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Abstrakt 

Lamin A/C är intermediärfilament specifika för cellkärnan. Under den senaste tiden har 

intermediärfilamentens roll inom cellsignalering blivit ett högaktuellt forskningsområde. 

Mutationer i lamin A/C har kunnat kopplas till allvarliga sjukdomar i både nerv- och 

muskelvävnad. En rad olika funktioner i dessa vävnader har dessutom visats vara beroende av 

ett vävnadsspecifikt kinasprotein, Cdk5. Cdk5 har visats ha kopplingar till lamin A/C genom 

fosforylering av specifika aminosyror, vilket reglerar dynamiken hos lamin A/C. Vilken 

betydelse dessa posttranslationella modifieringar har på specifika cellulära funktioner är till 

största delen okänd. Sumoylering av Cdk5-aktivatorproteinet p35 med SUMO2-proteinet har 

nyligen visats leda till translokering av aktivatorproteinet till kärnlaminan. Därigenom kan det 

antas att lokalisering av Cdk5-aktiviteten i cellkärnan spelar en roll i reglering av cellulära 

funktioner genom lamin A/C-fosforylering. Syftet med detta pro gradu-projekt var att 

undersöka ifall sumoylerat p35 interagerar med lamin A/C samt att undersöka ifall SUMO2 har 

en roll i de cellulära funktioner proliferering, differentiering och apoptos. I denna studie visas 

att p35 binder till lamin A/C via SUMO2, vilket möjliggör fosforylering av lamin A/C. SUMO2 

visas också befrämja celltillväxten samt motarbeta apoptos hos neurala prekursorceller och 

dessa två cellulära funktioner visas även vara påverkade av Cdk5.   
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Abstract 

Lamin A/C is a nuclear specific intermediate filament. The role of intermediate filament in cell 

signaling has recently gain a lot of interest as a research field. Mutations in lamin A/C have 

been linked to severe diseases in both neural and muscular tissues. A variety of cellular 

functions in these tissues has been shown to be dependent on the tissue specific kinase protein 

Cdk5. Cdk5 has been linked to lamin A/C through phosphorylation of specific amino acid 

residues, which regulate the dynamics of lamin A/C. The impact of these post-translational 

modifications on specific cellular functions are mostly unknown. Sumoylation of the Cdk5 

activator protein p35 has recently been shown to translocate the activator protein to the nuclear 

lamina in the nucleus. Therefore, it can be assumed that localization of the Cdk5 activity into 

the nucleus has a role in the regulation of cellular functions through lamin A/C phosphorylation. 

The aim with this M. Sc. was to study whether sumoylated p35 interacts with lamin A/C and to 

examine if SUMO2 has a role in cellular functions like apoptosis, differentiation and apoptosis. 

SUMO2 was shown to enable binding of p35 to lamin A/C, which leads to phosphorylation of 

lamin A/C. Thereto, SUMO2 was shown to have cell growth promoting as well as apoptosis 

countering abilities in neural precursor cells and these two cellular functions was shown to be 

affected by Cdk5. 
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Förkortningar 

ALS Amyotrofisk lateralskleros  

BAF  Barriär-till autointegrationsfaktor (eng. barrier-to-autointegration factor) 

Cdk5 Cyklinberoende-kinas 5 (eng. cyclin-dependent kinase 5) 

Co-IP  Proteinkomplex immunoprecipitering 

DISC1  (eng. Disrupted in schizophrenia 1) 

DMD  Duchennes muskeldystrofi  

DMEM  Dulbecco´s modified Eagle´s medium 

DMSO Dimetylsulfoxid 

EDMD  Emery-Dreifuss muskeldystrofi  

GFP  Grönt fluorescerande protein (eng. green-fluorescent protein) 

H2O2 Väteperoxid 

HA Hemaglutinin 

HDAC1 Histondeacetylas 1  

HGPS  Hutchinson-Gilfords syndrom 

HRP  Pepparrotperoxidas 

IκBα  Inhiberar κBα (eng. inhibitory κBα) 

IP  Immunoprecipitering 

Lap  Laminassocieradpolypeptid (eng. lamina associated polypeptide) 

LBR  Lamin B-receptor 

LINC Linker of nucleoskeleton and cytoskeleton 

NFκB  Nukleärfaktor κB (eng. nuclear factor κB)  

NLS Kärnlokaliseringssignalen 

OT Otransfekterade 
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PARP Poly-(ADP)-polymeras 

PFA  Paraffinformaldehyd 

PI  Propidiumjod 

PKCζ  Proteinkinas C-ζ    

Rb  Retinoblastomaprotein  

RNAi RNA-interferens 

ROS Reaktiva syreföreningar 

SAE SUMO-aktiverarenzym (eng. SUMO-activating enzyme) 

SDS-PAGE Natriumdodekylsulfatpolyakrylamidgelelektrofores 

Senp  Sentrin/SUMO-specifikaproteaser  

SUMO  Liten ubikvitinliknande modifierare (eng. small ubiquitin-like modifier)  

TβR TGFβ-receptor 

TGFβ Transformerad tillväxtfaktor β 

Ubc9 Ubikvitinkonjugerar 9 (eng. ubiquitin-conjugating 9) 

ULF  (eng. Unit length filament) 
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1 Litteraturöversikt 

1.1 Intermediärfilament 

Intermediärfiment är en stor proteinfamilj där mer än 70 proteiner ingår, dessa utgör en del av 

det tredelade cytoskelettet (Hyder et al., 2011; Toivola et al., 2005). Den mest karaktäristiska 

egenskapen hos intermediärfilament är förmågan att sammanfogas till filament bestående av 

upprepningar av samma subenhet, dessa filament kan sträcka sig genom hela cellen. En del 

intermediärfilamentproteiner kan även bilda heteropolymerer med andra intermediärfilament-

proteiner (Herrmann et al., 2007). Vid ihopsättning av intermediärfilament formar 

proteinsubenheter antiparallella dimerer som sedan fusioneras till antiparallella tetramerer som 

därefter förlängs till filament (Godsel et al., 2008) (Figur 1). Intermediärfilament är dynamiska 

strukturer, där subenheter konstant byts ut och omorganiseras i respons på särskild stimulus 

(Yoon et al., 2001) Intermediärfilament har väl bevarade strukturella kännetecken, vilka 

inkluderar en N-terminal huvuddomän, en central stavdomän (eng. rod domain) och en C-

terminal svansdomän (Toivola et al., 2005).  Intermediärfilament fungerar som mekaniskt stöd 

åt cellerna, vilket upprätthåller cell- och vävnadsintegriteten (Toivola et al., 2005). Därtill 

positionerar intermediärfilament olika cellkomponenter, som exempelvis organeller, i 

cytoplasman (Nekrasova et al., 2011). Olika intermediärfilament uppvisar olika funktioner och 

uttrycks i cell- och vävnadsspecifika mönster (Toivola et al., 2005). Intermediärfilament 

upprätthåller strukturen och funktionerna hos exempelvis muskelvävnad genom att koppla 

samman kontraheringsapparturen, främst via Z-skivan, med mitokondrier, cellkärnan, 

sakrolemman och vesikeltransportapparaturen. Intermediärfilament hjälper förutom vid 

kraftöverföringen också vid energiproduktionen, biomolekyltransporten och regleringen av 

signalräckor hos muskelceller. Desmin är det mest studerade muskelspecifika 

intermediärfilamentproteinet och har länkats till celldifferentiering och –fusion samt formandet 

och lokalisering av organeller (Capetanaki et al., 2007). 

Intermediärfilament är den cytoskelettgrupp som regleras mest av posttranslationella 

modifieringar, varav fosforylering är den vanligaste. Posttranslationella modifieringar sker 

vanligtvis i huvud- och svansdomänet på intermediärfilament. Posttranslationella modifieringar 

reglerar bland annat sammanfogningen av intermediärfilament och deras interaktioner med 

andra proteiner (Hyder et al., 2011). Till en början antogs intermediärfilaments enda uppgift 

vara att ge celler stöd och form, men studier från de senaste årtionden har påvisat 

intermediärfilamentens roll som reglerare av en rad olika cellulära funktioner som exempelvis 

utveckling och homeostas. En nyckelfunktion hos intermediärfilament, som de använder för att 
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reglerar cellsignaleringsräckor, är förmågan att fungera som stödproteiner. Som stödproteiner 

kan intermediärfilament isolera signalmolekyler och på så sätt hålla dem aktiverade eller 

inaktiverade i specifika delar av cellen. Dessutom kan de föra samman olika molekyler och 

möjliggör därmed deras komplexbildande. Exempelvis har intermediärfilament visats påverka 

lokaliseringen av kinaser och kinasassocierade proteiner och på så vis reglerar kinasaktiviteten 

samt dess cellulära lokalisering (Hyder et al., 2011). Intermediärfilament har många egenskaper 

som gör dem till utmärkta stödproteiner; de förekommer i stora mängder och stor mångfald 

samt lokaliseras överallt i cellerna. Därtill är de väl konserverade och kan snabbt organiseras 

om i respons på stimulus (Hyder et al., 2011; Toivola et al., 2005; Yoon et al., 2001).  

 

Figur 1. Modell för intermediärfilamentens uppbyggnad. Två identiska intermediärfilament-

monomerer bildar icke-polära dimerer där stavdomänerna arrangeras parallellt och tvinnas ihop till en 

super-helix (eng. coiled coil). Två dimerer binds ihop anti-parallellt till tetramerer där dimererna ligger 

ojämnt emot varandra, vilket möjliggör bildandet av oktamerer. Fyra oktamerer bildar ULF (eng. unit 

length filament) -enheter som arrangeras efter varandra då filamentet förlängs (Modifierad från Alberts 

et al., 2014).  
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Störningar i intermediärfilamentdynamiken kan få allvarliga följder för cellen och vävnaden. 

Åtskilliga sjukdomar har kunnat länkas till mutationer i gener för intermediärfilament. 

Faktumet att samma punktmutation inom samma intermediärfilamentgen kan ge upphov till 

olika sjukdomar i olika vävnader stöder teorin om att olika intermediärfilament har olika 

uppgifter i olika celltyper. Den största gruppen av intermediärfilamentrelaterade sjukdomar är 

laminopatier som orsakas av mutationer i lamin A-genen, LMNA (Maggi et al., 2016).   

 

1.2 Laminer 

Laminer är en grupp intermediärfilamentprotein som bildar kärnlaminan, vilket är ett nätverk 

under det inre kärnmembarnet som formar och ger stadga åt cellkärnan (Torvaldson et al., 

2015). Laminer förekommer även löst i nukleoplasman (Dechat et al., 2008). Förutom att 

laminer skiljer sig från övriga intermediärfilament genom att lokaliseras i cellkärnan, avviker 

deras polymerisering. Laminer formar först parallella dimerer som sedan bildar tetramerer 

genom att fusioneras huvud mot svans. Tetramerer sätts därefter ihop till laminfilament (Ben-

Harush et al., 2009). Laminer skiljer sig även från övriga intermediärfilament genom att de 

formar nätverk istället för raklånga filament (Aebi et al., 1986). Kärnlaminan består i huvudsak 

av två lamintyper: A-typ (lamin A/C) och B-typ (lamin B1/ B2) (Torvaldson et al., 2015).  

En rad olika struktur- och länkproteiner binder till kärnlaminan som exempelvis 

kärnporsubenheter (Aaronson och Blobel 1975), och integrala kärnmembranproteiner med 

LEM-domän som LAP (laminassocieradpolypeptid (eng. lamina associated polypeptide)), 

emerin och MAN1 (Shumaker et al., 2001) samt integrala kärnmembranproteiner utan LEM-

domän som exempelvis LBR (lamin B-receptor) (Ye och Worman, 1994). Laminnätverket 

interagerar både direkt och indirekt med en rad olika signaleringsproteiner och 

transkriptionsfaktorer. Laminer binder även direkt och indirekt till kromatin och påverkar 

därigenom kromatinorganiseringen, genuttrycket samt reparationen och transkriptionen av 

DNA (översikt i Sakthivel och Sehgal, 2016). Den indirekta bindningen av kärnlaminan till 

kromatin sker via BAF (barriär-till autointegrationsfaktor (eng. barrier-to-autointegration 

factor)) som förenar integrala, laminkopplade kärnmembranproteiner med kromatin (Shumaker 

et al., 2001). Cytoskelettet är kopplat till kärnlaminan via LINC (eng. linker of nucleoskeleton 

and cytoskeleton) som består av SUN-proteiner som binder direkt till laminer och 

nesprinproteiner som sedan binder till cytoskelettet (Ketema och Sonnenberg, 2011) (Figur 2). 
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Laminer har visats kunna minska genuttrycket både genom att reglera bildandet av 

heterokromatin och genom att reglera transkriptionsfaktorer (Lee et al., 2009). Lamin A/C har 

visats reglera cellcykeln genom att fungera som ett stödprotein för hyperfosforylerat 

retinoblastomaprotein (Rb). Lamin A/C isolerar därmed retinoblastoma proteinet (Rb), vilket 

hämmar uttrycket av gener som behövs vid övergången från G1- till S-fas (Boban et al., 2010). 

Hur laminer associerar med en rad olika proteiner och bidrar till regleringen av en så stor mängd 

cellulära funktioner är till största delen okänt. 

 

Figur 2. Kärnlaminans lokalisering. Kärnlaminan finns innanför cellkärnans inre membran och är 

bundet till integrala kärnmembranproteiner med LEM-domän (lap1-2, emerin och MAN1), integrala 

kärnmembranproteiner utan LEM-domän (som exempelvis LBR), till kromatin (direkt eller indirekt via 

integrala kärnmembranproteiner och BAF) och till kärnporer. Kärnlaminan är länkat till cytoskelettet i 

cytosolen via integrala kärnmembranproteinerna SUN1/2 och nesprin.  

 

1.2.1 Posttranslationella modifieringar av laminer 

Laminers interaktioner med andra proteiner tros till största delen vara reglerad av 

posttranslationella modifieringar. Fosforylering är den vanligaste modifieringen som sker på 

laminer, men även andra modifieringar har identifierats som exempelvis acetylering, 

farnesylering och sumoylering. Lamin A/C har dubbelt så många fosforyleringsställen som 

lamin B1, varav två fosforyleringsställen är unika för lamin C. Huvud- och svansdomänen på 

laminerna innehåller majoriteten av fosforyleringsställen, med den största koncentrationen 

mellan stavdomänen och den kärnlokaliseringssignalen (eng. nuclear localisation signal (NLS)) 

(översikt i Simon och Wilson 2013). Fastän mer än 70 olika fosforyleringsställen på lamin A/C 
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har upptäckts finns det lite kunskap om deras funktioner. Forskningen kring laminfosforylering 

har fokuserats mest på bildandet och upplösningen av laminnätverket under mitosen 

(Torvaldson et al., 2015). Lamin A/C har även visats fosforyleras under interfasen på tjugo 

olika aminosyror och det har visats påverka laminernas rörelse, lokalisering och löslighet 

(Kochin et al., 2014). 

Lamin A/C innehåller ett par konserverade fosforyleringsställen som har identifierats som serin 

22 (S22) och serin 392 (S392). S22 ligger just innan och S392 ligger just efter stavdomänen på 

lamin A/C (Figur 3). Båda dessa aminosyror har visats vara essentiella mål för fosforylering i 

samband med ihopsättning och upplösning av kärnlaminan (Heald, McKeon 1990). 

Fosforylering och defosforylering av S22 och S392 antas reglera åtkomsten till stavdomänen 

för andra laminer. Studier har även visat indikationer på att fosforylering av S22 är mer kritisk 

för att huvud- och svansdomäner på lamin A/C ska kunna depolymeriseras än fosforylering av 

S392 (Peter et al., 1991). Enbart S22-fosforylering av lamin A/C verkar dock vara inte vara 

tillräckligt för att fullt lösa upp kärnlaminan. Lokaliseringen samt lösligheten av laminer har en 

stark påverkan på deras inverkan på signalräckor och kromatinorganiseringen (Kochin et al., 

2014; Torvaldson et al., 2015).  

 

 

 

 



  Victor Nielsen 

8 
 

 

Figur 3. Posttranslationella modifieringar på lamin A/C. Schematisk illustration av de specifika 

aminosyrorna som är posttranslationellt modifierade genom fosforylering eller sumoylering. 

