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Sammandrag 
p53 är en mycket viktig tumörsuppressorgen vars funktion är inaktiverad i de flesta fallen av 

human cancer. Dessa inaktiveringar kan ske på flertalet olika sätt bland annat genom 

missensemutationer i DNA-bindningsdomänen, överuttryck av p53 inhibitorer såsom MDM2 

eller radering av p14ARF.  

p53 kontrollerar cellcykeln genom att direkt aktivera generna WAF1 och GADD45. Förhöjt 

uttryck av dessa två gener inhiberar i sin tur CDKs och progression till nästa fas i cykeln. 

Cellens mottaglighet för apoptotiska signaler ökar om p53 binder till Bax promotorn och 

inducerar dess uttryck. Samtidigt som uttrycket av Bax förhöjs inhiberas uttrycket av Bcl-2. 

Transkriptionen av IGF-BP3, som även det verkar proapoptotiskt genom att bilda komplex 

med Bcl-2,  induceras av p53.  

För att kunna binda till genomet och agera som transkriptionsfaktor måste p53 monomerer 

bilda tetramerer. Detta sker genom hyrdofoba interaktioner i monomerernas C-terminal. N-

terminalen utgör en viktig transaktiveringsdomän för exempelvis inhibitorn MDM2.   

Återaktivering av inaktiverat p53 kan ske med hjälp av adenovirusvektorer med vildtyp p53 

sekvenser. Även främjad stabilisering av aktiv p53 konformation eller inhibering av MDM2 

leder till minskad tumörtillväxt.  

 

 
Introduktion 
p53 beskrevs i litteratur för första gången 1979. Gnagarceller som var positiva för 

tumörviruset SV40 och således tumörinducerade  producerade ett 54 kDa stort protein. Vidare 

försök med hamster-, ap- och humanaceller som infekterats eller transformerats av samma 

tumörvirus uttryckte  analoga protein i storleken 44 till 60 kDa. Det konstaterades att dessa 

tumörvirus antingen inducerade transkription av eller stabiliserade detta protein. Men 

proteinets funktion var fortfarande oklar (Linzer & Levine, 1979). Studier av detta protein i 

icke transformerade 3T3 cell-linjer som forcerades att genomgå cellcykeln visade att 

proteinet, som nu fått sitt namn p53, i större utsträckning uttrycktes och stabiliserades när 

cellerna skulle befann sig i G1 till S fas chekpointen. Om cellcykeln istället inhiberades 

uttrycktes proteinet i låga koncentrationer. Dessa resultat indikerade att p53 spelar en viktig 

roll i cellens övergång från ett vilande till ett aktivt proliferativt ( Reich & Levine, 1984). 

Dessa resultat bekräftades senare genom flertalet andra försök varav det i ett användes 

humana fibroblaster som behandlades med antikroppar mot p53 proteinet. Slutsatsen som 

drogs var att p53 inhiberar cellens övergång från G0 till S fas men inte M till S fas ( Mercer  

m fl, 1984).  p53 klassades nu som en onkogen. Dess förmåga att göra celler odödliga och 

icke mottagliga för transformation via stimuli av andra onkogener, till exempel ras, låg till 

grund för detta kontaterande  (Jenkins m fl, 1985).  

 

Stuider visade att p53 fungerade som en proto-onkogen och transformerade celler, till en 

malignt fenotyp,  på ett dominant sätt som kunde jämföras med kända onkogener såsom myc. 

Detta efter att man infört plasmider innehållande en aktiverad Ha-ras gen. p53 mutanter som 

konstruerats från cDNA och nästan helt saknade läsram bildade ett fåtal foci om de uttrycktes 

tillsammans med en onkogen, i det här fallet ras. Mutanter skapade från samma cDNA men 

istället hade en punkt mutation i valin-135 och uttrycktes tillsammans med ras gav upphov till 

en stor mängd foci. Upptäckten som förbryllade forskarna och talade emot att p53 var 
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produkten av en onkogen var det faktum att försök med DNA  innehållande vild-typs  p53 

