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I 

Hlutverk V-ATPasa í sortuæxlum: Áhrif niðurfellingar undireininga V-ATPasa á sýrustig fruma 

Surya Mjöll Agha Khan1, Sara Sigurbjörnsdóttir1, Eiríkur Steingrímsson1 
1Læknadeild Háskóla Íslands 

Inngangur: Eitt af aðal einkennum illkynja krabbameina er lækkað sýrustig í nærumhverfi æxla, en 

það eykur frumufjölda, stuðlar að ífarandi vexti og myndun meinvarpa. Sýrustigi umhverfisins er að 

miklu leyti stjórnað af V-ATPösum en í krabbameinum verður gjarnan aukning á tjáningu þeirra í 

frumuhimnum. V-ATPasar eru vel varðveitt holensím sem er tjáð í öllum heilkjarnafrumum líkamans. 

Þeir eru samsettir úr 13 undireiningum sem skipt er upp í tvö virknisvæði, V0 og V1. Hið fyrrnefnda ,V0 

svæðið, sér um flutning á róteindum yfir himnuna en V1 svæðið sér um vatnsrof á ATP. Undireiningar 

V0 eru 5 og eru tilgreindar með litlum stöfum (a, c, c’’, d og e). Undireining a er aðal skynjari sýrustigs 

innan frumunnar. Hún er til í 4 mismunandi ísóformum en þau eru talin ákvarða staðsetningu V-

ATPasans innan frumunnar. Í ljósi þess að V-ATPasar spila svo stóran þátt í illkynja hegðun 

krabbameina hafa þeir þótt fýsilegt lyfjaskotmark, sérstaklega vegna þess að nú þegar eru til lyf sem 

hamla virkni þeirra. Mikilvægt er að komast að því hvaða áhrif það hefur að fella niður tjáningu þeirra í 

krabbameinsfrumum. Markmið þessarar rannsóknar var að fella niður tjáningu á mismunandi ísóform 

undireiningar a og athuga áhrif þess á sýrustig innan frumunnar. 

Efniviður og aðgerðir: Útbúnar voru stöðugar 501mel sortuæxlisfrumulínur sem tjáðu flúrmerkt 

ísóform undirieiningar a í V-ATPösum. Einnig voru búnar til genaferjur sem innihéldu miRNA svæði til 

niðurfellingar á þessum sömu V-ATPösum. Til þess að athuga virkni þeirra  var miRNA genaferjunum 

komið fyrir í þessum flúrljómandi sortuæxlisfrumulínum og minnkun á flúrljómun skoðuð með western 

blot og lagsjá (e. Confocal microscope). Þá var þróuð aðferð til að mæla sýrustig innan frumunnar 

með flúrljómandi sameind til þess að ákvarða hvort niðurfelling á V-ATPösum gæti haft áhrif á það. 

Einnig var staðsetning a undireininganna skoðuð í lagsjá með samlitun V-ATPasa og próteina með 

þekkta innanfrumustaðsetningu. 

Niðurstöður: Ekki var hægt að ákvarða með óyggjandi hætti hvort miRNA-in gætu fellt niður tjáningu 

á V-ATPösum innan frumunnar. Enginn sjáanlegur munur var á tjáningu V-ATPasanna í lagsjánni í 

samanburði við frumur án miRNA og tjáning V-ATPasa próteina á Western blotti var ekki marktækt 

öðruvísi þegar þau voru felld niður í samanburði við viðmið. Mæling á sýrustigi var ekki markverð 

vegna lítils merkis frá flúrljómandi sameindinni og því var ekki hægt að ákvarða hvort niðurfelling á V-

ATPösum með miRNA hefur áhrif á sýrustig innan fruma. Samlitun V-ATPasanna við prótein með 

þekkta staðsetningu leiddi í ljós að a2 ísóformið var helst staðsett á sein-innblöðrum og endurvinnslu 

innblöðrum, a3 ísóformið var helst staðsett í frymisnetinu og á frumuhimnunni og a4 ísóformið var 

helst staðsett í frymisneti, golgikerfinu, innblöðrum og á frumuhimnunni. 

Ályktanir: Þar sem ekki var hægt að draga ályktanir um áhrif niðurfellingar V-ATPasa með miRNA er 

mikilvægt að skoða það betur og notast við aðrar aðferðir til þess. Einnig væri hægt að þróa aðrar 

aðferðir við mælingar á sýrustigi innan frumu eða notast við nýrri sameindir til að athuga hvort betra 

merki næst. Samlitun leiddi í ljós að staðsetning V-ATPasans er að mörgu leyti sambærileg við það 

sem aðrar rannsóknir hafa sýnt með einhverjum undantekningum þó. Áhugaverð er tjáning a3 og a4 á 

frumuhimnunni en þær upplýsingar væri hægt að nota í meðferðarþróun gegn meinvarpandi 

sortuæxlum. 
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1 Inngangur 
1.1 Mikilvægi sýrustigsstjórnunar innan fruma 

 
Nákvæm stjórnun sýrustigs, innan frumunnar jafnt sem utan hennar, er mikilvægt fyrir marga 

lífeðlisfræðilega ferla (1), þar með talið flutning yfir himnu, niðurbrot próteina, enduruppsog beina og 

þroskun sæðisfrumna (2-4) en breyting á sýrustigi í frumum getur verið hluti af sjúklegu ástandi (5). 

Helstu stjórnendur sýrustigs í frumum eru Vacuolar-H+-ATPasar, eða V-ATPasar eins og þeir eru betur 

þekktir en þeir eru róteindapumpur sem nýta orku sem losnar við vatnsrof á ATP til að flytja róteindir 

yfir himnur (sjá yfirlitsgrein(6)). Mikilvægi V-ATPasa í lífeðlisfræðilegum ferlum innan frumunnar má 

helst sjá á þeim sjúkdómum sem koma upp þegar galli er í þeim, en þar má nefna nýrnasjúkdóma, 

beinasjúkdóma og meinvörpun æxla. Sýnt hefur verið fram á að V-ATPasar spila stórt hlutverk í 

stjórnun á sýrustigi utanfrumu og því er áhugavert að skoða tengsl þeirra við vöxt krabbameina (7). 

Margir ferlar þar sem V-ATPasar eru í aðallhlutverki verða fyrir breytingum í krabbameinum (3, 4, 8, 

9). Með auknum skilningi okkar á hlutverki V-ATPasa í sjúkdómsferlum, ásamt uppgötvunum á 

sértækum V-ATPasa hemlum erum við nú í stöðu til að velta fyrir okkur hvort hömlun V-ATPasa gæti 

verið fýsilegt lyfjamark (4). 

1.2 Samsetning V-ATPasans 
                                                                               

V-ATPasinn er vel varðveitt holensím sem samsett er úr 13 undireiningum. Þessum undireiningum er 

skipt í tvö virknisvæði, V0 og V1. V1 svæðið er 650 kDa að stærð og sér um vatnsrof á ATP sem knýr 

áfram virkni pumpunnar en V0 hópurinn, sem er innfelldur í frumuhimnur, er 260 kDa að stærð og sér 

um róteindaflutning yfir himnur (4). V1 

hópurinn er samsettur úr 8 undireiningum sem 

tilgreindar eru með stórum staf (A-H) en V0 

hópurinn er samsettur úr 5 undireiningum sem 

táknaðar eru með litlum stöfum (a, c, c′′, d og 

e) (10) eins og sjá má á mynd 1.1. Margar 

þessara undireininga hafa nokkur ísóform sem 

hafa mismunandi tjáningu í ólíkum 

frumugerðum. Kjarninn í V1 hlutanum er 

hexamer sem samsettur er úr A og B 

undireiningum til skiptis og tekur þátt í 

bindingu og vatnsrofi á ATP. V0 svæðið 

inniheldur hring af próteólípíð undireiningum 

(c, c′ og c′′) sem eru hliðlægt við undireiningar a og e. V0 og V1 hóparnir eru samtengdir með 

miðlægum stilk sem er samsettur úr undireiningum D og F frá V1 og undireiningu d frá V0 ásamt fleiri 

jaðarlægum stilkum sem samsettir eru úr undireiningum C, E, G og H frá V1 og N-enda undireiningar 

a frá V0 (sjá yfirlitsgrein (4) og mynd 1.1). 

 

 
Mynd 1.1 
Sýnir samsetningu V-ATPasans og undireiningar 
hans með tilliti til skiptingu þeirra í virknisvæði og 
staðsetningu þeirra í frumuhimnunni 
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1.3 Staðsetning V-ATPasans 
V-ATPasar eru tjáðir í öllum heilkjarnafrumum þar sem þeir taka þátt í að viðhalda lágu sýrustigi 

innanfrumuhólfa og viðhalda réttu sýrustigi utan frumu (11). Undir eðlilegum kringumstæðum eru V-

ATPasar sem staðsettir eru á frumuhimnum eingöngu tjáðir í sérhæfðum frumum þar sem lágt 

utanfrumusýrustig og virkur róteindafluningur er mikilvægur fyrir virkni þeirra (sjá yfirlitsgrein (6)). 

