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Ordförteckning
dsDNA

dubbelsträngat DNA

E. coli

Escherichia coli

esDNA

enkelsträngat DNA

IPTG

isopropyl-β-D-1-thiogalactopyranoside

mtDNA

mitokondriellt DNA

polγA

DNA polymeras γA

pSJ1

muterad pUC18 plasmid

RC-komplex

andningskedjans komplex

SSB

enkelsträngbindande protein

X-gal

5-brom-4-klor-3-indolyl-β-D-galaktosid

Sammanfattning
En publicerad metod för undersökning av noggrannhet hos DNA polymeraser har
undersökts. Metoden bygger på in vitro replikation av lacZα genen i pUC18 och identifiering
av mutationer genom blå vit selektion efter transformation av reaktionsprodukten. I arbetet
visas att framställning av templatet till polymerasreaktionen kan göras enligt beskrivning,
men att utbytet blev lågt. Polymerasreaktionen med det framställda templatet fungerade
även det enligt beskrivning men mängden erhållen produkt var för liten för att ge kolonier
efter transformationssteget. Innan metoden kan användas behövs tillgång till större
mängder templat för polymerasreaktionen. En möjlighet att förbättra utbytet är en bättre
procedur för extraktion av det önskade fragmentet ur agarosgel.

Abstract
A published method for testing the accuracy of DNA polymerases has been evaluated. The
method is based on in vitro replication of the lacZα gene in pUC18 and identification of
mutations by blue white selection for transformation of the reaction product. It was shown
that the production of the template for the polymerase reaction can be done by the
protocol, but the yield was low. The polymerase reaction with the prepared template
worked as described, but the amount of product obtained was too small to give colonies
after the transformation. Before the method can be used, larger amounts of template for
the polymerase reaction are needed. One possibility to improve the yield is a better
procedure for the extraction of the desired fragment from the agarose gel.
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Introduktion
Bakgrund
Beträffande åldrandet hos människor finns det många teorier som har för avsikt att förklara
dess mekanism. De olika teorierna ligger på en molekylär, cellulär, neuroendokrin och
evolutionär nivå. Det gemensamma för de flesta mekanismerna är att cellerna tar skada på
ett eller annat sätt.[1] Det har rapporterats om att det sker en ökad mängd omlagringar,
deletioner och punktmutationer i mtDNA hos åldrande individer i olika däggdjursarter.[2]
Enligt Edgar et al. (2009) finns ett samband mellan för tidigt åldrande och punktmutationer i
mtDNA. I deras studie visar det sig att ackumulerande punktmutationer i mtDNA medför
aminosyra substitutioner i proteiner som ingår i andningskedjans komplex. Detta leder till
minskad stabilitet i komplexet och brister i andningskedjan. [3] Trifunovic et al. (2004) ville
påvisa att det finns ett samband mellan mutationer i mtDNA och åldrande fenotyper. De
skapade knock-in möss som uttrycker en muterad version av mtDNA polymeras γ som har en
försämrad 3´-5´ exonukleasaktivitet. Mutationen är en aminosyrasubstitution (D257A) där
aspargin (Asp) är muterad till alanin (Ala). D257A ligger i exonukleasdomänens aktiva säte
och är en viktig aminosyra för katalysen. Polymeraset, som nu har en kraftigt minskad 3´-5´
exonukleasaktivitet, kommer att kunna polymerisera men inte korrekturläsa lika effektivt,
vilket leder till en ökad mängd mutationer.[4] Defekterna i mtDNA orsakar en progressiv brist
i andningskedjan, vilket minskar livslängden och genererar olika fenotyper som
sammanlänkas med för tidigt åldrande såsom benskörhet, anemi och viktminskning. [2]
Kraytsberg et al. (2009) ifrågasätter ovanstående slutsatser. De är inte övertygade om att
deletioner i mtDNA skulle vara orsaken till åldrandet. Nivån på antalet deletioner är enligt
dem för låga för att de ska ha någon roll i åldersrelaterad dysfunktion. [5] Dessa slutsatser
driver oss till att söka efter ett så kallat antimutator polγA. Tanken med antimutator polγA är
att få fram ett polymerasγA med högre noggrannhet än vildtypen. Polymeraset ska ha en
ökad korrekturläsning eller bättre reparationskapacitet. I och med en högre noggrannhet ska
fler felaktigheter kunna korrigeras under replikationen, och man hoppas kunna se en
förändring i åldrandet. Om mutationer i kroppsligt mtDNA har en förorsakande roll i
åldrandet borde sådana muterade möss leva längre än normala möss. [2]
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Musförsök är både dyrt och tidskrävande, därför börjar man med att testa DNA
polymyrasmutanterna in vitro. Fidelitetsanalysen, som utvärderas, är tänkt att användas till
att kontrollera hur hög noggrannhet antimutatorerna har.

