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ÖZET

Endotelyal hücrelerle lökositler arasında adeziv etkile�imi sa�layan bir grup hücre yüzey molekülünün 1980’lerin

ortalarından itibaren moleküler olarak saptanması, adezyon molekülleri ile ilgili bilgilerimizin hızla artmasına neden

olmu�tur. Daha sonraki yıllarda adezyon moleküllerinin, histogenez, embriyogenez, hücre büyümesi, hücre farklıla�ması

ve inflamasyon gibi olguların düzenlenmesinde görev aldıkları belirlenmi�tir. Adezyon molekülleri fonksiyonlarına ve

yapılarına göre dört ayrı sınıfta incelenmeye ba�lanmı�tır. Bunlar; (i) selektinler, (ii) integrinler, (iii) immünglobülin süper

ailesine ait adezyon molekülleri ve (iv) kaderinlerdir. Yine, adezyon i�levinde görev aldı�ı bilinmekle beraber yukarıda

sayılan gruplardan birine dahil edilemeyen bir grup molekül sınıflandırılamayan adezyon molekülleri olarak adlandırılır.

Adezyon ara�tırmaları, adezyonun sadece hücreleri birbirine ba�lamanın çok ötesinde etkileri oldu�unu göstermi�tir.  Son

on yılın önemli geli�melerinden biri, adezyon moleküllerinin sinyal iletiminde de görev aldı�ının tespit edilmesidir. �ntegrinler

sıklıkla aksesuvar transmembran moleküllerle birle�erek sinyal kapasitelerinin çe�itlili�ini arttırırlar. Adezyon molekülleri

ve özellikle de integrinlerle ilgili genetik bozukluklar ve mutasyonlar hücresel fonksiyon bozukluklarına ve patolojik

durumların ortaya çıkmasına neden olur. Hücre adezyonun ili�kili oldu�u patolojilerde bu moleküllere yönelik yeni  tedavi

yakla�ımları da gündemdedir.

Anahtar sözcükler: adezyon molekülleri, immünglobülin süper ailesi, integrin, kaderin, selektin

SUMMARY

Adhesion Molecules

Information about the adhesion molecules has rapidly accumulated after the mid 1980s following the molecular

identification of a group of molecules dedicated to adhesive interactions between endothelial cells and leukocytes. Later,

it has been shown that adhesion molecules play an important role on histogenic and embriogenic development, tissue

regeneration, cell growth and differentiation and inflammation. Adhesion molecules are classified into four different groups

by their functions and structures; (i) integrins, (ii) selectins, (iii) cadherins and (iv) immunoglobulin super family. A group

of molecule playing a role in cell adhesion and not being classified in the groups mentioned above are called unclassified

adhesion molecules. The outcome of cell adhesion research has been the discovery that adhesion has profound effect on

cells that go far beyond merely sticking them together. A fundamental advance in the past decade has been the demonstration

that cell adhesion molecules transduce signals. Integrins frequently associated with accessory trans-membrane molecules

that contribute to the diversity of their signaling capacities.  Genetic defects and mutations of adhesion molecules, especially

integrins, lead to cellular disfunction and generate pathological situation. New therapeutic strategies applicable to

pathological process involving cell-adhesion are in agenda.
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Adezyon molekülleri, hücrelerin özgül olarak dokulara
yönlenmelerinde, birbirlerini tanımalarında, embriyogenez,
hücre büyümesi, hücre farklıla�ması ve inflamasyon gibi
olguların düzenlenmesinde görev alırlar(13,17,39).

Adezyon molekülleri bugün dört sınıfta incelenmek-
tedirler: integrinler, selektinler, immünglobulin süper-ailesine
dahil adezyon molekülleri ve kaderinler. Bir de fonksiyonel
olarak adezyon görevi gören ama yukarıdaki gruplar içerisinde
sınıflandırılamayan adezyon molekülleri vardır. Bu yazıda bu

moleküllerin yapı, fonksiyon ve da�ılımlarından bahsedilecektir.

