
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Förlust av primära cilier under 
hjärntumörutveckling 

 
 
 
 

Maria Rosestedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete, 15hp 
Kandidatprogrammet i Biomedicin 2011 

Uppsala Universitet, Medicinska Fakulteten 
 



Förord 
 
Examensarbetet på 15 högskolepoäng har utförts under perioden mars - juni på 
Rudbecklaboratoriet, vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, i Fredrik Swartlings 
forskningsgrupp.  
 
Jag vill främst tacka min handledare, Fredrik Swartling, för hans engagemang och handledning, att 
han föreslagit ett så intressant forskningsområde samt alltid bidragit med förslag till förbättringar 
och inspirerat mig under projektets gång, och därmed gjort detta examensarbete möjligt. Jag vill 
fortsätta tacka honom för alla de nya sakerna jag fått chansen att lära mig under tiden jag gjort mitt 
projekt. Jag vill även tacka Vasil Savov för de givande diskussionerna vi har haft kring våra 
forskningsämnen samt alla de personer som på något sätt varit delaktiga i mitt examensarbete och 
bidragit med hjälp och goda råd.  
  
 
Uppsala, Juni 2011 
 
Maria Rosestedt     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sammanfattning  
 
Primära cilier är ihåliga, sensoriska organeller uppbyggda av mikrotubuli. Det finns endast en 
primär cilie per cell och den beskrivs som en cells antenn. Primära cilier är orörliga och tar emot 
signaler från omgivningen och medverkar i signaleringsvägar, till exempel Shh-vägen som är ytterst 
viktig i hjärnans utveckling, och kan på så sätt reglera cellens beteende. Frånvaro eller defekt av 
cilier har visat sig vara starkt korrelerat med de mest aggressiva typerna av hjärntumörer – 
höggradiga gliom hos vuxna och anaplastiska medulloblastom som är den mest maligna 
hjärntumören hos barn. N-myc är en transkriptionsfaktor som är viktig vid hjärnutvecklingen, och 
är ofta överuttryckt i tumörer, dock är det okänt om N-myc är kopplat till ciliedefekter.  
 
Målet med projektet var att få ökad kunskap om den primära cilien som på senare tid 
uppmärksammats då den verkar vara absolut nödvändig för korrekt Shh-signalering. Tumörer 
drivna av cancergenerna Ras, PDGF, EGFR och N-myc i möss samt humana barnhjärntumörer 
studerades. Vi använde konfokalmikroskopi för att detektera cilier efter immunfluorescens mot 
cilie-specifika antikroppar. Cilielängden i tumörer som drevs av Ras, PDGF och EGFR var 
signifikant kortare än cilier på normala celler från lillhjärnan. Vilande men aldrig delande 
tumörceller uppvisade cilier på de tumörer som hade cilier, vilket tyder på att organellen verkar vara 
funktionell i dessa tumörer. Däremot saknade N-myc-drivna tumörer cilier delvis om N-myc var 
överuttryckt och helt om N-myc dessutom var aktivt muterat. Humana tumörgrupper uppvisade 
cilier, både i Shh-beroende och oberoende tumörer.  
 
Cyclopamin hämmar Shh-signaleringen på receptorn Smo som är lokaliserat på själva ciliet medan 
substansen GANT61 hämmar Gli nedströms om Shh-vägen. Cyclopamin var verkningslös i N-myc-
drivna tumörer medan GANT61 var mer effektiv framförallt i de fall där N-myc´s aktivitet hämmats 
med en transkriptionsfaktor, Sox9 som visat sig driva på Gli-signalering.tumörerna.  
 
Ökad förståelse har erhållits kring ciliers roll i hjärntumörer samt olika onkgeners koppling till dem. 
Dessutom har vi identifierat nya sätt att påverka behandlingseffektivitet av N-myc-drivna 
tumörtyper av medulloblastom som är de hjärntumörformerna hos barn som idag har sämst prognos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 
 

Primary cilia are sensoric organelles, with a cavity in the middle, build up by microtubuli. Only one 
primary cilium is attached to one cells membrane, and it is often referred to as a cells antenna. The 
organelles are non-motile and receive extracellular signals and regulate different pathways, for 
example Shh-pathway, which is essential during brain development. Defect or abscent cilia have 
been shown to be strongly correlated with the most aggressive types of brain tumors – high-grade 
glioma in adults and anaplastic medulloblastom which is the most malignant brain tumor in 
children. N-myc is a trancription factor that regulates the normal brain development, and is often 
overexpressed in tumors. However,  it is still unknown whether the protein can be linked to cilia 
defects.  
 
The goal with this project is to gain more knowledge about the primary cilium that recently has had 
much attention because of its essential role in normal Shh-signaling. Tumors driven by oncogenes 
Ras, PDGF, EGFR and N-myc in mice, as well as human childhood brain tumors have been 
studied. We used confocal microscopy to detect cilia after using immunofluorescence with cilia-
specific antibodies. Cilia length in tumors driven by Ras, PDGF, EGFR was significantly shorter 
than the cilia of normal cells from the cerebellum. Resting cells but never dividing cells showed 
cilia protrusions suggesting a functional organelle. N-myc-driven tumors partly lacked cilia if N-
myc was overexpressed, but completely lacked cilia if N-myc was mutated. Human tumor groups 
showed cilia, both in the Shh-dependent - and independent tumors. 
 
Cyclopamine inhibits the receptor Smo, located at the cilia, while the substance GANT61 inhibits 
Gli downstream of the Shh-pathway. Cyclopamine was ineffective in N-myc-driven tumors where 
GANT61 was more effective especially in cases where N-myc's activity has been weakened by a 
transcription factor, Sox9, which has been shown to promote the activation of Gli-signaling in 
tumors.  
 
