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lÌscherichia coli l<uulur¡ i lrnrisLcr¡ ja ctäitrLert stloli.ston ¡lornlíìal i.Iloortrtrrl,
nluLta se on n¡yös ylei.sin inf ektioita ailìeuLtava bakteeri. VasLasynLytìei-
den meningiiti- ja se¡rsisLapauksista eristeLyillä E.coleilla tavaLaarr
usein S-fimbriaa, -jonka välitykscllä bakreeri kykenee tarttunraan etrkaryoot-
tisolu jen siaal ihappotähteisiirt -

Plasminogee¡ti on proLeolyyLLisen enLsyymin, plasmiirlin, zymogeeni, joLa on

veressä ja muissa fysiologisissa nesteissä. Plasmiinin fysiologinen funk-
tio on fibriinin pilkkominen ja plasminogeeni aktivoituu plasmiiniksi mm-

vahingoittuneista kudoksista erittyvien yhdisteiden vaikuLuksesta- Plas-
minogeenin akcivaatio voimistuu huomattavasti sen ollessa sitoutuneena
esim. fibriiniin.
Plasminogeenin on todettu kiinnittyvän bakteerin pinrarak'enteisiin ja täs-
sä työssã tutkittiin, aktivoituuko plasminogeeni S-fimbriallisen D.colin
pinnalla plasmiiniksi pilkkomatta fimbriaa ja tuhoamatta sen tarttumis-
kykyä. Pyrittiin myös selvittyämään mikä S-fimbrian rakenneproteiineista
on todennäkôisin plasminogeenin sitoutumispaikka-
Plasminogeenin aktivaatiota bakteereiden läsnäollessa tutkittin mittaa-
malla spektrofotometrisesti plasmiinin substraatin hajoamista. Bakteeri-
soluihin kiinnittynyt aktiivisuus osoitettiin spèktrofotometrisesti sekä
seuraamalla radioaktiivisesti leimatun plasminogeenin konformaation muu-

tosta käyttämällä geelielektroforeesia ja autoradiografiaa. BakEeereiden
rarrrumiikykyä ¡a iimbriallisuutta tutkitt.iin agglutinaatiotesteillä ja
epäsuoralla immunofluoresenssivärjäykseIlä. S-fimbrian alayksikköProteii-
neista tehtiin aminohappoanalyysit ja ant.igeenisten determinanttien mää-

rit.ys PC-Gene-tietokoneoh jelmalla.
S-fimbriallisen E.colin pintaan tarttuu plasminogeenia, joka aktivoituu
plasmiiniksi ja kykere" suojautumaan inhibiittoreiltaan. Aktivoitunut plas-
minogeeni ei iuhoa fimbrian tarttumiskykyä. Bakteerin pinnalla on akti-
vaation seurauksena paikallinen proteaasiaktiivisuus. S-fimbrian pääala-
yksikköproteiinin tisäksi ei voitu osoiÈta muita proteiineja, jotka olisi-
vat edellytyksenä plasminogeenin sitoutumiselle.
Invasiivinèn E-coli saattaa käyttää plasmiinin luomaa paikallista proteaa-
siakEiiviéuutfa t yuakseen tunkeutuessaan isäntäorganisminsa kudoksiin-
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