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Sammendrag 

Sammendrag 

Bakgrunn: T-celle spesifikt adapterprotein (TSAd), som blir kodet av genet SH2D2A, er et 

protein som er involvert i protein-protein interaksjoner i signaloverføing som skjær når T-

cellen aktiveres. TSAd er uttrykt i T-celler, NK-celler, endotelceller og eptitelceller. TSAd 

består av et SH2-domene, et prolinrikt område og 10 tyrosiner som kan fungere som 

fosforyleringsseter. Tidligere har det blitt gjort funn som tyder på at fravær av TSAd fører til 

svekket T-celledød og utvikling av autoimmunitet, multippel sklerose (MS) og juvenil 

revmatoid artritt (JRA). TSAd er kjent å interagere med VEGFR-2 pY951, og denne 

interaksjonen er viktig for angiogenese (karutvikling), som igjen er viktig for utviklingen og 

vekst av tumorer. Nyere forskning peker i retning på at mangel på TSAd fører til økt T-

celleresistens mot tumorvekst. 

Mål med oppgaven: Denne oppgaven fokuserer å påvise nye interaksjonspartnere for TSAd 

sitt SH2-domene, samt undersøke bindingsspesifisiteten for interaksjonen mellom TSAd-

SH2 og VEGFR2 pY951 

Metode: Peptidarray ble brukt som metode for å finne nye interaksjonspartnere til TSAd-

SH2. Utvalgte funn ble bekreftet ved hjelp av pulldown analyse. Bindingsspesifisiteten for 

interaksjonen mellom TSAd-SH2 og VEGFR2 pY951 ble analysert ved hjelp av peptidarray.   

Resultater: Det har blitt avdekket en rekke mulige interaksjonspartnere til TSAd-SH2 ved 

hjelp av peptidarrayscreening. MEKK2 og ITCH ble replikert på nytt array sammen med 

VCP. Bindingen til VCP så ut til å være sterkest til pY805, som er den nest siste aminosyren 

i VCP-sekvensen. Binding av TSAd-SH2 til VEGFR2 pY951 vedvarte selv etter trunkering 

av den C-terminale enden av peptidet. Ved trunkering av den N-terminale enden derimot 

forsvant signalet raskt. Binding av TSAd-SH2 til VEGFR-2 pY951 ble forsterket av å sette 

inn en asparagin i P+2 posisjonen og ved erstatte en sur aminosyre med enten en nøytral 

eller positiv ladet aminosyre i P-1 posisjonen. Pulldownforsøk med TSAd-SH2 som 

”fiskestang” viste at en rekke tyrosin fosforylerte protein kan binde TSAd-SH2 både i 

ustimulerte, anti-CD3 aktiverte og pervanadatbehandlede prøver. Binding til SHP-1 og LAT 

ble bekreftet ved pulldown.  

Konklusjon: Det er identifisert nye bindingspartnere til TSAd-SH2 domenet. TSAd binder 

seg til flere mulige reseptorer og proteiner på T-celler som kan bidra til å modulere T-celle 

aktiveringen.  
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Forkortelser 

Forkortelser 

APC – antigen presenterende celle 

APS – ammoniumpersulfat  

BSA – bovint serum albumin 

CD 3/4/8 – ”cluster of differentiation” 3/4/8 

Da – dalton  

DAG – 1,2-diacylglycerol 

DNA – deoksyribonukleinsyre 

DTT – ditiotreitol  

E.coli – Escherichia coli 

FBS – føtalt bovint serum 

GADS – ”Grb2 related adaptor downstream of Sch” 

GAM – geit-anti-mus 

Grb2 – vekstfaktor reseptorbundet protein 2 

g.s kuler – glutation Sepharosekuler 

GST – glutation-s-transferase 

HEPES - 4-(2-hydroksyyetyl)-1-piperazineetanesulfonsyre 

HLA – humant leukocyttantigen 

HRP – horse radish peroxidase 

IFNγ – interferon-gamma 

IL – interleukin 

IP3 – inositol trifosfat 

IPTG – isopropyltio-β-D-galaktosid 

ITAM – immunreseptor tyrosinbasert aktiveringsmotiv 

Itk – interleukin-2-induserbar tyrosinkinase 

JRA – juvenil revmatoid artritt 

Lad – Lck interagerende adaptorprotein 

LB – Lurium broth 

LBP – lamininbindende protein 

Lck – lymfocyttspesifikk protein tyrosin kinase 

MAPK – mitogenaktivert protein kinase 

MEKK2 – mitogenaktivert protein kinase (MAPK) kinase kinase 
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Forkortelser 

MHC – major histocompatibility complex 

MQ-vann – Milli-Q vann (vannkvalitet satt av Millipore corporation) 

MS – multippel sklerose 

Nck – Ikke-katalytisk region av tyrosinkinase adapterprotein 

NF-κB – kjernefaktor κ B 

NK celle – naturlig drepercelle 

OD – optisk tetthet 

OGP – n-octylglucoside 

PBS – fosfatbufret saltvann  

PH – proteasehemmer  

PIP2 – phosphatdylinositol 3,4-bifosfat 

PLCγ – fosfolipase C gamma 

PMSF – fenylmetansulfonyl fluorid 

PTK – protein tyrosin kinase 

PTPase – fosfotyrosin fosfatase 

PV – pervanadat 

PVDF – polyvinylidenfluorid  

pY – fosfotyrosin  

rcf – relativ sentrifugalkraft (”relative centrifugal force”) 

RIBP – Rlk/Itk bindende protein 

Rlk – reseptorlignende kinase 

RNA – ribonukleinsyre 

rpm – omdreininger per minutt (”Revolutions per minute”) 

RPMI 1640 medium – Roswell Park Memorial Institute 1640 medium 

SDS – natrium dodecyl sulfat 

SDS-PAGE – SDS polyakrylamid gel-elektroforese 

SH (1-4) – Src homolgi (1-4) domene 

Src – Rous sarcomviruskinaser 

SLP-76 – SH2 domeneholdig leukocyttprotein 76 kDa 

Smad – Sma- og MAD-relatert protein (Mad – Mothers Against Decapentaplegic protein) 

Syk – milt tyrosin kinase (”spleen tyrosin kinase”) 

TBS – Trisbufret saltvann 

TBS-T – TBS med Tween 
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Forkortelser 

TCR – T-celle antigenreseptor 

TEMED - N,N,N',N'-tetrametyletan-1,2-diamin 

TH – T-hjelpecelle 

TNF – tumor nekrosefaktor  

Triton – polythylen glycol tert-octylfenyl ether 

TSAd – T-celle spesifikt adapterprotein 

Vav – ”Onc F” proto-onkogen 

VCP – valocin-inneholdende protein 

VEGF – vaskulær endotelial vekst faktor 

VEGFR-2 – VEGF reseptor 2 

Zap-70 – Zeta kjede-assosiert proteinkinase 70
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Introduksjon 

1. Introduksjon 

1.1 Immunsystemet 

Følgende avsnitt om immunsystemet bygger i stor grad på lærebøkene til Bogen og Lea 

(1;2). Immunsystemet er kroppens forsvar mot potensielt skadelige agens utenfra. 

Immunforsvaret kan deles inn i to hovedkategorier; det medfødte og det ervervede.  

Det medfødte immunsystemet har man hele livet og er kroppens førstelinje i forsvar mot 

infeksjoner. Barrierer slik som hud og slimhinner skal hindre at uønskede mikroorganismer 

trenger inn i kroppen. Monocytter, makrofager, granulocytter, mastceller, dentritiskeceller og 

naturlige dreperceller (NK-celler) representerer det medfødte immunforsvaret (3;4). De vil 

skille ut sekreter som inneholder enzymer som bryter ned og ødelegger inntrengerne. 

Kommer en mikrobe seg inn i kroppen er det fagocyterende celler, monocytter, makrofager 

og nøytrofile granulocytter, som kan spise dem opp. Toll-lignende reseptorer (3;5) er med på 

å aktivere bla. makrofagene. Det er også svært viktig at immunsystemet er nøye kontrollert. 

Kommer det ut av kontroll kan vi enten få et svekket immunforsvar som gjør oss sårbare for 

infeksjoner, eller et immunforsvar som reagerer for kraftig og/eller uselektivt og kan gå til 

angrep på kroppens egne celler.  

Det ervervede immunsystemet (adaptive immunforsvaret) bygges opp fra fødselen av og 

utvikles ettersom vi blir eldre (6). Dette kan karakteriseres i tre deler; spesifisitet, 

hukommelse og toleranse. Det finnes uttallige forskjellige lymfocytter (både B-celler og T-

celler) med forskjellige reseptorer spesifikke for forskjellige antigener. Dette gjør det mulig 

å reagere på et svært stort antall antigener. Når et antigen har trigget en immunreaksjon vil 

noen immunceller gjennom differensiering bli til hukommelsesceller. Disse forblir i kroppen 

i påvente av en reinfeksjon av samme agens. De lymfocyttene som har reseptorer for 

endogene molekyler (kroppsegne molekyler) trigges til å gå i apoptose (kontrollert celledød) 

slik at man hindrer at disse immuncellene går til angrep på egne celler og vev. 

Det finnes mange celler i immunforsvaret, men det er ofte særlig to som det fokuseres mest 

på. B-celler (B-lymfocytter) står for den humorale immuniteten (7) og produserer antistoffer 

som nøytraliserer antigener og merker dem for destruksjon/eliminasjon. T-celler (T-

lymfocytter) står for den cellemedierte immuniteten (8-10). T-cellene delles videre inn i T-
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dreperceller og T-hjelpeceller. T-drepercellene skiller ut antistoffer, mens T-hjelpcellene er 

tidligere aktiverte T-celler kan ligge klare for å reagere i et nytt møte med antigenet. Det er 

T-cellene det blir lagt hovedvekt på i denne oppgaven. Videre finnes også NK-celler som er 

innstilt på celledrap, men stoppes fra å initiere apoptose på signal fra friske celler.  

B- og T-lymfocytter er eksempler på celletyper som bare finnes hos høyerestående dyr. 

Lymfocyttene er små runde celler, med en rund kjerne som fyller nesten hele cellen. Hver 

enkelt lymfocytt har en bestemt spesifisitet, mens cellene i det medfødte forsvaret reagerer 

på fellestrekk hos fremmede agens. Til vanlig konsentrerer lymfocyttene seg utelukkende om 

å overvåke kroppens indre. Kun i tilfeller hvor mikroorganismer klarer å passere de ytre 

forsvarsbarrierene, er det aktuelt for lymfocyttene å tre i funksjon. Til vanlig sirkulerer T-

cellene mellom blodbanen og de lymfoide vev.  

T-cellene kan møte på antigenpresenterende celler (APC) som har MHC-molekyler på 

overflaten som kan presentere peptider fra vev som stammer fra store deler av kroppen 

(11;12). Dersom bindingen mellom T-cellens antigenreseptor (TCR) og MHC-molekylet er 

spesifikk, vil T-cellen aktiveres. Det vil føre til at T-cellen går ut i cortex på lymfeknuten, 

prolifirerer og differensieres til ulike effektorceller. Hos mennesker kalles MHC-molekylene 

for humant leukocyttantigen (HLA) og kan deles inn i to klasser. MHC-klasse I finnes på 

alle kroppens celler, unntatt erytrocyttene, og presenterer peptidfragmenter som finnes inne i 

cellen. Peptider presentert på MHC-klasse I binder seg til de cytotoksiske T-cellene, som 

utrykker koreseptoren CD8. Denne interaksjonen mellom CD8+ T-celler og MHC gir signal 

til T-cellene om at en celle er invadert av patogener, og dermed skal fjernes.    

MHC-klasse II uttrykkes bare på APC og presenterer peptider fra fagocytterte 

cellefragmenter. MHC-klasse II-peptidkomplekset binder seg til T-hjelpeceller som 

uttrykker koreseptoren CD4, og stimulerer disse. T-hjelpecellene deles videre inn i TH-1 

celler og TH-2 celler. TH-1 cellene produserer interferon gamma (IFNγ) og tumor 

nekrosefaktor (TNF), som vil indusere en inflammasjon og stimulerer makrofagene. TH-2 

cellene produserer på sin side ulike interleukiner (IL-4, -5, -6 og -10) og deltar da i det 

humorale immunforsvaret og hjelper B-cellene.  
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1.2 Intracellulær signalering i T-celler 

Aktivering av T-celler involverer interaksjon mellom TCR og peptider presentert på MHC 

klasse I og II. Denne interaksjonen er antigenspesifikk. TCR gjenkjenner korte peptider (8-

15 aminosyrer) som er bundet til MHC-molekyler på overflaten til antigenpresenterende 

celler (APC). Denne kontaktflaten mellom cellene danner det en kaller en immunologisk 

synapse (1;9). Avhengig av peptidet og den antigenpresenterende cellen, vil kontakten 

mellom TCR og komplekset av peptidet bundet til MHC-molekylene kunne føre til 

aktivering, anergi eller T-celle-apoptose (kontrollert celledød) (13). Anergi innebærer at T-

cellen er blitt funksjonelt inaktivert etter tidligere stimulering (14) 

Aktiveringen av TCR setter i gang en rekke signaleringskaskader som bestemmer cellens 

skjebne (15). Disse signaloverføringene fører til reguleringen av cytokinproduksjonen, 

celleoverlevelse, proliferasjon og differensasjon. I Figur 1 er det fremstilt  en del av det som 

skjer inni cellen ved en TCR aktivering.  Litt forenklet kan man forklare det som skjer på 

denne måten: TCR består av en alfa og beta heterodimer, som står for antigengjenkjennelse 

og spesifisitet, TCR i seg selv kan ikke overføre signaler inn i cellen, og er derfor assosiert 

med et kompleks av transmembrane proteiner med lange cytosoliske haler (16). De 

cytosoliske halene til disse molekylene inkluderer spesifikke motiv kalt immunoreseptor 

tyrosinbasert aktiverings motiv (ITAM). Tidlig i TCR aktiveringen blir ITAMene fosforylert 

via Lck (15) og i noe grad Fyn, som er Src familie PTK’er (16). PTK, eller 

proteintyrosinkinase, er de viktigste klassene av proteiner involvert i startfasen av T-celle 

aktiveringen. Hemming av PTK aktiviteten vil i de fleste tilfeller stoppe nedstrømssignalene 

fra TCR aktiveringen. Koreseptorene CD4 og CD8 bidrar til en mer stabil interaksjon 

mellom TCR og MHC, og i tillegg bidrar dem også til intracellulære signalleringshendelser 

via Lck. 

Videre blir Syk familie kinasen Zap-70 rekruttert til fosforylerte ITAMer i TCR/CD3 

komplekset via dets SH2 domener. Der blir den aktivert, for så å fremme rekrutteringen og 

fosforyleringen av nedstrøms adaptor- eller ”scaffold” –proteiner (15;16). Adapterproteiner 

mangler enzymatisk aktivitet, men er viktige mellomledd i signaloverføringen da de bidrar 

til at spesifikke proteiner bringes sammen. De kan ha både positiv og negativ regulatorisk 

effekt på T-celle signaleringen (17). Zap-70 fosforylerer så transmembran adaptermolekylet 

LAT, og cytoplasmiske adapterproteinet SLP-76 (16). Fosforylering av SLP-76 og Zap-70 
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fremmer dessuten rekrutteringen av Vav (et guanin nukleotid utvekslingsfaktor), samt Grb2 

og Itk. Fosforyleringen av PLCγ via Itk fører til hydrolyse av PIP2 som igjen produserer de 

sekundære budbringerne DAG og IP3. De sekundære budbringerne aktiverer igjen MAP-

kinaseveier eller kalsium frigjøring, som fører til transkripsjon av NF-κB eller IL-2. Cellens 

skjebne kan påvirkes på flere av disse punktene underveis via ”feedback”-regulering 

(15;16;18;19). 

T-celle spesifikt adapterprotein (TSAd) er et intracellulært adapterprotein som påvirker 

signaleringen i T-cellen (13). TSAd sin funksjon er ikke fullstendig kartlagt, men den har en 

hemmende effekt på akiveringen av T-cellen (20). Hvorvidt TSAd har en hemmende effekt 

på aktiveringen er omdiskutert (nærmere beskrevet i avsnitt 1.4) 

 

Figur 1 – Signaltransduksjon i T-celler. Figuren er hentet fra artikkelen til Barnas 
et al. (2010) og viser at aktiveringen av TCR setter i gang en rekke 
signaleringskaskader som bestemmer cellens skjebne. TCR gjenkjenner 
presenterte antigener, Tidlig i TCR aktiveringen blir ITAMene fosforylert via Lck og i 
noe grad av Fyn. Videre blir Zap-70 rekruttert til TCR/CD3 komplekset via dets SH2 
domene. Der blir den aktivert, og fremmer videre rekrutteringen og fosforyleringen 
av flere nedstrøms adaptor- eller ”scaffold”-proteiner. Zap-70 fosforylerer så 
adapterproteinene LAT og SLP-76. Dette fører videre til rekrutteringen av Vav, 
Grb2 og Itk. Itk fosforylerer PLCγ som videre fører til hydrolyse av PIP2 som gir de 
sekundære budbringerne DAG og IP3. De sekundære budbringerne aktiverer igjen 
MAP-kinaseveier eller kalsiumfrigjøring, som fører til transkripsjon av NF-κB eller 
IL-2 (19).  
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1.3 T-cellers innvirkning på kreftutvikling 

Etter at T-celler har blitt aktivert og utført sin funksjon er det nødvendig at 

aktiveringssignalet i cellen skrus av. Tilstrekkelig nedregulering av T-celle-aktiveringen er 

viktig for normalfunksjonen til immunsystemet. Eventuelle defekter i å skru av aktiverte T-

celler kan føre til lymfeproliferasjon og autoimmune sykdommer. Dette er observert i 

pasienter med mutasjon i gener som koder for proteiner knyttet til reguleringen av 

aktiveringsindusert T-celle apoptose (21).  

En rekke sykdomer, deriblant kreft, kronisk inflammasjon og diabetisk nefropati er 

karakterisert ved overdreven angiogense (kardannelse). Kreftceller produserer ofte Vaskulær 

endotelial vekstfaktor-A (VEGF-A) som stimulerer til kardannelse, og kreftsvulstene er 

avhengig av kardannelse for å få tilførsel av blod og næring slik at svulsten kan vokse og bli 

malign (ondartet) (22). Det har blitt vist i en studie at blodåretettheten ble tydelig redusert 

hos dyr som manglet TSAd. Dette tyder på at TSAd mediert nedstrømssignaler fra VEGF-

reseptor 2 (VEGFR-2) er nødvendig for effektiv dannelse av årer til tumoren (22). Til tross 

for at VEGFR-2 er viktig for dannelse av nye årer til tumoren, er det sjelden at tumorceller 

eller leukemi/lymfomaceller uttrykker VEGFR-2. Unntaket er Kaposi sarcomaceller (23). 

