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Útdráttur 
Markviss stökkbreyting (site directed mutagenesis) er gífurlega öflug og fjölhæf aðferð við 
rannsóknir á prótein virkni og strúktúr. Framköllun á þekktum stökkbreytingum sem valda 
breytingu á lit flúrljómunnar í grænu flúrljómandi próteini (GFP) sýnir samhengið milli 
peptíðraðar og virkni próteins á mjög sjónrænan hátt. Markmið þessa verkefnis var að 
stökkbreyta GFP og mynda þrjú ný flúrljómandi prótein, blátt flúrljómandi prótein (BFP), 
græn-blátt flúrljómandi prótein (CFP) og gult flúrljómandi prótein (YFP) sem undirstaðan í 
hönnun verklegrar æfingar fyrir áfangan Aðferðir í sameindalíffræði.  

 
 
 
 
 

Abstract  
Site Directed mutagenesis is a very powerful and versatile method for determining protein 
function and structure. Using this method to induce known color changing mutations in the 
Green Fluorescent Protein (GFP) is a very visual approach to show the upside of this 
method in protein manipulation. The goal of this project was to produce three color 
mutants of GFP, Blue Fluorescent Protein (BFP), Cyan Fluorescent Protein (CFP) and 
Yellow Fluorescent Protein (YFP) as a basis for a practical exercise in the course Methods 
in molecular biology.
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Þakkir 
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gera þetta verkefni, góð ráð á meðan því stóð og mikin fróðleik. Mig langar einnig að 
þakka Sigríði Rut Franzdóttur fyrir aðstoð við ræktun MEF fruma. Að lokum langar mig 
að þakka Söru Sigurbjörnsdóttur fyrir að vera alltaf tilbúin að hjálpa mér þegar einhvað var 
að og fyrir að gera þetta verkefni léttara og skemmtilegra. 
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1 Inngangur 

1.1  Site directed mutagenesis 
 
“The ignis fatuus of Genetics has been the specific mutagen, the reagent that would penetrate 
to a given gene, recognize it, and modify it in a specific way.” 
 

(J. Lederberg, 1959) 
 
Eins og Joshua Lederberg sagði árið 1959 var það lengi draumur erfða- og lífefnafræðinga að 
geta stökkbreytt erfðaefni á ákveðinn hátt á ákveðnum stað, site directed mutagenesis. Þetta 
verð hinsvegar að raunveruleika þegar Michael Smith var að vinna á rannsóknarstofu Fredrick 
Sanger í Cambridge árið 1975.  
 
Smith hafði lengi verið að rannsaka hvernig hægt væri að framleiða tilbúinn fákirni með 
ákveðna röð og hvernig þau bindast sértækt við DNA mót útfrá Watson-Crick basapörun. Í 
þeim rannsóknum hafði hann séð að fákrini bindast sértækt við DNA mót ef 4" ≥ 2	&	'( 
þar sem N er lengd fákirnisins og bp lengd mótsins (Astell et al., 1973). Hann hafði einnig séð 
að hægt var að fá stöðuga bindingu þrátt fyrir mispörun eins basapars, en þá þurfti 2bp lengra 
fákrini til þess að viðhalda sértækninni (Astell et al., 1973). Á rannsóknarstofu Sangers voru 
þeir að vinna með bakteríufagann ØX174. Erfðamegni veirunnar er 5386bp einþátta DNA og 
hefur þrjú pör af sköruðum genum með mismunandi lesramma. Þekktar markleysu 
stökkbreytingar í erfðamengi veirunnar voru notaðar til þess að meta nákvæma staðsetningu 
og lesramma gena hennar (Barell et al., 1976). Ein þessara stökkbreytinga, am3, skerti 
hæfileika veirunnar til þess að rjúfa frumuhimnu hýsilsins og var svipgerðin auðsjánleg 
(Hutchison et al., 1978). Smith og félagar hönnuðu því 12bp langt fákrini sem hermdi eftir am3 
með því að hafa einna miðlæga mispörun TGG (Trp) í TAG (stop). Fákirnið notuðu þeir svo 
sem vísi fyrir eftirmyndun ØX174 erfðamengisins með E.coli DNA polymerasa I. Eftir 
genaleiðslu E.coli með hringlaga tvíþátta DNA afurðinni fengust bæði stökkbreytir og 
villgerðar fagar (sjá mynd 1) (Gillam and Smith, 1979).  Smith hafði þar með framkvæmt fyrsta 
markvissa stökkbreytihvarf sögunnar og vann fyrir það Nóbels verðlaunin í efnafræði árið 1993 
ásamt Kary B. Mullis hönnuði PCR hvarfsins. 
 
Flestar nútíma aðferðir til að gera staðbundnar stökkbreytingar notast einmitt við PCR hvarf 
Mullis og þannig að erfðaefnið er magnað upp og stökkbreytt í sama skrefi. Framfarir í hönnun 
og framleiðslu tilbúinna fákirna hafa einnig gert rannsakendum kelift að breyta mörgum 
núkleótíðum í einu, fella út núkleótíð eða skjóta þeim inn í DNA mót. Aðferð Smiths hefur 
gert rannsóknir á eiginleikum próteina mun aðveldari, t.d. hvaða as. eru nauðsynlegar í 
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hvarfstöðvum ensíma, hvað ræður þrívíddarbyggingu próteins og hvernig prótein tengjast hvort 
öðru eða binda aðrar stórsameindir, t.d. DNA. Skiliningur á þessari mikilvægu aðferð, og 
skilningur á orsaka samhengi milli próteinbyggingar og virkni er mikilvægur fyrir allar 
rannsóknir á sviði sameindalíffræðinnar og því er kennsla í henni mikilvægur hluti af verklega 
hluta námskeiðisins aðferðir í sameindalíffæðri. Verkefni mitt var því að hanna tilraun sem 
sýnir krafta site directed mutagenesis í prótein umbreytingum á mjög sjónrænan hátt og 
stökkbreytta litnum á einu mest notaða „klöguskjóðugeni“ (reporter gene) heimsins í dag GFP.  
 

 
Mynd 1. Stökkbreyting ØX174 veiru með fákrirnum. Fákirni sértækt fyrir en þó með einni mispörun 
parast við einþátta erðaefni veirunnar. Nýtt tvíþátta DNA er myndað af DNA polýmerasa I. Tvíþátta 
DNA genaleitt í E.Coli. Baktería skiptir sér og tjáir veiru erfðaefnið. Eðlileg og stökkbreytt prótein 
eru tjáð. (Nobelprize.org, 1993) 

1.2  Grænt Flúrljómandi prótein og litaafbrigði 
þess 

 
Grænt Flúrljómandi prótein (GFP) er prótein einangrað úr marglyttunni Aequoera Victoria sem 
gefur frá sér grænt ljós eftir örvun með útfjólubláu ljósi. 
 
GFP var fyrst skilgreint árið 1962 af Osamu Shimomura et al. þegar við rannsóknir á aequorin, 
öðru ljómandi próteini úr Aequoera Victoria, fannst prótein sem gaf frá sér grænt ljós við örvun 
með UV ljósi (Johnson et al., 1962). Við frekari rannsóknir á aequroin sáu þau að útgeislunar 
toppur hreins aequorin var mun blárri, um 470 nm, en útgeilsun lifandi Aequoera Victoria sem 
var í kringum 505 nm (Shimomura et al., 1962). Þau skoðuðu því litróf þessa óþekkta próteins 
og sáu að útgeislunartoppur þess var einmitt við 508 nm og örvunartoppur þess var við 470 
nm, einmitt þar sem útgeislunartoppur aequrion var. Það virtist því sem þetta óþekkta prótein, 
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sem þau kölluðu green fluorescent protein, umbreytti ljósorku aequorins úr bláu í græna ljósið 
sem sást í lifandi marglyttum (Shimomura et al., 1962). Það sem gerði uppgvötun Shimomura 
ótrúlega var að ljómandi eiginlegar GFP virtust ekki þurfa nein utanaðkomandi efni og 
ljósmyndandi hluti þess var algjörlega inlimmaður í peptíðkeðjuna (Shimomura, 1979). Ef 
próteinið var algjörlega óháð marglyttu sérhæfðum ensímum þýddi það að hægt væri að klóna 
genið og nota flúrljómandi eiginleika þess í öðrum lífverum. Það var svo staðfest árið 1994 
þegar Chalfie et. al. náðu að tjá klónað GFP gen í þráðormum og bakteríum og nota það til að 
meta tjáningu annara gena (Chalfie et al., 1994).  
 
