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Alameticin borrar dödliga hål i tobaksceller 

 
Programmerad celldöd eller apoptos, är ett naturligt fenomen hos många organismer. I denna 
process aktiveras speciella nedbrytande processer i cellen så att denna dödas, till gagn för resten 
av organismen. Processen karakteriserades först i djurceller. I växtceller talat man om apoptos-
lik programmerad celldöd (AL-PCD), eftersom den skiljer sig ifrån djurens apoptos i flera 
avseenden. Hos växtceller är förekomsten av detta fenomen ofta förknippad med reproduktion, 
utveckling, infektion och mognad av xylemceller, som är det vattenledande systemet hos 
växtcellerna. AL-PCD kan också orsakas med olika yttre stimuli som kyla, värme, svält, salt, 
metaller och kemikalier, vilket leder till både morfologiska och biokemiska förändringar i 
cellen. I denna studie har ett permeabiliseringsmedel, alameticin, använts för att undersöka om 
det leder till AL-PCD hos tobaksceller (Nicotiana tabacum L.) för olika 
alameticinkoncentrationer. 
 
Alameticin är en peptid, som under permeabiliseringen bildar små hål i plasmamembran och 
membranomslutna organeller, t ex mitokondrier. Permeabiliseringen bidrar till att molekyler kan 
diffundera in i och ut ur cellen genom alameticinhålen. Med alameticin har man kunnat mäta 
kalcium-adenosintrifosfatas aktivitet hos blodplättar. Kalcium-adenosintrifosfatas är ett 
membranbundet protein, som reglerar kalciumkoncentration inuti cellerna. Denna har i sin tur 
stor betydelse för blodkoagulering hos människor. Man har kunnat visa att alameticin inte leder 
till nedbrytning av mitokondriememraner i potatisceller. Dessa intakta mitokondriemembraner 
underlättar studier av mitokondriella enzymer, dehydrogenaser. Dessvärre, när en cell utsätts för 
alameticin under längre tidsintervall, kan detta leda till aktivering av speciella cellmekanismer 
även vid låga koncentrationer. Ännu större påverkan sker för högre koncentrationer, som kan ha 
ödesläggande konsekvenser för cellen.  
 
Olika cellstrukturer undersöks ofta med hjälp av fluorescerande färgämnen som kan studeras i 
mikroskop. Ett exempel är propidiumjodid som binder till DNA i cellkärnan och denna 
fluorescerar rött. En annan substans är FM4-64, som bara binder till plasmamembranet, som då 
fluorescerar rött. Både FM4-64 och propidiumjodid kan användas för att mäta om alameticin 
leder till nybildade hål i plasmamembranet. Så vid en högre alameticinkoncentration kommer 
flera alameticinhål att bildas i plasmamembranet och den röda fluorescensen förstärks, eftersom 
flera FM4-64- och propidiumjodidmolekyler tränger in i cellen. Motsatsen gäller för en lägre 
alameticinkoncentration, då färre hål bildas i plasmamembranet. Så ju mer en cell är 
permeabiliserad desto fler essentiella molekyler nödvändiga för cellens existens kommer att 
lämna cellen. Dessa extrema förhållanden kan bli mycket påfrestande för cellen, vilket kan 
avfyra oväntade processer i cellen och leda till AL-PCD.  
 
I mitt projektarbete upptäckte jag att alameticin leder till AL-PCD i cellerna undersökta två 
dagar efter alameticinbehandlingen. Det som upptäcktes i cellerna var att cellinnehållet krympte 
ihop samt nedbrytning av kromatin och DNA-strängar, som alla uppstår under AL-PCD. Även 
celltillväxten fördröjdes hos dessa alameticinbehandlade celler. AL-PCD är viktig att ha i åtanke 
när både alameticin och andra permeabiliseringsmedel ska användas i framtida experiment. 
Samtidigt bidrar resultaten till att nya dörrar öppnas inom forskningen och leder till ökad 
förståelse av AL-PCD hos växtcellerna. 
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Alamethicin induces apoptosis-like programmed cell death in tobacco 
 suspension cells  

 
Abstract 
Both animal and plant cells have the ability to undergo apoptosis or programmed cell death in 
response to various stimuli. In this study an ion channel-forming peptide, alamethicin, was 
investigated concerning its ability to induce apoptosis-like programmed cell death (AL-PCD) in 
tobacco (Nicotiana tabacum L.) suspension cells. Alamethicin permeabilized the cell membrane 
especially at higher alamethicin concentrations as detected by fluorescence microscopy with 
FM4-64 and propidium iodide by showing red fluorescence. Samples taken two days after 
performed alamethicin treatment showed both morphological and biochemical changes in the 
cells. Typical features of AL-PCD such as cytoplasmic condensation, DNA degradation and 
nuclear shrinkage were detected. Chromatin degradation in cell nuclei was detected with 
fluorescence microscopy in situ with the TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase-
mediated dUTP nick-end labeling) method, by showing green fluorescence. Agarose gel 
electrophoresis displayed DNA degradation but if the event happened two or three days after 
performed treatment and for which alamethicin concentration could not be determined. 
Alamethicin also delayed cell growth especially at higher alamethicin concentration (20 µg/ml). 
I conclude that alamethicin permeabilizes the tobacco suspension cells and by that manner likely 
induced AL-PCD in the cells. This is important to have in mind when alamethicin is used as 
permeabilization agent in the future studies. 
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