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Retroviruksia on luokiteltu mon¡n erl tavoin mm.
elektronimikroskooppisen (EM) morfologian, lisääntymistyylin ja

taudinaiheuttamiskyvyn mukaan. EM morfologian mukaan retrovirukset
jaetaan A-, B-, C- já ó-tyypin viruksiin. D-tyypin retrovirukset ovat viruksia,
joilla on solun sisäinen ééiastepartikkeli sekä solun ulkopuolelta lÖydettävä

("valmis") partikkeli. Ryhmän viruksia on eristetty monilta kädellisiltä ja ne on

ynOistetiy apinoideñ immunopuutostauteihin. Kun yritimme luoda
t<¿ianteistiopio ijaentsyym iaktiivisu ustestiä ih m isen spu m aretrovirukselle
(HSRV) havaiisimmé, että Paju solulinjan entsyyliaktiivisuus, oli jopa

t<or¡eampi kuin HSRV:lla infektoitujen HEL solulen. Työn tarkoituksena oli

selvittää miksi Paju solulinjassa oli käänteiskopioija-entsyymiaktiivisuutta.
Solujen uaiomikroskooppinen morfologia ei paljastanut mahdollista

virusinfektiora, vaikka elektronimikroskopiassa ilmenee, että valtaosa
soluista oli infektoitunut ja viruspartikkeleiden tuotanto oli valtaisa. Virus

vaikuttaa erittäin hyvin sopeutuneen Paju-solulinjaan
Elektronimikroskoopilla tuttiittaessa viruspartikkeleita löytyi sekå solun

sisältä että ulkoa ja valmiiden virusten membraaniulokkeet ovat
olemattomat. Virupartikkeleiden morfologia muistuttaa D-tyypin retrovirusta.
Virus eristettiin sukroosigradientista, jossa se konsentroitui '1,16'1,18 g/ml

tiheyteen. Viruksen RNAêristettiin ja siitä tehtiin komplementaarista DNA:ta,
joXá t<toonattiin plasmidivektoriin. Kloonit sekvensoitiin ia sekvenssejä
vertailtiin GenBank:n ja EMBL:n geenipankkien sekvensseihin.

Saadut sekvenssit olivat lähes 100% homologisia jo aikaisemmin
ihmisen B-solulinjaSta kloonatun viruksen, "ihmisen" D'tyypin retroviruksen
kanssa. Saadut k.loonit edustivat kaikkia viruksen geenialueita, pol'
geenialue kuitenkin parhaiten edustettuna. Saimme aikaisemman
ðolujatkon Paju-solulinjasta Tukholmasta ja testasimme sen
elekironimikroskoopilla, RNA-blottauksella ja DNA-blottauksella. Kaikki
iulokset olivat negatiivisia: solulinjasta ei löytynyt viruspartikkeleita, virus'
mRNA:ta eikà intêgroitunutta provirusta. Näiden tulosten perusteella on,

ilmeistä, että D-tyypin retrovirus Paju solulinjassa on
laboratoriokontaminaaiió. Kontaminaation aikuperän selvittämiseksi
testasimme meidän muut käytössä olleet solulinjat RNA'blottaukseila, mutta'
emme onnistuneet paikallistamaan l<ontaminaation lähdettä.

Vaikka D-tyypin retroviruksia on eristetty useista ihmis-solutinjoista ja,

on löydetty ihmidiâ, joilla on vasta-aineita D-tyypin retrovirus antigeenejä,
vastaân, tódellinen ihmisen D-tyypin retrovirus odottaa vielä löytäjäänsä.

ilar : ls i ,ia ::e:

!¡ñqa-

Chjaaja prof. Àntii Vaheri
Tehty Helsingin yì-iopislon virusopin laitoksella

pro gradu-työ 39
rð

kevät 1-993

Dâ
- \ÆFtO

1 ¡

laitoksen i<ir,jastoPerinnö I I isyy stleteen-,turíqXa-
3e Í-rus