Studiens syfte
Syftet med studien var att sätta upp och utvärdera ett fidelitetssystem för DNA polymeraser.
Med fidelitetssystemet önskar man undersöka hur bra ett polymeras introducerar
nukleotider under DNA-syntesen. Målet är att göra olika mutanter av DNA polymerasγA för
att hitta ett polymeras med högre noggrannhet än vildtypsproteinet.
Metoden som systemet baseras på återfinns i artikeln Jozwiakowski et al. (2009).[6] Artikeln
behandlar ett plasmidbaserat lacZα system som mäter noggrannheten hos DNA polymeras.
Systemet utnyttjar lacZα genen, som finns i vissa plasmider, i kombination med en öppen
plasmid (se sektion 2.3.2 Öppen plasmid). Vid en blå vit selektion kommer DNA polymerasets
noggrannhet visas i blå och vita kolonier beroende på hur korrekt de fyller i öppningen i den
öppna plasmiden.
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Teoretisk bakgrund
DNA struktur och DNA replikation
Primärstrukturen hos DNA utgörs av en polymer av nukleotider i en bestämd ordning.
Nukleotider består av en kvävebas, en sockerart och en eller flera fosfatgrupper. Det finns
normalt fyra kvävebaser i DNA: adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T) (fig. 1). De
ingående nukleotiderna binds samman av fosfodiesterbindningar mellan 5´-fosfatgruppen
på en nukleotid och 3´-hydroxylgruppen på en intilliggande nukleotid. Genom att bilda
vätebindningar mellan kvävebaserna kan två polynukleotidsträngar bilda en stabil
dubbelhelix. Strängarna i helixen är antiparallella och löper i 5´- 3´- riktning, vilket medför att
syntesen av de båda strängarna kommer se annorlunda ut vid replikationen. När DNA
replikeras erhålls två dottermolekyler genom att de båda DNA strängarna var för sig
tjänstgör som mall, där den nysyntetiserade strängen är komplementär till den ursprungliga
polynukleotidkedjan.[7]

Figur 1. Polynukleotidkedja med ingående kvävebaser, adenin, cytosin, guanin och tymin.
Nukleotiderna binds samman med fosfodiesterbindningar mellan 5´-fosfatgruppen på en
nukleotid och 3´-hydroxylgruppen på en intilliggande nukleotid. Genom att bilda
vätebindningar mellan kvävebaserna kan två polynukleotidsträngar bilda en stabil
dubbelhelix.
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DNA replikation är den process där DNA i en cell kopieras. Replikationen startar i ett
replikationsorigin, med att strängarna i DNA-molekylen säras från varandra. Enzymet helikas
vandrar längs DNA-molekylen och bryter vätebindningarna i basparen, så att strängarna kan
lindas upp. För att undvika trassel vid upplindningen hjälper DNA topoisomeraser till att
förhindra att DNA-molekylen börjar rotera. Topoisomeraserna klipper av DNA-molekyler och
lägger dem om lott över varandra allt eftersom DNA-strängarna säras. SSB är ett protein som
binder in till exponerat enkelsträngat DNA utan att täcka baserna. Det stabiliserar den
upptvinnade strängen så att den inte återgår till sin ursprungliga form och kan agera som
mall vid DNA syntesen. SSB antas även skydda esDNA regioner från nukleaser.
Den Y-form som bildas kallas för replikationsgaffel (fig. 2) och det är där som själva DNAsyntesen sker. Då strängarna är antiparallella och DNA polymeras bara kan arbeta i 5´-3´riktning kommer syntesen ske på olika sätt. Leading strand är den sträng där kopieringen
sker kontinuerligt. Det vill säga att DNA polymeras III (hos E. coli) fäster nya
deoxyribonukleotider vid den växande DNA-strängens 3´-ände. Den andra strängen, lagging
strand, tillverkas ”baklänges” i korta fragment, så kallade Okazaki fragment. Fragmenten
prepareras med korta RNA primer molekyler, utifrån vilka DNA polymeras III kan arbeta sig
bakåt längs strängen. RNA primer molekylerna bildas av enzymet primas och bryts senare
ner av DNA polymeras I (hos E. coli) för att ersättas av DNA. Fragmenten som bildas fogas
samman till en hel sträng av DNA ligas. [8] Den beskrivna DNA-nybildningen innehåller också
3´-5´ exonukleasaktivitet, ett självrättande element som innebär att risken för felaktig
basparning är mycket liten. Man räknar med endast ca ett fel på 3x109 replikationer.[9]

Figur 2. Schematisk bild av replikationsgaffeln och proteiner involverade i DNA replikationen
hos E. coli.
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DNA polymeras
DNA polymeras är ett enzym som finns i alla levande organismer, med undantag för vissa
virus.[10] Polymeraserna har en viktig roll i cellulär replikation och reparation av DNA. [6] I E.
coli finns det fem kända DNA polymeras. De mest kända prokaryota polymeraserna är DNA
polymeras I, II och III. Polymeras I (fig. 3) är det först isolerade polymeraset och det första
polymeras vars struktur löstes, det så kallade Klenow fragmentet. Det har visat sig att de
flesta polymeras grundar sig på en liknande struktur. [10] Den katalytiska domänen kan liknas
vid en högerhand med subdomäner som handflata, fingrar och tumme. Klenow fragmentet
innehåller även en domän, med 3´- 5´ exonukleasaktivitet, som deltar i korrekturläsning. I
DNA

polymerasets

aktiva

säte

sitter

två

metalljoner

(Mg 2+)

som

deltar

i

polymerasreaktionen. En av metalljonerna koordinerar oligonukleotidens 3´ hydroxyl grupp,
medan den andra jonen interagerar med dNTP.

