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ABSTRACT 

Syndecan-1 is a cell surface proteoglycan which participates in cell adhesion, differentiation, 

motility, morphogenesis and intracellular signaling. The two glycosaminoglycans heparan 

sulfate and chondroitin sulfate are covalently attached to the ectodomain of syndecan-1 via a 

tetra saccharide linkage sequence. However, the ectodomain can be modified having only one 

or neither of the glycosaminglycans attached. The glycosaminoglycans are capable of binding 

ligands such as fibroblast growth factors (FGFs) and support activation of receptors. The 

ectodomain is proteolytically cleaved from the cell surface by metalloproteinases in a process 

known as shedding. Shedding turns the ectodomain into a soluble effector which can 

stimulate other cells in the surroundings by delivering growth factors and also translocate into 

cells through endocytosis. In this study the aim was to find out if a modified ectodomain, 

which only contains chondroitin sulfate, could support intracellular signaling in the absence of 

heparan sulfate. The aim was also to find out whether a modified ectodomain could 

translocate into the cell. The methods used were cell culturing, isolation and purification of 

syndecan-1 ectodomain, cell signaling and immunohistochemistry. It was found that modified 

shed syndecan-1 ectodomain was able to support intracellular signaling almost to the same 

degree as wild type syndecan-1 ectodomain. This may suggest that heparan sulfate does not 

have to be present on the ectodomain to support intracellular signaling, although the signal is 

slightly higher when present. When trying to detect translocation of the ectodomain the results 

were too uncertain and further research is required. 
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INTRODUKTION 

Syndecan-1 är en så kallad proteoglykan vilket är ett protein som har en eller flera 

kolhydratkedjor kovalent bundna till sig. Proteoglykaners funktion är bland annat att delta i 

olika cellulära aktiviteter såsom adhesion och aktivering av tillväxtfaktorer. I stort sett alla 

däggdjursceller producerar proteoglykaner och lokalisationen för proteoglykanerna kan vara 

olika. De kan finnas inuti celler i vesiklar, utsöndras ut i extracellulär matrix eller integreras i 

cellmembranet. Syndecan-1 är en av fyra medlemmar som tillhör familjen syndecaner och de 

flesta celler i kroppen uttrycker åtminstone en typ av syndecan [1]. Syndecaner är 

transmembranproteiner som kan agera som co-receptorer på cellytan och även utgöra en 

sammankoppling mellan extracellulär matrix och cellskelettet. I människan finns det fyra 

typer av syndecaner. Syndecan-1 finns mest i epitelceller och mesenkymala celler 

tillsammans med syndecan-2. Syndecan-2 går även att finna i nervceller. Syndecan-3 uttrycks 

i stort sett endast i nerv- och musklevävnad. Syndecan-4 finns nästan i alla typer av celler och 

är involverad i cell-matrix adhesion [2].  Syndecan-1 deltar i många olika biologiska 

processer såsom proliferation, migration, differentiering av celler, intracellulär 

kommunikation och morfogenes. Det är även känt att syndecan-1 deltar i sårläkning och 

inflammation. Proteinet har en extracellulär och en intracellulär domän. Den extracellulära 

domänen av syndecan-1, även kallad ektodomänen, kan binda till komponenter från 

extracellulär matrix och signalmolekyler medan den intracellulära domänen kan interagera 

med cellskelettproteiner [3]. 

 

I sin vildtypsform är ektodomänen av syndecan-1 glykosylerad av glykosaminoglykanerna 

(GAG) heparansulfat (HS) och chondroitinsulfat (CS), vilka är långa, icke förgrenade, högt 

negativt laddade polysackarider uppbyggda av flera disackarider, antingen N-

acetylglukosamin eller N-acetylgalaktosamin samt en uronsyra. De produceras i 
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Golgiapparaten och de får sin negativa laddning genom att de har en stor mängd sulfatgrupper 

bundet till sig. På grund av sina negativa laddningar har GAG förmåga att interagera med en 

stor mängd olika proteiner och andra positivt laddade molekyler och kan på så sätt utgöra en 

viktig funktion i många olika biologiska processer. GAG har hög viskositet och elasticitet. De 

har en konsistens som kan liknas vid slem och fungerar som en smörjande vätska i leder. HS 

produceras i alla däggdjursceller och är viktig för bland annat utvecklingen av embryon och 

homeostas hos vuxna [4]. CS är en av de huvudsakliga komponenterna i extracellulär matrix, 

bland annat i hjärnan där en av uppgifterna är att upprätthålla formbarheten [5]. CS binder 

kollagenfibrer och finns i stora mängder i brosk där dess negativa laddningar hjälper till att 

upprätthålla det osmotiska motståndet för att klara av tyngre kompressioner. Brist på CS kan 

leda till artros [6]. Både HS och CS är kovalent bundna till den extracellulära domänen på 

syndecan-1 via samma tetrasackarid, xylos-galaktos-galaktos-glukuronsyra. De binder via 

xylos till ställen på proteinet där det finns rikligt med Serin och Glycin i aminosyrasekvensen. 

Ektodomänen av syndecan-1 har fem Serin-Glycin-sekvenser vilka är potentiella 

kopplingsställen för GAG. Tre av dessa kopplingsställen är lokaliserade nära N-terminalen 

och två är lokaliserade nära C-terminalen. HS binder till N-terminala delen av proteinet 

medan CS binder till C-terminalen [7]. 

