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Tiivistelmä: 
 
Makromolekyylit pääsevät solun sisään kalvojen ympäröimien vesikkelien avulla. Tämä endosytoosiksi 
kutsuttu tapahtuma jaetaan kahteen luokkaan: fagosytoosissa solu ottaa sisäänsä suuria partikkeleita, ja 
pinosytoosissa nesteitä ja liukoisia aineita. Endosytoottisten mekanismien tutkimuksessa on pitkään 
hyödynnetty viruksia, sillä niiden tiedetään käyttävän hyväkseen useita pinosytoosin eri reittejä 
tunkeutuessaan soluun. Virukset sitoutuvat isäntäsolun pinnalla spesifisiin reseptoreihin, jotka ohjaavat 
virukset tietylle endosytoosireitille. Näin virukset pääsevät solun sisälle solun oman, aktiivisen koneiston 
kuljettamina. Solunsisäinen kalvoliikenne on kontrolloitu, dynaaminen prosessi, joka perustuu lipidien ja 
proteiinien rakenteelliseen ja toiminnalliseen vuorovaikutukseen. Biologisten kalvojen kulkeutuminen 
fissiomekanismin avulla ja toisaalta kalvojen yhdistyminen fuusioitumalla on tärkeää sekä endo- että 
eksosytoosissa, mutta fissiomekanismissa vaikuttavia proteiineja tunnetaan vielä huonosti. Dynamiinin 
tiedetään osallistuvan fissiossa toimivan proteiinikoneiston muodostamiseen ja säätelevän klatriini- ja 
kaveolivesikkelien vapautumista solukalvolta. Muille reiteille ei vastaavaa proteiinia ollut aikaisemmin 
karakterisoitu, mutta uusimpien tutkimusten mukaan Golgin laitteen kalvoliikennettä säätelevä 
CtBP3/BARS-proteiini saattaisi säädellä dynamiinista riippumatonta, makropinosytoosin kaltaista reittiä.  
 
Echovirus 1 (EV1) on pikornaviruksiin kuuluva pieni, yksijuosteinen RNA-virus. EV1 käyttää 
reseptorinaan solun pinnan α2β1-integriiniä, jonka luonnollisten ligandien, kollageenien, kanssa virus 
kilpailee reseptoriin sitoutumisessa. Sitoutuessaan integriiniin EV1 aiheuttaa reseptorien nopeaa 
kasautumista, mikä on olennaisen tärkeää integriinien signaloinnille. EV1:n ja α2β1-integriinin on 
aiemmin osoitettu internalisoituvan kaveolivälitteisen endosytoosin avulla, mutta uusimmat tutkimukset 
ovat kuitenkin osoittaneet EV1:n internalisoituvan suurimmaksi osaksi makropinosytoosin kaltaista reittiä 
ja päätyvän solun sisällä nopeasti kaveosomeihin.  
  
Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään sääteleekö CtBP3/BARS-proteiini EV1:n 
makropinosomaalista internalisaatiota. Tutkimuksessa oltiin myös kiinnostuneita siitä, vaikuttaako 
CtBP3/BARS α2β1-integriinin kasautumiseen ja kaveosomeihin siirtymiseen. Lisäksi tutkittiin, onko 
CtBP3/BARS:lla vaikutusta SV40-viruksen kaveolivälitteiseen tai αV-integriinin klatriinivälitteiseen 
endosytoosiin. CtBP3/BARS-proteiinin vaikutuksia tutkittiin transfektoimalla soluihin 
dominanttinegatiivisia CtBP3/BARS-konstrukteja sekä kyseiselle geenille selektiivistä siRNA:ta. 
Vaikutuksia tutkittiin myös mikroinjektoimalla dominanttinegatiiviset BARS-peptidit suoraan soluihin. 
Vasta-ainevärjäysten tuloksia tarkasteltiin konfokaalimikroskoopilla. 
 
Tulokset osoittivat dominanttinegatiivisen CtBP3/BARS:n inhiboivan EV1:n makropinosomaalista 
internalisaatiota aiheuttaen virusinfektion pysähtymisen solukalvolle ja virusten jäämisen kalvon 
tuntumaan vesikkelimäisiin rakenteisiin. Myös α2β1-integriinin internalisaatio pysähtyi solun reunamille, 
sekä osassa soluista myös suuriin integriinikertymiin solun sisällä. SV40-viruksen kaveolivälitteiseen 
endosytoosiin tai αV-integriinin klatriinivälitteiseen endosytoosiin dominanttinegatiivisella 
CtBP3/BARS-proteiinilla ei ollut vaikutusta. 
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Abstract:  
 
Macromolecules can internalize with membrane-bound vesicles. This mechanism called endocytosis can 
be divided in two categories: with fagocytosis cells can intake large particles, and with pinocytosis mostly 
liquids and soluble substances. Viruses have been used as valuable tools to study these endocytotic 
mechanisms, because they are known to take advantage of many pinocytotic routes to internalize cells.  
Viruses attach to the specific receptors on host cell’s surface and are then driven to a certain endocytotic 
route by the cell’s own machinery. Intracellular membrane traffic is a highly controlled and dynamic 
process, which is based on lipids and proteins both structural and functional interaction. It is very 
important both in endo- and exocytosis that biological membranes can be carried along with fission 
machinery and be merged with fusion system, but still the proteins operating in fission mechanism are 
mainly unknown. Dynamin is a protein known to participate in formation of fission based protein 
machinery and it also regulates the budding of clathrin- and caveolin coated vesicles from the cell 
membrane. Previously same kind of protein was not characterized to the other endocytotic routes, but 
according to the latest research, CtBP3/BARS-protein – a protein regulating the membrane traffic of 
Golgi complex – could also control a dynamin independent, macropinocytosis-like endocytosis. 
 
Echovirus 1 (EV1) is a member of Picornaviridae family. It is a small, single-stranded RNA virus, which 
uses α2β1-integrin on the cell membrane as a receptor and competes in binding with the receptor’s natural 
ligand, collagen. The binding of EV1 causes rapid clustering of integring molecules which is essential to 
the integrin signalling. Previously both EV1 and α2β1-integrin were thought to internalize with caveolae-
mediated endocytosis, but according to the latest research, EV1 takes advantage of a macropinocytosis-
like pathway and ends up quickly in caveosomes.  
 
The purpose of this research was to find out whether CtBP3/BARS-protein mediates the macropinosomal 
internalization of EV1. We also wanted to know if the protein influences integrin clustering and drifting 
to caveosomes. In addition, we wanted to verify whether CtBP3/BARS had an effect on caveolae-
dependent internalization of SV40 or clathrin-dependent entry of αV-integrin. Influences of 
CtBP3/BARS-protein were studied with transfecting the cells with dominant-negative CtBP3/BARS-
constructs and also with CtBP3/BARS-selective siRNA. We also microinjected the dominant-negative 
BARS-peptides directly into the cells. The results of antibody-labelings were dissected with a confocal 
microscope. 
 
The results show that dominant-negative CtBP3/BARS inhibits the macropinosomal internalization of 
EV1 by intercepting virusinfection at the cell membrane and by causing the virus to stay in vesicle-like 
structures nearby cell membrane. Also the entry of α2β1-integrin was inhibited at the cell membrane, and 
in part of the cells, in a large integrin accumulation inside the cell. Dominant-negative CtBP3/BARS did 
not have any effect on caveolae-dependent internalization of SV40 or clathrin-dependent entry of αV-
integrin. 
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Keywords: CtBP3/BARS, echovirus 1, α2β1 integrin  



 

 

SISÄLTÖ 
 
Lyhenteet   
 
1. JOHDANTO                        8 

 1.1. Endosytoosi                        8

  1.1.1. Fagosytoosi                     9

  1.1.2. Klatriinivälitteinen endosytoosi               10 

   1.1.2.1. Klatriinipeitteisen vesikkelin muodostuminen        11 

   1.1.2.2. Klatriinivälitteistä endosytoosia käyttäviä viruksia       12 

  1.1.3. Kaveolivälitteinen endosytoosi               12 

   1.1.3.1. Kaveolien rakentuminen ja toiminta            13 

   1.1.3.2. Kaveolivälitteistä endosytoosia käyttäviä viruksia       15 

  1.1.4. Klatriinista ja kaveolista riippumaton endosytoosi         16 

   1.1.4.1. Esimerkkejä endosytoosista ilman klatriinia ja kaveoleja     16 

   1.1.4.2. Makropinosytoosi                  18 

 1.2. Fissiomekanismissa vaikuttavia proteiineja            22 

  1.2.1. Dynamiini                      22 

  1.2.2. CtBP3/BARS                     24 

   1.2.2.1. CtBP3/BARS transkription säätelijänä            25 

   1.2.2.2. CtBP3/BARS ja Golgin laitteen kalvojen fissio        25 

   1.2.2.3. CtBP3/BARS fissioproteiinina eksosytoosissa ja endosytoosissa  26 

  1.2.3. Proteiinikinaasi D                   27 

 1.3. Echovirus 1 käyttää reseptorinaan α2β1-integriiniä          28 

  1.3.1. Echovirus 1                     28 

1.3.2. Echovirus 1:n sitoutuminen                29 

   1.3.2.1. α2β1 ja kollageeneja sitovat integriinit           30 

   1.3.2.2. Echovirus 1 indusoi α2β1-integriinien kasautumista      31 

 

2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS                 32 

 

3. MATERIAALIT JA MENETELMÄT               33 

 3.1. Solut, virukset ja vasta-aineet                 33 

 3.2. Transfektiot                       34



 3.3. Immunofluoresenssivärjäykset ja konfokaalimikroskopia        34 

 3.4. Mikroinjektiot                      35 

 3.5. siRNA-transfektiot                     35 

 

4. TULOKSET                        37 

 4.1. Dominanttinegatiivisen BARS:n vaikutus EV1-infektioon       37 

  4.1.1. 15 minuutin ja kahden tunnin infektiot            37 

  4.1.2. Infektiotitraus                     38 

  4.1.3. EV1-internalisaatiotesti                 40 

 4.2. Dominanttinegatiivisen BARS:n vaikutus α2-integriinin kasautumiseen   40 

 4.3. Mikroinjektiot                      43 

  4.3.1. Kahden ja kuuden tunnin EV1-infektiot            43 

  4.3.2. Internalisaatiotestit                   44 

   4.3.2.1. EV1-internalisaatiotesti                44 

   4.3.2.2. α2- ja αV-integriinien internalisaatiotesti          45 

  4.3.3. α2- ja αV-integriinien kasautumiskoe             46 

 4.4. siRNA-transfektio                     48 

 

 

5. TULOSTEN TARKASTELU                  49 

 

LÄHTEET                         53 

 

LIITTEET (1 kpl) 



 

 

Lyhenteet 

 

Ad     adenovirus 

AP     adaptoriproteiini (engl. adaptor protein) 

Arf6     ADP-ribosylaatiotekijä 6 (engl. ADP-ribosylation factor 6) 

BFA     brefeldiini A (engl. brefeldin A) 

CI-MPR    kationista riippumaton mannoosi-6-fosfaattireseptori (engl. cation- 

      independent mannose-6-phosphate receptor) 

CtBP/BARS  (engl. C-terminal-binding protein/brefeldin A-ADP ribosylated   

      substrate) 

CV1     viherapinan munuaissolulinja 

DN     dominanttinegatiivinen (engl. dominant-negative) 

EIPA     5-[N-etyyli-N-isopropyyli]amiloridi 

EV1     echovirus 1  

GEEC    (engl. GPI-AP enriched early endosomal compartment)  

GMK     viherapinan munuaissolulinja (engl. green monkey kidney cells) 

GPI     glykosyylifosfatidyyli-inositoli (engl. glycosylphosphatidylinositol) 

GPI-AP    GPI-linkitetyt proteiinit (engl. GPI-anchored proteins) 

HeLa     ihmisen kohdunkaulan syöpäsolulinja (engl. human cervical    

      adenocarcinoma cells) 

HIV-1    ihmisen immuunikatovirus-1 (engl. human immunodeficiency virus-1) 

IL-2     interleukiini-2 (engl. interleukin-2) 

MHC     (engl. major histocompatibility complex) 

MIDAS    metalli-ionista riippuva sitoutumiskohta (engl. metal-ion dependent  

      adhesion site) 

PAK     p21-aktivoidut kinaasit (engl. p21-activated kinases) 

PI 3-kinaasi  fosfatidyyli-inositoli 3-kinaasi (engl. phosphoinositide 3-kinase) 

PKD     proteiinikinaasi D (engl. protein kinase D) 

SAOS    ihmisen luusyöpäsolulinja (engl. human osteosarcoma cells) 

 

 

(Tutkielman liitteenä The Journal of Cell Biology -lehden lyhenneluettelo.) 



 

 

8 

1. JOHDANTO 

 

1.1. Endosytoosi 

 

Kaikkia soluja ympäröivä solukalvo on lipideistä ja proteiineista muodostuva 

dynaaminen kaksoiskalvo. Se erottaa solun sytoplasman solunulkoisesta tilasta sekä 

toimii näiden kemiallisesti erilaisten ympäristöjen välisenä viestinviejänä. Solukalvo 

myös kontrolloi soluun otettavien ja sieltä poistettavien molekyylien kulkua. 

Poikkeuksen tästä prosessista muodostavat vain rasvaliukoiset aineet, jotka pääsevät 

kulkemaan vapaasti solukalvon läpi, sekä pienet, varauksettomat molekyylit, jotka 

vaeltavat solun sisään diffuusion avulla. Pienet molekyylit, kuten aminohapot, sokerit ja 

ionit, kulkeutuvat solukalvon puolelta toiselle integraalisten kalvoproteiinien 

muodostamien ionikanavien ja ionipumppujen kautta, mutta suuremmat 

makromolekyylit pääsevät solun sisään ainoastaan kalvon ympäröimien vesikkelien 

avulla. Tämä endosytoosiksi kutsuttu tapahtuma voidaan jakaa kahteen luokkaan: 

fagosytoosilla solu ottaa sisäänsä suuria partikkeleita, kun taas pinosytoosilla 

tarkoitetaan nesteiden ja liukoisten aineiden sisäänottoa. Pinosytoosia tapahtuu 

erilaisilla mekanismeilla, joista klatriinivälitteinen endosytoosi tunnetaan parhaiten. 

Kaveolivälitteinen endosytoosi tunnetaan myös jo suhteellisen hyvin, ja viime aikoina 

suurta mielenkiintoa on herättänyt klatriinista ja kaveolista riippumattomien 

endosytoosireittien selvittäminen. Näistä makropinosytoosi on tutkituin, mutta muiden 

mekanismien fysiologia on vielä suurelta osin tuntematonta. Endosytoosireiteissä riittää 

tutkimista, sillä erilaisten partikkeleiden sisäänotto soluun on tarkasti säädeltyä. Näiden 

mekanismien avulla solut kontrolloivat mm. signaalitransduktiota, solun sisäistä 

homeostasiaa sekä immuunivastetta. 
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    Pinosytoosi 

               ____________________________________________________ 

    

 

Kuva 1.1. Nisäkässoluissa tapahtuu partikkelien sisäänottoa useilla eri mekanismeilla, jotka eroavat 
toisistaan endosytoottisen vesikkelin koon, muodostumisen ja kuljetettavan molekyylin perusteella. 
Makropinosytoosi luetaan tässä tutkimuksessa kuuluvaksi klatriinista- ja kaveolista riippumattomaan 
endosytoosiin. (Mukaeltu artikkelista Conner ja Schmid, 2003.) 
 

Endosytoottisten mekanismien tutkimisessa on jo pitkään hyödynnetty viruksia. Niiden 

tiedetään käyttävän hyväkseen useita pinosytoosin eri reittejä soluun tunkeutumisessaan 

(ks. yleiskatsaus Pelkmans ja Helenius, 2003). Virukset sitoutuvat isäntäsolun pinnalla 

spesifisiin molekyyleihin, jotka voivat koostua solun proteiineista, hiilihydraateista tai 

lipideistä. Osa näistä molekyyleistä auttaa virusta konsentroitumaan solun pinnalle, 

mutta suurin osa toimii kuitenkin virusten varsinaisina reseptoreina, jotka sekä sitovat 

viruksia että ohjaavat ne tietylle endosytoosireitille (Smith ja Helenius, 2004). 

Reseptorivälitteinen endosytoosi on sekä vaipattomien että vaipallisten virusten keino 

tunkeutua soluun, mutta vaipalliset virukset voivat lisäksi vapauttaa nukleokapsidinsa 

solun sytoplasmaan membraanien suoran fuusioitumisen kautta (Stuart ym., 2002). 

Endosytoosin avulla virukset pääsevät solun sisälle solun oman, aktiivisen koneiston 

kuljettamina. Vesikkelien sisällä ne ovat suojassa immuunipuolustukselta, ja 

endosomien alhainen pH toimii usein myös signaalina viruksen genomin vapautumiselle 

(ks. yleiskatsaus Pelkmans ja Helenius, 2003). 