Fosforyleringsställen är anhopade i huvud- och svansdomänet.  1A, 1B, 2A och 2B representerar de 

olika delarna (eng. coils) inom stavdomänen. Ig-vecket står för immunoglobulin domänen och NLS är 

kärnlokaliseringssignalen. Modifierad från (Simon et al., 2013; Torvaldson et al., 2015). 

 

 

Studier om fosforylering av laminer är relevanta för cancerforskningen. Cellmigrationen, som 

sker under metastasbildningen, utsätter cellkärnan för mekanisk stress då cellen pressas igenom 

fasta vävnader. Celler med höga lamin A/C-nivåer har en väldigt fast cellkärna, vilket har visats 

hämma cellmigration (Harada et al., 2014). Därtill har mängden lamin A/C visats vara 

nedreglerat i flera olika cancerformer, vilket befrämjade migrationen hos cancercellerna (Foster 

et al., 2010). Förutom mängden lamin A/C är även fosforyleringen av dessa en nyckelfaktor till 

cellkärnans stadga (Torvaldson et al., 2015).  

 

1.2.2 Laminers kopplingar till sjukdomar 

Inom LMNA-genen, som kodar för lamin A/C, har 450 mutationer upptäckts och 20 olika 

sjukdomar har kunnat länkas till dem. Dessa sjukdomar kallas gemensamt för laminopatier, 

varav flesta karaktäriseras av vävnadsnedbrytning. Till gruppen laminopatier hör bland annat 

Hutchinson-Gilfords syndrom (HGPS) som leder till försnabbat åldrande, lipodystrofi som 
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leder till rubbad fettfördelning i kroppen, och en rad olika muskeldystrofisjukdomar (Delbarre 

et al., 2006; Torvaldson et al., 2015). Hur mutationer i en gen, som uttrycks i nästan alla 

differentierade celler, kan ge upphov till så organ- och vävnadsspecifika sjukdomar, är oklart.  

Det finns två teorierna bakom varför skelett- och hjärtmuskler samt neurala celler är särskilt 

känsliga för störningar i uttrycket av lamin A/C. Den första teorin föreslår att muterat lamin 

A/C stör kärnmembranets integritet, vilket resulterar i nedbrytning av cellkärnan som sedan 

leder till celldöd i vävnader som utsätts för mekanisk stress. Den andra teorin föreslår att lamin 

A/C är kritisk för vävnadsspecifikt genuttryck. LMNA-mutationer antas därmed förändra den 

intranukleära lokaliseringen och stabiliteten av transkriptionsfaktorer som är kritiska för att 

upprätthålla nerv- och muskelvävnadens integritet (Maggi et al., 2016).  

Studier har etablerat lamin A/C:s roll i formandet av muskelvävnad, myogenesen. Muskelceller 

från möss som saknar lamin A/C har visats ha försämrad förmåga att differentiera, vilket 

visades bero på störningar i signalräckor som reglerar Rb och MyoD-gener (Bakay et al., 2006). 

Idag finns det inga terapier mot laminopatier, men det forskas i behandlingsmetoder som 

exempelvis behandlingar som utnyttjar stamceller och RNA interferens (RNAi) (Huang et al., 

2005). Få studier har gjorts där samband mellan laminopatier och posttranslationella 

modifieringar på laminer har studerats. I en studie där muskelbiopser från patienter med Emery-

Dreifuss muskeldystrofi (EDMD) jämfördes med biopsier från friska individer visades att 

mängden fosforylerat lamin A/C var lägre hos muskeldystrofipatienterna, men dess inverkan 

på sjukdomen förblev oklar (Cenni et al., 2005).  

Laminer har visats vara essentiella för cellens tolerans mot reaktiva syreföreningar (eng. 

reactive oxygen spieces (ROS)) som utsätter celler för oxidativ stress. Många gånger orsakas 

oxidativ stress av oönskade faktorer som inflammationer och cancer, men låga nivåer av 

naturlig oxidativ stress förekommer i samband vid cellandningen. Därtill produceras små 

mängder ROS under både proliferation och differentiering. Eftersom laminer har visats vara 

essentiella för cellens motreaktion mot ROS, torde de vara involverade i regleringen av 

proliferation och differentiering. I själva verket har laminer visats vara viktiga för cancercellers 

uppbyggda tolerans mot ROS och lamin A/C-uttrycket har visats vara förhöjt vid oxidativ stress 

(översikt i Shimi och Goldman, 2014). Sammantaget kunde ökad förståelse för laminers roll 

vid stress-signalering möjliggöra kraftfullare behandlingsmetoder gentemot en rad olika 

sjukdomar. 
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1.3 Cdk5 

Cyklinberoende kinaser (Cdk) är en grupp på mer än 20 olika Ser/Thr proteinkinaser hos 

människan. De flesta aktiveras av cykliner eller cyklinlikande proteiner och är involverade i 

reglering av cellcykeln. Cyklinberoende kinas 5 (eng. cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5)) skiljer 

sig från övriga medlemmar i Cdk-familjen på ett antal olika sätt. Inga indikationer har visats att 

Cdk5 reglerar cellcykeln (Patrick et al., 1998) och Cdk5 aktiveras av två icke-cyklinproteiner: 

p35 och p39. Utav dessa är p35 samt dess mer stabila form, p25, de mest studerade (Dhavan 

och Tsai 2001). Dessutom har p35 visats ha högre bindningsaffinitet till Cdk5 än p39 (Yamada 

et al., 2007).  

Cdk5 har mest studerats för dess åtskilliga roller i nervvävnaden där den är involverad i bland 

annat reglering av cellöverlevnad, cellmigration, tillväxt av neurala utskott, sekretion, 

dopaminsignalering och cytoskelettetdynamiken (Dhavan, Tsai 2001). Förutom att Cdk5 är 

kritisk för nervcellers funktioner, har det även visats vara en essentiell reglerare av 

differentiering hos myoblaster (Philpott et al., 1997) samt en viktig komponent vid reparation 

av muskelskador (Fu et al., 2002). Cdk5-aktiviteten och proteinnivån har dessutom vistats gå 

upp under myogenesen i muskelceller hos möss. Kinasaktiviteten och proteinnivåerna visades 

även gå ner när myotuberna fusionerades vid 60–72 h efter differentieringsinitiering (Lazaro et 

al., 1997).  Det finns dock lite kunskap om Cdk5-medierade mekanismer i muskelvävnad. 

Proteosomalnedbrytning av Cdk5-aktivatorproteiner har visats vara en viktig reglerare av 

kinasaktiviteten i och med att mängden av dessa bestämmer aktivitetsnivån (Patrick et al., 

1998). Styrmekanismerna bakom nedbrytningen av p35 är till största del okända. Den 

intracellulära lokaliseringen av Cdk5-aktivatorproteiner bestämmer var i cellen Cdk5 aktiveras. 

P35-driven Cdk5-aktivitet hittas vanligen i cytoplasman, medan p25-driven Cdk5-aktivitet 

hittas vanligen hittas i cellkärnan. Detta förklaras genom att p35 associerar med 

plamamembranet via myristoylering. När p35 klyvs och p25 genereras, går denna 

myristoylgrupp förlorad och p25 kan translokeras in i cellkärnan (Asada et al., 2012) (Figur 4). 

Men även Cdk5/p35-komplex har visats förekomma i cellkärnan (Zhang et al., 2008). 

Vanligtvis har p35 en livstid på 20–30 minuter, medan p25 kan finnas kvar över en timme under 

vanliga fysiologiska förhållanden (Dhavan och Tsai 2001). Vetskapen om att p35-

nedbrytningen är reglerad genom både ubikvitinberoende och ubikvitinoberoende räckor 

indikerar vikten av att hålla p35-omsättningen under kontroll för att på så sätt även hålla Cdk5-

aktiviteten under kontroll (Takasugi et al., 2016). Cdk5 fosforylerar p35 på aminosyran S8 och 

påverkar därigenom p35:s funktioner (Asada et al., 2012). Den noggrant styrda regleringen av 
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Cdk5-aktiviteten kan åskådliggöras även med att Cdk5-medierad fosforylering av p35 ökar dess 

nedbrytning, vilket visar förekomsten av en negativ feedbackloop (Dhavan och Tsai 2001). 

Nukleärt p35 har visats öka när Cdk5-aktivitet inhiberas, vilket indikerar att Cdk5 påverkar 

cellulära lokaliseringen av dess aktiverarprotein (Asada et al., 2012). Ökad förståelse för hur 

p35/p25 uttrycks, stabiliseras, bryts ned samt lokaliseras i cellen ökar förståelsen för Cdk5-

funktionerna och dess nedströms effekter, vilket ökar chanserna att utveckla nya 

behandlingsmetoder mot Cdk5-relaterade sjukdomar. 

 

Figur 4. Aktiveringsmekanismerna av Cdk5. Cdk5 aktiveras och rekryteras till plasmamembranet av 

p35 som binder till membranet via myristoylering i dess N-terminal. P35 bryts snabbt ned av 

proteosomer. Kalpainproteiner klyver p35 till C-terminal fragmentet p25 som därmed frigörs från 

plasmamembranet, vilket möjliggör fosforylering av ytterligare målproteiner. Modifierad från (Kimura 

et al., 2014). 

 

1.3.1 Cdk5 i sjukdomar 

Cdk5 har kunnat länkas till en rad olika sjukdomar och sjukdomsmekanismer. Rubbad Cdk5-

aktivitet har kunnat länkas till sjukdomar som diabetes (Choi et al., 2010), inflammation (Pareek 

et al., 2010) och uttrycket av Cdk5 har visats vara uppreglerat i en rad olika cancerformer som 

exempelvis bukspottkörtel (Eggers et al., 2011), myeloma (Levacque et al., 2012) och bröst 

(Liang et al., 2013). Överuttryck av Cdk5 har därtill visats befrämja epitel-mesenkymal 

övergång (eng. epithelial-mesenchymal transition (EMT)), som möjliggör metastaseringen 

(Liang et al., 2013). Lindqvist et al., visade att överuttryckning av Cdk5 ledde till ökad tillväxt 
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hos prostatacancerceller, vilket påvisade att Cdk5 har en roll i cellproliferationen (Lindqvist et 

al., 2015). Hyperaktivering av Cdk5 orsakas bland annat av kalpain-medierad klyvning av p35, 

vilket har kunnat kopplas till ökad celldöd i neurodegenerativa sjukdomar som exempelvis 

Alzheimer (Pei et al., 1998), Parkinson (Brion och Couck 1995) och amyotrofisk 

lateralskleros (ALS) (Nguyen et al., 2001). Hyperaktivt Cdk5 har dessutom kunnat lokaliseras 

till cellkärnan vid neurodegenerativa sjukdomar (Asada et al., 2012). Rubbad reglering av 

cytoskelettdynamik har även visats vara en effekt av överaktivt Cdk5 (Brion och Couck 1995; 

Nguyen et al., 2001; Pei et al., 1998). 

Kärnfragmentering är vanligt i neurodegenerativa sjukdomar, vilket ofta orsakas av aktivering 

av kaspaser och andra pro-apoptotiska proteiner (Friedlander 2003). Cdk5 hittas vanligen i både 

cellkärnan och cytoplasman (Ino och Chiba 1996). Eftersom Cdk5 inte innehåller en 

kärnlokaliseringssignal, är det transporten av p35/p25 till och från cellkärnan som reglerar 

Cdk5-aktiviteten i cellkärnan (Chang et al., 2011). Nukleärt Cdk5-aktivitet har kunnat kopplas 

till en rad apoptosrelaterade cellmekanismer som exempelvis ökad fosforylering av p53, vilket 

inducerar celldöd (Zhang et al., 2002). 

 

1.3.2 Cdk5 och nestin 

Nestin är ett intermediärfilamentprotein som uttrycks specifikt under tidiga stadier av 

myogenesen och utvecklingen av det centrala nervsystemet. Nestin har visats reglera 

myogenesen och ersätts i differentieringens senare stadier av andra intermediärfilament-

proteiner som exempelvis desmin (Sejersen och Lendahl 1993). Nestin och Cdk5 visades vara 

samuttryckta under differentieringen hos myoblaster. Därtill har Cdk5 visats fosforylera nestin, 

vilket leder till omorganisering av nestinnätverket (Figur 5). Dessa resultat indikerar att nestin 

fungerar som ett stödprotein för Cdk5/p35-signalering under myoblastdifferentieringen. 

(Sahlgren et al., 2003, Sahlgren et al., 2006). Även i nervceller fungerar nestin som ett 

stödprotein för Cdk5/p35. Bindandet av Cdk5 till nestin har visats leda till inhibering av 

apopotos vid oxidativ stress (Sahlgren et al., 2006), vilket kunde antas bero på nestin-medierad 

isolering av Cdk5 till cytoplasman. Studier har påvisat att Cdk5/p25-signaleringskomplexet är 

essentiellt för att upprätthålla en tillräcklig hög Cdk5-aktivitet under myoblastdifferentieringen 

och att inhibering av Cdk5-aktiviteten leder till utebliven differentiering. Nestin har även visats 

påverka klyvningen av p35. Nedreglering av nestin med hjälp av RNAi visades påskynda 

differentieringen hos myoblaster, medan överuttryck av nestin totalt inhiberade 
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differentieringen (Pallari et al., 2011). En annan studie visade därtill att nedreglering av 

nestinuttrycket ledde till ökad Cdk5-aktivitet som sedan ledde till ökad inducering av apoptos 

under oxidativ stress. Det höjda Cdk5-aktivitet visades bero på att uttrycket av p35 ökade under 

oxidativ stress (Sahlgren et al., 2006). 

 

 

 

Cdk5 har visats samverka med proteinkinaset C-ζ (PKCζ) under myogenesen. PKCζ har visats 

reglera myoblastdifferentieringen genom att den fosforylerar p35, vilket möjliggör 

kalpainklyvning som sedan genererar p25. I och med att p25 är mer stabilt än p35, förlängs 

Cdk5-aktiviteten och omorganiseringen av nestinet ökar. Cdk5-medierad fosforylering av p35 

Figur 5. Nestin-medierad reglering av Cdk5-aktiviteten och myogenesen. Cdk5-fosforylering 

av p35 skyddar den från kalpainklyvning, medan PKCζ-fosforylering främjar kalpainklyvning. 

Nestin fungerar som stödprotein för både Cdk5/p35- och Cdk5/p25-komplexet. Båda komplexen 

fosforylerar nestin, vilket omorganiserar nestinnätverket. Cdk5/p25 leder till mer fosforylerat 

nestin. Nestin isolerar Cdk5/p35, vilket inhiberar differentieringen av satellitceller, medan 

Cdk5/p25-fosforylering leder till att Cdk5 lösgörs från nestin och satellitceller differentierar 

därmed till myoblaster. Modifierad från (Hyder et al., 2011) 
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skyddar den från fosforylering av PKCζ, och förhindrar därmed kalpainklyvningen. Balansen 

mellan Cdk5- och PKCζ-fosforylering av p35 torde därmed utgöra en viktig 

regleringsmekanism för myogenesen, i likhet med nestin-medierad reglering av Cdk5 (Hyder 

et al., 2011). 

 

1.4 Sumoylering 

Sumoylering är en posttranslationella modifiering som innebär kovalent bindande av en liten 

ubikvitinliknande modifierare (eng. small ubiquitin-like modifier (SUMO)) med en storlek på 

11 kDa till ett målprotein. Sumoylering har visats ha viktiga roller i en rad olika cellulära 

funktioner. Sumoylering påverkar proteiners stabilitet och funktioner genom att blockera 

bindningsställen, skapa nya bindningsställen eller förändra konformationen på proteiner (Figur 

6).  

 

Figur 6. Molekylära effekterna av sumoylering. SUMO-proteiner kan påverka deras målprotein på 

tre olika sätt: (A) inhibera protein-proteininteraktioner genom blockering av bindningsstället, (B) skapa 

nya bindningsställen vid målproteinet för andra proteiner och (C) förändra målproteinets funktion 

genom konformationsförändringar. Modifierad från (Wilkinson och Henley 2010). 

