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Yksijuosteisia DNA (ssDNA) -faageja sekä lipidikalvollisia ja hännättömiä faageja on
eristetty ja tutkittu suhteellisen vähän, vaikka ne ovat huomattavasti yleisempiä ja
ekologisesti merkittävämpiä, kuin aiemmin on oletettu. FLiP on Jyväsjärvestä vuonna
2010

eristetty

flavobakteereja

infektoiva

ssDNA-faagi,

jolla

on

lipidikalvo

ikosahedraalisesti symmetrisen, hännättömän proteiinikapsidin sisäpuolella. Tämän
tutkimuksen tavoitteena oli analysoida FLiP:n ja sen isäntäbakteerien välisiä
vuorovaikutuksia.

FLiP:n

elinkiertoa

tarkasteltiin

adsorptiotestien

ja

kasvukäyräkokeiden avulla ja sen proteiineja analysoitiin kemikaalikäsittelyjen,
elektroforeesin ja zymografian avulla. Isäntäkirjon evoluutiokokeissa FLiP-faagia
lisättiin eristysisännästä ja mahdollisista uusista isännistä koostuviin sekaviljelmiin.
Adsorptiotestien nesteviljelmissä FLiP kiinnittyi ainoastaan eristysisäntäänsä, vaikka
puolikiinteillä kasvatusalustoilla FLiP kykenee infektoimaan lisäksi myös kahta
muuta bakteerikantaa. FLiP:n proteiineista saatiin uutta tietoa. FLiP:llä esimerkiksi
havaittiin useita lyyttisiä entsyymejä. Tämä saattaisi viitata endolyysiinien
esiintymiseen virionissa sekä mahdollisesti myös faagin laajaan isäntäkirjoon. Mikäli
FLiP:n isäntäkirjo laajenisi kaloille patogeenisiin flavobakteerikantoihin, FLiP voisi
toimia hyvänä faagiterapian välineenä tappaessaan kohdennetusti ja tehokkaasti
kalojen kudoksiin kiinnittyneitä bakteereja.
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Single-stranded DNA (ssDNA) phages, lipid-containing phages and non-tailed
phages are more common and ecologically more significant than previously
considered, though still relatively scarcely isolated and researched. FLiP is a
Flavobacterium-infecting virus, which has been isolated from the lake Jyväsjärvi in
2010. FLiP has an internal lipid membrane, ssDNA genome and icosahedral, nontailed capsid. The aim of this study was to analyze interactions between FLiP and its
host bacteria. Adsorption tests and one-step cultivations were performed to analyse
adsorption and infective cycle of FLiP. Chemical treatments, electrophoresis and
zymography were used to analyse phage proteins. Mixed cultures of original and
potential new hosts were applied to test host-range evolution of FLiP. FLiP can infect
three bacterial strains on semi-solid agar, but it could only adsorb onto its original
host in liquid cultivations of adsorption tests. New information on FLiP proteins was
acquired; for example, several lytic enzymes were observed. That might suggest that
FLiP contains endolysins. Several lytic enzymes might also implicate that the phage
has broad host range. If the host range of FLiP was broadened to fish-pathogenic
Flavobacterium-strains, FLiP could be used as a good agent for phage therapy
targeting specifically and effectively the bacteria, which are attached to fish tissues.
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SANASTO JA LYHENTEET
1X-puhdistus

ensimmäisen vaiheen viruspuhdistus

2X-puhdistus

toisen vaiheen viruspuhdistus

cfu

pesäkkeen muodostava yksikkö (engl. colony-forming unit)

dsDNA

kaksijuosteinen DNA (engl. double-stranded DNA)

E. coli

Escherichia coli

F. columnare

Flavobacterium columnare

F. johnsoniae

Flavobacterium jonsoniae

FLiP

flavobakteereja infektoiva, lipidejä sisältävä faagi (engl.
Flavobacterium-infecting, lipid-containing phage)

HTC

high-tryptone cytophaga -kasvatusliuos

MCP

kapsidissa eniten esiintyvä rakenneproteiini (engl. major capsid
protein)

ORF

avoin lukukehys (engl. open reading frame)

PEG

polyetyleeniglykoli

pfu

plakin muodostava yksikkö (engl. plaque-forming unit)

rpm

kierrosta minuutissa (engl. rounds per minute)

rRNA

ribosomaalinen RNA

RT

huoneen lämmössä (engl. room temperature)

SDS-PAGE

natriumdodekyylisulfaattipolyakryyliamidigeelielektroforeesi

ssDNA

yksijuosteinen DNA (engl. single-stranded DNA)

1 JOHDANTO
Bakteerisoluja

infektoivia

viruksia

kutsutaan

bakteriofageiksi

eli

faageiksi.

Infektiivisen faagipartikkelin eli virionin tärkeimmät osat ovat nukleiinihappogenomi
ja proteiinikuori eli kapsidi, jonka suojaamana genomi siirtyy solusta toiseen. Faagin
perimäaines voi olla yksijuosteista DNA:ta (engl. single-stranded DNA, ssDNA),
kaksijuosteista DNA:ta (engl. double-stranded DNA, dsDNA) tai yksi- tai
kaksijuosteista RNA:ta. Perimäaines muodostaa lineaarisen tai rengasmaisen
molekyylin tai voi koostua segmenteistä. Joidenkin faagien virioneihin sisältyy myös
soluun tunkeutumiseen tai replikaatioon tarvittavia proteiineja (Rydman ja Bamford
2002, Redrejo-Rodriguez ja Salas 2014, Fernandes ja São-José 2018). Osalla faageista
on lipideistä ja proteiineista koostuva kalvo kapsidin ulko- tai sisäpuolella, mutta
lipidirakenteita omaavia faageja tunnetaan toistaiseksi melko vähän (Atanasova ym.
2015).
Tunnetuista faageista yli 95 %:lla on dsDNA-genomi ja ikosahedraalisesti
symmetrinen

pää,

tutkimusmenetelmät

johon
ovat

kiinnittyy
kuitenkin

häntä

paljastaneet,

(Ackermann
että

mm.

2007).

Uudet

ssDNA-faageja,

lipidirakenteita omaavia faageja sekä hännättömiä faageja esiintyy ympäristössämme
huomattavasti enemmän kuin perinteisillä menetelmillä on kyetty havaitsemaan
(Brum ym. 2013, Aguirre de Cárcer ym. 2015, Atanasova ym. 2015). Vähemmälle
huomiolle jääneiden faagityyppien tutkiminen voi avata täysin uudenlaisia näköaloja
faagien

todelliseen

monimuotoisuuteen,

mikrobiologisiin sovelluksiin.

ekologiseen

merkitykseen

ja
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1.1 Faagien vuorovaikutukset bakteerien kanssa
Faagit eivät kykene lisääntymään ilman isäntäsoluja, vaan ovat muiden virusten
tavoin obligaatteja solunsisäisiä loisia. Faagin elinkierron päävaiheet ovat adsorptio,
infektio

ja

uusien

viruspartikkelien

vapautuminen

solusta.

Faagit

ovat

liikuntakyvyttömiä ja niiden kohtaaminen isäntäsolujen kanssa perustuu satunnaisiin
törmäyksiin. Kohtaamisen todennäköisyys riippuu mm. faagipartikkelien ja
isäntäsolujen tiheydestä sekä mahdollisista diffuusiota rajoittavista tekijöistä.
Faagireseptoreina bakteerin pinnalla voivat toimia mm. proteiinit, lipopolysakkaridit
ja teikkohapot (Rakhuba ym. 2010). Adsorptiossa faagin kiinnittyminen solun
pinnalle tapahtuu yleensä kahdessa vaiheessa, joista jälkimmäinen on peruuttamaton
sitoutuminen spesifiseen reseptoriin. Sitoutuminen laukaisee faagin rakenteelliset
muutokset, joiden seurauksena faagin perimäaines saatetaan solun sisään. Faagin
proteiinikuori jää yleensä solun ulkopuolelle, mutta se sisältää usein rakenteita ja
entsyymejä,

joiden

avulla

genomi

autetaan

solun

kalvojen

ja

pääosin

peptidoglykaanista rakentuvan soluseinän läpi solulimaan (Rakhuba ym. 2010).
Esimerkiksi PRD1-faagilla on putkilomaiseksi muuttuva sisäkalvo, jolla sijaitsee
peptidoglykaania paikallisesti hajottavia entsyymejä eli lyyttisiä transglykosylaaseja
(Rydman ja Bamford 2000).
Faagin genomissa on tieto, jonka avulla faagin replikaatio toteutetaan solun
biosynteettisiä resursseja hyväksikäyttäen. Kun faagin genomi on solun sisällä, faagin
elinkierto voi jatkua monella eri tavalla; virulentilla faagilla yleisimmin lyyttisenä ja
temperaatilla faagilla joko lyyttisenä tai lysogeenisena. Faagi-infektio voi olla myös
pseudolysogeeninen. Pseudolysogenia on väliaikainen tila, jossa faagin genomi on
isännän solulimassa, mutta heikosta ravitsemuksesta johtuen isäntä ei kykene
tarjoamaan faagille resursseja lyyttisen tai lysogeenisen elinkierron toteuttamiseen
(Ripp ja Miller 1997). Lysogeniassa temperaatti faagi muodostaa solulimaan
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plasmidin tai liittää genominsa isännän kromosomiin, jolloin faagia kutsutaan
profaagiksi.

Profaagi

kopioituu

kaikkiin

tytärsoluihin

solunjakautumisten

yhteydessä. Esimerkiksi DNA:n vaurioituminen voi aktivoida bakteerin SOSjärjestelmän, minkä seurauksena profaagi voi indusoitua eli siirtyä lyyttiseen
elinkiertoon, jossa uusien faagipartikkelien tuotto tapahtuu (Howard-Varona ym.
2017). Lyyttisessä elinkierrossa mm. isäntäsolun RNA-polymeraasia ja ribosomeja
käytetään faagin proteiinien tuottoa varten. Myös faagin genomin replikaatioon
käytetään isäntäsolun entsyymejä ja isäntäsolun tuottamaa energiaa. Viruspartikkelit
kootaan ja viruksen genomi pakataan niihin solun sisällä. Kalvolliset virukset saavat
kalvolipidinsä isäntäsolun kalvoista joko solun sisällä virionien kokoamisvaiheessa
tai virionien ulospurkautumisen yhteydessä (Atanasova ym. 2015).
Virionien vapautuminen solusta edellyttää bakteerin soluseinän läpäisemistä.
dsDNA-virusten käyttämässä holiini-endolysiinisysteemissä faagin koodittamat
endolysiinit

hajottavat

bakteerin

soluseinän

peptidoglykaania,

mikä

johtaa

isäntäsolun hajoamiseen eli lyysikseen (Young ym. 2000, Young 2014). Lyysiksen
ajoittamiseen

käytetään

holiineja

ja

antiholiineja,

joiden

avulla

säädellään

endolysiinien pääsyä isännän solukalvon läpi vaikutuspaikkaansa (Young 2014). Vain
muutamien ssDNA-faagien lyysismekanismi tunnetaan. Ne koodittavat holiinin ja
endolysiinin asemesta vain yhtä lyysikseen käytettävää proteiinia, amuriinia.
Amuriineja on useita tyyppejä, mutta yhdelläkään niistä ei ole lyyttistä aktiivisuutta.
Sen sijaan amuriinit indusoivat bakteerin autolyysiksen joko epäsuorasti estäen
peptidoglykaanin

biosynteesiä

tai

suoraan

aktivoimalla

solun

autolyyttisiä

entsyymejä (Bernhardt ym. 2002). Vain filamenttifaagit ja pleomorfiset faagit voivat
poistua solusta ilman lyysistä, mikä mahdollistaa faagipartikkelien jatkuvan tuoton
samassa solussa (Young ym. 2000, Atanasova ym. 2015).
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Faagien