inte gav upphov till några foci alls trots att proteinet uttrycktes tillsammans med ras (Eliyahu 

m fl, 1984). Funktionen hos olika mutanter av p53 undersöktes noga under de kommande åren 

och det konstaterades att skillnader i gensekvens mellan olika cDNA kloner gav upphov till 

olika uttryck i cellen ( Finlay m fl, 1988). Det konstaterades att en punkt mutation från alanin 

till valin på position 135 i p53 räckte för att aktivera proteinets misstänkta onkogeniska 

egenskaper både i cDNA kloner och genomiska vild typs dito ( Hinds  m fl, 1989). Tanken att 

p53 istället skulle klassas som produkten av en tumör suppressor gen väcktes när studier av 

vild typ p53 visade sig hämma den transformerande effekten som ras annars hade på cellen. 

De celler som trots vild typ p53 i sitt genom bildade foci visade sig antingen inte uttrycka 

proteinet alls eller uttrycka en muterad form av detta ( Finlay CA m fl, 1989). Härmed stod det 

utom rimligt tvivel att det första cDNA som klonats för p53 var en mutant och att proteinet 

inte var produkten av en onkogen. 

 

Eftersom p53 bevisligen är en viktig komponent i uppkomsten av cancertumörer och dess 

transformation från ett benignt till ett malignt stadium blev jag intresserad av att ta reda på 

vilka händelser som ligger bakom denna transformation. Detta har jag tänkt att göra genom att 

utreda proteinets struktur och funktion, vilka gener det styr samt hur mutationer i p53 leder till 

uppkomst av tumörer. 

 

 

p53 Struktur och funktion 
Genen som kodar för det mänskliga proteinet p53 finns belägen på den korta armen av 

kromosom 17. Hos människor benämns denna gen bland annat som TP53 och bär på 

sekvensen för ett 53 kDa stort protein (Shu m.fl, 2007). Det humana p53 är uppbyggt av 393 

aminosyror och i sin aktiva form återfinns det som en homotetramer bestående av 4, av dessa 

53 kDa stora, ihopsatta subenheter . Delade meningar råder om huruvida proteinet bör delas 

upp i 3 eller 4 olika domäner (Shu m.fl, 2007; Levine , 1997). Vad som med säkerhet har 

konstaterats är att p53 verkar som en sekvensspecifik transkriptionsfaktor som aktiveras om 

cellen utsätts för stress ( Baum m fl, 2009). Ett stort antal gener står under direkt eller indirekt 

kontroll av p53 exempelvis WAF1 (El-deiry m fl, 1993), GADD45 (Kastan m fl, 1992), BAX 

(Miyashita  & Reed , 1995), IGF-BP3 (Buckbinder  m fl, 1995) och MDM2 ( Momad  m fl, 

1992). Mer om dessa gener och hur p53 verkar på dem tas upp under respektive avsnitt. 

 

Som tidigare nämnts delas proteinet p53 upp i 4 strukturellt och funktionellt olika delar (figur 

1).  
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Figur 1. p53 struktur. Blått område utgör bindningsställen för transkriptionsaktivering. Aminosyra 22 och 23 är 

vikiga vid bindning till MDM2. Rött band är prolinrikt och har en regulatorisk funktion.  DNA 

bindningsdomänen är utmärkt i orange . Lila band innehåller tetrametiseringssekvenser och ljusgult område 

kodar för icke sekvensspecifik bindning till DNA.  

 

 

N-terminalen består av 93 aminosyror varav de första 60 utgör ett viktigt bindningsställe för 

transkriptionsaktivering (Fields  & Jang , 1990). Aminosyrorna 18-25 utgör  

transaktiveringsdomän 1 för p53 inhiberaren MDM2 (Wells  m fl, 2008). MDM2 binder 

främst till aminosyrorna 22 och 23 i denna domän och inhiberar p53 aktivitet i cellen 

(Freedman   & Levine , 1999; Levine , 1997). Nästföljande 32 aminosyror utgörs främst av 

prolin och har en regulatorisk funktion (Wells  m fl. 2008). Kärn-domänen eller DNA-

bindningsdomänen som den också kallas följer efter den transaktiverande domänen. 