Figur 3. E. coli polymeras I. Polymerasdomänen liknas vid en högerhand med fingrar,
handflata och tumme. Exonukleasdomänen ersätter felaktigt insatta nukleotidbaser med
korrekta.
Replikativa polymeras är kända för sin väldigt höga katalytiska aktivitet, noggrannhet och
processivitet. Processivitet är ett enzyms förmåga att katalysera flera reaktioner i följd utan
att släppa substratet. DNA polymeras III är ett exempel på ett replikativt polymeras som
deltar i syntesen av leading och lagging strand. [7]
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Exonukleasaktiviteter är en viktig del i replikationen. 3´- 5´ exonukleasaktiviteten är en del i
korrekturläsningen. Felaktiga nukleotider tas bort under replikationen och nya sätts in. 5´- 3´
exonukleasaktivitet tar bort korta sträckor av nukleotider under reparation av skador i DNAmolekylen, samt är den aktivitet som tar bort RNA oligonukleotiden som deltagit vid
syntesen av lagging strand.[11] 3´-5´ exonukleasaktiviteten bidrar med att polymeraserna har
en hög noggrannhet, de gör endast enstaka misstag per 105/106 baser som sätts in.[6] Dock
besitter inte alla DNA polymeras en 5´- 3´exonukleasaktivitet. Det finns även DNA polymeras
som saknar en egen 3´- 5´ aktivitet. Dessa polymeras får sin aktivitet via interaktion med ett
självständigt 3´- 5´ exo protein.
DNA polymerasets noggrannhet har betydelse för att bibehålla genomets tillstånd genom
flera rundor av replikation. Fel i DNA syntesen resulterar i mutationer som i sin tur leder till
störningar i den normala cellulära processen, såsom sjukdomar och åldrande. Polymeras från
olika enzymfamiljer har olika noggrannhet och de med högst noggrannhet är de polymeras
som deltar i DNA replikationen. Detta beror på att de innehåller 3´- 5´ exonukleasaktivitet
eller korrekturläsning, vilka ökar noggrannheten med 10 till 100 gånger. [10] Felfrekvensen
ligger därmed på 10-6 till 10-5. Hos icke korrekturläsande DNA polymeras ligger felfrekvensen
på 10-6 till 10-2.[10] In vivo ligger den på 10-9, på grund av olika reparationssystem. [12] Ett
polymeras med hög noggrannhet är DNA polymeras γA (pol γA), ett polymeras som ingår i
samma familj som DNA polymeras I och T7 DNA polymeras. [10]
Pol γA är det enda DNA polymeras som återfinns i mitokondrier hos däggdjur. Därmed bär
det ensamt ansvaret för replikation, rekombination och reparation som involverar
mtDNA.[13] Pol γA är ett replikativt polymeras försett med 3´- 5´ exonukleasaktivitet och har
hög processivitet och en hög noggrannhet som ligger på 10-6.[14] Pol γA bildar komplex med
subdomänen p55, vilken ökar bindningsaffiniteten till DNA. Komplexet ökar processiviteten
och stimulerar den katalytiska subdomänens polymeras- och exonukleasaktivitet.
Mutationer i genen för pol γA katalytiska subdomän (POLG) har kopplats ihop med olika
mitokondriella sjukdomar. Flera studier har därför gjorts inom detta område. [10]
Mutationerna kan vara resultat av spontana fel i replikationen eller kemiska skador i DNA
som inte kunnat repareras.[15]
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Plasmiden pUC18
Många bakterier innehåller en extrakromosomal komponent av DNA, som kallas plasmid.
Plasmider är relativt små cirkulära, dubbelsträngade DNA molekyler. De bär på gener för
antibiotikaresistens, produktion av gifter och nedbrytning av naturliga produkter.
I projektet används plasmiden pUC18 (fig. 4). pUC18 har en storlek på 2686 bp, bär på genen
för ampicillinresistens och har ett replikationsorigin för E. coli.[16] Plasmiden innehåller även
promotorn och 5´ delen av genen lacZ, som kodar för β-galaktosidas, ett enzym som bryter
ner laktos. I genens 5´ del finns ett polylinkerområde med igenkänningssekvenser för ett
tiotal restriktionsenzymer. I närvaro av en specifik substratanalog producerar β-galaktosidas
ett blått pigment. När ett främmande DNA fragment sätts in i plasmiden inaktiveras βgalaktosidas. Mer om funktionen runt lacZ-genen hittas under 2.3.1 Blå vit selektion.[7]

Figur 4. pUC18 innehåller ett replikationsorigin, genen för ampicillinresistens och
restriktionssäte för PstI.
1. Ori (replikationsorigin) – start av bakteriens DNA polymeras reaktion. Sekvensen ökar
mängden plasmid innan celldelning.
2. AmpR (gen för β-laktamas) - β-laktamas bryter ner ampicillin. Bakterier som
innehåller plasmid med denna gen är resistenta mot ampicillin och kan fortplanta sig
i en miljö innehållande ampicillin.
3. PstI – För metoden ett viktigt restriktionssäte för analys och rening.
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Bakterier som tagit upp en plasmid sägs ha blivit transformerade. Transformation är när nytt
DNA förs in i en värd. Det finns olika sätt att uppmuntra bakterier att ta upp främmande
DNA. En metod är att värmechocka bakterier, behandlade med kalciumklorid, vid 42°C. Efter
transformationen stryks bakterierna ut på medium som innehåller det antibiotika som
plasmiden bär resistens mot. Endast bakterier som tagit upp plasmid kommer att växa.[11]
Blå vit selektion

