Hur ser en cell ut?
Text: Lisa Reimegård

I slutet av förra året lanserades en ny version av en del av The Human Protein
Atlas: The Cell Atlas, där över 12 000 mänskliga proteiner kopplats till strukturer i cellerna. Materialet på hemsidan kan användas i undervisningen som
ett komplement till de mer eller mindre förenklade illustrationerna av celler
som finns i läroböcker.

Källa för samtliga bilder och illustrationer
på uppslaget: The
Human Protein Atlas

En cellkärna och några utspridda mitokondrier,
cellplasma och plasmamembran. Ibland är det
allt en illustration av en cell i en lärobok inne
håller. Och även när fler strukturer finns med
kan proportionerna och antalet skilja sig från
hur det ser ut i verkligheten. Dessutom fram
går det sällan hur komponenterna samverkar,
att cellen inte utgörs av ett vätskefyllt rum där
några organeller flyter runt oberoende av var
andra. Kanske behövs det både enkla och kom
plexa bilder för att få förståelse för hur en cell
ser ut? The Cell Atlas, www.proteinatlas.org/
cell, erbjuder en bra möjlighet att komplettera
den bild som läroböckerna presenterar. Cell
atlasen innehåller ett stort antal vackra mikro
skopbilder av celler som lyser i klara färger. Se
exempel på nästa sida – men tänk på att inte
heller dessa bilder är helt överensstämmande
med verkligheten eftersom cellstrukturerna
färgats med immunofluorescenta tekniker. På
webbsidan för den mänskliga cellen, www.pro
teinatlas.org/humancell, finns även illustratio

nen nedan. Här kan man klicka på varje enskild
struktur och få information om vad den före
ställer, vilken funktion den har och vilka protei
ner som kopplats till den. Även på sidan www.
proteinatlas.org/learn/dictionary finns mycket
information om en cells beståndsdelar.
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Från DNA till utsöndrat protein
Bilderna på The Cell Atlas, www.proteinatlas.org/cell, kan till exempel användas
för att diskutera några steg i processen från avläsningen av en DNA-sekvens till
utsöndringen av ett protein. Rubriken i rutorna på denna sida anger vad den grönfärgade strukturen på tillhörande bild/bilder föreställer.

Cellkärnan
I cellkärnan avläses informationen som finns i DNA och
mRNA bildas.

Endoplasmatiskt retikel (ER)
Informationen i mRNA-sekvenserna används för
att bilda proteiner i ribosomerna. De flesta celler
innehåller tusentals ribosomer, varav några är fria
och andra sitter fast på utsidan av ER, ett nätverk
av membran, eller på kärnmembranet. De proteiner som bildas av bundna ribosomer hamnar
inuti ER, där de veckas och där kvalitetskontroll av
proteinerna sker.
Ökad proteinsyntes och andra faktorer kan leda till
att oveckade eller felveckade proteiner ansamlas i
ER och orsakar så kallad ER-stress. När detta händer aktiveras processer i ER för att mildra stressen,
genom att bland annat minska proteinsyntesen och
forsla bort felaktiga proteiner. ER-stress och problem med att mildra den förknippas med många
olika sjukdomstillstånd, bland annat Alzheimers
sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Vesiklar

Golgiapparaten

Nobelpriset i fysiologi eller
medicin 2013 tilldelades tre
forskare för deras upptäckter
rörande transport och leverans
av molekyler via vesiklar.

Nybildade proteiner modifieras i Golgiapparaten,
där de även sorteras och paketeras i vesiklar. En
vanlig modifiering är glykosylering, som sker både i
ER och i Golgiapparaten. Glykosylering innebär att
kolhydrater adderas till proteinet.

I cellen finns en mängd olika
vesiklar, som bland annat transporterar proteiner från ER till
Golgiapparaten (den övre bilden) och från Golgiapparaten
till olika ställen i cellen eller till
cellmembranet för att utsöndras (den nedre bilden). Några
proteiner som utsöndras ur
cellen är antikroppar, peptidhormoner och tillväxtfaktorer.
Det är dock inte möjligt att se
utsöndrade proteiner på dessa
bilder eftersom cellerna tvättas
innan de färgas, så att allt som
finns utanför cellerna försvinner.

Flera sjukdomar har associerats till förändringar i
Golgiapparatens funktion och form, exempelvis
CDG – en grupp ämnesomsättningssjukdomar
som påverkar flera organsystem. CDG står för
”congenital disorders of glycosylation”, som kan
översättas till ”medfödda glykosyleringsstörningar”.
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