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Sammanfattning 

G-proteinkopplade receptorer (GPCR) utgör den största receptorfamiljen och är 
nödvändig för cellkommunikation och fysiologisk kommunikation med omgivningen. 
GPCR medverkar i de flesta av kroppens fysiologiska funktioner och därför riktar sig 
många av dagens läkemedel mot GPCR. Bradykinin (BK) är en potent pro-
inflammatorisk peptid som frisätts vid plasmakontakt aktivering följt av kallikrein 
medierad nedbrytning av högmolekylära kininogen. BK verkar via två GPCR, B1 (B1R) 
och B2 (B2R), vilket leder till ökad vasodilatation och vaskulär permeabilitet. 
Överdriven aktivering av detta system är inblandad i ärftligt Angioödem (HAE), BK 
antagonism vid B2R är ett effektivt akut alternativ vid behandling av denna sjukdom. 
Men det finns skäl att tro att B1R deltar för att förlänga BK svaret, vilket antyder att 
B1R är ett ytterligare terapeutiskt mål.  
 
Hypotesen är att B1R heterodimeriserar med B2R, vilket påverkar funktionen och den 
farmakologiska profilen av receptorn. En effektiv behandling av HAE kräver därför en 
utformning av nya antagonister inriktade på en B1R/B2R heterodimer. 
 
Human embryonic kidney celler (HEK293)  som samuttrycker B1R och B2R användes i 
cellsystemet. Receptorfunktionen analyserades genom att övervaka  receptormedierad 
stimulering av fosfoinositid (PI) hydrolys. Celler märktes först med [3H] myo-inositol i 
20 timmar. Efter stimulering med receptoragonister och antagonister lyserades 
cellerna och [3H] inositolfosfater isoleras genom anjonbyteskromatografi. Därefter 
mättes radioaktivitet i en vätskescintillations räknare. Statistisk utvärdering av data 
gjordes med hjälp av GraphPad Prism-programmet.  
 
Mina preliminära resultat indikerar att när B1R och B2R samuttrycks i HEK293 celler 
sänks svaret av B1R agonisten DAKD jämfört med celler som endast uttrycker B1R. 
Resultaten talar även för att tillsatts av antagonisten HOE140 till samuttryckta 
receptorer, höjer B1R svaret av agonisten DAKD. Receptor signaleringen verkar alltså 
vara olika i samuttryckta receptorer jämfört med receptorer uttryckta var för sig. Detta 
kan bero på en allosterisk interaktion mellan receptorerna som påverkar agonist eller 
antagonist svaret. En annan tolkning kan vara att B1R stabiliserar B2R på cellytan 
vilket leder till ett annorlunda receptorsvar.  
 
Hittills har forskning fokuserat på att undersöka hur BK agonister och antagonister 
fungerar gentemot sin specifika receptor B1 eller B2. Få studier har gjorts för att 
undersöka hur dessa receptorer signalerar när de olika receptorerna bildar 
heterodimerer. Detta leder till en sned bild av de resulterande fysiologiska processerna 
och möjligheterna att påverka dessa farmakologiskt. Med kunskap om hur receptorerna 
aktiveras i förhållande till varandra kan nya läkemedel designas. Men innan dess 
behövs ytterligare studier göras. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: G-proteinkopplad receptor, Bradykinin receptor, Fosfoinositid hydrolys, 
Heterodimerisering 
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Förkortningar  
 
B2R   B2-receptorer 

B1R  B1-receptorer 

BK  Bradykinin 

C1INH  Proteinet C1 esterashämmare 

C1-INH C1-INH koncentrat 

Ca2+   Kalciumjoner  

CPM  Karboxypeptidas M  

CPM  Counts per minute 

CPN  Karboxypeptidas N  

DABK  des-Arg9-BK 

DAG  Diacylglycerol 

DAKD  des-Arg10-KD 

DMEM  Dulbecco’s modified eagle’s medium 

DPM   Sönderfall per minut 

FB1  FLAG-märkt B1R  

FCS  Fetalt kalvserum 

GPCR  G-proteinkopplade receptorer 

HAE  Hereditärt angioödem 

HB2   Hemaglutinin märkt B2R 

HEK293 Human embryonic kidney cells 

HMWK Kininogen med hög molekylvikt 

IP3  Inositoltrifosfat 

KD  Kallidin /Lys-BK 

LMWK  Kininogen med låg molekylvikt 

Mock  Tom plasmid  

NO  Kväveoxid  

NT  No treatment/ frånvaro av stimulus 

PGI2  Prostacyklin 

PIP2  Fosfatidylbifosfat  

PI hydrolys Fosfoinositidhydrolys 

PKC  Proteinkinas C  

PLC  Fosfolipas C  
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Introduktion  
 
Effektiv kommunikation mellan celler är ett krav för att alla livsviktiga funktioner i 
kroppen ska fungera. Denna kommunikation sker via receptorer på cellens yta som kan 
ta emot signaler. De sträcker sig över cellens membran vilket gör att signalöverföring 
kan ske in till cellen där informationen kan bearbetas och leda till ett svar.  
 
Den största gruppen av receptorer är G-proteinkopplade receptorer (GPCR). 
Människan uppskattas ha ungefär 800 olika GPCR i kroppen och varje enskild receptor 
är kopplad till en specifik funktion. GPCR är involverad i princip alla fysiologiska 
händelser i hela kroppen och liganden som binder in kan vara av olika typer till 
exempel lipider, joner, hormoner, doftämnen och nervsignalsubstans. GPCR är också 
den viktigaste måltavlan för behandling av olika sjukdomar, 30 % eller mer, av alla 
receptbelagda läkemedel som används idag riktar sig mot dessa receptorer (1,2).  
 
GPCR består av en extracellulär N-terminal, en polypeptidkedja sträcker sig ut och in 
genom membranet sju gånger och med en intracellulär C-terminal. Detta gör dem 
väldigt lämpade att överföra signaler in till cellen. Liganden binder extracellulärt i en 
ficka bildad av proteinsegmenten. På insidan av membranet binder ett G-protein med 
sina tre subenheter α, β, och γ, där α subenheten binder nukleotiderna GDP i vilande 
form och GTP i aktiv form. När en ligand binder in till en receptor så sker en 
konformationsändring vilket leder till en kedja av reaktioner på insidan med olika 
cellfunktioner som följd (3,4).  
 

