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n erityskoneiston komponenttien määrän nosto on potentiaalinen
tehostaa proteíinien eritystä y'leìsesti. Koska tehostusilmiötä

e saatu ajkaan mutaat'iolla vaan geen'in kop'iomäärää nostamalla,
an menetelmää mahdollisesti soveltaa teollisiin fermentorikasva-
in, joissa käytetään polyploid'isia hìivakantoia.

Työssä tutkittiin erityskoneiston komponenttien määrän noston prote-
iinin eritystä tehostavaa vaikutusta Saccharomyces cerevisiae -
hiivassa. Merkkiproteijnina kokeissa käytett'iin yleensä Bacilluksen
a'lfa-amy'laasia. Työssä tutkittiin kasvatusolosuhte'iden va'ikutusta
protei'inin erityksen tehostamiseen ja pyrittiin selvittämään, millä
tasolla SS0 -geenien aiemmin todettu eritystä tehostava vaikutus
tulee jlmi; Tuotetti in myös polykìonaal isia vasta-a'ineita kaneissa
Sso2 prote'i i ni a vastaan.

Tehtyjen kasvatusten perusteella todettiin sekä SS0i:n että SS02:n
yl i ekspression tehostavan al fa'amyl aasin eri tystä hi'i vasol u'i sta.
Tehostus oli usein 3-4 kertainen kontrollikannan eritykseen verrattuna.
V'i I I ityyppisi I I ä hi'ivasol ui I I a tehostusvai kutus ol i samankal ta'inen
+24oC:ssa ja +300C:ssa. SS02:n y'l'iekspression osoitettiin tehostavan
hiivan oman, solun peripìãsmTseen t'ilaan erittyvän, proteiinìn eri-
tystä selväst'i. SS02 tehostaa lievästi myös Trichoderma reesein
eirdoglukanaasi I -entsyym'in eritystä hjivâsolulsta.

Alustavan Northern analyysin perusteel la transkriptìon tehostumjnen
on epätodennäköinen syy proteìinin erityksen tehostumiseen, ioten
tehostusvajkutus tulee vasta translaatiotasolla ta'i sen jäìkeen.
Kasvatuksissa käytety11ä ravintoliuoksella ei todettu olevan suurta
vaikutusta tehostusilmiöön. ADH I promoottorin lyhennetty muoto teki
mahdol I iseksi hieman tehokkaamman sekä h'ieman p'idempään kestävän
SS02:n ekspression kuin promoottorin al kuperä'inen muoto ja nosti siten
tehostusvai kutusta.

Vasta-aineet tunnistavat molemmat Sso proteiinit. Vasta-a'ine on erit-
täin tehokas ja vo'idaan käyttää suurina laimennoksina, jolloin spesifi-
syys nousee. Tehdyissä kokeissa varmistettj'in myös ajemmin tehty ha-
va'into, että SECl -geeni tehostaa proteiinin eritystä h'ijvasoluista.
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