 

1.1.1. Fagosytoosi 

Fagosytoosissa solut tunnistavat ja ottavat sisäänsä suuria partikkeleita. Se on 

erilaistuneiden solujen, kuten makrofagien, monosyyttien ja neutrofiilien tapa tuhota 

Fagosytoosi Makropinosytoosi 
Klatriini- 
välitteinen 
endosytoosi 

Kaveoli- 
välitteinen 
endosytoosi 

Klatriinista ja kaveolista 
riippumaton endosytoosi 
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vieraita patogeeneja sekä apoptoottisia soluja. Fagosytoosi on tarkoin säädelty 

reseptorivälitteinen mekanismi, jossa reseptorien ligaatio aiheuttaa solunsisäisen 

signaalikaskadin (ks. yleiskatsaus Klasse ym., 1998). Fagosytoosi aktivoituu usein 

makrofagien pinnalla olevien Fc-reseptorien tunnistaessa patogeeniin sitoutuneen 

immunoglobuliini G:n (Kim ym., 2003). Signaalikaskadin seurauksena Rho-

geeniperheeseen kuuluvat GTPaasit säätelevät aktiinin polymerisaatiota ja uudelleen 

organisoitumista, jolloin reseptoriin sitoutunut partikkeli otetaan solun sisään 

levymäisen valejalan, lamellipodin, avulla (ks. yleiskatsaus Chimini ja Chavrier, 2000). 

Valejalan laajeneminen on pääasiassa fosfatidyyli-inositoli 3-kinaasin (PI 3-kinaasi, 

engl. phosphoinositide 3-kinase) säätelemää (Cox ym., 1999). Muodostunut fagosomi 

voi fuusioitua varhaisen endosomin tai lysosomin kanssa, mikä on tärkeää fagosomin 

kypsymisen kannalta (Mayorga ym., 1991). Fagosomin sieppaama partikkeli tuhotaan 

esimerkiksi vapaiden happiradikaalien ja happamien hydrolaasien avulla, jonka jälkeen 

makrofagin pintaan kulkeutuneet patogeeniset peptidit laukaisevat immuunivasteen 

(Conner ja Schmid, 2003). Gold ym. (1999) ovat havainneet dynamiini-2:n olevan 

kriittisessä asemassa makrofagien fagosytoosissa. Dominanttinegatiivisen dynamiini-

2:n yliekspressio inhiboi merkittävästi partikkelien sisäänottoa, sillä se estää 

polymerisoituneen aktiinin täydellisen kiertymisen partikkelin ympärille ja siten 

pysäyttää partikkelin internalisaation.  

 

1.1.2. Klatriinivälitteinen endosytoosi 

Klatriinivälitteinen endosytoosi on endosytoosireiteistä tunnetuin. Sen avulla solu ottaa 

sisäänsä tärkeitä ravintoaineita, kuten alhaisen tiheyden lipoproteiinia sekä raudan 

kuljetukseen tarvittavaa transferriinia (Ehrlich ym., 2004). Kudosten ja elinten sekä 

koko yksilön kehityksen aikana klatriinivälitteinen endosytoosi on keskeisessä roolissa 

välittäessään solunsisäistä kommunikaatiota ja osallistuessaan mm. aktiivisten 

signaalireseptorien poistoon ja säätelyyn. Se myös osallistuu solun homeostasian 

ylläpitämiseen säätelemällä sellaisten kalvopumppujen toimintaa, jotka kuljettavat 

ioneja ja pieniä molekyylejä solukalvon läpi (ks. yleiskatsaus Conner ja Schmid, 2003). 

Erityisen tärkeässä roolissa klatriinivälitteinen endosytoosi on hermosoluissa, joissa se 

toimii synaptisten vesikkelien kierrättämisessä takaisin solukalvolle (Heuser ja Reese, 

1973). 
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Kuva 1.2. Klatriinivälitteinen endosytoosi on reseptorivälitteinen mekanismi, jossa reseptorien 
sitoutumisen jälkeen solun sisään kuroutuu klatriinipeitteinen vesikkeli. (Mukaeltu artikkelista Mousavi 
ym., 2004.) 
 

1.1.2.1. Klatriinipeitteisen vesikkelin muodostuminen 

Vesikkelit muodostuvat pääasiassa 180 kDa:n kokoisesta klatriiniproteiinista (Pearse, 

1975). Klatriini koostuu kolmesta raskaasta ja kolmesta kevyestä polypeptidiketjusta, 

jotka muodostavat kolmisakaraisen trimeerin, triskelionin (Kirchhausen ja Harrison, 

1981; Ungewickell ja Branton, 1981). Triskelionit muodostavat säännöllisistä viisi- ja 

kuusikulmioista rakentuvan hilan, joka kuroutuu irti solukalvolta solunsisäiseksi 

vesikkeliksi (Kanaseki ja Kadota, 1969).  

 

Klatriinin polymerisoitumiseen sekä klatriinipeitteisten vesikkelien kokoamiseen 

tarvitaan myös ns. adaptoriproteiineja (AP, engl. adaptor protein). Rakenteellisesti 

samankaltaisia, heterotetrameerisia proteiinikomplekseja tunnetaan neljä (AP1-4), joista 

jokainen lokalisoituu solussa eri tavalla säädellessään vesikkelien muodostumista (ks. 

yleiskatsaus Robinson ja Bonifacino, 2001). Näistä AP2-kompleksit osallistuvat 

klatriinipeitteisten vesikkelien muodostamiseen. Ne ohjautuvat solukalvolle klatriiniin 

sitoutuvan α-ketjun avulla (Goodman ja Keen, 1995), ja lajittelevat siellä 

kalvoproteiineja vesikkeleihin µ2-ketjun spesifisen vuorovaikutuksen avulla (Boll ym., 

2002). Hermosoluista löytyvän monomeerisen AP180-proteiinin tiedetään sitoutuvan 

klatriinin aminoterminaaliseen domeeniin (Morgan ym., 2000) ja toimivan synaptisten 

vesikkelien muodostamisessa (Lindner ja Ungewickell, 1992). Klatriinipeitteinen 

vesikkeli kuroutuu irti solukalvolta pääasiassa kahden proteiinin, dynamiinin ja 

amfifysiinin, avustuksella. Amfifysiini sitoutuu sekä klatriiniin että dynamiiniin toimien 
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siten linkkinä niiden välillä (Takei ym., 1999). Dynamiini kerääntyy kuroutuvan 

vesikkelin kaulan ympärille, jolloin konformaation muutoksen seurauksena vesikkeli 

sulkeutuu ja irtoaa solukalvolta (Hinshaw ja Schmid, 1995).  

 

1.1.2.2.  Klatriinivälitteistä endosytoosia käyttäviä viruksia 

Semliki Forest virus. Semliki Forest virus oli ensimmäinen virus, jonka todettiin 

käyttävän soluun kulkeutumisessaan klatriinivälitteistä endosytoosia (Helenius ym., 

1980). Se on vaipallinen, yksijuosteinen RNA-virus, joka neutraalissa pH:ssa sitoutuu 

solun pinnan glykoproteiineihin ja alhaisessa pH:ssa epäspesifisesti solukalvon 

lipideihin (Fries ja Helenius, 1979). Sitoutumisen jälkeen virus internalisoituu nopeasti 

klatriinipeitteisiin vesikkeleihin ja kuljetetaan endosomien kautta sekundaarisiin 

lysosomeihin (Helenius ym., 1980). Lysosomien alhainen pH saa aikaan membraanien 

fuusion, joka on pääasiassa viruksen E1-glykopolypeptidin säätelemää (Klimjack ym., 

1994). 

 

Adenovirus 2. Adenovirukset ovat vaipattomia ikosaedraalisia DNA-viruksia, joiden 

yli 40 erilaisesta serotyypistä tutkituin on adenovirus 2 (Ad2). Ad2 kulkeutuu soluun 

reseptorivälitteisen endosytoosin avulla ja sitoutuu solun pinnan αVβ3- ja αVβ5-

integriineihin. Molemmat integriinit toimivat viruksen internalisaatiossa, mutta αVβ5- 

integriinin tiedetään tehostavan myös solukalvon läpäisevyyttä sekä viruksen 

kulkeutumisen myöhempiä vaiheita (Wickham ym., 1993; Wickham ym., 1994). 

Reseptorien ligaatio johtaa αV-integriinien kasautumiseen (engl. clustering) (Chiu ym., 

1999) ja viruksen internalisaatioon klatriinipeitteisiin vesikkeleihin (Varga ym., 1991). 

Ad2:n endosytoosi tarvitsee myös Rho-geeniperheeseen kuuluvia pieniä GTPaaseja 

sekä PI 3-kinaasia, jotka stimuloivat vesikkelien muodostamiseen tarvittavan aktiinin 

polymerisaatiota (Li ym., 1998).  

 

1.1.3.  Kaveolivälitteinen endosytoosi 

Kaveolivälitteinen endosytoosi on huomattavasti klatriinivälitteistä endosytoosia 

valikoivampi ja tarkemmin säädelty tapa ottaa materiaalia solun sisään, ja se toimii 

myös reittinä sellaisiin solun organelleihin, joihin muut endosytoottiset mekanismit 

eivät helposti pääse (ks. yleiskatsaus Pelkmans ja Helenius, 2002). Kaveolivälitteinen 
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endosytoosi liittyy mm. signaalitransduktioon (Chun ym., 1994), kalsiumin säätelyyn ja 

signalointiin (Fujimoto, 1993) sekä potosytoosiin (Anderson, 1993). Endoteelisoluissa 

kaveolit toimivat mm. albumiinin ja alhaisen tiheyden lipoproteiinin transduktiossa 

(Ghitescu ym., 1986; Langeler ym., 1989). Lisäksi kaveolivälitteisen endosytoosin 

tiedetään olevan reitti eräille bakteerimyrkyille (Montesano ym., 1982) sekä viruksille 

(Anderson ym., 1996; Marjomäki ym., 2002).  

 

1.1.3.1. Kaveolien rakentuminen ja toiminta 

Kaveolit ovat pyöreitä, keskimäärin 50–80 nm:n läpimittaisia solukalvon 

sisäänkuroutumia, joita löytyy mm. endoteelisolujen, lihassolujen sekä epiteelisolujen 

pinnoilta. Niiden lipidikoostumus on pääasiassa kolesterolia sekä sfingolipidejä (ks. 

yleiskatsaus Pelkmans ja Helenius, 2002). Kaveolien pääproteiinina toimii 21 kDa:n 

kokoinen integraalinen kalvoproteiini, kaveoliini-1 (Rothberg ym., 1992). Kaveoliinien 

geeniperheeseen kuuluu myös kaksi muuta jäsentä, joista kaveoliini-2 ilmentyy usein 

yhdessä kaveoliini-1:n kanssa (Scherer ym., 1996), ja kaveoliini-3 toimii pääasiassa 

lihassoluissa (Way ja Parton, 1995). Kaveoliinien topologia on erikoinen, sillä niiden 

amino- ja karboksiterminaaliset päät osoittavat molemmat kohti sytoplasmaa, ja ne ovat 

kytkettyinä toisiinsa sellaisen hydrofobisen sekvenssin välityksellä, joka on hautautunut 

membraaniin mutta ei kuitenkaan läpäise solukalvoa (Dupree ym., 1993; Monier ym., 

1995).  

 

Kaveoliinit ovat olennainen osa kaveolien muodostumista (Fra ym., 1995). Ne sitovat 

kolesterolia, joka on välttämätön kaveolien rakentumiselle ja stabiilisuudelle (Rothberg 

ym., 1990a), ja toisaalta kolesterolin kuljetus ER:stä takaisin solukalvolle on täysin 

riippuvaista kaveoliini-1:stä (Smart ym., 1996). Kuten klatriinipeitteisten vesikkelien, 

myös kaveolien rakenteesta löytyy dynamiinia, jota tarvitaan vesikkelien fissiossa ja 

internalisaatiossa (Oh ym., 1998). Kaveolien internalisaatio vaatii myös 

aktiinitukirangan uudelleenjärjestäytymistä (Pelkmans ym., 2002). Parton ym. (1994) 

ovat osoittaneet, että kaveolien kuroutuminen solukalvolta on spesifisten signaalien 

tarkasti säätelemä tapahtuma, jossa fosforylaatio toimii keskeisenä tekijänä: fosfataasien 

inhibitio tehostaa internalisaatiota, kun taas vähentynyt tyrosiinikinaasien aktiivisuus 

heikentää sitä. Myös proteiinikinaasi Cα on osoittautunut tärkeäksi signaalitransduktion 
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säätelijäksi kaveolien muodostuessa (Mineo ym., 1998). Solukalvolla kaveolit ovat 

hyvin stabiileja rakenteita, joissa kaveoliini-1:n vaihtumista tapahtuu hyvin vähän 

(Tagawa ym., 2005).  

 

Internalisaation jälkeen kaveolit voivat siirtyä varhaiseen endosomiin (Pelkmans ym., 

2004) tai fuusioitua kaveoliini-1:tä sisältävien vesikkelien, kaveosomien, kanssa. 

Kaveosomit ovat pH-neutraaleja, kolesterolista ja sfingolipideistä muodostuvan kalvon 

ympäröimiä organelleja (Pelkmans ym., 2001), joista ligandit kuljetetaan edelleen 

Golgin laitteeseen tai ER:ään (Le ja Nabi, 2003). Esimerkiksi sfingolipidit sekä 

glykosyylifosfatidyyli-inositoli -linkitetyt proteiinit (GPI-AP, engl. 

glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins) lajitellaan Golgin laitteeseen 

kaveosomien välityksellä (Nichols ym., 2001; Puri ym., 2001). 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1.3. Ligandit pääsevät solun sisälle kaveolivesikkeleissä, jotka voivat fuusioitua pH-neutraalien 
risteys- ja lajitteluorganellien, kaveosomien, kanssa. Kaveosomeissa ligandit lajitellaan kuljetettavaksi 
edelleen Golgin laitteeseen tai ER:ään. (Mukaeltu artikkelista Razani ja Lisanti, 2001.)  
 

Kaveoleilla on keskeinen rooli solun signaloinnissa. Lisanti ym. (1994) eristivät 

tutkimuksissaan kaveoleja solukalvolta, ja havaitsivat niiden sisältävän useita erilaisia 

signaalimolekyylejä, mm. Src-perheeseen kuuluvia tyrosiinikinaaseja, heterotrimeerisiä 

G-proteiineja sekä Rap GTPaaseja. Useat näistä signaalimolekyyleistä ovat 

vuorovaikutuksessa kaveoliini-1:tä sisältävän domeenin kanssa (engl. caveolin 

scaffolding domein), ja kaveoliini-1:llä tiedetäänkin olevan huomattava merkitys 

signaalitransduktion säätelijänä (Li ym., 1996; Couet ym., 1997).  
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1.1.3.2. Kaveolivälitteistä endosytoosia käyttäviä viruksia 

SV40. SV40 on polyomaviruksiin kuuluva vaipaton DNA-virus. Se oli ensimmäinen 

virus, jonka varhaiset elektronimikroskooppiset tutkimukset osoittivat käyttävän 

kaveolivälitteistä endosytoosia soluun tunkeutumisessaan (Hummeler ym., 1970). SV40 

sitoutuu solukalvon MHC-I -kompleksiin (engl. major histocompatibility complex-I) 

(Atwood ja Norkin, 1989; Breau ym., 1992), jonka jälkeen se kulkeutuu pitkin 

solukalvoa ja kulkeutuu hyvin nopeasti solun sisään kaveolivesikkelin avulla (Anderson 

ym., 1996; Pelkmans ym., 2001). Kaveoleissa SV40-viruspartikkelit laukaisevat 

signaalikaskadin, joka johtaa tyrosiinikinaasien fosforylaatioon sekä aktiinitukirangan 

uudelleenjärjestäytymiseen. Signaloinnin seurauksena aktiini sekä dynamiini-2 sulkevat 

kaveolin ja vesikkeli siirtyy syvemmälle sytoplasmaan (Pelkmans ym., 2002). 

Viruspartikkelit kuljetetaan kaveosomeihin, joista ne lajitellaan eteenpäin 

kaveosomeista kuroutuvien tubulaaristen rakenteiden avulla. Normaalisti hyvin 

stabiilien kaveosomien morfologiassa tapahtuu muutoksia, ja ne voivat myös fuusioitua 

toistensa kanssa.  Kaveosomeista virukset kuljetetaan sileään ER:ään mikrotubuluksista 

koostuvaa verkostoa pitkin (Pelkmans ym., 2001). SV40 replikoituu tumassa, mutta sen 

reittiä sileästä ER:stä sytoplasman kautta tumaan ei vielä tunneta (ks. yleiskatsaus 

Pelkmans ja Helenius, 2003).   

 

Echovirus 1. Echovirus 1 (EV1) on pikornaviruksiin kuuluva vaipaton yksijuosteinen 

RNA-virus. Se käyttää internalisaatiossaan reseptorina solun pinnan α2β1-integriiniä 

(Bergelson ym., 1992). Aikaisemmissa tutkimuksissaan Marjomäki ym. (2002) 

havaitsivat EV1:n pääsevän solun sisälle kaveolivälitteisen endosytoosin avulla: 

viruspartikkelit sekä α2β1-integriini kolokalisoituivat kaveoliini-1:n kanssa 

vesikkelimäisissä rakenteissa ja kulkeutuivat solun perinukleaariselle alueelle. 

