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Sammandrag 
Golgiapparaten är en organell i den eukaryota cellen som sorterar protein. Proteinet kommer 
från det endoplasmatiska nätverket och transporteras sedan genom golgiapparaten. Hur protein 
transporteras genom golgiapparaten är dock omdiskuterat. Det finns tre huvudsakliga modeller 
för hur protein transporteras, men det finns inget allmängiltigt svar på frågan hur det går till. 
Troligen transporteras olika protein med olika mekanismer. Ett protein som har unika 
egenskaper är prokollagen, som är byggstenen i kollagen. Prokollagen som är ett stort, olösligt 
protein transporteras troligen genom den så kallade mognadsmodellen. Mognadsmodellen 
innebär att cisternae i golgiapparaten mognar till cis-, medial- och transcisternae och får 
respektive cisternaes egenskaper. Det finns många studier som ger stöd till mognadsmodellen 
för prokollagen. De två andra modellerna är vesikel- och tubmodellen. Vesikel- och 
tubmodellen har vesiklar respektive tuber som båda är 40 till 60 nm i diameter, vilket är för 
litet för prokollagen, som är 300 nm långt och 1,5 nm brett. Ytterligare en modell är 
megavesiklar, som är stora vesiklar med en diameter upp till upp till 400 nm. Dessa skulle 
teoretiskt kunna transportera prokollagen. Däremot finns det inte tillräckligt med bevis för att 
prokollagen transporteras i megavesiklar. Mycket tyder på att flera modeller samexisterar, 
vilket innebär en flexibilitet för cellen när protein ska transporteras. 
 
Inledning 
Golgiapparaten fungerar som den eukaryota cellens postkontor. Protein utsöndras från det 
endoplasmatiska nätverket som är translaterade proteins första station. Därefter transporteras 
proteinet till golgiapparaten som i sin tur sorterar och sänder ut protein till deras avsedda 
lokalisation. Det kan vara membranbundna protein, sekretoriska protein eller protein som ska 
förbli kvar inuti cellen. Golgiapparaten byggs upp av tre delar som kallas cisternae. De tre 
olika delarna kallas cis-, medial- och transcisternae. Det kan finnas flera stycken av dessa. 
Ciscisternae är den sida som möter proteinet som kommer först från det endoplasmatiska 
nätverket. Transcisternae är den sista sidan innan proteinet skickas vidare till sin slutstation. 
Medialcisternae är den eller de del(ar) som är mellan cis- och transcisternae (Koga et al. 2016). 
Mellan dessa olika cisternae transporteras protein på olika sätt beroende på deras egenskaper, 
vilket ska presenteras senare. Golgiapparaten tros vara både dynamisk och statisk i sin struktur 
(Emr et al. 2009). Ända sedan upptäckten av golgiapparaten för över ett sekel sedan har 
kunskapen kring organellens struktur och funktion ökat, men det var först när de avancerade 
mikroskopen såsom elektronmikroskop utvecklades som man fick se golgiapparaten i detalj 
(Kartberg et al. 2005). Då kunde man konstatera att det finns mellan fyra och sex stycken 
cisternae hos golgiapparaten i däggdjursceller (Pellett et al. 2013). Det innebär att det finns 
mellan två och fyra medialcisternae mellan ciscisternae och transcisternae hos oss däggdjur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
	 	
	

 
Figur 1. Överblick av golgiapparaten. Figuren visar de olika delarna (cis-, medial- och transcisternae) samt 
transport av protein från det endoplasmatiska nätverket. Omarbetad från Klumperman (2011). 
 

Prokollagen är ett protein som är 300 nm långt och 1,5 nm brett. Det är byggstenen i det som 
senare blir kollagen. För drygt 60 år sedan upptäcktes prokollagenets verkliga struktur som är 
bestående av tre polypeptidkedjor (Ramachandran & Kartha 1954). Kedjorna är tillsammans 
formade till en trippelhelix, bundna av vätebindningar, se figur 2. De tre kedjorna i proteinet 
vrider åt olika håll. Eftersom strukturen liknar ett rep innebär det att det mogna kollagenet är 
ett slitstarkt protein, vilket förklarar varför det bygger upp kroppsliga vävnader såsom hud, ben 
och bindväv. Kollagen är därför ett vanligt protein; drygt en tredjedel av alla mänskliga 
proteiner är något av de 28 typer av kollagen som vi känner till (Shoulders & Raines 2009). 
Eftersom det är ett vanligt protein för en cell att producera är det intressant att följa vägen 
genom cellen. 
 
Kollagenets syntes kan delas in i två delar: inuti cellen och utanför cellen. Syntesen startar med 
transkription i cellkärnan och sedan sker translation i cellens ribosomer. Därefter sker en rad 
förändringar, där bland annat sockermolekyler och disulfidbryggor gradvis bygger upp 
molekylen (Lodish et al. 2000). Detta sker i det endoplasmatiska nätverket, där vissa steg är 
beroende av vitamin C. Innan proteinet sedan når golgiapparaten kallas det prokollagen. Nu har 
molekylen sin trippelhelixstruktur. Vidare transporteras prokollagen genom golgiapparaten och 
sekreteras sedan till extracellulära matrix, det vill säga utsidan av cellen (Koide & Nagata 
2005). Där blir prokollagen i stället tropokollagen, som så småningom bildar kollagenfibrer. 
Det är alltså flera steg som krävs för bildandet av kollagen, där prokollagen är det protein som 
passerar golgiapparaten (Lodish et al. 2000). Frågan är hur detta går till? 
 