 

CHO-celler (eng. Chinese Hamster Ovary) är exempel på celler som i sin vildtypsform (CHO 

K1) uttrycker både HS och CS på ektodomänen av syndecan-1. CHO-cellerna kan modifieras 

genom transfektion och typen av GAG bundna till ektodomänen av syndecan-1 på dessa celler 

kan variera. Exempel på sådana är CHO 677 som endast uttrycker CS på ektodomänen och 

CHO 745 som inte uttrycker några GAG alls på grund av modifieringar i deras 

glykosaminoglykansyntetiserande enzymer [8]. 
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Ektodomänen av syndecan-1 klyvs proteolytiskt från cellytan av specifika matrix 

metalloproteinaser (MMPs), främst av MMP-7, MMP-9 och MMP-14 [9]. Detta leder i sin tur 

till att ektodomänen frigörs från cellmembranet och går från att vara en membranbunden co-

receptor till en fritt flytande effektor som kan binda in olika ligander till sina GAG, bland 

annat tillväxtfaktorer, kemokiner och cytokiner [1]. Om ektodomänen ska studeras och 

användas vid cellstimulering kan genen för syndecan-1 modifieras så att den endast kodar för 

ektodomänen och sedan transfekteras in i CHO-celler. Ektodomänen kommer då att 

överuttryckas på cellytan och utsöndras i det cellodlingsmedium som cellerna odlas i och kan 

sedan renas fram med olika separationstekniker såsom jonbyteskromatografi och 

affinitetskromatografi. De transfekterade cellerna som användes i detta experiment var CHO 

K1 392 och CHO 677 392 där ”392” är en beteckning för syndecan ektodomän. CHO K1 392 

uttrycker både HS och CS på ektodomänen medan CHO 677 392 endast uttrycker CS. Dessa 

celler har också en resistens mot geniticin, vilket är en typ av antibiotikum. Resistensen får de 

via plasmiden som de transfekterades med. Cellerna transfekterades genom att använda 

Lipofectamine LTX (Invitrogen) enligt protokoll från tillverkaren [1].  

 

Proteoglykaner med HS bundet till sig kan ha en viss effekt både på utveckling av tumörer 

och även på invasiviteten av tumörceller. Hos patienter med myelom har det detekterats höga 

nivåer av spjälkat syndecan-1 vilket har visat sig ha ett samband med försämrad prognos. Det 

har visat sig ge en ökad tillväxt, angiogenes och metastasering av tumörceller. Spjälkad 

ektodomän från syndecan-1 med bundet HS kan translokeras till cellkärnan i tumörceller och 

stromaceller från benmärg. Väl inne i cellkärnan levererar spjälkad syndecan-1 

tillväxtfaktorer och inhiberar HAT-aktivitet (eng. Histone AcetylTransferase) och 

histonacetylering vilket utgör en essentiell del i genreglering [10]. En frågeställning kring 

detta är om ektodomänen av syndecan-1 kan translokeras till cellkärnan om ektodomänen inte 
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har något HS bundet till sig, utan endast CS. Detta går att ta reda på genom att använda sig av 

celler som inte uttrycker några GAG på ektodomänen. Till dessa celler tillsätts sedan externa 

ektodomäner som endast uttrycker CS. När mängden fritt flytande ektodomäner utanför cellen 

ökar kommer cellen att ta upp en del av dessa via endocytos. Lokalisationen för de upptagna 

ektodomänerna kan sedan bestämmas med hjälp av bland annat immunhistokemiska metoder. 

 

FGFs (eng. Fibroblast Growth Factors) är tillväxtfaktorer som utgör en viktig roll i 

embryogenes, migration och differentiering. FGF-molekylerna binder till FGF-

tyrosinkinasreceptorer som finns uttryckta på de flesta celler. Receptorerna blir då aktiverade 

och de sker en intracellulär fosforylering [11]. FGF-receptorer uppregleras vid olika typer av 

cancer såsom urinblåsecancer, endometriecancer och bröstcancer [12]. Tidigare studier har 

visat att det finns en interaktion mellan FGFs och HS. Bindningen mellan dessa är bland annat 

för att skydda tillväxtfaktorerna från nedbrytning och att lagra dem i extracellulär matrix [13]. 

Genom spjälkning av ektodomänen från syndecan-1 med HS bundet till sig kan 

tillväxtfaktorer som bundit till HS frisättas och stimulera receptorer i sin omgivning, vilket 

leder till ökad signalering. Om detta utspelar sig hos cancerpatienter kan det i sin tur leda till 

ökad tumörväxt [10]. En frågeställning kring detta är om ektodomänen av syndecan-1 kan 

generera samma typ av signalering om ektodomänen endast uttrycker CS. Detta går att ta reda 

på genom att använda sig av ektodomäner av syndecan-1 från modifierade celler som enbart 

uttrycker CS. Proceduren går ut på att FGFs och ektodomäner fria från HS tillsätts externt till 

cellodlingsmedium innehållandes celler (CHO 745) vilka inte uttrycker GAG på sina 

ektodomäner. Cellerna ska då ha svultit cirka 12 - 24 tim. När cellerna svälter innebär det att 

de odlas utan näring en viss tid. Detta leder i sin tur till att när tillväxtfaktorer tillsätts till de 

svältande cellerna kommer de då lättare kunna interagera med dessa via receptorer uttryckta 

på cellytan. Den intracellulära signaleringen kan sedan bestämmas genom att cellerna lyseras 
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och innehållet från cellernas cytoplasma och cellkärna detekteras med hjälp av Western blot 

där specifika antikroppar används för att detektera ERKs (eng. Extracellular Signal-Regulated 

Kinases). ERKs är proteinkinaser som är en del av intracellulära signaleringsvägar och kan 

påverka transkriptionsfaktorer genom fosforylering [14]. När en tillväxtfaktor, exempelvis en 

typ av FGF, binder till en receptor på cellytan kommer en intracellulär fosforylering att ske 

vilket i sin tur leder till en intracellulär kaskadreaktion. I kaskadreaktionen fosforyleras och 

aktiveras bland annat ERKs.  

