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1. Abstract
Ideonella dechloratans is one of several isolated strains of bacteria with the ability to use
chlorate in its metabolism in an anaerobic environment. This can be utilized by, for example,
the paper industry where chlorate is an environmentally dangerous pollutant after chlorine
dioxine bleaching.
Chlorate and perchlorate have been found to have negative effects in humans, animals and
plants which give rise to a need for more research on improved purification methods. If the
gene regulation of the enzymes that handle the breakdown of chlorate, chlorate reductase and
chlorite dismutase, could be improved to work in an aerobic environment then both the
purification and cost efficiency could improve.
By inserting the promoter regions for chlorate reductase and chlorite dismutase in a broadhost-range reporterplasmid, pQlacZ-1, they can be evaluated in several different conditions and
different strains of gram-negative bacteria.
Through double cleaving of pQlacZ-1 with BamHI and EcoRI, PCR products of Clrp and Cldp
from Ideonella dechloratans have been ligated into E. coli, XL-1 Blue.
Gel extraction was found to be the most efficient method of purification before ligation but
further screening needs to be performed on the transformants to ensure the efficiency of the
method.
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2. Sammanfattning
Ideonella dechloratans är en av flera isolerade bakteriestammar med förmågan att använda
klorat i sin metabolism i anaerob miljö. Detta kan utnyttjas inom exempelvis pappersindustrin
där klorat är en miljöfarlig restprodukt efter klordioxidblekning.
Klorat och perklorat har visat sig ha negativa effekter hos både människor, djur och växter
vilket ger ett stort behov av mer forskning på förbättrade reningsmetoder. Kan genregleringen
av enzymerna som sköter nedbrytningen av klorat, kloratreduktas och kloritdismutas,
förbättras genom att exempelvis fungera även i aerob miljö så skulle reningen förbättras samt
kostnader dras ner.
Genom att införa promotorregionerna för kloratreduktas och kloritdismutas i en broad-hostrange reporterplasmid, pQlacZ-1, så kan dessa testas i flera olika förhållanden och i olika typer
av gramnegativa bakterier.
Genom dubbelklyvning av pQlacZ-1 med BamHI och EcoRI så har PCR produkter av Clrp och
Cldp från Ideonella dechloratans kunnat ligeras in för att sedan transformeras in i E. coli, XL-1
Blue.
Gelextraktion har visat sig vara den effektivaste reningsmetoden inför ligering men utförligare
screening behöver göras på transformanterna för att säkerställa metodens effektivitet.
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1. Förkortningar
Clrp – promotorsekvens för kloratreduktas
Cldp – promotorsekvens för kloritdismutas
(k)bp – (kilo)baspar
FNR – Fumarat och nitrat reduktas reglerare
MCS – Multiple Cloning Site
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2. Inledning
4.1 Ideonella dechloratans och oxoklorater
I. dechloratans är en av över fyrtio isolerade bakteriestammar[4, 18] som har förmågan att
använda klorat som terminal elektronacceptor i andningskedjan vid frånvaro av syre. Bakterien
är fakultativt anaerob, vilket innebär att den kan leva i både aerob och anaerob miljö.
Oxoklorater i naturen
Då klorat har visat sig giftigt för exempelvis brunalger [5] samt kunnat orsaka hemolytisk anemi
hos laboratoriedjur [6] och perklorat verkar kunna påverka upptaget av jodid i thyroidea hos
människor[6, 14, 18] så finns ett stort intresse i att rena bort dessa, bland annat klorat i
processvattnet från pappersindustrin där klordioxid används för blekning. Hittills verkar det
effektivaste sättet vara biologisk rening på grund av oxokloraternas höga löslighet och stabilitet
[9, 10].
Perklorat och klorat som återfinns i naturen har man tidigare trott bero uteslutande på grund
av mänsklig påverkan. Utöver utsläppen av klorat från pappersindustrin så kommer
kontaminationerna från raketbränsle (perklorat), små mängder i vissa gödningsmedel samt
vissa industriella processer [10, 15]. Klorat har även använts som herbicid [7]. Nya studier med
förbättrade instrument för att mäta låga koncentrationer av perklorat har visat att dessa verkar
uppkomma via naturliga processer i atmosfären, exempelvis från kloridaerosoler genom
elektrisk urladdning [14, 15, 16]. Klorat verkar dessutom kunna bildas genom liknande
