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Útdráttur  

Umritun og þýðing erfðaefnis yfir í prótein er grundvöllur lífs. Frumkvöðlaþættir hafa þann 

einstaka eiginleika að geta virkjað umritun á DNA og breytt frumuörlögum þrátt fyrir 

pökkun erfðaefnisins í litnisagnir. Líkt og flestir umritunarþættir hafa frumkvöðlaþættir 

hlutfallslega mikla óreiðu í byggingu sinni en lítið er vitað um hlutverk óreiðukenndra svæða 

við bindingu litnis. Tilgáta okkar er að óreiðusvæði próteinanna leiki hlutverk við DNA 

bindingu og víxlverkun við litnisagnir. Í þessu verkefni voru frumkvöðlaþættirnir Sox2 og 

Ascl1 skoðaðir, sem báðir hafa víðtæk áhrif á sérhæfingu frumna með stjórnun á 

genatjáningu. Báðir þættir binda litnisagnir: Sox2 virkjar umritun í stofnfrumum en Ascl1 

getur stjórnað þroskunarferli taugafrumna. Klassískar aðferðir lífefnafræðinnar til þess að 

skoða byggingu duga lítt á óreiðukennd svæði og því þarf önnur verkfæri til. 

Einsameindatækni er nýstárleg aðferð til þess að skoða bæði svipmótuð og óreiðukennd 

prótein. Aðferðin nýtir orkuflutning á milli flúrljómandi hópa til að fá upplýsingar um dreifni 

skammlífra byggingarástanda og hreyfanleika – í einu próteini í einu. Markmiðið hér var að 

undirbúa Sox2 og Ascl1 fyrir tilraunir með einsameindatækni en til þess að þarf að merkja 

próteinin með flúrljómandi hópum á amínósýrunni systeín. Fyrir Sox2 voru tjáð og hreinsuð 

tvö afbrigði af DNA-bindisvæði þess með systeín amínósýru á mismunandi stöðum. Ascl1 

er með tvö náttúruleg systeín og því var villigerð próteinsins tjáð og hreinsuð með góðum 

árangri. Niðurstöður hringskautunarmælinga á Ascl1 sýndu ennfremur sterkar vísbendingar 

um 2. stigs byggingu. Niðurstöður verkefnisins leggja grunn að rannsóknum með 

einsameindatækni til að skilja hlutverk óreiðusvæða í frumkvöðlaþáttum. 

 

 

 

 



 

Abstract 

Transcription and translation of the genetic material into proteins is fundamental to life. 

Pioneer transcription factors have the unique ability to activate transcription of DNA leading 

to cell fate changes, even despite dense packing of DNA into nucleosomes. Like most 

transcription factors, pioneer factors are more disordered than the average protein but little 

is known about the role disorder plays in binding to chromatin. Our hypothesis is that the 

disordered regions play an important part in DNA binding and interactions with chromatin. 

In this research project two pioneer factors were examined that both have extensive effect 

on cell specialisation by affecting gene expression. Both pioneer factors bind to 

nucleosomes: Sox2 activates transcription in stem cells but Ascl1 can control neuron 

development. Classical structural biology methods are insufficient to study disordered 

regions and other tools are therefore required. Single molecule spectroscopy in combination 

with Förster resonance energy transfer (FRET) is a powerful approach to study both 

disordered and folded proteins. The method takes advantage of energy transfer between two 

fluorescent groups to gather information about the distribution of short-lived structural states 

and dynamics - one protein molecule at a time. The goal was to prepare Sox2 and Ascl1 for 

single-molecule FRET experiments which requires the protein to be labeled with fluorescent 

groups on cysteine residues. Two cysteine variants of the DNA-binding domain of Sox2 

were expressed with good yields. Since Ascl1 has two natural cysteines, the wild-type 

protein was expressed and purified successfully. Circular dichroism spectra of Ascl1 gave 

strong evidence for significant secondary structure. The results of this project lay the 

fundamentals for future research using single-molecule spectroscopy to decipher the role of 

disorder in pioneer factors. 
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1 Inngangur 

