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PIM-1; viktig för uppkomst av leukemi eller ej? 

 
Leukemi är samlingsnamnet för olika typer av cancer i blodet. Symptom för leukemi är bl.a. 
förstorad mjälte och lever. De som har leukemi har även lätt att få blåmärken och svårläkta 
sår. Leukemi behandlas oftast med cellgifter och strålning, men det enda kända botemedlet för 
KML är benmärgstransplantation, vilket ofta leder till komplikationer. Detta gör det angeläget 
att hitta nya målgener viktiga för uppkomsten av leukemi, detta för att kunna utveckla mer 
precisa behandlingsmetoder och minimera bieffekterna.     
 
Det finns olika typer av leukemi, den jag har arbetat med heter kronisk myeloid leukemi 
(KML). KML drabbar oftast dem som är i 65-årsåldern. KML är en rubbning i 
hematopoetiska stamceller, vilket är ett förstadium till våra röda och vita blodkroppar. 
Leukemi generellt innebär att de vita blodkropparna som bildas i benmärgen förändras och 
börjar föröka sig okontrollerat. KML kännetecknas av den så kallade Philadelphia-
kromosomen, vilken består av en fusion mellan kromosom 9 och 22. Detta leder till att en 
onormal gen bildas av att generna BCR och ABL1, fusionsgenen som bildas är BCR-ABL1 
och genen kodar för en ständigt aktiv signal molekyl. Grunden till detta projekt har varit att 
hitta nya målgener viktiga för uppkomsten av leukemi, detta för att kunna utveckla mer 
precisa behandlingsmetoder.   
 
Studier i vårt laboratorium har gjorts för att hitta nya viktiga gener för uppkomsten av KML. 
En av de intressanta generna som visade högt uttryck i KML-celler var PIM-1-genen. PIM-1-
genen sitter på kromosom 6 och kodar för ett enzym som aktiverar olika protein som är 
involverade i cellcykeln och celldöd. PIM-1 är inblandad i tumörutveckling i bland annat 
leukemi.  
 
För att undersöka om PIM-1 är viktig för uppkomst av KML så tystade vi genen med hjälp av 
att använda virus. I viruset hade vi små RNA-fragment som passar in till PIM-1-genen. När 
dessa RNA-fragment binder in till mRNA, som kodar för PIM-1-proteinet, så kan ej något 
protein bildas och genen tystas därför. Genom att tysta en specifik gen så kan vi se vilka 
effekter denna gen har i cellerna, detta gör att man kan dra olika slutsatser om denna gen är 
viktig för uppkomst av leukemi eller ej. För att kontrollera att genen verkligen tystades så 
utfördes vissa test, vi undersökte mRNA-nivån av genen, studerade hur navelsträngsceller 
mognade och hur proteinnivån låg för PIM1-genen.  
 
Våra resultat visar att vid tystning av PIM-1-genen i outvecklade blodkroppsbildande celler 
från navelsträngen så påverkas bildandet av röda blodkroppar. PIM-1 påverkar alltså då ett 
viktigt steg i hematopoesen, d.v.s. bildandet av nya röda och vita blodkroppar. För att förstå 
vad detta verkligen betyder och om nedtryckning av PIM-1 i leukemiceller också ger denna 
effekt så måste fler undersökningar utföras. Om PIM-1 har en betydelse för leukemi så kan 
detta leda till nya bättre behandlingar i framtiden.  
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Assessment of silencing PIM1 in CD34+ cord blood cells 

 
Chronic myeloid leukemia (CML) is characterized by the Philadelphia chromosome (Ph) 
which arises in the hematopoetic stem cell (HSC) compartment through a reciprocal 
translocation between chromosome 9 and 22. The translocation results in the BCR-ABL1 
fusion gene which encodes a constitutively active tyrosine kinase.  
 
New candidate genes in CML progression have been found trough global gene expression 
arrays. One gene showing elevated expression levels in BCR-ABL1 positive cell lines and 
retrovirally transduced CD34+ cord blood cells was the serine/threonine kinase PIM1.  
 
In order to study the role of PIM1 in CML we used four different short hairpin RNAs 
(shRNA) targeting PIM1. We trancduced a CML cell line (K562) and CD34+ cord blood cells 
with lentiviral vectors containing the shRNA and using Green Fluorescent protein (GFP) as a 
marker.  
 
The mRNA levels of PIM1 were measured 48 hours posttransduction using real-time 
polymerase chain reaction (PCR), with one shRNA showing a 68 % silencing of PIM1. A 
colony forming assay was performed using methylcellulose to investigate the differentiation 
of sorted CD34+ cord blood cells transduced with the different shRNAs. A reduction in burst-
forming unit-erythroid (BFU-E) was observed in all samples, suggesting a potentially 
important role of PIM1 regulating erythroid differentiation.   
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