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Sammanfattning 

   Syftet med detta projekt var att konstruera en mindre variant av pQlacZ-1 för att senare 

kunna använda den som reportervektor i Ideonella dechloratans. pQlacZ-1 är en plasmid 

som är 17,1 kbp stor, som skulle kunna användas som reportervektor i  Ideonella 

dechloratans för att kunna undersöka olika promotorsekvenser. Detta är möjligt eftersom 

pQlacZ-1 är en broad host range plasmid och saknar promotorsekvensen för lacZ genen. Ett 

problem med pQlacZ-1 är dess storlek vilket gör den svår att transformera, och då speciellt i 

Ideonella dechloratans som är svår att transformera överhuvudtaget. En stor del av projektet 

har lagts på att ta reda på hur pQlacZ-1 ser ut i detalj, då detta inte finns väl beskrivet. Även 

efter denna studie saknas information om ett fragment för att få en helt klar bild över hur 

plasmiden är uppbyggd. Efter att ha ställt upp en hypotes om hur plasmiden ser ut så 

identifierades ett område som kunde klyvas bort och det var fragmentet med lacA och lacY. 

Detta gjordes  genom en dubbelklyvning med SalI och BstBI. Den nya mindre varianten av 

plasmiden har jag valt att kalla pQlacZ-1cc och den ska teoretiskt sett vara ca 13427 bp stor, 

vilket bör göra den lättare att jobba med. Ytterligare arbete behövs för att verifiera 

konstruktionen i pQlacZ-1cc. 

 

Abstract 

   The aim with this project was to design a smaller version of pQlacZ-1 in order to later use it 

as a reporter vector in Ideonella dechloratans.  pQlacZ-1 is a plasmid that is 17,1 kbp big, 

which might be used as a reporter vector in Ideonella dechloratans to investigate different 

promoter sequences. This is possible because pQlacZ-1 is a broad host range plasmid and 

lacks the promoter sequence of the lacZ gene. A problem with pQlacZ-1 is its size which 

makes it difficult to transform, and especially in Ideonella dechloratans which is difficult to 

transform at all. A large part of the project has been about finding out how pQlacZ-1 looks 

like in detail, as this is not well described. Even after this study information about one 

fragment is missing to get a completely clear picture of how the plasmid is constructed. After 

formulation of a hypothesis about how the plasmid is constructed, a section that could be 

removed was identified. The part of pQlacZ-1 that was removed was the lacA and lacY. This 

was done by a double digestion with SalI and BstBI. The new smaller version of the plasmid, 
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is called pQlacZ-1cc. Theoretically it should be about 13427 bp, which should make it easier 

to work with. Additional work is required to verify the design of pQlacZ-1cc. 
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Förkortningar 

Clr- kloratreduktas 

clrA-D – subenheter i Clr 

clrA-D – gener i Clr 

Cld- kloritdismutas 

cld – gen för kloritdismutas 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Klorat och perklorat 

   Klorat (ClO3
-) och perklorat (ClO4

-) är två ämnen som på olika sätt är ohälsosamma. Klorat 

är väldigt instabilt och kan reagera med metaller och bilda explosiva ämnen. Klorat är giftig 

för vattenlevande organismer t.ex. brunalger [1]. Perklorat kan påverka människor hälsa 

genom att den påverkar jodidtransportörernas funktion i sköldkörteln [2] Sköldkörteln är i 

behov av jod för att kunna bilda hormonerna tyroxin och trijodtyronin [3]. Hormonerna 

bildas genom att aminosyran tyrosin binder till sig jodatomer och hormonerna är med och 

styr bl.a. ämnesomsättningen i kroppen [4].  

   Pappersindustrin använder klordioxid (ClO2) för blekning av papper, vilket har medfört att 

klorat och klorit har ökat i avloppsvattnet och därmed ökat miljöpåverkan [5]. Det har 

tidigare inte funnits några bevis på att klorat kan finnas naturligt i vår miljö utan det är 

människan som skapat den [6], men en studie som publicerades 2010 har visat att klorat 

finns i nedfall från atmosfären [7]. Eftersom både perklorat och klorat påverkar miljön och 

även djur negativt finns det ett stort intresse att rena bort dessa skadliga ämnen. Många 

olika sätt har testats men det hittills mest effektiva sättet är att använda mikroorganismer 

[8, 9]. Mer än 40 olika kloratreducerande bakteriestammar har identifierats och isolerats. 

Det finns två olika huvudtyper; bakterier som kan använda både klorat och perklorat som 

elektronacceptor och bakterier som bara kan använda klorat som elektronacceptor [10, 11, 

12]. Dessa bakterier kan använda perklorat/kloratjonen (högoxiderande) som 

elektronacceptor vid anaeroba betingelser, vid aeroba betingelser kan de använda syre. 

Nedbrytningen av klorat sker i en tvåstegs reaktion där klorit fås som mellanprodukt, 
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enzymet kloratreduktas reducerar klorat till klorit. Kloritdismutas gör om klorit till syrgas och 

kloridjoner [13, 14]. 

    
      

        
  

 

   För de bakterier som kan bryta ner perklorater sker nedbrytningen i en trestegs reaktion, 

(per)kloratreduktas bryter ner perklorat till klorat och klorat till klorit som kloritdismutas 

sedan gör om till syrgas och kloridjoner [15]. 

    
      

      
        

  

1.1.2 Ideonella dechloratans 

   Ideonella dechloratans är en gram-negativ bakterie som kan användas som en 

kloratreducerande organism. Bakterien kan därmed användas i exempelvis ett anaerobt 

reningssteg i pappersindustrin för att få bukt med kloratutsläppen [14]. I. dechloratans tillhör 

en undergrupp (beta) av proteobakterier och kan inte använda perklorat som 

elektronacceptor [16, 18]. 

  Studier visar på att det syre som bildas i nedbrytningen av (per)klorat förbrukas samtidigt 

med att perklorat reduceras [13]. Om syre förekommer i en högre koncentration använder 

bakterien syret som elektronacceptor och därmed hämmas (per)kloratnedbrytningen [17].  

   Vid nedbrytning av klorat använder bakterien två olika enzymer som den själv producerar; 

kloratreduktas (Clr) och kloritdismutas (Cld). Enzymerna finns i bakteriens periplasma och 

det är även där som nedbrytningen av klorat sker. Båda enzymerna är renade och 

karaktäriserade och deras gener är sekvenserade i I. dechloratans [14, 19 ,20]. Det är 

enzymet kloratreduktas som katalyserar bildandet av klorit till klorat. Kloritdismutas 

omvandlar sedan kloriten till syrgas och kloridjoner. Man tror att cytokrom c oxidas 

reducerar den bildade syrgasen till vatten [14].  

1.1.3 Kloratreduktas i I. dechloratans 

   Kloratreduktas (Clr) är ett enzym som består av tre subenheter clrA, clrB och clrC (Fig. 1). 

Clr innehåller molybden i kofaktorn molybdopterin och järn i två olika former; hemgrupper 

(hem B) och järn-svavelcentra [19]. Generna för kloratreduktas och kloritdismutas är 

samlade i ett kluster (Fig. 1), ClrA, B och C kodar för subenheterna i kloratreduktas. 
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Figur 1. Genkluster för kloratrespiration, clrA, clrB, clrD och clrC ingår i kloratreduktas. 

   Den kodande regionen för clrA är 2,745 bp lång och kodar för en polypeptidkedja som är 

914 aminosyror lång. Efter clrA kommer en 10 bp lång region innan startkodonet för clrB. 

clrB är 987 bp stor och kodar för en 328 lång polypeptidkedja. Stopkodonet för clrB 

överlappar med startkodonet för clrD som är 582 bp lång och kodar för en polypeptidkedja 

på 192 aminosyror. Genen för clrC kodar för en 239 polypeptidkedja och är 720 bp lång [19]. 

1.1.4 Kloritdismutas i I. dechloratans 

   Kloritdismutas (Cld) katalyserar det sista steget i nedbrytning av perklorat/klorat. Enzymet 

katalyserar sönderdelningen av den toxiska kloriten väldigt effektivt till molekylärt syre och 

till oskadliga kloridjoner [20]. Genen för kloritdismutas ligger uppströms kloratreduktas, de 

två generna för enzymerna ligger väldigt nära varandra i genomet där endast en sekvens som 

liknar ett insertionselement skiljer dem åt [19]. Denna sekvens har många likheter med 

insertionselement som är hoppande gener som finns hos bakterier [14]. I nativ form har 

enzymet en massa på 25 kDa [41] Kloritdismutas innehåller hem, av samma slag 

(hemoglobin) som finns i människors blod [20,14]. 

1.1.5 Genuttryck i aeroba och anaeroba miljöer 

   Ideonella dechloratans kan leva under aeroba och anaeroba betingelser. Vid anaeroba 

betingelser använder den klorat som elektronacceptor i andningskedjan. I vissa andra arter 

har det visat sig att om endast lite syre införs i en anaerob miljö så inhiberas 

kloratreduktionen på en gång [17]. T.ex. har en rapport visat att så låga värden av syre som 

1,6 μM inhiberat kloratreduktionen i en Azospira sp. [21]. Bakterierna får tillbaka sin 

förmåga att reducera klorat när allt syre har försvunnit. För att kunna maximera 

kloratnedbrytningen vid t.ex. avloppsrening är det viktigt att veta hur mekanismerna ändras 

vid tillsatts av syre [10]. Det har  visats att clrA genen i I. dechloratans transkriberas vid 

aeroba betingelser vilket skiljer sig mot andra arter. Vid aeroba betingelser transkriberas clrA 

till  ca 1/10 av den mängd som transkriberas vid anaeroba betingelser. Även en liten 
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enzymaktivitet har hittats i Clr efter ca 20 timmars i aerob tillväxt. Detta tyder på att Clr inte 

är helt hämmat under aeroba betingelser [10]. mRNA-nivån och enzymaktiviteten ökar också 

för kloritdismutas under anaeroba jämfört med aeroba förhållanden. Under aeroba 

betingelser så har inte klorat någon aktiverande effekt på vare sig transkription eller enzym-

aktivitet för Cld eller Clr [10]. Man har även funnit att det finns en möjlig FNR-box uppströms 

om cld genen. Till  FNR-boxen kan proteinet FNR binda in. FNR är en transkriptionsfaktor 

som uppreglerar vissa gener vid syrebrist [42]. 