1.1 Frumkvöðlaþættir 

Hæfileiki lífvera til að mynda prótein er grundvöllur líffræðinnar. Forsenda fyrir myndun 

próteina er umritun DNA í RNA. Starfsemi frumna er háð því að DNA sé tjáð sértækt í 

samræmi við umhverfi frumunnar, stig þroskunar og sérhæfingu hennar.1 DNA í heilkjarna 

frumum er pakkað í litnisagnir, sem aftur er pakkað í stærri byggingar og aðeins lítill hluti 

DNA er aðgengilegur (mynd 1).2 Sérvirkni í umritun er að miklu leyti stýrt af 

umritunarþáttum. Umritunarþættir eru prótein sem virkja eða hindra umritun með því að 

bindast DNA og virkja RNA pólýmerasa sem umritar aðgengilegt DNA í RNA.3 Í bakteríum 

geta umritunarþættir bundist stýrilsvæðum til að virkja RNA pólýmerasa, en umritun í 

heilkjörnungum fer fram með myndun stærri flóka (e. complex) sem virkja RNA 

pólýmerasa. Virkni umritunarþátta og hvernig henni er stjórnað er gríðarlega flókið 

sameindaferli sem hefur enn ekki verið skilgreint til fulls.4 Það sem vitað er með vissu er að 

umritunarþættir hafa sértæka sækni í basaraðir í DNA og víxlverka einnig við histón og 

litnisagnir. Nákvæm atburðarás þessara víxlverkana á sameindastigi er ekki þekkt. 

Mynd 1. DNA er pakkað í litnisagnir sem mynda litnisagnaflóka í heilkjörnungum. Myndin sýnir 

hvernig DNA er pakkað í litnisagnir sem raðast í stærri byggingar.1 
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Lítill hluti umritunarþátta hafa þann einstaka eiginleika að geta virkjað umritun á pökkuðu 

DNA.4 Þessir umritunarþættir, sem hafa verið nefndir frumkvöðlaþættir (e. pioneer 

transcription factor), þekkja sértækar DNA raðir og geta haft mikil áhrif á pökkun DNA í 

litnisögnunum, þar á meðal með því að gera DNA aðgengilegt.5 Aukinn aðgangur að DNA 

gerir síðan öðrum umritunarþáttum kleift að bindast sem getur haft víðtæk áhrif (Mynd 2).2 

 

Mynd 2. Möguleg skref í starfsemi frumkvöðlaþátta. 1: Frumkvöðlaþáttur þekkir ákveðna DNA 

röð. 2: Frumkvöðlaþátturinn dvelur lengur á svæðinu og auðveldar bindingu annara 

umritunarþátta. 3: Binding umritunarþáttanna við litnisögnina getur virkjað umritun með því að 

losa DNA af litnisögn (vinstri) eða lokað sem hindrað virkni annara umritunarþátta (hægri).2 

Bygging frumkvöðlaþátta einkennist af DNA bindihneppi (DBH) sem inniheldur 

oftast α-helixa með löngum óreiðukenndum svæðum (e. intrinsically disordered region, 

IDR) sitt hvoru megin. Óreiðukenndu svæðin eru, samkvæmt spám út frá amínósýruröð 

(Mynd 3), ekki með stöðuga þrívíða byggingu en eru samt nauðsynleg fyrir virkni 

próteinanna. Ef bygging próteins einkennist af löngum óreiðukenndum svæðum þá flokkast 

þau sem óreiðuprótein (e. intrinsically disordered protein, IDP). Frumkvöðlaþættir eru flestir 

með löng óreiðusvæði og flokkast því sem IDP.2,6,7 



13 

1.2 Óreiðuprótein 

Prótein sem innihalda hátt hlutfall af óreiðukenndum svæðum flokkast sem óreiðuprótein 

(Mynd 3). Óreiðukennd svæði eru líffræðilega virk en skortir stöðuga þrívíða byggingu í 

sínu náttúrulega formi (e. native state). Amínósýrusamsetning óreiðukenndra svæða er 

einkennandi, prólín, glýsín og hlaðnar amínósýrur í auknu magni en vatnsfælnar og 

arómatískar amínósýrur eru sjaldgæfari8. Þar sem óreiðukennd svæði hafa ekki stöðuga 

þrívíða byggingu mynda þau ekki vatnsfælinn kjarna sem breytir undirliggjandi eiginleikum 