Bargonetti m fl visade genom klyvning av p53 att denna kärn-domän stäcker sig från 

aminosyra 91 till 306 och är essentiell för proteinets förmåga att bina till DNA. För att kunna 

dra denna slutsats  jämfördes vild typ p53 med en onkogenisk mutant (Bargonetti  m fl, 1993). 

Sekvensen i genomet som p53 binder till är 5´-PuPuPuC(A/T)(A/T)GPyPyPy-3´, där Pu 

markerar puriner och Py indikerar pyrimidiner. Minst två upprepningar av denna sekvens är 

nödvändiga och inga alterneringar får förekomma för att bindning ska kunna ske ( El- deiry m 

fl, 1992). Sekvensen som kodar för oligomerisering av p53 samt kärnlokaliserningssignaler 

återfinns bland aminosyrorna 303 till 366 (Lee  m fl, 1994). Tetrameriseringssekvensen som 

även möjliggör stabilisering av p53  är lokaliserad till aminosyrorna 322 till 355 (Clubb  m fl, 

1995). Icke sekvensspecifik bindning till DNA regleras positivt eller negativt med hjälp av 

aminosyrorna 360 till 393 i C-terminalen. Detta sker troligtvis genom fosforylering och 

acetylering av C-terminalen och leder till konformella skillnader i p53. Dessa konformella 

skillnader resulterar i att proteinet antingen befinner sig i ett latent eller ett aktivt tillstånd 

(Ahn  & Prives , 2001). 

 

  
p53 och cancer  
För att en normal cell ska visa det karaktäristiska dysplastiska utseendet som kännetecknar 

cancerceller måste en onormal aktivering eller inaktivering av delar av dess genom ske. 

Cellen måste inaktivera de gener som begränsar dess tillväxt och proliferation (cellcykel 

regulatorerna) samtidigt som den måste bli självförsörjande av tillväxtsignaler, bilda nya 

blodkärl och inaktivera apoptotiska signaler. För att kunna sprida sig vidare krävs det även att 

den är kapabel att invadera och metastasera vävnader utanför primärtumören. Icke 

funktionellt p53 kan, direkt eller indirekt, ge upphov till många av dessa förändringar (Osada  

& Takahashi , 2002).  
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MDM2 och p53 utgör en autoregulatorisk loop 

Förhöjda mängder av p53 i cellen aktiverar och framförallt inducerar uttrycket av det 95 kDa 

stora proteinet mdm2 ( Murine Double Minute Clone 2) (Barak  m fl, 1993). mdm2 binder 

sedan till p53 vid aminosyrorna 22 och 23 (Freedman   & Levine , 1999) och inhiberar dess 

förmåga att transaktivera andra gener( MomadJ m fl, 1992) (figur 2). MDM2 genen innehåller 

en p53 beroende promotor, P2  i intron 1. Uttrycket är ett transkript som saknar den första 

intronen och ett fåtal nukleotider ur exon 2. Även en p53 oberoende promotor, P1 återfinns i 

intron 1 och denna uttrycks kontinuerligt. Dessa två transkript skiljer sig genom att de som 

härrör från P2 även innehåller icke kodande sekvenser i 5´ändan. Trots dessa skillnader tros 

båda transkripten leda till samma produkt efter translation (Barak  m fl, 1994). I mdm2 

proteinets N-terminal återfinns ett bindningsställe för p53 ( Chen  m fl, 1996). När dessa två 

protein bildar komplex märks p53 för degradering genom proteolys. Märkningen sker 

antingen genom ubiquitinering av de sista 30 aminosyrorna i C-terminalen eller interaktion 

med ett tredje protein ( Kubbutat  m fl, 1998). Mutationer i aminosyran lysin på plats 370 till 

386 har visat sig generera ett p53 protein som är motståndskraftigt mot nedbrytning genom 

ubiquitinering ( Rodriguez  m fl, 2000). När cellen utsätts för stress i form av exempelvis UV-

strålning eller joniserande strålning fosforyleras serin-20 och serin-15 och därmed förhindras 

mdm2 från att binda till p53. Inhibering av komplexbildning är viktig för att p53 ska kunna 

binda till DNA och därmed reparera skadan (Chehab  m fl, 1999; Siliciano  m fl, 1997).  

