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ABSTRACT 

 

CD99, a leukocyte surface glycoprotein, is broadly expressed in many cell 

types. On the cell surface, CD99 is expressed as two distinct isoforms, a long form 

(32 kDa) and a short form (28 kDa). CD99 has been demonstrated to play a key role 

in several biological processes, including the regulation of T cell activation. However, 

the molecular mechanisms by which CD99 participates in such processes are unclear. 

As CD99 contains a short cytoplasmic tail, it is unlikely that CD99 itself takes part in 

its multi-functions. Association of CD99 with other membrane proteins has been 

suggested to be necessary for exerting its functions. In order to better understand 

CD99 function, we aspired to investigate the association of CD99 with other cell 

surface molecules and characterize the CD99 associated molecules. The molecular 

mechanism by which CD99 participates in the T cell activation was also determined. 
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  In this study, by employing COS cell transfection system, three monoclonal 

antibodies (mAbs) against CD99 molecules were generated. The generated anti-CD99 

mAbs were then used to identify the CD99 associated molecules by 

coimmunoprecipitation method. Several membrane proteins were demonstrated to be 

associated with CD99 molecules in various cell types. By using our recently 

developed immunoprecipitated bead immunization strategy, mAbs against CD99 

associated molecules were produced. The produced mAbs were then used as a tool for 

identification of CD99 associated molecules and CD99 functional study. Using 

coimmunoprecipitation and Western blotting, we observed the association of MHC 

class I, MHC class II and tetraspanin CD81 with CD99 molecules on the cell surface. 

The colocalization of CD99 with its partners was confirmed, by indirect 

immunofluorescence staining and confocal microscopic analysis, both in cell line and 

peripheral blood mononuclear cells. These results indicate that association of CD99 

with MHC and CD81 is physically occurs in peripheral blood cells. Additionally, the 

association of CD99 with its partners was observed for both isoforms.  

In the functional study of the CD99 involving T cell activation, we 

demonstrated that CD99 is a lipid raft-associated membrane protein. Upon T cell 

activation, recruitment of CD99 into the immunologic synapse was demonstrated as 

was observed with its associated molecules. Inhibition of anti-CD3 induced T cell 

proliferation by an anti-CD99 mAb was also revealed. These results suggest that 

CD99 is associated with MHC class I, MHC class II and CD81 on the cell surface and 

plays a regulatory role in T cell activation.  Upon T cell activation, the MHC-

tetraspanins complexes were demonstrated to be involved in T cell signaling. We 

hypothesize that CD99 may play a role in cell signaling. To explore the intracellular 
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signaling by CD99 molecule, induction of protein phosphorylation upon CD99 

engagement was examined. The results indicate that CD99 is one of the T cell 

signaling molecules, as activation of CD99 molecule by agonistic antibody 

significantly elevated tyrosine and serine phosphorylation. 

Collectively, we provide evidence that CD99 directly interacts and forms the 

complex with the MHC class I and II, and tetraspanin CD81, and is functionally 

linked to the formation of the immunologic synapse and signal transduction. Upon T 

cell activation, CD99 engagement can inhibit T cell proliferation. We speculate that 

the CD99-MHC-CD81 complexes may play an important role in the regulation of T 

cell activation.  
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บทคัดยอ 
 

โมเลกุล CD99 เปนไกลโคโปรตีนท่ีปรากฏอยูบนผิวเซลลหลากหลายชนิด บนผิวเซลล 
โมเลกุล CD99 จะมีการแสดงออกเปน 2 ไอโซฟอรม คือ แบบยาว (ขนาด 32 กิโลดาลตัน) และแบบ
ส้ัน (ขนาด 28 กิโลดาลตัน) จากการศึกษาที่ผานมา มีรายงานวาโมเลกุล CD99 เกี่ยวของกับการ
ทํางานของเซลลหลายประการรวมท้ังการทําหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการกระตุนเซลลทีลิมโฟ
ซัยต อยางไรก็ตาม กลไกการทํางานของโมเลกุล CD99 นี้ยังไมทราบแนชัด เนื่องจากโมเลกุล 
CD99 มีสวนท่ีอยูภายในเซลลขนาดส้ันจึงไมนาจะเปนไปไดท่ีโมเลกุล CD99 จะทําหนาท่ีตางๆ 
โดยลําพัง และเพื่อสนับสนุนการทําหนาท่ีหลากหลายของโมเลกุล CD99 นักวิทยาศาสตรเช่ือวา
โมเลกุล CD99 นาจะจับและทํางานรวมกับโปรตีนชนิดอ่ืนบนผิวเซลล และเพื่อความเขาใจถึงการ
ทําหนาท่ีท่ีแทจริงของโมเลกุล CD99 ในโครงการวิจัยนี้ ผูวิจัยมีความประสงคท่ีจะคนหาและศึกษา
ลักษณะเฉพาะของโมเลกุลท่ีจับอยูกับโมเลกุล CD99 และศึกษากลไกการทํางานของโมเลกุล CD99 
ท่ีเกี่ยวของกับการกระตุนการทํางานของเซลลทีลิมโฟซัยต  