 

Hos människan förekommer fyra paraloga SUMO-proteiner, SUMO1 till SUMO4. Flera 

proteiner har visats bli sumoylerade med flera SUMO-paraloger, men det är okänt hur 

sumoyleringsmaskineriet urskiljer på de olika SUMO-proteinerna. Likväl har det visats att 

SUMO1 och SUMO2/3 skiljer sig i konjugeringsdynamik och att obundna SUMO-proteiner är 

olikt lokaliserade och förekommer i olika mängder under cellcykelns gång, vilket tyder på en 

specifik reglering (Ayaydin och Dasso, 2004). Bindandet av SUMO-proteiner till målproteiner 
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katalyseras av en enzymkaskad som liknar till ubikvitinräckan. SUMO-proteinet aktiveras först 

i en ATP-förbrukande reaktion av E1-aktiverar-enzymet som är en heterodimer bestående av 

proteinerna SAE1 (SUMO-aktiverarenzym E1 (eng. SUMO-activating enzyme 1)) och SAE2. 

Därefter överförs SUMO-proteinet till E2-konjugerarenzymet Ubc9 (ubikvitinkonjugerar 9 

(eng. ubiquitin-conjugating 9)). E3-ligasenzymer fungerar sedan som ett stöd-protein som för 

SUMO-E2-komplexet till mål-proteinet, där E3 katalyserar överföringen av SUMO-proteinet 

till målproteinet. SUMO-proteiner avlägsnas från deras substrat i en process som kallas 

desumoylering som utförs av enzymer från proteinfamiljen SENP (sentrin/SUMO-specifika-

proteaser) (Figur 7) (Wilkinson och Henley 2010). Proteiner som identifierats vara substrat för 

sumoylering ökar i antal hela tiden, men betydelsen av bakom modifieringar är till största delen 

okända.  

 

Figur 7. Konjugering av SUMO till målprotein. SUMO transkriberas som en inaktiv prekursor, som 

aktiveras genom klyvning av proteaser från SENP-familjen. SUMO aktiveras genom att binda till E1-

enzymet (SAE1-2 heterodimer) i en ATP-beroendereaktion. Det aktiverade SUMO-proteinet förs vidare 

till E2-konjungerar enzymet Ubc9 som katalyserar överföringen av SUMO-proteinet till målproteinet 

med hjälp av ett E3-enzym. SENP-proteaser katalyserar även desumoylering av målproteiner. 

Modifierad från (Wilkinson och Henley 2010). 

Ett fenomen som förekommer i samband med sumoylering har fått namnet ”SUMO-gåtan” 

(eng. the SUMO-enigma). Fenomenet syftar till de resultat som påvisar att enbart en liten del 

av de förekommande substraten behöver vara sumoylerade samtidigt i cellen för att det ska få 
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en maximal effekt. En hypotes till detta fenomen beskriver att majoriteten av substraten skulle 

sumoyleras över en tid, vilket möjliggörs av SENP-proteaser snabba borttagande av SUMO-

proteinerna från målproteiner som därmed kan återanvändas effektivt. Hypotesen inkluderar 

även att de sumoylerade målproteinerna behåller sin SUMO-inducerade funktion förblir även 

efter att de desumoylerats (Wilkinson och Henley 2010). 

 

1.4.1 Sumoylering är essentiell för grundläggande cellulära funktioner 

Sumoylering har visats vara essentiell för reglering av cellcykeln och kromatindynamiken 

(Nacerddine et al., 2005; Eifler och Vertegaal, 2015). Betydelsen av sumoylering i 

upprätthållande av cellers integritet har illustrerats i en studie där Ubc9-uttrycket inhiberades, 

vilket därmed inhiberade all sumoylering. Detta ledde till onormal kärnorganisation och 

apoptos (Hayashi et al., 2002). Därtill har möss med hämmat Ubc9-uttryck visats dö vid tidigt 

embryonalt stadie till följd av störningar i den kromosomala segregationen under mitosen 

(Nacerddine et al., 2005). Däremot har studier på möss med hämmat SUMO1-uttryck visat att 

mössen hade en normal fenotyp, vilket indikerar att SUMO2/3 fungerar som en ersättare för 

SUMO1 (Zhang et al., 2008). Sumoyleringen har kopplats till reglerad celldöd och det har visats 

förekomma störningar i SUMO-konjugeringscykeln i cancerceller (He et al., 2015). I denna 

studie visades därtill att tillväxten hos cancerceller kunde inhiberas genom minskning av 

uttrycket för både SAE2- och Ubc9. Detta stöder den iakttagelsen att flera av de humana 

sumoproteinerna samt sumoyleringsenzymerna förekommer i förhöjda nivåer i en rad olika 

cancerformer (översikt i Eifler och Vertegaal, 2015). 

Sumoylering har visats skydda DNA från skador genom att stabilisera proteiner som 

exempelvis PARP som deltar i DNA-reparationen (Zilio et al., 2013). Förutom att sumoylering 

skyddar DNA från skador, så deltar SUMO-proteiner i andra cellulära processer i cellkärnan 

som att reglera transporten genom kärnporerna (Matunis, et al., 1998) och reglering av 

transkriptionen (Verger et al., 2003). Cellulär stress och sumoylering är starkt länkade till 

varandra. Värmechock, osmotisk och oxidativ stress har alla visats leda till en omfattande 

ökning av bindande av SUMO2/3 till substratproteiner (Saitoh och Hinchey, 2000). Därtill har 

det visats att oxidativ stress ökar stabilitet hos SENP-proteiner som vanligtvis bryts snabbt ner 

under normala fysiologiska förhållanden (Huang et al., 2009). Sumoylering har även visats vara 

en viktig regleringsmekanism för cellers immunförsvar emot, bland annat virusinfektioner, där 
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sumoyleringen agerar genom att både stabilisera cellens egna proteiner och genom att delta i 

apoptossignaleringen (översikt i Hannoun et a., 2016) 

Mer kunskap om sumoyleringens betydelse för reglering och upprätthållning av cellulära 

funktioner ökar chansen för användning för att SUMO-konjugeringscykeln kunde användas 

som mål för terapeutisk behandling. Eftersom E1- och E2-enzymer har visats förekomma i 

begränsade mängder, anses E3-ligaser och SENP-proteiner vara mer aktuella kandidater för att 

justera sumoyleringsmekanismerna hos patienter (Woo och Abe 2010). 

 

1.4.2 Samverkan mellan sumoylering och andra posttranslationella 

modifieringar 

Sumoylering regleras på ett substratspecifikt sätt genom ett noga reglerat samspel mellan 

sumoylering och andra posttranslationella modifieringar. Som exempelvis har SUMO och 

ubikvitin visats vara antagonister som tävlar om samma bindningsställen på målproteiner 

(Geoffroy och Hay, 2009). Detta påvisades första gången hos reglerarproteinet IκBα (inhiberar 

κBα) som märker transkriptionsfaktorn NFκB (nukleärfaktor κB) för proteosomal nedbrytning. 

Nedbrytningen av NFκB förhindras genom ubikvitinering av IκBα som märker den för 

proteosomal nedbrytning. Samma aminosyra hos IκBα som binder till ubikvitinproteiner har 

även visats kunna sumoyleras och därigenom skyddas från nedbrytning. Valet mellan 

ubikvitinering eller sumoylering av IκBα verkade även vara beroende av fosforyleringar av 

IκBα (Desterro et al., 1998). Fosforylering- och sumoyleringsmekanismerna har i flera fall 

visats påverka varandra i ett direkt och komplext samspel, då funktionerna hos en rad olika 

kinasproteiner och fosfataser har visats vara påverkade av sumoylering (Dadke et al., 2007, 

Roscic et al., 2006, Woo et al., 2008). Likväl har proteiner som deltar vid 

sumokonjugerarcykeln vistas bli fosforylerade som exempelvis olika E3-ligasenzymer, vilket 

får en direkt konskevs på sumoyleringsmekanismerna (Roscic et al., 2006). 

 

1.4.3 Sumoylering av laminer och p35 

Mer än 20 sumoyleringsställen har identifierats på lamin A/C (Hendriks et al., 2017). 

Mutationer inom dessa har vistats ha effekter på lokaliseringen av lamin A/C samt cellens 

livsduglighet, vilket indikerar att sumoylering är en essentiell posttranslationell modifiering för 

lamin A/C:s funktioner (Simon et al., 2013). Därtill visar studierna indikationer på att SUMO2 
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är det huvudsakliga SUMO-protein som binder till lamin A/C, men SUMO1 och SUMO3 har 

också visats binda till lamin A/C (Simon et al., 2013; Zhang och Sarge 2008). SUMO2 och 

SUMO3 har 97 % likhet, medan SUMO2/3 och SUMO1 har endast 50 % likhet, vilket indikerar 

att de uppvisar distinkta funktioner (Wilkinson och Henley 2010). Sumoylering av lamin med 

SUMO2 har kunnat länkas till laminopatier i och med att mutationer inom en målaminosyra för 

SUMO2 inom lamin A, K201, har visats korrelera med hjärtmuskelsjukdomar (Zhang och 

Sarge, 2008). Därtill förekommer det flera aminosyror på lamin A/C som både visats bli 

sumoylerade och som visats vara muterade i sjukdomar som exempelvis dilaterad 

kardiomyopati (Arbustini et al., 2002), Limb-girdle muskeldystrofi (Muchir et al., 2000), 

Emery-Dreifuss muskeldystrofi (Scharner et al., 2011) samt ärftlig partiell lipodystrofi (Araujo-

Vilar et al., 2012). Hittills är dock regleringsmekanismerna bakom sumoylering av laminer samt 

deras cellulära nedströmseffekter okända. 

Som det nämndes inledningsvis fungerar lamin A/C som stödprotein för Rb. I en nyligen gjord 

studie påvisas att SUMO-proteiner möjliggör bindandet av signalproteiner till lamin A/C 

(Sharma och Kuehn 2016). Rb är en nyckelregelrare av cellcykeln och rubbningar i dess 

funktioner förekommer i en rad olika cancerformer (Ezhevsky et al., 2001). I studien visades 

att sumoylering av både Rb och lamin A/C ökade i embryoniska musfibroblaster som saknande 

förmåga att uttrycka SENP1, som avlägsnar SUMO från proteiner (Sharma och Kuehn 2016). 

Detta ledde även till minskad nedbrytningen av respektive protein. Dessa resultat indikerar att 

sumoylering reglerar interaktionen mellan lamin A/C och Rb samt dessa proteiners stabilitet.  

I en annan nyligen gjord studie visades att sumoylering av p35 leder till ökad Cdk5-aktivitet, 

men de bakomliggande mekanismerna förblev okända (Buchner et al., 2015). I en opublicerad 

studie av Elin Torvaldson visas att SUMO2 både signifikant stabiliserar p35 och lokaliserar p35 

inne i cellkärnan. Detta är den första studie som påvisar att sumoylering påverkar p35-

omsättnignen. Resultaten styrker även tidigare resultat som visar att SUMO2 är det 

huvudsakliga SUMO-proteinet som binder till p35 (Buchner et al., 2015). 

  



  Victor Nielsen 

19 
 

2 Målsättningar 

Då Cdk5 har visats interagera med nestin kunde det antas att liknande interaktioner förekommer 

även mellan Cdk5 och lamin A/C. Eftersom det är känt sedan tidigare att lamin A/C fungerar 

som ett stödprotein för kinasproteiner och/eller deras substrat kan det antas att sumoylering av 

p35 möjliggör bindandet av p35 till lamin A/C på samma sätt som sumoylering av Rb. Detta 

skulle i så fall möjliggöra lokalisering av Cdk5-aktiviteten vid kärnlaminan och därmed Cdk5-

medierad fosforylering av specifika målproteiner. Hypotesen för detta pro gradu-projekt är att 

SUMO2 reglerar translokaliseringen av Cdk5-aktiviteten till kärnlaminan, vilket leder till lamin 

A/C-fosforylering. Detta skulle leda till förändringar i laminsammansättningen, vilket i sin tur 

kunde påverka cellulära funktioner. Syftet med de experiment som kommer att ingå i projektet 

är att påvisa att p35 interagerar med lamin A/C via SUMO2 och att ta reda på ifall 

överuttryckning av SUMO2 har en effekt på cellulära funktioner. 

I och med att överuttryckning av SUMO2 har visats leda till stabilisering av p35, torde det även 

leda till uppreglerad Cdk5-aktivitet. Då uppreglerad Cdk5-aktivitet har visats befrämja både 

differentiering hos myoblaster och apoptos hos nervceller kan det antas att överuttryckning av 

SUMO2 kunde påverka dessa cellulära funktioner. När uppreglerad Cdk5-aktivitet dessutom 

har visats ha en roll i proliferering av cancerceller, kunde överuttryckning av SUMO2 även ha 

en påverkning på proliferingen hos myoblaster eller neurala prekursorceller. I de tilltänkta 

experimenten kommer SUMO2-transfekterade celler att induceras till att proliferera, 

differentiera samt genomgå apoptos och transfekteringens påverkan på dessa cellulära 

funktioner ska observeras. Eftersom både S22 och S392 visats vara de dominerande 

fosforyleringen på lamin A/C, kunde dessa fosforylering vara en essentiell påverkare av 

cellulära funktioner genom reglering av lamin A/C-sammansättningen. Därför ska det därtill i 

detta projekt studeras ifall överuttryckning av SUMO2 påverkar dessa specifika fosforyleringar 

på lamin A/C samt ifall det påverkar lokalisering av lamin A/C. 

Målsättningarna i punktform: 

 Ta reda på ifall p35 binder till lamin A/C och ifall denna process är styrs av SUMO2 

 Undersöka ifall överuttryckning av SUMO2 påverkar myoblaster och neurala 

prekursorcellers förmåga att proliferera, differentiera eller genomgå apoptos samt 

fosforyleringen av lamin A/C 
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3 Material och metoder 

För visa ifall SUMO2 medierar bindning av p35 till lamin A/C utfördes komplex-

immunoprecipitering (co-IP) på Hela celler. I de experiment där effekten av SUMO2-

överuttryckning på differentieringen studerades, användes cell-linjen C2C12 som är myoblaster 

tagna från lårmuskler på möss. I samtliga experiment där effekten av SUMO2-överuttryckning 

på apoptos och proliferation studerades, användes cell-linjen ST15A som är neurala 

prekursorceller tagna från lillhjärnan på råttor. För att studera funktionen av SUMO2 i dessa 

cell-linjer, fördes plasmider innehållandes gener för proteinerna av intresse in i celler med hjälp 

av kemisk tranfektering och elektroporering. För att illustrera effekten av deras proteinuttryck 

utfördes immunoblottning, konfokalmikroskopiering, visualisering av levande celler och 

flödescytometrianalyser. 

 

3.1 Cellbehandlingar 

3.1.1 Cellodling och lysatframställning 

Till cellodlingen användes odlingsmediet DMEM (Dulbecco´s modified Eagle´s medium) 

supplementerat med 10 % fetal bovine serum, 2 mM L-glutamin samt 50 U/ml 

penicillin/streptomycin. Cellerna odlades på cellodlingsplattor vid 37 °C i en vattenmättad 

atmosfär med 5 % koldioxidhalt. Vid överföring av celler lösgjordes cellerna från cellplattan 

med trypsin, varefter odlingsmedium tillsätts och cellsuspension centrifugerades. Därefter sögs 

supernatanten bort och cellpelletten resuspenderas i odlingsmedium. Därefter överfördes 

cellerna till nya odlingar.  

Vid undersökning av proliferering, differentiering samt apoptos fördes cellerna över till brunnar 

i en 12-hålsplatta i en sådan koncentration att de uppnår ungefär 80 % konfluens. Cellerna 

inkuberades sedan i ett dygn vid 37 °C, varefter cellerna behandlades efter det experiment som 

utförs. För att kunna analysera proteinuttrycket i cellerna framställdes lysat. Odlingsmediet sögs 

bort varefter Laemmliebuffert tillsattes. Därefter skrapades brunnarna med plastskrapa och 

innehållet fördes sedan över till varsin mikrocentrifugtub. De skördade cellerna lyserades sedan 

på värmeblock vid 95 °C. 
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3.1.2 Transfektering 

Transfektering innebär införing av genetiskt material i celler för att på att så vis manipulera 

deras genuttryck. I detta projekt transfekterades celler med tre olika plasmider innehållande 

gener för; grönt fluorescerande protein (GFP), SUMO2 märkt med dVenus (SUMO2-dVenus) 

eller p35 märkt med hemaglutinin (HA) (p35-HA). dVenus är nära besläktad med GFP, vilket 

gör att GFP-antikroppar känner igen dem. Celler transfekterades med p35-HA eftersom p35 

vanligtvis är besvärlig att detektera med immunblottning och –färgning, så användningen av 

märkt p35 gör detekteringen enklare. Två olika tillvägagångssätt användes för att föra in 

plasmider i cellerna; kemisk transfektion och elektroporering.  