Næsta skref var því að gera grein fyrir strúktúr GFP og hvernig það flúrljómar. Shimomura 
afmyndaði og bútaði niður próteinið og skoðaði svo þau peptíð sem viðhéldu hæfileikanum til 
flúljómunar. Hann komst að því að sá hluti próteinsins sem gleypir ljós, ljóskjarni þess, var p-
hydroxybenzildeneimidazolinone sem myndast úr amínósýrum Ser65-Tyr66-Gly67  
(Shimomura, 1979). 
 
Myndun ljóskjarnans í þroskun próteinsins gerist í fjórum skrefum (sjá mynd 2) (Cubitt et al., 
1995).  

1. Próteinið er brotið í native stöðu 
2. Aminóhópur Gly67 gerir kjarnsækna áras á karboxýl hóp Ser/Thr65 og hringtengist 
3. Afvötnun peptíð tengis milli as. 65-66 
4. Oxun α-β tengi Tyr66 með tvíatóma súrefni til þess að benzenhringur tyrosíns getið 

conjugerað við imidizylhringin 
 

 
Mynd 2. Hvarfgangur fyrir myndun ljóskjarna GFP. Fyrst er próteinið brotið til þess að aminóhópur 
Gly67 geti gert kjarnsækna áras á karboxýlhóp Ser/Thr67 og hringtengst. Peptíðtengi milli 66-67 
afvatnast og α-β tengi Tyr66 er oxað af tvíatóma súrefni til þess að mynda fullþroskaðan ljóskjarna. 
Sýndur er helmingunartími hvers skrefs í þroskun peptíðkeðjunnar.  (Tsien, 1998). 
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Glýsin67 er langbesta amínósýran í kjarnsæknum hringtengingum vegna lítillar sterískar 
hindrunnar og er því tilstaðar í nær öllum afbrigðum GFP (Tsien, 1998). Áhugvert er að 
oxunnarstress vegna myndun peroxíðs í seinasta skrefinu gætti útskýrt afhverju of mikil tjáning 
GFP getur verið skaðleg fyrir frumur (Tsien, 1998).  
 
Strúktúr villigerðar GFP (avGFP) var ákvarðaður í 1.9 ångströma upplausn af Ormö et. al. árið 
1996 og reyndist vera β-tunna gerð úr ellefu anti parallel β-strendingum tengdir með suttum 1-
4 as. löngum lykkjum eða litlum α-helixum milli as. 74-91 og 189-197. Í gegnum miðja 
tunnuna liggur svo einn α-helix og á honum er ljóskjarninn (Sjá mynd 3) (Ormö et al., 1996).  
GFP er mjög viðkvæmt fyrir as. úrfellingum og nær allar as. eru nayðsynlegar til að rétt 
þrívíddarbygging myndist, þó hefur verið sýnt að próteinið þolir að missa nokkrar endastæðar 
aminósýrur. Úrfelling fimm as. á N-enda og 10 as. á C-enda peptíðkeðjunnar eyðir ekki 
flúrljómunargetu próteinsins (Liu et al., 2015).  
 

 
Mynd 3. Þrívíddarstúktúr EGFP. Bygging EGFP er 11 anti-parallel β-strendingar tengdir með 
stuttum lykkjum. Ljóskjarnin (Cro) liggur á miðlægum α-helix og stuttir α-helixar tengja β -
strendinga milli as. 74-91 og 189-197 (Arpino et al., 2012). 

 
Ótrúlegt magn af stökkbreyttum útgáfum af GFP eru til. Þessar stökkbreytingar eru flest allar 
til þess að auka stöðuleika þess og rétta svipmótun eða til þess að breyta flúrljómunnar 
eiginleikum þess og fá sterkari eða hliðraðan útgeislunartopp 
 
Villigerðar GFP (avGFP) hefur útgeislunartopp í kringum 505nm en er hinsvegar með tvo 
örvunartoppa, stóran við 395nm og minni við 475nm (Heim et al., 1994). Þessir tveir 
mismunandi toppar eru vegna misunandi jónunar ástands á phenól hóp Tyr66 amínósýru 
ljóskjarnans (Heim et al., 1994). Toppurinn við 395nm myndast þegar Tyr66 er prótónerað og 
toppurinn við 475 nm vegna afprótóneraðs ástands hliðarkeðjunnar. Við náttúrulegar aðstæður 
er um 15% próteina á afprótóneruðu ástandi og því er örvunartoppurinn við 475nm þrisvar 
sinnum minni en sá við 395nm (Heim et al., 1994). Við örvun með UV ljósi hefur Tyr 
tilhneigingu til þess að afprótonerast og því stækkar örvunartoppurinn við 475nm í mikilli 
ljósörvun (Tsien, 1998).  
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Ókostir þess að hafa tvo örvunar toppa eru margir og eru því flest GFP sem eru notuð í dag 
stökkbreytt til þess að mynda aðeins eitt jónunar ástand. Afprótoneraða formið er mun oftar 
notað þar sem örvun með 475nm er ekki jafn skaðleg fyrir frumur. Algengasta stökkbreytingin 
sem hvetur afprótóneringu Tyr66 er S65T, en hún eykur hlutfall afprótnoraðs Tyr66 í nærri 
90% (Patterson et al., 1997). Aukin stærð Thr samanborið við Ser breytir afstöðu þess innan 
ljóskjarnans  og raskar þar með vetnistengjaneti hans. Þá er amínósýran Glu222 sérstaklega 
mikilvæg, í óstökkbreyttu GFP er vetnistengi milli tengi carboxylhóp Glu22 og hydroxýhóp 
Ser65 sem stöðgar afprótóneraða form Glu222. Neikvæð hleðsla afprótóneraðs Glu222 hindrar 
myndun fenólat jónar í ljóskjarnanum vegna óhagstæðra fráhrindikrafta. (Arpino et al., 2012).    
 
Annað vandamál við rannsóknir með avGFP er óstöðuleiki þess við 37°C , en svo hátt hitastig 
væru mjög ónáttúrulegar aðstæður fyrir Aequoera Victoria. Breytingar sem auka rétta 
svipmótun og þar með betri flúrljómun við aðstæður hagstæðar til rannsókna eru því mjög 
ákjósanlegar. Algengsta stökkbreytingin í þessum flokki er F64L (Cormack et al., 1996). Skipti 
á stóru hliðarkeðjunni Phe fyrir Leu gerir bygginguna þéttari vegna  aukinna vatnsfælnihrifa á 
og í kringum miðlæga α-helixin og eykur þannig stöðuleika próteinsins við hærra hitastig 
(Arpino et al., 2012). Villigerðar GFP stökkbreytt með bæði F64L og S65T hefur fengið nafnið 
Enhanced Green Fluorsecent Protein (EGFP) og er eitt algengasta afbrigði GFP notað á 
rannsóknarstofum í dag. Þetta prótein er það sem var notað sem upphafspunktur í þessu 
verkefni.  
 
Aðrar algengar stökkbreytingar á GFP eru breytingar á útgeislunartoppi þess og þar með lit 
flúrljómunnar. Þegar kemur að stökkbreytingum sem fela í sér breytingar á lit GFP eru tvær 
leiðir mögulegar, annarsvegar breyting á Tyr66 as. ljóskjarnans og hinsvegar á as. Thr203.    
 