processer och i samma, eller högre, koncentrationer som perklorat [17].
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Reducering av oxoklorater
Perkloratreduktion sker i en trestegsreaktion medan kloratreduktion sker i en tvåstegsreaktion.
Med perklorat som startmaterial sker först reduktion av perklorat till klorat som sedan
reduceras vidare till klorit, båda dessa steg med hjälp av enzymet perkloratreduktas. Bakterier
som I. dechloratans, som inte kan utnyttja perklorat som startmaterial, katalyserar reduktion
av klorat till klorit med enzymet kloratreduktas. Kloritdismutas katalyserar sedan
sönderdelningen av klorit till klor och syre [8, 9]. Kloritdismutas har återfunnits i alla
(per)kloratreducerande bakterier [7]. (ClO4- → ClO3- → ClO2- → O2 + Cl-).
Då den enzymatiska processen för nedbrytning av (per)klorat verkar vara kraftigt beroende av
tillgången på syre [4] så är studier på bakterier som Ideonella dechloratans reglerande
sekvenser viktiga för att kunna förbättra biologisk rening av oxoklorater. Om uttrycket av
kloratreduktas och kloritdismutas kunde modifieras till att uttryckas även i aerob miljö så skulle
inte bara reningen förbättras utan pappersindustrin skulle spara mycket pengar.
4.2 Syreberoende genreglering
Tillgängligheten på O2 är en av de viktigaste regulatoriska signalerna i fakultativt anaeroba
bakterier. Det finns flera olika sensor/regulator system för att kontrollera expressionen av
aerob och anaerob metabolism i respons till syrehalten och vid byte från aerob till anaerob
metabolism så krävs det att bakterien kan byta ut biosyntetiska och katabola reaktioner, som
kräver O2 som kofaktor, till alternativa reaktionsvägar. Även syntesen av koenzymer och
kofaktorer som exempelvis Fe-innehållande grupper (hem, Fe och Fe-S kluster) måste anpassas
till den nya miljön [20].
Hem är en av de vanligaste kofaktorerna i regulatoriska proteiner vid anaeroba förhållanden
och interagerar via inbindning eller en redoxreaktion. Denna reaktion skapar ofta en
konformationsförändring i proteinet och gör att det kan reglera transkription av proteiner som
behövs i den anaeroba metabolismen. Det finns även två-komponents system där ett
sensorprotein reagerar på syrenivån och som i sin tur aktiverar ett regulatoriskt protein genom
fosforylering [19, 20].
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Aerob/Anaerob genreglering i I. dechloratans
Både kloratreduktas och kloritdismutas har visat sig uttryckas på en basal nivå i aerobt odlad I.
dechloratans men byte till anaerob miljö ger en markant ökad enzymaktivitet och mRNA nivå
för de båda enzymen. Bakterierna har även odlats i aerob miljö med tillsats av klorat men
varken ökad enzymaktivitet eller mRNA nivå kunde observeras vilket indikerar att induceringen
av enzymerna verkar vara beroende av syrenivån [4].
Gensekvenserna för kloratreduktas [9] och kloritdismutas i I. dechloratans [9, 11] har sedan
tidigare kartlagts och dess uppströmsregioner har undersökts och jämförts med hänsyn till
sekvenshomologi hos andra prokaryota promotorregioner. Två områden visade sig vara av
intresse, se bilaga 1, och till dessa konstruerades primrar med hjälp av Lasergene DNA Star.
Dessa primrar har sedan använts i detta projekt med målet att amplifiera och undersöka
promotorregionerna med hjälp av reporterplasmiden pQlacZ-1.
I dessa sekvenser finns bland annat en FNR-box, uppströms från kloritdismutas, dit det
reglerande proteinet FNR kan binda. FNR, ett protein som är strukturellt relaterat till CRP
(cAMP Responding Protein), har visat sig uppreglera uttrycket av vissa gener i respons till
syrebrist [12]. Anaerobt framrenat FNR har visat sig innehålla ett 4Fe-4S2+ kluster som är ostabilt
i syrerik miljö vilket gör den till en bra O2 sensor. Närvaron av 4Fe-4S2+ har visat sig öka
dimerisering av FNR vilket i sin tur leder till en ökad specifik inbindning till FNR-boxen[19].
Regleringen av kloritdismutas och kloratreduktas verkar ske på transkriptionell nivå då en ökad
mRNA nivå observerats i anaerob miljö, men för kloratreduktas verkar det även finnas en posttranskriptionell reglering då enzymaktiviteten var betydligt högre än ökningen i mRNA uttryck
[4]. Det verkar rimligt att anta att FNR-boxen är delaktig i den transkriptionella regleringen av
kloritdismutas i anaerob miljö.
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4.3 pQlacZ-1

