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Matemaanis-luonnontieteellinen

Ksanriinioksidoreduktaasi, in siru hybridisaatio, digoksigeniini, happiradikaali, iskemia

Ksant lon ian entsyymi, joka esiintyy kahtena muotona ku-
doksissa. Ksantiinidehydrogenaasi (XDH) muuttuu happea elektroniakseptorina käyttäväksi
ksantiinioksidaasiksi (XO), joka tuottaa makromolekyylejä ja solukalvoja vaurioittavia supe-

roksidi- ja hydroksyyliradikaaleja sekä vetyperoksidia. Reaktiivisista happilajeista alkava
kudosvaurioiden syntyyn johtava tapahtumaketju on hyvin monimutkainen. Ksantiinioksidaasin
osuudesta tässä kudosvaurioihin johtavassa vuorovaikutusketjussa ja entsyymin sijainnista eri
kudoksissa ollaan edelleen erimielisiå, eikä varmaa yleisesti hyväksyttyä XDH-proteiinia
tunnistavaa menetelmää ole olemassa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää ksantiinioksidoreduktaaasin mRNA:ta ilmentävä solu-
tyyppi hevosen lihaksesta in situ hybridisaatiolla. XDH aktiivisuus on paikallistettu usean

elimen endoteeliin, mutta nyttemmin on havaittu verisuonistoon päässeen entsyymin kiinnit-
tyvän endoteelisolujen proteoglykaaneihin. Näin ollen vasta-aineella endoteelisoluihin paikallis-
tuva XDH/XO entsyymi ei välttänrättä ole solujen itsensä syntetisoimaa. In.situ hybridisaa-
tiolla paljastuu XDH mRNA:ta ilmentävä solutyyppi.

Hevosen keuhkosta ja maksasta eristettiin mRNA:t, joista käänteiskopioitiin spesifisesti XDH-
cDNA-sekvensin mukaan tehdyllä mRNA:han pariutuvalla alukkeella XDH cDNA. Hevosen
XDH-geeniä ei ole sekvenoitu, joten käänteiskopiointiin ja polymeraasiketjureaktioon tarvitta-
vat XDH-geenin sekvenssin mukaiset alukkeet suunniteltiin XDH:n cDNA-sekvenssin pohjalta
geenin 5'pään konservoiduilta alueeilta, joiden emâsjärjestys on sama banaanikåirpäsessä,

hiiressà ja rotassa. Ensimm¿iisestä polymeraasiketjureaktiosta saatu 232 emäsparin kokoinen
XDH-geenipätkä leimattiin toisella PCR:llä digoksigeniinilla cDNA-koettimeksi käytettäväksi
Northern blottauksissa ja in situ hybridisaatioissa. Northern blottauksella varmistettiin koetti-
men tunnistavan oikean kokoisen mRNA:n. In situ hybridisaatiot tehtiin jääleikkeistä hevosen
musculus gluteus ja m. masseter lihaksista.

Ksantiinidehydrogenaasin mRNA:ta löytyi in situ hybridisaatiolla ainoastaan poikkijuovaisen
lihaksen hiusverisuonten endoteelisoluista. Minkään tyyppiset lihassolut eivät ilmennä XDH
mRNA:ta.

Tässä työssä paikansin varhemmin poikkijuovaisen lihaksen kudoshomogenaateista löydetyn
XO-aktiivisuuden XDH nrRNA:na lihaksen kapillaarien endoteeli soluihin. Transloiduttuaan
proteiiniksi tämä XDH-entsyymi voi muuttua iskemiassa reaktiivisia happilajeja tuottavaksi
XO:ksi, joka aiheuttaa poikkijuovaisessa lihaksessa havaittuja soluvaurioita. Jatkossa tällä in
situ hybridisaatonenetelmällä voi tarkastella muitakin kudoksia, joiden XDH:n ilmennys
nykyisellään on kiistanalainen asia. Käytettävissâ oleva XDH nRNA:ta tunnistava koetin
mahdollistaa kokeet, joissa tutkitaan eri olosuhteiden, esimerkiksi eri pituisen iskemian,
vaikutusta XDH mRNA:n ilmenemiseen. Käyttämällä tehtyâ antisense aluketta pystytään val-
mistamaan ¡nRNA:han pariutuva juoste, jolla voi estää XDH-geenin mRNA:n translaation
proteiiniksi solu- tai kudosviljelyolosuhteissa. Näin voi luoda in vitro olosuhteet, joissa voi
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