Bild 1. Schematisk bild av GPCR i cellmembran.  
GPCR kan aktiveras av att en ligand binder extracellulärt, därefter genomgår receptorn en 
konformationsändring. G-proteinet som sitter intracellulärt består av ett komplex av tre 
subenheter α, β och γ. α subenheten byter ut GDP mot GTP, därefter dissocierar α subenheten 
och reglerar målproteiner. Målproteinerna tar emot signaler via sekundära budbärare. GTP 
hydrolyseras till GDP för automatisk inaktivering. Bild lånad av Stefan Broselid med tillstånd.  
 
Kininer tillhör familjen G-protein kopplade receptorer och verkar via två receptortyper, 
B1 och B2. Kininer är potenta pro-inflammatoriska peptider med en etablerad roll vid 
inflammation och smärta genom att öka vasodilatation och vaskulär permeabilitet.  
De bildas genom klyvning av cirkulerande proteiner, kininogener, genom aktivering av 
proteaserna kallikrein. Det finns två former av kininogen, kininogen med hög 
molekylvikt (HMWK) och kininogen med låg molekylvikt (LMWK). Kinin systemet 
frisätter vasoaktiva kininer via aktivering av vävnads- och plasmakallikrein från 
HMWK eller LMWK.  Det finns främst två typer av kininer, Bradykinin (BK) och Lys-
BK, också kallad kallidin (KD). Aktivt vävnadskallikrein verkar på LMWK för att 
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frisätta KD medan BK bildas från HMWK av plasmakallikrein, dessa kininer fungerar 
som agonister på B2 receptorer (B2R). Det C-terminala argininet på BK och KD kan 
klyvas av karboxypeptidas M (CPM) eller karboxypeptidas N (CPN) och generera des-
Arg9-BK (DABK) eller des-Arg10-KD (DAKD), vilket istället aktiverar B1 receptorer 
(B1R) (5,6,7).  
 
B1R och B2R är identiska till 36 % på aminosyranivå men det finns en del skillnader.  
B2 receptorn är spridd i kroppen, är konstant uttryckt och nedregleras snabbt som svar 
till BK. B1 receptorn kräver induktion av specifika proinflammatoriska stimuli och 
nedregleras långsamt. Förutom dessa skillnader finns B2R alltid på cellytan medan B1R 
tar sig till cellytan när inflammatoriska ämnen frisätts i kroppen. Därför är 
uttrycksnivån vanligtvis låg i friska vävnader men hög vid inflammatoriska tillstånd. 
Studier har även visat att B1R är inblandad i den kroniska fasen av en inflammation 
medan B2R är inblandad i den akuta fasen (4).  
 
Båda receptorerna är inblandade i många patofysiologiska processer band annat 
ödembildning, smärta, inflammation och reglering av celltillväxt, hjärtfunktion och 
njurfunktion. Med tanke på att de har en spridd fysiologisk funktion, är det inte 
förvånande att studier har visat att de är inblandade i många olika sjukdomar, såsom 
hypertension, cancer, luftvägssjukdomar, ateroskleros och diabetes (4,8). 
 
Överdriven aktivering av kininsystemet är inblandat i hereditärt angioödem (HAE). 
Detta är en sällsynt, ärftlig och potentiellt livshotande sjukdom som drabbar både män 
och kvinnor i alla etniska grupper. HAE yttrar sig som akuta smärtsamma attacker med 
svullnad i ansikte, övre luftvägarna, magtarmkanalen eller perifert. Svullnaderna 
orsakas av en defekt eller frånvaro av genproduktionen av C1 esterashämmare (C1INH) 
som reglerar den proteolytiska kaskaden av kallikrein vilket leder till ökad frisättning 
av BK. Utvecklingen av läkemedel för denna sjukdom har fokuserat på C1-INH 
koncentrat, försvagade androgener, kallikrein hämning, antifibrinolytika och BK 
antagonism. Det finns godkända läkemedel för intravenös administrering både för akut 
och förebyggande behandling men läkemedlen är förhållandevis dyra, tillgången är 
begränsad i vissa länder och är förknippade med biverkningar. Kallikrein hämmare och 
BK antagonister har visat sig effektiva vid akuta attacker men användning i 
förebyggande syfte är inte lika effektivt, delvis på grund av kort halveringstid. För 
långtidsprofylax är försvagade androgener effektiva men biverkningsprofilen begränsar 
dess användning (9,10). 
 
En randomiserad, dubbelblind kontrollerad studie visade att Ikatibant (HOE140), en 
antagonist mot B2 receptorn, har en snabbare symtomlindring jämfört med 
Tranexamsyra (antifibrinolytika) och placebo (11). År 2011 blev läkemedlet godkänt för 
självbehandling men det är endast godkänt för vuxna (9). Antagonism av BK vid B2R är 
alltså en effektiv akut behandling men det finns skäl att tro att B1R deltar i att förlänga 
svaret av BK, vilket gör B1R till ett ytterligare förmodat terapeutiskt mål (12). 
  
B1 och B2 receptorerna är båda kopplade till G-proteinet Gq, som kan aktivera 
fosfolipas C (PLC) vilket leder till hydrolys av fosfatidylbifosfat (PIP2) som bildar två 
sekundära budbärare inositoltrifosfat (IP3) och diacylglycerol (DAG). Båda bidrar till 
att aktivera proteinkinas C (PKC) och flera signalvägar, bland annat frisättning av 
intracellulära kalciumjoner (Ca2+) och kväveoxid (NO). Frisättning av NO och 
produktion av prostacyklin (PGI2) är delvis orsaken till att aktiveringen av dessa 
kininreceptorer leder till ökad vaskulär permeabilitet och vasodilatation (3,13) 
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Bild 2. Schematisk bild av B1R och B2R signalering.  
BK eller DAKD stimulerar respektive receptor att aktivera Gq-protein. Då ökar aktiviteten hos 
enzymet fosfolipas C, som producerar inositoltrifosfat (IP3) och diacylglycerol (DAG) från 
fosfatidylbifosfat (PIP2). Dessa sekundära budbärare reglerar intracellulära händelser, bland 
annat frisättning av kalciumjoner (Ca2+) från endoplasmatiskt retikulum (ER) och aktivering av 
proteinkinas C (PKC). Inositol och fosfatidinsyra (PA) kan stimulera återsyntes av PIP2.  Bild 
lånad av Fredrik Leeb-Lundberg med tillstånd.  
 