More knowledge has been obtained about the role of the cilia in brain tumors and how different 
oncogenes are connected to the organelle. In addition, we have identified new ways to affect the 
treatment of N-myc-driven tumor subgroups of medulloblastoma which is the brain tumor type in 
children that currently has the worst prognosis.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Cilier är ihåliga, sensoriska cellstrukturer (organeller) uppbyggda av proteinet tubulin. Dessa 
organeller delas upp i två klasser; de orörliga (primära) – som endast rör sig passivt samt de 
rörliga – som kan generera rörelse (till exempel flageller). De båda klasserna har liknande 
strukturer, ett axonem – bestående av ett mikrotubulipar, ett membran som omger cilien, och 
en basalkropp som fungerar som en genomsläpplig barriär mellan cellen och cilien (Louvi, A., 
et al. 2011), bild 1. Den rörliga cilien har 9 par mikrotubuli som omger två centrala 
mikrotubuli (betecknas 9+2), medan den orörliga (primära) cilien saknar två centrala 
mikrotubuli (betecknas 9+0) vilket är anledningen till att den är orörlig. Cilierna är placerade 
under basalmembranet där de fäster med hjälp av sin basalkropp och kan variera i storlek, 
men har i genomsnitt en längd på 2-10 µm (Han, Y-G., et al. 2010). Primära cilier, som nästan 
alla kroppens celler har, tar emot signaler från omgivningen och kan på så sätt reglera cellens 
beteende och fysiologi. Medan rörliga cilier kan vara många, t.ex. flera flimmerhår på en 
lungepitelcell, finns det endast en orörlig primär cilie per cell som sitter på cellytan som ofta 
liknar och beskrivs som en cells antenn (Han, Y-G., et al. 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den primära cilien bildas och växer ut ifrån en av cellens två centrioler, som normalt är 
involverade i cellens delning då centriolerna drar ut cellkärnan med de nyligen delade 
kromosomerna åt varsitt håll för att bilda två nya celler. Den primära ciliens utväxt börjar i en 
av centriolerna, modercentriolen, medan den andra centriolen tillbakabildas. Modercentriolen 
utgör en basalkropp varifrån cilien växer ut under cellens vilofas. Inför celldelning 
tillbakabildas cilierna för att efter den slutförda celldelningen återskapas och växa ut. Vid 
delning Ki67 är ett protein som finns närvarande under cellcykelns alla aktiva faser (G1, S, G2 
och mitos), men frånvarande i vilofasen (G0), och tros vara viktigt vid cellproliferation och 
det används som en cellulär markör för just cellproliferation. Då det antas att cilier alltid 
tillbakabildas i samband med celldelning, ska detta projekt undersöka om tumörceller kan 
dela sig med närvaro av cilier på ytan, genom att använda Ki67 markören.       
 
Cilier saknar vesiklar (som celler normalt brukar använda för transport) och måste istället 
använda sig av den intraflagellära transporten (IFT) där motorproteiner, till exempel 

Bild 1. Den primära 
(orörliga) ciliens  
uppbyggnad. Nio par 
mikrotubli bildar 
tillsammans ett axonem 
(grönt), ciliemembranet ses 
som ett omgivande lager 
(lila), basalkroppen (blå) 
hjälper cilien att fästa i 
basalmembranet. Tvärsnittet 
visar mikrotubuliparens 
organisation i axonemet. 
Modifierad bild från Neuron 
Review (Louvi, A., et al. 
2011).   
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kinesiner, transporterar nödvändiga komponenter från cellen till cilietoppen och tvärtom. 
Defekt IFT orsakar en felaktig ciliogenes som som kan leda till sjukdomar som exempelvis 
polycystisk njursjukdom som i längden ofta leder till allvarlig njursvikt. (Han, Y-G., et al. 
2008) 
 
Alla normala ursprungsceller i hjärnan, så kallade stamceller, har en primär cilie på sin yta för 
att kunna känna av signaler från sin omgivning och för att kunna reglera cellens olika 
signalvägar och därmed hindra cellen från att bli ostabil och utvecklas till en tumörcell. 
Tidigare forskning har visat att närvaro och funktion av cilier spelar en viktig roll vid 
hjärnutveckling. Om cilien saknas, har en felaktig struktur eller bristande funktionkan olika 
sjukdomar utvecklas, som Jouberts, Meckel-Grubers, Alströms och Bardet-Biedls sjukdom, 
Dessa sjukdomar leder till exempel syn-, och hörselförlust, fetma och olika typer av 
utvecklingsstörning (Spassky, N., et al. 2008). 
 
Sonic Hedgehog (Shh) fungerar som en morfogen under den embryonala utvecklingen av 
hjärna och ryggmärg, och den primära cilien har genom ett flertal studier visat sig vara 
essentiell vid Shh-signaleringen (Barzi, M., et al. 2010). Närvaron av en primär cilie på 
hjärnstamceller är ytterst viktigt då både cilier och Shh är betydande faktorer vid utvecklingen 
av det centrala nervsystemet (Han, Y-G., et al. 2010). Den primära ciliens omgivande 
membran har receptorn för Shh, Patched (Ptch), och effektorn Smoothened (Smo), på sin yta. 
Shh-vägens nedströms komponenter och Gli (Gli2 – aktivator, Gli3 – repressor) samspelar för 
att aktivera målgener: Shh binder till Ptch vilket resulterar i att Smo får möjligheten att 
komma in i primära cilien och främja Gli2’s aktivering, vilket i sin tur förhindrar Gli3 
hämningen (se bild 2, höger). Vid frånvaro av Shh däremot, binder Ptch till ciliemembranets 
yta och hindrar Smo från att binda, vilket då resulterar i att Shh-vägen inte aktiveras (se bild 
2, vänster). ADP-ribosylation factor-like protein 13B (Arl13b) är ett protein (ett litet enzym) 
som finns främst i neuronala cilier och är viktigt för ciliogenesen och ciliens stabilitet. De 
primära antikropparna mot Arl13b har visat sig vara ytterst användbara för detektion av cilier 
och dess närvaro i olika tumörtyper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvaro eller defekt av cilier har visat sig vara starkt korrelerat med de mest aggressiva 
typerna av hjärntumörer – gliom som uppstår i vuxen ålder och medulloblastom som är en av 

Bild 2. Vänster: 
frånvaro av Shh 
gör att Smo inte 
kan binda till Ptch, 
och Shh-vägen 
aktiveras inte. 
Höger: närvaro av 
Shh gör att Smo 
kan binda till Ptch 
och aktivera 
signalvägen. 
Bild lånad från 
Christensen, S.T., 
et al. 2007.  
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de vanligast förekommande maligna hjärntumörer hos barn (Han, Y-G., et al. 2009; Moser, 
J.J., et al. 2009).  
 
