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Nobelin palkinto solunsisäisen
kalvoliikenteen tutkijoille
Fysiologian ja lää
ketieteen Nobelin palkinnon ja
kaa kolme yhdysvaltalaistutkijaa,
James Rothman (Yalen yliopis
to), Randy Schekman (Kaliforni
an yliopisto, Berkeley) ja Thomas
Südhof (Stanfordin yliopisto),
jotka ovat tunnistaneet solun
sisäisen kuljetusjärjestelmän eli
kalvoliikenteen koneistoja. Nämä
perusmekanismit ovat evoluu
tiossa säilyneet hiivasta ihmiseen.
Niinpä ei olekaan ihme, että pal
kitut päätyivät samojen koneisto
jen jäljille erilaisista lähestymista
voistaan huolimatta.
Mitä kalvoliikenne oikein on
ja mihin sitä tarvitaan – niin
olennaisesti, että se on katsottu
Nobelin palkinnon arvoiseksi?
Kuten tiedämme, solut sisältävät
kalvojen eli membraanien rajaa
mia soluelimiä, esimerkiksi so
lulimakalvoston, Golgin laitteen,
mitokondriot ja lysosomit, joihin
solujen eri toiminnot sijoittu
vat. Kalvojen luomat rajapinnat
ovat välttämättömiä, jotta solun
monimutkaiset kemialliset ja
fysikaaliset prosessit tapahtuvat
biologisten toimintojen kannalta
riittävän täsmällisesti ja nopeas
ti. Kolikon kääntöpuoli on, että
soluelinten on kalvorajoista huo
limatta kyettävä joustavasti kom
munikoimaan eli vaihtamaan
sisältöjä keskenään. Tämä tapah
tuu kalvoista irtoavien pienten
kuljetusvesikkelien välityksellä
prosessissa, jota kutsutaan kalvo
liikenteeksi. Näitä nesterakkuloi
ta voisi verrata soluavaruudessa
planeettojen (eli soluelinten) vä
lillä liikennöiviin avaruusaluksiin.
Rothman, Sheckman ja Südhof
keksivät, miten nämä avaruus
alukset telakoituvat planeettaan
sa ja miten ne taas pääsevät uu
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delleen irtoamaan planeetan pin
nasta. Tämä edellyttää sopivan
maaperän tunnistusta, aluksen
kiinnittymistä planeetan pintaan,
lastin tehokasta purkamista sekä
energiaa, jolla alus pääsee planee
tan pinnasta uudelleen liikkeelle.
Prosessin on oltava nopea, tarkka
ja kestävä, jotta solun moninaiset,
risteävät liikennereitit hoituisivat
kitkatta.
Palatkaamme palkittuihin ja
siihen, miten he pääsivät selville
tällaisista telakoitumismekanis
meista. Tämä tapahtui sinnik
kään työn tuloksena, kun Schek
manin, Rothmanin ja Südhofin
ryhmät olivat kolmen vuosikym
menen ajan toisaalta toistensa
kilpailijoita mutta myös kirittäjiä
ja täydentäjiä.
1970- ja 1980-luvuilla Schek
man yhteistyökumppaneineen
hyödynsi hiivagenetiikan tuomia
uusia mahdollisuuksia ja tunnisti
hiivamutantteja, joiden proteii
nieritys oli puutteellinen ja jotka
keräsivät suuria määriä solunsi
säisiä vesikkeleitä. Näitä hän ni
mitti sec-mutanteiksi (sekreetioeli eritysmutanteiksi) (Novick ja
Schekman 1979, Kaiser ja Schek
man 1990).
Rothman puolestaan otti käyt
töön biokemiallisen lähestymis
tavan. Hän julkaisi 1980-luvulla
eristettyihin nisäkässolujen Gol
gi-fraktioihin perustuvan mene
telmän kalvoliikenteen mittaa
miseksi koeputkessa (Balch ym.
1984).Tätä hyödyntäen hän eristi
proteiineja, jotka säätelevät ve
sikkelikuljetusta. Nämä proteiinit
osoittautuivat osin samoiksi kuin
Schekmanin Sec-proteiinit (Cla
ry ym. 1990) ja itse asiassa vas
taavat avaruusalusvertauksemme
telakoitumisen myöhäisiä, ener

giaa kuluttavia koneistoja. Niiden
käyttämän adenosiinitrifosfaatin
(ATP) avulla telakoitumiskoneis
to pääsee irti kohdekalvostaan ja
koneisto voidaan näin käyttää
moneen kertaan.
Rothmanin työn seuraava vai
he, jossa hän tunnistamiensa pro
teiinien avulla kalasti naudan ai
vojen lysaatista lisää komponent
teja, tuotti hämmästyttävän
tuloksen: proteiinit olivat kaikki
synaptisia proteiineja, jotka pai
kantuivat joko synaptisiin vesik
keleihin tai presynaptiseen so
lukalvoon. Nämä proteiinit ovat
keskeisiä vesikkelin telakoitumi
sessa kohdekalvoon ja fuusiossa
sen kanssa (Söllner ym. 1993).
Vuonna 1955 Saksassa synty
nyt Südhof on kolmikon nuo
rin. Hän oli 1980-luvulla tutki
jatohtorina nobelistien Joseph
Goldsteinin ja Michael Brownin
ryhmässä, kun nämä löysivät
LDL-reseptorigeenin. Oman
ryhmänsä perustettuaan Südhof
alkoi tutkia hermoimpulssin väli
tysmekanismeja ja löysi 1990-lu
vulla useita, Rothmanin ja Schek
manin kuvaaman ”minimaalisen”
telakoitumiskoneiston hieno
säädöstä vastaavia proteiineja
(Geppert ym. 1994, McMahon
ym. 1995). Südhofin havainnot
selittävät muun muassa, kuinka
synaptisten vesikkelien fuusio so
lukalvoon säädellään niin, että se
on sähköisestä impulssista riip
puvaa: hermoimpulssin aiheut
tama kalsiumin virtaus soluun
ohjaa kalsiumia sitovia, telakoi
tumista ja vesikkelien fuusiota
sääteleviä proteiineja. Kaikki ta
pahtuu millisekuntien kuluessa ja
koneiston osia kierrätetään vin
haa vauhtia impulssien jatkuessa.
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set liittyivät siis perustavanlaatui
siin ilmiöihin siitä, kuinka nor
maalit solut toimivat, eikä heitä
selvästikään ajanut eteenpäin
ilmeinen lääketieteellinen ongel
ma. Jälkikäteen on helppo nähdä,
miten jokaisella heistä rohkeaan
ongelmanasetteluun on liittynyt
kyky tuoda omalla alallaan uusia
teknisiä avauksia tutkimuksen
etulinjaan ja reagoida ketterästi
kollegoiden läpimurtoihin. Ku
ten usein merkittävässä perustut
kimuksessa, ymmärrys löydösten
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