 

Syftet med denna studie är att kunna ta reda på om CS kan ersätta de funktionella 

egenskaperna hos HS, om det sker någon intracellulär signalering när ektodomänen av 

syndecan-1 saknar HS vid stimulering med tillväxtfaktorer samt om det sker någon 

translokation av ektodomänen i cellen vid avsaknad av HS.  

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Provmaterial 

Provmaterialet, som var en vänlig gåva från Jeffrey Esko (University of California, San 

Diego, School of Medicine), bestod av CHO-celler som hade transfekterats med genen för 

syndecan ektodomän. Cellerna som användes var de transfekterade cellerna CHO 677 392 och 

CHO K1 392 och de icke transfekterade cellerna CHO 677, CHO K1 och CHO 745. Det 

utfördes ingen etisk prövning inför projektet då varken djur eller människor användes i de 

utförda experimenten. Provmaterialet bestod endast av celler isolerade från hamster. 
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Cellodling  

F12-medium preparerades med 10 % FBS (Fetalt Bovinserum, Gibco®, Life Technologies) 

och 1 % geniticin (Gibco®, Life Technologies) för de transfekterade cellerna för att selektera 

bort de celler som inte var transfekterade. Medan F12-medium med 10 % FBS utan 

antibiotika användes för de icke transfekterade cellerna. Cellerna suspenderades i medium för 

att skölja bort DMSO (Dimetylsulfoxid) som de var nedfrysta i. Därefter centrifugerades 

samtliga celler vid 80 x g i 5 min och supernatanten avlägsnades. Cellerna resuspenderades i 

medium och förflyttades till respektive cellodlingsflaska som innehöll medium. Därefter 

inkuberades cellerna i 37˚C, 5 % CO2. När cellerna hade expanderats sparades konditionerat 

medium med utsöndrad syndecan-1 ektodomän från de transfekterade cellerna och 25 x PIC 

(eng. Protease Inhibitor Cocktail, SIGMA-ALDRICH) tillsattes till brukslösningen som hade 

1 x PIC och förvarades i -20˚C. Samtliga celler trypsinerades med 2,5 % trypsin (Life 

Technologies) i cirka 3 min och förflyttades till nya cellodlingsflaskor med medium och 

inkuberades i 37°C, 5 % CO2. 

 

Jonbyteskromatografi 

För isolering av ektodomänen av syndecan-1 från konditionerat medium från de 

transfekterade cellerna tillsattes 3 ml DEAE Sephacel
TM

 (lot: 10047678, GE Healthcare) till 

två 50 ml Falconrör. Gelen tvättades med tre gelvolymer H2O. Därefter tillsattes tvättbuffert 

pH 8 (50 mM Tris/HCl pH 8, 0,1 M NaCl) och medium konditionerat med ektodomän från 

två T-75-cellodlingsflaskor. Detta fick inkubera över natt i 4˚C på vagga. Sedan 

centrifugerades rören 5 min vid 320 x g och supernatanten avlägsnades. Gelerna fördes över 

till nya 50 ml Falconrör med en liten mängd medium. Rören centrifugerades ytterligare en 

gång i 5 min vid 320 x g. Supernatanten avlägsnades och en gelvolym av tvättbuffert pH 4 (50 

mM NaAc pH 4, 0,1 M NaCl) tillsattes. Rören centrifugerades i 5 min vid 500 x g och 



  

9 
 

supernatanten avlägsnades. Detta steg upprepades ännu en gång och sedan fördes gelerna över 

till två kolonner (Poly-Prep®, BIO-RAD) och tvättades tre gånger med tvättbuffert pH 4 för 

att få bort all fenolrött från medium. Slutligen eluerades varje prov med 9 ml 1,5 M NaCl. 

Eluatet frystorkades i Speed Vac ® Plus (SC110A, Savant) över natt och löstes sedan upp i 2 

ml H2O. Sedan avsaltades proverna med H2O i en PD-10 kolonn (GE Healthcare) enligt GE 

Healthcare, instructions 52-1308-00 BB. Proverna frystorkades över natt och löstes sedan upp 

i 50 µl H2O.  

 

För isolering av GAG krävdes först att de frigjordes från den isolerade ektodomänen genom 

enzymatisk klyvning av ektodomänen. Proverna behandlades med enzymet Proteas Typ XIV 

(SIGMA, CAS 9036-06-0, EC 232-909-5;W6K2) som klyver ektodomänen. Från proverna 

togs en volym på 20 µl och fördes över till Eppendorfrör. En lösning av 0,8 mg/ml av 

enzymet gjordes i proteasebuffert (50 mM Tris/HCl pH8, 1mM CaCl2, 1 % TritonX 100). 

