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Útdráttur
Við leit að stökkbreytingum sem gætu bælt svipgerðir Mitf stökkbreytinga í mús fannst
bælibreytingin MitfMi-sl en hún bætir upp svipgerðir stökkbreytinga í Mitf. Í arfhreinu ástandi
veldur þessi breyting brúnum feldi en það þykir benda til nývirkni. Stökkbreytingin K316X
veldur ótímabærum stopptákna þannig að 104 amínósýrur vantar aftast í prótínafurðina en
þar er að finna svæði sem hafa áhrif á virkni Mitf, m.a. súmóýleringarset en vanvirkni þessa
sets hefur verið tengt við aukna áhættu á húð- og nýrnafrumukrabbameini. Til þess að skoða
áhrif stökkbreytingarinnar var notast við prime editing erfðabreytingaraðferðina til þess að
útbúa þessa stökkbreytingu í A375P sortuæxlisfrumulínunni. Auk þess voru MitfMi-sl, MitfMisp
, MITFE318K og MitfMi-white stökkbreytingarnar yfirtjáðar á plasmíðum í A375P og áhrif
yfirtjáningar þeirra greind með Western þrykki og RT-qPCR greiningu. Plasmíð fyrir prime
editing voru búin til og frumur genaleiddar með þeim en ekki er búið að raðgreina frumurnar
til að staðfesta að erfðabreytingin hafi gengið. Western þrykkin virkuðu ekki. RT-qPCR
greiningin sýndi að yfirtjáning plasmíðanna virkaði og leiddi í ljós að mínusform MITF olli
bæði aukinni eða minnkaðri tjáningu markgena en áhrifin eru mismunandi milli stökkbrigða
MITF. Yfirtjáning villigerðar MITF eða MitfMi-sp plasmíðanna leiddi til minni tjáningar á
innlægu MITF en MITFE318K og MitfMi-white yfirtjáning leiddi til aukinnar tjáningar innlægs
MITF. Frekari rannsókna er þörf til að staðfesta þessar niðurstöður.

Abstract
A screen for mutations that suppress the phenotype of Mitf mutations in mice uncovered a
mutation termed MitfMi-sl which supresses the phenotypes of other mutations in the gene. In
homozygous condition, the mutation leads to a brown coat, possibly indicating a neomorphic
function of the mutation. MitfMi-sl is a mutation which causes a premature stop codon,
K316X, resulting in a truncated protein and loss of several functional sites, including a
sumoylation site. The sumoylation site has been linked to increased risk of melanoma and
renal carcinoma. The properties and neomorphic function of MitfMi-sl might reveal new
information regarding the function and regulation of MITF. To examine this mutation, prime
editing was used to introduce this mutation in the MITF gene in A375P melanoma cells. In
addition, the MitfMi-sl, MitfMi-sp, MITFE318K and MitfMi-white mutations were overexpressed
from plasmids and the effects of their overexpression determined using Western blotting and
RT-qPCR. Prime editing plasmids were designed and transfected into cells and colonies
cultivated and picked. We are now awaiting genome sequencing to determine whether the
editing worked. The western blots did not work. RT-qPCR revealed that the effects of
overexpressing wildtype MITF and MitfMi-sp resulted in reduced expression of endogenous
MITF whereas overexpression of MITFE318K and MitfMi-white resulted in increased
expression. Further research is needed to confirm these results.
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Inngangur
1.1 MITF
MITF er vel varðveittur umritunarþáttur sem er að finna í öllum dýrum aftur til vefdýra
(Simionato et al., 2007). Genið skráir fyrir umritunarþætti af fjölskyldu svonefndra bHLHZip
próteina en þau eru með basískt DNA bindisvæði og helix-lykkju-helix lúsín zipper svæði sem
er mikilvægt fyrir tvenndarmyndun. MITF tilheyrir MiT fjölskyldunni en það er
undirfjölskylda bHLHZip próteina sem jafnframt inniheldur TFEB, TFE3 og TFEC próteinin
(Hemesath et al., 1994). Þessi prótín mynda saman einsleitar eða misleitar tvenndir. Skipulag
MITF gensins gerir það að verkum að það geta myndast mörg ísóform af MITF (Goding &
Arnheiter, 2019) sem hafa mismunandi tjáningarmynstur í vefjum (Steingrímsson et al., 2004).
Þessi ísóform koma til vegna splæsingar mismunandi útraðar 1 við útraðir 2-9 sem eru þær
sömu í öllum ísóformum. Mismunandi form útraðar 1 sýna mismunandi tjáningarmynstur og
valda tjáningarmynstrinu sem sést í mismunandi ísóformum MITF. Níu mismunandi gerðir af
útröð 1 er að finna í manninum; 1A, 1J, 1C, 1MC, 1E, 1H, 1D, 1B og 1M. Þær eru allar splæstar
saman við útröð 1B1b og síðan útröð 2, nema 1M sem er splæst beint við útröð 2. M-ísóform
MITF er tjáð í litfrumum sem eru komnar frá hnoðkambinum (Hodgkinson et al., 1993;
Maruotti et al., 2012; Shibahara et al., 2001) og gegnir þar mikilvægu hlutverki í lifun og
sérhæfingu litfrumna (Cheli et al., 2010). Auk þess að vera tjáð í mörgum ísóformum eru tvö
splæsiform af MITF þar sem útröð 6A er annað hvort splæst út eða ekki. Ef útröð 6A er með í
lokafurðinni er talað um MITF(+) en ef hana vantar MITF(-). Útröð 6A tjáir fyrir 6 amínósýrur
en lífefnafræðilegar athuganir benda til að munur sé á DNA-bindigetu MITF(+) og MITF(-)
(Pogenberg et al., 2012) auk þess sem munur er á stöðugleika tvennda sem þessi tvö afbrigði
MITF mynda (Hemesath et al., 1994). Stökkbreytingin MitfMi-spotted (MitfMi-sp) veldur innskoti
sítósíns í útröð 6A og veldur mislestrarbreytingu í 6B sem verður til þess að stöðvunartákni
myndast í útröð 6B. Því myndast eingöngu mínusformið. Í arfhreinu ástandi er þessi mús
óaðgreinanleg frá villigerðar mús fyrir utan minni týrósínasa virkni í húð (Steingrímsson et al.,
1994). Mikilvægi þessarar raðar kemur hins vegar í ljós þegar músum sem bera þessa
stökkbreytingu er æxlað við mýs sem bera aðrar stökkbreytingar í Mitf geninu. Þetta má t.d.
sjá þegar mýs með arfgerðina MitfMi-sp/MitfMi-white (MitfMi-wh) (A) á mynd 1) eru bornar saman
við arfblendnar MitfMi-wh /+ mýs í (B) á mynd 1 en þá sést að MitfMi-sp veldur því að músin er
með minni háralit en þegar villigerðar-samsætan er til staðar (berið saman mynd 1A við músina
sem er á 1B).
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Mynd 1 Svipgerðir MitfMi-white arfblendinna músa: A) „salt og pipar“ svipgerð músa með arfgerðina Mitf Mi-sp /
MitfMi-white. B) Mús með arfgerðina MitfMi-white/+, svipgerðin einkennist af hvítum blett á maganum og ljósari
feldi en villigerðarmús. Myndir frá Eiríki Steingrímssyni.

Nafn MitfMi-sp stökkbreytingarinnar kemur einmitt til vegna blettanna sem sjá má í músum (sjá
A) á mynd 1) sem eru arfblendnar um MitfMi-sp og aðra stökkbreytingu í Mitf. MitfMi-sp
stökkbreytingin undirstrikar áhrif samsettrar arfblendni (e. Compound heterozygotes) í músum
vegna þess að músum nægir að bera eitt heilbrigt Mitf til að sýna eðlilega svipgerð en þetta er
ólíkt mönnum þar sem eitt gallað eintak getur leitt til Waardenburg eða Tietz heilkenna
(Tassabehji et al., 1994). Það finnast þó einstaklingar sem sýna samsetta afblendni í mönnum
en það leiðir til COMMAD heilkennis (George et al., 2016). Þessir eiginleikar MitfMi-sp, að
auka áhrif annarra stökkbreytinga í MITF en leiða um leið til svipgerðar sem er minna alvarleg
en alvarlegustu tilfellin, gera þessa stökkbreytingu að afbragðs skotmarki fyrir
bælibreytingaleit (e. Suppressor screen), þar sem leitað er að breytingum sem bæla ákveðna
svipgerð.

1.2 Bælibreytingaleit í músum með ENU

Byrjað var að nota N-etýl-N-nítrósóúrea (ENU) til þess að framkalla kímlínustökkbreytingar í
karlkyns músum 1979 (Russell et al., 1979). William L. Russell hélt svo áfram að bæta
skilvirkni þessara aðferðar til að framkalla mætti fleiri stökkbreytingar á skemmri tíma í færri
músum (Hitotsumachi et al., 1985; Russell et al., 1982). ENU framkallar stökkbreytingar vegna
þess að etýl-hópur ENU færist yfir á annað hvort súrefni eða nitur í amínósýrum kirna
(Noveroske et al., 2000; Shibuya & Morimoto, 1993). Þessar etýlanir valda mispörunum sem
verða óþekkjanlegar fyrir viðgerðarkerfi eftir tvær eftirmyndanir og eftir situr stökkbreytingin
án þess að fruman geti gert við (Noveroske et al., 2000). Með þessu móti er hægt að gefa
karlkyns músum ENU og láta þá svo makast við kvenkyns mýs og skoða hvaða svipgerð
myndast í afkvæmunum. Þessi aðferð var notuð til að finna ný gen og uppgötva nýja virkni
gena út frá svipgerð. Gallinn við það að nota ENU til að framkalla stökkbreytingar er að það
koma nánast eingöngu fram punktbreytingar og lengi vel var erfitt að finna hvaða breytingar
höfðu átt sér stað eða hvar þær voru í erfðamenginu nema vera með auðvelda leið til þess að
sjá hvort fengist hefði stökkbreyting í því ferli sem átti að skoða. Því fylgdust vísindamenn
2

með þegar verð raðgreininga lækkaði í von um að geta nýtt sér raðgreiningartæknina til að
finna og greina stökkbreytingarnar að baki svipgerðanna sem ENU olli (Kile & Hilton, 2005).
MitfMi-sp stökkbreytingin hentaði einstaklega vel til bælibreytingarleitar með ENU vegna þess
að svipgerðina var auðvelt að greina ef byrjað var með samsetta arfblendni. Rannsóknastofa
Eiríks Steingrímssonar notaði (óútgefið) arfgerðina MitfMi-sp/ MitfMi-eyes white (MitfMi-ew) en hún
veldur svokallaðri „salt og pipar“ svipgerð í músunum sem hana bera. Mýsnar eru með hvítt
höfuð en gráan búk (sjá vinstra megin í A) á mynd 2). Til að leita að stökkbreytingum sem
gætu bælt þessa svipgerð voru arfhrein Mitfmi-sp karldýr meðhöndluð með ENU til a framkalla
stökkbreytingar og þeim síðan æxlað við arfhrein MitfMi-ew kvendýr og afkvæmin síðan skoðuð
með tilliti til háralitar í þeirri von að finna mætti afkvæmi með eðlilegan eða næstum eðlilegan
háralit. Í þessari bælibreytingarleit fannst mús sem líktist meira villigerðarmúsum en ,,salt og
pipar“ svipgerðinni. Þessi stökkbreyting var í fyrstu kölluð MitfMi-sp* en gengur einnig undir
nafninu MitfMi-spotless (MitfMi-sl). Músum var æxlað til þess að fá mýs sem voru arfhreinar um
breytinguna (sjá H-lið í mynd 2) en arfhreinar MitfMi-sl mýs hafa brúnan feld en ekki svartan
eins og villigerðar og arfhreinar MitfMi-sp mýs. MitfMi-sl bælir blettóttu svipgerðina en hefur
líklega nýja (e. Neomorphic) virkni sem veldur brúnum feldi. MitfMi-sl músum var einnig æxlað
við mýs með aðrar þekktar stökkbreytingar í Mitf sem hafa vægari svipgerðir þegar þeim er
æxlað við MitfMi-sp. Afrakstur þessara æxlanna sjást í mynd 2 þar sem sést hversu mikið MitfMisl
bætir upp hinar stökkbreytingar miðað við MitfMi-sp með tilliti til litar.