ja

bakteeri-isäntien

väliset

vuorovaikutukset,

kuten

lois-

isäntävuorovaikutukset yleensäkin, aiheuttavat molemmille osapuolille jatkuvaa
evolutiivista muutospainetta. Bakteerin perimän edulliset mutaatiot suojaavat
bakteeria faageilta ja tekevät välttämättömiksi myös faagin genomiin kohdistuvat
muutokset, joiden avulla faagi kykenee infektoimaan muuntunutta bakteeria.
Bakteerit suojautuvat faageja vastaan monilla eri keinoilla, kuten vapauttamalla solun
ulkopuolelle faagireseptoreita sisältäviä vesikkeleitä (Manning ja Kuehn 2011),
muokkaamalla faagireseptoreina toimivia proteiineja tai niiden ilmentymistä sekä
käyttämällä CRISPR (tasaisin välimatkoin esiintyvät lyhyet toistosekvenssit, engl.
clustered regularly-interspaced short palindromic repeats, CRISPR) –Cas -systeemiä
(Labrie ym. 2010, Ofir ja Sorek 2018). CRISPR-Cas-systeemi antaa bakteerille
adaptiivisen immuniteetin, joka kuitenkin periytyy jälkeläisille. Faagin DNA:ta
liitetään bakteerin genomiin ja käytetään soluun tulevien vastaavien faagigenomien
tunnistamiseen ja pilkkomiseen (Ofir ja Sorek 2018). Populaatiotasolla bakteerit
suojautuvat faageja vastaan myös mm. abortiivisten infektioiden avulla, joissa
infektoitu solu kuolee tai ajautuu pysähdystilaan, kun faagin replikaatio alkaa (Labrie
ym. 2010). Temperaatin faagin ja isäntäbakteerin vuorovaikutus voi toisaalta olla
myös mutualistista populaatiotasolla tarkasteltuna. Faagi voi tarjota bakteeriisännälle valintaetua, jos profaagi sisältää toisilta bakteereilta peräisin olevia
hyödyllisiä geenejä, kuten toksiinigeenin tai antibioottiresistenssigeenin, joita
vastaanottava bakteeri voi ilmentää lysogeenisen konversion avulla (Fortier ja
Sekulovic 2013). Vaikka profaagin indusoituminen tuhoaa osan bakteerisoluista,
populaatio

kokonaisuudessaan

hyötyy

faagin

siirtämien

uusien

geenien

ilmentämisestä. Profaagi voi myös estää soluun kohdistuvia uusia faagi-infektioita
esimerkiksi vaikuttamalla muiden faagien käyttämiin reseptoreihin tai niiden
ilmentymiseen bakteerisolun pinnalla tai koodittamalla repressorimolekyylejä, jotka
sitoutuvat myöhemmin soluun tuleviin faagigenomeihin (Ofir ja Sorek 2018).
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Tällainen superinfektio-immuniteetti uusia faagi-infektioita vastaan on etu sekä
profaagin että isäntäbakteerin kannalta.

1.2 Flavobakteerit ja niitä infektoivat faagit
Flavobakteerien heimo Flavobacteriaceae on pääjaksonsa Bacteroidetes laajin heimo,
johon kuuluu satoja lajeja (McBride 2014). Flavobakteerit ovat gram-negatiivisia,
useimmat lajit sauvamaisia, tyypillisimmin 1-10 µm pitkiä ja 0,3-0,6 µm leveitä
bakteereja. Flavobakteerit kasvavat kasvatusalustoilla joko värittöminä tai keltaisen
sävyisinä pesäkkeinä karotenoidien ja flexirubiinien tyyppisistä pigmenteistä johtuen
(Bernardet ym. 2002). Bakteeripesäkkeiden morfologia vaihtelee bakteerilajin ja
kannan mukaan. Osa flavobakteereista on liikuntakyvyttömiä, mutta osa lajeista
pystyy

liikkumaan

liukumalla

kasvualustallaan

adhesiineista

ja

T9SS-

erityssysteemistä koostuvan koneiston avulla, jota esiintyy ainoastaan Bacteroidetespääjakson bakteereilla (McBride ja Nakane 2015). Suurin osa flavobakteereista on
aerobisia (Bernardet ym. 2002). Flavobakteerien tyypillisimmät elinympäristöt ovat
makean ja suolaisen veden vesistöt sekä maaperä (McBride 2014).
Useimmat Flavobacterium sp. -kannat eivät ole patogeenisia vaan ne elävät kemoorganotrofeina

saaden

energiansa

mm.

pelkistämällä

nitraatteja

nitriiteiksi.

Muutamat flavobakteerilajit kuten Flavobacterium meningosepticum voivat aiheuttaa
infektioita ihmiselle ja eräät muut lajit infektoivat muita nisäkkäitä, lintuja tai kasveja.
Flavobacterium-suvun

bakteerit

tunnetaan

kuitenkin

ennen

kaikkea

kaloille

aiheuttamistaan infektioista (McBride 2014). Etenkin Flavobacterium columnare ja
Flavobacterium psychrophilum ovat tunnettuja kalojen taudinaiheuttajia, joiden
aiheuttamien infektioiden yhteydessä kuolleisuus on suurta (Nematollahi ym. 2003,
Declercq ym. 2013). F. columnare ja F. psychrophilum -bakteerien läheisin sukulaislaji
Flavobacterium jonsoniae on heikommin patogeeninen (Moyer & Hunnicutt 2007).
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Kalanviljelyssä flavobakteerien aiheuttamia infektioita on perinteisesti hoidettu ja
ennaltaehkäisty antibioottien avulla, mikä on johtanut antibiooteille resistenttien
bakteerikantojen

syntyyn.

Yhtenä

vaihtoehtona

antibiooteille

on

kehitetty

faagiterapiaa, joka perustuu siihen, että faagi-infektion seurauksena bakteeri kuolee
tai menettää liikunta- tai taudinaiheuttamiskykynsä (Laanto ym. 2011).
Flavobakteereja infektoivat faagit ovat pääosin hännällisiä dsDNA-faageja, jotka
kuuluvat perheisiin Myoviridae, Podoviridae ja Siphoviridae (Holmfeldt ym. 2007,
Stenholm ym. 2008, Laanto ym. 2011). Flavobakteereja infektoivia faageja esiintyy
yleisesti erilaisissa elinympäristöissä, joissa niiden isäntäbakteereja on läsnä. Osa
flavobakteereja

infektoivista

faageista

kykenee

infektoimaan

useita

tietyn

flavobakteerilajin kantoja (Holmfeldt ym. 2007, Stenholm ym. 2008, Laanto ym. 2011).
Esimerkiksi

F.

columnare

-kantoja

infektoivat

faagit

ovat

kuitenkin

hyvin

isäntäspesifisiä ja monet niistä infektoivat vain yhtä bakteerikantaa (Laanto ym.
2011). Toistaiseksi ei ole löydetty Flavobacterium sp. -kantoja infektoivia faageja, jotka
kykenisivät infektoimaan myös F. columnare –kantoja. Eräät Flavobacterium sp.
-kantoja infektoivat faagit voivat kuitenkin inhiboida F. columnare –kantojen kasvua
(Laanto ym. 2011).

1.3 FLiP ja sen isäntäbakteerit
FLiP (engl. Flavobacterium-infecting, lipid-containing phage) on flavobakteereja
infektoiva faagi, jolla on lipidikaksoiskalvo ja rengasmainen ssDNA-genomi
ikosahedraalisesti symmetrisen proteiinikapsidin sisäpuolella (Laanto ym. 2017).
FLiP on eristetty Jyväsjärvestä vuonna 2010 yhdessä isäntäbakteerinsa kanssa.
Kaikilla muilla tunnetuilla faageilla, joilla on sisäinen lipidikalvo, on dsDNA-genomi.
FLiP edustaa siis uutta virustyyppiä, jolla on muihin tunnettuihin faageihin
verrattuna ainutlaatuinen genomityypin ja kapsidirakenteen yhdistelmä. FLiP:n
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eristysisäntä on Flavobacterium sp. B330 (Laanto ym. 2017) ja lisäksi FLiP infektoi
myös flavobakteerikantoja B167 ja B114 (Marjakangas 2014).
FLiP:n genomi on rengasmainen ja 9174 emäksen pituinen eli suurempi kuin ssDNAfaageilla yleensä (Laanto ym. 2017). Muut tunnetut ikosahedraaliset ssDNA-faagit
kuuluvat Microviridae-perheeseen ja niiden genomi on 4400–6100 emäksen pituinen
(Székely ja Breitbart 2016). Mahdollisia avoimia lukukehyksiä (engl. open reading
frame, ORF) FLiP:n genomista on löydetty 16 (Kuva 1A). Näistä viisi on tunnistettu
rakenneproteiineja koodittaviksi geeneiksi (Laanto ym. 2017). Geeni 8 koodittaa
kapsidissa eniten esiintyvää rakenneproteiinia (engl. major capsid protein, MCP).
Geeni 14 muistuttaa sekvenssiltään useita tunnettuja transglykosylaaseja. ORF4:n
proteiinituotteessa on konservoitunut DNA:han sitoutuva domeeni, jota esiintyy
bakteereilla, arkeilla ja faageilla transkription säätelyproteiinina. ORF15:n tuote
puolestaan muistuttaa eräiden bakteerien koodittamia yksijuosteisen DNA:n
replikaation aloitusproteiineja (Laanto ym. 2017).
Ikosahedraalisesti symmetrisen FLiP-partikkelin halkaisija on noin 60 nm (Laanto
ym. 2017). Proteiinikuoren muodostavat MCP:t, joista kukin on laskostunut kahdeksi
β-tynnyriksi,

joissa

on

kaksi

erisuuntaista

β-levyä

kummassakin.

Hyvin

samankaltataista MCP:n laskostusta esiintyy PRD1-adenoviruslinjaan kuuluvilla
dsDNA-viruksilla. FLiP:n läheisin rakenteellinen sukulainen on kyseiseen linjaan
kuuluva, merivedessä esiintyvä, Pseudoalteromonas-bakteereja infektoiva faagi PM2,
jolla on FLiP:n lisäksi ainoana tunnettuna viruksena pseudo T = 21 dextro
kapsidirakenne. FLiP:n MCP:t muodostavat trimeerejä, joita on 10 kappaletta
kussakin virionin kapsidin kahdessakymmenessä sivussa (Kuva 1B). Pienemmät
rakenneproteiinit yhdistävät noin 5 nm paksun sisäkalvon ja MCP:t. Noin 12 nm
pitkät, pentameeriset piikit sijaitsevat ikosahedrin kahdessatoista kärjessä (Kuva 1B).
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FLiP saa kalvolipidinsa bakteerisolun solukalvolta valikoiden. 60 % FLiP:n
kalvolipideistä on keramideja ja 7 % ornitiineja (Laanto ym. 2017).

Kuva 1. FLiP:n genomi ja kapsidin rakenne. A) FLiP:n rengasmaisessa ssDNAgenomissa kaikki ORF:t ovat samansuuntaisia ja ne on numeroitu EcoRIIrestriktiokohdasta alkaen. Genomista on tunnistettu rakenneproteiineja koodittaviksi
geenit gp7, gp8, gp9, gp11 ja gp14 (Laanto ym. 2017). B) gp8-geenin koodittama MCP
muodostaa kapsidin tiiviin ulkopinnan (Laanto ym. 2017). Kuvat on muokattu
artikkelin Laanto ym. (2017) pohjalta.
1.4 Tutkielman tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida FLiP:n ja sen isäntäbakteerien välisiä
vuorovaikutuksia.

FLiP

on

ominaisuuksiltaan

ainutlaatuinen

tällä

hetkellä

tunnettujen faagien joukossa. Hypoteesina olikin, että myös FLiP:n vuorovaikutukset
bakteerien kanssa saattavat poiketa tunnetuista faagi-bakteerivuorovaikutuksista.
Uudenlaisten isäntävuorovaikutusten perustutkimus voi antaa uutta tietoa faagien
biologiasta. Aiemmissa kokeissa on havaittu, että nestekasvatuksessa FLiP-faagia ei
saada tuottumaan tehokkaasti yleisesti käytetyillä menetelmillä (Marjakangas 2014).

9

Nestekasvatusongelmien syiden selvittämiseksi FLiP:n ja sen isäntien välisten
vuorovaikutusten analysointi aloitettiin FLiP:n adsorption ja infektiivisen syklin
kokeellisella

tarkastelulla.

Faagi-bakteerivuorovaikutukset

tapahtuvat

pääosin

proteiinien välityksellä, joten työn seuraavassa vaiheessa FLiP:n rakenneproteiineja
analysoitiin erilaisten kokeiden avulla. Hypoteesina oli, että FLiP:n proteiinien
toiminta voisi muistuttaa PM2 ja PRD1 –faagien proteiinien toimintaa rakenteellisen
samankaltaisuuden

takia.

