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Bakterieinfektion kontrolleres af en exopolysakkaridreceptor 
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Polysakkarider på overfladen af bakterier er vigtige for interaktionen 
mellem flercellede organismer og de mange forskellige bakterier der 
findes i deres omgivelser. I symbiosen mellem bælgplanter og 
rhizobiumbakterier er struktur og sammensætning af 
exopolysakkarider (EPS) bestemmende for en normal udvikling af 
kvælstoffikserende rodknolde. Rhizobiumbakterier der ikke 
eksponerer den korrekte EPS på overfladen er ikke i stand til at 
inficere bælgplanter og danne funktionelle rodkolde. Den 
underliggende molekylære mekanisme der bestemmer funktionen af 
EPS er imidlertid ukendt. Vi har derfor undersøgt om EPS molekyler 
fra bakterien bliver genkendt af  en plantereceptor og om denne 
genkendelse regulerer infektionsprocessen.  
 
Vildtype-bakterien Mesorhizobium loti der normalt inficerer 
modelbælgplanten Lotus japonicus (japansk kællingetand) udskiller 
EPS der er opbygget af oktamer-glycan enheder mens en exoU mutant 
udskiller pentamer-glycaner. I modsætning til vildtypen kan exoU 
mutanter ikke inficere Lotus japonicus rodknolde (Figur 1). Denne 
karakteristiske fænotype gjorde det muligt at finde en plantemutant-
linie (epr3) der blev inficeret af exoU mutantbakterier på trods af den 
“forkerte” EPS. Kloning af det plantegen der var inaktiveret/berørt i 
mutantlinien førte til identifikation af et LysM receptor-kinase protein 
(EPR3) der genkender EPS og kontrollerer infektionen. Hvis 
rhizobium bakterierne udskiller vildtype EPS genkender EPR3 
receptoren EPS oktamer-glycanerne som et positiv signalmolekyle og 
infektionen fremmes, mens pentamer-glycanerne fra exoU mutanten 
detekteres  som negative signaler og infektionsprocessen stoppes.  
 

Ved at hjælp af promoter-reporter genfusioner blev det derefter 
påvist at Epr3 genet er aktivt i den del af roden der er modtagelig 
for rhizobiumbakterier og det kunne ligeledes påvises at Epr3 genet 
er aktivt i de epidermisceller hvor bakterierne inficerer plantevævet. 
De bakterielle exopolysakkarider fungere således som 
signalmolekyler der aflæses af plantens EPR3 receptorprotein.  
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Figur 1 Lotus japonicus planter der 
er inokuleret med a) M. loti vildtype 
bakterier b) M. loti exoU bakterier c) 
epr3 mutanter inokuleret med M. loti 
exoU bakterier d) M. loti inficeret 
rodknold på L. japonicus vildtype e) 
Uinficeret rodknold på M. loti exoU 
inokuleret L. japonicus vildtype f) M. 
loti exoU inficeret rodknold på L. 
japonicus epr3 mutant plante 

Figur 2 Sensogram der viser skift i 
bølgelængde (∆λ) efter binding af 
stigende mængder af EPR3 
exopolysaccharidreceptorens 
ectodomæne til EPS 