Från detta tillsattes 50 µl till varje prov och H2O tillsattes för att få en slutvolym på 100 µl. 

Proverna inkuberades i 55˚C under rotation i 48 tim. Sedan togs proverna ut från inkubatorn 

och enzymet inaktiverades i 5 min vid 96˚C. GAG isolerades sedan från proverna med 

jonbyteskromatografi enligt metodbeskrivning från en tidigare studie [15]. 

 

Ponceau staining av ektodomänen 

För att se om produkten som renats fram vid jonbyteskromatografi innehöll proteiner togs 2 µl 

renad proteinlösning från CHO 677 392 och CHO K1 392 på ett nitrocellulosamembran. Detta 

fick torka och Ponceau färglösning (0,1 % (w/v) Ponceau S., 5 % ättiksyra) tillsattes på 

membranet så att proverna täcktes. Membranet sköljdes med avjonat vatten och kunde sedan 

studeras för att se om det skett någon infärgning av protein. 
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Detektion av syndecan-1 med Western blot 

För att bestämma om ektodomänen från syndecan-1 isolerats med jonbyteskromatografi 

användes en specifik antikropp för att detektera ektodomänen med Western blot. CS 

spjälkades bort från proverna med enzymet chondroitinas ABC (10 U, beställnummer: 

100330, Seikagaku) som specifikt klyver chondroitinsulfat. Anledningen till varför 

chondroitinsulfat spjälkades bort var för att det kunde störa bindningen mellan antikroppen 

och epitopen samt för att se till att molekylen minskade i molekylvikt så den kunde migrera 

på gelen.  

 

Till varje prov vars mängd protein var 1 µg tillsattes 20 mU enzym, 5 x chondoitinas ABC-

buffert (250 mM Tris/HCl, 300 mM NaAc pH 8) och H2O så totalvolymen blev 10 µl. Två 

kontroller preparerades parallellt utan något tillsatt enzym. Proverna inkuberades 3 tim i 37˚C 

för att enzymet skulle klyva chondroitinsulfat. Enzymet inaktiverades vid 96˚C i 5 min och 

sedan preparerades en separationgel med 1 % SDS och 7,5 % akrylamid. Till proverna 

tillsattes Laemmli-buffert (0,125 M Tris-HCl + 20 % glycerol, 4 % SDS, 0,004 % 

bromofenolblått, 10 % mercaptoetanol pH 6,8) och H2O med totalvolymen 20 µl. Proverna 

hettades upp vid 96˚C i 5 min för att denaturera proteinerna. Stegen som användes var 

PageRulerTM Plus #26619 (Thermo scientific). Därefter tillsattes running buffert (25 mM 

Tris, 190 mM glycin, 0,1 % SDS pH 8,3) och proverna separerades i 10 min med 80 V och 

sedan 1,5 tim med 120 V. Därefter lades filterpapper i transfer buffert (25 mM Tris, 190 mM 

glycin, 20 % metanol pH 8,3) och ett PVDF-membran aktiverades i metanol i 5 min. Efter det 

sattes filterpapper, gel och membran tillsammans och överföringen av protein från gel till 

membran gjordes med semi-dry transfer, 15 V i 1,5 tim. Membranet blockerades sedan i 

Odyssey blocking buffert (Odyssey blocking buffer, 927 - 40000, LI-COR) spädd 1:1 med 

PBS i 1 tim på vagga.  Membranet inkuberades med primärantikroppen Anti-Syndecan-1 
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antibody (ab60199, Abcam) spädd 1:2000 i PBS + Odyssey blocking buffert  vid 2-4°C över 

natt under rotation. Därefter tvättades membranet 3 x 5 min med TBST (Tris-Buffered Saline 

+ Tween 20, SIGMA-ALDRICH) och membranet inkuberades med sekundärantikroppen 

IRDye® 680 RD Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) P/N 925 – 68073, LI-COR spädd 1:5000 i 

PBS + Odyssey blocking buffert 1 tim vid rumstemperatur under rotation. Därefter tvättades 

membranet 3 x 5 min med TBST (Tris-Buffered Saline + Tween 20) och avslutningsvis 

scannades membranet i Odyssey scanner (Odyssey CLx Infrared imaging System, LI-COR). 

 

HPLC (eng. High Performance Liquid Chromatography) 

För att bestämma sammansättningen av de isolerade GAG omvandlades de till disackarider 

genom enzymatisk behandling. Proverna behandlades med de två enzymen chondroitinas 

ABC och heparitinas (0,1 U, beställnummer: 100703, Seikagaku) som klyver CS och HS till 

disackarider. Ett µg av isolerade GAG från CHO 677 392 pipetterades till Eppendorfrör. Till 

varje rör tillsattes 20 mU chondroitinas ABC och 2 µl 5 x buffert. Det fylldes sedan på med 

H2O för att uppnå slutvolymen 10 µl. Det preparerades även två kontroller som inte innehöll 

något enzym. Därefter togs isolerade GAG från CHO K1 392. Samma procedur utfördes för 

dessa prover men istället användes 20 mU av enzymet heparitinas och 2 µl 2 x 

heparitinasbuffert (10 mM Hepes pH 7,0, 2 mM CaCl2). Proverna inkuberades i 37˚C i 16 tim 

och enzymen inaktiverades sedan vid 96˚C i 5 min. Sedan togs 10 µl från varje rör och fördes 

över till HPLC-rör, H2O tillsattes till varje rör för att uppnå slutvolymen 100 µl och rören 

kördes i en HPLC där disackariderna separerades och kvantifierades.  

