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I varje cell i människokroppen finns ungefär 2 meter DNA. DNA kodar för proteiner som 

utför alla nödvändiga funktioner i cellen. För att den långa DNA molekylen ska få plats i 

cellens kärna, och för att undvika brott och trassel av DNA, så kompakteras och organiseras 

DNA molekylerna till en struktur som kallas kromatin. Den första nivån av kompaktering 

medför att en grupp av proteiner, histoner, organiserar DNA. Det innebär att DNA lindas 

ungefär 2 varv runt en ”oktamer” av core histoner, vilket sker längs hela DNA molekylen, 

som nu liknar ett pärlhalsband, eller en rad av små trådrullar med tråd emellan. På 

ut/ingången av DNA sitter ytterligare ett histon protein bundet, histon H1. Histon H1 och 

dess funktion i cellen är ämnet för denna avhandling. 

 

Trots att histon H1 finns i stor mängd i våra celler så är proteinets funktion oklar. Förutom att 

histon H1 har en roll i att kompaktera och organisera DNA, så tros den också vara inblandad i 

reglering av gener, celldelning och celldöd (apoptos). Histon H1 är egentligen en familj av 

proteiner, ibland med skilda funktioner. I denna avhandling har jag studerat de H1 subtyper 

som finns i de flesta celltyper, histon H1.2, H1.3, H1.4 och H1.5. Dessutom kan H1 

proteinerna modifieras med fosforyleringar. Också funktionen av dessa fosforyleringar är 

oklar, men tros involvera reglering av genuttryck, celldelning och celldöd och kan därför 

också vara involverad i uppkomst av cancer. 

 

H1 histoner är relativt konserverade proteiner, d v s deras aminosyrasekvens är relativt lika i 

olika arter. I denna avhandling upptäcktes små variationer i vissa H1 typer då vi använt olika 

tekniker för att separera H1 histoner från olika cellinjer. Dessa variationer detekterades i 

histonerna H1.2 och H1.4. Med hjälp av olika genetiska analyser har jag kunnat bekräfta de 

korresponderande variationerna i DNA från cellinjerna, samt funnit att en av variationerna 

också finns hos normala blodgivare, medan den andra endast hittats hos en cellinje. Eftersom 

funktionen av H1 histonerna är oklar, så är betydelsen av sekvensvariationerna svårbedömd. 

 

Vidare har det i denna avhandling också undersökts om det finns en koppling mellan H1 

histonernas fosforyleringar och programmerad celldöd, vilket har indikerats i andra studier. 

Dessa studier har inte undersökt om en eventuell bieffekt av påverkan av cellcykeln 

(processen där en cell fördubblar sitt DNA och slutligen delar sig i två dotterceller) kan vara 

förklaringen till den snabba defosforyleringen man observerat. I vår studie visas att tidig 

apoptos, inducerad via Fas receptorn i Jurkatceller (T lymfoblastoida celler) sker med 

bibehållen fosforylering, medan apoptos inducerad via DNA skador leder till defosforylering 

utan uppmätt påverkan på cellcykeln. Av detta har dragits slutsatsen att defosforylering inte 

är en generell mekanism i tidig apoptos, men kan vara ett resultat av apoptos som inducerats 

via cellens mitokondrier. Eftersom H1s fosforyleringsmönster i cellcykeln hos humana celler 

är oklar, kan vi inte säkert veta om den mätta defosforyleringen är ett resultat av 

cellcykeleffekter som ej kan mätas. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-15925


 

Jag har därför fortsatt att undersöka histon H1s fosforylering i cellcykeln hos normala, 

aktiverade T celler från blodgivare. Vi har sedan sorterat cellerna i de olika cellcykelfaserna 

G1, S och G2/M, och analyserat H1 histonerna och deras fosforyleringar i dessa faser. I vissa 

tidigare studier av olika cellinjer från hamster, mus, råtta och humana cancerceller har man 

observerat en gradvis stigande fosforylering genom cellcykeln, men då använt kemiska 

ämnen och tekniker som stoppar cellcykeln i olika faser. Eftersom detta kan ha olika 

bieffekter så har vi istället använt oss av cellsortering. I vår studie har vi funnit att ett visst 

fosforyleringsmönster etableras i sen G1-fas eller i tidig S-fas, sen sker endast viss vidare 

fosforylering i S-fas, medan maximal fosforylering antagligen sker under mitosfasen. 

Möjligen kan det första fosforyleringsmönstret vara kopplat till processen där DNA kopieras 

(replikation). Vi har också undersökt den cellcykelspecifika fosforyleringen i cellcykeln hos 

Jurkat celler. I dessa celler har vi funnit att det första fosforyleringsmönstret uppkommer 

tidigare i cellcykeln. Detta kan bero på att dessa celler delar sig snabbare eller att det är en del 

av den mekanism som leder till att cancerceller delar sig ohämmat. 

 

Vi har också undersökt de olika H1 subtypernas lokalisation under själva celldelningens 

(mitosens) olika faser med immunocytokemi, och funnit att H1.3 finns i cellkärnan under alla 

faser. H1.2 detekterades i kärnan under profas och telofas, medan det mesta av H1.2 är 

lokaliserat i cellens cytoplasma under metafasen och tidig anafas. Distributionen av H1.5 

liknar den av H1.2, förutom att H1.5 är lokaliserat till både cellkärnan och cytoplasman under 

metafas och anafas. Jag arbetar nu för att verifiera dessa resultat med andra metoder. 

Omlokalisering av olika H1 subtyper kan vara viktigt för ”omprogrammering” av cellens 

arvsmassa under celldelningen. 
 


