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Persistent hurnan immunodeficiency virus type 1

neuroblastoma cells

nlml - infection of human

HIV-1 Neuroblastooma

Ihmisen immuunikatovirus tyyppi 1:llä (HIV-1) infektoituneilla aikuisilla
ja lapsilla esiintyy sairau¿-eï eri vaiheissa monenlaisia neurologisia

itmeniymia. Paneneva dementia, myelopatia tai periferaalinen
neuropätia kehittyvät yleensä ilman opportunistisia infektioita' minkä

vuoksi HIV-1 infektiolla katsotaan olevan suora vaikutus hermostollisiin

oireisiin. Hermosolujen suoranaista tuhoutumista on havaittu HIV- 1 :llä

infektoituneilla aituisitta. Myös vastasyntyneillä, HIV- 1-positiivisilla
lapsilla on havaittu aivojen kehittymisen häiriöitä'

Aivokudoksessa HIV- 1:n primäärien kohdesolujen on osoitettu in vivo

olevan aivojen mikrogliasoiut, mutta viruksen mRNA:ta ja proteiineja on

töydetty myös kapillaariendoteelisoluista, astrosyyteistä'
oligodenärosyyteista sekä mahdollisesti myös hermosoluista' Varmuudella

ei kuitenkaan tiedetä, infektoituvatko neuronaaliset solut HIV:lla in vivo

ja tämän seurauksena suoranaisesti aiheuttavat hermostollisia oireita' vai
johtuuko hermosolujen vajaatoimin¡a epåisuorasti mm. solu- tai

ïirusproteiinien sytotoksisesta vaikutuksesta'

Tutkimu ksen tarkoituksena o n sel vi tt¿iä i nfekto i tuv atko ihmisen

hermosolut HIV- 1:llä käyttäen mallisoluina ihmisen neuroblastooma

solutinjoja jotka ovat neuioectodermista peräisin olevia syöpäsolulinjoja'
1'yossáni käyttämäni menetelmät ovat soluviljely, viruksen
infektoimismenetelmät P3-laboratorio olosuhteissa, vasta-ainevärj äykset'

EIA, Northern blot-hybridisaatio ja RNase protektio'

Pro gradu -tutkimuksessani in viîo olen osoittanut HIV-1:n (HTLV-IIIB

virus kanta) infekto i v an ko I mea neuro naali s ta al kup erää olev aa

neuroblasrooma- solulinjaa: sK-N-Mc, sH-sy5y ia IMR-32. Tyypillisiä

f iirt"ita HIV-infektiolte oli viruksen kyky lisäåintyä näissti soluissa sekä

infektion pitkäikäisyys (1-5 kk). Viruksón lisääntymisglsä .oli kuitenkin

huomattavia eroja riippuen solulinjasta. sK-N-MC-soluissa virus

replikoitui hyvin, kun taas taas sH-sY5Y- ja IMR-32- solulinjoissa

viruksella oli erittäin alhainen replikaatiokyky, mikä voitiin todeta

ainoastaan kokultivaatiokokeilla virusherkän lymfoblastoidisen C8166-

solulinjan avulla. Infektio ei vaikuttanut solujen morfologiaan tai

viabiliteettiin. Infektiomekanismia tutkiessani havaitsin, että

neuroblastoomasolut eivät ekspressoineet CD4-resepto-rin mRNA:ta'. CD4-

reseptorin on aiemmin luultu bleuan v¿ilttämätön HIV:n pääsylle soluun'

Tutkimukseni antaa viitteitåi siitä, että neurosolut voisivat olla alttiina

HIV-1 infektiolle. Infektio on vähän virusta tuottava. Ehkä tämän vuoksi

sen havainnollistaminen in vivo maferiaalista on osoittautunut vaikeaksi'

Havaintoni, että solut eivät. tuota CD4-resepforia, viittaavat vaihtoehtoisen

infektio mekani smi n/reseptorin olemass aoloo n
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