Medulloblastom uppstår i lillhjärnan (cerebellum) och härstammar troligen från stamceller 
eller lillhjärnans granulära neuronprekursorer (GNP). Då både cilier och Shh-signalering är 
nödvändiga för GNPs proliferation, har forskning visat att medulloblastom kan induceras i 
möss om Shh-vägen stimuleras, främst genom att dämpa tumörsupressorn Ptch (Han, Y-G., et 
al. 2009). Onkgener stimulerar cellens tillväxt och styr tumörutveckligen. N-myc är en 
transkriptionsfaktor som normalt reglerar den normala hjärnutvecklingen men proteinet är 
också överuttryckt i mer än hälften av humana medulloblastom (Swartling, F.J., et al. 2010), 
framför allt i de tumörer som är beroende av Shh-vägen (Swartling, F.J., et al. Opublicerade 
data, 2010). Projektet ska vidare undersöka om N-myc kan regleras olika i tumörer beroende 
på aktivering av Shh-signalvägen. Primära cilier krävs för funktionell Shh-signalering men 
det är ännu okänt om N-myc kan lokaliseras till någon ciliestruktur. Tyvärr finns inga bra 
antikroppar mot proteinet varför vi hoppas kunna detektera proteinets lokalisation med hjälp 
av en markör, en flag-tag som är fäst på N-myc-proteinet i celler och tumörer som har 
inducerats med ett överuttryckt N-myc-virus (Swartling, F.J., et al. Opublicerade data, 2010).  
 
Gliom uppkommer främst i de cerebrala hemisfärerna, och utgår från gliaceller. Signalvägar 
som ofta är muterade eller uppreglerade i gliom är EGFR (epidermal growth factor receptor) 
och PDGFR (platelet derived growth factor receptor). Genom att producera faktorer som 
PDGF och EGF kan tumörcellerna själva kan förse sig med signaler som är nödvändiga för 
proliferationen. EGFR är överuttryckt i hälften av alla gliom och det är vanligt att EGFR blir 
muterad (EGFRvIII) och överaktiverad så att den inte behöver någon ligand (Weiss, W.A., et 
al. 2003). PDGF-receptorerna har en väldigt hög affinitet för PDGF-liganden, vilket talar för 
att så kallad autokrin stimulering är nödvändig för att PDGF-drivna tumören ska kunna uppstå 
(Uhrbom, L., et al. 1998). Dock är det ännu okänt hur cilier påverkar PDGF-signaleringen, 
även om det är känt att PDGF receptorn finns på cilieytan. H-Ras är en litet GTP-protein som 
fungerar som ett enzym och som ingår i en stor familj av Ras-proteiner. Den aktiva Ras-vägen 
stimulerar celltillväxt, differentiering och cellernas överlevnad, vilket genom mutationer, som 
förekommer i 20% -30% av cancerfall, vilket kan göra att olika Ras-gener omvandlas till 
ständigt påslagna onkgener (Ding, H., et al. 2001). I gliom ser man sällan dessa typer av 
mutationer men Ras-vägen är ändå överaktiverad i 20% av hjärntumörerna. 
 
Ciliers funktion eller befintlighet i de olika hjärntumörtyperna är ännu okänt, och detta projekt 
kommer ha som mål att få en ökad kunskap om dessa strukturer som sällan beskrivs i 
vetenskaplig litteratur. Tumörer drivna av onkgenerna H-Ras, PDGF, EGFR och N-myc ska 
studeras för att undersöka om det finns någon skillnad mellan dessa tumörer med avseende på 
deras primära cilier.  
 
Inducerade tumörmodeller i möss som ska representera dessa grupper har tagits fram och 
samlats in av min handledare, Fredrik Swartling, innan detta projekt påbörjades. 
Hjärntumörceller som drivs av onkgenerna ovan och som tidigare isolerats från patienter är 
tillsammans med mustumörerna relevanta modeller för framtida kunskap om ciliers betydelse 
och närvaro i de olika tumörerna.  
 
Överlevnad efter diagnos av ett höggradigt gliom, är knappt 5% efter en femårsperiod medan 
barn som drabbas av medulloblastom botas i 60% av fallen. Då båda dessa tumörer har en stor 
histologisk och genetisk bredd, svarar de olika bra på dagens standardbehandlingar (Huse, 
J.T. och Holland, E.C., 2010). Tidigare har det visats att en möjlig behandlingsform, baserad 
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på hämning av vissa av Shh-vägens medlemmar, kan vara effektiv i hopp om att hämma 
tumörutvecklingen, framför allt hos barn (Roymer, J., et al. 2005). Detta projekt kommer att 
beröra behandlingsfrågan, genom att prova dessa typer av läkemedel som i dag utvärderas i 
kliniska prövningar och undersöka deras behandlingseffekt.     

1.2 Frågeställningar 
Innan projektet påbörjades ställdes följande frågor: 1. Är det någon skillnad i utseende på 
cilier från hjärntumörer drivna av olika onkgener – är cilien funktionell eller defekt, saknas 
den helt eller delvis? 2. Är det möjligt för tumörceller att dela sig om de fortfarande har en 
cilie på ytan? 3. Kan N-myc proteinet lokaliseras till primära cilier – och om det är möjligt, 
finns N-myc bundet till basalkroppen eller själva ciliekroppen? 4. Kan tumörceller svara olika 
på Shh-behandling beroende på om de har eller saknar cilier?  

1.3 Syfte 
Syftet är att förstå hur de primära cilierna är involverade i hjärntumörutvecklingen, vilken 
roll de spelar genom att studera närvaron av dessa strukturer på tumörerna, samt om 
tumörceller genomgår celldelning vid ciliens närvaro. Syftet är även att studera 
signaleringsvägarna som är kopplade till ciliefunktionen i tumörceller, främst om onkgenen 
N-myc kan lokaliseras till tumörcellerna samt hur Shh-signaleringen fungerar i tumörer som 
är beroende eller oberoende av denna signalväg. Förhoppningen är även att kunna se om 
tumörerna svarar på Shh-terapier.    