Mynd 2: Æxlanir MitfMi-sp og MitfMi-sp við aðra stökkbreytingar í MITF: sýnir ,,salt og pipar“ svipgerðina sem
var notuð í bælibreytingarleitinni (vinstra megin) og svo bælibreytinguna sem fannst (hægra megin). B) og C)
sýna svipgerðir sem fengust þegar að MitfMi-sl var æxlað við aðrar stökkbreytingar og sýna að MitfMi-sl bætir
ekki einungis upp MitfMi-ew stökkbreytinguna heldur aðrar Mitf stökkbreytingar líka. E) og F) sýna hvernig
MitfMi-sl minnkar líka áhrif núllbreytingarinnar MitfMi-vga9. G) og H) sýna samanburð á arfhreinum MitfMi-sp og
MitfMi-sl músum þar sem MitfMi-sp hafa eðlilegan lit á feldi en MitfMi-sl hefur brúnan feld sem bendir til nývirkni (e.
Neomorphic) stökkbreytingarinnar. Mynd úr Steingrímsson (óútgefið).

Í æxlunum með MitfMi-sl músum tókst aldrei að aðskilja þessa nýju bælibreytingu frá Mitf
geninu sjálfu en það þótt benda til að breytingin væri til staðar í Mitf geninu sjálfu. Mitf genið
var því raðgreint í músum sem bera MitfMi-sl breytinguna og kom í ljós að MitfMi-sl var
stökkbreyting þar sem lýsín 316 er orðið að stopp-tákna. MitfMi-sl afurðina vantar því 104
amínósýrir af útröð 9 auk amínósýranna 6 sem táknaðar eru af valvirku útröðinni. Samanburð
á villigerðar, MitfMi-sp og MitfMi-sl próteinum má sjá í mynd 3.
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Mynd 3 Bygging mismunandi forma MITF: Efst er villigerðin þar sem gula örin bendir á þær 6 amínósýrur sem
táknaðar eru af útröð 6B sem eru ekki til staðar í MitfMi-sp og MitfMi-sl formum MITF. Myndin sýnir líka hversu
mikið vantar af carboxýl-hluta MitfMi-sl próteinsins.

Í þeim 104 amínósýrum sem vantar í MitfMi-sl próteinið má finna ýmis set sem koma við sögu
í stjórn og virkni Mitf svo sem fósfórunarsetið serín 409 sem er fosfært af MAPkínasa
boðferlinu (Wu et al., 2000), aspergín 345 sem er klippiset kaspasa (Larribere et al., 2005) og
súmóýleringarset á lýsín 316 (Bertolotto et al., 2011; Yokoyama et al., 2011) sem líklega gegnir
mikilvægu hlutverki í virkni MITF (mynd 2 H). Í mönnum hefur stökkbreytingin E318K í
MITF verið tengd við auknar líkur á sortuæxlum en breytingin hefur áhrif á SUMOýleringu og
eykur umritunarvirkni próteinsins.

1.3 Súmóýlering á MITF
Súmóýlering felur í sér að Súmó (Small Ubiquitine-like MOdifier) prótín sem líkjast úbíquitíni
eru sett á prótín til þess að hafa áhrif á virkni þeirra. Prótín sem eru súmóýleruð í spendýrum
tengjast flest umritun og hindrar súmóýlering umritunarvirkni þeirra (Bertolotto et al., 2011;
Garcia-Dominguez & Reyes, 2009; Johnson, 2004; Yokoyama et al., 2011). Súmó-ferillinn
hefst á því að Sumo-activating enzyme (E1) bindur súmóprótín og færir súmó á SUMOconjugating enzyme (E2) sem, með hjálp SUMO-protein lígasa (E3), setur súmó prótínið á
lýsín markprótínsins (Johnson, 2004). Súmóprótínin eru hins vegar ekki sett á hvaða lýsin sem
er heldur þekkja E3 súmó lígasarnir amínósýru röðina “ΨKXE” þar sem Ψ táknar stóra
vatnsfælna amínósýru, K er lýsín, X er hvaða amínósýra sem er og E er glútamik sýra
(Rodriguez et al., 2001; Sampson et al., 2001). Stökkbreytingar sem valda breytingu í þessari
röð koma í veg fyrir að súmóýlering geti átt sér stað . MitfMi-sl og E318K stökkbreytingarnar í
MITF eru dæmi um slíkar stökkbreytingar (Bertolotto et al., 2011; Yokoyama et al., 2011);
Steingrímsson, óútgefið). E318K breytingin í MITF hefur verið tengd við aukna hættu á
arfgengu og stakstæðu húðkrabbameini og nýrnafrumukrabbameini (Bertolotto et al., 2011;
Yokoyama et al., 2011). Þegar E318K var skoðuð með tilliti til umritunarvirkni kom í ljós að
hún hefur aukna umritunarvirkni miðað við villigerð (Yokoyama et al., 2011). Aukin
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umritunarvirkni MITFE318K er talin tilkomin vegna þess að MITF binst á helmingi fleiri stöðum
en í villigerð en nýju bindistaðirnir eru aðallega veikt bundnir (Bertolotto et al., 2011).
Súmóýlering hefur því greinilega mikilvæg hlutverk í að tempra umritunargetu MITF.

1.4 Prime editing
Með tilkomu CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)
erfðatækninnar hefur langþráður draumur líffræðinga ræst um að geta sett inn stökkbreytingu
í erfðaefnið á nákvæmlega þann stað sem þeir vilja. Nafn aðferðarinnar er dregið af
einkennandi röðum sem finnast í dreifkjörnungum og eru hluti af lærðu ónæmi baktería gegn
veirum (Barrangou et al., 2007). Aðferðin var fyrst kynnt til sögunnar snemma árs 2013 (Cho
et al., 2013; Cong et al., 2013; Jinek et al., 2013; Mali et al., 2013) og var svo mikil bylting að
dæmi eru um að ártöl séu miðað við fyrir tilkomu CRISPR og eftir tilkomu CRISPR (Urnov,
2018). CRISPR aðferðin byggir á Cas9 núkleasa sem framkallar tvíþáttabrot á stað sem er stýrt
af beini-RNA (e. guideRNA) (Hsu et al., 2014). Beini-RNAið er samansett úr tracrRNA og
CRISPR-RNA (crRNA) en Cas9 þarf beini-RNA til þess að þekkja staðinn í erfðamenginu sem
á að klippa og framkvæma klippinguna (Lander, 2016). crRNA röðin inniheldur í kringum 20
kirni og röðina sem segir núkleasanum hvar á að klippa. Með því að breyta þessari crRNA röð
er hægt að stjórna hvar Cas9 klippir og framkalla tvíþátta brot. Beint á eftir þessari röð er
Protospace adjacent motif (PAM) en klippt er 3 kirnum ofan við (e. Upstream) hana (Hsu et
al., 2014) en röðin gegnir líka hlutverki í því þegar Cas9 þekkir erfðaefni bakterínnar sjálfrar
svo hann hakki það ekki allt í spað (Shah et al., 2013). Cas9 núkleasinn býr til tvíþáttabrot sem
fruman þarf að gera við. Hægt er að nota þetta brot til þess að framkalla stökkbreytingar eftir
vild ef hægt er að koma gjafaDNA (e. DonorDNA) fyrir í frumunni sem endurröðunarviðgerð
notar sem mót til viðgerðar. Tvíþáttabrot hafa hins vegar slæm áhrif á frumuna og ef
endatenging litninga (e. Non Homologus End Joining) er notuð til þess að laga þau, geta komið
fram innskot, úrfellingar eða bæði á þeim stað sem brotið á sér stað (Rodgers & McVey, 2016).
Það er því ekki æskilegt að notast við tvíþáttabrot til erfðabreytinga ef ætlunin er ekki að fella
út genið. Til þess að reyna að minnka neikvæð áhrif tvíþáttabrota hafa verið gerðar tilraunir
með Cas9 nikkasa sem klippir bara annan þátt erfðaefnisins. Í október 2019 birtu Andrew
Anzalone og félagar (Anzalone et al., 2019) nýja aðferð sem byggir á ensími þar sem búið er
að festa víxlrita við nikkasa sem er forritanlegur með RNA. Þetta ensím er kallað „prime
editor2“ (PE2). Þar sem um nikkasa er að ræða en ekki núkleasa verður ekki tvíþáttabrot eins
og í hefðbundinni CRISPR stökkbreytingu. Í stað venjulegs vísisRNA er eitt stórt RNA
hannað, kallað pegRNA, sem inniheldur mót fyrir víxlritann, bindiset fyrir víxlrita vísinn (e.
Primer binding site), StillansRNA (e. ScaffoldingRNA) og hnitil (e. Spacer) eins og má sjá í
Mynd 4 og svo annað PE3RNA sem er eins og venjulegt vísisRNA. Hnitillinn virkar eins og
vísisRNA í hefðbundnum CRISPR-Cas9 kerfum og innheldur röðina sem í þessu tilfelli er
notaður til þess að forrita nikkasann og segja honum hvar á að klippa. StillansRNA er til þess
að tryggja að hnitillinn, mótið fyrir víxlritann og bindiset hans sé allt á réttum stað í
þrívíðurúmi.
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Mynd 4 Bygging á fullhönnuðu pegRNA: Hnitillinn er blár og inniheldur röðina sem segir núkleasanum hvað á
að klippa. StillansRNA er grátt og er til þess að gefa pegRNA rétta byggingu þannig að mót og bindiset
víxlritans séu á réttum stað til þess að víxlritinn geti notað mótið. Mynd tekin úr Anzalone og fl., 2019 og birt
með leyfi útgefenda.

PE3RNA hönnunin er einfaldari og eins og hönnun vísisRNA fyrir hefðbundna CRISPR
stökkbreytingu. PE3RNA inniheldur bara röð sem segir PE2 hvar á að framkalla einþátta brot.
Einþátta brotið er gert á mótstæðum litningi við þann sem var stökkbreytt til þess að auka líkur
á að endurröðunarviðgerð noti breytta litninginn sem mót (Davis & Maizels, 2014) þannig að
viðgerðarferlar fjarlægi ekki breytinguna sem var gerð. Áður en tilraunin er framkvæmd er
PE3RNA og pegRNA komið fyrir á sitthvoru plasmíðiniu. PE2 er hægt að fá á plasmíði
(#132275, Addgene) sem þarf ekkert að breyta áður en tilraunin er framkvæmd. Þegar öll
plasmíðin eru tilbúin eru frumurnar genaleiddar með öllum þremur plasmíðunum. Þegar
frumurnar hafa verið genaleiddar með plasmíðunum fer prime editing ferlið af stað eins og sýnt
er á mynd 5.
Fyrst binst PE2 svæðinu sem að á að breyta með hjálp hnitilsins sem að er finna á pegRNA.
Því næst klippir núkleasinn í PE2 mótstæðan þátt við þann sem hnitillinn þekkir. Lausi endinn
sem myndast binst við „primer binding site“ og víxlritinn framlengir þáttinn sem er bundinn út
frá mótinu í pegRNA. Þá getur annað hvort myndast 3‘ laus endi eða 5‘ merkt endi. Þó að 3‘
endinn sé varmafræðilega líklegri til þess að vera laus en óbreytti 5‘ endinn þá eru ensím eins
og EXO1 og FEN1 líklegri til þess að klippa 5‘ enda (Keijzers et al., 2015; Liu et al., 2004).
Ef búið er að klippa burt 5‘ endann er 3‘ endinn límdur inn. Viðgerðarferlar frumunnar koma
svo til og laga þar sem klippingin átti sér stað. Til þess að breytti þátturinn sé frekar notaður
við viðgerðina klippir PE2 með PE3RNA óbreytta þáttinn 14-116 kirnum í burtu frá
breytingunni og bjagar þannig viðgerðarferlinum í átt að því að nota breytta þáttinn sem
viðgerðarmót.
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Mynd 5 Hvarfgangur prime editing: Myndin sýnir hvernig pegRNA situr í PE2 og stýrir hvar nikkasinn klippir.
Þegar búið er að klippa þáttatengist lausi þátturinn við bindisvæði víxlritans og víxlritinn framlengir klippta
bútinn eftir pegRNA mótinu. Þá myndast 3‘ og 5‘ flipar í jafnvægi en ensím eins og EXO1 eða FEN1 klippa
5‘flipann og eftir situr breytta svæðið sem er límt inn á litninginn. Endurröðunarviðgerð gerir svo við
mispörunina, til þess að auka líkur á að stökkbreytingin sé notuð sem mót og þannig skrifuð inn á mótsvarandi
litning er óbreytti þátturinn klipptur með PE3RNA og PE2 flóka. Mynd tekin úr Anzalone og fl.,2019 og birt með
leyfi útgefenda.

