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T¿im¿in pro gradu -työn tarkoituksena on ollut selvittaa kahden parhaiten tunnetun kaswrajoi-
tegeeniq Rb:n ja p53:n, mutaatioiden osuutta syövlin syntymekanismeina sekä selvitt¿u niiden
koodaamien proteiinituotteiden tehtâviä solussa perehtymallti alan kirjallisuuteen.

Kasvurajoitegeenit ovat osoittautuneet keskeisiksi solujen kasvun ja normaalin ka¡taytymisen
s¿¡ätelijöiksi. Kaswrajoitegeenien mutaatio vapauttaa solun kasvun rajoitteista ja altistaa syövän
kehittymiselle. Nopeasti edistyvän kasvurajoitegeenitutkimuksen myötä on nÍiiden geenien
tuotteiden moninaiset tehtäv¿it pystytty liittäm¿üin mm. solusyklin ja geenien luennan slüitelyyn.
Tutkimus on paljastanutkin paitsi syövãn kehittymisen syitit myös uusia mekanismeja solujen kasvun
säätelyssa.

Rål-geeni koodittaa fosfoproteiinia. Solusyklin mukaan vaihtelevalla fosforylaatioasteella on
olennainen merkitys Rbl-proteünin aktüvisuuden ka¡malta. Solusyklin G0/Gl -vaiheessa proteüni
on alifosforyloituneessa ja kasvunsäåtel¡ehtavansa kannalta aktüvisessa muodossa pysäytt¿ien
solusyklin ennen Gl/S -rajavaihetta. Mekanismia, jolla Rblsäätelee solusykliä" ei vielä tarkkaan
tunneta. Parhaiten karakterisoitu Rbl:een sitoutuvista solun proteüneista on useiden solukasvuun
Iiittyvien geenien luentaa säãtelevä teküä E2F. Kompleksi nliyttäå säätelevãn E2F:n toiminta¿
muokaten sen aktiivizuutta. Rbl:n fosforylaatiosta vastuussa olevien kinaasien identifiointi on
omalta osaltaan auttanut sen funktion selvittamisessä. Rb I :n on havaittu kuuluvan rakenteellisesti ja
toiminnallisesti toisiaan muistuttavien proteünien perheeseer¡ jonka jäsenten mäårã kawanee
tutkimusten edistyessä.

Mutaatio p53-geenissã on yleisin syöpäkudoksissa havaittu yksitttiinen geneettinen muutos. Sen
proteünituote toimii ilmeisesti solusyklin kontrolloüana tai pys¿¡ytt¡ij¿in¿i Gl-vaiheen lopussa ja
saattaa såädella DNA:n replikaatiota. Proteiini sitoutuu DNA:han ja sen on n¿¡ytetty toimivan
transkriptiotekijana. Korkeiden p53-pitoisuuksien esüntyninen nüssä syöpäsoluissa" joiden
tumarakenne on pahasti vaurioitunut, viittaa sühen" ettã p53 saattåa toimia DNA-vaurioiden
tunnistajana ja pyrkiä estämäån DNA:n replikaatiota. p53:n puuttuessa tai sen mutatoituessa Gl-
vaiheen säätely estyy ja samalla kontrolli DNA:n stabülisuudesta löystyy. Tâmän seurauksena solut
pystyv¿it haitallisella tavalla replikoimaan DNA:ta tai monist¿maan yksitttiisiã geeneja. p53:n
liittyminen DNA:n virheiden korjaamiseen selittenee sen havaittua roolia B-solujen
erilaistumisreitille. Paitsi Gl-pysähdyksen p53:n on huomattu aiheuttavan myös o$elmoidun
solukuoleman eli apoptoosin.