Pietiäinen ym. (2004) osoittivat, että EV1 siirtyy solukalvolta nopeasti kaveosomeihin. 

Prosessi on riippuvainen proteiinien fosforylaatiosta, kolesterolista ja dynamiini-2:sta 

kuten SV40-viruksen endosytoosi, mutta aktiinitukiranka ei ole välttämätön EV1:n 

internalisaatiolle. Myöskään mikrotubulusverkostoa ei tarvita, sillä EV1 ei kulkeudu 

kaveosomeista sileään ER:ään. EV1:n internalisaatioon ei kuitenkaan vaikuta 

aminoterminaalisesti GFP-leimattu kaveoliini-1 (Pietiäinen ym., 2004), joka tehokkaasti 

inhiboi SV40-viruksen internalisaatiota ja infektion etenemistä (Pelkmans ym., 2001). 
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Tämä on johtanut ajatukseen, jonka mukaan EV1 kulkeutuu kaveosomeihin myös toista, 

ei-kaveolaarista mekanismia käyttäen. Karjalainen ym. (2007, lähetetty) ovatkin 

tutkimuksissaan osoittaneet EV1:n internalisoituvan suurimmaksi osaksi 

makropinosytoosin kaltaista reittiä.  

 

1.1.4. Klatriinista ja kaveolista riippumaton endosytoosi 

Viime aikoina kiinnostusta on herättänyt myös klatriinista ja kaveolista riippumattomien 

endosytoosireittien toiminta. Makropinosytoosia on tutkittu jo pitkään, mutta muiden 

lipidipohjaisten mekanismien fysiologia tunnetaan vielä huonosti. Näiden reittien 

merkitys on kuitenkin korostunut, kun niin sanottujen klassisten endosytoosireittien 

osoittajina käytetyt markkerit ovat päässeet solun sisään myös vaihtoehtoista reittiä: 

esimerkiksi koleratoksiinia on pitkään pidetty markkerina kaveolivälitteisestä 

endosytoosista, mutta myöhemmin sen on huomattu internalisoituvan myös täysin 

kaveoleista riippumatta (Torgersen ym., 2001). Tutkimukset ovatkin osoittaneet soluilla 

olevan useita erilaisia ja rinnakkaisia mekanismeja partikkelien sisäänottoon. Nämä 

reitit ovat usein lipideistä riippuvaisia, mutta eroavat internalisaation nopeuden sekä 

useiden sytoplasman proteiinien, kuten dynamiinin ja aktiinin, toiminnan suhteen. 

 

1.1.4.1. Esimerkkejä endosytoosista ilman klatriinia ja kaveoleja  

Nykyisen käsityksen mukaan solukalvot koostuvat rakenteellisesti ja toiminnallisesti 

erilaisista mikrodomeeneista, joihin myös lipidilautat (engl. lipid rafts) kuuluvat. Niiden 

uskotaan toimivan mm. proteiinien lajittelussa sekä signaalikompleksien 

muodostamisessa. Lipidilauttojen määritelmästä on erilaisia näkemyksiä, mutta 

yleisimmän hypoteesin mukaan ne ovat 40–50 nm:n kokoisia rakenteita, jotka koostuvat 

kolesterolista ja sfingolipideistä sekä näihin liittyvistä proteiineista (ks. yleiskatsaus 

Simons ja Ikonen, 1997). Niihin tiedetään kiinnittyvän mm. GPI-linkitettyjä proteiineja 

(Brown ja Rose, 1992), solukalvon läpäiseviä proteiineja (Danielsen ja van Deurs, 1995; 

Lamaze ym., 2001) sekä Src-perheeseen kuuluvia tyrosiinikinaaseja (Mukherjee ym., 

2003). Kaveolit ovat lipidilautoista tunnetuimpia, mutta endosytoosissa on havaittu 

toimivan myös fysiologialtaan erilaisia lipidirakenteita.  
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GPI-linkitetyt proteiinit.  Monet solukalvon läpäisevät proteiinit sisältävät 

karboksiterminaalisen glykolipidin, glykosyylifosfatidyyli-inositolin (GPI, engl. 

glycosylphosphatidylinositol), joka toimii proteiinien kiinnittymisessä solukalvoon 

(Ferguson ym., 1985; Tse ym., 1985). GPI toimii alustana hyvin heterogeeniselle 

ryhmälle solun pintaproteiineja, joihin kuuluu mm. entsyymejä, reseptoreita, 

immuunipuolustuksen antigeeneja sekä parasiittien antigeeneja (ks. yleiskatsaus 

Ferguson ym., 1999). Kiinnittyminen GPI-alustaan on välttämätöntä useiden proteiinien 

toiminnalle ja endosytoosille, ja lisäksi näiden proteiinien on todettu toimivan 

reseptoreina monille viruksille sekä bakteerimyrkyille (Bergelson ym., 1994a; Diep ym., 

1998). GPI-linkitettyjen proteiinien on todettu internalisoituvan kaveolivälitteisesti 

(Rothberg ym., 1990b), mutta Sabharanjak ym. (2002) ovat havainneet niiden pääsevän 

soluun myös kaveolista ja klatriinista riippumattoman reitin välityksellä. GPI-linkitetyt 

proteiinit internalisoituvat sellaisiin endosomaalisiin vesikkeleihin, joihin perinteiset 

klatriini- ja kaveolireitin markkerit eivät pääse. Nämä vesikkelit on nimetty GEEC:ksi 

(engl. GPI-AP enriched early endosomal compartments). Vesikkelien muodostamiseen 

ei tarvita dynamiinia, mutta GPI-AP-kompleksin sisäänottoa ja GEEC:n muodostumista 

säätelee Rho -geeniperheeseen kuuluva cdc42-GTPaasi. Vesikkeleistä GPI-linkitetyt 

proteiinit kuljetetaan kierrättäviin endosomeihin ja niiden avulla takaisin solukalvolle 

(Sabharanjak ym., 2002).  

 

Interleukiini-2.  Toinen klatriinista ja kaveolista riippumaton endosytoosireitti on 

löydetty tutkittaessa interleukiini-2:n (IL-2, engl. interleukin-2) reseptoreita. 

Interleukiini-2 on sytokiini, joka toimii kasvutekijänä sekä immuunijärjestelmän 

keskeisenä säätelijänä. T-solujen nopea laajeneminen, erilaistuminen ja selviäminen 

immuunivasteen muodostuessa on IL-2:n säätelemää ja se on tärkeä myös B-solujen, 

luonnollisten tappajasolujen sekä säätelijä-T-solujen toiminnalle. Lamaze ym. (2001) 

ovat tutkineet IL-2:n internalisaatiota ja huomanneet sen pääsevän soluun ilman 

klatriini- ja kaveolivälitteistä reittiä. He havaitsivat IL-2 internalisoituvan 

lymfosyyteissä, joista kaveoliinit ja kaveolit puuttuvat (Fra ym., 1994). 

Dominanttinegatiivisen Eps15-proteiinin tiedetään inhiboivan klatriinivälitteistä 

endosytoosia (Benmerah ym., 1998), mutta interleukiini-2:n internalisaatioon sillä ei ole 

vaikutusta; IL-2:ta ei myöskään löydy klatriinipeitteisten vesikkelien sisältä (Lamaze 
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ym., 2001). Interleukiini-2:n on huomattu assosioivan solukalvon lipidilauttojen kanssa: 

sen ansiosta IL-2:n reseptorit konsentroituvat ja ne lajitellaan lipidilautoille. 

Sitouduttuaan IL-2:een reseptorit internalisoituvat nopeasti solun sisään mekanismilla, 

joka on riippuvainen dynamiinista sekä Rho-geeniperheeseen kuuluvasta RhoA 

GTPaasista (Lamaze ym., 2001). Lipidilautat saattavat olla osallisina IL-2:n 

endosytoosin myöhemmissäkin vaiheissa, sillä IL-2:ta on löydetty vesikkeleistä, joilla 

on rakenteellisia samankaltaisuuksia lipidilauttojen kanssa (Lamaze ym., 2001). Tätä 

hypoteesia tukee myös se, että lipidilauttojen komponentteja on löydetty kierrättävien 

endosomien sisältä (Gagescu ym., 2000).     

 

1.1.4.2. Makropinosytoosi 

Makropinosytoosi eroaa huomattavasti muista endosytoosimekanismeista. Se on 

aktiinista riippuva mekanismi, joka laukeaa vasteena solun saamalle stimulaatiolle. 

Tämän seurauksena solukalvo poimuuntuu valejalkojen avulla, ja solun sisään 

muodostuu suuria, 0.2–5 µm:n läpimittaisia vesikkeleitä, makropinosomeja. 

Makropinosytoosi on epiteelisolujen, fibroblastien, neutrofiilien ja makrofagien tärkein 

endosytoottinen mekanismi, ja suuren kokonsa takia makropinosomit tarjoavatkin 

tehokkaan, ei-spesifisen menetelmän makromolekyylien kuljettamiseen sytoplasmasta 

solun sisään (ks. yleiskatsaukset Swanson ja Watts, 1995; Sieczkarski ja Whittaker, 

2002).  

 

Useimmissa solutyypeissä makropinosytoosi laukeaa vasteena PMA:lle (Swanson, 

1989), EGF:lle (Haigler ym., 1979), PDGF:lle (Davies ja Ross, 1978) sekä Rho-

geeniperheeseen kuuluville GTPaaseille (West ym., 2000). Makropinosytoosin on 

todettu olevan ratkaisevan tärkeää dendriittisoluissa tapahtuvalle antigeenien esittelylle, 

ja näissä soluissa makropinosytoosia tapahtuukin jatkuvasti, ilman solun ulkopuolista 

stimulaatiota (Sallusto ym., 1995). Makropinosytoosia tarvitaan myös 

kilpirauhashormoni tyreoglobuliinin tehokkaassa internalisaatiossa (Ericson ym., 1983), 

ja se on mm. Salmonella-bakteerien tärkein internalisaatiomekanismi (Francis ym., 

1993).  
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i. Makropinosytoosi tarvitsee aktiivisen aktiinitukirangan. Makropinosomien 

muodostumisen edellytyksenä on monimutkaisen signaalikaskadin aikaansaama aktiinin 

polymerisaatio ja uudelleen järjestäytyminen. Tässä prosessissa Rho-geeniperheeseen 

kuuluvilla proteiineilla on tärkeä merkitys. Ryhmään kuuluvat pienet GTPaasit 

kontrolloivat signaalitransduktiota kaikissa eukaryoottisoluissa, ja aktiinitukirangan 

säätelyn lisäksi niiden tiedetään vaikuttavan solun polaarisuuteen, kalvoliikenteeseen 

sekä mikrotubulusten dynamiikkaan. GTPaasit säätelevät solun monimutkaisia 

prosesseja varsin yksinkertaisella mekanismilla: ne kiertävät kahden konformaation 

muodon, aktiivisen GTP:tä sitovan ja inaktiivisen GDP:tä sitovan muodon välillä. 

Aktiivinen muoto tunnistaa kohdeproteiinin, jonka kanssa se on vuorovaikutuksessa 

kunnes GTP hydrolysoidaan GDP:ksi (ks. yleiskatsaus Wennerberg ym., 2005).  

 

Rho-geeniperheen jäsenistä tunnetuimmat ovat RhoA, Rac1 ja cdc42, joista Rac1 ja 

cdc42 osallistuvat makropinosomien muodostamiseen (ks. yleiskatsaus Kirkham ja 

Parton, 2005). Rac1 ohjaa aktiinin polymerisaatiota ja tästä seuraavaa solukalvon 

poimuuntumista, mikä on välttämätöntä makropinosomien muodostumiselle (Ridley 

ym., 1992). Nobes ja Hall (1995) ovat osoittaneet Rac1:n aktivaatioon tarvittavan 

cdc42-proteiinia, joka osallistuu myös aktiinin polymerisaatioon. Cdc42:n aktivaation 

seurauksena muodostuu rihmamaisia valejalkoja, filopodeja, jotka ovat kolmas tärkeä 

aktiinitukirangan komponentti stressisäikeiden ja levymäisten valejalkojen 

(lamellipodien) lisäksi. 

 

Makropinosytoosin myöhemmissä vaiheissa tarvitaan PI 3-kinaasien sekä ADP-

ribosylaatiotekijä 6-proteiinien (Arf6, engl. ADP-ribosylation factor 6) toimintaa. PI 3-

kinaasit kontrolloivat lukuisia solulle välttämättömiä prosesseja kuten 

signaalitransduktiota, solunsisäistä kalvoliikennettä ja solun tukirangan dynamiikkaa. 

Makropinosytoosissa PI 3-kinaasit osallistuvat kalvon poimuuntumisen seurauksena 

syntyvän makropinosomin sulkemiseen ja vesikkelin muodostamiseen solun sisälle. PI 

3-kinaasien rooli makropinosytoosissa on merkittävä, sillä niiden katalyyttisen 

alayksikön inhibitio estää makropinosomien muodostumisen lähes täydellisesti (Araki 

ym., 1996).  
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ARF-geeniperheeseen kuuluvat GTPaasit säätelevät osaltaan solun kalvoliikennettä ja 

organellien muodostumista. Niiden tiedetään kontrolloivan mm. vesikkelien liikkumista 

ER:n ja Golgin laitteen välillä (Dascher ja Balch, 1994), endosomien kalvojen 

fuusioitumista (Lenhard ym., 1992) sekä fosfolipaasi D:n aktivaatiota (Brown ym., 

1993). Solukalvolta sekä endosomaalisista rakenteista löytyy runsaasti tähän perheeseen 

kuuluvaa Arf6-proteiinia (Peters ym., 1995; Cavenagh ym., 1996). Solukalvolla Arf6 

sijaitsee GTP:tä sitovassa muodossa ja endosomaalisissa vesikkeleissä GDP:tä sitovassa 

muodossa, ja tämän syklin on todettu säätelevän Arf6:n liikkumista solukalvon ja 

endosomien välillä (Peters ym., 1995). Zhang ym. (1999) ovat havainneet Arf6:n 

säätelevän Rac-proteiinien aktivoimaa solukalvon poimuuntumista ja siten osallistuvan 

aktiinitukirangan uudelleenorganisoitumiseen. Solun sisällä se toimii puolestaan 

endosomaalisten vesikkelien kierrätyksessä takaisin solukalvolle (D'Souza-Schorey ym., 

1998). Makropinosytoosissa tällä on keskeinen rooli, sillä Arf6:n 

dominanttinegatiivisen muodon, Arf6T27N:n, on todettu inhiboivan makropinosytoosia 

tehokkaasti (D'Souza-Schorey ym., 1995).  

 

ii. Makropinosytoosi virusten internalisaatiossa. Ei-spesifisenä mekanismina 

makropinosytoosin ei tiedetä olevan kovinkaan monen viruksen ensisijainen 

endosytoosireitti. Ihmisen immuunikatovirus-1 (HIV-1, engl. human immunodeficiency 

virus-1) pääsee normaalisti solun sisälle fuusioitumalla suoraan solukalvon kanssa, 

mutta makrofageissa sen on huomattu internalisoituvan myös makropinosytoosin avulla. 

HIV-1:n indusoima makropinosytoosi tunnetaan kuitenkin vielä huonosti, ja lisäksi se ei 

ole virukselle kovin tehokas mekanismi, sillä suurin osa makropinosomeihin 

internalisoituneista viruspartikkeleista tuhoutuu nopeasti (Marechal ym., 2001).  

 

Adenovirus 2:n tiedetään internalisoituvan klatriinipeitteisiin vesikkeleihin (Varga ym., 

1991), mutta Meier ym. (2002) ovat havainneet sen indusoivan epiteelisoluissa myös 

makropinosytoosia. Ad2:n stimuloima makropinosytoosi vaatii viruksen reseptorin αV-

integriinin aktivaatiota, ja on samalla tavoin riippuvainen aktiinitukirangan 

polymerisaatiosta ja solukalvon poimuuntumisesta kuin kasvutekijöiden indusoima 

makropinosytoosi. Signaalikaskadin myöhemmissä vaiheissa tarvitaan myös 

proteiinikinaasi C:n aktivaatiota sekä Rho-geeniperheeseen kuuluvia proteiineja. 
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Erikoista adenovirus 2:n indusoimassa makropinosytoosissa on se, että virus myös 

stimuloi makropinosomien sisällön vapautumista solun sytoplasmaan. Tätä viruksen 

kontrolloimaa mekanismia ei kuitenkaan vielä tunneta (Meier ym., 2002).  

 

iii. Echovirus 1 ja makropinosytoosi. Karjalainen ym. (2007, lähetetty) ovat tutkineet 

echovirus 1:n internalisaation varhaisia vaiheita ja huomanneet viruksen päätyvän 

kaveosomeihin kaveolivälitteisestä endosytoosista riippumatonta reittiä. Tutkimuksessa 

EV1:tä sekä viruksen reseptoria, α2β1-integriiniä, löytyi internalisaation alkuvaiheessa 

suurista, tubulaarisista vesikkeleistä, jotka eivät kolokalisoituneet klassisten 

endosomaalisten markkereiden eivätkä kaveoliini-1:n kanssa. Sen sijaan havaittiin 

kolokalisaatiota makropinosomireitin markkereiden, dekstraanin (Sabrahanjak ym., 

2002) sekä HRP:n (Noble ym., 1994), kanssa. Pian internalisaation jälkeen näiden 

yksinkertaisten, makropinosomin kaltaisten vesikkelien havaittiin kypsyvän nopeasti 

suureksi, kaveoliini-1:tä sisältäväksi monivesikkeliseksi organelliksi, kaveosomiksi.  

