
1082 Élelmiszervizsgálati közlemények – 2016. LXII. évf. 2. szám

A kép illusztráció / Picture is for illustration only Fotó/Photo: Lovász Csaba

V
E

T
Ő

M
A

G
O

K
 S

Z
Á

R
M

A
Z

Á
S

I T
E

S
Z

T
J
E

  
T
Ö

M
E

G
S

P
E

K
T
R

O
M

E
T
R

IÁ
S

 T
E

C
H

N
IK

Á
V
A

L
T
U

D
O

M
Á

N
Y



1  WESSLING Hungary Kft. 

1083

Kukoricahibridek genetikai-
tisztaság vizsgálata MALDI-TOF 
tömegspektrometriás módszerrel
Vetőmagok korszerű „származási tesztje”

Simon Zsanett1, Lovász Csaba1

Érkezett: 2015. november – Elfogadva: 2016. február

Élelmiszervizsgálati közlemények – 2016. LXII. évf. 2. szám

1. Összefoglalás

A tömegspektrometria a korszerű műszeres metodikák egyik legsokoldalúbban alkal-
mazható módszere. A legérzékenyebb analitikai műszerektől kezdve, az űrkutatás-
ban történő alkalmazásán át, az intelligens sebészkésig (iknife), a tudománynak szinte 
nincs olyan területe, ahol ne tudnánk kiaknázni a módszer nyújtotta előnyöket. Jelen 
cikkünkben a tömegspektrometria egy új területen való alkalmazását mutatjuk be.

Gazdasági szempontból az egyik legfontosabb kultúrnövényünk a kukorica, amiből 
5-8 millió tonnát termelünk évente Magyarországon. Ehhez az ipari méretű termelés-
hez nélkülözhetetlen a kiváló minőségű vetőmag, amelynek előfeltétele a vetőmag 
szigorú ellenőrzésének rendszerszerű gyakorlata. Ennek szellemében a kétes erede-
tű vagy gyenge minőségű vetőmagok azonosítása, kiszűrése a termesztők és a ve-
tőmag előállítók fontos feladata. A vetőmagok genetikai-tisztasága a fajtaazonosság 
legfontosabb minősítési paramétereinek egyike.

Kutatásunk célja az volt, hogy kidolgozzunk egy korszerű, hatékony vizsgálati mód-
szert kukorica vetőmagok genetikai-tisztaságának és fajtaazonoságának vizsgálatá-
ra, illetve, hogy mérésekkel igazoljuk módszerünk alkalmazhatóságát.

Ez az eljárás a MALDI-TOF-MS (Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation Time of 
Flight Mass Spectrometry – mátrixszal segített lézer deszorpciós/ionizációs repülési 
idő tömegspektrometria) alkalmazásán alapul, amelynek segítségével a kukoricasze-
mek tartalék fehérjéit tudjuk vizsgálni. A kukoricaszemek extrakcióját követően, a ki-
vonatok tömegspektrumaiban megjelenő, különböző tömegszámú csúcsok (fehér-
jék) közül kiválaszthatjuk az adott szülőkre jellemző fehérjéket, amelyeket a hibrid 
vetőmagok vizsgálata során, mint genetikai markereket követünk nyomon. A MALDI-
TOF-MS módszer ellenőrzésére mérési eredményeinket összehasonlítottuk a java-
solt referencia módszerrel (izoelektromos fókuszálás - IEF) kapott eredményekkel. 
Az eddig elvégzett vizsgálatok eredményei biztatóak, igen jó egyezést mutatnak a 
referencia módszerrel kapott eredményekkel. Módszerünk a gombával fertőzött ku-
korica vetőmagtételek vizsgálata esetén is egzakt eredményt szolgáltatott, míg a re-
ferencia módszerrel az ilyen vetőmagtételek csak korlátozottan vizsgálhatók. A gom-
bafertőzés befolyásolja az izoelektromos fókuszálással történő gélen való futtatást, 
ami nehezíti, néhány esetben lehetetlenné teszi az eredmények értékelését.

A kukorica vetőmagok genetikai tisztaság vizsgálatára kidolgozott MALDI-TOF tö-
megspektrometriás módszerünk nemcsak gyorsaságával, érzékenységével és ösz-
szevethető eredményeivel bizonyult megfelelőnek, de a gombafertőzött hibridek 
vizsgálatát is lehetővé tette.
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2. Bevezetés

A Föld népessége rohamosan növekszik, ezért fon-
tos a megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszer 
biztosítása. E cél megvalósításához járul hozzá a nö-
vénynemesítés, amellyel a terméshozamok növelését 
és a fajok örökletes tulajdonságainak javításával ér-
hetjük el. A növénynemesítés elsődleges feladata a 
nagyobb termőképességű és jobb minőségű új gen-
otípusok előállítása.

Ahhoz, hogy a növénytermesztés eredményes le-
gyen, nélkülözhetetlen a kiváló minőségű vetőmag. 
Hazánk Európa legfontosabb vetőmag előállítói közé 
tartozik, a XX. század kezdete óta fontos szerepet 
tölt be a vetőmagtermesztésben. A vetőmag minő-
sítésének feltételeit és a megkövetelt paramétereket 
rendeletek írják elő. A minősítési paraméterek meg-
határozása azért fontos, mert a termelőknek a kétes 
eredetű vagy gyenge minőségű vetőmagok komoly 
károkat okoznak. A terméshozamok tervezése, illet-
ve az adott fajták növényi betegségekkel szembeni 
ellenálló képessége miatt nem közömbös, hogy a ve-
tőmag előállítók milyen genetikai eredetű vetőmagot 
állítanak elő.

A kukorica, mint kultúrnövény igen fontos szerepet tölt 
be a Föld lakosságának élelmezésében, az állatok ta-
karmányozásában, illetve egyéb új ipari felhasználási 
területeken, mint például a bioetanol előállításában. 
Az alábbiakban a hibrid kukorica vetőmagok geneti-
kai tisztaság vizsgálatának új, tömegspektrometriás 
módszerét ismertetjük. A módszer a MALDI-TOF tö-
megspektrometria – mátrixszal segített lézer deszor-
pciós/ionizációs módszer – amelynek segítségével a 
kukorica vetőmagok fehérje profiljait vizsgáltuk. Az 
általunk kidolgozott tömegspektrometriás módszer-
rel lehetőségünk nyílt arra, hogy felismerjük az eset-
leges önbeporzást vagy az idegen termékenyülést, 
továbbá a gomba fertőzött kukoricaszemek genetikai 
tisztaságát is meghatározhatjuk.

3. Irodalmi áttekintés

3.1. A kukoricaszem összetétele, alkotói

A kukoricaszem fő alkotói a magcsúcs, a héj, a csíra 
és az ún. endospermium [1]. A csíra lényegében egy 
inaktív növényi embrió, amely megfelelő környezeti 
tényezők (hőmérséklet, páratartalom) mellett indul 
fejlődésnek. A csíra a mag tömegének mintegy 11%-
át teszi ki, főként olajat, ezen kívül fehérjéket és cuk-
rokat tartalmaz. A szem tömegének további 83%-a 
az endospermium, sejtjei tömegének 88%-át a csíra 
fejlődéséhez szükséges keményítő szemcsék, és fe-
hérjék alkotják. 

A szem tömegének 5,3%-át kitevő maghéj két rész-
ből áll, külső része a 25  -  140  μm vastagságú, ún. 
pericarp, amely elhalt sejtekből áll, anyaga főként 
lignocellulóz [2], illetve a belső része a pericarp-hoz 
közvetlenül csatlakozó ún. aleuron, amelynek vas-

tagsága egy sejtréteget tesz ki. A maghéj a lignocel-
lulózon kívül némi fehérjét és olajat is tartalmaz.

A tartalék- vagy raktározott fehérjék a gabonafélék 
magvainak endospermiumában vannak, és a mag-
ban található összes fehérje mennyiségének kb. a fe-
lét alkotják. A magfehérjék nemcsak az élelmiszer- és 
a takarmányipar, hanem az alapkutatás számára is 
értékes biológiai anyagot képviselnek, mert génjeik 
a növény életciklusának csak pontosan meghatáro-
zott szakaszában működnek [3]. A kukorica tarta-
lékfehérjéje, amelyet Osborne [4] zeinnek nevezett, 
glutaminsavban, prolinban, leucinban és albuminban 
gazdag, de az esszenciális aminosavak közül lizin-
ből és triptofánból kevés található benne. A zeint a 
megtermékenyülés utáni kb. 15. naptól kezdve az 
endospermiumban a durva endoplazmás reticulum 
(RER) riboszómái szintetizálják. A szintézist egy 1–2 
kD molekulatömegű szignál peptid indítja. A peptid 
átjuttatja a szintetizálódott molekulákat a membrá-
non, majd kivágódik, a molekulák pedig a membrán 
belsejében elhelyezkedve létrehozzák a RER-hez kö-
tött fehérjetestet.

3.2. Vetőmag-minősítés

Hazánkban az Európai Unió jogszabályaival össz-
hangban a növényfajták kereskedelmi forgalmazását 
a növényfajták állami elismeréséről, valamint a sza-
porítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló 
2003. évi LII. törvény és végrehajtását a Földműve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott 
48/2004 számú rendelet szabályozza. Magyarorszá-
gon csak a Nemzeti Fajtajegyzékben és az EU fajta-
listán szereplő növényfajok fajtáinak minősített vető-
magját szabad forgalomba hozatal céljára előállítani, 
forgalmazni, illetőleg árutermesztési célra felhasznál-
ni. A vetőmagot külön jogszabályban meghatározott 
követelmények szerint minősítik, amelynek eredmé-
nyéről igazoló okiratot kell kiállítani.

