
HELSINGIN YLIOPISTo _ HEI-sIrucroRS UNIVERSITET - UruIvensrrY oF HELSINKI

Muita t¡doia - Ovriga uppgifter - Additional information

Såilytyspå¡kka - FÖrvar¡ngsstålle - Wh€rê depos¡ted

Biotieteiden laitoV Biokemian osasto

Avainsanat - Nyckelord - Ke),words

kalvoliikenne, vesikkeli kuljetus, ARF, Rab, SNARE, SNAP, NSF, COP, klatriini

ïivislelmå- Referat - Abslract

Vesikkeleiden avulla molek¡rylejä voidaan kuljettaa solun sisåisten osastojen välillä.
Nisäkässoluissa kalvolÍikennettä tarvitaan muun muassa solussa syntetisoitujen proteiinien
kuljetukseen oikeisiin organelleihin taiç¡ittämiseen solusta ulos sekä solun ulkopuolisten
molekyylien viemiseen solun sisälle. Riþpumatta vesikkelikuljetuksen tapahtumapaikasta
kalvoliikenteessä käytetään samanlaisia molekyylikoneistoja. Vesikkeleiden kuroutumiseen,
tunnistukseen ja fuusioon osallistuu kaikissa solun osastoissa proteiineja, jotka ovat
homologisia toisilleen ja myös konservoituneita eliÖkunnan evoluutiossa. Yhtenäinen kuva
kalvoliikenteestä on silti vielä m uodostamatta.

Vesikkelin kuroutuminen irti luovuttavalta membraanilta vaatii sytosolisten proteiinien
väl iaikaista assosio itum ista membraanille. Erityisen t{irkeitä mo lekyyl ejåi ovat
päällysteproteiinít (klatriini, COP), jotka auttavat vesikkelin kuroutumisessa, osallistuvat
kuljetettavan lastin valintaan ja mahdollisesti myös estävät vesikkelin ennenaikaisen
fuusion. Påiällysteproteiinien assosioitumiseen membraanille tarvitaan avustavia proteiineja
(ARF). Nisäkässolujen eri osastojen välillä ja eri suuntiin tapahtuvassa kalvoliikenteessä
vesikkeleiden päällysteproteiinit ovat erilaisia. Kun vesikkeli on kuroutunut irti
lähtöme mbraan ilta, poistetaan pääl lysteproteiinit vesikkelin pinnalta.

Päållysteproteiinien poistamisen jälkeen vesikkeli on valmis tunnistamaan
kohdemembraaninsa. Tunnistusta välittåvåt vesikkelin ja kohdemembraanin pinnalla olevat
spesifiset tunnistusmolekyylit (SNARE). Koska vesikkelit on kuljetettava aina oikeisiin
organelleihin, on kuljetuksen spesifis¡ryden säätelyn oltava erityisen tarkkaa juuri tässä
kalvoliikenteen vaiheessa.

Vesikkelin fuusioitumiseen kohdemembraaniin tarvitaan yleinen molelqyylikoneisto.
Tunnistuskompleksiin kiinnittyry fuusiokoneistoon tarvittavia molekyylejä (SNAP, NSF),
jonka jälkeen vesikkeli pystyy fuusioitumaan kohdemembraaniinsa. Vesikkelissä kuljetetut
molelq¡ylit vapautuvat kohdeorganelliin lipidikaksoiskerrosten sekoittuessa toisiinsa.
Kalvoliikenteesså tarvitut molekyTlit palautetaan lähtöorganetleihin vastakkaiseen suuntaan
tapahtuvan vesikkel ikuljetuksen avulla.
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