Þegar Tyr66 er breytt í aðrar arómatískar amínósýrur verður almennt stytting á bylgjulengdum 
flúrljómunnar. Breytingin Y66W í EGFP setur indole í stað phenols í ljóskjarna próteinsins og 
hliðrar örvun í 436 nm og útgeislun í 476 nm (Ormö et al., 1996). Það prótein er kallað cyan 
fluorescent protein (CFP) vegna græn-blás litar flúrljómunar þess. Á svipaðan hátt fæst 
imidazole í ljóskjarnan með skiptingunni Y66H og það veldur enn styttri bylgjulengdum, 383 
nm fyrir örvun og 447 nm fyrir útgeislun (Heim et al., 1994). Bláa ljósið sem fæst eftir þessa 
stökkbreytingu olli því að próteinafbrigðið er kallað blue fluorescent protein (BFP). 
Phenylhópur í ljóskjarna, vegna Y66F, hefur lítið verið lítið notaður en veldur hvað stystum 
bylgjulengdum sem sýnir að hægt er að mynda ljóskjarna með öllum arómatískum as. í stöðu 
66 peptíðkeðjunnar (Cubitt et al., 1995).  
 
Skipting á Tyr66 í aðrar arómatískar amínósýrur veldur alltaf blárri hliðrun á bylgjulengdum 
GFP en til þess að fá lengri bylgjulengdir þarf að breyta amínósýru utan ljóskjarnans, Thr203. 
Innsetning arómatískra amínósýra í stöðu 203 veldur π - π stöflun milli hennar og arómatíska 
hóps ljóskjarnans, við það minnkar orka hans og um 20 nm rauð hliðrun verður á örvun og 
útgeislun (Ormö et al., 1996). Þrátt fyrir að útgeislunar toppurinn sé frekar grænleitur gefur 
langur hali á litrófa þessara próteina flúrljómuninni í heildina gulan lit og eru próteinin því 
kölluð yellow fluorescent proteins (YFPs).  
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Tafla 1. Bylgjulengdir fyrir örvunar- og útgeislunartoppa helstu afbrigða GFP 

Afbrigði GFP Örvun (nm) Útgeislun (nm) 
avGFP 395 og 475 504 
EGFP 488 509 
EGFP-T203Y 514 527 
EGFP-Y66H 380 440-447 
EGFP-Y66W 436 476 

 

1.3  Markmið verkefnisins 
Með upplýsingarnar hér að ofan að leiðarljósi var mér sett fyrir það verkefni að hanna verklega 
æfingu í námskeiðinu aðferðir í sameindalíffærði sem sýndi krafta staðbundinna 
stökkbreytinga með því að breyta lit GFP. Helsti kostur þess að nota GFP litarbreytingar sem 
mark um breytingar í virkni próteins er hversu sjónrænar breytingarnar eru. Ég stefndi á að 
gera 3 stökkbreytingar T203Y, Y66H og Y66W á EGFP og framkalla þannig þrjú ný lituð 
GFP, gult (EYFP), blátt (EBFP) og blá-grænt (ECFP). Markmiðið var að stökkbreyta 
plasmíðinu pLVTHM (sjá viðauka B) sem innheldur EGFP undir stjórn EF-1α stýrilsins, 
fjölfalda þau í E.coli frumum og genaleiða svo plasmíðið í MEF frumulínu til að tjá próteinin. 
Loks átti að skoða og taka myndir af frumum sem tjáðu stökkbreytu próteinin eða óstökkbreytt 
GFP til viðmiðunar og sjá litamuninn. Að þessu loknu myndi ég svo skrifa verkseðill fyrir 
nemendur næstu ára í verklega hluta aðferða í sameindalíffræði.(Sjá Viðauka A) 
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2 Efni og Aðferðir 

2.1  Hönnun og undirbúningur vísa 
Notast var við við hönnunartól New England BiolabsTM fyrir „Q5 site directed mutagenesis“ 
vísa hönnun, NEBasechanger (sem má finna á www.nebasechanger.neb.com) til þess að fá vísa 
fyrir hverja stökkbreytingu.  
 
Tyr66 í EGFP er kóðuð með táknanum TAC í stöðu 3752-3754 á pLVTHM, honum var breytt 
í CAC (Y66H) og TGG (Y66W). Thr203 í EGFP er kóðuð með núkleóteíðunum AAC í stöðu 
4163-4654 á pLVTHM sem reynt var að breytta í TAC (T203Y) 
  
Raðir vísanna eru  
 
T203Y 
Forward: GFP-T203Y-F  
5‘-CTACCTGAGCtACCAGTCCGCCCTG-3‘   
 
 
Reverse: GFP-T203Y-R  
5‘-TGGTTGTCGGGCAGCAGC -3‘ 
 
Y66H 
Forward: GFP-Y66H-F  
5‘-CACCCTGACCcACGGCGTGCAGT-3‘ 
  
Reverse: GFP-Y66H-R  
5‘-GTCACGAGGGTGGGCCAG-3‘ 
  
Y66W 
Forward: GFP-Y66W-F  
5‘-CACCCTGACCTggGGCGTGCAGTG-3‘ 
  
Reverse: GFP-Y66W-R  
5‘-GTCACGAGGGTGGGCCAG-3‘ 
  
Þar sem feitletraðu stafirnir sýna táknana sem breytast og litlu stafirnir breytt núkleotíð.  
 
Viðeigandi vísar voru svo pantaðir frá Microsynth (https://www.microsynth.ch).  Samkvæmt 
leiðbeiningum þeirra (sjá viðauka B) voru svo útbúnar 100µM stofnlausnir með því að bætta 
við réttu magni núkleasa frís vatns.  
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2.2  Q5 site directed mutagenesis 
Plasmíði var stökkbryett og magnað með Q5 site-directed mutagenesis PCR hvarfi sem var sett 
upp svona fyrir hverja stökkbreytingu 
         
Q5 Hot start high-fidelity polymerase  0,25 µL     
Q5 reaction buffer        0,5 µL 
10µM Forward Primer   1,25 µL    
10µM Reverse Primer    1,25 µL    
pLVTHM (24,8ng/µL)     0,5 µL    
dNTP        0,5 µL    
Núkleasa frítt vatn             16,25 µL  
      25,0 µL 
 
Með eftirfarandi hitahringrásarkerfi  
 
Skref      Hitastig  Tími    Endurtekingar 
Upphafs aðskilnaður DNA þráða    98°C   30 sek   1x  
Aðskilnaður DNA Þráða    98°C   10 sek   35x 
Pörun prímera      65°C   20 sek   35x 
Lenging      72°C   5:30 mín  35x  
Loka lenging      72°C   2 mín   1x 
Bið         4°C   ∞ mín   1x  
 
Afurðum PCR hvarfanna var svo blandað við 6X DNA hleðsludúa og rafdregnar í 1% agarósa 
geli við 90mV með GeneRuler 1kB DNA Ladder (frá ThermoFisher) og myndaðar undir UV 
ljósi. 
 
Seinna skref Q5 site directed mutagenesis er að gera stökkbreyttu PCR afurðina hringlaga, PCR 
afurðir eru línulegt DNA og því þarf að meðhöndla það með KLD hvarflausn fyrir genaleiðslu. 
KLD lausnin felur í sér meðhöndlun með þremur ensímum. Fyrsta ensímið er DpnI (D) 
skerðiensím sem meltir DNA við GATC raðir en aðeins ef A er metýlerað, það meltir því 
upprunalega DNA plasmíðið en ekki mögnuðu PCR afurðinar. Næsta ensím er PNK (K) kínasi 
sem fósfórar 5‘ enda DNA svo þriðja ensímið DNA Lígasi(L) geti límt línulega DNAið á 
hringform.   
 
KLD hvarflausnir voru blandaðar á eftirfarandi hátt.  
 

1. 0,5 µL DpnI skerðiensím 
12,5 µL PCR afurð 

 
Geymt við 37°C í 15 mín og næsta lausn blönduð  
 

2. 0,5 µL 10x T4 DNA lígasa buffer 
0,5 µL PNK ensím 
1,0 µL DpnI meðhöndluð PCR afurð 
3,0 µL Núkleasa frítt vatn 
 
Geymt við 37°C í 15 mín og svo  
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3. 0,5 µL 10x T4 DNA lígasa buffer 
0,5 µL T4 DNA lígasi  
4,0 µL Núkleasa frítt vatn 
 
 Bætt við og geymt við 37°C í 1 klst 

2.3  Genaleiðsla og ræktun E.coli fruma 
One Shot „chemically compentent“ TOP10 E.coli stofn (frá Invitrogen) var notaður við 
genaleiðslu. Stökkbreytum og kontról plasmíðum var bætt út á 25 µL af frumum og geymt á ís 
í 30 mín, svo voru þau hitasjokkeruð við 42°C í 30 sek og svo geymd á ís í aðrar 5 mín.  Loks 
var bætt við 950 µL af SOC æti (frá Invitrogen) á frumurnar og þær hristar við 600rpm og 37°C 
í 1 klst.  
 
