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I våra celler finns vårt arvsanlag, vårt DNA, som innehåller mängder av olika gener. I 

generna finns information om hur proteinerna i vår kropp ska byggas. När ett protein ska 

tillverkas läses genen av och kopieras i form av ett budbärar-RNA. Budbärar-RNAt 

används sedan som mall när proteinet ska byggas upp. Men alla proteiner behövs inte i alla 

celler hela tiden, därför måste våra celler kunna styra vilka proteiner som ska byggas upp 

vid varje specifikt tillfälle.  

 

Ett sätt att reglera vilka proteiner som ska bildas är att förstöra budbärar-RNAt. Detta kan 

bland annat göras med hjälp av mikro-RNA (förkortat miRNA). Ett miRNA kodar inte för 

något protein utan letar istället reda på budbärar-RNA som ska förstöras. Men miRNA kan 

inte förstöra ett budbärar-RNA på egen hand, utan för att göra detta måste de sitta ihop 

med proteiner som kallas för Argonauter. Vissa typer av Argonauter klipper sönder 

budbärar-RNAt direkt när det hittats av miRNAt. Men det finns också Argonauter som 

bara binder till det aktuella budbärar-RNAt och sedan låter det förstöras av andra proteiner.  

 

I den här studien undersöktes funktionen av Argonauter med hjälp av modellorganismen 

Dictyostelium discoideum. D. discoideum är en social amöba som tillhör slemsvamparna. 

Den är intressant som modellorganism ur en evolutionär synvinkel, eftersom den delar 

egenskaper med både djur och växter. Den används även för att studera utvecklingen från 

encellig till flercellig organism. D. discoideum har fem Argonauter (AgnA – AgnE) och 

mycket lite är känt om deras funktion. Den här studien har dels inneburit att ta bort genen 

som kodar för Argonaut D i cellerna hos D. discoideum, för att kunna studera hur de 

påverkas av att inte tillverka AgnD. Att undersöka hur celler beter sig när de saknar ett 

visst protein är hjälpsamt för att förstå proteinets funktion. Utöver att ta bort genen som 

kodar för AgnD, har tillväxten studerats hos celler som saknat AgnB, AgnC och AgnE. 

Resultaten visade att D. discoideum växte fortare när de inte tillverkade AgnE, medan de 

växte långsammare när de inte kunde tillverka AgnB och AgnC. För att bekräfta dessa 

resultat har tillväxten även undersökts för celler som var modifierade att tillverka ovanligt 

mycket av Argonauterna. Detta gjordes för att se om stora mängder Argonaut gav motsatt 

effekt jämfört med när cellerna helt saknade proteinet. Genom att få den stora mängden av 

producerade Argonauter att fluorescera i grönt, kunde även Argonauternas placering i 

cellen undersökas med hjälp av mikroskop.   

 

Fortsatt forskning kring miRNA och Argonauter är mycket viktig, eftersom miRNA setts 

påverka mer än hälften av människans gener. De spelar dessutom en viktig roll i flera 

allvarliga sjukdomar, så som cancer. Genom en ökad förståelse för hur miRNA fungerar, 

kan vi få möjlighet att utveckla nya läkemedel som kan innebära en bättre behandling.  


