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Jakten på ett protein 

  
Ett sätt att undersöka cellers egenskaper är att titta på olika protein och se hur 
de fungerar, och hur de samverkar med varandra. För att ta reda på detta är det 
viktigt att man känner till hur proteinen är uppbyggda. Olika delar av proteinet 
har olika uppgifter. En sådan uppgift kan vara att starta en reaktion hos cellen, 
eller att kommunicera med andra proteiner.  Kunskapen om proteinens delar 
ger oss, förutom en större inblick i cellens värld, möjligheten att skapa nya 
läkemedel som kan designas för att passa till dessa delar. Detta kan 
förhoppningsvis ge oss bättre möjligheter att behandla sjukdomar. 
 
Jag har försökt hitta den del av proteinet E2F1 som kan binda till ett annat protein vid 
namn gamma-tubulin. Skälet till att det är just dessa två protein som jag fokuserat på 
är att vi i forskargruppen tidigare sett att det verkar finnas någon koppling mellan 
dem. E2F1 är ett protein som är involverat i utvecklingen av cancer, och att få en 
djupare insikt i hur det fungerar skulle kunna leda till en bättre förståelse av 
sjukdomsförloppet och möjliga nya behandlingsmetoder.  
 
Så hur undersöker man då vilka delar hos ett protein som kan samverka med ett annat 
protein? I fallet E2F1 har man redan kunskap om vissa delars funktioner. Eftersom ett 
protein är uppbyggt av aminosyror, som i sin tur kodas i cellens DNA, cellens 
arvsmassa, kan man hitta vilka delar av DNA:t som utgör en viss bit hos proteinet, 
och därmed har en viss funktion. Vad jag har gjort är att jag har utgått ifrån den 
kunskap som redan finns om E2F1 och gjort ett antagande, det vill säga ställt en 
hypotes, om vilken del som är ansvarig för kommunikationen med gamma-tubulin. 
Genom att använda mig av olika molekylärbiologiska metoder har jag sedan muterat 
DNA:t och tagit bort den här delen av proteinet.  
 
När jag har mitt nya DNA kan jag sätta in det i människoceller tillsammans med DNA 
för proteinet gamma-tubulin. Cellerna kommer att tillverka protein från DNA:t, och 
jag kan därför göra olika experiment för att se om de fortfarande kan kommunicera 
med, och påverka, varandra. Jag hade hoppats på att det inte skulle finnas någon 
påverkan av gamma-tubulin på E2F1, men så var inte fallet. Det verkade som att vissa 
egenskaper hos E2F1 fortfarande blev påverkade av gamma-tubulin, medan andra inte 
längre berördes.  
 
Vad kan då vara förklaringen till detta? För att hitta lösningen på sådana frågor måste 
man försöka ställa en ny hypotes och utveckla nya experiment som kan testa denna. 
Man kan ju faktiskt tänka sig att det är fler protein inblandade, som i sin tur måste 
lokaliseras och undersökas. Och i mångt och mycket är det just när hypoteserna 
spricker som forskningen förs framåt, för det är då man får återgå till de kunskaper 
som redan finns, och försöka se dem i ett nytt ljus. 
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The gamma-tubulin binding site of E2F1 

  
Cell cycle entry is triggered by the hyperphosphorylation of retinoblastoma 
protein (pRB). This will cause it to release its inhibition of the E2F transcription 
factors, which will activate proper target genes. A vast number of tumours 
attain their growth factor independency through mutations of genes involved 
in the pRB-E2F signalling pathway. It has previously been theorized that 
gamma-tubulin, an omnipresently expressed centrosome- and microtubule-
regulating protein, has a role in the control of cell cycle progression. In 
previous studies, we have shown that γ-tubulin negatively regulates E2F1 
transcriptional activity, but at the same time increase the E2F1 protein levels, 
and that this regulation is independent of pRB. This study was aimed to locate 
the binding site for E2F1 of γ-tubulin. 
 
I have found, established by an E2F1-luciferase reporter gene assay, that γ-
tubulin can still form a complex with E2F1 even if E2F1 is lacking the putative 
γ-tubulin binding site. However, there will be no increase in protein expression 
of E2F1ΔγD upon co-expression with γ-tubulin, suggesting that this domain is 
in some way important for the interaction between the two proteins. 
 
Advisor: Maria Alvarado-Kristensson (CMP) & Susanne Widell (COB) 
Degree project in Cell and Molecular Biology 15 credits, 2010 
Center for Molecular Pathology, Department of Laboratory Medicine, Lund University 
 


