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aiheena oli larniniineihin kuuluvan tyvikalvoproteiinin merosiinin M-ketjun
ilmenemisen kartoitus proteiinitasolla eri kudoksissa ja kehitysvaiheissa. Laminiinimolekyylit
koostuvat yhclestä raskas- ja kahdesta kevytketjusta. Larniniiniketjuja tunnetaan seitsemän ja ne

liittyvät eri tavoin kuudeksi eri laminiinimolekyyliksi. Laminiiniperheen jäsenet esiintyvät

soluväliaineessa kudoksittain ja kehitysvaiheittain vaihtelevina rnolekyyleinâ.
Tavoitteenani oli kartoittaa vasta-aineiclen avulla imrnunohistokemiallisesti M-ketjua ihnentävät

kuclokset ja ketjun ihnestyrnisajankohta kehittyvistä hiiristä ja ihrnisistä kudosleikkeistä.

Tarkastelin soluviljehnien kykyä tuottaa M-ketjua vaihtelevissa olosuhteissa proteiinia tuottavan

viljehnärnallin kehittärniseksi. Tutkin M-ketjun kudoskohtaista muokkautumista proteiinigee-

I iel ektroforeesin j a immunoblottauksen avul I a.

Havaitsin M-ketjun esiintyvän varhaisemmista tutkirnuksista poiketen sangen runsaana eri

puolilla elirnistöä monentyyppisissä rakenteissa, kasvainkucloksessa ja jopa joissakin soluissa ja

tyvikalvojen ulkopuolella säikeissä soluväliaineessa. M-ketjua on erilais.ten avoeritteisten

rauhasten ja usean eri kucloksen ja elimen hiussuonten tyvikalvoissa sekä kuclosveriesteissä

istukassa, kiveksessä ja aivoissa. M-ketju ihnestyy sikiössä ensirnrnäiqenä poikkijrtovaisen

lihaksen ja Schrvannin solujen tyvikalvoon. Koriokarsinoomasolulinian soluista .ia sikiön

fibroblasteista ja koostuvassa yhteisviljehnärnallissa koriokarsinoomasolut tuottavat M-ketjua ja

sijoittavat sen soluväliaineeseen. Poikkijuovaisessa ja sydänlihaksessa M-ketjtl muokkautuu

muissa kucloksissa esiintyvästä 300 kDa:n peptidistä 100 kDa:n ketjuksi.

Tuloksista voi päätellä M-ketjun olevan erittüin yleinen, mahclollisesti yleisin laminiinin
raskasketjuista. M-ketju ihnestyy vastoin aikaisempia käsityksiä jo hyvin varhain keskeneräisiin

tyvikalvoihin. Tutkimuksessa kehitetty yhteisvil.ielmämalli osoittaa M-ketjua tuottamattoman

solulinjan solujen pystyvän M-ketjun valmistukseen, kunhan viljelyolosuhteet jäljinelevät

tervettä kudosta, jonka M-ketjua ihnentävistä trotbblasteista koriokarsinonmasolulinja on

l¿ihtöisin. Poikkijuovaisen ja syclänlihaksen M-ketjun muokkautuminen osoittaa proteiinisyntee-

sin jälkeisen proteolyysin muokkaavan soluväl iaineeseen sijoitettua rnolekyyl iä.

Tulosten perusteella voi suunnitella kudosten M-ketjujakaurnan, varsinkin kudosveriestesijain-

nin, pohjalta rnielekkäitä soluviliehnärnalle.ja M-ketjun biologisen tehtävän selvittärniseksi ja M-
ketjureseptorin löytärniseksi. Solunsisäinenja syöpäkudoksesta löytynyt M-ketju lisäävät tarvetta

M-ketjun vaikutuksen tarkasteluun. Kudosjakauman ja ihnestymisajankohclan perusteella M-
ketjulla saattaa olla hyvin monenlaisia vaikutuksia soluihin. M-ketju ilmeisesti ohjaa kudosten

erilaisturnista, sillä se on läsnä jo varhain mutta se säilyy samoissa rakenteissa rnyös aikuisessa.

Tämä antaa syyn tutkia toirniiko M-ketju kehitysvaiheittain muuttuvissa tehtävissä eri reseptori-

en kautta vai ovatko mahclollisesti erilaiset M-ketjun seuralaisina merosiinimolekyylissä

esiintyvät ketjut vastuussa molekyylien kehitysajankohdittain vaihtelevista vaikutuksista.

Lihaskucloksessa toteamani M-ketjun kudoksittain vaihteleva muokkautuminen osoittaa

laminiinien säätelytasoja olevan useampia rnycis proteiinisynteesin jälkeen aiemmin oletettujen

eri geenien ihnentymisen aikaansaaman muuntelun ohella. Ehkäpä kucloksittain vaihtelevat
proteaasit pilkovat M-kedupepticlin erikokoisiksi ja mahclollisesti erilailla soluihin vaikuttaviksi

osiksi.