Det finns många sjukdomar som är relaterade till kollagen, till exempel fibros och i sin tur 
skleros (Smith & Rennie 2007). Fibros är ett medicinskt tillstånd som i normala fall orsakar ärr 
i sårvävnad, men som i andra fall kan leda till cystor eller förhårdnader, som vid skleros. Det är 
även intressant att studera kollagen ur ett dermatologiskt perspektiv för att förstå hudens 
elasticitet och åldrande. Eftersom syntesen av kollagen sker i flera steg är det av intresse att 
förstå hur prokollagen transporteras genom golgiapparaten. 
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Figur 2. Kollagenets struktur. A) och B) Tredimensionell bild av de tre polypeptidkedjorna sammanbundna i en 
molekyl. C) och D) Kollagen med bindningar och aminosyror synliga. Omarbetad från Shoulders & Raines 
(2009). 
 
Transporten genom golgiapparaten är dock omdiskuterad. Det finns tre huvudsakliga modeller 
som omfattar alla proteiner: vesikel-, tub- och mognadsmodellen. De olika mekanismerna är 
specialiserade på att transportera specifika proteiner med sina specifika egenskaper. 
Modellerna kan även samverka med varandra. Men eftersom prokollagen är ett så pass stort 
protein kan man fråga sig hur det över huvud taget är möjligt för golgiapparaten att 
transportera det? Syftet med den här artikeln är därför att bidra till förståelsen kring hur 
prokollagen transporteras genom golgiapparaten. Detta genom att presentera och sedan 
diskutera forskning inom området. 
 
Jämförelse mellan transportmodeller 
Mognadsmodellen 
Golgiapparaten har studerats i över 60 år, men innan avancerade mikroskop fanns tillgängliga 
var det svårt att visualisera protein och utesluta alternativa transportvägar i golgiapparaten. 
Med en vidareutveckling av exempelvis elektronmikroskop finns nu möjlighet att visualisera 
mognadsmodellen utan att begränsas experimentellt. Mognadsmodellen innebär att varje 
cisternae mognar till cis-, medial- och transcisternae med proteinerna i behåll. Det betyder att 
proteinerna inte lämnar cisternae under transporten. Det har påståtts att en retrograd transport 
med hjälp av vesiklar dessutom samexisterar med mognadsmodellen (Martinez-Menárguez et 
al. 2001). Mognadsmodellen har studerats i däggdjur, jäst (Matsuura-Tokita et al. 2006), alger 
(Becker et al. 1995) och växter (Donohoe et al. 2013), och anses vara en accepterad modell 
med mycket bevis. Följande studier undersöker mognadsmodellen i celler från däggdjur i första 
hand. 
  
Mironov et al. (2001) jämför prokollagen och ett litet G-protein från ett rabiesvirus (hädanefter 
kallat VSVG: vesicular stomatisis Indiana virus eller vesikulärt stomatitvirus) och deras 
transportväg genom golgiapparaten. I studien använder de sig av mänskliga fibroblastceller 
från hud. Fibroblastceller finns bland annat i hud och bindväv, och är särskilt aktiva i syntesen 
av kollagen. De är dessutom platta och är därför bra för att visualisera migration i cellen i 
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mikroskop. Mironov et al. (2001) använde sig av ett mikroskop som visar grönfluorescerande 
protein (GFP) samt elektronmikroskop. Det som sker med GFP är att genen som kodar för GFP 
fuseras med genen av intresse. Detta innebär att det bildas en chimär med ett GFP-protein som 
sedan kan studeras. Syftet med studien var att förstå om prokollagen och VSVG för det första 
transporteras i samma hastighet och för det andra om det innebär att de transporteras med 
samma transportmetod (mognadsmodellen). De ville även veta om VSVG, precis som 
prokollagen, stannar i cisternae som mognadsmodellen förutsäger. Anledningen till varför de 
använde sig av VSVG är för att det är ett lösligt, litet protein som, när det transporteras med 
prokollagen, transporteras långsammare än normalt. Normalt transporteras små protein snabbt. 
 
Mironov et al. (2001) menar att hastigheten för transport i celler beror på vilken celltyp det 
handlar om, och därför måste förutsättningarna för prokollagen och VSVG vara detsamma. 
Därmed måste koncentrationen av prokollagen och VSVG regleras i samma cell, så de kan 
vara synliga samtidigt i mikroskop. Normalt finns en differens i koncentration hos olika protein 
i cellen, vilket medför svårigheter för studerandet av migration. Prokollagen och VSVG måste 
även kunna synkroniseras i deras väg till golgiapparaten. Detta innebär att de ska starta sin 
transport samtidigt i golgiapparatens cissida. Då kan man ta reda på om de transporteras lika 
snabbt. Detta kontrollerar man genom att reglera sekretion från det endoplasmatiska nätverket, 
vilket, som nämnts tidigare, är den organell som protein passerar innan cissidan i 
golgiapparaten. I och med denna studie ges också bevis för att prokollagen skulle transporteras 
genom mognadsmodellen. 
 
