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Pseudomonas syringae on Gram-negatiivinen sauvanmuotoinen obligaatti aerobi bakfeeri, joka

usein aiheuttaa kasvitauteja. Pseudomonas syringae- kannatjaetaan eri patotyyppeihin sen kasvin

mukaan, jota ne infektoivat tai jolta ne alunperin on eristetty. Esimerkiksi P. syringae patotyyppi

phaseolicolan isäntäkasvi on pensaspapu (Phaseolus vulgaris), jolle se aiheuttaa nk.

rasvalaikkutaudin.

Jotta kasvitautien aiheuttamia taloudellisia menetyksiä voitaisiin vähentää, on tärkeätä selvittää

niitä aiheuttavien bakteerien kasvipatogeenisuuteen vaikuttavat tekijät. Yhtenä näistä tekijöistä
pidetään bakteerin kykyä tartfua kasvin pintaan. Eräiden bakteerien kuten Agrobacteriumin ja
Rhizobiumin taudinaiheutusþvyn on todettu olevan riippuvaista tarttumiskyvystä, ja monen muun
bakteerin kohdalla asiaa parhaillaan tutkitaan.

Bakteerien tarthtminen tapahtuu adhesiinien välityksellä, joista pilukset tai fimbriat ovat

proteiineista koostuvia bakteerisolun pinnan rakenteita. Oman ryhmänsä piluksista ja fimbrioista
muodostavat tyyppi IV pilukset, joita esiintyy mm. Pseudomonas aeruginosalla ja Neisseria

gonothoeaella. Tyyppi IV pitukset koostuvat pääasiassa yhdenlaisesta proteiinialayksiköstä,
piliinistä. Eri bakteerilajien- ja kantojen piliiniproteiineilla on keskenään homologiaa tietyillä
alueilla proteiinin aminohapposekvenssissä.

Tässä työssä määritettiin P. syringae patotyyppi phaseolicolantyyppi IV piluksen rakennegeenin
pil{:n sijainti bakteerin kromosomissa ja selvitettiin geenin nukleiinihapposekvenssi DNA-
sekvensoinnin avulla. Nukleiinihapposekvenssiä sekä sitä vastaavaa aminohapposekvenssiä

analysoitiin tietokoneen avulla ja vertailtiin muiden bakteerilajien ja -kantojen piliiniproteiinien
kanssa.

Tulosten perusteella P. syringae patotyyppi phaseolicolan pil{ geeni koostuu 393 emäsparista ja
koodaa 131 aminohapon ja 12.2. Þ,Da:n kokoista piliiniproteiinia. Aminohapposekvenssiltään tällä
proteiinilla on eniten homologiaa Pseudomonas aeruginos¿ PAK:n piliiniproteiinin kanssa; ne

ovat 49% identtisiä ja 65% samankaltaisia.
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