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Työssä oli tarkoitus paikantaa PRDl-bakteriofaagin neljä kalvoproteiinigeeniä
faagimutanttien avulla.

PRD1 on Tectivi¡idae-ryhmä¿in kuuluva lipidiä sisältävä bakteriofaagi.
Bakteriofaagi infektoi muunmuassa Escherichia colia ja Salmonella
typhimuriumia. Yinspartikkelin proteiinikapsidin sisällä on lipidikalvo, jossa
on suuri mä¿irä erilaisia proteiineja. Lipidikalvon sisällä on bakteriofaagin
genomi, lineaarinen kaksijuosteinen DNA. Genomin 5'-päissä on terminaali-
set proteiinit, jotka toimivat alu*keina DNA:n replikaatiossa.

PRDl-bakteriofaagin genomi on sekvensoitu, ja geenikartoitus on edennyt
pitk¡ille. Geenikartoituksessa bakteriofaagin nonsense-mutantit ovat olleet
tärkeä apuväline, sillä suuri osa paikannuksesta on tehty komplementaatioiden
avulla. Selvittåimättä on genomin pienten avoimien lukuraamien (ORF) merki-
tys. Työssä oli tarkoitus paikantaa neljåin nonsense-mutanttiryhm¿in (ryhmät
XVI, XVII, XX ja XXIÐ mutatoituneet geenit genomiin. Kyseisten mutant-
tien fenotyypit ja mutatoituneet proteiinit oli identifioitu. Proteiinit ovat pieniä
integraalisia kalvoproteiineja, jotka ovat tarpeellisia bakteriofaagin DNA:n
pakkaukselle ja infektiivisyydelle. Geenien XVI, XV[I, XX ja XXII sijainnis-
ta genomissa oli vihjeitåi. Kunkin geenin kohdalla todennäköisimmät avoimet
lukuraamit kloonattiin polymeraasiketjureaktion avulla. Kloonien kykyä
komplementoida mutantteja tutkittiin komplementaatiotestauksella. Lisäksi
selvitettiin kloonattujen avoimien lularaamien koodaamien proteiinien eks-
pressiotasoa indusoimalla geenielspressio ja analysoimalla solufraktionäytteet
SD S -PAcE-proteiinigeelissä.

Komplementaatiotulosten perusteella voitiin paikantaa kolme geeniä. ORF m
on geeni XVIII. ORF j on puolestaan geeni XX ja ORF k on geeni XXII.
Geeniä XVI ei saatu paikannettua. Kloonattujen avoimien lulauaamien koo-
daamien proteiinien ekspressiotasot ovat alhaisia, sillä proteiineja ei pystytty
havaitsemaan SDS-PAGE-proteiinigeelissä.
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