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Tiivistelmä Referat Abstract

Ihmisen kuudennessa kromosomissa MHC- (Major Histocompatibility Complex) luokka III -
alueella sijaitsee useita erilaisiin tehtäviin liitb/viä geenejä, joiden joukossa on myös

komplementtitekijä B -geeni. Viime vuosina MHC-alueelta on löydetty uusia geenejä, joista osa

muistuttaa tunnettuja proto-onkogeenejä tai hanskriptiota sääteleviä geenejä.

Komplementtitekijä B on seriiniproteaasi, joka turinetaan parhaiten sen toiminnasta

komplementin oikotieaktivaation keskeisen entsyymin alayksikkönä. Toisaalta tekijä B:llä ja sen

aktivaatiofragmenteilla, Ba ja Bb, on myös muita biologisia ominaisuuksia. Tekijä B:n Bb-fragmentin
on mm. havaithr stimuloivan aktivoitujen B-lymfosyyttien lisääntymistä. Bb muistuttaa sekä

toiminnallisesti että antigeenisilta ominaisuuksiltaan suurimolekyylipainoista B-solun kasvutekijää,

IL-14:a.IL-14:n on osoitettu kiihdyttävän pahanlaatuisten B-solujen lisääntymistä, mutta tekijä B:n
Bb-fragmentin merkitystä leukemiasolujen kasvussa ei vielä hrnneta.

Plasman tekijä B tuotetaan ihmisellä pääasiassa maksan hepatosyyteissä, mutta sen synteesiä

esiintyy myös maksan ulkopuolella useissa eri solutyypeissä, kuten monosyytti/makrofagi -linjan

soluissa sekä perifeerisen veren lymfosyyteissä ja monosyyteissä. Maksan ulkopuolista tekrjä B:n
synteesiä säädellä eri tavoin kuin maksassa, ja tekijä B:n tuotto vaihtelee riippuen kudos- ja

solutyypistä sekä solun kehitysvaiheesta.
Tekijä B:n ilmentymisen on osoitethr olevan koholla akuuttia lymfaattista tai myelooista

leukemiaa sairastavien potilaiden mononukleaarisissa soluissa. Näistä soluista on lisäksi löydetty
poikkeava tekijä B:n lähetti-RNA -muoto, joka sisältää intronin 12. Tämän lähettiRNA:n
mahdollisesti koodaama proteiini olisi ennusteiden mukaan noin 19 % pienempi kuin normaali tekijä
B, sillâ introni l2 aiheuttaa erurenaikaisen lopetuskodonin. Toistaiseksi ei vielä tiedetä, käännetäänkö

pidemmän lähetti-RNA:n viesti aminohappojärjestykseksi, eikä mahdollisesti syntyvän pienemmän

tekijä B:n merkitystä hrrineta.
Tämän pro gradu -työn kokeellisessa osassa rakennettiin tuottovektori uuden tekijä B:n lähetti-

RNA -muodon koodaaman proteiinin C-terminaaliselle osalle. Introni l2:n koodaamaa proteiinia

tuote6iin bakuloviruksen avulla histidiiniosan sisältävänä rekombinanttiproteiinina Sfg-

hyönteissoluissa. Tavoitteena oli selvittää, voiko introni 12 koodata pysyvää proteiinin osaa ja tuottaa

mahdollisesti syntyvää proteiinia vasta-aineen tuottoa varten. Tuotetun rekombinanttiproteiinin määrä

osoittautui hyvin heikoksi hrottotestauksessa. Sen oikeasta aminohappojärjestyksestä saatiin kuitenkin
varmuutta monistamalla oikea sekvenssi infektoiduista soluista eristetystä lähetti-RNA:sta.

Kokeellisen osan toisena päämääränä oli vertailla tekijä B:n tuottoa ja eritysta terveen

kontrollihenkilön ja leukemiapotilaan veren mononukleaarisissa soluissa. Lisäksi tekijä B:n tuottoa

tutkittiin leukemiapotilaan luuytimen blastitasoisissa soluissa. Ficoll-eristettyjä soluja viljeltiin 24 h
joko stimuloituna lipopolysakkaridilla tai tuumorinekroositekijä-a:lla tai ilman stimulantteja. Solujen

sisäistä ja niiden erittämää tekijä B:n mãärää tutkittiin SDS-PAGE- ja Western blot -menetelmillä.

Leukemiapotilaan perifeerisen veren LPS-stimuloitujen solujen sisäinen tekijä B:n tuotto oli selvästi

lisääntynyt kontrollisolufüin verrattuna, ja tekijä B:stä esiintyi myös normaalia pienempi muoto, jota

kontrollisoluissa ei havaittu. Pienempi tekijä B -muoto voi mahdollisesti olla aiemmin löydetyn uuden

lähetti-RNA -muodon koodaama, ja sen kääntäminen aminohappojärjestykseksi stimuloituisi LPS:llä.

Leukemiapotilaan luuydinnäytteen blastitasoisissa soluissa ei esiinfynyt perifeerisen veren soluissa

havaittua pienempää tekijä B:n muotoa, eivätkä stimulaatiot lisänneet tekijá B:n tuottoa.
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