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Krooninen idiopaattinen trombosytopeeninen purppura (lTP) on autoimmuunitauti, jossa trombosytopenian aiheuttavat trombosyytteihin kohdistuvat autovafa-aineet. Verihiutaleet osallistuvat veren hemostaattisen tasapainon ylläpitämiseen, joten niiden ennenaikaisella tuhoutumisella on kliinisesti tärkeä merkitys. Autovasta-aineiden tåirkeimpiä karakterisoituja tunnistuskohtia verihiutaleiden pinnalla ovat glykoproteiinit lÞlX ja llÞllla, mutta osoitusta on myös sekä muiden jo karakterisoitujen että vielä karakterisoimattomien proteiinien ja
verihiutaleiden rakenteellisten osien osallisuudesta vasta-aineiden tunnistukseen. Autoantigeenit voivat muodolua myös verihiutaleiden solunsisäisestä
materiaalista.
Glykoproteiini (GP) ltrlX on adheesioreseptori, joka kuuluu leusiinirikkaaseen glykoproteiiniperheeseen. Aktivoitumattomissa verihiutaleissa se mahdollistaa verisuonen vauriokohdan tukkeutumisen. Tällöin proteiinisitoutuu suÞ
endoteelisessa matriisissa kiinniolevaan von Willebrandin faktoriin. GP lÞlX:n
konsentraatio solussa on n. 25 000 molekyyliåi. GP lb muodostuu rikkisillan yhdistämistä raskaasta a-ketjusta ja kevyest{i p-ketjusta. Heterodimeerisen rakenteen se muodostaa GP lX:n kanssa, jossa kullakin komponentilla on transmembraaninen osa. Erään autovasta-aineen on osoitettu sitoutuvan GP lb:n
solunulkoiseen osaan lähelle membraania.
GP I lÞllla esiintyy kalsiumista riippuvaisena heterodimeerisenä komp
leksina ¡¿p, joka on tyypiltinen rakenne integriinien adheesioreseptoriperhee'
seen kuuiuville molekyyleille. GP llb-llla:n konsentraatio solussa on n. 50 000
molekyyliä ja se liittyy olennaisesti verihiutaleiden aggregoitumiseen. Aktivoituneet vêrifr¡utaleet aiheuttavat rakenteellisia muutoksia GP llb-'llla:ssa. Tämän
seurauksena se pystyy sitomaan fibrinogeeniä, joka muodostaa siltoja lähekkäin olevien verihiutaleiden välille. GP llb, heterodimeerin c-yksikkö, muodostuu rikkisillan yhdistämiståi kevyen ja raskaan ketjun alayksiköistä. Näistä vain
kevyt ketju muodolaa membraanin läpäisevåin domeenin. GP llla, heterodimeerin p-yksikkö, muodostuu yhdestä membraanin läpäisevästä ketjusta- Autovaga-aíné¡den on osoitettu reagoivan eri GP llÞllla:n epitooppien kanssa. GP
llla:ssa on osoitettu autovasta-aineita systeiinirikasta ja sytoplasm¡sta osaa
valaan. GP llb:ssa on todettu kaksi eri autoepitooppia raskaassa ketjussaVertailemalla autoantigeenisten sitoutumiskohtien rakenteita toisiinsa
saadaan tietoa mahdollisista ynteisista antigeenisten rakenteiden ominaisuuksista, joita voidaan hyödyntäá uusien sitoutumiskohtien karakterisoinnissa. AutoepitóoppiSen sitouiumiskohtien karakterisoiminen helpottaa kroonisen ITP:n
tauà¡nfuvan mäåiritystä sekä parantaa potilaiden hoitomahdollisuuksia. Verihiutaleet sisältävät vieia kymmeniä, ellei satojakin karakterisoimattomia proteiinejotka ovat mahdollisia autoantigeeneja kroonisessa ITP:a. Näitä antigeeneja
ja,
-kuüaamalla
saadaan myös tarkempaa tietoa verihiutaleiden toiminnasta yleensä.
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