Linköpings universitet | Medicinska fakulteten
Examensarbete, 15 hp
Biomedicinska analytikerprogrammet
Vårterminen 2016

Respons på oveckade proteiner
– kan plasmid pEGFP-XBPdeldDBD-STOP-tagRFPt användas
för detektion av celler vars endoplasmatiska retikulum är
stressat?
Unfolded Protein Response

- can plasmid pEGFP-XBPdeldDBD-STOP-tagRFPt be used for
detection of cells whose endoplasmatic reticulum is stressed?
Magdalena Wiklund
Handledare: Vesa Loitto och Robert Blomgran
Examinator: Malin Lindqvist Appell

Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping,
Sweden 013-28 00 00,
www.liu.se

Abstract
Background: Endoplasmic reticulum maintains protein homeostasis by protein synthesis and
degradation. Three signal paths regulates the process by ”unfolded protein response” in
different ways. Inositol-requiring enzyme 1 alpha is one path activated by a disturbed protein
homeostasis. Stress starts if the cell is exposed to chemical substances as in connection with
scientific animal experiments when pharmaceuticals are developed. The response of the
activated signal path leads e.g. to splicing of X-box-binding protein 1 mRNA.
Object: The object of the project is to reduce the need of scientific animal experiments by
enabling increased implementation of the 3R principle. The question is if the fluorescent
plasmid pEGFP-XBP1∆dDBD-STOP-tagRFPt binding to X-box binding protein 1 mRNA
can be used for detection of cells whose endoplasmatic reticulum is stressed.
Method: Plasmid pEGFP-XBP1 ∆ dDBD-STOP-tagRFPt was purified from DH5-Alpha
Escherichia coli with JETstar 2.0 Plasmid Purification Midiprep Kit. Human epithelial kidney
cells 293 were transfected with the plasmid whereupon they were dosed with tunicamycin.
The control was made off dimethylsulfoxide. Microscopy was done in the fluorescence
microscope Zeiss Axiovert 200. The software AxioVision Ver. 4.8.1.0. Carl Zeiss Imaging
Solutions imaged cells on the computer screen.
Result: The significans of the hypothesis test was set to p < 0,05. The result suggests that the
number of ER-stressed cells increase with increasing incubation time (p = 0,001 – 0,966). A
smaller hint is also pointing toward increasing concentrations of tunicamycin (p = 0,096 –
0,690).
Conclusion: A reasonable conclusion cannot be made because of too few tests.
Keywords: Unfolded protein response, plasmid, fluorescence, microscopy, 3R.

Sammanfattning
Bakgrund: Endoplasmatiskt retikulum upprätthåller proteinhomeostasen genom syntes och
degradering av proteiner. Tre signalvägar reglerar processen via ”unfolded protein response”
på olika sätt. Inositol-requiring enzyme 1 alpha är en signalväg aktiverad av en störd
proteinhomeostas. Stressen uppstår om cellen utsätts för kemiska substanser t.ex. i samband
med djurförsök vid framtagning av läkemedel. Den aktiverade signalvägens respons leder
bl.a. till splicing av X-box-binding Protein 1 mRNA.
Syfte: Projektets syfte är att minska behovet av djurförsök genom att möjliggöra ökad
implementering av 3R-principen. Frågeställningen är om den fluorescerande plasmiden
pEGFP-XBP1∆dDBD-STOP-tagRFPt som binder till X-box binding protein 1 mRNA kan
användas för detektion av celler vars endoplasmatiska retikulum är stressat.
Metod: Plasmid pEGFP-XBP1∆dDBD-STOP-tagRFPt renades ur DH5-Alpha Escherichia
coli med JETstar 2.0 Plasmid Purification Midiprep Kit. Humana epiteliala njurceller 293
transfekterades med plasmiden varpå de doserades med tunicamycin. Kontrollen utgjordes av
dimetylsulfoxid. Mikroskopering skedde i fluorescensmikroskopet Zeiss Axiovert 200.
Mjukvaran AxioVision Ver. 4.8.1.0. Carl Zeiss Imaging Solutions framställde cellerna på
dataskärm.
Resultat: Hypotestestets signifians bestämdes till p < 0,05. Resultatet antyder att antalet ERstressade celler ökar med ökande inkubationstid (p = 0,001 – 0,966). En mindre antydan finns
också mot en ökande koncentration av tunicamycin (p = 0,096 – 0,690).
Slutsats: En rimlig slutsats kan inte dras då antalet utförda analyser är för få.
Nyckelord: Respons på oveckade proteiner, plasmid, fluorescence, microskopi, 3R.
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Förkortningar
3R – replace, reduce, refine
ATF4 – activating transcription factor 4
ATF6 – activating transcription factor 6
ATF6f – activating transcription factor 6 fragment
ATP – adenosintriphosphate
BiP – binding immunoglobulin protein
Ca2+ – calcium ion
CHOP – C/EBP homologous protein
CNX – calnexin
COPII – coat protein complex II
CRT – calreticulin
DBD – DNA-binding domain
eGFP– enhanced green flourescent protein
eIF2a – eucaryotic translation initiation factor 2A
ER – endoplasmatic reticulum
ERAD – endoplasmatic reticulum associated degradation
ERp57 – endoplasmatic reticulum protein 57
GlcNAc – N-acetyl glukosamine
GlcNAc-p – N-acetyl glukosamine monophosphate
Gls1 – Glucosidase 1
GlsII – Glucosidase 2
GT – glucotransferase
HEK293 – human embryonic kidney 293 cell
IP3R – inositol triphosphate receptor
IRE1 – inositol-requiring enzyme 1
LB – luria bertani
MAM – mitochondria associated ER-membrane
mRNA – messenger ribonucelic acid
NO – – nitric oxide
O2- – superoxide ion
OECD – organization for economic co-operation and development
ONOO – – peroxynitrite
OST - oligosaccharyltransferase
PDI – protein disulphide isomerase
PERK – proteinkinase receptor-like endoplasmatic reticulum-kinase
PEST – penicillin-streptomycin
PPI – propyl-peptidyl cis-trans-isomerase
Q – kvartil
qPCR – quantitative PCR
RAW – murine macrophage cell
RFP – red fluorescent protein
RNS – reactive nitrogen species
ROS – reactive oxygen species
SP1 – site 1-protease
SP2 – site 2-protease
SEURAT – safety evaluation ultimately animal testing
TOX21 – toxicity testing in the 21st century
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UPR – unfolded protein response
XBP1u – X-box binding protein 1 unspliced
XBP1s – X-box binding protein 1 spliced
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Bakgrund och Syfte
Djurförsök inom vetenskaplig forskning
I en ansträngning att finna nya läkemedel använder sig vetenskapen av djurförsök i syfte att
påvisa hur ett ämne inverkar på en människokropp med alla de cellulära processer det
innefattar (1). Den europeiska definitionen av djurförsök syftar på vad djuret utsätts för i
forskningssyfte. Enligt den svenska definitionen, som inkluderar fler djurarter är den
europeiska, är syftet med försöket avgörande för hur det ska klassificeras (2). För att få
utföras ska syftet vara omöjligt att uppnå med andra typer av vetenskapliga metoder (3).
Enligt preliminära siffror användes djur ca 4,9 miljoner gånger i någon typ av djurförsök år
2014, varav de flesta endast räknas i svensk statistik (Jordbruksverket, personlig
kommunikation 2016-05-19). Siffran har rört sig mellan ca 5,2 och 8,6 miljoner djur per år
sedan 2004. De flesta djur används en gång, men varje gång ett djur återanvänds räknas det
ytterligare en gång. Trenden är nedåtpekande (2).
Etiken bakom djurförsök ifrågasattes redan under 1950-talet då Russel och Burch publicerade
sin idé om ”borttagandet av inhumanitet” genom replace, reduce, refine (3R). Det skulle
senare komma att kallas för 3R-principen (4). Principen kräver god förståelse för tidigare
publicerade resultat på områden relaterade till det egna forskningsfältet om en upprepning av
redan utföra djurförsök ska kunna undvikas. God kunskap om förlopp i celler och vävnader
skulle till viss del kunna användas i datasimulerade experiment (5). Men idag har vetenskapen
också kunskap om att toxiner kan orsaka cellstress (6). Cellstress påverkar bland annat cellens
mitokondrier (7), cellcykel, transkription (8) och endoplasmatiskt retikulum (ER)(9). Därför
utvecklas många olika cellulära metoder i syfte att få en fullständig bild av hur stress påverkar
en cell (10).
Ett av syftena med denna studie är att möjliggöra ökad implementering av 3R-principen
genom att utveckla en metod för detektion av stress i mänskliga cellers endoplasmatiska
retikulum (ER) med hjälp av en fluorescent plasmid. I arbetets resultatdel antyds att antaler
ER-stressade celler ökar både med ökade koncentrationer av tunicamycin och med ökande
inkubationstid. En del inkubationstider påvisar en signifikant ökning av de stressade cellerna.
Replace, Reduce, Refine
Replacement delas in i relativ och absolut ersättning av djur i försök som utförs inom ramen
för vetenskaplig forskning. Relativ replacement kräver att så mycket som möjligt av det
avlivande däggdjurets kropp tas tillvara i olika forskningssammanhang om inte ett lägre
stående djur kan användas. Absolut replacement medför en fullständig ersättning av djur i
arbetets alla moment. Genom god planering av arbetet ska antalet djur kunna reduceras, och
det bästa resultatet ändå uppnås i enlighet med reduce, samtidigt som metoden förfinas och
alla former av lidande förebyggs i enlighet med refine (5).