A vetőmag-minősítés tehát a vetőmag-forgalmazás 
feltétele, amelynek részfolyamatai a következők:

- Származás igazolása;

- Szántóföldi ellenőrzés;

- Mintavétel;

- Laboratóriumi vizsgálat;

- Fémzárolás;

- Fajtaazonosító kitermesztés;

- Minőséget igazoló okirat kiadása.

A fentebb felsorolt folyamatok révén nyomon kö-
vethető az előállított vetőmag minősége, illetve elle-
nőrizhető, hogy a legfontosabb nemzetközi előírások 
érvényesülnek-e a vetőmag előállítás során. A labo-
ratóriumi vizsgálatok egyik fő célja a vetőmagtétel 
genetikai tisztaságának, genetikai homogenitásának, 
fajtaazonosságának megállapítása.
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A növénynemesítésben az ön- és az idegenterméke-
nyülés meghatározására, a fajtatisztaság ellenőrzé-
sére, a fajtaazonosításra és a fajtavédelemre egya-
ránt izoenzim analíziseket használnak. Napjainkban 
azonban az izoenzim analíziseket főleg a fajtaelis-
merés és a szabadalmaztatási eljárás folyamatában 
alkalmazzák. Jelenleg a kukoricahibridek fajtatiszta-
ságának vizsgálatára az izoelektromos fókuszálással 
végzett gélelektroforézis a nemzetközileg elfogadott 
módszer. Ezzel a módszerrel a kukoricában található 
tartalékfehérjéket (zein) magvanként extrahálják és 
ultravékony poliakrilamid gélen választják szét (Ultra 
Thin Layer Isoelectric Focusing - UTL-IEF módszer). 
Az ultravékony gélek használata gazdaságosabb és 
a szokásosnál magasabb feszültség alkalmazásával 
hajtható végre, segítségével a vizsgálat rövidebb ide-
ig tart és a festési eljárás is gyorsabb, mint a hagyo-
mányos gélek alkalmazásakor [5]. 

Az izoenzim alapú fajtaazonosításkor a vizsgált faj-
ta fehérjemintázatát hasonlítják össze a hiteles fajta 
fehérjemintázatával, ezzel szemben egy hibrid gene-
tikai tisztaságának meghatározásakor a szülők fehér-
jemintázatát hasonlítják össze a hibrid fehérjemin-
tázatával. A gélkromatogrammokon látható fehérje 
sávok mintázata az adott fajtára vagy beltenyésztett 
vonalra jellemző. A szülőkben mindig ki kell jelöl-
ni azokat a sávokat – marker fehérjéket – amelyek 
a hibridben öröklődnek. Általában az előállított hib-
rid genetikai-tisztasága az apában megtalálható, de 
az anyából hiányzó egy vagy több markersáv, mar-
ker fehérje segítségével értékelhető. Ezek a sávok 
felhasználhatók a hibridek fajtaazonosításakor is. A 
markersávok jelenléte vagy hiánya jelzi a hibrid gene-
tikai vonalát, segítségével kimutatható az önbepor-
zott vagy az idegen beporzású szemek aránya.

3.3. Polimorfizmus és heterogenitás a zein min-
tázatban

A zein-mintázatban a polimorfizmust először Tur-
ner és mtsai [17] mutatták ki 1965-ben. Ez a poli-
morfizmus adódhat egyrészt a homozigóta egyedek 
magvaiból nyert prolamin frakció különböző össze-
tételéből, másrészt származhat abból, hogy az elvá-
lasztható komponensek száma függ az alkalmazott 
módszertől és a hibridtől is. A prolamin komponen-
sek eltérő elektroforetikus sajátosságaik miatt szülői 
genotípustól függően hibridenként változhatnak [3]. 
Mivel a zein-mintázatot a környezeti tényezők nem 
befolyásolják, ki lehet mutatni a zein-polimorfizmus-
sal beltenyésztett kukoricavonalak és hibridek gene-
tikai azonosságát vagy különbözőségét. Viszont azt 
a teljes genetikai különbözőséget, amely alapján az 
agronómiai teljesítmény (pl. heterózis) pontosan előre 
jelezhető lenne, ezzel a módszerrel sem lehet feltárni.

Wilson [6] a zein-polimorfizmus vizsgálatára az aláb-
bi módszereket tartotta alkalmasnak:

- SDS-PAGE (Sodium dodecyl sulphate - polyac-
rylamide gel electrophoresis - Na-dodecil-szul-
fát poliakril gél-elektroforézis) – szeparáció 
molekulatömeg alapján savas PAGE karbamid 
jelenlétében;

- UTL-IEF (Ultra thin layer gel electrophoresis with 
isoelectric focusing - Ultravékony gél-elektrofo-
rézis izoelektromos fókuszálással) – a fehérjék 
izoelektromos tulajdonságai alapján történő sze-
paráció – a fehérje sáv helyzete alapján;

- RP-HPLC (Refersed phase high performance 
liquid chromatography - fordított fázisú, nagyha-
tékonyságú folyadékkromatográfia);
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- CE (Capillary Electrophoresis – Kapilláris géle-
lektroforézis);

- Aminosav komponensek összetétele alapján 
történő vizsgálat;

- Zeint befolyásoló regulátorgének (pl. O2 gén) 
vizsgálata;

- Zeint kódoló struktúrgének feltérképezése;

- Zeint kódoló cDNS klónozása.

Bietz [7] módszere, a RP-HPLC, a fehérjéket – és így 
a zeint is – a felszíni hidrofób csoportok alapján bon-
totta alkotóira. Ezzel a technikával a heterogén zeint 
több frakcióra lehet bontani, mint bármely más kro-
matográfiás vagy elektroforetikus módszerrel. Napja-
inkban az utóbbi két módszert úgy kombinálják, hogy 
először a zeint RP-HPLC-vel frakcionálják, majd a 
frakciókat UTL-IEF-fel izoelektromos tulajdonságuk 
alapján választják szét.

Az SDS-PAGE és HPLC módszereket rutinszerűen 
alkalmazzák nemesítési programokban, a nagy és 
kis molekulatömegű fehérjék elválasztására [8]. Az 
SDS-PAGE módszerrel történő elválasztás az elekt-
roforetikus mobilitáson alapul, viszont ez a módszer 
nem eléggé egzakt és az azonosítás is nehéz bizo-
nyos esetekben [9]. Valamilyen szinten az RP-HPLC 
megoldást jelenthet ezekre a problémákra, de bizo-
nyos alegységek azonosítása ezzel a módszerrel sem 
sikeres [10]. 

A fehérjék tömegspektrometriás vizsgálatához töb-
bek között a MALDI-TOF tömegspektrometria ki-

dolgozása, felfedezése [11] nyitotta meg az utat. 
Mivel a zein-polimorfizmus visszavezethető a zein 
fehérje összetételének, profiljának vizsgálatára, így 
adódik lehetőség, hogy tartalékfehérje összetételét  
MALDI-TOF tömegspektrometriával vizsgáljuk.

MALDI-TOF módszerrel gyorsan és rendkívül ered-
ményesen lehet a búza sikérfehérjéket azonosíta-
ni [8]. Összehasonlítva az előző módszerekkel a  
MALDI-TOF módszer sokkal pontosabb és érzéke-
nyebb, és nem utolsó sorban időtakarékos módszer, 
hiszen a mintánkénti mérés csak néhány percet vesz 
igénybe [8]. Ghirardo [12] a búza glutenin és a gliad-
in fehérjéit vizsgálta MALDI-TOF tömegspektromet-
riás módszerrel. A kukoricaszemek vizsgálatakor a 
Ghirardo által végzett extraktum előkészítési eljárást 
alkalmaztuk, kisebb-nagyobb módosításokkal.

3.4. A MALDI-TOF tömegspektrometria

A tömegspektroszkópia egy olyan hatékony szerke-
zetkutatási módszer, amelynek alkalmazása közben a 
vizsgálandó molekulákat gázfázisba juttatjuk, ionizál-
juk és nagyfeszültségű elektromos térrel felgyorsítjuk. 
A felgyorsított ionokat mágneses, elektrosztatikus, 
vagy rádiófrekvenciás terekkel tömegük és töltésük 
szerint elválasztjuk és meghatározzuk az ionok töme-
gét. A vizsgált molekula mérete, molekulatömege az 
egyik legfontosabb szerkezeti információ, amelyet a 
tömegspektrometria szolgáltat, ezért a makromoleku-
lák tömegspektrometriás vizsgálatában a kulcskérdés 
az ionizáció. A biológiailag aktív molekulák – fehérjék, 
enzimek – vizsgálatára az egyik megoldás a MALDI io-
nizációs technika alkalmazása lehet.

1. ábra: A MALDI-TOF tömegspektrométer elvi felépítése [14] 
Figure 1: Basic design of the MALDI-TOF mass spectrometer [14]
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A MALDI-TOF betűszó egy speciális tömegspekt-
rométert jelent, amelyben a MALDI (Matrix-Assisted 
Laser Desorption/Ionization) az ionforrás és a TOF 
(Time of Flight) a tömegszám-analizátor, ami az io-
nizáció során keletkezett ionok tömeg/töltés szerin-
ti szétválasztására szolgál. A műszer felépítését az  
1. ábra szemlélteti.

A Tanaka [11]  által 1985-ben szabadalmaztatott el-
járást (Soft Laser Desorption - SLD-mátrix: glicerin és 
fémpor) csak elvétve használták fehérjék vizsgálatá-
ra, helyette mind a mai napig a sokkal érzékenyebb, 
M.Karas F.Hillenkamp és [16] német kutatópáros 
megoldását alkalmazzuk a proteinek vizsgálatára. 
Ebben az eljárásban a mátrix, a segédanyag kis szer-
ves molekula, amely képes elnyelni az ionizációhoz 
alkalmazott lézer energiáját, illetve ionizálni a célve-
gyületeket. Mátrixként leggyakrabban hidroxil-, illet-
ve karboxil-csoportokat tartalmazó aromás vegyüle-
teket alkalmazunk, amelyek közül a leggyakrabban 
alkalmazott vegyületek szerkezeti képletét és nevét 
a 2. ábra mutatja be. 

