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Ágrip 
 

Mikilvægi DNA bindisvæðisins fyrir flutning MITF inn í kjarna. 
 
Inngangur: Umritunarþátturinn MITF (microphthalmia-associated transcription factor) er tjáður í 
litfrumum og er mikilvægur fyrir þroskun frumnanna, sérhæfingu þeirra og framleiðslu á melaníni. MITF 
tilheyrir basic helix-loop-helix leucine zipper fjölskyldunni en basíska svæðið (e. basic region) binst við 
DNA og hvetur umritun ýmissa gena. Til eru nokkur ísóform af MITF en styst þeirra er MITF-M sem er 
419 amínósýrur að lengd. Í mönnum hafa sjúkdómarnir Waardenburg syndrome (WS), Tietz og 
sortuæxli verið tengdir við stökkbreytingar í MITF. Kjarnastaðsetningarmerki (e. nuclear localization 
signal) eru mikilvæg fyrir flutning próteina inn í kjarna. Markmið rannsóknarinnar var að kortleggja 
hvaða svæði MITF-M próteinsins hafa áhrif á flutning þess inn í kjarna. 
 
Efniviður og aðferðir: Útbúnar voru genaferjur sem tjáðu EGFP-MITF-M og MITF-M-FLAG 
samrunaprótein. Einnig voru útbúnar stökkbreytingar í genaferjunum sem breyta tilteknum hlutum 
MITF-próteinsins. Genaferjunum var síðan komið fyrir í bæði 501Mel sortuæxlisfrumum og HEK293T 
frumum og staðsetning samrunapróteinsins ákvörðuð með lagsjá (e. confocal microscopy). 
 
Niðurstöður: MITF-M fannst aðallega í kjarna en einungis lítill hluti þess var í umfrymi. Þegar hlutar 
MITF-M próteinsins voru fjarlægðir af amínó- eða karboxýlenda próteinsins og stökkbreytingarnar 
NDel120, NDel170, 298X og 316X útbúnar var próteinið einungis staðsett í kjarna. Þegar fjórum 
arginínum í DNA-bindisvæðinu (amínósýrum 214-217) var breytt í alanín (B4RA), glútamat (B4RE) 
eða þeim eytt (B4RDel) kom í ljós að MITF-M er nær eingöngu að finna í umfrymi. Niðurstöðurnar voru 
þær sömu hvort sem samruni MITF-M var við EGFP eða FLAG próteinin. Tvöfalda stökkbreytingin 
B4RA+316X sýndi punktað mynstur í umfrymi. Stökkbreytingin E318K svipaði til villigerðarinnar og 
fannst próteinið fyrst og fremst í kjarna. Tvöfalda stökkbreytingin B4RA+E318K olli ekki punktuðu 
mynstri heldur leit út eins og B4RA og var nær eingöngu staðsett í umfrymi. 
 
Ályktanir: DNA-bindisvæði MITF inniheldur fjögur arginín sem gegna mikilvægu hlutverki í að flytja 
MITF inn í kjarna frumna. Við teljum að MITF sé flutt inn í kjarnann með klassísku innflutningsleiðinni 
þar sem arginínin fjögur í DNA-bindisvæðinu virka sem kjarnastaðsetningarmerki. Mögulega er MITF-
M að hluta til brotið niður með sjálfsáti og hugsanlega gegna svæði í karboxýlenda próteinsins 
hlutverki í þessu ferli. 
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1 Inngangur 
Áhugaverðar rannsóknir hafa verið framkvæmdar hér á Íslandi á starfsemi stjórnpróteina er stjórna 

starfsemi litfrumna (e. melanocytes) og sortuæxla (e. melanoma) í húð. Á rannsóknarstofu Eiríks 
Steingrímssonar hafa vísindamenn verið að skoða próteinið microphthalmia-associated transcription 
factor (MITF) og hlutverk þess sem umritunarþáttar í sortuæxlisfrumum. Sigurður R. Guðmundsson 
skoðaði m.a. hvaða svæði MITF próteinsins hafa áhrif á staðsetningu þess í kjarna.  Í ljós kom að í 
basíska hneppi (e. basic domain) MITF próteinsins er að finna merki sem gerir próteininu kleift að 
komast í kjarna (1). Í þessu verkefni var hlutverk basíska hneppisins fyrir staðsetningu MITF-M í kjarna 
frumna skoðað nánar.  

1.1 Microphthalmia-associated transcription factor (MITF) 
1.1.1 Um MITF 

Árið 1942 gaf Paula Hertwig út vísindagrein þar 
sem hún lýsti hvítum, smáeygðum músum. Hún 
kallaði stökkbreytinguna sem olli þessari svipgerð 
microphthalmia (3). Genið, sem olli þessari 
svipgerð, fannst ekki fyrr en 1993 af Hodgkinson og 
félögum (4). MITF tilheyrir basic helix-loop-helix 
leucine zipper (bHLH-Zip) fjölskyldunni en til hennar 
heyra m.a. transcription factor E3 (TFE3), 
transcription factor EB (TFEB) og transcription 
factor EC (TFEC). Þessir umritunarþættir geta 
bundist DNA með basíska svæði sínu (e. basic 
region) og komið af stað umritun á ýmsum genum 
(yfirlit í (5)). MITF ásamt TFE3, TFEB og TFEC eru oft 
kölluð MiT fjölskyldan enda eru þau skyldari hvort 
öðru en öðrum próteinum bHLH-Zip fjölskyldunnar (6, 
7). HLH og lúsín zipper-svæðin skipta miklu máli hvað 
varðar tvenndarmyndun (2). Eins og sést á mynd 1 
getur MITF bundist við E-box röðina (5’-CA[C/T]GTG-
3’) sem einstvennd (e. homodimer), þ.e.a.s. próteinið 
myndar tvennd með sjálfu sér, eða sem mistvennd  
(e. heterodimer) með TFE3, TFEB eða TFEC. Hins 
vegar er áhugavert að MITF getur ekki myndað tvenndir með öðrum bHLH-Zip umritunarþáttum eins 
og MYC, MAX og USF (7). Þetta er vegna þess að í MiT fjölskyldunni er þriggja amínósýra svæði í 
tvenndarmyndunarsvæðinu sem hindrar tvenndarmyndun með öðrum próteinum í fjölskyldunni (2). 
Ólíkt öðrum bHLH-Zip umritunarþáttum þá getur MITF einnig bundist við M-box röðina 5’-TCATGTG-3’ 
en M-box röðin líkist E-box röðinni með auka T á 5’ endanum (8).  

Mynd 1. Próteinbygging MITF.  
A) Kristalbygging MITF sem einstvennd án 
tengingar við DNA. Svæði sem merkt eru inn: 
Zip er lúsín zipper svæðið, HLH er helix loop 
helix svæðið og BR er basic region svæðið.  B) 
Kristalbygging MITF bundið við E-box og M-box 
raðirnar. DNA bindisvæðin eru lituð gul en 
appelsínugult sýnir hvar M-boxið er frábrugðið 
E-boxinu.  Mynd fengin og aðlöguð frá 
Pogenberg o.fl., 2012 (2). 
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1.1.2 Ísóform MITF 
Í músum er Mitf (Mitf er hliðstæða MITF próteinsins í músum) tjáð í hinum ýmsum vefjum líkama 

þeirra m.a. í eyrum, augum og húð en einnig í mast frumum og beinátsfrumum (yfirlit í (9)). Nokkur 
mismunandi ísóform eru mynduð af MITF geninu (mynd 2). Ísóformin, samtals eru þau tíu (MITF-A,-
J,-C,-MC,-E,-H,-D,-B, -M og -CX), verða til vegna valvirkrar splæsingar og frumusérhæfðra stýriraða 
(10, 11). Fjölbreytileikinn liggur í útröð eitt sem er mismunandi milli ísóformanna en hún er splæst við 
útröð 1B1b sem síðan er splæst við sameiginlegar útraðir tvö til níu. Breytileikinn liggur því í lengd og 
gerð amínóenda (N-enda) próteinsins (12). Undantekning er MITF-M en það inniheldur ekki útröðina 
1B1b heldur 1M og er þar með stysta ísóformið og leiðir til próteins sem er 419 amínósýrur (as.) að 
lengd (10). Lu o.fl. sýndu fram á að útröð 1B1b væri mikilvæg fyrir flutning MITF úr kjarna. Þannig ættu 
ísóform sem innihéldu ekki 1B1b að vera staðsett í kjarna og leiða til aukinnar umritunar en þau sem 
innihéldu svæðið væru oftar í umfrymi (12).  

Sum ísóformin eins og Mitf-A, Mitf-B, Mitf-D og Mitf-H eru tjáð í fjölmörgum vefjagerðum í músum 
(yfirlit í (9)). Þannig eru ísóformin Mitf-H og Mitf-D nauðsynleg fyrir þroskun augna í músum (10).  
Önnur ísóform eins og MITF-M og MITF-MC í mönnum eru tjáð í mun færri vefjagerðum. Þannig er 
MITF-MC tjáð í mastfrumum en MITF-M aðallega tjáð í litfrumum og sortuæxlisfrumum (yfirlit í (6)). 
Áhugavert er að MITF-M finnst í þó nokkru magni í augum manna en hefur ekki fundist í músum (13).  