�ntegrinler
�ntegrinler, heterodimer transmembran proteinlerdir. Aktif

ya da inaktif halde bulunabilen integrinlerin, biribirine kovalent
olmayan ba�larla ba�lı alfa (�) ve beta (ß) alt üniteleri
vardır(37). Molekülün fonksiyonel aktivitesi için her iki alt
ünite de gereklidir, ancak ba�lanma özgüllü�ünün � alt ünitesi
ile ili�kili oldu�u dü�ünülmektedir(18). �ntegrinler, yapılarında
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bulundurdukları ß alt ünitelerine göre ß1, ß2, ß3 ve ß7 integrinler
olarak adlandırılırlar. ß1 yapısında olan integrinlere “Very Late
Activation (VLA)” adı verilir. Bu ismi aktive olmu� T-
lenfositlerin yüzeyinde 2-4 hafta gibi uzun bir süre sonunda
eksprese olmaları nedeniyle alırlar. ß1 integrinler özellikle
lökositlerin endotel hücrelerine ve hücre-dı�ı matrikse
ba�lanmasında görev alırlar. ß2 grubu integrinler üç homolog
heterodimerden olu�ur; kompleman reseptör tip 3
(CR3;CD11b/18), CR4 (CD11c/18) ve lökosit fonksiyonları
ile ili�kili molekül-1 “Leukocyte Function AssociatedAntigens-
1 (LFA-1; CD11a/18)”(33). �ntegrinlerin yapıları ve fonksiyonları
iki-de�erli katyonlara ba�ımlıdır (Ca2+, Mg2+). �ntegrinler
arginin-glisin-asparagin (RGD) aminoasit dizilerine sahip
moleküllere ba�lanma özelli�i gösterir. Bu diziler hüce-dı�ı
matriks glikoproteinlerinde, bazı hücrelerin yüzeyinde ve bazı
kompleman proteinlerinde bulunur. Sitoplazmik kısımları ile
vinkulin, talin, aktin, �-aktinin, tropomiyozin gibi hücre içi
iskelet yapıları ile etkile�irler(3). Dola�ımdaki lökositlerin damar
endoteline tutunup yapı�tıktan sonra, inflamatuvar reaksiyonun
bulundu�u alana göç etmelerinde rol alırlar(28). Hücre dı�ı
sinyaller aracılı�ı ile haberle�meyi sa�larlar(9). �ntegrin adı,
bu moleküllerin hücre-dı�ı matriks ve hücre iskeleti ile ilgili
aktivitelere aracılık etmesinden  (integre etmesi) kaynaklanır.
Embriyolojik geli�im, hemostazis, trombosis, yara iyile�mesi,
immün ve immün-olmayan savunma mekanizmaları gibi birçok
fizyolojik olayda hücre-hücre ve hücre-matriks adezyonuna
katılırlar. Kardiyovasküler sistemde hücre-hücre ili�kisi dinamik
bir olgudur ve ince ayarlı bir düzenleme gerektirir. Fibrinojen
(2 mg/ml) varlı�ına ra�men trombositler agrege olmaz, kan
akımına ra�men lökositler inflamasyon alanına gidebilir. Bütün
bu olaylarda integrin grubu hücre yüzey molekülleri rol oynar.
�ntegrinler, insan vücudunda bulunan hemen tüm hücrelerde
eksprese olurlar (27).

Aktif hale geçen bir hücre sitoplazmasından sinyal
iletildi�inde, integrinlerin hücre-dı�ında kalan kısmı �ekil
de�i�imi göstererek kendi ligandına olan afinitesini arttırır. Bu
i�leme içeriden-dı�a (inside-out) sinyal iletimi denir. Bu i�lem
adezyon molekülleri arasında bir tek integrinlerde görülür.
�ntegrinlerin ligandına ba�lanması ile bu kez dı�ardan-içeriye
(outside-in) sinyal mekanizması çalı�ır; bu da hücre içerisinde
apoptozisten proliferasyona kadar birçok i�levde etkili olur(13).