Resultatet från Mironov et al. (2001) visar att prokollagen transporteras genom 
mognadsmodellen. Prokollagenet lämnar alltså aldrig golgiapparatens cisternae. De 
konstaterade även att VSVG transporterades på samma sätt och med samma hastighet, och 
menar därmed att mognadsmodellen är en process som är trolig för både prokollagen och 
VSVG. Däremot menar de också att det är möjligt att olika celltyper har olika sätt att 
transportera protein genom golgiapparaten. Då är det möjligt att mognadsmodellen är 
överrepresenterad i fibroblastceller, som Mironov et al. (2001) studerade, medan andra 
modeller är dominerande i andra celltyper. Fibroblastceller är, som tidigare nämnts, särskilt 
aktiva i kollagensyntes. Transporten av prokollagen tar lång tid, upp till ett par timmar, i 
jämförelse med andra protein som i genomsnitt tar 10 till 20 minuter på sig att transporteras. 
Därför är det intressant att både prokollagen och VSVG i detta fall transporterades med samma 
hastighet och också genom mognadsmodellen. 
 
Ytterligare ett bevis för mognadsmodellen presenteras av Bonfanti et al. (1998). Genom att 
studera prokollagenets väg genom golgiapparaten med hjälp av ett elektronmikroskop kunde de 
visa att prokollagen inte lämnar golgiapparatens cisternae när det transporteras. Detta bekräftar 
att det sker en gradvis mognad av respektive cisternae i golgiapparaten, vilket i sin tur ger stöd 
för mognadsmodellen. Bonfanti et al. (1998) studerade fibroblastceller från höns för att 
undersöka hur prokollagen transporteras genom golgiapparaten. Deras hypotes var att det sker 
en gradvis mognad av respektive cisternae i golgiapparaten, vilket innebär att prokollagenet 
träder in i golgiapparatens cissida av cisternae och förblir där. Ciscisternae mognar sedan till 
medial- och transcisternae med proteinet i behåll, se figur 3. Där finns hemmahörande enzym 
som bearbetar proteinet som transporteras. Det är dock inte en slump att just prokollagen 
studerats menar Bonfanti et al. (1998). För att korrekt studera mognadsmodellen måste 
proteinet uppfylla vissa kriterier. Dessa kriterier finns för att kunna utesluta andra kända 
transportmodeller, till exempel transport genom vesiklar eller genom tubliknande formationer. 
Prokollagen är ett protein som stämmer överens med följande kriterier. För det första ska 
proteinet som ska studeras inte kunna plockas isär för att transporteras med vesiklar. Proteinet 
måste vara större än vesiklarna, som ofta har en storlek mellan 40 och 60 nm i diameter 
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(Jamieson & Palade 1967, Kartberg et al. 2005). Det här kriteriet grundar sig i att man vill 
kunna utesluta vesikelmodellen för transport av prokollagen genom golgiapparaten. 
Prokollagen som har en längd på 300 nm och en bredd på 1,5 nm är därmed för stort för 
vesiklarna. För det andra ska man kunna studera proteinet i ett elektronmikroskop. Det man gör 
är att man fäster antikroppar med metallkluster på proteinet i synkroniserade celler för att 
kunna följa proteinets migration. För det tredje ska proteinet vara mottagligt för 
synkronisation. Det innebär att man synkroniserar olika cellstadier så cellerna hamnar i samma 
stadie i cellcykeln. För det fjärde ska transporten av proteinet starta i transsidan av 
golgiapparaten och inte den traditionella cissidan. Detta för att kunna påvisa mognad genom en 
gradvis återvinning tillbaka till ciscisternae. För det femte ska det finnas fasta delar i 
golgiapparaten som, utöver den sekretoriska transporten, även deltar i en anterograd transport. 
De fasta delarna är cis-, medial- och transcisternae som utgör organellen. Vesiklarna är de 
dynamiska delarna. Anterograd transport innebär en transport från cis-sidan till trans-sidan 
(Bonfanti et al. 1998). 

 
Figur 3. Mognadsmodellen. Pilarna visar både anterograd (enligt mognadsmodellen) och retrograd transport med 
vesiklar, se Martinez-Menárguez et al. (2001). De lila och gröna prickarna föreställer protein. Den blå pricken 
avknoppas för vidare transport från golgiapparaten. Omarbetad från Kartberg et al. (2005). 
 