Det endoplasmatiska retikulumets uppgifter

I ER förvaras det mesta av kroppens kalciumjoner (Ca2+) och organellen deltar i syntes av
glukos, lipider, autofagosomer och peroxisomer, samt proteinveckning (9). Majoriteten av
ERs proteiner är fel- eller oveckade eftersom färdigveckade proteiner genast lämnar
organellen (11). Proteinhomeostasen upprätthålls genom balans mellan ständig syntes och
degradering av ERs proteiner (9).
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Unfolded protein response
ER-homeostas kan rubbas av bland annat toxiner eller om kroppens behov av protein
överstiger ERs förmåga (6). En rubbad ER-homeostas leder till ER-stress då ER reagerar
genom att starta unfolded protein response (UPR) via någon av sina membranbundna
stressensorer inositol-requiring enzyme 1 alpha (IRE1a), proteinkinas receptor-like
endoplasmatic reticulum-kinase (PERK) och activating transcription factor 6 (ATF6).
Sensorerna binder vanligtvis till Binding immunoglobulin Protein (BiP) på ERs insida, men
förändringar i homeostasen aktiverar sensorerna som släpper BiP och börjar signalera (12).
Cellen söker i första hand reglera sin aktivitet och överleva. Det kan ske genom att generna
syntetiserar proteiner som ökar veckningskapaciteten (9). Cellen kan också justera
homeostasen av redox d.v.s. jämvikten mellan oxidation och reduktion för att minska
mängden reaktiva ämnen som kan skada cellen(8). Vid behov kan ERs membran expandera i
syfte att ge mer plats åt veckning, minskar eller stoppar translation av de felveckade
proteinerna vilket minskar belastningen på ER, eller genom endoplasmatic reticulum
associated degradation (ERAD) som bryter ner felveckade proteiner (13). Men om stressen
fortsätter börjar cellen istället syntetisera proteiner som bidrar till dess nedbrytning och
självdöd genom autofagi (9) eller apoptos (13).
PERK-vägen
PERK autofosforylerar eucaryotic translation initiation factor 2A (eIF2a) (9). Den aktiverade
elF2a kan hämma och gynna olika typer av translation (14). Bland annat translanteras
activating transcription factor 4 (ATF4) som aktiverar gener vars proteiner reglerar redox,
metabolism av aminosyror, veckning och autofagi (9). PERK är den enda signalvägen (figur
1) som kan hämma all translation (12).

Figur 1. PERK-vägen. Proteinkinas receptor-like endoplasmatic reticulum
kinase (PERK) släpper Binding immunoglobuline Protein (BiP) på lumensidan
av endoplasmatiskt retikulum (ER). Eucaryotic translation initiation factor 2A
(eIF2a) fosforyleras; adenintrifosfat (ATP) ombildas till adenindifosfat (ADP)
och en fosforgrupp (P) hamnar på proteinet. Det leder till att
transkriptionsfaktorn activating transcription factor 4 (ATF4) translanterar
vissa gener, medan andra hämmas. Modifierad från Hetz, C. The unfolded
protein response: controlling cell fate under ER stress and beyond. Nature
Reviews Molecular Cell Biology. 2012 Feb;(13):89-102.
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ATF6-vägen
ATF6 flyttar sig till den del av ER-membranet som sitter i närheten av Golgi. Där klyvs det av
site 1-protease (SP1) från insidan av ER-lumen, medan site 2-protease (SP2) klyver ATF6 i
membranet. Det bildar ett ATF6-fragment (ATF6f) som täcks av coat protein complex II
(COPII) (figur 2). Fragmentet tar sig till cellkärnan där det aktiverar gener vars proteiner
reglerar veckning, kvalitetskontroll, ER-biogenes och ERAD(9). ATF6f aktiverar också en
gen som hör till IRE1alfa-vägen (12).

Figur 2. ATF6-vägen. Activating transcription factor 6 (ATF6) släpper
bindningen till Binding immunoglobulin Protein (BiP) på insidan av
endoplasmatiska retikulumet (ER). ATF6 aktiveras och flyttas till närheten
av Golgi. Täckt av coat protein complex II (COPII) flyttas det i cytosolen till
Golgi där det klyvs till ett ATF6 fragment (ATF6f). Därifrån tas det till
cellkärnan där det transkripterar gener som syntetiserar proteiner.
Modifierad från Hetz, C. The unfolded protein response: controlling cell fate
under ER stress and beyond. Nature Reviews Molecular Cell Biology. 2012
Feb;(13):89-102.

IRE1a-vägen
Den ATF6f-aktiverade genen syntetiserar ett specifikt X-box binding protein 1 unspliced
messenger ribonucelic acid (XBP1u-mRNA) ur vilket det aktiverade IRE1a splicar bort ett 26
nukleotider långt intron (9). Det inkluderar ett stoppkodon. Splicingen leder till ett ramskifte.
X-box binding protein 1 spliced (XBP1s)-mRNAt ligeras ihop och translanteras för att
producera transkriptionsfaktorn XBP1s (figur 3). Den hämning som PERK orsakar vissa
gener kan hävas (12), och syntetiserade proteiner deltar i veckning, kvalitetskontroll, ER
biogenes och ERAD (9).
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Figur 3. IRE1a-vägen. Inositol requiring enzyme 1 alpha (IRE1a)
släpper Binding immuniglobulin protein (BiP) på lumensidan av
endoplasmatiskt retikulum (ER) och autofosforyleras (P), varpå 26
nukleotider splicas bort ur ett X-box binding protein 1 unspliced
messenger ribonucleas acid (XBP1u-mRNA). X-box binding protein 1
spliced messenger ribonucleas acid (XBP1s mRNA) bildas.
Transkriptionsfaktorn X-box binding protein 1 spliced (XBP1s)
skapas och transkripterar gener som syntetiserar proteiner.
Modifierad från Hetz, C. The unfolded protein response: controlling
cate fate under ER stress and beyond. Nature Reviews Molecular Cell
Biology. 2012 Feb;(13):89-102.

Proteinsyntes
Den proteinsyntes som ska bidra till ERs proteinhomeostas börjar när polypeptiden tar sig in i
ER för att bearbetas på olika sätt innan det blir till ett färdigt protein. Det börjar med s.k. Nglykosylering som sker redan då polypeptiden sitter i ERs membran (15). Därefter tar
proteinveckningen vid varpå det fortsätter med proteinveckning då proteiner förses med
disulfidbryggor som eventuellt isomeriseras vilket innebär att de vrids, sedan följer calnexinoch calretikulincykeln som är ett kvalitetssystem med uppgift att skilja de färdigveckade
proteinerna från de felveckade (11). Färdigveckade proteiner fortsätter till Golgi för vidare
bearbetning (16). Felveckade proteiner bryts istället ner genom degraderingsprocessen ERAD
(9).

N-glykosylering
När den omogna polypeptidkedjan tagit sig in i ER glykosyleras den, vilket förändrar dess
struktur och funktion (15). Flerstegsprocessen börjar på utsidan av ER med att Nacetylglukosaminfosfat (GlcNAc-P) fästs på ER-lipiden dolikol. Dolikolmonofosfatet
fosforyleras och genomgår en process där dolikolet vänds in i ER. Processen avslutas med att
en förformad oligosackarid bestående av tre glukos-, nio mannosmolekyler och två Nacetylglukosaminer (GlcNAc) binds till lipiden (17). Oligosackaridens uppgift skiljer sig åt
beroende på proteinet den sitter på. Därefter överför oligosackaryltranferas (OST)
oligosackariden till aminogruppen på det asparagin som befinner sig närmast polypeptidens
N-domän (figur 4) (18). På C-terminalen finns fyra aminosyror som bildar en retentionssignal.
Dess uppgift är att tillsammans med oligosackariden hålla kvar polypeptiden i ER tills den är
ett färdigveckat protein (19).
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Figur 4. N-glykosylering. Ett N-acetylglukosaminfosfat fästs vid det endoplasmatiska
retikulumets dolikollipid. Dolikolet fosforyleras, vänds innåt, och får en oligosackarid som via
oligosackaryltransferas (OST) förs över till det aspargin som sitter närmast polypeptidens Nterminal (N). Modifierad från Bray, A. Johnson, H. Raff, L och Walter, R. Essential cell biology.
3rd edition. New York: Garland Science, Taylor & Francis Group LLC; 2010.