 

Karjalainen ym. (2007, lähetetty) tutkivat EV1:n internalisaatiota myös fosfolipaasi C:n 

sekä amiloridi EIPA:n (5-[N-etyyli-N-isopropyyli]) avulla. Makropinosytoosin 

tiedetään tarvitsevan fosfolipaasi C:n aktivaatiota (Amyere ym., 2000), ja EIPA 

puolestaan estää makropinosomien muodostumisen inhiboimalla solun Na+/H+-

vaihtajan toimintaa (West ym., 1989). Tutkimuksessa havaittiin fosfolipaasi C:n 

inhibition estävän täysin EV1:n ja α2β1-integriinin internalisaation. Samoin EIPA-

käsittely pysäytti internalisaation varhaisiin, tubulaarisiin vesikkeleihin ja esti siten 

virusten lajittelun kaveosomeihin. Tutkimuksessa testattiin myös makropinosytoosissa 

tarvittavien GTPaasien, Rac1:n ja cdc42:n (Ridley ym., 1992; Nobes ja Hall, 1995) sekä 

p21-aktivoitujen kinaasien (PAK, engl. p21-activated kinase) (Dharmawardhane ym., 

2000) vaikutusta infektioon. Sekä Rac1:n että cdc42:n dominanttinegatiiviset muodot 

vähensivät EV1:n infektiotehokkuutta, ja Pak1-mutantti puolestaan esti EV1-infektion 

täysin. Karjalainen ym. (2007, lähetetty) totesivat myös aktiinin polymerisaation olevan 

välttämätöntä infektion alkuvaiheille. EV1:n internalisaation havaittiin siten olevan 

riippuvaista useista makropinosytoosin säätelijöistä, ja tulokset osoittivatkin viruksen 

internalisoituvan tehokkaasti klatriinista-, kaveolista ja dynamiinista riippumattoman, 

makropinosytoosin kaltaisen reitin välityksellä. 



 

 

22 

1.2. Fissiomekanismissa vaikuttavia proteiineja 

 

Solunsisäinen kalvoliikenne on kontrolloitu, dynaaminen prosessi, joka perustuu 

lipidien ja proteiinien rakenteelliseen ja toiminnalliseen vuorovaikutukseen. Biologisten 

kalvojen kulkeutuminen fissiomekanismin avulla ja toisaalta kalvojen yhdistyminen 

fuusioitumalla on tärkeää paitsi endo- ja eksosytoosissa, myös esimerkiksi solun 

jakautumisessa ja hermosolujen viestinvälityksessä. Fissiomekanismi tunnetaan vielä 

fuusiota huonommin, vaikka se on oleellinen prosessi mm. solunsisäisten 

kuljetusvesikkeleiden sekä tubulaaristen kuljetusrakenteiden muodostamisessa. Viime 

aikoina kiinnostusta on herättänyt erilaisten proteiinien merkitys fissioprosessissa, sillä 

pitkään ainoastaan dynamiinin on tiedetty osallistuvan fissiossa toimivan 

proteiinikoneiston muodostamiseen. CtBP3/BARS-proteiinin on huomattu 

kontrolloivan kalvojen fissiota dynamiinista riippumattomilla endo- ja eksosytoottisilla 

kuljetusreiteillä (Bonazzi ym., 2005), ja myös proteiinikinaasi D:n on todettu 

osallistuvan fissiomekanismilla tubulaaristen kuljetusrakenteiden muodostamiseen 

(Yeaman ym., 2004).  

 

1.2.1. Dynamiini 

Dynamiini kuuluu rakenteellisesti samankaltaiseen mutta toiminnallisesti hyvin 

heterogeeniseen GTPaasien perheeseen (Vallee ym., 1993). Se löydettiin tutkittaessa 

naudan aivokudoksen mikrotubuluksia, joiden toimintaa dynamiinin todettiin 

stimuloivan voimakkaasti (Shpetner ja Vallee, 1989). Dynamiinia koodittaa kolme 

geeniä, joiden tuotteet ilmenevät eri kudoksissa: dynamiini-1 toimii hermosoluissa 

synaptisten vesikkelien muodostamisessa (Takei ym., 1996), ja dynamiini-2 on 

puolestaan ubiqitiinia sitova proteiini, joka osallistuu mm. aktiinitukirangan uudelleen 

järjestäytymiseen (Cook ym., 1994). Dynamiini-3 ekspressoituu mm. aivoissa ja 

keuhkoissa (Cook ym., 1996).  

 

Dynamiini on monimutkainen, useita domeeneja sisältävä 100 kDa:n kokoinen proteiini. 

Hyvin konservoituneen GTPaasi-domeenin lisäksi kaikki dynamiinien isomuodot 

sisältävät plekstriini-homologisen domeenin, joka osallistuu useisiin proteiinien välisiin 

sekä proteiinien ja lipidien välisiin vuorovaikutuksiin (Wang ym., 1995). Plekstriini-
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homologisen domeenin spesifinen vuorovaikutus fosfatidyyli-inositoli-4,5-bifosfaatin 

kanssa toimii kalvojen kohdentamisessa (Salim ym., 1996). Karboksiterminaalisen pään 

proliinirikas domeeni sisältää tunnistuskohtia useille Src-homologisen 3-domeenin 

sisältäville proteiineille (Gout ym., 1993). GTPaasi-domeenin kanssa 

vuorovaikutuksessa oleva GTPaasin efektoridomeeni stimuloi voimakkaasti GTP:n 

hydrolyysiä (Muhlberg ym., 1997). Dynamiinilla arveltiin olevan rooli endosytoosissa 

sen jälkeen, kun sen huomattiin olevan nisäkkäiden homologi sellaiselle Drosophila-

kärpäsen geenille, jonka mutaatio estää klatriinipeitteisten vesikkelien muodostumisen 

(van der Bliek ja Meyerowitz, 1991). Tämän hypoteesin tueksi tulivat tutkimukset, 

joissa huomattiin mutaatioiden dynamiinin GTP:tä sitovassa domeenissa inhiboivan 

endosytoosia (van der Bliek ym., 1993; Herskovits ym., 1993). Dynamiinin 

rakenteelliset tutkimukset osoittivat sen olevan tetrameeri (Muhlberg ym., 1997), jolla 

on kyky kerääntyä spontaanisti renkaiksi ja spiraaleiksi solukalvolla muodostuvan 

klatriinipeitteisen vesikkelin kaulan ympärille (Hinshaw ja Schmid, 1995). Tämä 

puolestaan johtaa konformaation muutoksen avulla vesikkelin irtoamiseen solun sisälle.  

Proliinirikas domeeni ohjaa dynamiinin kerääntymistä (Hinshaw ja Schmid, 1995), 

mikä puolestaan stimuloi GTPaasi-domeenin toimintaa: dynamiini pystyy siten itse 

säätelemään omaa GTPaasi-aktiivisuuttaan (Warnock ym., 1996). GTP:n sitominen ja 

hydrolyysi saavat aikaan kalvojen fissioitumisen ja vesikkelin kuroutumisen irti 

solukalvolta (Damke ym., 1994). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1.4. Dynamiinin kierto kahden konformaation muodon, GTP:tä sitovan (’T’) ja GDP:tä sitovan 
(’D’), välillä johtaa lopulta vesikkelin kuroutumiseen solun sisälle. 1. Dynamiini liittyy vesikkeliin 
GDP:tä sitovassa muodossa, jonka jälkeen (2) GTP:n sitoutuminen saa aikaan dynamiinin kerääntymisen 
renkaiksi ja spiraaleiksi (engl. self assembly) muodostuvan vesikkelin kaulan ympärille. 3. GTP:n 
hydrolyysi aiheuttaa dynamiinin konformaation muutoksen, joka sulkee vesikkelin. 4. Vesikkelin hajotus 
solun sisällä vapauttaa dynamiinin uudelleen kierrätykseen. (Mukaeltu artikkelista Hinshaw ja Schmid, 
1995.) 

1 
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Tutkimukset ovat osoittaneet dynamiinin olevan osallisena myös endosytoosin 

myöhemmissä vaiheissa, sillä sen on havaittu osallistuvan endosomaalisten rakenteiden 

muodostumiseen hermosoluissa (Takei ym., 1996) sekä vesikkelien kuljetukseen 

endosomeista Golgin laitteeseen (Llorente ym., 1998; Nicoziani ym., 2000). 

Dynamiinin rooli TGN:n fissiotapahtumissa on kuitenkin vielä epäselvä, sillä 

dynamiinin paikallistumisesta Golgin laitteessa ja sen osallistumisesta 

kuljetusvesikkelien muodostamiseen on ristiriitaista tietoa.  Jones ym. (1998) ovat 

raportoineet dynamiini-2:n lokalisoituvan Golgin laitteeseen, ja Kreitzer ym. (2000) 

ovat todenneet dynamiini-2 -mutanttien estävän TGN:stä solukalvolle ohjautuvien 

kuljetusvesikkelien muodostumisen. Toisaalta toiset tutkimukset ovat osoittaneet 

dynamiini-2 -mutanttien inhiboivan vain reseptorivälitteistä endosytoosia, eikä näiden 

tutkimusten mukaan niillä ole vaikutusta muuhun kalvoliikenteeseen tai vesikkelien 

kierrättämiseen Golgista takaisin solukalvolle (Altschuler ym., 1998; Kasai ym., 1999). 

Onkin mahdollista, että vain spesifiset dynamiini-2:n isomuodot lokalisoituvat Golgin 

laitteeseen ja osallistuvat siellä kuljetusvesikkeleiden muodostamiseen, mutta 

dynamiinin rooli vesikkelien kierrätyksessä jää silti vielä tutkimuksen kohteeksi.  

 

1.2.2. CtBP3/BARS 

CtBP3/BARS (engl. C-terminal-binding protein/brefeldin A-ADP ribosylated substrate), 

eli lyhyemmin BARS, on 50 kDa:n kokoinen sytoplasminen proteiini, joka toimii 

kahdessa hyvin erilaisessa roolissa solun sisällä. Sen osallistuminen transkription 

säätelyyn (Nibu ym., 1998) on tärkeää kasvulle, kehitykselle ja onkogeneesille, ja 

solunsisäisessä kalvoliikenteessä BARS toimii mm. indusoimalla kalvojen fissiota 

Golgin laitteessa (Spano ym., 1999; Weigert ym., 1999). Proteiinin nimi on peräisin 

tästä kaksijakoisesta roolista: sen on havaittu toimivan substraattina brefeldiini A-

kemikaalin (BFA, engl. brefeldin A) indusoimalle ADP:n ribosylaatiolle (De Matteis 

ym., 1994), ja lisäksi BARS:n huomattiin olevan lähes täysin homologinen kahdelle 

nisäkkäiden CtBP -perheen jäsenelle (aminohapposekvenssien yhtäläisyys ihmisen ja 

hiiren CtBP1-proteiinien kanssa 97 % ja CtBP2-proteiinien kanssa 79 %). BARS on 

siten kolmas isomuoto CtBP-geeniperheessä (Spano ym., 1999).  
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1.2.2.1. CtBP3/BARS transkription säätelyssä 

Transkription repressio, samoin kuin sen aktivaatiokin, on olennaisen tärkeää geenien 

ilmenemisen säätelyssä. CtBP-geeniperheen jäsenet toimivat repressoriproteiinien 

avustajina transkription säätelyssä (Schaeper ym., 1995; Turner ja Crossley, 1998). 

Säätelyn tarkkaa mekanismia ei vielä tunneta, mutta niiden tiedetään toimivan 

dimeereinä, ja tunnistavan DNA:han sitoutuvista proteiineista karboksiterminaalisessa 

päässä sijaitsevan proliini-X-asparagiinihappo-leusiini-seriini -jakson, jossa X on usein 

leusiini tai valiini (Boyd ym., 1993). Sama tunnistusjakso on myös monilla virusten 

proteiineilla, mm. adenovirusten E1A-proteiinilla (Boyd ym., 1993), ja tällä 

vuorovaikutuksella uskotaankin olevan kriittinen rooli adenovirusten replikaatiossa ja 

onkogeenisessä transformaatiossa (Schaeper ym., 1995).  

 

CtBP-proteiinien osallistuminen sekä solun omaan että viraaliseen transkription 

säätelyyn on johtanut ajatukseen, että ne ovat osa paljon suurempaa, NADH:n 

kontrolloimaa säätelymekanismia. Zhang ym. (2002) ovat havainneet CtBP-proteiinien 

sitoutumisen transkription repressiotekijöihin olevan NAD+:n ja NADH:n säätelemää. 

Solun NADH:n määrän lisääntyminen stimuloi CtBP:n sitoutumista repressiotekijöihin, 

ja tämä CtBP:n kyky tunnistaa ja käyttää hyväkseen solun NAD+/NADH -suhteen 

muutoksia auttaa sitä toimimaan sensorina transkription säätelyssä (Zhang ym., 2002). 

Schaeper ym. (1995) ovat lisäksi huomanneet CtBP-proteiinien olevan rakenteellisesti 

samankaltaisia NAD+:sta riippuvien dehydrogenaasien kanssa, ja Kumar ym. (2002) 

totesivat tutkimuksissaan CtBP:n todellakin olevan dehydrogenaasi, jonka kyky sitoa 

NAD+:a ja NADH:ta on oleellista transkription repressiotekijöiden sitoutumiselle ja 

transkription säätelylle.   

 

1.2.2.2. CtBP3/BARS ja Golgin laitteen kalvojen fissio 

BARS:n rooli kalvojen fissiossa löydettiin tutkittaessa BFA:ta. BFA on sienikemikaali, 

joka hajottaa Golgin laitteen kalvoproteiineja ja aiheuttaa nopeasti sen hajoamisen 

tubulaariseksi verkostoksi (Fujiwara ym., 1988; Lippincott-Schwartz ym., 1989). 

Tämän lisäksi BFA:n huomattiin stimuloivan BARS-proteiinien ADP-ribosylaatiota, ja 

tämän stimulaation auttavan Golgi-kompleksin hajottamisessa (De Matteis ym., 1994). 

Mironov ym. (1997) havaitsivat BARS:n olevan sellainen sytoplasman tekijä, joka voi 
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estää BFA:n aiheuttaman Golgin laitteen hajoamisen, mutta jonka aktiivisuus voidaan 

kumota ADP:n ribosylaatiolla. Sen fysiologinen tehtävä on siten stabiloida Golgi-

kompleksia (Spano ym., 1999). Tarkemmat tutkimukset osoittivat BARS:n olevan 

oleellinen komponentti Golgin laitteen fissiomekanismien säätelyssä ja tubulaaristen 

rakenteiden organisaatiossa (Spano ym., 1999; Weigert ym., 1999).  

 

BARS:n indusoima kalvojen fissio tarvitsee asyyli-koentsyymi A:n aktivaatiota. Nämä 

entsyymit ovat keskeisiä lipidien metabolian säätelijöitä toimien asyyliryhmien 

pääasiallisina luovuttajina. BARS:n aktivoimina ne katalysoivat selektiivisesti 

lysofosfaattihapon asylaatiota fosfaattihapoksi, mikä johtaa fosfaattihapon paikalliseen 

kertymiseen kalvolle (Weigert ym., 1999). Tämä saa aikaan kalvon kaareutumisen ja 

lopulta fissioitumisen Golgin laitteesta (Weigert ym., 1999). Nardini ym. (2003) ovat 

tutkineet BARS:n rakennetta ja havainneet, että sen kyky toimia kahdessa täysin 

erillisessä solun tapahtumassa, tumassa sekä Golgin laitteessa, on seurausta proteiinin 

konformaation muutoksista. BARS:n toimiminen transkription säätelyssä on seurausta 

NAD(H):n sitoutumisen aiheuttamasta rakenteen muutoksesta, jossa proteiinista 

muodostuu stabiili dimeerinen muoto. Tämän suljetun konformaation ansiosta proliini-

X-asparagiinihappo-leusiini-seriini -tunnistusjakso asettuu oikeaan kohtaan 

proteiinikompleksin muodostamiseksi (Nardini ym., 2003). Asyyli-koentsyymi A:n 

sitoutuminen puolestaan indusoi BARS:n muutosta avoimeen konformaatioon, jolloin 

suurikokoinen lysofosfaattihapposubstraatti pääsee sitoutumaan kompleksiin (Nardini 

ym., 2003). 

 

1.2.2.3. CtBP3/BARS fissioproteiinina eksosytoosissa ja endosytoosissa 

Uusimmat tutkimukset ovat lisänneet tietoa BARS:n erilaisista säätelymekanismeista. 

Bonazzi ym. (2005) ovat tutkineet BARS:n roolia solunsisäisessä kuljetusliikenteessä, 

ja havainneet sen osallistuvan sekä endo- että eksosytoosireittien säätelyyn. 