Prime editing aðferðina er hægt að nota til þess að framkvæma allt að 30 basapara innskot, 580 basapara úrfellinu og allar punktbreytingar og þannig hægt að framkalla stökkbreytingar í
t.d. mannafrumum og skoða hvernig þessar breytingar hafa áhrif í mannafrumum.
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Markmið

Verkefnið er byggt á bælibreytingarleit sem Rannsóknarstofa Eiríks Steingrímssonar gerði og
leiddi í ljós stökkbreytinguna MitfMi-sl sem bælir svipgerðir annara stökkbreytinga Mitf í
arfblendnu ástandi. Breytingin hefur nýja virkni sem sést í óvenjulegum brúnum lit á feldi músa
sem eru arfhreinu ástandi. Stökkbreytingin er í súmóýleringarseti sem hefur verið tengt við
auknar líkur á krabbameini vegna aukinnar virkni MITF og var tilgátan að skortur á
súmóýleringu tengdist einhvern veginn áhrifunum sem þessi stökkbreyting hefur.
Markmið verkefnisins voru tvíþætt:
1. Nota prime editing erfðabreytitæknina til þess að framkalla Mitfmi-sp stökkbreytinguna
(sem finnst ekki í mönnum), Mitfmi-sl stökkbreytinguna í framhaldi af því og E318K
breytinguna í A375P sortuæxlisfrumulínunni.

2. Greina áhrif þessara stökkbreytinga í A375P sortuæxlisfrumum við eðlilegar aðstæður
og við yfirtjáningu stökkbrigðanna á plasmíðum. Til þess að fá mögulega innsýn í
hvernig Mitfmi-sl bætir upp MitfMi-wh var líka notast við plasmíð sem yfirtjáir MitfMi-wh í
plasmíð yfirtjáningunni. Áhrif þessara breytinga var mæld með qPCR og Western
þrykki.
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Efni og aðferðir
3.1 Frumurækt

3.1.1 Ræktun og viðhald A375P frumna

Við vinnslu þessa verkefnis var einungis notast við A375-P sortuxælisfrumulínur. Frumurnar
voru ávallt ræktaðar við 37°C og 5% CO2. Frumurnar voru ræktaðar í T25 flöskum ( #353108,
Falcon) og T75 flöskum (#353136, Falcon) í DMEM með Glutamax æti (#31966-021, Gibco)
auk 10% FBS (#10270-106, Gibco). Þegar frumurnar höfðu náð 90-100% þéttleika þá voru
frumurnar færðar í nýja flösku. Þegar flytja átti frumurnar í nýja flösku þá var ætið fyrst tekið
af þeim og þær þvegnar með PBS (#18912-014, Gibco ). Því næst voru 1-3 ml af 0,1%
trypsínlausn (#15400-0554, Gibco) settir á til þess að leysa frumurnar frá veggjum T25 eða
T75 flasknanna. Þær voru því næst settar í hitaskáp við 37°C og 5% CO2 þangað til að þær
höfðu allar losnað frá. Þegar þær höfðu losnað af veggjunum var trypsínið þynnt út í DMEM
með 10% FBS. 5-15 mL af DMEM og 10% FBS eru sett í nýja flösku. Þá voru frumurnar sem
losaðar voru með trypsininu settar í nýju flöskuna. Magnið af frumulausninni sem flutt var yfir
í nýju flöskuna fór eftir því hversu miklum þéttleika frumurnar höfðu náð.

3.1.2 Sáning A375P frumna
A375P frumunum var sáð eftir Fugene verkseðli. Frumunum var sáð í mismunandi styrk eftir
því hversu stórir brunnarnir voru.
3.1.3 FuGENE genaleiðing fyrir yfirtjáningu með plasmíði
A375P frumunum var sáð í bakka þar sem fjöldi fruma fer eftir stærð brunnanna (sjá töflu 4 í
viðauka II). Notast var við FuGENE HD Protocol Database frá Promega (Promega, 2019) til
að ákvarða frumufjöldann. 48-holu bakkar (#CORN353078, Falcon) voru notaðir fyrir prótín
einangrun og 12-holu bakkar (#CORN353043, Falcon) fyrir RNA einangrun. Frumurnar voru
ræktaðar í bakkanum yfir nótt. Genaleiðslan var framkvæmd skv. genaleiðingar-verkseðli frá
Promega (Promega, 2019). Í stuttu máli var FuGENE blandað við Opti-MEM Reduced serum
media, no phenol red (#11058021, Thermo Fisher Scientific) og plasmíðinu sem átti að
genaleiða. Magn FuGENE, Opti-MEM og plasmíðs var mismunandi eftir því hversu stórir
brunnar voru notaðir í tilrauninni (sjá töflu 5 í viðauka II). Því næst voru frumurnar ræktaðar
við 37°C og 5% CO2 í tvo daga áður en RNA eða prótín voru einangruð.
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3.1.4 FuGENE genaleiðing fyrir prime editing

A375P frumunum var sáð í bakka þar sem fjöldi fruma fór eftir stærð brunnanna (sjá töflu 4 í
viðauka II). Notast var við FuGENE HD Protocol Database frá Promega (Promega, 2019) til
að ákvarða frumufjöldann. 12-holu bakkar (#CORN353043, Falcon) voru notaðir fyrir prime
editing. Frumurnar voru ræktaðar í bakkanum yfir nótt. Genaleiðslan var framkvæmd skv.
genaleiðingar verkseðli frá Promega (Promega, 2019) . Í stuttu máli var FuGENE blandað við
Opti-MEM Reduced serum media, no phenol red (#11058021, Thermo Fisher Scientific) og
plasmíðunum sem átti að genaleiða með (sjá töflu 6 í viðauka II). Eftir genaleiðinguna voru
frumurnar settar í 37°C og 5% CO2 yfir nótt. Næsta dag var 0,1% trypsínlausn (#15400-0554,
Gibco) sett í brunnana og bakkinn settur í 37°C og 5% CO2 þangað til að frumurnar höfðu
losnað frá. Þegar frumurnar voru lausar var frumulausnin færð í 50mL flösku (#CORN352070,
Falcon) og 10µL settir á talningagler og frumurnar taldar. Hversu mikið þurfti að þynna til þess
að fá 5 frumur/mL styrk var svo reiknað út frá talningunni. Frumurnar voru þynntar í DMEM
ásamt Glutamax æti (#31966-021, Gibco) auk 10% FBS (#10270-106, Gibco) þangað til þær
voru í styrknum 5 frumur/mL. Þá var 100 µL af þeirri þynningu sáð í hvern brunn í þremur 96holu bökkum (#CORN353072, Falcon) til þess að fá einklóna ræktir úr brunnunum.