Proteinveckning
Efter N-glykosyleringen sker proteinveckning som katalyseras av chaperoner. Chaperoner är
ER-proteiner som delas upp i klassiska dit bl.a. BiP och de kolhydratbindande CNX och CRT
räknas. Chaperoner binder till polypeptider och sammanför dem med enzymer som veckar
polypeptiderna till proteiner. Samtidigt hindras felveckade proteiner från att aggregera (11).
Glukosidas I (GlsI) diglykolyserar oligosackariden vilket sänker affinitet till transferaset OST
som släpper glykoproteinet (figur 5). Då kan malektin som sitter samman med ERs membran
binda till proteinkedjan (11). Bindningen sker via oligosackariden (20). Det resulterar i att
hastigheten på veckningen sänks och kvaliteten förbättras (figur 6). Därefter monoglykeras
proteinet av glukosidas II (GlsII) varpå CNX och CRT kan binda in till monoglykanen. De för
proteinet till oxidasreduktaset endoplasmatic reticulum protein 57 (ERp57) som bildar
disulfidbindningar, varpå propyl-peptidyl cis-trans-isomeras (PPI) kan isomerisera
bindningarna (figur 7) (11).

Figur
5.
Proteinveckning.
Glukosidas
I
(GlsI)
diglykosylerar oligosackariden
som
oligosackaryltransferas
(OST) är fäst vid.

Figur 6. Malektin binder till
oligosackariden. Glukosidas II
(GlsII)
monoglykosylerar
kedjan.
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Figur 7. Proteinveckning. Calreticulin (CRT) och
calnexin (CNX) binder till oligosackariden och
för på det viset polypeptiden till endoplasmatic
reticulum protein 57 (ERp57) för bildning av
disulfidbryggor.

Chaperonerna binder felveckade proteiner, medan protein disulfid isomeras (PDI) katalyserar
bindningen mellan polypeptidens cysteiner, och vid behov kan disulfidbindningarna
omformas (11). Omogna proteiner (21) brukar frilägga hydrofobt cystein(21). Men kontakten
mellan ERp57 och proteinets disulfidbryggor reducerar dessa (11). Disulfidbindningarna är
till för att skydda proteinet mot pH-förändringar, medan isomerisation ändrar proteinets
funktion (19). Isomerisation sker genom att disulfidbryggorna roteras (11). I många proteiner
har ribosomerna infört prolin. De sätts alltid i trans-formation. I de fall ett protein behöver
prolin i cis-formation för att fungera måste PPI isomerisera dem, från trans till cis (figur 8)
(21).

Figur 8. Isomerisation. Prolinmolekylen roteras
från trans- till cisformation. Modifierad från Bray,
A. Johnsson, H. Raff, L och Walter, R. Essential cell
biology. 3rd ed. New York: Garland Science,
Taylor & Francis Groups LLC; 2010.

Calnexin- och calreticulincykeln
När proteinveckning och isomerisering avslutats släpps bindningen till CNX/CRT och GlsII
spjälkar av det sista glukoset. Därefter kommer en s.k. mannostimer att avgöra vad som sker
med proteinet. Så länge alla mannoserna finns kvar kommer proteinerna hållas kvar i ER för
fortsatt veckning (11). Några mannoser finns alltså kvar så länge proteinet är kvar i ER, de
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kommer i ett senare skede att leda proteinerna genom Golgi (22). Men i samband med att
glukoset spjälkas av från proteiner inne i ER spjälkas också en del mannoser av. Proteinet är
då färdigveckat och packas in i en vesikel genom vilken det transporteras ut ur ER. Men
delvis felveckade proteiner hinner fångas upp av glykoprotein glukostransferas (GT) innan de
hamnat i en vesikel. CNX- och CRT-cykeln börjar då gå baklänges genom att GT
monoglykosylerar proteinerna igen. Glukoset låter CNX/CRT binda tillbaka, och
disulfidbryggor och veckning kan korrigeras. De proteiner som helt misslyckats i sin
veckning ignoreras av GT och tas istället upp av BiP som demannosylerar och skickar ut dem
genom ERs membran för proteosommedierad degradering (11).

Endoplasmatic reticulum associated degradation, ERAD
Om mängden felveckade proteiner blir för stor i ER påbörjas en process kallad ERAD.
ERAD-proteinerna syntetiseras av gener aktiverade av ATF6 och IRE1a (9). De deltar i en
process kallad ubikvitinering i vilken BiP binder till de proteiner som ska degraderas, ett ligas
i ERs membran fosforylerar fast flera ubikvitinpeptider på proteinet (23). Det leder till att
proteinet degraderas av 26S-proteosomen; en inklusion som består av en
polyubikvitinbindande del som klyver kedjan, och en denaturerande del (24). En annan
proteosom, 20S bryter istället ner proteiner oberoende av ubikvitin (25).
Mellan ER och Golgi pågår ett ständigt vesikelutbyte. Vesiklar lämnar ER och fusionerar ihop
med varandra. Tillsammans blir de till en förlängning av Golgi där de tömmer sitt innehåll
innan de i sin tur knoppas av som vesiklar och förs tillbaka till ER (26).

Golgi
Golgi är ett tubulärt nätverk av s.k. cisterner genom vilka transporten av proteiner sker (16).
Nätverket finns på både cis- och transsidan med cisterner som sträcker sig genom hela Golgi.
De proteiner som lämnat ER kommer in i Golgi via cis-sidan (19). Principen med
glykosylering fungerar på samma sätt i Golgi som i ER (16); med den skillnaden att en
oligosackarid placeras på hydroxylgruppen tillhörande serin eller teonin vilket kallas Oglykosylering (15). Proteinerna markeras på så vis för att kunna packas in i rätt vesikel och
transporteras vidare till rätt del av cellen (16).
Vesiklar med proteiner fusionerar med Golgi via en oreglerad, reglerad eller selektivt reglerad
väg. Den oreglerade vägen låter proteiner utan signalpeptider passera fritt, medan den
reglerade vägen hanterar de proteiner som markerats med signalsekvenser. I slutet av Golgi är
pH-värdet lågt och hög Ca2+ vilket tillsammans med proteinernas egenskaper låter dem
aggregera. Vesiklarna samlas invid cellmembranet tills de, genom en extracellulär signal,
knoppas av. Den selektiva vägen låter i stället proteinerna aggregera inne i vesiklar i
koncentrationer markant mycket högre än utanför vesikeln. Denna selektivitet ger cellen
möjlighet att avsöndra proteiner snabbt i höga koncentrationer. I slutet av Golgi sorteras de
för vidare transport till lysosom eller cytosol (19). Transporten genom Golgi går åt båda
hållen samtidigt i syfte att upprätthålla cellens homeostas (16).

Redox
Redox är de kemiska reaktioner som justerar en jämvikt mellan oxidation och reduktion i
syfte att minska mängden reaktiva ämnen som kan skada en cell. Oxidativ stress kan triggas
av kemikalier eller av cellens egna elektroner från dess elektrontransportkedja. Stressen leder
till att reactive oxygen species (ROS) eller reactive nitrogen species (RNS) ökar. Dessa består
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av bland annat superoxidanjoner (O2-) och hydroxylradikaler (HO.) respektive kvävemonoxid
(NO.) och peroxynitrit (ONOO-). De är naturliga delar av processer i cellen, men i för stora
mängder kan de hämma den ubikvitinberoende degraderingen. Ibland samlas proteiner i
aggregat, vilket tillfälligt kan stoppa cellcykeln. Kromatinet i cellen kan oxideras vilket i så
fall förändrar genernas uttryck, en del transkriptionsfaktorer slutar att trasktiptera, DNA kan
skadas och cellens membran kan läcka om också lipiderna oxiderats (8).
Cellen kan dock motverka oxidativ stress på olika sätt. Om mitokondrierna skulle råka läcka
från sin elektrontransportkedja kommer proteinet cytokrom c att läcka ut (15). I samband med
det kommer även elektroner att läcka ut. Cytokrom c låter sig oxideras av elektronen som
sedan lämnas över till ett oxidas i mitokondriens membran. På det viset hindras elektronen
från att spridas i cellen där den kan orsaka skada genom O2- med ökad risk för celldöd som
följd (8). ER och mitokondrierna är nämligen sammankopplade genom ett
mitokondrieassocierat ER-membran (MAM). I membranet sitter också jonkanalen IP3R
genom vilka ER ger ifrån sig Ca2+ (27). Ju mer cellen stressas, desto fler UPR-proteiner
syntetiserar den. Det i sin tur kräver mer Ca2+ som kan hjälpa UPR-proteinerna att utföra sin
uppgift (26). Men när ER tar in fler Ca2+ leder det till en obalans i jämvikten mellan reduktion
och oxidation (28). Ca2+ styr bland annat hur CRT ska binda in till Erp57 och PDI under
veckningsprocessen. Jonerna orsakar konformationsförändringar i CNX och CRT. Om Ca2+ i
ER sjunker binds CRT, PDI och ERp57 till varandra vilket sänker PDIs kapacitet för oxidativ
proteinvikning. Om Ca2+ ökar släpps komplexet och PDI ökar åter igen veckningen (16).
Bristande Ca2+ homeostas eller minskad ER-funktion leder till celldöd (24).
Biogenes av ERs membran, metabolism av aminosyror, influx av polypeptider, autofagi och
apoptos kan också vara svar på UPR. Dessa ligger dock utanför projektets intresse och
fördjupas därför inte.