þeirra.9 Það er mikilvægt að hafa í huga að óreiðuprótein eru fjölbreytt og eiga oft lítið 

sameiginlegt (Mynd 3).10 

 Hlutfall próteina með löng óreiðukennd svæði eykst eftir því sem próteinmengið er 

stærra.8 Það er einnig vitað að boðferlar hafa hlutfallslega mikið af óreiðupróteinum. Skoðun 

á óreiðupróteinum í boðferlum hefur leitt í ljós að óreiðusvæði geta haft nytsamlega 

eiginleika í boðferlum.11 Virkni óreiðupróteina er ekki enn fyllilega kortlögð en það er vitað 

að þau virka á mjög fjölbreyttan hátt. Ein ástæða fyrir því að við vitum ekki meira um 

óreiðuprótein er skortur á tilrauna-verkfærum til að skoða þau en í dag erum við betur 

vopnuð.9 

 

 

Mynd 3. Mismunandi byggingarstig próteina. Bygging próteina tekur á sig margar myndir, allt frá 

fullsvipmótuðu próteini (vinstri) í prótein sem skortir stöðuga þrívíða byggingu í sínu náttúrulega 

formi (hægri).9 

Hægt er að spá fyrir á marga vegu hvort svæði innan próteins sé óreiðukennt. Ein af 

fyrstu aðferðunum var kristallagreining, en þar bendir skortur á rafeindaþéttleika til 

hreyfanleika.9 Aðferðirnar sem eru mest áberandi í rannsóknum á óreiðupróteinum eru 

einsameindatækni með Förster orkuflutningi (ES-FRET), kjarnasegulómun (e. nuclear 

magnetic resonance, NMR) og tölvuhermanir. Nú til dags hafa vísindamenn öflug tæki til 

spá fyrir um og skoða óreiðu í próteinum. Tölvulíkön sem spá fyrir óreiðu í próteinum gera 

það út frá eiginleikum fyrsta-stigs byggingar eða nota tölvusamanburð á amínósýruröð við 



14 

óreiðuprótein gagnabanka. Í dag er hægt að finna forrit sem gera bæði í einu12. NMR getur 

lýst byggingu óreiðusvæðisins, sem gerir mögulegt að afla magnbundna gagna (e. 

quantitative data) um byggingu óreiðupróteina. NMR er mögulega öflugasta verkfærið í dag 

til að skoða óreiðu og það eru til margar NMR aðferðir sem henta vel til að skoða óreiðu.13 

Með NMR aðferðinni er mikið magn próteina skoðað samstundis, sem hefur þau áhrif að 

upplýsingar geta dulist í meðaltali.9,14 

Einsameinda-FRET er nýstárleg aðferð sem getur varpað ljósi á hreyfingu innan 

sameindar án þess að styðjast við meðaltöl og er því tilvalin til að skoða frumkvöðlaþætti.15 

ES-FRET byggir á kúplun milli tveggja flúrljómandi hópa, en kúplunin er háð fjarlægðinni 

milli hópanna sem kallaðir eru gjafi og þegi. Annar flúrljómandi hópurinn er örvaður í 

orkuhærra ástand með ljósi við ákveðna bylgjulengd. Ef enginn þegi er nálægur aförvast 

gjafinn eftir hefðbundnum ferlum með því að gefa frá sér ljós við þekkta bylgjulengd. Hins 

vegar, ef gjafi er nógu nálægt þega, geta hóparnir kúplað saman með tilfærslu orku á milli 

þeirra, og þá aförvast þeginn með því að losa ljóseind af annarri bylgjulengd. 

Orkuflutningurinn er háður vegalengdinni á milli flúrljómandi hópa skv. 𝒌𝑭 = 𝒌𝑫(
𝑹𝟎

𝒓
)𝟔, þar 

sem r er fjarlægðin milli gjafa og þega, 𝒌𝑫 er líftími gjafa og 𝑹𝟎 er Förster fjarlægðin sem 

er sú fjarlægð þar sem 50% nýtni fæst í orkuflutningi milli hópanna (Mynd 4). Hægt er að 

mæla hlutfallið milli flúrljómunar gjafa og þega, og þannig kortleggja fjarlægðina milli 

hópanna yfir ákveðið tímabil og fá hugmynd um hreyfingu innan próteinsins.16 

 