  

 
 

Mynd 2. Mismunandi ísóform Mitf. 
Hér sjást Mitf ísóformin með ólíka fyrstu útröð splæst við útröð 1B1b og síðan við sameiginlegu útraðirnar tvö 
til níu. Leyfi fengið fyrir notkun myndar (10). 
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1.1.3 Hlutverk MITF-M í litfrumum 
Litfrumur eiga uppruna sinn í taugakambi (e. neural crest) (yfirlit í (14)). MITF-M ísóformið er tjáð í 

litfrumum og er áreiðanlega mikilvægasti umritunarþáttur þeirra hvað varðar stjórn á þroska, 
sérhæfingu og framleiðslu melaníns (yfirlit í (5)). Litur húðar, hára og augna í dýrum er vegna tveggja 
mismunandi tegunda af melaníni: Eumelanín (dökkir litir: brúnt til svart litarhaft) og pheomelanín (ljósir 
litir: rautt til gult litarhaft). Framleiðsla þessara tveggja melanína úr amínósýrunni týrósín fer fram í 
frumulíffærinu sortuögn (e. melanosome) en það er skylt meltikornum (e. lysosome). Nokkur ensím eru 
mikilvæg fyrir framleiðsluna en þau eru: Týrósínasi (einnig þekkt sem DOPA oxidasi), Tyrosinase 
related protein 1 (TRP1) og 2 (TRP2) og PKC-β. MITF er nauðsynlegt fyrir umritun allra þessara 
ensíma. Dökki liturinn sem eumelanín gefur frá sér er vegna langra fjölkeðja á meðan ljósi litur 
pheomelaníns er vegna stuttra fjölkeðja (yfirlit í (15)).  

Litarhaft einstaklinga ræðst af hlutfalli þessara tveggja melanín tegunda. Fjölbreytnin í litarhafti 
einstaklinga er ekki vegna mismunandi fjölda litfrumna heldur vegna stærðar og fjölda sortuagna, 
magns og tegundar melaníns og dreifingu þess til nálægra húðfrumna (e. keratinocyta). Eumelanín er 
í hærra hlutfalli hjá þeim sem hafa dökkt litarhaft og veitir betri vörn gegn útfjólublárri geislun (16). 

1.1.4 Stökkbreytingar í MITF geninu 
Nokkrar stökkbreytingar eru þekktar í MITF geninu bæði í mönnum og músum (17). Í músum hefur 

verið sýnt fram á að stökkbreytingar í Mitf geninu leiða til litartaps í húð og hári, smækkaðra augna 
ásamt því að geta leitt til færri mastfrumna. Einnig geta MITF stökkbreytingar valdið beinátsherðingu 
(e. osteopetrosis) þar sem beinátsfrumurnar 
virka ekki sem skyldi (yfirlit í (5, 18)).  

Í mönnum hafa sjúkdómarnir 
Waardenburg syndrome (WS), Tietz og 
sortuæxli verið tengdir við stökkbreytingar í 
MITF. Í grófum dráttum er hægt að skipta 
stökkbreytingum í MITF í tvo flokka. Fyrsti 
flokkurinn samanstendur af stökkbreytingum 
sem hindra DNA bindigetu próteinsins 
(mynd 3). Stökkbreytingar sem valda WS 
og Tietz tilheyra þessum flokki. Seinni 
flokkurinn samanstendur af stökkbreytingum 
af óþekktri virkni eða stökkbreytingum sem hafa áhrif á hvernig MITF er breytt eftir þýðingu (e. post 
translational modification), (mynd 3). Stökkbreytingar í þessum flokki hafa m.a. fundist í sortuæxlum 
(17).  

Fjórum gerðum af WS hefur verið lýst, allar með svipuð klínisk einkenni hvað varðar hvítan hárlokk 
og heyrnarleysi. Að öðru leyti greinast undirgerðirnar á ýmsan hátt (yfirlit í (19)). Stökkbreytingar í 
MITF geninu hafa fundist í sjúklingum með Waardenburg gerð 2A (WS2A). Sýnt hefur verið að 11 af 
18 þekktum stökkbreytingum í MITF, sem hafa verið tengdar við WS2A og Tietz, hafa enga DNA 
bindigetu. Af þessum 11 stökkbreytingum eru 6 staðsettar í DNA bindisvæði umritunarþáttarins 

Mynd 3. Stökkbreytingar í MITF. 
Stökkbreytingar sem hafa fundist í sortuæxlum eru litaðar 
rauðar. Stökkbreytingar sem hafa fundist í WS2 og Tietz 
syndrome eru litaðar bláar. Mynd fengin og aðlöguð frá Grill 
o.fl., 2013 (17). 
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(as.214-217) en hinar í HLH og zipper svæði próteinsins (17). Stökkbreytingin R217Del, sem fjarlægir 
eitt arginín úr basíska svæði MITF hefur fundist í báðum sjúkdómunum (20, 21). Sama stökkbreyting í 
músum veldur hins vegar dauða snemma á lífsleiðinni (yfirlit í (9)). Engar þessara stökkbreytinga 
höfðu áhrif á staðsetningu próteinsins í kjarna (17). Niðurstöðum ber ekki saman um hvort R217Del 
stökkbreytingin hafi áhrif á kjarnastaðsetningu MITF eður ei en Takebayashi o.fl. sýndu að próteinið er 
meira í umfrymi (17, 22). 

1.1.5 Hlutverk MITF í sortuæxlum 
Sortuæxli er krabbamein sem myndast úr litfrumum. Sortuæxli í húð er algengt í hinum vestræna 

heimi og veldur meirihluta (75%) allra dauðsfalla tengdum húðkrabbameinum (yfirlit í (14)). Sýnt hefur 
verið fram á að MITF er æxlisgen í sortuæxlum en MITF ásamt stökkbreyttu BRAF getur umbreytt 
litfrumum yfir í sortuæxlisfrumur (23). Auk þess stjórnar MITF tjáningu á ML-IAP sem hindrar stýrðan 
frumudauða (e. apoptosis) hjá sortuæxlisfrumum (24). Genamögnun á MITF fannst í um 15-21% af 
meinvarpandi sortuæxlum (23). Genamögnun á MITF var lýst hjá sortuæxlissjúklingi sem var á 
BRAF/MEK hemlum en fékk endurkomu æxlisins. Mögulegt getur MITF því valdið lyfjaónæmi gagnvart 
BRAF/MEK hemlum (25). 

Stökkbreytingar hafa fundist í MITF í sortuæxlum. Cronin o.fl. greindu stökkbreytingarnar E87R, 
L135V, L142F, og D380N í sortuæxlisfrumum sjúklinga en E318K stökkbreytingin fannst í erfðamengi 
fjölskyldna með aukna tíðni sortuæxla, allt að fimmfalt meiri áhættu (26-28). Stökkbreytingin, E318K,  
hindrar SUMOyleringu á as. 316 í MITF (26, 27). 

1.2 Kjarnahjúpsgöng 
Í heilfrumungum er kjarninn afmarkaður frá umfrymi með tvöfaldri himnu, kjarnahimnunni. Tilfærsla 

próteina til og frá kjarna fer fram í gegnum kjarnahjúpsgöng (e. nuclear pore complex), hér eftir kölluð 
NPC, en þau er að finna á víð og dreif um kjarnahimnuna (yfirlit í (29)). Talið er að um 2000-5000 NPC 
sé að finna í kjarnahimnu frumna í skiptingu (yfirlit í (30, 31)). NPC er hringlaga að byggingu með göng 
fyrir miðju sem eru að minnsta kosti 35 nm að þvermáli. Massi NPC er talinn vera í kringum 50 MDa 
enda samanstendur það af um 30 mismunandi próteinum, svokölluðum nucleoporins (Nups). Nups 
próteinunum má skipta í fjóra flokka: transmembrane, core scaffold (innri hringur og ytri hringur), linker 
og Phe-Gly (FG) prótein. Transmembrane Nups próteinin festa NPC við kjarnahimnuna en core 
scaffold Nups mynda innri og ytri hring NPC flókans. Linker Nups tengja síðan FG Nups við core 
scaffold flókann. FG Nups eru prótein með langar endurteknar raðir af fenýlalanín og glýsín en á milli 
þeirra eru vatnsfælnir hlutar. FG nups klæða NPC að innan en eru einnig staðsett bæði á hliðinni sem 
vísar í átt að umfrymi og kjarna. Sú hlið sem vísar í átt að umfryminu inniheldur átta þræði en 
nokkurskonar karfa vísar í átt að kjarna (32). Prótein sem eru undir ~40 kDa að stærð geta flætt 
óhindrað í gegnum NPC en stærri komplexa þarf að flytja með virkum flutningi í gegnum 
kjarnahimnuna (yfirlit í (33)). 
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1.3 Kjarnastaðsetningarmerki 
Próteinþýðing fer fram í ríbósómum í umfrymi. Til að próteinin komist inn í kjarna þurfa þau ákveðin 

merki. Þetta merki kallast kjarnastaðsetningarmerki (e. nuclear localization signal), hér eftir kallað 
NLS, og finnst m.a. á umritunarþáttum og tryggir flutning þeirra inn í kjarnann (yfirlit í (34)). NLS má 
skipta í tvennt: hefðbundin (e. classical) og óhefðbundin (e. non-classical) NLS. Hefðbundin NLS eru 
gerð úr basískum amínósýrum, oftast jákvætt hlaðin lýsin eða arginín, sem mynda samfellda (e. 
monopartite) eða tvískipta röð (e. bipartide) sem mismargar amínósýrur aðskilja (yfirlit í (31, 33)). Við 
NLS bindast flutningsprótein, sem eru hluti af karyopherin fjölskyldunni, en þau samanstanda af 
importinum og exportinum. Importin-α (einnig þekkt sem karyopherin-α) binst við prótein sem innihalda 
klassískt NLS. Importin-β (einnig þekkt sem karyopherin-β) bindur importin-α og stuðlar að færslu þess 
og þeirra próteina sem við það er bundið í gegnum kjarnahjúpsgöngin. Prótein sem innihalda 
óhefðbundin NLS geta bundist beint við importin-β og komist þannig inn í kjarna (yfirlit í (29)). 