A fehérjék vizsgálatában az egyik leggyakrabban 
alkalmazott mátrix az alfa-Ciano-4-hidroxi-fahéjsav 
(α-HCCA, HCCA), amelynek UV abszorbancia maxi-
muma 332 nm-nél van, ezáltal a MALDI-TOF tömeg-
spektrométerben alkalmazott pulzáló nitrogén UV lé-
zer energiáját igen jól hasznosítja (a gyári specifikáció 
szerint az UV lézer sugárzási maximuma 337,1 nm-
nél van). A kibocsátott foton-impulzusok energiája 
tetszőlegesen szabályozható, a műszervezérlő szoft-
ver az ionizáció hatásfokának megfelelően akár im-
pulzusról-impulzusra változtatja.

A mátrix leggyakrabban oldat formájában kerül a 
mintatartó lemezre, illetve a mintákra. A mintákban 
található fehérjékkel egy szilárd elegykristályt ké-
pez, amelyben zárványként találjuk a makromoleku-
lákat. Az ionizáció során a lézer energiája egyrészt 
a fehérjék gázfázisba jutását szolgálja, másrészt az 
ionizációjukat segíti. Így a vizsgált proteinekből gáz-
fázisú protonált, jórészt egyszeresen töltött pozitív 

ionokat, főként molekulaionokat (  [M+H]+  ) kapunk. 
A molekula-addukt képződés mátrixfüggő, de a tö-
megspektrumban kisebb intenzitással megjelennek 
a többszörösen protonált ionok is (  [M+2H]2+ vagy 
[M+3H]3+ ).

A speciálisan kialakított ionforrásban képződött io-
nokat nagyfeszültségű térrel felgyorsítják, fókuszál-
ják, majd egy repülési csövön keresztül a detektorba 
juttatják. A repülési idő tömegspektrométer alkalma-
zása lehetőséget kínál a felgyorsított ionok tömeg 
szerinti elválasztására [13]. A MALDI-TOF berende-
zés egyszerűen és hatékonyan ad információkat a 
vizsgált minta makromolekuláiról, fehérjeprofiljáról. A 
vizsgálat során rögzített tömegspektrum számos mó-
don használható fel a makromolekulákkal kapcsola-
tos további következtetések levonására. 

A kukorica tartalék fehérjéinek vizsgálata során a 
MALDI-TOF technikával kapott spektrum nem egy 
konkrét vegyület tömegspektruma, hanem a beren-
dezés ionforrásban képződő, különböző tömegszá-
mú ionok, azaz a vizsgált mintában található fehér-
jék protonált molekula ionjainak összessége. Ezért a 
spektrumban megjelenő valamennyi csúcs egy-egy 
fehérjének felel meg (3. ábra). A kukoricahibridek 
genetikai tisztaság vizsgálatakor a tartalék fehérjék, 
illetve az ezek közül kiválasztott marker fehérjék ké-
pezik a tisztaság vizsgálat alapját. Kutatásaink során 
nem találtunk olyan publikációt, amely MALDI-TOF 
tömegspektrometriás módszerrel ellenőrizné a ve-
tőmagminták genetikai tisztaságát, ezért célunk egy 
olyan új tömegspektrometriás módszer kidolgozása 
volt, amely a referencia módszert (UTL-IEF) kiválthat-
ja, hatékonyabb, és a kritikus esetekben (gombával 
fertőzött szemek) is megfelelő eredményt szolgáltat.

3.5. Anyag és módszer

3.5.1. Minták és minta-előkészítés

A vizsgált kukorica-vetőmagminták a nagy területen 
végzett szántóföldi hibridkukorica vetőmag előállí-
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2. ábra: A MALDI-TOF-MS módszernél leggyakrabban alkalmazott mátrix vegyületek neve,  
szerkezeti képlete és molekulatömege (MW: molecular weight) [15] 

Figure 2: Names, structural formulas and molecular weights (MW) of matrix compounds  
most commonly used in the MALDI-TOF-MS method  [15]
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tásból származtak. A vetőmagokat a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Vetőmagvizsgá-
ló laboratóriumából kaptuk, tört, illetve egész szemes 
formában. A vizsgálati minták között voltak egészsé-
ges, gombával fertőzött és csávázott vetőmagok is.

Nemzetközi standard referencia módszerként az In-
ternational Seed Testing Association (ISTA) szabály-
zatának 8.  fejezetében előírt módszert vettük alapul 
[5]. Ez az ultravékony poliakrilamid gélen izoelekt-
romos fókuszálással végzett gélelektroforézis (UTL-
IEF, vagy rövidebben IEF). Ezt a módszert alkalmaz-
za a NÉBIH Vetőmagvizsgáló laboratóriuma is, így az 
általuk rendelkezésre bocsátott vizsgálati eredmé-
nyekhez, mint referencia értékekhez hasonlítottuk a 
MALDI-TOF módszerrel kapott mérési eredményein-
ket.

Mivel a MALDI-TOF vizsgálatokhoz első lépésben a 
kukoricaszemekből ki kellett vonnunk a fehérjéket, 
a kukorica vetőmagok genetikai tisztaságvizsgálata 

előtt extrakciós előkísérleteket végeztünk, egyrészt 
a markerfehérjék kijelölésére, másrészt a vizsgála-
tokhoz legalkalmasabb extrahálószer kiválasztása 
céljából. A vizsgálatokat 25-50 darab kukoricaszem-
ből készült átlagmintákból (ultracentrifugális dará-
ló,  1 mm-nél kisebb szemcseméret) hajtottuk végre 
az esetleges genetikai inhomogenitásból adódó hi-
bák elkerülése végett.

3.5.2. A marker fehérjék extrakciója, mintafelvi-
tel, a tömegspektrumok felvétele

Az extrakcióhoz többféle extrahálószert használtunk: 
vizes nátrium-kloridos puffereket, illetve apolárosabb, 
alkoholos (1-propanolt, 2-propanolt, 2-klóretanolt 
tartalmazó) extraháló puffereket. Tapasztalataink 
azt mutatták, hogy a vizsgált fehérjék oldhatóságát 
a diszulfidhidakat megbontó, redukálószer (például 
dl-ditiotreitol – DTT) jelenléte is segíti, ezért az extra-
hálószerek elegyébe DTT-t is kevertünk (1. táblázat). 
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3. ábra Egy hibrid kukorica 2-propanolos pufferrel készült extraktumának MALDI-TOF tömegspektruma 
Figure 3 MALDI-TOF mass spectrum of the 2-propanol buffer extract of a hybrid maize

1. táblázat Az előkísérletekhez használt extrahálószerek összetétele 
Table 1 Compositions of the extraction agents used for the experiments

Extraháló puffer  
Extraction buffer

Nátrium-klorid 
koncentráció 

Sodium chloride 
concentration

dl-DTT  
koncentráció 

dl-DTT  
concentration

Alkohol  
koncentráció 

Alcohol  
concentration

Ecetsav  
koncentráció 
Acetic acid  

concentration

(1) Nátrium-klorid puffer 
Sodium chloride buffer

0.1 M 20 mM - -

(2) Savas nátrium-klorid puffer 
Acidic sodium chloride buffer 0.1 M 20 mM - 0.1% (v/v)

(3) 1-Propanolos puffer 
1-Propanol buffer

- 20 mM 50% (v/v) 0.1% (v/v)

(4) 2-Propanolos puffer 
2-Propanol buffer

- 20 mM 50% (v/v) 0.1% (v/v)
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Mivel vizsgálatainkból az derült ki, hogy az extra-
hálószer jelentősen befolyásolja az extrahált fehér-
jék minőségét és mennyiségét, ezáltal a tömeg-
spektrumban megjelenő fehérje csúcsok számát és 
intenzitását, előkísérleteink során többféle extrahá-
lószert is kipróbáltunk. Amíg néhány hibridkukorica 
esetében a nátrium-kloridos pufferek voltak kedvező-
ek, addig más hibrideknél valamelyik alkoholos puffer 
adott értékelhetőbb eredményt. A fehérjespektrumok 
értékelése után döntöttük el, hogy a genetikai tisz-
taság vizsgálat során melyik extraháló szer-elegyet 
fogjuk alkalmazni.

A 4. ábrán egy hibrid kukorica extrakciós előkísérle-
teinek tömegspektrumai láthatók. Zöld kerettel emel-
tük ki a hibridre jellemző markerfehérjéket. Látható, 
hogy a markerfehérjék jel/zaj viszonya a 3. extraháló 
pufferben (1. táblázat) a legjobb, így ennek a hibrid-
nek a genetikai tisztaság vizsgálatához ezt a keveré-
ket választottuk.

A genetikai tisztaságvizsgálatokhoz a kukoricahibrid 
vetőmagokból 95 - 100 egyedi szemből megfelelő 
szemcseméretű darálmányokat készítettünk, majd 
ezeket a mintákat kezeltük az előkísérletek eredmé-
nyei alapján kiválasztott extrahálószerrel. Az 5. ábrán 
a genetikai tisztaság vizsgálat munkamenetét foglal-
juk össze.