   Det finns ett intresse i att undersöka generna för kloratreduktas och kloritdismutas ännu 

mer, hur de regleras och hur anaeroba respektive aeroba betingelser spelar in i hur mycket 

generna uttrycks. Det kan göras genom att undersöka olika promotorsekvenser för 

kloritdismutas och kloratreduktas. Det har dock visat sig svårt att transformera 

I.dechloratans och därmed svårt att hitta en plasmid som passar för att göra dessa 

undersökningar. 

1.1.6 pQlacZ-1  

   pQlacZ-1 är en 17,1kb stor plasmid som är uppbyggd av pRS415 [37] och pJAK13 [31]. 

Genom kloning av BamHI-SalI fragmentet från pRS415 in i BamHI-SalI sätena i pJAK13 fick 

man pQlacZ-1 [22]. pQlacZ-1 har ett multiple cloning site (mcs) som är 210 bp stort samt en 

gen för antibiotikaresistens för spektinomycin (Fig. 2). Resistentgenen används för att kunna 

 

Figur 2. pQlacZ-1. 

selektera plasmiden. Det finns ett intresse för att använda plasmiden i I.dechloratans som en 

reportervektor. Precis som andra reportervektorer så saknar pQlacZ-1 promotor för en gen 
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som kodar för en detekterbar produkt, i pQlacZ-1 fall är det lacZ genen som kodar för 

enzymet beta-galaktosidas. Undersökning och utvärdering av olika reglerande sekvenser kan 

ske genom att klona in sekvenserna före transkriptionsstart av lacZ och sedan analysera 

uttrycket av beta-galaktosidas. En annan fördel som pQlaZ-1 har är att den är en broad host 

plasmid, och kan därmed replikeras i många olika värdceller [23], i bland andra E.coli och 

olika gramnegativa bakterier. Andra plasmider som precis som pQlacZ-1 har genen för lacZ 

men ingen promotor kan oftast bara användas i E.coli eller bakterier som är nära besläktade 

med E.coli. pQlacZ-1 har hela lacZ-genen och kan därmed producera ett funktionellt β-

galaktosidas.  

1.1.7 Beta-galaktosidas assay 

   En metod för att analysera de reglerande sekvensernas förmåga att aktivera transkription 

av lacZ genen är β-galaktosidas assay, där β-galaktosidasaktiviteten mäts i värdcellen. 

Enzymet β-galaktosidas hydrolyserar β-D-galaktosider till monsackarider det kan mätas med 

m.h.a. kromogent substrat exempelvis ο-nitrofenyl-β-D-galaktosidas (ONPG). Vid hydrolys av 

ONPG bildas ο-nitrofenolatjon och galaktos. ο-nitrofenolatjon kan koncentrationsbestämmas 

genom att mäta absorbansen vid 420 nm. Reaktionshastigheten för hydrolys och bildning av 

nitrofenolatjon är proportionell  mot koncentrationen av β-galaktosidas [24]. För att få en 

hydrolys av β-D-galaktosid måste det finnas galaktosidas-permeas som tillåter små molekyler 

som ONPG att ta sig in i cellen och cellen måste ha intracellulärt β-galaktosidas, som 

hydrolyserar β-galaktosider [25]. Metoden mäter alltså hur mycket fungerande β-

galaktosidas det finns i de celler som undersöks och på så vis kan en kontroll av vilka av de 

möjliga promotorsekvenserna som fungerar som promotor för lacZ göras. Fås inget uttryck 

så fungerar inte den tänkta promotor. 

1.2 Syfte 

   Eftersom pQlacZ-1 är en sådan stor plasmid är det svårt att få en bakterie att ta upp 

den[46]. Det är även svårt att transformera in plasmider i Ideonella dechloratans 

överhuvudtaget. På grund av detta skulle det vara  en stor fördel om pQlacZ-1 på något sätt 

skulle kunna göras mindre utan att förlora viktiga egenskaper som replikationsförmågan, 

selekterbarhet och att den ska kunna användas som reportervektor. Syftet med detta 

projekt är därför att konstruera en mindre variant av pQlacZ-1 så den på ett bättre sätt kan 
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användas som reportervektor i I. dechloratans. För att kunna göra detta måste 

konstruktionen av pQlacZ-1 först identifieras.  

2. Material och metod 

2.1 Identifiering av pQlacZ-1 konstruktion 

   En stor del av arbetet i projektet har ägnats åt att identifiera hur pQlacZ-1 ser ut.  För att få 

reda på det så gjordes först en stor litteraturstudie med många olika artikelsökningar. Från 

dessa framkom mycket värdefull information om hur pQlacZ-1 är uppbyggd. Dock räckte inte 

artiklarna enbart utan olika dataprogram användes också. Blast [26] användes för att få reda 

på vilka gener som finns i den ena av de plasmider som pQlacZ-1 är konstruerad av 

(pMMB67HE). Sekvensen för pMMB67HE blastades och två liknande vektorer fick högst 

matchning, med hjälp av deras sekvenser kunde en bra bild av pMMB67HE fås. NebCutter 

[27] användes på pRS415 och pJAK13 för att få reda på vilka fragment som bildas vid en 

SalI/BamHI klyvning och därmed se vilka fragment som har ligerats ihop för att få pQlacZ-1.               

För att veta vilka restriktionsenzym som kunde användas för att klyva pQlacZ-1, användes 

NebCutter [27]. Från listan med restriktionsenzym valdes två ut som klipper bort ett 

passande fragment i plasmiden. För att kunna ligera ihop pQlacZ-1 efter klyvningen så valdes 

restriktionsenzym med 5´överhäng eftersom Klenow fragmentet skulle användas för att göra 

blunt ends.    

2.2 Plasmidpreparation 

   Plasmiden pQlacZ-1 fanns som fryskultur i E.coli XL-1 Blue vid Karlstads universitet. Från 

fryskulturen togs 5μl som tillsattes i 5 ml LB medium [28] med 100 μg/ml spektinomycin. Tre 

15 ml falconrör med vardera 5 ml LB medium användes. Kulturerna inkuberades under natt i 

37°C på skakbord. Från övernatt kulturen gjordes en plasmidpreparation m.h.a. E.Z.N.A®, 

Plasmid Mini Kit 1, D6943-01 från omega Bio-Tek. Preparationen utfördes enligt tillverkarens 

rekommendationer för Plasmid Mini Kit I Spin Protocol [29]. En koncentrationsbestämning av 

nukleinsyra gjordes m.h.a. en spektrofotometer där ett spektra togs upp från 400 nm till 200 

nm, absorbansvärdena avlästes vid 260 nm och 280 nm. 
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2.3 Klyvning av pQlacZ-1 och gel extraktion 

   Klyvning av pQlacZ-1 gjordes först med XbaI där 480 ng DNA blandades med XbaI (10u) och 

1 xTango buffert samt vatten, blandningen inkuberades i 1 timme i 37°C vattenbad och 

inaktiverades i 20 minuter i 65°C värmeblock. En andra klyvning med BstBI gjordes där 480 

ng DNA tillsattes till BstBI (10u) och 1xTango buffert. Blandningen inkuberades i 37°C 

vattenbad i 1 timme och inaktiverades i 80°C värmeblock i 20 minuter. En klyvning med BstBI 

och SalI gjordes med 1300 ng DNA som tillsattes till 2xTango buffert och 10 u BstBI och 20 u 

SalI samt vatten. Detta inkuberades i 37° C vattenbad i 1 timme och inaktiverades i 80°C 

värmeblock i 20 minuter. Klyvningarna kördes ut på en 0,6 % agarosgel i 100 V i ca 30 

minuter. Gelen färgades med etidiumbromid i ca 15 minuter och från gelen skars det stora 

fragmentet ut och renades med GeneJet Gel extraktion kit från Fermentas. 

2.4 Klenow fragment och ligering  

   Eftersom både BstBI och SalI gav 5´överhäng användes Klenow fragment för att fylla i 

överhängen så blunt ends ligering sedan skulle kunna ske. Detta steg gjordes enligt 

Fermentas rekommendationer för användning av Klenow fragment, till 432 ng DNA tillsattes 

5 u Klenow fragment, dNTP (0,05mM) samt vatten. Detta inkuberades i 10 minuter i 37°C 

vattenbad och reaktionen stoppades genom inkubation i 10 minuter i 75°C värmeblock. 

Sedan ligerades den nya plasmiden ihop enligt anvisningar för blunt ends ligering med T4 

DNA ligas från Fermentas. Till 100 ng DNA tillsattes 5 u T4 DNA ligas, 1x T4 DNA ligas buffert 

och 50% PEG 4000 solution samt vatten. Blandningen inkuberades i 1 timme i 

rumstemperatur. Tre eppendorfrör med vardera 100 ng DNA ligerades. 

2.5 Transformering 

   Elektrokompetenta E.coli XL-1 blue gjordes enligt protokoll 26 [30], med följande 

förändringar: en fjärdedel av volymen användes och GYT mediet ersattes med 10 % glycerol. 

Alla centrifugeringar gjordes i Sorvall RC 26 Plus med rotorn SLA1500 med 2500 rpm. 

Elektroporering utfördes med följande inställningar 25 μF, 2,5 kV samt 200 ohm. Till 40 μl 

elektrokompetenta celler tillsattes 2 μl av ligeringen. 3 prover pulsades och tidskonstanten 

för dessa blev 4,6 ms, 4,74 ms samt 4,22 ms, direkt efter pulsen tillsattes 1 ml SOC medium 
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till vardera prov. Proverna överfördes till varsitt 15 ml falcon rör och inkuberades i 1 timme i 

37°C på lätt skak.  