1.3.1 Importin-α 
Importin-α inniheldur 7 ísóform sem eru flokkuð í þrennt: α1, α2 og α3. Öll ísóformin eru svipuð að 

uppbyggingu og innihalda N-enda þar sem importin-β binding (IBB) fer fram og karboxýlenda (C-enda) 
sem inniheldur tíu Armadillo (ARM) endurtekningar en þær tengjast við NLS á próteinum. ARM 
endurtekningarnar mynda stærsta hluta importins-α próteinsins (yfirlit í (35)). Importin-α getur ekki 
sjálft flutt prótein inn í kjarnann en það getur bæði bundist við prótein sem innihalda klassískt NLS og 
importin-β sem stuðlar að færslu inn í kjarna (36). Þegar importin-α er ekki bundið við NLS hindrar 
ARM svæðið að IBB svæðið geti bundist við importin-β. Við bindingu á NLS losnar um IBB svæðið og 
binding verður möguleg við importin-β. Þetta stuðlar að því að importin-α er ekki ferjað inn í kjarna án 
próteins sem á að ferja þangað (yfirlit í (35)). 

1.3.2 Importin-β 
Importin-β fjölskyldan inniheldur importin, exportin og tvístefnuviðtaka (e. bidirectional receptor). 

Alls skráir erfðamengi mannsins fyrir 20 importin-β viðtökum þar af eru tíu importin, sjö exportin og 
síðan tveir tvístefnuviðtakar ásamt einum viðtaka sem ekki hefur verið settur í flokk. Fjölskyldan 
inniheldur svæði sem bindur Ran-GTP á N-endann  en C-endi próteinsins inniheldur svæði sem binst 
við farangurinn (e. cargo) eða importin-α (yfirlit í (37)). Importin-β inniheldur 19 til 20 HEAT 
endurtekningar sem gefur próteininu sveigjanleika en hann veldur því að byggingarbreytingar verða 
við bindingu þess við RanGTP og importin-α losnar frá (yfirlit í (38)). 

1.4 Flutningur inn í kjarna 
Frumur nota nokkrar mismunandi leiðir til að flytja prótein inn í kjarna. Klassíska leiðin er þekktust 

(mynd 4), hún felur í sér bindingu importin-α við hefðbundið NLS á farangrinum (yfirlit í (37)). 
Bindingin veldur því að IBB svæðið verður berskjaldað og importin-β binst við það. Þessi þriggja 
próteina komplex flyst að NPC þar sem importin-β binst við griparmana sem vísa í átt að umfryminu. 
Komplexinn færist í gegnum NPC með bindingu importins-β við FG nups inni í NPC. Þegar í kjarnann 
er komið binst Ran-GTP við importin-β en það veldur byggingarbreytingum og komplexinn leysist í 
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sundur. Farangurinn verður eftir í kjarna á meðan importin-α og importin-β eru flutt aftur til umfrymis. 
Importin-α þarf CAS+Ran-GTP fyrir þennan flutning en importin-β krefst eingöngu Ran-GTP. GTPasar, 
RanGAP1 og RanBP1, kljúfa síðan Ran-GTP í Ran-GDP með vatnsrofi. RanBP1 hvatar hvarfið allt að 
því tífalt með því að bindast við Ran-GTP. Þetta veldur byggingarbreytingum í komplexinum og 
importin-β og importin-α losna frá.  Ran-GDP og CAS flæða nú aftur inn í kjarnann þar sem Ran-GDP 
er fosfórylerað af RanGEF og hringrás getur hafist á ný (31). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 4. Klassískur flutningur próteina inn í kjarna. 
Mynd fengin og aðlöguð frá Kau o.fl., 2004 (29). 
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2 Markmið 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að athuga hvaða hlutverk DNA bindisvæði MITF gegnir í 
kjarnastaðsetningu þess. Til þess voru genaferjur sem tjá EGFP-MITF-M og MITF-M-FLAG 
samrunaprótein útbúnar ásamt stökkbreytingum sem breyta tilteknum hlutum MITF-M próteinsins. 
Genaferjunum var síðan komið fyrir í 501Mel sortuæxlisfrumum og HEK293T frumum og staðsetning 
próteinanna síðan ákvörðuð með notkun lagsjár (e. confocal microscopy). Leitast var við að svara 
eftirfarandi spurningum: 

1. Hvernig lítur kjarnastaðsetning villigerðar og stökkbreytts MITF-M út í 501Mel frumum og í 
HEK293T frumum?  

2. Hver eru áhrif DNA bindisvæðis MITF-M á kjarnastaðsetningu? 
3. Hegðar MITF-M-FLAG samrunapróteinið sér eins og EGFP-MITF-M samrunapróteinið? 
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3 Efni og aðferðir 
3.1 Genaferjur útbúnar 

Í töflu 1 má sjá allar genaferjurnar sem voru notaðar í rannsókninni ásamt útskýringum á nöfnum.  
Tafla 1. Genaferjur notaðar í rannsókninni. 
Plasmíð Útskýringar á nöfnum Myndrænt b 

EGFP-WT Villigerðar MITF-M  
EGFP-Ndel70 As. 1-70 eytt 

 
EGFP-Ndel120 As. 1-120 eytt 

 
EGFP-Ndel170 As. 1-170 eytt 

 
EGFP-258X Stopp-kóði í stað as. 258 

 
EGFP-278X Stopp-kóði í stað as. 278 

 
EGFP-298X Stopp-kóði í stað as. 298 

 
EGFP-316X Stopp-kóði í stað as. 316  
EGFP-B4RA As. 214-217 stökkbreytt í alanín 

 
EGFP-BAARR As. 214-215 stökkbreytt í alanín 

 
EGFP-BRRAA As. 216-217 stökkbreytt í alanín 

 
EGFP-BARRA As. 214 og 217 stökkbreytt í alanín  
EGFP-BRAAR As. 215-216 stökkbreytt í alanín  
EGFP-B4REa As. 214-217 stökkbreytt í glútamat  
EGFP-B4RDela As. 214-217 eytt í basíska svæðinu  
EGFP-B4RA+316X Plasmíð sem innihélt bæði B4RA og 

316X  
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EGFP-E318K As. 318 (glútamat) stökkbreytt í lýsin  
EGFP-B4RA+E318K Plasmíð sem innihélt bæði B4RA og 

E318K  
WT-FLAG Villigerðar MITF-M 

 
B4RA-FLAG As. 214-217 stökkbreytt í alanín 

 
BAARR-FLAG As. 214-215 stökkbreytt í alanín 

 
BRRAA-FLAG As. 216-217 stökkbreytt í alanín 

 
BARRA-FLAG As. 214 og 217 stökkbreytt í alanín 

 
BRAAR-FLAG As. 215-216 stökkbreytt í alanín 

 
B4RA+316Xa Plasmíð sem innihélt bæði B4RA og 

316X án EGFP eða FLAG  
aGenaferjur sem undirritaður útbjó. Allar aðrar genaferjur voru þegar til á rannsóknastofunni. 
bMynd af villigerðar MITF-M fékkst frá Eiríki Steingrímssyni og var hún notuð sem mót fyrir hinar 
myndirnar. 
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Genaferjurnar sem voru notaðar eru hringlaga, tvíþátta plasmíð sem leiða til framleiðslu EGFP eða 
FLAG samrunapróteins. Notast var við tvær tegundir af genaferjum; Í fyrsta lagi pEGFP sem framleiðir 
EGFP samrunaprótein (mynd 5) og í öðru lagi pCMV-FLAG sem býr til FLAG-samrunaprótein. Fyrri 
ferjan er með kanamycin ónæmi en sú seinni ampicillin ónæmi. Tjáning samrunapróteinanna er 
hvötuð af öflugum stýriröðum cytomegaloveira (CMV). Ekki þurfti að meðhöndla EGFP genaferjurnar 
með mótefni til að sjá próteinið í frumum en það þurfti hins vegar að gera með FLAG genaferjurnar. Ég 
útbjó eftirfarandi genaferjur: EGFP-B4RE, EGFP-B4RDel og B4RA+316X án EGFP eða FLAG. Aðrar 
genaferjur voru þegar til á rannsóknastofunni. 