Dæmi um þetta eru millifrumur nýrna, mjó- og glærfrumur í eistnalyppum og sáðrás, beinátfrumur og 

interdental frumur innra eyrans (11). Í beinátfrumum (e. osteoclast) eru V-ATPasarnir staðsettir á 

frumuhimnufellingum sem eru í snertingu við beinið og skapa þar súrt umhverfi sem nauðsynlegt er 

fyrir enduruppsog á beinvef (12). Í alfa millifrumum nýrnanna í fjærpíplum og safnrás eru V-ATPasar 

staðsettir í topphluta (e. apical) frumuhimnunnar og taka þátt í seytingu sýru í þvagið. Þéttni V-ATPasa 

í himnunni er vandlega stjórnað í tengslum við sýrustig blóðvökvans til þess að viðhalda kerfislægu 

sýru-basa jafnvægi. Við lækkun á sýrustigi er fleiri V-ATPösum bætt í himnuna með útfrumun sem 

eykur þar af leiðandi seytingu á sýru í þvagið en við hækkun á sýrustigi er þeim hins vegar fækkað 

með innfrumun (3). Í kynfærum karla eru V-ATPasar staðsettir í topphluta himnunnar í glærfrumum í 

eistnalyppum og sinna þar því hlutverki að viðhalda súru sýrustigi í holi eistnalyppanna sem er 

nauðsynlegt fyrir þroskun og geymslu sæðis (3, 13). V-ATPasar hafa einnig verið tengdir við hægri-

vinstri mynstrun í þroskun hryggdýra og er eiginleiki pumpunnar til að framkalla himnuspennu talinn 

vera lykillinn að því (14, 15). Af þessu má því sjá að V-ATPasar eru gífurlega mikilvægir fyrir 

sýrustigsjafnvægi í líkamanum. 

Eins og áður kom fram eru til ýmis ísóform undireininga V-ATPasans. Spendýr tjá mismunandi 

ísóform og er tjáning þeirra ennfremur breytileg eftir vefjum. Greinilegur munur er á innanfrumu 

staðsetningu V-ATPasa milli frumutegunda og ræðst hann að hluta til vegna mismunandi samsetninga 

ísóformanna í hverri undireiningu (16) en N-endi undireiningar a stjórnar staðsetningu V-ATPasans 

innan frumunnar (17). Hún er einnig sýrustigsskynjari frumunnar og er til í fjórum mismunandi 

ísóformum (a1-a4) sem tjáð eru af fjórum mismunandi genum (18). Hvert ísóform hefur sérstæða 

tjáningu eftir vefjum, nema a1 sem er tjáð jafnt í öllum vefjum (e. ubiquitously) (19-21). Þar að auki 

virðast V-ATPasar sem tjá undireiningarnar a3 eða a4 oft vera staðsettir á frumuhimnum mismunandi 

krabbameinsfruma og yfirtjáning á þeim eykur illkynja hegðun krabbameina og orsakar aukningu á V-

ATPösum í frumuhimnunni (7, 22). 

Mikilvægi mismunandi a ísóforma sést vel á þeim sjúkdómum sem koma upp í tengslum við 

stökkbreytingar í genum sem skrá fyrir þeim (2). Stökkbreyting í a3 ísóforminu leiðir til minnkunar á 

enduruppsogi á beinvef en það getur leitt til beinmergsherðingar (e. Osteopetrosis) í mönnum  sem 

einkennist af mjög stökkum beinum og göllum í myndun beinagrindar í fósturþroska en það gefur til 

kynna að genið hafi áhrif á virknigetu fullþroskaðra beinátfruma (23). Stökkbreyting í a4 ísóforminu 

orsakar hins vegar fjærpíplusýringu (e. distal renal tubular acidosis) og í einhverjum tilfellum 

heyrnarleysi (24). Sýnt hefur verið fram á að stökkbreyting í a2 ísóforminu orsaki víkjandi sjálflitnings 

(e. autosomal) cutis laxa týpu 2, eða krumpuhúðar heilkenni (e. wrinkly skin syndrome), vegna galla á 

virkni golgikerfisins (25). Ekki hefur verið sýnt fram á neinar sjúkdóms svipgerðir í tengslum við 
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stökkbreytingar á a1 ísóforminu (26). Allir þessir sjúkdómar eru taldir stafa af því að V-ATPasinn sem 

inniheldur stökkbreytt ísóform geti ekki flutt róteindir og þar af leiðandi ekki skapað það súra umhverfi 

sem nauðsynlegt er fyrir eðlilega virkni þessara sérhæfðu fruma (25). 

 

1.4 V-ATPasar  og sýrustig í krabbameinum 
 
Rannsóknir hafa sýnt að súr nærumhverfi (e. Microenvironment) æxla hafa áhrif á illkynja hegðun 

þeirra með því að auka vaxtarhraða, stuðla að ífarandi vexti og meinvörpum og framkalla lyfjaónæmi  

(27). Lítil þéttni æða í æxlum, staðbundin súrefnisþurrð og 

aukning í glýkólýsu eru allt þættir sem ýta undir lækkun á 

sýrustigi innan frumunnar (28). Virkni V-ATPasa er því 

nauðsynleg til þess að seyta sýru út í utanfrumuvökvann og 

viðhalda hlutlausu innanfrumu sýrustigi sem mikilvægt er 

fyrir afkomu frumunnar (29, 30). V-ATPasar eru þar af 

leiðandi oft oftjáðir á frumuhimnum æxlisfruma (31) og stuðla 

þannig að sýringu á utanfrumuvökva (32). Þessi virkni V-

ATPasanna veldur viðsnúningi á eðlilegum sýrustigs stigli 

yfir frumuhimnuna með þeim hætti að sýrustig utan 

frumunnar verður lægra en sýrustigið innan hennar, sem er 

öfugt við það sem sést í heilbrigðum frumum. Þetta gerir 

krabbameinsfrumunum kleift að forðast stýrðan frumudauða, 

auka frumufjölgun, flutning og ífarandi vöxt og  þróa með sér 

fjölónæmi gegn lyfjum (33). Súrt mærumhverfi sem V-

ATPasar taka þátt í að skapa stuðlar að myndun meinvarpa í 

krabbameinum vegna þess að margar tegundir æxlisfruma 

seyta meltiensímum sem taka þátt í niðurbroti á 

utanfrumuefni og grunnhimnum en það greiðir leiðina fyrir 

frumurnar til þess að vaxa ífarandi og meinvarpast. Þessi 

ensím eru virkust við lágt sýrustig og þess vegna eru súru 

nærumhverfin sem V-ATPasarnir skapa kringum æxli 

kjöraðstæður fyrir þessi ensím (29, 34).  

 

Sortuæxli, líkt og flest æxli sem eru á föstu formi, 

hafa súrt nærumhverfi en utanfrumusýrustig þeirra getur 

orðið nógu lágt til þess að hafa áhrif á nærliggjandi 

heilbrigðar frumur og láta þær haga sér eins og 

krabbameinsfrumur. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að 

fósturbandvefs stofnfrumum (e. mesenchymal stem cells) 

 
Mynd 1.2 
sýnir breytingu sýrustigs í 
krabbameinum og þátt aukinnar 
tjáningar V-ATPasa í því 
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sem sprautað var í ónæmisbældar mýs með sortuæxlisfrumum ásamt æti með lágu sýrustigi sýndu 

hraðari æxlisvöxt og fleiri æxli en þær sem sprautaðar voru með æti með venjulegu sýrustigi. Þetta 

bendir til þess að lágt sýrustig geti ýtt undir illkynja hegðun sortuæxla (35). 

 

Fjölmargir þættir stýra sýringu nærumhverfis æxla en V-ATPasar eru sérstaklega áhugaverðir 

vegna þess að hægt er að hindra virkni þeirra með róteindapumpu hemlum (e. Proton Pump Inhibitors, 

PPI) (32). Yfirtjáning á V-ATPösum hefur verið tengd við lyfjaónæma svipgerð krabbameina (36) 

vegna þess að súr nærumhverfi geta framkallað ónæmi með því að hafa áhrif á gegndræpi lyfja eða 

breyta lífeðlisfræðilegri virkni lyfsins (37). Nýlega hefur verið sýnt fram á að V-ATPasa hemlar geta 

gert krabbamein sem áður voru ónæm fyrir lyfjum sem eru veikir basar aftur næm (38). Til V-ATPasa 

hemla teljast meðal annars róteindapumpuhemlar (PPI), bafilomycin, concanamycin og  

benzólactóneenamíðin salicylihalamíð og lobotamíð og nýlega makrólíðin chondropsin og poecillastrin 

(37). Bafilomycin A1 og concanamycin A geta við nanómólar styrk hamlað V-ATPasa mjög sértækt og 

geta einnig dregið úr vexti og framkallað stýrðan frumudauða í mismunandi frumulínum úr mönnum 

(21), en almennt getur meðferð með V-ATPasa hemlum framkallað stýrðan frumudauða hjá 

æxlisfrumum, meðal annars með því að stöðva sýringu á innblöðrum og hamla þannig viðtaka fyrir 

boðskipti (6, 39). Nýjar aðferðir í markvissri lyfjameðferð sem notast við nanótækni einblína einnig að 

hluta til á virkni V-ATPasans. Sýrustigs-stýrð lyfjalosun er ein algengasta aðferðin sem notast er við og 

því er hægt að nýta súru nærumhverfin sem myndast kringum æxlin sem lyfjamörk. Samt sem áður er 

ákveðin hætta á að sértæknin sé ekki nægileg fyrir æxlisfrumurnar en það gæti orsakað lífshættulegar 

aukaverkanir (40). 

 

V-ATPasar spila bæði beint og óbeint hlutverk í stjórn frumuboðskipta. Margir þættir sem eru 

mikilvægir fyrir vöxt, afkomu og frumuskiptingu, sem oft verða fyrir breytingum í krabbameinum, stóla á 

V-ATPasann og þess vegna hefur hann þótt fýsilegt lyfjatakmark (6). Samt sem áður tekur V- 

ATPasinn þátt í mörgum grundvallar frumuferlum og 

því getur hömlun á V-ATPösum til lengri tíma verið 

banvæn frumum (9, 41, 42). Vísbendingar eru þó á 

lofti um að krabbameinsfrumur séu sérstaklega háðar 

V-ATPösum fyrir afkomu og sýni þess vegna meiri 

næmni fyrir hömlun þeirra en heilbrigðar frumur (43-

46). Hönnun á mótefnum sem eru sértæk fyrir 

mismunandi ísóform til að hamla tjáningu á V-

ATPösum er því hugsanlegur meðferðarmöguleiki. 