Því næst var 100 µL af hverri lausn dreift á skálar með LB agar ásamt 100 µg/mL 
carbenicillin. Afgangurinn af ræktunum var svo spunninn niður við 8000rpm í 1 mín, floti 
hellt af og botnfalli dreift á samskonar skálar. Allar skálarnar voru svo ræktaðar við 37°C í 24 
klst. Þegar stakar kólóníur höfðu myndast voru settar upp vökvaræktir. Stök kólónía var þá 
flutt út í 14 mL ræktunnar glas með u.þ.b 3 mL af LB +100 µg/mL carb. æti og sett í 37°C 
heitan hristiskáp í 24klst. Settar voru upp fjórar vökvaræktir (T1-4) af pLVTHM-T203Y, 
fjórar (H1-4) fyrir pLVTHM-Y66H, þrjár (W1-3) af pLVTHM-Y66W og ein (Ó) fyrir 
óstökkbreytt pLVTHM. 

2.4  Einangrun og hreinsun plasmíða  
Plasmíðin voru hreinsuð úr bakteríuræktunum með súlum úr GeneJET plasmid miniprep kit 
(frá ThermoFisher) og fylgt var verkseðlinum Protocol A. Plasmid DNA purification using 
centrifuges (ThermoScientific, 2014) 
 
Eppendorfglas (1,5 mL) var fyllt með vökvarækt og spunnið við mesta hraða (13,4000rpm) í 1 
mín. Flot var fjarlægt og frumur enduruppleystar í 250 µL resuspension buffer með vortexi. 
Þegar frumur voru fullkomlega leystar var 250 µL af köldum lysis buffer bætt við en hann 
meltir frumuhimnuna. Lausnum var blandaða vel með því að hvolfa glösunum sex sinnum og 
svo hlutleystar með 350 µL neutralization buffer. Aftur var glösunum var hvolft sex sinnum og  
svo spunnið niður í sjö mín á mesta hraða. Flotinu varr komið fyrir í 750 µL hreinsisúlum sem 
voru spunnar í eina mín, eftir það ætti plasmíð DNA að vera bundið sillica himnu 
hreinsisúlanna. Gegnumflæðinu var hent og himnan svo þvegin með því að hlaða 750 µL af 
wash buffer í súluna og spinna í í eina mín. Eftir þvottinn voru súlunar þurrkaðar með því að 
spinna þær tómar í eina mínútu. Súlurnar voru svo settar í ný eppendorfglös og bundið DNA 
leyst með 50 µL elution buffer. Styrkur og hreinleiki plasmíðana var svo metin með NanoDrop 
ND-1000 UV/Vis-Spectrophotometer (frá NanoDrop Technologies).  
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Einangruðu plasmíðin voru einnig skerðimelt með BamHI-HF skerðiensími við 37°C í 40 mín  
  
Skerðimelta      
10x NEBuffer 2  1,0 µL 
Plasmíð    2,0 µL 
Núkleasa frítt vatn   6,8 µL 
BamHI-HF   0,2 µL  
             10,0 µL 
 
Skerðimeltum plasmíðum var blandað við 2,0 µL 6x DNA hleðsludúa og þau rafdreginn á 1% 
agarsósageli við 90mV með GeneRuler DNA Ladder MIX (frá ThermoFisher). Eftir rafdrátt 
var gelið ljósmyndað á UV-ljósaborði.   

2.5  Raðgreining stökkbreyttra plasmíða 
Plasmíðin voru raðgreind með Sanger raðgreiningu með vísunum 
 
Forward: SS125_MITF-GFP_F:  
5’-GGAGCACACTTGTAGCGGAGGAGGAGGTTCCGGTGGAGGTGGTTCTGGAATG 
GTGAGCAAGGGCGAG-3’ 
 
Reverse: SS008 NotI GFP_R:  
5’-ATAAGAATGCGGCCGCTTACTTGTACAGCTCGTCC-3’ 
 
Plasmíðin voru raðgreind hjá Íslenskri Erfðagreiningu.  

2.6  Ræktun MEF frumulínu 
Notuð var frumulína af Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) til geneleiðslu og tjáningu 
stökkbreyttra plasmíða. Frumurnar voru ræktaðar við 37°C í 90% rakamettun og 5% CO2 í 
Nunc EasYFLask (frá ThermoFisher) flöskum með 5mL DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle 
Medium) æti og 10% v/v FBS (fetal bovine serum).  
 
Frumuræktunum var skipt 1:20 á 2-3 daga fresti þegar þær höfðu náð 90% samvexti. Skipting 
ræktanna fór fram í sterílu umhverfi í flæðiskáp. Byrjað var á að fjarlægja æti og skola 
frumurnar með 5 mL af PBS (phosphate bufferd saline) lausn. Næst var 1 mL trypsín lausn sett 
á og flaskan sett aftur inní hitaskáp í 1:30 mín, þetta losar um tengsl frumnanna við yfirborð 
flöskunnar. Flaskan var svo færð aftur inn í flæðiskápinn og frumur leystar upp í 9 mL af PBS 
og færðar yfir í 14 mL Falcon glas og spunnar niður í tvær mínútur. Flot var fjarlægt og frumur 
enduruppleystar í 1 mL af æti. Loks voru teknir 500 µL af því og bætt við 4,5mL af æti í nýrri 
ræktunarflösku.  
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2.7  Genaleiðing plasmíða í MEF frumur  
MEF frumur voru taldar og þynntar í 120.000 frumur/mL, 250 µL af þeirri þynningu var svo 
sáð í hvern brunn á tveimur átta brunna glerjum. Lipofectamine LTX & PLUS transfection 
reagent (frá Invitrogen) var notaður og vinnuseðli Invitrogen var fylgt (Invitrogen). Fyrir hvert 
sýni (T1-4,H1-4, W1-3 og Ó) var blandað tvær lausnir. Fyrsta lausnin er með 4 µL af lípósóm 
myndandi efninu lipofectamine® LTX reagent í 50 µL af DMEM. Seinni launsin innheldur 1 
µg af viðeigandi plasmíðs DNA, 1 µL PLUS regent og 50 µL af  DMEM æti. Þegar lausninar 
tvær voru tilbúnar var þeim blandað saman og þær látnar standa við herbergishita í 5 mín. Við 
það mynduðst DNA-lípíð komplexar sem koma erfðaefninu inn fyrir frumuhimnu MEF 
frumnanna. Í hvern brunn var bætt 50 μL af DNA-lípíð komplex lausn samkvæmt töflu 2.  
 
Tafla 2. Skiplulag glerja fyrir genaleiðslu. Frumum var sáð 30.000 frumur/brunn í tvö 8 brunna 
gler. T stendur fyrir pLVTHM með T203Y stökkbreytingu, H stendur fyrir pLVTHM með Y66H 
stökkbreytingu, W stendur fyrir pLVTHM með Y66W stökkbreyting og Ó stendur fyrir óstökkbreytt 
pLVTHM 

T1 T2 T3 T4 
H1 H2 H3 H4 

 
Frumurnar voru geymdar í 24 klst eftir genaleiðslu til þess að tjáning GFP væri kominn afstað 
áður en þær voru myndaðar í EVOS flúrsmásjá.  
 
  

W1 W2 W3 Ó 
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3 Niðurstöður 
Mögnun plasmíðana gekk vel eins og má sjá á mynd 4. Það fengust þrjú jafn stór bönd rétt 
fyrir ofan 10.000 bp, en pLVTHM er 11,085 bp, (sjá viðauka), eftir rafdrátt á 1% agarósa 
geli.  
 