Vid kemisk transfektion används kemiska reagenser som binder till genetiskt material och 

möjliggör dess transport genom plasmamembranet. Till celltransfektion användes det 

kommersiella kittet JetPEI DNA-Transfection Reagent från Polyplus-transfection (Strasbourg, 

Frankrike) enligt dess anvisningar.  Elektroporering innebär att celler utsätts för ett kortvarigt 

elektriskt fält som skapar tillfälliga håligheter i plasmamembranet, igenom vilka genetiskt 

material i cellernas nära omgivning kan ta sig in i cellerna. Vid elektroporeringen trypsinerades 

och centrifugerades cellerna och pelletten resuspenderades i opti-MEM från Gibco (Grand 

Island, NY, USA). 10 µg plasmid av varje önskad plasmid pipetterades per kyvettt och 

cellsuspensionen tillsattes. Kyvetten rördes lät om och cellerna elektroporerades vid 220 V, 975 

mF och oändlig (∞) resistans (Ω) med Genepulser, XCell (BioRad, Hercules, CA, USA). De 

transfekterade cellerna överfördes sedan till odlingsplattor och inkuberades i 24 – 48 h.  

 

3.1.3 Inducerande av differentiering 

C2C12-celler flyttades över till en 12-hålsplatta och transfekteras med JetPEI-kittet. Fyra 

brunnar transfekterades med GFP och HA-p35, fyra brunnar transfekterades med SUMO2-

dVenus och HA-p35, och fyra brunnar lämnades otransfekterade. För att inducera myoblast-

differentiering byttes odlingsmediet ut mot differentieringsmedium (Dulbecco´s modified 

Eagle´s medium som supplementerats med 1 % fetal bovine serum, 2 mM L-glutamin samt 50 

U/ml penicillin/streptomycin). Celler skördades tre brunnar åt gången (en GFP + HA-p35, en 

SUMO2-dVenus + HA-p35 och en otransfekterad) vid angivna tidpunkter: 0 h, 24 h, 48 h samt 

72 h efter att differentieringen inducerats.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ohm
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3.1.4 Inducerande av apoptos 

ST15A-celler flyttades över till en 12-hålsplatta och transfekterades som beskrivet i del 3.1.2 

För att inducera apoptos byttes odlingsmediet ut mot odlingsmedium innehållandes 100 µM 

H2O2 (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA). H2O2 inducerar apoptos i cellerna genom 

oxidativ stress.  Cellerna skördades tre brunnar åt gången på samma sätt som beskrivet i del 

3.3.3 vid angivna tidpunkter: 0 h, 2 h, 4 h och 6 h efter att apoptos inducerats.  

 

3.1.5 Inhiberande av Cdk5-aktivitet 

För inhiberande av Cdk5-aktiviteten behandlades celler i 48 h med 10 µM Roscovitine från 

Cayman Chemical (Ann Arbor, MI, USA) upplöst i dimetylsulfoxid (DMSO). Roscovitine 

binder till Cdk5 och hindrar därmed kinasproteinet från att utföra sin katalytiska aktivitet.  

Kontrollprover behandlas med samma mängd DMSO för att utesluta effekten som DMSO hade 

på resultaten.  

 

3.2 Co-immunoprecipitering  

Immunoprecipitering (IP) är en teknik där antikroppar, som binder till specifika proteiner, 

används för att isolera proteiner av intresse ur en lösning. Tekniken kräver att antikroppen 

dessutom fästs till ett fast substrat. IP kan dessutom användas till att studera protein-

proteininteraktioner. Detta görs genom att isolera ett av de proteiner som antas delta i 

komplexbildandet med hjälp av IP-metoden. Denna form av IP kallas proteinkomplex IP (Co-

IP). I detta projekt isolerades lamin A/C och HA efter att celler lösts i tritonbuffer innehållande 

desumoyleringsinhiberande N-etylmaleimid (NEM) och proteasinhibitorer.  

Hela-celler transfekterades med hjälp av elektroporering som beskrivet i del 3.1.2 (en GFP + 

HA-p35 och en SUMO2-dVenus + HA-p35) och varje transfektion odlades på varsin 10 cm 

odlingsplatta. De transfekterade cellerna odlades tills de nått 80–90 % konfluens, varefter 

cellmediet sögs bort och celler skördades i iskall 1x PBS. Cellerna centrifugerades i 800 g i 5 

min vid +4°C, varefter pelletterna homogeniserades i iskall tritonbuffer genom 10 dragningar 

med en 25G-nål från Henke Sass Wolf (Tuttlingen, Tyskland). Proverna inkuberades på is i 45 

min, varefter lysaten centrifugerades i 1000 g i 5 min vid +4°C. Av varje lysat togs 50 µl tillvara 

för inputkontroll, 250 µl av varje lysat togs och blandades ihop till ett negativkontrollprov och 

resten av lysaten togs till IP-prover. Syftet med inputproverna är att påvisa förekomsten av 
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proteiner av intresse i cell-lysaten och den negativa kontrollen används till att visa att 

antikropparna binder specifikt till målproteinerna. Pelletterna sparades också. Till 

inputproverna tillsattes 50 µl och på pellettproverna tillsattes 200 µl 3xLaemmlibuffert. 5 µl 

antikropp (lamin A/C eller HA) tillsattes i varje IP-prov, varefter IP-proverna och den negativa 

kontrollen inkuberades på rotering över natten vid +4°C. Därefter centrifugerades proverna 

kortvarigt och förflyttades över på magnetkulor Dynabeads Protein G från Invitrogen 

(Carlsbad, CA, USA) som dessförinnan tvättats med 0,1 % PBS-Tween (PBS-T). Proverna 

inkuberades på rotation vid rumstemperatur i 20 min, varefter proverna centrifugerades 

kortvarigt, lysaten avlägsnandes och magnetkulorna tvättades tre gånger med tritonbuffert. Till 

IP-proverna och negativa kontrollen tillfördes 40 µl 3xLaemmlibuffert. IP-, lysat- och 

pellettproverna samt den negativa kontrollen kokades i 5 min vid 95°C. 

 

3.3 Western blottning 

Western blottning används för att illustrera mängderna på specifika proteiner i celler för att på 

så vis erhålla information om deras uttryck och omsättning. Därigenom kan det av specifika 

proteinnivåer påvisas vilken påverkan olika behandlingarna har på cellfunktionerna och vilken 

roll de specifika proteinerna har i dessa.   

 

3.3.1 SDS-PAGE 

För att kunna undersöka proteinerna i de lyserade proverna, måste dessa separeras från 

varandra. Till detta användes SDS-PAGE (natriumdodekylsulfatpolyakrylamidgel-

elektrofores), vilket är en metod där proteinerna ges en negativ laddning, som möjliggör deras 

vandring genom den polymeriserade gelen mot den positivt laddade polen, då ett elektriskt fält 

kopplats till gelen. Gelerna för elektroforesen görs av akrylamid som polymeriseras med APS 

(ammoniumpersulfat) och TEMED (tertrametyletylenediamin). Den polymeriserade 

akrylamiden bildar ett nätverk som filtrerar proteinerna efter deras storlek samt laddning då de 

migrerar genom gelen. Polyakrylamidgelen består av en övre del, vars syfte är att packa ihop 

proteinerna så att de startar från samma läge då de kommer till den undre delen där själva 

separeringen sker. I detta projekt tillverkades geler med tre olika akrylamidkoncentrationer (7,5, 

10 och 12 %) enligt recepten i bilaga 2. För proteiner större än 75 kDa användes 7,5 % geler 

och för proteiner mindre än 50 kDa användes 15 % geler, till resten användes 12 % geler. För 

att kunna identifiera proteinerna i gelen utifrån deras molekylvikter användes en storleksmarkör 
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som indikator för molekylstorlekar. I detta experiment användes PageRuler förfärgad 

proteinstege (plus prestained protein ladder) från Thermo Scientific (Waltham, MA, USA). 

Gelerna lades i körbuffert innehållandes 0,1 % SDS, varefter lysatproverna pipetterades i 

brunnarna och strömkällan kopplades till. Proteinerna separerades först i 30 min vid 80 V och 

därefter i 1,5 h vid 120 V.   

Eftersom gelerna är bräckliga överförs proteinerna till ett nitrocellulosamembran som är mer 

lätthanterliga. Därtill kan proteinerna diffundera genom gelerna efter att det elektriska fältets 

kopplats bort och överföringen till ett nitrocellulosamembran gör att proteinernas positioner 

hålls intakta. Vid överföringen utnyttjas samma princip som vid gelelektroforesen med att 

negativt laddade proteiner vandrar mot den positiva polen i ett elektriskt fält. Akrylamidgelerna 

lades utanpå varsitt nitrocellulosamembran från GE Healtcare (Chicago, IL, USA) som lagts 

utanpå tre lager av Whatmanpapper som fuktats med överförningsbuffert. Ytterligare tre lager 

av fuktat Whatmanpapper lades sedan utanpå gelerna. Gel-Membranpaketeten lades i varsin 

överförningskassett som lades i en överförningskammare som fylldes med överförningsbuffert. 

Proteinerna överfördes vid 90 V i 1 h. 

 

3.3.2 Immunoblottning 

Med hjälp av immunoblottning kan förekomsten eller frånvaron samt mängden av specifika 

proteiner detekteras. För att kunna visualisera proteinerna tillförs primärantikroppar som 

specifikt binder till de proteiner som undersöks. Därefter tillförs sekundärantikroppar som 

binder specifikt till primärantikropparna. Sekundärantikropparna är konjugerade till HRP 

(pepparrotperoxidas, eng. (horseradish peroxidas)) som katalyserar oxidering av luminol i 

ECL-reagensen vilket resulterar i ljusemission. I detta projekt användes Supersignal West Pico 

Plus Chemiluminescent Substrate från Thermo Fischer (Waltham, MA, USA). Då 

röntgenfilmer läggs utanpå membranen för att exponeras av kemiluminiscensen bildas det 

svarta band på filmerna vars positioner korresponderar med positionerna för de proteiner som 

undersöks. För att förhindra att antikropparna binder till ospecifika proteiner på membranet 

blockeras den först med hjälp av mjölk. Proteinerna i mjölken binder till proteiner på 

nitrocellulosamembranet med hög bindningsaffinitet för alla proteiner. Därigenom förhindras 

primärantikropparna från att binda till dessa vilket minskar risken för ospecifika svarta band på 

röntgenfilmerna. 
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Membranen blockerades i 1 h med i 5 % fettfri torrmjölk från Valio (Helsingfors, Finland) i 

0,3 % TBS-Tween (TBS-T). Efteråt tvättades membranen 3x10 min med 0,3 % TBS-T. Varje 

membran vaggades i varsin primärantikroppsblandning i antingen 1 h vid rumstemperatur eller 

över natten vid 4 °C. Primärantikroppblandningarna tillreddes alla i 10 ml 1 % BSA/TBS, 0,02 

% NaN3. Koncentrationen för respektive primärantikropp ses i bilaga 1. Därefter avlägsnades 

primärantikroppsblandningen och membranen tvättades med 0,3 % TBS-T i 3x10 min. 

Sekundär antikropparna tillreddes genom att blanda 10 ml 5  % fettfri torrmjölk i 0,3 % TBST 

med 1 µl av den önskade sekundärantikroppen. Beroende på vilken primärantikropp som 

applicerats lades tillhörande sekundärantikroppsblandning på membranet som vaggades i 1 h 

vid rumstemperatur. Därefter avlägsnades sekundärantikroppsblandningen och membranen 

tvättades återigen med 0,3 % TBS-T i 3x10 min. Sedan tillsattes 2 ml av vardera ECL- 

reagenskomponent 1 och 2 på membranen som fick stå och reagera i ca 1 min, varefter 

membranen överfördes till en exponeringskassett. I ett mörkerrum lades röntgenfilmer Ulta 

Cruz Autoradiography Film från Santa Cruz (Dallas, TX, USA) utanpå membranen i kassetten. 

Filmerna exponerades under varierande långa tider beroende på styrkan hos kemi-

luminiscensen. Filmerna framkallades med framkallningsmaskinen AGFA Curix 60 från 

AGFA Healthcare (Mortsel, Belgien)  

 

3.4 Mikroskopering 

3.4.1 Faskontrastmikroskopiering 

Faskontrastmikroskopiering bygger på fasförskjutningar i ljuset då det passerar genom 

transparenta prover som exempelvis celler. Fasförskjutningarna leder till att olika ljusstyrkor 

når detektorn och provets kontraster kan därmed urskiljas. 

Differentieringsprover av C2C12-celler samt apoptosprover av ST15A-celler fotograferades 

med det omvända ljusmikroskopet Axio Vert A1 från Carl Zeiss (Oberkochen, Tyskland) med 

10x objektiv lins. Vid båda proverna tillsattes 5,0 × 104 celler per brunn som transfekterades 

nästa dag med JetPEI-kittet som beskrivet i del 3.1.2. och differentiering inducerades som 

beskrivet i del 3.1.3. eller apoptos inducerades som beskrivet i del 3.1.4.  
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3.4.2 Immunofluorescensfärgning 

För att kunna lokalisera proteinerna av intresse i cellerna måste dessa färgas. Detta görs med 

immunofärgning som är identisk med immunoblottningen (se del 3.3.2) med det undantaget att 

sekundärantikroppen nu är konjugerad till en fluorofor. Då en fluorofor exciteras med ljus av 

en specifik våglängd (skild våglängd för varje fluorofor), emitterar den detekterbart ljus av 

annan våglängd. Fenomenet möjliggörs av fluoroforens fria elektroner som absorberar energi 

från det exciterande ljuset. 

Täckglas förvarades i 2 % gelatinlösning från Sigma-Aldrich i 1 h vid 37 °C, varefter glasen 

lufttorkades i 15 min vid rumstemperatur. C2C12-celler odlades på täckglas, varefter de 

tvättades tre gånger med PBS och fixerades med 4 % paraffinformaldehyd (PFA) i 10 min vid 

rumstemperatur. Därefter avlägsnades PFA och täckglasen tvättades tre gånger med PBS och 

celler permeabiliserades med 0,2 % TritonX/PBS i 15 min. Permeabiliseringen gör att det 

uppstår små hål i cellmembranen, vilket är nödvändigt för att antikropparna skall kunna ta sig 

in och binda till specifika målproteiner.  Sedan avlägsnades TritonX och täckglasen tvättades 

åter tre gånger med PBS och cellerna blockades med 5 % Horse serum i PBS (HS/PBS) i 30 

min, varefter täckglasen lades på en parafilm som låg utanpå ett fuktat Whatmanpapper. 

Principerna med blockeringen är densamma som vid immunoblottningen (se del 3.3.2) medan 

syftet här är att förhindra ospecifik fluorescenssignal. Därefter avlägsnades HS/PBS och 100 µl 

primärantikroppblandning tillsattes per glas som inkuberades i 1 h vid rumstemperatur. 

Primärantikroppblandningen utgjordes av 5 % HS/PBS 1:800 HA-tag. Glasen tvättades därefter 

genom att doppas 2x5 gånger i PBS, varpå 100 µl sekundärantikroppblandning tillsattes per 

glas som inkuberades i 1 h vid rumstemperatur. Sekundärantikroppblandningen bestod av 5 % 

HS/PBS 1: 1000 anti-kanin (Alexa-Fluor 546) från Life Technologies (Carksbad, CA, USA). 

Glasen tvättades åter 2x5 gånger i PBS, varefter de fästes med cellsidan nedåt på ett 

mikroskopglas utanpå 10 µl Mowiol mounting-media från Sigma-Aldrich. Mounting-media 

används för att förhindra provet från att torka ut samt fluorescenssignalen från att försvagas. 

