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o L 'tl i en I n skostumi.seen nat i i v,lin kon-lormaa-t ioonr.ia
vai kuttavaL i n .¡i t,rio a¡ni.nohappo jen. -" ir,:uket jlr jen
omÍna.i s:uurletla-Tylita.alinen yrnpäristö sek¿i in t¡ j vo
1,i.säksi cha peioni -protei j nit.- Osa pr:oteiinej.Eîa-
niuorlostaa las:kostunri.sen aikana nk. i trkltrusio-
ka¡rpa.1ei ba, joj ssa. protei-'ini on blclogj -oestj.
inaktijvi. essa mr¡odossa. Sytopìasma.sta so1t.:n rnrtihjrt
osi j-n kul. jel,e Ltava.t prote i init sisä1t.ävat sì.gn.aa.li-
peptjrijn; 1i siilrsi kr-r1;j etukseen Escher"i.ch.i a. col i I l.a
osallistuva.t, See-p::otej.init.
Useita hr.;iero.l o¿isten proteiinien tuotossa. esij.n'l;i'vi¿i
on¿je1¡nj a (rnnr. j nJc.l.uusi o-l<appaleiden muorlos t,uLni.nen,
¡:rõteol.;r;rs ¡ ) cn rroitu vaheñt¿ia tuottanral-l.a pro+"e j i n i

geen:i frrrisi on avrr.l l.a. funsioprotej.j.ni na. Geenj ftn¡s"j oon
vo-i.claan I'i i t L5.ä signaal j.¡;r;pL j-d.i, jo1loi n prol;e iini
vo i.rl rra n er j s 1.¿j :i, peri plasrna.n ha pe t ta.t'as ta ymP¿ir:j s t ij -c t; {i
natiivissa rnirorlossa. Fltu-sio voidaan tehdä ln¡r¡i"
prote i j,nì.ì n, jonka spesifisiä af f initeet,t,ionrinaj sr¡'-tk-s ja
hyödynne L¿iä.n proteiinin puhdista¡niseksi. Rekombj n¿¡.ntti--
proteii.nj voiciaan irrottaa kantajaproteiinistaan
joko entsymerattisesti tai kemiallisest, j..
plvlAL-p2-vektori on fuusioproteiinien ttrotossa käybetty
kloona.usvektori. Sen malE-geenin tuote on maltoosia
sitova p::oteiinj. (l{BP) . nra.lE-geenin signaaliselrvenssin
vaj.kutul<sesta proteiini kuÏJetetaan periplasmaan.
Vekborissa on lisäksi FXa-proteaasin trrnnistus- ja
katkaisusekvenssi.
Työssä tuotetaan ja puhd.j.stetaan natiivissa muodossa

o levaa E. c ol in P-f irnbrian FsoF-¡ninori tee L'L i prote i i ni a
fuusiopFoTãTTñina MBP:n kanssa. FsoF kloonataan pi,TAI,-
p2-vektori.Ln, fuusi"oproteiini erî6îõt¿iän per:iplasrnasta
af .f initeet tikromatograf ial1a., katkaistaan FXa-
proteaasi 1.1-a Ja puhdistetaan fast prot;ein licluid
chromatogra.phyn (FPLC) avutla.
¡/iikäli sekvenss i tietoa on olemassa, proteiini-n tltot bo

ja puhcl"istus pi.IÂL-p2- vel<Lorin avul-.l a fuusjoproteij.nina
on helppoa ja tehokasta suuressakin mittakaavassa..
Fuus.io¡rrotei. i"nin stabiilisuus vaiht,elee ll vr_yo ja
sitä on vaikea ennustaa., Lisäksi fuusìoprotejinln
konformaal;ic )a kantajaproteiiniin ki.i.nnitetyn
rekornbinanttiproteiinin onlinaisuudet voj.vat estäâ
entsymaattiseñ pilkkomisen. Hyvin tärkeää onkin
pyrkiâ optimoimaan sekä induktio- että pr:oteolyysi-
olosuh'beet.
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