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Xanthomonas campestris pv. campestris on kasvipatogeeninen bakteeri, joka aiheuttaa

ruskomätää ristikukkaiskasveilla. Tauti aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä mm.

kaalikasvien viljelyssä.
Kasvitautia aiheuttavan bakteerin ja isäntÍikasvin välillä on tiivis vuorovaikutussuhde.

Bakteerit tunnistavat ympäristön muutoksia usein kaksi-komponenttisen säätelyjärjestelmän

avulla. Systeemin ensimmäinen osa, tunnistajaproteiini, tunnistaa ympäristön signaalin ja

väli6ää sen fosforylaation avulla edelleen välittäjäproteiinille. Aktivoitunut välittäjäproteiini

sitoutuu useimmiten säätelemiensä geenien promoottorialueille ja aktivoi transkriptiota.

X. c. pv. campestril<sesta on löydetty kaksi-komponenttinen säätelyjärjestelmä, jota

koodaava geeni, rpfC, onyksi ainakin seitsemän geenin ryhmästä, joka säätelee positiivisesti

ekstrasellulaaristen entsyymien ja eksopolysakkaridin tuotantoa sekä taudinaiheutuskykyä.

rpfC:titindusoivia tekijöitä ei tunneta, mutta todennäköisesti kyseessä on kasviperäinen

yhdiste.

Tässä pro gradu-työssä on eristetty rpfC-geenin säätelemiä promoottoreita plasmidiin

pIJ3100 kloonatuista ja X. c. pv. campestris villikannassa 8004 toimivista X. c. pv.

campestriksenpromoottoreista. Promoottorit on kloonattu pIJ3100:ssa promoottorittoman

cat-geeniî(kloramfenikoliasetyylitransferaasi) eteen, jolloin promoottorien toiminta voitiin
havaita kloramfenikoliresistenssin avulla ja mittaamalla kloramfenikoliasetyylitransferaasin

aktiivisuus entsyymiyksikköinä. Kuusikymmentä kannassa 8004 aktiivista promoottoria

siirrettiin kantaan 8004::TnSC, jossa rpfC-geeni on inaktivoitu Tn5-insertiolla.

Kloramfenikoliherkkyyden perusteella l4 promoottorin aktiivisuus aleni villikantaan 8004

verrattuna. Näistä neljän riippuvuus rpfC:stat¿rkistettiin komplementoimalla rpp in trans

plasmidin pIJ3020 avulla ja mittaamalla Cat-entsyymin aktiivisuus. Neljästä promoottorista

kahden aktiivisuus aleni selvästi rpfC--kannassa ja palautui, kun rpfC komplementoitiin

pIJ3020:n avulla. Myös kahdella muulla promoottorilla saatiin samanlainen tulos, mutta

aktiivisuuden ero rpfC--kannan ja villikannan välillä ei ollut yhtä selvä. Kaikki neljä

promoottorifragmenttia subkloonattiin pUC18-plasmidiin sekvenointia varten.

Nämä neljä promoottoria konjugoitiin muihin lähisukuisiin bakteereihin ja aktiivisuus

määritettiin kloramfenikoliherkkyyden perusteella. X. c. pv. vesicatoriassa aktiivisuus oli X.

c. pv. campestril<sen Íasolla, pseudomonaksissa aktiivisuus oli alentunut ja

enterobakteereissa promoottorit eivät juuri toimineet.
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