1.4 Avgränsning 
Detta projekt rörande ciliernas roll i hjärntumörutveckling är väldigt nytt, och pilotstudier har 
inte utförts, vilket medför vissa svårigheter att i förväg ha en vetskap om hur lång tid eller hur 
krävande vissa moment kan vara. Detta gör att alla punkter på projektplanen inte har fullföljts, 
och att det tillkommit nya punkter istället. Dessa kommer att förklaras noggrant i 
resultatavsnittet.    
 
 

2 Material och Metod 
Hjärnor/tumörer/möss 
I detta projekt studerades hjärnor och tumörer från transgena möss från tidigare beskrivna 
publikationer (Swartling, F.J., et al. 2010; Uhrbom, L., et al. 1998; Weiss, W.A., et al. 2003) 
samt athymiska (avsaknad av thymus) nakna möss som erhölls från Simonsen Laboratories 
(Gilroy, California) samt från Harlan Labs (Holland). Alla genomförda djurförsök var 
godkända enligt amerikansk och svensk försökdjurslag. Tumörerna var innan projektets 
början framtagna och insamlade av min handledare, Fredrik Swartling. Hjärnor med tumörer 
togs ut och fixerades i fosfatbuffrat 10% formalin, dehydrerades och inbäddades i paraffin. 
 
Odlade celler 
Cellerna som användes i detta projekt isolerades från normal hjärna eller tumörer och odlades 
av min handledare innan projektets början. Celler som användes i mitt projekt, odlades i 
Neurobasalt medium (Gibco, Invitrogen) med tillfört B27 vitamin utan vitamin A, 100 U/ml 
Penicillin, 10 µg/ml Streptomycin, (Gibco), 2 mM L-glutamin (Gibco), 20ng/ml bFGF (basic 
Fibroblast Growth Factor, Sigma) samt 20ng/ml EGF (Epidermal Growth Factor). För 
splittning av sfärer till singelceller användes accutase (Gibco) efter tvätt med PBS. För 
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adherent tillväxt av neurala stamceller användes täckglas (19 mm) behandlade med Poly-L-
ornithine och laminin. 
 
Poly-L-ornithine, - och lamininbehandling 
För tillväxt av neurala stamceller användes en 24-hålsplatta med täckglas (19 mm). Poly-L-
ornithine (1:200) löstes i sterilt vatten, och täckglasen täcktes med lösningen. Plattan 
inkuberades i 37°C under 1h, poly-L-ornithinet togs därefter bort, och täckglasen tvättades 
med sterilt vatten. Laminin (1:150) löstes i sterilt vatten, och överfördes till täckglasen samt 
inkuberades i 37°C under 1 h. Plattan tvättades sedan med 1 x PBS innan cellräkningsförsök 
initierades.  
 
Hematoxylin Eosin (H&E) färgning 
Snitt på 6 µm gjordes med snittmaskinen Microm, HM400 på ovan beskrivna 
paraffininbäddade hjärnor från möss, se tabell 1. Snitten monterades på glas och torkades över 
natt. Snitten bakades 30 minuter i ugn, 60C, deparaffiniserades i xylen samt rehydrerades i 
100% (absolut) etanol, 95% etanol och sedan i 80 % etanol. Därefter tvättades snitten i 
destillerat vatten och färgades med Mayer’s hematoxylinlösning vilket följdes av tvätt i 
rinnande kranvatten i 10 minuter. Vidare gjordes en kontrastinfärgning med eosin. Snitten 
dehydrerades sedan i 80%, 95% och absolut etanol. Överflödig färg tvättades bort i xylen och 
snitten fixerades med Pertex, ett xylen-baserad monteringsmedel för ljusmikroskopi. 
Tumörpatologin i de H&E-färgade snitten studerades med ett  ljusmikroskop (Zeiss) och 
fotograferades.  
 
Immunfluorescence (IF)  
Paraffininbäddade mushjärnor snittades och rehydrerades på samma sätt som ovan. Därefter 
tryckkokades snitten i 1:100 Antigen Unmasking Solution (Vector Laboratories) i 125°C i 8 
minuter. Vidare tvättades de i 1x TBS-T (med 0.3% Tween-20) och blockerades med 
blocklösning innehållande TBS-T med 5% åsneserum (eller 5% getserum), 5% BSA (Bovine 
Serum Albumin) och 0.3% Triton-X i rumstemperatur under 1 h. Följande primära 
antikroppar användes för detektion av cilier: Arl13b från kanin (1:500, ProteinTech), 
monoklonal antikropp Ki67 – råtta anti-mus (1:200, Dako Cytomatium) och acetylerat tubulin 
(1:1000, SIGMA). De primära antikropparna späddes i blocklösning enligt ovanstående 
koncentrationer och inkuberades över natten i 4C. Nästföljande dag tvättades snitten med 
TBS-T och inkuberades med sekundära antikroppar: åsna anti-kanin (1:400, Invitrogen) åsna 
anti-mus (1:400, Invitrogen), och get anti-råtta (1:400, Invitrogen). Snitten tvättades efter 
inkubationen med TBS-T, och monterades med Immu-Mount (Thermo, Rockford, IL) 
innehållande DAPI (1:1000).  
 
N-myc i virustumörer är taggade med en flag-sekvens. För detektion av denna flag användes 
en antikropp riktad mot flag producerad i kanin (1:500, Cell Signaling) och en annan flag-
antikropp producerad i mus (1:500, SIGMA). Dessa inkuberades tillsammans med de primära 
antikropparna för detektion av cilier samt de sekundära antikropparna på samma sätt som 
beskrivits ovan. 
 
För att påvisa närvaro av cilier, studera deras utseende samt för fotografering, användes 
konfokalmikroskop (Zeiss 510) och det tillhörande programmet LSM 510 (Zeiss).    
 
In Vivo färgning av täckglas 
Cover slips med celler tvättades med 1 x PBS och fixerades i PFA (paraformaldehyd) (8% 
PFA löst i PBS 1:1) i 10 minuter. Glasen blockerades med blocklösning (se ovan i avsnittet 
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IF) under 1 h i rumstemperatur. De primära antikropparna, Arl13b från kanin (1:500) och 
mus-flag (1:500), löstes i åsneblocklösning och inkuberades i 4°C under natten. Därefter 
tvättades cover slipsen med 1 x TBS-T och inkuberades i 1h med sekundära antikroppar: åsna 
anti-kanin (1:400) och åsna anti-mus (1:400). Cover slipsen tvättades sedan med TBS-T, och 
monterades på glas, 2 cover slip/glas, med Immu-Mount innehållande DAPI (1:1000).  
 