ในการศึกษาน้ี ผูวิจัยไดนําระบบ COS cell transfection มาเตรียมแอนติเจนสําหรับการฉีด
กระตุนสัตวทดลองและผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี โดยวิธีการนี้ ผูวิจัยสามารถผลิตโมโน
โคลนอลแอนติบอดีตอโมเลกุล CD99 ไดจํานวน 3 โคลน แอนติบอดีท่ีผลิตข้ึนนี้ไดถูกนําไปใชใน
การคนหาโปรตีนท่ีจับอยูกับโมเลกุล CD99 ดวยวิธี coimmunoprecipitation จากการศึกษาในเซลล
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หลากหลายชนิด ผูวิจัยพบวามีโปรตีนบนผิวเซลลหลายชนิดท่ีจับอยูกับโมเลกุล CD99 และโดยวิธี 
immunoprecipitated bead immunization ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน ผูวิจัยสามารถผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดีตอโปรตีนท่ีจับอยูกับโมเลกุล CD99 ไดสําเร็จ โมโนโคลนอลแอนติบอดีตางๆ ท่ีผลิตข้ึน
นี้ ไดถูกนําไปใชในการคนหาโปรตีนท่ีจับอยูกับโมเลกุล CD99 และการศึกษาหนาท่ีของโมเลกุล 
CD99 จากการศึกษาโดยวิธี coimmunoprecipitation รวมกับวิธี Western blotting ผูวิจัยไดคนพบ
การจับกันระหวางโมเลกุล CD99 กับ MHC class I, MHC class II และโมเลกุล CD81 ซ่ึงเปน
โปรตีนในกลุมของ  tetraspanin ผลการทดลองนี้ไดถูกพิสูจนยืนยันโดยวิธี  indirect 
immunofluorescence staining และการตรวจวิเคราะหดวยกลองจุลทรรศนชนิด confocal laser 
scanner โดยสามารถตรวจพบการจับกันของโมเลกุล CD99, MHC class I, MHC class II และ
โมเลกุล CD81 บนผิวเซลลท้ังเซลลมะเร็งเพาะเล้ียงและเซลลเม็ดเลือดขาว การคนพบน้ีแสดงให
เห็นวาการจับกันระหวางโมเลกุล CD99 กับ MHC class I, MHC class II และโมเลกุล CD81 เกิดข้ึน
ไดจริงบนเซลลเม็ดเลือด นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดพบวาการจับกันระหวางโมเลกุล CD99 กับ MHC 
class I, MHC class II และโมเลกุล CD81 นี้เกิดข้ึนไดกับโมเลกุล CD99 ท้ัง 2 ไอโซฟอรม 

จากการศึกษาหนาท่ีของโมเลกุล CD99 ท่ีเกี่ยวของกับการกระตุนทีลิมโฟซัยต ผูวิจัยพบวา
โมเลกุล CD99 เปนโปรตีนท่ีพบไดใน lipid raft และในระหวางการกระตุนทีลิมโฟซัยต โมเลกุล 
CD99 นี้ถูกนําสงเขาสู immunological synapse นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวาโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ตอโมเลกุล CD99 สามารถยับยั้งการแบงตัวของทีลิมโฟซัยตท่ีถูกกระตุนดวยโมโนโคลนอล
แอนติบอดีตอโมเลกุล CD3 ได  จากผลการทดลองที่ไดนี้แสดงใหเห็นวาโมเลกุล CD99 จับอยูกับ
โมเลกุล MHC class I, MHC class II และโมเลกุล CD81 บนผิวเซลลและทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการ
ควบคุมการกระตุนทีลิมโฟซัยต และจากการศึกษาท่ีผานมาพบวาในขณะท่ีเกิดการกระตุนทีลิมโฟ
ซัยต คอมเพล็กซ MHC-tetraspanins มีบทบาทในการสงสัญญาณเขาสูเซลล ผูวิจัยตั้งสมมติฐานวา
โมเลกุล CD99 นาจะทําหนาท่ีในการสงสัญญาณเขาสูเซลลดวยเชนกัน เพ่ือศึกษากระบวนการสง
สัญญาณโดยโมเลกุล CD99 ผูวิจัยจึงไดศึกษากระบวนการเติมหมูฟอสเฟตใหกับโปรตีนตางๆ เม่ือ
กระตุนโมเลกุล CD99 ดวยแอนติบอดีจําเพาะ ผลการศึกษาพบวาการกระตุนโมเลกุล CD99 
ดังกลาว ทําใหเกิดการเติมหมูฟอสเฟตใหกับโปรตีนในตําแหนงของ tyrosine และ serine ผลการ
ทดลองนี้แสดงใหเห็นวาโมเลกุล CD99 ทําหนาท่ีเปน T cell signaling molecules ชนิดหนึ่ง 
 จากผลการทดลองท้ังหมดขางตน ผูวิจัยไดนําเสนอการคนพบวาโมเลกุล CD99 จับเปน
คอมเพล็กซกับ MHC class I, MHC class II และโมเลกุล CD81 และทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการเกิด 
immunologic synapse ตลอดถึงการสงสัญญาณเขาสูเซลล และพบอีกวาโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ตอโมเลกุล CD99 สามารถยับยั้งการแบงตัวของทีลิมโฟซัยตได ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานวาการจับกัน
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เปนคอมเพล็กซของ CD99-MHC-CD81 นี้มีบทบาทหนาท่ีในกระบวนการควบคุมการกระตุนการ
ทํางานของทีลิมโฟซัยต 

 