   Cellerna spreds ut på LB-plattor med 100 μg/ml spektinomycin enligt följande  

10 μl på platta 1, 100 μl till platta 2. Resterande centrifugerades så en pellet uppkom och 

den spreds ut på platta 3. Plattorna fick stå över natt i 37°C. 

3. Resultat och diskussion 

3.1 Strukturen av pQlacZ-1 

   Tyngdpunkten i projektet ligger på utredningen av hur pQlacZ-1 i detalj är uppbyggd, vilka 

delar den består av och var de olika viktiga kodande sekvenserna sitter. Allt detta var tvunget 

att göras mycket noggrant för att kunna ta bort rätt del av pQlacZ-1. Konstruktionen av 

pQlacZ-1 är beskriven som att ett BamHI-SalI fragment från plasmiden pRS415 klonades i 

BamHI-SalI sätena i plasmiden pJAK13 [3]. 

3.1.1 pJAK13 

   En av de stora svårigheterna i projektet var att få en bild över hur pJAK13 ser ut, då det 

finns väldigt lite information om den. pJAK13 är en 10800 bp stor plasmid, som är uppbyggd 

av pMMB67HE, 8842 bp [32]. Om man klyver pJAK13 med BamHI och SalI så får man ett 

8842 bp stort fragment; troligtvis är det hela pMMB67HE. Sekvensen för pMMB67HE finns 

(Bilaga 1), men är dock sparsamt annoterad. Den resterande delen av pJAK13 ca 1958 bp 

fanns det ingen sekvens för. För att få annoteringar till sekvensen för pMMB67HE användes 

BLAST [26] för att se om det fanns några kända sekvenser som var liknande och det fanns 

det; pMMB66EH som är en expressionsvektor och pMMB190 som är en klonings vektor, 

båda dessa vektorer är sekvenserade [33, 34, 43, 44]. Med hjälp av informationen från BLAST 

och genom att jämföra de två vektorerna med varandra framkom det hur pMMB67HE ser ut 

(Fig. 3), vilka viktiga gener den innehåller och vilka positioner de har, vilket är mycket viktigt 

att veta när plasmiden ska genomgå klyvningar. Eftersom det krävdes jämförelse mellan två 

olika vektorer för att få en bild över pMMB67HE så kvarstår det en osäkerhet i pMMB67HEs 

struktur. Som ses i figur 3 så bidrar pMMB67HE med många viktiga replikationsgener t.ex. 

RepA, RepC och OriV till pQlacZ-1.  
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Figur 3. pMMB67HE, den del av pJAK13 som använts i konstruktionen av pQlacZ-1. 

 

   pJAK13 är en så kallad incQ plasmid vilket den tar med till pQlacZ-1 som därmed också blir 

en incQ plasmid. Detta innebär att pQlacZ-1 är med i en speciell inkompatibilitetsgrupp, 

grupp Q. Två olika plasmider från samma inkompatibla grupp kan inte samleva i samma värd, 

ingen replikation av plasmiderna kan då ske. Om två plasmider från samma inkompatibla 

grupp tar sig in i samma värd så ”kastas” den ena av plasmiderna ut från värden, och därmed 

kan replikation ske. Troligtvis kan inte replikationen ske p.g.a. att värdcellen inte kan 

korrigera variationen i copy nummer mellan plasmider som har gemensamma 

replikationsmekanismer [35]. 

3.1.2 pRS415 

   Det var lättare att hitta information om pRS415 men konstigt var att det fanns flera 

plasmider med samma namn men de såg inte likadana ut [36, 37] vilket försvårade arbetet. 

Den ena av dessa pRS415-plasmider innehåller generna lacZ, Y och A. Eftersom pMMB67HE 

inte innehåller lac-operonet antogs att pQlacZ-1 konstruerats utifrån den pRS415-plasmid 
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som har lacZ, Y och A. Denna plasmid är sekvenserad (Bilaga 1) och 10575 bp stor [37].

 

Figur 4. pRS415 med BamHI och SalI rödmarkerat. 

 

Genom att använda verktyget NebCutter [27] så framkom att klyvning med BamHI och SalI 

ger två fragment ett som är 6288 bp stort och ett som är 4464 bp stort. Det största BamHI-

SalI fragmentet innehåller lacY, lacA samt lacZ och bör därför vara det fragmentet som 

använts i konstruktionen av pQlacZ-1 [37] (Fig. 4). pRS415 kommer från olika utvalda delar 

av pNK678 [37] och lac operonet i pRS415 saknar start signaler för transkription (promotor). 

pRS415 har även ett väldigt lågt bakgrundsuttryck av lacZ vilket gör att man kan analysera 

och kvantifiera mycket låga transkriptions och translations signaler [37].  

   De två fragmenten från pJAK13 och pRS415 är tillsammans 15130 bp stort [27, 37]. Det 

fanns ingen information om vilken och hur stor spektinomycin-resistens genen som finns i 

pQlacZ-1 är men för att få ihop hela plasmiden så användes en resistensgen från en viss 

E.coli (accession nr. AF137361) som är 789 bp stor (beteckning för genen; aad45) [45].  
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   pQlacZ-1 består av fyra olika fragment: mcs, spektinomycinresistengenen, pJAK13 samt en 

del av pRS415 (Fig. 5). Om man lägger ihop längderna på dessa fragment får man att pQlacZ-

1 är sammanlagt 210 bp+789 bp+ 8842 bp+ 6288 bp = 16129 bp stor [22] (Fig. 5). Enligt en 

studie ska pQlacZ-1 vara 17100 bp stor [22], vilket gör att det saknas 971 bp i den bild som 

fåtts i detta projekt. Vad det kan vara som fattas är svårt att säga eftersom det finns väldigt 

lite information som beskriver pQlacZ-1 på ett bra sätt. En osäkerhet är resistensgenen för 

spektinomycin eftersom ett längre fragment än den kodande delen på 789 bp kan vara 

insatt. När den teoretiska konstruktionen av pQlacZ-1 gjordes så användes en sekvens från 

E.colis spektinomycinresistens, och det är inte alls säkert att det är den sekvensen som 

O´Sullivan m.fl. använt [22].  

Figur 5. pQlacZ-1 som man kommit fram till att den ser ut i det här 
projektet. 
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3.2 Kodande gener i pQlacZ-1 och deras inverkan på plasmidens funktion 

   pQlacZ-1 innehåller många olika kodande regioner för olika enzymer, repressor, terminator 

m.m. (Fig. 3, Fig. 5). Här följer en beskrivning av dessa viktiga gener. 

 Lac operonet består av lacZ, lacY och lacA. LacZ kodar för β-galaktosidas, lacY kodar 

för β-galaktos permeas och lacA kodar för β-galaktos transacetylas [37]. Det är med 

hjälp av lacZ som en  β-galaktosidas assay kan göras för att analysera om de olika 

promotorsekvenserna fungerar eller inte. Även en så kallad blåvit screening kan göras 

för att se om bakterien tagit upp plasmid eller inte.  

 

 LacI är en repressor för lacZ genen, lacI inhiberar lac operonet genom att de binder 

till en operatorsekvens. 

 

 

 RepC är ett protein som är med och startar replikationen, det ser till så andra 

proteiner kommer till origin of replication. Inbindning av repC är alltså nödvändigt för 

att replikationen ska starta och man tror att repC ger strukturella förändringar i 

DNA´t vilket gör att DNA´t avlindas i regioner där det finns mycket AT. Detta fungerar 

som ett inbindning säte för repA [35]. 

 

 RepA är en gen som kodar för DNA helikas som bryter vätebindningarna mellan de 

två DNA-strängarna så att helixstrukturen bryts upp inför replikationen [35]. 

  

 Cac reglerar genuttrycket av RepA och RepC [35]. 

 

 RepB bildar primas [35] som bildar primrar som är nödvändiga för att DNA syntesten 

ska börja. Rep B förekommer i två olika former i IncQ plasmider som MobA/repB och 

RepB´. Första formen är som ett fusionprotein (MobA/repB) och den andra formen 

(RepB´) är ungefär hälften så stor och det translateras från ett initeringskodon som 

ligger nedströms om fusionsproteinet MobA/repB. RepB´finns i samma reading frame 

som MobA/RepB [35]. 
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 RepA, RepC, RepB och Cac behövs sålunda för att plasmiden själv ska kunna 

replikeras. Utan dessa kan plasmiden bara replikeras när bakterien den finns i gör det 

och det ger ett väldigt lågt copy-number för plasmiden. 

 

 OriT är origin of transfer som behövs när en överföring av DNA från bakteriell värd till 

en annan (konjugering) [35]. OriT behövs inte vara kvar i pQlacZ-1 i det fall att den 

inte ska användas för konjugering. 

 

 OriV står för origin of replikation och det är en specifik position på plasmiden där 

replikationen startar [23]. OriV behövs i pQlacZ-1 för att få replikation i plasmiden. 

  

 Terminator (betecknas rrnB-term i Fig. 3)  visar slutet på genen där transkriptionen 

ska sluta. Det är en kort nukleotidsekvens, nedströms genen som kan bilda baspar 

med sig själv så att en stem-loop struktur bildas och därmed kan transkriptionen inte 

fortsätta [23]. Terminatorn är nödvändig för att transkriptionen av genen ska sluta på 

rätt position. 

 

 pQlacZ-1 har även en resistensgen mot spektinomycin vilket gör att den kan 

detekteras. Spektinomycin tillsätts helt enkelt i det medium cellerna som innehåller 

plasmiden ska växa i, på så sätt är man säker på att det endast är celler med 

plasmiden som växer. Resistentgenen är mycket viktig för att kunna selektera 

plasmiden. 

 

   För att kunna göra plasmiden mindre måste en del klyvas bort, här krävs lite extra 

tankeverksamhet så inte någon nödvändig del av plasmiden klyvs bort. Delar som måste vara 

kvar är; lacZ genen för den ger möjligheten till att undersöka olika promotor sekvenser. 