 
Figur 2. Sambandet mellan p53 och dess effektorgener. p53 avkiveras när DNA utsätts för skada på grund av till 

exempel UV-strålning. En negativ feedback loop mellan MDM2 och p53 reglerar mängden av det sistnämnda 

proteinet i cellen. Vid stressignaler binder p14ARF till MDM2 och inhiberar dess effekt på p53 som då kan 

tetramerisera och binda till transkriptionssiter i genomet. Även fosforylering av ser-15 och ser-20 förhindrar 

komplexbildning  mellan p53 och MDM2. Vid bindning av p53 till WAF1 eller GADD45 inhiberas olika CDKs 

och cellsykelstopp inträffar. Bindning av p53 till Bax eller IGF-BP3 gör cellen mer mottaglig för apoptotiska 

signaler . 
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p53 som cellcykel inhiberare 

WAF1 genen finns lokaliserad på kromosom 6p21.2 och dess transkription induceras direkt 

genom bindning till p53 i en, för p53 specifik, region belägen 2,4 kb uppströms i den kodande 

sekvensen (El-deiry m fl, 1993). Uttrycket av WAF1 ger upphov till ett 21 kDa stort protein 

vars uttryck upregleras av strålningsinducerad DNA skada och verkar inhiberande på flertalet 

cyklin beroende kinaser (CDKs) genom att direkt binda sig till kinaset ( El-deiry  m fl, 1995; 

El-deiry, 1998) (figur 2). CDKs verkar tillsammans med cyklin proteiner och säkerställer att 

cellen inte går vidare till nästa fas i cell cykeln om något fel har uppkommit i genomet (figur 

3). Uttryck av WAF1 inhiberar både övergång från G1 till S fas och G2 till mitos (Vogelstein  

m fl ,2000) . Under G1 har cellen tid att reparera skada som har uppkommit i dess DNA. 

Skulle denna reparation på något sätt misslyckas förhindras cellen från att gå vidare till S fas 

och p53 triggar igång apoptotiska signaler (Makoto  m fl, 1999) (figur 2).  

 

p53 verkar även som en uppreglerande transkriptionsfaktor av genen GADD45 ( Growth 

Arrest and DNA Damage inducible # 45). Genen är lokaliserad på kromosom 1p31.2 

(www.genenames.org) och dess protein produkt verkar hämmande på övergången från G2 till 

mitos. Bindningsstället för p53 i GADD45 är lokaliserat till en intronisk del vilket talar för att 

komplexbildning mellan dessa två förhöjer uttrycket av det inhibitoriska proteinet (figur 2). 

GADD45 är viktig för cellens förmåga att reparera skador på DNA (Kastan m fl, 1992).  

 

 

 

 
 

Figur 3. Cellcykeln och dess olika stadier. p53 styr WAF1 som verkar inhiberande på cyklin beroende kinaser 

och förhindrar övergång från G1 till syntes (S) fas och G2 till mitos (M). Uttrycket av GADD45 regleras positivt 

av bindning till p53 och verkar inhiberande på övergång från G2 till M.  

 

Aktivering av apoptos via Bax 

Bax ( Bcl2-associated X protein) är belägen på den långa armen av kromosom 19 på position 

13.3- 13.4 (www.genenames.org). Bax är en homolog till Bcl-2 och deras genprodukter har 

motsatt effekt på cellens öde. Bax verkar pro-apoptotiskt medan Bcl-2 främjar fortsatt 

överlevnad och proliferation av cellen (Reed , 1994). Bax kodas av sex exoner och har 

flertalet alternativa splicing positioner. Ett membranbundet 192 aminosyror och 21 kDa stort 

protein binder till Bcl-2 in vivo och motverkar det sistnämnda proteinets effekt på cellens öde. 