 
Mynd 4.Rafdráttur PCR afurða eftir Q5 site directed mutagenesis PCR mögnun. Í fyrsta brunni er 
Generuler 1kb DNA ladder (frá ThermoFisher). Í öðrum brunni er PCR afurð mynduð með T203Y 
vísum (T). Í þriðja brunni er PCR afurð þegar Y66H vísarnir voru notaðir (H). Þirðji brunnurinn var 
tómur vegna rifu í gelinu og fjórði brunnur gelsins inniheldur PCR afurð gerð með Y66W vísunum 
(W). Stærð banda í Generuler 1kb DNA ladder má sjá á vinstri hliðinni.  

 
Þar sem Q5 mögnunin virtist hafa gengið vel var farið í að genaleiða E.Coli. Genaleiðslan tókst  
og eftir ræktun á carbenicillin valæti við 37°C í 24 tíma fengust stakar kóloníur: tólf af 
pLVTHM-T203Y, sex af pLVTHM-Y66H,  þrjár af pLVTHM-Y66W og þekja fyrir bakteríur 
genaleiddar með óstökkbreyttu plasmíði. Vökvaræktir voru svo settar afstað og ræktaðar í 24 
tíma.  
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Miniprep plasmíð einangrun gekk og fékkst plasmíð úr öllum vökvaræktum. Styrkur og 
hreinleiki þeirra er sýndur í tölfu 3 
 
Plasmíðin voru svo skerðimelt með BamHI-HF skerðiensími og rafdregin (sjá mynd 5). Flest 
plasmíðin virðast vera af sömu stærð, aðeins stærri en 10000bp eins og búist er við með 
pLVTHM. Sýni T2, T4 og H3 sýna hinsvegar bönd milli 5000bp og 6000bp.  
 
Plasmíðin voru svo skerðimelt með BamHI-HF skerðiensími og rafdregin (sjá mynd 5). Flest 
plasmíðin virðast vera af sömu stærð aðeins stærri en 10000bp eins og búist er við með 
pLVTHM. Sýni T2, T4 og H3 sýna hinsvegar bönd milli 5000bp og 6000bp.  
 
Tafla 3. Styrkur og hreinleiki einangraðra plasmíða mældur með NanoDrop ND-1000 UV/Vis-
Spectrophotometer (NanoDrop Technologies).  

Sýni Styrkur (ng/ μL) 260/280 260/230 
T1 434,0 1,88 2,31 
T2 184,6 1,87 2,18 
T3 434,9 1,88 2,29 
T4 259,1 1,87 2,26 
H1 450,9 1,89 2,29 
H2 166,9 1,87 2,23 
H3 194,8 1,87 2,26 
H4 290,3 1,87 2,27 
W1 301,5 1,87 2,23 
W2 379,5 1,87 2,28 
W3 328,1 1,88 2,27 
Ó 494,8 1,87 2,19 

 
 

 
Mynd 5 Rafdráttargel með skerðimeltum plasmíðum. Flest sýnin hafa bönd rétt yfir 10.000bp en í 
T2, T4 og H3 sjást bönd milli 5000bp og 6000bp. Líklegast vegna stórra úrfellinga við límingu eftir 
PCR mögnun. Hægra megin má sjá stærð banda í stiganum sem var notaður. 
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Raðgreining plasmíðana gekk misvel (sjá myndir 6-8). Ekki tókst að raðgreina sýni T2, T4 og 
H3 sem bendir til þess að EGFP sé ekki til staðar í þeim sýnum. Þau sýni sem hægt var að 
raðgreina sýndu að ekki tókst að stökkbreyta plasmíðunum nema fyrir sýni H1 og H4. Sýnin 
H1 og H4 eru hinsvegar með 12 bp úrfellingu, úrfellingin er einmitt við skil PCR vísanna 
tveggja og er þetta því líklegast vegna mistaka í pörun reverse vísisins við DNA mótið í  PCR 
hvarfinu.  
 

 
Mynd 6. Raðgreining EGFP fyrir plasmíð magnað með T203Y vísum. Sýnt er sviðið sem Q5 PCR 
vísar pöruðust við. 

 

 
Mynd 7. Raðgreining EGFP fyrir plasmíð magnað með Y66H vísum. Sýnt er sviðið sem Q5 PCR vísar 
pöruðust við. 
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Mynd 8. Raðgreining EGFP fyrir plasmíð mögnuð með Y66W vísum. Sýnt er sviðið sem Q5 PCR 
vísar pöruðust við. 

 

MEF frumur voru genaleiddar með öllum einangruðu plasmíðunum ásamt óstökkbreyttu 
plasmíði. Eftir genaleiðslu í MEF frumur voru frumurnar myndaðar í EVOS flúrsmásjá til þess 
að meta skilvirkni genaleiðslunnar. Frumur voru í 100% samvexti þegar myndir voru teknar 
og sést á þeim að genaleiðslan gekk ekki mjög vel. Fyrir plasmíð með stökkbreytingu T203Y 
tókst ekki að genaleiða T1 og T4 og mjög fáar frumur sýndu merki í T2 og T3 (sjá mynd 9), 
fyrir Y66H stökkbreytinguna var ennþá verri genaleiðsla og aðeins merki fyrir frumur 
genaleiddar með H1 ekkert fyrir H2, H3 og H4 (sjá mynd 10). Hjá Y66Wog þeim frumum sem 
voru genaleiddar með óstökkbreytu plasmíði (sjá mynd 11) sást merki í öllum sýnum en þó 
mjög fáar frumur miðað við að myndirnar voru teknar í 100% samvexti  
 
 

 
Mynd 9. Flúrljómunar myndir teknar í EVOS smásjá af MEF frumum genaleiddar með pLVTHM-
T203Y 

 

 
Mynd 10. Flúrljómunar myndir teknar í EVOS smásjá af MEF frumum genaleiddar með pLVTHM-
TY66H 
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Mynd 11. Flúrljómunar myndir teknar í EVOS smásjá af MEF frumum genaleiddar með pLVTHM-
Y66W og óstökkbreyttu plasmíði.  

 
EVOS smásjáin var notuð til þess að meta skilvirkni genaleiðslu en reynt var svo að sjá litar 
mun á þeim í confocal smásjá. Hins vegar var ekki hægt að sjá neinn mun þar sem ekki voru 
til ljóssíur sem gátu greint á milli bylgjulengda stökkbreyttu próteinanna þar sem þær eru of 
líkar hver annarri.   
  

W1 
 

W3 
 

Ó 
 

W2 
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4 Umræður 
Q5 PCR mögnunin gekk vel og fengust þrjú samsíða bönd eftir rafdrátt. Mistök voru samt að 
raðgreina ekki plasmíðin strax þá, þar sem hægt hefði verið að byrja uppá nýtt ef ég hefði 
vitað að stökkbreytingin tókst ekki. Ástæða þess að stökkbreytingin gekk ekki er hins vegar 
ekki jafn augljós,hugsanlegt væri að vísarnir væru rangir og væri það þá líklegast að þeir hafi 
skemmst einhvern veginn þar sem hönnun þeirra virðist í góðu lagi. Það verður þó að teljast 
mjög ólíklegt. Endurteking á Q5 stökkbreytingarnarhvarfinu og bestun á KLD, með því að 
t.d. auka tíma fyrir DpnI meltingu í 1 klst, gæfi vonandi betri niðurstöður. Annars þyrfti að 
hanna nýja vísa og jafnvel prófa aðra aðferð til markvissa stökkbreytinga eins og Quick-
Change. 
 
Einangrun plasmíðana með súlu hreinsun gekk vel og voru 260/230 og 260/280 hlutföll allra 
plasmíðana mjög einkennadi fyrir hreint DNA. Styrkur Sýna T2, T4, H2 og H3 var þó mjög 
lágur.  
 