Shh-behandling 
Celler tidigare framtagna från lillhjärnan eller från tumörer med eller utan tidigare 
transduktion och överuttryck av genen Sox9 (Swartling, F.J., et al. Opublicerade data, 2010), 
räknades med Bürker-kammare, späddes och odlades i 24-hålsplattor under sex dagar. Dagen 
efter utsådd, innan tillsats av behandlingen, räknades cellerna i en cellräkningsmaskin 
(CellCoulter). Shh-inhibitorn Cyclopamin (koncentration 10µM), och Gli-inhibitorn GANT61 
(koncentration 10µM) tillsattes till cellerna dag 1, och antalet celler räknades med CellCoulter 
dag 5 efter tillsatt behandling, värdena presenterades därefter i grafer.   
 
Mätning av cilier i hjärntumörer 
Ett slumpmässigt område i mikroskopets synfält valdes ut blint och det totala antalet celler 
räknades. Därefter räknades antalet cilierade celler, som presenteras i procent (%), samt även 
ciliernas längd.   
 
Statistisk analys 
För alla försök angavs student’s t-test och signifikansnivåer (p<0.05) räknades ut med 
statistikprogrammet R. Graferna i avsnitt 3.4 ritades med Excel, box-plot i avsnitt 3.1 ritades 
med R.   
 
1. Shh-beroende  
N-myc-drivet 
medullosblastom 

2. Shh-oberoende 
N-myc-drivet 
medulloblastom 

3. PDGF-drivet 
gliom 

4. EGFR-driven 
olidodendrogliom 

5. Ras-drivet 
astrocytom 

Tabell 1. Paraffininbäddade mushjärnor innehållande följande tumörer användes vid H&E 
färgningen och IF.  
 
 

3 Resultat 

3.1 Detektion av primära cilier i hjärntumörer drivna av olika 
cancergener  
För att avgöra om det fanns skillnader eller likheter mellan cilieutseendet på tumörer som är 
drivna av onkgenerna N-myc, EGFR (verbB), Ras (H-ras) och PDGF, utfördes en 
screeningsstudie. Tumörsnitt färgades med Hematoxylin och Eosin för att studera 
tumörpatologi, och en infärgning med antikroppar mot acetylerat tubulin eller Arl13b gjordes 
för att lokalisera primära cilier. Antalet cilier räknades och dess längd undersöktes för att 
uppskatta om något av detta kunde korrelera med tumörens svårighetsgrad. För detektion av 
celler med cilier användes konfokalmikroskop som ger, med hjälp av laserljus, möjligheten att 
se tredimensionella bilder av ett snitt genom att ta bilder i flera optiska plan. Acetylerat 
tubulin färgar in cytoskelettet och även cilierna, som kan ses som antenner på cellerna, eller 
centriolerna, som kan ses som prickar på cellerna då cilierna antingen är på väg att bildas eller 
har förstörts.            
 
Tumörerna som inkluderats i denna del är medulloblastom eller gliom från möss och 
medulloblastom från människa. De två första grupperna är N-myc-drivna, Shh-beroende (N-
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myc, Shh+), N-myc drivna, Shh-oberoende (N-myc, Shh-) medulloblastom från möss. 
Därefter undersöktes tre gliom från tre musmodeller: PDGF-, EGFR och Ras-drivna tumörer. 
Slutligen inkluderades två humana biopsier från en atypiskt teratoid rhabdoid barnhjärntumör 
(H1 – Shh+) samt ett klassiskt medulloblastom (H2 – Shh-). N-myc, Shh+ samt N-myc, Shh- 
består dessutom av två subgrupper, där en tumör är transgent inducerad med vildtyps N-myc, 
och den andra är infekterad med ett N-myc-virus som bär på mutationen T58A, se tabell 2.. 
Patologin i dessa sex grupper studerades, och uppvisade särskilda tumörhistologiska 
kännetecken och en variation i cilielängd och antal. 
 
N-myc, Shh+, vt 
 
T58A, Shh+ 

N-myc, Shh-, vt 
 
T58A, Shh- 

 
PDGF 

 
EGFR 

 
Ras 

Humana 
H1: Shh+ 
H2: Shh- 

Tabell 2. Tumörgrupperna, med tillhörande förkortningar, som användes i detta projekt. 

3.1.1 Tumörpatologi 

N-myc, Shh+; T58A, Shh+; N-myc, Shh-; T58A, Shh-; samt de humana tumörerna är 
barnhjärntumörer av typen medulloblastom eller motsvarande (bild 3, A, B, C, D, H, I). 
Medulloblastom har små runda celler, ibland med pyknotisk kärna, och utrymmen mellan 
cellerna kan ses. Den väldigt täta organisationen av celler som formar sig i rosett-liknande 
strukturer kan urskiljas tillsammans med små blodkärl, vilket är typiskt för just 
medulloblastom.   
 
PDGF, EGFR, - samt Ras-tumörerna är gliom (bild 3, E, F, G). Dessa tumörer har förstorade 
celler med pleiomorf kärna, och en del celler har även multinukleära kärnor. PDGF-tumörerna 
uppvisar tecken på nekros samt mikrovaskulär proliferation och hög cellulär atypi, vilket är 
karakteristiskt för höggradiga gliom av typen glioblastom. EGFR-tumörerna är av låg eller 
hög-gradig oligodendrogliomtyp som växer i ett bikakemönster med typiska vita 
halostrukturer runt cellkärnorna. Slutligen påvisar Ras-tumörerna en fibrill-lik astrocytom-
liknande histologi med mer differentierade celler och färre celler och färre synliga mitoser än 
PDGF-drivna tumörer. Bland gliomen är Ras-tumörerna av lägst malignitetsgrad och är 
positiva för astrocytmarkören GFAP. 