Blå vit selektion är en teknik som bland annat används vid kloning. Tekniken bygger på
inaktivering av enzymet β-galaktosidas, som är en produkt av lac operonets Z gen hos E.
coli.[16][17] β-galaktosidas är en tetramer med fyra identiska polypeptidkedjor, eller så kallade
monomerer, som består av 1023-aminosyrakedjor. Varje kedja består av fem domäner, den
tredje domänen är en åttasträngad α/β-tunna med sitt aktiva säte i den C-terminala änden.
Polypeptidkedjornas N-terminal hjälper till att forma subenheternas bindningsyta.[17][18] Den
N-terminala delen som spänner över 50 aminosyrarester har en betydande roll för
tetrameriseringen av β-galaktosidas. Deletioner i den N-terminala sekvensen genererar i en
så kallad ω-peptid, vilken är oförmögen att bilda en tetramer och saknar enzymatisk
aktivitet. Med hjälp av en α-peptid kan ω-peptidens aktivitet återställas i bakterier eller in
vitro. α-peptiden är ett litet fragment som adderas in trans och korresponderar med den
intakta N-terminala delen av β-galaktosidas. Fenomenet kallas för α-komplementering och
används vid blå vit selektion.[19] β-galaktosidas två katalytiska aktiviteter är att hydrolysera
laktos till galaktos och glukos samt omvandla laktos till allolaktos som är lac operonets
naturliga inducerare. Vid blå vit selektion använder man sig av den syntetiska laktosanalogen
IPTG som inducerar lac operonet och uttrycket av en gen som satts in i plasmidens
polylinkerområde. IPTG kan inte brytas ner av β-galaktosidas och därmed aktivera lacZ
genen.[20] Man använder sig även av enzymets förmåga att hydrolysera olika substrat,
speciellt substrat med kromogena egenskaper såsom den organiska föreningen X-gal.[17] Xgal är uppbyggd av galaktos och indol. Vid genkloning används den till att indikera om en cell
uttrycker β-galaktosidas. X-gal klyvs av β-galaktosidas och ger galaktos och 5-brom-4-klorhydroxiindol. Den senare oxideras till en olöslig blå produkt. [20] En speciell plasmid, som bär
på en polylinkerregion inbäddad i delen för lacZα genen, används. Polylinkern stör inte
läsramen och möjligheten till α-komplementering förstörs inte.[19] Plasmiden transformeras
in i E. coli och stryks ut på medium innehållande IPTG och X-gal. Närvaron av IPTG sätter
igång produktionen av β-galaktosidas som i sin tur hydrolyserar X-gal molekylen så att blå
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kolonier bildas. Om ett främmande DNA fragment satts in i polylinkerområdet så att lacZαgenen är defekt, kommer β-galaktosidas att vara inaktiv och X-gal kan inte hydrolyseras.
Detta resulterar i vita kolonier.[20]
I den här undersökningen används metoden till att analysera noggrannheten hos DNA
polymeras. Till detta används ett så kallat öppet DNA, som har lacZα-genen i den region som
blir enkelsträngad. Öppningen fylls igen av ett polymeras och produkten förs in i E. coli
celler, vilka stryks ut på medium innehållande ampicillin, X-gal och IPTG. Om öppningen fylls
igen utan några misstag resulterar det i en fungerande α-peptid, och blå kolonier bildas.
Misstag medför ändringar i den kodande sekvensen och α-peptiden fungerar inte korrekt,
det bildas då vita kolonier. Förhållandet mellan blå och vita kolonier är en återspegling av
nogrannheten hos polymeraset. Ju högre andel vita kolonier desto sämre noggrannhet har
polymeraset.[6]

Figur 5. Transformerade celler odlas på agarplattor innehållande X-gal, IPTG och ampicillin.
Bakterier som tagit upp plasmid utan insert har en fungerande lacZ gen som producerar βgalaktosidas α-subenhet. α-subenheten klyver X-gal och det bildas blå kolonier. Bakterier
som tagit upp plasmid med insert har en inaktiverad lacZ gen och kolonierna kommer bli vita.
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Öppen plasmid

En öppen plasmid är en plasmid som innehåller en region med esDNA. För att öppna en
plasmid används lägesspecifik mutagenes till att flankera lacZα genen med säten för ett
relaterat nicking endonukleas. Endonukleaset klyver strängen vid nicking sätena. För att
avlägsna den kluvna strängen tillsätts ett konkurrerande DNA. Det konkurrerande DNAt är
enkelsträngat och exakt komplementärt till strängen som klippts bort. Det används för att
underlätta produktionen av den öppnade plasmiden (fig. 6). Efter att ha utsatt DNA för en
cykel av uppvärmning och nedkylning bildas en blandning av nickad och öppen plasmid. För
att bli av med den oönskade nickade plasmiden används restriktionsenzymet PstI som klyver
dsDNA. Nickad plasmid som behandlas med PstI kommer därmed att omvandlas till linjär
form medan den öppna plasmiden inte påverkas av behandlingen. Detta på grund av att
sätet för PstI sitter i den dubbelsträngade regionen respektive enkelsträngade regionen (fig.
7).

Figur 6. Hur esDNA fragment fångas upp av konkurrerande esDNA. Efter behandling med
nicking endonukleaset bildas en bit esDNA som avlägsnas med ett komplementärt DNA. Det
komplementära DNAt kommer binda till den bit som ska avlägsnas så att den inte återbinder
till plasmiden.
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Figur 7. Öppen plasmid som används för att uppskatta noggrannheten hos DNA polymeras.
Lägesspecifik mutagenes används till att flankera lacZα genen i pUC18 med säten för ett
relaterat nicking endonukleas, Nb. Bpu10I. Endonukleaset klyver strängen vid nicking sätena
och frigör den icke-kodande strängen. För att avlägsna enkelsträngen tillsätts ett
konkurrerande DNA som är komplementärt till den utskurna delen.

