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Proteinet p53 är ett känt tumörsuppressorprotein med flera olika funktioner i regleringen av 
cellens genuttryck. Den kan påverka och upreglera uttrycket hos andra gener med roller i 
blockering av cellcykeln, DNA-reparering och programmerad celldöd.    
Det är väl känt att genen p53 ofta är muterad i cancerceller och när dess normala funktion 
försvinner underlättas tumörsjukdomar och kan förvärras än mer vid samtida exponering med 
cancerframkallande kemikalier och mutagena ämnen.   
 
Regleringen av cellens p53 produktion och reglering är mindre känt och i detta projekt har jag 
undersökt nivåerna av p53 budbärar-RNA i cellens kärna och cytosol. För detta ändamål har 
jag använt mig av eukaryota cellkulturer behandlade med actinomycin D. Actinomycin D är 
en typ av cytostatika med egenskaper som gör att den binder in i DNA och stänger av 
transkriptionen och produktionen av nytt budbärar-RNA. För att få en bild av eventuella 
förändringar under tid har cellbehandlingen skett vid olika tidpunkter. Kvantifieringen av p53 
budbärar-RNA har skett med realtids-PCR och som kontroll användes och mättes GAPDH.  
 
För att metoden skulle bli pålitlig och användbar krävdes noggrann optimering av primrar.  
Kvantifiering av mängden budbärar-RNA med realtids-PCR är en relativt ny metod och är 
användbar för att studera cellens respons på cellulär stress då RNA-nivåerna kommer att 
korrelera till mängden protein som eventuellt produceras.  
 
En mängd tidigare studier visar på att halterna av p53 protein ökar i cellen fast transkriptionen 
av nytt protein är avstängd. Detta samband tros hänga samman med cellens olika post-
transkriptionella mekanismer som ändrar informationen på budbärar-RNA. Således antas 
cellen gynna produktionen av essentiella proteiner med roller i cellens överlevnad eller 
celldöd på bekostnad av de mindre viktiga proteinerna.  
 
Resultat från undersökningarna visar att p53 budbärar-RNA minskar i båda avdelningar i 
cellen och att p53 minskade hastigast i cytosolen. Efter 3 timmars behandling sågs en 
dramatisk förändring. p53-nivån ökade i cytolsolen relativt till kärnans innehåll, men kom vid 
tidpunkt 6 timmar att åter vända nedåt. Samtidigt så kom p53-halten i kärnan att stabiliseras. 
Det sigmoidliknande utseende p53-halten i cytosolen har antagit tros kunna tillräknas en 
omlokalisering av p53 i cellen, där budbärar-RNAbindande proteiner hjälper till. Ur 
funktionell synpunkt är det tänkbart att tidiga apoptotiska signalvägar driver de fluktuerande 
p53-nivåerna i cellens avdelningar. Möjligen så är detta en ny händelse som kan relateras till 
dess post-transkriptionella reglering. 
Tidigare experiment utförda av den grupp mitt projekt ingår i stöder till viss del denna 
hypotes, men flera frågetecken kvarstår.  
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