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Proteiinien eritystutkimuksisso on viime oikoino kiinniletty huomioto erityisesti

eritetfövon proteiinin rokenteellisten tekijöiden jo niiden koutto eritysreitin
"looduntorkkoilun" merkitykseen.
Socchoromyces cerev¡sl'oe on yksisoluinen eukoryootti, joko torjooo solUbio-

logisetle tutkimukselle monipuolisen jo helppokÖytÎÖisen tutkimusmollin. Se on
geneettisesti hyvin joustovo, mutlo soveltuu kuitenkin moiniosti myÖs kor
keompien eukoryoottien molliksi, sillö se solubiologisilto perusmekonismeiltoon
vostoo riittövÖsti muito eukoryoottejo.
Hspì50 on S. cefjeyrsioe:n erittyvÖ glykoproteiini, jonko tuotonlo lisÖÖntyy

tömpöf iton kohoomisen se u roukseno. Hsp l 50 koostuù ko hdesto oloyksikÖstÖ,
jotko kypsössö proteiinisso ovot ei-kovolenttisesti kiinnitoisissoon, ll-oloyksikÖn

ominoterminoolinen oso koostuu I I kerloo toistuvosto l9 ominohopon
peptidistö, minkö vuoksi hsp150-proteiinion muodoltoon pööosin ns. rondom-
coil-rokennetto. ll-oloyksikön korboksyylipöössö on neljö proleiiniin rikkisiltojo

muodostovoo kysteiiniö,
Tössö tyossö tutkittiin kohto geeniteknologisin menetelmin volmisletluo
muunnelmoo, joisto toisesto oli poistettu koksi kysteiiniö jo toisesto koikki neljÖ.

Työssö köytettiin hiivon tutkimisesso yleisesti köylÖssÖ olevio geeniteknologisio
jo proteiinikemion menetelmiÖ, kufen geenien kloonousto, proteiinien meto-
bolisto leimousfo, Northern- jo Western-hybridisootioifo sekÖ geelisuodolusto.
Lisöksityössö hyödynnettiin yleisesîi koytössö olevio hiivon termosensitiivisio eri-

tysmutonttejo sekö hiljotloin proteiinien erilystutkimuksisso kÖytIÖon otettuo
difiotreitoli-kösittelyö. Hiivosolujen tronsformoimiseen kÖytettiin tÖssÖ tyÖssÖ

oplimoituo elektroporootiomenetelmÖÖ.
HsPl5ggeenimuunnelmien ekspressio ei tronskriptiofosollo ollut outenllisen
geenin ekspression tovoin lÖmpÖsÖodeltyÖ, Muunneltujen geenien lron-
skriptio oli lisöksi molemmisso tutkituisso lömpötilosso (+24, +37") huomollo-
vosti outenttisen geenin tronskriplioto voimokkoompoo luullovosli sen

seuroukseno, ettö geenimuunnelmot oli ligoilu hiivon genomisso voimokkoon
LE;I2-geenin promoottorin olle, Kysleiinien poislominen toi vÖhentÖminen ei

e$önyt hspì50-muunnelmien eritystÖ, Lyhennettyjen geenien tuotteet
lodettiin kuilenkin hyvin suurikokoisiksi kooltoon heTerogeenisisÌÖ proteiinimo-
tekyyleistö muutoin kuin rikkisiltojen völityksellö muodosluneiksi komplekseiksi,
jotko soovutlivot lopullisen kokonso voslo ER:n jÖlkeen. Koksi kysfeiiniÖ

sisollövön proleiinin eritys oliS kertoo hitoompoo kuin oulent'tisen hspì50:n jo

kysteiinitlömön proieiinin hovoittiin rojoitlovon solun jokutumislo kun soluf iheys

soovultilietyn rojo-orvon. Ditiotreitolin hovoittiin loisin kuin ouienttisen prote-
iinin fopouksesso pysyvosfi estÖvÖn koksikysteiinisen muunnelmon eri'tys,

Kysfeiinifiömön tuolteen eritykseen ditiotreitoli ei voikutlonuf .
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