Az extraktumokat hígított állapotban, két párhu-
zamosban vittük fel a mintatartó lemezre. A nátri-
um-klorid puffereket acetonitrillel, míg az alkoholos 
extraktumokat víz-acetonitril keverékkel hígítottuk. 
Az acetonitril egyrészt mintatartó lemezre (target-re) 
felvitt cseppek beszáradását, másrészt az alkoholos 
oldatok felvitelét segíti elő. A mátrixoldatot az extrak-
tumok beszáradását követően cseppentettük fel a 
lemezre (6. ábra).

A tömegszám-kalibrációhoz szükséges standardot a 
mintatartó lemezek meghatározott pozíciójára vittük 
fel. A referencia-standard kukorica vetőmagvizsgála-
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4. ábra Egy hibrid kukorica extrakciós előkísérleteinek tömegspektrumai.  
Figure 4 Mass spectra of the preliminary extraction experiments of a hybrid maize.
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Átlagminták készítése
(25-50 darab kukoricaszemből)

 

Extrakció 4 féle extrahálószerrel
(anya-apa-hibrid) 

 
  

Az extraktumok centrifugálása,
hígítása, felvitele a targetre  

Az extraktumok centrifugálása,
hígítása, felvitele a targetre   

A tömegspektrumok felvétele
(MALDI-TOF 2-30kDa)

A tömegspektrumok felvétele
(MALDI-TOF 2-30kDa)

Az eredmények értékelése a marker fehérjék 
kijelölése, az extrahálószer kiválasztása  

 

Egyedi darálmányok készítése
(95-100 darab kukoricaszemből)   

 

Extrakció a kiválasztott
extrahálószerrel 

 

 

 

Az eredmények értékelése
A marker fehérjék monitorozása
A genetikai tisztaság kiszámítása 

Preparation of composite samples
(consisting of 25-50 maize kernels)

Extraction using 4 types of extraction agents
(maternal-paternal-hybrid)

Rotation and dilution of extracts, applying 
to the target of the MALDI-TOF instrument

Rotation and dilution of extracts, applying 
to the target of the MALDI-TOF instrument

Recording of mass spectra
(MALDI-TOF 2-30kDa)

Recording of mass spectra
(MALDI-TOF 2-30kDa)

Evaluation results, selecting marker proteins, 
choosing extraction agents

Preparation of ground samples  from individual 
kernels (consisting of 95-100 maize kernels)

Extraction using the selected 
extraction agent

Evaluation results
Monitoring marker proteins
Genetic purity calculation

 
 

 

5. ábra A genetikai tisztaságvizsgálat folyamatábrája, az előkísérletek lépései az ábra bal oldalán (kék),  
míg a genetikai tisztaság meghatározás lépéseit az ábra a jobb oldalán (zöld) láthatók 

Figure 5 Flowchart of genetic purity testing, with steps of the preliminary experiments on the left (blue),  
and steps of genetic purity testing on the right (green)

6. ábra Az extraktumok felvitele a mintatartó lemezre 
Figure 6 Application of the extracts to the sample plate
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tok esetében megegyezik a mikroorgnizmusok azo-
nosításnál használt referencia anyaggal (Escherichia 
coli DH5).

Az extraktumok vizsgálatához Bruker microflex LT 
MALDI-TOF tömegspektrométert használtunk. Az 
előkészített mintatartó lemezt egy zsiliprendszeren 
keresztül juttattuk az ionforrásba. A vizsgálatokhoz 
használt paramétereket (vizsgált tömegszám tarto-
mány, lézerenergia, a mintatartó lemez mozgatási 
sémája) az általános műszervezérlő szoftver (flex-
Control – Bruker Daltonics) segítségével állítottuk 
be. Ugyanezzel a programmal hajtottuk végre a tö-
megszám- kalibrációt is (repülési idő vs. tömegszám 
függvény paramétereinek meghatározása).

Ezek után az extraktumok tömegspektrumainak fel-
vételét a készülék automatikusan végezte az álta-
lunk megadott sorrendben. Minden mintahelyről a 
2  -  30  kDa tartományban minimum 640 egyedi tö-
megspektrumot készítettünk, amelyekből a szoftver 
egy összesített tömegspektrumot rögzített.

3.5.3. A mérési adatok feldolgozása, a tömeg-
spektrumok értékelése

A mérési adatok feldolgozásához a flexAnalysis 
(Bruker Daltonics) szoftvert alkalmaztuk, amelyben 
lehetőség van egyszerre több, akár 50 - 60 tömeg-
spektrum egy idejű feldolgozására is. A flexAnalysis 
segítségével első lépében a tömegspektrumokon 
néhány egyszerű műveletet végeztünk el (zajszűrés 
- simítás, alapvonal korrekció, a tömegspektrumban 

megjelenő csúcsok maximumainak megkeresése - a 
csúcsok tömegszámainak azonosítása). Ezt követő-
en az egyes kukoricaszemek extraktumaiban, tömeg-
spektrumaiban tömegszámaik alapján azonosítottuk 
az elővizsgálatok során kiválasztott markerfehérjé-
ket, azokon keresztül pedig a „hibás” szemeket. Az 
apai vonal markerfehérjéinek hiánya, illetve az anyai 
vonal fehérjeprofiljának jelenléte önbeporzásra utal. 
Az anyai vonaltól eltérő fehérjeprofil idegen szem je-
lenlétére utal (7. ábra).

4. A genetikai tisztaságvizsgálat eredményei

A hibridek eltérő genotípusos hátterei különböző 
mértékű genetikai tisztaságot eredményeznek. A leg-
több vetőmag esetén ezek az értékek a javasolt ha-
tárértéken (> 97%) belül maradtak. A vetőmag-minő-
sítés során kötelező vizsgálni a csírázási képességet, 
és a növénykórtani állapotot is. A genetikai tiszta-
ság vizsgálata ugyanakkor nem kötelező, de a ve-
tőmag-forgalmazók kiegészítő módszerként végzik, 
vagy végeztetik az arra alkalmas laboratóriumokkal. 
A fentebb említett határértéket a forgalmazók írják 
elő. A gyakorlat szerint az esetek többségében a 97-
98%-os genetikai tisztaságú vetőmagtétel tekinthető 
megfelelő minőségűnek.

Munkánk során olyan kódjelzett kukoricahibrideket 
vizsgáltunk, amelyek genetikai tisztaság vizsgálati 
eredményeit ismertük, amelyeket a Nemzeti Élelmi-
szerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH) Vetőmagvizsgáló 
laboratóriuma bocsátott rendelkezésünkre. A NÉBIH 
szakemberei a hibridek genetikai tisztaság ellenőrzé-
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7. ábra Hibás hibrid kukoricaszem fehérjeprofilja 
Figure 7 Protein profile of a faulty hybrid maize kernel
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sét az általánosan ismert referenciamódszerrel – ult-
ravékony poliakrilamid gélen végzett izoelektromos 
fókuszálással (UTL-IEF – röviden IEF) – végezték el. 
Ennél az eljárásnál referencia géleket készítettek (apa 
– anya – hibrid), amelyek alapján megállapították a 
hibridek fehérjemintázatának hasonlóságát, illetve az 
eltérés okát, amely lehet önbeporzás, idegen termé-
kenyülés, illetve idegen szem jelenléte a vetőmagté-
telben. A referenciamódszerrel végzett vizsgálatok 
megismételhetőségének egyik alapvető feltétele a 
megfelelő mintavétel, vagyis a vetőmagtétel minősí-
téséhez végzett vizsgálatok számára véletlenszerűen 
vett minták összetétele az alapsokaságra nézve rep-
rezentatív kell, hogy legyen. A laboratóriumi mintát 
homogenizálni kell.

Kutatásunk egyik fő célja az volt, hogy az egészsé-
ges vetőmagok vizsgálatán túl, a gombafertőzött ve-
tőmagok MALDI-TOF módszerrel történő genetikai 
tisztaság vizsgálatát is kidolgozzuk, mivel az ilyen 
szemek a referencia IEF módszerrel kapható vizsgá-
lati eredményei szerfelett bizonytalanok.

A referencia UTL-IEF módszer alkalmazásakor a 
NÉBIH szakemberei 2 x 96 db kukoricaszemet vizs-
gáltak, ugyanakkor mi a MALDI-TOF módszerrel ve-
tőmag-tételenként csak 96 db szemet analizáltunk, 
mert tudni akartuk, hogy kevesebb kukoricaszem 
feldolgozása esetén is hasonló eredményeket ka-
punk-e, mint amilyenek a referencia módszer ered-
ményei. Az összehasonlító adatokat a 2. táblázat-
ban foglaltuk össze.

A 2. táblázat adatai azt mutatják, hogy – még ke-
vesebb kukoricaszem feldolgozása esetén is – a 
MALDI-TOF technikára kidolgozott módszerünkkel 
kapott eredményeink igen jól egyeznek a referencia 
módszerrel (UTL-IEF) kapott eredményekkel. A gom-
bafertőzött minták (5 g és 6 g) vizsgálata a referen-
ciamódszerrel nem adott értékelhető eredményt, így 

azok vizsgálati adatait nem lehetett összehasonlítani 
a nagyműszeres technikával kapott eredményekkel. 
Az összehasonlítható eredmények közti minimális el-
térések két okra vezethetők vissza:

1. A genetikai tisztaság számításánál (GT (%) = hi-
bás szemek/vizsgált szemek*100) a kapott tisz-
tasági érték nem azonos szemszámot magában 
foglaló vizsgálati mintából származott, ami kis 
mértékben növelte a tisztasági értékek közötti 
számított különbséget. 

2. A két különböző vizsgálathoz az adott hibridku-
korica vetőmag tételből eltérő populációt válasz-
tottunk ki a NÉBIH által vizsgált mintához képest;

Megjegyezzük, hogy a  gombafertőzött vetőmagtéte-
lek (5 g és 6 g) esetében a referencia módszerrel nem 
állt rendelkezésünkre értékelhető genetikai tisztaság 
eredmény.