Mynd 4. Einsameinda Förster resonance energy transfer (ES-FRET). Grunnhugtök ES-FRET 

lýst með Jablonski mynd, a) Tveir flúrljómandi hópar sem kallast gjafi (grænn) og þegi (rauður). b) 

Jablonski mynd af örvun gjafans (kex), aförvun gjafans (kD), Förster resonance energy transfer milli 

flúrljómandi gjafans og þegans (kF(r)) og aförvun þegans (kA).15
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Þrátt fyrir hátt óreiðustig í frumkvöðlaþáttum hafa rannsóknir á þeim hingað til að mestu 

leyti einblínt á DNA bindihneppi þeirra, með því að tjá og skoða einungis DBH án 

óreiðukenndu svæðanna. Enn ríkir mikil óvissa um virkni frumkvöðlaþátta, sem og annarra 

óreiðupróteina. Óreiða í frumkvöðlaþáttum er tilvalið rannsóknarefni sem gæti leitt af sér 

aukin skilning á starfsemi frumkvöðlaþátta og óreiðu í próteinum almennt. 

1.3 Ascl1 og Sox2 

Sox2 er frumkvöðlaþáttur sem hefur bæði víðtæk og fjölbreytt áhrif á tjáningu í frumum en 

hann er best þekktur fyrir hlutverk sitt í stofnfrumum, þar sem hann stuðlar að fjölhæfi 

ósérhæfðra stofnfruma með stjórnun genatjáningar.2 Sox2 getur starfað með Oct4 til að losa 

DNA af af litnisögnum. Nýleg kristalbygging af litnisögn með Oct4-Sox2 bundið við DNA 

á litnisögn gefur litlar upplýsingar um óreiðusvæðin.17 Bygging Sox2 einkennist af þriggja 

α-helixa DNA bindihneppi með stuttu óreiðusvæði frá N-endanum og löngu óreiðusvæði frá 

C-endanum (Mynd 5).18 Nákvæmar upplýsingar um heildarbyggingu Sox2, að 

óreiðusvæðum meðtöldum, liggja því ekki fyrir í dag.6 Samanburður á virkni Sox2 og Sox2-

DBH með Oct4 sýndi að virkni Sox2 liggur að hluta til í óreiðusvæðinu.19 

 

Mynd 5. Bygging frumkvöðlaþáttarins Sox2 DBH ásamt óreiðuspá. Svipmótaða svæði 

frumkvöðlaþáttarins Sox2 DBH (PDB: 2LE4) með óreiðusvæðunum ásamt óreiðuspá frá 

(DISOPRED). Hér merkir 0 að fullu svipmótað, en 1 er að fullu óreiðukennt svæði. 
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Ascl1 frumkvöðlaþátturinn er best þekktur fyrir þátt sinn í því að þroska miðlags-

þekjufrumur (e. mesodermal fibroblasts) og innlags-lifrarþekjufrumur (e. endodermal 

hepatocytes) í fullþroska taugafrumur.20 Ascl1 getur bundist DNA í litnisögn í miðlags-

þekjufrumum, en getur hins vegar ekki bundist litnisögnum í hyrnisfrumum (e. 

keratinocytes), og því gætu aðrir þættir komið að bindingu Ascl1 við litnisagnirnar í því 

tilfelli.20 Upplýsingar um heildarbyggingu Ascl1 liggja ekki fyrir en gerðar hafa verið NMR 

tilraunir þar sem Ascl1 var skipt upp í fjögur minni svæði sem sköruðust (Mynd 5). 

Niðurstöðurnar sýndu að Ascl1 er með þrjá α-helixa sem virðast ekki víxlverka mikið sem 

bendir til skorts á þriðja-stigs byggingu (Mynd 6). Tveir af α-helixunum, H1 og H2, mynda 

bHLH mótíf (e. basic helix-loop-helix motif) sem er DNA bindihneppi en á milli þeirra er 

lítið svæði sem gefur H1 og H2 mikinn hreyfanleika. Þriðji α-helixinn er úr poly-A og poly-

Q amínósýruröðum. Hann hefur ekki sækni í DNA og hlutverk hans í líffræðilegri virkni 

Ascl1 er en óskilgreint. Vitað er að Ascl1 getur starfað sem homo- eða heterodimer.21 