 

Koncentrationsbestämning av protein med BCA (eng. Bicinchoninic acid) 

För bestämning av koncentrationen protein från varje prov innehållandes isolerad ektodomän 

från syndecan-1 användes BCA. Samma provbuffert som användes i SDS-PAGE och H2O 
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tillsattes till proverna med totalvolymen 50 µl. Det preparerades även sex standardrör 

innehållandes olika mängder BSA (Bovint serumalbumin, SIGMA-ALDRICH), SDS-PAGE-

buffert och H2O med totalvolymen 50 µl. Till proverna tillsattes en blandning av reagens A (1 

% BCA, 2 % Na2CO3, 0,16 % Na2-tartrat, 0,4 % NaOH, 0,95 % NaHCO3 pH 11,25) och 

reagens B (4 % CuSO4) med spädningsfaktor 50:1 i förhållandet. Proverna inkuberades 30 

min i 60˚C och absorbansen mättes vid 562 nm. 

 

Koncentrationsbestämning av GAG med fenylfenol 

För bestämning av koncentrationen GAG som isolerats med jonbyteskromatografi 

preparerades sex standardrör innehållandes olika mängd glukuronsyra, H2O tillsattes för att nå 

totalvolymen 50 µl. För provbestämning togs 5 µl glykosaminoglykanlösning från CHO 677 

392 och CHO K1 392 till två rör och H2O fylldes på för att uppnå en slutvolym på 50 µl. Alla 

rör sattes ned i en box fylld med is cirka 5 min. Sedan tillsattes 300 µl 96 % svavelsyra 

(H2SO4) till varje rör. Detta fick sedan reagera i 5 min på is och sedan vortexades rören. 

Rören hettades upp vid 100˚C i 5 min. Därefter tillsattes 5 µl 0,15 % fenylfenol till varje rör 

samtidigt som rören vortexades. En volym på 100 µl från varje rör tillsattes i duplikat till en 

96-hålsplatta och absorbansen mättes vid OD520.  

 

Stimulering av CHO-celler med FGF-2 och utsöndrad ektodomän 

CHO 745-celler trypsinerades med 1 x trypsin och resuspenderades i medium (F12, 10 % 

FBS). Därefter centrifugerades cellerna vid 80 x g och mediet avlägsnades. En ml medium 

tillsattes till cellerna och antalet celler räknades med TC10
TM

 Automated Cell Counter. Sedan 

odlades 5000 celler/brunn på en cellodlingsplatta med sex brunnar och inkuberades i 37˚C, 5 

% CO2 över natt. Medium sögs bort från varje brunn och F12-medium utan FBS tillsattes till 

brunnarna för att svälta cellerna. Cellerna fick svälta 24 tim. Medium sögs sedan bort från alla 
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brunnar. Därefter tillsattes endast F12-medium till första brunnen, F12-medium + 10 ng FGF-

2 till andra brunnen, konditonerat medium utan FBS från CHO K1 392 till tredje brunnen, 

konditionerat medium utan FBS från CHO 677 392 i fjärde brunnen, konditionerat medium 

utan FBS från CHO K1 392 + 10 ng FGF-2 till femte brunnen och konditionerat medium utan 

FBS från CHO 677 392 + 10 ng FGF-2 till sjätte brunnen. Cellerna inkuberades 30 min i 

37˚C, 5 % CO2. Efter inkubering lades cellerna på is för att stoppa cellaktiviteten och allt 

medium sögs bort. Sedan tillsattes Lyseringsbuffert (200 mM Tris, 0,1 M EDTA, 500 mM 

sukros, 1 % SDS, 1 x PIC, 5 mM Na2VO4 justerat till pH 8) som hettats upp till 100˚C. 

Cellinnehållet skrapades bort från cellodlingsplattan och sparades på is. Cellkärnorna 

lyserades i Bioruptor® UCD300 Next Generation System (Diagenode) i 4 min.  

 

Från varje prov togs 8 µg protein extraherat från cellerna och analyserades med Western blot 

på samma sätt som beskrivet ovan (Detektion av syndecan-1 med Western blot). 

Primärantikroppen Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) Antibody #9101 (Cell 

Signaling Technology) spädd 1:1000 i PBS + Odyssey blocking buffert och 

sekundärantikroppen IRDye® 680RD Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) P/N 925 – 68073, LI-

COR spädd 1:5000 i PBS + Odyssey blocking buffert användes för att detektera fosforylerat 

ERK.  Primärantikroppen p44/42 MAPK (Erk1/2) (3A7) Mouse mAb #9107, Cell Signaling 

Technology och sekundärantikroppen IRDye® 800CW Donkey anti-Mouse IgG (H + L) 925-

32212, LI-COR spädd 1:5000 användes för att detektera totalt ERK. 