Generna repB/mobA, repB´, repA, repC, OriV samt cac måste vara kvar för att plasmiden ska 

kunna replikeras, annars replikeras den endast när värden gör det vilket ger ett väldigt långt 

copy nummer. Resistentgenen för spektinomycin ska också vara kvar för att kunna selektera 
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celler med plasmiden. Några fragment som kan tas bort är oriT, lacI, lacA, och lacY för dessa 

är inte nödvändiga för replikationen eller för att kunna selektera plasmiden.  

3.2.1 Möjliga klyvingsställen  

   För att få fram passande restriktionsenzym för klyvningen (Tabell 1) så användes 

programmet NEBcutter [27] där sekvenserna för MCS [22], BamHI-SalI fragmentet från 

pRS415 som innehåller lac-operonet, pMMB67HE och en resistensgen för spektinomycin 

[45] sattes in (Bilaga 1). 

Tabell 1 visar vilka restriktionsenzymer som bara klipper en gång i de inmatade sekvenserna  

Enzym Specificitet Blunt, 5´ext, 3´ext 

ZraI  GAC GTC  *#945  

AatII  G ACGT C  *947/943  

DrdI  GACNN NN NNGTC  2433/2431  

PciI  A CATG T  3083/3087  

BsiWI  C GTAC G  *3095/3099  

BstBI  TT CG AA  *3848/3850  

BsrGI  T GTAC A  5100/5104  

NruI  TCG CGA  *5300  

StuI  AGG CCT  5400  

MfeI  C AATT G  5767/5771  

SacII  CC GC GG  *6233/6231  

HindIII  A AGCT T  6503/6507  

SphI  G CATG C  6513/6509  

SbfI  CC TGCA GG  6519/6515  

PstI  C TGCA G  6519/6515  

SalI  G TCGA C  *6521/6525  

XbaI  T CTAG A  6527/6531  

AhdI  GACNN N NNGTC  7870/7869  

SfiI  GGCCN NNN NGGCC  *#8228/8225  

EcoO109I  RG GNC CY  8780/8783  

EcoNI  CCTNN N NNAGG  13176/13177  

BspQI  GCTCTTCN NNN  13797/13800  

SapI  GCTCTTCN NNN  13797/13800  

PmlI  CAC GTG  *14060  

PspOMI  G GGCC C  *14397/14401  

ApaI  G GGCC C  *14401/14397  

EagI  C GGCC G  *16077/16081  

 

http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=ZraI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=ZraI&recpos=942
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=AatII
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=AatII&recpos=942
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=DrdI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=DrdI&recpos=2426
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=PciI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=PciI&recpos=3082
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=BsiWI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=BsiWI&recpos=3094
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=BstBI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=BstBI&recpos=3846
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=BsrGI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=BsrGI&recpos=5099
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=NruI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=NruI&recpos=5297
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=StuI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=StuI&recpos=5397
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=MfeI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=MfeI&recpos=5766
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=SacII
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=SacII&recpos=6229
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=HindIII
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=HindIII&recpos=6502
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=SphI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=SphI&recpos=6508
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=SbfI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=SbfI&recpos=6513
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=PstI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=PstI&recpos=6514
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=SalI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=SalI&recpos=6520
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=XbaI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=XbaI&recpos=6526
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=AhdI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=AhdI&recpos=7864
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=SfiI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=SfiI&recpos=8220
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=EcoO109I
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=EcoO109I&recpos=8778
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=EcoNI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=EcoNI&recpos=13171
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=BspQI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=BspQI&recpos=13789
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=SapI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=SapI&recpos=13789
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=PmlI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=PmlI&recpos=14057
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=PspOMI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=PspOMI&recpos=14396
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=ApaI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=ApaI&recpos=14396
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=EagI
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=7252ae82-&enzname=EagI&recpos=16076
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   En annan sak som är viktigt att tänka på när restriktionsenzym ska väljas är hur den nya 

mindre plasmiden ska ligeras ihop igen. Det är nästintill omöjligt att få två passande 

restriktionsenzym som klipper på rätt ställen och som kan ligeras ihop igen, genom att de 

har blunt ends båda två eller att det ena har 3´ överhäng och det andra har 5´överhäng som 

ska passa ihop för att ligering ska kunna ske. Två enzymer som ger blunt ends på plasmiden 

kan ligeras ihop. Ger enzymerna 5´överhäng så kan överhänget fyllas i, med hjälp av Klenow 

fragmentet som är ett DNA polymeras som fyller i dubbelsträngat DNA med 5´→3´ 

polymeras aktivitet, det har även 3´→5´ exonukleas aktivitet som fungerar som en 

korrekturläsning [39]. Eftersom Klenow fragmentet har exonukleas aktivitet kan även 

3´överhäng tas bort, men i denna studie har det använts för att fylla i 5´överhäng och 

därmed har enzym som ger 3´överhäng uteslutits. 

De olika fragmenten som kan tas bort är; 

 rrnB-term till amp i pMMB67HE, det finns lämpliga restriktionsenzym (AhdI och SfiI) 

för att ta bort denna del, tyvärr så ger dessa enzym bara ett väldigt litet fragment på 

360 bp, vilket är för lite att ta bort på en så stor plasmid som pQlacZ-1.  

 

 OriT från pMMB67HE, finns inga passande restriktionsenzym för att klyva bort denna 

del. 

Figur 6. (A) pQlacZ-1 med fragmentet som tagits bort från plasmiden grönmarkerat. (B) pRS415 med BamHI och SalI rödmarkerat och 
med fragmentet som tagits bort från pQlacZ-1 grönmarkerat. 
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 LacI från pRS415, det finns passande restriktionsenzymer för att klyva bort lacI 

(BspQI/SapI och PspOMI) tyvärr så ger dessa enzym bara ett väldigt litet fragment på 

604 bp, vilket är för lite att ta bort på en så stor plasmid som pQlacZ-1. 

 

 LacA och LacY från pRS415 (Fig. 6B) för att ta bort dessa finns det passande 

restriktionsenzymer (BstBI och xBaI/SalI) som ger 5´överhäng och tar bort en ganska 

stor del (3673 bp) av pQlacZ-1. Det var dessa restriktionsenzym som senare 

användes i den praktiska delen (Fig. 6). 

3.3 Nya pQlacZ-1cc

 

Figur 7. Den nya, mindre varianten av pQlacZ-1, pQlacZ-1cc. 

   Den mindre varianten av pQlacZ-1 har jag valt att kalla pQlacZ-1cc och teoretiskt sett ska 

den vara ungefär 13427 bp stor (Fig. 7), vilket skulle kunna göra den lättare att jobba med 

och använda som reportervektor i I. dechloratans.  

Det är fragmentet med lacY och lacA som har tagits bort.  
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3.4 Konstruktion av pQlacZ-1cc 

3.4.1 Koncentrationsbestämning  

   Koncentrationsbestämning efter plasmidpreparationen 

Abs260nm = 0,816 

Abs280nm = 0,014 

Vid 260nm så motsvarar 1 absorbansenhet ca 50μg DNA/ml detta ger en 

plasmidkoncentrationen på: 0,816*50μg DNA/ml = 40,8μg DNA/ml =40,8ng/μl. 

3.4.2 Klyvning av pQlacZ-1 

   För att se så att klyvningarna med XbaI och BstBI fungerade som planerat kördes de ut på 

gel (Fig. 8). 

 

Figur 8. Visar från vänster: markör λ/EcoR1301, kluven plasmid med XbaI, kluven plasmid med BstBI och okluven 
plasmid. Markörens stege: 19329, 7743, 6223, 4254, 3472, 2690, 1882, 1489, 925, 421. 

   Gelen visar att det inte sker någon klyvning av plasmiden med XbaI. Om brunnen 

innehållande kluven plasmid med XbaI jämförs med brunnen med okluven plasmid så är de 

lika varandra, tre tydliga band i varje brunn, vilket tyder på att XbaI inte klyver pQlacZ-1. 

Detta beror på att om man tittar närmare på vart XbaI ligger i pJAK13 så visar det sig att den 
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ligger mitt emellan BamHI och SalI (Fig. 9) Eftersom inte XbaI klyver så visar det på att den 

 

Figur 9. pMMB67HEs mcs som visar att XbaI ligger mitt emellan SalI och BamHI. 

delen av pJAK13 inte finns med i pQlacZ-1, utan det är där fragmentet från pRS415 satts in. 

   SalI valdes därför som nytt restriktionsenzym tillsammans med BstBI, som även de klyver 

bort lacA och lacY, denna dubbelklyvning kördes ut på gel (Fig.10). Extra stora brunnar 

användes för att allt material skulle kunna köras ut i samma brunn. Det var viktigt att 

använda mycket material eftersom det stora fragmentet skulle tas ut ur gelen. Gelen visar 

att dubbelklyvningen har gått bra, eftersom två band ses i brunnen och det visar att 

plasmiden har kluvits i två fragment. Det lilla fragmentet ska vara 3673 bp vilket stämmer 

bra med markören.  Det stora fragmentet ska vara 17100-3673 = 13427 bp stort. 

 

Figur 10. Visar från vänster: markör λ/EcoR1301, klyvningen med BstBI och SalI. Markörens stege: 19329, 7743, 6223, 
4254, 3472, 2690, 1882, 1489, 925, 421. 

   Koncentrationsbestämning efter rening av det stora fragmentet visar att den mängd som 

fanns kvar var 468 µg vilket är ca 1/3 av materialet innan klyvningen. 
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3.4.3 Ligering och transformering 

   Ligeringen kördes även den ut på gel (Fig. 11). 

Ligeringen syns inte på gelen vilket är konstigt 

eftersom ca 100 ng DNA kördes ut (från ett av 

rören med ligering) och det borde synas. 