 

Mynd 6. Niðurstöður NMR rannsókna á byggingu Ascl1 í fjórum hlutum. A) Spá um óreiðu í Ascl1 

útfrá spálíkaninu IUPred. b) Spá um α-helix tilhneigingu Ascl1 með Agadir.21
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2 Markmið 

Markmið verkefnisins var að útbúa prótein merkt með flúrljómandi hópum til ES-FRET 

tilrauna til þess að skoða hvernig óreiðusvæði frumkvöðlaþáttanna Sox2 og Ascl1 víxlverka 

við litnisagnir. Með því að skilja sameindalegan grundvöll víxlverkana frumkvöðlaþátta við 

litnisagnir verður vonandi hægt að fá innsýn í bæði hlutverk óreiðu í próteinheiminum og 

starfsemi frumkvöðlaþátta almennt. Verkefnið snýst um að undirbúa Sox2-DBH og Ascl1 

fyrir ES-FRET mælingar. Fyrir Sox2 var áherslan einungis á Sox2-DBH en með því að bera 

saman virkni Sox2 og Sox2-DBH væri hægt að einangra hlutverk óreiðu. Til þess að ES-

FRET greining sé möguleg þarf að koma fyrir einni eða fleiri flúrljómandi sameindum á 

próteinið sem á að greina. Aðferðin sem var notuð byggir á eiginleikum amínósýrunnar 

systeín; Ascl1 hefur tvær en Sox2-DBH hefur enga systeín amínósýru svo útbúa þurfti 

stökkbreytt afbrigði af Sox2-DBH. Svo átti að tjá og hreinsa próteinin, merkja með 

flúrljómandi hópum og skoða hvaða áhrif merkingin hefur á eiginleika próteinanna.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Stökkbreyting og mögnun á Sox2-DBH með 

PCR. 

Genaferjan pET-28(+) með breytt Sox2-DBH og Ascl1 var notuð sem tjáningarkerfi (Mynd 

7). Innleiddir voru sex-amínósýru histidín halar á N-enda próteinanna (sjá viðauka B), fyrir 

bæði Sox2-DBH og Ascl1, en þannig var hægt að hreinsa frumkvöðlaþættina á ódýran og 

skilvirkan hátt. Fjölliðukeðjuhvarf (PCR) var framkvæmt á Sox2-DBH til að búa til tvö 

mismunandi afbrigði af Sox2-DBH með systeín, sem undirbúningur fyrir ES-FRET.  

 

Mynd 7. Kort af sérhönnuðum pET-28(+) genaferjum. Pantaðar voru pET-28(+) genaferjur frá 

Genescript, USA. Genaferjurnar innihéldu annarsvegar frumkvöðlaþáttinn Sox2-DBH og hins vegar 

Ascl1, með viðbættum histidín hala á 5‘ enda. DNA röð sem er tjáð má finna í viðauka A. 

PCR aðferðin var notuð til að útbúa stökkbreytt afbrigði af Sox2-DBH með systeín 

amínósýru fyrir frekari rannsóknir með ES-FRET. Útbúin voru tvö afbrigði þar sem annars 

vegar serín í seti 83 og hins vegar meþíónín í seti 102 var skipt út fyrir systeín (Mynd 8). 

Amínósýrurnar meþíónín 102 og serín 83 urðu fyrir valinu vegna sambærilegra eiginleika 

þeirra við systeín, ákvarðað út frá Sneath's index, en hann segir til um hversu marga 

byggingar og virkni eiginleika amínósýrur eiga sameiginlega.22 Einnig gerði staðsetning 
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þeirra það að verkum að stökkbreytingarnar ættu ekki að hafa meiriháttar áhrif á annar-stigs 

byggingu próteinsins. Áhrif þessara stökkbreytinga eru þó ekki þekkt, en til að skoða þau, 

var Sox2-DBH (Sox2-DBHwt) skoðað samhliða. 

 

Mynd 8. Bygging Sox2-DBH. Mynd af byggingu Sox2-DBH byggð á NMR gögnum (PDB: 2LE4). 

Merktu amínósýrunum, meþíónín í seti 102 og serín í seti 83 var stökkbreytt í systeín. 