 

  
 

 
 
 
 
 

Mynd 5. MITF-M komið fyrir í pEGFP plasmíði. 
Hér sést að plasmíðið inniheldur CMV stýriraðir og að plasmíðið er með kanamycin ónæmi. Mynd fengin og 
aðlöguð frá Sigurði R. Guðmundssyni, 2015 (39).  
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3.1.1 Prímerar hannaðir 
Prímerar voru hannaðir með aðstoð vefsíðu hjá New England BioLabs (40). Primerar voru útbúnir 

sem stökkbreyta fjórum arginínum (as. 214-217) í DNA bindisvæði MITF annars vegar í glútamat 
(4R→4E) og hins vegar eyða þeim (4R→eyðing). Einnig voru hannaðir prímerar sem settu stopp-
tákna í stað as. 316 (tafla 2). Umræddar stökkbreytingar fengu nöfnin EGFP-B4RE, EGFP-B4RDel og 
B4RA+316X.  
Tafla 2. Prímerar notaðir í rannsókninni 
Prímer Niturbasaröð – áfram (e. forward) Niturbasaröð – afturábak (e. reverse) TA 
B4RE GAAGAATTTAACATAAACGACCGC TTCTTCTTCAATCAAGTTGTGATTGTC 58°C 

B4RDel TTTAACATAAACGACCGC TTCAATCAAGTTGTGATTGTC 58°C 

316X TCGGATCATCTAGCAAGAACCAG TTCACCAGATCAGGCGAG 64°C 
 

3.1.2 Stökkbreytingar innleiddar í genaferjurnar 
Stökkbreytingarnar voru útbúnar með notkun Q5 Hot Start High Fidelity DNA Polymerasa frá New 

England BioLabs með notkun Q5 Site-Directed Mutagenesis Kit og leiðbeiningar þeirra notaðar til 
hliðsjónar ásamt leiðbeiningum frá Laible og Boonrod um hvernig gera megi sitt eigið Mutagenesis Kit 
(41, 42). Útbúin var efnablanda sem innihélt niturbasa (dNTPs), bæði fram og afturábak prímera, 
stuðpúðalausnir (e. buffer) fyrir Q5 Hot Start High Fidelity DNA pólýmerasann, afjónað vatn (dH2O) og 
plasmíð sem nota átti sem mót. Notast var við EGFP-WT og B4RA-FLAG sem mót til að útbúa EGFP-
B4RE, EGFP-B4RDel og B4RA+316X stökkbreyttu genaferjurnar. Í efnablönduna var að lokum Q5 
Hot Start High Fidelity DNA pólýmerasanum bætt út í rétt áður en blandan var færð yfir í polymerase 
chain reaction (PCR) vél. Loka rúmmál blöndunnar var 25µL og öll skref framkvæmd á ís (mynd 6). 
Allar PCR stillingar byrjuðu eðlissviptingu DNA við 98°C í 30 sekúndur og þar á eftir fylgdi mögnunin 
(25 endurtekningar) á stökkbreytta plasmíðinu. Í mögnuninni bindast prímerarnir við plasmíðin og 
mikilvægt er að hitastigið sé sem næst TA fyrir prímeranna (tafla 2) svo þeir bindist á réttan stað. 
Hvernig þeir bindast plasmíðinu veldur því hvers konar stökkbreyting fæst (mynd 6). Nánari 
leiðbeiningar er hægt að sjá í fylgiskjali. Afurðirnar voru rafdregnar í agarósageli eftir PCR hvarfið en 
það var gert til að fá grófa hugmynd um hvort stökkbreytingarnar hefðu tekist eður ei.  Notast var við 
1% agarósa gel. Í hvern brunn voru settir 5µL af sýni ásamt 1µL af 6X loading dye frá Thermo 
Scientific. Notast var við GeneRuler DNA frá Thermo Scientific (sm0333) sem stærðarviðmið en hann 
nær frá 100 bösum upp í 10000 basa. Afurðirnar voru keyrðar á geli við 80V í 70-90 mínútur, myndir 
teknar og afrakstur skoðaður.  

Í lok PCR hvarfsins inniheldur blandan genaferjur sem eru opnar í báða enda ásamt plasmíðunum 
sem voru notuð sem mót. Til að losna við mótin og gera línulegu plasmíðin hringlaga var notast við 
svonefnda KLD-meðferð. Ekki var notast við blöndu sem fylgir með Q5 Site-Directed Mutagenesis kit 
heldur var útbúin ný blanda frá grunni. Nákvæma uppskrift að KLD-blöndunni má finna í viðauka.  
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Meðferðin felst í því að bæta DpnI ensíminu við PCR blönduna en það klippir á metýlerað DNA og 
meltir. Þar sem línulegu plasmíðin eru gerð in vitro innihalda þau enga metýl-hópa svo einungis 
plasmíðin, sem voru notuð sem mót, eru klippt og melt. Því næst er kínasa bætt við til að fosfórylera 
endanna á línulegu plasmíðunum og lígasi notaður til að líma þá saman. Afraksturinn verður 
hringlaga, tvíþátta plasmíð sem inniheldur einungis stökkbreytt samrunaprótein (mynd 6).  

3.1.3 Plasmíð mögnuð upp 
Til að magna genaferjurnar upp var notast við sérmeðhöndlaðar (e. competent) E. coli sem 

rannsóknarhópur Eiríks Steingrímssonar hafði útbúið. Viðkomandi plasmíði (5ng) var blandað við 90µL 
af E.coli. Þetta var síðan geymt á ís í 30 mínútur. Eftir þann biðtíma voru glösin sem innihéldu 
blönduna settar í 42°C heitt vatn í 30 sekúndur og síðan aftur á ís í 5 mínútur. Þá var 950µL af LB 
bætt við blönduna en LB hafði verið hitað að herbergishita áður en því var bætt út í. Blandan var síðan 
sett á hitablokk við 37°C með hristingi (300 rpm) í klukkutíma. Að lokum var 90-150µL af blöndunni 
dreift á LB-agar plötu (mynd 6) sem innihélt viðeigandi styrk af sýklalyfi (50µg/µL kanamycin fyrir 
plasmíð sem innihéldu EGFP samrunaprótein en 100µg/µL ampicillin fyrir plasmíð sem innihéldu 
FLAG samrunaprótein). Agarplöturnar voru geymdar yfir nótt (15-16 klst) í hitaskáp við 37°C, eftir það 
geymdar við 0°C. Stakar E. coli þyrpingar voru ræktaðar og DNA einangrað sem miniprep eða 
midiprep til að greina plasmíðin frá. Frá minipreppinu fengust um 50µL af plasmíði en úr midipreppinu 
um 350µL af plasmíði. Notast var við miniprep og midiprep frá Thermo Scientific (43, 44). 

Genaferjurnar voru sendar til raðgreiningar hjá Beckman Coulter Genomics í Bretlandi og raðirnar 
síðan greindar með notkun BLAST og MAFFT í gegnum Benchling (www.benchling.com). 

 

 
Mynd 6. Yfirlitsmynd af Q5 Site-Directed Mutagenesis Kit. 
Q5 Site-Directed Mutagenesis Kit gerir manni kleift að gera einfaldar stökkbreytingar hvort sem þær 
felast í því að skipta út niturbösum, eyða þeim eða bæta við plasmíð. Fyrsta skrefið felst í PCR, en 
seinni hlutinn notast við KLD-meðferð. Þá er plasmíðið, sem þannig verður til, klónað í E. coli 
bakteríu. Mynd fengin og aðlöguð frá BioLabs, 2016 (40). 
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3.2 Ræktun og meðhöndlun frumna 
3.2.1 501Mel frumulínan 

Notast var við 501Mel frumulínuna en hún kemur upprunalega úr meinvarpi sortuæxlis. Frumur 
þessar tjá MITF-M (yfirlit í (5)). 501Mel voru ræktaðar á DMEM frumuæti með glutamax frá Gibco, með 
10% kálfafóstursermi (FCS). 

3.2.2 HEK293T frumulínan 
Notast var við HEK293T frumulínuna en hún kemur upprunalega úr nýrnafrumum fósturvísis 

manna. Þessar frumur tjá ekki MITF-M (2, 45). HEK293T voru ræktaðar á DMEM með glutamax 
frumuæti frá Gibco, með 10% kálfafóstursermi (FCS). 

3.2.3 Frumurækt 
Meðhöndlun frumna fór fram í vinnuskáp með síuðu loftflæði. Frumurnar voru ræktaðar í hitaskáp í 

95% raka og 5% CO2 við 37°C í T25 flöskum frá Falcon. Frumunum var skipt upp (e. split up) á 
mánudögum og föstudögum í hverri viku eða þegar þær þöktu um 90% yfirborðsins.  

3.2.4 Frumur aðskildar 
Byrjað var að taka ætið af og frumurnar skolaðar með 5mL af PBS. Frumurnar voru losaðar af botni 

ræktunarflöskunnar með því að bæta 500µL af 1x trypsíni og þær settar í hitaskáp í 1-3 mínútur. Þær 
voru síðan teknar út og virkni trypsínsins hindrað með því að bæta við 4,5mL af DMEM sem innihélt 
glutamax og 10% FCS. Gerð var þreföld til fimmföld þynning á frumunum og þeim síðan komið fyrir í 
nýrri T25 flösku með DMEM sem innihélt glutamax og 10% FCS. 

