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Työ koostuu käsiteltävän aihekokonaisuuden kirjallisuuskatsauksesta, sekä sen pohjalta

toteutetusta kokeellisesta osasta. Työn kirjallisuusosassa perehdytään proteiinikinaasi

C:n sekä muiden kinaasien toimintaan, rakenteeseen ja fysiologiseen merkitykseen, sekä

tietokoneavusteisen lääkeainesuunnittelun kehitykseen, nykytilaan ja menetelmiin. Oma

työ on toteutettu tietokoneavusteisella molekyylinmallituksella, käyttäen apuna
kirjallisuudesta sekä tietoverkoista saatua aineistoa.

Proteiinien fosforylaatio on erittäin merkittåvä entsyymien aktiivisuuden sekä toiminnan
säätelyn mekanismi. Fosforylaatioreaktioita katalysoivia entsyymejä kutsutaan
kinaaseiksija proteiinikinaasi C on merkittävä, lukuisten toisilleen erittäin läheistå sukua

olevien proteiinikinaasien muodostama ryhmä. Nämä isoentsyymit ovat
lääkeainekohteena kiinnostavia laajan esiintymisensä ja vaikutustensa, sekä niille

ominaiseen, entsyymiin itseensä sisältyvään pseudosubstraattisekvenssiin perustuvan

itsesäätelymekanismin vuoksi.

Entsyymi-inhibiittoreiden suunnittelu tai ainakin johtolankojen etsiminen tietokoneella on

nykyisin mahdollista. Kuitenkin, jotta entsyymille voidaan rationaalisesti suunnitella
inhibiittori, on sen rakenne ensin tunnettava. Tässå käsiteltävässä tapauksessa
rakennetta ei ole vielä kokeellisesti selvitetty, joten työssä pyritään proteiinikinaasi C:n

eräiden isoentsyymien kolmiulotteisten rakenteen mallintamiseen käyttäen apuna
homologiamallituksena tunnettua tekniikkaa.

Nyt esitetyt mallit on rakennettu käyttäen mallina proteiinikinaasi C:n hyvin läheisen

sukulaisen, proteiinikinaasiA:n, rakennetta. Kolmen isoentsyymin, proteiinikinaasi a:n, B

ll:n, sekä y:n katalyyttisten domeenien rakenteet ennustettiin, sekä näistä yhdelle,

proteiinikinaasi Bll:lle rakennettiin ehdotus inhibiittoriksi. Mallitettujen isoentsyymien
katalyyttisten domeenien rakenteiden yksityiskohtia vertailtiin keskenään ja mallien

luotettavüutta arvioitiin vertailemalla tietokoneen laskemia entsyymi-substraatti
vuorovaikutusenergioita kirjallisuudesta saatuun kokeelliseen aineistoon.
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