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Neutrofülin tunkeutuminen verisuonen seinõmiã verhoavien endoteelisolujen lomitse sisälle tulehtu-

vaan t¡i tulehtuneeseen kudokseen edellyttãÃ verenkierrossa vaeltavien neutrofiilien voimakasta (ad-

hesüvista) ùarttumista tulehdusalueen endoteeliin. Adhesüvisen kontaktin muodostuminen edellyttãä

puolestaan sekã endoteelisolun ettå neutrofiilin aktivoitumista.

Neutrofülin adhesiivista tarttumiste ohjataan niin sanottujen esiadhesiivisten kontaktien awshrksel-

le. Esiadhesiivisilla kontakteilla tsrkoitetaan sellaisia heikohkoja ja reversiibeleitä sidosyhæyksiã, jotka

ovat adhssiivisen kontaktin muodostumiselle vãlttãmãttömiä silloin, kun verenkie¡rossa vaeltavan neut-

rofiilin halutaan tarttuvan vain ja ainoastaan tulehdusalueen endoteeliin.

Tulehdusreaktioiden herãômisen yhteydessã kudoksiin vapautuu liukoisis vãlittãjãaineita, jotka

aiheuttavat endoteelisolujen aktivoitumisen. Al¡tivoituneet endoteelisolut edesauttavat adhesiivisen

kontaktin muodostumista ekspressoimalla esiadhesüvisia kontakteja vãlittãviã rakenteita (P- ja E-selek-

tiiniâ) ja adheesioproteiineja (CAM-1:a) sekä tuottam¡lla neutrofiilejä aktivoivia aineita.

P- ja E-selektiini ovat selektiiniperheen inægraalisia membraaniproteiineja. Ne ovat lektiinejä,

¡oika sitounrvat sialihappoa ja frrkoosia sisältãvün glykokonjugsatteihin, muun muassa sialyyli-Iæwis

x -tetrasakkaridiin ja sitä muistuttaviin rakenæisiin.

Aktivoin¡neen endoteelin ja lepããvãn neutrofülin vãlille muodostuvat esiadhesiiviset kontaktit il-
menevät neutrofiilien vierimisenä endoteelin pinnalla. Vierintãã välittãvät kontaktit muodostuvat kun

endoteeliset P- jaltai E-selektüni worovaikuttavat vain lepãävãn neutrofiilin pinnalla esiintyvãn, sialyy-

li-Lewis x -rakenteita e.sittelevän L-selektiinin kanssa.

Esiadhesiivisten kontaktien (vierinnãn) aikana neutrofiili altistuu neutrofiilien aktivaattoreille, jotka

voivat olla aktivoituneen endoteelisolujen tuottamia jaltai kudoksissa muodostuvia, mutta endoteelin

kautta verenkiertoon diffundoi¡¡via. Kun neutrofüli aktivoituu, sen leukosyytti-intgeriinienperheeseen

kuuluvat adheesioproteiinit (CDll/CD18) sitoutuvat aktivoituneen endoteelin ekspressoimiin immunog-

lobuliiniperheen adheesioproteiineihin (pããasia.ssa ICAM-l:een). Neutrofiilin ja endoteelin välille muo-

dostuu tällõin adhesiivinen kontakti.

Neutrofiilit ohjautuvat tulehdusalueelle endoteelin aktivoitumisen seurauksena ja esiadhesiivisten

kontaktien âvüstramena. Adhesiivisten kontaktien muodostuminen neutrofiilin ja endoteelin välille on

mahdollista vain, jos lepããvãt neutrofülit muodostavat aktivoituneen endoteelin kanssa e,siadhesiivisia

kontakteja. Esiadhesiivisten kontaktien ansiosta neutrofiilit tuodåan lãhelle aktivoituneita endoteelisolu-

ja, endoteelisolujen tuottamia aktivaatøreita ja endoteelisolujen välistã liiûoskohtaå, jonka kautta neut-

roñilejä aktivoivat liukoiset vãlittãjãaineet difñ¡ndoituvat verenkiertoon. Esiadhe.siiviset kontaktit viivyt-

tävãt neutrofiilien poistumista tulehdusalueelta, jolloin neutrofiileillã on enemmãn aika¡ reagoida neut-

roñilejä aktivoivien aineiden kanssa. Adhesiivisen kontaktin muodostuminen tehostuu siitäkin syystä,

että esiadhesiivisten kontaktien ansiosta neutrofiilienja endoteelisolujen adheasioproteiinit tulevat lãhel-

le toisiaan.
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