Data från en studie visar att B2R är riktad till en återvinningsväg under 
receptormedierad endocytos medan B1R är riktad till en nedbrytande väg. B2R är 
stabila på cellytan i frånvaro av agonist men vid aktivering av B2R samlas ligand-
receptorkompexet snabbt i klatrin belagda vesiklar som sammansmälter med 
endosomer och sedan lysosomer. B2R cirkulerar sedan tillbaka till cellytan och 
återanvänds. Men B1R genomgår konstant endocytos via klatrin belagda vesiklar som 
sedan sammansmälter med lysosomer och bryts ned. När B1R aktiveras hämmas 
endocytosen, därmed försenas förloppet och receptorn stabiliseras på cellytan. Det 
visades alltså att B2R och B1R signalering använder olika vägar i det endocytiska 
systemet vilket förklarar hur B1R upprätthåller sin agonist signalering (14). 
 
En tidigare studie visade att det finns ett samspel mellan B2R och B1R, de kan bilda 
heterodimerer. Det rapporterades att B1R bildar plasmamembrankomplex med B2R 
vilket involverar proteolytisk nedbrytning av B2R som leder till mindre 
bindningsställen på cellytan. Emellertid verkar detta leda till ett ökat receptorsvar (15).  
 
En studie som undersökte detta vidare tittade på celler som samuttrycker B1R och B2R 
för att undersöka förhållandet mellan PI hydrolys och receptor medierad signalering. 
När receptorerna samuttrycktes och stimulerades med agonister stabiliserades B1R på 
cellytan, signaleringen hämmades via denna receptor medan signaleringen via B2R 
ökade. Man kunde också se att vid tillsatts av en B2 agonist styrdes både B1R och B2R 
genom samma endocytiska väg (16). 
 
I en annan studie som var intresserad av detaljerna kring hur kinin receptorerna 
regleras, fann att när B1R bildar heterodimer med B2R resulterade det i att B1R 
nedreglerades vid tillsatts av en B2R agonist. Men celler som behandlats med en B1R 
agonist påverkade inte B2R svaret. Vanligtvis är B2R signalering och endocytos 
oberoende och sker efter varandra, medan B1R signalering och endocytos är beroende 
och sker spontant.  Eftersom att B2 svaret försvinner snabbt medan B1 svaret är 
ihållande, skulle man kunna justera det inflammatoriska svaret genom att förlänga B1R 
signalering i frånvaro av B2R (12). 
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Syfte  
 
Hypotesen för denna studie är att B1R heterodimeriserar med B2R, vilket påverkar 
funktionen och den farmakologiska profilen av receptorn. En effektiv behandling av 
HAE kräver därför en utformning av nya antagonister inriktade på en B1R/B2R 
heterodimer. Preliminära studier som utvärderar denna hypotes kommer att ske 
genom att behandla rekombinanta celler som samuttrycker B1R och B2R med olika 
Bradykinin agonister och antagonister.  
 
 
Metod 
 
Tabell 1. Överblick av använda receptorer i alla experiment  med olika koncentrationer av  
agonister och antagonister. 

Receptor	  	   B1	  	   	  	   B2	  	   	  	   B1	  +	  B2	  	   	  	  
Agonist	  	   BK	  	   0,1	  µM	   BK	  	   0,1	  µM	   BK	  	   1	  µM	  

	  	   DAKD	  	   0,1	  µM	   DAKD	  	   0,1	  µM	   DAKD	  	   1	  µM	  

Antagonist	  	  
  

HOE140	  	   1	  µM	   HOE140	  	   0,00001	  µM	  

	  	  
  	   	  

HOE140	  	   0,0001	  µM	  

	  	  
  	   	  

HOE140	  	   0,001	  µM	  

	  	  
  	   	  

HOE140	   0,01	  µM	  

	  	  
  	   	  

HOE140	  	   0,1	  µM	  

	  	  
  	   	  

HOE140	  	   1	  µM	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   R715	  	   1	  µM	  
 
Cellodling 
Cellinjen Human embryonic kidney (HEK293) celler som stabilt uttrycker B1R odlades 
i Dulbecco’s modified eagle’s medium (DMEM) med 10 % fetalt kalvserum (FCS) och 1 
% Penicillin/Streptomycin (tillväxtmedium) i 10 % CO2 vid 37 ºC (inkubator). Cellerna 
delades 18-24 timmar före transfektion för att säkerhetsställa att cellerna aktivt delar 
på sig och når önskad konfluens (70-80%). I syfte att förbättra cell- och 
plastvidhäftning användes Poly-D-lysin för att belägga cellplattor. Poly-D-lysin är en 
syntetisk aminosyrakedja som är positivt laddad och molekylen är resistent mot 
enzymatisk nedbrytning. Vid delning tvättades cellerna med PBS innan cellerna 
lösgjordes genom att tillsätta 2 ml trypsin och stoppades tillbaka i inkubatorn. Därefter 
tillsattes tillväxtmedium och cellerna suspenderades med hjälp av en pipett. Celler 
överfördes därefter till 6-brunns plattor och inkuberades (14).  
 