Hur den stressade cellen tar beslut
De olika stressensorernas vägar leder till olika svar från ER. Det är den sammanhängande
tiden som cellen utsatts för stress, tillsammans med typ och intensitet av stress som påverkar
UPR-systemet (12). Men cellens reaktion beror också på andra faktorer, så som vilken cellinje
det är och cellens homeostas. De olika vägarna bildar olika transkriptionsfaktorer som
påverkar olika gener. PERK aktiveras nabbt och avbryter proteinsyntesen, men om cellen
utsätts för stress under lång tid avaktiveras IRE1a medan PERK fortsätter att skicka signaler
till cellkärnan. I samband med kortare tids stress kan det vara tvärtom. IRE1a reagerar
snabbare på toxiska ämnen än PERK gör, och de tre sensorerna reagerar dessutom på olika
typer av proteiner (9).

Analysprinciper
Det finns många studier gjorda kring 3R, och här lyfts endast några av dem fram. Principiellt
analyseras något av de UPR-syntetiserade proteinerna. Genom kvantitativ PCR (qPCR) kan
mängden XBP1 mätas, i både ursprunglig och splicad form. Via immunoblotting och -kemi
påvisas eIF2a, ATF6f, C/EBP homologous protein (CHOP), BiP eller PDI. Degraderat DNA
påvisas genom elektrofores. Alla dessa metoder är s.k. end point-studier som innebär att
cellen dör och ER-stress inte kan följas i realtid (6). Ett alternativ är att använda plasmider
med fluorescenta proteiner för att analysera exempelvis XBP1 och BiP (29).
År 2013 publicerades resultatet av en vid Lunds Universitet nyutvecklad microarraymetod
som kan förutse ett sensibiliserande ämnes förmåga att orsaka hudirritation. Metoden
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analyserar transskript som förändras i samband med sensibilisering av humana celler och tros
kunna ersätta djur i liknande försök (30).
År 2015 publicerades en artikel som påvisade ett samband mellan adenosintrifosfat (ATP)nivåer i spermiers mitokondrier och spermiernas rörelser. Analysen utfördes med ett
mikroskop som mäter och analyserar mitokondriers förmåga att röra sig (7). Samma år
gjordes ett mindre pilotförsök vid Linköpings Universitet i syfte att utröna om plasmid
pEGFP-XBP1 ∆ dDBD-STOP-tagRFPt kan särskilja ER-stressade celler från opåverkade
celler. Tecknet Δ står för deletion som förkortas del. Då transfekterades den kommersiellt
tillgängliga cellinjen musmakrofag; murine macrophage cell (RAW-celler) med plasmiden
varpå cellerna mikroskoperades i ett fluorescensmikroskop. RAW-cellerna visade sig vara
svårtransfekterade med vanliga expressionsplasmider. Resultatet antydde ändå ett samband
mellan doseringar av toxiska ämnen och ER-stress, men antalet försök var för få för att
resultatet ska kunna anses vara statistiskt signifikant (31). Därför inleddes detta projekt i en
ansats att utröna om nämnd plasmid kan differentiera de ER-stressade cellerna från övrig
cellpopulation.

Transfektion
En expressionsplasmid kan användas som vektor och föra över nukleärt material, t.ex.
fluorescenta proteiner till celler (19). Detta görs med hjälp av t.ex. TransiIT-X2 som kan bilda
komplex med plasmiden eftersom de två har olika laddning. Därigen kondenserar plasmiden.
Komplexets yta får en positiv nettoladdning och tranfekteras över till en cell i vilken
plasmiden frigörs genom endocytos (30).

Fluorescensmikroskopi
Fluoroforer
De fluorescenta proteinerna kommer ursprungligen från vattenlevande djur som exempelvis
maneter (33). En fluorofor är en molekyl som kan exciteras och avge fluorescens som
syns i ett fluorescensmikrokop. Olika fluoroforer har bättre eller sämre kvalitet
beroende på hur mycket fluoroforen absorberar av det ljus som når provet efter att ha
passerat excitationsfiltret, hur pass bra molekylen håller ihop just när den är exciterad
och hur mycket av det ljuset som nått provet som omvandlas till fluorescerande ljus
(34).
Stokes shift
Det är det som kallas för Stokes shift som gör det möjligt att se provets fluorescerande ljuset i
mikroskopet. När fluoroforen exciterats skickas elektronen till en högre energinivå. När den
återgår till sitt ursprungsläge emitteras en foton. I samband med excitation omvandlas den
energi som upprätthåller excitationen till två andra energiformer. En del av energin försvinner
i form av rörelseenergi då molekylen vibrerar. Den andra delen omvandlas till det
fluorescerande ljus som syns i mikroskopet. Energin i det exciterande ljuset är därmed högre
än energin i fluorescensen som kommer från emissionen. Det innebär att emitterat ljus har en
längre våglängd än det exciterande ljuset. Det är med hjälp av de två filtren i mikroskopet
som man kan skilja på de olika ljusen via deras våglängd (34).
Enhanced green fluorescent protein (EGFP)
GFP är ett protein som syntetiserar sin egen kromofor. Det sker genom att en läsram av serin,
tyrosin och glycin reagerar med syre varpå fluoroforen bildas (34). Den muterade varianten
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EGFP skapades i ett laboratorium då två nukleotider byttes ut i vildtyps-GFP, varpå
fluoroforens sken förstärktes. EGFPs absorptionsmaximum är på 488 nm och ett
emissionsmaximum vid 507 nm (35).
Red fluorescent protein (tagRFPt)
Red fluorescent protein (TagRFPt) var en gåva från Dr. Dorus Gadella (Amsterdam
University) som muterade ett fluorescent protein kallat eqFP578 till tagRFPt. Proteinet har
absorptionsmaximum vid 555 nm och ett emissionsmaximum vid 584 nm (33).
Plasmid pEGFP-XBP1∆dDBD-STOP-tagRFPt
Plasmiden som använts i detta projekt konstruerades av handledaren genom att proteinerna
enhanced green fluorescent protein (eGFP) och tag red fluorescent protein t (tagRFPt)
ligerades fast i nämnd ordning på var sin sida av en trunkerad form av XBP1. Den DNAbindande domänen (DBD) är borttagen, men XBP1∆DBD följs av ett stoppkodon efter vilket
tagRFPt finns. Celler utan IRE1a-aktivitet uttrycker endast det gröna proteinet, men i
samband med stress aktiveras IRE1a som splicar ut 26 nukleotider ur XBP1∆DBD vilket
medför att läsramen för stoppkodonet försvinner. Detta mRNA kodar därmed också för det
röda proteinet (31).
Hur mikroskopet fungerar
En förenklad beskrivning av ett epifluorescensmikroskop vore att påstå att det består av en
lampa, två filter, en dikroisk spegel, en detektor, vanligen en kamera och ett linssystem
genom vilka provet kan ses. Lampans ljus går genom det första filtret som är ett
excitationsfilter. Filtrets uppgift är att selektera ut de våglängder som ska nå provet i syfte att
excitera fluoroforen. Övriga våglängder filtreras bort. När fluoroforen är exciterad avges ett
ljus som passerar genom det andra filtret, emissionsfiltret. Detta filter har till uppgift att
endast låta de våglängder som lämnar provet passera vidare in i mikroskopet. Den dikroiska
spegeln är avgörande för att både det exciterade och det emitterade ljuset ska reflekteras i
korrekta riktningar. Ljuset som ska excitera fluoroforen reflekteras från lampan mot provet,
samtidigt som fluoroforens emitterade ljus från provet passerar genom spegeln mot detektorn.
Detektorn omvandlar informationen till en bild som skickas vidare till kameran (37).
Djurförsök används alltså än idag vid framtagninga av läkemedel (1), trots de kunskaper vi
har om hur t.ex. ER reagerar på stress (9) och trots de detektionsmetoder vi utvecklat, t.ex.
fluorescensmikroskopi (37). Om kunskap och metoder används på rätt sätt kan en arsenal av
olika cellulära metoder kanske utvecklas på ett sådant sätt att det kan leda till en minsking av
antalet djurförsök.