3.1.2 Ciliers närvaro 

N-myc drivna, Shh-beroende (N-myc, Shh+) tumörer hade 41 % cilierade celler (Bild 3a) 
medan muterat N-myc drivna, Shh-beroende (T58A, Shh+) tumörer inte hade några cilier alls. 
Några utskott kunde heller inte anas på cellytan (Bild 3b). N-myc drivna Shh-oberoende (N-
myc, Shh-) tumörer hade 6% cilierade celler där cilierna var utspridda, men väldigt få till antal 
(Bild 3c), medan muterat N-myc drivna, Shh-oberoende (T58A, Shh-) tumörer endast hade 1% 
cilierade celler, (Bild 3d).  
Av gliomen hade de låggradiga Ras-gliomen 37% cilierade celler. Det rörde sig om långa 
cilier som var relativt tätt belägna (Bild 3g). Oligodendrogliomen som drevs av EGFR hade 
14% cilierade celler (Bild 3f). Slutligen uppvisade PDGF-drivna gliom 16% cilierade celler 
(Bild 3e).  
 
Av de två humana hjäntumörer som studerades hade H1, Shh-beroende (Shh+) 16% cilierade 
celler (Bild 3h). Det H2, Shh-oberoende (Shh-) medulloblastomet hade 36% cilierade celler. 
(Bild 3i).   
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Bild 3(A-I, a-i). Visar 
tumörpatologin, Hematoxylin 
Eosin färgning (versaler), 40x, 
samt cilieutseendet, 
konfokalmikroskopi (gemener), 
63x för de olika tumörtyperna. 
För visualisering av cell, - och 
ciliestrukturer i 
konfokalmikroskop användes 
DAPI, acetylerat tubulin samt 
ciliemarkören Arl13b.    
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För att undersöka hur mycket cilielängden i tumörceller avviker från normala celler (tagna 
från lillhjärnan i vuxna möss), gjordes en box-plot med observerade data, se bild 4. I denna 
box-plot visas gruppernas kortaste respektive längsta cilie, medianen, avlägsna data (outliers) 
samt kvartil 25 och 75. 
 
 

 
Bild 4. I denna box-plot sammanfattas längdvariationen (spridningen) för normala, - och tumörceller. 
Medianen visas för varje grupp med tjock linje genom lådan, den begränsas nedåt av den 25:e 
kvartilen, och uppåt av den 75:e kvartilen. De lodräta strecken som går ut från lådan dras till det lägsta 
och högsta värdet. Outliers betecknas med ○. 
 
Primära cilier i den normala gruppen är signifikant längre än i tumörgrupperna N-myc, Shh+ 
och N-myc, Shh- (p-värde <<0.05; signifikansnivå p<0.05) En statistisk jämförelse gjordes 
dessutom mellan grupperna N-myc, Shh+ och N-myc, Shh- samt H1, Shh+ och H2, Shh- då 
alla dessa är medulloblastom. Det visade sig att det fanns en signifikant skillnad mellan 
cilielängderna i N-myc, Shh+ och N-myc, Shh- (p-värde = 0.0102; <0.05).  
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Dock fanns det ingen signifikant skillnad i cilielängd mellan H1, Shh+ och H2, Shh-  
(p-värde = 0.05949; >0.05).  
 
De uppmätta cilielängderna och cilieantalet varierar väldigt mycket (i tabell 3 presenteras 
endast medelvärdet av alla dessa längder), och för att kunna jämföra grupperna, mättes även 
variationskoefficienten som uttrycker standardavvikelsen som procentandelar av medelvärdet. 
Grupperna T58A, Shh+ samt T58A, Shh- finns inte med i tabellen, då ingen av dem hade 
cilier (T58A, Shh- hade 1% cilier, det är dock troligen en normal cells som syns).     
 
Grupp N-myc, Shh+ N-myc, Shh- PDGF EGFR Ras H1, Shh+ H2, Shh-
Medellängd, µm 1.80 1.44 2.72  2.09 2.86 2.37 1.76 
Std 0.3 0.34 0.67 0.57 1.02 0.87 0.53 
cv  18.5% 23.6% 24.8% 27.2% 35.7% 36.7% 30.2% 
Tabell 3. Ciliernas medellängd, standardavvikelse (Std) samt variationskoefficient (cv), 
angiven i %.     
 

3.2 Delning av tumörceller med närvaro av cilie 
Då en cilie vanligen är tillbakabildad under normal celldelning, har detta projekt undersökt 
om cilien nedregleras vid tumörcellsdelning. Markören för celldelning, Ki67, kombineras med 
markören för cilier, Arl13b, för att se om det är möjligt att lokalisera cilier till de delande 
cellerna.  
 
Det är tidigare beskrivet (se avsnitt 1.1) att ciliens funktion kan påverkas och nedregleras av 
olika onkgener. PDGF-tumörer (se avsnitt 3.1.2) uppvisade cilier på de vilande cellerna, 
medan organellen var frånvarande på de delande tumörcellerna (bild 5a). Tumörer från N-
myc, Shh+ hade heller inga cilier på de delande cellerna men uppvisade cilier på ett färre antal 
vilande celler. Tumörer från T58A oavsett Shh status saknade cilier helt på icke-delande 
tumörceller (bild 5b).  
 
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 5a. 
Konfokalmikroskopi
-bild, 63x, DAPI, 
Arl13b och Ki67. 
Cilierad tumör. De 
vilande cellerna 
(blåa) har  
en cilie på sin yta, 
medan de delande 
tumörcellerna (röda),  
inte har en 
detekterbar cilie,  
vilket betyder att 
organellen är 
tillbakabildad vid 
delning.     
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3.3 Lokalisering av N-myc till den primära cilien 

Det är ännu okänt om proteinet N-myc kan lokaliseras till någon av den primära ciliens 
strukturer. Om proteinet kan lokaliseras till någon ciliestruktur, kan det öka förståelsen för N-
myc vid cilienedreglering och tumörutvecklingen.   
 
Flag-taggen som användes i detta projekt kunde inte detekteras till cilien, och därmed kunde 
N-myc inte lokaliseras till någon specifik struktur på organellen. Detta resultat samt felkällor 
kommer att diskuteras i avsnitt 4.   