Kosturinn við sértæk mótefni er að ólíkt öðrum V-

ATPasa hömlum, sem hindra jafnt virkni innanfrumu 

V-ATPasa og þeirra sem tjáðir eru á frumuhimnunni, 

þá þekkja mótefnin sértækt himnubundna V-ATPasa 

sem staðsettir er á frumuhimnu illkynja fruma. Þetta gæti dregið úr neikvæðum frumudrepandi áhrifum 

á heilbrigðar frumur sem fylgja óhjákvæmilega ósértækri hömlun á V-ATPösum (47). Einnig hefur 

 
Mynd 1.3 
Meinvirkni V-ATPasa í krabbameinum 
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verið sýnt fram á að hægt er að hamla krabbameinsvexti og myndun meinvarpa í músum með því að 

slökkva á tjáningu a3 undireiningu V0 hluta V-ATPasans í b16 melanoma frumum (7). Þessar 

niðurstöður benda til þess að hömlun á myndun súrra nærumhverfa í tengslum við krabbamein með 

því að slá út tjáningu á a3-V-ATPösum gæti verið nýr möguleiki í meðferð við meinvörpum (7).  

 

Stjórnun á magni V-ATPasans er þáttur sem einnig áhugavert er að skoða í tenglsum við 

myndun krabbameina. Vitað er að einn þáttur í stjórnun á magni V-ATPasans í frumum er MITF 

próteinið en það er talið vera gangstillir V-ATPasans (48). MITF er umritunarþáttur sem stýrir 

sérhæfingu litfruma og hefur verið tengdur við myndun sortuæxla. Tjáning á MITF í krabbameinum er 

oft aukin en það gæti leitt til ofvirkni V-ATPasa og þar með stuðlað að myndun súrra nærumhverfa 

æxla sem orsakrar mögulega aukningu í illkyna hegðun krabbameinsins (sjá yfirlitsgrein(49)). Nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að með því að slá út tjáningu MITF þá er einnig felld niður tjáning á d2 

undireiningu V-ATPasans sem gæti leitt til minnkaðar virkni hans. Áhugavert er því að skoða 

sambandið milli MITF og V-ATPasans enn frekar til þess að komast að áhrifum niðurfellingar þeirra á 

myndun súrra nærumhverfa og illkynja hegðunar (50). 

1.5 Meinvarpandi sortuæxli og meðferð 
 
Sortuæxli þróast í gegnum illkynja breytingar á litfrumum (e. melanocytes) (51). Þau eru hættulegasta 

og banvænasta tegund húðkrabbameins og ein algengasta tegund krabbameins meðal hvítra (52). 

Þau vaxa hvað hraðast krabbameina hjá körlum en hafa næstmestan vaxtarhraða af krabbameinum 

hjá konum (53). Á síðustu áratugum hefur tilfellum illvígra sortuæxla farið fjölgandi hjá báðum kynjum í 

næstum öllum þróuðum löndum (54). Horfurnar eru yfirleitt mjög tengdar stiginu sem æxlið er á þegar 

það greinist (55). Ef krabbameinið er greint og meðhöndlað snemma eru flest tilfellin læknanleg en ef 

meinið hefur náð að dreifa sér þá getur verið mjög erfitt að meðhöndla það og eru sortuæxli ábyrg fyrir 

80% dauða tengdum húðkrabbameinum (56, 57). Skurðaðgerðir, geisla- og lyfjameðferðir eru 

algengar meðferðarleiðir við sortuæxlum sem ekki hafa myndað meinvörp en þegar meinvörp eru 

komin fram þá eru meðferðarmöguleikar mjög takmarkaðir. Skilvirkni meðferðar við meinvarpandi 

sortuæxlum hefur ekki batnað umtalsvert á síðustu 50 árum og er 5 ára lifun ennþá innan við 5% en 

World Health Organization hefur áætlað að meira en 65.000 manns deyi árlega af völdum sortuæxla 

(51). Meinvarpandi sortuæxli hafa þróað með sér ónæmi gegn flestum þeim meðferðarmöguleikum 

sem nú eru fyrir hendi en sameindafræðilegar ástæður fyrir ónæminu geta verið margþættar; gallað 

lyfjaflutningskerfi, breytingar á ferlum sem leiða til stýrðs frumudauða, breytingar á ensímakerfum sem 

stjórna efnaskiptum frumunnar en einnig takmarkað magn lyfs sem kemst að æxlinu (51). Einhver 

árangur hefur náðst þróun nýrra meðferða með uppgötvunum á sérhæfðum hemlum og 

ónæmismeðferð (58) en þar má sérstaklega líta á hömlun á V-ATPösum sem framkalla súrt 

nærumhverfi sem auka illkynja hegðun æxla (32). Eins og áður hefur komið fram eru sortuæxli 

gífurlega stórt heilbrigðisvandamál og því er rannsóknum beint að því að finna nýjar meðferðarleiðir 

gegn þeim. Með frekari skilningi á virkni V-ATPasa í sortuæxlum er mögulegt að sjá hversu mikilvægur 

þáttur þeirra er í meingerð sortuæxla og hvort að hömlun þeirra gæti orðið árangursrík meðferð gegn 

þessum illvíga sjúkdómi. 
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2  Markmið 
Markmið rannsóknarinnar var þríþætt: 

I. Sýnt hefur verið að lækkun í utanfrumusýrustigi æxla ýtir undir illkynja hegðun þeirra. Þessi 

súrnun verður meðal annars fyrir tilstilli V-ATPasa en oftjáning þeirra sést oft á frumuhimnum 

krabbameinsfruma. Fyrsta markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort niðurfelling á 

tjáningu ákveðinna undireininga V-ATPasans hefði áhrif á sýrustig innan frumunnar. Þetta var 

gert með því að hanna miRNA gegn undireiningum a2, a3 og a4 og mæla sýrustig innan 

frumunnar með sýrustigsnæmri flúorsameind, BCECF.  

II. Rannsóknir hafa sýnt fram á að a undireining V-ATPasans ræður staðsetningu hans innan 

frumunnar. Frumur geta tjáð fjögur mismunandi ísóform þessarar undireiningar (a1-a4) en 

tjáning þeirra og staðsetning er breytileg eftir frumutegundum. Undireining a1 er talin vera tjáð 

í öllum frumum með litla séhæfni í ákveðnar frumuhimnur en hinar undireiningarnar eru taldar 

hafa meiri sérhæfni. Annað markmiðið var að ákvarða staðsetningu undireininga a2, a3 og a4 

innan sortuæxlisfruma. Þetta var gert með því að lita með mótefnum gegn a2, a3 og a4 

undireiningunum og lita samtímis fyrir próteinum sem eru með þekkta staðsetningu á 

frumuhimnum. 

III. Þar sem nýlegar rannsóknir hafa leitt í ljós að niðurfelling á MITF geninu leiðir til minnkaðrar 

tjáningar á d2 ísóformi V-ATPasans þótti áhugavert að athuga áhrif breyttrar tjáningar þess í 

sortuæxlisfrumum. Þriðja markmiðið var því að hanna d2-GFP plasmíð og miRNA til 

niðurfellingar á ísóformi d2.  Þessum plasmíðum væri hægt að koma fyrir í 

sortuæxlisfrumulínum og kanna áhrif þeirra á frumurnar, til dæmis með tilliti til breytinga á 

sýrustigi og illkynja hegðunar. 
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3 Efni og aðferðir 
3.1 Plasmíða smíði: 
3.1.1 miRNA til niðurfellingar V-ATPasa 
 
Við hönnuðum miRNA til að fella niður tjáningu á ísóformum a2, a3, a4, d2. Þau eru sértæk fyrir bæði 

innræna V-ATPasa frumunnar og þá V-ATPasa sem við köllum fram tjáningu á í frumulínunum okkar 

og geta því fellt niður tjáningu beggja.  

Fyrst var cDNA röðin fundin fyrir hvert gen á https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore og 

RNAinterference (RNAi) röðin svo hönnuð með BLOCK-iTTM RNAi Designer. Valdar voru tvær 

hágæða 21 núkleótíða raðir. Til að búa til miRNA röð eru þessi RNAi víxlrituð og enda lykkju 

(GTTTTGGCCACTGACTGAC) bætt aftan við. Þá var núkleótíðum 1-8 og 11-21 (5’-3’) úr upprunalegu 

RNAi röðinni bætt aftan við (Tafla 3.1). 

