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Vastasynfyneiden mmingütissä yleisin taudin aiheuttaja on Escherichia coli. Näiden meningiittiä aiheuttavien
løntojen S. ja tyyri I -fimbrioiden on todethr immobilisoivan veress'å olevaa plasminogeeni4 Ja näin edistlivãn tiimän
alcivoitumista plasnüniksi, proteolyyEiseksi entsyymiksi, jonka avulla balreerit p¿¡lisev¿it tunkeutumaan kudolsiin.
pðåsy$si¡
Myös E. colin flagellojen on huomattu immobilisoivan plasminogeeniå. Flagellojen osuus balúeerien
I
-fimb'riallisen
lc¡dolsiin on tilitenkin vielåi epäselvä. Työssä hiljennettiin meningüttipotilaasta eristetyn S- Jr tvvppi
perustuvaa pailf<aE. coli 3034-kannan flagellünia koodaava ÍiC-gæ;nr käyttäen homologiseen rekombinaatioon
filamentin.
spesifistä mutagenisaatiot¿. .fliC-gænn koodaamat fl agelliini-proteiinit muodostavat flagellan

monistettiin polymeraasilce$urealdion avulla lcäyttien koh&-DNAna E. coli 3034-lønnan
p antibioottitromosomaalista DNA:ta. Monistettu geem digestoitün keskelt¿¡ restriltioentsyymien avulla
konjugatiiviseen
ñYt04resistenttiyttä koodaava geem liite$ün t¿ihån katkaisukohtaan. Hiljennetty geeni sürrettün
plasmidüt1 joh replikoituakseen tarvitsee isäntiikannassaan pir-gæntn tuotetta. Konjugaation avulla plasmidi
hävitesså
sürreüün E. coli 3034-kantaaq jossa pir-gæn7ã el ole, eikä plasmidi siæn pysty rçlikoitumaan. Plasmidin
3034-karnan
coli
E.
solus[a hiljenneËy flagelliini-gæni pystyy homologisen rekombinaation avulla künnittymålin
joiden flagellüni-geeni
laomosomaalisessa DNA: ssa olevaan flageltüni-geenituq joka samalla hiljenee. Ne konjugantiç
on hiljentynyt Wstytåån selektoimaan flagellüni-geenin mukana siirfyneen antibioottiresistenttiyden avulla.
Alulcsi flagellüni-geenin hiljentilmisesçi käyte$ün ætrasyklünille resisænttiyttå koodaavaa geeni¿i. Konjugaation
seleldio er kuitenkaan onnistunut, sillä koqiugantit eivät kas¡aneet kun selelciossa käytettün tetrasyklünin
ja
kanssa süeptomysüniâ, jolle E. coli 3034-kanta on resistentti. Konjugantit olivat kyllã resistenttejåi ûetraq{<lünille
enäli
yhdess4
hldeerit
eivåit
streptomysünille n¿iitli erilseen ldiytetfyn¿i, mutta kun ni¡iüi antibiootæja ldiytettün
Työsså

fli C-geeni

kawaneet. TetrasyHüniresistenff iytt¿i koodaavan geenin sürtyminen E. coli 3034-kannan l¡omosomaaliseen DNAhan
varmistecün dot blouauksella ja hybridisaatiolla.
Kun tetrasyHünigeeni korvacün kloramfenikoliresisæntriyttä koodaavalla geenillä konjugannien selektio
streptomysüniä kliytt¿ien onnistui ongelmitta. Konjugantrien flagellattomuus tarkisættün
kloramfenikolira

ja

elektronimilrroskoopilh

jä agglutinaatiotestillä

lc¿iytt¿ien

antiseerumia, joka

oli tehty ¿'. coli 3034'b¡ntlnn flagelloja

vastaan.

E. coli 3o34tflic::caf-kannan vaikutus plasminogeenin altivoitumiseen testattün plasminogeeniolivat jo aiernmin E. coli 3034-lønnast¿ tehdyt S-fimb'riallinen, tyyppi lalrcivaatiokolceella, jossa **r*

Flagellattoman

fimb,riallinen ja fimbriaton kanta. Käyt€tüiessä flagellatonta kantaa, oli plasminogeenin alcivaatio selvästi alhaisinta
mikå vütaisi lagellojen merkitylseen plasminogeenin a}Íivaatiossa. Kuitenkin flagellalliner¡ mutta ñmbriaton kanta

sai aikaan selvästi heikomman plasminogeenin aliivaation kuin fimb'riallinerL milçã vüttaa sühen,

plasminogeenin tehotilcaaseen

at¡tivoitumiseen vaikuttavat ñmbriat ja flagellat
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