Försvagning av fluorescenssignal (eng. photobleaching) sker då fria radikaler i omgivningen 

binder till de fria elektronerna i fluoroforen. Detta ledder till att elektronerna inte mera kan 

exciteras. Mounting-media innehåller ämnen (eng. free radical scavenger) som hindrar fria 

radikaler från att binda till fluoroforens fria elektroner. Täckglasen lät torkas vid 

rumstemperatur i 1 h och lades sedan i förvar vid 4 °C skyddat från ljus. Proverna studerades 

med mikroskopet Axio Vert A1 och bildprocesseringprogrammet ImageJ användes till att 

optimera färgbalansen och att sätta samman bilderna tagna från samma prover.  
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3.4.3 Visualisering av levande celler 

Visualisering av levande celler är en mikroskopteknik där dynamiken hos levande, inkuberade 

cellprover illustreras genom en rad fotografier som tas under ett tidsförlopp. 

ST15A-celler elektroporerades som beskrivet i del 3.1.2 och odlades på 10 cm odlingsplattor 

över natten. 2,0 × 104 transfekterade celler tillfördes varje brunn i en 24-hålsplatta (åtta brunnar 

med GFP och HA-p35, åtta brunnar med SUMO2 och HA-p35 och åtta brunnar med 

otransfekterade), varefter plattan inkuberades i levande cell analyserarsystemet (eng. live cell 

analysis system) IncuCyte S3 och dess standardprogram användes till att fotografera nio bilder 

per brunn med 4 timmars mellanrum. Efteråt användes faskontrastdatan till att mäta den 

procentuella cellkonfluensen vid varje tidpunkt i 48 h.  

 

3.5 Flödescytometri 

Flödescytometri är en metod för att analysera specifika egenskaper hos celler i ett vätskeflöde. 

Metoden baserar sig på att celler i en suspension flödar en åt gången i en koncentrerad 

vätskestråle genom en smal tub i cytometern där de träffas av en laserstråle. När laserstrålen 

träffar cellen bryts ljuset och sprids i olika riktningar. Det spridda ljuset som fortsätter i samma 

axel som laserstrålen detekteras i en främre spridningskanal (eng. forward scatter channel) och 

ljusets intensitet ger information om cellens storlek och membranpermeabilitet. Likväl kan det 

ljus som sprids i 90 graders vinkeln från laserstrålens axel detekteras i en sido spridningskanal 

(eng. side scatter channel) och dess intensitet ger information om cellernas granularitet. 

Fluorescerande cellsortering (FACS) är en specialiserad version av flödescytometri som 

används till att detektera fluorescentmärkta celler. Laserstrålen exciterar fluoroformärkta 

molekyler i cellen och producerar därmed ett detekterbart ljus som beskrivet del 3.4.3. Fotoner 

som emitteras passerar en samlingslins och filtreras genom special kanaler och dess intensitet 

mäts av fotomultiplikationstub.  

I detta projekt användes färgningslösningen FxCycle PI/RNase från Invitrogen (Carlsbad, CA, 

USA) för att mäta apoptos hos ST15A-celler. Lösningen huvudkomponent är propidiumjod (PI) 

är en röd-fluorescerande färgämne som binder till baserna i DNA- och RNA-molekyler. 

Eftersom lösningen innehåller RNA-nedbrytande RNaser, detekteras endast DNA-molekyler 

som PI binder till i cellerna. Med flödescytometri detekteras mängden PI, vilket är proportionell 

mot mängden DNA. Därmed kan celler med olika DNA-mängder urskiljas. Celler med liten 
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mängd eller fragmenterat DNA är apoptotiska, celler med normal mängd DNA förekommer i 

G1-fasen, celler med en och halv mängd DNA förekommer i S-fasen och celler med dubbel 

mängd DNA förekommer i G2/M-fasen. ST15A-celler transfekterades genom elektroporering 

som beskrivet i del 3.1.2, odlades över natten på 10 cm odlingsplattor, varefter 1,0 × 105 celler 

fördes över till 12-hålsodlingdsplatta där de odlades i två dygn. Lösliga celler samlades upp 

genom centrifugering av odlingsmediet i 500 g i 3 min vid +4°C. Adherenta celler samlades 

upp genom trypsinering och tillsattes utanpå pelletterna av de lösliga cellerna. Proverna 

centrifugerades återigen i 500 g i 3 min vid +4°C. Pelletterna löstes upp i PI-lösningen och 

proverna pipetterades i en 96-hålsplatta som inkuberades på is i 10 min. Cellproverna 

analyserades med flödescytometern BD LSRFortessa från BD Biosciences (Franklin Lakes, NJ, 

USA) och resultaten tolkades med programvaran FlowJo (Ashland, OR, USA). Vid varje 

upprepning räknandes 6000–10 000 celler. 

 

3.6 Statistisk behandling av data 

För statistisk analys av den erhållna datan användes datorprogrammet GraphPad Prsim 5 från 

GraphPad Software (La Jolla, CA, USA). Alla prover analyserades med envägs variansanalys 

(ANOVA) i kombination med Tukey post hoc-analys med konfidensintervallet 95 %. 

Resultaten presenterades som medeltal ± SEM (eng. standard error of the mean). Signifikanta 

resultat markerades med *, ** eller ***, beroende på signifikansens p-värde. * anger ett p-värde 

<0,05, ** ett p-värde <0,01 och *** ett p-värde <0,001. Icke-signifikanta resultat markerades 

som ns (eng. not significant). 
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4 Resultat 

 

4.1 SUMO2 fungerar som mediator för interaktion mellan lamin A/C och 

p35 

Första delsyftet med detta pro gradu-projekt var att studera ifall lamin A/C och p35 binder till 

varandra och ifall denna protein-proteininteraktion är SUMO2-medierad. Då regleringen av 

Cdk5-aktiviteten är starkt bundet till förekomsten och lokaliseringen av dess aktivatorprotein, 

skulle en sådan växelverkan mellan p35 och lamin A/C vara en indikator på att sumoylering 

reglerar Cdk5-aktiviteten samt dess cellulära lokalisering. I detta projekt löstes SUMO2-

transfekterade Hela-celler i buffert innehållandes det desumoyleringsinhiberande ämnet NEM 

och sedan isolerades lamin A/C eller HA genom immunoprecipitering. Resultaten visar att 

lamin A/C binder till HA-märkt p35 i de SUMO2-transfekterade proven, men inte i 

kontrollproverna transfekterade med GFP+HA-p35 (Figur 8.A). Dock kunde inte detta resultat 

upprepas i det omvända experimentet där HA-p35 isolerades ur cellerna, i detta experiment 

återfanns lamin A/C i båda IP-proverna samt den negativa kontrollen (Figur 8.B). För att 

illustrera lokaliseringen av GFP-märkta SUMO2 och HA-märkta p35 utfördes 

immunofluorescensfärgning med C2C12-celler. Färgningen visar att p35 förekommer utbrett i 

både cytosolen och cellkärnan (Figur 9). 
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Figur 8. Lamin A/C binder till HA-p35 i SUMO2-överuttryckande celler. A) Lamin A/C drogs ned 

i båda IP-proverna vart lamin A/C-antikropp tillsatts. HA-p35 förekommer vid 37 kDa-bandet i 

SUMO2-transfekterade IP-provet, men inte i kontrolltransfekterade eller negativa kontrollen. HA-p35-

nivåerna är dessutom högre i SUMO2-transfekterade i jämförelse med kontrolltransfekterade. Nivåerna 

på båda fosfolaminerna är jämna i jämförelse mellan SUMO2- och kontrolltransfekterade i både lysat- 

och pellettproverna. B) Immunoprecipitering av HA-p35 lyckades inte. HA-p35 drogs ned i båda IP-

proverna vart HA-antikropp tillsatts då lamin A/C förekommer i alla IP-prover och i den negativa 

kontrollen. Lamin A/C-nivåerna är högre i pelletterna än i lysaten. Ingen HA-p35 förekommer i 

någondera av lysatproverna. 
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Figur 9. SUMO2 stabiliserar p35, samt lokaliserar den jämt i C2C12-celler. DAPI (blå) visualiserar 

cellkärnorna, GFP (grön) visualiserar förutom GFP också de GFP-märkta SUMO2-proteinerna, och HA 

(röd) visualiserar HA-märkta p35-proteinen. P35 förekommer i högre nivåer i både cytosolen och 

cellkärnan i SUMO2-överuttryckande myoblaster. SUMO-GFP skiljer sig från GFP genom att 

förekomma i kluster i cellkärnan, då GFP förekommer mer jämt utbrett. SUMO2 förekommer även i 

högre nivåer än GFP. 40x objektiv. 
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4.2 SUMO2 påverkar inte differentieringen hos myoblaster 

Det andra delsyftet med denna avhandling var att studera vilka effekterna SUMO2-uttrycket 

har på tre omfattande cellulära funktioner; apoptos, differentiering samt proliferation. I detta 

delexperiment studerades ifall SUMO2-överuttryck hade någon påverkan på myoblast-

differentieringen. C2C12-celler odlades i differentieringsmedium och cell-lysat framställdes 

vid angivna tidpunkter. För att illustrera differentieringens fortskridande blottades de 

muskelspecifika proteinerna desmin och troponin. Desmin är en typ III intermediärfilament 

som integrerar Z-disken, sakrolemman samt kärnmembranet hos muskelceller (Galou et al., 

1997). Desminuttrycket är specifikt under myoblastdifferentieringen (Gard och Lazarides, 

1980). Troponin, som kontrollerar kalciumberoende interaktionen mellan aktin och 

myosinfilament i sakromeren, uttrycks endast i mogna muskelceller (Bucher et al., 1988). På 

så vis fungerar både desmin och troponin som markörer för myoblastdifferentiering då uttrycket 

av respektive proteiner höjs under differentieringen. För att illustrera den morfogeniska 

förändringen hos myoblasterna togs faskonstrastbilder före och 72 h efter inducerandet av 

differentiering. Genom mikroskopering visades att otransfekterade celler differentierade från 

små, spolformade och förgrenade celler till avlånga myotuber, medan transfekterade celler 

uppvisade nedsänkt förmåga att differentiera. SUMO2-transfekterade myoblaster prolifererade 

i högre grad än kontrolltransfekterade. Därtill hittades enstaka myotuber bland SUMO2-

transfekterade, medan inga hittades bland kontrolltransfekterade (Figur 10). Vid 

immunoblottning av myoblaster från olika differentieringsstadier påvisades en ökning av 

desmin- och troponinuttrycket, vilket visar att myoblasterna började utvecklas till muskelceller 

under experimentets gång. Trots att mikroskoperingen antydde att det förekom en skillnad i 

differentieringen mellan SUMO2- och kontrolltransfekterade, avfärdade resultaten från 

immunoblottningen detta då det där påvisades förekomma likartade desmin- och troponinnivåer 

mellan de olika transfekterade cellproverna vid respektive tidpunkter (Figur 11).  
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Figur 10. Transfekterade C2C12-celler har nedsänkt differentieringsförmåga. Fotografier tagna 

med klarfältsmikroskop efter 0 och 72 timmars differentiering. Avlånga myotuber kan tydligt utskiljas 

i det otransfekterade provet vid 72 h, medan dessa uteblir i transfekterade prover (med undantag av 

några enstaka utpekade myotuber i SUMO2-transfekterade (röda pilar)). SUMO2-transfekterade 

myoblaster uppvisade högre prolifereringsförmåga än kontrolltransfekterade. Objektiv 10x. 
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Figur 11. Överuttryck av SUMO2 påverkar inte C2C12-myoblasters differentiering. Nivåerna på 

de muskelspecifika proteinerna desmin och troponin är jämna i jämförelse mellan kontroll- och 

SUMO2-transfekterade vid alla tidpunkter. Nivåerna på lamin A/C pS22 är jämna genom 

differentieringen, medan nivån på lamin A/C pS392 ökar vid 72h. Därtill är nivåerna på lamin A/C 

pS392 högre i SUMO2-transfekterade i jämförelse med kontroll- och otransfekterade. I HA-blotten syns 

ett band på sumoylerat HA-p35 i 0h-provet vid 50 kDa. I HA-blotten syns även mindre nivåer av klyvd 

p35 (p25) i kontrolltransfekterade i jämförelse med SUMO2-tranfekterade vid alla tidpunkter. 
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4.3. SUMO2 befrämjar proliferationen hos neurala prekursorceller 

I denna del av studien undersöktes vilken påverkan överuttryckandet av SUMO2 har på 

proliferationen hos ST15A-celler och ifall Cdk5 har en funktion i detta. Studien utfördes med 

levande cell-analyssytemet IncuCyte S3 som mätte konfluensen av ST15A-celler. Mätningarna 

gjordes var fjärde timme i 48 timmars tid för att därmed få insikt om hur de olika 

cellbehandlingarna påverkade proliferationshastighetet. Statistikprogrammet GraphPad Prism 

användes till att fastställa signifikansen i skillnaderna mellan de olika cellgruppernas slutliga 

cellkonfluens genom envägs ANOVA-test. SUMO2-transfekterade celler visades proliferera 

snabbare än kontrolltransfekterade celler (Figur 12). Skillnaden vid 48 h i cellkonfluensen 

mellan SUMO2-överuttryckande celler och kontrolltransfekterade celler visades vara 

signifikant med ett p-värde på <0,05 (Figur 13).  

 

 

Figur 12. SUMO2-överuttryckande ST15A-celler växer snabbare än kontrolltransfekterade. 

Tillväxtkurvorna illustrerar proliferationen hos otransfekterade (röd cirkel), kontrolltransfekterade (blå 

triangel) och SUMO2-transfekterade (lila diamant) som placerades i visualiseringssystemet IncuCyte 

S3. Faskontrastbilder togs med fyra timmars mellanrum och IncuCyte S3:s mjukvara användes till att 

mäta den procentuella cellkonfluensen. Vid 48 timmar har SUMO2-transfekterade celler nått cirka 65 

% konfluens, medan kontrolltransfekterade nått cirka 40 % konfluens. Felbalkarna illustrerar standard-

avvikelsen för varje bildserie vid enskilda tidpunkter.  
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Figur 13. SUMO2-transfekterade celler växte signifikant snabbare än kontrolltransfekterade.  