Rizzo et al. (2013) visade i sin studie där de jämförde två mognadsmodeller att det är troligt att 
även huruvida protein är polymeriserade eller depolymeriserade spelar roll när det gäller hur 
protein transporteras. Polymeriserade protein är ett bevis för mognadsmodellen där protein inte 
lämnar golgiapparaten utan transporteras från cissidan till transsidan i samband med en gradvis 
mognad och en kontinuerlig återvinning av cisternae från transsidan till cissidan. En 
återvinning av cisternae tyder på retrograd transport, vilket även Bonfanti et al. (1998) 
föreslog. Det som sker är att enzymer som används i respektive cisternae transporteras tillbaka 
till cissidan från transsidan för att åter kunna användas för att behandla protein som 
transporteras, vilket visas i figur 3. Rizzo et al. (2013) satte en markör på ett enzym, MANI-
FM, som hemmahör i cis- och medialcisternae i golgiapparaten. Sedan reglerade de 
polymerisation hos MANI-FM. Polymerisation innebär i det här fallet en påbyggnad av 
proteiner så de tillsammans bildar en lång kedja av associerade protein. Resultatet från (Rizzo 
et al. 2013) visar att den polymeriserade versionen av MANI-FM inte transporteras i varken 
vesiklar eller tuber, utan genom en gradvis mognad av cisternae. Detta konstaterades när 
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monomeren av MANI-FM blev polymeriserad och inte längre uppträdde i vesiklar eller tuber 
för transport utan stannade kvar i cisternae. Sedan färdades enzymet i anterograd riktning till 
sin avsedda position i cis- eller medialcisternae. Dessutom transporterades monomerversionen 
av MANI-FM i retrograd riktning i vesiklar när Rizzo et al. (2013) depolymeriserade enzymet 
igen i transcisternae, vilket också indikerar att polymeriserade enzym måste transporteras 
genom mognadsmodellen. 
 
Denna studie ger därmed bevis för att mognadsmodellen existerar och att det därför spelar roll 
huruvida enzymen som ska passera golgiapparaten är polymeriserade eller inte. När MANI-FM 
är i sin polymeriserade form transporteras det genom en gradvis mognad, medan den 
depolymeriserade versionen har möjlighet att transporteras genom vesiklar eller tuber. Detta 
såg de genom att polymerisera och depolymerisera MANI-FM och studera migrationen av 
enzymet. Eftersom prokollagen är ett proteinkomplex bestående av tre proteiner är det därmed 
i sin polymeriserade form. Det innebär det att prokollagen rimligtvis inte kan transporteras 
genom vesiklar eller tuber, vilket andra studier också ger stöd för, till exempel den tidigare 
nämnda Bonfanti et al. (1998). 
 
Bevis för mognadsmodellen och retrograd transport finns även i andra djurgrupper än hos 
däggdjur. Ishii et al. (2016) fann att den retrograda transporten av enzymer är avgörande för att 
mognadsmodellen ska existera. De bekräftar även mognadsmodellen. Genom att studera 
levande jästceller kunde de visa att enzymer med särskilda markörer rör sig mellan cisternae. 
Enzym som är hemmahörande i ciscisternae kunde ses flyttas från medialcisternae och sedan 
infinna sig i ciscisternae i små områden. Så småningom tog enzymerna över en större area som 
täckte hela cisternae. De menar att de såg en segregation av enzymer hemmahörande i 
golgiapparaten, vilket ger bevis för både retrograd transport och mognadsmodellen. Det ger 
bevis för mognadsmodellen eftersom modellen förutsätter att enzym kan vandra mellan 
cisternae. Den retrograda transporten av enzymer skedde med hjälp av vesiklar. 
 
Vesikelmodellen 
Mognadsmodellen ställs ofta i kontrast mot den typiska vesikelmodellen som tidigt blev den 
mest accepterade modellen för hur protein transporteras genom golgiapparaten. 
Vesikelmodellen innebär att protein transporteras mellan cis-, medial- och transcisternae med  
hjälp av vesiklar, se figur 4. Vesiklar bildas genom avknoppning i utkanten av cisternae. 
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Figur 4. Vesikelmodellen. Pilarna visar både anterograd och retrograd transport. De lila och gröna prickarna 
föreställer protein. Den blå pricken avknoppas för vidare transport från golgiapparaten. Omarbetad från Kartberg 
et al. (2005). 
 
Pellett et al. (2013) visar hur små, lösliga och membranbundna protein transporteras i COPI-
vesiklar (Coating Protein I-vesiklar), det vill säga transportvesiklar täckta med ett särskilt 
protein. Syftet är att undersöka anterograd transport. Detta gjorde Pellett et al. (2013) genom 
att sammansmälta (fuse) två populationer av HeLa-celler. HeLa-celler är celler från 
livmodershalscancer, som sedan har isolerats och förökat sig i en odling. HeLa-celler används 
ofta i cellbiologisk forskning (Lucey et al. 2009). Resultaten från Pellett et al. (2013) visar att 
vesiklar används för både anterograd och retrograd transport av protein. De konstaterade även 
att vesiklarna filtrerar proteinen efter storlek, vilket innebär att stora proteiner inte transporteras 
med vesikeltransport. Den retrograda transporten visar att enzymer viktiga för golgiapparatens 
funktion återvinns i golgiapparaten genom att förflyttas från transsidan tillbaka till cissidan för 
återanvändning. Resultatet från Pellett et al. (2013) säger oss att prokollagen är för stort för 
anterograd transport genom COPI-vesiklar, vilket innebär en uteslutning av den modellen. 
 