Syfte
Projektets syfte är att utveckla en cellulär metod som kan minska behovet av djurförsök
inom vetenskaplig forskning genom att möjliggöra ökad implementering av 3Rprincipen. Frågeställningen är om den fluorescerande plasmiden pEGFP-XBP1∆dDBDSTOP-tagRFPt som binder till XBP1 mRNA kan användas för detektion av celler vars
endoplasmatiska retikulum är stressat. Därigenom skulle gränsen för en lämplig
koncentration och tid som en cell klarar av att utsättas för ett toxiskt ämne, t.ex. ERstressinduceraren tunicamycin (SIGMA-ALDRICH, St Louis, USA), kunna bestämmas
innan djurförsök inleds vilket då skulle minska behovet av antalet djurförsök.
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Tunicamycin kommer från bakterier av arten Streptomyces species. Ämnet hämmar
glykosylerande transferaser och därmed också glykosyleringen som normalt alltså sker
när polypeptidkedjan förs in i ER (37).
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Material och Metod
Cellodling
Cellinjen skulle vara lättare att transfektera än RAW. Därför valdes HEK293 som är en annan
kommersiellt tillgänglig cellinje. HEK293-cellerna odlades kontinuerligt i kollagenbelagd
cellodlingsflaska T75 med Dulbecco´s Modified Eagle Medium F-12 nutrient mixture (HAM)
DMEMF-12(1) (1X) (Gibco, Paisley, Storbritannien), utan fenolrött. I mitten av projektet tog
mediet slut och byttes ut mot samma medium, men med fenolrött. Till 500 mL av detta nya
medium tillsattset 5 mL penicillin-streptomycin (PEST) á 100 ug/mL streptomycin och 100
U/mL penicillin i färdig suspension, 10 mL fetal bovine serum (FBS) i färdig 100x
suspension och 2 mL Fungiozone Amphotericin B á 250 ug/mL (Gibco, Paisley,
Storbritannien). Efter halva projektets gång subkultiverades cellerna till ny flaska. Dessa
belades med Collagen I, Bovine (Gibco, Big Cabin, USA) á 5 mg/mL spädd med 20 mM
färdigblandad ättiksyra i spädningsfaktor 1:100. Flaskan inkuberades tre timmar i
rumstemperatur varefter kollagenet hälldes ur och flaskan sköljdes tre gånger 10 mL DPBS.
Slutligen pipetterades cellerna ner i flaskan tillsammans med 15 mL cellodlinsmedium. Även
de MatTek-skålar som användes i samband med projektet belades med kollagen. Syftet med
kollagenbeläggningen var att få cellerna att adderera i flaskans respektive skålens botten.

Subkultivering
Konfluenta celler, d.v.s. celler som täckte cellodlingsflaskans botten, subkultiverades.
Cellodlingsmediet hälldes ur varpå cellerna sköljdes med 6 mL Dulbecco´s Phosphate
Buffered Saline (DPBS) (1X) (Gibco, Paisley, Storbrittanien). Därefter tillsattes 2 mL
Trypsin-EDTA (1X) 0,05 % (Gibco, Paisley, Storbritannien). Flaskan placerades i inkubatorn
och togs efter ca 10 minuter ut för att mikroskoperas i ljusmikroskop. Så länge cellerna satt
fast i flaskans botten ställdes den tillbaka i inkubatorn. När det i mikroskopet syntes att
cellerna lossnat från flaskans botten pipetterades suspensionen över till ett centrifugrör. Celler
centrifugerades ner i rörets botten i 10 minuter 100x g. Supernatanten pipetterades bort och
pelleten resuspenderades med 2 mL cellodlingsmedium. De celler som inte skulle användas
pipetterades tillbaka till cellodlingsflaskan tillsammans med 15 mL cellodlingsmedium.

Kollagenbeläggning
Kollagen á 5 mg/mL späddes med 20 mM färdigblandad ättiksprit i spädningsfaktor 1:100.
Av lösningen pipetterades 200 µL över täckglaset i en 35 mm-MatTek-skål, varpå de
inkuberades i rumstemperatur i tre timmar. Därefter sköljdes MatTek-skålarna tre gånger med
2 mL DPBS varpå 2 mL rumstempererat cellodlingsmedium tillsattes varje MatTek-skål.

Utodling

I samband med utodling till MatTek-skålarna pipetterades 2 mL DMEM och 40 µ L
cellsuspention över till varje MatTek-skål. Ca 30 % av kvarvarande suspension fördes tillbaka
till flaskan varpå resten slängdes. Skålarna inkuberades över natt i 37°C i syfte att låta
cellerna adherera.

Rening av plasmid
En bakteriesuspention på DH5-Alpha Escherichia coli transformerad med plasmiden pEGFPXBP1∆dDBD-STOP-tagRFPt plockades fram ur -79° C tempererad frys och tinades till
rumstemperatur. Därefter blandades 50 mL färdigsuspenderad Luria-Bertani- (LB)-medium
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pH 7,4 med 50 µL färdigsuspenderad kanamycin á 30 µg/mL. Bakterien fördes över till
buljongen genom att en pipettspets doppades först i bakteriesuspentionen, sedan i buljongen
varpå bakterien odlades över natt i 37° C.
Ur bakterien renades plasmiden med hjälp av JETstar 2.0 Plasmid Purification Midiprep Kit
(Life technologies corporation, Genomed, USA). Till kitet användes 99,5 % isopropanol
(SIGMA-Aldrich, Stenheim, Tyskland), 70 % etanol (Solveco, Rosenberg, Sverige), och
SIGMA laboratory centrifuges 4K15. Centrifugering utfördes i en hastighet av 13 000 xg. Vid
plasmidskörd användes rotor SIGMA 11150, till fällningen användes rotorerna SIGMA
12169 och SIGMA 12170. Koncentrationen av utvunnen plasmid bestämdes med en
NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer.

Transfektion
För varje MatTek-skål med utodlade celler som skulle transfekteras tillreddes en
plasmidlösning i ett 1,5 mL eppendorfrör. I varje eppendorfrör tillsattes 250 µL Krebs-Ringer
Glucose buffer (KRG) komplett med kalciumklorid, 2,5 µL pEGFP-XBP1d∆DBD-STOPtagRFPt i DPBS och 7,5 µL TransIT-X2 Dynamic Delivery System (Mirus Bio LLC,
Madison, USA). Därefter vortexades röret omedelbart hårt i ca 10 sekunder och inkuberades
15 minuter i rumstemperatur. Cellodlingsmediet i MatTek-skålarna ersattes med 2 mL nytt
rumstempererat medium. Till varje skål pipetterades hela volymen av 260 µL plasmidlösning,
droppvis direkt över cellerna, varpå de inkuberades i 16-24 timmar i 37°C.

Dosering av kontroll och tunicamycin
Dosering av tunicamycin skedde i koncentrationerna 1, 3 och 10 ug/mL. Stamlösningen, vars
koncentration var 10 mg/mL i dimethyl sulfoxide (DMSO) (SIGMA-Aldrich, Saint-QuentinFallavier, Frankrike) späddes logaritmiskt med DPBS i två steg i spädningsfaktor (SF) 1:10.
Till kontrollerna späddes DMSO på samma vis. Cellodlingsmediet byttes genom pipettering
ut i varje MatTek-skål, med ny tillsatt mängd anpassad efter önskad slutkoncentration av
kontroll och tunicamycin. Till kontrollerna tillsattes 1 980 µL cellodlingsmedium och 20 µL
spädd DMSO. Till MatTek-skålarna med slutkoncentration 1 ug/mL tillsattes 1 990 µL
cellodlingsmedium och 10 µL tunicamycin från seriespädningens andra spädning, till skålarna
med slutkoncentration 3 ug/mL tillsattes 1 994 µL cellodlingsmedium och 6 µL tunicamycin
från seriespädningens första spädning, till skålarna med slutkoncentration 10 µg/mL tillsattes
1 980 µL cellodlingsmedium och 20 µL tunicamycin av den första spädningen.

