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Luonnolliset tappajasolut (NK-solut, naturai kiiler cells) ovat veren

valkosoluja, jotkã pystyvät tappamaan virusten infektoimia soluja sekä

syöplisolúja 
-iiman - 

T-soluillè- tyypillistä MHC-molekyy.lien . 
(major

histocombâtibility complex) samanaikaista tunnismmista. NK-solut ovat

morfologialtaan iuuria granulaarisia lymfosyynejä (LGL, large granular

lymphoðytes), joita on noin i0-i5 Vo ihmisen perifeerisen veren

lymfosyyteistä.

Erilaisten kasvutekijöiden avulla NK-solujen tappovaikutus tehostuu:

Erityisesti interleukiini 2:Lla (ÍL-2) aktivoidut NK-solut tuhoavat
syöpäsoluja tehokkaasd ja suurin osa nilstä nk. lymfokiiniila aktivoiduisn
tápiajasoluista (LAK-solut, Iymphokine-acdvated kiiler cells) onkin NK-
sotir¡â. Näiden LAK-solujen tappoa välittävistä reseptoreisu. ja
kohdesolupuolella olevista rakenteism dedetään kovin vähän. Eikä tiedetä

runnisravaiko endogeeniser ja ll-2-aktivoidut NK-solut samat rakenteet

kohdesoluissa vai välittyykö tappo eri reseptorien kauna.

Työn rarkoituksena oli rutkia spesifisesti nimenomaar. IL-Z-aktivoitua
npporapahrumaa ja siten ensimmäist¿i kertaa löytää koejärjestely, jolla
voiìaisiin selvittää, tunnistava&o endogeeniset NK-solut ja LAK-solut
kohdesoluissa eri rakenteita. Somaattisten soluhybridien osoittauduttua
k[yttökelpoisiksi kohdesoluiksi, pyrittiin niiden avulla paikallistamaan
nppaj asoluherkkyys tiettyyn kromosomiin.

Endogeeniset NK-solut eiv¿itkä IL-2-aktivoidut rappajasolut tarttuneet
eivätkii myöskään tappaneet AKR-hiiren 8W5147 tymoomasoluja. Mutta
fuusioiraessa ko. hiiren solut konkanavaiiini A:lla (Con A, concanavaiin A)
aktivoiduilla ihmisen perifeerisen veren lymfosyyteiilä, kaikki ne

hybridisolur, jotka sisälsivät ihmisen kromosomin 6 olivat herkkiä LAK-
solujen npoile. Sellaisiakin hiiri/humaanihybridejä, joissa hiiren genomin

lisåiksi oli ihmisen perintöainesta ainoastaan yksi tai kaksi kappalena
kromosomia 6, mpèttiin yhtä paljon kuin NK-herkkiiä, jo kokeissa

vakiinrunutra K562 konuoilisolulinjaa. LAK-solut ja erityisesti juuri IL-z'
aktivoidut NK-solut ra¡rruivat ja tappoivat ihmisen kromosomin 6 sis¿iltäviä

hybridisotuja. T?imä tulos osoittaa, että LAK solut tunnisnvat kohdesoluissa
rakenteita, joita tuottavat geenit sijaitsevat kromosomissa 6.
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