Megavesiklar 
Volchuk et al. (2000) menar att det även finns vesiklar som är mycket större än de COPI-
vesiklar som Pellett et al. (2013) presenterar. Volchuk et al. (2000) menar att det utöver 
vanliga COPI-vesiklar finns så kallade megavesiklar. Dessa megavesiklar har en storlek på ca 
180 nm i diameter, men den största anses vara hela 400 nm i diameter. 400 nm innebär att 
megavesiklarna är tio gånger så stora som COPI-vesiklar, som normalt är mellan 40 och 60 nm 
(Jamieson & Palade 1967, Kartberg et al. 2005). Megavesiklarna som upptäcktes ses i figur 5. 
Megavesiklarna har samma protein som täcker vesiklarna som COPI-vesiklar, vilket skulle 
kunna innebära att det bara handlar om stora COPI-vesiklar. De transporterar dessutom 
likadana protein som COPI-vesiklar. Däremot ses megavesiklarna inte i alla celler, utan måste 
induceras experimentellt (Volchuk et al. 2000). COPI-vesiklar förekommer normalt i cellerna 
och behöver inte induceras (Pellett et al. 2013). När det gäller prokollagen menar Volchuk et 
al. (2000) att det är möjligt att det transporteras i megavesiklar. I många studier visar det sig 
dock att prokollagen transporteras genom mognadsmodellen. Det som gör att man kan 
ifrågasätta mognadsmodellen är att 70 procent av allt prokollagen som transporterades var vid 
kanten av cisternae, och 2 procent stack ut från kanten. Eftersom det är på ett sådant sätt som 
vesiklar bildas (avknoppning) finns en sannolikhet att prokollagen skulle transporteras i 
megavesiklar. Däremot har inga megavesiklar med prokollagen kunnat påvisats i dag, vilket 
Volchuk et al. (2000) menar kan betyda att prokollagen helt enkelt inte kan inducera dem. 
 

 
Figur 5. De grå, stora områdena med pilar visar megavesiklar. Cis- och transsidorna är markerade. Omarbetad från 
Volchuk et al. (2000). 
 
Kanske beror bristen på nytt bevis för att prokollagen skulle transporteras i megavesiklar på att 
man inte vetat vad man söker efter? I en äldre studie av Leblond (1989) syns ett överflöd av 
prokollagen i vad som beskrivs som ”sfäriska och cylindriska utvidgningar vid utkanten av 
cisternae” (Volchuk et al. 2000). Så här i efterhand menar de att detta eventuellt kan vara bevis 
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för att prokollagen transporteras i megavesiklar. Den fortsatt långsamma transporten av 
prokollagen skulle kunna förklaras av en ineffektiv packning av prokollagen i megavesiklarna, 
menar de (Volchuk et al. 2000), trots att vesikeltransport generellt innebär en snabb transport. 
Hypotesen om megavesiklar förkastas av Mironov et al. (2001) som menar att de, trots en stor 
mängd prokollagen som släpptes till golgiapparaten samtidigt, inte såg formationer likt 
megavesiklar. I deras studie resonerade de kring megavesiklar utifrån studien av Volchuk et al. 
(2000). Utifrån sina 120 stycken observationer konstaterade Mironov et al. (2001) att inga 
formationer som var avskilda från golgiapparatens cisternae kunde påvisas. De menar också att 
det inte är tillräckligt bevis för att påstå att megavesiklar transporterar protein, även om 
megavesiklarna kan observeras vid golgiapparaten. 
 
Tubmodellen 
Tubmodellen innebär att transporten genom golgiapparaten sker genom passager mellan de 
olika cisternae, se figur 4. Protein färdas därför genom tuberna. Figur 4 visar även 
vesikelmodellen, som tubmodellen tros kunna samexistera tillsammans med (Beznoussenko et 
al. 2014). Det finns lite bevis för tubmodellen, men det man vet gör att man kan utesluta 
tubmodellen som en transportmetod för prokollagen. Följande studie visar varför. 

Figur 6. Tubmodellen. Pilarna visar både anterograd och retrograd transport. De lila och gröna prickarna 
föreställer protein. Den blå pricken avknoppas för vidare transport från golgiapparaten.  Omarbetad från Kartberg 
et al. (2005). 
 
