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Tüvistclm¡ -

pro gradu gössä tutkittiin 434-bakteerifaagin uudenla¡sten Cro proteiinimutanttien kykyä sitoutua HIV

(Human lmmunodefic¡ency Mrus) DNA:han. Toimiessaan 434 bakteerihagissa Cro-proteiinitoimii

iepressorina, joka sitoutumisellaan sen kaksijuosteiseen DNA:han vaikuttaa faagin siirtymiseen

lysogeenisestä elinkierostra lyyttiseen el¡nk¡ertoon.434 Cro koostuu 71 aminohaposta, jotka

Éskóstuvat viideksi heliksiksi. Heliksit kaksija kolme muodostavat tunnistusheliksin, joka

pääasiallisesti osallistuu DNA:han sitoutumiseen ja tunnistukseen mm. vetys¡doksin.

bperaaüorialueet, jotka Gro spesifisestitunnistaa 434 bakteerifaagin genomista, ovat 16 emäsparia
pitkiä setwenssejä joiden päissä on S'-ACAA konsensussekvenssi.

434 Cro:n sitoutumisominaisuuksia DNA:han olimuunneltu edeltävässä tutkimuksessa tekemällä

kombinatorinen mutanttikirjasto kolmesta 434 Cro:n tunnistusheliksin aminohaposta. Tässä työssä

geneettistä transkriptionaalista repressiosysteemiä käytettiin in uivo sellaisten uusien Cro-mutanttien

valikoimiseen, jotka sitoutuivat HIV tyyppi I kohdesekvenssiin. Tämä HIV-1 sekvenssi on

ydinsekvenssiáue HIV-1 viruksen promoottori alueelta ja se sisåltitä konservoituneen AT-rikkaan

âlueen (TATA-box), josta HIV:n infektoima isäntäsolu voialoittaa viruksen perimäntiedon lukemisen.

Tätä AT-rikasta aluetta reunustavat sekvenssit ovat konservoituneet useimmissa raportoiduissa HIV-1

kannoissa. Repressiosysteemissä promoottorija vaihdettava operaattorisekvenssi oli sijoitettu

reportterigeenin IacZ'edelle ensimmäiseen plasmidiin ja Cro-mutantit ekspressoitiin toisesta,

ynìeensoþivasta plasmidista. Operaattorisekvenssiksiolieri plasmideissa joko 434 Cro:n luonnollinen

óperaattorisekvenssi(O*3 taiO*1) tai HIV-1 kohdesekvenssi. Uusien, valikoitujen Cro-mutanttien

sitoutumisspesifisyys analysoitiin.

Alustavat tulokset tästä työstä tukevat edeltäviä tuloksia; kombinatorisen mutanttikirjaston tekeminen

vain kolmesta aminohaposta 434 Cro:n tunnistusheliksissä ja repressiosysteemin käyttö sallivat

DNA:han sitoutumisominaisuuksittaan uudentaisten 434 Cro-mutanttien identifioinnin. Villityyppinen

434 Cro repressoriproteiini ei sitoutunut H|V-sekvenssiin, mutta useat 434 Cro-mutantit pystyivät

vähentämdan reportterig eeni lacZ'lranskriptiota. Erityisesti yksi 434 Cro-mutantti osoitti merkittävää

eroavaisuutta sitoutumisessaan 434 Cro:n villi$yppiseen operaattorisekvenssiin (O¡3) ja HIV-1

kohdesekvenssiin kuin kontrolliplasmidiin (pP2Nt(2D1), joka eisisältånyt minkäänlaista

kohdesekvenssiä.

Työssä kåytettyjen operaattorisekvenssialueiden pP2434OR3 (O¡3 operaattorialue) ja pP2HlVl

1ÉtV-t operaattorialue) samankaltaisuus, mikä oli 10 samanlaista emäsparia 21:sta, saattaa selittäå

sen, että identifioidut Cro-mutantit repressoivat näitä molempia plasmideja. Uudet Cro-mutiantit eivät

olleet spesifisiä vain HIV-kohdesekvenssille vaan ne pystyivät estämään /acZ'transkription myös

sitoutumalla Og operaattoriin. Näitä tuloksia seuraavassa tutkimuksessa identifioidut Cro-mutantit

tullaan sekvensoimaan ja niiden sitoutumisalue määrittÊtmään tarkasti "footprinting'-menetelmällä.
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