Vidare har två ytterligare cytosoliska isoformer av Bax hittats (Oltari  m fl, 1993). Förhöjda 

nivåer av p53 i cellen stimulerar uttrycket av Bax samtidigt som det inhiberar Bcl-2 (figur 2). 

Således kommer cellen att vara mer benägen att genomgå programmerad celldöd eftersom 
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Bax i större utsträckning har möjlighet att binda till Bcl-2 och verka dominant negativt på 

dess egenskaper att  främja överlevnad ( Miyashita  m fl, 1994a).  

 

Initerings positionen för transkription av Bcl-2 är lokaliserad till en region ~1,7 kb uppströms 

från den öppna läsramen. mRNA produkten kommer därmed att innehålla en lång 

5´otranslaterad region som tros vara stället dit p53 binder och inhiberar uttrycket av Bcl-2. 

Vidare har en region för negativ regulering belägen -271 bp till -84 bp från initieringssiten för 

translation, i den otranslaterade regionen, hittats (Miyashita  m fl, 1994b).    

 

Bax har i likhet med homologen Bcl-2 en 5´otranslaterad region i närheten av promotorn som 

troddes vara bindningsstället för p53. En TATAA box finns lokaliserad 398 bp uppströms 

från den öppna läsramen och 22 bp från denna finns en startpunkt för transkription. Ungefär 

70 bp uppströms från TATAA boxen på plats -486 till -448 finns DNA sekvensen som p53 

kräver för att kunna binda till genen. På plats -474 till -465 bp nedströms från TATAA boxen 

finns en promotor belägen och även denna innehåller den essentiella p53 

bindiningssekvensen. Om Bax innehållande dessa sekvenser uttrycks tillsammans med p53 

ökar mängden Bax i cellen. Beroende av vilken typ av celler som används ökar uttrycket av 

Bax mellan 30 till 60 gånger. Det konstaterades till slut att p53 binder till Bax på -486 till -448 

bp nedströms från TATAA boxen och där agerade som en potent transkriptionsfaktor 

(Miyashita  & Reed , 1995).  

 

 

IGF- BP 3 induceras av p53 

Genen som kodar för Insulin like growth factor binding protein 3 (IGF-BP3) finns lokaliserad 

på kromosom 7p13-12 (Entrez Gene). IGF-BP3 stimuleras av p53 att utsöndra högre nivåer 

av sin proteinprodukt vilken i sin tur inhiberar de mitogeniska och antiapoptotiska effekterna 

som IGF-1 har på cellen (figur 2). I IGF-BP3 finns två introner innehållande p53 

bindningssekvensen (Figur 4). Aktivering av IGF-BP3,genom bindning till p53, leder till en 

14 faldig ökning av dess mRNA. Vissa skillnader i p53 bindningssekvensen återfinns mellan 

de två intronerna, där intron 1 är en mer exakt matchning än intron 2. Detta återspeglar sig i 

faktumet att aktivering via intron 1 ger ett högre proteinuttryck än aktivering via intron 2. 

 

 Figur 4. IGF-BP3 innehåller två introner (I1 och I2)  med den specifika p53 bindningssekvensen. Aktivering av 

IGF-BP3 via intron 1, vilken är en mer exakt matchning av den nödvändiga DNA-bindningssekvensen, ger ett 

högre proteinuttryck än aktivering via intron 2.  

 

En synergistisk effekt har observerats när multipla kopior av intron 2 finns i genomet vilket 

tyder på att båda intronerna är sammanlänkade och essentiella för att cellen ska fungera på ett 

korrekt sätt (Buckbinder  m fl 1995). IGF-BP3 kan förutom att inhibera celltillväxt in vivo och 

in vitro även inducera apoptos i båda systemen. Detta sker genom ändringar i förhållandet 

mellan Bcl-2 och Bax där det förstnämnda proteinet inhiberas om mägden Bax i cellen ökar. I 

många fall av lungcancer uttrycks inte tillräckligt höga koncentrationer av IGF-BP3 på grund 

av ett inaktiverat p53 (Lee m fl, 2002). 
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Inaktivering av p53 

Funktionen som p53 utför i cellen är på ett eller annat sätt inaktiverad i de allra flesta fallen av 

human cancer. Sätten som denna inaktivering kan ske på är många men samtliga leder till att 

cellen visar den karaktäristiska sjuka fenotypen (Vogelstein  m fl, 2000) (Tabell 1).  
 