Sérhannaðar genaferjur (e. vector) með Sox2-DBH voru pantaðar (Genscript, USA) 

og QuikChange Lightning Site-Directed Mutagenesis Kit notað við stökkbreytinguna. 

Upplýsingar um sérhönnuðu DNA-vísana (e. primer) sem notaðir voru við 

stökkbreytingarnar má finna í Töflu 1. 

Tafla 1. DNA-vísar sem voru notaðir fyrir Sox2-DBH stökkbreytingarnar. Basaröð DNA-vísana 

ásamt almennum upplýsingar um þá er fengin frá framleiðanda. 

Vísir Stefna Stökkbreyting Röð Tm (°C) GC hlutfall (%) 

1 5´-3´ S83C gcttttcggtctcgcacagcagtttccactc 78 55 

2 5´-3´ S83C gagtggaaactgctgtgcgagaccgaaaagc 78 55 

3 5´-3´ M102C atccgggtgctccttgcagtgcagcgcacgcag 78 67 

4 5´-3´ M102C ctgcgtgcgctgcactgcaaggagcacccggat 78 67 
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Fjölliðukeðjuhvarfið fór fram á eftirfarandi hátt: 5 µL af 10× hvarfdúa, 10 ng af dsDNA móti 

(e. template), 125 ng af DNA-vísi #1, 125 ng af DNA-vísi #2, 1 µL af deoxyríbónúkleótíð 

trífosfat (dNTP) blöndu, 3 µL af QuikSolution og fyllt að 50 µL af afjónuðu H2O, sem 

hreinsað var með Ion-X-Changer Filter cartridges, í Adsorber/universal uppsetningu. Einum 

µL af PfuTurbo DNA pólýmerasa (2,5 U/µL) var síðan bætt út í á sama tíma og PCR hvarf 

var sett af stað.  

Keðjuhvarfið fylgdi forskrift sem er lýst á Mynd 9. Fyrst varð aðgreining við 95°C í 

120 s, næst voru keyrðir 18 hringir af eftirfarandi skrefum: aðgreining við 95°C í 20 s, pörun 

við 68°C í 10 s og lenging við 68°C í 270 s. Loks var síðasta lengingarskrefið framkvæmt 

við 68°C í 5 mínútur áður en hvarflausnin var kæld niður í 4°C til að stöðva hvarfið. Eftir að 

keðjuhvarfinu var lokið var 1 µL af Dpn I skerðiensími (10 U/µL) bætt út í til að brjóta niður 

DNA mótið, blandað vel með pípettu og hitað við 37°C í 1 klst. 

 

Mynd 9. Myndræn framsetning á PCR keðjuhvarfinu. Myndin lýsir hvarfinu sem notað var til að 

útbúa S83C og M102C afbrigðin af Sox2-DBH. 

3.2 Einangrun genaferja sem innihéldu 

stökkbreytingar 

XL10-Gold leiðsluhæfar (e. ultracompetent) frumur voru notaðar til að framleiða genaferjur 

í nægilegu magni. Frumurnar voru fyrst látnar þiðna á ís og þrjár ræktir voru settar upp fyrir 

hvert afbrigði. Ræktirnar voru svo meðhöndlaðar með mismunandi rúmmáli af PCR 

hvarflausn (2, 4 og 8 µL). 2 µL af β-Mercaptoethanol var bætt í 45 µL XL10-Gold 

frumulausn og sett á ís í 10 mínútur. PCR hvarflausn í mismiklu magni var bætt út í, blandað 

vel og sett á ís í 30 mínútur. Frumulausnin var síðan hituð við 42°C í nákvæmlega 30 s fyrir 

upptöku genaferju og svo sett á ís í aðrar 2 mínútur. Eftir það var 0,5 mL af 42°C „super 

optimal media“ (SOB) æti bætt í frumulausn og ræktað við 37°C í eina klukkustund við 300 

rpm. Skálar með „lysogeny broth“ (LB) æti, 1,5% agarósa, 50 mg/L kanamýsín og 30 mg/L 
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chloroamphenicol voru undirbúnar. 200 µL af ræktinni var dreift á skál en afgangurinn af 

ræktinni (~800 µL) var settur í skilvindu við 4500 g í 5 mínútur. Vökvanum var hellt af en 

frumumassinn leystur upp aftur í örlitlu æti og dreift á skál. Frumurnar á skálunum voru 

látnar vaxa við 37°C og 300 rpm í 16 klst. Ein þyrping var valin og sett í 5 mL af LB ætti 

með 50 mg/L kanamýsín og 30mg/L chloroamphenicol. Frumurnar voru ræktaðar við 37°C 

og 300 rpm í 16 klst. Hreinsun plasmíðsins úr XL10-Gold frumunum var framkvæmd með 

QIAprep Spin Miniprep Kit samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda (QiaGene, cat. 27104). 