3.4 Shh-behandling av tumörceller 

Hittills finns inga behandlingar mothöggradiga gliom som drastiskt kan öka överlevnadstiden. 
Med ökad förståelse för de signaleringsvägar som styr hjärntumörutvecklingen är forskningen 
idag till stor del inriktad på att hitta läkemedel som kan vara selektiva tumörcellshämmare. I 
detta projekt undersöktes slutligen om två läkemedel riktade mot Shh-vägen, en hämmare mot 
Smo (Cyclopamin) och en mot Gli (GANT61) kunde bromsa celltillväxten.     
 
Två cellinjer användes i detta försök (alla celler togs fram innan detta projekt startades, se 
avsnitt 2), humana medulloblastomceller från gruppen H1, Shh- och celler från T58A, Shh+ 
som isolerats från tumörer från lillhjärnan. Dessutom inkluderas normala celler från 
lillhjärnan transducerade med GFP (green fluorescent protein) och vildtyps N-myc (N-myc) 
som inte ger upphov till tumörer, men även celler där faktorn Sox9 har tillförts till tumörceller 
från gruppen T58A, Shh+ (T58A, Shh+, Sox9).  
 
Gli-hämmaren GANT61 hämmade celltillväxten kraftigt i alla grupper utom i T58A, Shh+ 
tumören (bild 6). Dock slår hämmaren hårt även mot normala (GFP-transducerade) celler. 
Shh-hämmaren Cyclopamin har en dålig effekt i många celltyper. Vad som dock kan utläsas 
ur dessa grafer är att tumörceller med tillfört Sox9 som behandlats med GANT61, visar hög 
känslighet mot hämmaren. I detta fall har cellerna avstannat helt i tillväxt.  
 

Bild 5b.  
Icke-cilierad 
tumör. De delande 
cellerna (blåa) har 
ingen cilie på ytan, 
(till skillnad från 5a), 
likaså de delande 
(röda) cellerna som 
även i denna tumör 
saknar cilier.  
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Bild 6. Grafer på hur de olika 
behandlingarna påverkade 
celltillväxten. GANT61 fungerade 
bättre än Cyclopamin i fyra fall av 
fem.   
 
— ingen behandling 
— Cyclopamin (Shh/Smo-hämmare)  
— GANT61 (Gli-hämmare)  
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4 Diskussion 
 
Målet med detta projekt har varit att få en större förståelse för ciliers samverkan och koppling 
till biologin kring hjärntumörer som uppkommer hos både barn och vuxna, men som är drivna 
av olika onkgener. Vi har använt representativa tumörmodeller i möss där tumörpatologin har 
uppvisat karakteristisk struktur för de olika tumörtyperna, till exempel den rosett-liknande 
strukturen i medulloblastom och mikrovaskulär proliferation i höggradiga gliom. 
Tumörgrupperna jämfördes med en normal grupp celler från lillhjärnan för att få en 
uppfattning om cilierna på tumörcellerna uppvisar normal eller onormal längd i förhållande 
till friska celler. Analysen av cilielängd (bild 4) visade att den normala gruppens cilier är 
längre än de flesta cilierna på tumörcellerna. Detta kan troligtvis bero på att de normala 
cellerna inte delar sig lika mycket som tumörceller, och därför är deras cilier längre. Ciliers 
närvaro och utseende har varierat i de olika tumörtyperna, då det funnits skillnader i både 
längd och antal. Utifrån dessa data har kopplingar kunnat göras till några onkgener, speciellt 
till N-myc och dess egenskaper. N-myc tenderar att påverka cilierna på så sätt att de antingen 
inte får möjligheten att utvecklas/växa eftersom cellen delar sig för snabbt, eller vara kvar på 
cellytan. Proteinet N-myc som bär på mutationen T58A, som användes i virusmodellen för att 
generera tumörer, är betydligt mer stabilt än den normala, vildtypsvarianten av N-myc som 
överuttrycktes i de transgena tumörerna, varvid jag kan dra slutsatsen att vildtyps N-myc inte 
har samma hämmande effekt på cilieformationen som T58A N-myc, vilket även kan ses på 
ciliemängden i de olika grupperna. I projektet upptäcktes att tumörerna med T58A-
mutationen saknade cilier fullständigt, vilket troligen kan bero på att den stabila mutationen 
kapar av Shh-vägen uppströms. Det kan i sin tur ha stört ciliens stabilitet då cilien har visat 
sig behöva Shh-vägen för att kunna vara funktionell och befintlig. Detta leder slutligen till att 
organellen nedregleras, och dessa tumörgrupper uppvisar frånvaro av cilier. Min teori är att 
T58A N-myc hämmar ciliens naturliga funktion, vilket gör att organellens sensoriska förmåga 
faller bort, och den kan längre inte ta emot eller tolka extracellulära signaler. Detta leder i sin 
tur till att cellen blir instabil, replikerar utan kontroll, och utvecklas till ett tumörområde. I den 
tumör där endast 1% av cellerna var cilierade, som tumörgruppen T58A, Shh-, är det högst 
sannolikt att en normal cell har letat sig fram till tumörvävnaden, och det är dess cilie som kan 
detekteras. I en studie som gjordes 2009, har det visats att cilienärvaron är väldigt hög i 
desmoplastiska medulloblastom, som oftast är Shh-beroende, medan cilierna är i stort sett 
frånvarande i anaplastiska medulloblastom, som oftast räknas till gruppen av Shh-oberoende 
medulloblastom. Forskningsgruppen visade att fem av sex desmoplastiska medulloblastom 
var cilierade, medan endast en av nio av de anaplastiska var cilierade (Han, Y-G., et al. 2009, 
se tabell 1). Detta stämmer även väldigt bra överens med mina forskningsresultat, där Shh- 
grupperna hade ett väldigt litet antal cilier, eller inga cilier alls.  
 