A továbbiakban a MALDI-TOF technikára kidolgozott 
vizsgálati módszerrel kapott tömegspektrumokat és 
az azokról leolvasható következtetéseket ismertetjük 
be.

A 8. ábrán egy kétvonalas hibridre jellemző marker 
fehérje-pár tömegspektruma látható. Megfigyelhe-
tő, hogy a genetikailag nem-megfelelő „hibás” szem 
esetén az apai markerfehérje hiányzik, ami ön vagy 
idegen termékenyülés lehetőségére utal. A vizsgá-
latok során előfordult olyan eset is, amikor egyik 
markerfehérje sem jelent meg a tömegspektrumban, 
ilyenkor az valószínűsíthető, hogy fajtaidegen szem 
került a vizsgálandó mintapopulációba. A 9. ábrán 
ugyanennek a hibridnek a gél-fotóját is bemutatjuk. A 
gél képén látható, hogy az UTL-IEF referencia mód-
szerrel még egészséges szemek esetében sem egy-
szerű az értékelést elvégezni.

Hibrid vetőmagtétel 
sorszáma 

Serial number of 
hybrid seed batch

Genetikai tisztaság
 IEF módszerrel 

GT (%) (2x96 szemből) 
Genetic purity by the

 IEF method
GT (%) (from 2x96 kernels)

Genetikai tisztaság
 MALDI-TOF technikával 

GT (%) (96 szemből) 
Genetic purity

by the MALDI-TOF  
technique

GT (%) (from 96 kernels)

Az IEF módszerrel és a 
MALDI-TOF technikával 
kapott eredmény aránya 

Ratio of the results obtained 
by the IEF method and the 

MALDI-TOF technique

1 98.4% 97.9% 1.005

2 98.4% 99.0% 0.994

3 96.0% 96.9% 0.991

4 79.0% 76.1% 1.038

5 100.0% 99.0% 1.010

5g Nem értékelhető 
Cannot be evaluated 97.9% -

6 96.5% 94.8% 1.018

6g Nem értékelhető 
Cannot be evaluated 95.8% -

2. táblázat Hibrid kukorica vetőmagtételek genetikai tisztaság vizsgálatainak összehasonlító táblázata.  
A g-vel jelölt vetőmagtételek láthatóan gombafertőzött kukoricaszemeket is tartalmaztak. 

Table 2 Comparative table of the genetic purity test results of hybrid maize seed batches. Fungus-infected corn kernels 
were visible in seed batches marked with a g.
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A kukoricaszemek gombás fertőzése, megbetegedé-
se, zavarhatja a referencia módszerként alkalmazott 
UTL-IEF módszerrel kapott gél képének értékelését. 
Ennek alátámasztása végett a 10. ábrán egy gom-
bafertőzött hibrid kukorica UTL-IEF referencia mód-
szerrel kapott gél-fotóját közöljük.

A 10. ábrán a gyakorlott szakember számára feltűn-
het, hogy a gélkromatogramon egyes fehérjék sávjai 
eltűnnek, mások megjelennek. Ez a jelenség a refe-
renciamódszer alapelvéből következik. Az izoelekt-
romos fókuszálásos gélelektroforézis (IEF) ugyanis, 
olyan kényszeráramoltatási módszer, amely a fehér-
jéket izoelektromos pontjaik szerint választja el. Az 
elválasztást amfoter elektrolitokból (amfolitokból) álló 
keveréket tartalmazó poliakrilamid gélen végzik. Az 
amfolitok a gélben elektromos erőtér hatására ván-
dorolnak, miközben pH-gradienst alakítanak ki. Ami-

kor egy fehérje eléri az izoelektromos pontjával (pI) 
megegyező pH-értékű gélfrakciót, töltése semlegesí-
tődik, és nem vándorol tovább.

Mivel a MALDI-TOF technikával végzett vizsgálatok 
eredményeit az extraktum pH-ja nem befolyásolja, a 
fentebb említett hatás nem érvényesül. Ennek meg-
felelően a gombafertőzött kukoricaszemek vizsgálata 
során markerfehérjék profiljában nem tapasztaltunk 
változást (11. ábra).

5. Következtetések

Eddigi eredményeink alapján megállapítottuk, hogy 
az egészséges hibrid kukoricaszemek esetén a  
MALDI-TOF technikával végzett vizsgálataink ered-
ményei kielégítő egyezést mutatnak a referencia-
módszer eredményeivel. MALDI-TOF tömegspekt-
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8. ábra Egy hibrid kukorica genetikai tisztaság vizsgálatának tömegspektrumai.  
A  genetikailag nem-megfelelő „hibás” szem esetén hiányzik az apai marker fehérje (9046 Da) 

Figure 8 Mass spectra of the genetic purity testing of a hybrid maize. 
In the case of the genetically inadequate, “faulty” kernel, the paternal marker protein is missing (9046 Da)
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9. ábra Egy hibrid kukorica genetikai tisztaság vizsgálatának gél-fotója. 
Figure 9 Gel photo of the genetic purity testing of a hybrid maize.

10. ábra Egy gombafertőzött hibrid kukorica genetikai tisztaság vizsgálatának gél-fotója. 
Figure 10 Gel photo of the genetic purity testing of a fungus-infected hybrid maize.
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rometriás módszerünkkel lehetőségünk van arra, 
hogy tartalékfehérje profilokat elemezzünk, azaz ku-
koricahibrid minták esetén a szemekből meghatároz-
zuk a genetikai tisztaságot.

A referenciamódszerrel történő vizsgálatok so-
rán a tartalék fehérjék extrakciójához csak né-
hány extrahálószer alkalmazható (víz, 2-klóretanol).  
A MALDI-TOF módszer esetében számos extrahá-
lószert, adalékot (nátrium-klorid, dl-DTT) alkalmaz-
hatunk annak érdekében, hogy a marker fehérjék 
extrakciója a lehető legnagyobb hatásfokú legyen. 
Tapasztalataink szerint a kukoricaminták esetében a 
tartalékfehérjék, illetve a markerfehérjék az alkoholos 
extraháló pufferben oldódnak ki a legnagyobb arány-
ban. Az alkoholos extraktum a referenciamódszerrel 
azonban nem vizsgálható.

A MALDI-TOF technikára kidolgozott módszerünk 
sokkal egyszerűbb és gyorsabb, mint az ultravékony 
poliakrilamid gélen végzett izoelektromos fókuszá-
lás (UTL-IEF), mivel az eredmények értékelését egy 
szoftver támogatja, illetve a digitálisan tárolt ered-
mények visszakereshetősége, újra értékelése is szá-
mos előnyt rejt magában a hagyományos vizsgálati 
technikához képest. A módszer érzékenységének 
köszönhetően a kis mennyiségben jelen lévő marker-
fehérjéket is ki tudtuk mutatni.

Kísérleteink a gombafertőzött szemek vizsgálatára is 
kiterjedtek. A gombafertőzöttséget az adott szemek-
nél a referencia módszer (IEF) alkalmazásával is fel 

lehet ismerni. A gélkromatogramon azonban a jellem-
ző fehérjesávok (markerek) eltűnnek és elmosódott 
képet mutatnak, így ennek alapján az adott szem 
genetikai tisztaságát nem lehet kellő biztonsággal 
meghatározni. A gombafertőzés általunk egyelőre is-
meretlen módon befolyásolja az izoelektromos fóku-
szálással történő gélen való futtatást.  Ezért úgy vél-
jük, hogy a gombafertőzött kukorica-vetőmag tételek 
vizsgálata a referencia módszerrel nem lehetséges. 
Mivel a gombafertőzés a MALDI-TOF technikával 
végzett vizsgálat eredményét nem befolyásolja, ez a 
módszer megoldást jelenthet a fertőzött tételek elle-
nőrzésére is. Kísérleteink során számos fertőzött ku-
koricaszemet is vizsgáltunk. A tömegspektrumokon 
minden esetben jól láthatók voltak a markerfehérjék. 
Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a gombafertő-
zés a tartalékfehérjék profiljában nem okoz változást. 
Elmondható, hogyha egy szem gombafertőzött, at-
tól függetlenül genetikailag még megfelelő lehet. A 
vizsgált kukorica vetőmagtételek között gombafertő-
zés ellen kezelt (csávázott) tételek is voltak, amelyek 
vizsgálata szintén nem jelentett nehézséget az álta-
lunk kidolgozott módszerrel.

A hibrid kukoricák MALDI-TOF technikával végzett 
genetikai tisztaságvizsgálata során kapott adatok 
(tömegspektrumok) alkalmasak a fajtaazonosság 
meghatározására is. A MALDI-TOF nyújtotta szoft-
veres háttérrel, az adatokból olyan adatbázis is épít-
hető, amely a későbbiekben segítheti a megbízható 
fajtaazonosítást, ami a fajtavédelem szempontjából 
elengedhetetlen feltételt jelent.

T
U

D
O

M
Á

N
Y

11. ábra Néhány gombafertőzött hibrid kukoricaszem MALDI-TOF tömegspektruma. 
Figure 11 MALDI-TOF mass spectra of several fungus-infected hybrid maize kernels.
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A kép illusztráció / Picture is for illustration only
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1. Summary

Mass spectrometry is one of the most versatile techniques of modern instrumental 
methodologies. Starting from the most sensitive analytical instruments, through 
application in space research, to the intelligent scalpel (iknife), there is almost no 
scientific area where the advantages of the method cannot be exploited. In this paper 
the application of mass spectrometry in a new area is presented.