Då många genstudier kräver att en promotorsekvens ska kunna undersökas i en rad olika
bakteriestammar så finns ett behov av en plasmid vars replikon är aktivt i dessa bakterier samt
att det är kompatibelt med andra replikon.
Många broad-host-range plasmider är IncP baserade, vilket är en backbone plasmid som kan
upprätthållas i nästan alla gram-negativa bakterier [13]. En vidareutveckling på IncP replikonet
är IncQ som har samma förmåga att upprätthållas i de flesta gram-negativa bakterier och som
dessutom är kompatibelt med IncP, IncW samt pBHR/pBBR [2].

pQlacZ-1 är en av en serie på tre plasmider, med olika antibiotikaresistans, som är baserade på
IncQ replikonet och är den som använts i detta projekt. Plasmiden, med en storlek på 17,1kbp,
innehåller gener för spektinomycinresistans samt lacZ som reportergen med ett MCS
uppströms om denna, se figur 1 [2].

Figur 1. Figuren visar uppbyggnad samt restriktionssäten för pQlacZ-1.

pQlacZ-1 är konstruerad främst för att undersöka promotorsekvenser och har testats med
promotorn för kanamycin resistans och med Salmonella typhimurium STM4318 promotorn med
goda resultat [2].
Om Clrp och Cldp klonas in i pQlacZ-1 så kan promotorregionernas transkriptionella aktivitet i
olika bakterier och förhållanden undersökas.
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3. Syfte
Konstruera reporterplasmider baserade på pQlacZ-1 innehållande Clrp respektive Cldp, samt
detektera dessa genom lämplig screeningmetod.

4. Material och Metod
6.1 pQlacZ-1

Plasmiden, pQlacZ-1, som använts i detta arbete har donerats till Karlstad Universitet från
James W Wilsson (Department of Biology, Villanova University, Villanova, USA) [2].
6.2 Plasmidpreparation

En stam av E. coli, XL-1 Blue, innehållande pQlacZ-1 odlades upp i 5ml SOB-medium[1] med en
spektinomycinkoncentration på 100µg/ml. Efter ca 20 timmar skördades cellerna och en
plasmidpreparation utfördes med E.Z.N.A®, Plasmid Mini Kit I, D6943-01 från Omega Bio-Tek.
Preparationen utfördes enligt Plasmid Mini Kit I Spin Protocol men med dubbla volymer av
Solution I, II och III enligt instruktion för Low Copy-Number plasmider. Plasmiden eluerades
sedan i 30µl Elution Buffer för att få en så hög plasmidkoncentration som möjligt. Högsta
koncentration av plasmid, vilket uppmättes spektrofotometriskt vid 260nm och 280nm där 1
OD motsvarar 50µg/µl DNA, erhölls då totalt 15ml kultur centrifugerades ner och användes till
en kolonn, istället för de rekommenderade 5-10ml i instruktionen för Low Copy-Number
plasmider.
6.3 PCR

För att producera PCR produkt till kloningen så användes 1µg gDNA från Ideonella dechloratans
som templat, PCR Buffer (2mM MgCl2), dNTP mix (0,2mM) samt primrar för Cldp och Clrp
(0,1mM). Fermentas Taq Polymeras, EP0401, utnyttjades enligt instruktion från tillverkaren.
PCR kördes enligt följande program:
1x 94° 5min
35x 94° 1min -> 64° 0,5min -> 72° 1min
1x 72° 5min -> 4grader ∞min
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Tabell I. Visar gensekvensen för de olika primerpar som använts samt deras förväntade fragmentlängd.