 

Tafla 3.1 
Raðir hannaðra miRNA sameinda 
miRNA Röðin 

d2-1 ATAATCAGTAGTCTGGAGATGGTTTTGGCCACTGACTGACCATCTCCACTACTGATTAT 

d2-2 AATACATTCTGCTATCCACACGTTTTGGCCACTGACTGACGTGTGGATCAGAATGTATT 

a2 TTGGAAAGAACTTACGTTCTGGTTTTGGCCACTGACTGACCAGAACGTGTTCTTTCCAA 

a3 GCAAAGTTGACCCTCAGGTCCTGTTTTGGCCACTGACTGACAGGACCTGGGTCAACTTTG 

a4 GAAAGGAAGCCATCCTCTCCCTGTTTTGGCCACTGACTGACAGGGAGAGTGGCTTCCTTT 

 

miRNA röðunum var svo komið fyrir í piggybac miRNA plasmíði með því að stökkbreyta pPBhCMV_1-

miR(BsgI)-pA-3 plasmíði en það inniheldur músa miR155 röð sem fær miRNA röðina til þess að ná 

fram rétti svipmyndun við tjáningu. Vísarnir voru hannaðir með NEBaseChanger með innsetningar 

aðferð (e. substitution protocol) (sjá viðauka). Stökkbreytingarvísarnir (hannaðir með NEBaseChanger 

með innsetningar aðferð (e. substitution protocol)) voru notaðir til að magna upp pPBhCMV_1-

miR(BsgI)-pA-3 plasmíðið með Q5 High-Fidelity DNA polymerase frá New England Biolabs. PCR 

mögnuðu plasmíðin voru því næst melt með DpnI, PNK meðhöndlað og loks límd með T4 lígasa. E. 

coli DH5α frumur voru svo ummyndaðar með límdu plasmíðunum og valið fyrir plasmíðunum á LB-

ampicillin æti. Plasmíðin voru einangruð og þau skerðimelt með MscI og BamHI til þess að athuga 

hvort stökkbreytingin hefði tekist. Þau plasmíð sem komu jákvætt út úr skerðimeltunni voru send í 

raðgreiningu. Plasmíð sem komu jákvætt út úr raðgreiningu voru svo notuð til frekari tilrauna. 

 

3.1.2 Klónun V-ATPasa inn í pEGFP 
 
Hannað var plasmíð sem tjáir d2-GFP prótein í sortuæxlis frumulínum með því að klóna viðeiganandi 

opna lesramma inn í pEGFP-N2 plasmíðið. ATP6V0D2 var magnað upp með PCR úr cDNA úr 

aðkeyptu Human Universal Reference RNA frá Stratagene, sem samsett er úr RNA úr 10 mismunandi 

frumulínum. cDNA-ið hafði áður verið útbúið af Söru Sigurbjörnsdóttur. PCR mögnunin var gerð með 
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Q5 High-Fidelity DNA polymerase frá New England Biolabs með sérhönnuðum prímerum (sjá 

viðauka). Prímerarnir voru hannaðir með skerðiset fyrir HindIII og KpnI á sitt hvorum endanum til þess 

að auðvelda klónun inn í pEGFP-N2 vektorinn.  

PCR afurðin var rafdregin á 1% agarósa-TAE geli sem bætt var með 0,5 µg/mL ethidium bromide. 

Böndin voru svo skorin út og hreinsuð með GeneJET Gel Extraction Kit frá Thermo Scientific. Til að 

klóna PCR afurðina inn í pEGFP-N2 var afurðin og plasmíðið melt með KpnI og HindIII og PCR 

hreinsuð með GeneJET PCR Purification Kit frá Thermo Scientific. Skerðimeltu afurðirnar voru síðan 

límdar með límenda límingu (e. Sticky-end ligation) og E. coli DH5α frumur ummyndaðar (sjá 3.1.1.2). 

Frumunum var dreift á petriskálar með LB-kanamycin valæti og þær látnar vaxa yfir nótt við 37°C. Á 

öðrum degi voru þyrpingar valdar og látnar vaxa í fljótandi LB æti yfir nótt við 37°C og hristing. Til að 

greina þær þyrpingar sem höfðu plasmíð sem hefði innlimað PCR afurðina var þyrpinga PCR 

framkvæmt með vísunum sem voru notaðir til að magna upp d2. Plasmíð einangrun var framkvæmd á 

frumulausnunum og þau skerðimelt með BamHI og SacI til þess að athuga hvort að d2 hafi verið 

innlimað í plasmíðið og þau svo raðgreind. Plasmíð sem komu jákvætt út úr raðgreiningu voru notuð til 

frekari tilrauna.  

3.2 Frumuræktun: 
3.2.1 501mel frumur  
 
Frumur sem voru notaðar voru villigerðar 501mel og stöðugar a3 og a4 miRNA frumulínur sem höfðu 

verið búnar til af Unni Guðnadóttur. Einnig voru útbúnar stöðugar ax-GFP frumulínur fyrir þessa 

rannsókn. Allar frumulínurnar voru ræktaðar í RPMI 1640 æti (#52400-025, GIBCO) sem var bætt með 

10% fetal bovine serum (FBS #10270-106, GIBCO). Frumurnar voru ræktaðar við 37°C með 5% CO2 

og skipt var á æti með þriggja daga millibili ef ekki var verið að nota þær til tilrauna.   

3.2.2 Stöðugar frumulínur með axGFP 
 
Tiltölulega ferskum 501mel frumum var sáð í 12 holu bakka með RPMI 1640 æti bættu með 10% FBS, 

100.000 frumum í hvern brunn. Á öðrum degi voru frumurnar ~70% samrunnar og þá var blöndu af 

RPMI, 550 ng ax-GFP og Fugene (í hlutföllunum 3 á móti 1 af Fugene og DNA) bætt í brunnana. Á 

þriðja degi var skipt um æti (RPMI + 10% FBS) á frumunum. Á fjórða degi var frumunum skipt í 6 holu 

bakka með RPMI + 10% FBS + 0,5 mg/mL G418. Skipt var um æti á frumunum tvisvar í viku og þær 

látnar vaxa þar til full samrunnar en þá var þeim komið fyrir í 25cm2 flöskum og viðhaldið með 0,25 

mg/mL G418. Frumurnar voru einnig frystar niður með 10% DMSO til geymslu. 

3.3 Litun með flúrljómandi mótefnum og lagsjárskoðun 
 
Frumum var sáð í 8 brunna chamber slide (#354108 frá Falcon), 10.000 frumur í hvern brunn og 

ræktaðar yfir nótt. Á öðrum degi voru þær festar (e. fixed) í 20 mínútur með 4% paraformaldehýði 

(PFA) í PBS. Frumurnar voru þvegnar þrisvar sinnum með PBS og hindraðar (e. blocked) með 

hindrunardúa (e. blocking buffer) (5% NGS, 0.1% Triton-X og 1% Bovine serum albumin í PBS) við 

herbergishita í eina klukkustund. Þar næst voru þær litaðar með fyrsta stigs mótefnum sem þynnt voru 
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í litunarlausn (e. staining solution) (1%BSA, 0.1% Triton-X í PBS) yfir nótt við 4°C. Mótefnin sem voru 

notuð voru GRASP65 (ræktað í kanínu, 1:2500, ab30315 frá Abcam), KDEL (ræktað í mús, 1:200, 

KR10 frá Enzo), LAMP1 (ræktað í mús, 1:250, H4A3 frá DSHB), PDI (ræktað í mús, 1:300, RL90 frá 

Abcam), V-ATPase 2 (ræktað í geit, 1:100, sc-69095 frá Santa Cruz Biotechnology),V-ATPase 3 

(ræktað í geit, 1:100, sc-162300 frá Santa Cruz Biotechnology), V-ATPase 4 (ræktað í geit, 1:100, sc-

69096 frá Santa Cruz Biotechnology). Á þriðja degi voru frumurnar þvegnar þrisvar sinnum með PBS 

og litaðar með viðeigandi flúrmerktum annars stigs mótefnum (anti-geit 647, 1:500, #A-21446 frá 

Thermo Scientific; anti-mús 546, 1:1000, #A11003 frá Thermo Scientific og anti-kanínu 488 1:1000 

#A-11070 frá Thermo Scientific) í 1 klukkustund við herbergishita, sem þynnt voru í 0.1% Triton-X í 

PBS. Frumurnar voru fyrst litaðar með geitamótefninu og síðan með músa og kanínu til þess að koma 

í veg fyrir að geitamótefnið þekkti hin mótefnin, sem voru framleidd í geit. Frumurnar þvegnar einu 

sinni með PBS og litaðar með DAPI (1:5000, #D-1306, Life Technologies) og aftur þvegnar tvisvar 

sinnum með PBS. Því næst var klefinn fjarlægður og frumunum leyft að þorna. Einn dropi af 

Fluroshield (#F6182 frá Sigma-Aldrich) var settur í hornið á hverjum brunni og þekjugler sett ofan á. 

Myndir voru teknar á Olympus FC1200 lagsjá. 

3.4 Próteinútdráttur og mótefnalitun 
 
Fyrir próteinútdráttinn var 75.000 frumum sáð í 12 holu bakka með RPMI + 10%FBS (sjá viðauka). Á 

öðrum degi var bætt í holurnar blöndu af RPMI án FBS, 250 ng miR-Ax/NTC/GFP, rtTA, pB-Cherry og 

Fugene (í hlutföllunum 3 á móti 1 af Fugene og DNA).  Á fjórða degi voru frumurnar þvegnar með 

ísköldu PBS og sundrað með sýnadúa (e. sample buffer). Lausnin var síðan soðin í 5 mínútur við 

95°C og spunnin niður í 15 mínútur við 16.000 g. 

Sýnin voru keyrð á 8% geli og þrykkt á 0.2 µm PVDF himnu (#88520 frá Thermo Scientific). 

Himnan var hindruð með 3% BSA í TBS-T (0.1 % Tween 20 í TBS) við herbergishita og mótefnalituð 

yfir nótt við 4°C með 5% BSA í TBS-T og viðeigandi mótefnum (kanínu GFP, 1:2500, ab290 frá 

Abcam og músa aktín, 1:15000, MAB1501 frá Millipore). Himnan var þvegin með TBS-T og lituð í eina 

klukkustund með viðeigandi annarar gráðu mótefnum (anti-kanínu IgG(H+L) DyLight 680, 1:15000, 

#5366 frá CST og anti-mús IgG(H+L) DyLight 800, 1:15000, #5257 frá CST). Myndir voru teknar með 

Odyssey CLx Imager (LI-COR Biosciences). 

