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Syöttöso1ut ovat Iiikkuvia tukikudossoluja, joita on huomattavia
nääriä i-trossa ja J-imakaLvoilla. Syöttösoluissa on paJ-jon varasto-
rakkuloita, joissa on mm. entsyymejä, tuJ-ehdusvälittäjäaineitaja histamiinia. Syöttösol-ujen aktivaatioksi kutsutussa monj-mut-
kaisessa tapahturnaketjussa varastorakkuloiden kalvo ja solukalvo
fuusioituvat, ja rakkuloiden sisäl-tö vapautuu solun ulkoiseen
tilaan. Histamiinin vapautuminen syöttösoruista, esim. alrergi-
sissa tiLoissa, aiheuttaa mm. voimakkaita verisuonivaikutuksiá.
Syöttösoluaktivaation monimutkaisen mekanismiikan eri yksityis-
kohtien merkitystä ei ole laajasta tutkimustyöstä huolimãtta
pystytty täysin selvitettämään. Fysiologisesti aktivaatio käyn-
nistyy, kun syöttöso1un reseptoreihin kiinnittyneet inmunoglobu-
liini E (=fgE) -ryhmän spesifiset vasta-aineet tarttuvat anti-
geenj-in. Aktivaatiota aiheutettavat nyös useat rgE:stä riippu-
nattomalla tavaLra vaikuttavat yhdisteet, esim. yhdiste 48/goja substanssi P. Syöttösoluaktivaatiotutkimusten perusteella on
esitetty, että merkitykselJ-isiä sorutapahtunia ovat mm. fosfo-
Iipaasi c: n aktivaatio, ca"-ionien vapautuminen solunsisäisis-tä
varastoj-sta, proteiinikinaasi c:n aktivaatio, solukalvon ca2*-
ioniläpäisevyyden 1isääntyminen ja solun rakenneproteiinien
nobilj-saatio. Aktivaatio tapahtuu eri tavoj-n riippuen aktivoi-
vasta tekijästä, eivätkä em. solutapahtumat välttämättä liity
kaikkiin aktivaatioihin.

Kalsitoniini-geeniin liityvä peptidi (=CGRp) on varsinkin tunto-
hermoissa esiintyvä neuropeptidi. se on erittäin tehokas veri-
suonj-a laajentava aine. fhoon injisoituna si11ä on histaniinin
tyyppisiä vaikutuksia; se lisää paikallista verenvirtausta ja
aiheuttaa mahdollisesti nyös ekstravasaatiota. Substanssi p:n
samanlaisten ihovaikutusten on esitetty perustuvan sen kykyyn
vapauttaa histaniinia syöttösoluista.
Tässä työssä tutkittiin CGRP:n ja eräiden sen peptidifragrment-
tien kykyä vapauttaa histamiinia syöttösoluista inÈubaatioliuoX-
sessa, jossa oJ-i jolto 0 tai 1,5mM kaÌsiurnia. 10¡.lM cGRp vapautti
histarniinia vain ca'*-vapaissa ol-osuhteissa. Tä1löinkin ccRP oli
tehottornanpi kuin tutkinuksen vaikutuksel-liset fragmentit ccRP-
(8-37) , - (1-5-37) ja - ().5-24) . Näiden fragmenttien vaikutuksen
Ca''-riippuvuus oIj- monivívahteinen osoittaen fragrmenttien käyn-
nistävän erilaisia aktivaatiomekanismeja. Tulosten perusteella
on rnahdollista spekuloida syöttösoluaktivaatioon 1iit.tyvi11ä
CGRP: n rakenne-vaikutus -suhtei1la. Tulokset osoittavat kiistat-
tomasti-, että useissa kudoksissa vaikutuksettomiksi todetuilla
fragrnenteilla on myös omia vaikutuksia.
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