Lägesspecifik mutagenes med Stratagenes QuickChange II-metod
Vid det här försöket amplifieras en hel cirkulär plasmid och mutagenesen används för att
flankera lacZα genen i plasmiden med säte för ett nicking endonukleas. Den inledande
rundan av amplifieringen leds av två oligonukleotider som sitter rygg mot rygg på
motsittande DNA-strängar. Oligonukleotiderna innehåller baser som inte överensstämmer
med vildtypen och därmed kommer utgöra mutationen. Genom PCR separeras den
dubbelsträngade plasmiden och oligonukleotiderna binder in till de komplementära
sekvenserna på enkelsträngat DNA. Med oligonukleotiden som start och med hjälp av DNA
polymeras tillverkas en andra DNA-sträng som kommer att innehålla mutationen. Dock
kommer det att bildas oönskade produkter i form av metylerat DNA. Dessa förstörs genom
att tillsätta ett restriktionsenzym som är specifikt för metylerat och hemimetylerat DNA.
Enzymet bryter ned original DNA strängen och selekterar för den mutanta DNA stängen (fig.
8). Nästan all DNA som isoleras från E. coli är metylerat och därmed tillgängligt för
nedbrytning med endonukleaset. De muterade plasmiderna introduceras in i E. coli, vilka får
växa i odlingsmedium innehållande antibiotika så att endast celler innehållande plasmid
överlever. Plasmider från cellerna ämnade för produktion av protein sekvenseras för att vara
säker på att önskad mutation uttrycks.[19][20]
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Figur 8. Schematisk överskikt över lägesspecifik mutagenes.
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Material och metod
Enzymer och Oligonukleotider
T7

DNA

Polymeras,

DNA

Polymeras

I

(Klenow),

lambda

exonukleas

och

restriktionsendonukleaset PstI kommer från Biolabs® Inc, New England (Hitchin, UK).
DreamTaq™DNA Polymeras, NbBpu10I nicking enzym och endonukleaset DpnI kommer från
Fermentas Life Sciences (York, UK). pUC18 DNA kommer från Invitrogen (Paisley, UK). Alla
oligonukleotider som användes i projektet kommer från Eurofins MWG Operon (Ebersberg,
D). KOD DNA Polymeras kommer från Novagen®. Följande E. coli stammar användes:
MAXEffiency®DH5α™ Chemically competent cells och One Shot® TOP 10 Chemically
competent cells, Invitrogen (Paisley, UK)

Framrening av DNA
TOP10 E. coli celler transformerades med 0.1 ng pUC18 plasmid. Efter transformationen
renades det fram cirka 0.3 mg plasmid pUC18 DNA ur en bakteriekultur på 150 ml. HiSpeed
Maxi Kit (Qiagen) användes enligt tillverkarens instruktioner. Framrenat DNA användes som
mall vid mutagenesen.

Lägesspecifik mutagenes
Två omgångar av lägesspecifik mutagenes användes för att flankera lacZα genen i pUC18
med restriktionssäten för nicking endonukleaset Nb.Bpu10I. QuikChange® II Site-Directed
Mutagenesis Kit (Stratagene) användes enligt tillverkarens instruktioner. Oligonukleotiderna
5´-

GTCATAGCTGAGGCCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTCACAATTC

-3´

och

5´-

CAATTTCACACAGGCCTCAGCTATGACCATGATTACG -3´ användes för att tillverka det första
nicking sätet uppströms om lacZα. Som mall användes pUC18 DNA (100 ng/µl). PCR
reaktionsmixen hade en total volym av 50 µl och bestod av 10x Buffer for KODHotStart DNA
Polymerase (20 mM Tris-HCl, 8 mM MgCl2, 50 mg/ml BSA), 2 µM av varje dNTP, 125 ng av
forward och reverse oligonukleotider, 50 ng pUC18 templat och 1 U KOD DNA polymeras.
Arton PCR cykler kördes (2 min, 95°C; 30 s, 95°C; 30 s, 55°C; 6 min, 72°C och 5 min, 72°C).
PCR produkten inkuberades 5 timmar i 37°C med 10 U DpnI. Denna behandling eliminerar
templat-DNA och minimerar risken att bakterierna transformeras med vildtyps DNA. En
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mikroliter av den muterade plasmiden transformerades in i 50 µl TOP10 kompetenta celler
för nick (enkelsträngsbrott) reparation samt amplifiering av muterad plasmidDNA. Cellerna
sattes på is 20 min, värmechockades 45 s i 42°C och ströks ut på LB-plattor inehållande 100
µg/ml ampicillin. Transformanterna inkuberades 16 timmar i 37°C. Fyra kolonier odlades 16
timmar i 5 ml LB/amp-medium. DNA renades enligt protokoll från QIAprep® Spin Miniprep
Kit (250) (Qiagen). Det andra nicking sätet som tillverkades nedströms om lacZα utfördes
enligt

ovan,

men

med

oligonukleotiderna

CGGGTGTCGGCTCAGGCTTAACTATGCGGCATCAGAG
CATAGTTAAGCCTGAGCCGACACCCGCCAACACCCGCTGAC

-3´
-3´

och
och

ovanstående

5´5´DNA

preparation som templat. Tre av plasmiderna skickades på sekvensering till MWG Operon,
Tyskland, för att fastställa korrekt mutation. Plasmid med rätt mutation transformerades till
kompetenta TOP10 E. coli celler för att sen maxipreppas. Maxipreparationen utfördes enligt
protokoll till HiSpeedMaxi Kit (Qiagen). Därefter gjordes en koncentrationsbestämning med
UV-spektrofotomer (Allegra® X-15R centrifuge, BeckmanCoulter). DNA koncentrationen
bestämdes vid A260. Den muterade pUC18 plasmiden kommer hädanefter kallas för pSJ1.

