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Aktitr är en proæin som ingår i cellens stõdstn¡ktur. I differeqtief,ade celler fi¡¡s en s¡or
del av aktinet som fila¡r¡ent i form av stessfibrer som fåister till cellens adhesionsplacker
mot subsüatet. Umãrkande fõr nansformerade celler är att största delen av der
ñlamentä¡a aktinet ãr depolymeriserat och cellen ñrlorar sin differeatierade form. Proto-
oncogener tumõrsuppressorgener styr celldeluinge! och ¿ulses vara av fi¡nda¡nenal
betydelse uppkomsteo av cancer.
Gelsolin altinets polymerisering och depolymerisering. Gelsolin reglerar ocksä.
nukleation nya filament. Under de seDâste å¡en hår flere u¡4s¡sölcningar vi¡at att
gelsolin kan firngera som tunörsuppressor
För att gelsolinets inverkan på malign cellrransformering anvãndes en

fråû råna, Rat 1 La29 infekterad med en temperanrrsensitiv mutânt av v
src (PP60"-"' 29r. Temperarurs ens itiviteten gËller f0r både pp60** tjÍosinkinas
aktivitet, av proteinet och lokalisering till cellnembranen. Cellerua

med gelsolin cDNA i sense och antisense orientering i vektorer¡a, pLTR-
poly och
dãrefter i ' samt med de respehive tomma vektorer¡a. celler¡a inkuberades

sampel av
permissiv temperan¡r o/n och flynades sedan {ill permissiv ternperatur. Ett
nansfekteri¡g togis vid tidsna 0,4, B, lzoch?Atig.trrr.r, cellerna Ergades

med och jãmñrande observationer utftirdes.
Ov:ns¿[g¡6a uansfekteri¡gar anvËindes också efter 16 timmars intubering i permissiv
temperatur
Resultaten

aoalys med, flödescytomeui.
den jãnfõrande observationen av celler fürgade med falloidin, visal atr

av gelsolin har en ñrlångoammande effekt på depolymerisering av aktin
vid malign
Resultaten uudersõkuingen med flödescytometri, ackumulering av celler transftlterade
med gelsolin A I sense orientering G2 +M faserna, fórklaras av att överexpression
av gelsolin
fiirdrõjs.
Båda dessa

rill am cellen ha¡ svårt att repolymerisera sin alltir och cylokinesen

stôder teorin om gelsolin som turnörsuppressor.
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