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A baktériumok mozgásszervei a flagellumok, amelyek egy sejtmembránba ágyazott nanomotorból és a hozzá 

kapcsolódó propellerként forgatott helikális filamentumból állnak. A flagelláris filamentumok a flagellin fehérje 

több ezer példányából épülnek fel. A flagellin önszerveződésre képes, megfelelő körülmények között kívánt 

méreteloszlású nanocsövek építhetők belőle. Korábbi kutatásaink során megmutattuk, hogy a flagellin 

hipervariábilis D3 doménje, ami a filamentumok felületén helyezkedik el, a polimerizációs képesség 

megzavarása nélkül módosítható, eltávolítható, vagy helyére más fehérjék beépíthetők. A D3 domén helyére 

génsebészeti módszerekkel már ismert specificitású kisméretű kötőfehérjéket, nehézfémkötő oligopeptideket 

illetve sejtfelszíni receptorok kötőmotívumait beépítve olyan flagellin variánsokat tudunk létrehozni, amelyek 

képesek egy adott célmolekula felismerésére és hatékony megkötésére. Ezek a flagellin variánsok alkalmasak 

lehetnek bioszenzor érzékelőrétegek létrehozására. A módosított flagellinekből a polimerizációs folyamat precíz 

kontrollálásával kívánt méretű, nagy felületi kötőhely sűrűségű nanorudakat is építhetünk, amelyekből 

hullámvezető szenzorok felületén érzékelő réteget hozhatunk létre. Ezekben a receptor rétegekben a célmolekula 

kötődése miatt bekövetkező változások optikai úton valós időben egyszerűen detektálhatók. 

Az előadás összefoglalja a különféle nehézfém és arzénkötő variánsok ill. a sejtadhéziós motívumokat 

hordozó változatok fejlesztésével és vizsgálatával kapcsolatos eredményeinket. 

Környezetanalitikai alkalmazásokhoz a flagellin fehérjét úgy módosítottuk, hogy az szennyező 

nehézfémionok (pl. Ni(II)), illetve arzén megkötésére, és ezáltal kimutatására alkalmas legyen. A variábilis 

domén módosításával vagy cseréjével olyan oligopeptid motívumokat, vagy akár teljes fehérje láncokat 

építettünk be a flagellinbe, melyekről feltételezhető, hogy erősen, sőt bizonyos esetekben szelektíven képesek 

megkötni egy adott nehézfém szennyezőt. Az előállított variánsok kötőképességét izotermális titrációs 

kalorimetriával jellemeztük. 

Sejtadhézió tanulmányozásához különböző sejtfelszíni receptor kötőmotívumokat (pl. ILDVP, GRGDS, 

KQAGDV, PHSRN, IKVAV, KDGEA) építettünk be a flagellin D3 doménjének helyére. A sejtadhézió 

hatékonyságának növelése érdekében olyan polipeptid linkereket használtunk, melyek lehetővé teszik a szenzor 

felületén rögzített flagellin variáns sejtkötő motívumának – a sejtek számára – optimális térbeli orientációját. Az 

így módosított flagellin monorétegek sejtmegkötő tulajdonságainak feltérképezése számos területen használható, 

előrelépést jelenthet pl. a rákterápiában, biomimetikus anyagok, implantátumok fejlesztésében, 

gyógyszerfejlesztésben, bioszenzorok készítésében. 

 

  

Kutatásainkat a BIONANO_GINOP-2.3.2-15-2016-00017 és az OTKA NN117849 projekt támogatta. 

 