Flourescensmikroskopering
Efter dosering med tunicamycin mikroskoperades cellerna i fluorescensmikroskopet Zeiss
Axiovert 200 med inkubator, genom objektivet 40x/1,30. MatTek-skålarna plockades ut ur
inkubatorn slumpmässigt i syfte att minska den statistiska felmarginalen. Cellodlingsmediet
byttes ut mot 2 mL 37°C KRG komplett i syfte att undvika cellodlingsmediets
autofluoroscerande effekt. Cellerna mikroskoperades endast en gång varpå de slängdes. Den
första mikroskoperingen utfördes direkt efter dosering, därefter mikroskoperades cellerna i en
ny MatTek-skål efter en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio respektive 24 timmar.
Mjukvaran AxioVision Ver. 4.8.1.0. Carl Zeiss Imaging Solutions användes för
liveframställninng och fotografering av cellerna. I varje MatTek-skål räknades 50 gröna celler
genom de filter som släpper igenom ett absorptionsmaximum på 488 nm och ett
emissionsmaximum vid 507 nm. Därefter räknades hur stor andel av dessa gröna celler som
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också var röda genom de filter som släppte igenom ett absorptionsmaximum vid 555 nm och
ett emissionsmaximum vid 584 nm (figur 9). Slutligen räknades de celler som endast var
gröna.

Figur 9. Till väster ses tre celler som är gröna. De uttrycke enhanced
green fluorescent protein (eGFP). Till höger finns också de tre cellerna,
men endast en syns i röd färg då den uttrycker tag red fluorescent protein
(tagRFP). Det är den cellen som är både grön till vänster och röd till höger
som är ER-stressad. Publicerad med tillstånd av Vesa Loitto.
Copyright © 2015 Vesa Loitto, Medicinsk Mikrobiologi. Linköpings
Universitet.

Etiska överväganden
HEK293-cellerna kommer ursprungligen från ett fullt friskt foster som av okänd anledning
aborterades 1972. Cellerna är därför ett debatterat ämne. Bland annat har The National
Catholic Bioethics Center publicerat artikeln The Ethics of HEK293 i vilken frågan om
”ondskan” bakom användandet av cellerna lyfts fram (39).
Enligt Mertons CUDOS-normer från 1942 ska god forskning bedrivas i universalistisk och
”kommunistisk” anda, med osjälviskhet och sunt ifrågasättande utifrån vetenskaplig metodik.
Kortfattat innebär detta att arbetet genomförs med hänsyn till fakta och utan personliga
diskriminerande intressen, resultat publiceras och blir allmän egendom, arbetet utförs för
andra och inte bara för en själv samt att alla infallsvinklar prövas (41). Normerna är
fortfarande aktuella inom den vetenskap som idag utövas (42). Den biomedicinska
analytikerns etiska kod framhåller att laborationer ska utföras med respekt för det organiska
materialet. Lagar, regelverk och lokala riktlinjer ska följas (43).
Projektet befinner sig inte i beroendeställning i förhållande till någon finansiär och det finns
inte heller någon utomstående person eller institution som påverkat projektet på otillbörligt
sätt.
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Resultat
Syftet med projektet var att utveckla en cellulär metod som kan minska behovet av djurförsök
inom vetenskaplig forskning genom att möjliggöra ökad implementering av 3R-principen.
Frågeställningen var om den fluorescerande plasmiden pEGFP-XBP1∆dDBD-STOP-tagRFPt
som binder till XBP1 mRNA kan användas för detektion av de celler som är ER-stressade.
Totalt doserades 86 MatTek-skålar under projektets gång. Av dessa analyserades 62 varav 13
var kontroller. Övriga skålar likviderades då de inte uppfyllde inklusionkriteriet på 50 räknade
celler.
För statistisk analys har mjukvaran IBM SPSS Statistics (Microsoft Corporation, Redmond,
Washington, USA) använts. Figurerna som beskriver den procentuella andelen ER-stressade
celler är gjorda i Microsoft Excel Ver. 14.6.4. (Microsoft Corporation, Redmont, Washington,
USA) medan figurerna som beskriver spridningen är hämtade från IBM SPSS Statistics.
Resultaten har genom en s.k. split file grupperats utifrån både koncentration och antalet
inkubationstimmar. Därefter har både frekvensen av och medianvärdet för stressade och icke
stressade celler beräknats. Fördelningen mellan kvartil 1 (Q1), medianvärdet och kvartil 3
(Q3) beskriver spridningen. P-värdet beräknades genom ett Mann-Whitney Test eftersom de
parametrar som skulle jämföras saknade normalfördelning. Hypotestestets signifikans
bestämdes till p < 0,05.

Procentuell fördelning av ER-stressade celler
Av kontrollens alla celler var 4,00 % ER-stressade. Av alla de celler som doserats med
tunicamycin á 1 µg/mL var 7,25 % ER-stressade och när koncentrationen ökades till 3 µg/mL
ökade andelen ER-stressade celler till 13,60 %. Vid en koncentration av 10 µg/mL var 11,16
% av cellerna ER-stressade (figur 10). Beräkningen är gjord utan hänsyn till de olika
inkubationstiderna.

Figur 10. Procentuell andel ER-stressade celler i förhållande till koncetrationen av
tunicamycin. Andelen ER-stressade celler var 4,00 % i kontrollen, 7,25 % vid en
koncentration av 1 𝛍g/mL tunicamycin, 13,60 % vid en koncentration av 3 𝛍g/mL
och 11,16 % vid en koncentration av 10 𝛍g/mL. Beräkningen är gjord utan hänsyn
till de olika inkubationstiderna.
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De ER-stressade cellernas spridning i förhållande till koncentrationen visar en outlier
vid tunicamycinkoncentrationen 1 µg/mL, samt två outliers och ett extremvärde vid
koncentrationen 10 µg/mL. Kontrollens medianvärde var 2,00, vid koncentrationen 1 µg/mL
var medinvärdet 1,50, och vid koncentrationen 3 µg/mL 2,50, och vid koncentrationen 10
µg/mL var medianvärdet 3,00. Värdet för de nedre och övre kvartilerna (Q) ökade med
stigande koncentration fram till den högsta koncentrationen då värdena för både Q1 och Q3
sjönk (figur 11).

Figur 11. Spridning av antalet ER-stressade celler fördelat på kontrollen
och de olika koncentrationerna av tunicamycin. Vid koncentrationen 1
ug/mL var prov 55 en outlier. Vid koncentration 10 ug/mL var prov 85
och 86 outliers, prov 58 var ett extremvärede. Beräkningen är gjord
utan hänsyn till de olika inkubationstiderna.

Andelen ER-stressade celler i förhållande till de olika inkubationstiderna beräknades utan
hänsyn till de olika koncentrationerna av tunicamycin och kontroll. I de MatTek-skålar som
mikroskoperats utan inkubationstid var 4,00 % av cellerna ER-stressade. Fram till den femte
inkubationstimman varierar andelen ER-stressade cellen mellan 0,00 och 18,75 %. Därefter
ökar andelen ER-stressade celler från 2,00 % efter den femte timman till 20,00 % efter den
24:e inkubationstimman (figur 12).
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Figur 12. Andelen ER-stressade celler i förhållande till de olika inkubationstiderna. Utan inkubationstid
var 4,00 % av cellerna ER-stressade. Efter den femte inkubationstimman ökar andelen ER-stressade
celler procentuellt för varje ny inkubationstimma. Beräkningen är gjord utan hänsyn till kontroller och
de olika koncentrationerna av tunicamycin.

Spridningen av de ER-stressade cellerna i förhållande till de olika inkubationstiderna visar att
värdena för minsta och högsta antal stressade celler ökar med ökande inkubationstid efter den
femte inkubationstimman. Två ouliers finns vid den första inkubationstimman, och ett
extremvärde vid den fjärde timman. Även medianvärdet, samt värdena för Q1 och Q3 visar på
en generell ökning (figur 13).