Työn

kolmas

vaihe

koostui

FLiP:n

isäntäkirjon

evoluutiokokeista. Tavoitteena oli selvittää, muodostuuko FLiP:lle mutaatioita, joiden
avulla se pystyisi infektoimaan uusia flavobakteerikantoja, jotka eivät kokeen alussa
olleet sen isäntiä. Jos FLiP:n isäntäkirjo laajenisi patogeenisiin flavobakteerikantoihin,
tutkimus tarjoaisi lähtökohdan myös käytännön sovelluksiin eli FLiP voisi palvella
toimintamekanismiltaan uudenlaisena faagiterapian välineenä.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 Bakteriofagi ja bakteerikannat
Tässä

työssä

tutkittiin

FLiP-faagia,

joka

on

eristetty

yhdessä

B330-

flavobakteerikannan kanssa Jyväskylän Jyväsjärvestä (62°13.840’ N, 25°44.510’ E)
vuonna 2010 (Laanto ym. 2017). Eristysisännän lisäksi työssä käytettiin muita
Flavobacterium-sukuun kuuluvia bakteerikantoja: viittä Flavobacterium sp. kantaa sekä
kahta F. columnare- ja yhtä F. johnsoniae-kantaa (Taulukko 1). Bakteerikantoja
kasvatettiin Shieh (Shieh 1980) ja High-tryptone cytophaga (HTC; Pate ja De Jong
1990) -kasvatusalustoilla.

Titrauksessa 100 µl faagikantaliuoksen laimennosta (laimennettu Shieh- tai HTCkasvatusliuokseen) ja 150–300 µl yön yli kasvanutta isäntäbakteeriviljelmää
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sekoitettiin (joko suoraan tai viiden minuutin inkuboinnin jälkeen) kolmeen
millilitraan 47 °C:een temperoitua Shieh- tai HTC-pehmytagaria [0,7 % (w/v)] ja
kaadettiin kasvatusalustana toimivalle Shieh- tai HTC-agarmaljalle [1 % (w/v)].
Maljoja inkuboitiin huoneenlämmössä (engl. room temperature, RT) yön yli.
Seuraavana päivänä maljoilta laskettiin plakit ja määritettiin tiitteri eli plakkeja
muodostavien partikkelien lukumäärä millilitrassa nestettä (engl. plaque forming
units per millilitre, pfu/ml). Uuden faagikantaliuoksen valmistamiseksi lähes
konfluenteille eli kirkkaaksi ”syödyille” maljoille, joilla faagin aiheuttama lyysis oli
tappanut suurimman osan bakteerisoluista, pipetoitiin 5 ml Shieh- tai HTCkasvatusliuosta. Maljaa inkuboitiin tasoravistelijassa [3 h, 4 °C, 120 kierrosta
minuutissa (engl. rounds per minute, rpm)], minkä jälkeen faageja sisältävä lysaatti
kerättiin ja suodatettiin ruiskusuodattimella (0,2 µm Supor© kalvo, PALL Life
Sciences, New York, U.S.A.). Lysaatti säilytettiin 4 °C:ssa.

Taulukko 1. Työssä käytetyt Flavobacterium-kannat. Flavobacterium sp. kannat on
eristetty Suomen vesistöistä. F. columnare -kanta B185 on eristetty keskisuomalaiselta
kalanviljelylaitokselta. C4 on pesäkevariantti C-kannasta, joka on eristetty
infektoidusta kalasta.
Bakteerikanta
Flavobacterium sp. B330
Flavobacterium sp. B167
Flavobacterium sp. B114
Flavobacterium sp. B80
Flavobacterium sp. B110
Flavobacterium sp. B130
Flavobacterium columnare B185
Flavobacterium columnare C4
Flavobacterium johnsoniae UW101

Eristyspaikka
Jyväsjärvi
Jyväsjärvi
Kevojoki
Jyväsjärvi
Vantaanjoki
Kevojärvi
kalanviljelylaitos
infektoitu kala

Julkaisu
Laanto ym. 2017
Laanto ym. 2011
Laanto ym. 2011
Laanto ym. 2011
Laanto ym. 2011
Laanto ym. 2011
Laanto ym. 2011
Suomalainen ym. 2006
Stanier 1947, Bernardet ym. 1996
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2.2 Adsorptiotestit
Adsorptiotestien avulla seurattiin FLiP-partikkeleiden kiinnittymisen nopeutta B330-,
B167- ja B114- flavobakteerikantoihin. Kullekin bakteerikannalle tehtiin kolme
replikaattikäsittelyä. Kontrollikäsittelyssä oli pelkkää kasvatusliuosta. Adsorptiotestit
tehtiin HTC-kasvatusalustoilla muuntamalla Kropinskin (2009) menetelmää. Yön yli
kasvatettuja bakteereja tuoreistettiin ja viljelmien annettiin kasvaa eksponentiaalisen
kasvun vaiheeseen, jolloin ne laimennettiin niin, että B330-bakteerikannannan
solumäärä oli 2,45 x 108 pesäkettä muodostavaa yksikköä millilitrassa nestettä (engl.
colony forming units per millilitre, cfu/ml). Vastaavat määrät kannoille B114 ja B167
olivat 2,0 x 108 ja 1,36 x 108 cfu/ml. Laimennettuja bakteeriviljelmiä inkuboitiin
tasoravistelijassa (120 rpm, 10 min, RT), minkä jälkeen ravistelu lopetettiin ja
kuhunkin viljelmään lisättiin 1,25 x 105 pfu:ta FLiP-faagia. Faaginäytteitä (50 μl)
otettiin minuutin välein, kymmenen minuutin ajan ja ne sekoitettiin viilennetyn
kasvatusliuoksen (950 μl) kanssa. Näytteet sentrifugoitiin (4600 x g, 3 min, 4 °C)
välittömästi

kunkin

aikapisteen

kohdalla

ja

supernatantit

titrattiin

B330-

bakteerikannalla (ks. kohta 2.1).

2.3 Faagin kasvukäyrä
FLiP:n elinkiertoa analysoitiin seuraamalla infektiivisten keskusten määrän muutosta
isäntäbakteerin infektoinnin jälkeen. Kokeessa käytettiin HTC-kasvatusalustoja.
Kolmen replikaattikasvatuksen ja yhden kontrollikasvatuksen optista tiheyttä
seurattiin mittaamalla absorbanssia 550 nm:n aallonpituudella.

B330-bakteeria

kasvatettiin eksponentiaalisen kasvun vaiheeseen, jolloin kasvatusten solumäärä oli 6
x 108 - 9 x 108 cfu/ml. FLiP:n tiitteri infektiohetkellä oli 9,0 x 108 pfu/ml, eli infektion
moninkerta oli 1-1,5. Infektoinnin jälkeen viljelmiä inkuboitiin ravistelussa (120 rpm,
10 min, RT) adsorption mahdollistamiseksi. Kasvatukset pelletoitiin (Sorvall, GSAroottori, 10 400 x g, 5 min, 20 °C) ja supernatantti kaadettiin pois, jolloin päästiin
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eroon suuresta osasta soluihin kiinnittymättömistä faageista. Pelletit resuspensoitiin
HTC-kasvatusliuokseen samaan tilavuuteen kuin ennen pelletointia. Jäljelle jääneiden
vapaiden

faagien

määrä

määritettiin

ottamalla

resuspensiosta

näyte,

joka

sentrifugoitiin (6000 x g, 5 min, 4 °C) ja supernatantista titrattiin laimennossarja B330bakteerikannalla (ks. kohta 2.1). Infektiivisten keskusten määrän määrittämiseksi
resuspensiosta otettiin näytteet heti resuspensoinnin jälkeen (nollanäyte) sekä
aikapisteissä 40, 80, 120, 150, 170, 180, 190 ja 210 minuuttia nollanäytteen jälkeen.
Näytteet titrattiin B330-bakteerikannalla (ks. kohta 2.1). Samoissa aikapisteissä
mitattiin myös viljelmän optinen tiheys mittaamalla absorbanssi 550 nm:n
aallonpituudella.

2.4 Faagin kasvatus ja partikkelien puhdistaminen
Faagin

saannon

optimoimiseksi

testattiin

erilaisia

maljakasvatusolosuhteita.

Titrausmaljojen pehmytagarissa esimerkiksi käytettiin eri agarpitoisuuksia [0,5 % ja
0,7 % (w/v)] ja kasvatusliuoksia (Shieh tai HTC) sekä magnesium- ja kalsiumlisäyksiä
(Liite

1).

Shieh-pehmytagar

suodattamattomaan

kraanaveteen.

valmistettiin
Kokeissa

ionivaihdettuun
testattiin

myös

veteen

tai

pehmytagarin

korvaamista gellaanikumilla [0,35 % (w/v); Gelrite Gellan Gum, Kelco, San Diego,
CA, USA]. Lisäksi titrauksessa käytetyn bakteerikasvatuksen tilavuutta vaihdeltiin
(150, 200 tai 300 µl). Maljaukset tehtiin Shieh-agar-kasvatusalustoille paitsi
gellaanikumikokeilut Shieh-gellaanikumi-kasvatusalustoille.

FLiP-faagia kasvatettiin suuremmassa mittakaavassa B330-isäntäbakteerin avulla
HTC-kasvatusalustoilla ja puhdistettiin proteiinien analysointia varten. Lähes
konfluenteille maljoille (500 kpl) titrattiin tuoretta faagikantaliuosta ja valmistettiin
uusi faagikantaliuos kuten kohdassa 2.1. Liuos suodatettiin vakuumipumpulla
(Laborport, KNF Neuberger, Trenton, USA) 0,2 µm:n suodattimella (Thermo
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Scientific, Waltham, MA, U.S.A) ja säilytettiin 4 °C:ssa. Viruspartikkelit konsentroitiin
liuottamalla maljoilta kerättyyn lysaattiin polyetyleeniglykoli (PEG) 6000:ta (10 %
w/v) ja natriumkloridia (0,5 M), minkä jälkeen PEG ja siihen kiinnittyneet
faagipartikkelit sentrifugoitiin (Sorvall SLA3000-roottori, 11 000 x g, 30 min, 4 °C).
Pelletti pestiin ja liuotettiin 20 mM kalium-fosfaattipuskuri (pH 7,2), joka toimi
viruspuskurina myös faagin puhdistuksessa ja proteiineja analysoivissa kokeissa.
Suspensio siirrettiin steriiliin putkeen ja sentrifugoitiin (2700 x g, 5 min, 4 °C)
liukenematon massa pohjaan. Supernatantti kerättiin ja siirrettiin ensimmäisen
vaiheen viruspuhdistukseen (1X-puhdistus).

1X-puhdistuksessa

käytettiin

5

–

20

%

lineaarista

sakkaroosigradienttia

viruspuskurissa. PEG-menetelmällä konsentroitu faagiliuos pipetoitiin gradientin
pinnalle, minkä jälkeen gradienttia sentrifugoitiin (Beckman Coulter Optima L-90K,
SW28-roottori, 104 000 x g, 1 h, 15 °C). Valoa siroavan vyöhykkeen intensiivisin osuus
kerättiin ja jatkettiin toisen vaiheen viruspuhdistukseen (2X-puhdistus). Loppuosa
valoa siroavasta vyöhykkeestä pelletoitiin (Beckman Coulter Optima L-90K, 70 Tiroottori, 112 000 x g, 3 h, 5 °C). 2X-puhdistuksessa käytettiin tasapainogradienttina 20
– 70

%

sakkaroosigradienttia

viruspuskurissa.

1X-puhdistettu

faagivyöhyke

pipetoitiin gradientin pinnalle, minkä jälkeen gradientti sentrifugoitiin (Beckman
Coulter Optima L-90K tai Beckman Optima LE-80K, SW41-roottori, 175 000 x g, 19 h,
5 °C). Gradienttiin muodostui kaksi valoa siroavaa faagivyöhykettä, jotka pelletoitiin
erikseen (Beckman Coulter Optima L-90K tai Beckman Optima LE-80K, 70 Ti-roottori,
112 000 x g, 3 h, 5 °C). 1X- ja 2X- puhdistusten jälkeen viruspelletit resuspensoitiin
viruspuskuriin. 1X- ja 2X-puhdistetut näytteet säilytettiin pidempiaikaisesti -80 °C:ssa
ja lyhytaikaisesti -20 °C:ssa. Infektiivisten faagipartikkelien määrää puhdistuksen
edetessä seurattiin ottamalla näytteet puhdistuksen eri vaiheissa. Näytteet titrattiin ja
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niiden proteiinipitoisuus määritettiin Bradfordin menetelmän avulla (Bradford 1976)
käyttäen standardina naudan seerumin albumiinia.

