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Tässä työ ssä pyrittiin tunnistamaan N-terminaalisen sekvensoinnin avulla
homobasidiomykeetteihin kuuluvan valkolahottaj asienen, Schizophyllum communen,
laktoosilla ja karboksymetyloidulla selluloosalla (CMC) ilmenevä solunulkoinen proteiini.
Proteiinia ei esiinny glukoosikasvatuksissa ja sen hiilenl¿ihdesäätely muistuttaa näin
rihmasienten sellulaasien säätelyä. Kohdeproteiini on ilmennettävissä,S. communen

nestekasvatusalustasta teollisuudessa laajamittaisesti käytetyn kotelosienen, T. reeseig
monoklonaalisella CBH II:n vasta-aineella CII-8. N-terminaalinen sekvenssi antaisi tietoa
proteiinin luonteesta ja voisi johtaa proteiinia koodaavan geenin tunnistamiseen ,S.

communen genomisesta kirjastosta. Geenin kloonaamisen avulla saataisiin välttämätön
"työkalu", hiililähteen såiätelemä promoottori, S. commur¿en transformaatiokokeisiin.

S. communø -sienen kannan 4-40 solunulkoisia proteiineja tuotettiin
rihmastohomogenaatilla inokuloidussa laktoosi-nestekasvatusalustassa.

Geelipylvässuodatuksella puhdistetut kasvatusalustan proteiinit eroteltiin
elekhoforeettisesti ja kohdeproteiini tunnistettiin CII-8 vasta-ainekåisittelyllä.
Elektroforeettiset erottelut osoittivat indusoituvien proteiinien 40-44 kDa:n kohdealueen
koostuvan useasta molekyylikooltaan låiheisestä polypeptidistä. CII-8 vasta-aine tunnistaa
näistä kaksi. Polypeptidien eri kasvatusten välisestä kokovaihtelusta huolimatta N-
terminaalisessa sekvensoinnissa saatiin toistuvasti aminohapposekvenssi, joka
sekvenssivertailussa antoi yhtäläisyyksiä herkkusienen, Agaricus bisporuksen,
hemisellulaaseihin kuuluvan mannanaasin, Cel4:n, kanssa. T. reesein CBH II:n
monoklonaalisen vasta-aineen CII-8 tunnistama kohdeproteiini onkin todennäköisesti ,S.

communen mannanaasihomologi, joka esiintyy indusoivissa olosuhteissa kahdessa

mahdollisesti erilailla glykosyloidussa tai C-terminaalisesti muunnellussa muodossa.

Saatujen N-terminaalisten sekvenssitietojen perusteella suunniteltujen PCR-alukkeiden
avulla pyrittiin myös monistamaan kohdeproteiinin cDNA:ta RT-PCR:lla. Monistus tuotti
S. communen enolaasi-cDNA:n. Tämä johtui käytetyn PCR-alukkeen ja enolaasi-cDNA:n
välisestä samankaltaisuudesta.
Tässä työssä saadut N-terminaaliset sekvenssitiedot mahdollistavat jatkossa uusien PCR-
alukkeiden suunnittelun ja näin S. communen mannanaasin tunnistamisen sienen cDNA:sta
j a genomisesta kirjastosta.
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