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Työssä perehdyttiin l8 kDa kokoisen HB-GAM proreiiniin rooliin rotan
kehitysbiologiassa. Kirjallisessa katsauksessa selvitettiin proteiinin
esiint¡rminen ja sen säätely elimistössä. HB-GAM toimii solunulkoisena,
solukalvoon kiinnittyneenä proteiinina. sita esiintyy rotan aivoissa
myöhäisessä sikiövaiheessa ja erityisesti varhaisessa voimakkaassa
kasvuvaiheessa syntymän jälkeen. Proteiini edistää aksonaalista kasvua ja
näin edistää hermosolujen välisten yhteyksien syntymistä.

Työn tarkoituksena oli tehd¿ vektorikonstruktio HB-GAM poistogeenistä
hiirtä varten. vektorikonstrukfio suunniteltiin siten, että siinâ tuli olla
homologiset palat tietyltä alueelta HB-GAM geeniä keskeytettynä
resistenssigeenillä neomysiini-antibiootille (neo) sekä sensitiivigeeni
gancyclovir- läâkkeelle (TK) homologisten alueiden vieressä.

Homologisten palojen valmistamiseksi suunniteltiin primerit toisen eksonin
loppupäästä ja kolmannen eksonin alkupäästä, jolloin monistuisi pieni osa
nãistä eksoneista ja toinen intronialue sekä kolmannen eksonin loppu- ja
nelj ånnen eksonin alkup2üistÍ! j olloin monistui si vastaavasti pääasiassa
kolmas introni. Nämä yhden ja kahden kiloemäksen palat mànistettiin pcR
tuotteina hüren ES-soluista eristetystä DNAsta ja sekvenoitiin.
vektorikorrstruktiossa niúden palojen vtiliin sijoitettiin neo-geeni, jolloin
kolmas eksoni keskeytyi. Neomysiinillä saadaan valikoitua vilj elmästä
sellaiset solut, joihin vektori on ylipäätåüin integroituneena.

TK -geeni sijoitettiin juuri homologisen alueen ulkopuolelle. Tällöin solut,
joissa haluttu alue ei ole integroituneena homologisella rekombinaatiolla,
sis¿iltävät TK -geenin, ovat sensitiivisiä gancyclovir-l¿ukkeelle ja kuolevat.

Lisäksi valmistettiin koettimet southern blottausta varten, jolla lisäksi
varmistettaisiin, että mukana ovat vain sellaiset solut, jotka sisältäisivät
vekforialueen integroituneena genomiinsa homologisella rekombinaatiolla.
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