�ntegrinler, liganlarının aviditesi yönünden dü�ük ve yüksek
afiniteli durumda olabilirler. �ntegrinler farklı yollardan aktive
edilebilirler. TCR kompleksi veya protein kinazı C (PKC) aktive
eden forbol esterler aracılı�ıyla içeriden dı�arıya do�ru sinyal
iletimi sa�lanabilir(24). CD2, CD44 veya CD43’e kar�ı
monoklonal antikorlar da C11/CD18 aktivasyonuna neden
olurlar. Mg2+ ve Mn2+ ve bazı integrin ba�layan antikorlar da
(MEM83, KIM127, KIM18) hücre içi sinyali olmaksızın integrin
aktivasyonu yapabilirler(24).

�ntegrinle ili�kili patolojiler
Lökositlerin dokulara yönelmesinde adezyon moleküllerinin

önemi, insanlarda rastlanan hastalıklarla daha iyi anla�ılabilir.

Lökosit adezyon eksikli�i tip-1 sendromunda ß2 integrin eksikli�i
veya mutasyonu sonucunda azalan polimorfonükleer ve monosit
ekstravazasyonu söz konusudur. Sıklıkla hayatı tehdit eden
tekrarlayan infeksiyonlarla kar�ımıza çıkar(40). Bu hastaların
lökositlerinde adezyon bozulmu�, fagositoz ve kemotaksi
anomalileri ortaya çıkmı�tır(12). Glanzmann trombastenisi
otozomal resesif geçi� karakteri gösterir. Trombositlerdeki
�IIbß3-intergrinlerde nokta mutasyonu veya delesyonu vardır.
Trombosit fonksiyonlarında bozukluk ve uzamı� kanama

zamanı ile sonuçlanır(7). Bir ba�ka integrinle ili�kili hastalık
epidermolisis bullosadır.  Otozomal resesif geçi� gösterir. �6-
veya ß4 integrin alt ünitelerinin fonksiyonel heterodimer olarak
ekspresyonundaki hata, bazal membran ile bazal keratinosit
katmanı arasındaki mekanik ba�lantının bozulmasına ve
hastalı�ın ortya çıkmasına neden olur (34).

Konjenital musküler distrofi kas zayıflı�ı ile ortaya çıkan
otozomal resesif geçi� gösteren ve di�er musküler distrofilerle
(Duchenne) ili�kili bir hastalıktır. Kasa özgül �7-integrin alt
ünitesinde mutasyon taramalarında bozukluk saptanmı�tır(16).
�ntegrinlerin buradaki özgül rolü tam olarak bilinmemekle
beraber ekstrasellüler çevre ba�lantılarındaki rolü nedeniyle
patolojik önemi oldu�u ileri sürülmektedir. Son olarak tümörlerin
progresyonunda integrinlerin azalıp ço�almasının önemi çe�itli
raporlarla bildirilmi�tir. �ntegrin-kanser ili�kisi yakın zamana
kadar adezyon ve migrasyonla sınırlıydı ve integrin alt
ünitelerinde olu�an genetik bozuklukların kanser ile ili�kisi
yakın zamana kadar bilinmiyordu. Kısa süre önce, Evans ve
ark.(10) ß1-integrin alt ünitesinde ortaya çıkan heterozigot
mutasyonların dilin skuamöz hücreli kanserinin olu�masında
etkili oldu�unu göstermi�lerdir. Yine, integrinlerin ß1 alt
ünitesinin, multipl miyelomalarda ortaya çıkan hücre adezyon
aracılı ilaç direncinde (CAM-DR) önemli rolü oldu�u son bir
kaç yılın dikkat çeken konuları arasında yer almaktadır
(25).

�mmünglobulin süper-ailesi
Omurgalıların ba�ı�ıklık sisteminde adezyon, tanıma veya

ba�lanma fonksiyonlarına aracılık eden birçok çözünebilir
molekül ve hücre yüzey molekülü vardır. Bu moleküllerin
aminoasit dizilerinin bir kısmı ve üçüncül yapıları immünglo-
bulin hafif ve a�ır zincirlerinde saptanan bazı yapılarla homoloji
gösterirler. Aynı özellikleri ta�ıyan ve ba�ı�ıklık sistemi dı�ında
bulunan moleküller de vardır ve benzer fonksiyonlara sahiptir-
ler. Bu proteinler immünglobulin süper-ailesinin üyeleridir. Bu
ailenin üyeleri büyük olasılıkla ortak bir prekürsör genden
çe�itli evrimler sonucu meydana gelmi�tir(1). Bu ailedeki
moleküller homofilik ya da heterofilik ili�ki kurabilirler.