 

Immunhistokemi 

På en cellodlingsplatta (Chamber Slide
TM

 System, 177437, Lab-Tek®) odlades de 

transfekterade CHO-cellerna CHO K1 392 och CHO 677 392 samt de icke transfekterade 

cellerna CHO K1, CHO 677 och CHO 745. Alla celler odlades i duplikat och 3000 celler från 
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varje kultur odlades i 300 µl medium. Cellerna inkuberades över natt i 37˚C, 5 % CO2. Det 

medium som tillsattes till CHO 745 innehöll inget FBS då cellerna skulle svälta. Cellerna togs 

sedan ut i rumstemperatur och medium konditionerat med ektodomän från CHO 677 392 och 

CHO K1 392 tillsattes till CHO 745 och inkuberades i 30 min i 37˚C, 5 % CO2 för att det 

skulle ske en translokation av ektodomänerna in i cellerna. Medium sögs sedan bort från alla 

celler och de inkuberades i 15 min med 4 % paraformaldehyd fixeringslösning (4 g 

paraformaldehyd i 100 ml 1 x PBS) vid rumstemperatur. Fixeringslösningen sögs bort och 

cellerna tvättades 3 x 5 min med 1 x PBS. För permeabilisering av cellmembranet tillsattes 

0,3 % Triton X-100 löst i 1 x PBS och cellerna inkuberades 5 min vid rumstemperatur följt av 

en tvätt 3 x 5 min med 1 x PBS. För blockering tillsattes 5 % BSA löst i 1 x PBS och cellerna 

inkuberades i 1 tim vid rumstemperatur. Sedan inkuberades cellerna med primärantikroppen 

Anti-Syndecan-1 antibody (ab60199, Abcam) spädd 1:1000 i 1 % BSA/PBS i 2 tim vid 

rumstemperatur följt av en tvätt 3 x 5 min med 1 x PBS. Sedan inkuberades cellerna 1 tim vid 

rumstemperatur i mörker med sekundärantikroppen Alexa Fluor
®
 488, goat anti-rabbit 

A11008, lot: 877594 (Invitrogen) spädd 1:200 i 1 % BSA/PBS och Rhodamine Phalliodin, 

cat.# PHDR1, lot: 038 (Cytoskeleton) spädd 1:200 i 1 % BSA/PBS. Avslutningsvis tvättades 

cellerna 2 x 5 min i 1 x PBS och Vectashield (Vector Laboratories, Inc. Burlingame, CA 

94010) tillsattes för avläsning i flourescensmikroskop. 
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RESULTAT 

 

Ponceau staining av renad proteinlösning 

De transfekterade cellerna var resistenta mot geniticin. Geniticin tillsattes till 

cellodlingsmediumet för att selektera bort de celler som inte var transfekterade. En stor 

mängd av cellerna kunde växa ohämmat och det gav en indikation på att de var 

transfekterade. Från dessa celler samlades cellodlingsmedium konditionerat med utsöndrad 

ektodomän. Renad proteinlösning från konditionerat medium från CHO 677 392 och CHO K1 

392 fördes över på ett nitrocellulosamembran och färgades med Ponceau S (figur 1) för att 

detektera om proteiner renats fram vid jonbyteskromatografi. Infärgning av prover indikerar 

att proverna innehåller proteiner. 

 

 

Figur 1. Proteinlösning som renats fram från konditionerat medium från CHO 677 392 och CHO K1 392 med 

jonbyteskromatografi, tillsatt på ett nitrocellulosamembran och infärgat med Ponceau S. 

 

Påvisning av syndecan-1 från konditionerat medium med Western blot 

För att ta reda på om proteinlösningen som renats fram med jonbyteskromatografi innehöll 

syndecan-1 analyserades proverna med Western blot (figur 2). CS spjälkades bort från 

proverna med enzymet chondroitinas ABC för att minska molekylvikten så proverna kunde 
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migrera på gelen samt för att CS inte skulle störa bindingen mellan antikroppen och epitopen. 

Molekylvikten för syndecan-1 är 34 kDa. Det går endast att detektera svaga band med 

molekylvikten 68 kDa vilket indikerar att det kan ha bildats dimerer av syndecan-1. 

 

 

Figur 2. Isolerad ektodomän av syndecan-1 med jonbyteskromatografi från konditionerat medium från CHO 

677 392 och CHO K1 392. Prover behandlade med chondroitinas ABC och separerade på SDS-PAGE med 1 % 

SDS och 7,5 % akrylamid sedan detekterat med Western blot. Antikroppar som användes var Anti-Syndecan-1 

antibody 1:2000 och IRDye® 680 RD Donkey anti-Rabbit IgG 1:5000.  
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Analys av GAG från isolerad ektodomän med HPLC 

För att kunna bestämma sammansättningen av de isolerade GAG från ektodomänen från CHO 

677 392 och CHO K1 392 behandlades proverna med chondroitinas ABC och heparitinas för 

att klyva GAG till disackarider. Disackariderna separerades och kvantifierades med HPLC. 

Resultaten finns presenterade i figur 3 och figur 4 nedan och påvisar att det bildats 

disackarider från HS och CS vid behandling med heparitinas och chondroitinas ABC. Detta 

indikerar på att rätt GAG har renats fram och att man kan gå vidare i experimentet för att se 

funktionen av dessa. 

 

 

Figur 3. Chondroitinsulfat från CHO K1 392 och CHO 677 392 syndecan-1 ektodomän kluvet med chondroitinas 

ABC till disackarider. Proverna körda två gånger i HPLC med olika volymer. Staplarna i mörk färg representerar 

andra körningen (80 µl), staplarna i ljus färg representerar första körningen (10 µl). 
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Figur 4. Glykosaminoglykaner från CHO K1 392 och CHO 677 392 kluvna med heparitinas till disackarider. 