Tabell 1. Mekanismer som leder till inaktivering av p53 och vilken effekt denna inaktivering  har på cellen. 

Mekanismer som  inaktiverar 
p53 

Effekt av inaktivering 

Missense mutationer i DNA-
bindnings domän  

Förhindrar bindning och aktivering av 
effektorgener 

Radering av C-terminal 
Förhindrar p53 monomerer att 
tetramerisera  

Amplifiering av MDM2 i genomet 
Förhöjda mängder MDM2 stimulerar 
nedbrytning av p53 

Virusinfektioner 
Produkter av aktiverade onkogener 
binder till och inaktiverar p53  

Radering av p14ARF  Minskad inhibering av MDM2  

Mislokalisering av p53 till cytosol 
p53 är bara aktivt i cellkärnan och 
kommer såldes inte kunna utföra sin 
funktion 

 

 

 

För att p53 ska kunna binda till DNA krävs det att monomerer av proteinet bildar tetramerer 

genom att binda till varandra med hjälp av C-terminalens oligomeriseringssekvenser. Varje 

monomer är uppbyggd av en β sträng, en böj och en α helix. Genom hydrofoba interaktioner 

mellan 3 aminosyror i β strängen, glycin 334 och 7 aminosyror i α helixen bildar 

monomererna dimerer. Dessa dimerer sätts samman till tetramerer genom hydrofoba 

interaktioner mellan α helixar där leucin 344 spelar en särskilt viktig roll (Figur 5). I sin 

tetrameriska form kan p53 befinna sig i ett inaktivt, symmetriskt, T stadium eller ett aktivt R 

stadium. Vid jämvikt eller i frånvaro av DNA favoriseras T stadiet men genom konformella 

ändringar i proteinets struktur, som gör det asymmetriskt, intar p53 det aktiva stadiet och kan 

således binda till DNA (Waterman  mfl, 1995). Substituering av leucin 344 eller radering av 

hela C-terminalen förhindrar p53 från att bilda tetramerer och således binda till DNA 

(Brazdova  m fl, 2002).  
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Figur 5. p53 monomerer sammansätts till dimerer genom hydrofoba ineraktioner mellan C-terminalens 

oligomeriseringssekvenser. Efter att monomer 1 och 3 har bildat en dimer binder α helixarna (gröna cylindrar) 

främst via aminosyran  leucin 344 till ytterligare en dimer (monomer 2 och 4) och bildar funktionella tetramerer 

som har förmågan att binda till DNA. β-strängen är här utmärkt i grått.  

 

I 50 till 55 % av cancerfallen är det punktmutationer i proteinets DNA bindningssekvens som 

resulterar i att p53 inte kan binda till det skadade genomet ( Hollstein m fl, 1994). 

International Agency for Research on Cancer har till dagens datum registrerat 24 785 

somatiska mutationer, 423 könscells mutationer och 2300 muterade protein i p53 och antalet 

ökar kontinuerligt (www-p53.iarc.fr). Missense mutationer i p53 selekteras för i högre 

utsträckning än raderingar av hela den proteinkodande sekvensen. Studier har visat att cell-

linjer som helt saknar p53 liksom linjer som uttrycker vild typ p53 inte leder till tumör 

tillväxt. Inte heller försök in vivo  med dessa sekvenser ledde till uppkomst av tumörer. 

Införandet av missense mutationer i humana sk ”hot spot” p53 kodon ledde till att nästintill 

samtliga djurmodeller utvecklade tumörer. Samma mönster sågs i försök där det påvisades att 

muterat p53 kunde aktivera gener som vildtyp p53 inte gjorde. Dessa gain of function 

mutationer tros vara orsaken till att missense mutationer i högre grad selektetas för, jämfört 

med radering av kompletta p53 kodande sekvenser, eftersom de gav cellerna ökade fördelar 

för tillväxt (Dittmer  m fl, 1993).  