From an economic point of view, maize is one of our most important crops 5 to 8 million 
tons of which is produced annually in Hungary. For this industrial scale production, 
high quality seeds are essential, and this requires a systematic, strict control of the 
seeds. In this spirit, identification and elimination of seeds of dubious origin or of poor 
quality are important tasks of growers and seed producers. Genetic purity of seeds the 
varietal identity is one of the most important qualification parameters.

Our research goal was to develop a state-of-the-art, effective analytical method to test 
the genetic purity and varietal identity of maize seeds, and to prove the applicability of 
our method by measurements.

The procedure is based on the application of MALDI-TOF-MS (Matrix-Assisted Laser 
Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry), with the help of which the 
reserve proteins of maize grains can be investigated. Following the extraction of maize 
grains, proteins characteristic of the given parents can be selected from among the 
different mass number peaks (proteins) appearing in the mass spectra of the extracts, 
which can then be followed as genetic markers during the testing of hybrid seeds. To 
check the MALDI-TOF-MS method, our analytical results were compared to results 
obtained by the recommended reference method (isoelectric focusing – IEF). Results 
of the tests performed so far are promising, there is a very good agreement with the 
results obtained by the reference method. Exact results were also provided by our 
method when testing fungus-infected maize seed batches, while such lots can only be 
analyzed by the reference method in a limited way. Running on the gel using isoelectric 
focusing is affected by fungal infection, which makes the evaluation of the results 
harder, in some cases even impossible.

Our MALDI-TOF mass spectrometric method developed for the genetic purity testing 
of maize seeds proved to be satisfactory not only because of its speed, sensitivity and 
comparable results, but it also made the analysis of fungus-infected hybrids possible.
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2. Introduction

The population of Earth is growing rapidly, therefore, 
it is important to ensure foodstuffs of adequate quality 
and quantity. Plant breeding contributes to the realiza-
tion of this goal, because it can increase crop yields 
and improve the genetic characteristics of the spe-
cies. The primary task of plant breeding is to produce 
new, better quality genotypes with higher yields.

For crop production to be effective, high quality 
seeds are essential. Hungary is among the most im-
portant seed producers in Europe, it has played an 
important role in seed production since the beginning 
of the 20th century. Seed certification conditions and 
the parameters required are prescribed by regula-
tions. The analysis of these qualification parameters 
is important, because serious losses to producers 
are caused by seeds of dubious origin or poor qual-
ity. Because of yield planning and the resistance of 
the given varieties to plant diseases it is not indif-
ferent what the genetic origin of the seeds that the 
producers supply is.

Corn as a crop plays a very important role in the food 
supply of the Earth’s population, in feeding animals, 
and in other, newer industrial application areas, such 
as the production of bioethanol. The new, mass 
spectrometric method for the genetic purity testing of 
hybrid maize seeds is described below. The method 
used is MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption 
ionization) mass spectrometry, with the help of which 
the protein profiles of maize seeds were analyzed. 
Using the mass spectrometric method developed by 
us, it was possible to recognize accidental self-pol-
lination or foreign fertilization, and the genetic purity 
of fungus-infected maize seeds could also be deter-
mined.

3. Literature overview

3.1. Composition and constituents of the corn 
kernel

The main constituents of the corn kernel are the tip 
cap, the bran, the germ and the so-called endosperm 
[1]. The germ is basically an inactive plant embryo, 
which starts to develop when conditions (tempera-
ture, humidity) are adequate. Roughly 11% of the 
weight of the kernel is made up by the germ, and it 
contains mainly oil, proteins and sugars. The addi-
tional 83% of the weight of the kernel is made up by 
the endosperm, 88% of the weight of which consists 
of starch grains and proteins necessary for the devel-
opment of the germ.

5.3% of the weight of the kernel is made up by the 
bran, consisting of two parts. The outer part is the 
so-called pericarp, with a thickness of 25 - 140 μm, 
composed of dead cells, and whose material is 
mainly lignocellulose [2], and the inner part is the so-
called aleurone, directly connected to the pericarp, 

and whose thickness is monolayer. In addition to lig-
nocellulose, the bran contains some protein and oil.

Reserved or stored proteins are in the endosperms of 
grain seeds, and they make up roughly one half of the 
total protein found in the seed. Seed proteins repre-
sent a valuable biological substance not only for the 
food and feed industry, but also for basic research, 
because their genes only operate during a well-
defined stage of the plant lifecycle [3]. The reserve 
protein of maize, named zein by Osborne [4], is rich 
in glutamic acid, proline, leucine and albumin, but it 
contains only small amounts of the essential amino 
acids lysine and tryptophan. Zein is synthesized in 
the endosperm by the ribosomes of the rough endo-
plasmic reticulum (RER), starting from approximately 
the 15th day after fertilization. Synthesis is started by 
a signal peptide of 1–2 kD molecular weight. Synthe-
sized molecules are transported through the mem-
brane by the peptide, which is then excised, and a 
protein body bound to the RER is formed by the mol-
ecules inside the membrane.

3.2. Seed certification

In Hungary, in accordance with European Union leg-
islation, commercial distribution of plant varieties is 
regulated by law LII of 2003 about state recognition 
of plant varieties and about the production and mar-
keting of reproductive materials, and its implementa-
tion is regulated by decree 48/2004. (IV. 21.) of the 
Ministry of Agriculture and Rural development. In 
Hungary, only certified seeds of plant varieties that 
appear on the National List of Varieties and the EU 
list of varieties can be produced for commercial pur-
poses, distributed and used for production purposes. 
Seeds are classified according to requirements set 
forth in a separate regulation, and a certificate about 
the results has to be issued.

Therefore, seed certification is a prerequisite of seed 
distribution, and its subprocesses are as follows:

- Certification of origin;

- Field inspection;

- Sampling;

- Laboratory testing;

- Metal sealing;

- Growing of variety identification specimen;

- Issuing quality certificate.

Through the processes listed above, the quality of the 
seed produced can be traced, and it can be verified 
whether the most important international standards 
have been observed during seed production. One of 
the main goals of laboratory testing is to determine 
the genetic purity, genetic homogeneity and varietal 
identity of the seed batch.

In plant breeding, to determine self- and foreign ferti-
lization, to verify varietal purity, for variety identifica-
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tion and variety protection, isoenzyme analyses are 
used. However, today isoenzyme analyses are mainly 
used in variety recognition and patenting processes. 
Currently, the internationally accepted method for the 
varietal purity testing of maize hybrids is gel electropho-
resis with isoelectric focusing. When using this method, 
reserve proteins (zein) found in corn are extracted by 
kernel, and then separated on an ultrathin polyacryla-
mide gel (Ultra Thin Layer Isoelectric Focusing - UTL-
IEF method). The use of ultrathin gels is more eco-
nomical and it requires higher voltages than usual, the 
analysis takes a shorter time and the dyeing process is 
faster than in the case of conventional gels [5].

During isoenzyme-based variety identification, the 
protein pattern of the variety tested is compared to 
the protein pattern of the authentic variety and, by 
contrast, when determining the genetic purity of a hy-
brid, the protein pattern of the parents is compared 
to the protein pattern of the hybrid. The protein band 
pattern of the gel chromatograms is characteristic of 
the given variety or the inbred line. Those bands – or 
marker proteins – always have to be marked in the 
parents which are inherited by the hybrid. Usually, 
the genetic purity of the hybrid produced is evaluated 
with the help of one or more marker bands or marker 
proteins that can be found in the father, but miss-
ing in the mother. These bands can be used during 
the variety identification of the hybrids as well. The 
genetic line of the hybrid is indicated by the pres-
ence or absence of marker bands, and the ratio of 
self-pollinated and foreign pollinated kernels can be 
determined with the help of these.

3.3. Polymorphism and heterogeneity of the zein 
pattern

Polymorphism in the zein pattern was first detected 
by Turner et al. [17] in 1965. This polymorphism may 
be due to the different compositions of the prolamin 
fractions obtained from the seeds of homozygous 
specimens, and on the other hand, it can originate 
from the fact that the number of separable com-
ponents depends on the method applied and the 
hybrid. Prolamin components can differ by hybrid 
depending on the parent genotype, due to their dif-
ferent electrophoretic properties [3]. Since the zein 
pattern is not influenced by environmental factors, 
genetic identity or diversity of maize lines and hybrids 
inbred can be demonstrated by zein polymorphism. 
However, complete genetic dissimilarity, based on 
which agronomic performance (e.g., heterosis) could 
be accurately predicted, cannot be revealed using 
this method either.

The following methods were considered to be suit-
able for zein polymorphism analysis by Wilson [6]:

- SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate - poly-
acrylamide gel electrophoresis) – separation 
according to molecular weight in the presence 
of urea;

- UTL-IEF (ultra thin layer gel electrophoresis with 
isoelectric focusing) – separation based on the 
isoelectric characteristics of the proteins – ac-
cording to the locations of protein bands;

- RP-HPLC (reverse phase high performance liq-
uid chromatography);

- CE (capillary electrophoresis);

- Analysis according to amino acid composition;

- Analysis of regulator genes affecting zein (e.g., 
O2 gene);

- Mapping of zein structural genes;

- Cloning of zein cDNS.

The method of Bietz [7], RP-HPLC separated the 
components of proteins – including zein – based on 
their surface hydrophobic groups. By this technique, 
heterogeneous zein can be separated into a higher 
number of fractions than using any other chromato-
graphic or electrophoretic method. Today, the latter 
two methods are combined by fractionating zein us-
ing RP-HPLC first, and then the fractions are sepa-
rated by UTL-IEF based on their isoelectric proper-
ties.

SDS-PAGE and HPLC methods are routinely used in 
breeding programs to separate high and low molecu-
lar weight proteins [8]. Separation by the SDS-PAGE 
method is based on electrophoretic mobility, how-
ever, this method is not exact enough and identifica-
tion is hard in certain cases [9]. To some extent, RP-
HPLC can present a solution to these problems, but 
the identification of certain subunits is not successful 
using this method either [10].