1.4 TSAd 

T-celle spesifikt adapterprotein (TSAd), er involvert i protein-protein interaksjon mediert av 

TCR aktivering (13). TSAd er uttrykt i normale aktiverte T-celler, men lavt uttrykt i Jurkat 

cellelinjer, og ikke uttrykt i B-celler (24). TSAd har også blitt rapportert å være uttrykt i NK-

celler (24), endotelceller (22;25), og i lunge- og hudepitelceller (26). Dette proteinet blir 

kodet av genet SH2D2A, og inneholder ingen katalytiske domener (13). En skjematisk 

fremstilling av TSAd er vist i Figur 2. TSAd har et N-terminalt Src homology 2 (SH2) 

domene med potensiale til å binde fosfotyrosinholdige proteinligander. I tillegg har den på 

den C-terminale enden et prolinrikt område som kan interagere med SH3 domener på andre 

proteiner, samt tyrosiner, som kan ved fosforylering fungere som bindingssted for andre 

signaleringsproteiner. Totalt har TSAd 10 tyrosiner som potensielle fosforyleringsseter, og 
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to av disse er såkalte NPXY
1
 motiv som kan binde seg til fosfotyrosinbindende (PTB)-

proteiner. På grunnlag av disse bindingsmulighetene, samt en rekke publikasjoner, er det 

foreslått at TSAd er involvert i T-celle signalering. Funksjonen til den mest N-terminale 

enden er ennå ukjent (27), men det er antatt at den kan bidra til å modulere 

tyrosinfosforyleringen på TSAd (28). Det er ikke funnet noen interaksjonsmotiver ved hjelp 

av et Scansite søk til den N-terminale enden til TSAd. Scansitesøk er basert på 

høyaffinitetsinteraksjoner og er bestemt ved seleksjon av peptider fra ekspresjonsbibliotek 

(28).   

 

Figur 2 – Skjematisk tegning av TSAd: De lilla boksene viser interaksjonsmotiver 
eller domener på potensielle bindingspartnerne til TSAd. TSAd består et N-terminalt 
SH2-domene som kan interagere med fosforylerte tyrosiner på andre proteiner. Det 
prolinrike området kan interagere med SH3-domener. I tillegg har TSAd 10 
tyrosiner som kan fosforyleres og dermed interagere med andre SH2-domener. 
Tyrosin nr 6 og 8 er såkalte NPXY-motiver og kan binde seg til PTB-proteiner. 

Hvilende T-celler utrykker lave nivåer av TSAd, men ekspresjonen er oppregulert ved 

cellulær aktivering gjennom TCR (24;29). Ekspresjonen av TSAd er også oppregulert ved 

uspesifikk aktivering med for eksempel PHA (13). TSAd blir dessuten antatt å være en 

human analog til Lad, som et induserbart Lck assosiert adapter protein i aktiverte murine T-

celler (30).  

TSAd ser ut til å spille en viktig rolle i TCR signaloverføringen, men nøyaktig hvordan er 

ikke fullstendig kartlagt enda. TSAd hemmer tidlige signaloverføringshendelser ved 

overuttrykk i Jurkat T-cellelinjer og blir raskt indusert når T-celler aktiveres (13;20). Det har 

blitt vist at TSAd hemmer T-celle aktiveringen ved nedregulering av Lck aktiviteten når 

                                              

1 NPXY – asparagin-prolin-x-fosfotyrosin (x = vilkårlig aminosyre) 
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TSAd og Lck ble transfektert inn i en fibroblast cellelinje (20). I kontrast til dette ble T-

celler fra LAD/RIBP knockout mus vist å produsere betydelig reduserte mengder av IL-2, 

IL-4 og IFN-γ ved TCR aktivering sammenlignet med kontroll T-celler (27;31). Disse 

funnene tyder på at TSAd kan ha en netto positiv rolle i signaltransduksjonen i T-celler, ved 

induksjon av TH1-type T-celle cytokiner (27). Muse som mangler TSAd er tilsynelatende 

normale, men med alderen utvikler de spontan autoimmun sykdom (29). Den spontane 

autoimmuniteten samt utilstrekkelig apoptose i aktiverte T-celler i TSAd ”knockout”-mus 

kan være assosiert med redusert uttrykk av IL-2 (29). Det er også blitt foreslått at TSAd er et 

potensielt transkripsjonsregulatorprotein i T-celler (27).   

TSAd er lokalisert både i cytoplasma og i cellekjernen (27;28). TSAd inneholder ingen 

åpenbare kjernelokaliseringssekvenser, men man har funnet ut at TSAd sitt SH2 domene er 

involvert i import av TSAd til cellekjernen. Det er dessuten data som tyder på at det er 

tyrosinfosforylerte ligander til TSAd SH2 domenet som direkte medierer importen av TSAd 

til kjernen (27). Det at TSAd er lokalisert både i cytoplasma og i cellekjernen kan tyde på at 

den har flere funksjoner i cellen. 

Tidligere funn tyder på at T-celler som ikke har TSAd produserer mindre IL-2, noe som kan 

forklarer hvorfor TSAd-mangel fører til svekket T-celledød og utviklingen av autoimmunitet 

(32). Redusert TSAd ekspresjon har blitt assosiert med human multippel sklerose (MS) (33) 

og til å bidra til økt genetisk mottakelighet for juvenil revmatoid artritt (JRA) i allerede 

genetisk predisponerte individer (34).  

CD4+ og CD8+ T-celler utrykker like mengder TSAd, og blant de CD4+ T-cellene er det 

heller ingen forskjell i TSAd uttrykket mellom TH1- og TH2-cellene (35).  

1.5 SH2 domener 

Bindingsmotivet i Src homology 2-domener (SH2-domener) gjenkjenner spesifikke 

proteinsekvenser som inneholder fosforylerte tyrosiner (13) og binder seg til disse (36). 

Sekvensen rett ved siden av fosfotyrosinene på den C-terminale enden er ansvarlig for den 

høye affiniteten til målinteraksjonen og bestemmer spesifisiteten til de forskjellige 

proteinene med SH2-domene (36). Totalt koder det humane genom for 120 SH2 domener 

distribuert i 110 forskjellige proteiner som kan gjenkjenne fosfotyrosiner. I følge Li er 
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spesifisiteten til et gitt SH2-domene bestemt av noen få aminosyrer på den C-terminale 

enden på peptidet i forhold til fosfotyrosinen (37).  

I kontrast til dette kom en annen Li (38) frem til at SH2D1A (SAP-SH2) skiller seg ut fra 

andre SH2-domener ved at den kan binde seg til peptider som ikke inneholder fosforylerte 

tyrosiner, men at fosfotyrosiner øker affiniteten betraktelig.  SAP-SH2 (SH2D1A) ligner på 

TSAd-SH2 (SH2D2A) som er det proteinet denne oppgaven omhandler. Hverken den N-

terminale eller den C-terminale sekvensen alene er tilstrekkelig for fosfotyrosinuavhengig 

SAP-SH2-binding, men den N-terminale enden kan øke affiniteten. Den C-terminale enden 

er ikke direkte involvert i peptidbindingen.  De kom videre frem til at det var påkrevd med to 

av tre elementer for binding av interaksjonspartneren SLAM til SAP-SH2-domenet: a) en 

intakt N-terminal ende, b) en intakt C-terminal ende (som hver må bestå av minst 3 

aminosyreenheter) eller c) en fosforylert tyrosinenhet. Bindingsaffiniteten var helt klart 

høyest når alle disse tre elementene var intakt (se Figur 3). I 2002 kom dem frem til at 

posisjonene P-2 og P+3 i høy grad var selektive for binding til SAP (SH2D1A) (39). 

Bindingen er foretrukket ved aminosyrer med OH-sidekjede, enten treonin (T) eller serin (S) 

i P-2 posisjonen. I P+3 posisjonen var foretrukket med hydrofobe aminosyrer som valin (V) 

eller isoleucin (I). Tyrosinenheten i 0 posisjon var ikke nødvendig for binding. Man kan da si 

at SAP binder seg spesifikt til motivet T/S-x-x-x-x-V/I.  

 

Figur 3 – Bindingsaffinitet av peptider til SAP-SH2. Bindingen av SLAM til SAP-
SH2 domene er avhenging av to av tre av følgende bindingsalternativer: a) en intakt 
N-terminal ende, b) en intakt C-terminal ende (som hver må bestå av minst 3 
aminosyreenheter eller c) en fosforylert tyrosinenhet. Bindingsaffiniteten er helt klart 
høyest når alle disse tre elementene var intakt (38).  
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1.6 Protein-protein interaksjoner 

Proteinene virker først og fremst ved interaksjon med andre molekyler, spesielt andre 

proteiner. Det å identifisere hvilke proteiner som de binder seg til er derfor et mål i 

karakteriseringen av proteinets funksjon.  

Adapterproteiner mangler katalytisk aktivitet, men de fungerer som broer for protein-

protein- eller protein-lipid interaksjoner. Ved å hemme disse kan man kontrollert endre for 

eksempel konformasjonen til proteinet, eller bindingspartnere som påvirker 

fosforyleringsstatusen eller den katalytiske aktiviteten til signalleringsmolekylet. 

Adapterproteinene består dessuten av flere proteininteraksjonsmotiver og domener som gjør 

at disse molekylene kan interagere med flere proteiner samtidig (40). 

1.7 Kjente bindingspartnere til TSAd og TSAd-SH2-
domene 

Det har blitt identifisert en rekke signaloverføringsmolekyler uttrykt i T-celler som 

interakasjonspartner for TSAd.  

1.7.1 VEGFR-2 

VEGFR-2 er en kjent bindingspartner til TSAd-SH2 (22;23;41), og er viktig for vaskulær 

utvikling og angiogense, som er dannelsen av nye blodkar fra eksisterende kapillærer. I 

tillegg er VEGFR-2 viktig i utviklingen av hematopoese (22;42). VEGF reseptor-2 

(VEGFR-2) er viktig for endotelcellefunksjon og er den tidligste kjente markøren for 

vaskulære endotelceller. En rekke sykdommer, som blant annet kreft, kronisk inflammasjon 

og diabetisk nefropati er karakterisert ved økt angiogenese. Progresjonen til sykdommene er 

avhengig av blodårenes evne til å koble seg til og gi næring til voksende vev (22).  

Det er rapportert om flere fosforyleringssteder i VEGFR-2 (22;42), deriblant Y951, Y996, 

Y1054, Y1059, Y1175 og Y1214. Fosforylering av Y951 fører til rekruttering av TSAd-

SH2-domene, noe som igjen fører til regulering av aktinreorganiseringen og cellemigrering 

(22;25).  
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Hos mus som mangler TSAd, og som har blitt injisert med fibrosarkomceller, har man 

observert en svekket tumorvekst og åredannelse til tumoren. Dette tyder på at VEGFR-2 

Y951/TSAd signalering er viktig for patologisk angiogenese (41).  

1.7.2 ITCH 

ITCH er en E3 ubiquitin ligase av HECT-typen med proteinstørrelse på 103 kDa. Mangel på 

ITCH er knyttet til overdreven immunrespons, unormal T-hjelpecelle differensiering, og feil 

induksjon av T-celle anergi. Mangel er dermed knyttet til autoimmune sykdommer (43;44). 

ITCH var opprinnelig beskrevet av Copeland og Jenkins grupper i en studie på mus hvor 

mutasjon var knyttet til fenotype med kløe i huden og immunologiske sykdommer, som 

fremtrer ved hyperplasi (forstørrelse) av lymfoide organer og inflammasjon i lunge og 

fordøyelseskanalen (44;45).  

1.7.3 MEKK2 

MEKK2 er en mitogenaktivert proteinkinase på 62 kDa som regulerer den store MAP-kinase 

kinase kinase signaleringsveien i mammalske celler (46). MEKK2 fungerer via negativ 

regulering fremfor positiv regulering av TCR-indusert cytokin genekspresjon i T-celler (47). 

MEKK2 og TSAd interagerer og kolokaliserer til kontaktflaten mellom TCR og APC 

(46;48).   

1.7.4 VCP 

Valosin inneholdende protein (VCP) er en kjent bindingspartner til TSAd (49). VCP er på 97 

kDa, er en type II ATPase forbundet med diverse cellulære aktivitetsproteiner. VCP spiller 

en viktig rolle i en rekke biologiske funksjoner i cellen; som dannelse av endoplasmatisk 

retikulum, cellesykluskontroll og antiapoptose. VCP spiller også en rolle i import av 

transkripsjonsfaktorer inn i cellekjernen til eukaryote celler (49). Tyrosinene i VCP blir raskt 

fosforylert i T-celler som respons til TCR stimulering (35;49).  

1.7.5 Andre kjente bindingspartnere 

I tillegg til de overnevnte proteinene finnes det flere kjente bindingspartnere til TSAd. Blant 

disse finner vi Lck, Rlk, Itk, Grb2, PLCγ, LBP, samt Smad2 og Smad3. Disse blir bare kort 

nevnt her, uten at man kommer noe nevneverdig videre inn på de i denne oppgaven. 
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Lck aktiverer T-cellen ved å fosforylere tyrosiner på forskjellige intracellulære proteiner  

(50). TSAd modulerer aktiviteten til Lck ved at den hindrer denne fosforyleringen (29), men 

TSAd har også vist seg å kunne aktivere Lck (31).  

TSAd binder seg også til reseptor-lignende-kinase (Rlk) og interluekin-2-induserbar 

tyrosinkinase (Itk) som er proteiner som tilhører Tec-kinasefamilien (51). Interaksjonen 

mellom TSAd og Itk er avhengig av det prolinrike området på den C-terminale enden til 

TSAd og SH3-domenet til Itk (52). TSAd fremmer Lck-avhengig fosforylering av Itk.  

I gjær-2-hybrid forsøk har man vist binding av LAD (murin TSAd analog) til vekstfaktor-

reseptorbundet-protein-2 (Grb2)-SH2, fosfolipase Cγ (PLCγ) og lamininbindendeprotein 

(LBP) (25;26;53;54).  Det har blitt foreslått at når LAD blir aktivert via fosforylering av Lck, 

blir Grb2 og PLCγ rekruttert. Dette igjen vil føre til flere nedstrøms signaleringshendelser. 

Etter TCR og lamininstimulering er det blitt vist at TSAd interagerer med LBP, og spiller 

dermed en viktig rolle i α6-integrinmediert T-celle migrering via binding til ikke-integrinet 

LBP. 

I tillegg til disse har Smad2 og Smad3, men ikke Smad4, blitt rapportert som en 

interaksjonspartner til TSAd (55). Konsekvensen av TSAd sin binding til disse proteinene 

gjenstår å bli undersøkt nærmere i detalj. 

1.8 SMALI-predikerte proteiner  

Forskjellige SH2-domener har ulike spesifisiteter for fosfopeptider, og funksjonen til et gitt 

SH2-domene er ofte bestemt av det spesifikke motivet som det gjenkjenner. Det kan derfor 

tyde på at fosfotyrosylpeptidmotivet gjenkjent av et SH2-domene er nøkkelen til å forstå dets 

cellulære funksjon. SMALI er et webbasert program for å predikere bindingspartnere for 

SH2-inneholdene proteiner. Det er basert på et peptidarraybibliotek, hvor det er utviklet en 

skåringsmatriksbasert ligandidentifikasjon (”scoring matrix-assisted ligand identification” 

eller SMALI) (56).  

Den første storskalakarakteriseringen av SH2-domenespesifisiteten av 14 SH2-domener ble 

utført av Cantley med kollegaer, som utviklet Scansite (56). Scansite er en nettbasert 

søkeside, hvor man kan søke etter motiver i proteiner som sannsynlig vil bli fosforylert og 

dermed binde seg til SH2-domener. Senere ble et ”orientert-peptidarray-bibliotek-metode” 
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utviklet, og ut i fra dette biblioteket igjen utviklet en scoringsmatrise hvor 

bindingsaffiniteten ble kalkulert og gitt en såkalt SMALI-verdi via et webbasert program. Ut 

ifra SMALI-verdien kan man predikere hvilke proteiner for SH2 domenet vil interagere med.  

For å generere SMALI-verdien er det brukt en algoritme basert på entropi. SMALI-verdien 

ble kalkulert ved summen av verdiene for aminosyrene i matriksen. Basert på denne 

kalkuleringen har et peptid med høyere SMALI-verdi en høyere sannsynlighet til å binde seg 

til det forespurte SH2-domenet. Huang et al har beskrevet utregningen av algoritmen (56).  

Peptidbibioteket brukte den degenererte sekvensen XX-pY-XXXX med en uforandret 

fosfotyrosinenhet (pY) med randomiserte aminosyrer på den N- og C-terminale enden av 

peptidet på hver sin side av fosfotyrosinen. X’ene som står for de randomiserte aminosyrene 

er en blanding av 19 naturlige aminosyrer, bortsett fra cystein som kan kryssbinde, og 

dermed ble valgt bort. Denne OPAL-screeningen ga selektiviteten til posisjonene -2 til +4 i 

forhold til lokaliseringen av fosfotyrosinen (37). SH2-domener gjenkjenner i hovedsak 

aminosyreenheter fra P-1 til P+3. P-1 vil si aminosyren som er i posisjonen til venstre for 

fosfotyrosinen, mens P+3 vil si aminosyren som står tre plasser til høyre for fosfotyrosinen. 

Aminosyreenheter utover dette kan bidra til finjusteringen av spesifisiteten og affiniteten til 

SH2-domenet (56).   

Det ble identifisert at SH2-domene subgruppe 1C har en sterk predisposisjon for asparagin i 

P+2 posisjonen, og det er nettopp i denne subgruppen vi finner TSAd-SH2 (SH2D2A) (56).
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2. Mål med oppgaven 

TSAd er et adapterprotein som inkluderer et SH2-domene og et prolinrikt område. Et av 

hovedmålene med denne oppgaven var å finne nye interaksjonspartnere til TSAd-SH2-

domenet.  

I T-celler er det en kjent interaksjonspartner til TSAd-SH2 (VCP se avsnitt 1.7.4), men det er 

stor sannsynlighet for at det finnes flere bindingspartnere. Identifisering av nye 

bindingspartnere til TSAd er viktig å identifisere for å komme videre i arbeidet med å finne 

ut hvilken rolle TSAd har i T-celler. 

I endotelceller er det vist at TSAd-SH2 interagerer med VEGFR-2 pY951, og at denne 

interaksjonen er viktig for kardannelse, som igjen er viktig for tumorvekst. Oppgaven har 

derfor også vært å se nærmere på hva som er viktig for bindingsspesifisiteten mellom TSAd-

SH2 og VEGFR-2 pY951. 

Målet med oppgaven kan deles inn i følgende delmål: 

 Påvise nye interksjonspartnere for TSAd sitt SH2-domene 

 Undersøke bindingsspesifisiteten til interaksjonen mellom TSAd-SH2 og VEGFR2 

pY 951



14 

Materialer 

3. Materialer 

3.1 Kjemikalier og enzymer 

Forbindelse       Produsent 

2- mercaptoethanol      Sigma 

30 % BSA       Biotest 

Agar-agar       Merck KGaA 

Akrylamid-Bis 40 %     Merck KGaA 

Ampicillin       Calbiochemicals 

Bacto trypton     Merck 

BSA 100x       New England Biolabs 

CaCl2 x 2 H2O     Riedel-de Haën AG 

Eddiksyre, C2H4O2       Normapur 

Coomassie®Brilliant BLUE G-250 MP   Biomedicals, Inc. 

