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Interferoni-c ja -y (IFNcl ja IFNy) ovat sytokiineja, joilla on useita tärkeitä tehtäviä: ne toimivat elimistön
puolustuksessa vi¡uksia vastaan sekä säätelevät solujen kasvua ja immuunijåirjestelmän toimintaa. Interferonien
säätelyvaikutus välittyy solun pinnan reseptorista tumaan ns. JAK-STAT-reitin kautta. Signaali siirtyy
aktivoidusta reseptorista siten, että JAK-kinaasit fosforyloivat STAT-proteiineja. Näin aktivoidut STAT-
proteiinit muodostavat komplekseja, jotka siinyttyään tumaan þkenevät aktivoimaan IFN-kohdegeenien
transkription. Kumpikin IFN käyttää omaa reseptoriaan, mutta ne aktivoivat osittain samoja STAT-proteiineja:
IENcr saa aikaan STATI:n ja STAT2:n ja IFNy STAT1:n aklivoitumisen. Lisäksi IFN-kohdegeenien säätelyyn

osallistuvat IRF-perheeseen kuuluvat proteiinit p48, IRF-l ja IRF-2.

Tässä työssä on selvitetty, kuinka lFN-stimulaatio vaikuttaa lFN-signalointiin osallistuvien
transkriptiotekijöiden ekspressioon ihmisen perifeerisen veren mononukleaarisoluissa ja niistä
soluviljelyolosuhteissa erilaistetuissa makrofageissa. IFN-indusoiduista soluista eristetystä totaali-RNA:sta
tutkittiin Northern blot +ekniikalla interferonien vaikutusta STATI-, STAT2-, p48-, IRF-I- ja IRF-2-
transkriptiotekijöiden mRNA-ekspressioon. IFN-indusoiduista soluista tutkittiin myös STAT1-, STAT2- ja p48-
proteiiniekspressiota Western blot -tekniikalla.

Työssä havaittiin interferonien voimistavan kaikkien tutkittujen geenien mRNA-ekspressiota sekä koko
mononukleaarisolupopulaatiossa että makrofageissa. IFNcr oli IFNy:a voimakkaampi STAT2- ja p48-mRNA:n

induktori, kun taas lRF-l-geeni stimuloitui voimakkaammin IFNy:lla. Interferonien vaikutus tutkittujen geenien

ekspressioon oli selvästi havaittavissa myös proteiinitasolla, sillä lFN-stimulaation seurauksena STATI-,
STAT2- ja p48-proteiinimäåirät nousivat n. 5-6-kertaisiksi perustasoon verrattuna. IFN-stimulaatiot tehtiin
myös proteiinisynteesi-inhibiittori sykloheksimidin (CHX) läsnäollessa. Tällöin havaittiin, että CHX-inhibitio ei
kyennyt eståimään interferonien transkriptiotekijöiden mRNA-tasoja nostavaa vaikutusta. Interferonit siis
vaikuttavat tutkittujen geenien ekspressioon suoraan, jo olemassa olevien transkriptiotekijäproteiinien kautta.

Koska interferonit voivat lisätä signalointimolekyyliensä ekspressiota käytetyssä solumallissa, tutkittiin
seuraavaksi, voimistuuko IFN-signalointi tåimän seurauksena. Soluja esikäsiteltiin pienillä mä?irillä IFNo:a tai
IFNya, jotta signaalinvälitysproteiinien mäåirä soluissa nousisi, minkä jälkeen ne stimuloitiin uudelleen
interferonilla (oko IFNo tai IFNy). Toisen IFN-stimulaation jälkeen tutkittiin signalointikompleksien
muodostumista geeliretardaatioanalyysillä (EMSA), jolla voidaan analysoida transkriptiotekijöiden ja
spesifisten DNA-koettimien vuorovaikutuksia. Havaittiin, että tietyssä IFN-kombinaatiossa (IFNy-esikäsittely ja
IFNa-stimulaatio) esikäsitellyissä soluissa muodostuu 2-3-kertaa enemmän IFNa-spesifistä
transkriptiotekijäkompleksia kuin esikäsittelemättömissä soluissa.

Interferonien lisfüsi myös muut sytokiinit käyttävät signaloinnissaan STAT- ja lRF-transkriptiotekijöitä. Koska
interferonit nostavat näiden hanskriptiotekijöiden ekspressiota, voi tämä vaikuttaa interferonien ja ehkä myös
muiden sytokiinien toimintaan soluissa. Tiedetään, että sytokiinit säätelevät sekä omien reseptoriensa että
toisten s¡okiinien reseptorien ekspressiota solujen pinnalla. Näyttää siltä, että sytokiinivasteen voimakkuutta
voidaan säädellä myös vaikuttamalla solunsisäisten signalointimoleþylien ekspressiotasoihin; tässä työssä
osoitettiin latenttien signalointimoleþylien mäåirän kasvun voimistavan signalointikompleksien muodostumista
IFN-stimulaation seurauksena.
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