Anledningen till varför just PDGF-tumörer studerades, är främst för att PDGF-receptorn 
(PDGFR) ofta finns på ciliens membran där enzymet INPP5E (bild 7) är en bidragande faktor 
till att bevara ciliens stabilitet och kontrollera normal celldelning vid PDGF-signalering 
(Jacoby, M., et al. 2009). Tidigare forskning från 2005 (Schneider, L., et al. 2005) som varit 
inriktad på att PDGFR-signaleringen regleras genom cilieformationen, visar att PDGFR 
binder vid cilien och att PDGFR behöver aktiveras i själva cilien för att PDGFs effekter 
nedströms ska stimulera till celldelning. Studien anser att PDGFR-signaleringen i cilien är 
ytterst viktig, och att störningar i denna väg kan leda till tumörformation. Den visar även att 
”graden av cilieformation är korrelerat med PDGFR-uttrycket”. Detta innebär att om cilien är 
frånvarande eller ytterst kort (<0.1µm) som i forskargruppens mutantmöss som saknar 
intraflagellär transport (IFT) proteiner, är PDGFR knappt uttryckt på cilien, medan de längre 
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cilierna (5-10µm), i till exempel vildtypsmöss har ett mycket högre uttryck av PDGFR. Vår 
hypotes var därför att gruppen av hjärntumörer som orsakats av PDGF skulle uppvisa cilier 
vilket också bekräftades.  
 
EGFR- och Ras-tumörerna hade också kvar sina cilier. Det är därför möjligt att tumörceller i 
dessa tumörgrupper också behöver ha kvar sin cilie vid sin signalering. Dock har jag inom 
detta projekt inte funnit någon specifik koppling till dessa vägar och cilien. Dessutom har vi 
inget bra sätt för att mäta ciliens normala funktion i dessa tumörer. För detta behöver vi 
studera eventuella strukturella defekter i ännu högre upplösning med till exempel ett 
elektronmikroskop. Dessutom, under IF-detektionen av cilierna vid mikroskoperingen, för att 
säkert säga att en cilie har detekterats, ska både ciliemarkören Arl13b och acetylerat tubulin 
(vid dubbelinfärgning med olika färger) färga in cilien. Dock kan cilier vara svåra att 
detektera överhuvudtaget; problemet är att organellerna kan vara synliga i mikroskopet, men 
då konfokalmikroskop med tillhörande dator används, kan datorn uppfatta dem som skräp om 
de är små och tunna, och därför utesluta dessa i den slutgiltiga bilden där mängden cilier 
beräknas. En annan felkälla kan vara att dammpartiklar färgats in och misstas för att vara en 
riktig cilie. Då endast en cilie finns per cell och då denna alltid lokaliserar sig till utkanten av 
cellkärnan kan en motfärgning med DAPI, som binder specifikt till cellkärnans DNA vid pH 7 
göras för att man kan vara säker på att det är en cilie som färgats in.  
 

     
  
 
Placeringen av proteinet N-myc i förhållande till ciliestrukturen var okänd varför infärgningar 
med antikroppar mot flag-taggen som fästs vid N-myc testades för att kunna lokalisera 
proteinet. Detta försök lyckades tyvärr inte, vilket kan bero på att antikroppar mot flag-taggen 
på N-myc inte går att använda på paraffinsnitt, då epitopen för taggen kan ha gömts under 
formalinbehandlingen och därför inte kan binda in till antikroppen. En annan anledning kan 
vara att N-myc-proteinet har förlorat sin flag-tag någon gång under själva cancerutvecklingen 
och tumörprogressionen i cellen, på grund av att de extra aminosyrorna i flag-taggen kan ha 
hindrat den drivande tumöreffekten av själva onkgenen. Dock visade det sig att även normala 
celler var lika infärgade som tumörcellerna vilket talar för att antikropparna kan ha varit för 

Bild 7. Visar vilka 
vägar som är 
kopplade till den 
primära cilien, 
samt vilka 
receptorer som 
finns på cilieytan. 
Bild lånad av 
Fredrik Swartling.   
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dåliga eller helt enkelt inte användbara för denna typ av infärgning. Detta bekräftades i 
konfokalmikroskopet då de sekundära antikropparna, där ena var en flag-tag och den andra 
ciliemarkör, inte färgade in cilien tillsammans, utan endast separat, vilket tyder på att N-myc 
inte uppträder i strukturen. I framtiden, då detta försök upprepas, kan infärgningen göras på 
delande celler i kultur utan exponering för formamid och paraffininbäddning, vilket möjligen 
kan underlätta inbindningen av flag-taggen.  
 
Detta projekt visade med hjälp av celldelningsmarkören Ki67, att cilierna förblir 
tillbakabildade även vid tumörcellsdelning, då jag innan försöket ville undersöka om cilierna 
ändå kunde detekteras på tumörcellerna, eftersom det tidigare har beskrivits i 1.1 att 
onkgenerna kan ändra ciliestabiliteten till sin fördel, samt att det normalt sker en nedreglering 
av cilien inför celldelningen. Denna studie gjordes främst för att korrelera cilier till 
celldelning med hjälp av en känd celldelningsmarkör, vilket även lyckades. Något som i detta 
försök kan vara missvisande, är att tumörer som inte har cilierade celler, inte heller kommer 
uppvisa några cilier på de vilande cellerna med Ki67 markören.  
 
Ett resultat i behandlingsfrågan som är mest intressant är att tumörceller med tillfört Sox9 
avstannar helt i tillväxten vid behandling med GANT61. Sox9 som tidigare visat sig binda till 
Gli och Gli2 har visat sig öka uttrycket av Sox9 i hårceller (Vidal, V.P.I., et al. 2005). Min 
teori är att om alla tumörceller skulle injiceras med Sox9, får de antingen en ökad aktivitet 
och ett beroende av Gli varpå de kan behandlas med GANT61. Alternativt kan det vara så att 
Sox9 istället hämmar aktiviteten av Gli och att det därför är GANT61-hämmaren som är 
effektiv. För att få klarhet i detta måste man undersöka aktiviteten av Gli i dessa tumörer, 
något som vi inte hann med att göra i detta projekt.  
 
Våra resultat visar att primära cilier i hjärntumörer är kortare än i normala celler i hjärnan, att 
N-myc-drivna tumörer har färre cilier och att N-myc med ökad stabilitet fullständigt saknar 
dessa organeller, något som kan vara kopplat till progression och ökad aggressivitet hos dessa 
hjärntumörer. Vi såg slutligen att ökade nivåer av faktorn Sox9 effektivt förbättrade de 
blockerande effekterna av Gli-hämmaren GANT61 på celldelning och utmålar Sox9 som en 
god kandidat för vidare forskning kring dessa behandlingar för dessa maligna hjärntumörer. 
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