DNAse      Roche Diagnostics GmbH 

DTT        Sigma 

Føtalt bovint serum      PAA Laboratories 

Glucose       Sigma 

Glutathione reduced form 98% purity   

gamma-Glu-Cys-Gly, GSH   Sigma 

Glutathione Sepharose™ 4B    Amersham Biosciences 

Glycin      VWR international 

Glyserol       R.P Normapur™AR 

H2O2       Merck 

HCl        Prolabo 

Hepes       Gibco 

IPTG        Promega 

KCl        R.P Normapur™AR 

KH2PO4       R.P Normapur™AR 

Lysozym fra eggehvite    Fluka AG 

Metanol       Merck 

MgCl2 x 6 H2O      Sigma 

MgCl fri buffer 10x     Sigma 

MgSO4      R.P Normapur™AR 

APS, (NH4)2S2O8     Sigma 

Na2HPO4       Merck 

Natriumortovanadat, Na3VO4   Sigma 

NaCl        Merck 

NaF        Fluka AG 

NaOH       Merck 

Natriumpyrovat (100 x)    Sigma 

n-oktyl-ß-d-glukosid     Sigma 
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Non-essential amino acids     Gibco 

NP40        Sigma 

Penicillin       Alpharma 

PMSF       Sigma 

Protease inhibitor coctail tablets    Roche Diagnostics GmbH 

RPMI        Gibco 

SDS        Sigma 

TEMED       VWR international 

Tris base       Roche Diagnostics GmbH 

Triton x100       Fluka AG 

Trypan blå       Gibco 

Tween 20       Prolabo 

Tørr melk (Skim Milk Powder)    Fluka AG 

Yeast extract granulated     Merck 

3.2 Bakteriestammer 

Stamme:       Produsent

 
E.coli BL21-codon Plus®-RP competent cells  Stratagene 

3.3 Cellelinjer 

Celletype:       Produsent:

 
Jurkat TAg (Leukemi T-celle)     ATCC      

3.4 Antistoffer 

Antistoff   vertsdyr isotype produsent

 
Anti-actin   geit  IgG  BD Pharmingen  

Geit-anti-mus (GAM)  geit  IgG  Jackson ImmunoResearch 

Geit-anti-kanin   geit  IgG  Jackson ImmunoResearch 

Anti-GST   mus  IgG  Santa Cruz Biotechnology 

Anti-CD28   mus  IgG  Santa Cruz Biotechnology 

Anti-SHP-1   kanin  IgG  Santa Cruz Biotechnology 

Anti-SHC-1   mus  IgM  Transduction Lab 

Anti-LAT   mus  IgG  Gave fra V. Horeisji 

Anti-SIT-01   mus  IgG  Gave fra V. Horeisji 

Anti-SIT-02   mus  IgG  Gave fra V. Horeisji 

Anti-LIME   mus  IgG  Gave fra V. Horeisji 

Anti-CD6 (MEM 98)  mus  IgG  Gave fra V. Horeisji 

Anti-NTAL 4   mus  IgG  Gave fra V. Horeisji 
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Anti-NTAL 7   mus  IgG  Gave fra V. Horeisji 

Anti-HRS   mus  IgG  Gave fra M. S. Røland  

Anti-TSAd   kanin  serum  V.Shapiro/BS  

Anti-pY   mus  IgG  Produsert ved laben 

Anti-CD3 (OKT3)  mus  IgG  Produsert ved laben 

Streptavidin-HRP      Produsert ved laben  

 

3.5 Membraner, standarder og ferdikjøpte “Kits” 

Immun-Blot
TM

 PVDF Membrane, 26 cm x 3,3 m   Bio-Rad 

Precision plus protein
TM

, dual color Standard   Bio-Rad 

SuperSignal® WestPico Chemiluminescent Substrate  Thermo 

3.6 Oppskrifter på løsninger - se vedlegg 1
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4. Metoder 

4.1 Produksjon av rekombinant TSAd-SH2-protein 

En måte å finne nye interaksjonspartnere til et protein er å produsere proteinet rekombinant, 

og deretter bruke dette som en ”fiskestang” i cellelysater. Denne metoden er avhenging av 

store nok mengder av proteinet som skal være fiskestangen for å kunne utføre forsøket. 

Mange proteiner er kommersielt tilgjengelig, men det er ikke tilfelle for TSAd-SH2, og det 

ble derfor produsert i laboratoriet. Tidligere forsøk i vårt laboratorium har vist at TSA-SH2 

er relativt ustabilt og det er derfor nødvendig å ha nyproduserte batcher med TSAd-SH2 

dersom den forrige batchen hadde degradert. 

4.1.1 Transformasjon av E.coli bakterier med DNA-plasmid 

Transformering av bakterien går ut på å sette inn et ønsket plasmid med et gen som utrykker 

et bestemt protein som man ønsker å få dannet, inn i en bakterie. På den måten kan man få 

produsert det ønskede proteinet. I dette tilfellet ble plasmidet pGEX-TSAd-SH2-A benyttet, 

og transformert inn i en BL21 E.coli bakteriestamme. E.coli er en velegnet vertsbakterie da 

den er velstudert på molekylnivå og det er lett å føre inn fremmede gener i den. I tillegg 

vokser den lett i rimelig medium og utstyr (57). Plasmidet med genet koder for TSAd-SH2 

og inneholder i tillegg et gen som koder for antibiotikaresistens. I dette tilfellet resistens mot 

ampicillin. Inkludert i pGEX-vektorplasmidet finnes også en sekvens som koder for 

glutation-s-transferase (GST), og som fusjoneres med TSAd-SH2. Fusjonsproteinet som blir 

dannet (GST-TSAd-SH2) kan da bli renset fra lysatet ved hjelp av glutation som er koblet til 

Sepharose-4B-kuler. Plasmidet pGEX-TSAd-SH2-A ble fortynnet til 0,075 µg/ml med MQ-

vann. 1 µl av dette og 50 µl BL21 E.coli kultur ble blandet, og inkubert først 30 minutter på 

is, før videre inkubasjon på vannbad 42
o
C i 40 sekunder. Fordi DNA har negativ ladning er 

det vanskelig å innføre DNAet inn i cellen gjennom bakteriecelleveggen (58). Inkubasjon 

ved 42
o
C gjør at celleveggen til bakteriene åpner seg og plasmidet lettere kommer inn i 

cellen. Etter 40 sekunder på vannbad ble røret satt på is i 2 min før 400 µl med SOC medium 

ble tilsatt. Videre ble bakteriesuspensjonen inkubert ved 37
o
C med risting i 30-60 min, før 

utsåing på LB-plater med ampicillin (50µg/ml). Platen ble så videre inkubert ved 37
o
C over 

natt. Ampicillin ble tilsatt platen for å sikre at bare bakteriene som hadde fått satt inn ønsket 

ekspresjonsplasmid skulle kunne vokse opp.  
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4.1.2 Induksjon av proteinekspresjonen 

Overnattkultur 

For å få dannet det ønskede proteinet måtte det lages en overnattkultur av én koloni med E-

coli bakterier fra LB-platen nevnt over. Overnattkulturen ble laget i flytende LB medium 

med 50 µg/ml ampicillin. Kulturen ble så inkubert ved 37
o
C, risting over natt ved 220 rpm.  

Proteinekspresjon 

Videre ble 10 ml av overnattkulturen dyrket i én liter M9 minimalt medium til den nådde 

eksponentiell vekst (OD600=0,6). Minimalt medium ble benyttet for at bakteriene ikke skulle 

vokse for raskt, og sikre at vi fikk dannet nok protein. Minimalt medium er et kulturmedie 

som inneholder som navnet tilsier minimalt med næring, bestående av uorganiske salter, 

karbonkilde og vann. Bakteriene må selv danne de byggesteinene den trenger for å vokse og 

dele seg, i motsetning til et fullverdig næringsmedie som inneholder ferdige ”byggesteiner”, 

som aminosyrer. Da kulturen var kommet opp i eksponentiell vekst ble kolben med kultur 

avkjølt til 15
o
C og IPTG tilsatt, 2 ml IPTG til 1 liter med kultur (0,2 mM IPTG). Kulturen 

ble så inkubert videre ved 15
o
C over natt, 220 rpm.    

IPTG induserer bakteriens promoter, lac promoteren (57). En promoter er en DNA-sekvens 

som styrer hvor kraftig et gen blir uttrykt.  Forskjellige gener har forskjellige promotere, og 

er dermed forskjellig uttrykt i forskjellige celletyper. Promoteren lac induseres av IPTG ved 

at lac repressoren får en konformasjonsendring og dermed ikke lenger vil binde seg til 

promoteren. Ved tilsetning av IPTG til en voksende BL21-cellekultur vil T7 RNA 

polymerase induseres (59). Polymerasen vil deretter transkribere målgenet. 

Lysering av bakteriene 

Etter at kulturen hadde stått til indusering over natt ble den sentrifugert ned med Beckman 

sentrifugekolbe (500 ml) ved 6000 rpm i 10 minutter ved 4
o
C. Supernatanten ble kastet og 

pelleten resuspendert i lysozym/PBS-blanding. 50 mg lysozym (100 mg/ml) til 20 ml PBS. 

Lysering av bakteriene er en metode for å bryte ned celleveggen i bakteriene slik at 

proteinene lettere kan komme ut i løsning. Suspensjonen ble så fryst ned ved -80
o
C i minst 

en time for å forbedre lyseringsbetingelsene. Frysing vil føre til at celleveggen blir mer sprø 

og fører dermed til en mer effektiv lysering. Frysing og opptining er også en 

lyseringsmetode i seg selv, men er ikke effektiv nok alene når det gjelder lysering av E.coli. . 
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Etter frysing ble det tilsatt 30 ml GST lyseringsbuffer og røret ble satt til lysering over natt 

på  et roterende hjul ved 4
o
C for å sikre tilstrekkelig lysering. GST lyseringsløsningen 

inneholder blant annet Triton, som er en ikke-ionisk detergent (ikke-denaturerende 

detergent). Videre inneholder den reduksjonsmiddelet DTT som bryter disulfidbindinger, 

PMSF som hemmer serin proteaser, lysozym som bryter ned peptidoglykanlagene i cellen, 

samt DNAse som bryter ned DNA i lysatet.  

Etter lysering over natt ble løsningen sentrifugert ned ved 20 000 xg i 15 minutter ved 4
o
C. 

Supernatanten (lysatet) ble overført til nytt 50 ml Falconrør for videre preclearing og så 

videre oppbinding på glutation-Sepharosekuler. Lysatene er komplekse blandinger av 

proteiner, lipider, karbohydrater og nukleinsyrer, og man preclearer lysatene for å forhindre 

uspesifikke bindinger til glutation-Sepharosekulene. Lysatet ble fryst ned ved -20
o
C over 

natt eller -80
o
C i minimum 30 minutter, og deretter preclearet og bundet opp på glutation-

Sepharosekuler. 

4.1.3 Opprensing av rekombinant protein ved hjelp av glutation 
kuler 

Preclearing med 4B Sepharose kuler  

Hensikten med preclearing på 4B Sepharosekuler er for å binde opp stoffer som kan binde 

seg uspesifikt til glutation-Sepharosekulene. Lysatet ble tint og sentrifugert ned ved 20 000 

xg i 15 minutter ved 4
o
C. Lysatet ble så overført til rør med 4 ml rene 4B Sepharosekuler (4 

ml ved oppdyrk av to liter utgangskultur). Kulene ble på forhånd vasket to ganger med PBS. 

Røret med lysat og kuler ble så plassert på rotasjonshjul ved 4
o
C i 2-3 timer 

(Preclearingstrinnet kan også gjøres to ganger, første gangen 1 time og andre gangen to timer 

for å bedre sikre at man får fjernet de stoffene som binder seg uspesifikt). Kulene ble så 

sentrifugert ned ved 20 000 xg i 15 minutter ved 4
o
C, og lysatet ble tatt vare på til 

oppbinding på glutation-Sepharosekuler.  

Oppbinding på glutation sepharose kuler 

Mengden rene glutation-Sepharose kuler som ble benyttet ble vurdert ut i fra en SDS-PAGE-

testgel som viser hvor mye TSAd-SH2 som er uttrykt i lysatet og i pellet. TSAd-SH2 har vist 

seg å være disponert for å danne inklusjonslegemer som befinner seg i pelletfraksjonen 

(Andersen, under arbeid). Inklusjonslegemer er aggregater av ufoldete proteiner og dannes 

ofte ved overuttrykk av rekombinante proteiner i bakterier (60). 
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 Kulene ble vasket to ganger med 10 ml PBS og overført til lysatet. Røret(ene) ble så plassert 

på rotasjonshjul ved 4
o
C over natt for å sikre tilstrekkelig oppbinding på kulene. Røret(ene) 

ble satt på is slik at kulene kunne sedimentere ned. Øverste lag av supernatanten ble så tatt 

av og resten i røret sentrifugert ned slik at man også fikk ned de kulene som ikke hadde 

sedimentert helt ned av seg selv. Grunnen til at kulene skulle sedimentere av seg selv på 

benken og ikke sentrifugeres ned med en gang var for å forhindre at forurensninger i 

lysatene skulle bli sentrifugert ned med kulene. Kulene med GST-TSAd-SH2 ble så overført 

til prelubrikerte eppendorfrør og vasket 5 ganger med PBS. Videre ble kulene resuspendert i 

en blanding av glyserol-PBS før nedfrysning. Glyserolen gjør at løsningen ikke fryser og 

dermed bedrer stabiliteten til proteinet som er bundet opp på kulene.  

4.1.4 SDS-PAGE 

Proteiner kan separeres ved hjelp av elektroforese. Proteiner kan ha mange ulike ladninger, 

det er derfor hensiktsmessig for oss å separere proteinene med hensyn på størrelsen og ikke 

ladningen. SDS (natrium dodecyl sulfat) er en negativt ladet detergent som ble tilført 

proteinprøvene for å separere basert på størrelse, og i tillegg løse opp hydrofobe proteiner. 

Når SDS tilsettes proteinløsningen i overskudd vil proteinene danne anionske miceller med 

en konstant negativ ladning per masseenhet. De vil dermed også vandre i samme retning. 

Vandringshastigheten til SDS-proteinkompleksene ved elektroforese i polyakrylamidgeler 

(SDS-PAGE) vil derfor reflektere proteinets størrelse. Ved tilsetning av SDS vil man også få 

en utfolding av proteinet, men for å få en fullstendig utfolding tilsettes 2-merkaptoetanol 

som er et reduserende middel og vil bryte disulfidbindingene mellom cysteinene innad 

(61;62). I tillegg kokes prøvene på varmeblokk som også vil føre til denaturering av 

proteinet.  

Først må gelen støpes, dette ble gjort ved å tilsette 25 µl APS og 5 µl TEMED til 5 ml SDS-

PAGE-løsning (per gel), for seperasjonsgelen, i ønsket konsentrasjon. Konsentrasjonen av 

akrylamid i gelen som blir brukt er avhengig av proteinstørrelsen man vil undersøke. Stor 

molekylvekt krever lavere konsentrasjon av akrylamid i PAGE-løsningen for å få en 

tilstrekkelig separasjon. Konsentrasjonen av akrylamid er dermed direkte proposjonal med 

tettheten av nettverket i gelen. Stackinggelen (hvor man støper brønnene) ble det brukt 4 % 

PAGE-løsning. Hensikten med stackinggelen er å få samlet sammen prøven i brønnen før 

den går over på separeringsgelen. Prøvene med proteiner ble kokt opp med SDS-prøvebuffer 
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tilsatt 5 % merkaptoetanol ved 95
o
C i 5 min før applisering på gel. Som molekylvektsmarkør 

ble det brukt Dual Color Pressiscion Plus Protein Standard
®
. Fordelene med denne markøren 

er at den gir en nøyaktig stige med oppgitte molekylvektstørrelser. Molekylvekten ved 75 og 

25 kDa er markert med rosa i motsetning til de andre som er blå, samt en tykkere blå strek 

ved 50 kDa (Se Figur 4 (63)). Dette gjør det lett å orientere retningen på gelen, og raskt finne 

frem til riktig molekylvekt. Den lar seg dessuten blottes over på PVDF membran ved 

Western blotting slik at man kan se størrelsen på proteinene man detekterer. Gelen ble kjørt 

ved 25 mA.  

 

4.1.5 Coomassiefarging av gel 

Coomassie blue farging er en metode som benyttes for å farge proteinbånd eller 

proteinflekker i en gel. Alternativt kan proteinene overføres fra en gel over til en membran 

ved hjelp av western blotting og dermed detekteres ved hjelp av immunblotting (se eget 

avsnitt under 4.3.1).  

Deteksjon av proteinbåndene i en gel ved hjelp av coomassiefarging bygger på uspesifikke 

bindinger av fargen, coomassie brilliant blue R, til proteinene. Deteksjonsgrensen er på 0,3-1 

µg/proteinbånd. Coomassiefargen vil farge hele gelen blå, mens man ved 

avfargingsløsningen vil fjerne fargen på gelen som ikke er bundet til noe protein. 

Proteinbåndene vil da komme til syne (64).  

Fremgangsmåte: Gelen ble lagt i et kar med coomassiefargeløsning i 30-60 minutter til man 

kunne se klare bånd på gelen. Deretter ble fargen fjernet igjen med avfargingsløsning.  

Figur 4 – Figuren er hentet fra BioRad sine hjemmesider 
og viser standarden brukt i forsøkene med SDS-PAGE gel. 
Den gir en stige på molekylvektstørrelsene slik at man kan 
lese av størrelsen på proteinene som har blitt separert på 
gelen (Precision Plus ProteinTM Dual Color standard).  

 

 

 
 

 

 



22 

Metoder 

4.2 Probing av peptidarray  

Peptidarrayene ble laget på Bioteknologisenteret, der peptidene ble syntetisert direkte på 

cellulosemembraner. Peptidarray er en egnet metode for systematisk å identifisere protein-

protein interaksjoner (65;66). Peptidene man ønsker å undersøke om binder seg til TSAd-

SH2 er da bundet til membranen/arrayet, og man prober det med fusjonsproteinet GST-

TSAd-SH2 som ikke er bundet til Sepharosekuler.  