Bu gruptaki intersellüler adezyon molekülleri ICAM-1 ve
ICAM-2, CD11/18 integrinlerin kar�ıt reseptörleridir. ICAM-
1 yapısal olarak endotel hücrelerinde eksprese olur. Tümör
nekrotizan faktör (TNF), interlökin-1 beta (IL-1ß) ve
lipopolisakkarit (LPS) muamelesini takiben 24 saat içerisinde
ekspresyonları artar ve 72 saat yüksek seviyede eksprese olurlar.

Son yıllarda yapılan çalı�malar, ICAM-1’in CD8+T hücre
cevabını da uyarabilece�ini göstermi�tir(8). CD8+T hücreleri,
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ICAM-1 ba�ımlı kositimulasyona CD4+ T hücrelerinden daha
çok duyarlıdır. ICAM-1’in, CD8+ T hücrelerinden IL-2
üretiminde B7-1 kostimulasyonundan farklı ya da ona
tamamlayıcı etkisi vardır. Ancak B7-1 ve ICAM-1’in
olu�turdu�u kostimulasyonlar arasında kalite farkı oldu�u ve
ICAM-1’in klonal ekspansyona neden olmadı�ı belirlenmi�tir.
ICAM-1 ba�ımlı B7-ba�ımsız kostimulasyonun, profesyonel
olmayan antijen sunan hücreler tarafından MHC klas I antijeni
aracılı sitotoksik T lenfosit cevabının olu�masında önemli
olabilece�i dü�ünülmektedir(8).

ICAM-2’nin endotel hücrelerindeki ekspresyonu ICAM-
1’e göre daha fazladır ve sitokin ve LPS ile uyarımdan sonra
de�i�mez. ICAM-2’nin inflamasyondaki fonksiyonu henüz
tam olarak bilinmemektedir. ICAM-3, ICAM-1 ile % 48
homoloji gösterir. Endotel hücreleri üzerinde bulunmaz.
Lökosit infiltrasyonunda görev almaz, yalnız aktif olmayan
lökositler üzerinde bulunur(28). ICAM-4 (LW blood group
antigen) eritrositlere, ICAM-5 (telencephalin) ise beyine
özgündür(24).

Vasküler hücre adezyon molekülü-1 (VCAM-1),
lökositlerde bulunan VLA grubu integrinler ile ili�kiye girer.
Endotel hücreleri, antijen sunan hücreler, kemik ili�i stromal
hücreleri, embriyonik doku ve sinoviyal dokuda eksprese
olurlar. �nflamasyon alanına lenfosit ve lökosit göçü ile lenfosit
aktivasyonu ve kositümülasyonuna katılırlar.

Nöral hücre adezyon molekülü (NCAM, CD56), NK
hücreleri, nöral hücreler, astrosit ve miyoblastta eksprese olur.
Embriyogenezde normal doku mimarisinin geli�imi ve hücre
büyümesi sırasında izlenen kontak inhibisyonuna katılırlar.

 PECAM-1 (CD31), polimorfonükleer hücreler, monosit,
trombosit, nötrofil ve endotel hücresi üzerinde eksprese olur.
�nflamasyon, integrin aktivasyonu, hücre-hücre adezyonu,
transendotelyal nötrofil, monosit, NK hücresi ve T hücre
göçüne aracılık ederler.

CD2 (LFA-2), T-hücresi ve NK hücresi üzerinde eksprese
olurlar. LFA-3’e ba�lanarak T-hücrenin hedef hücreye
adezyonu, T-hücre aktivasyonu ve ko-stimülasyonuna katılırlar.

