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Gamma-tubulins hemliga liv 
 

Alla cancerceller bär på mutationer i gener som bland annat gör att de kan 
föröka sig oändligt många gånger. Genom att förstå dessa geners funktion hos 
den friska cellen, och jämföra detta med hur de agerar i cancercellen, får vi en 
möjlighet till att utveckla nya läkemedel.  
 
För att en vanlig cell skall omvandlas till en cancercell krävs en rad förändringar. En 
av de viktigaste för cancercellen är förmågan att föröka sig oberoende av de signaler 
cellen mottar från omvärlden. Detta åstadkommer cancercellen genom att mutera 
gener som är viktiga för cellcykeln, den cykel som cellen genomgår för att kopiera sitt 
DNA, cellens arvsmassa, och dela sig i två identiska dotterceller. Ett av de viktigaste 
proteinerna för cellcykeln är gamma-tubulin. Det ser bland annat till att ett nätverk 
bildas som drar isär det kopierade DNA:t på rätt sätt, och därmed att dottercellerna får 
likadana uppsättningar av sina gener.  
 
Cellcykeln består av fyra faser, och för att cellen ska kunna föröka sig måste den gå 
igenom samtliga av dessa. En stor mängd proteiner samverkar för att cellen ska kunna 
gå över mellan den första och andra fasen i cykeln. Ett av dessa är E2F1, och när det 
frisläpps från ett regulatorprotein, övergår cellen från den första till den andra fasen 
och börjar att tillverka ämnen som den behöver för att föröka sig. 
 
Vi har tidigare sett i labbet att gamma-tubulin verkar ha en fram tills nu okänd effekt 
på cellcykeln. Det kan nämlingen reglera proteinet E2F1. Jag har undersökt hur 
gamma-tubulin påverkar E2F1 genom att titta på cancerceller, och på vad som händer 
med proteinet i dessa celler.  
 
Genom att styra E2F1 kan gamma-tubulin också påverka hur cellen går in i nästa fas i 
cellcykeln. I mina experiment har jag noterat att gamma-tubulin minskar E2F1:s 
aktivitet. Förvånansvärt nog verkar gamma-tubulin samtidigt öka mängden E2F1 som 
cellen producerar.  
 
Cancercellen kan mutera gener som i sin tur reglerar gamma-tubulin och därmed ge 
sig själv förutsättningarna att styra cellcykeln, och åstadkomma sitt eviga liv. Denna 
nya information kommer förhoppningsvis att leda till en bättre förståelse av 
cellcykeln och cancercellen, och i slutändan bli ett hjälpmedel i kampen mot cancer. 
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Gamma-tubulin controls E2F1 transcriptional  
activity and expression levels of E2F 

 
Hyperphosphorylation of retinoblastoma protein (pRB) triggers cell cycle entry 
by releasing E2Fs transcriptional activity. Most tumours achieve growth factor 
independency by mutating genes involved in this signal transduction pathway. 
A better under-standing of the pRB-E2F signal pathway may lead to an 
improvement in detecting, diagnosing, and treating cancer. Gamma-tubulin is 
a ubiquitously expressed centrosome- and microtubule-regulating protein that 
has been speculated to have a role in control of cell cycle progression. The 
present study aimed to understand the role of γ-tubulin in the regulation of 
E2F transcriptional activity. 
 
In my studies, according to an E2F1-luciferase reporter gene assay, 
coexpression of γ-tubulin with E2F1 decrease E2F1 transcriptional activity. In 
addition, co-expression of γ-tubulin with E2F1, E2F2, or E2F3, increases the 
protein levels of the E2F. Surprisingly, even though pRB is the key regulator 
of the E2F protein family of transcription factors, the regulation exerted by γ-
tubulin is pRB-independent.  
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