Raðgreining sýndi að ekki tókst að stökkbreyta plasmíðunum nema fyrir tvö sýni af ellefu (H1 
og H4) og þegar það tókst varð 12bp úrfelling. Mynstur úrfellingarinnar var það sama í báðum 
sýnunum sem bendir til þess að vandamálið hafi verið í vísunum. Vísarnir bindast vitlaust á 
mótið og PCR afurðin magnast upp röng og límist svo vitlaust saman og úrfelling verður. Það 
er einnig áhugavert hvað raðgreiningin sýndi ekki, en þau sýni sem ekki tókst að raðgreina 
komu einnig yfirleitt skringilega út á rafdráttargelinu eftir skerðimeltinguna. Sýni T2, T4 og 
H3 sýndu band milli 5000bp og 6000bp við skerðimeltingu, raðgreindust ekki með EGFP 
vísunum og sýndu enga flúrljómun. Líklegasta skýring þess að ekki er hægt að raðgreina er 
það að vísar ná ekki að bindast og því virðist sem mjög stór úrfelling um 5-6000bp hafi orðið 
í þessum sýnum og EGFP sé ekki lengur til staðar sem útskýrir einnig vöntun á flúrljómun 
þessara sýna. Valgen plasmíðsins ásamt F-þætti þess hlýtur þó að vera ennþá til staðar þar sem 
kólóníur fengust við ræktun á LB+Carb valæti og plasmíðin fjölfölduðust. Þar sem bæði T og 
H komu bæði vel út úr upprunalega Q5 PCR hvarfinu liggur vandamálið líklegast í límingunni.  
 
Lélega skilvirkni við genaleiðslu má að öllum líkindum útskýra með tímaþröng þar sem 
frumurnar voru genaleiddar við 40% samvöxt, í verklýsingu er hinsvegar mælt með 70-80%, 
samvexti við genaleiðslu. Ekki gafst nógur tími til að bæða gefa þeim tíma til þess að tjá 
próteinin og bíða eftir að þær yxu í betri samvöxt og var því ákveðið að genleiða við þennan 
lægri samvöxt. 
 
Önnur mistök mín voru þau að ekki átta mig á að forsendur verkefnisins voru rangar þar sem 
skortur er á tækjabúnaði sem getut numið breytingar í bylgjulengd flúrljómunnar yfir svo stutt 
bil. Hugsanlegar betrumbætur á þessari tilraun væru að mynda samrunaprótein kjarnapróteins 
og GFP, stökkbreyta svo kjarnainnflutnings röð kjarnapróteinsins og sjá mismunandi 
staðsetningu þess með og án stökkbreytingar.  
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Viðauki A 

 
Verkleg æfing: Markvissar DNA stökkbreytingar 

 
Tilgangur 
Framkalla litabreytandi stökkbreytingar á grænu flúrljómandi próteini(GFP) á plasmíðinu 
pLVTHM, fjölfalda plasmíðin í E.coli, genaleiða þau í MEF frumulínu, láta frumurnar tjá 
próteinin og (vonandi) sjá litarmuninn í útfjólublárri smásjá.   
 
Grænt flúrljómandi prótein 
GFP er prótein einangrað úr marglyttunni Aequorea Victoria. Próteinið flúrljómar grænu ljósi 
við örvun með útfjólubláu ljósi og er mjög mikið notað sem „klöguskjóðugen“ (e. reporter 
gene) til þess að meta tjáningu annarra gena. Það hafa fundist stökkbreytingar sem breyta 
útgeislunartopp GFP á þann hátt að annar litur, t.d. blár, sést við örvun með UV ljósi.  
 
Markvissar stökbreytingar á plasmíð DNA 
Til þess að framkalla þessar litabreytandi stökkbreytingar er notast við við sérstaka stökkbreyti-
PCR-vísa. Aðferðin byggist á því að magna upp plasmíð með PCR en vísarnir sem eru notaðir 
parast ekki fullkomlega við DNA mótið heldur innihalda þeir breytingarnar sem á að setja inn. 
Óstökkbreyta plasmíðnu er „eytt“ og endar PCR afurðanna eru svo fosfóraðir og límdir saman 
til þess að fá aftur hringlaga plasmíð. Þetta er gert með svokölluðu KLD enzyme mix sem 
inniheldur kínasa(K) sem fósfórar enda PCR afurðanna, lígasa(L) sem límir þá saman og DpnI 
(D) skerðiensím sem „eyðir“ upprunalega DNA mótinu.  
 
Fjölföldun plasmíðs í E.coli og einangrun úr bakteríurækt 
Til þess að fjölfalda plasmíðin er þeim ummyndað í E.coli og settar um vökvaræktir. Þannig 
sjá bakteríurnar um að fjölfalda plasmíðin þegar þær skipta sér. Eftir að bakteríur hafa verið 
ræktaðar upp er plasmíð DNA svo einangrað úr þeim með miniprep súlu kiti. 
 
Genaleiðsla MEF frumulínu 
Eftir að plasmíðin hafa verið einangruð verður notast við Lipofectamine til þess að genaleiða 
plasmíðin í mouse embryonic fibroblasts (MEF) frumulínu. Eftir genaleiðslu verða frumur með 
mismunandi stökkbreyttum GFP örvuð með útfjólubláu ljósi og skoðaðar hvort einhver 
litarmunur sjáist milli þeirra og óstökkbreyttu kontróli.  
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Dagur 1 
 
Markmið dagsins 
Framkvæma markvissar stökkbreytingar á GFP á plasmíðinu pLVTHM með Q5 site-directed 
mutagenesis hvarfi 
 
Aðferðalýsing 
Það verða gerðar 3 stökkbreytingar á GFP. Breytingin T203Y veldur hliðrun á útgeilsun GFP 
þannig að gult ljóst sést og er því stundum kallað YFP (Yellow Fluorescent Protein) , Y66H 
gefur blátt ljós og Y66W blágrænt og eru kölluð BFP (Blue Fluorescent Protein) og CFP (Cyan 
Fluorescent Protein). Tveir hópar munu gera hverja stökkbreytingu og kennarar hafa notað vísa 
hönnunartól New England Biolabs NEBasechanger til þess að hanna vísa fyrir hverja 
stökkbreytingu. 
 
Raðir vísanna eru  
 
Breyting T203Y hópar 1 og 2 
Forward: GFP-T203Y-F   5‘-CTACCTGAGCtACCAGTCCGCCCTG-3‘   
 
Reverse: GFP-T203Y-R   5‘-TGGTTGTCGGGCAGCAGC -3‘ 
 
Breyting Y66H hópar 3 og 4 
Forward: GFP-Y66H-F   5‘-CACCCTGACCcACGGCGTGCAGT-3‘ 
  
Reverse: GFP-Y66H-R   5‘-GTCACGAGGGTGGGCCAG-3‘ 
  
Breyting Y66W hópar 5 og 6 
Forward: GFP-Y66W-F  5‘-CACCCTGACCTggGGCGTGCAGTG-3‘ 
  
Reverse: GFP-Y66W-R  5‘-GTCACGAGGGTGGGCCAG-3‘ 
  
Þar sem feitletraðu stafirnir sýna táknana sem breytast og litlu stafirnir breytt núkleotíð. 
 
Þar sem magna á upp allt plasmíðið vísa vísarnir í sitthvora áttina og Forward vísirinn innheldur 
stökkbreytinguna sem á að setja inn. Sjá mynd V1 
 
Þið munuð fá afhent vatn (dH2O), plasmíð DNA (pLVTHM), par af PCR-stökkbreyti-vísum 
og Q5 hot start high-fidelity master mix. Setjið upp Q5 PCR hvarf í 200µL PCR-glasi Á ÍS 
samkvæmt þessu  
 
Q5-site directed mutagenesis hvarf    
Q5 Hot start high-fidelity polymerase  12,5 µL       
10µM Forward Primer   1,25 µL    
10µM Reverse Primer    1,25 µL    
pLVTHM (24,8ng/µL)     1,0 µL      
Núkleasa frítt vatn                9,0 µL  
      25,0 µL 
 
 
 



   22 

Með eftirfarandi hitahringrásarkerfi  
 
Skref      Hitastig  Tími    Endurtekingar 
Upphafs aðskilnaður DNA þráða    98°C   30 sek   1x  
Aðskilnaður DNA Þráða    98°C   10 sek   35x 
Pörun prímera      65°C   20 sek   35x 
Lenging      72°C   5:30 mín  35x  
Loka lenging      72°C   2 mín   1x 
Bið         4°C   ∞ mín   1x  
 
Plasmíðið er 11,085bp og því er lenging 5:30 mín þar sem mælt er með 30sek/kb  
 
Í vinnubókina þurfið þið auk markmiða og aðferðarlýsingar að skrá: Nafn upphaflega 
plasmíðsins. Nafn stökkbreytingarinnar sem þið ætlið að innleiða. Nafn og röð PCR vísanna 
sem þið notið.  
 