Balkarna illustrerar den slutliga cellkonfluensen i procent (n≥3). Genom envägs ANOVA-test visades 

att konfluensen vid 48 h var signifikant större hos SUMO2- överuttryckande ST15A-celler i jämförelse 

med kontrollceller med ett p-värde på <0,05. Tillväxtskillnaden mellan otransfekterade och SUMO2- 

samt kontrolltransfekterade var signifikant lägre med ett p-värde på <0,01 respektive <0,001. 
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4.4 SUMO2 motarbetar apoptos hos neurala prekursorceller och befrämjar 

G2/M-fasen 

För att studera vilken roll SUMO2 har inom apoptos utfördes flödescytometrianalyser av 

ST15A-celler med upphöjda SUMO2-nivåer och dessa resultat jämfördes med otransfekterade 

och kontrolltransfekterade celler. Analysen visade att andel apoptotiska celler var signifikant 

mindre hos SUMO2-transfekterade i jämförelse kontrolltransfekterade celler med ett p-värde 

på <0,001 (Figur 14.A). FACS användes även till att studera andelen celler i de olika 

cellcykelfaserna G1, S och G2/M. SUMO2-transfekterade celler visades förekomma i större 

andel i G2/M-fasen i jämförelse med otransfekterade, men denna skillnad visades vara icke-

signifikant (Figur 14.D) 

Därtill undersöktes betydelsen av SUMO2 för neurala prekursorceller tålighet för oxidativ 

stress. Detta gjordes genom att utsätta ST15A-celler för väteperoxid (H2O2). Genom 

faskontrastmikroskopering påvisas att alla tre behandlingar av ST15A-celler erhåller apoptotisk 

morfologi cirka 5 h efter att apoptos inducerats (Figur 16). Cell-lysater framställdes vid olika 

tidpunkter och för att illustrera apoptosinduceringen blottades Poly-(ADP) -polymeras (PARP) 

som deltar i DNA-reparationen och som är ett huvudmål för kaspasklyvning vid apoptos 

(Chaitanya et al., 2010). Immunoblottningen visar att PARP-nivåerna går ned vid 4h efter att 

apoptos inducerats och att SUMO2-transfekterade proverna innehöll mera oklyvd PARP i 

jämförelse med kontrolltransfekterade proverna (Figur 17). Även nivåerna på lamin A/C var 

högre i SUMO2-transfekterade proverna i jämförelse med kontrolltransfekterade. 
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Figur 14. SUMO2-överuttryckande ST15A-celler är mindre apoptotiska. Procentandelen av 

apoptotiska celler i cellpopulationen fastställdes med FACS-analys av PI-färgade cellkärnor. Graferna 

A-C illustrerar fördelningen mellan olika cellfaser inom cellpopulationen. Piken till vänster illustrerar 

celler i G1-fasen, piken till höger celler i G2/M-fasen och klyftan mellan dem celler i S-fasen. De 

fragmenterade apoptotiska cellkärnorna och deras andel av hela cellpopulationen är utmärkt med en 

linje. A) otransfekterade samt C) SUMO2-transfekterade har lägre celldödlighet än B) 

kontrolltransfekterade. 
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Figur 15. SUMO2 minskar andelen apoptotiska celler och befrämjar G2/M-fas. Graferna A-D 

illustrera skillnaderna mellan de olika cellbehandlingarna i förekomsten av olika cellfaser A) Skillnaden 

i antalet apoptotiska celler hur hela cellpopulationen visades vara signifikant med ett p-värde på <0,001 

mellan kontroll- och SUMO2-transfekterade ST15A-celler. Mellan kontroll- och SUMO2-

transfekterade ST15A-celler förekom signifikanta skillnader i storleken på B) G1-, C) S- och D) G2/M-

fascellpopulationer. Fler SUMO2-transfekterade celler förekom i G2/M-fasen än otransfekterade, men 

den skillnaden var icke-signifikant (n≥3). 
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Figur 16. Otransfekterade och transfekterade ST15A-celler genomgår apoptos cirka 5 h efter 

H2O2-behandling. Fotografier tagna med klarfältsmikroskop med 10 gångers förstorningsgrad före och 

fem timmar efter apoptosinducering. Celler med apoptotisk morfologi kan tydligt urskiljas i de ljusa 

klustren av förkrympta celler. Inga skillnader i apoptoshastigheten detekterades mellan de olika 

transfekterade och otransfekterade ST15A-celler. Objektiv 10x 
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Figur 17. Små skillnader i PARP-, p25- och fosfolaminnivåer i apoptos inducerade ST15A- 

neurala prekursorceller. PARP-nivån minskar kraftigt vid 4h efter apoptosinducering. Därtill är 

PARP-nivåerna högre i SUMO2-transfekterade i jämförelse med kontrolltransfekterade. Lamin A/C 

klyvs vid 6h efter apoptosinducering. Lamin A förekommer i högre nivåer i SUMO2-transfekterade 

prover i jämförelse med kontrolltransfekterade prover både vid 2 och 4h. Lamin A/C pS22 upphör att 

synas vid 2h efter apoptosinducering, medan lamin A/C pS392 förekommer även om nivån sjunker. 

Därtill är nivåerna på lamin A/C pS392 är högre i SUMO2-transfekterade i jämförelse med kontroll- 

och otransfekterade vid 0 och 2h efter apoptosinducering. I HA-blotten syns högre nivåer av klyvd p35 

(p25) i kontrolltransfekterade i jämförelse med SUMO2-tranfekterade vid 4 och 6 h efter 

apoptosinducering. 
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4.5 Cdk5-inhibering har olika effekter på SUMO2- och 

kontrolltransfekterade celler 

Vid uppföljande experiment inhiberades Cdk5-aktiviteten med Roscovitine för att undersöka 

Cdk5:s roll i de effekter som SUMO2 hade på ST15A-celler. Vid analys av levande celler 

uppmättes förekomsten av liten skillnad mellan Roscovitinebehandlade celler och kontrollceller 

som behandlats med DMSO. Hos SUMO2-transfekterade celler sågs proliferationen fara nedåt 

vid inaktiveringen av Cdk5, medan motsatt effekt detekterades hos kontrolltransfekterade 

celler, det vill säga, proliferationen sjönk hos Roscovitinebehandlade celler i jämförelse med 

kontrollceller (Figur 18). Dessa skillnader visades dock vara icke-signifikanta. Skillnaden 

mellan Roscovitinebehandlade, SUMO2-transfekterade celler och Roscovitinebehandlade 

kontrolltransfekterade celler visades också vara icke-signifikant, medan skillnaden mellan 

SUMO2-överuttryckande och kontrolltransfekterade kontrollceller visades vara signifikant 

med ett p-värde på <0,05 (Figur 19). 
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Figur 18. Inhibering av Cdk5 har en liten inverkan på ST15A-proliferationen. Tillväxtkurvorna 

illustrerar proliferationen hos kontrolltransfekterade, DMSO-behandlade (röd cirkel), kontroll-

transfekterade, Roscovitinebehandlade (blå kvadrat), SUMO2-transfekterade, DMSO-behandlade (lila 

triangel) och SUMO2-transfekterade Roscovitinebehandlade (purpur diamant) som placerades i 

visualiseringssystemet IncuCyte S3. Faskontrastbilder togs med fyra timmars mellanrum och IncuCyte 

S3:s mjukvara användes till att mäta den procentuella cellkonfluensen. Vid 48 timmar har DMSO-

behandlade SUMO2-transfekterade celler nått cirka 54 % konfluens, medan Roscovitinebehandlade, 

SUMO2-transfekterade nått cirka 49 % konfluens. Vid samma tidpunkt har kontrolltransfekterade, 

DMSO-behandlade celler nått cirka 39 % konfluens, medan kontrolltransfekterade, 

Roscovitinebehandlade celler nått 43 % konfluens. Felbalkarna illustrerar standardavvikelsen för varje 

bildserie vid enskilda tidpunkter.   
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Figur 19. Ingen signifikant skillnad i tillväxten hos Roscovitinebehandlade ST15A-celler. Balkarna 

illustrerar den slutliga cellkonfluensen i procent (n≥3). Genom envägs ANOVA-test visades att 

skillnaden i konfluensen vid 48 h inte var signifikant mellan Roscovitine- och DMSO-behandlade vare 

sig hos SUMO2-transfekterade ST15A-celler eller kontrolltransfekterade celler. SUMO2-transfekterade 

DMSO-behandlade celler visades proliferera signifikant mera än kontrolltransfekterade, DMSO-

behandlade med ett p-värde på <0,05. Tillväxtskillnaden mellan Roscovitinebehandlade SUMO2-

transfekterade och kontrolltransfekterade visades vara icke-signifikant. 
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5 Diskussion 

Detta arbete kan indelas i två delar. I den första delen beskrivs SUMO2 fungera som ett 

länkarprotein mellan lamin A/C och Cdk5-aktivatorproteinet p35. Den andra delen av studien 

fokuserades på vilken effekt SUMO2-överuttrycket har på myoblaster och neurala 

prekursorceller och ifall denna effekt är Cdk5-medierad. Grundforskning av detta slag är viktigt 

för att öka förståelsen för de biologiska funktionerna hos människan. Studier som denna bidrar 

med små pusselbitar som kan användas till att sätta ihop en helhetsbild. Omfattande kunskap 

bakom specifika cellulära fenomen behövs ifall informationen ska kunna tillämpas för 

medicinska syften i framtiden. Forskning om laminer och proteiner som inverkar på deras 

funktioner är av stor betydelse med tanke på all den komplexitet kärnlaminan uppvisar med 

involvering i essentiella cellulära funktioner och kopplingar till allvarliga sjukdomar.  

Forskning av myoblaster och neurala prekursorceller är viktigt med tanke på deras potentiella 

användningsområden. Myoblaster, och deras föregångare; satellitceller, kunde utnyttjas inom 

medicin för att bota muskelrelaterade sjukdomar som exempelvis myopatier. Ökad förståelse 

av de cellulära funktionerna hos myoblaster kunde potentiellt tillämpas för att på medicinsk väg 

direkt påverka muskelmassan hos myopatipatienter. På samma sätt kunde neurala 

prekursorceller också potentiellt användas till att bota neurodegenerativa sjukdomar som 

Alzheimer, ALS och Parkinson. Ökad förståelse för regleringsmekanismerna bakom apoptos 

och tillväxt hos nervceller skulle kunna användas till att inhibera förlusten av nervceller, vilket 

karaktäriserar de ovannämnda nervsjukdomarna.  

Sumoylering är ett forskningsområde som snabbt vuxit fram under de senaste årtionden. Även 

om flera essentiella signaleringsproteiner har identifierats som substrat för sumoylering är dess 

roll inom patofysiologin till största delen okänd. Den forskning som gjorts inom 

sumoyleringens inverkan på cellulära funktioner har mestadels koncentrerats kring SUMO1 

och därför finns det förhållandevis lite mängd information om de andra SUMO-proteinerna 

(Woo och Abe, 2010). 

 

5.1 SUMO2 möjliggör interaktion mellan p35 och kärnlaminan 

I detta projekt upptäcktes en ny funktion för det posttranslationella modifierarproteinet 

SUMO2. Genom immunoprecipitering visades att lamin A/C binder till p35 ifall provet 

innehåller SUMO2 och har behandlats med desumoyleringsinhibitorer (Figur 8.A). Därmed 

visades att SUMO2 fungerar som ett länkarprotein mellan lamin A/C och p35. Detta förklarar 
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det fenomen som Elin Torvaldson upptäckte i en studie där p35 lokaliserades i den olösliga 

nukleära cellfraktionen i SUMO2-överuttryckta prover, det vill säga, den cellulära fraktion där 

kärnlaminan finns. Dessa resultat indikerar att en ökning av mängden SUMO2 i celler leder till 

att p35 importeras till cellkärnan, där den binder till kärnlaminan via SUMO2. Hittills har 

lokalisering av Cdk5-aktiviteten till cellkärnan antagits kräva klyvningen av p35 till p25 

eftersom p35 har visats vara bundet till insidan av plasmamembranet via en myristoylgrupp 

(Kimura et al., 2014). IP-resultaten i denna avhandling samt cellfraktioneringsproverna i 

Torvaldsons opublicerade studie visar att även p35 kan lokaliseras till cellkärnan utan att 

behöva klyvas till p25. Då sumoylerat p35 binder till lamin A/C kunde det innebära att SUMO2 

inte bara förhindrar proteosomal nedbrytning av p35 utan också myristoylering av p35 och 

därigenom hindra den från att binda till plasmamembranet. Dess resultat innebär dessutom att 

SUMO torde förhindra p35:s bindning till nestin. Det kunde undersökas vidare genom IP av 

nestin och p35.  

Det vore intressant att studera ifall sumoylering av laminer påverkar organiseringen av 

kärnlaminan. Detta kunde studeras genom överuttryckning av SUMO-proteiner på samma sätt 

som i denna avhandling och sedan kunde organiseringen illustreras genom fluorescens- och 

elektronmikroskopiering. Då olika former av cellstress har visats öka sumoylering av 

målproteiner vore det intressant att undersöka ifall oxidativ stress fungerar som initierare för 

sumoylering av lamin A/C. Detta kunde undersökas genom exempelvis immunoblottning av 

cellprover som utsatts för olika sorters stressfaktorer. Eftersom K201 har visats vara ett 

sumoyleringsmål på lamin A/C (Zhang och Sarge, 2008), kunde K201-mutanter av lamin A/C 

studeras för att se vilken effekt de hade på cellulära funktioner då det torde förhindra SUMO2 

från att binda till lamin A/C (Simon et al., 2013). Även de nyupptäckta sumoyleringsställena 

som kan ses i Hendriks et al., 2017 kunde studeras. 

 

5.2 Differentieringen hos myoblaster är inte SUMO2-medierad – behov av 

komplementerande studier  

Vid undersökning av SUMO2:s effekter på myoblastdifferentieringen påvisades inga skillnader 

i celler där SUMO2 överuttrycktes i jämförelse med kontrollceller. Detta kunde åskådliggöras 

genom att nivåerna på de muskelspecifika proteinerna desmin och troponin var desamma i de 

SUMO2-transfekterade proven och de kontrolltransfekterade proven. (Figur 11). Detta trots att 

det genom mikroskopering kunde visas tydliga skillnader mellan de olika 
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transfektionsbehandlingarna, några myotuber kunde urskiljas i de SUMO2-transfekterade 

proverna, men inga i de kontrolltransfekterade. Därtill var SUMO2-transfekterade mera 

avlånga i sin morfologi än de kontrolltransfekterade, även om de SUMO2-transfekterade 

förblev korta till längden i jämförelse med myotuberna i de otransfekterade proven (Figur 10). 

Uppkomsten av myotuber i de SUMO2-transfekterade proverna kunde möjligtvis förklaras 

genom att SUMO2-transfekterade celler tycks ha bättre förmåga att proliferera och därmed 

uppnå högre konfluens än de kontrolltransfekterade. Vid hög konfluens kommer celler i kontakt 

med varandra, vilket har visats ha en förhöjande effekt på myoblastdifferentieringen. Detta 

antas bero på att vid hög konfluens har celler mindre tillgång till näringsämnen, vilket minskar 

på signaleringen av tillväxtfaktorer och därmed inducerandes cellerna att differentiera (Shi och 

Garry, 2006). 

Induceringen av differentieringen hos myoblastcellerna lyckades och resultaten är jämförbara 

med tidigare studier. Desmin- och troponinnivåerna i de otransfekterade proverna är jämförbara 

med resultaten i studien av Pallari et al., 2011 där desminuttrycket ökar mest vid 24 h och 

troponinuttrycket ökar mest vid 36 h efter att myoblastdifferenttiering inducerats. Även om 

immunoblottningen visade att SUMO2 inte hade någon påverkan på myoblastdifferentieringen 

är det för tidigt att utesluta en sådan växelverkan. P35-klyvning, och därigenom produktion av 

p25 genom PKCζ, har visats vara nödvändigt för att inducera differentiering hos myoblaster 

(de Thonel et al., 2010). Eftersom det detekterades högre nivåer av p25 i SUMO2-

transfekterade proverna i jämförelse med kontrolltransfekterade, vore det intressant att göra 

kompletterande undersökningar på SUMO2:s inverkan på myoblastdifferentieringen. En möjlig 

metod att komplettera denna studie med vore genom kvantitativ direktanalyserande PCR-

mätningar (eng. quantitative real-time PCR) av nivåerna på mRNA:er som uttrycks specifikt 

under differentieringens gång. En annan komplementerande metod för att mäta SUMO2:s effekt 

på myoblastdifferentieringen vore att mäta den relativa mängden myoblaster med tunga 

myosinkedjor såsom det gjordes i Pallari et al., 2011.   

  

5.2.1 Sumoylering och dess påverkan på myoblastdifferentieringen  

Trots att denna studie inte kunde påvisa att SUMO2 är involverat i myoblastdifferentieringen, 

har flera nyligen gjorda studier visat att sumoylering deltar i reglerandet muskelutvecklandet. 

Dock är det inte SUMO2 utan SUMO1 som har undersökts i dessa studier. Som det nämndes 

inledningsvis i denna avhandling, har majoriteten av studierna om sumoylering koncentrerats 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvantitativ_direktanalyserad_PCR&action=edit&redlink=1
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kring SUMO1. För att på en bredare bild av sumoyleringens betydelse för cellulära funktioner 

som differentiering borde studierna breddas till att involvera även SUMO2. Detta vore logiskt 

då SUMO-proteinerna uppvisat förmåga att kunna kompensera varandra och då framförallt 

SUMO2 som ersättare för SUMO1 (Wilkinson och Henley 2010). 

Sumoylering av histondeacetylas 1 (HDAC1) med SUMO1 visades reglera MyoD-signalering 

(Mal et al., 2001). MyoD är en transkriptionsfaktor som initierar myogenesen och den 

uppreglerar uttrycket av proteiner som karaktäriserar myoblastdifferentiering, däribland desmin 

(Sabourin och Rudnicki, 2000). Basal sumoylering av HDAC1 ökade deacetyleringen av 

MyoD, vilket visades ha en inhiberande effekt på myogenesen. Då HDAC1 sumoylerades 

ytterligare visades att den bytte bindningspartner från MyoD till Rb och differentiering kunde 

induceras (Joung et al., 2018). SUMO-medierade förflyttning av HDAC1 ledde till MyoD-

acetylering, vilket var essentiellt för MyoD:s transkriptionella funktion (Mal et al., 2001). Det 

är intressant att notera att i denna studie var Rb mål för sumoylering vid inducerandet av 

differentiering. Som det redan nämndes inledningsvis har det visats att sumoylering möjliggör 

interaktion mellan Rb och lamin A/C (Sharma och Kuehn 2016). Rb är en nyckelreglerare av 

proliferationen genom att den förhindrar G1/S-övergång genom blockering av E2F som är en 

transkriptionsfaktor för S-fas inducerande gener (Boban et al., 2010). Att Rb-sumoyleringen 

lockade till sig HDAC1 (Joung et al., 2018), styrker tidigare resultat som visat att HDAC1 

sänker uttrycket av E2F-gener och därmed bromsar cellcykeln (Brehm et al., 1998). I och med 

detta visades SUMO1 delta i myoblasters övergång från celldelning till differentiering.  