3.2.5 Frumum sáð á 8 hólfa glerplötu 
Ætið tekið af og frumurnar skolaðar með 5mL PBS. Frumurnar voru þá losaðar af botni 

ræktunarflöskunnar með 500µL af 1x trypsíni og flaskan sett í hitaskáp í 1-3 mínútur. Virkni 1x 
trypsínsins var hindruð með DMEM sem innihélt glutamax og 10% FCS. Frumunum var komið fyrir í 
skilvinduglasi. Skilið var niður í 3 mínútur við 2000 rpm og flot sogið af. Frumurnar voru þá leystar upp 
í 5mL af DMEM sem innihélt glutamax og 10% FCS. 10µL af uppleystu frumunum var síðan komið 
fyrir á talningagleri frá Falcon. Frumurnar voru taldar handvirkt með notkun ljóssmásjár.  Frumum var 
sáð þannig að hvert hólf innihéldi 12.000 frumur í 250µL af æti. Glerplatan var geymd yfir nótt í 
hitaskáp í 95% raka og 5% CO2 við 37°C. 

3.2.6 Innleiðsla genaferja í frumur 
Til að innleiða genaferjur í frumurnar var notast við frumur sem deginum áður hafði verið sáð á átta 

hólfa glerplötu. Við undirbúning genaferjanna fyrir innleiðslu (e. transfection) var útbúin 12µL af lausn 
sem innihélt 0,25µg af viðkomandi DNA í DMEM með glútamax en án FCS. Síðan var 0,7µL af 
FuGene HD transfection reagent (Promega, Wisconsin, USA) bætt við og beðið í 5-10 mínútur. Þá var 
11µL af DNA lausninni komið fyrir í viðkomandi hólfi. Glerplatan var geymd yfir nótt í hitaskáp í 95% 
raka og 5% CO2 við 37°C. 
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3.2.7 Metanól fixering fyrir genaferjur sem innihalda EGFP samrunaprótein 
Áður en hægt var að skoða frumurnar undir lagsjá þurfti að fixera þær. Við fixeringu á frumum sem 

innihéldu EGFP genaferjur var eftirfarandi gert: Allt ætið var fjarlægt með notkun pípettu og hver 
brunnur skolaður með PBS. Í hvert hólf var bætt 4% formaldehýði (án metanóls) og beðið í 15 mínútur. 
Formaldehýðið var þá tekið af, skolað tvisvar með PBS og beðið í 1 mínútu í hvert skipti. Kjarnalitnum 
DAPI (þynntum 1:5000) var síðan bætt við í hvert hólf og beðið í 5 mínútur. DAPI var þá fjarlægt og 
skolað með PBS í 1 mínútu. Allur vökvi síðan fjarlægður. Að lokum var plasthólfið fjarlægt. Fjórir 
dropar af Fluoroshield (Sigma, USA) voru settir á glerplötuna og þekjugler sett yfir. Notað var lím á 
jöðrum þekjuglersins til að festa það við glerplötuna. 

3.2.8 Metanól fixering fyrir genaferjur sem innihalda FLAG samrunaprótein 
Við fixeringu á frumum sem innihéldu FLAG genaferjur var eftirfarandi gert:  Allt ætið var fjarlægt 

með notkun pípettu og hvert hólf skolað með PBS. Í hvert hólf var bætt 4% formaldehýði (án metanóls) 
og beðið í 15 mínútur. Formaldehýðið var þá tekið af, hvert hólf skolað þrisvar með PBS og beðið í 1 
mínútu í hvert skipti. Sýnin voru síðan blokkuð með blokkunar-stuðpúðalausn (0,25% BSA, 0,05% 
trition X-100 og 5% geita sermi í PBS) í 60 mínútur við stofuhita. Sýnin voru síðan lituð með anti-FLAG 
mótefni (Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse – clone M2, purified 
immunoglobulin, buffered aqueous solution frá SIGMA, F3165) þynnt í hlutföllunum 1:5000 í PBS sem 
innihélt 0,25% BSA og þetta geymt yfir nótt við 4°C. Sýnin voru síðan þvegin þrisvar með PBS í 1 
mínútu í hvert skipti. Þá var flúrljómandi anti-mouse mótefni (Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary 
Antibody, Alexa Fluor® 546 frá Invitrogen ThermoFisher Scientific) þynnt í hlutföllunum 1:1000 í PBS 
sem innihélt 0,25% BSA og síðan sett í hvert hólf og beðið í 60 mínútur við stofuhita á skuggsælum 
stað. Sýnin voru þá skoluð þrisvar með PBS í 1 mínútu í hvert skipti og kjarnalitnum DAPI (þynnt 
1:5000) bætt við og beðið í 5 mínútur. DAPI var síðan fjarlægt og skolað með PBS. Allur vökvi var þá 
fjarlægður. Að lokum var plasthólfið fjarlægt. Fjórir dropar af Fluoroshield (Sigma, USA) voru settir á 
glerplötuna og þekjugler sett yfir. Lím var borið á jaðra þekjuglersins til að festa það við glerplötuna. 

3.2.9 Lagsjá 
Lagsjármyndir voru teknar á Olympus FV 1200. Allar myndir af sýnum voru teknar með 90x 

stækkun. Styrkleiki geislans var aðlagaður þannig að sem hæsti styrkur fékkst en án þess að valda 
oflýsingu. Við myndvinnslu var notast við forritið Fiji sem byggt er á myndvinnsluforritinu ImageJ. 
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4 Niðurstöður 
Til þess að skoða staðsetningu MITF í frumunum var samrunaprótein, EGFP-MITF-M, útbúið þar 

sem ísóformið MITF-M var tengt við C-enda græna flúrljómandi próteinsins (EGFP). EGFP gefur frá 
sér grænan lit þegar þau eru örvuð með útfjólubláuljósi og skoðuð í lagsjá. Til þess að fullvissa okkur 
um að þetta samrunaprótein gæfi réttar upplýsingar um staðsetningu MITF var það borið saman við 
annað samrunaprótein, MITF-M-FLAG, þar sem ísóformið MITF-M hafði verið tengt við N-enda FLAG 
próteins. Flag prótein gefa ekki frá sér neitt merki þegar þau eru skoðuð undir lagsjá svo lita þarf þau 
með mótefnum og fæst þá fram rauður litur. Kjarnastaðsetning MITF var skoðuð til að byrja með í 
501Mel frumulínunni en þar sem sú frumulína tjáir MITF-M var frumulínan HEK293T notuð til 
samanburðar en hún tjáir ekki MITF-M. 

4.1 MITF-M sem skortir hluta af N-enda kemst inn í kjarna 
Áður en við skoðuðum DNA bindisvæðið athuguðum við hvort önnur svæði skiptu máli varðandi 

kjarnainnflutning. Við skoðuðum fyrst hvort það að klippa misstóra hluta af N-enda MITF-M myndi hafa 
áhrif á staðsetningu þess. Styttingarnar á N-enda próteinsins voru útbúnar með eyðingu á fyrstu 70 
as., þá 120 og 170 as. (EGFP-Ndel70, EGFP-Ndel120 og EGFP-Ndel170).  

Villigerðin (EGFP-WT), genaferja sem innihélt EGFP-MITF-M samrunapróteinið án stökkbreytingar, 
var staðsett nær eingöngu í kjarna 501Mel frumna en þó greinanlegt í umfrymi (mynd 7 A). Hins vegar 
þegar fyrstu 70 as. á N-enda var eytt (EGFP-NDel70) leiddi það til að minna af samrunapróteininu var 
að finna í umfrymi miðað við villigerð í 501Mel frumum (mynd 7 B). Þegar fyrstu 120 as. (EGFP-
NDel120) og 170 as. (EGFP-NDel170) var eytt leiddi það til þess að samrunapróteinið var staðsett 
nánast eingöngu í kjarna og lítið sem ekkert sást í umfrymi 501Mel frumna (mynd 7 C og D).  

 

 

Mynd 7. MITF-M sem skortir hluta af N-enda kemst inn í kjarna 501Mel frumna 
Blár litur sýnir DAPI kjarnlitunina og grænn litur sýnir EGFP-samrunapróteinið. Hvert sýni er merkt viðeigandi 
nafni. Hvíta stikan táknar 10µm. 
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Sömu niðurstöður fengust þegar HEK293T frumurnar voru skoðaðar. Villigerðin (EGFP-WT), 
genaferja sem innihélt EGFP-MITF-M samrunapróteinið án stökkbreytingar, var staðsett nær eingöngu 
í kjarna HEK293T frumna en þó greinanlegt í umfrymi (mynd 8 A). Hins vegar þegar fyrstu 70 as. á N-
enda var eytt (EGFP-NDel70) leiddi það til minna af samrunapróteininu í umfrymi miðað við villigerð í 
HEK293T frumum (mynd 8 B). Þegar fyrstu 120 as. (EGFP-NDel120) og 170 as. (EGFP-NDel170) var 
eytt leiddi það til þess að samrunapróteinið var staðsett nánast eingöngu í kjarna og lítið sem ekkert 
sást í umfrymi HEK293T frumna (mynd 8 C og  D).  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 8. MITF-M sem skortir hluta af N-enda kemst inn í kjarna HEK293T frumna 
Blár litur sýnir DAPI kjarnlitunina og grænn litur sýnir EGFP-samrunapróteinið. Hvert sýni er merkt viðeigandi 
nafni. Hvíta stikan táknar 10µm. 
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4.2 MITF-M sem skortir hluta af C-enda kemst inn í kjarna 
Næst var athugað hvort það að klippa misstóra hluta af C-enda MITF-M myndi hafa áhrif á 

staðsetningu þess. Styttingarnar á C-enda próteinsins voru útbúnar með því að setja stopp-tákna á 
viðeigandi staði (EGFP-258X, EGFP-278X, EGFP-298X og EGFP-316X).  