Nickning av pSJ1 med enzymet Nb. Bpu10I
Nb.Bpu10I är ett sätes- och strängspecifikt endonukleas med sin igenkänningssekvens (5´...G
C↓T NAGG...3´) på dsDNA substrat. Enzymet klyver endast den ena DNA strängen, lacZαs
icke-kodande sträng. Genom att tillsätta nukleaset till plasmiden, pSJ1, frigörs den ickekodande strängen. 20 µg pSJ1 [1.43 µg/µl] behandlades med 100 U Nb.Bpu10I, i en total
volym av 1 ml, för genererande av enkelsträngsbrott. Reaktionen skedde i 37°C under tre
timmar. Den nickade plasmiden renades med QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen), enligt
tillverkarens instruktioner.
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Framställning av lacZα konkurrerande esDNA
Oligonukleotiderna

5´

(OH)-

TCAGCTATGACCATGATTACG

-3´

och

5´

fosfo-

GGCTTAACTATGCGGCATCAGAG -3´ användes för att amplifiera lacZα genen i plasmiden
pUC18. Detta ger en PCR produkt med den ena strängen 5´OH och den andra 5´fosfat. Till
PCR reaktionen användes KOD Hot Start DNA Polymerase Kit (Novagen). Programmet kördes
i 18 cykler enligt 2 min, 95°C; 20 s, 95°C; 10 s, 55°C; 60 s, 70°C; 3 min, 70°C. Amplifierat lacZα
DNA renades med QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen) och koncentrationsbestämdes med
UV-spektrofotometer (BeckmanCoulter). Den renade PCR produkten klyvdes med 5 U
lambda exonukleas i 80 µl av tillverkarens buffert (67 mM Glycine-KOH; 2.5 mM MgCl2; 50
µg/ml BSA). Reaktionen skedde under 30 min i 37°C. Lambda exonukleasets uppgift är att
bryta ner den 5´fosforylerade strängen. Det nybildade esDNA renades med QIAquick
Nucleotide

Removal

Kit

(Qiagen).

Koncentrationsbestämning

utfördes

med

UV-

spektrofotometer (BeckmanCoulter). De klyvda proverna kördes ut på en 1.5%-ig agarosgel
tillsammans med oklyvda prover som kontroller. En extra klyvning med lambda exonukleas
gjordes på dsDNA (PCR produkt) och esDNA (konkurrerande DNA) för att kontrollera att den
första klyvningen fungerat.

Framställning av öppet DNA
Nickad pSJ1 gjordes om till öppen pSJ1 genom att använda ett överskott av det
konkurrerande esDNA. 10 µg nickad plasmid blandades med varierande molärt överskott av
konkurrerande DNA i 500 µl av 500 mMTris-HCl, pH 7.8, 1 M NaCl, 100 mM MgCl2, 1 mg/ml
bovine serum albumin.
Följande molära förhållanden till pSJ1 användes: 0:1, 1:1, 3:1, 5:1 och 10:1
Proverna utsattes för denaturering/renaturering i tre cykler som bestod av 1 min, 90°C; 10
min, 60°C; 20 min, 37°C. Därefter behandlades de med 100 U av PstI och inkuberades under
3 timmar i 37°C. PstI gör om överskottet av nickad plasmid till linjär form, som sedan renas
bort vid gelelektroforesen. Proverna renades med QIAquick PCR purification Kit (Qiagen),
enligt tillverkarens instruktioner. Eluerade med 30 µl. Därefter renades öppen pSJ1 fram
genom att använda gelelektrofores med en 1%-ig agarosgel, infärgad med etidiumbromid
och synliggjord under UV-ljus. Fragmenten som stämde överens med den öppnade
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plasmiden extraherades med QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen) enligt tillverkarens
instruktioner. För att konstatera att rätt fragment extraherats kördes provet ut på en 1%-ig
agarosgel, med nickad pSJ1 som kontroll. Koncentrationsbestämde med Qubit™ fluorometer
(Invitrogen), enligt medföljande protokoll.