Beznoussenko et al. (2014) sökte bevis för tubmodellen. Det finns få studier om tubmodellen 
och det är svårt att bevisa den. Det har gjorts experiment där man tvingar fram transport i 
cellen och därmed har anat tubliknande formationer mellan cisternae. Däremot har man inte 
visat tidigare att tubmodellen skulle ha någon tydlig funktionell betydelse. Tuberna skulle dock 
kunna finnas i golgiapparaten utan medverkan i transporten av protein. Det är möjligt att de 
inte har någon funktion alls i cellen, och att man endast observerat tubformationer mellan 
cisternae. Anledningen till varför det finns så få studier om detta är bristande teknik. Vanliga 
elektronmikroskop gör det svårt att bevisa existensen av tuber. Däremot ger elektrontomografi 
en inblick i hur det kan se ut. Det är då man tvingat fram transport experimentellt och sett att 
det finns antydningar till tuber mellan cisternae. Beznoussenko et al. (2014) tror att flera 
modeller samexisterar, och att tubmodellen i vissa fall kan samexistera med till exempel 
mognadsmodellen eller vesikelmodellen. Tubmodellen har inte konstaterats fungera som en 
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enskild transportmodell. Försöket av Beznoussenko et al. (2014) gjordes genom att studera 
albumin och prokollagen och deras migration genom golgiapparaten. Båda proteinerna är 
kända för att transporteras genom mognadsmodellen. Däremot transporteras albumin betydligt 
snabbare jämfört med prokollagen. I och med studien konstaterade de tidigt att tuberna är för 
små för att prokollagen över huvud taget ska kunna transporteras genom dem. Tuberna är 
mellan 40 och 60 nm i diameter (Beznoussenko et al. 2014), medan prokollagen är 300 nm 
långt. Detta innebär att det är en omöjlighet för prokollagen att transporteras enligt 
tubmodellen, även om studien öppnar för en möjlig transportväg för mindre protein. Detta 
innebär därför att man kan utesluta tubmodellen som transportmetod för prokollagen. 
 
Diskussion  
Det är uppenbart att det råder delade meningar om transportmekanismerna i golgiapparaten. 
Söker man ett enda svar på hur alla olika protein transporteras får man leta länge, för det finns 
en konsensus att det finns olika modeller som passar olika protein. Mekanismer samexisterar 
också, vilket många forskare konstaterat. Även om bevis för en transportmekanism finns 
innebär det inte ett uteslutande av en annan modell. Ett tydligt exempel på detta är att det ofta 
förekommer retrograd transport med hjälp av vesiklar, även när protein transporteras 
huvudsakligen genom mognadsmodellen. Detta ger cellen en flexibilitet när det kommer till 
transport av protein. 
 
Prokollagen transporteras genom mognadsmodellen 
I princip alla studier som handlar om transporten av prokollagen indikerar att prokollagen 
transporteras genom den så kallade mognadsmodellen, som innebär att prokollagenet inte 
lämnar cisternae under sin mognad. Eftersom prokollagen är ett stort protein, 300 nm långt och 
1,5 nm brett (Ramachandran & Kartha 1954), innebär det att det är för stort för både vesiklar 
och tuber. Vesiklar har normalt en diameter mellan 40 och 60 nm (Jamieson & Palade 1967, 
Kartberg et al. 2005), och tuber beräknas också ha en diameter mellan 40 och 60 nm 
(Beznoussenko et al. 2014). Detta innebär att det är en fysisk omöjlighet för prokollagen att få 
plats i vesiklar eller tuber, vilket gör att man kan utesluta de modellerna. 
 
I studien av Bonfanti et al. (1998) anges särskilda kriterier för golgiapparaten och det protein 
som ska användas för att studera mognadsmodellen. Dessa kriterier finns för att kunna utesluta 
andra modeller. Kortfattat är kriterierna för proteinet att de inte ska kunna plockas isär för att 
transporteras med vesiklar och de ska kunna visualiseras i elektronmikroskop. Proteinet ska 
även vara kompatibelt för synkronisation och måste dessutom kunna återfinnas i transcisternae 
för att påvisa retrograd transport. Golgiapparaten ska också ha fasta, statiska delar som deltar i 
anterograd transport. Några av dessa kriterier fungerar också som bevis för att prokollagen 
transporteras genom mognadsmodellen. Prokollagen kan inte plockas isär på grund av dess 
struktur som omöjliggör detta. Prokollagen är dessutom mycket större än både vesiklar och 
tuber. Om prokollagen inte kan plockas isär och transporteras med vesiklar är den enda 
lösningen att transporteras med mognadsmodellen. 
 
Mironov et al. (2001) bevisade i sin studie med det lilla, lösliga proteinet VSVG och 
prokollagen att dessa proteiner transporteras genom mognadsmodellen. De transporterades 
också med samma hastighet genom golgiapparaten, vilket är intressant. Det är intressant 
eftersom prokollagen normalt transporteras mycket långsamt, upp till ett par timmar, jämfört 
med VSVG som transporteras på ett par minuter. När både VSVG och prokollagen 
transporterades tillsammans gick det också snabbare än prokollagenets normala transport, 
vilket gör att man kan fråga sig vad det är som tar tid i transporten av prokollagen. Är det 
mognadsmodellen i sig som tar tid med sin gradvisa mognad av cisternae, eller är det 
prokollagenet som orsakar en långsam transport? En idé är att se hur andra proteiner som är 
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likt prokollagen i sin struktur migrerar genom golgiapparaten. Svaret på frågan hur prokollagen 
och VSVG kan transporteras med samma hastighet trots att de är så pass olika kanske ligger i 
modellen de transporteras genom. Hur kan prokollagenets komplexa struktur förbises när det 
transporteras tillsammans med VSVG? I normala fall då endast prokollagen transporteras tar 
packningen och transporten lång tid. Då VSVG och prokollagen transporteras samtidigt är det 
rimligt att förvänta sig att VSVG transporteras snabbt förbi golgiapparaten och lämnar 
prokollagen bakom sig. Det är också möjligt att prokollagen och VSVG påverkar varandra när 
de delar transportmetod. Denna studie bevisar visserligen att mognadsmodellen existerar, men 
lämnar också många frågor obesvarade. Det är inte uppenbart hur mognadsmodellen fungerar i 
detalj och frågor såsom hur nya cisternae bildas och gamla avlägsnas när den gradvisa 
mognaden sker är obesvarade. Mironov et al. (2001) förklarar också hur den retrograda 
transporten och återvinningen av enzym i respektive cisternae inte är fullkomligt besvarad. För 
att mognadsmodellen ska existera måste nämligen enzym som är aktiva i respektive cisternae 
kunna förflyttas. 
 
