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Semliki Forest -virus (SFV) on alfavirukslln kuuluva vaipallinen eläinvirus, Joka on toiminut mallina
tutkittaessa membraaniproteiinien blosynteesiä ja kuljetusta. SFV:n integraaliset membraaniproteiínit
p02 (E3- ja E2-proteiinlen esimuoto) ia E1 syntetisoidaan membraaniin sitoutuneÍlla ribosomeilla ja
ohlataan kotranslationaalisestl ER:lln. ER:sta protelinit kulJetetaan p62E1-heterodimeerinä Golgin
laitteen kautta solukalvolle, lossa tapahtuu viruksen kypsyminen. p62:n prosessoidaan kuljetuksen
aikana isäntäsolun proteaasln tolmesta ennen protelinlen saapumlsta solukalvolle. Tämän lälkeen E3-
protelinllää nonkovalenttlsesti kiinnittyneenä E2E1-heterodimeeriin, kun se Sindbls-viruksella (SFV:n
sukulaisvirus) eritetään ulos solusta.

Ts1 on SFV:n lämpöherkkä mutantti, lonka membraaniproteiinlen kuljetus on ylälämpötilassa (39oC)

estynyt la ne jäävät ER:lín. Kun tsl-lnfektoidut solut siirretään alalampötilaan (28oC) sykloheksimidin
läsnäollessa, ylälämpötilassa syntetisoidut proteiinit kuljetetaan solukalvolle. Tällöin ei kuitenkaan
havaita vlruksen sílmikolntia. Alalämpötilassa virusinfehlo tapahtuu normaalisti.

Tämän työn tarkoituksena oll määrittää ts1:n rakenneproteiineja vastaavan cDNA-molekyylin nukleoti-
dijärjestys la vertaamalla sekvenssiä SFV:n villityypin sekvenssiin paikallistaa nukleotidimuutos
(nukleotidimuutokset), joka alheuttaa tsl:n proteiinien Jäämisen ER:iin ylälämpötilassa.

Ts1:n rakenneproteiinien sekvensslä verrattiin aikaisemmin raportoituun SFV:n prototyypín sekvens-
siin, kun aminohappomuutos havaittiin muutoskohdasta analysoitiin sekä DNA- että RNA-sekvenssi
ts1:n kantamuodosta (SFV:n kloonattu villityyppi). Tulokset osoittavat, ettå yksi ainoa pistemutaatio
G -' A E3-proteiinin kodonissa 58 erottaa ts1:n rakenneproteiinien sekvenssin sen kantamuodon
sekvensslstä. Tämä mutaatlo aiheuttaa kysteiini-S8:n (l-GC) vaihtumiseen tyrosiiniksl OAC). E3-
mutaatio siJaitsee ainoastaan kahdeksan aminohapon päässä p62:n prosessointikohdasta, mutta ei
vaikuta p62:n pílkontaan. Varmlstaaksemme, että E3-proteiinin mutaatio aiheuttaa ts1:n proteiinien

läämisen ER:iln ylälämpötilassa, kloonasimme E3-mutaation eukaryoottiekspressiovektoriin SFV:n
prototyypín E3-proteliniin Ja seurasimme lämpötilan vaikutusta proteiinlen kuljetukseen immunof-
luoresenssin avulla tranfektoiduissa BHK-soluissa. Nämä tulokset osoittavat, että G + A mutaatio E3-
proteiinin aminohapossa 58 saa alkaan lämpöherkän kuljetushäiriön SFV:n prototyypin proteiineissa
ja käyttäytymään ne tsl:n protelinien tavoin.

Tutkimme myös mutatoituneen E3-proteiinin kohtaloa tsl -infektoiduissa soluissa alalämpötilassa. E3-
proteíinia ei pystytty immunopresipitaatiolla osoittamaan tsl-viruspartikkeleissa eikä lnfektoitujen
soluJen pinnalla, sen siJaan E3 erlttyl suurina määrinä ts1-infektoitulen sekä BHK- että CE-solulen
kasvuliuokseen. E3:n puuttumlnen el vaikuttanut tsl:n lnfehiviisuuteen eikä tiheyteen. Lisäksi
havaittiin, että tsl:n kyky lisääntyä BHK-soluissa on huomattavastl heikentynyt ja BHK-solut tuottavat
n. 1800x vähemmän ts1-virusta kuln CE-solut.

E3-proteiinín on osoitettu toimivan p62:n signaalisekvenssinä ja saavan aikaan p62E1-heterodimeerin
muodostuksen. Tässä työssä esitetyt tulokset osoittavat, että E3-proteiinilla saattaa olla merkitystä
myös viruksen muodostuksessa. Siirtämällä E3-proteiinin mutaatio SFV:n infektiiviseen cDNA-
molekyyliln on mahdollista tutkia aiheuttaako E3-proteiinissa havaittu mutaatio kuljetushäiriön lisäksi
E3-proteiinin erittymisen ulos solusta.
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