1X- ja 2X-puhdistettujen (säilytetty -80 °C:ssa) faagiliuosten proteiiniprofiilit
analysoitiin natriumdodekyylisulfaattipolyakryyliamidigeelielektroforeesilla (SDSPAGE). 30 µg proteiinia sisältävät näytteet liuotettiin näytepuskuriin, jonka
lopullinen konsentraatio oli 1X (Liite 2) ja denaturoitiin keittämällä 5 min. Tämän
jälkeen ne ajettiin 14 % SDS-PAGE:lla (80 V, 30 mA, 19 h), jonka proteiineja kokoava
ylägeeli oli 5 %. Geelien ja puskureiden valmistusohjeet ovat Liitteessä 2.
Molekyylipainostandardina oli PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo
Scientific). Geeli värjättiin Coomassie Brilliant Blue - väriliuoksella, väri poistettiin 10
% etikkahapolla ja geeli kuvattiin kuvantamislaitteella (Bio-Rad Laboratories,
Hercules, CA, U.S.A.). FLiP:n noin 30 ja 40 kDa:n proteiinit sekä gp7 siirrettiin
polyvinyylifluoridikalvolle

(Millipore,

Burlington,

MA,

U.S.A.)

siirtolaitteen

valmistajan (Bio-Rad Protein blotting guide. Protocols: Electrophoretic transfers.
Semi-dry blotting procedure) ohjeita noudattaen ja lähetettiin N-terminaaliseen
Edman sekvensointiin (Proteome Factory, Berliini, Saksa).

2.5 Proteiinien analysointi kemikaalikäsittelyjen ja SDS-PAGE:n avulla
Kemikaalikäsittelyillä pyrittiin irrottamaan ja hajottamaan FLiP:n proteiineja. 1Xpuhdistettua faagia (0,36 mg proteiinia/ml) käsiteltiin proteinaasi K:lla (Thermo
Scientific), pronaasilla, trypsiinillä ja urealla (Sigma Life Science, Darmstadt, Saksa).
Ureasta testattiin sekä 0,5 M että 1 M konsentraatioita, joissa faaginäytettä inkuboitiin
30 minuuttia (25 °C). Muista kemikaaleista käytettiin konsentraatiota 50 µg/ml, joissa
faaginäytettä inkuboitiin kaksi tuntia (30 °C). Proteinaasi K:lla ja 1 M urealla
käsiteltyä faaginäytettä pipetoitiin 5-20 % sakkaroosigradientteihin viruspuskurissa ja
sentrifugoitiin (Beckman ultrafuge, sw41-roottori, 104 000 x g, 1 h, 15 °C). Gradientit
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purettiin 1 ml:n fraktioina. Käsittelemätön ja kemikaalikäsitellyt faaginäytteet sekä
kustakin fraktiosta otetut näytteet titrattiin (ks. kohta 2.1). Proteinaasi K:lla tai 1 M
urealla

käsitellyille

näytteille

sekä

fraktionäytteille

tehtiin

myös

Bradford-

proteiinimääritys.
Loput fraktioista saostettiin trikloorietikkahapon (TCA) avulla. TCA:ta lisättiin
fraktioihin 1:10 ja inkuboitiin jäillä 30 minuuttia, minkä jälkeen näytteet
sentrifugoitiin (15 900 x g, 30 min, 4 °C). Supernatantit poistettiin ja pelletit liuotettiin
1X-näytepuskuriin. Näytteet ajettiin 16 % SDS-PAGE-geelillä (minigeeli 8 x 10 cm,
200 V, 30 mA, 90min). Lisäksi eniten proteiinia sisältävät näytteet ajettiin isommalla
16 % SDS-PAGE geelillä (16 x 18 cm, 80 V, 30 mA, 17 h). SDS-PAGE geelit värjättiin ja
kuvattiin kuten kohdassa 2.4. Geelien ja puskureiden valmistusohjeet ovat Liitteessä
2.

2.6 Proteiinien analysointi zymografian avulla
Zymografiaa käytettiin FLiP:n mahdollisten lyyttisten proteiinien havaitsemiseksi.
Valmistettiin kaksi 16 % zymogeeliä, joista toinen sisälsi Escherichia coli (DH5α;
9.10.07) ja toinen F. columnare (12.10.07) –bakteerista eristettyä peptidoglykaania.
Pakastettu peptidoglykaani sulatettiin ja siihen lisättiin 1:1 ionivaihdettua, steriiliä
vettä ja seos sonikoitiin (Branson Digital Sonifier 102C). Sonikoituun seokseen
sekoitettiin vielä 1:1 steriiliä vettä. Zymogeelien valmistusohjeet ovat Liitteessä 2.
Zymogeeleille pipetoitiin 1X-puhdistettua FLiP-faagia sekä kontrolleina toimivia
PM2- ja PRD1-faageja (kaikista 20 ja 30 µg proteiinia sisältävät näytteet).
Zymogrammeja ajettiin (200 V, 30 mA, 80 min). Geelit huuhdottiin steriilillä vedellä ja
niitä inkuboitiin heiluttelussa steriilissä vedessä (30 min, 4 °C). Geelit siirrettiin
renaturaatiopuskuriin [25 mM KPO4 pH 7,4; 0,1 % Triton X-100 (Sigma-Aldrich)] ja
inkuboitiin heiluttelussa (45 h, 4 °C). Geelit huuhdottiin steriilillä vedellä ja värjättiin
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(0,1 % metyleenisini; 0,01 % kaliumhydroksidi) heiluttelussa (1 h, 4 °C). Värinpoisto
tehtiin inkuboimalla heiluttelussa (1 h, RT) steriilissä vedessä, minkä jälkeen geelit
kuvattiin kameralla.

2.7 FLiP:n isäntäkirjon evoluutiokokeet
Isäntäkirjon evoluutiokokeissa seurattiin, muodostuuko FLiP:lle sopeumia, joiden
avulla se voisi infektoida uusia flavobakteerikantoja, joita kutsutaan tästä lähtien
uusiksi isänniksi riippumatta siitä kykenikö FLiP infektoimaan niitä kokeen lopussa
vai ei (Kuva 2, Uudet isännät). Uusien isäntien valintaa varten Suomen
luonnonvesistä eristetyistä flavobakteerikannoista laadittiin fylogeneettinen puu 16S
ribosomaalisia

RNA (rRNA)

-geenejä

(Laanto

ym.

2011)

vertailemalla.

Fylogeneettinen puu luotiin NCBI Blast ohjelmalla: Fast Minimum Evolution (Desper
R and Gascuel O, Mol Biol Evol 21:587-98, 2004 PMID: 14694080). Evoluutiokokeet
toteutettiin Benmayorin ym. (2009) kehittämää menetelmää muokaten. Kahden
toteutetun evoluutiokokeen koeasetelmat ja kokeiden eteneminen on kuvattu
kuvassa 2.
Evoluutiokokeissa kunkin viljelmän kokonaistilavuus oli 5 ml. Ensimmäisessä
koejärjestelyssä bakteereita kasvatettiin 100 % Shieh-kasvatusliuoksessa, kun taas
toisessa kasvatusliuoksena käytettiin joko 100 % HTC:tä, 10 % Shiehiä tai
suodattamatonta, autoklavoitua Jyväsjärvestä noudettua vettä. Yön yli kasvaneita
bakteeriviljelmiä lisättiin kuhunkin koeputkeen yhteensä 50 µl. Ensimmäisen kokeen
aikana uuden isännän osuutta lisättiin asteittain ja toisessa kokeessa uuden isännän
osuus säilyi samana siirrostuksesta toiseen (Kuva 2). Kontrollikasvatuksiin lisättiin
vain B330-kantaa. Ensimmäiseen kasvatukseen lisättiin 1 x 105 pfu FLiP-faagia.
Kasvatuksia inkuboitiin tasoravistelussa [120 rpm, 24–72 h (Kuva 2), RT], minkä
jälkeen niistä otettiin näytteet, jotka sentrifugoitiin (15 900 x g, 3 min, RT).
Supernatantti titrattiin sekä B330-bakteerikannan että uuden isännän kanssa Shieh-
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kasvatusalustoilla. 50 µl supernatanttia siirrostettiin uuteen viljelmään, johon oli
siirretty yhteensä 50 µl tuoreita yön yli kasvaneita bakteeriviljelmiä Kuvan 2
osoittamissa suhteissa. Näytteenotot ja siirrostukset toistettiin ensimmäisessä
kokeessa 24 tunnin välein yhteensä neljä kertaa. Viimeiset näytteet otettiin ja titrattiin
72 tunnin kasvatuksen jälkeen. Toisessa kokeessa siirrostukset ja näytteenotot tehtiin
kaksi kertaa viikossa kolmen viikon ajan (Kuva 2).

Kuva 2. FLiP:n isäntäkirjon evoluutiokokeiden koeasetelmat ja kokeiden eteneminen.

3 TULOKSET
Ennen kokeiden aloittamista FLiP:n kyky infektoida flavobakteerikantoja B330, B167
ja B114 tarkistettiin titraamalla. Työn alkuvaiheessa flavobakteerit kasvoivat huonosti
Shieh-kasvatusalustoilla. Huonosti kasvaneelle bakteerimatolle muodostui vain
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hyvin himmeitä plakkeja, kun FLiP titrattiin B330-bakteerikannan kanssa, eikä
lainkaan plakkeja, kun FLiP titrattiin bakteerikannan B167 tai B114 kanssa.
Erillisplakkien puutteesta huolimatta FLiP kykeni infektoimaan bakteerikantoja, sillä
maljat olivat konfluentteja, kun titrauksessa käytettiin laimentamatonta tai hyvin
vähän laimennettua faagikantaliuosta. Konfluentilta maljalta pystyttiin valmistamaan
uusi faagikantaliuos, mikä todisti, että maljan kirkkaus johtui faagi-infektiosta.
Plakkien erottuvuus on oleellista faageille tehtävissä kokeissa, etenkin tiitterin
määrittämisessä, joten plakkien erottuvuuden ja faagin saannon optimoimiseksi
testattiin erilaisia maljakasvatusolosuhteita (Liite 1). Plakit erottuivat parhaiten ja
faagi saavutti korkeimman tiitterin, kun käytettiin HTC-pehmytagaria [0,7 % (w/v)
agaria] ionivaihdettuun veteen valmistettuna (Liite 1). Shieh-pehmytagar [0,7 %
(w/v) agaria] kraanaveteen valmistettuna todettiin plakkien erottuvuuden ja korkean
tiitterin kannalta toiseksi parhaaksi kasvatusalustaksi. Pehmytagarkokeissa FLiP
aiheutti plakkeja bakteerikantojen B330 ja B114 maljoille lähes jokaisessa testatuista
olosuhteista,

mutta

B330-maljoille

plakkeja

muodostui

laimeammasta

faagikantaliuoksesta kuin B114-maljoille. FLiP ei tuottanut erillisplakkeja B167kannan bakteerimatolle missään testatuista olosuhteista, vaikka B167-maljat olivat
konfluentteja useimpien laimentamattomien näytteiden osalta (Liite 1). Kalsiumin
ja/tai magnesiumin lisääminen pehmytagariin ei parantanut plakkien erottuvuutta.
Pelkän magnesiumin lisääminen Shieh-pehmytagariin ilman kalsiumlisäystä esti
plakkien muodostumisen jokaisen bakteerikannan maljoilla (Liite 1). Titrausmaljoilla
plakit erottuivat parhaiten, kun bakteerikasvatusta oli käytetty 150 µl/malja.
Gellaanikumimaljoilla ja ilman soft-agaria kaikki testatut flavobakteerikannat
kasvoivat huonosti eikä maljoilla ollut plakkeja.
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3.1 FLiP adsorboitui vain eristysisäntäänsä nestekasvatuksessa
Marjakankaan (2014) tulosten ja omien kokeilujeni perusteella FLiP:n nestekasvatus
on ongelmallista, sillä solut eivät hajoa ja faagin saanto on erittäin huono. Ongelmien
syitä päätettiin selvittää adsorptiotestien ja kasvukäyräkokeiden (kohta 3.2) avulla.
Adsorptiotesteissä seurattiin faagipartikkelien kiinnittymistä B330-, B167- ja B114flavobakteerikantoihin. Adsorptio B330-solujen pintaan alkoi välittömästi infektion
jälkeen ja eteni nopeasti ensimmäisten minuuttien aikana (Kuva 3). 42 %
faagipartikkeleista kiinnittyi solujen pintaan ensimmäisen kahden minuutin aikana,
minkä jälkeen adsorptio hidastui. Kymmenen minuutin kuluttua infektiosta
adsorptiota ei enää tapahtunut, vaan 34 % faagipartikkeleista jäi adsorboitumatta.
Adsorptiotesteissä

FLiP-partikkelit

eivät

kiinnittyneet

B114-

eivätkä

B167-

bakteerisolujen pintaan, vaan lähes kaikki faagipartikkelit jäivät vapaiksi nesteeseen
(Kuva 3).