I en annan studie visades SUMO1 ha en motsatt effekt på myogenesen. Pax7, som är viktig för 

utvecklingen av neurallistceller, muskelprogenitorer och centrala nervsystemet under 

embryogenesen samt upprätthållande av homeostasen hos vuxenvävnad och dess 

regenereringsförmåga, har vistats vara målprotein för sumoylering. (Luan et al., 2013). Pax7 är 

en transkriptionsfaktor som motarbetar för tidig differentieringen av satelittceller, vilka är 

föregångarceller till myoblaster (Seale et al., 2000). Studien visade att Pax7-sumoylering har 

en inhiberande effekt på myogenesen (Luan et al., 2013). Dessa två studier understryker 

faktumet att effekten av sumoylering är målspecifikt, det vill säga, modifiering av två skilda 

målproteiner kan leda till två helt olika cellulära händelser. 
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5.3 SUMO2 som befrämjare av proliferation 

Genom visualisering av levande celler visades att ST15A-celler som överuttrycker SUMO2 

prolifererar snabbare än kontrollprover (Figur 12). Eftersom SUMO2 tydligt förhindrar 

nedbrytandet av p35 kunde det antas att den positiva effekten på celltillväxten var Cdk-

beroende. En teori vore att det skulle ske via Rb-räckan och att lamin A/C skull fungera som 

stödprotein för en sådan interaktion. Cdk5/p35 har visats befrämja proliferation hos neurala 

celler genom fosforylering av Rb, vilket gör att cellcykeln kan passera restriktionspunkten 

(Futatsugi et al., 2012). Eftersom Rb har visats visades binda till lamin A/C via SUMO1 (Sharma 

och Kuehn 2016), och p35 visades binda till lamin A/C via SUMO2 i denna studie, kunde 

slutsatsen dras att både p35 och Rb binder till lamin A/C, men konkurrerar inte om samma 

bindningsställe till lamin A/C. Detta kunde antyda att sumoylering av Rb och p35 möjliggör 

Cdk5-medierad fosforylering av Rb genom lamin A/C som stödprotein för denna reaktion. 

Denna hypotes kunde studeras genom detektering av proteinnivåer i samma stil som 

immunoblottprover tillverkades i denna studie. Då skulle nivåer på fosforylerat Rb i SUMO2-

transfekterade celler detekteras och kontrolleras med kontrolltransfekterade celler samt celler 

med nedsänkt Cdk5-aktivitet. Likväl finns det studier som tillbakavisar att nukleär lokalisering 

av Cdk5-aktiviteten skulle ha en positiv effekt på proliferationen. I en studie visades att nukleärt 

Cdk5 hämmar cellcykel hos nervceller och att transport av Cdk5 till cytoplasman är essentiellt 

för nervcellerna ska återgå till cellcykeln (Zhang et al., 2008). Noteras bör att den teoretiska 

Cdk5-medierade proliferationen kunde vara beroende av den exakta lokaliseringen av Cdk5 i 

cellkärnan. Studier av Cdk5-relaterad proliferation är även relevant för cancerforskning då 

Cdk5 har visats bidra till proliferation i en rad olika cancertyper (översikt i Pozo och Bibb, 

2016). 

 

5.3.1 SUMO2 som befrämjare av G2/M-fas 

Skillnaderna mellan kontroll- och SUMO2-transfekterade i andelen celler i G1-, S- och G2/M-

fas är alla signifikanta med ett p-värde på <0,001 (Figur 15). Detta torde bero på den stora 

skillnaden av andelen celler som förekommer i apoptosfasen. Trots att skillnaden inte är 

signifikant kan det noteras att andelen celler i G2/M-fasen är högre i SUMO2-transfekterade 

prover i jämförelse med otransfekterade (Figur 15.D). Detta kunde tyda på att på SUMO2 

hjälper celler att ta sig igenom kontrollpunkten i S-fasen. Detta skulle i så fall stämma överens 

med resultaten om att SUMO2 hjälper till vid skyddandet av DNA (Figur 18). Den viktigaste 

faktorn då celler tar sig från S- till G2/M-fas är genomets integritet. Ifall det detekteras DNA-
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skador måste det repareras innan celler kan övergå till G2/M-fasen (Willis och Rhind, 2009). 

Resultaten stämmer överens med tidigare studier som visat att sumoylering befrämjar 

cellcykeln genom skyddandet av kromatindynamiken (Nacerddine et al., 2005; Eifler och 

Vertegaal, 2015) 

 

5.3.2 Sumoyleringen och proliferation hos neurala celler  

Ifall SUMO2-medierade befrämjande av proliferation inte är Cdk5-beroende, antyder det att 

SUMO2 påverkar celltillväxten via andra signalräckor. Några studier har visat att sumoylering 

reglerar viktiga tillväxträckor hos neurala celler. Återigen har dessa studier fokuserat på 

SUMO1, men som det redan nämndes i del 5.1.1 ska alla sumoyleringsstudier gjorda med 

SUMO1 tas i hänsyn vid studerandet av SUMO2 eftersom SUMO2 visats kunna kompensera 

SUMO1 (Wilkinson och Henley 2010). Ett sätt som SUMO påverkar proliferationen hos 

neurala celler är via transformerad tillväxtfaktor β (eng. transforming growth factor-β (TGF- 

β))-räckan som kontrollerar bland annat cellproliferation och differentiering. En studie visade 

att sumoylering av TGF-β-receptor typ I (TβRI) med SUMO1 var en respons mot att TβRI band 

till liganden TGF-β och att TβRI fosforylerandes av ko-receptorn TβRII.  Denna sumoyleringen 

visades höja rekryteringen och därmed fosforyleringen av signalproteinet Smad3. 

Fosforyleringen aktiverar Smad3 som då kan associeras med Smad2 och 4, varpå det nybildade 

proteinkomplext translokaliseras till cellkärnan där de reglerar uttrycket av målgener 

(Massague et al., 2005). De cellulära konsekvenserna av TβRI-sumoylering förblev oklara, men 

det föreslogs höja proliferationen (Kang et al., 2008). Denna studie gjordes med fibroblaster, 

men resultatet kunde ändå vara av nytta för att förstå funktionerna hos nervceller, då TGFR 

förekommer i höga nivåer hos hjärnans nervceller. För medicinska behandling kunde 

sumoylering av TGFR vara en intressant målprocess, då störningar i TGF- β-räckan är kopplade 

till neurala sjukdomar som exempelvis Alzheimer, Parkinson, sklerosis och ischemia (Flanders 

et al., 1998).  

En annan studie där SUMO1 har visats påverka proliferationsräckor som är viktiga för neurala 

celler är genom sumoylering av proteinet (eng. disruptred in schizophrenia 1 (DISC1)). DISC1 

är ett stödprotein som reglerar proliferation, migration och mognad av neurala prekursorceller. 

Studien visade att sumoylering av DISC1 ökade proliferationen hos neurala progenitorceller 

under utvecklingen i hjärnbarken (Tankou et al., 2016).  
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5.4 SUMO2 som motarbetare av apoptos genom förhindrad 

proteinnedbrytning 

Genom flödescytometri visades att det förekom en signifikant mindre andel apoptotiska celler 

bland SUMO2-transfekterade celler i jämförelse med kontrolltransfekterade (Figur 14). Detta 

visar att SUMO2 deltar i befrämjandet av cellöverlevnaden och i motarbetande av apoptos. 

Därtill visades genom immunoblottning att SUMO2-transfekterade prover innehöll mera 

oklyvd PARP vid fyra och sex timmar efter att apoptos inducerats i jämförelse med 

kontrolltransfekterade (Figur 17). Resultaten styrker tidigare resultat som visar att SUMO-

proteiner stabiliserar PARP (Zilio et al., 2013). Noteras bör att i den nämnda studien användes 

SUMO1 istället för SUMO2.  Kaspasklyvningen av PARP kan jämföras med resultaten i 

Sahlgren et al., 2006, där nivåerna av oklyvd PARP minskar vid fem timmar efter 

apoptosinducering. I den studien visades att nestin fungerar som ett stödprotein för 

Cdk5/p35/p25 och motarbetar apoptos genom isolering av dessa. Dock lyckades ingen klyvd 

PARP detekteras med den PARP-antikropp som användes i denna studie. Trots uteblivna band 

på klyvt PARP visar ändå nivåerna på oklyvd PARP att SUMO2 gör ST15A-cellerna mer 

resitenta gentemot oxidativ stress, då hela PARP-proteiner är essentiella för cellens överlevnad 

vid stress (Chaitanya et al., 2010). I de SUMO2-transfekterade proven återfanns även lägre i 

nivåer av p25 i jämförelse med kontrolltransfekterade proven (Figur 17). Resultaten stämmer 

överens med det att klyvning av p35 till p25 har kopplats till apoptosinducering i nervceller 

som har visats bero på att p25-produktion leder till överaktivt Cdk5, vilket leder till 

hyperfosforylerande av Tau (Kimura et al., 2014). Tau hör till gruppen mikrotubuliassocierade 

proteiner och förekommer främst hos nervceller där den medierad stabilisering av mikrotubuli 

(Dehmelt och Halpain, 2005). Hyperfosforylering av Tau leder till störningar i 

mikrotubulinätverket, vilket har visats leda till celldöd (Kimura et al., 2014). Dessa resultat 

indikerar att bindandet av SUMO2 till p35 förhindrar klyvning av p35 till p25, vilket kunde 

fungera som en mekanism för att motarbeta apoptos. Det motsatta fenomenet upptäcktes hos 

myoblastceller där det detekterades mera p25 i SUMO2 transfekterade prover i jämförelse med 

kontrolltransfekterade (Figur 11). Detta indikerar att p35-omsättningen regleras på olika sätt 

mellan nerv- och muskelceller. En intressant iaktagelse är att lamin A förekommer i högre 

nivåer i SUMO2-transfekterade prover i jämförelse med kontrolltransfekterade prover både vid 

två och fyra timmar efter att apoptos inducerats. Detta visar att SUMO2 skyddar laminer från 

nedbrytning vid oxidativ stress. Detta är intressant då kaspasklyvning av lamin A/C har visats 

vara avgörande för att apoptos ska induceras (Ruchaud et al., 2002). Sammanfattat så tyder 
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dessa resultat på att SUMO2 motverkar apoptos genom att förhindra nedbrytningen av proteiner 

som är essentiella för cellens överlevnad.  

 

5.4.1 SUMO som förhindrare av Cdk5/p53-interaktion 

Resultatet från denna avhandling indikerar att SUMO2 får Cdk5 att verka på ett anti-apoptotiskt 

sätt. Detta är intressant med tanke på att Cdk5 har visats inducera apoptos i neurala celler, vilket 

sker genom stabilisering av p53. Cdk5-medierad fosforylreing av p53 visats förhindra Mdm2 

från att märka den för proteosomal nedbrytning. Därtill aktiverar Cdk5 p53:s 

koaktivatorprotein, p300. Studien visade även att denna Cdk5-fosforylering av p53 ledde till 

p53-inducerad apoptos i nervceller då de utsattes för oxidativ stress (Lee et al., 2007). Det bör 

poängteras att cellerna i den studien utsattes för oxidativ stress, vilket inte celler med inhiberad 

Cdk5-aktivitet i denna studie gjordes. Då dessa resultat sammanfogas skulle det kunna antas att 

sumoylering av p35 förhindrar interaktioner mellan Cdk5 och p53 genom förflyttning av Cdk5-

aktivitet bort från p53:s cellulära lokalisering. Detta fenomen kunde studeras genom detektering 

av fosforylerat p53 i SUMO2-överuttryckande celler och jämföra med kontrolltransfekterade 

celler samt celler med inhiberad Cdk5-aktivitet. Likväl ska det poängteras att kompletterande 

studier behövs för att vidare fastställa dessa resultat om att SUMO2 får Cdk5 att motverka 

apoptos.  

 

5.4.2 Sumoylering och apoptos i neurala celler 

Sumoylering har visats vara viktig för motarbetandet av celldöd hos neurala celler. En studie 

visade att vid ischemia, det vill säga vävnadssyrebrist, ökar sumoylering av målproteiner 

drastiskt i hjärnceller. Ökningen gällde både SUMO1 och SUMO2/3 (Cimarosti et al., 2008). 

SENP-proteaser, som både gör att SUMO-proteiner mognar samt dekonjugerar dem från 

målproteiner (Figur 7), har visats vara essentiella för skyddandet av nervceller från apoptos. 

Minskat SENP1-uttryck har visats hämma nervcellers återhämtning vid ischemia (Zhang et al., 

2016), och störningar av SENP2-aktiviteten har visats inducera mitokondrieberoende apoptos i 

nervceller (Fu et al., 2014). Detta visar hur viktig sumoyleringsdynamiken är för den cellulära 

integriteten. Sumoylering har dessutom kunnat kopplas till neurodegenerativa sjukdomar där 

SUMO-proteiner visats delta i reglerandet av membranprotein, mitokondriens funktioner, 

transkriptionsregleringen samt proteiners löslighet och aggregering (översikt i Krumova och 
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Weishaupt, 2013). Mycket är dock oklart om hur sumoyleringsmekanismerna regleras och vilka 

proteiner som är viktiga modifieringsmål vid cellstress.  

 

5.5 Effekten av Cdk5-inhibering är SUMO2-bereonde 

Vid inhibering av Cdk5-aktiviteten förekom ingen signifikant skillnad mellan Roscovitine- och 

kontrollbehandlade cellprover i proliferationen hos neurala prekursorceller (Figur 19). Dock 

visades att det förekom en liten skillnad mellan Roscovitine- och kontrollbehandlade celler. 

Intressant nog visades Cdk5-inhibering få motsatta effekter i SUMO2-transfekterade celler i 

jämförelse med kontrolltransfekterade. SUMO2-transfekterade celler med nedsänkt Cdk5-

aktivitet växte något sämre än kontrollbehandlade, medan motsatsen skedde hos 

kontrolltransfekterade, där Roscovitinebehandlade celler växte något bättre än 

kontrollbehandlade (Figur 18). Resultatet att inhibering av Cdk5 inte skulle ha någon 

signifikant effekt är motstridigt mot tidigare studier som visat att Cdk5 signifikant befrämjar 

proliferationen hos neurala celler (Quan et al., 2014). Ifall skillnaderna mellan de 

Roscovitinebehandlade cellprover samt deras respektive kontrollbehandlade cellprover vore 

signifikanta skulle det antyda att de SUMO2-befrämjade proliferationen som sågs i Figur 12 är 

Cdk5-beroende, medan Cdk5 skulle motarbeta proliferation vid låga SUMO2-nivåer. Detta 

skulle i så fall visa att Cdk:s funktioner regleras genom sumoylering av p35, vilket skulle ske 

genom förflyttning av p35 och därmed Cdk5-aktiviteten till kärnlaminan. 

 

5.6 Fosforylering av lamin A/C S392- en viktig i mekanism vid cellöverlevnad 

och tillväxt?  

