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Uusi geeni viallisena perinnöllisessä
paksusuolisyövässä
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Suomalaisen suvun tutkimus on paljastanut
uuden paksusuolisyövälle altistavan geenin.
Neljän polven suvusta löydettiin RPS20-geenin ituratamutaatio seitsemältä paksusuolisyövän sairastaneelta henkilöltä. RPS20-geenin
virheitä ei ole aiemmin liitetty mihinkään tunnettuun ihmisen tautiin. RPS20-geeni koodaa
ribosomin pienen alayksikön osan (S20), ja
mutaation havaittiin aiheuttavan häiriötä solun esiribosomaalisen RNA:n kypsymisessä.
Havainnon perusteella on mahdollista tutkia
muut samankaltaiset paksusuolisyöpäsuvut
maailmanlaajuisesti RPS20-geenin mutaatioiden yleisyyden selvittämiseksi.
Perinnöllinen ei-polypoottinen paksusuoli
syöpä (hereditary non-polyposis colorectal
cancer, HNPCC) voidaan jakaa kahteen alaryhmään: Lynchin oireyhtymään (alttiusgeenit tunnettuja DNA:n korjausgeenejä) ja suvuittain esiintyvään paksusuolisyöpään, johon
ei liity DNA:n korjaushäiriötä ja josta käytetään lyhennettä FCCX (familial colorectal
cancer type X, jonka alttiusgeenit ovat enimmäkseen tuntemattomia). Tietoja suomalaisista Lynchin oireyhtymä- ja FCCX-suvuista on
koottu valtakunnalliseen HNPCC-rekisteriin,
joka myös huolehtii sukuihin kuuluville 2–3
vuoden välein tarjottavasta, paksusuolentähystysten avulla tapahtuvasta syövänehkäisystä.
Alttiusmutaation tunnistuksessa ratkaisevaksi osoittautui uuden polven sekvensointi
menetelmä, eksomisekvensointi, jossa tutkitaan genomin proteiinia koodaavat osat.
Eksomin sekvensointiin sisällytettiin suvun
neljän paksusuolisyövän sairastaneen jäsenen
verinäytteet. Lisäksi mutaation vaikutusta ri-
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bosomaalisen RNA:n kypsymiseen tutkittiin
biokemiallisin menetelmin yhteistyössä ranskalaisen tutkimusryhmän kanssa.
Uuden paksusuolisyövälle altistavan geenin löytyminen on merkityksellistä sekä yksilön että kansanterveyden kannalta. Alttius
mutaation löytyessä voidaan suvun kaikille
kiinnostuneille jäsenille tarjota mahdollisuus
verinäytteestä eristettävästä DNA:sta tehtävään geenitestiin. Geenitestin tulosten perusteella voidaan jatkossa kohdentaa paksusuolitähystykset mutaation kantajiin, kun taas eikantajien tähystykset voidaan yleensä lopettaa
(jälkimmäisten riski sairastua paksusuolisyöpään ei ole suurempi kuin väestössä keskimäärin). Suvuittain kulkevan paksusuolisyövän
diagnostiikkaan voidaan rakentaa kohdennettuun uuden polven sekvensointiin perustuva
geenipaneeli, johon muiden tunnettujen paksusuolisyöpägeenien lisäksi sisältyisi RPS20
uutena suuren läpäisevyyden alttiusgeeninä. ■
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