The road to the mass spectrometric analysis of pro-
teins was opened by the discovery and development 
of MALDI-TOF mass spectrometry [11]. Since zein 
polymorphism can be traced back to the analysis of 
zein protein composition or profile analysis, the pos-
sibility arises to inspect the composition of the re-
serve protein  using MALDI-TOF mass spectrometry.

Gluten proteins of wheat can be identified quickly 
and extremely successfully by the MALDI-TOF meth-
od [8]. Compared to earlier methods, the MALDI-
TOF method is much more accurate and sensitive, 
and last, but not least, it is a time-saving method, 
since the measurement requires only a few minutes 
per sample [8]. Glutenin and gliadin proteins of wheat 
were analyzed using a MALDI-TOF mass spectro-
metric method by Ghirardo [12]. When testing corn 
kernels, the extract preparation method used by Ghi-
rardo was applied, with some modifications.

3.4. MALDI-TOF mass spectrometry

Mass spectroscopy is a powerful method of structure 
research, during which the molecules to be analyzed 
enter the gas phase, they are ionized and then ac-
celerated using a high-voltage electric field. The ac-
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celerated ions are separated by a magnetic, electro-
static or radio frequency field according to their mass 
and charge, and the charge of the ions is determined. 
The size, or molecular weight of the molecule ana-
lyzed is one of the most important structural infor-
mation that can be provided by mass spectrometry, 
therefore, ionization is the key issue during the mass 
spectrometric analysis of macromolecules. For the 
analysis of biologically active molecules – proteins, 
enzymes – one of the solutions can be the applica-
tion of the MALDI ionization technique.

The acronym MALDI-TOF refers to a specific mass 
spectrometer, in which the MALDI (Matrix-Assisted 
Laser Desorption Ionization) is the ion source and the 
TOF (Time of Flight) is the mass number analyzer, 
which serves for the separation of the ions produced 
during ionization according to their mass/charge ratio. 
The schematic of the instrument is shown in Figure 1.

The procedure patented by Tanaka [11] in 1985 
(SLD – soft laser desorption, with a matrix of glycerol 
and metal powder) was rarely used for the analysis 
of proteins, instead, the much more sensitive solu-
tion of the German research duo of M. Karas and F. 
Hillenkamp [16] has been used to this day. In this 
procedure, the matrix is a small organic molecule, 
which can absorb the energy of the laser used for 
ionization, and ionize the target compounds. Most 
often, aromatic compounds containing hydroxyl or 
carboxyl groups are used as the matrix, the structur-
al formulas and names of the most commonly used 
ones being shown in Figure 2.

One of the matrices most often used in protein analy-
sis is alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-HCCA, 
HCCA), with a UV absorption maximum at 332 nm, 
therefore, it can utilize the energy of the UV laser 
used in the MALDI-TOF mass spectrometer very 
efficiently (according to the manufacturer’s specifi-
cation, the radiation maximum of the UV laser is at 
337.1 nm). The energy of the emitted photon pulses 
can be varied freely, it can even be changed pulse by 
pulse by the instrument control software, according 
to the ionization efficiency.

Most often, the matrix is applied to the sample plate 
and the sample as a solution. Together with the pro-
teins found in the samples, it forms a solid compos-
ite crystal, in which macromolecules are embedded. 
During ionization, the energy of the laser serves to 
transfer proteins into the gas phase on the one hand, 
and on the other hand, it helps their ionization. This 
way, from the proteins analyzed, gas-phase, proto-
nated, mostly singly charged positive ions, mainly 
molecular ions are obtained ( [M+H]+ ). Molecular ad-
duct formation is matrix dependent, but multiply pro-
tonated ions ( [M+2H]2+ or [M+3H]3+ ) also appear in 
the mass spectrum, with smaller intensities.

Ions that form in the specially designed ion source 
are accelerated using a high-voltage field, they are 

focused, and forwarded into the detector through a 
flight tube. The application of the time-of-flight mass 
spectrometer allows for a solution for the separa-
tion of the accelerated ions according to their mass 
[13]. The MALDI-TOF instrument provides informa-
tion about the macromolecules, the protein profile of 
the sample analyzed simply and efficiently. The mass 
spectrum recorded during the analysis can be used 
in several ways to draw further conclusions regarding 
the macromolecules.

The spectrum obtained by the MALDI-TOF technique 
during the analysis of the reserve proteins of maize 
is not the mass spectrum of a specific compound, 
but the total of different molecular weight ions that 
form in the ion source of the instrument, i.e., of pro-
tonated molecular ions of proteins found in the sam-
ple analyzed. Therefore, each and every peak in the 
spectrum corresponds to a single protein (Figure 3). 
When analyzing the genetic purity of corn hybrids, 
the evaluation is based on the reserve proteins, or on 
marker proteins selected from among them. During 
our research, we could not find any publications, in 
which the genetic purity of seeds had been tested 
by a MALDI-TOF mass spectrometric method, there-
fore, our goal was to develop a new mass spectro-
metric method that can replace the reference method 
(UTL-IEF), one that is more efficient and can provide 
adequate results in critical cases (fungus-infected 
kernels) as well.

3.5. Materials and methods

3.5.1. Samples and sample preparation

The maize seed samples tested came from hybrid 
maize seed production performed in a large area. 
Seeds were obtained from the Seed testing laborato-
ry of the National Food Chain Safety Office (NÉBIH), 
in broken or whole kernel forms. Among the sam-
ples, there were healthy, fungus-infected and treated 
seeds as well.

As an international standard reference method, the 
method described in Chapter8 of the International 
Seed Testing Association (ISTA) regulation was used 
[5]. This is gel electrophoresis performed on ultrathin 
polyacrylamide gel using isoelectric focusing (UTL-
IEF, or IEF in short). This is the method that was used 
by the Seed testing laboratory of NÉBIH as well, so 
our measurement results obtained by the MALDI-
TOF method were compared to the analytical results 
provided by them, as reference values.

Since, for the MALDI-TOF analyses, proteins had to 
be extracted from the corn kernels in the first step, 
extraction experiments were performed before the 
genetic purity testing of maize seeds, to select mark-
er proteins on the one hand, and to be able to choose 
the extraction agent most suitable for the analyses 
on the other hand. Analyses were performed on com-
posite samples consisting of 25-50 maize kernels (ul-
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tracentrifugal grinding mill, particle size below 1 mm) 
to avoid errors due to potential genetic inhomogeneity.

3.5.2. Extraction of marker proteins, sample ap-
plication, recording of mass spectra

For the extraction, several extraction agents were 
used: aqueous sodium chloride buffers, and more 
apolar, alcoholic extraction buffers (containing 1-pro-
panol, 2-propanol or 2-chloroethanol). Our experi-
ence showed that the solubility of the proteins ana-
lyzed was helped by the presence of reducing agents 
(for example, dl-dithiothreitol – DTT) that breaks 
down disulfide bridges, therefore, DTT was also add-
ed to the extraction agent mixtures (Table 1). 

Since our analyses showed that the quality and 
quantity of extracted proteins, and so the number 
and intensity of the protein peaks in the mass spec-
trum, are significantly influenced by the choice of ex-
traction agent, several extraction agents were tried 
during our preliminary experiments. While sodium 
chloride buffers proved to be the best for certain 
hybrid maizes, for other hybrids more useful results 
were obtained in the case of one or the other of the 
alcoholic buffers. It was decided after the evaluation 
of the protein spectra, which extraction mixture was 
going to be used during the genetic purity testing.

In Figure 4, mass spectra of the preliminary extrac-
tion experiments of a hybrid maize are shown. Mark-
er proteins characteristic of the hybrid are highlighted 
by a green frame. It can be seen that the signal-to-
noise ratio of the marker proteins was best in extrac-
tion buffer 3 (Table 1), so for the genetic purity test-
ing of this hybrid, this mixture was selected.

For genetic purity testing, ground samples of ad-
equate particle size were prepared from 95-100 
individual kernels of the maize hybrid seeds, and 
then these samples were treated with the extraction 
agents that had been selected according to the re-
sults of the preliminary experiments. Figure 5 sum-
marizes the work process of genetic purity testing.

Extracts were applied to the target of the MALDI-TOF 
instrument in a diluted state, in duplicate. Sodium 
chloride buffers were diluted with acetonitrile, while 
alcoholic extracts were diluted with a water-acetoni-
trile mixture. Acetonitrile helps drying of the droplets 
applied to the sample plate (target), and also the ap-
plication of alcoholic solutions. The matrix solution 
was spotted on the plate after the drying of the ex-
tracts (Figure 6).

Standards necessary for mass number calibration 
were applied to selected positions of the sample 
plates. In the case of maize seed analyses, the refer-
ence standard is identical to the reference material 
used for the identification of microorganisms (Es-
cherichia coli DH5).

For the analysis of the extracts, a Bruker microflex 
LT MALDI-TOF mass spectrometer was used. The 
prepared sample plate was introduced into the ion 
source through a lock system. Parameters used 
for the analyses (mass number range, laser energy, 
movement pattern of the sample plate) were set with 
the help of the general instrument control software 
(flexControl – Bruker Daltonics). The same program 
was used t perform mass number calibration as well 
(determination of the parameters of the time-of-flight 
vs. mass number function).

After this, recording of the mass spectra of the ex-
tracts was performed by the instrument automati-
cally, in the order provided by us. At least 640 unique 
mass spectra in the 2 - 30 kDa range were prepared 
from each sample location, and a composite mass 
spectrum was recorded from these by the software.