Fidelitetsanalys med bestämning av bakgrundsmutation
Tre olika polymeras (DreamTaq, Klenow och T7) testades att fylla öppningen i den öppna
plasmiden. Som kontroller användes ursprungsplasmiden, pSJ1, nickat derivat och öppen
pSJ1 plasmid. Kontrollerna användes till att bestämma graden av bakgrundsmutation. 40
fmol av varje plasmid användes vid polymerasreaktionerna. Polymeriseringen skedde i
tillhörande DNA-polymeras buffert i en total volym av 25 µl. Utförde reaktionerna i 25°C
(Klenow), 30°C/70°C (DreamTaq) och 37°C (T7) under 30 min och senare även 60 min. För
att se om polymeriseringen fungerat, kördes proverna ut på en etidiuminfärgad 1%-ig
agarosgel och detekterades med UV-ljus. En mikroliter prov transformerades till 30 µl E. coli
DH5α kompetenta celler/TOP10 kompetenta celler. Cellerna hölls på is i 30 min,
värmechockades i 42°C under 45 s och hölls på is ytterligare 2 min. 200 µl LB- medium
tillsattes för att få större volym att sprida ut på LB-plattor innehållande 100 µg/ml ampicillin,
20 µg/ml X-gal och 100 µM IPTG. Plattorna inkuberades 16 timmar i 37°C för att sedan räkna
antalet blå och vita kolonier.
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Resultat och Diskussion
Plasmidpreparation
För att kunna mäta noggrannheten hos DNA polymeraser används en modifierad plasmid. Vi
utgick ifrån pUC18 som innehåller genen för lacZα. I mitten av lacZα genen sitter
restriktionssätet för PstI, som utnyttjas vid senare framrening. För att tillverka den önskade
plasmiden, pSJ1, används framrenat DNA från pUC18 som templat (fig. 9) i de två omgångar
av lägesspecifik mutagenes som utfördes. I pSJ1 är lacZα flankerad av restriktionssäten för
nicking endonukleaset Nb.Bpu10I, som kan introducera två enkelsträngsbrott på ickekodande DNA strängen. Efter behandling med nicking endonukleaset bildas en bit esDNA
som avlägsnas med ett konkurrerande DNA med hjälp av värmeinducerad denaturering av
dsDNA. Det konkurrerande esDNAt framställdes genom att använda PCR och amplifiera
lacZα genen med en av de två oligonukleotiderna bärandes på en 5´- fosfatgrupp. En
efterföljande behandling med λ exonukleas bryter ner dubbelsträngen som innehåller 5´fosfat. Den återstående strängen bildar konkurrenten. Denna sträng binder till den bit
esDNA som ska avlägsnas. Som resultat bildas en blandning av nickad plasmid och öppen
plasmid, vilka separeras med gelelektrofores (fig. 10). Som figur 10 visar bildas enbart nickad
plasmid om inte konkurrerande DNA tillsätts (brunnar märkta 0:1). Man kan också se att när
restriktionsendonukleaset PstI tillsätts bildas en linjär plasmid (fig. 10). PstI klyver enbart
dsDNA och kommer därmed inte klyva den öppna plasmiden som är enkelsträngad där PstI
har sitt säte. Framställningen av den öppna plasmiden underlättades därmed genom att
tillsätta den konkurrerande DNA biten. Det visade sig att allteftersom mängden konkurrent
ökade, producerades mer öppen plasmid (fig. 10). Klyvning med PstI omvandlar återstående
nickad plasmid till linjär form och lämnar, som väntat, den öppna plasmiden orörd. Efter
klyvningen med PstI bildas oönskade biprodukter som separeras från den öppna plasmiden
med gelelektrofores för att underlätta vid reningen. Efter klyvning med nicking
endonukleaset, Nb.Bpu10I, fastnade proverna i brunnarna vid gelelektroforesen. Det beror
på att DNA är komplexbundet till enzymet och det avhjälptes med att värma provet i 65°C
under 15 minuter så att enzymet denaturerar. Samma problem uppstod efter behandling
med restriktionsendonukleaset PstI. Orsaken till det kan ha varit att för stor mängd
biprodukter fanns i provet. Ett extra reningssteg med PCR Clean up kit (Qiagen) lades till
innan plasmiden renades med gelelektrofores. Nackdelen med att lägga till ett extra
reningssteg är att den redan så lilla mängd DNA som finns reduceras ytterligare. Det visade
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sig senare att det fungerade bra att SDS- och värmebehandla provet, vilket är en bättre
metod då inte mängden påverkas.

Figur 9. Analys med gelelektrofores efter maxiprep visar att transformationen lyckats. En
total mängd på ca 0.3 mg plasmid renades fram.

Figur 10. Analys av pSJ1, med gelelektrofores, efter behandling med Nb.Bpu10I. Förutom
markören används obehandlad nickad plasmid som referens. Hälften av proverna (märkta -)
behandlades med PstI, vilket resulterar i en linjär plasmid. Tillsatts av olika mängder
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konkurrent (märkt 1:1, 1:3, 1:5 och 1:10) ger ökad mängd öppen plasmid. PstI förstör nickad
plasmid men inte öppen plasmid, på grund av att sätet för PstI sitter i en region med esDNA.