3.5 Sýrustigsmælingar 
 
Frumum var sáð í 96 holu bakka með RPMI + 10% FBS, 10.000 frumur í hvern brunn. Þrjár raðir voru 

með 501mel frumum, ein tóm, ein með tómri genaferju, ein með NTC og ein með a3-miRNA (sjá mynd 

í viðauka). Á öðrum degi var æti fjarlægt úr tveimur 501mel röðum, DMSO og Bafilomycin A1 þynntu 

með DMSO bætt í sitt hvora röðina og inkúberað í 2 klukkustundir. Útbúnar voru blöndur með tveimur 

styrkleikjum af BCECF-AM, 1:400 og 1:1000, æti var fjarlægt úr öllum brunnum og 1:400 lausnin sett í 

helminginn og 1:1000 lausnin sett í hinn helminginn og inkúberað við 37°C í 30 mínútur. Þá voru 

komnir 3 eins brunnar af hverri tegund. Á meðan voru útbúnir 7 Cell Loading lausnir með mismunandi 

sýrustig (5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 og 8.5) með því að þynna Valinomycin/Nigericin í 10µM lausn í 

sýrustigsstilltri LCIS. Eftir 30 mínútur var BCECF lausnin fjarlægð og brunnarnir þvegnir tvisvar sinnum 
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með frumumyndunarlausn (e. LCIS: Live Cell Imaging Solution). Flúrljómunin var svo mæld með 

Microplate Reader með örvuninni 440/490 nm og útgeisluninni 535 nm. Brunnarnir voru aftur þvegnir 

tvisvar sinnum með LCIS og fyrsta 10 µM Valinomycin/Nigericin lausin sett í brunnana. Frumurnar 

voru inkúberaðar við 37°C í 5 mínútur og flúrljómunin svo mæld með sama hætti og áður. Þetta ferli 

var endurtekið fyrir allar Cell Loading lausnirnar, sjö sinnum í heildina.  

Mælingarnar voru teknar af öllum röðunum með frumum og einni þar sem voru engar frumur en 

var meðhöndluð eins, sem bakgrunnur. Bakgrunnurinn var dreginn frá öllum gildunum og meðaltal svo 

tekið af mælingum úr eins brunnum og sett í töflu. Þá var komið meðaltalið af flúrljómuninni fyrir hverja 

mismunandi frumutegund og meðhöndlun með tveimur styrkleikjum af BCECF. Hlutfallið var svo 

reiknað af flúrljómuninni við 490 nm á móti flúrljómuninni við 440 nm og sett upp í graf.  
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4 Niðurstöður 
4.1 Áhrif niðurfellingar á undireiningum V-ATPasans á 

sortuæxlisfrumulínur 
4.1.1 Smíði miRNA plasmíða 
Til þess að kanna áhrif þess að fella niður tjáningu á ákveðnum ísóformum a undireiningar V-

ATPasans í 501mel sortuæxlisfrumulínum, hönnuðum við miRNA sem þekkja sértækt ísóform a2, a3 

og a4. miRNA eru stuttar einþátta RNA raðir sem bindast við mRNA og hindra tjáningu þeirra. miRNA 

röðum gegn ísóform a2, a3 og a4 var komið fyrir í piggybac plasmíðum sem innihalda miR155 röð frá 

mús en það var gert til þess að ná fram réttri svipmyndun miRNA-sins inni í frumunni og fá rétta virkni 

þess (Mynd 4.1 og Mynd 4.2).  

 

 
Mynd 4.1 
Piggybac miRNA plasmíðið sem notað var til að 
búa til miRNA gegn ísóformum a 
undireiningarinnar. 

Mynd 4.2 
Piggybac plasmíðið eftir að miRNA röðin fyrir 
ATP6V0A2 var sett inn á milli miR155 raðanna 
og skráir þá fyrir a2-miR. 

 
Bæði er hægt að nota Piggybac kerfið til að innlima plasmíðin inn á litninginn og tjá miRNAin eftir 

doxycycline örvun af erfðamengi frumunnar eða tjá miRNAin beint úr umfrymi frumunnar (án 

innlimunar á erfðamengið) og er þá ekki þörf á að örva tjáninguna heldur er hún sífelld.  

4.1.2 Virkni miRNA við niðurfellingu V-ATPasans 
 
Áður en hægt er að segja til um áhrif niðurfellingar ísoformanna á frumurnar er mikilvægt að staðfesta 

að miRNAin felli niður tjáningu á þeim ísóformum sem þau eiga að þekkja. Tvær aðferðir voru notaðar 

til þess að athuga virkni miRNA-sins. 

4.1.3 Athugun á virkni miRNA með lagsjá 
 
Til þess að athuga virkni miRNA með lagsjá athuguðum við hvort að sjáanlegur munur væri á magni 

ísóformanna eftir því hvort þær tjáðu miRNA geng þessum ísóformunum eða ekki. Stöðugar 501mel 
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frumur sem tjá tómt plasmíð, a3-miRNA og a4-miRNA voru litaðar fyrir samsvarandi ísóformum og 

skoðaðar í lagsjá. Frumur sem hafa innlimað miRNA plasmíð ættu einnig að tjá flúrljómandi próteinið 

mCherry. Magn litunar á ísóformunum í frumum sem tjá miRNAin var borin saman við 

viðmiðunarfrumur sem tjáðu tómt plasmíð (Mynd 4.3).  

 
Mynd 4.3 
Samanburður á lagsjármyndum af 501mel frumulínum sem tjá tómt plasmíð 
(EV), a3- og a4-miRNA sem litaðar voru fyrir ýmist a3 eða a4 ísóformum a 
undireiningar V-ATPasans (grænt á mynd). Notast var við mCherry til 
staðfestingar á innleiðingu miRNA plasmíðanna (rautt á mynd). 

 

Ekki allar frumurnar voru rauðar og því hafa ekki allar frumurnar tekið upp öll plasmíðin. Ekki var hægt 

að greina mun á magni ísóformanna eftir því hvort samsvarandi miRNA væri tjáð eða ekki. Því var 

ákveðið að nota aðra aðferð til að greina virkni miRNAanna. 

4.1.3.1 Niðurfelling á ax-GFP í stöðugum frumulínum skoðuð með Western þrykki 
 
Til þess að kanna virkni miRNAanna á western þrykki voru útbúnar stöðugar 501mel 

sortuæxlisfrumulínur sem tjá flúrmerkt a2, a3 eða a4 ísóform a undireiningar V-ATPasans, hér eftir 

kallaðar ax-GFP frumulínur. En hægt væri að greina tjáninguna á flúrljómandi ísóformunum með lagsjá 

og þá athuga hvort munur væri á tjáningu hans þegar mismunandi ísóform undireiningar a væru 

slegnar niður með miRNA eða ekki. En miRNAin sem voru hönnuð ættu að þekkja bæði flúrmerkt 

ísóform V-ATPasans sem tjáning er framkölluð á í ax-GFP frumulínunum og þau ísóform V-ATPasans 

sem fruman tjáir sjálf. 
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Genin sem skrá fyrir ákveðnum ísóformum a undireiningar V-ATPasans var komið fyrir á pEGFP 

plasmíði, beint fyrir framan gen sem skráir fyrir EGFP en þessi samtenging gerir ísóformið 

flúrljómandi. Mynd 4.4 sýnir plasmíðið sem notað var til þess að búa til flúrmerktu ísóformin en Mynd 

4.5 sýnir hvernig plasmíðið fyrir a2 leit út eftir innleiðingu gensins.  

  
Mynd 4.4 
Tómt pEGFP plasmíð sem notað var til þess að 
innleiða gen til tjáningar á flúrmerktum ísóformum 
a undireiningar V-ATPasans. 

Mynd 4.5 
Dæmi um plasmíð eftir að ísóformi a2 var skeytt 
fyrir framan EGFP. Frumur sem hafa slíkt plasmíð 
tjá flúrljómandi a2. 

 

Innleiðing flúrmerktra ísóforma a undireiningar V-ATPasans tókst en hægt var að ganga úr skugga um 

að þau væru flúormerkt með því að mynda þau í lagsjá (Mynd 4.6). Til að athuga hvort að flúrmerktu 

ísóformin væru með sambærilega staðsetningu og óflúrmerkt ísóform sem fruman sjálf skráir fyrir var 

litað fyrir mismunandi ísóformum a undireiningar V-ATPasa frumunnar og borin saman við 

staðsetningu flúrljómandi ísóformanna (Mynd 4.6). 
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Mynd 4.6  
Samanburður á flúrljómandi ísóformum a undireiningarinnar úr 
stöðugum ax-GFP frumulínum og 501mel sortuæxlislínum sem 
litaðar voru fyrir mismunandi ísóformum a undireiningar V-
ATPasans. Í hornunum má finna stækkun af ákveðnu svæði 
(merkt með hvítum kassa). 
 

Flúrmerkið frá ax-GFP frumulínum var talsvert veikara en merkið frá litun ísóformanna í 501mel 

frumunum og því er erfitt að segja til um það hvort staðsetning þeirra sé eins. Hún virðist þó í grófum 

dráttum vera sambærileg fyrir öll ísóformin.  

