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Titulstelmå -

Escherichia coli on ihmisenkin suolistossa elâv¿i normaaliflooran bakteeri, joka saattaa kuiten-
kin sopivissa olosuhteissa aiheuttaa infehioita. Eräs tyypillisimmi stã E. coli -infektioista on
virtsatieinfektio, joka voi levitä virtsaputkea pitkin rakkoon ja sielta edelleen virtsanjohtimia
pitkin munuaisiin aiheuttaen pyelonefriittie. Munuaisista bakteeri voi myös päåstä verenkier-
toon aiheuttaen sepsistä.

þelonefritogeenisillä" kuten muillakin virulenteilla E.coli -kannoilla, on osoitettu useita tyypil-
lisie virulenssitekijoita. Tärkeimpänä nåiistä pidetään Pap - eli P -fimbrioita, joiden avulla
patogeeniset kannat takertuvat virtsatie-epiteelün ja þkenevät nâin vastustamaan virtsan
puhdistavaa huuhteluvaikutusta. Varsinaiseksi reseptoriksi epiteelissä on tunnistettu spesifinen
glykolipidien digalaktosidirakenne, jonka P -fimbrian kärkiosassa oleva adheesioproteüni
PapG tunnistaa. P -fimbrioista saattaa olla hyötyä vielä infektion myöhäisemmissäkin vaiheiss4
sillä niiden on havaittu sitoutuvan myös soluvåileissä, erityisesti tyvikalvon läheisyydessä
esiintyväitn, liukenemattomassa muodossa olevaan fibronektiini -proteiiniin. Takertuminen
fibronektiiniin saattaa olla bakteerille hyödyksi infektion myöhaisvaiheessa, jolloin se on jo
läpriissyt epiteelisolukerroksen ja on siirtymässä syvempiin kudoksiin ja verenkiertoon.

P -fimbrian sitoutumista immobilisoituun fibronektiiniin ei välitä digalaktosidispesifinen G -
adhesiini. Deleetiotutkimuksilla on havaittu, että fibronektiiniadhesiinina on nünikäiin P -
fimbrian kåirkiosassa olevat E ja F -proteünit tai jompikumpi ntiistä. Jotta E ja F -proteiinien
roolit fibronektiiniadheesiossa saataisün selville, on tarpeellista puhdistaanãtitäproteiineja
natiivina ja tutkia niiden takertumista immobilisoituun fibronektiiniin.

Tässä työssä kloonattiin F71-serotyypin P- fimbrian alayksikköproteiinia FsoF koodaava geeni
ekspressiovektorün ja yritettiin tuottaa þseistä proteiinia isäntäkannan periplasmiseen tilaar¡

se olisi helpoimmin puhdistettavissa. Periplasmrurn proteiini ohjattiin kloonamaalla geenin
mukana sen oma signaalisekvenssi. Koska.normaalissa P -fimbrioita tuottavassa kolikannassa
F -proteünia on periplasmassa vain kompleksina suojaavan D -proteiinin kanssa, ja useiden
alayksikköproteiinien tiedetåiän hajoavan periplasmassa proteolyyttisesti ilman tätä suojaaja-
proteiinia, kä¡euiin isåintäkantana periplasmisen DegP -proteaasin suhteen negatüvista kantaa.
F -proteiini ei ekspression optimoinnista huolimatta kulkeutunut tarpeeksi tehokkaasti peri-
plasmaan, vaan muodosti elektronimikroskooppisesti havaittavia kasautumia sytoplasmaan.
Mahdollisesti jokin toinen proteaasi oli voinut hajoittaa periplasmaan asti kulkeutuneet prote-
iinimolekyylit. Kloonausvekforin vaihto saattaisi edesauttaa FsoF -proteiinin kulkua periplas-
maan. Apu saattaisi löytyä myös muiden periplasmisten proteaasien suhteen negatiivisista
isäntåikannoista.
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