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A sejtadhézió minden többsejtes élőlény esetében alapvető fontosságú folyamat. A sejtadhézió, a 

sejtkitapadás és a sejt–szubsztrátum kontaktzóna tulajdonságainak és mechanizmusainak megismerése nagy 

jelentőséggel bír, hiszen az ismeretanyag segítségével számos speciális biomimetikus anyag állítható elő, fontos 

bioszenzorikai, orvosbiológiai alkalmazásai vannak (pl.: gyógyszerfejlesztés, implantátumok) és megteremti a 

szövet mérnökség alapjait.  

A baktériumok flagelláris filamentumait a négy doménből felépülő flagellin fehérje több ezer példánya 

alkotja. A filamentumok felszínén elhelyezkedő hipervariábilis D3 domén a flagellin polimerizációs 

képességének megzavarása nélkül módosítható, de helyére akár más fehérjék vagy specifikus kötőmotívumok is 

beépíthetők. A flagellin variánsok filamentumokat formálnak a sejtek felszínén, ahonnan könnyen 

leválaszthatók, az alkotó alegységek nagy mennyiségben, egyszerűen izolálhatók. 

Munkánk során a flagellin fehérjét sejtadhéziót elősegítő rövid peptid motívumokkal ruháztunk fel 

génsebészeti módszerek segítségével. Az NT045 jelű pKOT plazmid MCS (multi cloning site) helyén az AgeI-

SacI restrikciós enzim vágóhelyek közé illesztettük be a sejtadhéziót elősegítő rövid peptid motívumokat 

(ILDVP, PHSRN, KQAGDV, KDGEA) kódoló DNS inzerteket, melyeket aztán kompetens E. coli TOP10 

törzsbe transzformáltunk. Az létrehozott helyes szekvenciájú plazmidokat tisztítás után flagellin deficiens 

Salmonella typhimurium SJW2536 törzsbe elektroporáltuk. Az ily módon létrehozott törzsből egyszerű 

laboratóriumi rutin eljárásokkal preparálható az új flagellin variáns.  

A tisztított fehérje variánsokat biomimetikus felületek kialakítására használjuk úgy, hogy hidrofób 

felületekre monoréteget adszorbeálunk oly módon, hogy a funkcióval ellátott oldalukkal a közeg felé 

orientálódnak. Az így létrehozott felületeket jelölés nélküli optikai bioszenzorok (OWLS, EPIC BT) segítségével 

rákos sejtek adhéziójának és migrációjának vizsgálatára használunk fel.  

Kutatásainkat a BIONANO_GINOP-2.3.2-15-2016-00017 az OTKA NN117849, az ERC_HU és 

Lendület  projektek támogatásával végeztük. 
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