Kuva 3. FLiP-partikkeleiden kiinnittyminen B330, B167 ja B114-bakteerisolujen
pintaan. Kuvaajat on piirretty kolmesta replikaattikäsittelystä laskettujen
keskiarvojen mukaisesti. Replikkaattien suurin ja pienin arvo kussakin aikapisteessä
on merkitty vaaleammin viivoin.
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3.2 FLiP lisääntyi tehottomasti lyhytaikaisessa nestekasvatuksessa
FLiP:n elinkiertoa analysoitiin seuraamalla infektiivisten keskusten määrän muutosta
isäntäbakteerin infektoinnin jälkeen. Sekä infektoidut solut että nesteessä vapaana
olevat faagit aiheuttavat kasvatusalustalle plakkeja ja molemmat lasketaan
infektiivisiksi keskuksiksi. Infektoidun viljelmän pelletoinnin ja resuspensoinnin
tavoitteena

oli

päästä

eroon

mahdollisimman

suuresta

osasta

soluihin

kiinnittymättömistä eli vapaista faageista. Heti resuspensoinnin jälkeen vapaita
faageja oli jäljellä 2,87 x 107 pfu/ml. Infektiivisten keskusten määrä oli pelletoinnin ja
resuspensoinnin jälkeen 2,88 x 108 pfu/ml ja maksimissaan 6,88 x 108 pfu/ml (Kuva
4). Kun infektiivisten keskusten määrästä vähennettiin vapaiden faagien tausta,
soluihin kiinnittyneitä faageja oli välittömästi pelletoinnin ja resuspensoinnin jälkeen
vain 2,59 x 108 pfu/ml, mikä on siten myös kokeen alussa infektoitujen solujen
maksimimäärä. Kun kokeen maksimaalisesta infektiivisten keskusten määrästä
poistettiin vapaiden faagien tausta sekä alussa infektoitujen solujen määrä, saatiin
ensimmäisen elinkiertosyklin aikana tuottuneiden faagien määräksi 4,0 x 108 pfu/ml.
Kun tuotettujen faagien määrä jaettiin kokeen alussa infektoitujen solujen
maksimimäärällä, havaittiin, että kokeen aikana muodostui vain noin 1,5 uutta
faagipartikkelia kutakin potentiaalisesti infektoitua solua kohden. Huippuarvon
saavutettuaan infektiivisten keskusten määrä alkoi laskea (Kuva 4).
Infektoitujen viljelmien ja kontrolliviljelmän absorbanssit nousivat lähes identtisellä
tavalla koko kokeen ajan. Infektoiduissa viljelmissä ei tapahtunut solujen
laajamittaista hajoamista, mikä olisi näkynyt absorbanssin voimakkaana laskuna.
Vain vapaan faagin poisto sentrifugoimalla aiheutti kaikissa viljelmissä lyhytaikaisen
absorbanssin laskun (Kuva 4).
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Kuva 4. FLiP:n kasvukäyrä. Pisteviiva kuvaa kontrolliviljelmän absorbanssia ja
katkoviiva infektoitujen viljelmien keskimääräistä absorbanssia 550 nm:n
aallonpituudella. Yhtenäinen viiva kuvaa infektiivisten keskusten määrää.
3.3 Faagipartikkeleiden puhdistaminen
FLiP:n kasvatus ja puhdistaminen proteiinien analysointia varten suoritettiin
kahdessa erässä (puhdistukset A ja B). A-puhdistuksessa bakteeria ja faagia
inkuboitiin infektion varmistamiseksi 5 minuuttia yhdessä ennen titrausta.
Inkuboinnista luovuttiin B-puhdistuksessa, koska todettiin, ettei inkubointi vaikuta
faagisaantoon. 1X-puhdistuksen saanto oli B-puhdistuksessa runsas, joten siitä tehtiin
kaksi erää puhdistuksia (Kuva 5; B-puhdistus I/II ja II/II). Faagin tiitterit ja
saantoprosentit sekä näytteiden proteiinipitoisuudet ja spesifiset infektiviteetit
(pfu/mg proteiinia) puhdistusten eri vaiheissa on koottu Liitteeseen 3. Spesifiset
infektiviteetit olivat korkeammat 1X-puhdistetuissa pelleteissä, mutta säilyivät hyvin
myös 2X-puhdistuksissa (Kuva 5). 2X-puhdistusten tasapainogradienteissa oli kaksi
valoa siroavaa faagivyöhykettä, joista alempi vyöhyke oli intensiivisempi ja
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selkeärajaisempi kuin ylempi vyöhyke. Puhdistuksen onnistumista analysoitiin SDSPAGE:lla.

SDS-PAGE

-geelillä

A-puhdistuksen

näytteissä

näkyi

seitsemän

proteiinivyöhykettä mutta B-puhdistuksen näytteissä vain viisi tai kuusi (Kuva 5; vrt.
n. 30 ja 40 kDA:n kohdalla näkyvät vyöhykkeet). N-terminaalinen sekvensointi tuotti
tuloksen vain gp7-proteiinin osalta ja sekvenssiksi saatiin AQ(C?)PPS.

Kuva 5. FLiP:n 1X ja 2X -puhdistetut pellettinäytteet SDS-PAGE geelillä. Näytteet
säilytettiin -80 °C:ssa ennen analysointia. 1X: ensimmäisen vaiheen
viruspuhdistuksen pellettinäyte. 2XU: toisen vaiheen viruspuhdistuksen ylemmän
vyöhykkeen pellettinäyte. 2XL: toisen vaiheen viruspuhdistuksen alemman
vyöhykkeen pellettinäyte. Geenien gp7-gp14 (Kuva 1A) tuotteet on tunnistettu
rakenneproteiineiksi (Laanto ym. 2017).
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3.4 Kemikaalikäsittelyt sekä jäädytys ja sulatus vaikuttivat FLiP:n
infektiivisyyteen
Kemikaalikäsittelyillä pyrittiin irrottamaan FLiP:n rakenneproteiineja, mikä auttaisi
määrittämään proteiinien toimintaa ja sijaintia virionissa. Kivelä ym. (2002) ovat
käyttäneet mm. trypsiiniä, pronaasia, proteinaasi K:ta ja ureaa PM2-virionin
osittaiseen hajottamiseen, joten samoja kemikaaleja kokeiltiin myös rakenteellisesti
samankaltaisen

FLiP:n

käsittelyyn.

Voimakkaimmin

FLiP:n

tiitteri

laski

ureakäsittelyssä sekä proteinaasi K -käsittelyssä (Taulukko 2). Pronaasi ja trypsiini
eivät laskeneet faagin tiitteriä merkittävästi, vaan molempien käsittelyjen jälkeen
tiitteri säilyi 1012 pfu/ml tasolla.
Taulukko 2. Kemikaalien vaikutus FLiP:n tiitteriin. Käsittelyihin käytettiin 1Xpuhdistettua faaginäytettä, jonka tiitteri oli 4 x 1012 pfu/ml.
kemikaali

konsentraatio käsittely

FLiP:n tiitteri käsittelyn jälkeen

Proteinaasi K

50 µg / ml

2 tuntia, 30 °C

1,55 x 1011 pfu / ml

pronaasi

50 µg / ml

2 tuntia, 30 °C

1,18 x 1012 pfu / ml

trypsiini

50 µg / ml

2 tuntia, 30 °C

1,55 x 1012 pfu / ml

urea

0,5 M

30 min, 25 °C

4,45 x 1011 pfu / ml

urea

1M

30 min, 25 °C

6,91 x 107 pfu / ml

Proteinaasi

K:lla

ja

1

M

urealla

käsitellyt

näytteet

sentrifugoitiin

sakkaroosigradientissa, jotta kemikaaleilla irrotetut proteiinit ja hajonneiden
proteiinien osat saataisiin eroteltua toisistaan. Voimakkaimmin valoa siroava
faagivyöhyke asettui molempien käsittelyjen jälkeen fraktioihin 4-5 (Liite 4; Kuva A)
eli

hieman

ylemmäs

kuin

käsittelemättömän

1X-puhdistetun

FLiP:n

sakkaroosigradientissa, jossa valoa siroava vyöhyke sijoittuu keskikohdalle ja sen
alapuolelle fraktioiden 5-7 alueelle (Liite 4; Kuva A). Proteinaasi K ja urea hajottivat
FLiP:n proteiineja eri tavalla toisiinsa verrattuna (Liite 4; Kuvat B-D). Proteinaasi K
näyttäisi irrottaneen osia ainakin MCP:stä (gp8) ja noin 40 kDA:n hypoteettisesta
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piikkiproteiinista (Liite 4; Kuva D), joiden koot ovat pienentyneet käsittelyn
seurauksena. Proteinaasi K hajotti proteiinit gp14 ja gp11 hyvin pieniin osiin ja lisäksi
fraktiossa 1 proteiini gp7 hajosi lähes täydellisesti (Liite 4; Kuva D). Urea ei hajottanut
MCP:tä, mutta hypoteettinen piikkiproteiini oli täysin hajonnut samoin kuin
proteiinit gp14, gp11 ja gp9 (Liite 4; kuva D). Myös proteiini gp7 hajosi lähes täysin
ureakäsittelyssä. FLiP:n tiitteri oli Proteinaasi K -käsittelyn jälkeen korkein fraktioissa
5-8 ja ureakäsittelyn jälkeen fraktioissa 6-8. Spesifinen infektiviteetti oli Proteinaasi K
–käsittelyn jälkeen korkeimmillaan fraktioissa 7-9 ja ureakäsittelyn jälkeen fraktioissa
5-6 (Liite 4; Kuva A). Proteiinien irrotuskokeilujen yhteydessä havaittiin, että
pakastaminen ja sulattaminen heikensivät FLiP:n tiitteriä. -80 °C:ssa säilytetyn 1Xpuhdistetun FLiP-näytteen tiitteri oli huomattavasti alhaisempi (1,0 x 109 pfu/ml)
kuin heti puhdistamisen jälkeen (2,56 x 1013 pfu/ml). -20 °C:ssa säilytetyn vastaavan
näytteen tiitteri oli 4 x 1012 pfu/ml.

3.5 FLiP:ltä löydettiin useita lyyttisiä entsyymejä
Zymografian avulla tarkasteltiin, onko FLiP:llä lyyttisiä entsyymejä, joiden avulla se
voi hajottaa bakteerien peptidoglykaania. Sekä F. columnare -bakteerin että E. coli
-bakteerin peptidoglykaania sisältävillä zymogeeleillä näkyi kirkkaampia alueita,
joissa peptidoglykaani oli hajonnut (Kuva 6). E. coli -bakteerin peptidoglykaania
sisältävässä zymogrammissa näkyy kontrollina toimineen PRD1:n 27,1 kDa:n
transglykosylaasin (P7) aiheuttama kirkas vyöhyke (Kuva 6; kaivot 4 ja 10). PM2:n
kohdalla zymogrammeilla erottuu himmeä vyöhyke geelin alalaidassa (Kuva 6;
kaivot 3 ja 8). Zymogrammien perusteella FLiP:llä on kaksi lyyttistä entsyymiä, jotka
hajottavat sekä F. columnare -bakteerin että E. coli -bakteerin peptidoglykaania (Kuva
6; kaivot 2 ja 6). Molekyylipainoltaan nämä proteiinit ovat noin 22 ja 14 kDa, joten ne
vastaavat kooltaan FLiP:n rakenneproteiineja gp14 ja gp7 (Kuva 6). Lisäksi
zymografia viittaa siihen, että FLiP:llä on spesifisempi noin 10 kDa:n lyyttinen
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entsyymi, joka hajottaa F. columnare -bakteerin mutta ei E. coli -bakteerin
peptidoglykaania (Kuva 6).