Den retrograda transportens betydelse för mognadsmodellen kan inte underskattas. För att 
mognadsmodellen över huvud taget ska existera krävs det att enzymer återvänder till den 
cisternae där de hör hemma. I jästceller har Ishii et al. (2016) visat att det finns en segregation 
av enzym som hör hemma i särskilda cisternae i golgiapparaten. Det innebär att enzymer, med 
markörer, sågs vandra från en cisternae till en annan. Detta visar också en viktig aspekt när det 
gäller studier av transport genom golgiapparaten: flera modeller samexisterar. Detta är 
vedertaget bland forskare i dag. I detta fall handlar det om att mognadsmodellen och 
vesikelmodellen samexisterar, tack vare den retrograda transporten av enzymer. Enzymer är 
små, och får därför plats i vesiklar, medan prokollagen är stort och transporteras genom en 
gradvis mognad av cisternae. Även andra kombinationer av samexistens av modeller har 
diskuterats, till exempel mognadsmodellen och tubmodellen. Beznoussenko et al. (2014) som 
beskrev tubmodellen där små tuber kopplar samman de olika cisternae diskuterade också 
möjligheten till samexistens med mognadsmodellen. 
 
Eftersom det är enzymer som bevisats att transporteras genom retrograd transport i studien från 
Ishii et al. (2016) innebär det att mognadsmodellen existerar. Vesikel- eller tubmodellen har 
inget behov av en återvinning av enzym, utan det har endast mognadsmodellen behov av.  
 
Har olika celler olika modeller? 
Ytterligare ett intressant perspektiv lyftes fram av Mironov et al. (2001). De använde sig av 
fibroblastceller i studien. De kom, som tidigare nämnts, fram till att prokollagen transporteras 
genom mognadsmodellen. Däremot frågade de sig om det berodde på att det är det 
allmängiltiga svaret på hur prokollagen alltid transporteras, eller om det beror på vilken typ av 
cell man studerar. Fibroblastceller är nämligen särskilt aktiva i syntesen av det mogna 
kollagenet, vilket skulle kunna innebära att de är specialiserade på att transportera prokollagen. 
Det gör att vi kan ställa oss frågan om olika celler har olika transportmodeller? Är 
vesikelmodellen den dominerande transportmodellen för golgiapparaten i celler som är särskilt 
aktiva i till exempel syntes av hormoner, som ofta är små till storleken och lösliga? Om detta är 
fallet kan man jämföra transportmetoderna i olika celler, till exempel en fibroblastcell och en 
sköldkörtelcell, som torde vara särskilt aktiv i syntesen och transporten av hormoner. Är det 
möjligt att prokollagen transporteras på andra sätt i celler som inte har en särskilt aktiv roll i 
syntesen av prokollagen? 
 
Svagt bevis för megavesiklar 
Megavesiklar, som kan vara upp till 400 nm i diameter, skulle teoretiskt sett kunna transportera 
prokollagen. Det finns få bevis som talar för detta dock. Volchuk et al. (2000) har kunnat visa 
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att sådana megavesiklar, likt COPI-vesiklar, existerar och transporterar protein genom 
golgiapparaten. Detta gäller dock inte prokollagen, men de menar att det är möjligt. Detta 
eftersom prokollagen har visat tecken på avknoppning vid golgiapparatens cisternae. Frågan är 
om detta är tillräckligt med bevis. Att prokollagen tenderar att röra sig i kanten av cisternae 
behöver inte innebära att det är på väg att avknoppas. Däremot kan man fråga sig varför 2 
procent av prokollagenet som studerades visade sig vara utanför kanten på cisternae. Eftersom 
både prokollagen och megavesiklar är stora borde det dessutom inte vara svårt att se deras 
migration genom golgiapparaten. I en äldre studie sågs en stor ansamling av prokollagen i 
sfäriska formationer som skulle kunna vara megavesiklar som transporterar prokollagen, men 
det är inte säkerställt. Detta gör att Volchuk et al. (2000) i efterhand misstror bevis för att 
kollagen skulle transporteras i megavesiklar. Om prokollagen skulle transporteras i 
megavesiklar borde det rimligtvis innebära en snabbare transport än enligt mognadsmodellen. 
Detta menar Volchuk et al. (2000) skulle kunna förklaras av att packningen av prokollagen i 
megavesiklarna tar längre tid än i vanliga, små COPI-vesiklar. Mironov et al. (2001) 
förkastade hypotesen att kollagen skulle transporteras genom megavesiklar och menade att de 
helt enkelt inte observerade megavesiklar trots hypotesen i åtanke. Trots att det är en intressant 
modell är det är också rimligt att, innan bevis finns, anta att allt som observeras vid 
golgiapparaten inte nödvändigtvis medverkar i transporten av protein genom golgiapparaten. 
 