Styrkur genaferju var mældur með Nanodrop og hreina plasmíðið var sent til Genewiz 

Europe sem framkvæmdi Sanger raðgreiningu. Upprunalega genaferjan sem innihélt 

villigerðargenið (Sox2-DBHwt) var hreinsuð á sama hátt. 

3.3 Ummyndun Sox2-DBH og Ascl1 í Lemo21 

frumur 

Genaferjurnar Ascl1 og Sox2-DBHwt ásamt afbrigðunum Sox2-DBHS83C og Sox2-

DBHM102C, voru ummyndaðar í leiðsluhæfar Lemo21 (DE3) bakteríufrumur sem yfirtjá 

prótein. Frumurnar voru látnar þiðna á ís, settar í skilvindu við 4500 g í 5 mínútur og að 

lokum var vökvinn fjarlægður. Frumumassinn var svo leystur upp í 250 µL af köldum 

HEPES „transformation buffer“ (HTB) lausn og 1 µL af genaferju var bætt út í 100 µL af 

frumulausninni. Næst var frumulausnin hituð að 42°C í 45 s og sett á ís í 150 s til að gera 

frumunum mögulegt að taka upp ferjurnar. Frumurnar voru því næst ræktaðar í 950 µL af 

LB æti í ræktunarskáp í eina klukkustund við 37°C og 300 rpm. Skálar með LB æti, 1,5% 

agarósa, 50 mg/L kanamýsín og 30 mg/L chloroamphenicol voru undirbúnar. 200 µL af 

ræktinni var dreift á skál en afgangurinn af ræktinni (~800 µL) var settur í skilvindu við 4500 

g í 5 mínútur. Vökvanum var hellt af en frumuklasinn leystur upp aftur í örlitlu æti og dreift 

á skál.  

3.4 SDS rafdráttur 

Rafdráttur próteina á pólýakrýlamíð-hlaupi var notaður til þess að meta hvort tjáning bar 

árangur (Myndir 11 og 12). Steypt voru hlaup í tveimur lögum, eftir uppskrift sem sjá má í 

Töflu 2. Uppskriftin nægði í rúmlega tvö 10 brunna hlaup.  
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Tafla 2. Samsetning pólýakrýlamíð hlaupa sem notuð voru til rafdráttar á próteinum. Uppskriftin 

var notuð til að útbúa tvö tíu brunna hlaup. Til að myndin sé sem skýrust eru skammstafanir útskýrðar 

hér. Sodium dodecyl sulfate (SDS), Tetramethylethylenediamine (TEMED) og Ammonium persulfate 

(APS). 

 Efni Magn (µL) 

Efra hlaup 

H2O 5000 

1,5 M Tris, pH 6,8 3750 

40% acrylamide 6000 

SDS 150 

TEMED 15 

10% APS 75 

Neðra hlaup 

H2O 9000 

0,5 M Tris, pH 6,8 500 

40% acrylamide 2000 

SDS 150 

TEMED 80 

10% APS 75 

 

Einnig voru notuð 4-12% Bis-Tris forsteypt hlaup (Invitrogen) til að skoða afurðir úr Ascl1 

ræktum. Tveir µL af PageRuler (Thermo Scientific, #26616) voru notaðir og sýnin sem 

hlaðið var á hlaupin voru undirbúin með því að blanda 6,5 µL sýni við 2,5 µL af NuPAGE 

LDS sample buffer (4x), 500 mM dithiothreitol (DTT). Öll sýni voru hituð í 10 mínútur við 

35°C og síðan var þeim hlaðið í brunna hlaupsins. Hlaupin voru síðan keyrð við 200 V. 

Heimasteypta hlaupið var fyrst keyrt á 35 V í hleðslu fasa og svo á 135 V í keyrslufasa. 

