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pSSgeenin mutaatiot ja ympäristöperåinen altistuminen virtsarakkosyövässä:

denaìuroivan gradientiigãelielektroforeesin (DGGE) käyttö mutaatioanalyysissa
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Mutaatiot p5&kasvurajoitegeenissä ovat yleisin havaittu geneettinen muutos eri syöpätyy-

peissä ihmisellä. ympäristön erilaisten mutageenisten jal. tai karsinogeenisten altisteiden

äiheuttamista DNA-muutoksista osan ajatellaan olevan niille tyypillisiä, jolloin vaurion tulok-

sena syntyvät mutaatiot (nk. mutaatiospektri) voisivat toimia indikaattorina erityyppiselle

altistumiselle. lhmisen syðvässä tällaisena indikaattorina on enenevässä määrin yritetty

käyttää p5&geeniä.

Merkittävin virtsarakkosyöpään liittyvä syytekijä on tupakointi, mutta myös työperäinen

altistuminen on eräs rist<itet<i¡Oistä (mm. altistuminen aromaattisille amiineille). Virtsarakko-

kasvaimista on voitu osoittaa monia somaattisia geneettisiå muutoksia, joista kukin ilmeisesti

osaltaan edistää solujen pahanlaatuistumista (mm. muutokset EGRr, erb'Z, int'2, H-ras, K-

ras, hst ja myc onkogeeneissä sekä RB-l ja p53 tuumorisuppressorigeeneissä). Virtsarak-

kosyövä-sså p5.gmutãatiot ovat yleenså olleet kliinisesti invasiivisissa ja korkean erilaistu-

misasteen (gradus 3 ia 4\ kasvaimissa.

Denaturoivan gradienttigeelielektroforeesin (DGGE) avulia voidaan mutaatioita kartoittaa noin

1OO-7OO emäJparin (ep) mittaisista DNA-jaksoista. DGGE perustuu kaksijuosteisen DNA:n

ominaisuuteen denaturoitua s0-300 ep:n sekvenssijaksoina ("partial melting") kulkiessaan

lineaarisesti kasvavassa denaturanttikonsentraatiossa polyakryyliamidigeelissä.

Tässä työsså tutkittiin p5&geenin mutaatioita virtsarakkosyövåssä analysoimalla eksonit 5-B

kasvainha¡teistä DGGE-menetelmållä. Työsså tutkittiin myös formaliinilla säilöttyjen para-

fiiniin valeúujen kudosnäytteiden soveltuvuutta mutaatioanalyysiin. Tarkoituksena oli verrata

tupakoivien ja tupakoimattomien potilaiden kasvaimissa todettuja p5&mutaatioita. Samalla

haluttiin tutkia asbestialtistumisen mahdollista vaikutusta spektriin. Havaittujen p5&mutaati-

oiden laatua ja sijaintia verrattiin eri kliinisiin kasvaintyyppeihin.

Tupakoinnilla havaittiin selvä yhteys p5&mutaatioihin. Koko aineistossa havaituista mutaa-

tioista BA% eOpS) oli tupakoitsijoiden syövissä. Tutkimuksessa havaittiin kaksi mutaatiota

kodonissa e'eo, ¡oia kodonia on ehdotettu rakkosyövåssä tyypilliseksi mutatoituneeksi alu-

eeksi. p1&mutaatiot olivat yhtä yleisiä sekä pienimmän pahanlaatuisuusasteen (gradus 1 tai

2) tuumoreissa että gradus 3 tuumoreissa. Asbestialtistumisella ei tässä todettu selvää

vaikutusta p53-mutaatioiden määråän.

Koska eri syövissä todetut p53-mutaatiot liittyvåt usein syövän huonoon ennusteeseen, on

mutaatioanalyyseillä tulevaisuudessa tårkeää kliinistä merkitystä arvioitaessa potilaan tau-

tiennustetta seurantaa sekä valittaessa hoitomuotoja.
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