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Erv.Jinia carotovora subsp carotovora (Ecc) on BnterobacterÍaceae-
heimoon kuuluva merkíttävä kasvipatogeeni, jonka aiheutta¡niffé
kasvitaudeille on ominaista kasvisolukon pehmeneninen ja
kuole¡ninen bakteerin erittänien pektinolyyttisten entsyynien
toi¡ninnan tuloksena.

Ecc-kannoÍ1la esiintyy yleisesti tyyppi-J.-(T1)-fimbrioita, jotka
ovat bakteerin proteiinista koostuvia filarnenttimaisia
pintarakenteita ja jotka vätittävät bakteerien tarttumista
rnannoosia sisältåviin reseptoreihin.

fh¡nisissä ja eIäimissä elävi11ä enterobakteereiLla kiinnitty-
¡ninen epiteeliin edistäå limakalvojen kolonisoinista, ja pato-
geenisilla kannoilla fi¡nbrian väIittämän spesifisen tarÈtumisen
kohdekudokseen on osoitettu olevan tärkeä vj-rulenssitekijä.
UselIIa kasveihin liittyvillä bakteereilla on havaittu fi¡nbri-
oita, rnutta niiden merkitys erilaisissa kasvi-bakteeri-inter-
aktioissa on epåselvÊi. Eräät bakteerit tarttuvat kasvien juuriin
fimbrÍoidensa vålityksellä, ja tänän on ehdotettu olevan
kasvipinnan kolonisoitu¡nista edistävå tekijä.

TL-fimbrian ¡nahdollista merkitystå Ecc:n kiinnittynisessÊi
kasvipintoihin tutkittiin vertaamalla fenotyypiltään
flmbrialllsten ja finbriatto¡nien bakteerien tarttumista
tupakanlehdelle ja perunankuorelle.

Fimbriattonan mutantln saamiseksi käytettiin transposonimuta-
geneesiä, jossa Tns:n sisältänyt plasmidi siirrettiin konju-
gaation avulla E. colisMl"o(psuP202L)- donoriJ-ta Tl.-fi¡nbrialli-
selle Ecc3l2-kanna1le. Tns:n koodaaman kanarnysiiniresistenssin
saaneista pesÉikkeiståi seulottiin f imbriatto¡nat inmunoblottauksen
avulla, ja tranformanttien fenotyyppi finrbriallisuuden suhteen
var¡nisteLtlin vasta-aine- ja hiiva-agglutinaatiotesteillåi.

I
Kahdeksan nalaatti-glukoosi-alustalla fimbriattoman ja samalla
alustalla flmbrlaLllsen viLlikanrìan fi¡nbriallisuutta eri kasvu-
ololssa (malaatti-glukoosi/r,uria-inaI jalla tai /-liemessä) tut-
kittiín agglutinaatiotestien, Ímrnunovärjäyksen ja etektroni-
rnlkroskopian avulla. Kalkltla tutkituilta transformanteilla
havaittlin keskenåån sarnanlainen, kasvualustasta riippuvainen
firnbrlaekspression såiätely, joka erosi villikannan fimbria-
ekspression säätelystËt.

TarÈtuniskokeita varten kannat kasvatettiin nalaattí-glukoosi-
liemessä, jolloin Ecc3L2 oli fenotyypiltåiän fimbrialtinen ja
kokeeseen valíttu transfor¡nantti Ecc2.14 oIi fimbriaton. Baktee-
rien tarttumista kasvipinnoille tarkasteltiin transmissio- ja
pyyhkåilsyeLektroni¡nikroskopian avul 1a. Fenotyypiltäåtn f i¡nbrial-
Iísen Ecc312:n havaittiin tarttuvan voinakkaasti sekä tupakan-
lehdelle ettêi perunankuoretle. Tarttu¡ninen oli tasaista riippu-
¡natta kasvinosan pinnanmuodosta tai erilaistuneista rakenteista.
Fenotyypiltään flmbriaton Ec'cz.L4 ei tarttunut kasvipinnoille.
uyös Ecc3L2:n adheesion inhiboituminen Tl-fimbrian reseptori-
analogilla, oZ-metyyli-D-mannosiditla, viittasi Tl--finbrian
vätittä¡nåiän tarttuniseen kasvipinnalle.
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