6.4 Restriktionsklyvning

Restriktionsklyvning av pQlacZ-1 samt PCR produkter av Clrp och Cldp utfördes med enzymerna
BamHI (ER0051) samt EcoRI (ER0271) från Fermentas enligt tillverkarens instruktion och i
rekommenderad 2X Tango Buffer. Inkuberingen gjordes i 2h i 37°. Vid kontrollklyvningen av
pQlacZ-1 utnyttjades en högre koncentration av restriktionsenzym än vad tillverkaren
rekommenderar för att kontrollera eventuell staraktivitet i de givna klyvningsförhållandena.
Plasmiden har även restriktionssäten för SmaI samt KpnI [2] men då dubbelklyvning med
dessa enzymer ej kan utföras i samma buffer som de två andra och varandra så utnyttjades inte
detta till dubbelklyvning. Primrarna som utnyttjades var dessutom designade för klyvning med
BamHI och EcoRI. SmaI (ER0661) användes till ett klyvningsexperiment, i specifik buffer för
enzymet, för att kontrollera eventuell staraktivitet ifall enzymet skulle behöva användas senare.
6.5 Rening av kluven plasmid och insert

För att rena bort restriktionsenzym från plasmiden inför ligering så användes till en början
E.Z.N.A®, Plasmid Mini Kit I, D6943-01 från Omega Bio-Tek från och med steg 7 i Plasmid Mini
Kit I Spin Protocol med ett 1:1 förhållande av prov till Solution III. Då kolonnrening resulterade i
en för stor mängd okluven plasmid utnyttjades istället gelextraktion med hjälp av GeneJET Gel
Extraction Kit, #K0691 från Fermentas enligt instruktion från tillverkaren. För att rena PCR
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produkterna av Clrp och Cldp från restriktionsenzym efter klyvningen utnyttjades GeneJet, PCR
Purification Kit, #K0701 från Fermentas enligt instruktion från tillverkaren.
Efter klyvning och rening så koncentrationsbestämdes plasmid och PCR produkterna
spektrofotometriskt vid 260nm och 280nm där 1 OD motsvarar 50µg/µl DNA.
6.6 T4 Ligering

Ligering utfördes med T4 DNA Ligas (EL0011), Fermentas, enligt instruktion för ”sticky-end
ligation”. Till ligeringen användes 100ng plasmid och ett molärt förhållande på 1:1 av insert. T4
Ligas inaktiverades sedan i 65°, 10 minuter.
6.7 Elektrokompetenta celler samt elektroporering

Elektrokompetenta celler, XL-1 Blue, preparerades enligt protokoll 26 i Molecular Cloning [1]
men med halva volymen cellkultur samt att bakterierna slutförvarades i 10%-glycerol istället för
GYT-medium. Dessa celler förvarades i -80° C och användes till samtliga elektroporeringar.
Slutgiltig cellkoncentration gav ett OD600 på 0,872 vid 1:100 gånger spädning.
Till elektroporeringen tillsattes 50µl cellsuspension innehållande 25 ng plasmid till en kyvett
med ett gap på 0,2cm och kördes vid 25µF kapacitans, 2,5kV och 200 ohm resistans. De
transformerade bakterierna inkuberades sedan i SOC-medium i 1 timme vid 37°.
6.8 Koloni PCR

Screening av positiva transformanter gjordes med koloni PCR enligt beskrivningen för PCR ovan
med den skillnaden att som templat användes renstrukna transformerade kolonier, där en
pipettspets användes för att överföra en liten mängd bakterier till PCR mastermixen som sedan
kokades i 10 minuter för att lysera cellerna samt inaktivera enzymer. Som positiv och negativ
kontroll användes genomiskt DNA från Ideonella dechloratans, i den negativa kontrollen
tillsattes inget Taq polymeras.
6.9 Elektrofores

Gelelektrofores av plasmid samt klyvd plasmid utfördes på 0,6 % agarosgel och kördes i 100V
under 35 minuter. Vid screening av PCR produkter samt koloni PCR användes en 2% agarosgel
som kördes i 90V under 35 minuter. Till alla elektroforeser användes 1X TAE Buffer.
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Vid elektrofores av PCR produkter samt Koloni PCR så användes O’Generuler Low Range DNA
Ladder, #SM1203, som markör. Vid elektrofores av plasmid, okluven, kluven och ligerad, så
användes Lambda DNA/Eco130I (StyI) Marker, #SM0161, som markör.
Färgning av geler gjordes med Etidiumbromid.

5. Resultat och Diskussion
7.1 Plasmidpreparation och PCR Produkt

Vid plasmidpreparationen erhölls högst koncentration av pQlacZ-1, 307ng/µl, efter att totalt
15ml bakteriekultur användes på en kolonn. Vid koncentrationsbestämningen erhölls en
A260/280 kvot på över 1,9 vilket innebär god renhet. Enligt figur 2 så kan man se att de två
banden, relaxerad och supercoilad plasmid, verkar ligga i rätt storleksintervall kring 17000bp.