Kuva 6. A. Zymogrammi, jossa on käytetty E. coli -bakteerin peptidoglykaania. B.
Zymogrammi, jossa on käytetty F. columnare -bakteerin peptidoglykaania. Kaivoihin
on pipetoitu: 1. Esivärjätty molekyylipainostandardi, 2. FLiP-näyte 20 µg, 3. PM2näyte 20 µg, 4. PRD1-näyte 20 µg, 6. FLiP-näyte 30 µg, 8. PM2-näyte 30 µg, 10. PRD1näyte 30 µg. Kaivon 5 kohdalle on liitetty FLiP:n SDS-PAGE-geelistä otettu kuva ja
merkitty tunnetut rakenneproteiinit. SDS-PAGE:ssa käytettiin tavallista suurempaa
proteiinipitoisuutta, jolloin myös virionissa hyvin niukasti esiintyvät proteiinit tulivat
näkyviin geelillä.
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3.6 FLiP:n isäntäkirjo ei laajentunut herkästi
B330 on FLiP:n eristysisäntä, joten se valittiin evoluutiokokeiden alkuperäiseksi
isännäksi, jota FLiP infektoi. FLiP ei kyennyt infektoimaan muita kokeeseen valittuja
villityypin kantoja (Marjakangas 2014). B80-kanta on fylogeneettisesti läheistä sukua
FLiP:n eristysisännälle 16S rRNA -geenin sekvenssin perusteella (Kuva 7) ja se on
eristetty samasta järvestä kuin B330-kanta ja FLiP (Taulukko 1). Bakteerikannoilla
B110 ja B130 on maantieteellisesti etäisempi eristyspaikka ja ne ovat fylogeneettisesti
kaukaisempaa sukua eristysisännälle (Kuva 7). Kokeisiin valittiin myös kaksi kaloja
infektoivaa F. columnare–kantaa: ritsoidipesäketyyppiä edustava kanta B185, jonka
sekvenssi tunnetaan sekä pehmeää pesäketyyppiä edustava kanta C4, joka on kannan
C1 pesäkevariantti (Suomalainen ym. 2006). F. johnsoniae –bakteerikannoista valittiin
mukaan eniten tutkittu ja parhaiten tunnettu kanta UW101 (Stanier 1947, Bernardet
ym. 1996). Kokeessa käytettiin yhdestä pesäkkeestä poimittuja bakteerilinjoja.

Kuva 7. Suomen vesistöistä eristettyjen Flavobacterium sp. kantojen fylogeneettinen
puu, joka perustuu 16S rRNA geenien vertailuun. Punaisella katkoviivalla on
ympyröity bakteerikannat, joita FLiP infektoi ja sinisellä on ympyröity uudet isännät,
jotka valittiin mukaan evoluutiokokeeseen.

Maljoille

ei

muodostunut

lainkaan

plakkeja,

kun

faagi

titrattiin

uusien

isäntäbakteerien kanssa kokeen eri vaiheissa. Isäntäkirjon evoluutiokokeiden aikana
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ei siis muodostunut FLiP-mutantteja, jotka olisivat kyenneet infektoimaan uusia
isäntiä. Varsinkin kokeiden alkupuolella kaikkien uusien isäntien maljoilla, lukuun
ottamatta F. columnare C4-kantaa, näkyi kuitenkin bakteerikasvun inhibitiota
kohdissa, joihin faagia oli pipetoitu. Ensimmäisen evoluutiokokeen lopussa FLiP
inhiboi enää B130 ja B185 –bakteerikantojen kasvua. Toisessa evoluutiokokeessa
UW101-maljoilla näkyi inhibitiota vain kokeen alussa. C4-bakteerikanta kasvoi
voimakkaimmin titraustippojen alueella.
Maljaukset B330-bakteerikannan kanssa osoittivat, että FLiP:n tiitteri vaihteli kokeen
aikana

riippuen

siitä,

kuinka

suuri

osuus

kunkin

viljelmän

bakteerin

kokonaismäärästä oli B330-kantaa, jota FLiP kykenee infektoimaan (Liite 5). Tiitteriin
vaikutti myös se, mitä kasvatusliuosta käytettiin ja mikä uusi isäntäbakteerikanta
viljelmässä oli läsnä (Liite 5). Faagi lisääntyi parhaiten kontrolliviljelmissä, joissa 100
% bakteerin kokonaismäärästä oli B330-bakteerikantaa. B330-kannan osuuden
bakteerin kokonaismäärästä oli oltava vähintään 1 %, jotta FLiP säilyi ja kykeni
lisääntymään useamman siirrostuksen ajan. Faagin määrä kääntyi selkeimmin
laskuun viljelmissä, joissa uutena isäntänä oli joko B110 tai B185, jotka ovat
fylogeneettisesti etäistä sukua B330-kannalle (Liite 5). FLiP:n lisääntymisen kannalta
10 % ja 100 % Shieh osoittautuivat parhaiksi kasvatusliuoksiksi (Liite 5). Toisessa
evoluutiokokeessa faagi hävisi kokeen loppuun mennessä kaikista niissä viljelmissä,
joissa kasvatusliuoksena oli HTC. Autoklavoidussa järvivedessä faagi säilyi kokeen
loppuun asti vain kontrolliviljelmässä, jossa 100 % bakteerista oli B330bakteerikantaa.
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4 TULOSTEN TARKASTELU
FLiP poikkeaa sekä rakenteeltaan että genomityypiltään muista Flavobacterium-suvun
bakteereja infektoivista faageista. Tämän työn tulosten perusteella ikosahedraalisesti
symmetrisen, hännättömän ja lipidikalvollisen ssDNA-faagi FLiP:n vuorovaikutukset
flavobakteeri-isäntien kanssa ovat erilaisia kuin tunnetummilla hännällisillä dsDNAfaageilla. FLiP ei kuitenkaan ole tyypillinen ssDNA-faagienkaan joukossa, vaan sen
vuorovaikutukset

poikkeavat

suuresti

myös

tavanomaisista

ssDNA-faagien

isäntävuorovaikutuksista.

4.1 FLiP:n proteiinit
Tutkimus antoi uutta tietoa FLiP:n proteiineista ja viitteitä niiden sijainnista
virionissa. Faagipartikkelien puhdistaminen kahdessa erässä (A- ja B-puhdistukset)
tuotti kahta proteiiniprofiililtaan toisistaan poikkeavaa näytettä, vaikka puhdistukset
suoritettiin samalla menetelmällä. A-puhdistuksen näytteissä oli SDS-PAGE–geelillä
noin 40 kDa:n vyöhyke, joka puuttui B-puhdistuksen näytteistä täysin (Kuva 5).
Ylimmän

proteiinivyöhykkeen

on

arveltu

edustavan

piikkiproteiinia,

sillä

rakenteeltaan samankaltaisen PM2-virionin vastaavan kokoinen (37,5 kDa) proteiini
on piikkiproteiini (Kivelä ym. 2002). Piikkiproteiinit suuntautuvat virionin kuoresta
ulospäin ainoina ulkonevina osina, joten ne ovat todennäköisesti virionin herkimmin
irtoavia proteiineja. Kivelä ym. (2002) ovat havainneet, että jäädytys (-80 °C) ja
sulatus

irrottavat

suurimman

osan

puskuriin

liuotetun

PM2-virionin

piikkiproteiineista ja pienemmän osan MCP:stä. Viruspuskuriin liuotetun FLiP:n
tiitteri laski huomattavasti pakastuksen (-80 °C) ja sulatuksen seurauksena, mikä
viittaisi

myös

FLiP:n

piikkiproteiinien

herkkään

irtoavuuteen.

Esimerkiksi

pakastuksen ja sulatuksen nopeus voi vaihdella eri käsittelykerroilla, mikä selittäisi
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FLiP:n proteiiniprofiileissa näkyvät erot. FLiP:n MCP säilyi vakaana kaikkien
jäädytys- ja sulatuskäsittelyn jälkeen (Kuva 5).
FLiP:n proteiineja irrotettiin ja hajotettiin myös kemikaalikäsittelyjen avulla. FLiP:n
tiitteri laski voimakkaimmin ureakäsittelyssä, jossa hypoteettinen piikkiproteiini sekä
gp14 (transglykosylaasi), gp11 ja gp9 (Kuva 1A) olivat lähes täysin hajonneet mutta
tiukkarakenteinen gp8 (MCP) säilyi vaurioitumattomana (Liite 4). Proteinaasi K laski
tiitteriä maltillisemmin. Proteinaasi K pilkkoi osia MCP:stä ja hajotti muutoin samoja
proteiineja kuin urea mutta hypoteettinen piikkiproteiini menetti vain osia
hajoamatta kokonaan. Tulokset tukevat ~40 kDA:n asemaa piikkiproteiinina, jota
ilman adsorptio ei onnistu.
FLiP:n ylhäältä lukien kolmas proteiinivyöhyke (~30 kDa) oli A-puhdistuksen
näytteissä selkeä mutta B-puhdistuksen näytteissä hyvin himmeä (Kuva 5). Tästä
voidaan päätellä 30 kDa:n proteiinin mahdollisesti liittyvän jollakin tavalla
hypoteettiseen piikkiproteiiniin niin, että piikkiproteiinin irtoaminen edistää myös
30 kDa:n proteiinin irtoamista. FLiP:n noin 30 ja 40 kDa:n proteiinien identiteetti
haluttiin selvittää, joten ne sekä gp7 (Kuva 1A) lähetettiin N-terminaaliseen
sekvensointiin. Sekvensointi tuotti tuloksen vain gp7-proteiinin osalta. gp7-proteiini
on sekvensoitu aiemmin ja tuolloin sekvenssiksi on saatu AQRPX (Laanto ym. 2017).
Nyt saatiin sekvenssi AQ(C?)PPS. Kolmas aminohappo kysteiini (C) oli epävarma,
mutta se on todettu aiemmin arginiiniksi (R) (Laanto ym. 2017). gp7-proteiinin
sekvenssi on aiemman ja nyt suoritetun sekvensoinnin tulosten perusteella AQRPPS.
Laannon ym. (2017) tekemän FLiP:n genomin Sanger-sekvensoinnin perusteella
proteiinin sekvenssi olisi kuitenkin AQRPRS.
FLiP:n gp14 (~23 kDa) on sekvenssinsä perusteella soluun tunkeutumiseen
käytettävä lyyttinen transglykosylaasi (Laanto ym. 2017), joka on samaa kokoluokkaa
PRD1:n lyyttisen transglykosylaasin (~27 kDa) kanssa. Zymografia vahvisti gp14:n
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lyyttisen aktiivisuuden (Kuva 6). Zymografian mukaan myös FLiP:n noin 14 kDa:n
proteiinilla on lyyttinen aktiivisuus. Tätä lyyttistä entsyymiä vastaa kooltaan lähinnä
gp7. Faagien virioneissa voi esiintyä rakenneosina myös endolysiinejä (Moak ja
Molineux 2004). Esimerkiksi PRD1:n liukoinen endolyysiini P15 (17 kDa) liittyy
faagin kalvoon mahdollisesti muiden proteiinien välityksellä ja laajan isäntäkirjon
omaava PRD1 käyttää sitä lyysiksen ohella myös tiettyihin isäntäsoluihin
tunkeutuessaan (Rydman ja Bamford 2002). FLiP:n 14 kDa:n lyyttinen entsyymi
saattaisi siis olla lipidikalvollisille faageille tyypillinen endolysiini, mikäli FLiP
käyttää lyysikseen holiini-endolysiinisysteemiä muiden tunnettujen ssDNA-faagien
käyttämän amuriinisysteemin asemesta. FliP:llä on suuri genomi useimpiin ssDNAfaageihin verrattuna (Laanto ym. 2017), joten holiinin ja endolysiinin koodittaminen
ei olisi mahdotonta.
F. columnare -bakteerin peptidoglykaania sisältävässä zymogrammissa näkyy edellä
mainittujen FLiP:n kahden lyyttisen entsyymin lisäksi noin 10 kDa:n kohdalla
himmeähkö vyöhyke, jollaista ei esiinny E. coli -bakteerin peptidoglykaania
sisältävällä zymogrammilla (Kuva 6). Tämä viittaa mahdollisuuteen, että FLiP:llä olisi
vielä kolmaskin spesifisempi lyyttinen entsyymi, joka hajottaa mahdollisesti vain
flavobakteerien peptidoglykaania. FLiP:llä on SDS-PAGE-analyysin mukaan 10 kDa:n
kokoluokkaa olevaa proteiini (Kuva 6), jota esiintyy virionissa määrällisesti vain
vähän ja jonka toimintaa ei vielä tunneta. Kolmannen lyyttisen entsyymin
olemassaoloon on kuitenkin suhtauduttava varauksella, sillä on harvinaista, että
faagilla on useita lyyttisiä entsyymejä. Esimerkiksi PM2:lla lyyttisiä entsyymejä on
Kivelän ym. (2004) mukaan yksi, sillä PM2:n zymogrammilla on havaittu vain yksi
kirkas vyöhyke. PM2:n kohdalla myös omassa kokeessani zymogrammilla näkyi
himmeä, alle 10 kDA:n alue (Kuva 6). PM2:n P7-proteiini on vain 3,6 kDA:n
kokoinen, eikä molekyylipainostandardi näytä alle 10 kDA:n aluetta tarkasti. On
myös mahdollista, että pieni proteiini on ajautunut geeliltä ulos, mikä selittäisi
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vyöhykkeen himmeyden. Krupovič ym. (2007) ovat kuitenkin päätelleet, että PM2:lla
ei ole lainkaan lyyttisiä entsyymejä, vaan PM2 aktivoi isännän autolyyttisiä
entsyymejä

lyysistä

varten.