Framkvæmt var western þrykk á flúrljómandi ax-GFP og viðmiðunar frumum sem tjá eintómt EGFP 

sem meðhöndlaðar voru með NTC viðmiði, miRNA gegn GFP eða miRNA gegn viðeigandi ísóformi a 

undireiningar V-ATPasans og litað fyrir GFP og aktín (Mynd 4.7). 
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Mynd 4.7 
sýnir western þrykk af stöðugum ax-GFP frumum og pEGFP frumum sem meðhöndlaðar voru ýmist 
með viðmiði, GFP-miRNA og ax-miRNA.  
 

Á western þrykkinu má greina aktín bönd (u.þ.b. 42 kDa að stærð) en þau eru notuð til að greina magn 

próteinanna í hverjum brunni. Þar sem aktín böndin voru frekar dauf fyrir flest sýnin er frekar lítið 

prótein til staðar. Böndin fyrir flúrljómandi ísóform a undireiningarinnar ættu að vera mun stærri en 

aktín böndin eða u.þ.b. 130 kDa. en lítið sem ekkert prótein er sjáanlegt við þá stærð. Þó má greina 

dauft band í þriðja brunni en þar er einmitt mest af próteini til staðar samkvæmt aktín bandinu. Í 

seinustu tveimur brunnunum er þó hægt að sjá eintómt GFP en þar er hægt að sjá minnkun á bandinu 

sem var meðhöndlað með GFP-miRNA miðað við viðmið og því má áætla að það hafi virkað. Þar sem 

ekki var hægt að greina magn flúrljómandi ísóformanna var ekki hægt að bera saman böndin fyrir þær 

frumur sem tjá miRNA við viðmið og því ekki hægt að greina hvort  miRNAin gætu fellt niður tjáningu 

mismunandi ísóforma a undireiningar V-ATPasans.  

4.1.4 Áhrif V-ATPasa hindra og miRNA á sýrustig innan frumunnar 
 
Til þess að athuga áhrif þess að fella niður mismunandi ísóform a undireiningar V-ATPasans með 

miRNA á sýrustig innan fruma var þróuð aðferð til mælingar á sýrustigi innan fruma. 501mel frumur 

voru meðhöndlaðar með Bafilomycin A1 til þess að hamla virkni allra V-ATPasa frumunnar. Þessar 

frumur voru síðan bornar saman við ómeðhöndlaðar 501mel frumur, 501mel frumur sem 

meðhöndlaðar voru með DMSO, frumur sem innihéldu tómt plasmíð, frumur sem innihéldu plasmíð 

með NTC röð og frumur sem tjáðu a3-miRNA. Þessar frumur voru allar meðhöndlaðar með 

flúrljómandi BCECF sameind í tveimur styrkleikum og hlutfall reiknað út frá flúrljómun sem mældist. 

Hlutfall þetta var tekið af flúrljómun sem fékkst við tvær mismunandi bylgjulengdir en sameindin heldur 

stöðugri flúrljómun við 440 nm en breytir flúrljómun sinni í samræmi við sýrustig við 490 nm með þeim 
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hætti að flúrljómun minnkar við lægra sýrustig. Hlutfallið hækkar því eftir því sem sýrustigið hækkar 

(Tafla 4.1). 

Tafla 4.1 
Áhrif sýrustigs á flúrljómun BCECF sameindarinnar og reiknaðs hlutfalls flúrljómunar við mismunandi 
bylgjulengdir. 
 

Sýrustig Flúrljómun við 490 nm Hlutfall 490 nm/440 nm 
é é é 

ê ê ê 
 

Til þess að athuga hvort þessi aðferð væri heppileg til mælingar á sýrustigi innan fruma og áætla áhrif 

niðurfellingar V-ATPasanna á sýrustig voru reiknuð hlutföll borin saman og athugað hvort hækkun 

hefði orðið á hlutfallinu hjá þeim frumum þar sem V-ATPasar voru hindraðir (Baf-A1 og mir-a3) 

samanborið við þær frumur þar sem V-ATPasar voru ekki hindraðir (501mel, EV og NTC) fyrir tvo 

styrkleika af BCECF (Mynd 4.8 og Mynd 4.9)  

 

  
Mynd 4.8 
Hlutföll flúrljómunar (F490/F440) fyrir frumur sem 
meðhöndlaðar voru með BCECF flúrljómandi 
sameind í styrkleikanum 1:400. Frumurnar voru; 
501mel: ómeðhöndlaðar 501mel frumur, EV: 
501mel frumur sem tjá tóman vector, NTC: 
501mel frumur sem tjá non targeting control, 
DMSO: 501mel frumur meðhöndlaðar með 
DMSO, Baf-A1: 501mel frumur meðhöndlaðar 
með bafilomycin A1, ósértækum V-ATPasa 
hindra og miRa3: 501Mel frumur sem tjá miRNA 
gegn a3 undireiningu V-ATPasans 

Mynd 4.9  
Hlutföll flúrljómunar (F490/F440) fyrir frumur sem 
meðhöndlaðar voru með BCECF flúrljómandi 
sameind í styrkleikanum 1:1000. Frumurnar voru; 
501mel: ómeðhöndlaðar 501mel frumur, EV: 
501mel frumur sem tjá tóman vector, NTC: 
501mel frumur sem tjá non targeting control, 
DMSO: 501mel frumur meðhöndlaðar með 
DMSO, Baf-A1: 501mel frumur meðhöndlaðar 
með bafilomycin A1, ósértækum V-ATPasa 
hindra og miRa3: 501Mel frumur sem tjá miRNA 
gegn a3 undireiningu V-ATPasans 

 
Fyrir báða styrkleika af BCECF var ekki greinanleg lækkun á flúrljómunarhlutfalli þeirra fruma þar sem 

V-ATPasar voru hamlaðir miðað við viðmið. Flúrljómunarhlutfallið ætti að vera það sama í öllum 

viðmiðunum en mikill breytileiki er milli þeirra og því er sú litla breyting sem sést fyrir við hindrun V-

ATPasans ekki marktæk.  

Til þess að athuga hvort BCECF sameindin myndi bregðast við breytingum á sýrustigi þá voru sömu 

frumur og var notast við hér að ofan fyrst meðhöndlaðar með Valinomycin/Nigericin til þess að gata 

frumuhimnuna og svo með dúum með mismunandi sýrustig og flúrljómun mæld þess á milli (Mynd 

4.10, Mynd 4.11). Þessar mælingar ættu að sýna s-kúrfu fyrir hlutfall flúrljómunarinnar þar sem 

hlutfallið eykst með hækkandi sýrustigi þar til mettunar er náð.  
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Ekki fékkst s-kúrfa eins og við bjuggumst við, nema mögulega hjá 501mel frumunum sem 

meðhöndlaðar voru með 1:400 BCECF. Þetta gefur því til kynna að sýrustigsmælingin eins og hún var 

framkvæmd sé ekki áreiðanleg og því ekki hægt að draga neinar raunverulegar ályktanir um áhrif 

niðurfellingar ísóforms a3 á sýrustig innan fruma.  

 
Mynd 4.10  
Ferill sem flúrljómun frumanna sýndi eftir meðhöndlun með mismunandi dúum 
eftir að hafa verið meðhöndlaðar með BCECF í styrkleikanum 1:400. Frumurnar 
voru; 501mel: ómeðhöndlaðar 501mel frumur, EV: 501mel frumur sem tjá tóman 
vector, NTC: 501mel frumur sem tjá non targeting control, DMSO: 501mel frumur 
meðhöndlaðar með DMSO, Baf-A1: 501mel frumur meðhöndlaðar með 
bafilomycin A1, ósértækum V-ATPasa hindra og miRa3: SkMel frumur sem tjá 
miRNA gegn a3 undireiningu V-ATPasans. 

 
Mynd 4.11  
Ferill sem flúrljómun frumanna sýndi eftir meðhöndlun með mismunandi dúum 
eftir að hafa verið meðhöndlaðar með BCECF í styrkleikanum 1:1000. Frumurnar 
voru; 501mel: ómeðhöndlaðar 501mel frumur, EV: 501mel frumur sem tjá tóman 
vector, NTC: 501mel frumur sem tjá non targeting control, DMSO: 501mel frumur 
meðhöndlaðar með DMSO, Baf-A1: 501mel frumur meðhöndlaðar með 
bafilomycin A1, ósértækum V-ATPasa hindra og miRa3: SkMel frumur sem tjá 
miRNA gegn a3 undireiningu V-ATPasans. 
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4.2 Greining á staðsetningu undireininga V-ATPasa innan 
frumunnar 

 
Þar sem mismunandi ísóform a undireiningarinnar eru talin ráða staðsetningu V-ATPasans innan 

frumunnar er áhugavert að athuga staðsetningu þeirra innan sortuæxlisfruma. Gerð var samlitun með 

því að að lita með mótefnum gegn a2, a3 og a4 undireiningum V-ATPasans og samtímis lita fyrir 

próteinum með þekkta innanfrumustaðsetningu (Mynd 4.12, Mynd 4.13, Mynd 4.14). Próteinin sem 

voru notuð voru staðsett í frymisnetinu (KDEL og PDI), golgikerfinu (GRASP65) og innblöðrum t.d. 