Figur 2. Gelelektrofores av okluven plasmid från plasmidpreparation. Proverna kommer i följande ordning: Markör | pQlacZ1

Då den första ligeringen, med PCR produkt från ett tidigare projekt, ej gav resultat så
säkerställdes PCR produkternas kvalitet genom att en PCR reaktion utfördes på på genomiskt
DNA från I. dechloratans med primrar för Clrp samt Cldp. Figur 3 visar två band vid strax över
500bp och vid 200bp vilket stämmer väl med PCR produkternas förväntade storlek på 569bp för
Clrp respektive 222bp för Cldp enligt Tabell I. Primerparen verkar dessutom vara specifika då
endast ett band går att urskilja i gelen. Smearen längst ner består av primerdimerer.
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Figur 3. Gelelektrofores av PCR produkter. Proverna kommer i följande ordning: Markör | Clrp | Cldp

7.2 Restriktionsklyvningar

Vid den första klyvningen av plasmiden så utnyttjades de tre enzymerna SmaI, EcoRI och BamHI
som, enligt figur 1, alla ska ha igenkänningssekvens i MCS regionen. Detta gjordes för att
kontrollera specificiteten av enzymerna samt om de uppvisade någon staraktivitet vid hög
koncentration. Då BamHI i tidigare studier av pQlacZ-1 visat sig ha eventuell staraktivitet så
kontrollerades även SmaI om den skulle behöva användas senare. Figur 4 visar på två band,
kring 17-15kbp, för alla tre restriktionsenzymerna trots höga koncentrationer enzym (10U/µg
plasmid, 2 timmar).
Detta resultat är något svårtolkat då en enkelkluven plasmid endast bör uppvisa ett band med
linjär plasmid. Istället ligger ett band vid samma storlek som den okluvna plasmidens relaxerade
band och det andra högre upp. Skulle plasmiden varit okluven i alla brunnarna bör de rimligtvis
ligga på samma ställe i gelen. Dessutom verkar den okluvna plasmiden i figur 4 inte bete sig på
samma sätt som den i figur 2 utan verkar ligga på olika ställen i gelen (även markörerna beter
sig annorlunda då den inbördes ordningen på de fem nedersta banden skiljer sig). Gelerna
skiljer sig visserligen åt med 0,1% agaros (0,6% i figur 4 respektive 0,7% i figur 2) men sådan stor
skillnad bör det inte vara. Trots svårtolkade resultat togs preparationen till ett
dubbelklyvningsförsök.
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Figur 4. Första klyvningen av pQlacZ-1 med tre restriktionsenzymer. Proverna kommer i följande ordning: Markör |SmaI |
EcoRI | BamHI | Okluven pQlacZ-1

Dubbelklyvning av plasmiden utfördes med EcoRI och BamHI (5U/µg plasmid, 2 timmar) för att
sedan kolonnrenas i syfte att ta bort restriktionsenzymen och det kluvna fragmentet. Figur 5
visar på två band vid kring 17kbp. Fullständig klyvning av plasmiden hade gett en linjär plasmid
som skulle uppvisat ett enkelt band.

Figur 5. Dubbelklyvning av pQlacZ-1 med BamHI och EcoRI.

Eftersom även dubbelklyvningen i figur 5 uppvisade samma problem som klyvningen i figur 4 så
drogs slutsatsen att något gått fel vid plasmidpreparationen, eventuellt eftersom ingen
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spektinomycin tillsattes till bakteriekulturen som användes. Därför gjordes en ny
plasmidpreparation och ny restriktionsklyvning, se figur 6.
I brunnarna ser man först enkelklyvningar av plasmiden med EcoRI respektive BamHI med hög
koncentration av restriktionsenzym (30U/µg plasmid, 2 timmar) och därefter dubbelklyvning
med EcoRI och BamHI. Klyvningen med EcoRI visar ett band vilket innebär en fullständig
klyvning av plasmiden. Klyvningen med BamHI gav däremot tre, eventuellt fyra band, varav det
starkaste vid rätt storlek, cirka 17kbp. Detta kan innebära att restriktionssätet för BamHI i
pQlacZ-1 inte är unikt eller att BamHI uppvisar staraktivitet vid de här klyvningsförhållandena.
Det senare verkar inte troligt då restriktionsklyvningen med BamHI utfördes i unik BamHI buffer
från Fermentas och staraktivitet ska enligt tillverkaren kunna uteslutas även vid ännu högre
enzymkoncentration.
Däremot uppvisar den dubbelklyvda plasmiden enbart ett band med korrekt storlek. Det
verkar som att vid lägre enzymkoncentration (2,5U EcoRI respektive 5U BamHI per µg plasmid)
så verkar inte BamHI klyva på mer än ett ställe, åtminstone inte i nog hög frekvens för att kunna
ses på gel.