Prosedyren for probingen av peptidarrayet er lik for de forskjellige arrayene. Membranen ble 

først aktivert med metanol, for så å bli vasket to ganger med destillert vann. Deretter ble 

membranen blokkert med TBS-T med 3 % BSA (bovint serum albumin), og innkubert i et 

par timer i romtemperatur. BSA hindrer eventuelle uspesifikke bindinger av proteiner til 

membranen. Fusjonsproteinet GST-TSAd-SH2 ble så tilsatt i en ønsket konsentrasjon, ut i 

fra tidligere forsøk utført i laboratoriet, ble det brukt 40 µg/ml. Det er viktig å passe på at 

hele membranen er dekket med proteinløsningen. Membranen ble så satt på vippe ved 4
o
C 

over natt. Arrayet ble så vasket 4x10 min med TBS-T. TBS-T er en vaskebuffer med Tris-

bufret saltvann og 0,05 % Tween-20. Deretter ble det tilsatt et primært antistoff, α-GST, i 

konsentrasjonen 1:3000 i TBS-T med 3 % BSA og inkubert i 1 time på vippe i 

romtemperatur. Arrayet ble igjen vasket 4x10 min med TBS-T vaskebuffer, på vippe 1 time i 

romtemperatur. Så ble et sekundært HRP-merket antistoff tilsatt, GAM-HRP (GAM= geit 

anti mus, HRP=Horse radish peroxidase) i konsentrasjonen 1:3000, og inkubert i 1 time på 

vippe i romtemperatur. Vaskeprosedyren som nevnt over ble igjen utført før fremkalling av 

membranen.  

Signalene på membranen ble så fremkalt ved å blande like mengder av fremkallerløsningene 

i SuperSignal
®
WestPico Chemiluminescent Substrate. (For deteksjon av proteinet med 

antistoffer se Figur 5 (67)) Denne løsningen ble så tilsatt membranen og inkubert i 5 

minutter. Løsningen ble så helt av membranen, og membranen overført til en 

eksponeringskassett for røntgenfilmer og tatt med til mørkerom for fremkalling. Det 

kjemilumiserende substratet binder seg til enzymet som er koblet til det sekundære 

antistoffet og sender ut fotoner så lenge reaksjonen opprettholdes. Fotonene som sendes ut 

kan så bli detektert på røntgenfilm ved eksponering i alt fra 1 sekund til noen timer. 

Røntgenfilmen kan så fremkalles i en fremkallermaskin. 
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4.3 Sjekk av uttrykk av mulige TSAd-SH2 ligander i Jurkat 
celler 

Hensikten med å utføre dette forsøket før en eventuell pulldown var å teste om vi kunne 

påvise TSAd bindingspartnere vi tidligere identifiserte med peptidarray i Jurkat lysater med 

westernblot. Dersom det ikke forekom noen binding i lysatene, eller bare binding i 

pelletfraksjonen, vil det si at vi ikke klarte å detektere proteinet i lysatet. Da er det heller 

ikke så stor sannsynlighet for at vi hadde klart å fiske ut proteinene ved hjelp av pulldown 

som metode heller. Disse forsøkene ble dermed brukt for å bestemme hvilke proteiner vi 

ville teste ut videre for protein-protein interaksjon til TSAd, ved hjelp av pulldown som 

metode. For å bedre bindingsmuligheten ble Jurkat cellene enten pervanadatbehandlet eller 

aktivert med anti-CD3 antistoff.  

4.3.1 Pervanadatbehandling av Jurkat T-celler 

Her sjekket vi om antistoffene ville binde seg til de pervanadatbehandlede Jurkat cellene. 

Først ble cellene behandlet med pervanadat, og så videre lysert. Så separerte vi proteinene 

fra prøvene på en SDS-PAGE gel, for så å overføre de over på en PVDF-membran ved hjelp 

av et blotteapparat. Proteinene på membranen ble så detektert ved hjelp av antistoffer. Denne 

metoden kalles for Western blotting. Membranene har mange uspesifikke seter som kan 

binde proteiner og antistoffer. Disse setene må blokkeres med en ikke spesifikk 

proteinløsning som for eksempel tørrmelksløsning eller BSA-løsning. Det primære 

antistoffet ble blandet ut med blokkeringsløsningen og binder seg til proteinet som de har 

Figur 5 – Deteksjon av proteiner med 
antistoff: Figuren er hentet fra Thermo 
Scientific sine hjemmesider og viser 
deteksjonen av proteiner ved hjelp av 
antistoffer. Det primære antistoffet (svart) 
binder seg til proteinet som er bundet til 
membranen. Man kan ikke direkte detektere 
det primære antistoffet og man tilsetter derfor 
et sekundært antistoff (rødt). Det sekundære 
antistoffet binder seg så til det primære 
antistoffet, og er merket med et enzym som 
så kan detekteres ved for eksempel Super 
Signal West Pico Substrate®. 
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spesifisitet for. Antistoff-protein komplekset blir så detektert ved å bruke et sekundært 

antistoff som har blitt merket med HRP (68).  

Pervanadatbehandling av Jurkat celler 

Pervanadat (PV) er en kraftig tyrosinfosfatasehemmer som hemmer all fosfataseaktivitet, og 

dermed hindrer defosforyleringen av proteiner i cellene. Studier har vist at 

pervanadatbehandling fører til akkumulering av fosfotyrosininneholdende proteiner i 

cellelinjer, noe som kan være nyttig for studier for intracellulære signaleringskaskader, 

initiert av proteinertyrosinfosforylering (69). 

Ønsket antall celler ble tatt ut og spunnet ned ved 1200 rpm (400 rcf) i 8 minutter ved 

romtemperatur. Supernatanten ble helt av og cellene resuspendert i 2 ml PBS og overført til 

to eppendorfrør. På nytt ble cellekulturen spunnet ned (3000 rpm i 5 minutter) og 

supernatanten kastet. Cellene ble så resuspendert i PBS til cellekonsentrasjon på 50 millioner 

celler per ml. Cellesuspensjonen ble så satt til forvarming på vannbad ved 37
o
C i 5 minutter, 

før likt volum forvarmet PV-løsning ble tilsatt. Cellene ble inkubert i 5 minutter ved 37
o
C 

før eppendorfrørene ble tatt over på is og tilsatt iskald PBS opp til ca 1,5 ml. Cellene ble så 

sentrifugert ned ved 3000 rpm i 6 minutter ved 4
o
C, og supernatanten kastet. Videre ble 

cellene lysert.  

Lysering av Jurkat cellene 

Cellene ble så lysert i 500 µl 1xlyseringsbuffer og virvlet godt. Lysatene ble så plassert på is 

i 30 minutter og virvlet godt tre ganger underveis. Videre ble lysatet så spunnet ned ved 

8000 rpm i 5 minutter og supernatantent overført til to nye eppendorfrør og tilsatt 100 µl 

6xSDS prøvebuffer. Til pelleten ble det tilsatt 500 µl 1xlysisbuffer, 10 µl DNAse og 100 µl 

6xSDS prøvebuffer. Eppendorfrørene med lysat og pellet ble så satt på vortex over natt ved 

4
o
C i stedet for sonikering. Prøvene ble så kjørt på SDS-PAGE gel (som nærmere beskrevet i 

4.1.4), og deretter western blottet.   

Western blotting 

Western blotting er en metode for å identifisere og kvantifisere spesifikke proteiner i 

komplekse proteinløsninger (2). Prøvene som først er blitt separert på en SDS-PAGE gel blir 

overført til en membran, i denne oppgaven ble det benyttet PVDF-membraner. Disse ble 

først aktivert i metanol, for de ble skylt i et kar med vann og så lagt i et kar med 
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overføringsbuffer. Deretter ble filterpapiret (pad) som skal ligge over og under membranen 

og gelen i karet, fuktet med litt overføringsbuffer. Selve karet ble også fuktet med 

overføringsbuffer. Først ble den første paden lagt i karet, så membranen, oppå der igjen 

gelen og til slutt den siste paden. Det er viktig å passe på at gelen blir lagt med riktig side på 

membranen, da man ikke kan flytte på gelen etter at den har blitt lagt ned på membranen pga 

membranen vil binde til seg proteinene fra gelen. Før lokket ble satt på plass ble det rullet 

over med en glasspipette for å forhindre luftbobler. Gelen ble blottet i 1 time ved 65 mA/gel 

ved 50 V i blottekaret, en såkalt halvtørr elektroblotting. 

Etter overføring av proteinene fra gelen over på membran ved hjelp av blotting, ble 

membranene overført til et kar for blokkering i 30-60 minutter i romtemperatur. Avhengig av 

hvilket antistoff som ble brukt ble de blokkert med enten 3 % tørrmelk i TBS-T eller 3 % 

BSA i TBS-T på vippe i minimum 30 minutter ved romtemperatur eller overnatt ved 4
o
C.  

Videre ble blokkeringsløsningen fjernet og primært antistoff (se Tabell 1) tilsatt i ønsket 

konsentrasjon løst i blokkeringsbuffer. Membranene ble inkubert én time i romtemperatur 

eller over natt ved 4
o
C. Videre ble membranene så vasket 3x10 minutter i TBS-T, for så å 

tilsette sekundært antistoff i ønsket konsentrasjon i blokkeringsbuffer. Inkuberingstiden med 

sekundært antistoff var én time på vippe i romtemperatur. Membranen ble så på nytt vasket 

3x10 minutter i TBS-T. 

Membranen ble fremkalt på samme måte som peptidarrayene ved bruk av 

SuperSignal
®
WestPico Chemiluminescent Substrate og fremkalt på fremkallermaskin som 

nærmere beskrevet under 4.2. 

4.3.2 Jurkat T-celler aktivert med anti-CD3 antistoff 

Vi ønsket å teste ut om det kunne ha noen hensikt å aktivere Jurkat T-cellene med anti-CD3 

antistoff, med tanke på at uttrykket av noen proteiner kunne bli indusert av anti-CD3. 

Dersom det hadde vist seg at noen av de aktuelle TSAd-SH2 interaksjonspartnerene ble 

indusert etter aktivering i 16, 24 og 48 timer, hadde dette vært viktig å ta hensyn til for å 

bedre betingelsene ved et senere pulldown forsøk. Anti-CD3 stimulering aktiverer T-cellene 

via TCR/CD3 komplekset og mimikerer (delvis) det som skjer når en TCR gjenkjenner 

MHC-peptid, og gjør det mulig å studere aktiveringshendelser i T-cellen. I dette forsøket ble 

cellene aktivert i henholdsvis 16, 24 og 48 timer i anti-CD3 dekkede celleflasker. Flasken ble 
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forberedt dagen i forveien ved at det ble tilsatt anti-CD3 (klon OKT-3) i konsentrasjonen 5 

µl/ml løst i PBS nok til at det dekket bunnen av flaska, bortsett fra flaska til de ustimulerte 

prøvene. Korken på flaskene ble så dekket med parafilm, og flaskene plassert ved 4
o
C over 

natt. Dagen etter ble løsningene helt av, og flaskene satt inn i inkubatorskap på morgenen 

forsøket skulle bli utført, for at flaskene skulle få korrekt temperatur i forhold til cellene samt 

tørket til cellesuspensjonen skulle bli tilsatt.  

Cellesuspensjonen som skulle tilsettes flaskene for stimulering kunne ikke ha større volum 

enn at alle cellene kom i kontakt med bunnen som var dekket med anti-CD3. Volumet til 

cellesuspensjonen oversteg dermed ikke 0,5 cm i flaskene i liggende tilstand. 

Konsentrasjonen til cellesuspensjonen som ble brukt var 0,6 millioner celler/ml i 

henholdsvis den ustimulerte flaska og i flaskene som skulle aktiveres i 16 og 24 timer. For 

flaska som skulle aktiveres i 48 timer ble det derimot brukt en cellekonsentrasjon på 0,35 

millioner celler/ml for at celletettheten ikke skulle bli for stor ved tidspunktet når cellene 

skulle høstes. Dersom tettheten hadde blitt for høy, ville cellene begynt å dø (gått i 

apoptose).  

Cellene ble så lysert, kjørt på SDS-PAGE gel og western blottet på samme måte som 

beskrevet under 4.3.1. Membranene fra western blottingen ble så blokkert og probet med 

forskjellige primære antistoffer (se Tabell 2) for å se om vi fikk opp noen signal i lysatene og 

om det var noen forskjell mellom aktiveringstidene. Tilsetning av primært og sekundært 

antistoff, samt fremkallingen av membranen følger samme prosedyre som beskrevet over.  

Tabell 1- Proteiner 
som ble testet med 
antistoffer brukt i 
forsøk 4.3.1 

 Tabell 2 – Proteiner som 
ble testet med 
antistoffer brukt i 
forsøket 4.3.2 

Protein Forventet str  Protein Forventet str 

HRS 86 kDa  CD6 71 kDa 
actin 42 kDa  LAT 37 kDa 
SHC-1 46, 52 og 66 kDa  TSAd 52 kDa 
CD28 44 kDa  SHC-1 46, 52 og 66 kDa 
LAT 37 kDa  CD28 44 kDa 
SHP-1 68 kDa  SIT 30-40 kDa 
SIT-01 30-40 kDa  actin 42 kDa 

SIT-02 30-40 kDa    
LIME 31 kDa    
CD6 71 kDa    
NTAL-4 30 kDa    
NTAL-7 30 kDa    
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4.4 Pulldown med GST-TSAd-SH2 

GST pulldown er en metode som blir mye brukt i identifiseringen av nye interaksjoner 

mellom fusjonsproteiner og nye bindingspartnere (49;70). Fordelen med denne metoden er 

blant annet at man kan isolere proteiner i ett trinn og dermed kan selv svake interaksjoner 

detekteres. Ulempen med denne metoden er at man ikke kan være sikker på at det man 

detekterer er binding direkte til fusjonsproteinet eller om det er binding til et 

proteinkompleks som man har dratt ned (70).  

Som negativ kontroll kan man bruke kuler som bare er koblet til GST og ikke til 

fusjonsproteinet som man vil undersøke. En annen god negativ kontroll hadde vært å bruke 

en mutert variant av fusjonsproteinet som ikke ville gitt noen binding. Manglende binding til 

en av disse to negative kontrollene i forhold til binding til det testede fusjonsproteinet er et 

tegn på spesifikk binding til dette proteinet. I denne oppgaven ble det første alternativet valgt 

som negativ kontroll.  

4.4.1 Stimulering og lysering av Jurkat cellene 

Ønsket antall celler ble tatt ut og spunnet ned ved 1200 rpm i 8 minutter ved romtemperatur. 

Supernatanten ble helt av og cellene resuspendert i 5 ml PBS som så ble samlet i et 

Falconrør og spunnet ned ved 1200 rpm i romtemperatur. Supernatanten ble kastet. Cellene 

ble så resuspendert i PBS til cellekonsentrasjon på 100 millioner celler per ml.  

Prøvene ble så stimulert etter stimuleringsskjemaet under (Tabell 3). De ustimulerte prøvene 

ble ”stimulert” med PBS. Dette for at de skal bli behandlet på lik linje med de andre prøvene 

når det gjelder tilsetting av stimuleringsmiddel og resuspendering av prøvene. Anti-CD3 

prøvene ble aktivert i 2,5 min, da tidligere forsøk har vist at denne stimuleringstiden gir mest 

tyrosinfosforylerte proteiner. For pervanadatbehandling er det vist at det er stimuleringstid 

på 5 minutter som gir best tyrosinfosforylering. 

For å ha kontroll på stimuleringstidene og lyseringstidene til de forskjellige prøvene kan det 

være lurt å sette opp et tidsskjema (se Tabell 3) for stimulering og lysering av cellene på 

forhånd. Tallene i tabellen referer til minutter fra starten av forsøket. 
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Tabell 3 - Tidsskjema for stimulering av Jurkat cellene 

 Ustim – 1 Ustim – 2 α-CD3 – 1 α-CD3 - 2 PV – 1 PV – 2 

På 37 oC 0 1 2 3 12 13 

Stimulere (5 µl) 5 6 7 8 17 18 

Lysere  

(500 µl 2 x lysis) 
10 11 9,5 10,5 22 23 

Stimuleringstid 5 min 5 min 2,5 min 2,5 min 5 min 5 min 

  

Stimuleringsløsningene ble først laget i stand, og fortynnet i ønsket konsentrasjon. For anti-

CD3 var det ønskelig med en stimuleringskonsentrasjon på 5 µg/ml. Konsentrasjon på røret 

med anti-CD3 var på 2400 µg/ml og ble derfor fortynnet med PBS til ønsket konsentrasjon. 

Stimuleringsløsningene ble så satt på forvarming på varmebadet for at de skulle være på 

37
o
C ved stimuleringstidspunktet.  

Prøvene ble tilsatt stimuleringsmiddel etter tidsskjemaet over, og resuspendert godt. Likt 

volum lyseringsløsning (2 x lysis) som cellesuspensjonsvolumet ble så tilsatt prøvene etter 

angitte tider, og prøvene resuspendert godt og tatt over på is. Prøvene ble lysert i minimum 

20 min på is og virvlet opp ca tre ganger underveis. Videre ble lysatet spunnet ned ved 

13 000 rpm i 10 minutter ved 4
o
C, og lysatet overført videre til preabsorberingstrinnene i 

pulldownforsøket.  

4.4.2 Preabsorbering 

Preabsorberingstrinnet er til for å fange opp “forurensninger” i lysatet som vil binde seg 

uspesifikt til kulene, slik at disse ikke vil interferere med resultatet. Det er ønskelig å helst 

bare få opp de proteinene som binder seg spesifikt til TSAd-SH2-domenet. 

Preabsorberingstrinnet blir derfor utført med 3 repetisjoner. Mengden Sepharosekuler 

(Sepharose 4B/Sepharose GST) som ble brukt kommer an på antall celler og dermed 

mengden lysat. For 300 millioner celler ble det brukt 1800 µl løsning med Sepharosekuler 

(rene kuler 1/3 av dette) til hvert preabsorberingstrinn. Ønsket antall Sepharosekuler ble tatt 

ut, og vasket 3 ganger med 1 x lyseringsbuffer. Så sentrifugert ned ved 7000 rpm mellom 

hver vask og supernatanten fjernet. Lysatene fra de forskjellige stimuleringene ble så 

overført til hvert sitt rør i preabsorberingstrinn 1. Rørene på så satt på rotasjonshjul ved 4
o
C i 

30 min. Videre ble kulene spunnet ned ved 7000 rpm i 3 min, og lysatene overført videre til 

rørene med Sepharosekuler i preabsorberingstrinn to. Samme ble gjentatt i de neste 
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preabsorberingstrinnene. Etter tredje preabsorberingstrinn ble lysatene overført til selve 

pulldown forsøket. 

4.4.3 Pulldown 

GST fusjonsprotein pulldown teknikken går ut på at man blander cellelysat sammen med 

fusjonsproteinet som er koblet på Sepharosekuler slik at man tillatter fusjonsproteinet å 

interagere med proteiner i cellelysatet (70;71). Eller sagt på en enklere måte så bruker man 

GST fusjonsproteinene som en fiskestang for å fiske ut interagerende proteiner fra løsningen. 

Preabsoberte lysat ble tilsatt GST fusjonsproteinet som var koblet på Sepharosekuler. 

Lysatene fra de ustimulerte, de anti-CD3 aktiverte og de pervandatbehandlede prøvene ble 

fordelt over på GST kuler som en negativ kontroll og på GST-TSAd-SH2 kuler. Det er på 

GST-TSAd-SH2 kulene man ønsket å se en binding av proteinet, mens man ikke ønsket en 

binding til den negative kontrollen. En evt binding til GST kulene vil si at proteinene i 

lysatet binder seg uspesifikt til GST-Sepharosekulene og ikke spesifikt til TSAd-SH2. 