LFA-3 (CD58), lökosit, eritrosit, endotel ve epitelyal
hücreler, fibroblast üzerinde eksprese olurlar. CD2’ye
ba�lanarak, T-hücrenin hedef hücre ve antijen sunan hücreler
ile ili�kisine, T-hücrenin ertrositler ile adezyonuna (rozet
olu�umu) aracılık ederler.
         Kısa bir süre önce immüglobülin süper-ailesine yeni bir
üye daha katılmı�tır: junctional adhesion molecule (JAM).
JAM endotelyal hücrelerde, hücreler arası kav�akta yapısal
olarak bulunan bir moleküldür. JAM’ın monosit
transmigrasyonunda önemli bir rol oynadı�ı dü�ünülmektedir.
�n-vitro, anti-JAM mAb’ların endotelden monosit göçünü
engelledi�i gösterilmi�tir(29,31).

Kaderinler
Kaderinler, moleküler a�ırlıkları 120,000-140,000

arasında de�i�en, yapı ve fonksiyonları açısından Ca2+’a
ba�ımlı transmembran proteinlerdir(5). Kaderinler yapısal
olarak birbirleri ile benzerlik gösterirler. Birçok tekrarlayan

ilmikten (domain) olu�an ve Ca2+’a ba�lanmada önem ta�ıyan
geni� bir hücre-dı�ı N-ucu ile, kaderinler arasında çok iyi
korunan sitoplazmik bölümle ba�lantılı tek bir transmembran
kısımdan olu�ur. Sitoplazmik kısım üç sitoplazmik protein ile
ili�kilidir; bunlar �, ß ve �-katenindir(23). Kaderinler üzerinde
bulundukları dokulara göre isimlendirilirler ve bugün bilinen
be� kaderin grubu vardır(2).

E-kaderinler:Epitel hücrelerinde eksprese olurlar.
P-kaderinler: Plasentada eksprese olurlar ancak belirli
dönemlerde di�er dokularda da bulundukları bildirilmi�tir.
V-kaderinler: Endotel hücreleri üzerinde eksprese olurlar.
N-kaderinler: Nöral dokularda ve kas hücrelerinde eksprese
olurlar.
H-kaderinler: Kalp kasında eksprese olurlar(26).

Desmoglein, desmocollin gibi kaderin ailesi ile daha
uzak ili�kili moleküller de vardır(5).

Kaderin/katenin haberle�mesinin kaderinlerin adeziv
fonksiyonunda önemli oldu�u dü�ünülmektedir. Fibroblastlarda
sitoplazmik kısmı bulunmayan E-kaderin ekspresyonunun
fonksiyonel bir hücre-hücre adezyonu sa�layamadı�ı
bildirilmi�tir. Bunun muhtemel sebebi kateninlerle irtibat
kurulamaması olabilir(32). Kaderinler, yanyana hücreler
arasındaki moleküler ba�lantıyı sa�larlar. Yapı�ma kav�akların-
da fermuara benzer yapılar olu�tururlar. Bu grupta bulunan
desmosomlar hücre iskeletinin ara flamanları için kutupla�ma
noktaları olu�tururlar. Kaderinler, birbiri ile genelde homofilik
karakterde ili�kiye girerler. Kar�ılıklı hücrelerde bulunan aynı
kaderinler birbirine ba�lanarak hücre-hücre adezyonunu
sa�larlar. Kaderinlerin bu özelli�i yukarıda bahsedilen
histogenetik da�ılımı sa�lar. Kaderinler embriyoda
morfogenezden, eri�kin organizmada seçici hücre tanınmasın-
dan ve ya�am boyu normal doku mimarisinden sorumlu hücre
yüzey glikoproteinleridir. Embriyoda özgün adezyon
moleküllerinin ekspresyonu hücre göçü ve doku diferansiyas-
yonu için gereklidir. Kaderinlerin adeziv fonksiyonunu
göstermek için normal ko�ullarda yüzeyinde bu molekülleri
ta�ımayan hücrelere, kaderin cDNA transfeksiyonu yapılmı�,
bu hücreler kaderin moleküllerini eksprese etme�e ba�ladıktan
sonra adeziv özellik de kazanmı�tır(30). Ayrıca, Na+-K+-
ATPase gibi bazı moleküllerin de basolateral kısımda birikmeye
ba�laması kaderinlerin epitele-benzer bir polarite de sa�ladı�ını,
sinyal iletiminde de rol alabilece�ini göstermi�tir. Böylece,
iki kaderinin ili�kisi bir dizi biyokimyasal olaya neden olarak
do�ru pozisyon, tanıma ve hücreler arası haberle�meyi
sa�lamaktadır(2). Tümör olu�umunda, kaderinlerin azaldı�ı
belirlenmi�tir. Tümör hücrelerinin düzensiz davranı�ı nedeniyle
hücre-hücre ili�kisi tümörlerde bozulmu�tur. Kaderinlerin
hücre yüzeyinde azalması ile ortaya çıkan azalmı� adezyon
ve hücre ili�kilerinin neoplastik progresyonla ili�kisi her geçen
gün daha da belirgin hale gelmeye ba�lamı�tır(26). �nvaziv
karsinoma hücrelerinin ba�lıca karakteristi�i az diferansiye
olmaları ve haraketliliklerinin artmı� olmasıdır. E-kaderin
hücrenin hareketlilik özelli�inin yok olmasına neden olur. E-
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kaderin ekspresyonu azalan epitel hücrelerinde diferansiyas-
yonunun azaldı�ı ve göç kabiliyetlerinin arttı�ı belirlenmi�tir
(26). Buradan E-kaderinlerin invaziv özelli�e kar�ı koruyucu
oldu�u sonucuna varılmı�tır(6). Ayrıca E-kaderinin birçok az
diferansiye insan karsinom hücresinde bulunmadı�ı da tespit
edilmi� ve bu hücrelerin invaziv özelli�i E-kaderin cDNA
transfeksiyonu ile ortadan kaldırılmı�tır(14). Aynı �ekilde meme
kanserli hastalarda H-kaderin ekspresyonun azaldı�ı saptan-
mı�tır (26).