Figur 6. Restriktionsklyvning av pQlacZ-1 med EcoRI samt BamHI. Proverna kommer i följande ordning: Markör | EcoRI|
BamHI |Dubbelklyvd pQlacZ-1
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7.3 Ligeringar

Till den första ligeringen användes tidigare preparerad PCR produkt av Clrp och Cldp och det
gav inget positivt resultat. För att vara säker på att det inte var degraderade PCR produkter som
påverkade resultatet så utfördes restriktionsklyvning och kolonnrening på tidigare amplifierad
PCR produkt, se figur 7.

Figur 7. Klyvd och renad PCR produkt. Proverna kommer i följande ordning: Markör | Clrp | Cldp

I figur 8 kan man se en gelelektrofores på ett av ligeringsförsöken. Två band går att utläsa och
dessa bör vara antingen den cirkulära relaxerade plasmiden eller linjär kluven plasmid.
Eftersom plasmiden dessutom är kluven med BamHI och EcoRI, vars igenkänningssekvenser inte
är kompatibla med varandra, så innehåller de konstruktioner som syns i gelen sannolikt
sekvenser från Cldp och Clrp under förutsättning att en ligering skett.
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Figur 8. Ligerad Clrp och Cldp. Väldigt svaga band då endast 10ng DNA tillsattes på gelen.

7.4 Transformation genom elektroporering

Fyra separata transformationer, vilka presenteras i kronologisk ordning i tabell II – V, utfördes
och till varje användes ny preparerad plasmid som kluvits, renats och ligerats med Cldp och
Clrp. Transformationerna kommer i fortsättningen refereras till med hänsyn till vilken tabell
som beskriver resultatet.
Transformationerna genererade en stor mängd transformanter, enligt tabell II, och av dessa
gjordes ett renstryk på 10 kolonier för Clrp (I->X) respektive 12 kolonier för Cldp (I -> XII). Av
dessa visade sig alla negativa i Koloni PCR. Se figur 9 samt figur 10.
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Tabell II. Visar vilken volym transformerade bakterier som tillsattes på plattan (mängd DNA det motsvarar) samt antalet
kolonier det genererade. Från detta beräknades transformationsfrekvens.

Clrp (mängd

Transformationsfrekvens
Kolonier

DNA)

transformanter/µg DNA

200µl (5ng)

800

16*104

100µl (2,5ng)

440

17,6*104

10µl (0,25ng)

31

12,4*104

1µl (0,025ng)

1

4*104

1680

33,6*104

100µl (2,5ng)

550

22*104

10µl (0,25ng)

50

20*104

1µl (0,025ng)

35

140*104

Cldp
200µl (5ng)

Resultatet av transformation III (Tabell III) visar också en stor mängd transformanter och på
dessa gjordes ett renstryk på 10 kolonier från Clrp respektive Cldp. Även denna gång erhölls
enbart negativa resultat vid koloni PCR.
Tabell III. Visar vilken volym transformerade bakterier som tillsattes på plattan (mängd DNA det motsvarar) samt antalet
kolonier det genererade. Från detta beräknades transformationsfrekvens.