Tutkimukset osoittivat näiden reittien olevan dynamiinista riippumattomia.  

 

Bonazzi ym. (2005) havaitsivat BARS:n osallistuvan Golgin laitteesta solukalvolle 

ohjautuvien kuljetusvesikkelien muodostamiseen. BARS:n mikroinjektoiminen soluihin 

aiheutti massiivisen ja nopean vesikkelien muodostumisen TGN:stä ja niiden 
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kulkeutumisen solukalvolle. Vesikkelien muoto, koko ja dynaamiset ominaisuudet, 

kuten fuusioituminen solukalvoon, olivat tyypillisten Golgin laitteesta solukalvolle 

kulkevien kuljetusvesikkelien kaltaisia (Polishchuk ym., 2003). Bonazzi ym. (2005) 

tutkivat BARS:n vaikutusta vesikkelien muodostumiseen myös inhiboimalla 

endogeenisen BARS-proteiinin toimintaa. BARS:n inhiboiminen vasta-aineella esti 

lähes täysin sekä vesikkelien muodostumisen että niiden kulkeutumisen solukalvolle. 

Dominanttinegatiivisen BARS-proteiinin vaikutus oli samanlainen. Nämä tulokset 

osoittavat BARS:n aktivoivan TGN:n tubulaaristen esiasteiden fissiota 

kuljetusvesikkeleiksi, jotka mikrotubulusverkostoa hyväksi käyttäen kulkeutuvat Golgin 

laitteesta solukalvolle. Lisäksi BARS:n todettiin toimivan dynamiinista riippumatta, 

sillä dominanttinegatiivisella dynamiinilla ei ollut vaikutusta vesikkelien 

muodostumiseen tai kuljetukseen. BARS:n ja dynamiinin osoitettiin toimivan toisistaan 

riippumatta ja kontrolloivan erillisiä reittejä Golgin laitteesta: BARS basolateraalista ja 

dynamiini apikaalista kuljetusreittiä (Bonazzi ym., 2005).  

 

BARS:n rooli endosytoosissa oli tutkimuksen toinen merkittävä kohde. Bonazzi ym. 

(2005) havaitsivat, että dynamiinista riippuvalla, reseptorivälitteisellä 

endosytoosireitillä dynamiinin mutatoiminen oletetusti esti markkerina käytetyn 

transferriinin (Ehrlich ym., 2004) endosytoosin, mutta BARS:n inhiboimisella ei ollut 

vaikutusta. Sen sijaan dynamiinista riippumattomalla endosytoosireitillä dekstraani-

markkerin (Sabharanjak ym., 2002) endosytoosi väheni merkittävästi BARS-mutantin 

ansiosta, kun taas dynamiinimutantti ei vaikuttanut markkerin internalisaatioon. Näiden 

havaintojen perusteella BARS:n ja dynamiinin ajatellaan säätelevän erillisiä 

endosytoosireittejä toisistaan riippumatta.  

 

1.2.3. Proteiinikinaasi D 

Proteiinikinaasi D (PKD, engl. protein kinase D) on sytoplasman seriini/treoniini -

spesifinen kinaasi, joka paikantuu erilaisille kalvorakenteille solutyypistä riippuen 

(Matthews ym., 2000) ja osallistuu mm. signaalitransduktion, solun jakautumisen ja 

erilaistumisen säätelyyn (ks. yleiskatsaus Rozengurt ym., 2005). Golgin laitteeseen 

sitoutuneena sen on todettu toimivan fissioproteiinina TGN:stä solukalvolle ohjautuvien 

tubulaaristen kuljetusorganellien muodostamisessa (Liljedahl ym., 2001). PKD sitoutuu 
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Golgin laitteeseen spesifisesti diasyyliglyserolin välityksellä (Valverde ym., 1994), 

jonka jälkeen se stabiloituu aktiiviseen konformaatioonsa seriinitähteiden 

fosforylaatiolla (Iglesias ym., 1998). Liljedahl ym. (2001) osoittivat proteiinien 

kuljetuksen TGN:stä solukalvolle vaativan PKD:n aktivaatiota: PKD:n kinaasi-

inaktiivinen muoto aiheuttaa Golgin laitteen tubularisoitumisen, mutta fragmentit eivät 

kuitenkaan irtoa kalvosta. Näin ollen myös solukalvolle kuljetettavien proteiinien 

kulkeutuminen estyy, mikä osoittaa PKD:n säätelevän kalvojen fissiota ja 

kuljetusorganellien muodostumista (Liljedahl ym., 2001). Yeaman ym. (2004) osoittivat 

kuitenkin PKD:n aktivaation olevan spesifisesti kuljetettavasta molekyylistä 

riippuvaista, sillä sitä tarvitaan vain basolateraalisten kalvoproteiinien kuljetukseen 

Golgin laitteesta solukalvolle.  

 

 

1.3. Echovirus 1 käyttää reseptorinaan α2β1-integriiniä  

 

1.3.1. Echovirus 1  

Echovirukset ovat pikornavirusten ryhmään kuuluvia yksijuosteisia RNA-viruksia. 

Pikornavirukset ovat pieniä, vain noin 30 nm:n läpimittaisia viruksia, joiden 

yksinkertainen ikosaedraalinen rakenne koostuu 60 morfologisesta yksiköstä ja jokainen 

yksikkö neljästä erilaisesta kapsidiproteiinista. Useilla pikornaviruksilla on 

pintarakenteessaan syventymiä (engl. canyon), joiden on todettu toimivan 

sitoutumiskohtina immunoglobuliineihin kuuluville reseptorimolekyyleille. 

Pikornavirukset käyttävät hyväkseen lähetti-RNA:n cap-rakenteesta (7-

metyyliguanosiini) riippumatonta translaatiomekanismia, jossa isäntäsolun oma lähetti-

RNA:n translaatio pysäytetään kokonaan infektion ajaksi. Viruksen yksijuosteinen 

(+)ssRNA-genomi transloidaan polyproteiiniksi, joka hajotetaan proteolyyttisesti 

esiasteiksi sekä kypsiksi virusproteiineiksi. Pikornavirusten lisääntyminen tapahtuu 

kokonaan solun sytoplasmassa (ks. yleiskatsaus Bedard ja Semler 2004). 

Pikornavirukset jaetaan seitsemään pääryhmään fysikaalisten ominaisuuksien, RNA-

sekvenssien ja genomin organisaation perusteella. Useat näistä viruksista aiheuttavat 

vakavia infektioita sekä ihmisille että eläimille. Muun muassa poliovirus, hepatiitti A -

virus sekä tavallisen flunssan aiheuttava ihmisen rinovirus kuuluvat pikornaviruksiin (ks. 
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yleiskatsaukset Rossmann ym., 2002; Bedard ja Semler, 2004). Echovirukset kuuluvat 

enterovirusten pääryhmään. Enterovirukset jakautuvat lähes sataan, geneettisesti 

toisilleen sukua olevaan serotyyppiin, jotka infektoivat pääasiassa hengitysteiden ja 

ruuansulatuskanavan kautta. Ihmisillä echovirukset aiheuttavat mm. 

aivokalvontulehdusta, sydänlihastulehdusta sekä lieviä hengitystieinfektioita (Grist ym., 

1978). 

 

1.3.2. Echovirus 1:n sitoutuminen 

Integriinit ovat rakenteellisesti, toiminnallisesti ja immunokemiallisesti samankaltaisia 

solun pinnan glykoproteiinireseptoreita, jotka välittävät solu-soluväliaine- sekä solu-

soluadheesioita. Sen lisäksi että ne toimivat mekaanisena linkkinä solutukirangan ja 

solunulkoisten ligandien välillä, integriinit osallistuvat signaalinsiirtäjinä myös solun 

jakautumiseen, liikkumiseen ja erilaistumiseen. Integriinien heterodimeerinen rakenne 

koostuu α- ja β-alayksiköistä, jotka sitoutuvat toisiinsa ei-kovalenttisesti muodostaen 24 

erilaista integriinireseptoria. Integriinit voidaan jakaa vielä alaryhmiin β-alayksiköiden, 

ligandinsitomiskyvyn sekä α-alayksiköiden rakenteellisten samankaltaisuuksien 

perusteella (ks. yleiskatsaukset Hynes, 1992 ja Plow ym., 2000). Solunulkoisen tilan 

proteiinit, kuten kollageenit, laminiinit ja fibronektiinit, sekä myös monet 

immunoglobuliineihin kuuluvat adheesioproteiinit toimivat integriinien luonnollisina 

ligandeina. Integriinit tunnistavat usein ligandeistaan kolmen aminohapon pituisen 

arginiini-glysiini-aspartaattihappo -jakson, mutta useimpien integriinien tunnistus on 

silti tästä jaksosta riippumatonta (Pierschbacher ja Ruoslahti, 1984). 

 

Bergelson ym. (1992) osoittivat echovirus 1:n käyttävän reseptorinaan solun pinnan 

α2β1-integriiniä. Tarkemmat tutkimukset ovat osoittaneet varsinaiseksi 

sitoutumiskohdaksi integriinin I-domeenin (engl. inserted domein), 191 aminohapon 

pituisen alueen α2-alayksikössä (Bergelson ym., 1994b). Echovirus 1 sitoutuu α2β1-

integriiniin hyvin spesifisesti: esimerkiksi hiiren α2-integriini on 

aminohapposekvensseiltään 83-prosenttisesti identtinen ihmisen α2-integriinin kanssa, 

mutta EV1 ei silti sitoudu siihen (Edelman ym., 1994). Tämän spesifisyyden on 

osoitettu johtuvan nimenomaan I-domeenissa sijaitsevista aminohapposekvensseistä 

(King ym., 1997).  
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1.3.2.1. α2β1 ja kollageeneja sitovat integriinit 

Integriiniperheen jäsenille on ominaista niiden kyky tunnistaa useita eri ligandeja. α2β1-

integriini pystyy sitomaan solutyypistä riippuen mm. kollageeneja (I-VII), laminiineja 

(1, 2 ja 4) sekä tenaskiineja. Fibroblasteissa, verihiutaleissa ja valkosoluissa α2β1 toimii 

pääasiallisena kollageenireseptorina (Kunicki ym., 1988; Santoro ym., 1988; Goldman 

ym., 1992). α2β1-integriinin sitoutumiskohta tyypin I ja IV kollageeneissa on 

kolmoisheliksin alueella (Gullberg ym., 1992), mutta se ei kuitenkaan toimi yleisenä 

reseptorina kollageeneille tyypilliselle kolmoisheliksirakenteelle (Tuckwell ym., 1996).  

 

α2β1-integriinin kyky säädellä kollageenin uudelleen organisoitumista ja 

kollageenisäikeiden supistumista (Schiro ym., 1991) on olennaisen tärkeää mm. 

alkionkehityksen ja haavan paranemisen aikana. Riikonen ym. (1995) osoittivat α2β1-

integriinin toimivan kollageenisynteesin positiivisena säätelijänä, sillä sen huomattiin 

säätelevän sekä tyypin I kollageenin että kollageenia hajottavan matriksin 

metalloproteaasin ilmentymistä. Tämä tukee tutkimuksia, joiden mukaan α2β1 on tärkeä 

myös syöpäsolujen liikkumiselle ja tunkeutumiselle (Yamada ym., 1990).  

 

α2β1 sitoo ligandeja α2-alayksikön aminoterminaalisessa päässä sijaitsevan I-domeenin 

avulla (Kamata ym., 1994). I-domeeni on siten myös integriinin luonnollisen ligandin, 

tyypin I kollageenin (Calderwood ym., 1997) sekä echovirus 1:n (Bergelson ym., 1994) 

sitoutumiskohta. EV1:n kryoelektronimikroskooppiset rakennetutkimukset ja 

molekyylimallitukset ovat kuitenkin osoittaneet, että virus ja kollageeni eivät voi 

sitoutua yhtä aikaa α2I-domeeniin (Xing ym., 2004). Kollageeni sitoutuu I-domeenissa 

metalli-ioneista riippuvaan MIDAS-sitoutumiskohtaan (engl. metal-ion dependent 

adhesion site) (Kamata ym., 1999) ja EV1 lähelle sitä, mutta steeristen esteiden takia 

samanaikainen sitoutuminen on mahdotonta; virusten on kilpailtava kollageenin kanssa 

vapaista α2β1-integriineistä (Xing ym., 2004). Echovirus 1 ei tarvitse sitoutumiseensa 

metalli-ioneja (Bergelson ym., 1993), ja lisäksi EV1:n sitoutuminen α2I-domeeniin on 

10-kertaisesti voimakkaampaa kuin kollageenin. Tämä α2β1:n suhteellisen alhainen 

affiniteetti luonnollisiin ligandeihinsa saattaakin olla yksi syy echovirus 1:n 

adaptoitumiseen juuri näihin reseptoreihin (Xing ym., 2004). 
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1.3.2.2. Echovirus 1 indusoi α2β1-integriinien kasautumista 

Integriinireseptorien yhteen liittyminen eli kasautuminen (engl. clustering) on 

olennaisen tärkeää integriinien signaloinnille. Esimerkiksi vasta-aineiden aiheuttama 

integriinien kasautuminen stimuloi signaalien siirtoa ja aktivoi solun tukirangan 

proteiinien aggregaatiota (Miyamoto ym., 1995). Vasta-aineiden lisäksi myös echovirus 

1:n on osoitettu aiheuttavan α2β1-integriinien nopeaa kasautumista solukalvolla (Xing 

ym., 2004). Kasautuminen on lisäksi tehokasta, sillä EV1 voi sitoa useita 

integriinimolekyylejä kerrallaan viruskapsidin pentameereissä sijaitsevien viiden 

sitoutumiskohdan avulla (Xing ym., 2004). Upla ym. (2004) ovat havainneet 

integriinien kasautumisen laukaisevan niiden lateraalisen liikkumisen solukalvolla 

aktiinifilamentteja pitkin. Liikkumisen aikana pienet kasaumat liittyvät yhteen yhä 

suuremmiksi rakenteiksi, mutta kulkeutuminen estyy, jos aktiinifilamentit tuhotaan 

sytokalasiini D:llä (Upla ym., 2004). α2β1-integriinien kasautuminen aktivoi 

signaalikaskadin, joka johtaa solukalvoa pitkin kulkevien integriinien 

internalisoitumiseen kaveoleihin ja kaveolien kuroutumiseen solukalvolta irti solun 

sisään. Internalisoitumisen on osoitettu olevan riippuvaista proteiinikinaasi Cα:sta, sillä 

sen spesifinen inhiboiminen safingolilla (Masur ym., 2001) estää sekä integriinien että 

virusten internalisoitumisen kaveoleihin (Upla ym., 2004). Echovirus 1:n on todettu 

indusoivan proteiinikinaasi Cα:n fosforylaatiota ja siten aktivoivan α2β1-integriinien 

kasautumisesta aiheutuvaa signaalikaskadia (Upla ym., 2004).  
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2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS  

 

Tämä tutkimus pohjautuu aikaisempaan havaintoon, jonka mukaan Golgin laitteen 

kalvoliikennettä säätelevä CtBP3/BARS-proteiini saattaisi säädellä myös dynamiinista 

riippumatonta, makropinosytoosin kaltaista endosytoosireittiä (Bonazzi ym., 2005). 

Dynamiinin tiedetään säätelevän kaveoli- ja klatriinivesikkelien vapautumista 

solukalvolta, mutta tähän mennessä makropinosytoosireitille ei vastaavaa proteiinia ole 

karakterisoitu.  

 

Echovirus 1:n alkureitti internalisaation jälkeen eroaa huomattavasti SV40:n 

kaveolivälitteisestä reitistä, mutta näiden virusten on kuitenkin osoitettu kohtaavan 

myöhemmin risteys- ja lajitteluorganellissa, kaveosomissa (Pietiäinen ym., 2004). 

Alustavien tutkimusten mukaan echovirus 1 käyttääkin internalisaatiossaan 

suurimmaksi osaksi makropinosytoosin kaltaista reittiä ja päätyy solun sisällä nopeasti 

kaveosomeihin (Karjalainen ym., 2007, lähetetty).  

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään  

 

1) sääteleekö CtBP3/BARS-proteiini echovirus 1:n makropinosomaalista 

internalisaatiota 

 

2) vaikuttaako CtBP3/BARS α2β1-integriinin kasautumiseen ja kaveosomeihin 

kulkeutumiseen  

 

3) onko CtBP3/BARS:lla vaikutusta SV40-viruksen kaveolivälitteiseen tai αV-

integriinin klatriinivälitteiseen endosytoosiin.   
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3. MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

3.1. Solut, virukset ja vasta-aineet 

Suurin osa kokeista suoritettiin SAOS-soluilla (ihmisen luusyöpäsolulinja, engl. human 

osteosarcoma cells; American Type Culture Collection [ATCC], Manassas, VA, USA), 

joihin oli stabiilisti transfektoitu α2-integriini (SAOS-α2β1 -solut, Ivaska ym., 1999). 

