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Gammainterferoni, glykosylaatio, seriiniproteaasit, farmakokinetiikka, baculovirusekspressio

Tävifeftn¡-Rdãar- Ab¡tæt

Gammainterferoni (IfNy) on TJymfosyyttien ja makrofagien erittämä sytokiini, joka sääte-

lee solujen kasvua ja erilaistumista. IFNy vaikuttaa myös immuunivasteeseen ja sillä on
mikrobi-infektioita estäviä ominaisuuksia.
Ihmisen IFNy on proteiini, jossa on kaksi N-glykosylaatiopaikkaa (Asn25 ja Asn97). Biolo-
gisesti aktiivinen IFNy on homodimeeri ja siinä on 0, l, 2,3 tai 4 hiilihydraattiketjua riip-
puen siitä kuinka monta dimeerin neljasta glykosylaatiopaikasta on käytetty. Ihmisen leuko-
syyteistä eristetty nIFNy on heterogeenisesti glykosyloitu, mutta lääkkeenä käytetty Esche-
richia coli:ssa tuotettu rekombinantti-IFNy on kokonaan glykosyloimaton.

Työssä selvitettiin hyönteissoluissa baculovirusekspressiosysteemillä tuotettujen ihmisen
IFNy-glykosylaatiomutanttien avulla IFNy:n hiilihydraattiosien merkitystä. Tutkimuskoh-
teena olivat IFNy:n herkkyys plasmiinille, elastaasille ja katepsiini G:lle, jotka ovat tyypillisiä
leukosyyttien seriiniproteaaseja, seka IFNy:n farmakokinetiikka kaneissa.

Villityypin baculolFNy:ssa on nIFNy:n tapaan kaksi N-glykosylaatiopaikkaa, mutta bacu-
lolFNy-mutanteista oli poistettu toinen tai molemmat glykosylaatiopaikat korvaamalla
asparagiini glutamiinilla. Neljä glykosylaatioltaan erilaista baculolFNy:aa puhdistettiin
ioninvaihto- ja immuniaffiniteettimenetelmillä ja niistä tehtiin valmisteet, jotka vastasivat
biologiselta aktiivisuudeltaan ja proteiinimåi¿ir¿iltään nIFNy:aa. BaculolFNy jen ja nIFNy:n
lisäksi kokeissa käytettiin kaupallista E. coli:ssa tuotettua IFNy:aa.

Osoittautui, että glykosylaatio suojaa IFNy:aa leukosyyttien seriiniproteaaseilta. Etenkin
glykosylaatiopaikassa Asn25 olevat hiilihydraatit pystyvät ilmeisesti steerisesti estämään

plasmiinia, elastaasia ja katepsiini G:tä pilkkomasta IFNy:aa.

Sekä lihakseen tai suonensisäisesti annettuna nIFNy säilyi kanien verenkierrossa pitempään
kuin baculolFNy:t. Glykosyloitujen baculolFNy jen puoliintumisaika oli kaikkein lyhyin ja
se johtunee siitä, että nisäkkään maksasolujen hiilihydraattireseptorit tunnistavat hyönteisso-
luissa tuotetun glykoproteiinin hiilihydraatit vieraiksi rakenteiksi.
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