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T\rvikalvo on erij<oistunut lev1mäinen soluväliai¡erakenne, jonka siihen
kiinnittyvät epiteeJ-i- ja mesenþ1zmj-sol-ut yMessä tuottavat. Tlrvikalvoja
on epiteeJ-in ja endoteel-i¡ alla ja ne lzmpäröivät yksittäisiä ljlras-,
rasva-, ja Schwannin soluja.
T\zvikalvot koostuvat glykoproteij¡eista ja proteogJ-ykaaneista. T\rvikal-
voissa on yleisiä ja vain tietyissä kudoksissa ja kehitysvaiheissa il-me-
neviä rakennemoleþylejä. Yleisjmpiä rakenneosia ovat tyypjn IV kol-l-a-
geenJ-, l-aminij¡i, entaktii¡i, fibronektiini ja heparaanisulfaattiproteo-
glykaanit. Kudosten mekaanisen tukernisen ja rajaamisen lisäksi tyvikal-
voilla on kudoksittaj¡ ja kehitysastej-ttai¡ vajhtelevia tehtäviä.
T\rvikalvønoleþryJ-ien ja solujen keskj¡äiset vuorovaikutukset välittyvät
sol-ukalvon soh¡väl-iainereseptorej-den kautta. T\rvikalvot ankkuroivat so-
luja ja pitärvät ylJ-ä solujen eriÌaistuneisuutta. Ne säätelevät varauksef
laan makrqnoleþ1zJ-ien liikettä kudososastosta toiseen ja gstäen syöpäso-
lujen ja tulehdusten l-eviänistä el-jmistössä. Yksj-l-önkehityksessä kaksi-
sol-uasteel-l-a ilmestyvät tyvikalvonoleþr1zlit erottelevat soJ-uja ja vaikut
tavat n iiden erilais tumiseen kudoks iks i . Tlzvikalvot ohj aavat erilais tu-
via soluja tojmjmal-l-a kiinnj-ttlzmisalustojna ja vaellusreittei¡rä tarjoten
soluil-Ie tietoa niiden sijainnista ja kudosten ja elinten muodostumj-seen
ja kehitykseen liittyviä merkkejä.
Larnj¡iini on 900 kDa:n tyvikalvoissa ja soh¡vä-l-iaineessa esiintyvä gly-
koproteiini. Lamj¡ij¡ia on jo kaksisol-uisessa alkiossa. Larninii¡eil1a on
useampia erilaisia ketjurakenteita ja ne muodostavat proteiiniperheen.
Perj¡tei¡ren hij-ren EHS-kasvaimen erittänä J-arni¡ii¡ri koostuu kolmesta po-
lypeptidiketjusta. Raskas 400 kDa:n A-ketju ja 200 kDa:n B1- ja B2-ket-
jut muodostavat koko tyvikal-von ki¡ri yltävän epäslrrmetrisen ristin. La-
miniiniperheen j äseniä tavataan va jhtelevasti kehitysaj ankohdittain j a
kudoksittaj¡. Varhaisalkj-ossa 16-soluasteelle saakka esiintyy peJ-kästään
B-ketjuja. Merosij¡i on poikkijuovaísessa l-ihaksessa, Schwanni¡r sol-uissa
ja istukassa tavattava l-ani¡iiniperheeseen kuuh¡va proteiini, joka si-
sä-l-tää A-ketjun til-al-Ia 400 kDa:n M-ketjun. Hermol-jhasliitoksen S-l-ami-
niinissa on muuntunut Bl-ketju. sydämestä ja j-stukasta on myös J-öydetty
erjkoisia Ìaminii¡riketj uj a.
Lani¡ii¡il-Ia on monenlai-sia vaikutuksia soluihin. Lani¡iini kiinnittää
ja levittää useanlaisia soluja ja edistää hermosol-ujen ulokkeiden kasvua
Mo1eþrylìn keskiosan epidermaalisen kasvutekijän kaltaiset jaksot kiih-
dyttävät soJ-unjakautumista. A-ketjr:n ilmestlzminen johtaa kehittyvi-en
teelisol-ujen polarisoitumiseen ja erilaistumiseen. Lanj¡ij¡reissa on aj¡ra
kin kuusi solujen pintaan kiinnittyvää aminohappojaksoa. Eri lamj¡ij¡ri-
muunnoksille on ornia reseptoreja.
T¿issä esityksessä on pyritty tarkastel-ernaan tyvikalvojen ja l-arnj¡iinin
merkitystä solujen ja elinten erj-l-aj-stumj-se11e ja käyttäytymiselle.