Tutkimuksissa käytettiin SAOS-α247 -solukloonia.  Kokeita suoritettiin myös CV1-

soluilla (viherapinan munuaissolulinja; ATCC) sekä HeLa-soluilla (ihmisen 

kohdunkaulan syöpäsolulinja, engl. human cervical adenocarcinoma cells; Ohio-kanta, 

saatu Timo Hyypiältä, Virologian osasto, Turun yliopisto). Soluja viljeltiin 10 % FBS-

seerumia (Gibco, Gran Island, USA) sisältävässä DMEM:ssä (Gibco), johon oli lisätty 2 

mM L-glutamiinia (Gibco), 100 IU/ml penisilliiniä (Gibco) sekä 100 µg/ml 

streptomysiiniä (Gibco). EV1-virukset (Farouk-kanta, ATCC) oli tuotettu GMK-

soluissa (viherapinan munuaissolulinja, engl. green monkey kidney cells; saatu Timo 

Hyypiältä) ja puhdistettu sakkaroosigradienttiajolla (Marjomäki ym., 2002). SV40-

virukset (Ari Heleniukselta, Institute of Biochemistry, Zürich, Sveitsi) oli puhdistettu 

Pelkmans ym. (2001) metodin mukaan. Kokeissa käytettiin seuraavia vasta-aineita: anti-

EV1-vasta-aine (Marjomäki ym., 2002; laimennos 1:150), T-antigeeni SV40-virusten 

tunnistamiseen (saatu Lucas Pelkmansilta, Institute of Molecular Systems Biology, 

Zürich, Sveitsi; laimennos 1:100), kaveoliini-1 (Transduction Laboratories, Lexington, 

KY, USA; laimennos 1:200), transferriini (Zymed, South San Francisco, CA, USA; 

laimennos 1:50), α2-integriinit tunnistava Has6 (Fiona M., Watt D. Phil., Cancer 

Research, Englanti; laimennos 1:100) sekä αV-integriinit tunnistava L230 (ATCC; 

laimennos 1:50). Myöhäiset endosomit värjättiin anti-CI-MPR -vasta-aineella 

(Marjomäki ym., 1990; laimennos 1:100), joka tunnistaa kationista riippumattomat 

mannoosi-6-fosfaattireseptorit (CI-MPR, engl. cation-independent mannose-6-

phosphate receptor). Klatriinivälitteisen endosytoosin markkerina käytettiin transferriini 

Alexa Fluor 546 -konjugaattia (Molecular Probes, Inc., Eugene, USA; laimennos 1:100). 

Kaikki vasta-aineet laimennettiin 3 % BSA:ta (Boehring, Marburg, Saksa) sisältävään 

PBS:ään. 
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3.2. Transfektiot 

Lähes konfluentit SAOS-α2β1 -solut sekä CV1-solut transfektoitiin FuGENE 6-

reagenssilla valmistajan ohjeen mukaan (Roche, Basel, Sveitsi) ja transfektioiden 

annettiin edetä 48 tuntia. Transfektioissa käytettiin plasmideina dominanttinegatiivista 

GFP-konstruktia BARSD355A sekä dominanttinegatiivista YFP-konstruktia BARS 

NBD-YFP (molemmat Alberto Luinilta, Laboratory of Biological and Environmental 

Science, Chieti, Italia). Kontrollina käytettiin villityypin BARS-konstruktia (BARS WT; 

YFP-konstrukti) (Alberto Luinilta, Italia). Dynamiini-2:n konstruktina käytettiin 

dominanttinegatiivista YFP-konstruktia DynK44A (saatu Mark McNiveniltä, Mayo 

Clinic College of Medicine, Rochester, USA). 

 

3.3. Immunofluoresenssivärjäykset ja konfokaalimikroskopia 

EV1 (MOI 1×1011–1×1012 ja proteiinipitoisuus 0,5–1 µg/µl) tartutettiin lähes 

konfluentteihin joko transfektoituihin tai transfektoimattomiin SAOS-α2β1 -soluihin 

1h/+4 °C. Ylimääräiset virukset pestiin pois kylmällä PBS:llä, joka sisälsi 0,5 % BSA:ta. 

EV1:n (laimennos 1:400) annettiin sitoutua SAOS-α2β1 -soluihin 1h/+4 °C 1 % FBS-

seerumia sisältävässä DMEM:ssä. Ylimääräiset virukset pestiin pois 0,5 mg/ml BSA:ta 

sisältävällä PBS:llä. Infektioiden annettiin edetä eripituisia aikoja +37 °C:ssa. SV40-

virukset sidottiin CV1-soluhin 2h/+4 °C, jonka jälkeen solut pestiin 0,5 % BSA-PBS:llä 

ja annettiin infektion edetä 12h/+37 °C. Infektioiden jälkeen solut fiksattiin PBS:ään 

laimennetulla 4 % PFA:lla (Merck, Darmstadt, Saksa) 20 minuuttia huoneenlämmössä 

ja permeabilisoitiin 5 minuutin ajan PBS:ään laimennetulla 0,2 % Triton-X-100:lla 

(Sigma, St. Louis, MO, USA). Sekundäärivasta-aineina käytettiin vuohessa tuotettuja 

kanin tai hiiren vasta-aineita (Alexa 488 nm, Alexa 555 nm ja Alexa 633 nm, Molecular 

Probes, Inc.; laimennos 1:200). Värjäyksiä tarkasteltiin konfokaalimikroskoopilla 

(Olympus IX81, Fluoview-1000 -ohjelma). Kuvat otettiin digitaalisella resoluutiolla 

640 x 640 käyttäen öljyobjektiivia (UPLSAPO 60x, 1.35). Kanavien vuotamisesta 

johtuva väärä kolokalisaatio vältettiin skannaamalla eri eksitaatioaallonpituuksilta 

tulevat fluoresenssit erikseen. 

 

EV1-internalisaatiovärjäykset sekä α2- ja αV-integriinien kasautumiskokeet suoritettiin 

kuten artikkelissa Upla ym. (2004). α2- ja αV-integriinien internalisaatiovärjäykset 
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tehtiin kuten EV1-internalisaatiovärjäykset, mutta primäärivasta-ainevärjäys tehtiin vain 

kerran käyttäen joko Has6 vasta-ainetta (α2-integriinit) tai L230 vasta-ainetta (αV-

integriinit).  

 

3.4. Mikroinjektiot  

SAOS-α2β1 -soluihin injektoitiin Bonazzi ym (2005) ohjeen mukaan GST-

fuusioproteiineina tuotettuja BARS:n dominanttinegatiivisia peptidejä 

pGEX4T1(GST)/NBD ja pGEX4T1(GST)/SBD (saatu Alberto Luinilta, Italia). 

Kontrollisoluihin injektoitiin pelkkää GST:tä (pGEX/GST; Amersham Biosciences, 

Uppsala, Ruotsi), joka oli tuotettu ja puhdistettu valmistajan ohjeen mukaan (Maija 

Kirsi, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto). Kontrollisoluissa käytetty 

GST dialysoitiin PIERCE:n Slide-A-Lyzer Dialysis -kasetilla (Extra Strength) 48 tuntia. 

Dialysointipuskuri sisälsi 10 mM NaH2PO4, pH 7.4 ja 70 mM KCl. Jokaisessa kokeessa 

injektoitiin n. 100 solua. Proteiinit (konsentraatio 2–3 mg/ml) injektoitiin 

mikroinjektiopuskurissa (10 mM NaH2PO4, pH 7.4 ja 70 mM KCl). Mikroinjektioissa 

käytettiin merkkiaineena Dextran Alexa Fluor 546 -konjugaattia 0,6 mg/ml (Molecular 

Probes, Inc.). Mikroinjektioiden jälkeen solujen annettiin toipua 1h/+37 °C:ssa ja solut 

infektoitiin EV1:llä 2h. 

 

Mikroinjektoiduille soluille tehtiin EV1-internalisaatiovärjäykset sekä α2- ja αV-

integriinien kasautumiskokeet kuten artikkelissa Upla ym. (2004). α2- ja αV-

integriinien internalisaatiovärjäykset tehtiin kuten EV1-internalisaatiovärjäykset, mutta 

primäärivasta-ainevärjäys tehtiin vain kerran käyttäen joko Has6 vasta-ainetta (α2-

integriinit) tai L230 vasta-ainetta (αV-integriinit).  

 

3.5. siRNA-transfektiot 

HeLa-soluihin transfektoitiin ihmisen CtBP3/BARS-proteiinille selektiivistä siRNA:ta 

(CCGUCAAGCAGAUGAGACAUU; GGAUAGAGACCACGCCAGUUU; 

GCUCGCACUUGCUCAACAAUU; GAGCAGGCAUCCAUCGAGAUU, 

SMARTpool siRNA:t, saatu Alberto Luinilta, Italia). Kontrollisoluihin transfektoitiin 

joko kalpaiini-siRNA:ta (CCGGACCATCCGCAAATGGAA; Qiagen, Valencia, CA, 

USA) tai pelkkää seerumitonta DMEM-mediumia. Solut transfektoitiin 
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oligofektamiinilla (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) Bishop ym. (2002) artikkelin 

ohjeen mukaan, ja infektoitiin EV1:llä 7h. siRNA-transfektion onnistumista 

kontrolloitiin SDS-PAGE -geelielektroforeesilla (Mini Protean II Electrophoresis Cell; 

Bio-Rad, Richmond, CA, USA) ja immunoblottauksella (Mini Trans-Blot 

Electrophoretic Transfer Cell; Bio-Rad). Näytteet eroteltiin 12 % SDS-

polyakryyliamidigeelillä ja elektroblotattiin polyvinyylidifluoridi-kalvolle (Millipore, 

Bedford, MA, USA). Blotatuista proteiineista epäspesifiset sitoutumiskohdat poistettiin 

5 % maitojauhetta ja 1 % BSA:ta sisältävällä TBS-TWEEN–liuoksella (150 mM NaCl, 

50 mM TRIS pH 7.5, 0.05 % TWEEN) ja annettiin inkuboitua 12h/+4 °C. BARS-

proteiini immunovärjättiin käyttäen primäärivasta-aineena joko p50-1 tai p50-2 vasta-

ainetta (saatu Alberto Luinilta, Italia), jotka laimennettiin 1:1000 1 % BSA:ta 

sisältävään TBS-TWEEN:iin. Blotteja värjättiin huoneenlämmössä 2h. 

Sekundäärivasta-aineena käytettiin anti-kani-HRP -konjugaattia (BioRad), joka oli 

laimennettu 1:3000 5 % maitojauhetta sisältävään TBS-TWEEN:iin. Signaalit 

detektoitiin kemiluminesenssilla (Pierce, Rockford, IL, USA).  
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4. TULOKSET  

 

4.1. Dominanttinegatiivisen BARS:n vaikutus EV1-infektioon 

4.1.1. 15 minuutin ja kahden tunnin infektiot 

BARS:n vaikutusta echovirus 1:n makropinosomaaliseen internalisaatioon tutkittiin 

eripituisilla infektioilla. SAOS-α2β1 -soluihin transfektoitiin dominanttinegatiivinen 

(DN, engl. dominant negative) BARS (BARSD355A) sekä kontrollisoluihin villityypin 

BARS-konstrukti (BARS WT). Tuloksista nähdään, että 15 minuutin infektioissa 

klatriinivälitteisen endosytoosireitin markkerina käytetty transferriini Alexa Fluor 546 -

konjugaatti pääsee hyvin solun sisään sekä BARS:n dominanttinegatiivisessa että 

villityypin transfektioissa (kuva 4.1.). Echovirus 1 näyttää kuitenkin jäävän DN BARS-

transfektoiduissa soluissa solukalvolle, kun taas villityypin transfektioissa EV1 on 

päässyt keskemmälle solua tumakerrokseen asti (kuva 4.1.). Soluista värjättiin myös 

kaveoliini-1, mutta 15 minuutin infektiossa ei DN BARS:lla eikä BARS WT:llä ollut 

vielä selkeää vaikutusta sen internalisaatioon (ei kuvaa). 

                  transferriini           EV1 
 
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.1. Dominanttinegatiivisella BARS:lla transfektoiduissa SAOS-α2β1 -soluissa (vihreä) 
transferriini (punainen, vasta-ainevärjäys) on 15 minuutin infektion aikana päässyt hyvin solun sisään, 
mutta EV1 (violetti, vasta-ainevärjäys) on jäänyt solukalvolle. Villityypin BARS:lla transfektoiduissa 
soluissa sekä transferriini että EV1 ovat internalisoituneet hyvin. Kuvat yksittäisiä leikkeitä, mittajana 10 
µm. 
 

Kahden tunnin infektioissa tulokset osoittavat, että dominanttinegatiivinen BARS 

vaikuttaa selvästi EV1:n internalisaatioon muodostaen soluun erikoisia pintarakenteita 

  
BARSD355A 

  
BARS WT  
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(kuva 4.2.). Kontrollisoluissa tällaista ei havaita, sillä virus infektoi solut normaalisti 

(kuva 4.2.). EV1:n reseptori, α2-integriini, noudattaa viruksen kanssa samaa linjaa 

jääden DN BARS-transfektoiduissa soluissa solun reunamille, kun taas villityypin 

soluissa integriiniä löytyy myös solun sisältä (kuva 4.2.).   

                  EV1      α2-integriini   
 
                         
                                      
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.2. Kahden tunnin infektiossa BARSD355A-transfektoiduissa soluissa (vihreä) EV1 (punainen, 
vasta-ainevärjäys) jää solun reunamille. Viruksen reseptori, α2-integriini (violetti, vasta-ainevärjäys), jää 
viruksen tavoin solun laidalle. Villityypin soluissa sekä EV1 että α2-integriini ovat päässeet tehokkaasti 
solun sisään. Kuvat yksittäisiä leikkeitä, mittajana 10 µm 

 
 
4.1.2. Infektiotitraus 

EV1-infektion annettiin edetä BARSD355A-mutantilla tai villityypin BARS:lla 

transfektoiduissa SAOS-α2β1 -soluissa seitsemän tuntia, jonka jälkeen 

konfokaalimikroskoopilla otetuista kuvista laskettiin transfektoituneet sekä 

infektoituneet solut. Rinnakkaisena kontrollina kokeessa käytettiin transfektoituja CV1-

soluja, jotka infektoitiin SV40-viruksella 12 tuntia. Kuvista nähdään, että BARSD355A-

transfektoiduissa SAOS-α2β1 -soluissa infektio ei ole päässyt etenemään (kuva 4.3.), 

kun taas villityypin BARS:lla transfektoiduissa soluissa infektio on levinnyt koko 

soluun. Kontrollina käytetyissä CV1-soluissa infektio on edennyt tehokkaasti, eikä 

BARSD355A-mutantti ole siten vaikuttanut SV40-viruksen kaveolivälitteiseen 

endosytoosiin (kuva 4.3.). Infektiotehokkuus laskettiin transfektoituneiden ja 

infektoituneiden solujen suhteena transfektoituneisiin soluihin (kuvaaja 4.1.).  

 
 
 

  
BARSD355A 

  
BARS WT 
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 A         B         C              D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.3. A) BARSD355A-transfektoiduissa SAOS-α2β1 -soluissa EV1 (punainen) on jäänyt lähelle 
solukalvoa, kun taas (B) kontrollisoluissa infektio on edennyt koko soluun. SV40-viruksen (värjätty myös 
punaisella) infektioon DN BARS:lla ei ollut vaikutusta, sillä virus pääsi replikoitumaan CV1-solujen 
tumassa normaalisti sekä BARS-mutantilla (C) että villityypin BARS:lla (D) transfektoiduissa soluissa.  
Vasta-ainevärjäys, kuvat yksittäisiä leikkeitä. Mittajana 10 µm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvaaja 4.1. Dominanttinegatiivisen (D355A) sekä villityypin (WT) BARS:n vaikutus EV1-infektioon 
sekä SAOS-α2β1 -soluissa että CV1-soluissa. SAOS-α2β1 -soluissa BARSD355A aiheutti ~ 25 % laskun 
infektiotehokkuuteen.  Koe toistettiin myös toisella BARS-mutantilla (NBD-YFP), jonka tulos oli lähes 
identtinen D355A-mutantin kanssa (ei kuvaajaa). Pylväät on laskettu keskiarvona kolmen erillisen kokeen 
infektioprosenteista. Sekä CV1- että SAOS-α2β1 -soluista saaduille tuloksille laskettiin binominen t-testi 
(kahden kokeellisen prosenttiluvun vertaus), jonka mukaan molemmille p < 0.001. 
 
     
Taulukko 4.1. Transfektoituneiden ja infektoituneiden solujen yhteislukumäärät kolmesta erillisestä 
kokeesta. Infektioprosentit laskettiin keskiarvona kolmen kokeen infektioprosenteista. SE=keskivirhe 
(engl. standard error). 
 

 Transfektoituneet Infektoituneet Infektioprosentti SE 

SAOS-α2β1 + WT BARS 1176 322 26,8 4,34 
SAOS-α2β1 + DN BARS 1326 259 21,5 6,42 

CV1 + WT BARS 740 46 5,7 3,62 
CV1 + DN BARS 875 110 10,1 4,99 

 

% 

***  

***  
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4.1.3. EV1-internalisaatiotesti 

Internalisaatiotestissä tutkittiin kuinka paljon virusta oli päässyt solun sisälle ja kuinka 

paljon oli jäänyt solukalvolle. SAOS-α2β1 -solut transfektoitiin BARSD355A-mutantilla 

sekä kontrollina villityypin BARS:lla, ja annettiin EV1-infektion edetä kaksi tuntia. 

