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Seipin regulates ER-lipid droplet contacts and cargo delivery
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Seipiini säätelee solunsisäisten rasvapisaroiden
kiinnittymistä solulimakalvostoon
Solunsisäiset rasvapisarat (lipid droplets) ovat

solulimakalvostosta muodostuvia soluelimiä,
joihin solut varastoivat ylimääräistä energiaa
triglyserideinä. Tässä tutkimuksessa osoitettiin,
että seipiini-proteiini on tärkeä rasvapisaroiden
ja solulimakalvoston välisten kontaktien muodostumisessa ja toiminnassa.
Rasvapisaroita tuottavat kaikki solut, eritoten rasvojen varastointiin erikoistuneet rasvasolut. Rasvapisarat muodostuvat solulimakalvostossa rasvojen pakkautuessa ja erkaantuvat
omiksi soluelimikseen toistaiseksi huonosti
tunnetussa prosessissa. Rasvapisarat ylläpitävät
kuitenkin yhteyksiä solulimakalvostoon, mikä
helpottaa näiden välistä rasvojen ja proteiinien
vaihtoa.
Seipiini on solulimakalvoston oligomeerinen
kalvoproteiini. Perinnölliset mutaatiot seipiinissä aiheuttavat ihmisissä harvinaista, vaikeaa
lipodystrofiaa (tyypin 2 Berardinelli–Seipin
synnynnäinen lipodystrofia, BSCL2). BSCL2potilailta puuttuu lähes kokonaan rasvakudos,
mistä seuraa vaikeita rasva-aineenvaihdunnan
häiriöitä: insuliiniresistenssiä, rasvamaksaa ja
hypertriglyseridemiaa. Aiemmissa tutkimuksissa hiiri- ja hiivamalleissa on havaittu, että
seipiini osallistuu rasvakudoksen muodostumiseen ja rasvapisaroiden koon säätelyyn, mutta
proteiinin tarkka toiminta näissä prosesseissa
on tuntematon.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin seipiinin
merkitystä rasvapisaroiden muodostumisessa
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ihmissoluissa. Sekä genomimuokattuja solulinjoja että BSCL2-potilaiden soluja tutkittiin.
Elektronimikroskopialla ja elävien solujen fluoresenssimikroskopialla osoitettiin, että seipiini
paikantuu solulimakalvoston ja rasvapisaroiden
välisiin liitoksiin. Seipiinin puutos aiheuttaa
muutoksia näiden junktioiden rakenteeseen,
jopa niin, että seipiinin puutteen myötä osa
rasvapisaroista menettää kokonaan kontaktinsa
solulimakalvostoon. Samanaikaisesti myös rasvan- ja proteiininkuljetus solulimakalvostosta
rasvapisaroihin häiriintyy, jolloin rasvapisaroiden normaali kasvu estyy.
Tämän tutkimuksen perusteella yksi seipiinin
keskeisistä tehtävistä on liittää rasvapisaroita
solulimakalvostoon ja samalla mahdollistaa
tehokas aineenvaihduntatuotteiden vaihto
soluosastojen välillä. On todennäköistä, että
näiden kontaktien toimintahäiriö ja sitä seu
raava rasvapisaroiden kasvun pysähtyminen
selittää ainakin osin BSCL2-taudissa havaittua
rasvakudoksen kehityshäiriötä. ■
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