Esimerkiksi

proteiinin

tiukka

sitoutuminen

peptidoglykaaniin voi aiheuttaa kirkkaan vyöhykkeen zymogrammissa (Koraimann
2003). Koska pelkkä zymografia ei riitä todistamaan entsyymien lyyttisyyttä, pitäisi
FLiP:n proteiinien tutkimista edelleen jatkaa, jotta voitaisiin varmistua lyyttisten
entsyymien lukumäärästä ja tyypistä. Samalla saataisiin lisätietoa FLiP:n käyttämistä
soluun tunkeutumisen ja lyysikseen mekanismeista. Endolysiinin olemassaolo FLiP:n
virionissa vaikuttaisi kuitenkin todennäköiseltä, sillä 14 kDA:n kohdalla näkyvä
vyöhyke zymogrammeilla on varsin selkeä (Kuva 6). Yhden lyysisproteiinin
systeemissä faagin koodittamalla amuriinilla ei ole lyyttistä aktiivisuutta (Bernhardt
ym. 2002) eikä se näy zymogrammilla. Jollei FLiP:llä ole endolysiinejä, kaikki
zymogrammeilla näkyvät entsyymit olisivat näin ollen soluun tunkeutumiseen
käytettäviä

lyyttisiä

transglykosylaaseja.

Olisi

ainutlaatuista

ja

myös

epätodennäköistä, että pieni faagi koodittaisi kahta tai kolmea transglykosylaasia.

4.2 FLiP:n elinkierto
Adsorptiotesteissä havaittiin, että FLiP-virionit kykenivät kiinnittymään vain
eristysisäntäänsä eli B330-bakteerikantaan nestekasvatuksessa. Vaikka FLiP infektoi
maljoilla kasvavia B114 ja B167 -bakteerikantoja, se ei kyennyt infektoimaan kyseisiä
kantoja

nesteessä.

Faagin

reseptorinaan

käyttämä

molekyyli

saattaa

olla

bakteerisolun oman toiminnan kannalta tarpeellinen vain silloin, kun bakteeri on
kiinnittynyt joko pintaan tai elää mikrobeista koostuvassa biofilmissä esimerkiksi
kasvatusmaljalla. Esimerkiksi Roncero ym. (1990) ovat havainneet, että eräät faagit
voivat adsorboitua vain pintaan kiinnittyneisiin isäntäbakteereihin. Eräät F. johnsoniae
-bakteeria

infektoivat

faagit

käyttävät

reseptoreinaan

flavobakteerien

kasvatusalustalla liukumiseen käytettäviä adhesiineja tai niiden eritykseen tarvittavia
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proteiineja eli T9SS-erityssysteemin osia (Shrivastava ym. 2013). Vaikuttaisi
todennäköiseltä, että myös FLiP:n käyttämiä reseptoreita ilmennetään tehokkaasti
vain bakteerin eläessä pintaan kiinnittyneenä.
Kasvukäyräkokeissa FLiP ei aiheuttanut isäntäsolujen selkeää lyysistä vaikka bakteeri
kasvoi hyvin (Kuva 4). Holiini-endolysiinisysteemissä on tyypillisesti nopea ja
tehokas lyysis sekä selkeästi havaittava solujen lyysisvaihe. Hyvin kasvavassa
viljelmässä kuitenkin myös amuriinisysteemi aiheuttaa selkeän lyysiksen (Bernhardt
ym. 2002). FLiP:n 2-3 lyyttistä entsyymiä ja niiden samankaltaisuus PRD1:n lyyttisten
entsyymien kanssa viittaisi siihen, että FLiP käyttää lyysikseen endolysiinejä (Kohta
4.1). Amuriinisysteemiä voisi toisaalta puoltaa havainto, että pehmytagarkokeiluissa
magnesiumsulfaatin lisääminen pehmytagariin (ilman kalsiumlisäystä) esti FLiPplakkien

muodostumisen

kaikkien

bakteerikantojen

maljoilla

(Liite

1).

Magnesiumsulfaatti estää bakteerien autolyysistä ja siten myös amuriineihin
perustuvaa lyysistä tehokkaasti E. coli -soluilla (Leduc ym. 1982, Young ym. 2000).
Magnesiumin kuten muidenkin metallien vaikutus bakteerin kalvoihin voi kuitenkin
olla jopa päinvastainen eri bakteerilajeilla (Xie ja Yang 2016), joten magnesiumin
plakkien muodostumista estävä vaikutus ei tarjoa vakuuttavaa todistusaineistoa
amuriinisysteemin tueksi.
FliP:n kasvukäyrä laadittiin menetelmällä, jossa faagimäärän kehitystä seurattiin
infektiivisten keskusten lukumäärän muutoksina. Infektiivisiä keskuksia laskettaessa
plakin aiheuttaa sekä nesteessä oleva vapaa faagipartikkeli että faagin infektoima
solu. Infektiivisten keskusten määrän ei siis pitäisi laskea kokeen aikana, mikäli
soluun kiinnittynyt faagi kykenee lisääntymään solun sisällä. FLiP:n infektiivisten
keskusten määrä näyttäisikin ensin lisääntyvän, vaikkakin heikosti (Kuva 4), minkä
voi tulkita uusien faagien vapautumiseksi infektoiduista soluista. Tämän jälkeen
infektiivisten keskusten määrä pieneni, mikä olisi selitettävissä siten, että faagit
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adsorboituivat mutta eivät tuottaneet jälkeläisiä. Ilmiön voisi selittää joko
adsorptioon tai lyyttiseen elinkiertoon liittyvillä ongelmilla. Jos soluista vapautunut
uusi faagisukupolvi ei kykene kiinnittymään infektoimattomiin soluihin esimerkiksi
reseptoreiden puutteen vuoksi, ne saattaisivat kiinnittyä niiden harvojen solujen
pintoihin, jotka ilmentävät reseptorimolekyyliä, mutta ovat jo aiemmin infektoituja
tai

jopa

lyysaantuneita.

Toisaalta

Marjakangas

(2014)

on

havainnut

elektronimikroskopian avulla, että FLiP:llä infektoidun B330-bakterikannan pinnalla
oli

runsaasti

vesikkeleitä.

puolustuskeinoon,

jossa

Tämä

saattaisi

isäntäbakteerit

viitata

erittävät

bakteerien

käyttämään

virusreseptoreita

sisältäviä

solunulkoisia vesikkeleitä saadakseen faagin adsorboitumaan vesikkeleihin solun
asemesta (Manning ja Kuehn 2011). Kummassakaan edellä mainitussa vaihtoehdoista
adsorptio ei johda uusien solujen infektioon tai uusien faagipartikkelien tuottoon,
mikä selittäisi infektiivisten keskusten määrän laskun. Mikäli faagit kuitenkin
kiinnittyivät

infektoimattomiin

soluihin,

niillä

ei

syystä

tai

toisesta

ollut

mahdollisuutta tuottaa uusia faagipartikkeleita näissä soluissa. Ei-permissiiviseen
soluun peruuttamattomasti kiinnittynyt faagi ei voi enää titrausmaljalla infektoida
uutta solua. Infektion epäonnistumisen syy voisi siis olla myös lyyttisen elinkierron
ongelmissa: Joko genomia ei saada adsorption jälkeen solun sisään tai esimerkiksi
genomin replikaatio tai translaatio tai uusien faagipartikkelien poistuminen solusta
on estynyt. Yhdestä solusta vapautuvien uusien FLiP-partikkelien määrä oli
kasvukäyräkokeen perusteella keskimäärin vain 1,5; mikä kertoo, että vain pieni osa
soluista kyettiin valjastamaan faagipartikkelien tuottoon onnistuneesti.
Evoluutiokokeissa havaittiin faagin määrän kasvavan myös nesteviljelmässä, jos
aikaa oli riittävästi, kasvatusliuos oli suotuisa ja eristysisännän tiheys oli riittävän
suuri (Liite 5). Produktiivisen infektion ajallinen viivästyminen voisi viitata siihen,
että

lyyttisen

elinkierron

pseudolysogeeniseen

asemesta

elinkiertoon.

faagi

päätyy

Pseudolysogenia

ei

lysogeeniseen

tai

laboratoriokokeiden
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runsasravinteisessa ympäristössä vaikuta kovin todennäköiseltä vaihtoehdolta.
ssDNA-faagien ei ole uskottu kykenevän lysogeeniseen elinkiertoon, mutta viime
aikoina ssDNA-faageja, myös FLiP:n kaltaisia, on löydetty profaageina useista
bakteerigenomeista (Krupovic ja Foreterre 2011, Yutin ym. 2018). Sekä Marjakankaan
(2014) suorittamissa että omissa kokeissani on löytynyt viitteitä FLiP:n lysogeniasta.
Esimerkiksi FLiP:llä infektoidun B114-bakteerikannan bakteerimatolle muodostuvat
plakit olivat sameita, mikä on tyypillistä temperaateille faageille. Isäntäbakteerien
kasvaessa huonosti FLiP-infektio ei tuottanut plakkeja B114- ja B167- bakteerikantojen
maljoille, minkä voisi myös tulkita pseudolysogeniaksi tai lysogeniaksi. Heikon
kasvun aikana bakteeri ei ehkä kykene tarjoamaan faagin lyyttiseen elinkiertoon
tarvitsemia resursseja, jolloin faagin kannalta suotuisampi ratkaisu on lysogenia tai
faagi voi olla pakotettu pseudolysogeniaan.

4.3 FLiP:n evoluutiokokeet
Flavobakteerien aiheuttamia kalojen infektioita vastaan on pyritty kehittämään
toimivaa hoitoa, faagiterapiaa. Tutkimustulokset ovat lupaavia, mutta uusia F.
columnare-kantoja infektoivia faageja ei ole pystytty löytämään niiden faagien
joukosta, jotka infektoivat Flavobacterium sp. kantoja (Laanto ym. 2017). Tässä
tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, voiko FLiP mutatoitua niin, että se infektoisi
uusia bakteerikantoja, myös F. columnare- ja F. johnsoniae–kantoja, jolloin FLiP voisi
toimia

uutena

faagiterapian

välineenä.

Ensimmäisessä

evoluutiokokeessa

alkuperäisen isännän suuri osuus (Kuva 2) ja toisaalta kokeen lyhyt kesto (6 vrk)
saattoivat olla syinä sille, että isäntäkirjomutantteja ei kokeen aikana ehtinyt
muodostua. Koeasetelma oli muunnos Benmayorin ym. (2009) kokeesta, jossa uutta
isäntää infektoivia faagimutantteja kehittyi vain alkuperäisen isännän osuuden
ollessa 0,1-1 % bakteerin kokonaismäärästä. Toisessa evoluutiokokeessa kokeiltiinkin
pienempiä alkuperäisen isännän osuuksia bakteerin kokonaismäärästä (5 %, 1 % tai
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0,1 %). Alkuperäisen ja uusien isäntien suhteet säilyivät toisessa kokeessa samoina
kokeen alusta loppuun (Kuva 2). Koe oli myös ajalliselta kestoltaan pidempi (21 vrk)
ja siinä kokeiltiin ravinnepitoisuudeltaan erilaisia kasvatusliuoksia (10 % Shieh, 100 %
HTC ja autoklavoitu Jyväsjärvestä noudettu vesi). Toisessakaan evoluutiokokeessa ei
muodostunut isäntäkirjomutantteja. Tästä voisi päätellä, että FLiP ei mutatoidu kovin
herkästi siten, että se kykenisi infektoimaan uusia isäntiä. Evoluutiokokeet antoivat
kuitenkin tietoa FLiP:n lisääntymisestä erilaisissa olosuhteissa (Kohta 3.6, Liite 5).
FLiP:n lisääntymiseen vaihteli sen mukaan, mikä uusi isäntä kasvatuksissa oli läsnä.
Tästä voidaan päätellä, että kasvatuksissa tapahtui joko alkuperäisen ja uuden
isäntäbakteerin välisiä vuorovaikutuksia tai FLiP:n ja uuden isännän välisiä
vuorovaikutuksia. FLiP:n tiitterin kääntyminen laskuun voisi olla siis merkki
bakteerien välisestä kilpailusta, jossa B330 ei menestynyt, jolloin FLiP:llä ei ollut
riittävästi isäntiä tarjolla. Toisaalta kyse voisi olla myös esimerkiksi siitä, että FLiP
adsorboituu

uuteen

isäntään

mutta

ei

kykene

edellä

kuvattujen

nestekasvatusongelmien vuoksi toteuttamaan lyyttistä elinkiertoa uuden isännän
sisällä.

