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''''-^'SSöT1 ja SSO2 geenien kopioluvun noston vaikutus Saccharomyces

cerevis iae-hiivan hetero ]-sen roteiinin eri

Mika Outola

SS01- ja SSO2-eeeni. HeLerologinen proteiinlen huolto

ngiñ yLiopisto, perinnöllisyystieteen lailoksen kirjasto.
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SSOl- ja SS02- geenit ovat Jämpöherkän secl-mutaation komplementoi-
via geenejä. Ne eroavat varsinaisesta SECl-geenistä. SS0 on lyhennys

sanoista rrsupressors.of Sec Oner'. SEC'1 geeni vaikuttaa S. cerevisiaen
erityksessä vaiheessa Golgi-plasmamembraani.

Työn tarkoit.uksena oli karakterrisoida hiivakantoja, joihin oli trans-
formoituna monikopioplasmidissa SS0'1- tai SS02 geeni. Erityisesti oli
tarrkoitus tutkia johtuuko H5?3-kannan kohonnuf eritystaso transfortnoi-
ctusoa ESO-geenistä. Tavoitteena oli'selvil;tää olisiko S-sO-geenien a

la mahdollista tehostaa heterologisen /-ten protei-inien tuottoa S. ce

visiae - hijva11a. Tä11ä olisi suuri taloudellinen merkitys, toisaal-ta
näiIIä geeneil-lä on myös suuri t.ieteellinen mielenkiinto, koska eukary
oottien soluÍssa tapahtuva vesikkeliliikenne, vesikkelien ohjautuminen
kohdernembraaniinsa ja membraanifuusion mekanismi on paljolti selvitt
mättä. .

Työhön sisältyi kasvatuksia, joissa eri lämpöti-l.oissa tutkittiin SSOl-
geenin tai SSO2-geenin sisäItävien transflormanttihiivakantojen kykyä
erittää Bacilluksen alfa-amylaasia kasvuliuokseen. Myös transfcrmanbti-
kantojen sisäItämät plasmidit analysoitiin. Lisäksi tutkittiin ADHr-
promoottorin l-yhennyksen'¡aikutus SS01-geenin sisältävän plasmidi-
konstruktion kykyynsupressoida secl-mutaatio. Kyseisellä promootto-
ril la nimittarn t,redetään olevan säätelyalue yläjuoksulla pnomootto-
¡.ia, joka inaklivoi prornoottorin alaisen geenin ekspression glukoosi-
tason laskiessa.

Secl-mutanttihiivakannassa H2 saadut tttlokset osoittavat SSO-geenien
lisäävän selvästi heterologisen prot.eij.nin erifystä permissiivisessä
24 C-asteen lämpötilassa. Sarna ilniö on havaittavi*ssa rnyös 30 C-asle
Eritys kohosi myös normaalissa hijvakannassa HB1, mutta vähernmän.

Kannan H5"3 voimakkaastikohonnul alfa-amylaasin enitystaso ei johtu-
nut rnonikopioplasmidissa olleesta SSO-geenistä. Tul-okset osoitt,ivat
rnyös, että SSO-transformanttien kohonneet enitystasot eivät johtu-
neet muil:a kor.keanmisla alf'a-arnylaasiplasnidien lukurnäärislä. ADIJI-
pronoottorin l¡,'hennys ei vaikuttanut kasvunsupnessioon .¡erraltuna
täysipitkään ADH -promoottoriin. -qaadut tulokset osoit.tavab että,
fietyin rajoituksin SS0"- ja SSO2-geer:ien avulla voidaan rnahdollisesti
l-aalia tehokkaanpia heterologisen proteiinin tuottosysteernejä Saccharo-
nyces cerevisiae hijvalla.
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