Koncentrationen på ligeringen undersöktes med 

hjälp av spektrofotometer och det visade sig att 

det var mycket material per μl, ca 150 ng/μl 

vilket borde vara tillräckligt för att synas på 

gelen.  

   När transformationen gjordes så växte det inga 

celler på plattorna, varken den första eller andra transformationen lyckades. Troligtvis så 

späddes de elektrokompetenta cellerna ut för mycket. I ett tredje försök användes 

elektrokompetenta celler som visats fungerat i ett separat försök. Inte heller här erhålls 

några transformanter, vilket tyder på att ligeringen inte fungerade. Möjliga orsaker till detta 

är för kort reaktionstid för blund-end ligering eller för låg koncentration av ligas. Detta försök 

behöver därför göras om med längre reaktionstid och/eller mer DNA ligas. Det återstår 

därför att verifiera konstruktionen genom preparation av plasmid från transformanter och 

undersökning av resultat av olika restriktionsklyvningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Visar från vänster: markör λ/EcoR1301, 
ligeringen av pQlacZ-1. 
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Bilaga 1 

Sekvenserna för de olika fragment som använts för konstruktion av pQlacZ-1, det är även 

dessa sekvenser som använt i Nebcutter för att få fram passande restriktionsenzym. 

MCS 210 bp 

AATGCCGCCAGCGGAACTGGCGGCTGTGGGATTAACTGCGCGTCGCCGCTTTCATCGGTT 

GTCCGGATCCCCGGGTACCGAGCTCGAATTCAGCTTGGCTGTTTTGGCGGATGAGAGAAG 

ATTTTCAGCCTGATACAGATTAAATCAGAACGCAGAAGCGGTCTGATAAAACAGAATTTG 

CCTGGCGGCAGTAGCGCGGTGGTCCCACCT  

pRS415 6288 bp 

GATCCGGACA ACCGATGAAA GCGGCGACGC GCAGTTAATC CCACAGCCGC CAGTTCCGCT 
GGCGGCATTT TAACTTTCTT TATCACACAG GAAACAGCTA TGACCATGAT TACGGATTCA 
CTGGCCGTCG TTTTACAACG TCGTGACTGG GAAAACCCTG GCGTTACCCA ACTTAATCGC 
CTTGCAGCAC ATCCCCCTTT CGCCAGCTGG CGTAATAGCG AAGAGGCCCG CACCGATCGC 
CCTTCCCAAC AGTTGCGCAG CCTGAATGGC GAATGGCGCT TTGCCTGGTT TCCGGCACCA 
GAAGCGGTGC CGGAAAGCTG GCTGGAGTGC GATCTTCCTG AGGCCGATAC TGTCGTCGTC 
CCCTCAAACT GGCAGATGCA CGGTTACGAT GCGCCCATCT ACACCAACGT AACCTATCCC 
ATTACGGTCA ATCCGCCGTT TGTTCCCACG GAGAATCCGA CGGGTTGTTA CTCGCTCACA 
TTTAATGTTG ATGAAAGCTG GCTACAGGAA GGCCAGACGC GAATTATTTT TGATGGCGTT 
AACTCGGCGT TTCATCTGTG GTGCAACGGG CGCTGGGTCG GTTACGGCCA GGACAGTCGT 
TTGCCGTCTG AATTTGACCT GAGCGCATTT TTACGCGCCG GAGAAAACCG CCTCGCGGTG 
ATGGTGCTGC GTTGGAGTGA CGGCAGTTAT CTGGAAGATC AGGATATGTG GCGGATGAGC 
GGCATTTTCC GTGACGTCTC GTTGCTGCAT AAACCGACTA CACAAATCAG CGATTTCCAT 
GTTGCCACTC GCTTTAATGA TGATTTCAGC CGCGCTGTAC TGGAGGCTGA AGTTCAGATG 
TGCGGCGAGT TGCGTGACTA CCTACGGGTA ACAGTTTCTT TATGGCAGGG TGAAACGCAG 
GTCGCCAGCG GCACCGCGCC TTTCGGCGGT GAAATTATCG ATGAGCGTGG TGGTTATGCC 
GATCGCGTCA CACTACGTCT GAACGTCGAA AACCCGAAAC TGTGGAGCGC CGAAATCCCG 
AATCTCTATC GTGCGGTGGT TGAACTGCAC ACCGCCGACG GCACGCTGAT TGAAGCAGAA 
GCCTGCGATG TCGGTTTCCG CGAGGTGCGG ATTGAAAATG GTCTGCTGCT GCTGAACGGC 
AAGCCGTTGC TGATTCGAGG CGTTAACCGT CACGAGCATC ATCCTCTGCA TGGTCAGGTC 
ATGGATGAGC AGACGATGGT GCAGGATATC CTGCTGATGA AGCAGAACAA CTTTAACGCC 
GTGCGCTGTT CGCATTATCC GAACCATCCG CTGTGGTACA CGCTGTGCGA CCGCTACGGC 
CTGTATGTGG TGGATGAAGC CAATATTGAA ACCCACGGCA TGGTGCCAAT GAATCGTCTG 
ACCGATGATC CGCGCTGGCT ACCGGCGATG AGCGAACGCG TAACGCGAAT GGTGCAGCGC 
GATCGTAATC ACCCGAGTGT GATCATCTGG TCGCTGGGGA ATGAATCAGG CCACGGCGCT 
AATCACGACG CGCTGTATCG CTGGATCAAA TCTGTCGATC CTTCCCGCCC GGTGCAGTAT 
GAAGGCGGCG GAGCCGACAC CACGGCCACC GATATTATTT GCCCGATGTA CGCGCGCGTG 
GATGAAGACC AGCCCTTCCC GGCTGTGCCG AAATGGTCCA TCAAAAAATG GCTTTCGCTA 
CCTGGAGAGA CGCGCCCGCT GATCCTTTGC GAATACGCCC ACGCGATGGG TAACAGTCTT 
GGCGGTTTCG CTAAATACTG GCAGGCGTTT CGTCAGTATC CCCGTTTACA GGGCGGCTTC 
GTCTGGGACT GGGTGGATCA GTCGCTGATT AAATATGATG AAAACGGCAA CCCGTGGTCG 
GCTTACGGCG GTGATTTTGG CGATACGCCG AACGATCGCC AGTTCTGTAT GAACGGTCTG 
GTCTTTGCCG ACCGCACGCC GCATCCAGCG CTGACGGAAG CAAAACACCA GCAGCAGTTT 
TTCCAGTTCC GTTTATCCGG GCAAACCATC GAAGTGACCA GCGAATACCT GTTCCGTCAT 
AGCGATAACG AGCTCCTGCA CTGGATGGTG GCGCTGGATG GTAAGCCGCT GGCAAGCGGT 
GAAGTGCCTC TGGATGTCGC TCCACAAGGT AAACAGTTGA TTGAACTGCC TGAACTACCG 
CAGCCGGAGA GCGCCGGGCA ACTCTGGCTC ACAGTACGCG TAGTGCAACC GAACGCGACC 
GCATGGTCAG AAGCCGGGCA CATCAGCGCC TGGCAGCAGT GGCGTCTGGC GGAAAACCTC 
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AGTGTGACGC TCCCCGCCGC GTCCCACGCC ATCCCGCATC TGACCACCAG CGAAATGGAT 
TTTTGCATCG AGCTGGGTAA TAAGCGTTGG CAATTTAACC GCCAGTCAGG CTTTCTTTCA 
CAGATGTGGA TTGGCGATAA AAAACAACTG CTGACGCCGC TGCGCGATCA GTTCACCCGT 
GCACCGCTGG ATAACGACAT TGGCGTAAGT GAAGCGACCC GCATTGACCC TAACGCCTGG 
GTCGAACGCT GGAAGGCGGC GGGCCATTAC CAGGCCGAAG CAGCGTTGTT GCAGTGCACG 
GCAGATACAC TTGCTGATGC GGTGCTGATT ACGACCGCTC ACGCGTGGCA GCATCAGGGG 
AAAACCTTAT TTATCAGCCG GAAAACCTAC CGGATTGATG GTAGTGGTCA AATGGCGATT 
ACCGTTGATG TTGAAGTGGC GAGCGATACA CCGCATCCGG CGCGGATTGG CCTGAACTGC 
CAGCTGGCGC AGGTAGCAGA GCGGGTAAAC TGGCTCGGAT TAGGGCCGCA AGAAAACTAT 
CCCGACCGCC TTACTGCCGC CTGTTTTGAC CGCTGGGATC TGCCATTGTC AGACATGTAT 
ACCCCGTACG TCTTCCCGAG CGAAAACGGT CTGCGCTGCG GGACGCGCGA ATTGAATTAT 
GGCCCACACC AGTGGCGCGG CGACTTCCAG TTCAACATCA GCCGCTACAG TCAACAGCAA 
CTGATGGAAA CCAGCCATCG CCATCTGCTG CACGCGGAAG AAGGCACATG GCTGAATATC 
GACGGTTTCC ATATGGGGAT TGGTGGCGAC GACTCCTGGA GCCCGTCAGT ATCGGCGGAA 
TTCCAGCTGA GCGCCGGTCG CTACCATTAC CAGTTGGTCT GGTGTCAAAA ATAATAATAA 
CCGGGCAGGC CATGTCTGCC CGTATTTCGC GTAAGGAAAT CCATTATGTA CTATTTAAAA 
AACACAAACT TTTGGATGTT CGGTTTATTC TTTTTCTTTT ACTTTTTTAT CATGGGAGCC 
TACTTCCCGT TTTTCCCGAT TTGGCTACAT GACATCAACC ATATCAGCAA AAGTGATACG 
GGTATTATTT TTGCCGCTAT TTCTCTGTTC TCGCTATTAT TCCAACCGCT GTTTGGTCTG 
CTTTCTGACA AACTCGGGCT GCGCAAATAC CTGCTGTGGA TTATTACCGG CATGTTAGTG 
ATGTTTGCGC CGTTCTTTAT TTTTATCTTC GGGCCACTGT TACAATACAA CATTTTAGTA 
GGATCGATTG TTGGTGGTAT TTATCTAGGC TTTTGTTTTA ACGCCGGTGC GCCAGCAGTA 
GAGGCATTTA TTGAGAAAGT CAGCCGTCGC AGTAATTTCG AATTTGGTCG CGCGCGGATG 
TTTGGCTGTG TTGGCTGGGC GCTGTGTGCC TCGATTGTCG GCATCATGTT CACCATCAAT 
AATCAGTTTG TTTTCTGGCT GGGCTCTGGC TGTGCACTCA TCCTCGCCGT TTTACTCTTT 
TTCGCCAAAA CGGATGCGCC CTCTTCTGCC ACGGTTGCCA ATGCGGTAGG TGCCAACCAT 
TCGGCATTTA GCCTTAAGCT GGCACTGGAA CTGTTCAGAC AGCCAAAACT GTGGTTTTTG 
TCACTGTATG TTATTGGCGT TTCCTGCACC TACGATGTTT TTGACCAACA GTTTGCTAAT 
TTCTTTACTT CGTTCTTTGC TACCGGTGAA CAGGGTACGC GGGTATTTGG CTACGTAACG 
ACAATGGGCG AATTACTTAA CGCCTCGATT ATGTTCTTTG CGCCACTGAT CATTAATCGC 
ATCGGTGGGA AAAACGCCCT GCTGCTGGCT GGCACTATTA TGTCTGTACG TATTATTGGC 
TCATCGTTCG CCACCTCAGC GCTGGAAGTG GTTATTCTGA AAACGCTGCA TATGTTTGAA 
GTACCGTTCC TGCTGGTGGG CTGCTTTAAA TATATTACCA GCCAGTTTGA AGTGCGTTTT 
TCAGCGACGA TTTATCTGGT CTGTTTCTGC TTCTTTAAGC AACTGGCGAT GATTTTTATG 
TCTGTACTGG CGGGCAATAT GTATGAAAGC ATCGGTTTCC AGGGCGCTTA TCTGGTGCTG 
GGTCTGGTGG CGCTGGGCTT CACCTTAATT TCCGTGTTCA CGCTTAGCGG CCCCGGCCCG 
CTTTCCCTGC TGCGTCGTCA GGTGAATGAA GTCGCTTAAG CAATCAATGT CGGATGCGGC 
GCGACGCTTA TCCGACCAAC ATATCATAAC GGAGTGATCG CATTGAACAT GCCAATGACC 
GAAAGAATAA GAGCAGGCAA GCTATTTACC GATATGTGCG AAGGCTTACC GGAAAAAAGA 
CTTCGTGGGA AAACGTTAAT GTATGAGTTT AATCACTCGC ATCCATCAGA AGTTGAAAAA 
AGAGAAAGCC TGATTAAAGA AATGTTTGCC ACGGTAGGGG AAAACGCCTG GGTAGAACCG 
CCTGTCTATT TCTCTTACGG TTCCAACATC CATATAGGCC GCAATTTTTA TGCAAATTTC 
AATTTAACCA TTGTCGATGA CTACACGGTA ACAATCGGTG ATAACGTACT GATTGCACCC 
AACGTTACTC TTTCCGTTAC GGGACACCCT GTACACCATG AATTGAGAAA AAACGGCGAG 
ATGTACTCTT TTCCGATAAC GATTGGCAAT AACGTCTGGA TCGGAAGTCA TGTGGTTATT 
AATCCAGGCG TCACCATCGG GGATAATTCT GTTATTGGCG CGGGTAGTAT CGTCACAAAA 
GACATTCCAC CAAACGTCGT GGCGGCTGGC GTTCCTTGTC GGGTTATTCG CGAAATAAAC 
GACCGGGATA AGCACTATTA TTTCAAAGAT TATAAAGTTG AATCGTCAGT TTAAATTATA 
AAAATTGCCT GATACGCTGC GCTTATCAGG CCTACAAGTT CAGCGATCTA CATTAGCCGC 
ATCCGGCATG AACAAAGCGC AGGAACAAGC GTCGCATCAT GCCTCTTTGA CCCACAGCTG 
CGGAAAACGT ACTGGTGCAA AACGCAGGGT TATGATCATC AGCCCAACGA CGCACAGCGC 
ATGAAATGCC CAGTCCATCA GGTAATTGCC GCTGATACTA CGCAGCACGC CAGAAAACCA 
CGGGGCAAGC CCGGCGATGA TAAAACCGAT TCCCTGCATA AACGCCACCA GCTTGCCAGC 
AATAGCCGGT TGCACAGAGT GATCGAGCGC CAGCAGCAAA CAGAGCGGAA ACGCGCCGCC 
CAGACCTAAC CCACACACCA TCGCCCACAA TACCGGCAAT TGCATCGGCA GCCAGATAAA 
GCCGCAGAAC CCCACCAGTT GTAACACCAG CGCCAGCATT AACAGTTTGC GCCGATCCTG 
ATGGCGAGCC ATAGCAGGCA TCAGCAAAGC TCCTGCGGCT TGCCCAAGCG TCATCAATGC 
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CAGTAAGGAA CCGCTGTACT GCGCGCTGGC ACCAATCTCA ATATAGAAAG CGGGTAACCA 
GGCAATCAGG CTGGCGTAAC CGCCGTTAAT CAGACCGAAG TAAACACCCA GCGTCCACGC 
GCGGGGAGTG AATACCACGC GAACCGGAGT GGTTGTTGTC TTGTGGGAAG AGGCGACCTC 
GCGGGCGCTT TGCCACCACC AGGCAAAGAG CGCAACAACG GCAGGCAGCG CCACCAGGCG 
AGTGTTTGAT ACCAGGTTTC GCTATGTTGA ACTAACCAGG GCGTTATGGC GGCACCAAGC 
CCACCGCCGC CCATCAGAGC CGCGGACCAC AGCCCCATCA CCAGTGGCGT GCGCTGCTGA 
AACCGCCGTT TAATCACCGA AGCATCACCG CCTGAATGAT GCCGATCCCC ACCCCACCAA 
GCAGTGCGCT GCTAAGCAGC AGCGCACTTT GCGGGTAAAG CTCACGCATC AATGCACCGA 
CGGCAATCAG CAACAGACTG ATGGCGACAC TGCGACGTTC GCTGACATGC TGATGAAGCC 
AGCTTCCGGC CAGCGCCAGC CCGCCCATGG TAACCACCGG CAGAGCGG 
 