EGFP-MITF-M samrunaprótein sem innihélt stopp-tákna í stað as. 258 (EGFP-258X) leiddi til þess 
að meira fannst af próteininu í umfrymi miðað við villigerð í 501Mel frumum (mynd 9 A). Þegar stopp-
tákna var hins vegar komið fyrir í stað as. 278 (EGFP-278X) fannst samrunapróteinið minna í umfrymi 
miðað við villigerð í 501Mel frumum (mynd 9 B). Þegar stopp-tákna var síðan komið fyrir í stað as. 
298 (EGFP-298X) og 316 (EGFP-316X) fannst samrunapróteinið nánast eingöngu í kjarna og lítið sem 
ekkert sást í umfrymi 501Mel frumna (mynd 9 C og D). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 9. MITF-M sem skortir hluta af C-enda kemst inn í kjarna 501Mel frumna 
Blár litur sýnir DAPI kjarnlitunina og grænn litur sýnir EGFP-samrunapróteinið. Hvert sýni er merkt viðeigandi 
nafni. Hvíta stikan táknar 10µm. 
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Sömu niðurstöður fengust þegar HEK293T frumurnar voru skoðaðar. EGFP-MITF-M 
samrunaprótein sem innihélt stopp-tákna í stað as. 258 (EGFP-258X) leiddi til þess að meira fannst af 
próteininu í umfrymi miðað við villigerð í HEK293T frumum (mynd 10 A). Þegar stopp-tákna var hins 
vegar komið fyrir í stað amínósýrunnar 278 (EGFP-278X) fannst samrunapróteinið minna í umfrymi 
miðað við villigerð í HEK293T frumum (mynd 10 B). Þegar stopp-tákna var síðan komið fyrir í stað as. 
298 (EGFP-298X) og 316 (EGFP-316X) fannst samrunapróteinið nánast eingöngu í kjarna og lítið sem 
ekkert sást í umfrymi HEK293T frumna (mynd 10 C og D).  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mynd 10. MITF-M sem skortir hluta af C-enda kemst inn í kjarna HEK293T frumna 
Blár litur sýnir DAPI kjarnlitunina og grænn litur sýnir EGFP-samrunapróteinið. Hvert sýni er merkt viðeigandi 
nafni. Hvíta stikan táknar 10µm. 



29 
 

4.3 DNA bindisvæðið hefur áhrif á flutning MITF-M inn í kjarna 
DNA bindisvæði MITF-M er staðsett í basíska hneppi próteinsins. Það inniheldur stutta röð af 

basískum amínósýrum, fjögur arginín, sem líkist samfelldri röð hefðbundins NLS. Því hefur áður verið 
haldið fram að DNA bindisvæðið innihaldi NLS sem er nauðsynlegt fyrir flutning MITF inn í kjarna (22). 
Útbúnar voru genaferjur sem innihéldu stökkbreytingar í DNA bindisvæði MITF-M og staðsetning 
þeirra í kjarna ákvörðuð.  

Villigerðin (EGFP-WT) var notað til samanburðar en það fannst staðsett nær eingöngu í kjarna 
501Mel frumna (mynd 11 A). Við stökkbreytingu á fjórum arginínunum í alanín, glútamat eða við 
eyðingu á þeim (EGFP-B4RA, EGFP-B4RE og EGFP-B4RDEL) var EGFP-MITF-M samrunapróteinið 
nær eingöngu staðsett í umfrymi 501Mel frumnanna (mynd 11 B-D).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 11. Áhrif DNA bindisvæðis á kjarnastaðsetningu MITF-M í 501Mel frumum. 
Blár litur sýnir DAPI kjarnlitunina, og grænn litur sýnir EGFP-samrunapróteinið. Hvert sýni er merkt viðeigandi 
nafni. Hvíta stikan táknar 10µm. 
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Sambærilegar niðurstöður fengust þegar HEK293T frumurnar voru skoðaðar. Villigerðin, genaferja 
sem innihélt EGFP-MITF-M samrunapróteinið án stökkbreytingar (EGFP-WT), var notuð til 
samanburðar en hún fannst staðsett nær eingöngu í kjarna HEK293T frumna (mynd 12 A). Við 
stökkbreytingu á fjórum arginínunum í alanín, glútamat eða við eyðingu á þeim (EGFP-B4RA, EGFP-
B4RE og EGFP-B4RDEL) var EGFP-MITF-M samrunapróteinið nær eingöngu staðsett í umfrymi 
HEK293T frumnanna (mynd 12 B-D).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mynd 12. Áhrif DNA bindisvæðis á kjarnastaðsetningu MITF-M í HEK293T frumum. 
Blár litur sýnir DAPI kjarnlitunina, og grænn litur sýnir EGFP-samrunapróteinið. Hvert sýni er merkt viðeigandi 
nafni. Hvíta stikan táknar 10µm. 
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Við vildum vita hvort eitthvert arginínanna fjögurra væri mikilvægara en annað í að koma próteininu 
inn í kjarna. Við prufuðum því að athuga staðsetningu samrunapróteinsins þegar tveimur arginínum 
var stökkbreytt í alanín í stað allra fjögurra, alls voru fjórar stökkbreytingar útbúnar; EGFP-BAARR, 
EGFP-BRRAA, EGFP-BARRA og EGFP-BRAAR. Allar sýndu svipaða staðsetningu og minna fannst 
af próteininu í kjarna (mynd 13 A-D) miðað við villigerðina (EGFP-WT) í 501Mel frumum (mynd 11 A). 
Áhrifin af því að stökkbreyta einungis tveimur af fjórum arginínum voru hins vegar minni en þegar 
öllum fjórum var stökkbreytt (mynd 11 B).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 13. DNA bindisvæðið að hluta til stökkbreytt og skoðað í 501Mel frumum. 
Blár litur sýnir DAPI kjarnlitunina, og grænn litur sýnir EGFP-samrunapróteinið. Hvert sýni er merkt viðeigandi 
nafni. Hvíta stikan táknar 10µm. 
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Sambærilegar niðurstöður fengust þegar HEK293T frumurnar voru skoðaðar. Allar sýndu svipaða 
staðsetningu og minna fannst af próteininu í kjarna (mynd 14 A-D) miðað við villigerðina (EGFP-WT) í 
501Mel frumum (mynd 12 A). Áhrifin af því að stökkbreyta einungis tveimur af fjórum arginínum voru 
hins vegar minni en þegar öllum fjórum var stökkbreytt (mynd 12 B).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mynd 14. DNA bindisvæðið að hluta til stökkbreytt og skoðað í HEK293T frumum. 
Blár litur sýnir DAPI kjarnlitunina, og grænn litur sýnir EGFP-samrunapróteinið. Hvert sýni er merkt viðeigandi 
nafni. Hvíta stikan táknar 10µm. 
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4.4 Flag samrunaprótein hegða sér eins og EGFP samrunaprótein 
Til að útiloka að EGFP-hluti samrunapróteinsins hefði áhrif á kjarnastaðsetningu EGFP-MITF-M var 

nauðsynlegt að skoða kjarnastaðsetningu annars samrunapróteins sem innihéldi ekki EGFP. Því var 
ákveðið að nota FLAG í stað EGFP en lita þarf fyrir FLAG með mótefnum áður en hægt er að skoða 
þau í lagsjá. Þær genaferjur, sem innihéldu stökkbreytingar í DNA bindisvæðinu, voru einnig útbúnar 
sem FLAG samrunaprótein og skoðaðar í 501Mel frumulínunni. Eftirfarandi genaferjur voru notaðar: 
WT-FLAG, B4RA-FLAG, BAARR-FLAG, BRRAA-FLAG, BARRA-FLAG og BRAAR-FLAG.  

Villigerðar MITF-M-FLAG samrunapróteinið (WT-FLAG) var staðsett nær eingöngu í kjarna 501Mel 
frumnanna (mynd 15 A). Þegar fjórum arginínunum í DNA bindisvæðinu var breytt í alanín (B4RA-
FLAG) var MITF-M-FLAG samrunapróteinið nær eingöngu staðsett í umfrymi 501Mel frumnanna 
(mynd 15 B). Áhrifin voru minni þegar tveimur af fjórum arginínunum í DNA bindisvæðinu var 
stökkbreytt yfir í alanín en það leiddi til þess að minna var af samrunapróteininu í kjarna (mynd 15 C-
F) samanborið við villigerðina (mynd 15 A).  

