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C12D8.1 – Ett ombytligt protein i en reglerande mekanism 
Linnea Bäckström 

RNA interferens (RNAi) är en cellulär mekanism som kan stänga ner en del av det genetiska 
materialet så att ett visst protein inte produceras under en viss tid. Mekanismen finns i både djur 
och människor och den fungerar i princip likadant. Man är intresserad av att studera RNA 
interferens då det skulle ge en djupare förståelse för hur generna fungerar och vad som styr vilka 
gener som är påslagna eller avstängda. En förståelse för funktionen skulle ge möjligheten att styra 
den, till exempel för att bota virussjukdomar eller cancer.  

Hur fungerar RNAi då? DNA bär den genetiska koden som finns i alla celler i alla organismer; 
det är ”ritningen” på hur olika proteiner ska byggas upp. Eftersom inte alla proteiner behövs hela 
tiden så får bara en viss del av koden läsas och byggas av cellen. Därför görs en kopia, ett 
”transkript” av den delen som behövs just nu och den skickas ut till cytoplasman, där cellens 
maskineri kan följa instruktionerna och skapa proteinet som behövs. Det RNAi gör för att stoppa 
byggandet av proteinet är att det sätter ett stort proteinkomplex på själva transkripet, så cellen 
inte längre kan läsa av vad som står. Ofta har proteinkomplexet också en funktion som gör att 
hela instruktionen förstörs.  

RNAi är ett effektivt sätt att stänga ned specifika gener. Det är för att proteinkomplexet 
innehåller en del som perfekt matchar just det transkriptet som inte får byggas. Denna del kallas 
ett ”small interfering RNA” (siRNA). Ofta gör cellen själv dessa siRNA när den behöver reglera 
uttrycket av en gen, men de kan också komma in i cellen utifrån. En organism som är mycket bra 
på att använda siRNA som kommer utifrån är den lilla rundmasken Caenorhabditis elegans. Det 
betyder att forskare kan bestämma vilken gen som ska stängas av genom att tex mata eller 
injicera masken med det matchande siRNAt. Denna tystande signal sprider sig sedan till maskens 
alla celler, men denna mekanism är inte så väl utforskad ännu. 

Ett protein som potentiellt medverkar i spridningen av den tystande signalen är C12D8.1, som har 
visat sig interagera med andra proteiner som har med transport att göra och som själv tros kunna 
binda till siRNA eller DNA. C12D8.1s funktion är ännu okänd, men när man jämför en mutant 
som inte har C12D8.1 och en vanlig mask så är mutanten ofta mer känslig mot RNAi. Detta kan 
bero på att C12D8.1 medverkar i att styra signalen och när man tar bort proteinet blir djuret mer 
påverkat. Dock visade det sig att masken bara var mer känslig mot vissa typer av RNAi, alltså 
beroende på vilket transkript som matchar proteinkomplexets siRNA. Detta tros bero på att 
transkripten kan ha olika egenskaper; att vissa transkript finns i mindre mängd eller att de förstörs 
snabbare i cytoplasman. 

RNAi kan göra transkript oläsliga i cytoplasman, men också ”gömma” DNA i cellkärnan så inget 
ritning kan göras överhuvudtaget. Eftersom C12D8.1 eventuellt har en roll i transport av RNAi-
signaler undersöktes om det har en roll i att importera signalen till cellkärnan där DNA finns. Det 
visade sig att C12D8.1 inte har någon sådan funktion, vilket också stöddes av en tidigare studie 
som visade att C12D8.1 inte har något med ärftlighet av RNAi-signalen att göra då ärftlighet 
styrs från cellkärnan. Det finns fortfarande mycket att lära sig om detta protein och vad det har 
för roll i C. elegans. Det är ett steg på vägen att förstå hur RNAi fungerar och hur det kan 
användas. 