Proverna körda i HPLC en gång med volymen 90 µl. Glykosaminoglykaner från CHO 677 392 gav inga toppar 

efter behandling med heparitinas och innehållet kan därför inte beräknas. 

 

Cellstimulering med FGF-2 och konditionerat medium 

I denna del av studien stimulerades CHO 745-celler med tillväxtfaktorn FGF-2 och 

ektodomän från konditionerat medium från CHO 677 392 och CHO K1 392 för att kunna se 

om intensiteten för den intracellulära signaleringen skiljer sig vid avsaknad av HS. Efter 

stimulering extraherades cellinnehållet och detekterades med Western blot (figur 5) där 

antikroppar användes för att detektera totalt ERK och fosforylerat ERK från proverna. 

Resultaten i figur 5 nedan påvisar att FGF-2 kan utlösa en svag aktivering av ERK i frånvaro 

av isolerad ektodomän. Vid tillsatts av isolerad ektodomän är signalen betydligt starkare. 

Signalintensiteten är som starkast i det provet där HS finns närvarande och endast något 

svagare i det provet där HS saknas. 
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Figur 5. CHO 745-celler stimulerade med FGF-2 och konditionerat medium innehållandes ektodomän från CHO 

677 392 och CHO K1 392. Innehållet från cellerna separerat på en SDS-PAGE med 1 % SDS och 7,5 % 

akrylamid, totalt ERK och fosforylerat ERK detekterat med Western blot. Uträkning av signalintensiteten för 

varje prov gjordes med ImageJ där kvoten av signalstyrkan för fosforylerat ERK dividerades med signalstyrkan 

för totalt ERK. 

 

Translokation av syndecan-1 ektodomän detekterad med immunoflourescens 

I denna del av studien inkuberades CHO 745-celler med modifierad ektodomän från CHO 

677 392 för att kunna detektera om det sker någon translokation av ektodomänen inne i 

cellerna. Cellerna färgades och avlästes i flourescensmikroskop (figur 6). I resultatet är det 

svårt att detektera ektodomänen då primärantikroppen inte var optimal för denna analys samt 

att det inte gjordes någon negativ eller positiv kontroll som gick att jämföra med. Därför var 

det svårt att tyda om flourescensen emitterades från syndecan-1 eller inte. 
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Figur 6. CHO 745-celler som inkuberats i 37˚C 5 % CO2 i 30 min med medium konditionerat innehållandes 

syndecan-1 ektodomän från CHO 677 392. Cellkärnor infärgades med DAPI (blått), syndecan-1 med Anti-

Syndecan-1 antikropp 1:1000, Alexa Fluor® 488 goat anti-rabbit 1:200 och f-aktin med Rhodamine Phalliodin 

(rött) 1:200. Bild fotograferad med Nikon Eclipse 90i med 20x förstoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21 
 

DISKUSSION 

I detta projekt var syftet att ta reda på om det sker någon intracellulär signalering vid 

stimulering av modifierade CHO-celler utan GAG med FGF-2 och utsöndrade modifierade 

ektodomäner från syndecan-1 innehållandes endast CS. Tidigare studier har visat att HS 

bundet till ektodomänen är en viktig komponent i ett trefaldigt signalkomplex som består av 

FGFs, FGFRs (eng. fibroblast growth factor tyrosine kinase receptors) och HS [16].  Syftet 

var även att ta reda på om ektodomänen kan translokeras in i cellen om den endast har CS. 

Tidigare studier har visat att ektodomänen i sin vildtypsform med HS bundet till sig kan 

translokeras till cellkärnan [10]. Syftet var därför att ta reda på hur denna process påverkas 

om endast CS och inget HS finns närvarande på ektodomänen.  

 

Utsöndrad ektodomän och GAG från syndecan-1 från CHO-cellerna CHO 677 392 och CHO 

K1 392 renades fram från konditionerat medium och deras sammansättning och olika 

egenskaper karakteriserades. I figur 2 som illustrerar resultaten från Western blot vid analys 

av ektodomänen från syndecan-1 går det att se väldigt svaga band och från prov 6 går det inte 

att detektera något band alls. Anledningen till att banden visar svaga signaler kan bero på 

många olika faktorer. De prover som inte har fått någon enzymatisk behandling bör ha en 

betydligt högre molekylvikt eftersom GAG-kedjor bidrar med mycket vikt, det kan då leda till 

att molekylerna inte migrerar på gelen. Ännu en komplikation kan vara att antikroppen inte 

kan reagera särskilt bra med det glykosylerade syndecanet eftersom det kan finnas GAG som 

blockerar antikroppen från att nå sin epitop i proteinet. Detta leder i sin tur till att signalen blir 

svag vid avläsning. Molekylvikten för syndecan-1 är 34 kDa. I figur 2 detekterades band med 

en molekylvikt som var i närheten av 68 kDa för samtliga prover. Detta kan antagligen bero 

på att syndecan-1 har en förmåga att bilda dimerer som är väldigt svåra att separera från 

varandra, även med SDS [17]. Dock förväntas inte de behandlade och de obehandlade 
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proverna hamna på samma ställe på gelen då dessa borde skilja sig i molekylvikt efter 

klyvning med chondroitinas ABC. Anledningen till varför alla band hamnar på i stort sett 

samma ställe kan vara att klyvningen med enzymet inte var fullständig, alternativt att 

primärantikroppen eller sekundärantikroppen inte är specifik och känner av något annat. 

