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Tyrosiinikinaas¡en ja -fosfataasien on hava¡ttu olevan tärkeitä signaalitransdukt¡oo
osallistuvia tekíjö¡tä. Niiden toiminnan seurauksena solun ulkopuofinen signaal
välittyy protei¡nien fosforylaatioasteen muuttum¡sen avulla solun muuttunee
geen¡ekspressioksi. Viimeisesså vaiheessa em. entsyymikaskadin aiheuttam
transkriptiofaktorin muutlunut sijainti solussa, kyky sitoutua DNA:han tai
transaklivaaliokyky a¡heutlavat kohdegeenin muuttuneen transkription ja ekspression
Transkription tasolla tapahluvan såätelyn lisäksi tyrosiinikinaasit :a -fosfataasi
voivat vaikuttaa geeniekspressioon myös posttranskriptionaalisesti esim. säätelemäll
mRNA:n stabiilisuutta säätelevien tekijöiden akliivisuutta vaikuttamalla niiden
fosforylaatioasleeseen.

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin tyrosiinikinasien ja -fosfataas¡en va
pro-interleukiini-1p:n (prolL-1p) ekspress¡oon ihmisen akuutissa myeloisessa
leukemiasolulinjassa (THP- Solujen kinaasi- tai fosfataasiaktiivisuus inhiboitiin1).

nÈte¡kemiallisilla agensseilla (ge n, vanadaatti, H7, HA1004), minkä jälkeen tutkitlii
ko. ínhibiittoreiden vaikutusta prolL-1F -geenin mRNA-tasoon ja transkriptioon sekä
kahden mahdollisesti prolL-1p geenin ekspression säätelyyn osall¡stuvan
transkriptiofaktorin (AP-1 ja Oct-1) kykyyn sitoutua enhancereihinsa. Tuotetu
mRNA:n måärå selvítettiin Northern blot-tekníikalla. Transkription såätely¿t tutkittí¡
elektroporoimalla soluihin plasmidikonstrukteja, joissa prolL-1Þ -geenin eri alueita
on kytketty reportterigeeniin. Transkriptíofaktoreiden sitoutumista enhancereihins
tutkittiin EMSA-menetelmällå (Electrophoretíc Mobility Shift Assay).

Suorilettujen kokeiden perusteella saatiin selville, että mahdollisen mRNA-tason
säätelyn lisäksi tyrosiinikinaasit vaikuttavat prolL-1p -geenin ekspressioon
transkription tasolla: geenin yläjuosteen alue -512 - -132 välittää jonkin tai
joidenkin fosforyloituneina geenin konstitutiivista ekspressiota lisäävien tekijöiden
vaikutuksen THP-I -soluissa. Geenialueen -132 - + 548 ei havaittu osall¡stuvan
tyrosiinikinaasien tai -fosfataasien avulla säädellyn transkription välittymiseen.
ProlL-lp -geenin kohdissa -233 ja -217 sijaitsee kaksi enhanceria, jotka sitovat Oct-
1 -transkriptiofaktorin. Siksi selvitettiin, voisiko Oct-1 olla transkriptiofaktori,
jonka fosforylaation avulla säåidellään'prolL-1p -geenin lranskriptiota. Tuloksien
mukaan Oct-1:n sitoutuminen enhanceriinsa ei muutu tyrosiinikinaasien tai
fosfataasien toiminnan seurauksena.

Lisaksi selviteltiin tyrosiínikinaasien ja -fosfataasien sekä PKC:n ja PKA:n merkitystä
AP-l -transkriptiofaktorin aktiivisuuteen. Tulosten perusteella AP-1:n s¡toutum¡sta
enhanceriinsa ei säädellä tyrosiinikinaasien tai -fosfataasien avulla. PKA:n ei havaittu
vaikuttavan AP-1:n lransaktivaatiokykyyn. Sen sijaan PKO-aktiivisuus on lulosten
mukaan oleellinen AP-1:n aktiivisuutta lisäävä tekij¿l.
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