Mengden kuler som man skal benytte seg av i forsøket kommer an på mengden protein 

bundet til kulene og antall celler i lysatet. I pulldownforsøkene i denne oppgaven ble det 

brukt fra 25-200 µl av GST-TSAd-SH2 kuler eller GST kuler. Kulene ble først vasket tre 

ganger med 1 x lyseringsbuffer. Kulene spinnes ned ved 7000 rpm  i 3 min ved 4
o
C, og 

supernatanten fjernes mellom hver gang. Lysatene ble så overført til rørene med henholdsvis 

GST kuler og GST-TSAd-SH2 kuler, og rørene satt på rotasjonshjul ved 4
o
C i 45 min. 

Kulene ble så spunnet ned ved 7000 rpm i 3 min ved 4
o
C og supernatanten fjernet. Videre 

ble kulene vasket 3 ganger med 1 x lyseringsbuffer. Proteinene som interagerer med GST-

TSAd-SH2 hadde nå bundet seg til kulene, og vi kunne dermed kjøre prøver av kulene på 

SDS-PAGE gel og videre blotte de over på PVDF membraner for å detektere bindingen med 

Western. Prosedyre for kjøring av SDS-PAGE gel og western blott er tidligere beskrevet 

under 4.1.4 og 4.3.1. 

Membranene etter blottingen ble så probet med forskjellige antistoffer for å kunne detektere 

bindingspartnere til TSAd-SH2. Antistoffene som ble valgt ut var basert på resultater fra 

testen av antistoffene direkte på cellelysat av Jurkat celler. Manglende signal i lysatet fra 

dette forsøket førte til eksludering av samme antistoff i pulldownforsøket, på grunn av 

mindre sannsynlighet for å kunne dra ut nettopp dette proteinet fra lysatene om vi ikke klarte 

å detektere at dem var tilstede. En av membranene ble dessuten probet med anti-fosfotyrosin. 
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Ut i fra dette antifosfotyrisinblottet kan man se bindinger til proteiner med fosforylerte 

tyrosiner som man har dratt ned ved bestemte molekylstørrelser. Noen av disse kan være de 

man ha påvist med andre antistoff, mens andre igjen kan være interaksjonspartnere som man 

ikke har identifisert enda.  GST er tatt med som en negativ kontroll ved pulldown, og ved å 

probe en av membranene med anti-GST ser man om det har blitt applisert lik mengde med 

GST-kuler som TSAd-SH2-kuler.
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5. Resultater 

5.1 Produksjon av rekombinant TSAd-SH2-protein 

5.1.1 Proteinekspresjon 

En forutsetning for dette prosjektet var å ha tilgjengelig rekombinant TSAd-SH2-protein. 

Dette ble laget som beskrevet i materiale og metode. For å undersøke om det var blitt laget 

rekombinant GST-TSAd-SH2-protein ble prøvene kjørt på en gel. Spørsmålet var om det 

hadde kommet opp noe protein under 37 kDa som kunne stemme overens med det 

rekombinant produserte TSAd-SH2. Figur 6 viser bånd både i uindusert prøve og i lysatet, 

og at proteinekspresjonen er tydelig oppregulert i indusert prøve. Pelletfraksjonen viser at 

det er en stor andel av TSAd-SH2 igjen i pelletfraksjonen.  

 

 

5.1.2 Oppbinding av GST-TSAd på glutation-Sepharosekuler 

GST-TSAd-SH2 ble renset opp fra lysatet ved hjelp av glutation Sepharosekuler (som 

beskrevet i 4.1.3). Dette ble videre benyttet til pulldownforsøk eller eluert fra kulene og 

brukt til probing av peptidarray.  

Figur 7 viser at vi har fått bundet opp TSAd-SH2 på glutation sepaharosekulene ved at det er 

et markant bånd rett under 37 kDa. Båndet for GST finner vi ved ca 25 kDa. I tillegg til disse 

to båndene er det to bånd til som kommer tydelig frem, det ene av disse båndene ligger 

mellom 37-50 kDa, mens det andre av de to ligger rett over 75 kDa.  

      

Figur 6 – Proteinekspresjon av TSAd-SH2: 
Figuren viser prøver fra uindusert prøve (U), 
lysat (L) og pelletfraksjonen (P) som ble 
separert på en 12,5 % SDS-PAGE gel. Gelen 
ble så farget med Coomassie brilliant blue slik 
at proteinbåndene kom til syne. Som man kan 
se på figuren er proteinekspresjonen 
oppregulert i de induserte prøvene. TSAd-SH2 
er det båndet som ligger under 37 kDa, og vi 
kan oppservere en god del protein igjen i 
pelletfraksjonen. Figuren viser resultatene fra ett 
av i alt tre tilsvarende forsøk.  

 



32 

Resultater 

   

5.1.3 Eluering av GST-TSAd-SH2 fra glutation-Sepharosekuler 

Proteinet GST-TSAd-SH2 må først bli eluert fra glutation-Sepharosekulene før det kan bli 

benyttet til probing av peptidarray. Dette gjøres ved å tilsette overskudd av fritt glutation 

(som er et lite peptid) som da vil konkurrere ut bindingen av GST-TSAd-SH2 til kulene. 

Til tross for at vi klarte å eluere ut en god del protein fra kulene, ser vi tydelig ut i fra Figur 8 

at det var igjen en god del protein på kulene etter to runder med eluering. Det er dessuten 

ikke bare båndet for TSAd-SH2 som vi fant i eluatene, men også de andre båndene som vi 

observerte på kulene. Hva disse båndene representerer vet vi ikke med sikkerhet, men det 

kan være uspesifikke bindinger, at kulene var vasket for dårlig, mulige dimere eller 

aggregater av TSAd-SH2. 

 
 

 

Figur 7 – Oppbinding av GST-TSAd-SH2 
på glutation sepharosekuler: Figuren 
viser prøver fra lysatene før (Lf) og etter 
(Le) preclearing, samt proteiner bundet 
opp på glutation sepharosekuler (K). 
Proteinene i prøvene ble separert på en 
12,5 % SDS-PAGE gel og farget med 
Coomassie brilliant blue. Et markant bånd 
oppunder 37 kDa viser at vi har fått bundet 
opp TSAd-SH2 på kulene. Figuren viser 
resultatene fra ett av i alt tre tilsvarende 
forsøk  

Figur 8 – Eluering av GST-TSAd-SH2 fra 
glutation sepharosekuler: Figuren viser 
gutation sepharosekulene før (Kf) og etter 
(Ke) eluering, samt eluatene etter første- 
(E1) og andre elueringstrinn (E2). Prøvene 
ble separert på en 12,5 % SDS-PAGE gel 
og farget med coomassie brilliant blue. 
Som vi kan se på figuren har vi fått eluert 
ut TSAd-SH2 fra kulene over i eluatene, 
men at det fortsatt sitter igjen rester av 
TSAd-SH2 på glutation sepharosekulene. 
Figuren viser resultatene fra ett av i alt 
seks tilsvarende forsøk.  
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5.2 Peptidarray 

5.2.1 VEGFR-2-peptider 

Som tidligere nevnt i avsnitt 1.7.1 er det kjent at TSAd-SH2-domenet binder seg til VEGFR-

2 pY951. Det var derimot ikke sikkert om denne bindingen var direkte eller indirekte. Det 

har derfor tidligere i laboratoriet vært laget et peptidarray som bestående av åtte 

fosfopeptider som representerer deler av VEGFR-2-reseptoren. Dette arrayet ble probet med 

GST-TSAd-SH2-protein. Resultatet viste klar binding til VEGFR-2 pY951 peptidet 

(upublisert). Dette signalet har derfor siden vært brukt i laboratoriet som kvalitetskontroll av 

nyprodusert GST-TSAd-SH2 for å sjekke at det er riktig foldet og fortsatt stabilt. Ingen 

binding til VEGFR-2 Y951 ble tolket som et tegn på at proteinet var misfoldet eller at det 

hadde blitt degradert ved lagring dersom det tidligere hadde vist seg å binde seg riktig. 

Tidligere erfaringer med dette proteinet i laboratoriet har vist at proteinet kan være vanskelig 

å produsere og heller ikke er stabilt over tid.  

Resultatene fra et av disse forsøkene ser man i Figur 9. I dette forsøket med probingen av 

peptidarrayet fikk vi opp et sterkt signal ved tyrosin 951 som forventet. Vi fikk også opp 

noen andre signaler som vi kan se ut i fra figuren, men disse har vist seg å varierer mer fra 

forsøk til forsøk (figurer ikke vist for alle forsøkene). Dette forsøket ble utført med flere 

repetisjoner, og det ble sett klart signal ved tyrosin 951 i de fleste av tilfellene. Manglende 

signal ved Y951 ble tolket som et tegn på degradert eller misfoldet protein, som derfor ikke 

ble brukt videre. 

  

5.2.2 Screening for TSAd-SH2 ligander 

For å identifisere nye ligander for TSAd-SH2, gjorde vi en in silico SMALI-analyse. Som 

omtalt i avsnitt 1.8 viste SMALI-analysen at subgruppe 1C av SH2-domene, som TSAd-SH2 

tilhører, hadde en sterk predisposisjon for ligander med asparagin i P+2 posisjonen (56). 

 

Figur 9 – Binding av GST-TSAd-SH2 til VEGFR-2 
pY951: Figuren viser resultatet fra probingen av et 
peptidarray bestående av 8 fosfotyrosinholdige 
peptider fra VEGFR-2. Arrayet ble probet med GST-
TSAd-SH2 i konsentrasjonen 40 µg/ml over natt, og så 
blottet med anti-GST. Som vi kan se fra figuren binder 
GST-TSAd-SH2 seg til VEGFR-2 pY951. Figuren viser 
resultatene fra ett av i alt seks tilsvarende forsøk. 
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Peptidene til arrayet ble valgt ut i fra predikerte proteiner fra in silico screeningen. Alle 

proteiner som var predikert å inneholde minst en mulig TSAd-SH2 ligand med stor 

sannsynlighet, og som var kjent å være uttrykt i T-celler eller endotelceller, ble tatt med på 

peptidarrayet når det ble utviklet. Peptider av alle de kjente pY i proteinene som ble foreslått 

ble inkludert på arrayet.    

Ut ifra peptidarrayet (Figur 10) kan man se at det har kommet opp signaler, dvs bindinger til 

en rekke av peptidene ved probing med TSAd-SH2. Hver ”flekk” (spot) på peptidarrayet 

tilsvarer en del av et peptid. Den skjematiske tegningen viser hvilke proteiner som er 

lokalisert hvor på arrayet. For en fullstending oversikt over peptidsekvensen på arrayet se 

Vedlegg 2. 

Figuren viser også tydelig at probingen mest trolig har foregått litt skjevt, og at vi dermed 

har fått en gradient i forhold til signalstyrken på flekkene. Det vil da si at signalene som 

ligger i radene 3-5 på figuren trolig er sterkere enn de skulle ha vært, og at signalene som 

ligger i radene 1-2 på figuren er svakere enn de i virkeligheten er. Dette har vi tatt høyde for 

når vi har bedømt bindingssignalet til de forskjellige peptidene.  

 

Figur 10 – Screening for TSAd-SH2 ligander: Figuren viser resultatene fra et 
screeningarray etter nye ligander til TSAd-SH2- Arrayet ble probet med GST-TSAd-
SH2 i konsentrasjonen 40 µg/ml over natt, og deretter blottet med anti-GST. 
Flekkene (spottene) på figuren viser binding til peptidet. Kart over hvilke peptider 
som er plassert hvor på arrayet er vist i skjemaet under.  

5.2.3 Kartlegging av TSAd-SH2 spesifisitet for VEGFR2 pY951 

VEGFR-2 pY951 er tidligere blitt vist å binde seg til TSAd-SH2. Vi ønsket derfor å 

undersøke spesifisiteten for denne bindingen grundigere. Først ønsket vi å se om signalet 
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vedvarte om vi fjernet aminosyrer fra hver side av fosfotyrosinen. Først fjernet vi aminosyrer 

fra den C-terminale enden, deretter fra den N-terminale enden. Resultatene fra probingen 

(Figur 11 A) av de trunkerte VEGFR-2 peptidene forteller oss helt klart at aminosyrene N-

terminalt for fosfotyrosinen som er viktig for binding. Så fort man fjerner en aminosyre fra 

den N-terminale delen så forsvinner signalet helt, mens signalet vedvarer når man fjerner 

aminosyrer fra den C-terminale delen. Dette er overraskende og må derfor undersøkes 

nærmere. 

 

Figur 11 – Kartlegging av TSAd-SH2 spesifisiteten ovenfor VEGFR-2 pY951: 
Figuren viser to array som kartlegger spesifisiteten til TSAd-SH2 ovenfor VEGFR-2 
pY951. Arrayene ble probet med GST-TSAd-SH2 i konsentrasjonen 40 µg/ml over 
natt, og deretter blottet med anti-GST. Figur A viser binding av TSAd-SH2 til 
trunkerte VEGFR-2 peptider, mens figur B viser binding til muterte VEGFR-2 
peptider. Fosfotyorsinene (pY) er markert med rødt, mens aminosyrene som har 
blitt skiftet ut på den N-terminale eller C-terminale enden er markert med blått.  

Etter å ha trunkert VEGFR-2 peptidene, undersøkte vi betydningen av enkelte aminosyrer 

plassert i forhold til fosfotyrosinen. Vi så både på om det hadde noen betydning å bytte ut 

noen aminosyrer i den N-terminale eller den C-terminale enden av peptidet i forhold til 

fosfotyrosinen. Aminosyrene som ble valgt for å erstatte var store aminosyrer som tar mye 

plass (”bulky”). Som vi ser av Figur 11 B ble først fosfotyrosinen (pY) byttet ut med en ikke 

fosforylert tyrosin (Y). Videre ble alanin (A) i P+3-posisjon byttet ut med leucin (L), 
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isoleucin (I) eller valin (V). Glycin (G) i P+2 ble byttet ut med asparagin (N), og valin i P+1 

ble byttet ut med alanin. På den andre siden av tyrosinen ble asparaginsyre (D) i P-1 byttet ut 

med alanin eller lysin (K) og lysin i P-2 ble byttet ut med alanin.  

Vi så et sterkt signal ved skifting av glycin i P+2 med asparagin, noe som stemmer overens 

med SMALI-prediksjonen som nevnt i avsnitt 1.8. Vi så videre at det ikke har noe å si om vi 

bytter ut asparaginsyren i P-1 med enten alanin eller lysin, vi får fortsatt opp klare signaler 

på arrayet. Derimot ser vi at signalet blir betraktelig svakere ved utskiftning av lysin i P-2 

posisjon med alanin. Utifra dette kan det se ut som om VEGR-2 pY951 ikke er et optimalt 

peptid for binding til TSAd-SH2, siden vi kan finne liknende peptider som har vesentlig 

sterkere bindingsevne til TSAd-SH2. 

5.2.4 Replikasjon av utvalgte partnere; MEKK2, ITCH og VCP 

Flere av proteinene vi undersøkte i screeningfasen har tidligere vært knyttet til TSAd, selv 

om nøyaktig bindingssted ikke har vært påvist. Det gjelder MEKK2, ITCH og VCP, og vi 

valgte å undersøke disse på nytt med et nytt peptidarray. 

MEKK2 er et av de peptidene som vi observerte et svakt signal på screening-arrayet (Figur 

10). På screening-arrayet kunne vi observere et svakt signal for MEKK2 ved pY250, mens vi 

ved den gjentatte undersøkelsen (Figur 12 A) helt klart ser et tydelig signal. Dette er med på 

å styrke antagelsen om en gradient på screening-arrayet. Som vi ser ut i fra figuren er 

binding avhengig av at tyrosinen i posisjon 250 er fosforylert.  

ITCH er et av de peptidene vi observerte sterke signaler på screening-arrayet. Spesielt med 

tanke på at ITCH var på den delen av arrayet som hadde sterkest signal, kunne det derfor 

tenkes at signalet ikke var reelt. På screening-arrayet var bare det ene av de to 

fosforyleringsstedene tatt med, nemlig pY420. Vi ville derfor teste dette på nytt for å 

bekrefte om bindingen på det store arrayet stemte. Ved dette nye arrayet var både ITCH 

pY343 og ITCH pY420 tatt med, og vi ser her på Figur 12 B at det er sterk binding til 

pY420, men ikke til pY343. Det vil da si at det er den fosforylerte tyrosinen i posisjon 420 

som er viktig for binding til TSAd-SH2.  

VCP var ikke med på det første peptidarrayet, men VCP er som tidligere nevnt en kjent 

bindingspartner til TSAd (49). I dette replikasjonsforsøket ble derfor VCP peptidene tatt 
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med. Vi ønsket å se nærmere på bindingen til de forskjellige fosfotyrosinene i proteinet 

VCP. En av hovedsetene for fosforylering av VCP i T-celler har tidligere vært vist å være 

Y805 (49), men det har vært uklart om TSAd-SH2 vil binde seg direkte til Y805 siden Y805 

er den nest siste aminosyren i VCP proteinet, og dermed ikke er et klassisk bindingspunkt til 

SH2-domener. Forsøket bekreftet binding til VCP Y805 med et kraftig signal på arrayet. Det 

var også signaler fra VCP Y138 og VCP Y796. På Figur 12 C ser man signalene samt 

oversikt over aminosyresekvensen til hvert av peptidene på arrayet.   

 

Figur 12 – Replikasjon av MEKK2, ITCH og VCP: Figuren viser binding av GST-
TSAd-SH2 til forskjellige fosfotyrosinholdige peptider til proteiner som allerede er 
kjente bindingspartnere til TSAd-SH2. Membranene ble probet med GST-TSAd-
SH2 i konsentrasjonen 40 µg/ml over natt, og så blottet med anti-GST. Som vi kan 
se ut i fra figuren binder TSAd-SH2 seg til MEKK2 pY250 og at bindingen er 
avhenging av at tyrosinen er fosforylert. For ITCH ser vi binding til ITCH pY420, 
mens vi for VCP får sterk binding til VCP pY805, men også binding til VCP pY138 
og VCP pY796. 

5.3 Uttrykk av mulige TSAd-SH2 ligander i Jurkat celler 

Vi har brukt Jurkat T-celler som modell. For å kunne gå videre testet vi derfor ut hvilke 

proteiner som er naturlig tilstede. De proteinene vi klarte å detektere i cellelysat fra Jurkat 

celler som enten var pervanadatbehandlet eller stimulert med anti-CD3 antistoff ble tatt med 

til videre testing. 
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5.3.1 Ekspresjon av TSAd ligander i Jurkat celler 

Først sjekket vi ekspresjonen i hvilende celler (figur ikke vist), men for å få oppregulert 

ekspresjonen ble det valgt å pervanadatbehandle Jurkat cellene. Som nevnt tidligere er 

pervanadat en kraftig hemmer av tyrosinfosfataser. Ved å hemme denne forblir proteinene i 

cellen i stor grad fosforylert. I dette forsøket ble Jurkat cellene behandlet med pervanadat i 5 

minutter før cellene ble lysert. Lysatet og pelletfraksjonen ble så kjørt på gel, og blottet over 

på en PVDF-membran ved western blotting. Membranene ble så probet med antistoffene vi 

ønsket å sjekke for om ville gi noen binding til Jurkat lysatene etter pervanadatbehandling. 