 

 

 

Mynd 15. Áhrif FLAG samrunapróteina. 
Blár litur sýnir DAPI kjarnlitunina, og rauður litur sýnir FLAG-samrunapróteinið. Hvert sýni er merkt viðeigandi 
nafni. Hvíta stikan táknar 10µm. 
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4.5 Tvöföld stökkbreyting í MITF-M veldur punktuðu mynstri 
Villigerðin (EGFP-WT) var staðsett nær eingöngu í kjarna 501Mel frumnanna (mynd 16 A). Við 

vildum athuga hvað myndi gerast ef tvöföld stökkbreyting yrði búin til sem innihéldi stökkbreytingar 
sem léti annars vegar samrunapróteinið eingöngu finnast í umfrymi, eins og þegar fjóru arginínunum í 
DNA bindisvæðinu var skipt í alanín (mynd 16 B), og hins vegar sem léti það finnast eingöngu í kjarna 
eins og þegar stopp-tákna var komið fyrir í stað as. 316 (mynd 16 C). Tvöfalda stökkbreytingin 
(EGFP-B4RA+316X) olli punktuðu mynstri í umfrymi 501Mel frumna (mynd 16 D). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mynd 16. B4RA+316X veldur punktuðu mynstri í umfrymi 501Mel frumna. 
Blár litur sýnir DAPI kjarnlitunina og grænn litur sýnir EGFP-samrunapróteinið. Hvert sýni er merkt viðeigandi 
nafni. Hvíta stikan táknar 10µm. 
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MITF er SUMOylerað á as. 316 og því truflar þessi stökkbreyting SUMOyleringuna þar sem stopp-
tákna er komið fyrir í stað hennar. Við vildum því athuga hvort SUMOylering hefði þessi áhrif. Þekkt er 
önnur stökkbreyting sem hefur áhrif á SUMOyleringu á as. 316 en það er E318K stökkbreytingin þar 
sem as. 318 eða glútamat er skipt út fyrir lýsin. Einstaklingar með þessa stökkbreytingu eru í allt að 
fimmfalt meiri áhættu að fá sortuæxli (26). 

Staðsetning samrunapróteinsins sem innihélt E318K stökkbreytinguna (EGFP-E318K) svipaði til 
villigerðarinnar (EGFP-WT) og fannst mest í kjarna 501Mel frumnanna (mynd 17 A og C). Tvöfalda 
stökkbreytingin (EGFP-B4RA+E318K) olli ekki punktuðu mynstri í umfrymi (mynd 17 D) eins og 
samrunapróteinið EGFP-B4RA+316X (mynd 16 D) heldur var staðsett nær eingöngu í umfrymi 
501Mel frumna eins og þegar fjórum arginínunum í DNA bindisvæðinu var skipt í alanín (mynd 17 B). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 17. B4RA+E318K veldur ekki punktuðu mynstri í umfrymi 501Mel frumna. 
Blár litur sýnir DAPI kjarnlitunina og grænn litur sýnir EGFP-samrunapróteinið. Hvert sýni er merkt viðeigandi 
nafni. Hvíta stikan táknar 10µm. 
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Sambærilegar niðurstöður fengust þegar HEK293T frumurnar voru skoðaðar. Villigerðin (EGFP-
WT) var staðsett nær eingöngu í kjarna HEK293T frumnanna (mynd 18 A). Útbúnar voru tvær 
genaferjur sem innihéldu tvöfaldar stökkbreytingar. Báðar innihéldu B4RA stökkbreytinguna (mynd 18 
B) og stökkbreytingar sem höfðu áhrif á SUMOyleringu MITF (mynd C og E). Tvöfalda stökkbreytingin 
(EGFP-B4RA+E318K) olli ekki punktuðu mynstri í umfrymi (mynd 18 F) eins og samrunapróteinið 
EGFP-B4RA+316X (mynd 18 D) heldur var staðsett nær eingöngu í umfrymi HEK293T frumnanna 
eins og þegar fjórum arginínunum í DNA bindisvæðinu var skipt í alanín (mynd 18 B). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mynd 18. Kjarnastaðsetning tvöfaldrar stökkbreytingar í MITF-M í HEK293T frumum. 
Blár litur sýnir DAPI kjarnlitunina og grænn litur sýnir EGFP-samrunapróteinið. Hvert sýni er merkt viðeigandi 
nafni. Hvíta stikan táknar 10µm. 
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5 Umræða 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að athuga hvaða hlutverk DNA bindisvæðið gegnir í flutningi 

MITF inn í kjarna. Til þess voru útbúnar genaferjur sem tjá EGFP-MITF-M og MITF-M-FLAG 
samrunaprótein ásamt stökkbreyttum útgáfum þar sem tilteknum hlutum MITF-M próteinsins var 
breytt. Genaferjunum var síðan komið fyrir í tveimur frumulínum, 501Mel og HEK293T, og staðsetning 
samrunapróteinanna ákvörðuð með notkun lagsjár. 

5.1 Stuttar útgáfur af MITF-M 
Það að stytta MITF-M í sitt hvorn endann hafði ekki áhrif á flutning þess inn í kjarna. Þetta gildir um 

báðar frumulínurnar. Villigerðar-útgáfan af MITF-M (bæði EGFP og FLAG samrunapróteinin) var 
aðallega staðsett í kjarna en að einhverju leyti í umfrymi. Þetta er í samræmi við ályktun Lu o.fl. 2010 
um að þau ísóform MITF sem innihalda ekki 1B1b eru staðsett í kjarna (12). Áhugavert var að sjá að 
stökkbreytingarnar EGFP-NDel120, EGFP-NDel170, EGFP-298X og EGFP-316X fundust nær 
eingöngu í kjarna en lítið sem ekkert í umfrymi. Mögulega eru því svæði á N- og C-enda próteinsins 
sem annað hvort vernda gegn niðurbroti eða eru nauðsynleg til að halda próteininu í umfrymi. Einnig 
var áhugavert að sjá að þegar stopp-tákna var komið fyrir í stað as. 258 (EGFP-258X) leiddi það til 
þess að meira fannst af samrunapróteininu í umfrymi miðað við villigerð (EGFP-WT). Hins vegar þegar 
stopp-tákna var komið fyrir í stað as. 278 (EGFP-278X) leiddi það til þess að minna fannst af 
samrunapróteininu í umfrymi miðað við villigerð (EGFP-WT). Því er mögulegt að svæði milli as. 258 og 
as. 278 stuðli að niðurbroti MITF-M í umfrymi. Sigurður R. Guðmundsson hefur sýnt fram á að styttri 
útgáfur af MITF-M hindruðu ekki flutning þess inn í kjarna 501Mel frumna (1). Samkvæmt niðurstöðum 
þessarar rannsóknar höfum við sýnt fram á að sambærilegar niðurstöður fást í HEK293T frumum. 

5.2 DNA bindisvæðið 
DNA bindisvæðið inniheldur fjögur arginín og stökkbreyting á þeim hafði áhrif á kjarnastaðsetningu 

MITF-M. Þegar tveimur arginínum var skipt út fyrir tvö alanín (EGFP-BAARR, EGFP-BRRAA, EGFP-
BARRA og EGFP-BRAAR) fannst minna af samrunapróteininu í kjarna samanborið við villigerðina 
(EGFP-WT). Þetta átti bæði við um EGFP-MITF-M og MITF-M-FLAG útgáfurnar. Þegar öllum fjórum 
arginínunum var hins vegar stökkbreytt var samrunapróteinið nánast eingöngu staðsett í umfrymi.  
Engu skipti hvort arginínunum fjórum var breytt í alanín, glútamat eða þeim einfaldlega eytt. Í öllum 
tilfellum var próteinið nær eingöngu að finna í umfrymi. Þessar niðurstöður samrýmast þeim sem 
Sigurður R. Guðmundsson fékk í 501Mel frumulínunni (1). Hér er að auki sýnt fram á að alanín er ekki 
að hafa sérstök áhrif á kjarnastaðsetningu samrunapróteinsins þar sem sömu niðurstöður fengust 
hvort heldur arginínunum fjórum í DNA bindisvæðinu var skipt yfir í alanín, glútamat eða þeim eytt. 
Auk þess fengust sömu niðurstöður í báðum frumulínunum, 501Mel og HEK293T, og í báðum 
samrunapróteinunum hvort heldur þau innihéldu EGFP eða FLAG. Niðurstöðurnar benda til að 
arginínin fjögur í DNA bindisvæðinu eru nauðsynleg fyrir flutning MITF-M inn í kjarna. Hefðbundin 
kjarnastaðsetningarmerki (NLS) eru gerð úr basískum amínósýrum, oftast jákvætt hlaðin lýsin eða 
arginín, sem mynda samfellda eða tvískipta röð sem mismargar amínósýrur aðskilja (yfirlit í (31, 33)). 
Flutningspróteinin sem bindast við NLS eru hluti af karyopherin fjölskyldunni en hún samanstendur af 



38 
 

importinum og exportinum. Importin-α binst við prótein sem innihalda hefðbundið NLS. Importin-β 
bindur importin-α og stuðlar að færslu í gegnum kjarnahjúpsgöngin (yfirfarið af (29)). Samkvæmt 
niðurstöðum rannsóknarinnar ályktum við að MITF sé flutt inn í kjarnann með klassísku 
innflutningsleiðinni þar sem fjögur arginínin í DNA bindisvæðinu virka sem kjarnastaðsetningarmerki. 
Niðurstöður Laurette o.fl. 2015, þar sem sýnt var fram á tengsl MITF við importin-α prótein, styrkja 
þessa ályktun okkar (46). 

