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Gram-negat iiví s ten bakteer ien ulkomembraani bakteer íso l-un u1o impana
kerroksena on hyvin tärkeä esim. enterobakteereille kuten Salmonella
typhimurium. Ulkomembraanin kautta nänä bakteerit ovat suoraan yhtey-
dessä elinympäristönsä kanssa, joten eräs ulkomernbraanin tärkeimpiä
tehtävíä on toimia valikoivana suojamuurina bakteerisoLun ja sen ym-
päristön välil-1ä. Ulkomembraani koostuu pääasiassa proteiineista, lipo-
polysaþkaridisËa ja fosfolipideistä. Eräs näisËä uLkomernbraaniproteii-
neista on 25 000 Da kokoinen TraT 1-ipoproteiini. S. typhiun¡riumilla on
kuvattu SS-A mutaatio, joka vaikuttaa ulkomembraanin läpäisevyysominai-
suuksiin siten, etËä mutanttikanta herkistyy hydrofobisil-l-e antibioo-
teille. KomplementaaËion avul-la on osoitettu, että SS-A mutaatio on
tapahtunut virulenssiplasmidissa sijaitsevassa traT-geenissä.

Työn tarkoituksena ol-i sekvenoida S.typhirnuríumin villityyppisen ja
SS-A mutantin traT-geenin karboksiterminaalinen osa. Vertail-taessa
näiden traT geenisekvenssien aikaisenunin sel-vitettyjä osia Ëodettiin,
että ne poikkeavat, toisístaan vaín yhden emäksen suhteen. Havaittu mu-
taatio valmistettiin myös keinotekoísesti in vitro-mutagenisaatiol-la.

Villityyppisen S. typhímuriumin traT-geenin loppuosa kloonatËiin M13-
faagiin. Ligaation ja transformaation jä1keen saaduista plakeista
erístettiin faagí-DNA: ta. RestriktioenËsyymikäsittelyn perusteella
näistä valittiin halutun insertin sisältävät faagit sekvenointiín.
Sekvenonnin mukaan yhden emäksen muutos, joka vaihtaa aminohapon 152
glysiinístä arginiiniksi, on aínoa ero villityyppisen ja SS-A mutan-
tin traT sekvenssien väliLlä. Samoin in vitro-mut agenísoínnil-la val--
misteËtu SS-A mutantti vastasi antibio ottiherkkyytensä, prote 1l-n1en
tuoton (SDS-PAGE ja trrlestern bloËtaus) ja sekvenoinnin perusteella SS-A
mutantin tunnettuja ominaisuuksia. SiÈen traT-geenissä tapahtunut pis-
temutaatio varmistui SS-A mutaation ainoaksi syyksi. Ei tiedetä minkä
funktion varatun aminohapon tuominen TraT-proteiiniin (kuten SS-A mu-
tantissa) esËää. Vaíkuttaako se mul-timeerien sijoittumiseen mernbraa-
nil-le, TraT-proteíinin vuorovaikutukseen j onkin rmrun ulkomernbraani-
komponentin kanssa tai mitä vaikutusta on muutoksen sijainnilla TraT-
proteiinin hyvin hydrofobisessa osassa, joka on ehkä tärkeä proteii-
nín sitoutumisessa membraaniin.
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