 
Mynd V1 Q5 Mutagenesis yfirlitsmynd.(NewEnglandBiolabs, 2019) 
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Dagur 2 
 
Markmið dagsins 
Meðhöndla PCR afurðir frá degi 1 með KLD enzyme mix til þess að gera þær hringlaga og 
brjóta niður upprunalega óstökkbreytta DNAið. Ummynda það svo í E.coli bakteríur og dreifa 
á skálar með viðeigandi valæti.  
 
Aðferðarlýsing  
KLD hvarfið er sett upp við herbergishita í 1,5 ml eppendorfglösum samkvæmt þessu  
 

4.  0,5 µL DpnI skerðiensím 
12,5 µL PCR afurð 

 
Geymt við 37°C í 15 mín og næsta lausn blönduð  
 

5. 0,5 µL 10x T4 DNA lígasa buffer 
0,5 µL PNK (polynucleotide 5-hydroxyl kinase) ensím 
1,0 µL DpnI meðhöndluð PCR afurð 
3,0 µL Núkleasa frítt vatn 
 
Geymt við 37°C í 15 mín og svo  
 

6. 0,5 µL 10x T4 DNA lígasa buffer 
0,5 µL T4 DNA lígasi  
4,0 µL Núkleasa frítt vatn 
 
 Bætt við og geymt við 37°C í 1 klst 

 
 
Eftir það eru svo chemically compotent E.coli ummyndaðar með KLD lausnunum  
 

1. Bætið við 5 µL af KLD lausn út á to 50 µl af chemically competent frumum. 
2. Geymið á ís í 30 mín.  
3. Hitasjokkið við 42 °C í 30 sek.  
4. Geymið á ís í 5 mín.  
5. Bætið við  950 µl of SOC æti, hristið við 600rpm og 37 °C í 1 klst.  
6. Dreifið 100 µL á valætis skálar  
7. Spinnið niður restina og hellið af öllu æti nema um það bil 100 µL  
8. Dreifið restinni svo líka á valætis skálar 

 
pLVTHM innheldur ónæmi fyrir ampicillin sýklalyfinu og því er notað LB agar með 100µg/mL 
ampicillin sem valæti. 
 
Skálum með bakteríum er komið fyrir í ræktunnarskáp við 37 °C í einn sólarhring þá munu 
kennarar taka 3 kólóníur frá hverjum hóp og setja upp vökvaræktir.  
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Dagur 3  
 
Markmið dagsins  
Einangra plasmíð úr vökvaræktum með miniprep kiti 
 
Aðferðalýsing 
Notast verður við svokallað miniprep kit til þess að hreinsa plasmíðin úr vökvaræktunum. 
Miniprep kitið innheldur hreinsisúlur og 5 lausnir  
 

P1 resuspension buffer innheldur RNAsaA til þess að losna við RNA, Tris buffer og 
EDTA og leysir upp frumur 

   
P2 lysis buffer innheldur 1% SDS og 0,2M NaOH sem sprengir frumuhimnu 
bakteríanna.  
 
N3 neutralization buffer innheldur 3M guanidinium-HCL (afmyndar prótein og veldur 
því að DNA bindst á súluna), 2M ediksýru (títrar út NaOH úr P2) og KOH (K+ fellir út 
SDS og því myndast útfellingar) 
 
PE wash buffer inniheldur 10mM Tris-HCl pH 7,0 og 80% EtOH. Þvær burtu 
óhreinindi og Guanidinium-HCl án þess að DNA losni af súlum. 
 
EB elution buffer innheldur 5 mM Tris-HCl pH 8 og losar DNA af súlunum 
 

 
Framkvæmd miniprep einangrunnar er  
 

1. Setja 1,5 mL af vökvarækt í 1,5 mL eppendorfglas   

2. Spinna við hámarkshraða (14.000 rpm) í 1 mín  

3. Taka flotið af með pípettu eða hella af í safnílát 

4. Leysa frumur vandlega upp í 250 µL P1 með vortexi þar til frumur eru fullkomlega 

leystar   

5. Bæta út í 250 µL P2  

6. Loka glasinu og hvolfa því 4-5 sinnum (ekki mega líða nema meira en 5 mínútur milli 

þess sem P2 og N3 eru settir í glasið)  

7. Bæta út í 350 µL N3  

8. Loka glasinu og hvolfa því 4-5 sinnum  

9. Spinna á mesta hraða í 10 mín  

10. Flytja flotið á súlu (í mesta lagi þó 750µl) - forðist hvítar útfellingar   

11. Spinna á mesta hraða í 1 mín  

12. Henda vökvanum sem fer gegnum súluna  

13. Setja 750 µL PE á súluna  
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14. Spinna á mesta hraða í 1 mín  

15. Henda vökvanum sem fer gegnum súluna  

16. Spinna aftur á mesta hraða í 1 mín til að þurrka súluna  

17. Færa súlu í 1,5 ml eppendorfglas sem búið er að merkja vandlega  

18. Bæta 50 µl EB á miðja súluna  

19. Bíða í eina mínútu  

20. Spinna á mesta hraða í 1 mín  

21. Geymið merktu glösin – Plasmíðin ykkar eru nú í þeim. 
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Dagur 4 
 
Markmið dagsins 
Skerðimelta plasmíð einangruð úr vökvaræktum með BamHI skerðiensími og rafdraga þau á 
1% agarósageli ásamt villigerðar plasmíði. Mæla styrk og hreinleika plasmíðanna með 
Nanodrop UV/Vis Spectrophotomer 
 
Aðferðalýsing  
Hver hópur skal skerðimelta öll 3 sýnin sín ásamt hreinu villigerðar plasmíði samkvæmt.  
 
Skerðimelta      
10x NEBuffer 2  1,0 µL 
Plasmíð    2,0 µL 
Núkleasa frítt vatn   6,8 µL 
BamHI-HF   0,2 µL  
             10,0 µL 
Geymt við 37 °C í 60 mín.  
 
Gerið mastermix og gerið ráð fyrir 10% pípettu skekkju 
 
Á meðan þið bíðið eftir að skerðimeltan klárast getið þið steypt 1% w/v agarósa gel.  Blandið 
0,5 g af agarósa í 50mL af  TAE buffer (með 0,5µg/L etidíum brómíð) og bræðið í örbylgjuofni 
(passið að brenna ykkur ekki, notið ofnhanska) 
 
Þegar allur agarósin er leystur skuluð þið leyfa lausninni að kólna þar til það er þægilegt að 
snerta hana án ofnhanska. Þegar lausnin er orðin nógu köld (ekki of köld samt) skal hella henni 
í gelform og setja greiðu í. Leyfið gelinu að storkna í 30 mín. 
 
Eftir að gelið hefur storknað og skerðimeltan er búin er 2,0 µL 6x DNA hleðsludúa blandað 
við hvert sýni og plasmíðin rafdreginn við 90mV ásamt GeneRuler DNA 1kb Ladder. Eftir 
rafdrátt er gelið ljósmyndað á UV-ljósaborði.  
 