Transfektion  
För att införa nytt genetiskt material in i cellerna transfekterades dem med användning 
av TransIT-LT1 (Mirus) enligt protokoll. Stabilt humant B1R cDNA transfekteras med 
antingen tom pcDNA3.1 vektor (mock) eller pcDNA3.1-fB2, innehållande Zeocin 
selektionsmarkör. För att spåra samuttryck mellan två receptorer gjordes 
epitopinmärkning på receptorernas cDNA. En N-terminal artificiell signalsekvens i 
serie med FLAG epitop och hemaglutinin (HA) epitop tillsattes för att generera 
respektive FLAG-märkta B1R (FB1) och HA-märkta B2R (HB2). Transfekterade celler 
med plasmid innehållande en receptorkonstruktion jämfördes med transfekterade 
celler innehållande mock. Serumfritt DMEM blandases med antingen pcDNA3.1 eller 
HB2. Därefter tillsattes rumsvarmt TransIT-LT1 reagens och sedan pipetterades 
lösningen över cellerna droppvis och plattorna placerades i inkubator under cirka 48 h 
(16).  
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Fosfoinositidhydrolys  
Denna metod användes för att mäta PLC aktivitet, aktivering av Gq leder till aktivering 
av PLC i cellmembranet som i sin tur hydrolyserar PIP2 som producerar IP3 och DAG. 
IP3 defosforyleras sedan stegvis. Genom att inkubera celler med [3H] myo-inositol 
märks PIP2 i cellmembranet, och det radioaktiva PIP2 bryts ned av PLC och leder till 
produktionen av radioaktivt IP3. Genom att använda LiCl blockeras vidare 
defosforylering till inositol och radioaktivt märkta inositolfosfat kan studeras och 
granska signalöverföring och receptor aktivering (12).  
 
HEK293 celler tillsattes till plattor med sex brunnar märkt med [3H] myo-inositol i 
tillväxtmedium under 20 timmar vid 37 ºC CO2. Cellerna inkuberades sedan i DMEM 
med 10 mM LiCl under 1 h vid 37 ºC i CO2. Därefter stimulerades proverna under 30 
min i frånvaro eller närvaro av B1R agonisten DAKD (0,1 µM), B2R agonisten BK (0,1 
µM), B2R antagonisten HOE140 (1 µM) eller B1R antagonisten R715 (1 µM) i DMEM. 
Även olika koncentrationer av HOE140 testades och jämfördes med DAKD. Plattorna 
placerades på is och tvättades med PBS. Celler lyserades sedan med 0,1 M myrsyra i 20 
min vid 4 ºC och centrifugerades sedan i 5 min, max hastighet (20238 rpm) vid 4 ºC 
(15).  
 
Anjonbyteskromatografi 
Supernatanterna sattes till anjonbyteskolonner med DOWEX AG 1-X8 resin, som 
tvättades två gånger med en lågsaltlösning (60 mM ammoniumformiat och 5 mM 
natriumborat). Inositolfosfat eluerades därefter med en högsaltlösning (1 M 
ammoniumformiat och 0,1 M myrsyra) till scintillationsburkar. 15 ml 
scintillationsvätska tillsattes och sedan räknades proverna med avseende på 
radioaktivitet i en Beckman LS 6500 vätskescintillationsräknare (14).  
 
Statistisk utvärdering av data gjordes med hjälp av GraphPad Prism programmet. 
 
 
Resultat 
 
Det finns bevis att B1R och B2R bildar heterodimerer men man vet fortfarande lite om 
hur detta påverkar stimulering med agonister och antagonister. För att undersöka 
följden av B1R och B2R samuttryckta, modifierades receptorerna strukturellt med 
FLAG respektive HA epitoper på N-terminalen och uttrycktes sedan i HEK293 cellinjer. 
Därefter bestämdes att FLAG märkt B1R och HA märkt B2R samuttryckta påverkar 
förmågan hos varje receptor för att mediera agonist- eller antagonist-stimulerad PI 
hydrolys. Eftersom kininer verkar genom att stimulera PLC aktivitet och öka 
ackumulering av inositolfosfat undersöktes PI hydrolys vid receptorstimulering med 
0,1 µM av respektive agonist och 1 µM av antagonist. Generellt används alltid en tio 
gånger större koncentration av antagonisten för att vara säker på att effekten slår 
igenom. Resultaten presenteras som provets sönderfall per minut (DPM), detta får man 
genom att dividera antalet fotoner som detekteras per minut (CPM) med provets 
effektivitet.  
 
Först studerades cellsystem med B1R eller B2R var för sig för att försäkra att materialet 
och metoden fungerar som det rapporterats.  Framför allt gjordes det för att sedan 
jämföra med signalering i celler som uttrycker både B1R och B2R.  Tillsatts utav DAKD, 
en B1R agonist, till HEK293 celler som stabilt uttrycker B1R, visade en stimulerad PI 
hydrolys. Medan BK, en B2R agonist, inte påverkades och detta är konsekvent med 
tidigare studier (figur 2, tabell 3 och 4). På samma vis tillsattes BK och DAKD till 
HEK293 celler med transient transfekterade B2R. Då sågs en stimulering av PI 
hydrolys med BK men inte utav DAKD vilket var förväntat. HOE140, en specifik B2R 
antagonist tillsattes även till transient transfekterade B2R i HEK293 celler, då 
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hämmades PI hydrolysen via BK och stimulering via DAKD var jämförbar med endast 
tillsatts av HOE140 (figur 1, tabell 2).  
 
Tabell 2. Agonist (BK, DAKD) eller antagonist stimulering (HOE140) eller ingen tillsatts (NT) i 
HEK293 celler med transient transfekterade B2R. Disintegrations per minute (DPM) 
representerar atomsönderfallet av strålningen i provet. 

Receptor	   Agonist/Antagonist	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DPM/brunn	  
B2	   NT	   2742,23	  
B2	   BK	   79890,79	  
B2	   DAKD	   3447,20	  
B2	   HOE140	   19061,36	  
B2	   HOE140	  +	  BK	   10414,56	  
B2	   HOE140	  +	  DAKD	   17241,67	  

 
 
 

Figur 1 till vänster. HEK293 celler som uttrycker B2R stimulerades i frånvaro (NT) eller närvaro 
av 0,1 µM agonist (BK eller DAKD) eller 1 µM antagonist (HOE140) och analyserades med PI 
hydrolys som är beskrivet i metod. Resultatet är ett medelvärde av varje del, vilket utfördes i 
duplikat. Utvärdering av data gjordes med hjälp av GraphPad Prism program. 
 