Selektinler
Selektinlerin yapılarında hücre-dı�ı bölümde bulunan

bir lektin kısmı, bunun hemen yanında epidermal büyüme
faktörüne (EGF) benzer bir bölüm ve bunun yanında da
kompleman regülatuvar proteinlerinde bulunan 60 aminoasitlik
tekrarlayan diziler (short consensus repeats, SCR) vardır.
Bunları mebranı geçen kısım ve sitoplazmik kısım izler(38).
Lektin kısmı ligand ile ba�lanan bölümdür. EGF’e benzer
bölümün molekülün genel yapısının sa�lanmasına katkıda
bulundu�u dü�ünülmektedir; bu bölümün çıkartılması
selektinlerin adezyon fonksiyonunu ortadan kaldırır(22).
Selektinlerin yapısında bulunan kısa ardı�ık tekrarlayan dizilerin
(SCR)  tam fonksiyonu bilinmese de, bu bölümün delesyonu
fonksiyon kaybına neden olmaktadır. Selektinler lökosit ve
endotel hücreleri üzerindeki karbonhidrat ligandlarına
ba�lanarak lökosit trafi�inin düzenlenmesine katılırlar.

Selektinler de kaderinler gibi üzerinde bulundukları
dokulara göre isim alan üç ana grupta incelenir:

L-selektinler, hemen tüm nötrofiller ve monositlerde,
T ve B lenfositlerin büyük bölümünde ve NK hücrelerinin
bir alt grubunda eksprese olurlar. T ve B hücreleri üzerinde
eksprese olan L-selektinler tüm naiv hücrelerde bulunurken
bazı hafıza hücrelerinde eksprese olmazlar(22).

E-selektinler, endotel hücresi üzerinde bulunurlar ve
ekspresyonları IL-1, TNF-� gibi inflamatuvar uyaranlara
cevaben artar(21).

 P-selektinler, trombositler ve endotel hücreleri üzerinde
bulunurlar. Bu gruptaki selektinler trombin, histamin, protein
kinaz C, kompleman fragmanları gibi çe�itli mediatörlerle
uyarılabilir. Ancak endotel hücrelerine özgün Weibel-Palade
cisimcikleri ve trombositlerde bulunan � granüllerde P-
selektinler hazır olarak da bulunur(22). Böylece, bu granüllerin
membrana füzyonu ile P-selektinler çok hızlı �ekilde eksprese
olma özelli�i gösterirler.