3.5.3. Processing of measurement data, evalua-
tion of mass spectra

To process measurement data, the flexAnalysis (Bruk-
er Daltonics) software was used, which allows for the 
simultaneous processing of several, even 50 to 60 
mass spectra. With the help of flexAnalysis, in the 
first step, a few simple operations were performed on 
the mass spectra (noise filtering – smoothing, base-
line correction, finding the maxima of the peaks in the 
mass spectrum – identification of the mass numbers 
of the peaks). Following this, marker proteins select-
ed during the preliminary tests were identified in the 
spectra of the extracts of the individual corn kernels, 
based on their mass numbers, and through these, 
“faulty” kernels were identified. The absence of the 
marker proteins of the paternal line, and the presence 
of the protein profile of the maternal line indicated 
self-pollination. A protein profile different from that of 
the maternal line indicates the presence of a foreign 
kernel (outcrossing) (Figure 7).

4. Results of genetic purity testing

The different genotypic backgrounds of hybrids re-
sult in genetic purities of varying degrees. In the case 
of most seeds, values were within the recommended 
limit value (>97%). During seed certification, it is man-
datory to test the germination capacity and the plant 
pathology status as well. At the same time, genetic 
purity testing is not mandatory, but it is performed 
by seed distributors as a supplementary method, or 
they have it performed by suitable laboratories. The 
above-mentioned limit value is prescribed by the dis-
tributors. In practice, in most cases, a seed batch of 
97-98% genetic purity is considered adequate qual-
ity.

In our work, coded maize hybrids were analyzed, 
whose genetic purity test results were known, and 
they were provided to us by the Seed testing Lab-
oratory of the National Food Chain Safety Office 
(NÉBIH). Genetic purity inspection of the hybrids 
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was performed by the experts of NÉBIH using the 
generally known reference method – ultrathin poly-
acrylamide gel isoelectric focusing (UTL-IEF or IEF, 
in short). During this process, reference gels were 
prepared (father – mother – hybrid), and based on 
these the similarity of the protein patterns of the hy-
brids was determined, or the cause of the difference, 
which could be self-pollination, foreign fertilization 
(outcrossing) or extraneous corn in the seed batch. 
A basic conditions for the repeatability of the analy-
ses performed by the reference method is adequate 
sampling, i.e, the composition of the samples taken 
for the certification of the seed batch at random has 
to be representative of the basic population. The lab-
oratory sample has to be homogenized.

A major objective of our research was, in addition to 
the analysis of healthy seeds, to develop a genetic 
purity test for fungus-infected seeds by the MAL-
DI-TOF method, because analytical results of such 
kernels, that can be obtained by the reference IEF 
method, are highly unreliable.

When applying the reference UTL-IEF method, 2 x 
96 corn kernels were tested by the experts of NÉBIH, 
but we analyzed only 96 kernels per seed batch when 
using the MALDI-TOF method, because we wanted 
to know whether results similar to those of the refer-
ence method can be obtained when processing few-
er corn kernels. Comparative data are summarized 
in Table 2.

The data in Table 2 show that – even if fewer corn ker-
nels are processed – results obtained by our method 
developed for the MALDI-TOF technique show a very 
good agreement with results obtained by the refer-
ence method (UTL-IEF). Analysis of fungus-infected 
samples (5g and 6g) provided no meaningful results 
when using the reference method, so their analytical 
results could not be compared to results obtained by 
the large instrument technique. The minimal differ-
ences between the results that could be compared 
are due to two factors:

1. When calculating genetic purity (GT 
(%)  =  faulty   kernels/analyzed  kernels*100) the 
genetic purity values came from analytical sam-
ples consisting of different numbers of kernels, 
which slightly increased the calculated difference 
between the purity values. 

2. Different populations were selected for the two 
different tests from the given hybrid maize seed 
batch;

To be mentioned, it was impossible to get genetic 
purity results in case of the fungus-fertilized kern (5g 
and 6g) using the reference method.  

Hereinafter, mass spectra obtained by the analytical 
method developed for the MALDI-TOF technique, 
and the conclusions that can be drawn from them 
are described.

Figure 8 shows the mass spectra of a marker protein 
pair characteristic of a two-line hybrid. It can be ob-
served that, in the case of the genetically inadequate, 
“faulty” kernel, the paternal marker protein is missing, 
indicating the possibility of self-pollination or foreign 
fertilization. There were also cases during the work 
where neither marker proteins appeared in the mass 
spectrum, so it was likely that the sample population 
to be analyzed contained a foreign kernel (outcross). 
Figure 9 shows the gel photo of the same hybrid. On 
the image of the gel you can see that, when using the 
UTL-IEF reference method, the evaluation is not easy 
to perform, even in the case of healthy kernels.

Fungal infection or disease of the corn kernels can in-
terfere with the evaluation of the gel obtained by UTL-
IEF, used as a reference method. As a proof of this, 
the gel photo of a fungus-infected hybrid maze, ob-
tained by the UTL-IEF method, is shown in Figure 10.

In Figure 10, it can be obvious to the skilled expert 
that bands of certain proteins disappear, while others 
appear in the gel chromatogram. This phenomenon 
is due to the basic principle of the reference method, 
because isoelectric focusing gel electrophoresis (IEF) 
is a forced flow method, separating proteins accord-
ing to their isoelectric points. Separation is carried out 
on a polyacrylamide gel containing a mixture of am-
photeric electrolytes (ampholytes). Due to the electric 
field, the ampholytes migrate, while creating a pH gra-
dient. When a protein reaches the gel fraction with a 
pH value identical to its isoelectric point (pI), its charge 
is neutralized and it does not migrate further.

Since the results of the analyses performed by the 
MALDI-TOF technique are not affected by the pH 
of the extract, the above-mentioned effect does not 
prevail. Accordingly, there is no change in the marker 
protein profile when testing fungus-infected maize 
kernels (Figure 11).

5. Conclusions

Based on our results so far it was determined that, 
in the case of healthy hybrid maize kernels, results of 
our tests performed using the MALDI-TOF technique 
showed satisfactory agreement with the results of the 
reference method. Our MALDI-TOF mass spectromet-
ric method provides an opportunity to analyze reserve 
protein profiles, i.e., to determine genetic purity from 
the kernels in the case of maize hybrid samples.

During the analyses performed using the reference 
method, only a few extraction agents can be used for 
the extraction of the reserve protein (water, 2-chlo-
roethanol). In the case of the MALDI-TOF method, 
several extraction agents and additives (sodium 
chloride, dl-DTT) can be used in order for the extrac-
tion of marker proteins to be as efficient as possible. 
In our experience, in the case of maize samples, re-
serve proteins or marker proteins are best extracted 
when using alcoholic extraction buffers. However, al-
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coholic extracts cannot be analyzed by the reference 
method.

Our method developed for the MALDI-TOF technique 
is much faster and simpler than isoelectric focusing 
performed on an ultrathin polyacrylamide gel (UTL-
IEF), because evaluation of the results is supported 
by a software, and the searchability and possible 
reevaluation of the digitally stored results also have 
several advantages when compared to the conven-
tional analytical technique. Thanks to the sensitivity 
of the method, even marker proteins that are present 
in small amounts can be detected.

Our experiments included the analyses of fungus-
infected maize kernels. Fungal infection of the giv-
en kernels can also be recognized when using the 
reference method (IEF). However, on the gel chro-
matogram, characteristic protein bands (markers) 
disappear and show a blurry picture, so – based on 
this – the genetic purity of the given kernel cannot 
be determined with sufficient certainty. Running on 
the gel with isoelectric focusing is influenced by fun-
gal infection in a hitherto unknown way. Therefore, 
we think that it is impossible to test fungus-infected 
maize seed batches using the reference method. 
Since the results of the analysis using the MALDI-
TOF technique are not affected by fungal infection, 
this method can provide a solution to the inspec-
tion of infected batches. In our experiments, several 
infected maize kernels were analyzed. In all cases, 
marker proteins were clearly visible in the mass 
spectra. There is an increasing body of evidence to 
show that fungal infection does not cause a change 
in the profile of reserve proteins. It can be stated that 
if a kernel is fungus-infected, it can still be genetically 
appropriate. There were also batches treated against 
fungal infection among the maize lots analyzed, and 
testing of these did not present any difficulties when 
using the method developed by us.

Results (mass spectra) obtained during the genet-
ic purity testing of hybrid maize samples using the 
MALDI-TOF technique are also suitable for the de-
termination of varietal identity. With the help of the 
software background provided by MALDI-TOF, a da-
tabase can be created from the data, that can later 
help reliable varietal identification, which is an indis-
pensable prerequisite of variety protection.
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Minden körülmények  között megbízható minőségellenőrzésre van szüksége? 

a személyzet irányításának optimalizálását
a munkaterhelés változékonyságának kezelését 
a pontos és időszerű eredményt
a nyomon követhetőséget

 TEMPO®  biztosítja

TEMPO az innovatív megoldás minőségi mutatók 
meghatározására  élelmiszerekben és környezeti mintákban 

bioMérieux Hungária Kft.
1138 Budapest, Váci út 175.

Tel.: (36) 1 231-3050
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“

customers deeply value.“

SIMPLIFY
- Optimized workfl ow: reduce the number of manual data entries
-  Automatic transfer of worklists from your LIMS to VIDAS & TEMPO
- Automatic transfer of VIDAS & TEMPO results to your LIMS
-  Centralised and easy access to Pathogens and Quality Indicator results

SECURE
-  Improve data quality and integrity (Reduction of transcription errors)
-  Ensure full traceability (Operator, Dilution, Batch expiry dates…)

- Facilitate the audits of your laboratory

SPEED UP 
- Automatically export results to internal or external customers, 

check results as they come in
- Improve process reactivity, early product release

- Save time in data handling

Be switched on, 
be connected!

TEMPO BC
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