Figur 2 till höger. Normaliserade värden mot NT, i HEK293 celler som stabilt uttrycker B1R.  
Celler stimulerades i frånvaro (NT) eller närvaro av 0,1 µM agonist (BK eller DAKD) och 
analyserades med PI hydrolys som är beskrivet i metod. Resultatet är ett medelvärde av varje 
del som utfördes i duplikat. Utvärdering av data gjordes med hjälp av GraphPad Prism program.  
 
Efter analysen av receptorsignalering i receptorerna var för sig, studerades 
signaleringen i celler med båda receptorerna. För att undersöka förhållandet mellan 
receptorerna användes agonisterna BK och DAKD som tidigare men med en specifik B1 
antagonist (R715). Ett liknande upplägg användes, HEK293 celler som uttrycker B1 
ensamt och celler som uttrycker B1 och B2 tillsammans.  
 
I detta försök stimulerade DAKD PI hydrolys lika mycket i celler med B1R ensamt som 
med B1R och B2R utryckta tillsammans (figur 3). Som vid förra försöket sågs en 
betydande ökning av inositol fosfat formation med BK tillsammans med B2R och B1R 
men inte i celler som endast uttryckte B1R. Närvaron av antagonisten R715 påverkade 
inte svaret av BK, agoniststimulering var lika hög som utan medverkan av R715 (tabell 
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3). B1R hämmades tillsammans med R715 och DAKD, minskningen var likvärdig den 
hämmande effekten av HOE140 och BK på B2R i det tidigare försöket. Detta visar att 
cellsystemet fungerar. 
 
Tabell 3. Agonist (BK, DAKD) eller antagonist (R715) stimulering eller ingen tillsatts (NT) i 
HEK293 celler som stabilt uttrycker B1R och HEK293 celler som stabilt uttrycker B1R med 
transient transfekterade B2R. Disintegrations per minute (DPM) representerar 
atomsönderfallet av strålningen i provet. 

Receptor	   Agonist/Antagonist	   DPM/brunn	  
B1	   NT	   560,35	  
B1	   BK	   652,11	  
B1	   DAKD	   1333,63	  
B1	  +	  B2	   NT	   691,3	  
B1	  +	  B2	   BK	   13803,99	  
B1	  +	  B2	   DAKD	   1396,55	  
B1	  +	  B2	   R715	   785,69	  
B1	  +	  B2	   R715	  +	  BK	   13449,51	  
B1	  +	  B2	   R715	  +	  DAKD	   932,93	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. HEK293 celler som uttrycker B1R eller B1R och B2R stimulerades i frånvaro (NT) eller 
närvaro av 0,1 µM agonist (BK eller DAKD) eller 1 µM antagonist (R715) och analyserades med 
PI hydrolys som är beskrivet i metod. Resultatet är ett medelvärde av varje del, vilket utfördes i 
duplikat. Utvärdering av data gjordes med hjälp av GraphPad Prism program.  
 
För att gå vidare och titta på den vanligaste antagonisten HOE140 som specifikt riktar 
sig till B2R gjordes ett nytt experiment. HEK293 celler som uttrycker både B1R och 
B2R resulterade i en ökning av främst BK medierad PI hydrolys. DAKD ökade PI 
hydrolysen till en liten del även om det var mindre än svaret med B1R ensamt. Dessa 
resultat visar, som förväntat, att DAKD stimulerar B1 receptorn medan BK stimulerar 
B2 receptorn men intressant nog verkar det som att DAKD inte stimuleras lika mycket i 
närvaro av B2R (tabell 4). Närvaron av HOE140 en specifik B2R antagonist, i HEK293 
celler som uttrycker både B1R och B2R, hämmade svaret av BK vilket indikerar ett B2R 
specifikt svar som förväntat. Däremot påverkades formationen av inositolfosfater med 
ökat DAKD svar vid tillsatts av HOE140 jämfört med tillsatts av endast DAKD (figur 4). 
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Detta försök upprepades bortsett från tillsatts av antagonist och liknande resultat 
erhölls (tabell 7 i bilaga).  
 
Tabell 4. Agonist (BK, DAKD) eller antagonist (HOE140) stimulering eller ingen stimulus (NT) i 
HEK293 celler som stabilt uttrycker B1R och HEK293 celler som stabilt uttrycker B1R med 
transient transfekterade B2R. Disintegrations per minute (DPM) representerar 
atomsönderfallet av strålningen i provet och presenteras som medelvärde av duplikat.  

Receptor	   Agonist/Antagonist	   DPM/brunn	  
B1	   NT	   338,93	  
B1	   BK	   366,79	  
B1	   DAKD	   1798,71	  
B1	  +	  B2	   NT	   433,25	  
B1	  +	  B2	   BK	   11044,93	  
B1	  +	  B2	   DAKD	   981,00	  
B1	  +	  B2	   HOE140	   466,58	  
B1	  +	  B2	   HOE140	  +	  BK	   528,08	  
B1	  +	  B2	   HOE140	  +	  DAKD	   2256,87	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. HEK293 celler som uttrycker B1R eller B1R och B2R stimulerades i frånvaro (NT) eller 
närvaro av 0,1 µM agonist (BK eller DAKD) eller 1 µM antagonist (HOE140) och analyserades 
med PI hydrolys som är beskrivet i metod. Resultatet är ett medelvärde av varje del, vilket 
utfördes i duplikat. Utvärdering av data gjordes med hjälp av GraphPad Prism program.  
 