Her üç grup selektin, lökositlerin endotele yapı�arak
yuvarlanmasında rol alır. Bu genlerin fonksiyonları “knockout”
farede analiz edilerek belirlenmi�tir. L-selektin eksikli�i
olu�turulan farede ortaya çıkan ba�lıca belirti lenfositlerin
lenf nodüllerine yerle�iminin “homing” ortadan kalkmasıdır.
P-selektin eksikli�i olu�turulan farede lökositler normal kan
damarları üzerinde yuvarlanma yetene�ini yitirirken,
inflamasyon alanında yuvarlanırlar. E-selektinden yoksun
farede ise büyük bir de�i�im saptanmamasına ra�men, aynı
anda E- ve P-selektin kaybı inflamatuvar alandaki yuvarlanma
i�leminin de kaybolmasına neden olur(12). Her selektin

yuvarlanmaya farklı hız karakterlerinde aracılık eder. L-
selektin, akım halindeki hücrelerin yakalanmasında en etkili
rol oynarken, E-selektinin dura�an yuvarlanmada etkili oldu�u,
P-selektinin ise her ikisini de ba�latıp yuvarlanmayı devam
ettirebildi�i gösterilmi�tir(21). Ancak, selektinlerin ve
ligandlarının ekspresyon kinetiklerinin farklı olması nedeniyle,
farklı selektinler, inflamasyonun farklı zamanlarında rol
oynarlar. Ayrıca selektinlerin ve ligandlarının ekspresyon
paterni dokuya ve cinse göre de farklılk gösterebilir.

Etkili bir immün cevap için temel �art T ve B lenfositlerin
ikincil lenfoid organlarda sürekli dola�ıyor olmalarıdır.
Lenfositlerin dola�ımdan sekonder lenfoid organlara geçi�i
lenf nodüllerindeki postkapiller damarlarda bulunan özelle�mi�
endotel hücrelerinden sa�lanır. L-selektinlerin monoklonal
antikorlarla bloke edilmesi lenf nodüllerindeki endotel
hücrelerine ba�lanmayı durdurmu�tur. Bu deneyler L-
selektinlerin lenf nodüllerine geçi� için tek olmasa da temel
molekül oldu�unu göstermi�tir(22). Bu gereklilik nedeniyle
L-selektin T ve B lenfositleri üzerinde daimi olarak eksprese
olmaktadır.

Sınıflandırılamayan adezyon molekülleri
Adezyon fonksiyonuna katılan ancak yukarıda bahsedilen

dört grup içerisinde sınıflandırılamayan adezyon molekülleridir.

Hermes (CD44), Hücre-dı�ı matriks reseptörü III olarak da
bilinir. Membran glikoproteinidir. �nsan dokularında variant
izoformları yaygın olarak eksprese olur. T ve B lenfositler,
timositler, granülosit, monosit, epitelyal hücreler, fibroblastlar
bunlardan bazılarıdır. Hücre-hücre ve hücre, hücre-dı�ı matriks
adezyonundan sorumludur. Endotel hücresi üzerinde
lenfositlerin yuvarlanmasına, hücre göçüne ve hematopoetik
hücrelerin diferansiyasyonunun uyarılmasına aracılık eder(15).
CD36, platelet gliloprotein VI ve GP IIIb olarak da bilinir.
Apoptozise giden hücrelerin fagositoz kapasitesi ile ilgili rolü
olabilir. Monositlerdeki gen düzenlenmesinin adezyonla ili�kili
oldu�u dü�ünülmektedir(35).
Laminin, dokular arasında geni� dimerler olu�turur. Bazal
membran mimarisi için önem ta�ır. Embriyogenez, geli�im
ve dokuların yeniden �ekillenmesi için gereklidir.
Fibronektin,  glikozaminglikana, jelatine, fibrin, heparin ve
hücre yüzey integrinlerine ba�lanır. Embriyogenez, anjiogenez,
trombozis, hemostaz, inflamasyon ve yara iyile�mesi sırasında
adeziv ve migratuvar olaylara aracılık eder (11) .
OX40, aktif T-hücrelerinin vasküler endotel hücrelerine ligandı
olan gp34 aracılı�ı ile adezyonunda rol alır. T hücre
kostimülasyonuna katılır(20).