Clrp (mängd

Transformationsfrekvens
Kolonier

DNA)

transformanter/µg DNA

200µl (5ng)

600

12*104

100µl (2,5ng)

464

18,56*104

10µl (0,25ng)

36

14,4*104

200µl (5ng)

840

16,8*104

100µl (2,5ng)

320

12,8*104

10µl (0,25ng)

48

19,2*104

Cldp (mängd
DNA)
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Då tidigare försök genererat så pass många överlevande transformanter som verkade vara
negativa för insert så beslutades det att denna gång skulle en negativ kontroll, bestående av
enbart kluven plasmid, användas. Detta resulterade också i en stor mängd överlevande kolonier
men även den negativa kontrollen gav en stor mängd transformanter, se tabell IV, vilket torde
innebära att klyvningsreaktionen inte varit fullständig. Då kluven plasmid undersökts med
gelelektrofores, se figur 6 så verkar klyvningen vara fullständig men eftersom okluven
supercoilad plasmid lättare tas upp av bakterier vid elektroporering så räcker det om någon
procent är okluven. Resultaten tyder på att en stor del av de kolonier som hittills
transformerats innehåller okluven plasmid vilket kan göra det svårt att hitta transformanter
med rekombinant plasmid.
Tabell IV. Visar vilken volym transformerade bakterier som tillsattes på plattan (mängd DNA det motsvarar) samt antalet
kolonier det genererade. Från detta beräknades transformationsfrekvens.

Clrp (mängd

Kolon

Transformationsfrekvens

DNA)

ier

transformanter/µg DNA

100µl (2,5ng)

45

1,8*104

10µl (0,25ng)

7

2,8*104

100µl (2,5ng)

340

13,6*104

10µl (0,25ng)

20

8*104

120

2,4*104

Cldp (mängd
DNA)

Kluven plasmid
200µl (5ng)

Efter försöket som redovisas i tabell IV så drogs slutsatsen att kolonnrening med kit inte är en
effektiv metod inför ligering och transformation då en alltför stor mängd okluven supercoilad
plasmid verkar finnas kvar. En alternativ reningsmetod i form av gelextraktion användes i stället
då man kan förvänta sig att den ger enbart den kluvna plasmiden eftersom supercoilad plasmid
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vandrar längre i gelen och kan på så sätt separeras. Till gelextraktionen tillsattes 3,48µg plasmid
och från denna kunde 312ng renas fram vilket gav ett utbyte på cirka 10 %.
Resultatet av transformeringen visar att ovanstående metod fungerar bättre än kolonnrening
då inga överlevande kolonier erhölls i den negativa kontrollen med enbart kluven plasmid, se
tabell V. Detta innebär att alla transformanter på Clrp och Cldp plattorna bör innehålla
rekombinant plasmid.
Tabell V. Visar vilken volym transformerade bakterier som tillsattes på plattan (mängd DNA det motsvarar) samt antalet
kolonier det genererade. Från detta beräknades transformationsfrekvens.

Clrp (mängd

Transformationsfrekvens
Kolonier

DNA)
100µl (3,3ng)

transformanter/µg DNA
50

1,5*104

100

3*104

0

0

Cldp (mängd
DNA)
100µl (3,3ng)
Kluven plasmid
100µl (3ng)

Transformationsfrekvensen verkar minska med en faktor 10-100 gånger från de två första till de
sista två transformationerna. I den sista verkar detta rimligt då okluven plasmid renats bort
men en förklaring till minskningen i tabell IV kan vara att samma batch av elektrokompetenta
bakterier använts till alla transformationer och därmed tinats och frusits flera gånger.
7.5 Koloni PCR

Koloni PCR utfördes på renstrukna kolonier från samtliga transformationsförsök för att med
hjälp av de specifika primrarna för Cldp och Clrp kunna detektera transformerade
bakteriekolonier innehållande reporterplasmider innehållande Clrp respektive Cldp. Då inget av
dessa gav något positivt utslag så visas enbart resultat från transformation II (figur 9 och 10).
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Figur 9. Koloni PCR från celler transformerade med Clrp. Proverna kommer i följande ordning: Markör | Clrp I -> X | Positiv
kontroll | Negativ kontroll

Figur 10. Koloni PCR från celler transformerade med Cldp. Proverna kommer i följande ordning: Markör |Cldp I -> XII | Positiv
kontroll | Negativ kontroll

Något tycks ha gått fel efter den första koloni PCRen då den positiva kontrollen med genomiskt
DNA i transformationsförsöket som redovisas i tabell II gav ett band med respektive primer,
vilket kan observeras i figur 9 och 10. I transformationsförsöket som redovisas i tabell III erhölls
endast ett band i den positiva kontrollen för Cldp och i efterföljande transformationsförsök så
erhölls inget band alls i den positiva kontrollen.
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En skillnad på transformationsförsök II och III gentemot försök IV och V var att i de föregående
tillsattes Taq polymeraset efter det att proverna hade kokats. Halveringstiden för polymeraset
är 40 minuter vid 95° vilket borde ge en kortare halveringstid vid 100°. Då proverna kokades i
10 minuter så är det möjligt att så pass stor mängd av polymeraset denaturerades att inget
utslag gick att uppmäta även om det fanns positiva transformanter.
Utan ett fungerande Taq polymeras så kunde alltså inte resultatet från transformation V, som
rimligtvis hade en stor del transformanter med rekombinant plasmid innehållande Clrp och
Cldp, kontrolleras.