För att vidare undersöka hur antagonisten HOE140 påverkar DAKD att stimulera PI 
hydrolys i celler som uttrycker både B1R och B2R testades mängden HOE140 som är 
nödvändigt för att öka DAKD signalen (figur 5). DAKD med koncentrationen 0,1 µM 
tillsattes ensamt och med olika koncentrationer av HOE140 (0,01, 0,1, 1 och 10 nM). 
Det visade sig att när HOE140 tillsattes i mängder mellan 0,01- 1 nM medförde det en 
liten koncentrations beroende ökning av DAKD medierad PI hydrolys. Mellan 1-10 nM 
höjdes DAKD svaret markant, vilket tyder på en känslig övergång från hämning av PI 
hydrolys av B2R antagonist till stimulering av PI hydrolys med B1R agonist (tabell 5).  
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Tabell 5. Agonist (0,1 µM DAKD) eller antagonist (0,01-10 nM HOE140) stimulering eller ingen 
tillsatts (NT) i HEK293 celler som stabilt uttrycker B1R med transient transfekterade B2R. 
Disintegrations per minute (DPM) representerar atomsönderfallet av strålningen i provet.  

Receptor	   Agonist/Antagonist	   DPM/brunn	  
B1	  +	  B2	   NT	   1836,65	  
B1	  +	  B2	   DAKD	  	   2070,68	  
B1	  +	  B2	   DAKD	  +	  HOE140	  0,01	  nM	   2144,87	  
B1	  +	  B2	   DAKD	  +	  HOE140	  0,1	  nM	   2230,96	  
B1	  +	  B2	   DAKD	  +	  HOE140	  1	  nM	   2127,42	  
B1	  +	  B2	   DAKD	  +	  HOE140	  10	  nM	   2919,83	  

 
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Stabilt uttryckta B1R och transient transfekterade B2R i HEK293 celler med tillsatts av 
0,1 µM DAKD och olika koncentrationer av HOE140 (0,01-10 nM), tillsatts av NT och endast 
DAKD visas ej i figuren.  
 
Efter att ha konstaterat att övergången från en PI hydrolys hämning av B2R antagonist 
till en stimulering med B1R agonist låg mellan 1-10 nM gjordes ett nytt experiment för 
att sammanfatta alla fynd. Denna gång användes även B1R ensamt som en jämförelse 
mot DAKD stimulering med båda receptorerna närvarande. HOE140 testades i 
koncentrationerna 0,01-1 µM som en referens mot DAKD och HOE140 (0,01-1 µM) 
tillsatt tillsammans. BK tillsattes även för att visa att HOE140 effektivt hämmar B2R. 
Denna gång var inte DAKD signalen med B1R lika stark som i tidigare försök (tabell 6). 
DAKD medierad PI hydrolys sänktes ej i närvaro av båda receptorerna som sågs 
tidigare. Tillsatts av endast HOE140 gav höga siffror jämfört med ingen tillsatts av 
stimulus. Vid tillsatts av DAKD med HOE140 syns som i tidigare försök en stegring av 
B1R medierad PI hydrolys med ökande koncentration av HOE140. Dessa siffror är som 
tidigare lägre än stimulering med BK men mycket högre än stimulering med DAKD 
(figur 6).  
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Tabell 6. 0,1 µM agonist (BK, DAKD) eller olika koncentrationer antagonist (HOE140) 
stimulering eller inget stimulus (NT) i HEK293 celler som stabilt uttrycker B1R och HEK293 
celler som stabilt uttrycker B1R med transient transfekterade B2R. Disintegrations per minute 
(DPM) representerar atomsönderfallet av strålningen i provet och presenteras som medelvärde 
av duplikat.  

Receptor	   Agonist/Antagonist	   DPM/brunn	  
B1	   NT	   1779,26	  
	  	   DAKD	   2340,45	  
	  	   DAKD	   2438,94	  
B1	  +	  B2	   NT	   2686,24	  
	  	   DAKD	   2986,68	  
	  	   HOE140	  0,01	  µM	   3827,02	  
B1	  +	  B2	   HOE140	  0,1µM	   15594,44	  
	  	   HOE140	  1	  µM	   16224,33	  
	  	   DAKD+HOE140	  0,01	  µM	   5319,48	  
B1	  +	  B2	   DAKD+HOE140	  0,1	  µM	   19760,42	  

	  
DAKD+HOE140	  1	  µM	   23238,39	  

	  	   BK	   71686,71	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. HEK293 celler som uttrycker B1R eller B1R och B2R stimulerades i frånvaro (NT) eller 
närvaro av 0,1 µM agonist (BK eller DAKD) eller antagonist (HOE140) i olika koncentrationer. 
Proven analyserades med PI hydrolys som är beskrivet i metod. Resultatet är ett medelvärde av 
varje del, vilket utfördes i duplikat. Utvärdering av data gjordes med hjälp av GraphPad Prism 
program.  
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Diskussion 
 
Resultaten i min studie antyder att när B1R och B2R samuttrycks får man en annan 
receptor signalering av agonister och antagonister än om receptorerna uttrycks var för 
sig. Jag kan därmed anta att B1R och B2R interagerar med varandra, denna interaktion 
kan påverka signaleringen av kininer och i teorin kan detta ha en betydelse i det 
inflammatoriska svaret.  
 
Till att börja med studerades celler som antingen uttrycker B1R eller B2R för att se att 
cellsystemet fungerar och för att kunna jämföra med resultaten som jag är intresserad 
av, samuttryckta receptorer. Genom att utsätta celler för antingen agonister eller 
antagonister kunde jag studera hur receptorerna signalerar var för sig.  
Jag kunde visa i likhet med tidigare studier att BK är en specifik B2R agonist och DAKD 
en specifik B1R agonist (figur 1 och 2) (4). I praktiken innebär detta att när agonisterna 
stimulerar receptorerna, åstadkommer Bradykinin eller des-Arg10-KD, vasodilatation 
och ökad vaskulär permeabilitet.  Jag kunde även se att antagonisten R715 var en 
verksam hämmare mot B1R och HOE140 hämmade B2R effektivt. Metoderna och 
materialet fungerade alltså och jag kunde gå vidare till att studera receptorerna 
uttryckta tillsammans.  
 
