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LEUKOSYYTT]-INTEGBIINTEN FOSFORYLAATION MERKITYS LEUKOSYYTTTEN
ADHEESION SIIATELYSSIi

Valkosolujen e1i leukosyyttien tarttuminen sekä toisiinsa että
muihin sol-uihin on niiden toiminnan kannalta olennaista. Täten onkin
ymmärrettävää, että leukosyyttien adheesio on tarkasti säädelty
tapahtuma . CDtl/CDLB-leukosyytti-integriinit ovat leukosyyttien
tarttumista välittäviä proteiineja, jotka esiintyvät lepäävien valko-
solujen pinnalla inaktiivisessa muodossa ja muuttuvat aktiivisiksi
solujen aktivoiduttua ulkoisen ärsykkeen ansiosta . CDt1"/C}l8-integrii-
nien aviditeettia säädettään kvalitatiivisesti, mutta säätelyn meka-
nismi tunnetaan vielä huonosti.

Leukosyytti--integríinien CDL8-ketjun on osoitettu fosforyloituvan
aktivoitaessa valkosoluja adhesiivisiksi forboliestereillä. Fosfory-
laatiotapahtuman merkitys CDtt/C}t9-integriinien aktivoitumisessa on
kuitenkin asetettu kyseenalaiseksi mutaatiotutkimuksissa. Tässä lisen-
siaattityössä on pyritty selvittämään merkitystä edelleen.

Työssä on tutkittu CD18-fosforylaation luonnetta forboliesterein
aktivoi-duissa mononukleaarisissa valkosoluissa ja CD18-molekyylì-n
fosforylaation on osoitettu korreloivan leukosyyttien aggregaatioon.
PKC: n on havaittu fosforyloivan CD1-8-polypept idin in vitro. Proteiini-
kinaasien ja fosfataasj-en merkitystä on tutkitt u eoell-een I -so Iuaggre-
gaatiossa sekä inhibitiokokein että suoralla PKC-aktiivisuuden mää-
rityksellä. T-solujen aktivaatiomenetelminä on käytetty forboliesterei-
den lisäksi fysiologisempia aktivaattoreita, CD3- ja CD44-vasta-aineita.
Forboliesteri- ja CD3-stimulaation on todettu noudattavan ol-ennaisesti
samaa mekanismia, jossa PKC toimii todennäköisesti väIittäjänä. CD44-
vasta-ainekäsittely aikaansaa leukosyyttien adheesion eri mekanismia
hyväksikäyttäen.

CDII / C}t9-integriin j-en fosforylaatiota on tutkittu edel-Iämainituin
tavoin indusoiduissa T-soluissa ja CD3:n on havaittu forboliestereiden
Iisäksi aikaansaavan CDl-8-fosforylaatiota . Fosfataasi-inhibiittoria
hyväksikäyttäen on osoitettu fosforylaation dynaaminen luonne ja lähem-
min on dynaamisen fosforylaatío/defosforylaatiosyklin havaittu tapah-
tuvan CD18-molekyylin treoniiniaminohapoissa. Koska näiden aminohap-
pojen tiedetään olevan ratkaisevan tärkeitä leukosyytti-integriinien
toimintakyvylle, voidaan tämän lisensiaattityön tulosten valossa spe-
kuloida CDlB-molekyylin dynaamisen treoniinifosforylaation osallistu-
van CDII/CD18-integriinien aktivoitumiseen.

T!õn bji 
-.Arüetetr 

ac - lpvol

Lisens iaattit ut kielma

Oppiaine - Lãroãme - Subjæt

Biokemia

Tyõn ¡;m¡ 
- Arbetêts titel - Tide

Leukosyytti-integriinien fosforylaation merkitys leukos. adh. säätelyssä

Tekiþ - Fä'rfattarc - Authq

Leena Valmu

Tiedekunta/Oruto - FakuIe/Seldiø - Faculty

Matemaattis-Iuonnontiet. tiedekunta

Aika - Daù¡m - Mmth æd yru

18.5. 1995

Siwnärä - Sidrohl- Nuber of pagø

38 + liitteet

IåitG - lDstiùùti@ - Departnent

Biotiet. Its / biokemia