Ytterligare modeller såsom vesikel- och tubmodellen kan, som nämnts tidigare, förkastas. 
Detta eftersom prokollagenet är för stort för att få plats i vesiklar och tuber som är mellan 40 
och 60 nm i diameter. Detta anses vara accepterat bland forskare i dag. Vesikel- och 
tubmodellen innebär också en snabbare transport än mognadsmodellen. Om det är kollagenet i 
sig som orsakar den långsamma transporten är det återigen orimligt att prokollagen 
transporteras genom vesiklar eller tuber. 
 
Vidare är det trots allt många frågor som är obesvarade i studerandet av transport genom 
golgiapparaten. Mognadsmodellen, med sina mognande cisternae som går i anterograd 
riktning, måste lösa problemet med att bilda nya cisternae i cispositionen. Och hur går 
processen som mognadsmodellen förlitar sig på, retrograd transport av enzym, egentligen till? 
Golgiapparaten är en fascinerande organell i den eukaryota cellen, och förhoppningen är att vi 
snart vet hur det egentligen går till när den utför sitt ihärdiga arbete. 
 
Tack 
 
Jag vill tacka min handledare under kursen, Martin Svenda, och mina kursare som gett mig 
betydelsefull återkoppling på min uppsats. 
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Etikbilaga 
Ellinor Landström 
Självständigt arbete i biologi 2017 
 
I mitt självständiga arbete skriver jag om hur prokollagen transporteras genom golgiapparaten, 
en organell i den eukaryota cellen. Eftersom forskare ofta studerar djurceller i de studier jag 
läst är djurförsök ett självklart etiskt dilemma. I vissa studier används även HeLa-celler. HeLa-
celler är snabbt växande celler som på 1950-talet har isolerats från en kvinna, Henrietta Lacks, 
som avled av livsmodershalscancer. Dessa celler togs efter Henrietta Lacks död och utan 
hennes samtycke. Den okontrollerade tillväxten gör HeLa-celler användbara inom 
cellbiologisk forskning. Min normativa frågeställning är därför: bör man använda HeLa-celler i 
forskning? 
 
Det huvudsakliga argumentet för att man bör använda HeLa-celler i forskning är att det kan 
leda till medicinska framsteg. Det kan till exempel leda till att man kan bota sjukdomar. Detta 
är ett argument som beaktar konsekvenser. Konsekvenserna för argumentet är att sjukdomar 
skulle kunna botas, vilket är positivt. Ytterligare ett argument för användningen av HeLa-celler 
är att skadan, det vill säga att man tagit celler utan samtycke, redan är skedd, och att man då 
kan fortsätta utnyttja cellerna till forskning. Man behöver därför inte söka nya celler från andra 
individer om HeLa-cellerna fortsätter att användas.  
 
Det huvudsakliga motargumentet är bristen på samtycke, och då kan frågan om människovärde 
vara relevant. Genom att ta celler från en person utan samtycke beaktar man inte personens 
människovärde. Eftersom samtycke är en förutsättning för att använda sig av mänskliga celler 
eller organ (till exempel organdonation) i dag är det också rimligt att ifrågasätta bristen på 
samtycke då HeLa-cellerna togs. Ett pliktetiskt argument mot användandet av HeLa-celler är 
att det är principiellt fel att ta celler från en annan människa utan deras samtycke, och att de 
därför inte ska fortsätta användas i dag. Ytterligare ett motargument är att andra 
cellpopulationer med kan användas i stället för HeLa-celler. Det som talar emot detta är att det 
finns särskilda egenskaper hos HeLa-celler som gör de till bra celler i cellbiologisk forskning.  
 
Argumentet om medicinska framsteg är ett hållbart och relevant argument. Det är relevant 
eftersom det är faktamässigt korrekt att det kan leda till medicinska framsteg och det är 
relevant eftersom det är medicinska framsteg som är syftet med användandet av HeLa-celler. 
Det huvudsakliga argumentet mot användningen av HeLa-celler är förstås att cellerna togs och 
isolerades utan Henrietta Lacks samtycke. Med dessa argument kan man konstatera att 
fördelarna är fler än nackdelarna, och att HeLa-cellerna, trots brist på hänsyn till moraliska 
aspekter, kan användas till forskning. HeLa-cellerna må ha tagits utan samtycke men kan 
samtidigt leda till att man räddar eller förbättrar tusentals människors liv i slutändan.  
 
Forskningsetik 
 
När artiklar till denna uppsats valdes sökte jag främst efter tillförlitliga, vetenskapliga 
tidskrifter. Jag sökte även efter artiklar som citeras ofta i andra artiklar. 