Mina preliminära resultat indikerar att när B1R och B2R samuttrycks sänks svaret av 
B1R agonisten DAKD. Resultaten talar även för att tillsatts av antagonisten HOE140 
höjer svaret av agonisten DAKD. Vad jag känner till är det första gången det kan visas 
att antagonisten HOE140 påverkar agonisten DAKD med ett förstärkt B1R svar (figur 
5). Eftersom att HOE140 är en selektiv kompetitiv antagonist mot B2R, så tävlar den 
inte med B1R agonisten om bindningsplatsen. Det ökade svaret kan bero på att 
HOE140 påverkar B2R som i sin tur påverkar B1R negativt. I det sista experimentet är 
tyvärr DAKD signalen låg och det går inte att avgöra om DAKD sänks i närvaro av båda 
receptorera. Detta skulle kunna bero på att antibiotika har tillsatts i för liten mängd 
vilket kan ha resulterat i att B1R plasmiden stötts ut ur DNAt. Detta skulle leda till för 
få celler med stabilt transfekterade B1R och kan förklara varför DAKD signalen blev 
svagare (figur 6). Eftersom att siffrorna är höga vid tillsatts av HOE140 ensamt i det 
sista försöket, skulle man kunna anta att antagonisten har en egeneffekt, att den är en 
partiell agonist som ger ett delvis svar jämfört med en full agonist som BK (tabell 4).  
 
Dessa data tyder på att, att när receptorerna B1R samuttrycks med B2R så verkar det 
som att det sker en allosterisk modulation av receptorerna. När B2 receptorn finns 
närvarande kan en allosterisk konformationsändring av B1 receptorn ändra 
bindningsaffiniteten för DAKD, vilket kan förklara varför agonist stimuleringen sänks. 
När antagonisten HOE140 tillsätts verkar det som att en allosterisk effekt mellan 
receptorerna förbättrar B1R affinitet för agonisten.  
 
Mina resultat är konsekvent med en studie med omfattande experimentella metoder 
(Zhang X et al. 2015). De visade att B1R heterodimeriserar med B2R i transfekterade 
HEK293 celler när de bland annat undersökte hur agonister påverkar svaret av dessa 
receptorer. Efter stimulering med Kallidin, en B2R agonist höjdes svaret av kalcium 
(signalerar via GPCR), därefter tillsattes DAKD och inget svar erhölls. När celler 
stimulerades först med DAKD och sedan med Kallidin resulterade det i två 
kalciumtoppar efter varandra som svar. Efter förbehandling med en B2R agonist, 
nedreglerades alltså B1R svaret men inte omvänt. Deras upptäckt att aktivering av B2R 
hämmar B1R signalering stämmer överrens med mina fynd (figur 4). I deras studie 
använde dem inte en direkt jämförelse med B1R signalering i celler som uttrycker B1R 
med celler som uttrycker både B1R och B2R, men de fick samma resultat när de 
undersökte IP3 omsättning och arakidonsyra frisättning som precis som kalcium 
signalerar via GPCR. De fick liknande resultat när de genomförde testet i både 
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rekombinanta och naturliga celler vilket tyder på att den rekombinanta modellen 
fungerar och är trovärdig (12). 
 
B1R är beroende av endocytos för agonist stimulerad signal. En annan förklaring kan 
därför vara att B2R uppreglerar B1R att signalera genom att tillfälligt stabilisera B1R på 
cellytan och därmed inte gå in i receptormedierad endocytos. B1R har förmågan att 
förlänga svaret av agonister av sig själv eftersom att receptorn inte går in i endocytos 
lika snabbt som B2R. Därför har det föreslagits att man bör öka membrantrafiken av 
B1R som ett nytt sätt att undersöka antagonism av B1R (14). 
 
Mina resultat stämmer även överens med en studie som undersökte om receptor 
endocytos är olika för B2R och B1R (Enquist J et al. 2014). När båda receptorerna 
stabilt samuttrycktes styrde B2 receptorn signaleringen av B1 receptorn till en B2 
agonist, De jämförde celler som samuttryckte receptorerna med celler som uttryckte 
B1R eller B2R individuellt och testade stimulering med agonister. I celler med B1R och 
B2R ökade signalen av BK jämfört med celler som uttrycker B2R ensamt och DAKD 
signalen minskade jämfört med celler som endast uttrycker B1R (tabell3) (16). 
 
Genom att mäta aktivering av GPCR-signalering via agonister och hämning av 
antagonister kan man få en förståelse för vad som reglerar GPCR aktiviteten. GPCR kan 
som nämnts tidigare, aktivera produktionen av inositoltrifosfat (IP3) genom fosfolipas 
C. PI hydrolys är en allmän metod och ett effektivt mått på agonist och antagonist 
aktivitet vid Gq kopplade receptorer. PI hydrolys analyseras genom att mäta 
ackumulationen av inositolfosfater. Med tillsatts av litium som blockerar 
defosforyleringen av inositolfosfater till inositol kan avläsningar göras av 
receptoraktivering. Detta åstadkoms genom in märkning av radioaktivt [3H]–myo-
inositol i celler. Efter tillsatts av agonist eller antagonist lyseras cellerna för att få ett 
extrakt som innehåller 3H märkta inositolfosfater. Sedan separeras 3H inositolfosfat 
från 3H inositol, genom att använda anjonbyteskromatografi. Kromatografisteget gör 
dock analysen tidskrävande och det är svårare att utföra undersökningen i stor skala. 
Med hjälp av en scintillationsräknare kan man sedan mäta alfastrålning i provet. Den 
radioaktiva substansen skickar iväg alfapartiklar som exciteras av den joniserande 
strålningen och avger sedan ljuspartklar som är proportionerligt till energin. En 
nackdel med metoden är quenching eller släckning som leder till en minskning i 
emissionsenergi eller ljus från provet och därmed blir detta inte tillgängligt för 
detektorerna i scintillatorn. Quenching kan bero på provets egenskaper, exempel 
provets färg, kemiska sammansättning eller fysiska blockering. Signalerna störs alltså 
och man får en minskning i signalens intensitet och därmed ett lägre värde än vad som 
är verkligt (17). 
 