4.4 Johtopäätökset
Tutkimukseni

tavoitteina

oli

analysoida

FLiP:n

ja

sen

isäntien

välisiä

vuorovaikutuksia. FLiP:stä paljastui tutkimuksen aikana uusia ominaisuuksia, joiden
perusteella se on jopa useammalla tavalla poikkeuksellinen faagi sekä muihin
ssDNA-faageihin että muihin flavobakteereja infektoiviin faageihin verrattuna kuin
aiemmin on tiedetty. FLiP on ainoa tunnettu ssDNA-faagi, jolla on sisäinen
lipidikalvo ja ainoa tunnettu ssDNA-faagi, joka infektoi Flavobacterium-suvun
bakteereja. Rakenteeltaan FLiP muistuttaa PRD1-adenoviruslinjaan kuuluvia dsDNAfaageja. FLiP näyttäisi kykenevän lysogeeniseen elinkiertoon, mikä on harvinaista
ssDNA-faageille. FLiP:llä on 2-3 lyyttistä entsyymiä. Tällä perusteella se käyttäisi
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lyysikseen holiini-endolysiinisysteemiä, jota ei ole aiemmin tavattu ssDNA-faageilla.
Lisäksi FLiP:llä olisi mahdollisesti huomattavan laaja ja monipuolinen isäntäkirjo,
mikä

selittäisi

useiden

lyyttisten

entsyymien

tarpeellisuuden.

Isäntäkirjon

laajentumista ei kuitenkaan pystytty tässä tutkimuksessa todentamaan, mikä saattaa
johtua FLiP:n nestekasvatusongelmista. Tutkimuksessa havaittiin, että FLiP kykenee
adsorboitumaan nestekasvatuksessa ainoastaan eristysisäntäänsä ja infektio etenee
adsorption jälkeen hitaasti. Isäntäkirjon evoluutiota olisikin jatkossa syytä tutkia
nesteympäristön sijaan kasvatusmaljoilla, sillä maljakasvatuksessa FLiP kykenee
infektoimaan eristysisäntänsä ohella myös kahta muuta flavobakteeri-isäntää.
Nestekasvatusongelmia aiheuttavat ominaisuudet voisivat toisaalta tarkoittaa
yllättävää etua ja mahdollisuutta faagiterapiaa ajatellen. Koska FLiP infektoi heikosti
tai ei lainkaan nesteessä vapaana olevia bakteereja, mutta infektoi tehokkaasti
pinnalle kiinnittyneitä bakteereja, sen käyttö faagiterapiassa voisi olla tehokasta. Jos
FLiP saataisiin mutatoitumaan patogeenisille flavobakteereille infektiiviseksi, se
tuhoaisi kohdennetusti esimerkiksi kalojen iholle ja kiduksiin kiinnittyneet bakteerit,
mutta ei nesteessä vapaana olevia bakteereja. Vuorovaikutusten puuttuessa bakteerit
eivät kykenisi yhtä helposti kehittymään faagille vastustuskykyisiksi, sillä ainakin
bakteerien adaptiivisen immuniteetin kehittyminen vaatii vuorovaikutuksia faagien
ja bakteerien välillä.
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LIITE 1. Pehmytagarkokeilut
Tippatitrauksessa 3 ml pehmytagaria (47 ˚C) ja 300 μl yön yli kasvanutta
bakteeriviljelmää sekoitettiin ja kaadettiin maljalle, minkä jälkeen 10 μl kutakin
faagilaimennosta pipetoitiin bakteerimatolle ja inkuboitiin yön yli huoneenlämmössä.
Faagilaimennos
Pehmytagar (agar
%); vesi
HTC-agar
(0,7 %);
dH2O
20 % LBagar (0,7
%); dH2O

Bakteeri- Laimentakanta
maton

1x10-1

B330
B167
B114
B330

K
K
K
K

K
K
K
K

K
K
K
K

B167
B114

K
K

K
K

K
H

1x10-2

1x10-3
H
K
H
H

1x10-4
H
H
P
H

1x10-5
P

1x10-6
P

1x10-7 Huomioitavaa
selkeimmät
P
plakit

P
tipan reunat
kirkkaimmat

P

tipan reunat
Shieh-agar
B330
K
K
H
H
P
kirkkaimmat
(0,7 %);
B167
K
dH2O
B114
K
K
H
P
B330
K
K
H
H
H
P
vain tipan
Shieh-agar
(0,7 %);
reunat
kraanavesi B167
K
kirkkaat
B114
K
K
H
P
Shieh-agar B330
K
K
K
H
H
P
P
(0,5 %);
B167
dH2O + Ca
B114
K
K
H
P
+Mg
B330
K
K
K
H
P
vain tipan
Shieh-agar
(0,5 %);
reunat
dH2O +Ca B167
K
kirkkaat
B114
K
K
H
P
K
K
H
H
Shieh-agar B330
(0,5 %);
B167
dH2O +Mg B114
K
K
H
dH2O: ionivaihdettu vesi; LB: Luria Broth -kasvatusliuos; +Ca: lisätty 1 mM CaCl2; +Mg: lisätty 5 mM
MgSO4; K: konfluentti. H: himmeä, osittain syöty, ei erillisplakkeja. P: erillisplakkeja.
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LIITE 2. SDS-PAGE:ssa ja zymogrammeissa käytetyt puskurit ja geelit
Puskurit:
Puskuri IIa: 363 g Trizma emäs (Sigma). pH 8,6:ksi 37 % HCl:lla. Täytetään 1000
ml:aan vedellä.
Puskuri IIb: 30 g Trizma emäs ja 30,34 g NaH2PO4 x H2O. pH 7,8:ksi 37 % HCl:lla.
Täytetään 500 ml:aan vedellä.
1:4-puskuri: 100 ml puskuri IIa, 4 ml 10 % SDS ja 100 ml H2O. pH 8,55–8,6:ksi 37 %
HCl:lla.
MR-Spacer-puskuri: 31,25 ml 40 % akryyliamidi (40 % akryyliamidi-bisakryyliamidi
37,5:1; Bio-Rad); 31,3 ml puskuri IIb ja 2,5 ml 10 % SDS. Täytetään vedellä 250 ml:aan
ja säilytetään 4 °C:ssa.
3X-näytepuskuri: 10 ml puskuri IIa; 10 ml 10 % SDS; 0,4 ml 0,5 M EDTA (pH 7,5); 1
ml 2-merkaptoetanoli, 10 ml 87 % glyseroli ja 10 mg bromifenolisini. Säilytetään -20
°C:ssa.
RB elektrodipuskuri: 7,71 g Tris emäs; 36,99 g glysiini ja 30 ml 10 % SDS. Täytetään 3
l:aan vedellä. pH 8,5:ksi.

SDS-PAGE-geelit ja zymogeeli (minigeelit 8 x 10 cm):
SDS-PAGE ylägeeli 5 %: 2,5 ml MR-Spacer-puskuri; 2,5 µl tetrametyleenidiamiini
(TEMED) ja 25 µl 10 % ammoniumpersulfaatti (APS).
SDS-PAGE ajogeeli 14 %: 1,75 ml 40 % akryyliamidi; 1,25 ml 1:4-puskuri; 2 ml H2O,
3 µl TEMED ja 30 µl 10 % APS.

45

SDS-PAGE ajogeeli 16 %: 2 ml 40 % akryyliamidi; 1,25 ml 1:4-puskuria; 1,75 ml H2O,
3 µl TEMED ja 30 µl 10 % APS.
Zymogrammin ajogeeli: 2 ml 40 % akryyliamidia; 1,5 ml 1:4-puskuria; 1,5 ml
peptidoglykaani; 3 µl TEMED ja 28 µl 10 % APS.

Isot SDS-PAGE-geelit (16 x 18 cm):
SDS-PAGE ylägeeli 5 %: 10 ml MR-Spacer-puskuri, 10 µl TEMED ja 100 µl 10 % APS.
SDS-PAGE ajogeeli 14 %: 10,5 ml 40 % akryyliamidi; 7,5 ml 1:4-puskuri; 12 ml, 30 µl
TEMED ja 300 µl 10 % APS.
SDS-PAGE ajogeeli 16 %: 12 ml 40 % akryyliamidi; 7,5 ml 1:4-puskuri; 10,5 ml H2O,
30 µl TEMED ja 300 µl 10 % APS.
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LIITE 3. FLiP-näytteiden tiitterit, saantoprosentit, proteiinipitoisuudet
ja spesifiset infektiviteetit puhdistusten eri vaiheissa

B-puhdistus

A-puhdistus

Saantoprosentti on laskettu vertaamalla puhdistukseen käytetyn lysaatin ja kussakin
puhdistusvaiheessa otetun näytteen pfu:ta. Proteiinipitoisuudet on määritetty
Bradfordin menetelmällä vain pellettinäytteille.

Lysaatti 1
Lysaatti 2
PEG-sakka
1x vyöhyke
1x pelletti
2x ylempi vyöhyke
2x alempi vyöhyke
2x ylävyöhykkeen
pelletti
2x alavyöhykkeen
pelletti
Lysaatti 3
Lysaatti 4
Lysaatti 5
PEG-sakka
1x vyöhyke I
1x pelletti I
2x ylempi vyöhyke I
2x alempi vyöhyke I
2x ylävyöhykkeen
pelletti I
2x alavyöhykkeen
pelletti I
1x pelletti II
2x ylempi vyöhyke II
2x alempi vyöhyke II
2x ylävyöhykkeen
pelletti II
2x alavyöhykkeen
pelletti II

Spesifinen
Saanto
infektiviteetti
Yhteensä (%)
Proteiini (pfu/mg
(pfu)
lysaatista (mg/ml) prot.)
3,02E+13
2,70E+13
8,96E+12 15,68
2,79E+12 4,89
2,56E+12 4,48
18,9
1,35E+12
6,40E+10 0,11
6,30E+10 0,11

Tilavuus
(ml)
450
450
8
22
0,1
5
5

Tiitteri
(pfu/ml)
6,70E+10
6,00E+10
1,12E+12
1,27E+11
2,56E+13
1,28E+10
1,26E+10

0,05

9,18E+09 4,59E+08

0,00

0,3

3,06E+10

0,05
450
450
450
12
25
0,1
5
6

6,18E+11
1,60E+11
1,10E+11
9,80E+10
8,10E+12
8,10E+11
3,04E+13
2,02E+11
2,30E+11

3,09E+10
7,20E+13
4,95E+13
4,41E+13
9,72E+13
2,03E+13
3,04E+12
1,01E+12
1,38E+12

0,05

1,3

4,75E+11

58,70
12,23
1,84
0,61
0,83

36,2

8,40E+11

0,05

2,40E+12 1,20E+11

0,07

4,2

5,71E+11

0,05
0,1
5
8

2,30E+12
1,97E+12
7,90E+10
1,18E+11

1,15E+11
1,97E+11
3,95E+09
1,18E+10

0,07
0,12
0,00
0,01

5,7
11,5

4,04E+11
1,71E+11

0,05

3,05E+11 1,53E+10

0,01

3,0

1,02E+11

0,1

5,36E+10 5,36E+09

0,00

2,3

2,33E+10
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LIITE 4. FLiP:n proteiinien irrotuskokeet kemikaalikäsittelyjen avulla

A) Käsittelemätön ja käsitellyt näytteet 5 % - 20 % sakkaroosigradienteissa ja näytteiden spesifiset
infektiviteetit. B) Proteinaasi K –käsitellyt näytteet ja C) Ureakäsitellyt näytteet 16 % SDS-PAGE
minigeeleillä. D) Näytteet suuremmalla (16 x 18 cm), erottelukyvyltään paremmalla 16 % SDS-PAGEgeelillä. Proteinaasi K-käsitelty, fraktioimaton näyte tuhoutui ennen geeliajoa.
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LIITE 5. Evoluutiokokeiden tulokset
Ensimmäisessä evoluutiokokeessa B330-bakteerikannan ja uuden isännän suhteellinen määrä muuttuivat kokeen edetessä. Toisessa
evoluutiokokeessa bakteerien suhteellinen osuus pysyi samana kokeen aikana. Ensimmäisessä kokeessa kasvatusliuoksena oli 100 % Shieh.
Toisessa kokeessa kasvatusliuokset olivat 100 % HTC, 10 % Shieh ja autoklavoitu Jyväsjärven vesi. Punainen väri tummennetulla kehyksellä
tarkoittaa infektiivisten partikkelien lisääntymistä ja sininen väri partikkelien vähentymistä kasvatuksen aikana. 0 valkoisella pohjalla
tarkoittaa, ettei kasvatuksessa ollut titrauksen perusteella lainkaan faagia jäljellä. Ensimmäisessä evoluutiokokeessa toisen siirrostuksen
yhteydessä maljatut maljat olivat sameita, eikä tiitteriä voitu laskea.

