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Cellcykel

Passagen genom olika faser påverkas av
•
•

Närvaro av tillväxtfaktorer, inhibitorer
Cellens metabolism, näringstillförsel

Celldelning
* mycket sällsynt’: Nervceller, muskelceller
* sällsynt: Endokrina celler
* inducerbar: Fibroblaster, lymfocyter, vilande stamceller
* kontinuerlig: Embryonala celler, stamceller, hudceller
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Cellcykeln har 5 faser
Däggdjursceller, 10-30 timmar
delar sig i två dotterceller

kontrollerar att cellen är redo
för att genomgå mitos

G0
tillfälligt/ permanent
vilofas

fördubbling av arvsmassan.

Cellen ökar i storlek, proteiner,
Kolhydrater och lipider tillverkas
Gör sig redo för DNA syntes
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Nobel price 2001
Start (Cdk2), checkpoint, Leland Hartwell
Cdk1 (cdc2), phosphorylation, Paul Nurse,
Cyclin, Timothy Hunt

Cykliner –
’växellådan’, regulatoriska delen
Uttrycken av olika cykliner ändras
under olika faser

cyklinuttryck

Cyklin-beroende kinaser
(CDK) – ’motorn’, katalytiska delen
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• Cyklin/CDK-komplex aktiverar de enzymer som driver cellcykeln framåt och in i
respektive cellfas.
• Komplexet inducerar nedbrytning av fas-specifika cykliner i en negativ feedbackmekanism för att driva cellen ur den pågående fasen. Aktivering och deaktivering av
enzym sker vid speciella tidpunkter och i rätt ordning
• Fasövergångarna är irreversibla.

• Dessa cykliner har olika partners under cellcykeln
G1-CDK – CDK4, 6/CyklinD, aktivt under G1-fasen och G1/S- övergång
G1/S-CDK – CDK2/CyklinE, aktivt under G1/S- övergång
S-CDK – CDK2/CyklinA, aktivt under S- och G2-fasen
M-CDK – CDK1/CyklinB, aktivt under M-fasen
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Aktivering av CDK

(Cdk-inhibitory
Kinas)
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Reglering av M-cyklin/Cdk
för övergången från G2 till
mitos
S-fas: cyklinB syntes ökar
G2/M: ackumulering av Cdk1/cyklinBkomplex. Fosforylering av 2 ställen
(en inhibitorisk, andra aktiverande)
inaktiverar komplexet.
G2/M: fosfatas Cdc25 tar bort de
inhibitoriska fosfaten och aktiverar
komplexet.
M: aktivering av Cdk1/cyklinB leder till
fosforylering av olika målproteiner
viktiga för mitos, varvid cyklinB
degraderas genom ubiquitinering.
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Mitotiska faser
mitotisk spole

Nedbrytning av kärnhöljet

Cdk1/cyklinB aktiverar —
1. Kromatin-kondensering
2. Degradering av
kärnmembran (lamin)
3. Reorganisering av
Golgi och ER
4. Spolbildning (den
mitotiska spolen –
centrosomkomplex)
5. APC för degradering av
cyklinB, sekurin (som
frigör ’separas’) och
andra mitotiska kinaser

Kr. dekondensering
Återbildn. kärnhöljet

Cohesin
Separas
Securin
Jackson et al, 2007
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Mitotiska kinaser och
spindel-checkpoint
Mad/Bub normalt inhiberar APC activering
1. APC degraderar sekurin, aktiverar separas, degraderar kohesin – anafas
2. APC degraderar cyklinB – cytokines

kinetochor

Kinases mutated in human cancer are shown in red.
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’Checkpoints’
Replikerad?

M – kromatider redo för separation?

G2/M – DNA skadad?
Chk1, Chk2

Reglerar cellantalet i en vävnad
Förhindrar delning av celler
med felaktigt DNA för
reparering eller celldöd

S – DNA skadad? Chk1
G1/S – DNA skadad? CKI, Chk2
Tillväxtfaktor?
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CDK-inhibitor vid kontrollpunkter
Cip/Kip familj – p21, p27, p57 – G1, G1/S, S, G2
Ink4 familj – p15, p16 – G1

CDK-inhibitor binder cyklin/CDK-komplexet för att stoppa cellcykeln,
t.ex. vid DNA-skada (p53) eller närvaro av tillväxtinhibitor (TGFb)
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Degradering av Cdk-inhibitor och cykliner för övergång
SCF (Skp1/Cul1/F-box proteinkomplex),
ubiquitin-ligas i G1/S

APC (Anaphase-Promoting Complex)
ubiquitin-ligas i metafas/anafas (mitos)
– behöver aktiveringsdelen Cdc20
eller Cdh1 (Hct1) för degradering av
cyklinB, sekurin, aurora-kinaser och
andra mitotiska kinaser
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Cyklinberoende kinaser för irreversibla fasövergångar
Aktiverar de enzymer som driver cellcykeln framåt in i respektive cellfas och
inducerar nedbrytningen av fas-specifika cykliner

Ubiquitinering-----proteasom

aktiverande

inhiberande

aktiverande

inhiberande

CDK inhibitor

Harper & Adams, Chem Rev, 101, 2511, 2001
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RB och cellcykelprogression
G1-switch. Cyklin D/Cdk4-kinas-aktiviteten ackumuleras i G1-fasen genom
mitogener (tillväxtfaktorer)

Restriktionspunkt
–Rb hyperfosforylering

Aktivering av G1/S-cyklin/Cdk och E2F-beroende transkribering inducerar
övergång till S-fas.
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C Giacinti and A Giordano, Oncogene
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Rb är en inhibitor som reglerar aktiviteten av E2F genom bindning

Aktivt Rb hindrar funktionen av E2F,
vilket hindrar cellen att övergå till S-fas.
15

Tre olika målproteiner för myc
inducerar S-fas-övergång
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INK4a/ARF/INK4b-genen

INK4/ARF-lokus kodar för 3 gener inom 35 kb.
ARF: Alternative Reading Frame
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p53 (Ch17) kallas genernas ”vakthund”

p53 aktiveras av DNA-skador och kan då
antingen beordra cellen att begå självmord eller
att sluta dela sig och reparera sitt DNA.

Celler har olika säkerhetssystem för att
förhindra att cancer uppstår.
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p53-stabilisering av onkgen sker via p19ARF
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Sullivan & Pipas, Microbiol Mol Biol Rev. 2002;66:179-202	
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