Resultatene fra denne probingen ser man i Figur 13. I Tabell 4 ser man oversikt over 

antistoffene brukt i forsøket samt størrelsen på molekylene.  

 

Tabell 4 – Proteiner som ble testet for reaksjon med antistoffer 

brukt i forsøk nevnt i avsnitt 4.3 
Protein Forventet str Protein Forventet str 

HRS 86 kDa SIT-02 30-40 kDa 
actin 42 kDa LIME 31 kDa 
SHC-1 46, 52 og 66 kDa CD6 71 kDa 
CD28 44 kDa NTAL-4 30 kDa 
LAT 37 kDa NTAL-7 30 kDa 
SHP-1 68 kDa TSAd 52 kDa 
SIT-01 30-40 kDa   

 

I dette forsøket ble det påvist binding til anti-LAT, anti-SHP-1 og anti-SIT 01 og 02 (to 

antistoff for samme protein) ved lysatene. Det kom dessuten opp et signal for anti-SHC-1 tett 

oppunder 75 kDa.  

For anti-actin og anti-LIME ble det påvist signaler, men bare i pelletfraksjonen. Det ble ikke 

påvist noen binding til hverken anti-HRS, anti-CD6, anti-CD28 eller anti-NTAL 4 og 7. Det 

kan skyldes at proteinet ikke er uttrykt i hvilende Jurkat celler 
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Figur 13 – Uttrykk av proteiner i pervanadatbehandlede Jurkat celler: Figuren 
viser resultatene fra Jurkat celler behandlet med pervanadat i 5 min før de ble lysert 
og separert på SDS-PAGE gel, så western blottet over på en PVDF-membran og 
probet med forskjellige antistoffer. I lysatene (L) kan vi observere binding til LAT, 
SHP-1,SHC-1, SIT-01 og -02. I pelletfraksjonen (P) kan vi observere binding til 
actin og LIME. Vi kunne ikke observere noen binding til CD6, CD28 eller NTAL-4 og 
-7. 

5.3.2 Ekspresjon av proteiner i anti-CD3 aktiverte Jurkat celler 

Så lenge vi ikke har reagenser som kan påvise noen av de mulige TSAd-SH2 bindings 

partnerne er det heller ingen hensikt å gå videre med disse i pulldownforsøk. Det er 

imidlertid en del proteiner som ikke uttrykkes i hvilende celler men som kommer opp etter 

aktivering. 

Aktivering av Jurkat cellene med anti-CD-3 antistoff vil derfor kunne øke mengden av disse 

proteinene i lysatene. Jurkat cellene ble i dette forsøket stimulert med anti-CD3 i henholdsvis 

16, 24 og 48 timer, og vi undersøkte ekspresjonen av de proteinene vi hadde reagens til. Det 

så imidlertid ikke ut til å være veldig stor forskjell i utrykket mellom de forskjellige 

stimuleringstidene (se Figur 14). Det var dessuten ikke alle antistoffene som ble testet som 

det kom opp signaler fra lysatene. For anti-CD6 fikk vi bare opp signaler i pellet, for actin 

fikk kom det opp noen signaler, men veldig svake og grumsete og også her mest i 

pelletfraksjonen. For anti-CD28 derimot kom det ikke opp noen signaler i det hele tatt, 

hverken i lysat eller pellet. For anti-SHC-1, anti-LAT, anti-TSAd og anti-SIT kom det opp 
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klare og tydelige bånd i lysatet. Selv i de ustimulerte prøvene var det klare signaler i lysatene 

ved disse antistoffene. Unntaket er for anti-TSAd hvor det kom opp litt svakere signal i de 

lysatet for den ustimulerte prøven.  

  

Figur 14 – Ekspresjon av proteiner i anti-CD3 aktiverte Jurkat celler: Figuren 
viser resultater fra Jurkat celler som ble aktivert med anti-CD3 antistoff i 
henholdsvis 16, 24 og 48 timer. Deretter lysert, kjørt på SDS-PAGE gel, western 
blottet og probet med forskjellige antistoff. Vi kunne observere binding til lysatene 
for LAT, TSAd, SHC-1 og SIT. For CD6 ble det observert binding i pelletfraksjonen. 
For actin kom det opp signaler, men svake og utydelige. For CD28 derimot fikk vi 
ikke opp noen signaler. 

5.4 Pulldown med GST-TSAd-SH2 

GST-pulldown er som nevnt tidligere en metode for å identifisere nye protein-protein 

interaksjoner. I denne oppgaven ble metoden brukt for å finne nye interaksjonspartnere for 

TSAd-SH2-domenet. Proteinene som bandt seg til GST-TSAd-SH2 ble separert på SDS-

PAGE og blottet med anti-pY antistoff. Ut ifra fosfotyrosinblottet kan man observere at 

TSAd-SH2 har dratt ned flere bånd som man ikke ser i lysatene (Figur 15). En del av disse 

båndene er foreløpig ikke identifisert, mens andre har vi klart å identifisere. På samme figur 

er det skrevet inn noen proteiner som kan stemme overens med molekylvektstørrelsen på de 

båndene som vi har fått dratt ned ved pulldown.  
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Ser man nærmere på figuren for fosfotyrosinblottet, kan man også observere at vi har fått 

dratt ned en del bånd i de ustimulerte prøvene som vi ikke får opp i lysatet. Det er også blitt 

dratt ned en del bånd i de anti-CD3 aktiverte og de pervanadatbehandlede prøvene. Det er et 

bånd som skiller seg klart ut i prøvene behandlet med pervanadat som vi ikke har fått opp i 

de andre. Dette proteinet ligger rett oppunder 100 kDa, og kan muligens være VCP som har 

en molekylvektstørrelse på 97 kDa. 

 

 Figur 15 – Pulldownforsøk med TSAd-SH2: Figuren viser resultater fra 
pulldownforsøk med GST-TSAd-SH2 bundet opp glutation Sepharosekuler og 
Jurkat cellelysat som enten var ustimulerte (-), aktivert med anti-CD3 i 2,5 minutt (α-
CD3) eller behandlet med pervanadat i 5 minutter (PV). Prøvene ble separert på 
SDS-PAGE gel, western blottet og så blottet med forskjellige antistoffer. Øverst på 
figuren vises et blott probet med anti-fosfotyrosin. Resultatene fra prøvene 
behandlet med pervanadat er vist med kortere eksponering øverst til høyre. De 
grønne strekene på siden angir proteiner dratt ned ved pulldown med TSAd-SH2. 
Under vises pulldownforsøkene blottet med henholdsvis anti-LAT, anti-SHP-1, anti-
SHC-1 og anti-SIT. Nederst vises kontrollblottet med anti-GST. Figuren viser 
resultatene fra ett av i alt fire pulldownforsøk. 
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Videre har vi valgt ut noen antistoffer for noen proteiner vi ønsket å påvise ved pulldown. 

Blant antistoffene som ble testet finner vi anti-LAT, anti-SHP-1, anti-SHC-1 og anti-SIT. 

Anti-GST ble også benyttet for å teste at det ble applisert lik mengde med den den negative 

kontrollen med GST-kuler som TSAd-SH2-kuler.  

LAT og SHP-1 ble dratt ned av TSAd-SH2 både i ustimulerte, anti-CD3 aktiverte og 

pervanadatbehandlede prøver. For SIT derimot ble det bare vist binding i prøvene behandlet 

med pervanadat, mens vi for SHC-1 ikke fikk noen binding ved pulldown hverken i 

stimulerte eller ustimulerte prøver. Det at vi ikke klarte å dra ned SHC-1 ved pulldown betyr 

ikke at TSAd og SHC-1 ikke interagerer, bare at vi i dette pulldown forsøket ikke klarte å 

detektere en eventuell interaksjon mellom dem.  
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6. Diskusjon 

I denne oppgaven har jeg fokusert på å finne nye bindingspartnere for TSAd-SH2. Ved en 

peptidarrayscreening kom vi frem til mange potensielle bindingspartnere til TSAd-SH2. 

Gikk deretter videre med noen av funnene, og for SHP-1 og LAT ble interaksjonen også 

bekreftet i Jurkat celler.   

6.1 Produksjon av rekombinant TSAd-SH2-protein  

Å produsere rekombinant TSAd-SH2 har tidligere vist seg å være en teknisk utfordring 

(Andersen, under arbeid). Resultatene fra TSAd-SH2 ekspresjonen (Figur 6) viste en god del 

av proteinet igjen i pelletfraksjonen.  Dette er det man kaller for såkalt inklusjonslegemer 

(60). Inklusjonslegemer er aggregater av ufoldete proteiner og dannes ofte ved overuttrykk 

av rekombinante proteiner i bakterier. Store mengder protein kan føre til ukorrekt 

proteinfolding og dermed dannelsen av inklusjonslegemer. TSAd-SH2-domenet har vist seg 

å være spesielt disponert for å danne inklusjonslegemer. Det har også vært vanskelig å lage 

stabil TSAd-SH2 i løsning (Andersen, under arbeid). Fordi det har vært vanskelig å lage 

TSAd-SH2, har dette blitt viet spesiell oppmerksomhet i denne oppgaven. Vi benyttet et 

peptidarray med 8 fosfopeptider av VEGFR-2 reseptoren som en bekreftelse på at proteinet 

vi hadde fått dannet ved proteinekspresjon var korrekt foldet eller at det ikke hadde degradert 

over tid ved lagring. Siden TSAd-SH2 er et relativt ustabilt protein er det viktig å kontrollere 

at det fortsatt er stabilt før man går videre med det i et større og mer tidkrevende forsøk.   

Jeg har klart å rense ut TSAd-SH2 fra lysatene over på glutation Sepharosekulene som vi 

kan se ut i fra Figur 7. Vi kan også observere at vi har fått med flere bånd enn det som 

tilsvarer TSAd-SH2 og som ligger oppunder 37 kDa. Vi ser blant annet GST-båndet som 

ligger ved 25 kDa, men kan også observere noen bånd som ligger litt høyere opp. Det er 

uvisst hvorfor vi får opp eget bånd for GST når vi utrykker TSAd-GST sammen, men det er 

noe vi bruker å se uten at vi helt forstår hvorfor. Videre i elueringsforsøket (Figur 8) ser vi at 

vi har klart å eluere ut TSAd-SH2 fra kulene igjen ved å tilsette overskudd av fritt glutation. 

De båndene som vi observerte på kulene kan vi også observere i eluatene (markert med piler 

på Figur 8). Vi vet ikke hva disse proteinene representerer. Det kan være aggregater av 

TSAd-SH2 eller det kan være proteiner som har festet seg uspesifikt til glutathionkulene. 
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Disse båndene er tilstede i så stor grad at de kan være med på å påvirke resultatene fra videre 

forsøk, ved at de kan bidra til uspesifikke bindinger. Dette bør man derfor tenke på når man 

skal se på resultatene fra både peptidarrayene og pulldownforsøkene. 

6.2 Peptidarray som metode for å finne nye mulige 
interaksjonspartnere til TSAd-SH2 

Peptidarray er en rask, enkel og systematisk måte å finne nye protein-protein 

interaksjonspartnere til TSAd-SH2 (65;66). SMALI-algoritmen som har blitt nevnt tidligere 

(avsnitt 1.8) er for eksempel basert på binding av SH2-domener på et peptidarray. Når man 

benytter seg av denne metoden er det viktig å passe på at hele membranen blir likt dekket 

med proteinløsning. Ser man på resultatene fra det store screening-arrayet (Figur 10) ser man 

helt klart en gradient. Denne gradienten skyldes trolig en skjev probing av membranen, som 

kan komme av at probingen ble utført i en pose. Dette forsøket kunne derfor med fordel ha 

blitt utført en gang til for å få bekreftet resultatet og også få bedre inntrykk av de relative 

bindingsaffinitetene. Slik som resultatene er i dag kan man ikke med sikkerhet bedømme om 

TSAd-SH2 binder seg noe sterkere til et av peptidene enn de andre. Det man kan si noe om 

er binding eller ikke binding. 

Ser man nærmere på sekvensen til de peptidene det ble påvist binding til på screening-

arrayet er det vanskelig å se en sammenheng mellom peptidene som ga binding/ikke binding. 

Vi ser at det ikke alltid var den SMALI-predikerte bindingen med asparagin i P+2 posisjon 

som ga sterkest signal (liste over peptidsekvensene finnes i Vedlegg 2). Dette indikerer da at 

SMALI-prediksjonen kanskje ikke er så treffsikker som man skulle håpe på når man vil 

finne mulige interaksjonspartnere til TSAd-SH2-domenet. Alternativt kan det være at det 

peptidarrayet som ble benyttet som metode her ikke er spesifikk nok. Binding til 

peptidarrayet er derimot en indikasjon på om det er verdt å gå videre med proteinet i videre 

forsøk som for eksempel pulldown.  

På grunnlaget av resultatene fra screeningsforsøket, har vi utarbeidet en figur som viser noen 

av de nye ligandene til TSAd-SH2 (Figur 16). Blant ligandene er det reseptorer og andre 

molekyler som sitter bundet til cellemembranen i enten NK-celler, T-celler eller 

endotelceller. På NK-cellene finner vi reseptoren CD226, mens vi blant reseptorene som 

sitter på T-cellene finner vi CD6, CD28 og CD229, i tillegg finner vi andre 
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membranbunnende molekyler som LAT, SIT og LIME. På endotelcellene finner vi 

reseptorene PDGFRB, VEGFR-2, VEGFR-1, TIE-1, TIE-2 OG PTPRK.  

 

 

Figur 16 – Nye TSAd-SH2 ligander: Figuren viser noen av de nye mulige 
ligandene til TSAd-SH2 som ble påvist på screeningarrayet. PM: Plasmamembran. 
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TSAd kan se ut til å binde seg til disse via sitt SH2-domene og dermed kunne modulere 

aktiveringen av cellen. Hva denne moduleringen fører til kan vi ikke si noe om på nåværende 

tidspunkt, da det kreves mer forskning på dette området. I denne oppgaven har vi 

utelukkende fokusert på SH2-domenet i TSAd, men TSAd har som nevnt tidligere også flere 

andre bindingssteder på den C-terminale enden som muligens kan være med på å frakte 

proteiner, slik som kinasene Lck og Itk, frem til bindingsstedet. 

På grunnlag av resultatene fra screening-arrayet ble laget et nytt array som inneholdt blant 

annet ITCH og MEKK2 som også var tilstede på det store arrayet. På det store arrayet var 

det sterke signaler til ITCH, men dette peptidet var på den siden av arrayet med sterkest 

signaler. På den siden med svakest signaler fant vi MEKK2 og vi ønsket derfor å sjekke 

disse bindingene på nytt og sammeligne dem med hverandre. Resultatene fra den nye 

probingen støtter teorien om at det var en gradient på det screening-arrayet, ved at signalet 

var kraftigere, og mer likt signalet for ITCH denne gangen. For ITCH var det i tillegg tatt 

med ytterligere en fosfotyrosin på det nye arrayet. Signaler på ITCH pY420 og ikke på ITCH 

pY343 tyder på at det er fosfotyrosinen i posisjon 420 som er viktig for binding til TSAd-

SH2. Resultatene fra probingen av MEKK2 tyder på at det er MEKK2 pY250 som er viktig 

for binding til TSAd-SH2, og at tyrosinen er avhengig av å være fosforylert for binding. 

Både resultatene fra ITCH og MEKK2 samsvarer med SMALI-prediksjonen da det er 

tyrosinene som har en asparagin i P+2 posisjon som har fått binding (37;56). 

Vi brukte også peptidarray for å kartlegge nærmere spesifisiteten til VEGFR-2 interaksjonen 

med TSAd-SH2. Resultatene fra probingen av de trunkerte VEGFR-2 peptidene (Figur 11 

A) kan tyde på at det er aminosyrene på den N-terminale enden av fosfotyrosinen som er 

viktig for binding. Det er interessant å se at så fort man fjerner én aminosyre fra N-terminale 

delen så forsvinner signalet helt, mens man på den C-terminale delen kan fjerne aminosyrer 

nesten helt inn til fosfotyrosinen uten at signalet forsvinner. Hvorfor signalet er såpass svakt 

ved den første flekken hvor peptidet er inntakt er uklart. Muligens kan det skyldes en feil ved 

arrayet, eller en feil som skyldes gjennomføringen av forsøket. Det er også betenkelig at så 

fort man fjerne bare en aminosyre (basisk) fra den N-terminale delen så forsvinner signalet 

helt. Man kan begynne å undre på hvorfor signalet forsvinner så fort. Det kunne dessuten 

vært veldig interessant og sett resultatet om man hadde fjernet den siste aminosyren på den 

C-terminale delene helt ved siden av fosfotyrosinen, for å se om signalet fortsatt var tilstede 
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da. Er man avhengig av den siste aminosyren eller kan man fjerne den helt og sitte igjen med 

bare fosfotyrosinen på enden og likevel fått opp signal? 

SH2-domener binder seg til fosfotyrosiner og at spesifisiteten er bestemt av noen aminosyrer 

som står plassert C-terminalt for tyrosinen (36). Asparagin i P+2 posisjonen var foretrukket 

for TSAd, Grb2 og en del andre (37;56). Ser man på resultatene fra de trunkerte VEGFR-2 

reseptorene her så ser det ut til at det er de N-terminale aminosyrene som er avgjørende for 

binding og ikke de på den C-terminale enden. For SAP-SH2 derimot har man funnet ut at 

bindingen var avhengig av at 2 av 3 mulige bindingssteder var oppfylt for binding. Enten 

binding til treonin/serin på P-2 posisjon, et fosfotyrosin i 0 posisjon, eller valin/isoleucin på 

P+3 posisjonen (38;39). Det er mulig at TSAd-SH2 kan ha et tilvarende bindingsmønster. 

Det støttes av at TSAd-SH2 binder seg til VCP pY805 som bare har en aminosyre C-

terminalt for fosfotyrosinen. Videre viser de muterte VEGFR-2 peptidene at man får binding 

selv når ikke tyrosinen er fosforylert (Figur 11 B). Ut i fra dette er det trolig at signalet hadde 

vedvart selv ved fjerning av aminosyren helt inn til fosfotyrsinet. 

Ser man på VCP-arrayet kan man observere en sterk binding til pY805 som er den nest siste 

aminosyren på den C-terminale enden av dette proteinet. Det er tidligere rapportert at 

nettopp denne tyrosinen er den som ble sterkest fosforylert i VCP (35;49). Det faktum at det 

er den nest siste aminosyren på enden av proteinet har tidligere gitt litt usikkerhet rundt hvor 

godt TSAd-SH2 vil binde seg til nettopp denne tyrosinen. Sammenligner man resultatene fra 

dette arrayet og arrayet fra VEGFR-2 trunkerte peptider, så ser det jo ut til at den C-

terminale enden på peptidet ikke har så mye å si for bindingen. Det viser seg derimot at det 

er den N-terminale enden i forhold til tyrosinen som har noe å si.  