Genom immunoblottning visade att fosforylering av S392 på lamin A/C ökar i SUMO2-

transfektrerade prover i jämförelse med kontrollprover (Figur 11 och 17). Däremot visades 

SUMO2 inte ha någon effekt på fosforyleringen av S22 på lamin A/C. Dessa resultat stämmer 

överens med den nyligen gjorda studien där S392 visades vara den dominerande 

fosforyleringsmålet för Cdk5 på lamin A/C (Zhang et al., 2018). Dessutom stärker detta resultat 

den egna hypotesen om att Cdk5-aktiviteten förflyttas genom sumoylering av p35 till 

kärnlaminan, vilket leder till fosforylering av lamin A/C. Fosforylering av lamin A/C S392 kan 

ses både hos C2C12- och ST15A-celler (Figur 11 och 17). I Hela-celler hittades dock inga 

skillnader i nivåerna mellan lamin pS22 och pS392 i jämförelse med SUMO2-transfekterade 

och kontrolltransfekterade prover (Figur 8). Detta kunde innebära att den Cdk5-medierade 
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fosforylering av lamin A/C S392 är specifik för nerv- och muskelceller. I 

differentieringsproverna upptäcktes att lamin A/C-fosforyleringen ökar överlag för både S22 

och S392 under differentieringens gång. Fosforylering av S22 ökar vid 24 timmar, medan 

fosforylering av S392 ökar vid 72 timmar efter att myoblasterna inducerats att differentiera 

(Figur 11). Eftersom fosforylering av lamin A/C-S392 är förhöjd i de SUMO2-transfekterade 

proverna, medan nivåerna på desmin och troponin är detsamma som i kontrollproverna kan det 

tolkas som att denna specifika fosforylering inte har någon betydelse för myoblast-

differentieringen.  

Då fosforylering av S392 på lamin A/C visades gå upp i cellprover med ökad proliferation- och 

överlevnadsförmåga, vore det intressant att undersöka ifall denna fosforylering har en roll vid 

signaleringen av dessa processer. Betydelse av lamin A/C S392-fosfoylering för proliferation 

och cellöverlevnad kunde undersökas genom transfektering av celler med muterade versioner 

av lamin A/C som antingen inte kan fosforyleras eller som härmar ständig fosforylering. För 

detta ändamål kunde en editerad plasmid med lamin A/C användas, där serinet på plats 392 

bytts mot en aminosyra som inte går att fosforylera. Passliga ersättare för serin är alanin och 

asparaginsyra, då dessa påminner strukturellt till serin. För att vidare verifiera att S392-

fosforyleringen på lamin A/C i SUMO2-transfekterade celler är Cdk5-medierad, borde 

immunoblottning utföras av cellprover med förhöjda SUMO2-nivåer där Cdk5-aktiviteten 

inhiberats.  

Mycket är idag oklart om hur fosforylering av laminer under interfasen påverkar genuttrycket. 

Därför vore det intressant att studera vilka gener som uppregleras vid ökad S392-fosforylering, 

samt vilka gener vars uttryck minskar vid transfektering av lamin A/C S392-mutanter. Denna 

studie kunde utföras genom att först isolera mRNA från prover som framställts på ovannämnda 

sätten, sedan konvertera mRNA:et till cDNA så att genuttrycket kunde analyseras med DNA-

mikromatriser. 

 

5.7 Brister och tillkortakommanden i studieupplägget 

Det bör tydliggöras att studieupplägget i denna avhandling kräver komplettering så att de 

åskådliggjorda effekterna som p35-sumoylering hade på myoblaster och neurala 

prekursorceller kunde utvärderas tydligare. I denna studie transfekterades celler förutom med 

SUMO2 också med HA-p35. Som det nämndes inledningsvis gjordes detta för att underlätta 

detektering av p35, då antikroppar ämnade för p35 oftast binder väldigt ospecifikt. Effekten av 
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SUMO2-transfekteringen kontrollerades med en kontrolltransfektion av GFP, medan effekten 

av p35-transfekteringen inte kontrollerades även om p35-transfekteringen utfördes i alla prover, 

vilket gör dem således jämbördiga. Men för att studera mer exakt vilken effekt enbart p35 hade 

på de erhållna resultaten borde dessa ha jämförts med prover som transfekterats enbart med p35 

och prover som transfekterats med en kontroll som härmar p35. Därtill borde prover som 

transfekterats med p35 och SUMO2 ha jämförts med prover som transfekterats med en kontroll 

som härmar p35 och SUMO2.  

Under studiens gång förekom även svårigheter att utföra visa experiment, vilket ledde till att 

resultat uteblev eller att de resultaten som erhölls var intetsägande. En sådan svårighet var att 

immunoprecipitera lamin A/C via HA-p35. Orsaken varför den SUMO2-medierade bindningen 

mellan lamin A/C och p35 inte kunde visas genom immunoprecipitering av HA-p35 förblev 

oklar. Flera saker är problematiska med western blotten av HA-IP: n. Först så visar blotten att 

inget HA-p35 finns i lysaten, men nog i IP-proverna. Därtill finns lamin A/C i båda IP-proverna 

samt i den negativa kontrollen utan antikropp (Figur 8.B). Detta kan bero på för hög 

koncentration av proteiner som gör att proteinerna binder ospecifikt till magnetkulorna och/eller 

antikropparna. Detta kunde lösas genom att reducera mängden prov som tillsätts på 

magnetkulorna eller minska på mängden magnetkulor och/eller mängden antikropp. Då det 

återfinns starka lamin A/C-band i pellettproverna kunde det tolkas att lyseringen var 

ofullständig och att det kunde lösas med bättre homogenisering av proven. Magnetkulor kunde 

möjligtvis blockeras med BSA för att minska på ospecifika bindningar. Andra sorters 

magnetkulor kunde också testas. Det är dock vanligt med problem att immunoprecipitera 

intermediärfilament genom andra proteiner eftersom intermediärfilmantsubenheterna är starkt 

bundna till varandra. Detta gör att det i detta fall torde finnas mycket lamin bundet till varandra 

i jämförelse med mängden p35 som är bundet till lamin A/C, och därmed skulle inte mängden 

p35 räcka till för att dra ner lamin A/C. 

I denna studie gjordes även försök att analysera den procentuella mängden apoptotiska ST15A-

celler efter att de behandlats med H2O2. Det visades dock vara problematiskt att erhålla 

trovärdiga resultat. Problemet låg främst i finnandet av de optimala förhållandena. Vid vissa 

upprepningar var mängden apoptotiska celler lika stora mellan H2O2-behandlade celler och de 

obehandlade cellerna, medan det i vissa upprepningar inte gick att analyserar H2O2-behandlade 

proverna eftersom cellerna var för fragmenterade. En flödescytometrianalys av PI-färgade 

H2O2-behandlade ST15A-celler gjordes i studien Sahlgren et al., 2006, men i den egna studien 

uppnåddes inga optimala förhållanden. De faktorer som påverkar hur detta experiment lyckas 
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är cellkonfluensens i förhållande till H2O2-koncentrationen i cellmediet samt exponeringstiden, 

det vill säga, längden på den tid där celler befinner sig i en miljö med tillsatt H2O2. Dessutom 

bör det sägas att ingen immunoblottning med Cdk5-inhiberade prover utfördes i denna studie 

på grund av tidsbrist.  

Ett resultat i denna studie som strider mot tidigare resultat är att Cdk5-inhibering inte skulle ha 

någon signifikant effekt på proliferationen (Figur 19). För att ta reda på ifall 

Roscovitinebehandlingen lyckades borde denna studie komplementäras med analys av Cdk5-

aktiviteten på samma sätt som utfördes i Sahlgren et al., 2006. Detta kunde användas till att 

fastställa nivån på Cdk5-aktivteten samt för att se ifall Roscovitinebehandlingen kunde 

optimeras. Därtill kunde andra tillvägagångssätt för nedreglera Cdk5 testas för att ta reda ifall 

dessa var mer lämpade för denna studie. En alternativ metod kunde vara att sänka Cdk5-

uttrycket genom RNAi. Optimering av denna forskning kunde vara av stor betydelse ifall det 

kunde ge ytterligare information om en möjlig SUMO2-medierad förflyttning av Cdk5-

aktiviteten från cytoplasman till cellkärnan och till kärnlaminan. Då det även visats att nukleärt 

Cdk5 hämmar proliferationen hos nervceller (Zhang et al., 2008) vore det intressant ifall p35-

bindandet till lamin A/C vore en mekanism för att åter-inducera proliferationen.  
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6 Sammanfattning och framtida perspektiv 

I denna pro gradu-avhandling påvisas att SUMO2 agerar som ett länkarprotein för lamin A/C 

och Cdk5-aktivatorproteinet p35. Därtill visades att SUMO2-överuttryckande neurala 

prekursorceller har bättre förmåga till proliferation och resistans mot apoptos inducerad genom 

oxidativ stress. Cdk5 visade indikationer på att delta i regleringen av proliferation och apoptos 

på ett SUMO2-beroende sätt, men signifikansen av dessa resultat kunde inte styrkas. Förhöjning 

av SUMO2-nivåerna visades inte ha någon effekt på differentieringen av myoblaster. Celler 

som överuttryckte SUMO2 visades ha högre nivåer av lamin A/C S392 fosforylering. Denna 

aminosyra är ett fosforyleringsmål för Cdk5, vilket indikerar att sumoylering bidrar till ökad 

Cdk5-aktivitet vid kärnlaminan. Denna avhandling skapade följdfrågor som kräver fortsatt 

forskning. De stora frågorna är hur sumoylering av laminer påverkan på organiserandet av 

kärnlaminan och vad är dess koppling till cellulära respons mot oxidativ stress. Då sumoylering 

har visats öka vid ökad cellstress kunde en hypotes vara att oxidativ stress initierar sumoylering 

av lamin A/C. För fortsatt forskning är SUMO2:s effekter på Rb- och p53-signalering och deras 

kopplingar till Cdk5/p35 intressanta. 

I denna avhandling undersöktes SUMO2:s inverkan på tre olika cellulära funktioner, varav två 

studeras med ST15A-celler och en studerades med C2C12-celler. Denna uppdelning gjordes då 

det fanns mer information från tidigare studier om Cdk5:s inverkan på proliferation och apoptos 

i ST15A-celler och dess inverkan på differentiering inom C2C12-celler. Följaktligen kunde 

resultaten från denna studie vidare verifieras genom ombytta studier, det vill säga, SUMO2:s 

inverkan på proliferation och apoptos hos myoblaster och differentieringen hos neurala 

prekursorceller kunde studeras. Indikationer på att myoblaster med höjda SUMO2-nivåer har 

bättre prolifereringsförmåga erhölls redan i denna avhandling (Figur 10).  

Forskning om SUMO2:s betydelse för muskel- och nervceller kunde hjälpa att utveckla nya 

behandlingsmetoder för muskelrelaterade och neurodegenerativa sjukdomar. Studier av 

sumoyleringens kopplingar till både proliferation och apoptos kunde även hjälpa oss att 

utveckla nya behandlingsmetoder emot cancer.  Studier med sumoylering av laminer kunde öka 

vår förståelse för cellulära mekanismer vid cellulär stress. Cellers förmåga att tåla exempelvis 

oxidativ stress är en viktig faktor vid balanserandet mellan cellöverlevnad och apoptos. Vidare 

forskning borde fokuseras på genom vilka mekanismer som SUMO2 skyddar lamin A/C från 

att brytas ned av kaspaser vid apoptos. Cdk5-signaleringen har visats vara väldigt komplex och 

av stor betydelse för en rad olika funktioner i muskel- och nervceller. Genom att studera hur 

Cdk5-aktiviteten regleras ökar det vår förståelse för dess cellulära funktioner i både muskel- 
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och nervvävnad. I framtiden krävs ytterligare satsningar för att förstå hur sumoylering av Cdk5-

aktivatorproteinet p35 påverkar Cdk5:s aktivitet, funktion och lokalisering. 

 

 

Figur 20. Sammanfattning av denna pro gradu-avhandling. SUMO2 har visats binda till p35 och 

hindra den från proteosomal nedbrytning och att den lokaliseras vid kärnlaminan. Detta torde innebära 

att SUMO2 förhindrar p35 för att myristoyleras och från att interagera med nestin. I denna avhandling 

visades att SUMO2 möjliggör bindandet av p35 till lamin A/C, vilket förflyttar Cdk5 till kärnlaminan 

var den fosforylerar lamin A/C vid S392. SUMO2-överuttyck ledde till ökad proliferation samt minskad 

apoptos hos neurala prekursorceller, vilket kunde antas var länkat till Rb och p53, två viktiga 

signalproteiner som visats samverka med Cdk5.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Antikroppar 

 

Tabell 1. Primärantikropparna som användes, deras respektive koncentrationer, antigener samt 

tillverkare 

Antikropp Antigen Tillverkare Användning Utspädning 

Lamin A/C  Mus Cell Signaling Technology IB 1: 2000 

Lamin A/C p-Ser22 Kanin Cell Signaling Technology IB 1: 1000 

Lamin A/C p-Ser392 Kanin Cell Signaling Technology IB 1: 1000 

GFP-JL8 Mus Clontech IB 1: 1000 

HA Kanin Cell Signaling Technology IB, IF 1: 1000 

Desmin Kanin Cell Signaling Technology IB 1: 2000 

Troponin Mus Sigma IB 1: 1000 

Cdk5 Kanin Santa Cruz Biotechnology IB 1: 1000 

PARP-1 Mus IgG1 Biovision IB 1: 1000 

GAPDH Kanin Cell Signaling Technology IB 1: 2000 

α-tubulin Mus Developmental Studies 

Hybridoma Bank 

IB 1: 1000 

 

Tabell 2. Sekundärantikropparna som användes, deras respektive koncentrationer, antigener 

samt tillverkare 

Antikropp Tillverkare Användning Utspädning 

Anti-mus Promega IB 1: 10 000  

Anti-kanin Promega IB 1: 10 000  

Anti-mus IgG1 Southern Biotech IB 1: 10 000  

Anti-kanin Life Technologies IF 1: 1000  
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Bilaga 2: Receptbilaga 

APS 10 % 

1g APS i 10 ml vatten 

 

0,5 M DTT 

0,771 g DTT (MW 154 g/mol) 

10 ml MQ-H2O  

  

0,5 M EDTA pH 8 

93,06 g EDTA 

Slutvolym 500 ml 

 

Geler för SDS-PAGE-gelarna 

Nedre gel 

 7,5 % 10 % 12,5 % 

Stocklösning för 

nedre gel (ml) 

3  3 3 

 20 % SDS (ml)  0,06 0,06 0,06 

Akrylamid (ml) 3 4 5 

MQ-vatten (ml) 6 5 4 

10 % APS (ml) 0,06 0,06 0,06 

TEMED (ml) 0,006 0,006 0,006 

 

Övre gel 

Stocklösning för övre gel  1,25 ml 

 20 % SDS  0,025 ml 

Akrylamid  0,75 ml 

MQ-vatten 3 ml 

10 % APS  0,04 ml 

TEMED  0,02 ml 

 

10x Körbuffert  

30 g Tris-Bas 

144 g Glycin 

Slutvolym 1 L 

 

3x Laemmli-lyseringsbuffert 

30 % glycerol 

3 % SDS (20 %) 

0,1875 M Tris-Cl pH 6,8 

0,015 % bromofenolblått 

3 % β-merkaptoetanol 

 

2 M NaCl (100 ml) 

11,69 g NaCl (MW=58,44 g/mol)  

 

1 M NEM 

0,125 g NEM (Sigma-Aldrich, Saint 

Louis, MO, USA) (MW=125,13 g/mol) 

1 ml etanol 

 

10x PBS 

80 g NaCl  

2 g KCl  

18,1 g Na2HPO4 * 2 H2O 

2,4 g KH2PO4 

Slutvolym 1 L 
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PI 

1 tablett av Pierce Proteas-och 

fosfatasinhibitor minitabletter (Thermo 

Scientific, Waltham, MA, USA) i 10 ml 

MQ-vatten 

 

Stocklösning för nedre gel 

1,5 M Tris-Bas pH 8,8 

 

Stocklösning för övre gel 

0,5 M Tris 

0,4 % SDS  

 

10 x TBS  

80 g NaCl 

2 g KCl 

30 g Tris-bas 

Slutvolym 1 L 

 

 

 

0,5 M TRIS-HCl pH 7,5 

60,57 g Tris 

Justera pH till 7,5 med HCl 

Slutvolym 1 L 

 

Tritonbuffert (50 ml) Slut-

koncentration 

Tris-HCl pH 7,5 5 ml 50 mM 

NaCl 3,75 ml 150 mM 

Triton 2,5 ml 0,5 % 

EDTA 0,1 ml 1 mM 

MQ-H20 35,7 ml  

PI 2 ml 40 µl/ml 

NEM 1 ml 20 µl/ml 

DTT 0,05 ml  1 µl/ml M 

 

5x Överföringsbuffert 

5,82 g Tris-bas 

2,93 g Glycin 

200 ml metanol 

Slutvolym 1 L 
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