Tutkimuksessa ongelmia aiheuttivat BARS-mutantin soluihin muodostamat kirkkaat 

pallomaiset rakenteet, joiden fluoresenssi saattoi vuotaa läpi muille kanaville 

konfokaalimikroskoopilla (kuva 4.4.). Todellinen signaali oli siten vaikea havaita. 

                EV1 (solukalvolla)         EV1 (sisällä) 
     
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.4. BARSD355A-transfektoiduissa soluissa (ylärivi, vihreä) echovirus (violetti, vasta-ainevärjäys) 
jäi suurimmaksi osaksi solukalvolle. Kontrollisoluissa (alarivi) virus on päässyt normaalisti solun sisään. 
Kuvat yksittäisiä leikkeitä, mittajana 10 µm. 

 

4.2. Dominanttinegatiivisen BARS:n vaikutus α2-integriinin 

kasautumiseen 

Tutkimuksissa selvitimme kahden dominanttinegatiivisen BARS-konstruktin 

(BARSD355A ja BARS NBD-YFP) vaikutusta myös echovirus 1:n reseptorin, α2-

integriinin, kasautumiseen ja kaveosomeihin kulkeutumiseen.  SAOS-α2β1 -soluihin 

transfektoitiin joko BARSD355A tai BARS NBD-YFP, sekä kontrollisoluihin villityypin 

BARS. Rinnakkaisena kokeena tutkittiin BARS:n vaikutusta myös αV-integriinin 

klatriinivälitteiseen endosytoosiin. 15 minuutin kasautumiskokeissa soluista värjättiin 

α2- ja αV-integriinien lisäksi kaveoliini-1, ja kahden tunnin kasautumiskokeissa myös 

myöhäisten endosomien markkeri, CI-MPR. 15 minuutin kokeissa 

dominanttinegatiivisella BARSD355A:lla transfektoiduissa soluissa α2-integriini näytti 

jäävän solun reunamille, kaveoliinia löytyi hieman enemmän solun sisältä (ei kuvaa). 

  
BARSD355A 

  
BARS WT 
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Villityypin BARS:lla transfektoiduissa soluissa ei ollut suurta eroa DN BARS:n kanssa 

(ei kuvaa). αV-integriinin kasautumiskokeessa tulokset olivat hyvin samankaltaisia α2-

integriinin kanssa. Kahden tunnin kasautumiskokeissa α2- ja αV-integriineillä ei 

havaittu selkeää kolokalisaatiota CI-MPR:n kanssa (ei kuvaa).  αV-integriini pääsi 

kuitenkin normaalisti solun sisään, eikä BARSD355A-mutantti siten vaikuttanut 

integriinin klatriinivälitteiseen reittiin (kuva 4.5.). Molemmat BARS-mutantit 

vaikuttivat samalla tavoin α2-integriinin kasautumiseen: osassa soluista integriini jäi 

solukalvon reunamille, osaan soluista puolestaan muodostui suuria integriinikertymiä 

(kuvat 4.6. ja 4.7.). BARS NBD-YFP -mutantin vaikutuksia tutkittiin myös sellaisella 

α2-integriinin kasautumiskokeella, jossa solut integriinin kasauttamisen yhteydessä 

samalla infektoitiin EV1:llä kahden tunnin ajan. Tulokset olivat hyvin samanlaiset kuin 

ilman virusta (ei kuvaa). Samassa yhteydessä testattiin myös dynamiinin 

mutanttimuodon (DynK44A) vaikutusta α2-integriinin kasautumiseen, ja havaittiin 

integriinin pääsevän normaalisti solun sisään dynamiinimutantista huolimatta (kuva 

4.6.). 

      
         αV-integriini     kaveoliini    merge 
    

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Kuva 4.5. αV-integriinin (vihreä) klatriinivälitteiseen endosytoosireittiin BARSD355A-mutantilla ei ollut 
vaikutusta. Kaveoliini värjätty punaisella. Vasta-ainevärjäys, kuvat yksittäisiä leikkeitä. Mittajana 10 µm. 
               
         
 
 
 
 
 
        
        

  
BARSD355A 

  
BARS WT  
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       α2-integriini            kaveoliini      merge 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.6. α2-integriinin (vihreä) internalisaatio estyi BARSD355A-transfektoiduissa soluissa, ja osaan 
soluista mutantti aiheutti suuria integriinikertymiä (kuvassa). Kolokalisaatio kaveoliinin (punainen) 
kanssa näkyy selvästi. Kontrollisoluissa integriini pääsi tehokkaasti koko solun sisään. Vasta-ainevärjäys, 
kuvat yksittäisiä leikkeitä. Mittajana 10 µm. 
        
       α2-integriini   kaveoliini       merge 
 
                
     

  
 
 
      
 
    
  

 
 
 
      
 
  
 
 
 
  
 
      
  
 
 
 
 
Kuva 4.7. NBD-YFP -mutantilla transfektoituihin soluihin kertyi suuria integriinikertymiä n. 26 %:ssa 
soluista (ylh.), kun taas osassa soluista (n. 41 %) α2-integriini jäi solun reunamille (toinen rivi ylh.). Sekä 
DynK44A-soluissa (toinen rivi alh.) että kontrollisoluissa (alarivi, ei transfektoitu) näkyy integriinin 
normaali internalisaatio. α2-integriini vihreä, kaveoliini punainen. Vasta-ainevärjäys, kuvat yksittäisiä 
leikkeitä. Mittajana 10 µm. 
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4.3. Mikroinjektiot  

 

4.3.1. Kahden ja kuuden tunnin EV1-infektiot 

Tuloksista havaitaan, että molemmat SAOS-α2β1 -soluihin mikroinjektoidut 

dominanttinegatiiviset BARS:n deleetiopeptidit (pGEX4T1(GST)/NBD sekä 

pGEX4T1(GST)/SBD) vaikuttivat virusinfektion etenemiseen jättäen viruksen 

solukalvon tuntumaan. Virus pääsi solun sisälle, mutta infektio pysähtyi 

vesikkelimäisiin rakenteisiin (kuva 4.8.). SBD-mutantti esti virusinfektion etenemisen 

noin 50 %:ssa mikroinjektoiduista soluista, NBD-mutantin tehokkuus oli hieman 

pienempi (taulukko 4.2.). 

 
 
          NBD             SBD              GST 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.8.  Soluihin mikroinjektoidut dominanttinegatiiviset BARS-mutantit (NBD ja SBD) pysäyttivät 
EV1-infektion (vihreä) solukalvolle rakkulamaisiin rakenteisiin. Kontrollisoluissa (GST) infektio eteni 
normaalisti ja levisi kuudessa tunnissa koko soluun. Vasta-ainevärjäys, kuvat yksittäisiä leikkeitä. 
Mittajana 10 µm. 
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6h 
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Kuvaaja 4.2. Kuvaajasta nähdään SAOS-α2β1 -soluihin mikroinjektoitujen NBD- ja SBD-mutanttien 
vaikutus EV1-infektioon. SBD-mutantin vaikutus oli hieman NBD:tä parempi. Pylväät on laskettu 
keskiarvona kolmen erillisen kokeen infektioprosenteista. Tuloksille laskettiin myös t-testi (binominen t-
testi; kahden kokeellisen prosenttiluvun vertaus), jonka mukaan NBD:lle p < 0.005 ja SBD:lle p < 0.001. 
 
 
Taulukko 4.2. Taulukkoon on laskettu mikroinjektoitujen ja infektoituneiden solujen yhteislukumäärät 
kolmesta erillisestä kokeesta. Infektioprosentit laskettiin keskiarvona kolmen kokeen infektioprosenteista. 
SE=keskivirhe (engl. standard error).  
  

 Mikroinjektoidut  Infektoituneet Infektioprosentti SE 

NBD 208 55 23,5 10,70 

SBD 191 38 20,1 7,85 

GST 230 93 40,4 1,56 

 

4.3.2. Internalisaatiotestit 

 

4.3.2.1. EV1-internalisaatiotesti 

Internalisaatiotestissä kahden tunnin ajan infektoiduista soluista värjättiin solun pinnan 

sekä solun sisäosien virukset. Tuloksista havaitaan, että SBD-mutantilla 

mikroinjektoiduissa soluissa suurin osa viruksista sekä viruksia sisältävist suurista 

kalvorakenteista on jäänyt solun pinnalle, kun taas kontrollisoluissa ei vastaavaa havaita 

(kuva 4.9.). Internalisaatiotestin tuloksia tarkasteltiin myös BioImageXD-ohjelmalla, 

jonka avulla kvantitoitiin laskennallisesti solun pintaan jääneiden virusten suhde solun 

sisällä oleviin viruksiin (kuvaaja 4.3.). 

% 

*** 

**  



 

 

45 

 

     EV1 (solukalvolla)   EV1 (sisällä)        merge 

 
                     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.9.  SBD-mikroinjektoiduissa soluissa virus jäi suurimmaksi osaksi solun pinnalle (punainen), kun 
taas GST-injektoiduissa kontrollisoluissa virus internalisoitui suurimmaksi osaksi solun sisälle (vihreä). 
Vasta-ainevärjäys, kuvat yksittäisiä leikkeitä. Mittajana 10 µm. 
       

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvaaja 4.3. Yllä olevaan kuvaajaan on laskettu solun sisälle päässeen EV1:n suhde solukalvolle 
jääneeseen virukseen. Kuvaajasta huomataan, että kontrollisoluissa (GST) virusta on solun sisällä 
huomattavasti enemmän kuin SBD-mutantilla injektoiduissa soluissa. Mitta-asteikossa 1.0 tarkoittaa 50 % 
viruksista internalisoituneen. 
  
 

4.3.2.2. α2- ja αV-integriinien internalisaatiotesti 

Integriinien internalisaatiotestien tuloksista havaitaan, että SBD-mutantti vaikuttaa α2-

integriinin internalisaatioon jättäen osassa soluista integriinin solukalvolle, kun taas 

osaan soluista integriini muodostaa suuria kertymiä (kuva 4.10). Sama havainto tehtiin 

α2-integriinin kasautumiskokeessa (kuvat 4.6. ja 4.7.). αV-integriinin 

  
SBD 

  
GST 
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klatriinivälitteiseen endosytoosiin BARS ei vaikuttanut, sillä se oli päässyt hyvin solun 

sisään sekä SBD-mikroinjektoiduissa soluissa että kontrollisoluissa (kuva 4.11.).  

      
           α2 (solukalvolla)        α2 (sisällä)              merge 
 
    
   
     

                    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kuva 4.10. Osassa soluista α2-integriini kerääntyi solun sisään suuriksi rakenteiksi, jotka saattavat olla 
vielä yhteydessä solukalvoon. Kontrollisoluissa solun pinnalle jääneen integriinin (punainen) osuus on 
hyvin vähäinen verrattuna solun sisäosien integriiniin (vihreä). Vasta-ainevärjäys, kuvat yksittäisiä 
leikkeitä. Mittajana 10 µm. 
 
                 αV (solukalvolla)          αV (sisällä)             merge   
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.11. BARS-mutantti ei vaikuttanut αV-integriinin (vihreä) internalisaatioon, sillä se pääsi 
normaalisti solun sisään. Mutanttien ja kontrollisolujen välillä ei havaittu eroa. Vasta-ainevärjäys, kuvat 
yksittäisiä leikkeitä. Mittajana 10 µm. 
 

4.3.3. α2- ja αV-integriinien kasautumiskoe 

Kokeen tuloksia tarkasteltaessa havaitaan sama ilmiö kuin aikaisemmissakin kokeissa: 

soluihin mikroinjektoitu dominanttinegatiivinen BARS-mutantti (SBD) esti α2-

integriinin internalisaation jättäen integriinin solukalvolle (kuva 4.12.), kun taas osaan 

soluista muodostui suuria integriinikertymiä. Kontrollisoluihin injektoidun GST:n ei 

GST 

  
SBD 

  
SBD 

GST 
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havaittu aiheuttavan muutoksia internalisaatiossa, sillä kontrollisoluissa näkyi 

tyypillinen α2-integriinin ja kaveoliinin välinen kolokalisaatio (kuva 4.12). αV-

integriinin klatriinivälitteiseen endosytoosiin BARS ei vaikuttanut, sillä integriini pääsi 

soluissa normaalisti solun sisään (kuva 4.13). 

         

        α2-integriini      kaveoliini             merge 

  

 

 

 

              

 

 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.12.  Osassa soluista mikroinjektoitu SBD-mutantti pysäytti α2-integriinin (vihreä) internalisaation 
jättäen integriinin solukalvolle. Kontrollisoluihin injektoitu GST ei vaikuttanut integriinin 
internalisaatioon, ja kolokalisaatio kaveoliinin (punainen) kanssa näkyy hyvin. Vasta-ainevärjäys, kuvat 
yksittäisiä leikkeitä. Mittajana 10 µm. 
      

         αV-integriini      kaveoliini        merge 

                

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.13. αV-integriini (vihreä) internalisoituu normaalisti SBD-mikroinjektoiduissa soluissa, eikä eroa 
kontrollitilanteeseen havaita. Kaveoliini värjätty punaisella. Vasta-ainevärjäys, kuvat yksittäisiä leikkeitä. 
Mittajana 10 µm. 
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4.4. siRNA-transfektio 

siRNA-transfektion avulla oli tarkoitus tutkia BARS:n vaikutusta EV1-infektioon 

tapauksessa, jossa proteiinin toiminta oli estetty. Kokeessa käytetyt HeLa-solut 

infektoituivat viruksella kuitenkin niin huonosti, että luotettavia tuloksia kokeesta oli 

vaikea saada. Myöskään SDS-PAGE -geelielektroforeesista eikä immunoblottaksesta 

saatu toivottuja tuloksia, sillä geeliajoon tarvittavaa BARS-proteiinia oli vaikea eristää 

soluista riittävästi solujen heikon kasvun takia. BARS-mutantin vaikutus EV1-

infektioon oli kuitenkin samansuuntainen kuin muissakin kokeissa (kuvaaja 4.4.; 

taulukko 4.3.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvaaja 4.4. Kuvaajasta nähdään BARS-siRNA -transfektion vaikutus EV1-infektioon HeLa-soluissa. 
Kontrollisoluihin transfektoitiin pelkkää oligofektamiinia tai kalpaiinille selektiivistä siRNA:ta. HeLa-
solut eivät infektoituneet hyvin EV1:llä, mutta BARS:lle selektiivisen siRNA:n transfektio soluihin 
vähensi kuitenkin infektiotehokkuutta kontrollisoluihin verrattuna. Kalpaiinin siRNA-transfektio esti 
virusinfektiota vielä hieman BARS:a tehokkaammin. Pylväät on laskettu keskiarvona kahden kokeen 
infektioprosenteista. BARS-siRNA -transfektion tuloksille laskettiin binominen t-testi (kahden 
kokeellisen prosenttiluvun vertaus), jonka mukaan p < 0.001. 
 
      
 
Taulukko 4.3.  Taulukkoon on laskettu kahden eri siRNA-kokeen yhteen lasketut solumäärät sekä 
infektoituneet solut. Infektioprosentti laskettiin keskiarvona kahden kokeen infektioprosenteista. SE = 
keskivirhe (engl. standard error). 
 
 Kaikki solut Infektoituneet Infektioprosentti SE 

Oligofekt. (kontrolli) 4690 126 2,7 0,07 

Kalpaiini (kontrolli) 8553 101 1,2 0,27 

BARS 5508 93 1,7 0,02 

% 

***  
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5. TULOSTEN TARKASTELU  

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, sääteleekö CtBP3/BARS-proteiini dynamiinista 

riippumatonta, makropinosytoosin kaltaista reittiä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

tarkasteltu CtBP3/BARS-proteiinin merkitystä solunsisäisessä kuljetusliikenteessä, ja 

havaittu sen osallistuvan sekä ekso- että endosytoosin säätelyyn (Bonazzi ym., 2005). 

Proteiinin merkitystä makropinosytoosissa tutkittiin echovirus 1:n avulla, jonka on 

viimeaikaisten tutkimusten perusteella havaittu kulkeutuvan soluun klatriinista ja 

kaveolista riippumattoman, makropinosytoosin kaltaisen reitin välityksellä. (Karjalainen 

ym., 2007, lähetetty).  