3.2 Prime editing:
3.2.1 Hönnun og smíði pegRNA og PE3RNA
Prime editing aðferðin notar tvenns konar beini-RNA/vísi-RNA sameindir fyrir Cas9-RT
nikkasann (e. nickase). Annað beini-RNAið, s.k. prime edit beini-RNA (pegRNA) leiðbeinir
Cas9-RT ensíminu að PAM röð í nágrenni við basann sem á að breyta og leiðir þannig til
mögulegrar innsetningar á ákveðinni stökkbreytingu á mótþræði. Hitt beini-RNAið, svo kallað
PE3RNA, beinir Cas9-RT ensíminu til að klippa mótþráðinn sem hefur ekki innlimað
stökkbreytinguna. Þannig neyðist fruman til að gera við þráðinn og eykur þannig líkurnar á að
stökkbreytinginn verði stöðug á báðum þáttum DNAsins. Plasmíð voru notuð til að tjá báðar
beini-RNA sameindirnar í frumunum.
3.2.2 Hönnun og smíði pegRNA
Við hönnun á pegRNAinu var notast við nákvæmar leiðbeiningar úr greininni sem lýsir prime
edit aðferðinni (Anzalone et al., 2019). pegRNA sameindin er í rauninni samsett úr fjórum
hlutum þ.e. beini-RNA, stillans-RNA, víxlritamót og vísabindiset en fullar raðir pegRNA
sameindanna má finna í töflu 3 í viðauka I. Beini-RNA sameindin var valin með aðstoð
CRISPR tólsins á benchling.com. CRISPR tólið finnur PAM raðir og stingur upp á beini-RNA
út frá því erfðaefni sem að sett inn í tólið, í þessu tilfelli var erfðaefnið í kringum útröð 6 og í
kringum súmóýleringar setið á lýsin 316 í MITF.(Benchling [Biology Software], 2020). Þá var
notast við stillans-sgRNA1 fyrir stillans-RNA hluta pegRNA sameindarinnar (Anzalone et al.,
2019). Víxlritamót og vísabindiset var einnig hannað handvirkt með aðstoð benchling.com. Til
þess að auðvelda greiningu á þeim frumum sem bæru stökkbreytingarnar voru skerðiset sett
inn í víxlritamótið. Skerðisetið er þá bara til staðar ef stökkbreytingin tókst. Mikilvægt er að
skerðisetið sé einungis myndað með þöglum stökkbreytingum svo amínósýru röðin breytist
ekki. Til þess að finna hvaða skerðiensím var hægt að nota var notast við WatCut (Palmer,
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2014) og svo staðfest með „digests“ tólinu í Benchling en með tólinu er hægt að velja
skerðiensím og sjá hvar þau klippa. Skerðiset fannst bara fyrir E318K og K316STOP raðirnar
en skerðiensímið sem klippir reyndist vera RsaI. Þá var pegRNA sameindinni komið fyrir í
MLM3636 plasmíðinu. Það var gert með því að panta tvö DNA fákirni (frá Eurofin), eitt sem
skráir fyrir pegRNA sameindinni og hitt sem myndar mótþáttinn. Þegar þessi tvö fákirni
þáttaparast og mynda tvíþátta DNA sameind verður til skögun (e. Overhang) sem passar við
skögun sem myndast í MLM3636 plasmíðinu þegar það hefur verið skerðimelt með BsmBI
skerðiensíminu (#R0739, New England Biolabs). Nákvæman verkseðil má sjá í 5.12 viðauka
II. Fyrsta skrefið í því ferli var að skerðimelta MLM3636 með BsmB1 (#R0739, New England
Biolabs) og svo rafdraga það á 1% TAE agarósa geli. Skerðimelta plasmíðið var svo skorið út
úr gelinu og gelhreinsað með GeneJET Gel Extraction Kit (#K0692, Thermo Fisher Scientific)
eftir leiðbeiningum framleiðenda. Þá voru fákirnin leyst upp í vatni svo hægt væri að þáttapara
þau og fósfórhópur settur á 5‘-enda þeirra með PolyNucleotideKinase (PNK) (#EK0031,
Thermo Fisher Scientific) svo að hægt væri að líma þáttapöruðu fákirnin inn í MLM3636
plasmíðið. Að lokum voru þáttapöruðu fákirnin límd inn í MLM3636 með T4 lígasa
(#M0202L, New England Biolabs) (sjá verkseðil fyrir peglig hvarf í 5.4 viðauka II) og
heimagerðar competent frumur (NEB 5-alpha) ummyndaðar (sjá viðauka fyrir ummyndunar
verkferil). PCR (sjá viðauka fyrir verkferil) var notað til að greina þyrpingar sem höfðu
innlimað pegRNA fákirnin og þyrpingarnar svo ræktaðar upp í LB-vökvaæti (#L3022, Sigma
Aldrich) með carbenicilini (#C1389, Sigma Aldrich). Plasmíðin voru einangruð með GeneJET
Plasmid miniprep kit (#K0503, Thermo Fisher Scientific) eftir leiðbeiningum framleiðanda.
pegRNA plasmíðin voru svo Sanger raðgreind með aðstoð Íslenskrar Erfðagreiningar til að
staðfesta að pegRNA raðirnar væru réttar. Notast var við LKO1_5 og ColE1_R
raðgreiningavísa (sjá Tafla 21 í viðauka II). pegRNA raðirnar sem voru notaðar má sjá í Tafla
3 viðauka I.
3.2.3 Hönnun og smíði PE3RNA
Báðar beini-RNA sameindirnar voru valdar með aðstoð CRISPR tólsins á benchling.com
(Benchling [Biology Software], 2020). Vegna þess hve stutt er á milli E318K og K316STOP
var notast við Q5 stökkbreytingar PCR hvarf til þess að breyta E318K í K316STOP. Öll RNAin
voru hönnuð með tilliti til þess að þau yrðu sett inn í MLM3636 plasmíð. Það var gert með því
að panta tvö DNA fákirni (frá Eurofins). Eitt PE3RNAið er hannað svo það þekki DNA þráðinn
46 basapörum (fyrir Misp breytignuna) og 56 basapörum (fyrir E318K og K316STOP
breytingarnar) frá þeim stað sem pegRNA sameindin beinir Cas9-RT til að klippa. PE3RNA
raðirnar má finna í Tafla 3 í viðauka I. PE3RNA röðinni var komið fyrir í MLM3636 með því
að nýta Q5 stökkbreytiaðferðina. Í stuttu máli var MLM3636 plasmíðið magnað upp með Q5
fjölliðara og vísum sem bindast plasmíðinu en bera einnig raðir PE3RNAsins (sjá vinnuseðil í
5.1 í Viðauka II). Því næst var PCR afurðin skerðimelt með Dpn1 (#M0493L, New England
Biolabs), fosfór sett á 5‘-enda með PNK (#EK0031, Thermo Fisher Scientific) og endar
plasmíðsins límdir saman með T4 lígasa (#M0202L, New England Biolabs) (sjá verkseðil fyrir
KLD í 5.3 í viðauka II). Þá voru heimagerðar competent frumur (NEB 5-alpha) ummyndaðar
með límdu MLM3636-PE3RNA blöndunni. Plasmíðin voru einangruð með GeneJET Plasmid
Miniprep KIT (#K0502, Thermo Fisher Scientific) eftir leiðbeiningum frá framleiðanda. Til að
skoða hvort PE3RNAið hafi innlimast inná plasmíðið var gerð skerðimelta með BsmB1
(#R0739, New England Biolabs) á þyrpingunum. Til að greina röð PE3RNA plasmíðanna voru
þau raðgreind með Sanger raðgreiningahvarfi með aðstoð Íslenskrar Erfðagreiningar. Notast
var við LKO1_5 og ColE1_R raðgreiningavísa (sjá í töflu 21 í viðauka II).
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3.3 Prótín og RNA einangrun og úrvinnsla
3.3.1 Prótín einangrun og úrvinnsla
Prótín var einangrað úr frumum til þess að meta skilvirkni yfirtjáningar á mismunandi
stökkbrigðum af MITF. Nákvæma vinnulýsingu má finna í 5.7 í Viðauka II. Frumur sem hafði
verið sáð samkvæmt töflu 4 í 12 eða 48 holu bakka voru þvegnar með 1x PBS og svo leystar
upp í 2x sample buffer (sjá uppskrift í 5.10 í viðauka II). Prótínsýnin voru fryst við -20°C
þangað til að þau voru keyrð á Western geli. Sýnin voru soðin við 95°C í 3-5 mín áður en þeim
var hlaðið á 8% gel (sjá uppskrift í 5.10 í viðauka II). Eftir gelkeyrsluna voru prótínin færð yfir
á PVDF himnu (#88520, Thermo Fisher Scientific. Til að hindra ósértæka bindingu mótefna
við himnurnar voru þær meðhöndlaðar með 3% sermisalbúmíni úr nauti (BSA) í Tris-dúa með
0.1% Tween 20 (TBS-T) í 1 klst. Þá voru himnurnar baðaðar með 3% BSA í TBS-T og
mótefnum gegn MITF (#ab12039, Abcam) og gegn beta-aktíni (#4970L, Cell Signaling
Technology) yfir nótt. Næsta dag voru himnurnar þvegnar þrisvar sinnum með TBS-T og
litaðar með annars stigs mótefnum í 1 klst. Annars stigs mótefnin sem voru notuð eru and-músa
IgG(H+L) DyLight 800 conjugate (1:15000, #5257) og and-kanínu IgG(H+L) DyLight 680
conjugate (1:15000, #5366) frá Cell Signaling Technologies. Myndir voru teknar af himnunum
með Odyssey CLx Imager (LICOR Biosciences).
3.3.2 RNA einangrun og úrvinnsla
Til þess að greina áhrif stökkbreytinganna á tjáningu bæði MITF og markgena þess í A375P
frumunum var notast við RT-qPCR. Fyrst var mRNAið einangrað úr frumum með Trizol
(#AM9738, Thermo Fisher Scientific) samkvæmt verkseðli í viðauka. Gæði og magn
mRNAsins voru mæld með NanoDrop (frá Thermo Fisher Scientific). mRNAinu var svo breytt
í cDNA með High-Capacity cDNA Reverse Transcription kit (#4368814, Thermo Fisher
Scientific) samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. 500 ng af mRNA voru notuð í 5 µL cDNA
hvarf. cDNAið var þá þynnt í 1 ng/µL og voru settir 2µL af því í brunna á 384 holu bakka.
SYBR Green/vísa master mix var blandað við 2,5µL af SensiFast SYBR Lo-ROX Mix (frá
Bioline) og 0,5µL af viðeigandi vísi fyrir hvert hvarf (uppskrift má sjá í töflu 22). Vísar fyrir
hMITF, mMitf, Týrósínasa, MLANA, TFEB og ATP6V0D2 og búsýslugenin β-aktín og hARP
(raðir vísanna má sjá í töflu 20). Bakkanum var lokað með Optically Clear Heat Seal (frá
BioRad). Eftir að bakkanum var lokað var hann hristur gætilega til þessa að tryggja blöndun.
Því næst var hann settur á CFXTouch Real Time PCR detection system frá BioRad. Til þess
að auka áræðanleika gagnanna voru 3 brunnar af hverri vísa/cDNA blöndu gerðir. Hlutfallsleg
tjáning gena var svo reiknuð með D-∆∆Ct aðferð. Til þess að staðla tjáningu genanna sem voru
skoðuð voru búsýslugenin β-actin og mennskt ribosomal protein lateral stalk subunit P0
(hARP) notuð. Staðalkúrvur höfðu verið gerðar fyrir hvert vísapar og nýtni þeirra reiknuð með
formúlunni E=10[-1/hallatölu].
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Niðurstöður
4.1 Innsetning MITF stökkbreytinga í erfðamengi
A375P sortuæxlisfruma
Innsetning stökkbreytinga sem eru svo tjáðar undir venjulegum kringumstæðum er fágaðari
aðferð til að skoða áhrif stökkbreytinga en yfirtjáning á plasmíðum. Við yfirtjáningu á
plasmíðum getur verið erfitt að stjórna og samræma tjáningu . Prime editing leyfir innsetningu
stökkbreytinga hvar sem er í erfðamenginu og er því hægt að setja inn tilteknar breytingar en
þá verður stökkbreytta genið tjáð undir stjórn venjulegs stýrils og því tjáð í eðlilegu magni.
Þannig verður samanburður við villigerð einfaldari. Fyrir framkvæmd prime editing þarf að
búa til plasmíð sem skrá fyrir pegRNA og PE3RNA sameindunum sem beina Cas9 að því
svæði á erfðamenginu sem á að stökkbreyta (sjá prime editing í inngangi). Það er mikilvægt að
hlutar pegRNA og PE3RNA séu í réttri röð þegar þeim er komið inn í plasmíðið og pegRNA
vísirinn sé með BsmB1 skögun til þess að hægt sé að koma vísinum inn í MLM3636. Allar
raðir vísanna sem notaðir voru má sjá í töflu 2. Þegar að búið var að fullhanna þá með skögun
voru þeir settir inn í plasmíðið með hjálp benchling.com og hlutinn sem má sjá á mynd 6
fjarlægður. Með þessari aðerð er hægt að skoða fullhannað plasmíð í tölvu áður en hafist er
handa við að koma vísunum inn í plasmíðið. Fullhannað plasmíð með E318K pegRNA
innskotinu sést svo í mynd 7 en þar sést líka Rsa1 skerðisetið sem var sett inn til að auðvelda
greiningu á klónum sem mögulega bæru E318K stökkbreytinguna.

Mynd 6 MLM3636 plasmíðið án innskota: „Fjarlægja“ hluti plasmíðsins er fjarlægður við innskot peg- eða
PE3RNA. Bleiku svæðin eru svæði vísanna sem voru notaðir til þess að raðgreina innskotin. hU6_promoter er
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stýrillinn sem innskotin verða tjáð undir en hann bindur RNApolIII. ColE1_origin er upphafsstaður
eftirmyndunar.

Mynd 7 MLM3636 plasmíðið með E318K: MLM3636 plasmíðið með innskoti fyrir pegRNA fyrir E318K
stökkbreytinguna. pegRNA fyrir E318K stökkbreytinguna hefur komið í stað „fjarlægja“ hlutann á mynd 6.
Bleiku svæðin merkja vísana sem að voru notaðir til þess að raðgreina innskotin. hU6_promoter er stýrillinn
sem innskotin verða tjáð undir en hann bindur RNApolIII. ColE1_origin er upphafsstaður eftirmyndunar. Rauði
hringurinn gefur til kynna skerðisetið sem var sett inn með þöggulli stökkbreytingu.

