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Leukocytemas ft)rmåga till adhesion är ytterst vâsentlig ftir hela immunsystemets lunkti-on' och behtivs t.ex. då neutrofiler skall tränga in i en inflammerad vavnad. För att
vidhäftning skall kunna ske krävs olika adhesionsmolekyler, bl.a. de s.k. integrinerna. Till
integrinfamiljer hör cDl l/CDl 8-molekylerna som 

"*i."rr.rus endast på leukoc¡ernas
yta.

CDI 1/CDl8-integrinerna är en familj av fyra transmembrana glykoproteiner som
består av två kedjor, CDll och CDl8. De olika iamiljemedlemmu.ã rti¡., sig i fråga
om CDI l-kedjan (a, b, c, d), och har varierande celldistiibution och olika lijander.

En av CDI l/CDl8-moleþlernas viktigaste egenskaper är formågan-till aktivering
av adhesion- Moleþlerna är vanligtvís inaktiva ocn ici.måiinte binda s"ina ¡igander, men
då de aktiverats av en intracellulär signal genomgår de en process som gör det möjligt for
dem att binda sina ligander. Man kânner inte till hur denna aktiveringsprocess går till,
men man tror att den omfattar både förandringar i affinitet (konformationsforandiingar i
integrinet som leder till ökad ligandbindning) õch aviditet (den lokala koncentrationen av
integriner ökar)- Integrinmoleþlerna har oðkså andra egeiskaper: de ñrmår inaktiveras
och släppa taget om sina ligander, och fcirmår efter liganãbindning också sjâlva sända sig-
naler in i cellen (utifrån-in-signalering) Många av iitegrinernas uppgifter kräver intakta
cytoplasmiska domân, och man har kunnat påvisa att visia områden i dessa domän är vik-
tiga ñr olika uppgifter.

Väldigt många olika cellulära processer stlirs genom den reversibla kovalenta mo-
difikationen fosforylering. Fosforyleriny'defosforyleri-ng spelar en central roll t.ex. inomsignaltransduktionen. De vanligaite fosforyleringshändelserna omfattar serin-, treonin-
och tyrosinenheter i proteiner. Två olika ,o.t.r, ãnryr.. styr flosforyleringen, kinaserna
och fosfataserna. Kinasemas centrala roll har varit känd sedan länge, medan"fosfatasernas
roll har undersökts noggrannare ft)rst under de senaste åren.

också CDI l/CDl8-integrinerna är moleþler som kan fosloryleras och defosfo-yl9rl' och dessa processers roll har undersökts dá man ñrsökt komma fram till hur olikafunktioner hos integrinerna regleras. Både serin-, treonin och tyrosinfosforylering ägerrum' Treoninfosforylering sker på enheter i CD l8-kedjans cytoplasmiska domän somman vet är väsentlign fcir aktiveringen av integrin"-u oðh ftir interaktionerna mellan in-tegrinerna och cytoskelettet, och det ar alltså r.i¡tigt att treoninfosforyleringen (eller de-fosforyleringshändelser) spelar en funktionell roú. lyrosinfosforylering av andra integri-ner har konstaterats vara viktig vid utifrån-in-signaleríngen genom integrinerna.
I arbetsdelen av denna pro gradu har dãt undeÃokts hur serin- och treoninfosf-o-

rylering av CD l8-kedjan inverkar på interaktioner med olika cytoskeletala proteiner.
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