pMMB67HE 8842 bp 

AATTAAGCTT GCATGCCTGC AGGTCGACTC TAGAGGATCC CCGGGTACCG AGCTCGAATT  
CAGCTTGGCT GTTTTGGCGG ATGAGAGAAG ATTTTCAGCC TGATACAGAT TAAATCAGAA  
   CGCAGAAGCG GTCTGATAAA ACAGAATTTG CCTGGCGGCA GTAGCGCGGT GGTCCCACCT  
  GACCCCATGC CGAACTCAGA AGTGAAACGC CGTAGCGCCG ATGGTAGTGT GGGGTCTCCC  
   CATGCGAGAG TAGGGAACTG CCAGGCATCA AATAAAACGA AAGGCTCAGT CGAAAGACTG  
GGCCTTTCGT TTTATCTGTT GTTTGTCGGT GAACGCTCTC CTGAGTAGGA CAAATCCGCC  
  GGGAGCGGAT TTGAACGTTG CGAAGCAACG GCCCGGAGGG TGGCGGGCAG GACGCCCGCC  
   ATAAACTGCC AGGCATCAAA TTAAGCAGAA GGCCATCCTG ACGGATGGCC TTTTTGCGTT  
   TCTACAAACT CTTTTGTTTA TTTTTCTAAA TACATTCAAA TATGTATCCG CTCATGAGAC  
   AATAACCCTG ATAAATGCTT CAATAATATT GAAAAAGGAA GAGTATGAGT ATTCAACATT  
TCCGTGTCGC CCTTATTCCC TTTTTTGCGG CATTTTGCCT TCCTGTTTTT GCTCACCCAG  
  AAACGCTGGT GAAAGTAAAA GATGCTGAAG ATCAGTTGGG TGCACGAGTG GGTTACATCG  
   AACTGGATCT CAACAGCGGT AAGATCCTTG AGAGTTTTCG CCCCGAAGAA CGTTTTCCAA  
   TGATGAGCAC TTTTAAAGTT CTGCTATGTG GCGCGGTATT ATCCCGTGTT GACGCCGGGC  
   AAGAGCAACT CGGTCGCCGC ATACACTATT CTCAGAATGA CTTGGTTGAG TACTCACCAG  
TCACAGAAAA GCATCTTACG GATGGCATGA CAGTAAGAGA ATTATGCAGT GCTGCCATAA  
 CCATGAGTGA TAACACTGCG GCCAACTTAC TTCTGACAAC GATCGGAGGA CCGAAGGAGC  
 TAACCGCTTT TTTGCACAAC ATGGGGGATC ATGTAACTCG CCTTGATCGT TGGGAACCGG  
AGCTGAATGA AGCCATACCA AACGACGAGC GTGACACCAC GATGCCTGTA GCAATGGCAA  
  CAACGTTGCG CAAACTATTA ACTGGCGAAC TACTTACTCT AGCTTCCCGG CAACAATTAA  
  TAGACTGGAT GGAGGCGGAT AAAGTTGCAG GACCACTTCT GCGCTCGGCC CTTCCGGCTG  
GCTGGTTTAT TGCTGATAAA TCTGGAGCCG GTGAGCGTGG GTCTCGCGGT ATCATTGCAG  
  CACTGGGGCC AGATGGTAAG CCCTCCCGTA TCGTAGTTAT CTACACGACG GGGAGTCAGG  
 CAACTATGGA TGAACGAAAT AGACAGATCG CTGAGATAGG TGCCTCACTG ATTAAGCATT  
  GGTAACTGTC AGACCAAGTT TACTCATATA TACTTTAGAT TGATTTCTGA AAGCGACCAG  
GTGCTCGGCG TGGCAAGACT CGCAGCGAAC CCGTAGAAAG CCATGCTCCA GCCGCCCGCA  
TTGGAGAAAT TCTTCAAATT CCCGTTGCAC ATAGCCCGGC AATTCCTTTC CCTGCTCTGC  
  CATAAGCGCA GCGAATGCCG GGTAATACTC GTCAACGATC TGATAGAGAA GGGTTTGCTC  
  GGGTCGGTGG CTCTGGTAAC GACCAGTATC CCGATCCCGG CTGGCCGTCC TGGCCGCCAC  
  ATGAGGCATG TTCCGCGTCC TTGCAATACT GTGTTTACAT ACAGTCTATC GCTTAGCGGA  
AAGTTCTTTT ACCCTCAGCC GAAATGCCTG CCGTTGCTAG ACATTGCCAG CCAGTGCCCG  
  TCACTCCCGT ACTAACTGTC ACGAACCCCT GCAATAACTG TCACGCCCCC CTGCAATAAC  
  TGTCACGAAC CCCTGCAATA ACTGTCACGC CCCCAAACCT GCAAACCCAG CAGGGGCGGG  
  GGCTGGCGGG GTGTTGGAAA AATCCATCCA TGATTATCTA AGAATAATCC ACTAGGCGCG  
GTTATCAGCG CCCTTGTGGG GCGCTGCTGC CCTTGCCCAA TATGCCCGGC CAGAGGCCGG  
  ATAGCTGGTC TATTCGCTGC GCTAGGCTAC ACACCGCCCC ACCGCTGCGC GGCAGGGGGA  
AAGGCGGGCA AAGCCCGCTA AACCCCACAC CAAACCCCGC AGAAATACGC TGGAGCGCTT  
TTAGCCGCTT TAGCGGCCTT TCCCCCTACC CGAAGGGTGG GGGCGCGTGT GCAGCCCCGC  
AGGGCCTGTC TCGGTCGATC ATTCAGCCCG GCTCATCCTT CTGGCGTGGC GGCAGACCGA  
  ACAAGGCGCG GTCGTGGTCG CGTTCAAGGT ACGCATCCAT TGCCGCCATG AGCCGATCCT  
  CCGGCCACTC GCTGCTGTTC ACCTTGGCCA AAATCATGGC CCCCACCAGC ACCTTGCGCC  
  TTGTTTCGTT CTTGCGCTCT TGCTGCTGTT CCCTTGCCCG CTCCCGCTGA ATTTCGGCAT  
TGATTCGCGC TCGTTGTTCT TCGAGCTTGG CCAGCCGATC CGCCGCCTTG TTGCTCCCCT  
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TAACCATCTT GACACCCCAT TGTTAATGTG CTGTCTCGTA GGCTATCATG GAGGCACAGC  
  GGCGGCAATC CCGACCCTAC TTTGTAGGGG AGGGCGCACT TACCGGTTTC TCTTCGAGAA  
ACTGGCCTAA CGGCCACCCT TCGGGCGGTG CGCTCTCCGA GGGCCATTGC ATGGAGCCGA  
AAAGCAAAAG CAACAGCGAG GCAGCATGGC GATTTATCAC CTTACGGCGA AAACCGGCAG  
CAGGTCGGGC GGCCAATCGG CCAGGGCCAA GGCCGACTAC ATCCAGCGCG AAGGCAAGTA  
TGCCCGCGAC ATGGATGAAG TCTTGCACGC CGAATCCGGG CACATGCCGG AGTTCGTCGA  
GCGGCCCGCC GACTACTGGG ATGCTGCCGA CCTGTATGAA CGCGCCAATG GGCGGCTGTT  
CAAGGAGGTC GAATTTGCCC TGCCGGTCGA GCTGACCCTC GACCAGCAGA AGGCGCTGGC  
  GTCCGAGTTC GCCCAGCACC TGACCGGTGC CGAGCGCCTG CCGTATACGC TGGCCATCCA  
TGCCGGTGGC GGCGAGAACC CGCACTGCCA CCTGATGATC TCCGAGCGGA TCAATGACGG  
CATCGAGCGG CCCGCCGCTC AGTGGTTCAA GCGGTACAAC GGCAAGACCC CGGAGAAGGG  
  CGGGGCACAG AAGACCGAAG CGCTCAAGCC CAAGGCATGG CTTGAGCAGA CCCGCGAGGC  
  ATGGGCCGAC CATGCCAACC GGGCATTAGA GCGGGCTGGC CACGACGCCC GCATTGACCA  
CAGAACACTT GAGGCGCAGG GCATCGAGCG CCTGCCCGGT GTTCACCTGG GGCCGAACGT  
  GGTGGAGATG GAAGGCCGGG GCATCCGCAC CGACCGGGCA GACGTGGCCC TGAACATCGA  
  CACCGCCAAC GCCCAGATCA TCGACTTACA GGAATACCGG GAGGCAATAG ACCATGAACG  
  CAATCGACAG AGTGAAGAAA TCCAGAGGCA TCAACGAGTT AGCGGAGCAG ATCGAACCGC  
  TGGCCCAGAG CATGGCGACA CTGGCCGACG AAGCCCGGCA GGTCATGAGC CAGACCAAGC  
  AGGCCAGCGA GGCGCAGGCG GCGGAGTGGC TGAAAGCCCA GCGCCAGACA GGGGCGGCAT  
  GGGTGGAGCT GGCCAAAGAG TTGCGGGAGG TAGCCGCCGA GGTGAGCAGC GCCGCGCAGA  
GCGCCCGGAG CGCGTCGCGG GGGTGGCACT GGAAGCTATG GCTAACCGTG ATGCTGGCTT  
CCATGATGCC TACGGTGGTG CTGCTGATCG CATCGTTGCT CTTGCTCGAC CTGACGCCAC  
 TGACAACCGA GGACGGCTCG ATCTGGCTGC GCTTGGTGGC CCGATGAAGA ACGACAGGAC  
  TTTGCAGGCC ATAGGCCGAC AGCTCAAGGC CATGGGCTGT GAGCGCTTCG ATATCGGCGT  
  CAGGGACGCA CCCACCGGCC AGATGATGAA CCGGGAATGG TCAGCCGCCG AAGTGCTCCA  
GAACACGCCA TGGCTCAAGC GGATGAATGC CCAGGGCAAT GACGTGTATA TCAGGCCCGC  
  CGAGCAGGAG CGGCATGGTC TGGTGCTGGT GGACGACCTC AGCGAGTTTG ACCTGGATGA  
  CATGAAAGCC GAGGGCCGGG AGCCTGCCCT GGTAGTGGAA ACCAGCCCGA AGAACTATCA  
  GGCATGGGTC AAGGTGGCCG ACGCCGCAGG CGGTGAACTT CGGGGGCAGA TTGCCCGGAC  
GCTGGCCAGC GAGTACGACG CCGACCCGGC CAGCGCCGAC AGCCGCCACT ATGGCCGCTT  