5.3 FLAG samrunaprótein 
Til að útiloka að EGFP hefði áhrif á kjarnastaðsetningu samrunapróteinsins var nauðsynlegt að 

skoða kjarnastaðsetningu annars samrunapróteins sem innihéldi ekki EGFP. Útbúin voru FLAG 
samrunaprótein sem innihéldu sömu stökkbreytingar í DNA bindisvæði MITF-M, auk B4RA+316X 
breytinganna. Staðsetning FLAG samrunapróteinanna var hin sama og EGFP samrunapróteinanna í 
báðum frumulínum. Þetta bendir til að EGFP hafi ekki haft afgerandi áhrif á kjarnastaðsetningu 
samrunapróteinanna. 

5.4 Tvöföld stökkbreyting í MITF-M 
Við vildum athuga hvað myndi gerast þegar tvöföld stökkbreyting yrði útbúin sem innihéldi 

stökkbreytingar sem léti annars vegar samrunapróteinið eingöngu finnast í umfrymi, eins og þegar 
fjórum arginínunum í DNA bindisvæðinu var skipt út fyrir alanín, og hins vegar sem léti það finnast 
eingöngu í kjarna eins og þegar stopp-tákna var komið fyrir í stað as. 316. Tvöfalda stökkbreytingin 
(EGFP-B4RA+316X) olli punktuðu mynstri í báðum frumulínum. MITF er SUMOylerað á as. 316 og því 
truflar þessi stökkbreyting SUMOyleringuna þar sem stopp-tákna er komið fyrir í stað hennar. Við 
vildum því athuga hvort SUMOylering hefði þessi áhrif. Þekkt er önnur stökkbreyting sem hefur áhrif á 
SUMOyleringu á as. 316 en það er E318K stökkbreytingin þar sem as. 318 eða glútamat er skipt út 
fyrir lýsin. Einstaklingar með þessa stökkbreytingu eru í allt að fimmfalt meiri áhættu að fá sortuæxli 
(26). Staðsetning samrunapróteinsins, sem innihélt E318K stökkbreytinguna (EGFP-E318K), svipaði til 
villigerðarinnar (EGFP-WT) og fannst mest í kjarna í báðum frumulínunum. Tvöfalda stökkbreytingin 
(EGFP-B4RA+E318K) olli hins vegar ekki punktuðu mynstri í umfrymi heldur var staðsett nær 
eingöngu í umfrymi eins og þegar fjórum arginínunum í DNA bindisvæðinu var skipt út fyrir alanín. 
SUMOylering virðist því ekki valda punktaða mynstrinu heldur er hugsanlega annað svæði í C-enda 
MITF-M sem veldur því. Sigurður R. Guðmundsson taldi mögulegt að EGFP-B4RA+316X væri brotið 
niður í sjálfsátsbólum og að punktarnir táknuðu þær. Litanir hans með LC3 bentu til að svo gæti verið 
en LC3 litar fyrir sjálfsátsbólum (1). Nýlegar rannsóknir á rannsóknastofunni draga þetta í efa. Næstu 
rannsóknarskref eru því að staðfesta hvort sama punktaða mynstur fáist fram án þess að EGFP sé 
tengt við MITF. Ekki náðist að skoða staðsetningu B4RA+316X genaferjunnar án EGFP og FLAG sem 
undirritaður útbjó undir lok rannsóknartímabilsins. Einnig væri áhugavert að útbúa genaferjur sem 
innihalda pHluroin en pHluroin er stökkbreytt GFP og veldur litabreytingum eftir sýrustigi. Sýrustig í 
sjálfsátsbólum er lægra en sýrustig umfrymis og þannig ættu samrunaprótein tengd pHluroin að valda 
litabreytingum ef þau eru færð þar til niðurbrots.  
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6 Ályktun 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að athuga hvaða hlutverk DNA bindisvæðið hefur að gegna í 
flutningi MITF inn í kjarna. Eftirfarandi svör fengust við rannsóknarspurningunum. 

1. Hvernig lítur kjarnastaðsetning villigerðar og stökkbreytts MITF-M út í 501Mel frumum og í 
HEK293T frumum?  
Villigerðin var staðsett mest í kjarna en þó greinanlegt í umfrymi. Sambærilegar niðurstöður 
fengust varðandi staðsetningu villigerðarinnar og stökkbreytts MITF-M í báðum frumulínum.  

2. Hver eru áhrif DNA bindisvæðis MITF-M á kjarnastaðsetningu? 
Þegar fjórum arginínum í DNA bindisvæði MITF-M var skipt út fyrir alanín, glútamat eða þeim 
eytt fannst samrunapróteinið nánast eingöngu í umfrymi. Áhrifin voru minni þegar eingöngu 
tveimur arginínum af fjórum var stökkbreytt en minna fannst þá af samrunapróteininu í kjarna 
miðað við villigerð. 

3. Hegðar MITF-M-FLAG samrunapróteinið sér eins og EGFP-MITF-M samrunapróteinið? 
Staðsetning FLAG samrunapróteinanna var hin sama og EGFP samrunapróteinanna í báðum 
frumulínum. Þetta bendir til að EGFP hlutinn í samrunapróteininu EGFP-MITF-M hafi ekki haft 
afgerandi áhrif á staðsetningu þess. 
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Fylgiskjöl 
Hér er að finna leiðbeiningar og uppskriftir að aðferðum og efnablöndum sem voru notaðar í þessari 
rannsókn. 
 
Q5 Site-Direct Mutagenesis:  

 Master Mix (nóg fyrir eina stökkbreytingu): Í 1,5mL Eppendorf túbu skal blanda eftirfarandi: 
o 5µL af Q5 Reaction Buffer 
o 5µL af GC enhancer 
o 0,5µL af dNTPS 

 Í PCR túbu skal blanda eftirfarandi: 
o 10,5µL af Master Mix  
o 1,25µL af Forward Primer (10µM) 
o 1,25µL af Reverse Primer (10µM) 
o 1ng af Template DNA 
o 0,25µL af Q5 Hot Start High Fidelity DNA Polymerase 
o Bæta við dH2O til að fá loka rúmmál 25µL. 

 PCR hvarf: 
Skref Hitastig Tími 
Eðlissvipting 98°C 30 sekúndur 
 98°C 10 sekúndur 
25 endurtekningara 50-72°Cb 30 sekúndur 
 72°C 3 mínútur 
Loka lenging 72°C 2 mínútur 
Biðtími 4-10°C ∞ 

aEftir hverja endurtekningu til að útbúa B4RA+316X var hitastig aukið um 0,1°C. 
bHitastig hér fer eftir hvaða prímer er notaður (TA), sjá Tafla 2. 

 
KLD-Meðferð: 

 1µL af DpnI (v/µL, 2500v)(Fermentas) er bætt út í PCR afurðina 
 Geymt í 60 mínútur við 37°C 
 Í 1,5mL Eppendorf túbu var sett eftirfarandi: 

o 1µL af PCR afurð meðhöndlað með DpnI 
o 0,5µL 10xT4 DNA Ligase Buffer (Thermo Scientific) 
o 0,5µL T4 Polynucleotide Kinase (New England BioLabs)  
o 3,0µL dH2O 

 Geymt í 60 mínútur við 37°C 
 Út í 1,5mL Eppendorf túbuna er síðan bætt við 
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o 0,5µL 10xT4 DNA Ligase Buffer (Thermo Scientific) 
o 0,5µL T4 DNA Ligase (Thermo Scientific) 
o 4,0µL dH2O 

 Geymt í 60 mínútur við herbergishita 
 KLD sýnin eru síðan mögnuð upp með notkun á Competent E. coli. 

 
LB-æti. Í 500mL Erlenmeyer flösku skal blanda eftirfarandi: 

 5g NaCl 
 5g Tryptone 
 2,5g Yeast Extract 
 Bæta dH2O að 500mL 

Setja síðan í autoclava daginn sem LB-ætið er framleitt. 
 
LB-agar. Í 500ml Erlenmeyer flösku skal blanda eftirfarandi: 

 5g NaCl 
 5g Tryptone 
 2,5g Yeast Extract 
 7,5g Bacto-agar 
 Bæta dH2O að 500mL 

Setja síðan í autoclava daginn sem LB-agarinn er framleiddur. 
 
PBS. Í 1000mL Erlenmeyer flösku skal blanda eftirfarandi: 

 1000mL af  dH2O 
 eina töflu af PBS. 

Setja síðan í autoclava, ekki nauðsynlegt að setja daginn sem PBS er framleitt. 
 

1% Agarósa gel.  Í 250mL Erlenmeyer flösku skal blanda eftirfarandi: 
 50mL TAE-búffer 
 500mg agarósa 
 Hitað í örbylgjuofni og hrært þar til blanda verður einsleit 
 kælt niður í um ~55°C eða þar til hægt var að halda utan um flöskuna án þess að brenna sig 
 2,5µL af ethidium bromide var bætt út í 
 Hellt í gel-mót 
 Greiðu komið fyrir til að mynda brunnanna. 
 Beðið í 20 mínútur eða þangað til gelið hefur fullmótast 