VEGFR-2 peptidet er neppe det mest optimale TSAd-SH2 peptidet. Ser man på resultatene 

fra de muterte VEGFR-2 peptidene i Figur 11 B ser vi at signalet blir klart sterkere ved 

skifting av guanin til asparagin i P+2 posisjonen. Dette stemmer godt overens med SMALI-

prediksjonen, men står i kontrast til resultatene fra de trunkerte VEGFR-2 peptidene, hvor 

det ikke så ut til at bindingen var avhengig av den C-terminale enden. Legger man 

resultatene fra disse to forsøkene sammen kan det tyde på at man er avhengig av den N-

terminale enden for å opprettholde bindingen med TSAd-SH2, men at en asparagin i P+2 

posisjonen kan styrke bindingen ytterligere. Det kunne vært interessant og å undersøke om 
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man får binding uten den N-terminale enden av peptidet dersom det er en asparagin i P+2 

posisjonen. 

Det kan også se ut til at TSAd-SH2 fortrekker enten alanin eller lysin i P-1 posisjonen av 

VEGFR-2 peptidet. De to aminosyrene i seg selv er ganske forskjellige, men kanskje bare 

det faktum at vi har fjernet den sure aspartaten fra den posisjonen som gjør at 

bindingsaffiniteten øker? (Oversikt over strukturformlene til de forskjellige aminosyrene 

finnes i Vedlegg 3). Dette er jo litt i kontrast til hva Li og Hwang et al. kom frem til når det 

gjaldt SAP-SH2, hvor det var aminosyrene i posisjon P-2 og P+3 som var viktig for binding 

(38;39). Vi forventer imidlertid at ulike SH2-domener vil ha ulik spesifisitet for ulike 

aminosyrer i bestemte posisjoner. Dette vil jo være en mekanisme for å sikre spesifisitet i 

signaleringsveiene i cellen. 

6.3 Påvisning av nye interaksjonspartnere til TSAd-SH2 

Etter å ha påvist mulige nye interaksjonspartnere ved hjelp av peptidarrayene ville vi 

undersøke om interaksjonen også skjer i Jurkat T-celler. Vi testet ut en rekke antistoffer på 

cellelysat fra Jurkat celler for å finne ut om vi kunne påvise om disse proteiene var uttrykt i 

cellelysatene. Det viste seg at det ikke var alle proteinene vi fikk binding til på peptidarray 

som vi klarte å påvise uttrykk av i cellelysatene ved hjelp av western blotting og probing 

med antistoffer. I celler behandlet med pervanadat påviste vi følgende proteiner i 

cellelysatene: LAT, SHP-1, SHC-1 og SIT. I følge produktdatabladet til leverandøren av 

antistoffet SHC-1 foreligger dette proteinet i flere isoformer, og man kan dermed få opp 

signaler ved tre forskjellige molekylvektstørrelser ved Western blott, henholdvis 46, 52 og 

66 kDa. Signalet som vi fant kommer opp oppunder 75 kDa kan være isoformen på 66 kDa, 

men siden det ligger noe høyt og kan det også være en uspesifikk binding.  

Noen av proteinene fikk vi ikke opp signaler for i det hele tatt, mens andre igjen fikk vi bare 

opp signal i cellepelleten, den uløselige fraksjonen i cellene. En del proteiner, inkludert 

TSAd, er hovedsakelig uttrykt i aktiverte T-celler. Proteinene som ble påvist i prøvene 

behandlet med pervanadat, ble også påvist i Jurkat cellene som var aktivert med anti-CD3 

antistoff. Her ble det i tillegg testet og påsvist at TSAd var tilstede, med et svakt bånd i den 

ustimulerte prøven og sterke ved stimulering. For de andre antistoffene som ga signaler 

signaler i cellelysater etter anti-CD3 stimulering var det liten forskjell mellom signalene fra 
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ustimulerte prøver eller prøver som var langtidsstimulert med anti-CD3 antistoff. Det vil da 

si at det ikke er nødvendig med stimulering for å kunne påvise at disse proteinene er tilstede 

i Jurkat T-cellene. De proteinene jeg ikke klarte å påvise, kan likevel være uttrykt i Jurkat T-

celler. Det kan være mange årsaker til nettopp dette (72). For eksempel kan det skyldes at 

antistoffet jeg har brukt ikke er gode nok. Det kan også skyldes at det ikke ble brukt høy nok 

konsentrasjon eller lang nok inkubering, eller evt en blottefeil. Blottefeil er imidlertid mindre 

sannsynlig siden forsøkene gikk parallelt og jeg har fått positive resultater for noen av 

antistoffene. 

Ved pulldownmetoden ønsket vi å påvise en protein-protein interaksjon mellom TSAd-SH2-

domene og et annet protein. Fordelen med denne metoden er som beskrevet tidligere (under 

4.4) at den er enkel og kan identifisere lavaffinitetsinteraksjoner. Denne metoden har 

dessverre også sine begrensninger. Man kan for eksempel ikke være sikker på at det man har 

fått dratt ned fra cellelysatet binder seg spesifikt til fusjonsproteinet, eller om det er et helt 

proteinkompleks som man har fått dratt ned. Pulldown er en grei metode å starte med for å 

karakterisere nye interaksjonspartnere, og så kan man heller gå videre med flere 

forsøksmetoder og bekreftende studier. (For eksempler på ulike forsøk se eget avsnitt om 

videre arbeid 6.5). 

Vi observerte helt klart flest bånd i Jurkat cellene som ble behandlet med pervanadat. Det 

skyldes sannsynligvis at det i disse prøvene var størst mengde av fosforylerte proteiner, og 

altså størst konsentrasjon av mulige ligander for TSAd-SH2 domenet. Det var ett bånd som 

utmerket seg her i forhold til de andre. Dette båndet ligger rett oppunder 100 kDa og kan 

muligens representere VCP som har en molekylvekt på 97 kDa. VCP har blitt rapportert om 

tidligere som en bindingspartner til TSAd (49), og ut i fra peptidarray-forsøket som ble utført 

(avsnitt 5.2.4) ser vi også binding til VCP. Vi har imidlertid ikke hatt antistoff mot VCP for 

å kunne verifisere denne antagelsen. 

Fosfotyrosinblottet som viser fosforylerte proteiner som TSAd har dratt ned viser helt klart 

flere bånd. I Tabell 5 er de observerte båndene fra pulldownforsøket oppsummert. Hvilke 

proteiner som ligger bak alle disse båndene er ennå uklart, men noen av dem har en 

molekylvekt som kan passe overens med proteiner som tidligere er blitt påvist som 

interaksjonspartnere til TSAd. Båndet som kommer opp rundt 150 kDa kan for eksempel 

være PLCγ som det tidligere har blitt vist at TSAd binder seg til (53). Dette båndet kom frem 
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tydeligere i den ustimulerte prøven enn i de stimulerte prøvene. Rundt 75 kDa kan vi 

observere tre bånd i den anti-CD3 stimulerte prøven, hvorav det øverste av dem også dukker 

opp i den ustimulerte prøven. Disse båndene eller noen av dem kan muligens være Zap-70, 

Itk eller kanskje rett og slett SHP-1 (se Tabell 5). Jeg har påvist interaksjon mellom SHP-1 

og TSAd-SH2 ved hjelp av pulldown og probing med spesifikt antistoff. SHP-1 var i tillegg 

med på screeningarrayet men ga ikke signaler der, noe som trolig skyldes gradienten på 

arrayet. Et annet protein jeg har bekreftet binding til, både ved hjelp av peptidarray og 

pulldown probet med spesifikt antistoff er LAT som ligger rundt 37 kDa. 

I tillegg til disse båndene som vi muligens kjenner bindingspartneren til, kom det opp flere 

bånd på fosfotyrosinblottet som vi ennå ikke vet hva er. Disse båndene ligger sånn ca på 

hendholdsvis 160,80, 60 og 30 kDa. Siden det er veldig vanskelig å se nøyaktig 

proteinstørrelse ut i fra blottet er det vanskelig å komme med noen konkrete forslag til hvilke 

proteiner disse båndene muligens kan representere. Kanskje er det noen av de som vi har 

funnet binding til på screening-arrayet over de SMALI-predikerte proteinene? I Vedlegg 4 

kan man se en oversikt over proteinene på screening-arrayet og molekylvektstørrelsen til 

disse. 

Tabell 5 – Proteiner identifisert ved pulldown med GST-TSAd-SH2 
Molekylvektstr. Hva kan det 

være? 

Lysat PD – ustim PD – α-CD3 PD - PV 

~ 160 kDa ?  X X   

~ 150 kDa PLC   X X X 

~ 97 kDa VCP  X     X 

~ 80 kDa ?  X X X X 

~ 72 kDa Itk  X   X X 

~ 67 kDa SHP-1  X   X X 

~ 60kDa ?   X X X 

~ 37 kDa LAT  X   X X 

~ 30 kDa ? X X X   

 

6.4 TSAd og utviklingen av kreft 

TSAd-SH2 interaksjon med VEGFR-2 pY951 spiller en rolle i utviklingen av kardannelse 

(22). Kardannelse er viktig faktor i tumorvekst, ved at tumoren får tilførsel av næring for å 
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kunne vokse. Vi har nylig funnet ut at fravær av TSAd gir økt resistens mot tumor (Berge, 

under arbeid). Derfor så vi nærmere på hva som bestemmer bindingsspesifisiteten mellom 

TSAd-SH2 og VEGFR-2 pY951. Ved å undersøke bindingsaffiniteten mellom TSAd-SH2 

og VEGFR-2 nærmere kan man utnytte denne informasjonen videre i utviklingen av en 

antagonist som kan blokkere denne interaksjonen. En slik antagonist kan kanskje brukes 

terapeutisk i kreftbehandlingen en gang i fremtiden. 

Vi har sett at ved å bytte ut noen aminosyrer i VEGFR-2 pY951 peptidet, kan vi få sterkere 

binding av TSAd-SH2 enn det opprinnelige peptidet. Spesielt er det interessant at asparagin i 

posisjon +2 fra pY gir mye sterkere binding til TSAd-SH2. Dette kan vise seg å være et godt 

utgangspunkt for å finne et peptid som kan blokkere TSAd-SH2 interaksjonen med VEGFR-

2. Vi har derimot ikke kommet noe nærmere inn på hva som kan blokkere for TSAd-

VEGFR-2 interaksjonen. 

6.5 Forslag til videre arbeid 

Det kreves helt klart videre forskning på området, både med tanke på å finne nye mulige 

bindingspartnere, men også flere forsøk på å bekrefte det vi allerede har funnet. Det finnes 

også andre metoder man kan benyttes for å identifisere nye protein-protein interaksjoner til 

TSAd-SH2-domene, både in-vitro og in-vivo metoder (71). Blant in-vitro metodene finner vi 

blant annet immunopresipitering (IP)/co-immunopresipitering (Co-IP), far-western analyser, 

NMR og massespektroskopi. Som in-vivo metoder kan man benytte seg av blant annet gjær-

to-hybrid-systemet eller Immunofluorescence/FRET.  

Av de overnevnte metodene kan neste steg være å ta for seg Co-IP og FRET. Co-IP er en 

mye brukt metode, og den går ut på å isolere målproteiner og dets tilhørende komplekser fra 

cellelysater. Denne metoden er bassert på spesifikke interaksjoner mellom antistoff og 

antigen (målproteinet). Disse spesifikke interaksjonene gir en kraftig rensing av målproteinet 

fra cellelysatene i ett enkelt trinn, og med tilstrekkelig renhet for identifikasjon (73). 

Förster resonans energioverføring (FRET) (eller ”fluorescence resonans energy transfer”) er 

et fotofysisk fenomen hvor energien overføres fra første eksiterte elektrontilstand til et 

fluorofor (donor) til et annet nærliggende absoberende (men ikke nødvendigvis emitterende) 

molekyl (akseptor). FRET gjør det mulig å visualisere og analysere komplekse hendelser i 
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celler, organeller og suborganelle forbindelser i biologiske prøver. FRET kan utføres ved 

hjelp av et fluorescensmikroskop (74). 

Når det gjelder kartleggingen av bindingsspesifisiteten mellom TSAd-SH2 og VEGFR-2 

pY951 har vi foreløpig bare gjort forsøket en gang, og det er derfor nødvendig å gjenta 

forsøket for å bekrefte de funnene man kom frem til. Videre kan man utvikle en mulig 

antagonist som kan binde seg sterkt til VEGFR-2 og dermed blokkere for denne 

interaksjonen. Et slikt peptid vil kunne brukes for å hemme angiogenese, og dermed 

tumorvekst og vil kunne være interessant tilskudd til annen kreftbehandling.
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7. Konklusjon 

I denne oppgaven har jeg identifisert en rekke nye mulige interaksjonspartnere for TSAd-

SH2 ved hjelp av peptidarray som metode. Spesielt interessant var det å finne at TSAd 

muligens binder seg til flere mulige reseptorer og proteiner på T-celler som kan bidra til å 

modulere T-celle aktivering. To av disse nye interaksjonspartnerene, SHP-1 og LAT, har jeg 

bekreftet ved hjelp av pulldown og probing med spesifikt antistoff. Jeg har også funnet at 

TSAd-SH2 binder seg til flere uidentifiserte fosforylerte proteiner både i ustimulerte, anti-

CD3 aktiverte og pervanadatbehandlede Jurkat T-celler.  

I denne oppgaven har jeg også startet med kartleggingen av bindingsaffiniteten mellom 

TSAd-SH2 og VEGFR-2 ved hjelp av peptidarray som metode. Vi har funnet peptider som 

binder seg sterkere til TSAd-SH2 enn det native peptidet. Dette er initielle studier for å 

komme frem til en mulig antagonist som kan hemme TSAd-SH2 binding, og dermed bidra 

til økt resistens mot tumor.  
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Vekst/Dyrkningsmedier 

Dyrkningsmedier for E.coli 

Lurium Broth (LB) medium, 1 L:

Bacto trypton        10 g 

Bacto yeast extract      5 g 

NaCl        10 g 

Evt justere pH til 7 med 5 M NaOH 

MQ-vann        ad 1L 
LB mediet autoklaveres ved 121 oC i 30 min. Ampicillin ble tilsatt mediet før bruk i en sluttkonsentrasjon på 

50 mg/ml. Lagret ved romtemperatur.

 

LB agar skåler med ampicillin, 500 ml (20 stk)

LB-medium       500 ml 

Agar-agar       7,5 g 
LB-mediet med agar ble autoklavert ved 121 

o
C i 30 min. Ampicillin (50 µg/ml) ble tilsatt etter avkjøling. 

Deretter fordelt ut i sterile petriskåler. Avkjølt, satt opp ned og lagret ved 4 
o
C. 

 

 
SOC medie, 1 L:

Bacto trypton       20 g 

Bacto yeast extract      5 g 

NaCl        0,5 g 

250 mM KCl       10 ml 

2 M NaOH til pH 7,0 

MQ-vann       950 ml 

2 M MgCl2 (steril)      5 ml 

1 M glucose (steril)      20 ml 
Blander alt til og med MQ-vann, juster pH til 7,0 med 2 M NaOH, autoklaveres ved 121 

o
C i 20 min. Etter 

avkjøling tilsettes sterilfiltrert MgCl2 og glukose. Mediet oppbevares ved -20
o
C til det skal benyttes.

 

M9 minimalt medium 

5xM9 salter        200 ml 

1 M MgSO4       2 ml 

20 % glukose       20 ml 

1 M CaCl2       0,1 ml 

MQ-vann       ad 1000 ml 
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Vekstmedieum for celler 

Vekstmedium for Jurkat TAg celler

 
RPMI 1640       500 ml 

FBS         50 ml  

Natriumpyrovat (100 X)     5 ml  

Ikke essensielle aminosyrer     5 ml  

HEPES (1 M)       5 ml  

Streptomycin/penicillinløsning (10 000:10 000)  5 ml  

2-Mercaptoetanol (14,3 M stock, end 0,5 µM)  17,4 µl 
Medium lages i sterilbenk og lagres ved 4

o
C.

 

Buffere og løsninger 

Lyseringsløsning for E.coli 

Lysozym 100 mg/ml, 10 ml

 
Lysozym       25 mg 

PBS        10 ml

 

GST lyseringsbuffer, 30 ml 

 
1 % Triton x100      1500 µl (av 20 % løsning) 

1 mM DTT       30 µl (av 1 M løsning) 

1 mM PMSF       300 µl (av 100 mM løsning) 

0,5 mg/ml lysozym      150 µl (av 100 mg/ml løsning) 

5 µg/ml       30 µl 

PBS        28,2 ml 

 
 

1 x PBS, pH=7,4, 1 L 

 
NaCl        8 g 

KCl        0,12 g 

Na2HPO4        1,14 g 

KH2HPO4       0,24 g 

HCl til pH = 7,4 

MQ-vann       ad 1 L 

 
 



63 

Vedlegg 1 

Buffere og løsninger til GST fusjonsprotein 

Elueringsbuffer til glutation-Sepharosekuler, 10 ml

 
50 mM TrisHCl pH 8,0     0,5 ml, 1 M 

10 mM redusert glutation     30 mg 

1 mM PMSF (100 mM)     100 µl 

MQ-vann        ad 10 ml

 

Vaskeløsning – 50 mM TrisHCl pH 8,0, 5 ml

 
1 M Tris HCl       0,25 ml 

MQ-vann       ad 5 ml

 

Stimuleringsløsninger for Jurkat celler 

100 mM Na3VO4, 1 ml

 
Na3VO4       0,0184 g 

MQ-vann       1 ml 

 
 

100xPV, 40 µl 

 
100 mM Na3VO4      4 µl 

1 % H2O2       36 µl 

 
 

2xPV, 2 ml 

 
100xPV       40 µl 

MQ-vann       1960 µl 

 
 

Buffere og løsning for cellelysering av Jurkat 

1x lyseringsbuffer (0,2xPH), 20 ml 

 
10 % NP40       2000 µl 

0,5 M NaF       2000 µl 

0,1 M Na3VO4      200 µl 

2x Trislysisbuffer      6000 µl 

25x proteasehemmer      180 µl 

MQ-vann       9620 µl 
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1x lysis (1xPH, OGP) 

 
1x lyseringsbuffer (0,2xPH)     1 ml 

25xPH        40 µl 

10xOGP       100 µl 

 
 

2x lysis (1xPH, OGP), 1 ml 

 
10 % NP40       200 µl 

0,5 M NaF       200 µl 

0,1 M Na3VO4      20 µl 

2x Trislysisbuffer      300 µl 

25x proteasehemmer      80 µl 

10x OGP       200 µl 

 
 

2 x Trislysisbuffer, 100 ml 

 
40 mM Tris HCl pH 7,4     4 ml av 1 M løsning 

200 mM NaCl       20 ml av 1 M løsning 

MQ-vann       ad 100 ml 

 
 

NP40 stamløsning, 10 ml 

 
10 % NP40       1 ml av 100 % 

2 x Trislysisbuffer      9 ml 

 
 

NaF stamløsning, 100 ml 

 
0,5 M NaF       2,1 g 

2 x Trislysisbuffer      ad 100 ml 

 
 

Proteasehemmer 25 x 

Proteasehemmermiks i tabletter    1 tablett 

MQ-vann       2 ml 
Løses i vann og oppbevares i batcher ved -20

o
C 
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Buffere og løsninger for SDS-PAGE og Western blotting 

SDS-PAGE gel 

 
Seperasjonsgel-løsning 12,5 %, 50 ml 

40 % acrylamid      15,6 ml 

Tris-HCl, pH=8,8      12,5 ml 

20 % SDS       250 µl  

MQ-vann       ad 50 ml 

 

Stackingel-løsning 4 %, 50 ml 

40 % acrylamid      5 ml 

Tris-HCl, pH=6,8      12,5 ml 

20 % SDS       250 µl 

MQ-vann       ad 50 ml 

 

For en gel brukes 5 ml til seperasjonsgel, og 2 ml til stackingel. For polymerisering av gel-

løsningene over tilsettes 25 µl APS og 5 µl TEMED. 

