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IMP2 kan ha betydande roll i nervcellssjukdom 
 

Förmågan att röra sig kan vara nedsatt hos en del individer och kan ha olika anledningar. 
Motoriska s.k. nervcellsdegenerativa sjukdomar leder till nedsatt rörelseförmåga av muskler. 
En sådan är Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), där motoriska nervceller i hjärnan och 
ryggmärgen successivt förlorar sin funktion och dör. ALS leder till snabbt framskridande 
förlamning och död inom några få års tid. Det finns inga botemedel mot ALS. Därför är det 
ytterst nödvändigt att söka mer kunskap och finna nya mål att fokusera på för att kunna 
utveckla nya behandlingsmetoder. Genetiska studier har identifierat förändringar i två olika 
RNA bindande proteiner (RBP) med kopplingar till ALS. Fungerande RBP kan därför vara 
avgörande för de motoriska nervcellernas funktion och överlevnad. I vår studie undersökte vi 
ett sådant protein som kallas IMP2, vilket kan ha en betydande roll i sjukdomen ALS. 
 
När gener läses av bildas en sorts molekyler som kallas budbärar-RNA (mRNA). mRNA 
översätts sedan till nya funktionella proteiner i cellen. RBP binder till omogna mRNA och 
formar dem genom olika processer; t.ex. skyddande dess ändar, bortklippning av sekvenser som 
saknar information, utbyte av byggstenar; eller nedbrytning. RBP reglerar också översättning av 
mRNA till protein genom att stabilisera och lokalisera bundet mRNA under transport. RBP 
binder då till mRNA och transporteras i stora transportpartiklar, från cellkärnan till avsett 
destinationsmål i cytoplasman. Där frigörs mRNA för översättning till proteiner. I nervceller är 
bindning, transport och frigörande av mRNA aktivitets- och koncentrationsberoende vilket 
bidrar till reglering av både var och när översättning till proteiner kommer att ske. 
 
När celler utvecklas eller delar sig, styrs de bl.a. av olika proteiner. En familj av sådana 
proteiner är IGF-II mRNA bindande proteiner (IMP). IMP reglerar polarisering av celler i 
centrala nervsystemet, men endast en familjemedlem är verksamt i den vuxna hjärnan, 
nämligen IMP2. Detta protein finns i hjärnbarkens s.k. kortikospinala motornervceller (CSMN) 
– nervceller som normalt styr frivilliga rörelser, men som förlorar sin funktion i motoriska 
nervcellsdegenerativa sjukdomar, såsom ALS. Detta antyder en unik roll för proteinet i 
funktionella CSMN. 
 
I denna studie ville vi undersöka var i nervceller IMP2 fanns verksamt - under utveckling samt 
i mogna nervceller. Vi odlade Neuro2a neuroblastomaceller i ett medium för att bilda 
nervceller, och förde in IMP2-DNA i cellerna. Genom att koppla ett grönt fluorescerande 
protein till IMP2-genen (IMP2-GFP), kunde vi studera vart proteinet transporterats. Vår studie 
visar att IMP2 framförallt finns i dendriter och tillväxtkoner i nervceller under utveckling. 
Detta tyder på möjlig roll för proteinet i utveckling av dendriter och deras funktion. Vi visar 
också, genom en teknik där vi färgade in IMP2 på hjärnsnitt från möss, att proteinet finns i 
cytoplasman och dendriter i bakbenshjärnbarkens CSMN hos normala vuxna möss, medan 
proteinet saknas hos transgena möss som saknar IMP2-genen. Dessutom fann vi att både IMP2 
och GFP finns i CSMN hos transgena möss som har generna IMP2-GFP kopplade. Denna 
studie bekräftar därmed att transgena möss som saknar IMP2 och transgena möss som har 
generna IMP2-GFP kopplade är bra modeller för fortsatta studier av proteinets funktion i 
nervceller. Våra resultat antyder att IMP2 är verksamt i nervceller i hjärnan som har kopplingar 
till ALS. Proteinets närvaro i dessa celler kan därför vara fokus för ny forskning om 
behandlingsmetoder av ALS. 
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Functional role of the mRNA binding protein IMP2 in neurons 
 
Translation of messenger RNAs (mRNAs) into protein is regulated by mRNA binding proteins 
(RBPs). Transport RBPs localize, bind and stabilize mRNAs during transport to target 
destinations in the cell where the mRNAs are released for translation upon local requirement 
for functional proteins. Recent research shows that mutations in two different RBPs link to   
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS). ALS is a degenerative disease where motoric nerve cells 
in the brain and spinal cord are damaged and die. ALS patients become successively paralysed, 
and the paralysis is lethal.  IGF-II mRNA binding protein 2 (IMP2) is an RBP that is widely 
expressed during the embryonic development but show a very restricted expression in the 
central nervous system during adult stages. IMP2 is found in the corticospinal motor neurons 
(CSMN) of the adult brain. These are the nerve cells in the brain that direct voluntary 
movements and degenerate in ALS. This suggests a unique role for IMP2 in CSMN function. 
Another member of the IMP family of RBPs, IMP1, has been shown to regulate cytoskeleton 
and dendrite outgrowth. To study the role of IMP2 in neural cells, we overexpressed IMP2 
coupled to a green fluorescent protein (GFP) in Neuro2a mouse neuroblastoma cells. We show 
that IMP2-GFP is transported and localized to dendrites and growth cones of differentiating 
neural cells. This indicates a potential role for IMP2 in growth and maintenance of dendrites. 
We also found by use of immunohistochemistry against IMP2 that the native protein is 
localized to the cytoplasm and soma dendrites in CSMNs of the hind limb motor cortex in 
adult mice, and that positive immunostaining against IMP2 protein is missing in Imp2-KO 
mice. Moreover, that anti-IMP2 immunostaining overlaps with anti-GFP in the CSMNs of 
IMP2-GFP transgenic mice. This study thereby confirm that the transgenic mice, Imp2-KO and 
Imp2-GFPtg/+, are good models for further studies of the IMP2 function in neural cells. 
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