Figur 13. Spridning av antalet stressade celler fördelat på inkubationstimmarna.
Vid inkubationstimma 1 var prov 5 och 12 outliers, vid inkubationstimma 4
varprov 58 ett extremvärde.
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Signifikans
Koncentrationernas ER-stressade celler
I förhållande till kontrollen ökade det totala antalet ER-stressade celler utan signifikans efter
att ha doserats med de tre koncentrationerna av tunicamycin (p = 0,096). Bland celler
doserade med 1 µg/mL tunicamycin fanns fler stressade celler än i kontrollen (p = 0,504). På
samma vis stressades fler celler efter dosering med 3 µg/mL (p = 0,139) och 10 µg/mL (p =
0,104) tunicamycin.
Inkubationstidernas ER-stressade celler
Efter en timmas inkubationstid hade mängden ER-stressade celler ökat signifikant.
Signifikanta ökningar av antalet ER-stressade celler skedde också mellan den första och
tredje, fjärde, åttonde respektive 24:e inkubationstimman, samt mellan den andra och tredje,
fjärde, åttonde, nionde respektive 24:e inkubationstimman. Också mellan den tredje och fjärde
respektive åttonde inkubationstimman skedde sådana ökningar (p < 0,05). Skillnaderna
mellan övriga inkubationtider saknade signifikans.
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Diskussion
Resultatdiskussion
Tid, typ och mängd av ett toxiskt ämne avgör om cellernas ER stressas eller inte. I detta
projekt användes det toxiska ämnet tunicamycin som en modell för ett läkemedel i
koncentrationerna 1, 3 och 10 µg/mL under olika inkubationstider från noll till 24 timmar.
Det tydligaste sambandet finns mellan de ER-stressade HEK293-cellernas antal och
inkubationstiderna. Endast ett toxiskt ämne testades, varför tunicamycinets specifika effekt
inte kan bedömas. Förhållandet till de olika koncentrationerna antyder också att det kan finnas
ett samband till mängden ER-stressade celler, men sambandet är betyligt mer osäkert här
eftersom signifikanta skillnader saknas helt.
Resultatets variationer tros bero på både det låga och det skeva antalet analyser som gjorts.
Bakom varje stapel i statistiken som presenteras i figur 10 – 13 ligger ett skiftande antal
MatTek-skålar och celler. Detta är dels en följd av projektets begränsade tid, men främst av
det faktum att flera MatTek-skålar inte uppfyllde inklusionskriteriet och därför måste
exkluderas. Extremvärdet kan antas bero på det begränsade antal analyser som gjorts. Provet
redovisas både i den grupp celler som inkuberats fyra timmar och i den grupp celler som
doserats med 10 µg/mL tunicamycin. I båda grupperna finns ett förhållandevis högt antal ERstressade celler. Det kan därför antas att om fler analyser gjorts hade fler MatTek-skålar haft
ett högt antal stressade celler vilket lett till att både extremvärdet och de outliers som nu syns i
andra delat av resultatet hade normaliserats. En annan betydande brist har varit att antalet
celler som odlats ut i MatTek-skålarna inte har räknats. Detta skulle kunna ha bidragit till
ökade variationer i resultatet då det kan ha inverkat på koncentrationerna av tunicamycin, och
kanske också cellernas mående under de längre inkubationstiderna.
Idag pågår mycket forskning framförallt i syfte att finna metoder för att förutsäga ett toxiskt
ämnes signalvägar i kroppen. Den internationella samarbetsorganisationen Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) har satt upp riktlinjer för hur kemikalier
ska testas, varpå resultatet av ett specifikt forskningsprojekt kan användas i andra projekt. I
USA pågår flera sådana projekt under namnet Toxicity Testing in the 21st Century (TOX21),
och EU-kommissionen samlar ett antal projekt under namnet Safety Evaluation Ultimately
Replacing Animal Testing (SEURAT) (44). En studie som godkänts och fått OECD att
upprätta riktlinjer för specifika tester är bl.a. en valideringsstudie från 2006 där kemiska
ämnen som kan irritera ögat analyserats (45).
Forskningen har gjort framsteg i fråga om 3R. Bland annat har ämnen som kan orsaka mild
irritation på cornea tidigare prövats på råttor som bundits fast varefter det specifika ämne som
ska testas droppats i deras ögon. Metoden kan nu ersättas med olika modeller av ett humant
corneaepitel tillverkat i laboratoriemiljö. Det är kommersiellt tillgängligt (46). Studien från
Lunds Universitet, i vilken forskarna sökte förutse ett sensibiliserande ämnes förmåga att
orsaka hudirritation utföll positivt men behöver ännu valideras (30). Studien i vilken man
undersökte spermier från galtar för att hitta ett eventuellt samband mellan rörelsemönstren
och spermiemitokondriernas ATP-nivåer utföll också positivt (7).

Metod- och materialdiskussion
Cellerna i det här projektet har varit förhållandevis lätta att transfektera jämfört med andra
transfektioner som utförts vid Medicinsk Mikrobiologi under tiden för examensarbetet, vilket
ju också var syftet med valet av HEK293. Cellerna skulle kunna testas vid fler
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koncentrationer och inkubationstider av tunicamycin, men förr eller senare uppstår en dead
end då alla celler är stressade. Under den begränsade tid projektet varade var det naturligtvis
omöjligt att hinna med att testa ytterligare en cellinje. Men en annan cellinje hade eventuellt
kunnat påvisa ER-stress i koncentrations- och inkubationsområden utöver HEK293s förmåga
vilket i så fall hade breddat projektets möjligheter att analysera plasmidens förmåga att
differentiera ER-stressade celler. Under ett långtidsprojekt hade detta ökat projektets kvalitet,
men under de 10 veckor det här projektet varade är det rimligt att begränsa arbetet till den
lättransfekterade HEK293. Om fler kemiska ämnen dessutom också prövats hade dessa också
eventuellt skapat fler variationer i förhållande till olika cellinjerna.
Metoden med den fluorescerande plasmiden är specifik då den eventuellt kan påvisa den ERstress som uppstår via splicing av XBP1 mRNA, men den kommer aldrig direkt kunna påvisa
någon annan typ av ER-stress. Till detta krävs andra metoder som påvisar något av de andra
UPR-proteinerna som uttrycks genom IRE1a, PERK eller ATF6. Ursprungstanken var att
testa två metoder, varav den andra skulle vara Western blot, men på grund av tidsbrist
begränsades metoden till mikroskopi. Genom Western blot hade UPR-proteinet CHOP
förhoppningsvis kunnat påvisas, vilket i så fall kanske kunnat bekräfta eller dementera
resultatet av mikroskoperingen. Andra metoder som också skulle kunna excitera markörena
och detektera emissionen från dem är spektrofluorometri och flödescytometri. Metoderna
hade varit tidsbesparande i förhållande till mikroskopin och är också tänkta att användas i
framtiden. Men i ett skede där plasmidens funktion ännu inte är validerad kan dessa metoder
inte anses vara tillförlitliga eftersom detta skulle öka mängden tänkbara felkällor. Cellerna
avbildas inte direkt, och dessutom är detekterad intensitet ett populationsmått. Det är ännu
osäkert om plasmiden fungerar, samtidigt som andra felkällor kan uppstå i samband med
spektrofluorometri och flödescytometri. Därför är det lämpligt att använda mikroskopin på
utvecklingsstadiet.

Etisk diskussion

Det faktum att HEK293-cellerna kommer från ett friskt foster som aborterats gör att
etiken bakom användandet av cellerna kan ifrågasättas då fostret inte kunnat uttrycka
sin självbestämmanderätt. Cellerna är visserligen klonade många gånger sedan dess,
kommersiellt tillgängliga och används för ett högre syfte som ska gagna många
människor. Russel och Burch ville uppnå ”borttagandet av inhumanitet”, och det här
projektets användande av HEK293 kan ses både som en följd av deras önskan och som
ett försök att utveckla den vidare. Ändå debatteras ”ondskan” bakom användandet av
HEK293, av bl.a. Katolska Kyrkan. Jag drar slutsatsen att etik är en fråga om en ständigt
pågående debatt och utveckling som vi aldrig får bli färdiga med. Det är kanske den
dagen debatten tagit slut som faran för ondska eller inhumanitet är som störst. Själv
stöder jag laborerandet med HEK293 på t.ex. Darwins evolutionsteori och Russels och
Burchs idé om att byta ut djur mot lägre stående liv. Det har större överensstämmelse
med CUDOS än teologiskt underbyggda åsikter. Dock har både kalvserum och
kromoforer från djurriket använts som betydande delar av laborerandet, och inte heller
djuren har kunnat uttrycka sin självbestämmanderätt. Med vilket material projektet än
genomförs finns det alltid något som kan ifrågasättas etiskt. Projektet kan i bästa fall
leda till en form av relativ replacement, försvarbar utifrån det goda syftet och utifrån det
faktum att det är omöjligt att uppnå syftet utan vare sig human eller animalisk vävnad.
Det är heller inte säkert att HEK293 skulle ha haft samma egenskaper om de tagits fram
från en vuxen individ.

