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sitoutumisspesif,iteettiä¡ Ç :proteiinista riippuv
sateiden epiteeleiltä löytyvään digáÌaktosidirak
tä sitoutumisesta riippumaton,l'ja/t¿i f'proteii

ainen sitoutuminen virt-
enteeseen sekä edellises-
nivälitteinen sitoutumi-

nen mm. soluväliaineesta tavattavaan liukenemattomaan fibronektiiniin.
Sitoutumisspesifiteetin tutkimiseen proteiini tulisi puhdistaa..muista
f,imbriaproteiineista ja tämä on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi.
Ml)-faagiekspressiomenetelmän avulla on mahdollista päästä em. ongelmasta
eroon. Hatuttu proteiini ilmennetään faagin pintaproteiinin yhteydessä ja
tällaisia rekombinanttifaageja voidaan suoraa käyttää tutkittavan prote-
iinin karakterisointiin

Työn tarkoituksena oli ilmentää FsoE proteiinia MlI-faagin G5 pintaproteii
niin fuusioituneena ja tutkia faagin pinnalÌ.a ilmennettävän Fs.oE:n sitoutu
mista liukenemattomaan fibronektiiniin.Sitoutumistulosten perusteella voi-
taisiin arvioida FsoE ja FsoF proteiinien vuorovaikutusta fibronektiiniin
tarttumiselle. fsoE geenj- kloonattiin pCANTAB5-phagemidivektoriin, josta
voitiin kasvattaa faageja faagipelastuksen avulla käyttämäI1ä MIIKO7 avus-
tajafaagì-a. FsoE:tä il-mentäviä faageja rikastettiin fibronektiiniin tarttu
miãella-ns. biorikastusmenetelmällä.fsoE geenin sisältävää rekombinantti-
faagia tutkittiin FsoE:n ilmentämisen suhteen immunologisilla menetelmiÌ1ä
kuten ELISAn, immunoblottauksen ja immunoelek.tronimikroskopian avulla.

Työn avulla ilmeni, että vain hyvin pieni osa f,aagipopulaatiosta ilmensi
FsoE:tä pinna]laan. Immunoelektronimikroskopian avulla löytyi vain kakdi
haluttua proteiinia ilmentävää faagia.Merkittävin syy tulokseen oli FsoE

heikko affiniteetti biorikastuksessa reseptoriproteiinina käytettyyn liu
nemattomaan fibronektiiniin o-lettaen, että Fsof yksin vastaa sitoutumise
ko. proteiiniin.0n myös mahdoll,ista, että FsoE:n konformaatio fuusiopro
iinissa on estänyt proteiinia tunnistamasta'fibronektiiniä. Biorikastuk
onnistuminen on siis välttämätön edellytys faaqiekspressiomenetelmälle.
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FsoE:stä riippumaton tekijä voi olla rekombinanttifäagì.n ja avustajafaagin
kilpailu Gl:n ilmentämisestä. Faagissa on n. 5 G3za, joista yhden oletetaa
sisältävän FsoE:n. Fuusioproteiinin muodostuminen voi olla hitaampaa kuin
G3:n, jolloin uuden faagipartikketin pinnalla voi olla vain avustajafaagin
uottamia G) proteiineja

G3:a hyödyntävää faagimenetelmää on jatkossa kehitettävä biorikastuksen
suhteen. FsoE:n affiñiteettia fi.bronektiiniin voidaan keinotekoisesti pa-
rantaa käyttämäll.ä G8-faagiekspressiota, jossa haluttu proteiini ilmenne-
tään faagin kuoriproteiinissa (n.'2lUU kpl/faaqi). Rekombinanttifaagin ka-
rakterisointimenetelmät soveltuvat nykyisellään, kunhan taustafaageista
päästään eroon. Faagiekspressiomenetelmän käyttöä voisi kehittää myös muil
le adhesiineille sopivaksi sitoutumisspesif iteettien selvittämiseen.
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