Adezyon reseptörleri ile sinyal iletimi
Adezyon moleküllerinin sinyal iletebildiklerinin

gösterilmesi son on yılın temel geli�imlerinden biri
sayılmaktadır. Siyal iletimi, en iyi integrinlerde tanımlanmı�tır.
�ntegrinler, bir grup farklı sinyal iletim repertuvarına sahiptir(36).
Rho-ailesi GTPase’ların aktivasyonuna neden olarak hücre
iskeleti organizasyonunda de�i�imlere neden olurlar. Mitojenle
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aktive olan protein (MAP) kinaz yola�ının ve bir grup protein
ve lipid kinazın aktivasyonuna yol açarlar. Bu sinyal
yolaklarının aktivasyonu integrinlerin hücre adezyonu ve
morfolojisinin yanısıra, hücre-siklusunun ilerlemesine, hücrenin
ya�amının devamına ve gen ekspresyonunu etkilemesine
neden olurlar. Gerçekten de birçok hücre bir substrata
yapı�madı�ı takdirde ço�alamaz ve ya�ayamaz, buna
“anchorage dependence” adı verilir. Büyüme faktörleri ile
integrinler arasında önemli oranda kar�ılıklı konu�ma ve
yardımla�ma söz konusudur. Büyüme faktörlerinin tek ba�ına
bulunması yeterli de�ildir, integrin sinyalinin varlı�ına da
ihtiyaç vardır. Bu yardımla�ma her seviyede söz konusudur.
Membranın proksimalinde farklı tipte reseptörler birbirinin
aktivasyonunu etkiler. Bunun yanısıra, ortak yolaklarda çoklu
uyarılar olabilir. Bu iki reseptör grubu, integre bir sistemin
parçaları olarak dü�ünülmelidir. Bu kayna�ma kaderin/ß-
katenin sisteminde de görülmektedir(4). ß-katenin klasik
kaderinlerin hücre iskelet ba�layıcısıdır. Aynı zamanda, Wnt
sinyaline cevaben miktarı artan transkripsyonel aktivatör
i�levini görerek sinyal iletiminde temel rol oynar. Hücre-
hücre adezyonu ile Wnt sinyal iletim yolu arasındaki ili�ki
oldukça karma�ıktır ve tıpkı integrin ve tirozin kinaz reseptörleri
gibi birbirler üzerinde etkilidirler. Kaderin süper-ailesinin
di�er üyeleri de farklı sinyal iletim yolaklarıyla i�lev görebilir
(4).

�ntegrinlerin kendi ba�larına sinyal iletmeyip, bir takım
yardımcı transmembran moleküller ile birle�erek sinyal
kapasitelerinin çe�itlili�ini arttırdı�ı da bildirilmeye
ba�lanmı�tır. Bu yardımcı sinyal molekülleri arasında
tetraspaninler, CD47, kaveolin ve syndekanlar sayılabilir(19).

    Her ne kadar son on yılda adezyon molekülleri ile ilgili
bilgilerimiz arttıysa da bu konuda halen aydınlatılmayı bekleyen
bir çok soru vardır. Önümüzdeki yıllarda adezyon
moleküllerinin geli�imdeki rolü, ekspresyon paternleri ve
fonksiyonları, sinyal iletimindeki rolü ve bunun diferansiyas-
yona etkisi transjenik hayvanlarda incelenerek daha iyi olarak
belirlenecek, bu �ekilde adezyon moleküllerinin ekspresyonu-
nun hastalıklarda ve özellikle kanserdeki prognostik de�eri
klinik ve temel ara�tırmalarla saptanarak bu moleküllerin
diferansiyasyon ve invazyonu engelleyici özelliklerini arttırıcı
ilaçlarla tedavi yolları aranacaktır.

Not: Bu yazının bir bölümü daha önce, Aktüel Tıp Dergisi 1999;4(9):462-

6’da yayınlanmı�tır.
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