Meðan sýnin eru rafdregin er hægt að mæla styrk og hreinleika þeirra með Nanodrop. Byrjið á 
að hlaða 1 µL af vatni á tækið. Núllstillið það svo með 1,0 µL EB buffer (plasmíðin eru leyst í 
honum). Næst er 1 µL af plasmíð lausn hlaðið á. Skráið niður styrk, 260/280 gildi og 260/230 
gildi allra sýnanna. Fyrir DNA er 260/280 um 1,8 eðlilegt (2,0 fyrir RNA) og 260/230 milli 
2,0-2,2 telst „hreint“.   
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Dagur 5 
 
Markmið dagsins 
Telja frumur og sá í bakka fyrir genaleiðslu  
 
Aðferðalýsing  
Almennt er talið að best sé að genaleiða þegar frumur eru í 80% samvexti. Því þarf að telja þær 
og sá réttu magni í hvern brunn á 8 brunna gleri. Þegar frumur eru taldar skal 
 

1. Hrista frumulausn aðeins og taka 500 µL af henni (áður en frumur setjast á botninn) og 
koma fyrir í 1,5 mL eppendorfglasi 

2. Taka 10 µL úr eppendorfglasinu og koma fyrir í nýju 1,5 mL eppendorfglasi og blanda 
við 10 µL af Trypan Blue (lifandi frumur taka ekki upp Trypan blue og litast því ekki)  

3. Setja talningargler undir smásjána og koma 10 µL af bláu frumulausninni varlega fyrir 
undir talningarglerinu.  

4. Skoða glerið undir 10x stækkunina og telja svo frumufjölda í einum 4x4 kassa 
talningarglersins (sjá mynd V2) og skrá fjöldan niður. Ekki telja frumur sem lituðust 
bláar og ekki telja frumur sem liggja á vinstri eða neðri mörkum kassans. 

5. Telja svo 3 aðra 4x4 kassa og taka meðaltalið fyrir alla kassana sem voru taldir  
6. Margfalda svo meðaltalið með 10.000 (hver kassi inniheldur 10-4 mL af lausn) og með 

2 til þess að leiðrétta fyrir þynningu vegna viðbót Tryphan Blue. Fjöldi fruma í mL er 
því 

 
)*ð,-.,-	.,-/0,	102)3, ∗ 10,000 ∗ 2 = 102)20/): 

 
Þegar styrkur frumulausnarinnar er þekktur skal búa til 5mL af 120.000frumur/mL lausn. Í 
hvern brunn á 8 brunna gleri skal hlaða 250 µL af 120.000frumur/mL lausninni, semsagt 30.000 
frumur/brunn.  
 

 
Mynd V 2. Skipulag hefðbundins talningarglers(Moore, 2018) 
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 Dagur 6 
 
Markmið dagsins 
Nota lipofectamine til þess að genaleiða frumur, sem var sáð í 8 brunna gler í seinasta tíma, 
með stökkbreyttu pLVTHM. 
 
Aðferðalýsing  
Genaleiðsla fer fram á eftirfarandi hátt  
 

1. Gangið úr skugga að frumur séu í 70-80% samvexti  
2. Takið tvö eppendorfglös og merkið þau með A og B  
3. Setjið 50 µL af DMEM í hvort glas 
4. Setjið 0,4 µL af Lipofectamine LTX reagent í glas A  
5. Reiknið út hversu mikið rúmmál þarf fyrir 1 µg af plasmíði fyrir öll 3 sýnin ykkar 
6. Bætið 1 µg af plasmíði í glas B 
7. Setjið 1 µL af PLUS reagent í glas B 
8. Hellið innihaldi glass B útí glas A 
9. Geymið við stofuhita í 5 mín. Við þetta myndast DNA-lípíð komplexar sem koma 

plasmíðinu inn fyrir frumuhimnu MEF frumnanna.  
10. Í hvern brunn er bætt við 50 µL af DNA-lípíð komplex lausn samkvæmt töflunni hér 

að neðan  
 

Gler 1 
 
 
 
 

Gler 2 
 
 
 
 

Gler 3 
 
 
 
 

 
Frumunum verða svo gefnar einn sólarhring til þess að koma tjáningunni afstað áður en þær 
verða skoðaðar undir flúrsmásjá og teknar myndir af þeim. Ef stökkbreytingin tókst ættu nú að 
sjást aðrir litir en græn flúrljómun.       

 

  

Hópur 1 sýni 1 Hópur 1 sýni 2 Hópur 1 sýni 3 Óstökkbreytt 
plasmíð 

Hópur 2 sýni 1 Hópur 2 sýni 2 Hópur 2 sýni 3  

Hópur 3 sýni 1 Hópur 3 sýni 2 Hópur 3 sýni 3 Óstökkbreytt 
plasmíð 

Hópur 4 sýni 1 Hópur 4 sýni 2 Hópur 4 sýni 3  

Hópur 5 sýni 1 Hópur 5 sýni 2 Hópur 5 sýni 3 Óstökkbreytt 
plasmíð 

Hópur 6 sýni 1 Hópur 6 sýni 2 Hópur 6 sýni 3  
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Viðauki B 

 
Mynd V 3. Kort og merkingar helstu svæða á plasmíðinu pLVTHM (Wiznerowicz and Trono, 2003) 
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Viðauki C 
Leiðbeiningar fyrir undirbúning 100μM stofnlausna úr vísum frá MicrosynthTM  
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Order Date 08.02.2019

1

3386418
7.95
36.1

272.4
361.4

25

Synthesis scale Genomics

5'-CTA CCT GAG CTA CCA GTC CGC CCT G-3'

3' Modification NONE
5' Modification NONE

Tm (50 mM NaCl)
Tm (NN-Method)

7538.9
220.0
72.3
63.0

GFP-T203Y_F

Length
Purification

Molecular weight
Ext. coefficient

g/mol

Oligo Id

Desalted
Type DNA

No internal modifications

Amount OD
nmol
µg

Volume for 100 µM µl
nt

1/(mM·cm)
°C
°C

3386419
6.27
36.9

205.7
369.2

18

Synthesis scale Genomics

5'-TGG TTG TCG GGC AGC AGC-3'

3' Modification NONE
5' Modification NONE

Tm (50 mM NaCl)
Tm (NN-Method)

5571.6
169.9
60.8
55.7

GFP-T203Y_R

Length
Purification

Molecular weight
Ext. coefficient

g/mol

Oligo Id

Desalted
Type DNA

No internal modifications

Amount OD
nmol
µg

Volume for 100 µM µl
nt

1/(mM·cm)
°C
°C

3386420
7.23
34.7

242.1
347.3

23

Synthesis scale Genomics

5'-CAC CCT GAC CCA CGG CGT GCA GT-3'

3' Modification NONE
5' Modification NONE

Tm (50 mM NaCl)
Tm (NN-Method)

6970.5
208.1
72.0
63.0

GPF-Y66H_F

Length
Purification

Molecular weight
Ext. coefficient

g/mol

Oligo Id

Desalted
Type DNA

No internal modifications

Amount OD
nmol
µg

Volume for 100 µM µl
nt

1/(mM·cm)
°C
°C

3386421
5.85
32.8

183.6
327.6

18

Synthesis scale Genomics

5'-GTC ACG AGG GTG GGC CAG-3'

3' Modification NONE
5' Modification NONE

Tm (50 mM NaCl)
Tm (NN-Method)

5605.6
178.5
62.9
54.1

GPF-Y66H_R

Length
Purification

Molecular weight
Ext. coefficient

g/mol

Oligo Id

Desalted
Type DNA

No internal modifications

Amount OD
nmol
µg

Volume for 100 µM µl
nt

1/(mM·cm)
°C
°C

3386422
8.54
38.7

285.4
387.2

24

Synthesis scale Genomics

5'-CAC CCT GAC CTG GGG CGT GCA GTG-3'

3' Modification NONE
5' Modification NONE

Tm (50 mM NaCl)
Tm (NN-Method)

7370.7
220.6
73.9
63.8

GFP-Y66W_F

Length
Purification

Molecular weight
Ext. coefficient

g/mol

Oligo Id

Desalted
Type DNA

No internal modifications

Amount OD
nmol
µg

Volume for 100 µM µl
nt

1/(mM·cm)
°C
°C

3386423
5.06
28.3

158.9
283.4

18

Synthesis scale Genomics

5'-GTC ACG AGG GTG GGC CAG-3'

3' Modification NONE
5' Modification NONE

Tm (50 mM NaCl)
Tm (NN-Method)

5605.6
178.5
62.9
54.1

GFP-Y66W_R

Length
Purification

Molecular weight
Ext. coefficient

g/mol

Oligo Id

Desalted
Type DNA

No internal modifications

Amount OD
nmol
µg

Volume for 100 µM µl
nt

1/(mM·cm)
°C
°C


