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Leukosyyttien adheesio on niiden toiminnan kannalta
tärkeää. Lepäävät valkosol-ut eivät ole ta::ttumiskykyi-siä,
n¡utta jokin uJkoinen ärsyke voi tehdä ne l:,1hesj-ivisiksi. Tä.
nä adheesio on leukosyyttien pinnalla e,,.j jntyvän proteiini-
kompleksin välittämää. I'Tä1tä leukosyytti-integriinejä on'
kolme heterodineeriä, joissa on sana B-kctju (CnfA) ja eri-
Jainen or-ketju, joka on cD11a, cDllbltai cD11c. cD11/cD18-
kornp 1 e .ri i) aen t 1 e de tään S l- t outu It an mon1 l_n (l ¡_tt anm o1 ekvv1jä.
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CD1 o(J moI ekw1 en I l- aantyne eI 1 a t_ l m entymi s e I 1ä so Iun p 1nnal
le ei tunnu olevan vaikutusta adheesion synnyssä, vaan solu
jen aktj-voituminen saa aikaan sc,lrmsisäisen signaalin syn
misen ja leukosyytti-integriinien muuttunisen ina-kbi.ivisist
akt j-ivisiksi molekyyleiksí . .

f\rtkiel-rirassa on pyritty perehtynään leukosyytti-inte
riineissä tapahtuviin molekulaarisirn muutoksiin, jotka j.oh
tavat niiden aktiivisuuden muutturni-seen. .Leukosyytti-i-nteg-
riineissä tapalrtuu konfor,raati onrnuutos sc,Lu;en tullessa ad-
hesiivisiksi. Kun CD11 /CD13-kompleksin }:-c:rrl'ormaatio muuttuu,
sen uskotaan sitovan tiett¡rjä d.ivalenttej¡^ kationeja ja ak-
ti-voituvan. Eräs mahdol]inen kor-r formaationrnuutoksen aiheut-
taja on CD18-molekyylissä tapahtuva fosforylaatio solujen
aktivoituessa. Toinen nahdol-l-inen tekijä on leukosyytti-in-
tegriinien kiinnitt¡rminen solutukirankaan. fässä kiinnitty-
misessä fosforylaatiolla voi oll-a merkityksensä. Sofutuki-
ranÌ<a-assosiaatio voi inyös vaikuttaa CD'1 1 /CD1B-molekyylien
liikkeeseen roembraanissa lisäten aviditeettia. leukosyytti-
integriinien on havaittu kertyvän r;rppäiksi membraani-ssa so-
lujen aktivoituessa. Ei pidä myöskään poissulkea mahdollista
nuiden molekyylien aikaa¡saanaa leukosyytti-integriinien
suoraa aktivaatiota. leukosyyttien <iead-heesio tunnetaan hei-
kornmin, niutta sj-ihen tuntuu liittyvän CD11 /CD1B-nolekyylin
konforrnaati-on muutbuminen .

leukosyytti-integriinien toiminnan säätelyn mekanismi
on vielä suhteellisen huonosti tunnettu. Selvästikin se on
monimutkainen tapahùuma, jota on muodostetuista teorioista
huol-imatta viel-ä vaikea hahreottaa kokonaisuutena.