GGCGGGCTTC ACCAACCGCA AGGACAAGCA CACCACCCGC GCCGGTTATC AGCCGTGGGT  
  GCTGCTGCGT GAATCCAAGG GCAAGACCGC CACCGCTGGC CCGGCGCTGG TGCAGCAGGC  
  TGGCCAGCAG ATCGAGCAGG CCCAGCGGCA GCAGGAGAAG GCCCGCAGGC TGGCCAGCCT  
  CGAACTGCCC GAGCGGCAGC TTAGCCGCCA CCGGCGCACG GCGCTGGACG AGTACCGCAG  
CGAGATGGCC GGGCTGGTCA AGCGCTTCGG TCATGACCTC AGCAAGTGCG ACTTTATCGC  
CGCGCAGAAG CTGGCCAGCC GGGGCCGCAG TGCCGAGGAA ATCGGCAAGG CCATGGCCGA  
  GGCCAGCCCA GCGCTGGCAG AGCGCAAGCC CGGCCACGAA GCGGATTACA TCGAGCGCAC  
CGTCAGCAAG GTCATGGGTC TGCCCAGCGT CCAGCTTGCG CGGGCCGAGC TGGCACGGGC  
ACCGGCACCC CGCCAGCGAG GCATGGACAG GGGCGGGCCA GATTTCAGCA TGTAGTGCTT  
GCGTTGGTAC TCACGCCTGT TATACTATGA GTACTCACGC ACAGAAGGGG GTTTTATGGA  
  ATACGAAAAA AGCGCTTCAG GGTCGGTCTA CCTGATCAAA AGTGACAAGG GCTATTGGTT  
  GCCCGGTGGC TTTGGTTATA CGTCAAACAA GGCCGAGGCT GGCCGCTTTT CAGTCGCTGA  
  TATGGCCAGC CTTAACCTTG ACGGCTGCAC CTTGTCCTTG TTCCGCGAAG ACAAGCCTTT  
CGGCCCCGGC AAGTTTCTCG GTGACTGATA TGAAAGACCA AAAGGACAAG CAGACCGGCG  
  ACCTGCTGGC CAGCCCTGAC GCTGTACGCC AAGCGCGATA TGCCGAGCGC ATGAAGGCCA  
AAGGGATGCG TCAGCGCAAG TTCTGGCTGA CCGACGACGA ATACGAGGCG CTGCGCGAGT  
  GCCTGGAAGA ACTCAGAGCG GCGCAGGGCG GGGGTAGTGA CCCCGCCAGC GCCTAACCAC  
  CAACTGCCTG CAAAGGAGGC AATCAATGGC TACCCATAAG CCTATCAATA TTCTGGAGGC  
GTTCGCAGCA GCGCCGCCAC CGCTGGACTA CGTTTTGCCC AACATGGTGG CCGGTACGGT  
CGGGGCGCTG GTGTCGCCCG GTGGTGCCGG TAAATCCATG CTGGCCCTGC AACTGGCCGC  
  ACAGATTGCA GGCGGGCCGG ATCTGCTGGA GGTGGGCGAA CTGCCCACCG GCCCGGTGAT  
CTACCTGCCC GCCGAAGACC CGCCCACCGC CATTCATCAC CGCCTGCACG CCCTTGGGGC  
GCACCTCAGC GCCGAGGAAC GGCAAGCCGT GGCTGACGGC CTGCTGATCC AGCCGCTGAT  
CGGCAGCCTG CCCAACATCA TGGCCCCGGA GTGGTTCGAC GGCCTCAAGC GCGCCGCCGA  
GGGCCGCCGC CTGATGGTGC TGGACACGCT GCGCCGGTTC CACATCGAGG AAGAAAACGC  
CAGCGGCCCC ATGGCCCAGG TCATCGGTCG CATGGAGGCC ATCGCCGCCG ATACCGGGTG  
CTCTATCGTG TTCCTGCACC ATGCCAGCAA GGGCGCGGCC ATGATGGGCG CAGGCGACCA  
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GCAGCAGGCC AGCCGGGGCA GCTCGGTACT GGTCGATAAC ATCCGCTGGC AGTCCTACCT  
  GTCGAGCATG ACCAGCGCCG AGGCCGAGGA ATGGGGTGTG GACGACGACC AGCGCCGGTT  
  CTTCGTCCGC TTCGGTGTGA GCAAGGCCAA CTATGGCGCA CCGTTCGCTG ATCGGTGGTT  
  CAGGCGGCAT GACGGCGGGG TGCTCAAGCC CGCCGTGCTG GAGAGGCAGC GCAAGAGCAA  
GGGGGTGCCC CGTGGTGAAG CCTAAGAACA AGCACAGCCT CAGCCACGTC CGGCACGACC  
  CGGCGCACTG TCTGGCCCCC GGCCTGTTCC GTGCCCTCAA GCGGGGCGAG CGCAAGCGCA  
GCAAGCTGGA CGTGACGTAT GACTACGGCG ACGGCAAGCG GATCGAGTTC AGCGGCCCGG  
AGCCGCTGGG CGCTGATGAT CTGCGCATCC TGCAAGGGCT GGTGGCCATG GCTGGGCCTA  
ATGGCCTAGT GCTTGGCCCG GAACCCAAGA CCGAAGGCGG ACGGCAGCTC CGGCTGTTCC  
  TGGAACCCAA GTGGGAGGCC GTCACCGCTG AATGCCATGT GGTCAAAGGT AGCTATCGGG  
  CGCTGGCAAA GGAAATCGGG GCAGAGGTCG ATAGTGGTGG GGCGCTCAAG CACATACAGG  
  ACTGCATCGA GCGCCTTTGG AAGGTATCCA TCATCGCCCA GAATGGCCGC AAGCGGCAGG  
GGTTTCGGCT GCTGTCGGAG TACGCCAGCG ACGAGGCGGA CGGGCGCCTG TACGTGGCCC  
TGAACCCCTT GATCGCGCAG GCCGTCATGG GTGGCGGCCA GCATGTGCGC ATCAGCATGG  
  ACGAGGTGCG GGCGCTGGAC AGCGAAACCG CCCGCCTGCT GCACCAGCGG CTGTGTGGCT  
  GGATCGACCC CGGCAAAACC GGCAAGGCTT CCATAGATAC CTTGTGCGGC TATGTCTGGC  
  CGTCAGAGGC CAGTGGTTCG ACCATGCGCA AGCGCCGCAA GCGGGTGCGC GAGGCGTTGC  
  CGGAGCTGGT CGCGCTGGGC TGGACGGTAA CCGAGTTCGC GGCGGGCAAG TACGACATCA  
CCCGGCCCAA GGCGGCAGGC TGACCCCCCC CACTCTATTG TAAACAAGAC ATTTTTATCT  
  TTTATATTCA ATGGCTTATT TTCCTGCTAA TTGGTAATAC CATGAAAAAT ACCATGCTCA  
GAAAAGGCTT AACAATATTT TGAAAAATTG CCTACTGAGC GCTGCCGCAC AGCTCCATAG  
GCCGCTTTCC TGGCTTTGCT TCCAGATGTA TGCTCTTCTG CTCCCGAACG CCAGCAAGAC  
  GTAGCCCAGC GCGTCGGCCA GCTTGCAATT CGCGCTAACT TACATTAATT GCGTTGCGCT  
CACTGCCCGC TTTCCAGTCG GGAAACCTGT CGTGCCAGCT GCATTAATGA ATCGGCCAAC  
GCGCGGGGAG AGGCGGTTTG CGTATTGGGC GCCAGGGTGG TTTTTCTTTT CACCAGTGAG  
 ACGGGCAACA GCTGATTGCC CTTCACCGCC TGGCCCTGAG AGAGTTGCAG CAAGCGGTCC  
 ACGTGGTTTG CCCCAGCAGG CGAAAATCCT GTTTGATGGT GGTTAACGGC GGGATATAAC  
ATGAGCTGTC TTCGGTATCG TCGTATCCCA CTACCGAGAT ATCCGCACCA ACGCGCAGCC  
CGGACTCGGT AATGGCGCGC ATTGCGCCCA GCGCCATCTG ATCGTTGGCA ACCAGCATCG  
CAGTGGGAAC GATGCCCTCA TTCAGCATTT GCATGGTTTG TTGAAAACCG GACATGGCAC  
TCCAGTCGCC TTCCCGTTCC GCTATCGGCT GAATTTGATT GCGAGTGAGA TATTTATGCC  
 AGCCAGCCAG ACGCAGACGC GCCGAGACAG AACTTAATGG GCCCGCTAAC AGCGCGATTT  
  GCTGGTGACC CAATGCGACC AGATGCTCCA CGCCCAGTCG CGTACCGTCT TCATGGGAGA  
AAATAATACT GTTGATGGGT GTCTGGTCAG AGACATCAAG AAATAACGCC GGAACATTAG  
TGCAGGCAGC TTCCACAGCA ATGGCATCCT GGTCATCCAG CGGATAGTTA ATGATCAGCC  
CACTGACGCG TTGCGCGAGA AGATTGTGCA CCGCCGCTTT ACAGGCTTCG ACGCCGCTTC  
GTTCTACCAT CGACACCACC ACGCTGGCAC CCAGTTGATC GGCGCGAGAT TTAATCGCCG  
 CGACAATTTG CGACGGCGCG TGCAGGGCCA GACTGGAGGT GGCAACGCCA ATCAGCAACG  
ACTGTTTGCC CGCCAGTTGT TGTGCCACGC GGTTGGGAAT GTAATTCAGC TCCGCCATCG  
 CCGCTTCCAC TTTTTCCCGC GTTTTCGCAG AAACGTGGCT GGCCTGGTTC ACCACGCGGG  
 AAACGGTCTG ATAAGAGACA CCGGCATACT CTGCGACATC GTATAACGTT ACTGGTTTCA  
 CATTCACCAC CCTGAATTGA CTCTCTTCCG GGCGCTATCA TGCCATACCG CGAAAGGTTT  
 TGCACCATTC GATGGTGTCA ACGTAAATGC CGCTTCGCCT TCGCGCGCGA ATTGCAAGCT  
GATCCGGGCT TATCGACTGC ACGGTGCACC AATGCTTCTG GCGTCAGGCA GCCATCGGAA  
 GCTGTGGTAT GGCTGTGCAG GTCGTAAATC ACTGCATAAT TCGTGTCGCT CAAGGCGCAC  
TCCCGTTCTG GATAATGTTT TTTGCGCCGA CATCATAACG GTTCTGGCAA ATATTCTGAA  
ATGAGCTGTT GACAATTAAT CATCGGCTCG TATAATGTGT GGAATTGTGA GCGGATAACA  
 ATTTCACACA GGAAACAGAA TT 
 