Fragment som motsvarar öppen plasmid extraheras med ett kit för gelextraktion (fig. 11). En
metod som inte kändes optimal för rening. Den var tidskrävande och svår att få till bra. På
grund av den stora mängd prov som användes var det svårt att ladda det på gelen. Efter
olika varianter av brunnar visade det sig vara enklast att dela upp provet i flera små brunnar.
De mindre brunnarna underlättade senare när fragmenten skulle skäras ut. Öppen plasmid
och det linjära DNA, som bildas med PstI, hamnar så nära varandra att det är svårt med
separation. För att få en någorlunda bra separation, det vill säga för att kunna skära ut rätt
fragment, krävdes det att köra gelen i upp emot tre timmar. På grund av att fragmenten
ligger så nära varandra är det svårt att få med allt, och risken för kontaminering av oönskat
fragment är hög. Att provet delas upp i flera brunnar gör också att provmängden påverkas.
Vid en koncentrationsbestämning låg utbytet på 4 ng öppen plasmid från de ursprunliga 20
µg nickad plasmid, vilket är mycket lågt. Det låga utbytet kan bero på att reningen sker i flera
steg. För varje steg minskar mängden DNA och därmed utbytet. En metod man skulle kunna
testa för att få ut ett högre utbyte vid DNA extraktionen är TaKaRa Recochip (Takara Bio
Inc.). Det är ett engångschip designat för att ta upp DNA fragment från agarosgelen utan att
tillsätta några extra reagens. Efter elektroforesen placeras chipet i agarosgelen, på
anodsidan (+) av DNA fragmentet och elektrofores körs igen. Fragmentet kommer nu gå
igenom chipet och stanna där. Chipet centrifugeras så att allt DNA samlas upp i ett rör. Detta
är en snabb metod och i och med att den medför färre steg i reningsprocessen borde utbytet
öka. Man slipper även den krångliga biten med att skära ut DNA fragmenten. Angående
separationsproblemen mellan öppen plasmid och linjärt DNA skulle man kunna prova olika
procenthalter på agarosgelen. En hög koncentration agaros separerar de små DNA
fragmenten bättre än de stora. För att få en bra separation på stora fragment behöver man
alltså en lägre koncentration agaros. Som grund körde vi 1% geler men testade även 1.5%,
vilket inte gav något märkbart bättre resultat. Kanske skulle vi ha testat att sänka
procenthalten till 0.7% trots att det önskade DNA fragmentet inte är speciellt stort på sina
2686 bp. Ytterligare en variant skulle vara att använda sig av urea PAGE. En metod som
används till att analysera eller rena esDNA fragment, såsom produkter från enzymatiska
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klyvningsreaktioner. Urea PAGE är en polyakrylamid gelelektrofores där 6-8 M urea tillsätts.
Urean denaturerar sekundära DNA strukturer och separationen baseras på molekylvikt. [23]

Bestämning av graden bakgrundsmutation
Graden av bakgrundsmutation bestämdes med kontrolltransformationer innan pSJ1
användes till att uppskatta polymerasfideliteten. Ursprungsplasmiden, pSJ1, nickat derivat
och öppnad pSJ1 transformerades in i E. coli Top 10/DH5α. Vid transformationen var det
dålig tillväxt av kolonier. Olika E. coli stammar testades men vi kom aldrig upp i sådana
mängder att det gick att göra en tillförlitlig beräkning (fig. 12).

Fidelitetsanalys
Tre olika DNA polymeras analyserades, DNA polymeras I (Klenow), DreamTaq DNA
polymeras och T7 DNA polymeras. Som analysmetod användes gelelektrofores. DreamTaq
polymeras är känt för sin dåliga noggrannhet och ifyllningen av öppningen misslyckades.
Klenow polymeras och T7 polymeras däremot fyllde i den 336 nukleotider stora öppningen,
dock med ett mycket svagt resultat (fig. 12). Det är svårt att säga varför resultatet blev så
svagt, en orsak kan vara att mängden DNA var låg. Reaktionerna polymeriserades i 30°C, 30
min enligt Jozwiakowski et al. (2009)[6]. Efter uteblivet resultat från polymeriseringen
ändrades temperaturen till respektive polymeras optimala arbetstemperatur. Samtidigt
utökades arbetslängden till 60 min för att vara säker på att allt hade polymeriserats.
Kontrollerna, Klenow pol och T7 pol analyserades vidare med blå vit selektion. Proverna
transformerades in i E. coli TOP10/DH5α celler och odlades på plattor innehållande ampicillin, X-gal
och IPTG. Polymeraser med hög noggrannhet ska bilda mycket blå kolonier. I stället för att bilda blå

kolonier uteblev kolonierna helt och hållet. Enligt figur 12 har polymerasen fyllt i öppningen
på plasmiden och det borde därmed växa blå kolonier. Trots flera försök med olika E. coli
stammar uteblev kolonierna helt och hållet.
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Figur 11. Gelextraktion för att utvinna öppen plasmid. Som kontroll används nickad plasmid.
På gelen syns tre band som utgörs av rester av nickad och linjär plasmid samt öppen plasmid.
Bandet markerat med en pil består av den öppna plasmiden, pSJ1, och är det fragment som
skars ut. Omarkerade brunnar innehåller samma prov och alla band motsvarande det
markerat med en pil användes.

Figur 12. Bakgrundskontroll och fidelitetsanalys. 1, 2. Ursprungsplasmid (pUC18); 3, 4. Öppen
pSJ1; 5, 6. pSJ1; 7, 8. Nickat derivat; 9. Klenow polymeras; 10. T7 polymeras. Behandlingen
med polymerasen (9 och 10) ska generera i ett ifyllt derivat som rör sig identiskt med den
öppna cirkulära formen av pSJ1 (3, 4).
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Slutsats
-

Jozwiakowski et als. metod har testats och vi har fått de flesta stegen i den att
fungera.

-

Framställning av templatet till polymerasreaktionen kan göras enligt beskrivning,
men utbytet var lågt.

-

Polymerasreaktionen med det framställda templatet fungerade även det enligt
beskrivning men mängden erhållen produkt var för liten för att ge kolonier efter
transformationssteget.

-

Innan metoden kan användas för utvärdering av noggrannheten hos DNApolymeraser behöver mängden DNA-templat för polymerasreaktionen ökas.

-

Extraktion av DNA ur agarosgel förefaller vara steget med sämst utbyte.
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