 

Tutkimus aloitettiin selvittämällä CtBP3/BARS-proteiinin vaikutusta eripituisiin EV1-

infektioihin. Kaikissa infektiokokeissa havaittiin sama ilmiö: dominanttinegatiivisella 

BARS:lla (BARSD355A) transfektoiduissa tai BARS:n dominanttinegatiivisella SBD-

mutantilla mikroinjektoiduissa SAOS-α2β1 -soluissa virus jäi suurimmaksi osaksi 

solukalvon tuntumaan vesikkelimäisiin rakenteisiin, eikä infektio päässyt etenemään 

solussa normaalisti. Kontrollisoluissa vastaavaa ei havaittu. Viruksen infektiotehokkuus 

BARSD355A-transfektoiduissa soluissa laski kontrollisoluihin verrattuna noin 25 % ja 

SBD-mikroinjektoiduissa soluissa noin 50 %, joten vaikutus infektioon oli selvästi 

havaittavissa. Mikäli BARS toimii makropinosytoosireitillä kuten dynamiini klatriini- ja 

kaveolivälitteisessä endosytoosissa (Hinshaw ja Schmid, 1995; Oh ym., 1998), se 

todennäköisesti osallistuu makropinosomien kuromiseen solukalvolta solun sisään. EV1 

näytti jäävän solukalvolla erikoisiin, makropinosomaalisiin pintarakenteisiin. Sama 

ilmiö havaittiin myös viruksen reseptorin, α2β1-integriinin, soluun kulkeutumisessa, 

sillä integriini oli BARSD355A-transfektoiduissa soluissa kahden tunnin jälkeen jäänyt 

solukalvon tuntumaan noudattaen näin EV1:n kanssa samaa linjaa. Myöhemmin 

suoritetuissa elektronimikroskooppisissa kokeissa olemme havainneet näiden 

solukalvon tuntumaan jääneiden vesikkelien vielä olevan kiinni solukalvossa, joten 

dominanttinegatiivisen BARS:n vaikutuksesta todennäköisesti makropinosomien 

kuroutuminen solun sisään on estynyt.  

 



 

 

50 

Internalisaatiotestin avulla pyrimme selvittämään solun sisälle päässeen ja solukalvolle 

jääneen viruksen suhdetta, mutta ongelmia tuottivat BARSD355A-mutantin solujen sisään 

muodostamat suuret, kirkkaat rakenteet, joiden fluoresenssi vuoti 

konfokaalimikroskoopilla läpi muille kanaville. Todellista signaalia oli vaikea havaita, 

mutta konfokaalimikroskoopilla soluja tarkasteltaessa pystyimme silti toteamaan, että 

kontrollisoluihin verrattuna BARS-mutantilla transfektoiduissa soluissa virusta oli 

jäänyt suhteessa enemmän solukalvolle kuin päässyt solun sisään. Koe toistettiin toisella 

BARS-mutantilla (BARS NBD-YFP), joka ei aiheuttanut voimakkaita, kirkkaita 

rakenteita solun sisään. Tällä konstruktilla saadut tulokset, samoin kuin SBD-mutantilla 

mikroinjektioista saadut tulokset, tukivat aikaisempia, BARSD355A-mutantilla saatuja 

internalisaatiotestin tuloksia. Solujen fiksaus PFA:lla ennen värjäystä saattaa aiheuttaa 

solukalvoon huokosia, joten tämän takia internalisaatiotesteissä käytettiin kevyempää 

fiksausta sekä pienempää PFA:n konsentraatiota.   

 

CtBP3/BARS:n merkitystä EV1:n internalisaatioon tutkittiin tarkemmin myös viruksen 

reseptorin avulla. Integriinien kasautuminen (engl. clustering) on olennaisen tärkeää 

integriinien signaloinnille, ja tämä voidaan saada aikaan esimerkiksi vasta-aineiden 

(Miyamoto ym., 1995) tai echovirus 1:n (Xing ym., 2004) avulla. α2-integriinin 

kasautumista testasimme kahden dominanttinegatiivisen BARS-konstruktin 

(BARSD355A:n ja BARS NBD-YFP:n) sekä mikroinjektoidun SBD-mutantin avulla, ja 

huomasimme niiden vaikuttavan samalla tavoin. Osassa soluista integriini jäi 

solukalvon reunamille, eikä BARS-mutantin takia päässyt solun sisään. Tämä oli 

odotettavissa, sillä mutantin vaikutuksesta myöskään EV1 ei voinut internalisoitua 

normaalisti, ja α2-integriinin tiedetään siirtyvän solun sisään yhdessä ligandinsa kanssa 

(Marjomäki ym., 2002). Mielenkiintoinen havainto oli, että osassa soluista molemmat 

BARS-mutantit aiheuttivat solun sisään suuria integriinikertymiä. Onkin mahdollista, 

että integriinit kasautuivat solun sisällä yhdeksi todella suureksi rakenteeksi niiden 

normaalin sisäänmenon ollessa estettynä, mutta tätä BARS-mutantin 

vaikutusmekanismia ei vielä tunneta. Selvää kolokalisaatiota pintaleimatun kaveoliinin 

kanssa ei havaittu, joten näistä rakenteista ei vielä tiedetä ovatko ne yhteydessä 

solukalvoon. Kaveoliinivärjäysten tulkinta voi joskus olla hankalaa, sillä kaveoliini-1 

värjää paitsi solun sisälle esimerkiksi kaveoleissa kulkeutuneen kaveoliinin, myös solun 
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pinnalla lipidilautoissa normaalistikin esiintyvän kaveoliinin. Siten 

konfokaalimikroskooppikuvista voi toisinaan olla vaikea erottaa värjätyn kaveoliinin 

todellinen sijainti solussa. Tarkemmat tutkimukset elektronimikroskoopilla antanevat 

uutta informaatiota näiden integriinikertymien morfologiasta sekä sijainnista solussa. 

Tämän kokeen perusteella ei siten voida varmasti sanoa, että integriinien kulkeutuminen 

kaveosomeihin olisi estynyt, mutta integriinien havaittiin kuitenkin jäävän suurimmaksi 

osaksi solun pinnalle ja kaikkien kolmen dominanttinegatiivisen BARS-konstruktin 

aiheuttavan selvästi muutoksia α2β1-integriinien internalisaatiossa.  

 

Dynamiinin tiedetään säätelevän solukalvolla vesikkelien fissiota ja internalisaatiota 

sekä klatriini- että kaveolivälitteisessä endosytoosissa (Hinshaw ja Schmid, 1995; Oh 

ym., 1998). Vertailuna halusimme tutkia CtBP3/BARS-proteiinin vaikutusta myös 

näihin endosytoosireitteihin. Kaveolivälitteisen endosytoosin markkerina käytimme 

SV40-virusta (Hummeler ym., 1970), jonka internalisaatioon BARS-mutantti ei 

vaikuttanut lainkaan, sillä SV40 pääsi replikoitumaan CV1-solujen tumassa normaalisti. 

Mielenkiintoista oli myös havaita, että BARS-mutantilla transfektoiduissa soluissa 

infektioprosentti oli jopa hieman suurempi kuin kontrollisoluissa. Tämä johtunee siitä, 

että erilaiset säätelijät voivat toimia eri reiteillä joko mekanismien tehostajina tai niiden 

estäjinä (Pelkmans, ym., 2005). Transferriinin (Ehrlich ym., 2004) sekä αV-integriinin 

(Chiu ym., 1999) tiedetään internalisoituvan klatriinipeitteisten vesikkelien avulla. 

Tutkimuksissa emme havainneet CtBP3/BARS-proteiinin dominanttinegatiivisilla 

konstrukteilla olevan minkäänlaista estävää vaikutusta näiden internalisaatioon, mikä 

olikin odotettavissa, sillä BARS-proteiinin tiedetään toimivan nimenomaan 

dynamiinista riippumattomalla endosytoosireitillä (Bonazzi ym., 2005).    

 

Havainto, jonka mukaan CtBP3/BARS toimisi dynamiinin analogina kaveolista ja 

klatriinista riippumattomalla endosytoosireitillä (Bonazzi ym., 2005) tekee tästä 

proteiinista erityisen mielenkiintoisen, sillä vastaavaa proteiinia ei makropinosytoosin 

kaltaiselle reitille ole aikaisemmin karakterisoitu. BARS:n merkitys 

makropinosytoosissa tarkentuu jatkuvasti myös makropinosytoosin säätelijöiden avulla. 

Rho-geeniperheeseen kuuluvat GTPaasit cdc42 ja Rac1 säätelevät solun liikkeitä, solun 

tukirangan uudelleenjärjestäytymistä sekä makropinosytoosia (Ridley ym., 1992; Nobes 
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ja Hall, 1995). Nämä GTPaasit puolestaan aktivoivat spesifisten seriini/treoniini-

kinaasien, p21-aktivoitujen kinaasien, toimintaa (Manser ym., 1994). PAK-kinaasien on 

todettu säätelevän aktiinista ja myosiinista koostuvaa solun tukirankaa 

(Dharmawardhane ym., 1997), ja niillä on myös todettu olevan tärkeä rooli 

makropinosytoosin säätelyssä (Dharmawardhane ym., 2000). Viimeisimpien 

tutkimusten mukaan PAK1-kinaasi fosforyloi suoraan CtBP3/BARS-proteiinin, ja 

tämän fosforylaation on todettu olevan olennaisen tärkeää BARS-proteiinin 

aktivaatiolle (Liberali ym., 2007, lähetetty).  

 

Tässä tutkimuksessa havaitsimme CtBP3/BARS-proteiinin vaikuttavan selvästi 

echovirus 1:n sekä α2β1-integriinin internalisaatioon, joten tutkimuksia proteiinin 

parissa jatketaan. Erityisen tärkeässä asemassa jatkossa tulee olemaan 

elektronimikroskopia, jonka avulla pyritään selvittämään solun sisään kasautuneiden 

integriinikertymien morfologiaa; millaisista rakenteista on kyse, ja saammeko jotain 

lisäinformaatiota CtBP3/BARS-proteiinin makropinosytoosia estävistä molekulaarisista 

mekanismeista. Tutkimukset mahdollisesti makropinosytoosia käyttävän 

bakuloviruksen avulla (Rinne ym., 2007, käsikirjoitus), samoin kuin 

makropinopinosytoosia säätelevien GTPaasien tutkiminen (Dharmawardhane ym., 2000; 

Liberali ym., 2007, lähetetty) echovirus 1-infektiossa, antanevat myös lisää tietoa 

CtBP3/BARS-proteiinin merkityksestä makropinosytoosin alkuvaiheissa. 
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Liite 1.           JCB: STANDARD ABBREVIATIONS         
 
 
2D, two-dimensional 
3D, three-dimensional 
 
A, ampere 
      µA, microampere(s) 
      mA, milliampere(s) 
Å, angstrom (10-10m) 
aa, amino acid(s) 
ACTH, adrenocorticotropin 
ADP, adenosine diphosphate 
AMP, adenosine monophosphate 
      cAMP, cyclic AMP 
AP, alkaline phosphatase 
ATP, adenosine triphosphate 
ATPase, adenosine triphosphatase 
 
BHK, baby hamster kidney 
bp, base pair 
BrdU, bromodeoxyuridine 
BSA, bovine serum albumin 
 
°C, degree Celsius 
CaM, calmodulin 
Cdk, cyclin-dependent kinase 
CFP, cyan fluorescent protein 
CHAPS, 3-(3-cholamidopropyl)- 
  diethylammonio-1 propanesulfonate 
CHO, Chinese hamster ovary 
Ci, curie(s) 
      µCi, microcurie(s) 
      mCi, millicurie(s) 
Con A, concanavalin A 
cpm, counts per minute 
cps, counts per second 
CTP, cytidine triphosphate 
cycle/min, cycle(s) per minute 
cycle/s, cycle(s) per second 
 
D, dalton 
d, day 
d, density 
DAB, diaminobenzidine 
DAG, diacylglycerol 
DAPI, 6’-diamidino-2-phenylindole 
DEAE, diethylaminoethyl 
diam, diameter 
DME, Dulbecco’s modified Eagle’s 
  medium 
DMSO, dimethyl sulfoxide 
DNA, deoxyribonucleic acid 
      cDNA, complementary DNA 
DNase, deoxyribonuclease 
DNP, dinitrophenyl 
dpm, disintegrations per minute 
dps, disintegrations per second 
DTT, dithiothreitol 
 
ECL, enhanced chemiluminescence 
ECM, extracellular matrix 
EDTA, ethylenediaminetetraacetic 
  acid 

 
 
EGF, epidermal growth factor 
EGFP, enhanced GFP 
EGTA, ethyleneglycol-bis(β-aminoet- 
hyl ether)-N,N’-tetraacetic acid 
ELISA, enzyme-linked immunosor- 
  bent assay 
EM, electron microscopy 
ER, endoplasmic reticulum 
EST, expressed sequence tag 
 
°F, degree Fahrenheit 
FACS, BD fluorescence-activated cell 
  sorter 
F-actin, filamentous actin 
FAK, focal adhesion kinase 
FBS, fetal bovine serum 
FCS, fetal calf serum 
FGF, fibroblast growth factor 
FISH, fluorescent in situ hybridization 
FITC, fluorescein isothiocyanate 
FRAP, fluorescence recovery after 
  photobleaching 
 
g, gram 
g, unit of gravity 
GDP, guanosine diphosphate 
GFP, green fluorescent protein 
GST, glutathione S-transferase 
GTP, guanosine triphosphate 
GTPase, guanosine triphosphatase 
 
h, hour 
HA, hemagglutinin 
HBSS, Hanks’ balanced salt solution 
Hepes, N-2-hydroxyethylpiperazine-N’-2- 
  ethane sulfonic acid 
HPLC, high performance liquid 
  chromatography 
HRP, horseradish peroxidase 
 
IEF, isoelectric focusing 
IFN, interferon 
Ig, immunoglobulin 
i.l., intraluminal(ly) 
i.m., intramuscular(ly) 
i.p., intraperitoneal(ly) 
IPTG, isopropyl-β-d-thiogalactoside 
IU, international unit(s) 
i.v., intravenous(ly) 
 
JNK, c-Jun NH2-terminal kinase 
 
kb, kilobase(s) 
kbp, kilobase pair(s) 
kD, kilodalton(s) 
 
liter(s), liter(s) 
      µl, microliter(s) 
      ml, milliliter(s) 
 
m, meter 
      µm, micrometer(s) 

 
 
M, molar 
mAb, monoclonal antibody 
MAPK, mitogen-activated protein  
  kinase 
MDCK, Madin–Darby canine kidney 
MEM, Eagle’s minimum essential  
  medium 
MES, 2-(N-morpholino)ethane sulfo- 
  nic acid 
min, minute 
mo, month 
MOI, multiplicity of infection 
mol, mole(s) 
mol wt, molecular weight 
MOPS, morpholino propane sulfonic  
  acid 
Mr, relative molecular mass 
 
N, normal (concentration of ionizable  
  groups) 
n, number in a study or group 
NA, numerical aperture 
NAD+, nicotinamide adenine dinucle- 
  otide 
NADH, NAD+reduced 
NADP, NAD+phosphate 
NADPH, NADP reduced 
NBD, nitrobenzoxadiazole 
ND, not determined 
NEPHGE, nonequilibrium pH gradient 
  electrophoresis 
NGF, nerve growth factor 
NLS, nuclear localization signal 
No., number 
NP-40, Nonidet P-40 
NS, not significant 
NSF, N-ethyl-maleimide sensitive  
  fusion protein 
nt, nucleotide 
 

 OD, optical density 
ORF, open reading frame 
osM, osmolar 
 
PAGE, polyacrylamide gel electropho- 
  resis 
PBS, phosphate-buffered saline 
PCA, perchloric acid 
PCR, polymerase chain reaction 
PDGF, platelet-derived growth factor 
PFA, paraformaldehyde 
Pi, inorganic arthophospfrate 
Pipes, [1 ,4-piperazinebis(ethane sulfo 
  nic acid)] 
PKC, protein kinase C 
PLC, phospholipase C 
PMA, phorbol myristate acetate 
PMSF, phenylmethylsulfonyl fluoride 
 
r, correlation coefficierrt 
RBC, red blood cell 
RER, rough endoplasmic reticulum 

1/2 



 

 

RIA, radioimmunoassay    
RNA, ribonucleic acid 
      mRNA, messenger RNA 
      siRNA, small interfering RNA 
      tRNA, transfer RNA 
RNAi, RNA interference 
RNAase, ribonuclease 
RNP, nibonucleoprotein 
rpm, revolutions per minute 
RT, room temperature 
RT-PCR, reverse transcription PCR 
 
s, seconds(s) 
s, sedimentation coefficient 
S, Svedberg unit of sedimentation 
  coefficient 
SD, standard deviation 
SDS, sodium dodecyl sulfate 
SEM, standard error of the mean 
SNAP, soluble NSF attachment protein 
SNARE, SNAP receptor 
sp act, specific activity 
SSC, standard saline citrate 
SV4O, simian virus 40 
 
t test, Student's t test 
t1/2, half-life, half-time 
TBS, Tris-buffered saline 
TCA, trichloroacetic acid 
TdR, thymidine deoxyribose 
TGF, transforming growth factor 
TGN, trans-Golgi network 
TLC, thin layer chromatography 
TNF, tumor necrosis factor 
TRITC, tetramethylrhodamine 
  isothiocyanate 
Tris, tris(hydroxymethyl)aminomethane 
t-SNARE, target membrane SNARE 
TUNEL, Tdt-mediated dUTP-biotin 
  nick end labeling 
    
U, unit 
UDP, uridine diphosphate 
UTP, uridine triphosphate 
UV, ultraviolet 
 
V, volt 
VEGF, vascular endothelial growth 
  factor 
vol, volume 
v-SNARE, vesicle membrane SNARE 
 
W, watt 
WGA, wheat germ agglutinin 
wk, week 
wt, weight 
 
YFP, yellow fluorescent protein 
yr, year 
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