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Seleldünit ovat hülihydraatteihin sitouurvia manbraanin lãpãiswiä adheesioproæüneja lGikki
kolme selelCüuiperhear jäseutã, L-, E- ja P*elehüni, sisãlüivåt solur
a¡ninoærminaalisë¡sa osi$saan lalsiumista rüppuvaisia (C-tyypin) lektüneja muisu¡ta\¡an

toimi¡naüiseo rakeoneylsikön. Tãman rakenneyksikön vieresså sijaitsee epidermaalisen

løsrnrtekijan kattaineo domee¡ri ja sen jäll<eeû h¡Ilekin selektünille ominainen ntãår'¿ 60

a¡ninohaposta koosu¡via vie¡elckiiisiä homologisia toistoalueita
Tãrrrin tutkielman kannalta keskeis* selektünit, E- ja P*elektünit, ilmeo$n¡at

eodoteelisoluissa ja P-selektüni myos verihiutaleissa E-selektüni il¡nenÐlf tiettyjen sytokünieu

stimulaation seruauksena eodoteelisolujen ulkokalvossa ja mahdollisaa naide¡r solujen

tartn¡misen larkoqryteihin. P*elelcüni sijaitsee lepåiåvien'verihiutaleiþ ja endoteelisolujen
'varastoraklq¡loiden menrbraanissa kulkzutuen solujeo- alcivoinnin aiheuuaman endos¡oosin'i'"o^¡o* 

plasrnamernbraanün. P*elektüni irat¡ne¿ ter*osy:¡aiån sitoutumista

endoteelisoluihin ja verihiutaleisün.
I(¿ikkien selektünien on osoitetn¡ sitouu¡van hülihvdraari¡akenæisün. E- ja P-selektünien

ru¡netut hülihydraanüiga¡dit ysidaan jakaa lca.bteen ryhmäãn: sialyloiurihin ja firkosyloituihin

oligosaklarideihin (sialyloidut Iæwis x- ja Lervis a *okerirakentest) sekä sulåroiüihin
hülih¡rdraaAeihin. $stektüniæ t¡¡¡nistar¡urt sokerideærminantit sijaitsevæ yleenså Solun pinn'n

hülihydraaniketjujen terminaalisina rakenteina- Siaiyloiarja tEq¡is x- ja Lewis a

sokeri¡akenæi¡a löytyy useista solukalvon glykoproæüneista ja glykolipideistå E- ja P-

selektünien Ssiologisia ligandeja ei vielã tårtøsti tunneta, mutta joitakin solukalvon

gl¡,koproæüneja on jo tarjom¡ ligandiehdokkailai.
Endoteeüsoluillq verihiutaleilla ja u¿1ç6selnilla on Ë¡keri merkiws verenvuodon

qrehnmisessä sekä la¡dosvaurioiden tai infelcioiden aiheuttamissa tulehdusreaktioissa.

Useimmat valkosolut eli leukosy.vtit kiert¡ivät veressä vapaasti taÍnrmarta muihin vsri5eluihin

tai verisuonen seinämã¡ endoteelisoluihin. Tulehduksen aü€na valkosolujen on kuiænkin

pygttÌivä tartuunaân verisuonen endoteelisoluihin ja lap:üsuivá tã¡nå. endoteelisoh¡kerros

påa*if.roo tuiehn¡nees,"en kudolcseen. Vaikosolujen fi"""li¿ olevillá adheesiomolelqyleillã ja
nüden spesifisillå va.stinreseptoreilla endoteeüsoluissa on oleellinen merkirys valkosolujen ja
encioreeiin välisessä tarttumistapahtumassa. Leukosllmen tarrtumiseen osallistuva¡

adheesiomolelc.vylit jaetarn nyþ'isin koimeen proteiiniperheeseen: inægrüneùin,

rnmunoglobuliinisuperperheen proteüneihin ja seleküneihin. Seiekriinit välinjivät tulehdulsen

aikÂna valkosolujen vierimist¡i muim¡tlavaa reversübeüä ¡¡iheesioø endoteeiisoluihin. Tã¡nã

apahnrma edeitjiji vaikosolujen tiukempaa si¡ounrmisra endoteelisoluihin ja endoteelin

läp:üsemisä. Sama adheesiomekanismi, jok¿ mahcioilistaa leukosgttien pziåqn

rulehduskohtaan- voi myös sallia valkosolujen epd,suoruisan kulkeunrmisen kudoksiin

tulehdussairauicsissa kuæn nivel¡eumassa ja ihotulehduicsissa. Selektiineille on lisËiksi ehdorcm¡

patologista merkirystä syövän leviÈimisessä.