Þegar vísarnir voru komnir inn í plasmíðið með peglig eða KLD hvarfi og búið að magna upp
plasmíðin í E.coli þarf að raðgreina plasmíðin. Til þess voru notaðir vísar fyrir LOK1_5 og
ColE1 setin sem eru sitthvoru megin við innskotið. Plasmíðin voru svo send með þessum vísum
til Íslenskrar erfðagreininga til raðgreiningar. Til að skoða gögnin úr þeirri raðgreiningu var
þeim raðað upp samhliða eins og sjá má í mynd 8 og mynd 9 í „align“ tólinu á benchling.com.
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Mynd 8 Raðgreiningarniðurstöður PE3RNA: Röð PE3RNA fyrir MITFMi-sp (fyrir ofan bláu merkinguna) er raðað
saman við niðurstöður raðgreiningar með LKO1_5 og ColE1 vísum (þá má sjá í töflu 21). Grænu(ColE1 vísir)og
rauðu(LKO1_5 vísir) örvarnar sýna hvaða átt raðgreiningin las í. Engar stökkbreytingar sáust í innskotinu. B)
Röð PE3RNA fyrir MITFMi-E318K (fyrir ofan blágráu merkinguna) er raðað saman við niðurstöður raðgreiningar
með LKO1_5 og ColE1 vísum (þá má sjá í töflu 21). Grænu(ColE1 vísir)og rauðu(LKO1_5 vísir) örvarnar sýna
hvaða átt raðgreiningin las í. Rauði hringurinn sýnir villur í raðgreiningu sem koma fram á enda vísa. Engar
stökkbreytingar eru í innskotinu.
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Mynd 9 Raðgreiningarniðurstöður pegRNA: Röð pegRNA fyrir MITFMi-sp (fyrir ofan bláu merkinguna) er raðað
saman við niðurstöður raðgreiningar með LKO1_5 og ColE1 vísum (þá má sjá í töflu 21). Grænu(ColE1 vísir)og
rauðu(LKO1_5 vísir) örvarnar sýna hvaða átt raðgreiningin las í. Engar stökkbreytingar sáust í innskotinu. B)
Röð pegRNA fyrir MITFMi-E318K (fyrir ofan blágráu merkinguna) er raðað saman við niðurstöður raðgreiningar
með LKO1_5 og ColE1 vísum (þá má sjá í töflu 21). Grænu(ColE1 vísir)og rauðu(LKO1_5 vísir) örvarnar sýna
hvaða átt raðgreiningin las í. Rauði hringurinn sýnir villur í raðgreiningu sem koma fram á enda vísa. Engar
stökkbreytingar eru í innskotinu.

Tafla 1 Prime editing plasmíð: Plasmíðin sem voru notuð í tilrauninni. Vegna mistaka við merkingu þegar þau
voru send í raðgreiningu stemma merkingar og innihald ekki.

Merking tilraunaglas

Plasmíð innihald

E318K pegRNA 4

E318K pegRNA

Misp 4

E318K PE3RNA

Misp pegRNA 3

Misp pegRNA

316_318 3

Misp PE3RNA

Þær stökkbreytingar sem sjást á mynd 8 og mynd 9 eru ekki í rauninni stökkbreytingar heldur
tilkomnar vegna hárrar villutíðni á endum raðgreiningarinnar. Þar sem það fengust plasmíð án
stökkbreytinga fyrir öll RNAin sem að þurfti fyrir prime editing var hægt að halda áfram með
erfðabreytingatilraunina. Þau plasmíð sem voru notuð í tilraunina má sjá í Tafla 1.
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Þegar búið var að smíða plasmíðin voru A375P frumur genaleiddar með þeim. Eftir
genaleiðinguna voru frumurnar ræktaðar til þess að fá einklóna ræktir. Þar sem sumar
frumulínur þola illa að vera ein fruma í brunni voru tvær aðferðir notaðar til þess að fá einklóna
ræktir. Til þess að fá einklóna ræktir var frumunum sáð þannig að ein fruma væri í hverjum
brunni (e. single cell seeding). Þynning frumnanna sem var notuð var 0,5 frumur/brunn. Auk
þess var þeim sáð á frumuræktunarskálar í þremur mismunandi þynningum eða 250
frumur/mL, 500 frumur/mL og 750 frumur/mL. Þeim var svo leyft að vaxa og loks skoðaðar
undir smásjá til að sjá hvort eitthvað hafi vaxið.

Mynd 10 Frumuvöxtur eftir prime editing: A375P frumur að vaxa eftir að hafa verið genaleiddar með prime
editing plasmíðum og svo sáð við mismunandi styrki. A) Sýnir frumur sem vaxa eftir að hafa verið sáð í í
styrknum 5 frumur/mL. B) Frumur vaxa eftir að hafa verið sáð í styrkleikanum 250 frumur/mL á
frumuræktarskál. C) Frumur sem hafa vaxið eftir að hafa verið sáð í þynningunni 500 frumur/mL. D) Frumur
sem hafa vaxið eftir að hafa verið sáð í þynningunni 750 frumur/mL.

Ræktun frumnanna tókst við allar þynningarnar eins og sést á mynd 10. Það er því ljóst að
A375P frumur þola að vera sáð í þynningunni 5 frumur/mL sem jafngildir 0,5 frumum/100µL
og það er því hægt að nota þessa aðferða í framhaldi af prime editing á A375 til þess að velja
frumulínur fyrir raðgreiningu til þess að skoða hvort þær beri stökkbreytingarnar sem voru
gerðar.
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4.2 Yfirtjáning MITF prótínsins með plasmíðum
4.2.1 Western þrykk niðurstöður
Til þess að kanna áhrif þess að yfirtjá mismunandi afbrigði af músa-MITF geninu á tjáningu
MITF markgena í A375P frumulínunni, voru þær genaleiddar með pcDNA3.1 plasmíði sem
innihélt eitt af eftirfarandi stökkbrigðum af músa MITF cDNAinu; MitfMi-sp, MitfMi-white, MitfMisl
eða MitfMi-E318K. Eftir 48 klst var bæði prótein og RNA einangrað. Próteinsýnin voru keyrð á
Western þrykki til að meta hvort frumurnar tjáðu ekki örugglega MITF afbrigðin.
Niðurstöðurnar úr því þrykki má sjá á mynd 11 en skýr bönd sjást fyrir bæði β-actin sem var
notað sem búsýslugen og MITF.

Mynd 11 Niðurstöður Western blots eftir genaleiðslu í 12-holu bakka: Niðurstöður fyrsta Western þrykksins
sem var gert eftir að frumur voru genaleiddar í 12 holu bakka. Skýr bönd sjást fyrir MITF(59kDa) og βactin(42kDa). Ósýkta sýnið er úr frumum sem voru ekki genaleiddar en fengu annars sömu meðhöndlun og
hinar frumurnar sem voru genaleiddar með hinum mismunandi plasmíðum. Yfirtjáning villigerðar-MITF, MITF
mi-sp
, MITF mi-sl, E318K + og E318K- genaferjanna gekk ekki þar sem engin munur er á ósýkta sýninu eða þeim
sýnum sem áttu yfirtjáðu MITF.

Þrykkið gekk hins vegar ekki vel þar sem engin yfirtjáning sést á mynd 11. Það sáust hins vegar
bönd á þeim stöðum sem búist var við. Næstu þrykk voru gerð eftir að frumum var sáð og þær
genaleiddar í 48-holu bakka. Niðurstöðu þeirra má sjá í mynd 12.
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Mynd 12 Niðurstöður Western blots eftir genaleiðslu í 48-holu bakka: Niðurstöður fyrsta Western þrykksins
sem var gert eftir að frumur voru genaleiddar í 48 holu bakka. Skýr bönd sjást fyrir MITF(59kDa) og βactin(42kDa). Ósýkta sýnið er úr frumum sem voru ekki genaleiddar en fengu annars sömu meðhöndlun og
hinar frumurnar sem voru genaleiddar með hinum mismunandi plasmíðum.. Yfirtjáning villigerðar-MITF, MITF
mi-sp
, MITF mi-sl , E318K + og E318K- genaferjanna gekk ekki en engin bönd sjást fyrir MITF, hvorki
viðmiðunarhópana, ósýkt og tómt plasmíð né þeirra sem eiga að yfirtjá plasmíðið.

Það er hægt að greina β-actin í þeim þrykkjum sem voru gerð úr 48-holu bökkunum en
yfirtjáningin með plasmíðunum er ekki að virka og engin skýr bönd fyrir MITF sjást í neinum
af sýnunum.
4.2.2 RT-qPCR niðurstöður
Þó Western þrykkin hefðu ekki tekist sem skyldi var ákveðið að halda áfram með tilraunina og
kanna hvort hægt væri að greina áhrif MITF yfirtjáningar á tjáningu markgena á RNA stigi.
RNAið sem hafði verið einangrað á sama tíma og próteinsýnin var umbreytt í cDNA og RTqPCR keyrt. RT-qPCR var keyrt fyrir músa MITF (mMITF), manna MITF (hMITF), MLANA,
TYR, VOD2 og TFEB ásamt tveimur búsýslugenum, β-actin og hARP.
Fyrst var skoðað hvort yfirtjáningin hefði virkað með því að skoða hversu mikið tjáningin á
mRNA músaMITF (mMITF) hefði aukist miðað við tómt plasmíð. Eins og sést á mynd 13
virkaði yfirtjáningin greinilega og mikið af mMITF RNA var tjáð í öllum frumunum sem bera
mismunandi stökkbrigði af MITF.
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Mynd 13 Tjáning mMITF af plasmíðum: Tjáning músaMITF eftir að að A375 sortuæxlisfrumur voru genaleiddar
með tómu plasmíði (EV), villigerðar músaMITF (WT), MitfMi-sp(spotted), E318K stökkbreytingin í MITF (E318K+),
mínusformi MITF með E318K (E318K-), MitfMi-wh með plúsform MITF (white+) og mínusform MITF með white
stökkbreytinguna (white-).

Þar sem A375 eru mannafrumur og plasmíðin yfirtjáðu músa MITF var næst skoðað hvaða
áhrif það hefur á tjáningu innlæga MITF gens frumnanna (hMITF). Áhrifin á innlæga MITF
má sjá á mynd 14. Í villigerð og MitfMi-sp stökkbrigðinu minnkar innlæga tjáning MITF
umtalsvert en vitað er að MITF hindrar eigin tjáningu. Það er áhugavert að þau áhrif sjást ekki
í E318K og MitfMi-wh en því miður er erfitt að skýra þann mun.
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Mynd 14 Tjáning mannaMITF(hMITF): Tjáning mannaMITF eftir að að A375 sortuæxlisfrumur voru
genaleiddar með tómu plasmíði (EV), villigerðar músaMITF (WT), Mitf Mi-sp(spotted), E318K stökkbreytingin í
MITF (E318K+), eingögnu mínusform MITF með E318K (E318K-), MitfMi-wh í plúsformi MITF (white+) og eingögnu
mínusform MITF með white stökkbreytinguna (white-).
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Þau markgen MITF sem skoðuð voru eru MLANA, Tyrosinase og ATP6V0D2 vegna þess að
þau eru vel skilgreind markgen MITF sem að eru undir beinni stjórn MITF en áhrifin á þessi
gen má sjá á mynd 15 og mynd 16.

MLANA og TYR
3
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spotted E318K +18 E318k -18 white +18 white -18
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TYR

Mynd 15 Tjáning MLANA og týrósínasa: Tjáning MLANA og Týrósínasa (TYR) eftir að að A375 sortuæxlisfrumur
voru genaleiddar með tómu plasmíði (EV), villigerðar músaMITF (WT), Mitf Mi-sp(spotted), E318K stökkbreytingin
í MITF (E318K+), eingögnu mínusform MITF með E318K (E318K-), MitfMi-wh í plúsformi MITF (white+) og
eingögnu mínusform MITF með white stökkbreytinguna (white-).

Áhrif yfirtjáningar stökkbrigðanna hefur svipuð áhrif á tjáningu MLANA og Týrósínasa. Við
yfirtjáningu villigerða mMITF fellur tjáning MLANA alveg. Fyrir MITFMi-sp minnkar tjáning
MLANA og týrósínasa um helming. MITFE318K og MITFMi-wh stökkbrigðin auka öll tjáningu
týrósínasa lítilsháttar en tjáning MLANA er nánast óbreytt. Þessi aukning í tjáningu MLANA
og týrósínasa gæti stafað af innlægri tjáningu MITF sem að jókst í MITFE318K og MITFMi-wh
eins og sést á Mynd 14.
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Mynd 16 Tjáning ATP6V0D2: Tjáning ATP6V0D2 eftir að að A375 sortuæxlisfrumur voru genaleiddar með tómu
plasmíði (EV), villigerðar músaMITF (WT), MitfMi-sp(spotted), E318K stökkbreytingin í MITF (E318K+), eingögnu
mínusform MITF með E318K (E318K-), MitfMi-wh í plúsformi MITF (white+) og eingögnu mínusform MITF með
white stökkbreytinguna (white-).
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Aðra sögu er hins vegar að segja af V0D2. Þar er spotted eina MITF afbrigðið sem veldur ekki
aukinni tjáningu miðað við tómt plasmíð. Villigerðin þrefaldar tjáningu á ATP6V0D2. Tjáning
ATP6V0D2 stóreykst hins vegar í E318K og White stökkbrigðunu. Hlutfall tjáningar
ATP6V0D2 í MITFE318K og MITFMi-wh svipar til hlutfalls sömu stökkbrigða þegar að tjáning
MLANA er skoðuð.
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Mynd 17 Tjáning TFEB: Tjáning TFEB eftir að að A375 sortuæxlisfrumur voru genaleiddar með tómu plasmíði
(EV), villigerðar músaMITF (WT), MitfMi-sp(spotted), E318K stökkbreytingin í MITF (E318K+), eingögnu
mínusform MITF með E318K (E318K-), MitfMi-wh í plúsformi MITF (white+) og eingögnu mínusform MITF með
white stökkbreytinguna (white-).

