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Hrv- 1 : n ent¡-geeni^koodaa 
. gpr 6o : tåi, j osta pilkotaan vaip-pgproreiinit-spl?o ja spafi vaipãå éivÈópioteiiñit ovatvêirttåimåittömiå- viruéinièktioltei voímãxkäastÍ qlvkoivtoi-tu, ekstraserrulaarinen gpl2o sitoutuu kohdesofuí¡ðã-ôo¿-re,septoriin ja tranFmembiäaniproteiini gp41 välittåä-vi-ru5s9l ia sorun membraanien fuusion. l,tyéÈ viruksen isäntä-soruKafJo ia, sytopaattisuus liitt1ruåit env:êi koodaavalrearueerre. gp12o:tËl vastaan tuotetãan neutraloivia vasta-

3*ner!gr...ja tätråi hetkellä vaipan glykoproteiinj-a voidaan-xrn pitäëi todennåiköisimpåinä rokote:ehdoi<kaana.
Kroonasimrne PCR-tekniikkalla HTLV-rrrB-kannan tat/ rev / env-arueen ia-_lglagenisoimme alueella orevan BamHr-tunnistus-kohclan- .puc1B-vektoriin kloonatun tat/ rev/enu-sekvenÀsj-n
iÏff' ñi¿i:ITì"Tïåiå:3::åi3¿u+3":3îTi: S:[i:î::Í:"taiill,havaittiin 99, ?*__homotogia. suuri yhtêitåisyya-;ãÈv"n"äi"r,välillåi kuvaa Hrv:n merko vähäistä'muuntéÍúä-sõruviijãtt--olosuhteissa.
t?t/rev/env-arue kroonattiin ederreen kormeen eukaryootti-ekspres-siovektorii{ti pKTH539 ja pM22 ovãi ãÈstiãtiiõ'---mosomaalisesti_ reptikóituvia ñiså¡<assolun tuotantovekto-rgit3. ja. pAcYMl oñ tehokas hyönteissolujen tuotantovekto-rr- Lisäksi teimme pÀcyMl-9p120 plasmidi.n, jossa on Ín-serttj.nä pcR-kroonattu gpt?õria [õõãaã.rã árúã-riitätîvnaKozakin sekvenssiÍn. reñökkaan ekspressiosysteé*ln-ioíta-minen envzlle mahdotristaisi Hrv-tin vaippåproteilniñ'tuo-ton ja tutkimisen.
pKTH539-vektorj-lla yritettiÍn tuottaa Env-proteiinia Íh-misen Hela-soruissal ja pm22-vekioritla Enî:n tuõCãñtõ-kokeet tehtiÍn hiirèn-cl27-soluissa. Huorimatta Àiita,glIT_pystyimme tuottamaan molempien ekspressiofrãõmiãíensurrtee,n stabiileja solulinjoja, ernme haüainneet Htv-1:nvaippaprotei ilej á. imrnunoprésipi taatiossa . -râit{a.i 

ssãmresygteemeissåi Env:åi koodaáva mR¡¡e sisältåiêi my8s tat:ñ-voi-makkaan transtaation aroituskoaonin. o"-*anäõrriðõà,- 
"tt"itåiståi lähetiståi pystytä tuottamaan havaittavia maäiía-Env:Êi. Havaitsimmè myos insertíssämme rnutaation, - jòtã joh-taa Rev:ssä konservoituneen aminohappo 32rn muui:oËõããn.Mutaatio.sijaitsee arueeJ-la, joka oñ' tarkeåi Rev:n muiti-merrsaatiossa ja sitoutumisessa RNÀ:han. Rev toiminta onederlytys rakeñnegeenien mRNa-motekyylien Èurjãiütäèrr"

lyTg:ta sytoplasmáan. Mahdotlinen Rêi¡:n toimiánan meãetyssaattaa siis olla myös syynä Env:n tuoton estymiJeue.
Jatkossa on tarkoitus pyrkiå tarkemmin selvittämään, mistävaippgp5otgiinien tuotöñ estyminen nisäkässoruiððã--joüt.ri,ja tehdåi ekspressj-okokeet hyðnteissoluisèa.

lilv-1 C'II V

[)cr i nnö l 1 i s

[)r'o gnadu

I'ro.\uôt¡ror.ito - f .\utrcrr s.¡r,@

fi'l¡r (. . I rr<>nrrr'lrr l. i<t t r'<: I I irrcn l)ct'i lllt,'¡ I I is),.-Vs L Í<-. litt:rr

nisåiliässoluissa.

It l,oor'r;tr¡s .j ;r rnrr t.rrgr_.¡'¡ j so i n ù j. pCR : n
<-. l'r.

fyon n,mr - Á.octarr trta¡

ì l;r :

lllV-l:rr L a l / r'<:v /ctìv-¿_ì I uccr.t

l( Í r's Í l, í i [.r;<.¡ I ¿r

vu!t¡ t.(rota -

S

-PCJL.