 

Amplifiering av p53 inhiberaren MDM2 är även det en orsak till inaktivering av proteinet. Av 

47  undersökta sarkom visade sig 17 ha MDM2  amplifierat mellan 5 till 50 gånger. Studier på 

lipom och carcinom visade inte denna amplifiering. Amplifiering av humant MDM2  visade 

sig  som förhöjda mängder av dess RNA vilket talade för att inhibering av p53 skedde i större 

utsträckning genom komplexbildning mellan proteinerna. Fem av dessa sarkom, vilka 

innehöll amplifieringar av MDM2, sekvenserades för att utesluta mutationer i p53. Samtliga 

av dessa vävnader visade sig uttrycka vildtyp p53 (Oliner  m fl, 1992).  

 

Lokuset  INK4A/ARF kodar för två funktionellt skilda protein vilka spelar en viktig roll i 

cellcykelreglering (figur 2). Genprodukterna INK4A och ARF (Alternative Reading Frame) 

delar uttrycket av exon 2 och 3 men har olika startpositioner för transkription. ARF promotorn 

är belägen före E1β  (exon 1 β) och en alternativ mRNA splicingposition eliminerar E1α som 

innehåller promotorn för INK4A (Mao  m fl. 1995) (figur 6).  Förhöjt uttryck av ARF leder 

inte bara till aktivering av p53 utan även inhibering av mdm2. Direkt bindning av ARF till 

mdm2 tillåter oligomerisering och stabilisering av p53 ( Stott  m fl. 1998).  Analyser har visat 

att ARF binder via sekvenser i N-terminalen i E1β transkriptet till C-terminalen i mdm2. 

Detta  leder till en förkortad livslängd för det sistnämnda proteinet och således inhibering av 

dess funktion (Zhang  m fl. 1998).  Inaktivering av INK4a/ARF ur genomet har påvisats i 

tumörer från vitt skilda vävnader och stadier. I de allra flesta fallen skedde inaktiveringen som 
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en följd av homozygotisk radering av hela lokuset ur genomet. Även heterozygot radering och 

i förlängning förlorande av heterozygositet var en vanlig mekanism för inaktivering av ARF 

medans hypermetylering av promotorn och punktmutationer representerade en mindre bråkdel 

av de undersökta tumörerna (Sanches-Cespedes  m fl. 1999). 

 
Figur 6. INK4A och p14ARF är två skilda transkript som kodas av samma gen.  Båda proteinen uttrycker exon 2 

och 3 men startpunkten för transkription skiljer. ARF promotorn är belägen vid exon 1β och dess mRNA har en 

alternativ splicing site vilken eliminerar exon 1α. INK4A har sin promotor belägen i nära anslutning nedströms 

till exon 1α  

 

Genterapi med p53 som mål 
För att återaktivera ett missense muterat p53s funktion i cellen har man använt sig av 

rekombinanta humana adenovirusvektorer (Ad-p53). Vektorernas exon 1 är utbytt mot en 

vildtyp p53 kassett vars uttryck styrs av en Raus sarkomvirus promotor med en 

tillväxthormonsvans. Efter administrering av virusvektorn och infektering av tumörcellerna 

med vildtyp p53 sker återaktivering via olika mekanismer (Peng , 2005). Vid behandling med 

Ad-p53 i kombination med konventionell strålningsterapi visade 64% av patienterna total 

regression av tumörer och 29% delvis regression. Detta kan jämföras med 19% respektive 

60% regression efter behandling med enbart strålning (Zhang m fl 2003a). Patienter med långt 

fortskriden hepatisk cancer (HCC) visade även de en positiv korrelation mellan behandling 

med AD-p53 i kombination med kemoterapi jämfört med patienter som endast behandlades 

med kemoterapi. Den förstnämnda gruppen svarade inte bara i större utsträckning på 

behandlingen (67,6% resp 51,2% för bara kemoterapi) utan hade även en bättre prognos för 