Áhrif yfirtjáningarinnar hafði neikvæð áhrif á TFEB en það er eitthvað sem sést stundum þegar
MITF er yfirtjáð.
Þessar niðurstöður byggjast einungis á einu RT-qPCR hvarfi og þess vegna er mikilvægt að
endurtaka þessar tilraunir. Það eru þó nokkrir hlutir sem eru áhugaverðir ef þeir koma ennþá
fram eftir fleiri endurtekningar. Þá er helst að nefna andstæð áhrif mínusformsins á MITFE318K
og MITFMi-wh, mismun í tjáningu innræns hMITF og lítil tjáning MLANA þegar villigerðar
mMITF er yfirtjáð.
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Umræður
Bælibreytileitir eru vel þekktar í módellífverum á borð við Drosophila melanogaster,
Ceanorhabditis elegans og í Escherichia coli en bælibreytingar voru á sérsviði Guðmundar
Eggertssonar, prófessor emeritus við Háskóla Íslands. Þær eru hins vegar ekki jafnvel
þekktar í músum en það kemur að hluta til vegna þess að tólin til þess að auka
stökkbreytingatíðni í músum kom ekki fram fyrr en 1979 (Russell et al., 1979). Þó að það sé
ævafornt með tiliti til þeirra framfara sem hafa verið í erfðatækni á seinustu áratugum þá er
það seint ef litið er til D. melanogaster þar sem aðferðinni til að framkalla stökkbreytingar
var fyrst lýst 1968 (St Johnston, 2002) en sama ár var verið að gefa út niðurstöður
bælibreytingaleita í E. coli (Eggertsson, 1968). Eflaust hefur þessi seinkun haft einhver
önnur áhrif í vinsældum bælibreytingaleita í músum en aðrir þættir hafa áhrif þar svo sem
fjöldi músa sem að þarf. Fyrst notuðu Russell og félagar 7584 mýs til þess að fá 35
stökkbreytingar. Seinna meir fór talan niður í 1000 mýs til þess að finna stökkbreytingu í
ferli sem stjórnað er af 10 genum (Kile & Hilton, 2005). Þó músunum sem til þurfti hafi
fækkað mikið er ferlið samt tímafrekt og tekur að minnsta kosti nokkra mánuði eftir að
karlkyns músum er gefin ENU. Ofan á þetta bætist svo vandamálið hvernig eigi að finna
bælibreytinguna ef hún kemur fram. Bælibreytingar sem tengjast litarhafti eru tilvaldar til
bælibreytingaleita en slíkar breytingar eru auðsjáanlegar og því einfalt að finna þær. Slík
bælibreytingaleit varð til þess að stökkbreytingin MitfMi-sl fannst en hún er undirstaða þessa
verkefnis. Markmið verkefnisins eru byggt á því að reyna skilja hvernig MitfMi-sl virkar.
Helsta markmið verkefnisins var að nota prime editing til þess að framkalla stökkbreytingar
á MITF í mannafrumum til þess að skoða virkni stökkbreytinganna. Til þess var notuð
sortuæxlisfrumulínan A375P en hún var valin vegna þess að hún tjáir MITF og er tvílitna en
einfaldara er að stökkbreyta tvílitna frumum en þeim sem eru með fleiri litninga. Prime
editing er ný aðferð sem hefur ekki verið prófuð í A375P frumum. Í upprunalegu greininni
var aðferðin notuð í nokkrum mismunandi frumulínum (Anzalone et al., 2019) og því ekkert
sem að bendir til þess að hún muni ekki virka í A375P. Með prime editing er hægt framkalla
nákvæmar stökkbreytingar á þeim stað sem áhugi er á að skoða en það gefur færi á að skoða
áhrif stökkbreytinga í sínu náttúrulegu ástandi og samanborið við eðlilega tjáningu. Eftir
hönnun beiniRNA sameindanna með benchling var vísunum komið fyrir í plasmíðunum með
tveimur aðferðum, peglig fyrir pegRNA vísana annars vegar og KLD fyrir PE3RNA hins
vegar(aðferðirnar má finna í Viðauka II). Þegar að búið var að smíða plasmíðin með
fyrrnefndum aðferðum voru þau mögnuð upp í E.coli en það getur leitt til stökkbreytinga í
plasmíðinu. Báðar aðferðirnar til plasmíðsmíða gengu snuðrulaust fyrir sig og fengust pegog PE3RNA plasmíð með hönnuðu innskotunum, án stökkbreytinga, þó að ekki hafi verið
fullkomnar heimtur úr smíðunum þar sem að sum plasmíðin voru með stökkbreytingar í
innskotinu eftir að vera mögnuð upp í E.coli og þar með ónothæf. A375P frumur voru svo
genaleiddar með prime editing plasmíðunum til þess að stökkbreyta frumunum. Eftir
genaleiðinguna var frumunum sáð í þynningunni 0,5 frumur/mL til þess fá einklóna ræktir.
A375P frumurnar þoldu vel að vera sáð í þessari þynningu en það auðveldar val á klónum
til raðgreiningar. Sara Sigurbjörnsdóttir valdi svo klóna til þess að raðgreina en þeir bíða
þess að vera raðgreindir til að skoða hvort stökkbreytingin hafi heppnast. Ef raðgreiningin
sýnir að stökkbreytingin tókst er hægt að rækta upp þá einklónarækt sem ber
stökkbreytinguna. Þær breytingar sem var reynt að framkvæma voru E318K og MitfMi-sp.
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Ekki er unnt að framkalla MitfMi-sl breytinguna fyrr en tekist hefur að framkalla MitfMi-sp
vegna þess að MitfMi-sl er stökkbreyting í MitfMi-sp. Næsta skref eftir raðgreiningu klónanna
væri að endurtaka leikinn með MitfMi-sp frumum. Fyrst þyrfti að nota Q5 stökkbreytingarmögnun til að stökkbreyta E318K pegRNA yfir í K316STOP með K316STOP vísunum sem
má sjá í töflu 2. Því næst væru MitfMi-sp frumurnar genaleiddar með K316STOP pegRNA og
E318K PE3RNA. Hægt er að nota E318K PE3RNA vegna þess að það er ennþá í hæfilegri
fjarlægð frá stökkbreytingunni skv. Anzalone et al., 2019. Þegar búið væri að framkalla
þessar stökbbreytingar í A375 væri hægt að gera Western þrykk, RT-qPCR og RNA-seq til
þess að greina hvaða áhrif stökkbreytingarnar hefðu. Lengra komast erfðabreytingahluti
verkefnisins ekki vegna lokunar á rannsóknarstofu Háskóla Íslands við Sturlugötu 8 sökum
heimsfaraldursins sem geisar.
Hitt markmið verkefnisins var að greina áhrif yfirtjáningar stökkbreyttra músaMITF af
plasmíðum í A375P frumunum. Stökkbrigðin sem voru yfirtjáð voru villigerðar MITF,
MitfMi-sp, MitfMi-sl, MitfMi-wh og MitfE318K. Þessi stökkbrigði voru valin vegna þess að þau geta
veitt innsýn í það hvernig MitfMi-sl getur bætt upp svipgerðir annarra stökkbrigða MITF í
arfblendnu ástandi. MitfMi-sp getur gefið vísbendingu um hvaða áhrif það hefur að tjá einungis
mínusform MITF, MitfE318K vísbendingu um hvaða áhrif skortur á súmóýleringu á lýsin 316
hefur og MitfMi-white vísbendingu um hvað MitfMi-sl er að bæta upp í samsettri arfblendi með
MitfMi-white. Öll þessi plasmíð voru til á rannsóknarstofu Eiríks Steingrímssonar. Áhrif
yfirtjáningarinnar voru mæld með tvennu móti, Western þrykki og RT-qPCR. Western
þrykkin gengu ekki hvort sem það var eftir genaleiðingu í 12 eða 48-holu bakka. Á western
þrykkjunum var ekki að sjá neinn mun á þeim sýnum sem áttu að yfirtjá MITF eða viðmiða,
hvort sem viðmiðið var ógenaleiddar A375P eða A375P sem voru genaleiddar með tómu
plasmíði. RT-qPCR segir hins vegar aðra sögu. Af gögnunum sem komu úr RT-qPCR sést
að yfirtjáning allra plasmíðanna gekk mjög vel. Plasmíðið sem innihélt MitfMi-sl var hins
vegar ekki skoðað vegna þess að RNA einangrun úr frumum sem höfðu verið genaleiddar
með plasmíðinu gekk ekki. Þó að aðalstjörnuna vantaði komu nokkrir áhugaverðir hlutir í
ljós. Yfirtjáning bæði villigerðar músaMITF og MitfMi-sp urðu til þess að tjáning innlægs
hMITF féll en það er algengt að sjá við yfirtjáningu MITF og bendir til að MITF stjórni eigin
tjáningu. Þetta var hins vegar ekki að sjá þegar hin stökkbrigðin voru yfirtjáð. Erfitt er að
benda á eina ástæðu sem veldur því. MitfMi-wh er með stökkbreytingu á basíska DNA
bindisetinu, MitfMi-sl vantar meirihluta útraðar 9 sem hefur nokkur set sem hafa áhrif á virkni
MITF auk E318K stökkbreytingarinnar sem hugsanlega hefur áhrif á sumóýleringu. Ef áhrif
mínusformsins er skoðað sést að það hefur mismunandi áhrif í MitfE318K og MitfMi-white. Í
MitfE318K (-) sést alltaf minni tjáning markgena MITF samanborið við MitfE318K (+). Það
stemmir ágætlega við eiginleika MITF (-) en það hefur minni bindigetu DNA og óstöðugri
tvenndarmyndun (Hemesath et al., 1994; Pogenberg et al., 2012). Öfug áhrif sjást hinsvegar
í samanburði MitfMi-White (+) og MitfMi-White (-). Þar eykur MITF(-) tjáningu á markgenum
MITF. Það er sérstaklega áhugavert í ljósi þess að DNA binding MitfMi-White er háð bæði
MITF(+) og villigerðar félaga í tvenndinni. Þessi félagi getur verið annað hvort villigerðar
MITF eða TFE3 (Steingrímsson, 2010). Þessi áhrif verða enn áhugaverðari vegna þess að
yfirtjáning MITF hefur verið tengt við minnkaða tjáningu í sortuæxlisfrumulínu (Möller et
al., 2019). Það er einmitt það sem sést þegar tjáning TFEB er skoðuð. Einnig er áhugavert
að þegar villigerðar mMITF er yfirtjáð fellur tjáning MLANA og lítur út eins og MITF hafi
verið fellt út. Þessar niðurstöður er bara úr einu qPCR með þrjár endurtekningar fyrir hvert
vísa/stökkbrigða par og því ekki hægt að segja til um hvort um algild áhrif sé að ræða eða
hvort þessi áhrif muni hverfa við fleiri endurtekningar tilraunarinnar.
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Viðauki I – pegRNA og PE3RNA
hönnun
Tafla 2: Raðir pegRNA sameinda:

MiSp
Spacer

TGCTCTTGCTTCAGACTCTG

Scaffold RNA

GTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGTGGCACCGAGTCGGTGC

RT template

TATTTTTCCCcACAG

Primer binding site

AGTCTGAAGCAA

K316STOP
Spacer

TGGCTGCAGTTCTCAAGAAC

Scaffold RNA

GTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGTGGCACCGAGTCGGTGC

RT template

tAGCAAGAACCCGTa

Primer binding site

CTTGAGAACTGCA

E318K
Spacer

TGGCTGCAGTTCTCAAGAAC

Scaffold RNA

GTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGTGGCACCGAGTCGGTGC

RT template

GCAAaAACCCGTa

Primer binding site

CTTGAGAACTGCA
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Tafla 3: Heildarröð vísanna sem að voru pantaðir:

MiSp
pegRNA
Forward
(5‘->3‘)

acaccgTGCTCTTGCTTCAGACTCTGGTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGTGGCACCG

pegRNA
Reverse
(3‘->5‘)

aaaacTTGCTTCAGACTCTGTgGGGAAAAATAGCACCGACTCGGTGCCACTTTTTCAAGTTGATAACGGACTAGCCTTATTTTAACTTGCTATT

AGTCGGTGCTATTTTTCCCcACAGAGTCTGAAGCAAg

TCTAGCTCTAAAACCAGAGTCTGAAGCAAGAGCAcg

PE3RNA
Forward
(5‘->3‘)

ctgagtaagtGTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAG

PE3RNA
Reverse
(3‘->5‘)

gttgtgattgCGGTGTTTCGTCCTTTCC

K316STOP
pegRNA
Forward
(5‘->3‘)

aagAACCCGTACTTGAGAACTGCAG (notað til að stökkbreyta E318K vísinum með Q5 stökkbreytingahvarfi)

pegRNA
Reverse
(3‘->5‘)

gctaGCACCGACTCGGTGCCAC (notað til að stökkbreyta E318K vísinum með Q5 stökkbreytingahvarfi)

PE3RNA
Forward
(5‘->3‘)

atctcacggaGTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAG

PE3RNA
Reverse
(3‘->5‘)

cgagagttgtCGGTGTTTCGTCCTTTCC

E318K
pegRNA
Forward
(5‘->3‘)

acaccgTGGCTGCAGTTCTCAAGAACGTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGTGGCACC

pegRNA
Reverse
(3‘->5‘)

aaaacTGCAGTTCTCAAGtACGGGTTtTTGGCACCGACTCGGTGCCACTTTTTCAAGTTGATAACGGACTAGCCTTATTTTAACTTGCTATTTCT

GAGTCGGTGCGCAAaAACCCGTaCTTGAGAACTGCAg

AGCTCTAAAACGTTCTTGAGAACTGCAGCCAcg

PE3RNA
Forward
(5‘->3‘)

atctcacggaGTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAG

PE3RNA
Reverse
(3‘->5‘)

cgagagttgtCGGTGTTTCGTCCTTTCC
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Viðauki II - aðferðalýsingar
Tafla 4: Styrkur A375P þegar að þeim var sáð fyrir genaleiðingu með FuGENE:

Sáning á A375P fyrir genaleiðingu
Frumur/brunn

µL í brunn

Frumur/mL

48-holu

40000

250

160000

12-holu

200000

1000

200000

Tafla 5 Blöndun genaleiðingarblöndu fyrir genaleiðingu A375P með FuGENE:

Sáning á A375P fyrir genaleiðingu
optiMEM

Magn plasmíðs (µg)

FuGENE (µL)

48-holu

Að 13 µL

0,28

0,8

12-holu

Að 52 µL

1,1

3,3

Tafla 6: Styrkir plasmíða sem að voru notaðir til þess að genaleiða með plasmíðum:

Stökkbreyting

Styrkir plasmíða
(ng/µL)

Magn fyrir 48 holu
(µL)

Magn fyrir 12 holu
(µL)

Villigerð

207,6

1,3

5,3

Sp

577,5

0,5

1,9

Sl

454,1

0,6

2,4

E318K +

1398,9

0,2

0,8

E318k-

219,8

1,3

5,0

EV

297,3

0,9

3,7

White +

684,1

0,4

1,6

White -

149,0

1,9

7,4
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Prime editing
Tafla 7: Blöndun genaleiðingarblöndu fyrir prime editing genaleiðingu með FuGENE:

MiSp

E318K

(pegRNA 136,5
ng/µL ,
PE3RNA 105,9
ng/µL)

(pegRNA 65,9
ng/µL ,
PE3RNA 124,0
ng/µL)

Viðmið
(BsmB1 klippt
MLM3636)

Efni

Magn

OptiMEM

Að 50 µL

49,4

47,6

50

pCMV-PE2
(360ng/µL)

750ng

2 µL

2 µL

2 µL

pegRNA

250 ng

1,8

3,8

-

PE3RNA

83 ng

0,8

0,6

-

FuGENE

3,3 µL

3,3

3,3

3,3
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6.1 Q5 stökkbreytingar PCR:
Tafla 8 Mastermix fyrir Q5 stökkbreytingar PCR:matermixinu var svo deilt í 5 PCR glös með 10 µL hvert

Efni

Magn (µL)

H2O

33,3

Q5 reaction dúi (#M0493L)

10

10mM dNTP

1

10 µM forward vísi

2,5

10µM reverse vísi

2,5

MLM3636

0,2

Q5 High-Fidelity DNA pólýmerasi (#M0493L)

0,5

Heild

50 µL

Til þess að finna hvaða hitastig virkar best til þess að þáttapara vísana var þessu skipt í 5
glös með 10 µL í hverju glasi og sett á PCR tæki með hitastigli frá 58°C til 70°C á eftirfarandi
forriti:
Tafla 9: PCR forritið fyrir Q5 stökkbreytingar PCR:

Skref

Hitastig

Tími

1

98°C

30 sek

2

98°C

10 sek

3

58-70°C

20 sek

4

72°C

75 sek

5

72°C

2 mín

6

4°C

Endalaust

X34

2 µL af hverju hitastigi eru svo keyrðir á 1% agarósa TAE geli með 1,5 µL etidíum brómiði
til að ákvaðra hvaða hitastig passaði best.
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6.2 Ummyndun DH5α E.coli frumna:
1. DH5α frumur látnar þiðna á ís í 10 mín.
2. 0,2 µL af MLM3636 plasmíðiðs látið út í glasið með frumunum, blandað með því
að slá létt á glasið.
3. Frumulausn geymd á ís í 20-30 mín.
4. Frumunum settar í 42°C vatnsbað í 30 sek.
5. Frumur settar aftur á ís í 5 mín.
6. 950 µL af SOC æti (#9020, New England Biolabs)
7. Frumur ræktaðar við 37°C í 60 mín og 250rpm hristing,
8. Ræktunarskálar(#CORN351029, Falcon) með LB æti (#L3022, Sigma Aldrich) og
carbenicillin 50 µL/mL (#C1389, Sigma Aldrich) hitaðar í 60 mín
9. 100 µL af bakteríulausninni dreift á aðra skálina.
10. Restin af bakteríulausninni er spunnin niður í 1mín við 8000 rcf.
11. Öll ætinu nema 100 µL hellt af og bakteríurnar leystar upp í ætinu sem að er eftir
og dreift á seinni skálina
12. Báðar skálar ræktaðar í ræktunarskáp við 37°C yfir nótt.

6.3 KLD hvarfið:
1. 1µL af Dpn1 sett út í Q5-PCR afurðina úr 3.1.2
2. Látið í 37°C í 60 mín.
3. Blanda eftirfarandi í PCR glas:
a. 3µL H2O
b. 1µL af Dpn1 afurð
c. 0,5µL af T4 DNA lígasa dúa (#B0202S, New England Biolabs)
d. 0,5µL T4 PNK (#EK0031, Thermo Fisher Scientific)
4. Látið í 37°C í 60 mín
5. Blanda eftirfarandi í PCR glasið úr seinasta skrefi:
a. 4 µL H2O
b. 0,5 µL T4 DNA lígasa dúa (#B0202S, New England Biolabs)
c. 0,5 µL T4 DNA lígasa (#M0202L, New England Biolabs)
6. Látið í 16°C yfir nótt
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6.4 pegLig hvarfið:
Fyrst eru vísarnir sem að voru pantaðir leystir upp í vatni þannig að styrkur þeirra sé 100
µM. Því næst eru þeir tengdir saman með þáttatengingu (annealing). Eftirfarandi þættir eru
settir í PCR glas(#4TI-0792,4titude):
Tafla 10 Þáttatenginga blanda: Efni sem að eru sett í PCR glas til þess að þáttatengja vísana

Efni

Magn (µL)

Vatn

20,5

Neb2 dúi (#B7002S, New England Biolabs) 2,5
F primer 100µM

1

R primer 100µM

1

Heild

25

Eftir að búið er að blanda þessu er þetta keyrt á eftirfarandi PCR forriti.

Tafla 11: PCR forritið til þáttatengingar vísana:

Hitastig
95°C

10 mín

Hækkað um 2°C/sek

Upp í 85°C

Lækkað um 0,3°C/sek

Niður í 25°C

4°C

endalaust

Eftir það er afurðin úr þáttatengingunni verkuð með Polynucleotide kinase (PNK).
Eftirfarandi er sett í tómt PCR glas.
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Tafla 12 Kínasa blanda peglig:Því sem að var blandað saman til þess að setja fosfór á 5‘-enda vísanna

Efni

Magn (µL)

Vatn

15,75

Afurð úr fyrra skrefi

6,25

T4 lígasa dúi (#B0202S, New England 2,5
Biolabs)
PNK (#EK0031, Thermo Fisher Scientific)

0,5

Heild

20

Þetta er látið í 37°C í 60 mín.
Þegar að fosfór hefur verið sett á 5‘ enda vísanna er hægt að koma þeim fyrir í MLM3636
plasmíðinu. Eftirfarandi er sett í tómt PCR glas.

Tafla 13 Límingar blanda peglig:Því sem að var blandað saman til þess að líma vísana inn í MLM3636.

Efni

Magn (µL)

Vatn

5-6

BsmB1 klippt mlm3636 plasmíð

1-2

T4 lígasa dúi (#B0202S, New England 1
Biolabs)
T4 lígasi (#M0202L, New England Biolabs) 1
Afurð úr fyrra skrefi

1

Heild

10

Þetta er svo keyrt á eftirfarandi forriti á PCR-tæki.
16°C í 5 mín, svo 37°C í 5mín (8x) svo 37°C í 15 mín og 16°C endalaust (þangað til það er
tekið af)
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6.5 Þyrpinga PCR:
Þyrpinga PCR var gert með LKO1_5 og ColE1_R vísum en þessi svæði er að finna á
MLM3636 plasmíðinu.
Tafla 14 Mastermix fyrir þyrpinga PCR:

Efni

Magn (µL)

Vatn

8,35

dNTP (#N0447, New England Biolabs)

0,2

Forward vísir

0,2

Reverse vísir

0,2

Thermo pol dúi (#M0273L, New England Biolabs)

1

Taq pólýmerasi (#M0273L, New England biolabs)

0,05

Heild

10

Tafla 15 Þyrpinga PCR forritið:

Skref

Hitastig

Tími

1

98°C

2 mín

2

98°C

10 sek

3

60°C

30 sek

4

68°C

30 sek

5

68°C

5 mín

6

4°C

Endalaust

X34

Þegar að því var lokið var afurðin keyrð á agarósageli með ethítíum brómíð þannig að
lokastyrkur þess sé 0,5 µg/mL. Á rafdrættinum sést hvort að innskotið hefur tekist því að ef
að það tókst er plasmíði sem að er dregið lengra og dregst því styttra.
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6.6 1% TAE agarósagel með ethidíum brómíð
1. Agarósagelið var steypt með 1g af agarósa (#A8963-0500, Applichem) á móti 100mL af
TAE buffer sem að var hitað í Erlenmeyer flösku þangað til að allur agarinn var bráðinn.
2. 1,5 µL af EtBr sett út í blönduna
3. Hellt í gelmót
4. Greiður settar í til þess að brunnar myndist
5. Látið kólna í 30 mín.