6. Slutsats
Trots att BamHI vid restriktionsklyvning såg ut att kunna ge någon form av ospecifik klyvning av
pQlacZ-1 så verkar det som att vid optimal enzymkoncentration så ger dubbelklyvning med
BamHI och EcoRI en enda linjär produkt. Däremot verkar kolonnrening inte vara en effektiv
metod för att rena bort enzymer efter klyvning då för stor mängd okluven supercoilad plasmid
verkar finnas kvar. Istället bör gelextraktion utnyttjas då den verkar ge enbart klyvd plasmid
efter rening.
Resultatet av transformationen efter gelextraktionen gick inte att fastställa under den
begränsade laborationstiden, men det verkade rimligt att tro att de överlevande
transformanterna från försök V innehåller rekombinant plasmid.
Under tiden som detta skriftliga arbete färdigställts har därför ytterligare screening utförts av
andra laboranter på kolonier från försök V. Dessa transformanter har visat sig positiva för Cldp
och Clrp insert vid både digoxigenin-inmärkt probe hybridisering av ett replikamembran samt
vid koloni-PCR. Metoden verkar alltså användbar för att konstruera en rekombinant pQlacZ-1
innehållande Clrp och Cldp.
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10. Bilaga 1
Bilagan beskriver contig av Clrp och Cldpsekvenserna från I. dechloratans. Generna för
kloritdismutas och kloratreduktas har tagits bort och bara dess uppströmsregioner visas.
>contig av Clrp och Cldpsekvenserna AUG RBS FNR TS LP UP Repeat Promotor
AACGCAACGAACTTTCATGATGTACTCCAGTGTTAAGAATCGGAATCCGCTGGGCGGCTT
GGTCGCCGAGCAAGCGGAAAGTGCACGAATCTTCGCATTTCTCCTTTTTTATGTGTTTGA
TTTAAGTCAAGAGTTTCTCCGAAACTTAACACTATATTTTTGGCTCTATGCCGTTTCCAG
TGGAAATTGACTTCTCAACAAACATGACCCTCGGTGGGACAACCGCCCGACACTGACGCC
GACCTCGCGCCCGATGAACACCCAGATCGAAGCTCTCTTCACCACCGCACTTGGCCTGCA…

…CCTGAAGCAGGCACTGCGGCTGGTCTATCGCGATGCAGCCGCGAGCAACAGCGAGGAGAT
CGCGCAAGGTGCCATGAGCAAATGGCTGAGCTGGGCGCGCCGCAGCCGCCTGGAGCCCTT
CAAGCGGCTGGCCCTCACCCTGAAGGAGCACCTCGGCGGCGTCGTGCGCGGCATGCTCGA
CGGACGCAGCAACGCCTACGTTGAAGCGATGAACGGCCTGCTCCAACAGACGAAGACCGC
CGCCCGAGGCTTCCGCAACATCGAGAACTTCATCGCCATGGCCTACCTGCGAATGTCCAA
GCTCAAGCATCTACCGCAGAACCCCCTGGTGCCGGCCGTCGCCCGCGACTACGGGCGCTA
CCGTCATGTTTGTTGAGAAGTCAATTTCCACTGGAAACGGCACAGAGCCATATTTTTTCT
CCTTTTGAACGACAAAACCATGTTTTTGAAATAGGCATGGTGAGAGGGGAGTTGCAAGCA
TCGTGCCCAGCTTCCCGATATTTTGGAAACAAGAGTCGCATGGCTCCTGTCTATTTCACT
GTCAAAAGCAGCCGACATGTTTGCAACCTGGAGTCCATCAAATGAGGAATCGTCATGAAT
AGTCCCGATGAGCACAACGGCCGCCGCCGGTTTCTACAGTTCTCTGCGGCCGCGCTTGCC