 
 

Coomassie brilliant blue fargeløsning, 2000 ml 

 
Coomassie blue R-250     0,5 g (0,3 mM) 

Metanol (bland til alt er løst)     800 ml (40 %) 

Eddiksyre (99%)      140 ml (7 %) 

MQ-vann       Ad 2000 ml 
Oppbevares i romtemperatur 

 

 
Coomassie blue avfargingsløsning, 1000 ml 

 
30 % Metanol       300 ml  

10 % Eddiksyre      100 ml  

MQ-vann       Ad 1000 ml 
Oppbevares i romtemperatur 

 

 
5xSDS loading buffer, 9,5 ml 

 
1 M TrisHCl pH 6,8      0,6 ml 

50 % Glyserol       5 ml 

10 % SDS       2 ml 

β-merkaptoetanol      0,5 ml 

1 % Bromfenylblått      1,0 ml 

MQ-vann       0,9 ml 
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10 % SDS-kjørebuffer, 1000 ml 

 
Tris         30 g 

Glycin        144 g 

SDS        10 g 

MQ-vann       ad 1000 ml 

 
 

Overføringsbuffer til Western blotting, 1000 ml 

 
Tris         3 g 

Glycin        14,4 g 

Metanol       100 ml 

MQ-vann       ad 1000 ml 

 
 
10x TBS buffer, 5000 ml 

 
Tris        60,55g 

NaCl        438,3 g 

MQ-vann       ad 5000 ml 

 
 

TBS med 0,1 % Tween (TBS-T), 3 L 

 
TBS buffer       3 L 

Tween 20       3 ml 
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Vedlegg 2 

Oversikt over peptider på SMALI-arrayet. 

(K=kolonne, R=rad) 

Protein K R Tyrosin Peptidsekvens Signal Predikert 

VEGFR2-Y801-p 1 1 181 G G E L K T G pY L S I V M D P     

VEGFR2-Y951-p 2 1 182 R F R Q G K D pY V G A I P V D ++ nei 

VEGFR2-Y996-p 3 1 183 E E A P E D L pY K D F L T L E     

VEGFR2-Y1008 4 1 184 T L E H L I C pY S F Q V A K G     

VEGFR2-Y1054-p 5 1 185 F G L A R D I pY K D P D y V R     

VEGFR2-Y1059-p 6 1 186 D I y K D P D pY V R K G D A R     

VEGFR2-Y1175-p 7 1 187 A Q Q D G K D pY I V L P I S E     

VEGFR2-Y1214-p 8 1 188 V C D P K F H pY D N t A G I S   ja 

PDGFRB-Y579-p 9 1 189 V s s D G H E pY I y V D P M Q     

PDGFRB-Y581-p 10 1 190 s D G H E y I pY V D P M Q L P     

PDGFRB-Y740-p 11 1 191 T G E S D G G pY M D M S K D E     

PDGFRB-Y751-p 12 1 192 S K D E s V D pY V P M L D M K     

PDGFRB-Y763-p 13 1 193 D M K G D V K pY A D I E S S n     

PDGFRB-Y771-p 14 1 194 A D I E S S n pY M A P y D N y     

PDGFRB-Y857-p 15 1 195 D I M R D S N pY I S K G S T F     

PDGFRB-Y1009-p 16 1 196 L D T S S V L pY T A V Q P N E     

PDGFRB-Y1021-p 17 1 197 P N E G D N D pY I I P L P D P     

MEKK2-Y240-p 18 1 198 R M P R A Q s pY P D N H Q E F     

MEKK2-Y250-p 19 1 199 N H Q E F s D pY D N P I F E K (+) Ja 

SHP-1-Y61-p 20 1 200 I Q N S G D F pY D L y G G E K     

SHP-1-Y64-p 21 1 201 S G D F y D L pY G G E K F A T     

SHP-1-Y301-p 22 1 202 S N I P G S D pY I N A N y I K     

SHP-1-Y306-p 23 1 203 S D y I N A N pY I K N Q L L G     

SHP-1-Y374-p 24 1 204 E V G M Q R A pY G P y S V T N     

SHP-1-Y377-p 25 1 205 M Q R A y G P pY S V T N C G E     

SHP-1-Y536-p 26 1 206 Q K G Q E S E pY G N I T y P P   Ja 

SHP-1-Y541-p 27 1 207 S E y G N I T pY P P A M K N A     

SHP-1-Y564-p 28 1 208 S K H K E D V pY E N L H T K N   Ja 

CENTD1-Y77-p 29 1 209 K M Q D I P I pY A N V H K T K     

CENTD1-Y473-p 30 1 210 S S Q A I S P pY A C F Y G A S     

PDK1-Y9-p 1 2 211 A R T T S Q L pY D A V P I Q S +++ Nei 

PDK1-Y373-p 2 2 212 S E D D E D C pY G N y D N L L (+) Ja 

PDK1-Y376-p 3 2 213 D E D C y G N pY D N L L S Q F     

SLAP-130-Y571-p 4 2 214 T T A V E I D pY D s L K L K K     

SLAP-130-Y651-p 5 2 215 L D M G D E V pY D D V D T S D     

SLAP-130-Y755-p 6 2 216 C R N E E G K pY G y V L R S y     
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SLAP-130-Y757-p 7 2 217 N E E G K y G pY V L R S y L A     

SLAP-130-Y762-p 8 2 218 y G y V L R S pY L A D N D G E     

SLAP-130-Y771-p 9 2 219 A D N D G E I pY D D I A D G C     

SLAP-130-Y780-p 10 2 220 D I A D G C I pY D N D         (+) Ja 

GIT1-Y383-p 11 2 221 D L D D Q H D pY D s V A s D E     

GIT1-Y510-p 12 2 222 D R Q A F s M pY E P G s A L K     

GIT1-Y545-p 13 2 223 E L E D D A I pY S V H V P A G     

GIT1-Y554-p 14 2 224 V H V P A G L pY R I R K G V s     

GIT1-Y598-p 15 2 225 G s G A D s D pY E N t Q S G D ++ Ja 

PYK2-Y402-p 16 2 226 C s I E s D I pY A E I P D E t     

PYK2-Y579-p 17 2 227 R Y I E D E D pY y K A s V T R     

PYK2-Y580-p 18 2 228 Y I E D E D y pY K A s V T R L     

PYK2-Y881-p 19 2 229 D R T D D L V pY L N V M E L V     

TP53BP1-Y610-p 20 2 230 T V A A S S I pY S M Y T Q Q Q     

TP53BP1-Y664-p 21 2 231 Q Q H P E N I pY S N S Q G K P     

COAP-Y249-p 22 2 232 V D T C R G H pY N N V S C A V     

COAP-Y579-p 23 2 233 R V K G N N V pY C L D R E C R     

COAP-Y733-p 24 2 234 R K D M S G H pY Q N A L Y L G     

PTPRE-Y696-p 25 2 235 F I D I F S D pY A N F K        

LAT-Y45-p 26 2 236 s t s S D S L pY P R G I Q F K     

LAT-Y161-p 27 2 237 D D y H N P G pY L V V L P D S     

LAT-Y200-p 28 2 238 S M E S I D D pY V N V P E S G     

LAT-Y220-p 29 2 239 S L D G S R E pY V N V s Q E L     

LAT-Y255-p 30 2 240 E E E G A P D pY E N L Q E L N + Nei 

SHP-2-Y62-p 1 3 241 K I Q N T G D pY y D L y G G E + Nei 

SHP-2-Y63-p 2 3 242 I Q N T G D y pY D L y G G E K + Nei 

SHP-2-Y263-p 3 3 243 Q Q E C K L L pY S R K E G Q R     

SHP-2-Y304-p 4 3 244 P N E P V S D pY I N A N I I M + Nei 

SHP-2-Y515-p 5 3 245 M V Q T E A Q pY R F I Y M A V     

SHP-2-Y546-p 6 3 246 S K R K G H E pY t N I K Y s L     

SHP-2-Y584-p 7 3 247 R E D s A R V pY E N V G L M Q + Nei 

Abi-1-Y22-p 8 3 248 K R A L I E S pY Q N L T R V A + Ja 

Abi-1-Y197-p 9 3 249 t L G R N T P pY K t L E P V K     

Abi-1-Y212-p 10 3 250 P P T V P N D pY M t s P A R L     

CD226-Y322-p 20 3 260 D D T R E D I pY V N y P T F s + Ja 

CD226-Y325-p 21 3 261 R E D I y V N pY P T F s R R P     

CD28-Y191-p 22 3 262 S R L L H S D pY M N M T P R R   Ja 

CD28-Y206-p 23 3 263 P G P T R K H pY Q P y A P P R     

CD28-Y209-p 24 3 264 T R K H y Q P pY A P P R D F A + - 

CD28-Y218-p 25 3 265 P P R D F A A pY R S        + - 

CD300LF-Y205-p 26 3 266 P L E G D L C pY A D L T L Q L (+) - 

CD300LF-Y236-p 27 3 267 V D Q V E V E pY V T M A S L P     

CD300LF-Y249-p 28 3 268 L P K E D I S pY A S L T L G A ++ - 

CD300LF-Y263-p 29 3 269 A E D Q E P T pY C N M G H L S     
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LAT2-Y40-p 30 3 270 A K R S E K I pY Q Q R s L R E (+) Nei 

LAT2-Y58-p 30 3 270 S F T G S R T pY S L V G Q A W (+) Nei 

LAT2-Y95-p 30 3 270 E D P A S S R pY Q N F S K G S (+) Ja 

LAT2-Y118-p 30 3 270 I D P I A M E pY y N W G R F S (+) Ja 

LAT2-Y193-p 30 3 270 E D E E S E D pY Q N S A S I H (+) Ja 

LAT2-Y233-p 30 3 270 E E D G E P D pY V N G E V A A + Ja 

CD300LF-Y284-p 30 3 270 G P E E P T E pY S T I S R P   (+) - 

LAT2-Y110-p 30 3 270 R H G S E E A pY I D P I A M E     

LAT2-Y119-p 30 3 270 D P I A M E y pY N W G R F S K     

LAT2-Y136-p 30 3 270 E D D D A N s pY E N V L I C K   Ja 

TIE2-Y897-p 1 4 271 G A C E H R G pY L Y L A I E Y (+) Nei 

TIE2-Y992-p 2 4 272 L S R G Q E V pY V K K T M G R     

TIE2-Y1048-p 3 4 273 G M T C A E L pY E K L P Q G Y + Nei 

TIE2-Y1102-p 4 4 274 M L E E R K T pY V N T T L y E +++ Ja 

TIE2-Y1108-p 5 4 275 T y V N T T L pY E K F T y A G ++ Nei 

TIE2-Y1113-p 6 4 276 T L y E K F T pY A G I D C s A + Nei 

TIE2-S1119-p 7 4 277 T y A G I D C pY A E E A A         

TIE1-Y1027-p 8 4 278 M A I E S L N pY S V Y T T K S (+) Nei 

TIE1-Y1117 9 4 279 M L E A R K A pY V N M S L F E +++ Ja 

VEGFR-1-Y1048-p 10 4 280 F G L A R D I pY K N P D y V R ++ Ja 

VEGFR-1-Y1053-p 11 4 281 D I y K N P D pY V R K G D T R     

CD6-Y629-p 12 4 282 S T S S G E W pY Q N F Q P P P ++ Ja 

CD6-Y662-p 13 4 283 D S T D N D D pY D D I S A A       

CAP1-Y31-p 14 4 284 T S D M H R G pY A D S P S K A + Nei 

CAP1-Y164-p 15 4 285 M N D A A M F pY T N R V L K E ++ Ja 

CAP1-Y354-p 16 4 286 L K Q V A Y I pY K C V N T T L     

SHC-1-Y315 17 4 287 F E L R F K Q pY L R N P P K L     

SHC-1-Y349-p 18 4 288 E E P P D H Q pY y N D F P G K (+) Nei 

SHC-1-Y350-p 19 4 289 E P P D H Q y pY N D F P G K E + Nei 

SHC-1-Y427-p 20 4 290 E L F D D P s pY V N V Q N L D ++++ Ja 

SIT-Y90-p 21 4 291 s V E E V P L pY G N L H y L Q ++ Ja 

SIT-Y95-p 22 4 292 P L y G N L H pY L Q t G R L s ++ Nei 

SIT-Y127-p 23 4 293 A A E E V M C pY T S L Q L R P     

SIT-Y148-p 24 4 294 G P G t P V K pY s E V V L D S     

SIT-Y169-p 25 4 295 S G P E P E L pY A S V C A Q T (+) Nei 

SIT-Y188-p 26 4 296 A s F P D Q A pY A N S Q P A A +++ Ja 

PTPRK-Y858-p 27 4 297 C E G T E s P pY Q t G Q L H P     

PTPRK-Y916-p 28 4 298 Q N R A K N R pY G N I I A y D +++ Ja 

PTPRK-Y922-p 29 4 299 R y G N I I A pY D H S R V I L + Nei 

PTPRA-Y798-p 30 4 300 y I D A F S D pY A N F K     (+) Nei 

ITCH-Y420-p 1 5 301 Q F N Q R F I pY G N Q D L F A ++++ Ja 

LAMR1-Y138-p 2 5 302 Q P L T E A S pY V N L P T I A ++ Ja 

DLG1-Y399-p 3 5 303 K N T S D F V pY L K V A K P T     

DLG1-Y760-p 4 5 304 Y E V D G R D pY H F V T S R E + Nei 



70 

Vedlegg 2  

DLG1-Y784-p 5 5 305 K F I E A G Q pY N N H L Y G T + Ja 

HRS-Y125-p 13 5 313 A F R N E P K pY K V V Q D T y     

HRS-Y132-p 14 5 314 y K V V Q D T pY Q I M K V E G     

HRS-Y216-p 15 5 315 V R V C E P C pY E Q L N R K A     

HRS-Y237-p 16 5 316 T T E L P P E pY L T s P L s Q     

HRS-Y286-p 17 5 317 R L R Q K S T pY T S y P K A E     

HRS-Y308-p 18 5 318 A P P A S s L pY S s P V N S S + Nei 

HRS-Y329-p 19 5 319 I D P E L A R pY L N R N y W E + Ja 

HRS-Y334-p 20 5 320 A R y L N R N pY W E K K Q E E     

CD229-Y309-p 21 5 321 L I K S R D P pY K N R V W V S     

CD229-Y583-p 22 5 322 A P E G Q A D pY D P V T P y V +++ Nei 

CD229-Y589-p 23 5 323 D y D P V T P pY V T E V E S V + Nei 

CD229-Y651-p 24 5 324 E I P E S P T pY E N F T      ++++ Ja 

LIME-Y145 25 5 325 C A G L E A T pY S N V G L A A ++ Ja 

LIME-Y200-p 26 5 326 A A Q V D V L pY S R V C K P K     

LIME-Y235-p 27 5 327 A L A G D L A pY Q T L P L R A     

LIME-Y254 28 5 328 S G P L E N V pY E S I R E L G ++ Nei 

actin-Y198-p 29 5 329 K I L T E R G pY S F t t t A E ++ Nei 

actin-Y294-p 30 5 330 V D I R K D L pY A N T V L S G ++ Ja 

PLD2-Y165 6 5 480 H A A S K Q K pY L E N y L N R     

PLD2-Y169-p 7 5 480 K Q K y L E N pY L N R L L t M     

PLD2-Y179-p 8 5 480 R L L t M S F pY R N Y H A M T   Ja 

PLD2-Y296-p 9 5 480 L I L K C S S pY R Q A R W W A     

PLD2-Y415-p 10 5 480 A L G I N S G pY S K R A L M L     

PLD2-Y470 11 5 480 G R W D D L H pY R L T D L G D + Nei 

PLD2-Y511-p 12 5 480 F F W L G K D pY S N L I T K D + Nei 
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Vedlegg 3 

Oversikt over strukturformelen til aminosyrene: 

 

 

 

Figuren er utarbeidet fra en engelsk versjon hentet fra et googlesøk fra denne siden: 

http://www.personal.psu.edu/staff/m/b/mbt102/bisci4online/chemistry/charges.gif 

 

http://www.personal.psu.edu/staff/m/b/mbt102/bisci4online/chemistry/charges.gif
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Oversikt over peptider og deres molekylvekt i oppgaven 

Protein Mw* Signal på array Reprodusert ved 
WB eller PD? 

VEGFR 2 151,527 kDa Ja + 

PDGFRB 123,968 kDa   

MEKK 2 69,741 kDa Ja  

SHP-1 67,561 kDa  + 

CENTD1 193,452 kDa   

PDK1 63,152 kDa Ja  

SLAP-130 85,421 kDa   

GIT1 84,341 kDa Ja  

PYK2 115,875 kDa   

TP53BP1 213,574 kDa   

COPA (ikke COAP) 138,332 kDa   

PTPRE 80,642 kDa   

LAT 27,930 kDa Ja + 

SHP-2 68,436 kDa Ja  

Abi-1 55,081 kDa Ja  

LAT2 (LAB) 26,550 kDa Ja  

CD226 38,584 kDa Ja  

CD28 25,066 kDa Ja - 

CD300LF 32,335 kDa Ja  

TIE2 125,830 kDa Ja  

TIE1 125,090 kDa Ja  

VEGFR-1 150,769 kDa Ja  

CD6 71,801 kDa Ja - 

CAP1 51,855 kDa Ja  

SHC-1 62,852 kDa Ja  

SIT 21,126 kDa Ja + 

PTPRK 162,102 kDa Ja  

PTPRA 90,600 kDa   

ITCH 102,803 kDa Ja  

LAMR1 (RPSA) 32,854 kDa Ja  

DLG-1 100,355 kDa Ja  

PLD2 105,987 kDa Ja  

HRS 86,192 kDa Ja - 

CD229 72,139 kDa Ja  

LIME 31,288 kDa Ja - 

Actin (ACTB) 41,737 kDa Ja - 

    

VCP 89,322 kDa  - 

    

TSAd 42,934 kDa   

*Molekylvekt er hentet fra Phosphosite.org 