leysibólum (LAMP1), endurvinnslu og seinblöðrum (Rab11) og snemminnblöðrum (EEA). 
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Mynd 4.12 
Samlitun a2 undireininga V-ATPasans (fjólubleikt á mynd) við prótein með þekkta innanfrumustaðsetningu 
(túrkísblátt á mynd). Próteinin sem litað var fyrir voru KDEL, PDI, LAMP1, Rab11, GRASP65 og EEA1. Kjarninn 
var litaður með DAPI (blátt á mynd). Í hornunum má sjá stækkun af svæðinu merktu með hvítum kassa. 
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Mynd 4.13 
Samlitun a3 undireininga V-ATPasans (fjólubleikt á mynd) við prótein með þekkta innanfrumustaðsetningu (túrkísblátt á 
mynd). Próteinin sem litað var fyrir voru KDEL, PDI, LAMP1, Rab11, GRASP65 og EEA1. Kjarninn var litaður með DAPI 
(blátt á mynd). Í hornunum má sjá stækkun af svæðinu merktu með hvítum kassa. 
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Mynd 4.14 
Samlitun a4 undireininga V-ATPasans (fjólubleikt á mynd) við prótein með þekkta innanfrumustaðsetningu (túrkísblátt á 
mynd). Próteinin sem litað var fyrir voru KDEL, PDI, LAMP1, Rab11, GRASP65 og EEA1. Kjarninn var litaður með DAPI 
(blátt á mynd). Í hornunum má sjá stækkun af svæðinu merktu með hvítum kassa. 
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Ísóform a2 sýndi í heildina litla samlitun við flest próteinin með þekkta staðsetningu. Helst var samlitun 

með Rab11, próteini sem er staðsett í snemminnblöðrum og endurvinnsluinnblöðrum (Mynd 4.12 og 

Tafla 4.2). a3 ísóformið samlitaðist helst við KDEL og PDI, prótein sem stödd eru í frymisneti (Mynd 

4.13 og Tafla 4.2). a4 ísoformið sýndi mun meiri samlitun við þekktu próteinin en hin ísóformin en það 

sýndi mikla samlitun við öll próteinin nema LAMP1. Því má áætla að a4 ísóformið sé staðsett í 

frymisnetinu, golgikerfinu og hvers konar innblöðrum (Mynd 4.14 og Tafla 4.2). Í Tafla 4.2 má finna 

samantekt yfir samlitun mismunandi ísóforma a undireiningar  V-ATPasans við þekktu próteinin.  Þetta 

er þó ekki tæmandi listi yfir tjáningu V-ATPasanna innan frumunnar þar sem ljóst er af myndunum sem 

sýna eingöngu litun á V-ATPösum að tjáning þeirra virðist vera talsvert útbreidd innan frumunnar.  

Tafla 4.2 
Samantekt á samlitun mismunandi ísóforma við prótein með þekkta innanfrumustaðsetningu. 

 

4.3  Smíði á d2-GFP 
 
MITF er gen sem er ofvirkt í mörgum krabbameinum og er það talið stjórna tjáningu flestra 

undireininga V-ATPasans. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að við það fella niður tjáningu á MITF 

geninu, þá verður minnkun í tjáningu d2 undireiningar V-ATPasans. Mögulegt er að ofvirkjun MITF geti 

leitt til aukinnar tjáningar d2 en það gæti þar með lækkað utanfrumusýrustig æxlisfruma og ýtt undir 

illkynja hegðun krabbameinsins. Með það að leiðarljósi að finna aðgerðir til að breytinga tjáningu á d2 

undireiningu V-ATPasans og skoða hvaða áhrif það hefði á sýrustig frumunnar voru útbúin plasmíð, 

eitt sem skráir fyrir flúrljómandi d2 (d2-GFP) og annað sem skráir fyrir miRNA til niðurfellingar á d2 

(d2-miR). d2-GFP plasmíðið var búið til með sama hætti og ax-GFP frumulínurnar, en þar var d2 

geninu komið fyrir framan EGFP genið (Mynd 4.15).   

  
Mynd 4.15  
pEGFP plasmíð þar sem búið er að innleiða gen 
sem skráir fyrir d2 undireiningunni fyrir framan 
GFP og þar með gera d2 flúrljómandi. 

Mynd 4.16  
Piggybac plasmíðið eftir að miRNA röðin fyrir 
ATP6V0D2 var sett inn á milli miR155 raðanna og 
skráir þá fyrir d2-miR. 
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d2-GFP plasmíðinu var komið fyrir í 501mel frumum og staðsetning þess skoðuð í lagsjá (Mynd 4.17). 

Staðsetning d2-GPF er útbreidd um frumuna en samlitun við prótein með þekkta staðsetningu væri 

nauðsynleg til þess að greina staðsetningu þess frekar. 

 

 
Mynd 4.17  
Staðsetning d2-GFP ísóformsins (fjólubleikt á mynd) innan sortuæxlisfruma ásamt F-aktín 
frumustoðgrindarpróteini (túrkísblátt á mynd) og kjarnalitun með DAPI (blátt á mynd). 
 

 
 

  

V-ATPase-d2 V-ATPase-a2 
F-aktín 
DAPI 
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5 Umræður 
 
Markmið rannsóknarinnar var að hanna miRNA til þess að slá niður tjáningu mismunandi ísoforma a 

undireiningar V-ATPasans og athuga áhrif þeirra á innanfrumusýrustig í sortuxæxlisfrumum. Einnig var 

skoðuð staðsetning V-ATPasans innan frumunnar. 

miRNA voru hönnuð og til þess að athuga getu þeirra til að fella niður tjáningu var litað fyrir 

ísóformi undireiningar a í frumum sem annað hvort tjáðu miRNA gegn sama ísóformi eða tjá tómt 

plasmíð. Frumurnar voru myndaðar með lagsjá og þær bornar saman. Með þessu vildum við sjá 

minnkun í flúrljómun þeirra fruma sem tjá miRNA frumanna. Lagsjármyndirnar sýndu ekki 

greinanlegan mun milli fruma en þær sýndu að einungis hluti frumanna var með rauða flúrljómun. 

Þessi rauða flúrljómun stafar af mcherry plasmíðinu en það var sett sem merki um innleiðingu 

plasmíðanna en þær sem taka upp plasmíð ættu að taka upp öll plasmíðin. Þetta merki á því að vera 

góður mælikvarði á hversu stórt hlutfall frumanna tók upp plasmíð. Einnig ætti sýklalyfjavalið að hafa 

valið úr þær frumur sem ekki hafa plasmíð og því ættu allar frumur að vera rauðar. Þar sem einungis 

lítill hluti frumanna voru rauðar má telja líklegt að ekki hafi allar þær frumur sem tóku upp plasmíð tekið 

upp öll plasmíðin. Því er ekki hægt að segja til um það hverjar frumanna innihalda miRNA og þar af 

leiðandi ekki hægt að segja til um áhrif þeirra. Þetta er augljós galli þess að hafa tjáningu mismunandi 

þátta á mörgum plasmíðum. Vegna þessa var ekki hægt að ganga úr skugga um virkni miRNA-anna 

með óyggjandi hætti. 

Þar sem lagsjártilraunin gat ekki skorið úr um hvort miRNA-in virkuðu ákváðum við að gera 

western þrykk á ax-GFP og pEGFP frumulínum sem meðhöndlaðar voru með viðmiði (NTC), GFP-

miRNA og ax-miRNA en á því vildum við sjá minnkun á próteinbandinu þar sem miRNA var innleitt í 

samanburði við viðmið. Á þrykkinu voru aktínböndin fremur dauf og því má gera ráð fyrir að lítið 

prótein hafi náðst úr frumunum. Bandið fyrir ax-GFP ísóformin sást ekki á þrykkinu nema mögulega 

örlítið í þeim brunni sem innihélt hvað mest prótein. Af þessu má draga þær ályktanir að frumurnar tjái 

ekki mikið af þessu próteini og að mögulega líði ekki vel þegar þær tjá það því að þær líta ekki eðlilega 

út. Mögulegt er að GFP mótefnið sem notað var til að lita himnuna bindist ekki nógu vel við 

flúrljómandi ísóformin. Eintómt GFP litaðist þó ágætlega og var minni litun í brunninum sem innihélt 

GFP-miRNA og því má áætla að það miRNA virki. Næstu skref eru að besta aðferðina þar til hægt er 

að ganga úr skugga um virkni miRNA-anna. 

Næst var þróuð aðferð til þess að ákvarða innanfrumusýrustig sortuæxlisfruma en til þess var 

notast við BCECF sameind. Innanfrumusýrustig mismunandi fruma var mælt en þær voru 501mel 

frumur, frumur sem tjá tóman vektor, frumur sem tjá NTC, frumur meðhöndlaðar með DMSO og 

frumur meðhöndlaðar með V-ATPasa hindrunum Bafilomycin A1, sem er ósértækur hindri, og a3-

miRNA.  Samkvæmt fyrri rannsóknum bjuggumst við því að sjá hækkun á flúrljómunarhlutfallinu í þeim 

frumum þar sem V-ATPasinn er hindraður (59). Niðurstöðurnar sýndu hins vegar mikinn breytileika 

milli brunna og ekki var marktæk hækkun í flúrljómunarhlutfalli V-ATPasa hindruðu frumanna. 

Bakgrunnsgildi var alltaf dregið frá flúrljómunarmælingunum en það var lítill munur þar á og því hefur 

ekki verið mikil flúrljómun frá frumunum. Það gæti stafað af því að BCECF sameindin var nokkuð 

gömul og því gæti flúrljómunin frá henni hafa minnkað. Við skoðuðum einnig flúrljómun frá dúum með 
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mismunandi sýrustig og bjuggumst við að fá s-laga kúrfu út frá flúrljómunarhlutföllum þeirra en það 

tókst ekki sem ýtir enn frekar undir það að mælingin hafi ekki virkað almennilega. Mögulegt væri að 

gera þessa tilraun aftur með nýju BCECF eða að prófa aðrar sýrustigs mælingar. Við erum að mæla 

sýrustig innan frumunnar því að auðveldara er að þróa aðferð til þess. Til þess að athuga raunveruleg 

áhrif V-ATPasa á frumuhimnum í sortuæxlum er þó mikilvægt að skoða utanfrumusýrustig til þess að 

sjá hvort að V-ATPasar í rauninni að orsaka þessi súru nærumhverfi og hvort að hægt er að koma í 

veg fyrir myndun þeirra með því að hindra tjáningu þeirra. 