22

Både förbrukade celler och medier innehållande toxiska ämnen och antibiotika har
överförts till särskild behållare för senare förbränning, i enlighet med den
biomedicinska analytikerns etiska kod. Arbetet har utförts systematiskt, med ett försök
till att basera allt arbete på fakta i stället för personlig diskriminering av resultatet. Men
vissa celler var rödare än andra i mikroskopet, och när deras färg bedömts i syfte att
avgöra om cellen ska räknas som stressad eller inte har detta gjorts enligt ett personligt
tyckande, i strid mot CUDOS-normerna. För att undvika detta skulle cellerna kunna ha
delats upp i en bestämd färgskala. Någon vetenskaplig sådan finns dock inte utan skulle i
så fall snabbt behöva skapas som en del i detta projekt – utifrån ett personligt tyckande.
Ett alternativ hade varit att bestämma att celler visualiserade med X ms exponeringstid och
intensitetsvärden över Y räknas som ER-stressade (rödgröna) och resten inte räknas som
stressade (endast gröna). Detta hade dock krävts att alla celler fotograferas samtidigt.
I enlighet med CUDOS utfördes arbetet som en del i ett annat, större, projekt med många
inblandade forskare varför många olika infallsvinklar slutligen kommer att ha prövats.
En del laborativa uppgifter har utförts i syfte att underlätta hela gruppens arbete, och
projektet redovisas och publiceras också i enlighet med CUDOS.
Felkällorna består, föutom att antalet utodlade celler inte räknats, bl.a. i de många muntliga
instruktionerna som öppnat för personliga tolkningar vilket strider mot CUDOS-normerna. Ett
försök har gjorts att lösa detta via upprepad muntlig kommunikation, ibland också skriftlig, i
syfte att bekräfta eventuella frågeställningar. I samband med ett transfektionstillfälle förblev
cellerna i flera MatTek-skålar otransfekterade. Dessa skålar kunde därför inte analyseras.
Felet antogs bero på kvarvarande rester av etanol i den renade plasmiden varför den
likviderades och en ny plasmidrening gjordes som fungerade väl och därför fick ersätta den
förra. MatTek-skålar som mikroskoperats en gång har slängts vilket innebär att för varje ny
inkubationstimma har en ny skål tagits fram ur inkubatorn, med andra celler än de som
mikroskoperats en timma tidigare. Det är därför omöjligt att veta om antalet stressade celler
som räknats i en specifik MatTek-skål faktiskt beror på inkubationstiden alternativt
koncentrationen av tunicamycin, eller om någon felkälla påverkat resultatet i just den skålen.
Cellerna har utsatts för stress utöver tillsatt tunicamycin i samband laborerandet. Försök att
minska denna stress har gjorts genom noggrann planering av laborationerna, då cellerna
befunnit sig utanför inkubatorn minsta möjliga tid. Å andra sidan har kontrollerna
förmodligen stressats lika mycket. Vid ett tillfälle har koldioxiden i inkubatorn tagit slut och
cellerna flyttades över till en annan inkubator.

Slutsats
Projektet är helt i linje med de nya rön som är aktuella inom forskarvärlden idag. Men aktuellt
projekt är ännu långt ifrån att kunna bidra till några av OECDs riktlinjer, till 3R eller
ersättandet av djurförsök. Det går inte att dra några definitiva slutsatser av arbetets resultat.
Resultatet antyder åter igen att plasmid pEGFP-XBP1∆dDBD-STOP-tagRFPt eventuellt kan
urskilja de celler vars endoplasmatiska retikulum har en störd proteinhomeostas från celler
vars proteinhomeostas är i jämvikt. Men antalet analyserade kontroller och prover är för få för
att det ska vara möjligt att dra några slutsatser.
En rimlig fortsättning på projektet vore därför att använda resultaten från detta projekt och
utöka mängden analyserade prover i olika koncentrat och inkubationstider, för att sedan också
testa andra cellinjer. Framför allt den statistiska analysen över kontrollerna behöver vila på
fler analyser i syfte att säkerställa jämförelsen mellan stressinducerade celler och kontroller.
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Ursprungstanken om att pröva fler toxiska ämnen vore lämplig att genomföra i syfte att
bekräfta plasmidens förmåga att påvisa ER-stress oberoende av toxiskt ämne. Ett annat ämne
än tunicamycin skulle förmodligen förändra regressionskurvans lutning vilket i så fall skulle
pröva plasmidens förmåga ytterligare. Western blot hade dessutom bekräftat eller dementerat
resultatet av mikroskoperingen, då ett annat protein uttryckta genom UPR skulle ha
analyserats.
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Ett varmt tack till Stiftelsen Forska utan Djurförsök som beviljat anslag till projektet och
därigenom möjliggjort det stora forskningsprojekt som ännu pågår vid Institutionen för
Klinisk och Experimentell medicin, Linköpings Universitet som detta mindre projekt fått vara
en del av.
Jag är väldigt glad och tacksam över att akademisk handledare Vesa Loitto och
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och teoretiskt vilket har känts spännande, utmanande och roligt.
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både statistikprogrammet SPSS och de frågor Ni ställt som fått mig att tänka till lite extra har
bidragit till att jag fördjupat min förståelse för statistiken och kunnat förbättra min statistiska
presentation avsevärt.
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Bilaga: Beräkningar
Nyckel
C! = koncentration före spädning
V! = volym som späds
C! = koncentration efter spädning
V! = totalvolym efter spädning
V! = volym på spädningsvätska
SF = spädningsfaktor

Kollagenbeläggning av en T75 cellodlingsflaska
C! = 5 mg/mL kollagen
V! = X
C! = 0,05 mg/mL kollagen
V! = 8 000 µL
C! ∗ V! = C! ∗ V!
V! = (C! ∗ V! )/C!
V! = (0,05 mg/mL * 8 000 uL) / 5 mg/mL
V! = 80 µL
V! = V! − V!
V! = 8 000 µL − 80 µL
𝑉! = 7 960 µL 20 mM ättika
!
SF = !!
!

! !"/!"

SF = !,!" !"/!"= 100
SF = 1: 100

Kollagenbeläggning av en MatTek-skål
SF = 1: 100
V! = 200 µL
V! = 200 µL/100
V! = 2 µL kollagen
V! = V! − V!
V! = 200 µL – 2 µL
V! = 198 µL 20 mM ättika

Dosering av kontroll till en MatTek-skål
V! = 25 µL
C! = 100 % DMSO
V! = X
C! = 10 % DMSO
V! ∗ C! = V! ∗ C!
30

V! = (V! ∗ C! )/C!
V! = (25 µL ∗ 100 %)/10%
V! = 250 µL
V! = V! − V!
V! = 250 µL – 25 µL = 225 µL DPBS

Dosering av tunicamycin till en MatTek-skål
Första spädningen i eppendorfrör
V! = 25 µL
C! = 10 mg/mL = 10 000 µg/mL
V! = X
C! = 1 000 µg/mL
C! ∗ V! = C! ∗ V!
V! = (C! ∗ V! )/C!
V! = (10 000 µg/mL * 25 µL)/1 000 µg/mL
V! = 250 µL
V! = V! − V!
V! = 250 µL − 25 µL
V! = 225 µL
!

SF = !!
!

SF =

!" !!! !!/!"
! !!! !!/!"

= 10

SF = 1:10

Dosering av tunicamycin 1 ug/mL till en MatTek-skål
Andra spädningen i eppendorfrör
C! = 1 000 µg/mL
SF = 1:10
V! = 100 µL
V! = V! /10
V! = 10 µL av första spädningen tunicamycin
C! = 100 µg/mL
V! = V! − V!
V! = 100 µL − 10 µL
V! = 90 µL DPSB
Tredje spädningen i MatTek-skål
V! = X
C! = 100 µg/mL tunicamycin
V! = 2 000 µL totalvolym
C! = 1 µg/mL tunicamycin
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C! ∗ V! = C! ∗ V!
V! = (C! ∗ V! )/C!
V! = (1 µg/mL * 2 000 µL)/100 µg/mL
V! = 20 µL

Dosering av tunicamycin 3 ug/mL till en MatTek-skål
V! = X
C! = 1 000 µg/mL tunicamycin
V! = 2 000 µL
C! = 3 µg/mL tunicamycin
C! ∗ V! = C! ∗ V!
V! = (C! ∗ V! )/C!
V! = (3 µg/mL ∗ 2 000 µL)/1 000 µg/mL
V! = 6 µL av första spädningen tunicamycin
V! = V! − V!
V! = 2 000 µL – 6 µL = 1 994 µL DMEMF12

Dosering av tunicamycin 10 ug/mL till en MatTek-skål
V! = X
C! = 1 000 µg/mL tunicamycin
V! = 2 000 µL
C! = 10 µg/mL tunicamycin
C! ∗ V! = C! ∗ V!
V! = (C! ∗ V! )/C!
V! = (10 µg/mL ∗ 2 000 µL)/1 000 µg/mL
V! = 20 µL av första spädningen tunicamycin
V! = V! − V!
V! = 2 000 µL – 20 µL = 1 980 uL DMEMF1
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