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SMAP2, ett reglerande protein för specifik transport i cellen 
 

En cell behöver uppehålla en strängt reglerad inre ordning för att kunna fungera korrekt. Denna 
ordning sköts till del av specifika transportvägar där material (t.ex. proteiner) lastas in i 
membranbubblor som formas och lösgör sig från olika delar av de inre strukturerna av cellen. Dessa 
bubblor kallas för vesiklar och tack vare att varierande komponenter används beroende på var de 
byggs och vilken last de får, ges de unika identiteter vilket sedan styr dem till en specifik 
destination. Några exempel är exporten av ”skräp” till cellytan, eller transporten av gamla proteiner 
som ska brytas ned i cellens ”sophanteringplatser”, de så kallade lysosomerna. 
 
När vesiklarna formas medverkar väldigt många olika proteiner vilka tillsammans formar ett 
komplext maskineri. Detta maskineri ansvarar bland annat för att membranet mekaniskt böjs utåt, 
att rätt typ av material lastas, och att vesikeln ges korrekt identitet. 
Ett regulatorprotein, viktigt för denna vesikelformation, har varit i fokus för mig i denna 
undersökning som utgör mitt examensarbete. Syftet har varit att kartlägga hur detta protein, kallat 
för SMAP2, interagerar med andra proteiner samt vilka funktioner det kan ha vid vesikelformation. 
 
Våra resultat tyder på att SMAP2, genom att interagera och rekrytera ett annat protein vid namn 
PI4KIIIα (Phosphatidylinositol 4-Kinase III alpha) potentiellt kan öka produktionen av en speciell 
lipid (typ av fett som utgör viktiga komponenter in cellens membran) kallad PI4P 
(Phosphatidylinositol 4-phosphate). Denna produkt behövs för att vesikelformationen ska kunna 
fungera. Om SMAP2 interaktion med PI4KIIIα kan öka produktionen av PI4P borde detta positivt 
kunna påverka formationen av vesiklar. Vi har undersökt flera intressanta regioner i SMAP2s 
struktur och identifierat ett område vilket verkar vara viktigt för att SMAP2 ska kunna hitta till sin 
rätta plats när en vesikel ska formas. Vi presenterar våra resultat och även en teoretisk modell som 
visar SMAP2s möjliga förhållande till flera andra protein involverade i formationen av dessa 
vesiklar. 
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Abstract 

Our group recently reported that SMAP2, a GTPase-activating protein (GAP) for Arf1 (ADP-ribosylation factor 1), 
functions in the clathrin- / main adaptin 1 (AP-1) -dependent formation of vesicles at the retrograde early endosome-to-
TGN pathway. In this report, we confirmed an intracellular interaction between SMAP2 and the catalytic domain of 
Phosphatidylinositol 4-Kinase IIIα (PI4KIIIα), indicating a possible recruiting/ regulatory function in SMAP2 
concerning this kinase. Supporting this notion, we also found evidence that SMAP2 co-localize with elevated amounts 
of PI4P, which is the product of PI4K activity. We suspect that the intimate interaction between SMAP2 and clathrin 
might have important implications for SMAP2 recruitment and efficiency. Regarding the functionality of the different 
conserved domains found between SMAP2 and its homolog SMAP1, we found indications that a highly conserved 
lysin-rich region located at the edge of the ArfGAP domain of SMAP2, possibly play a role in a specific recruitment of 
the protein to the trans-Golgi-network (TGN). Thus, as a multi-function protein and as a regulator for vesicular 
formation, SMAP2 might play a more significant role than what was initially believed.  
 