Därför borde det ha tagits med en negativ kontroll i experimentet där man inkuberar 

membranet utan primärantikropp. Jag misstänkte dock att det var rätt protein som hade renats 

fram i och med att proteinerna som detekterades hade molekylvikten 68 kDa vilket ger en 

indikation på att dimerer av syndecan-1 renats fram. 

 

För resultaten från HPLC i figur 3 gjordes två körningar av dessa prover eftersom den första 

körningen hade för låg volym så en ytterligare körning med högre volym gjordes för att få 

tydligare resultat. Resultaten från körningarna skiljer sig aningen trots att disackariderna 

kommer från samma prover. Detta kan bero på många olika faktorer. Dels kan 

injektionsvolymen för proverna skilja sig, det kan vara separationsskillnader från körning till 

körning eller så kan det bero på att brusningsandelen i en kuva över en liten yta är större än 

hos en kurva med stor yta. I figur 4 har det inte bildats några disackarider från de GAG som 

kom från CHO 677 392. Detta var väntat eftersom det inte går att få några disackarider från 

HS från en cell som inte producerar HS. Båda enzymen har använts i tidigare studier och visat 

god förmåga att klyva GAG från ektodomänen på syndecan-1 [18]. De erhållna HPLC-

resultaten från denna studie har jämförts med en tidigare studie som visar liknande resultat 

[19]. Alltså kan man med en viss säkerhet konstatera att det hade renats fram rätt GAG och 

kunde därför gå vidare i projektet för att ta reda på funktionen av dessa. 

 

I figur 5 går det att se att fosforylerat ERK finns närvarande i de prover där FGF-2 tillsattes, 

vilket var väntat då det krävs stimulering av FGFRs för att det ska ske en intracellulär 
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fosforylering av ERK. Tidigare studier har visat att proteoglykaner med HS bundet kan agera 

som en co-receptor som stödjer FGF-signalering [20]. I det provet dit konditionerat medium 

med modifierad ektodomän från CHO 677 392 som endast innehåller CS tillsattes är signalen 

hög, bara något svagare än det prov som innehöll både HS och CS. Anledningen till att det är 

skillnader i signalintensiteten kan bero på hur mycket proteoglykan som finns närvarande i 

provet. Koncentrationen protein för CHO K1 392 var 0,51 µg/µl medan koncentrationen för 

CHO 677 392 var 0,42 µg/µl. Dessa värden skiljer sig någorlunda och kan ge en förklaring till 

varför signalen var högre i de prover som stimulerades med ektodomän från CHO K1 392. 

Experimentet utfördes endast en gång vilket inte ger någon möjlighet att kunna jämföra om 

resultaten ändrar sig vid upprepade försök. Tidigare studier har visat att CS bundet till 

membranbundna proteoglykaner kan förstärka aktivering av ERK [21]. I detta experiment 

användes icke membranbundna proteoglykaner som endast innehöll CS för att ta reda på om 

det sker någon aktivering av ERK och resultaten i figur 5 ger alltså en viss indikation på att 

icke membranbundna proteoglykaner med CS bundet till sig kan förstärka aktiveringen. 

 

I resultaten för den immunhistokemiska färgningen av CHO 745-celler som inkuberats med 

utsöndrad syndecan-1 ektodomän från CHO 677 392 (figur 6) var det svårt att detektera 

translokation av ektodomänen. Primärantikroppen som användes var specifik mot syndecan-1 

men den var främst avsedd för analyser med Western blot. Detta kan vara en av anledningarna 

till varför resultaten inte blev så tydliga, samt att cellerna hade expanderats för länge vid 

inkuberingen och att det odlades för många celler i varje brunn. Experimentet utfördes utan 

någon negativ kontroll vilket skulle behövas för att kunna fastställa om den flourescens som 

emitteras kommer från syndecan-1 eller inte, möjligvis skulle också en positiv kontroll 

behövas för att vara helt säker i sin tolkning av resultaten. I tidigare studier vid infärgning av 

syndecan-1 har man använt primärantikroppen syndecan-1 (clone B-A38), Abcam [22]. 
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Denna antikropp skulle möjligen fungera i detta experiment. En annan orsak till varför 

resultaten blev otydliga kan vara att ett flourescensmikroskop användes. För att lättare kunna 

detektera translokation kanske ett konfokalmikroskop borde användas. Konfokalmikroskop 

gör det möjligt att studera olika lager i cellen. Dock kunde experimentet inte göras om på 

grund av tidsbrist och för att den antikropp som behövdes inte hade beställts till laboratoriet. 

 

Sammanfattningsvis så kan resultaten från detta projekt påvisa att HS inte är nödvändigt för 

att förstärka aktivering av ERK.  Icke membranbundet syndecan-1 ektodomän som endast 

uttrycker CS kan på egen hand förstärka aktivering av ERK vid stimulering med FGF-2. Vid 

immunhistokemisk färgning för detektion av translokerad syndecan-1 ektodomän i CHO 745-

celler behövs det mer tid och ytterligare experimentet för att kunna evaluera om ektodomänen 

kan translokeras in i cellen vid avsaknad av CS. Det som man borde ha i åtanke om 

experimentet ska göras om på nytt är att använda en primärantikropp mot syndecan-1 som är 

lämplig för immunhistokemi, studera resultatet i ett konfokalmikroskop och ha en negativ och 

en positiv kontroll att jämföra resultatet med. 
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