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Uusi kudosleikemalli paljasti eroja eturauhassolujen
perimän vauriontunnistuksessa
Perimän vaurioiden tunnistus- ja korjausreitit
estävät syövän syntyä, ja syövän hoitokeinot
kuten sädetys ja solunsalpaajalääkitys perustuvat näiden reittien toimintaan. Eturauhassyöpä on erittäin yleinen, mutta solunsalpaajat
eivät ole tehokkaita sen hoidossa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, onko normaalin eturauhaskudoksen vauriontunnistus puutteellista
etenkin epiteelisoluissa, joista syöpä useimmiten saa alkunsa.
Eturauhasepiteelin toinen pääsolutyyppi
luminaalisolu ei tunnista perimän vaurioita
yhtä tehokkaasti kuin muut solutyypit. Basaali- ja sidekudossoluihin verrattuna luminaalisoluissa on vain vähän kromatiiniproteiinia,
histonimuotoa H2AX, joka on tärkeä perimän
vaurioiden korjauksessa. Perimän kaksoissäiekatkosten tunnistus alkaa ATM-kinaasin
(ataxia telangiectasia mutated) kertymisellä
vauriokohtaan, minkä jälkeen ATM aktivoi
fosforyloimalla useita muita proteiineja, kuten
H2AX:n ja p53:n. H2AX ankkuroi vaurionkorjauskoneiston kromatiiniin, kun taas p53
säätelee solunjakautumista ja solukuolemaa.
Tutkimuksessa rakennettiin uudenlainen,
vaativa kudosleikeviljelymenetelmä sen selvittämiseksi, miten eturauhaskudos tunnistaa
hoidossa aiheutetut perimän vauriot. Näytteet kerättiin eturauhas- tai virtsarakkosyövän
vuoksi leikatuilta potilailta. Eturauhaskudos

viipaloitiin ohuiksi leikkeiksi, ja niiden elinkelpoisuutta tuettiin räätälöidyllä ravintoliuok
sella. Kudosleikkeet käsiteltiin säteilyllä tai solunsalpaajilla, ja vauriontunnistukseen osallistuvat proteiinit määritettiin. Lisäksi kehitettiin
vauriovasteiden tarkempaa arviointia varten
kuvantunnistusohjelma, jonka avulla kerättiin
kvantitatiivista tietoa vasteiden voimakkuudesta. Menetelmä mahdollisti vauriontunnistukseen osallistuvien proteiinien toiminnan
arvioinnin ainutlaatuisella tavalla.
Kaksoissäiekatkokset aktivoivat ATMkinaasin kaikissa pääsolutyypeissä, mutta
H2AX:n fosforylaatio ja kokonais-H2AXpitoisuudet olivat luminaalisoluissa huomattavan vähäiset. Selvitettäväksi jää, altistaako
tämä luminaalisolut perimän vaurioiden kertymiselle ja syövälle. Lisäksi todettiin, että
p53-proteiinin aktivoituminen poikkesi yllät1
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tävällä tavalla vaurioreittien aktivoitumisesta.
Löydökset valottavat vauriontunnistuksen
monipuolisuutta ja viittaavat joidenkin lääkeaineiden aiheuttamiin yksilöllisiin vasteisiin.
Kudosleikeviljelymalli soveltuu uusien
lääkeaineiden vaikutusten ja yksilöllisten
hoitovasteiden selvittelyyn. Tieto perimän
vaurioiden korjausmekanismeista eri solu- ja
kudostyypeissä helpottaa tehokkaampien, yksilöllisten ja nykyisiä haitattomampien syövän
hoitojen kehitystä. ■
Kuva. Eturauhasen vauriovaste säteilytyksen jälkeen: aktivoituneet H2AX (gH2AX, punainen) ja ATM
(pATM, vihreä) kertyvät vauriokohtiin.
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