Þar sem niðurfelling á MITF minnkar tjáningu d2 ísóformsins hönnuðum við plasmíð sem tjáir 

flúrmerkt d2 ísóform og miRNA til niðurfellingar á því. Athugun á staðsetningu d2-GFP innan 

frumunnar leiddi í ljós að tjáning þess er útbreidd um frumuna og því má áætla að niðurfelling þess 

hafi áhrif á sýrustig innan frumunnar. Til þess að athuga þau áhrif betur þarf að innleiða miRNA sem 

hamlar tjáningu þess og mæla sýrustig innan frumunnar. Áhugavert er að skoða þessi áhrif í tengslum 

við MITF genið þar sem það er þekkt foræxlisgen og því spennandi að athuga hvort hægt að að bæla 

virkni þess með því að hamla tjáningu d2 ísóformsins. 

Við skoðuðum einnig staðsetningu ísóforma a undireiningar V-ATPasans í lagsjá og komumst 

að því að tjáningu þeirra svipar til tjáningar sem sést í öðrum frumutegunudum með nokkrum 

undantekningum. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að a2 ísóformið er tjáð á frumuhimnu nýrnafruma (60) og 

fruma í eistnalyppum (61) en það er einnig tjáð í golgikerfi húðfruma (25). Auk þess hefur verið sýnt 

fram á mikilvægi þess í sýringu á innblöðrum í heilkjarnafrumum (62) og snemm- og seininnblöðrum í 

eggjastokkakrabbameini ásamt aukinni tjáningu þess á frumuhimnu æxlisfrumanna (18). Samkvæmt 

okkar samlitun á ísóformi a2 í 501mel sortuæxlisfrumum með próteinum með þekkta 

innanfrumustaðsetningu er a2-ísóformið helst staðsett á seininnblöðrum og endurvinnsluinnblöðrum.  

Í B16-F10 sortuæxlisfrumum er a3-ísóformið helst staðsett á frumuhimnu æxlisfruma en í B16 frumum 

sem ekki eru æxlisfrumur er tjáning þess eingöngu í umfryminu (7). Í litfrumum músa er a3 ísóformið 

hins vegar staðsett á óþroskuðum sortukornum (16). Í brjóstakrabbameinsfrumum og beinátfrumum er 

a3 ísóformið staðsett á frumuhimnunni (63, 64). Okkar niðurstöður sýna að í 501mel 

sortuæxlisfrumulínunni er a3 ísóformið helst staðsett á frymisnetinu og frumuhimnunni. Rannsóknir 

hafa sýnt að a4 ísóformið er svo staðsett í frumuhimnu nærpíplufruma og frumuhimnu þekjufruma 

innanvessapoka (e. endolymphatic sac) í innra eyra (65). Við fundum að a4 ísóformið er helst á 

frymisnetinu, í golgikerfinu, frumuhimnunni og á hvers kyns innblöðrum í 501mel sortuæxlislínunni.  
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Mynd 5.1  
Áhrif aukinnar tjáningar a3 og a4 ísóforma á frumuhimnu V-
ATPasans á utanfrumusýrustig og meingerð krabbameina. 
 

 

Þessar niðurstöður samrýmast því að einhverju leyti fyrri rannsókum á staðsetningu þeirra en þær 

renna enn frekari stoðum undir það að tjáning mismunandi ísóforma V-ATPasa sé mismunandi milli 

fruma. Með vitneskju um staðsetningu þeirra er mögulegt að spá fyrir um hvar og hvaða áhrif við 

myndum sjá ef tjáning þeirra væri minnkuð. Staðsetning a3 og a4 ísóformanna á frumuhimnunni var 

sérstaklega áhugaverð þar sem að aukin tjáning þeirra gæti leitt til aukinnar virkni V-ATPasanna á 

frumuhimnu æxlisfruma (Mynd 5.1). Þessi aukna virkjun gæti verið orsök aukinnar súrnunar í 

nærumhverfi æxla sem ýtir m.a. undir ífarandi vöxt og meinvörp. Með því að hindra virkni þeirra væri 

því mögulega hægt að draga úr þessari súrnun og draga þar af leiðandi einnig úr illkynja hegðun 

æxlanna.  
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Viðauki 
 
PCR hvarf fyrir miRNA 
 
5x Q5 reaction buffer    10 µl 
10 mM dNTP     1 µl 
10 nM F-primer     2,5 µl 
10 nM R-primer     2,5 µl 
DNA      0,2 µl 
Q5 hot start high fidelity DNA polymerase 0,5 µl 
H2O       33,3 µl 
      ______ 
      50 µl 
 
98°C – 30sek 
98°C – 10sek   
62°C – 20sek     35x 
72°C – 2 min 30sek 
72°C – 2 min 
4°C – ∞ 
 
 
PCR hvarf fyrir axGFP  
 
5x Q5 reaction buffer    10 µl 
10 mM dNTP     1 µl 
10 nM F-primer à HindIII   2,5 µl 
10 nM R-primer à KpnI    2,5 µl 
Temlplate: human reference DNA  0,5 µl 
Q5 hot start high fidelity DNA polymerase 0,5 µl 
H2O       33 µl 
      ______ 
      50 µl 
 
Mismunandi hitastig voru prófuð (58°C,60°C, 62°C, 64°C, 66°C)  til að finna það sem gaf mestu 
afurðina og í ljós kom að 60°C gaf mest og það var því notað.  
 
98°C – 30sek 
98°C – 10sek    
60°C – 20sek 35x 
72°C – 30sek 
72°C – 2 min 
4°C – ∞ 
 
 
Stöðugar axGFP frumulínur 
Innleiðing plasmíða í 501mel frumur 
 pEGFP-N2 a2-GFP a3-GFP a4-GFP 

RPMI án FBS 24,35-x µl 24,35-x µl 24,35-x µl 24,35-x µl 
DNA (550 ng) x µl x µl x µl x µl 
Fugene 1,65 µl 1,65 µl 1,65 µl 1,65 µl 
Samtals 26 µl 26 µl 26 µl 26 µl 
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Fyrsta stigs mótefni í samlitun 
 
Mótefni Styrkur 

EEA 1:100 

GRASP65 1:2500 

KDEL 1:200 

LAMP1 1:250 

PDI 1:300 

Rab11 1:100 

V-ATPase 2 1:100 

V-ATPase 3 1:100 

V-ATPase 4 1:100 

 
EEA 1: Early Endosomal Antigen 1 – snemminnblöðrumótefni 
GRASP65: Þekkir cis-golgi 
KDEL: Peptíð fyrir amínósýrurnar K, D, E og L; flytjast alltaf í frymisnetið 
LAMP1: leysibólu- og seininnblöðrumótefni 
PDI: Protein Disulfide Isomerase, þekkir frymisnetið 
Rab11: Sein- og endurvinnsluinnblöðrur 
V-ATPase 2-4: Þekkir V-ATPasa með mismunandi ísóform undireininga a 
 
 
Western þrykk 
Uppsetning fruma í 12 holu bakka fyrir western þrykk 
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Sýrustigsmælingar 
Uppröðun fruma í 96 holu bakka fyrir mælingu á sýrustigi 
 

 
 
Frumur sem notaðar voru í sýrustigsmælingunni 
 
Frumur Virkni 
501mel Grunnvirkni V-ATPasa 

Hlutfall: lágt  
Sýrustig: eðlilegt 
Flúrljómun: eðlileg 

DMSO DMSO ferja 
Hlutfall: lágt  
Sýrustig: eðlilegt 
Flúrljómun: eðlileg 

BafA1+DMSO Hindruð virkni V-ATPasa 
Hlutfall: hátt 
Sýrustig: mikið lækkað 
Flúrljómun: minnkuð 

EV Tómt plasmíð 
Hlutfall: lágt  
Sýrustig: eðlilegt 
Flúrljómun: eðlileg 

NTC Non targeting control röð  
Hlutfall: lágt  
Sýrustig: eðlilegt 
Flúrljómun: eðlileg 

miR-a3 Hindruð virkni a3 V-ATPasa 
Hlutfall: hækkað  
Sýrustig: lækkað 
Flúrljómun: minnkuð 
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Vísar sem notaðir voru við hönnun á d2-1 miR og d2-2 miR 
 
Vísir Röð 
SS186_d2-1Q5_F actgactgaccatctccactactgattatCAGGACACAAGGCCTGTT 
SS187_d2-1Q5_R ggccaaaaccatctccagactactgattatCAGCATACAGCCTTCAGC 
SS188_d2-2Q5_F actgactgacgtgtggatcagaatgtattCAGGACACAAGGCCTGTT 
SS189_d2-2Q5_R ggccaaaacgtgtggatagcagaatgtattCAGCATACAGCCTTCAGC 
 
Vísar sem notaðir voru við hönnun á d2-GFP 
Upphaflegir 
Vísir Röð 
SS190_HindIII_ATPV0D2F AAGCTTatgctcgaaggtgcggagc 
SS191_KpnI_ATPV0D2R GGTACCCtaaaattggaatgtaactg 
Endurbættir 
Vísir Röð 
SS212_HindIII_ATPV0D2F cccAAGCTTatgctcgaaggtgcggagc 
SS213_KpnI_ATPV0D2R cggGGTACCCtaaaattggaatgtaactg 
 
 
 
 
 

       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 