Á meðan að gelið er að kólna eru sýnin undirbúin á eftirfarandi hátt:
1. 2 µL Loading dye (#B7021S, New England Biolabs)
2. 2 µL PCR afurð
3. 8 µL H2O

Þegar að gelið er harðnað er 2 µL af Geneladder ladder mix (#SM0243, Thermo Fisher
Scientific) og fyrrnefndi sýnablöndu hlaðið á gelið og rafdregið á 90V í 20-30 mín.

6.7 Prótín einangrun:
1. Æti tekið af frumunum
2. Frumurnar þvegnar með því að setja PBS (#18912-014, Thermo Fisher Scientific) og svo
tekið af
a. 500 µL fyrir 12 holu bakka
b. 200 µL fyrir 48 holu bakka
3. Frumur leystar upp með sample buffer (sjá uppskrift neðar í viðauka)
a. 250 µL fyrir 12 holu bakka
b. 100 µL fyrir 48 holu bakka
4. Brunnur skrapaður með pípettuodd og sýnadúalausnin svo flutt í 1,5mL eppendorf túbu
(#AM12400, Ambion)
5. Fryst niður í -20°C.
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6.8 RNA einangrun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Æti tekið af
1mL af TRIzol( #AM9738, Thermo Fisher Scientific)
Frumur sprengdar með því að píppetta upp og niður nokkrum sinnum
TRIzol lausn færð yfir í 2 mL RNA-asa fríar eppendorf glös (#AM12425, Ambion)
Látið bíða við herbergishita í 5 mín
300 µL af klóróformi (#C2432-500mL, Sigma Aldrich) bætt út í og túburnar hristar í 15 sek.
Látið bíða við herbergishita í 2-3 mín
Snúið í skilvindu á 12000g í 15 mín við 4°C.
Efri fasi færður yfir í nýtt 1,5 mL RNA-asa fría eppendorf glas (#AM12400, Ambion)
500 µL af ísóprópanóli (#I9516, Sigma Aldrich) og glasinu hvolft nokkrum sinnu til þess að
blanda.
Látið bíða við herbergishita í 10 mín.
Spunnið við 12000g í 10 mín við 4°C.
Flot tekið af og botnfallið sem að myndast þvegið 2x með 1 mL af 75% etanóli.
Glasið hrist stuttlega og svo spunnið niður aftur við 8000g í 6 mín við 4°C
Etanól tekið af og botnfallinu leyft að þorna í 10-15 mín, þangað til að hún verður alveg
glær.
Botnfallið er leyst upp í 50 µL af RNA-asa fríu vatni (#AM9937, Ambion) og sett á ís í 10
mín.

6.9 cDNA búið til úr RNA sem að var einangrað
úr frumum:
cDNA var búið til úr RNA með „High-Capacity cDNA Reverse Transcription kit“ frá
Applied Biosystems.
1. Mastermix var búið til eins og í Tafla 17.
2. 1,7 µL af mastermixinu voru settir út í PCR glös (#4TI-0792,4titude)
3. Því næst var RNA bætt útí þannig að heildarmagns hvers RNA væri 500ng (mismunandi
eftir styrk).
4. Vatni bætt út í þangað til að heildarrúmmál var 5 µL.
5. Blandan var svo sett í PCR tæki á PCR forriti hér að neðan:
6. cDNA þynnt þannig að styrkur þess sé 2 ng/µL
Tafla 16 PCR forrit fyrir víxlrit RNA yfir í cDNA:

Skref

Hitastig (°C)

Tími (mín)

1

25

10

2

37

120

3

85

5

4

4

∞
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Tafla 17 Mastermix fyrir víxlritun RNA yfir í cDNA:Gert með High capacity cDNA RT kit (4368814, Thermo Fisher
Scientific). Uppskriftin var svo margfölduð eftir þörf.

Efni

Magn

10x RT dúi

0,5

25x dNTP

0,2

10x Random primers

0,5

Multiscribe RT

0,25

RNase inhibitor

0,25

RNA

500 ng

Vatn

Að 5 µL

Heild

5 µL
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6.10

Uppskrift fyrir 8% Western þrykk:

Tafla 18 Geluppskriftir fyrir Western þrykk:

Running gel

Stacking gel

Efni

Magn

Efni

Magn

Vatn

13 (mL)

Vatn

4 (mL)

Acrýlamíð 40%

5,25 (mL)

Acrýlamíð

0,7 (mL)

LTB

6,5(mL)

UTB

0,75 (mL)

APS

250 (µL)

APS

55 (µL)

TEMED

25 (µL)

TEMED

5,5 (µL)

Dúar sem að voru notaðir við Western blotið eru eftirfarandi:
10X Running buffer: 29g Tris base, 144g Glýsín, 10 SDS og 1L H2O.
10X Transfer buffer: 30,3g Tris Base , 144,1 g Glýsín 5g SDS og 1L H2O.
1x Transfer buffer: 100 mL 10x Transfer buffer, 200 mL MeOH og 700 mL H2O.
Upper Transfer buffer: 1,5M Tris-HCl (pH 8.0), 0,4% SDS í 1L H2O.
Lower Transfer buffer: 0,5M Tris-HCl (pH6,8), 0,4% SDS í 1L H2O.
1x RIPA buffer: 20mM Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM NaCl, 1mM Na2EDTA, 1mM EGTA,
1% Np-40, 1% natríum deoxýkólat (e. Sodium deoxycholate).
6x Sample buffer 40% Glycerol, 240 nM Tris (pH 6.8), 8% SDS, 0.04% Bromophenol blue,
5% ß-mercaptoethanol
TBS: 10mL 1M Tris-HCl (pH7,4) og 30mL 5M NaCl í 1L H2O.
TBS-T: 10mL 1M Tris-HCl (pH7,4), 30mL 5M NaCl og 10% Tween-20 í 1L H2O.
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6.11

Mótefnalitun:

1. Eftir að búið er að keyra gelið yfir á himnuna er himnan sett í blocking lausn sem að er 3%
BSA(#, framleiðandi) í TBS-T dúa í 30 mín á hristiplötu
2. Þvegin 2-3x með því að láta TBS-T liggja á í sirka 10 mín á hristiplötu.
3. Fyrsta stigs mótefnalitun var gerð með mótefni fyrir actin(#4970L,Cell Signaling
Technology) í þynningunni 1:2000 og mótefni gegn MITF(#ab12039,Abcam) í þynningunni
1:2500 í blocking dúa á hristiplötu í 4°C ísskáp yfir nótt eða yfir helgi.
4. Því næst er himnan þvegin aftur 2-3x í 10 mín í TBS-T á hristiplötu.
5. Annars stigs mótefnalitunin var gerð með mótefni gegn músamótefni(#52575,Cell
Signaling Technology) í þynnigunni 1:15000 og mótefni gegn kanínumótefni (#53665,Cell
Signaling Technology) í þynningunni 1:15000 í blocking dúa í 60 mín á hristiplötu við
herbergishita.
6. Þá er himnan þvegin 1-2x með TBS-T á hristiplötu í 10 mín
7. Mynd tekin af himnunni með odyssey.

6.12

BsmB1 skerðimelta á MLM3636:

Eftirfarandi efni eru sett í PCR glas (#4TI-0792,4titude) og geymd við 55°C yfir nótt.
Tafla 19 BsmB1 skerðimelta MLM3636:

Efni

Magn

MLM3636

2 (µg)

BsmB1 (#R0739, New England Biolabs)

1 (µL)

Neb 3.1 dúi (#B7203S, New England Biolabs) 3 (µL)
Vatn

upp að 30 µL

Heild

30 µL
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6.13 Raðgreiningar vísar fyrir raðgreiningu
A375P:
Tafla 20 Raðgreiningarvísar fyrir stökkbreytingar MITF:Raðir þeirra vísa sem að voru hannaðir til þess að raðgreina
stökkbreytingarnar sem að á að gera á MITF.

Forward 1
(5‘->3‘)

TGTGGAAGCCCAGTTTTTACATA

MiSp
Reverse 1
(3‘->5‘)

Forward 2
(5‘->3‘)

TAGAGGAGAGTTGATTCCTACAGC
CCATTTTGTGGAAGCCCAGTTTTTA

MiSp
Reverse 2
(3‘->5‘)

Forward 1
(5‘->3‘)

AGGAGAGTTGATTCCTACAGCTGT
GGCTCGAGCTCATGGACTTT

E318K
Reverse 1
(3‘->5‘)

Forward 2
(5‘->3‘)

TGTTAGCGAATCCTCCCTGC
TCGAGCTCATGGACTTTCCC

E318k
Reverse 2
(3‘->5‘)

Forward 3
(5‘->3‘)

ATGGAAGAGACGGAGCACAC
CGAGCTCATGGACTTTCCCT

E318K
Reverse 3
(3‘->5‘)

GGAAGAGACGGAGCACACTT
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6.14

Raðgreining plasmíða:

Tafla 21 Raðgreiningarvísar fyrir innskot MLM3636:
Raðir vísanna sem að voru notaðir við raðgreiningu plasmíða eftir ummyndun.

Vísir

Röð

LKO1_5

GACTATCATATGCTTACCGT

ColE1_R

GGCGGAGCCTATGGAAAAACG

6.15

qPCR:

Mastermix var blandað á eftirfarandi hátt:
Tafla 22 Mastermix fyrir qPCR:Mastermix sem að var blandað fyrir qPCR áður en cDNA var bætt út í.

Efni

Magn (µL)

SYBRgreen

67,5

Vísar

2,7

H2O

10,8

Heild

81

46

Tafla 23 qPCR vísarnir:Vísarnir sem að voru notaðir í qPCR og raðir þeirra.

Vísir
β-Actin

Röð
Forward: AGGCACCAGGGCGTGAT

Skilvirkni vísa
2,03

(5‘->3‘)

Reverse:

GCCCACATAGGAATCCTTCTGAC

(3‘->5‘)

hARP

Forward: CACCATTTGAAATCCTGAGTGATGT

1,94

(5‘->3‘)

Reverse:

TGACCAGCCCAAAGGAGAAG

(3‘->5‘)

mMitf

Forward: AGCAAGAGCATTGGCTAAAGAG

2,02

(5‘->3‘)

Reverse:

GCATGTCTGGATCATTTGACTT

(3‘->5‘)

hMITF

Forward: ATGGAAACCAAGGTCTGCCC

1,94

(5‘->3‘)

Reverse:

GGGAAAAATACACGCTGTGAGC

(3‘->5‘)

MLANA

Forward: TGGATACAGAGCCTTGATGGATAA

1,93

(5‘->3‘)

Reverse:

GAGACACTTTGCTGTCCCGA

(3‘->5‘)

Tyrosinase

Forward: GCTATCTACAAGATTCAGACCCAGA

1,92

(5‘->3‘)

Reverse:

GAGGACGGCCCCTACCATC

(3‘->5‘)

ATP6V0D2

Forward: TGGATACAGAGCCTTGATGGATAA

1,98

(5‘->3‘)

Reverse:
TFEB

GAGACACTTTGCTGTCCCGA

Forward: AAGGAGCGGCAGAAGAAAGA

2,12

(5‘->3‘)

Reverse:

CCAACTCCTTGATGCGGTCA

(3‘->5‘)
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Tafla 24 PCR forrit sem að var notað fyrir RT-qPCR:

Skref

Hitastig

Lengd

1

95

2 mín

2

95

5 sek

3

60

10 sek
X39

Lesið af plötunni
4

72

10 sek

5

65

31 sek

6

65

5 sek

Hækkað um 0,5°C
Lesið af plötunni
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X60