Jag har inte haft möjlighet att upprepa varje experiment tre gånger och därmed inte 
kunnat konstatera om resultaten är statistiskt signifikanta. Det behövs därför 
ytterligare försök för att bevisa resultaten. Jag har även inte haft möjlighet att studera 
celler som stabilt uttrycker B2R utan endast B2R som transient transfekteras in i 
stabila B1R eller HEK293 celler. Därmed utrycks inte alla möjliga celler med B2R. 
Eftersom att BK signalen via B2R generellt är mycket starkare än DAKD via B1R, kan 
man ändå anta att resultaten speglar verkligheten. Problemet med två stabilt 
överuttryckta receptorer är att de kan anknyta till varandra efter en tid och det 
komplicerar resultaten. Fördelen om bara en receptor är överuttryckt är att man vet att 
signalen är meningsfull.  
 
Målet med profylaxbehandling av HAE är att minska frekvensen och svårighetsgraden 
av svullnaderna. Dessa faktorer skiljer sig mycket åt mellan patienterna, vissa kan få 
attacker två gånger per vecka och andra kan vara symtomfria med behandling. När 
ödem uppstår i ett område på kroppen förflyttar sig ödemet ofta till andra områden i 
kroppen. Detta kan uppfattas som ologiskt eftersom symtom som uppstår under en 
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attack utlöses av en lokal aktiveringsprocess och därför borde inte symtom uppstå på 
flera ställen. Det skulle kunna förklaras med antagandet att B1R bara induceras i 
specifika blodkärl och kan därför endast påverka B2R i dessa kärl och då skulle B2R 
antagonisten även kunna påverkar B1R med förlängd signalering.  Antagonister som 
blockerar båda receptorerna B1 och B2 kan därför ha en betydande fördel jämfört med 
att bara blockera Bradykinin via B2R (18). 
 
Tillsammans med mina egna resultat och tidigare studier kan jag dra slutsatser att det 
är som man tror i rekombinanta celler. Fördelen med att uttrycka receptorn över 
normala nivåer i en cellinje är att man vet att den observerade signalen kommer från 
den överuttryckta receptorn. Problemet med det rekombinanta systemet är att miljön 
inte är likadan som i en naturlig cell.  Härnäst skulle man behöva ta steget från 
modellsystem till naturliga system. Vilket kan bli en utmaning eftersom det krävs 
specifika antikroppar mot B1R och B2R. Det är ovanligt svårt att titta på GPCR in vivo 
eftersom att antikropparna som finns tillgängliga är ospecifika och opålitliga. I 
framtiden skulle man behöva utveckla bra undersökningsverktyg som kan hjälpa 
analysen av heterodimerer och därefter skulle man kunna screena peptider som 
påverkar heterodimererna. Man behöver dock jobba parallellt mellan rekombinanta 
och naturliga system eftersom man kan se detaljer i rekombinanta system som man 
inte kan se i naturliga.  
 
En metod där man använder märkning med olika fluorescerande proteiner kallas 
fluorescence resonance energy transfer (FRET), då kan man bestämma avståndet 
mellan märkta receptorer i rekombinanta system. Detta görs genom at mäta energin 
som överförs mellan de fluorescerande taggarna. FRET har använts för att mäta 
avståndet mellan B1- och B2-receptorerna och man har upptäckt en direkt interaktion 
mellan dem. Denna metod skulle även kunna användas för att studera om receptorerna 
påverkar varandra allosterisk eller påverkar varandra till exempel genom en 
konformaionsförändring. En annan metod är bioluminnescence resonance energy 
transfer (BRET), då använder man luciferas för att på liknande sätt som med 
fluorescerande protein avgöra om det sker en interaktion. I ett konfokalmikroskop 
skulle man sedan kunna studera hur det förmodade komplexet bildas mellan 
receptorerna (12).  
 
Med immunoprecipitering är det möjligt att arbeta med naturliga celler, man behöver 
då välja ut en antikropp mot en specifik receptor. Då skulle man kunna dra ut receptorn 
ur lösningen och därmed kunna identifiera vilka proteiner som interagerar med 
varandra och när. Det är dock svårt att hitta en antikropp som specifikt binder till 
receptorn som man är intresserad av. Man kan använda taggar till N- eller C-
terminalen som underlättar arbetet men detta kan bara göras i rekombinanta celler. 
Western blot kan användas för att avgöra om den ena eller den andra receptorn finns i 
en viss celltyp och hur mycket av receptorerna som förekommer. En antikropp används 
för att finna motsvarande antigen, då skulle man kunna undersöka 
receptorinteraktioner och screena för interagerande proteiner.  
 

 
Slutsats 
 
När B1R och B2R samuttrycks antyder mina resultat att svaret av B1R agonisten DAKD 
sänks. Resultaten talar även för att tillsatts av antagonisten HOE140 höjer svaret av 
agonisten DAKD. Det är viktigt att förstå hur receptorer signalerar och vilka faktorer 
som påverkar deras aktivitet. Detaljerad förståelse om reglering av receptorer kan göra 
det möjligt att tillverka läkemedel som kan kontrollera aktiviteten. Hittills har 
forskning fokuserat på att undersöka hur BK agonister och antagonister fungerar 
gentemot sin specifika receptor B1 eller B2. Få studier har gjorts för att undersöka hur 
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dessa receptorer signalerar när de olika receptorerna bildar heterodimerer. Detta leder 
till en sned bild av de resulterande fysiologiska processerna och möjligheterna att 
påverka dessa farmakologiskt. Med kunskap om hur receptorerna aktiveras i 
förhållande till varandra kan nya läkemedel designas. Men innan dess behövs 
ytterligare studier göras.  
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Bilaga 
 
Tabell 7. Agonist (BK, DAKD) eller ingen tillsatts (NT) i HEK293 celler som stabilt 
uttrycker B1R och HEK293 celler som stabilt uttrycker B1R med transient 
transfekterade B2R. Disintegrations per minute (DPM) representerar atomsönderfallet 
av strålningen i provet. 
Receptor	  	   Agonist	  	   DPM/brunn	  
B1	   NT	   723,99	  

	  
BK	   805,9	  

	  
DAKD	   6534,01	  

B1	  +	  B2	   NT	   1540,49	  

	  
BK	   37924,56	  

	  	   DAKD	   6072,04	  
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