Spektiomycin resistentgen 789 bp 
 
ATGGGTGAAT TTTTCCCTGC ACAAGTTTTC AAGCAGCTGT CCCACGCTCG CGCGGTGATC        
     GAGCGCCATC TGGCTGCGAC ACTGGACACA ATCCACCTGT TCGGATCTGC GATCGATGGA        
     GGGCTGAAGC CGGACAGCGA CATAGACTTG CTCGTGACCG TCAGCGCCGC ACCTAACGAT        
     TCGCTCCGGC AGGCGCTAAT GCTCGATTTG CTGAAAGTCT CATCACCGCC AGGCGATGGC        
     GGAACATGGC GACCGCTGGA GCTAACTGTT GTCGCTCGAA GCGAAGTAGT GCCTTGGCGC        
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     TATCCGGCGC GGCGTGAGCT TCAGTTCGGT GAGTGGCTCC GCCACGACAT CCTTTCCGGA        
     ACGTTCGAGC CTGCCGTTCT GGATCACGAT CTTGCGATTT TGCTGACCAA GGCGAGGCAA        
     CACAGCCTTG CGCTTCTAGG CCCATCCGCA GCCACGTTTT TCGAGCCGGT GCCGAAGGAG        
     CATTTCTCCA AGGCGCTTTT CGACACTATT GCCCAGTGGA ATGCAGAGTC GGATTGGAAG       
     GGTGACGAGC GGAACGTCGT TCTTGCTCTT GCTCGCATTT GGTACAGCGC TTCAACTGGT        
     CTCATTGCTC CTAAGGACGT TGCTGCCGCA TGGGTATCGG AGCGTTTGCC TGCCGAGCAT        
     CGGCCCCTCA TCTGCAAGGC ACGCGCGGCG TACCTGGGTA GCGAGGACGA CGACCTAGCA        
     ATGCGCGTCG AAGAGACGGC CGCGTTCGTT CGATATGCCA AAGCAACGAT TGAGAGAATC        
     TTGCGTTGA                                                               

 