överlevnad efter 6 mån , 76,5 % jämfört med endast 23,2% av patienterna som enbart fick 

kemoterapi ( Peng m fl 2005).  Den endogena p53 statusen är inte nödvändigtvis direkt 

korrelerad till tumörregression. Quist m fl visade i en studie på patienter med äggstockscancer 

att både de som hade muterat p53 och vildtyp p53  i sitt genom svarade bättre på behandling, 

visade minskad resistens mot konventionella behandlingsmetoder och hade en bättre prognos 

för överlevnad efter 6 mån om de samtidigt behandlades med Ad-p53 (Quist  m fl. 2004). 

 

För att p53 ska kunna binda till genomet krävs det att proteinet befinner sig i sin aktiva 

konformation. Mutationer i proteinets domäner kan motverka dess förmåga till strukturell 

ändring och således aktivering. Vid screening av > 100 000 kemiska föreningar vilka visar 

möjlighet att stabilisera p53 via interaktioner mellan proteinet och föreningens hydrofoba R1 

grupp och joniserbara R2 grupp valdes ett antal ut för vidare evaluering. Försöket visade att 

inaktiverat p53 inte gick att rädda men att ackumulering av aktiv vildtyp p53 var möjlig. 

Halterna av p53 i cellen ändrades inte men mängden aktivt protein var högre än i 

kontrollgruppen. Vidare förhöjde dessa föreningar transkriptionsaktiviteten av p53 på 

nedströms belägna effektorgener. Liknande resultat visades  in vivo där tumörstorlek 

reducerades på ett dosberoende sätt. Om föreningarna slutade administreras tillväxte 

tumörerna igen (Foster  m fl 1999). 

 

Introducerandet av små proteiner vilka binder till MDM2 och förhindrar det från att märka 

p53 för ubiquitinering har också visat sig vara effektivt vid behandling av tumörer. 
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Administrering av dessa små MDM2 inhibitorer leder till ackumulering av endogent p53 i 

cellen och således transkription av effektorgener (Böttger  m fl 1997). 

 

 
Diskussion 
Från att ha ansetts vara en potent onkogen är p53 numera klassad som en viktig 

tumörsuppressor gen vars aktivitet är inaktiverad i merparten av uppkomna tumörer ( Finlay  

m fl 1989, Vogelstein m fl 2000). Inaktivering kan vara ett resultat av vitt  skilda händelser 

såsom missensemutationer eller radering av gensekvenser som kodar för oligomerisering av 

p53 eller proteinet p14ARF ( Vogelstein  m fl 2000). Återaktivering av vildtyp p53 funktion 

har visat goda resultat i behandling av vitt skilda tumörtyper (Zhang m fl 2003, Quist  m fl 

2004, Foster  m fl 1999, Böttger  m fl 1997).  

 

Genterapi med adenovirusvektorer innehållande vildtyp p53 sekvenser är inne i fas 3 studier 

och har hittills visar goda resultat med få biverkningar ( Guinn och Mulherkar, 2008). I de 

fallen där inaktivering sker som följd av missensemutationer i DNA-bindningsdomänen 

(Hollstein m fl, 1994) bör vidare forskning med virusvektorer bedrivas för att optimera 

transfektion och dos.  

 

Potenta MDM2 inhibitorer finns tillgängliga (Böttger  m fl 1997) och kommer i framtiden 

kanske kunna användas vid behandling av tumörer där MDM2 är amplifierat i genomet. 

Möjligheten att använda dessa inhibitorer även vid behandling av tumörer utan amplifierat 

MDM2 bör beaktas då halten endogent p53 i cellen stiger då MDM2 inhiberas. Kombinerade 

terapier med både virusvektorer och MDM2 inhiberare tillsammans med exempelvis 

strålnings- eller kemoterapi bör utredas för att fastställa i vilken grad de stimulerar 

tillbakabildandet av tumörer och påverkar patientens chans att inte bara överleva utan även 

undvika tumörens återkomst.  
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