Hlaupin voru lituð með Coomassie Brilliant Blue (CBB) lausn. Hlaupinu var komið fyrir í 

vatni, hitað í örbylgjuofni og vaggað í 5 mín. endurtekið þrisvar sinnum. Haupið var síðan 

lagt í CBB lausn þar til litunin var orðin nægileg, og loks aflitað með vatni yfir nótt.23 Allar 

myndir af hlaupunum voru teknar með BioRad HlaupDoc™ EZ imager.  

3.5 Frumuræktun 

Ummynduðu Lemo21 frumurnar með Ascl1, Sox2-DBHwt og stökkbreyttu Sox2-DBH á skál 

með LB æti voru látnar vaxa við 37°C og 300 rpm í 16 klst. Þar sem Lemo21 frumurnar eru 

ónæmar fyrir chloroamphenicol og plasmíðin innihéldu ónæmi fyrir kanamýsíni var hægt að 

hindra vöxt utanaðkomandi frumna og Lemo21 frumna sem ekki höfðu náð að taka upp 

plasmíðið. Sama ferli var endurtekið án þess að plasmíði hefði verið bætt í, til samanburðar. 

Frumurnar voru látnar vaxa við 37°C og 300 rpm snúning í 16 klst. 
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Tvær tegundir af ræktum voru framkvæmdar, prufurækt til að skoða hvort ummyndun 

í Lemo21 frumur hefði heppnast með SDS-hlaupi og stór rækt til að framleiða prótein. 

Prufuræktin var hafin með því að setja þyrpingu eftir ummyndun í 5 mL af LB æti með 30 

mg/L chloroamphenicol og 50 mg/L kanamýsín í hitaskáp við 37°C í 16 klst. við 300 rpm. 

Þessi for-rækt var síðan sett í 25 mL af LB æti með 30 mg/L chloroamphenicol og 50 mg/L 

kanamýsín í hitaskáp við 37°C við 300 rpm. Frumurnar voru látnar vaxa þar til gleypni 

frumuræktarinnar við 600 nm var um það bil 0,6 en hreint LB æti án ræktar var notað sem 

blankur. Þá var isopropyl ß-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) bætt út í að 0,4 mM lokastyrk 

til að virkja próteinframleiðslu. Sex klukkustundum eftir viðbót IPTG voru ræktirnar 

stöðvaðar og frumurnar spunnar niður við 4500 g í 15 mínútur. Ætinu var hellt af, og 

frumumassinn frystur við -4°C. 

3.6 Próteinhreinsun með súluskiljun 

Þrjár dúalausnir voru notaðar fyrir súluskiljun: keyrsludúi, pH-dúi og imidazol-dúi, sem allir 

innihéldu 8 M þvagefni. Undirstöðuatriði súluskiljunar með Ni-IDA súluefni er að súluefnið 

hefur sterka sækni (e. affinity) í histidín. Sæknin eykst eftir því sem histidín amínósýrurnar 

eru fleiri. Stökkbreyttu próteinin Sox2-DBH og Ascl1 voru einangruð með súluskiljun. 

Sömu aðferðinni var í meginatriðum beitt fyrir bæði próteinin. Notuð var súla með 

súluefninu Ni-IDA (Cube Biotech) sem hefur sækni í histidín-halann á N-enda próteinanna. 

Ekki var vitað hversu sterk binding á sér stað, og því var stigli með pH skoli fyrst beitt sem 

vægari losun og síðan imidazol buffer, sem virkar sem sterkur samkeppnishindri, sem veldur 

losun próteinsins af súluefninu. Losun próteinsins af súluefninu með pH stigli byggir á því 

að þegar sýrustig hækkar jónast histidín sem veldur því að sækni súluefnisins í histidín hala 

próteinsins minnkar.  

Súlan var undirbúin með því að skola hana með keyrsludúa. Ræktin sem fór í hreinsun var 

sett í skilvindu við 6800 g í 15 mínútur. Frumumassinn úr frumuræktinni var meðhöndlaður 

með 8 M þvagefni yfir nótt í 5°C hita til að brjóta upp frumuhimnurnar. Óleysanlegu efnin 

voru tekin frá og vökvanum var hlaðið á súluna í hringferli í 1 klst. áður en keyrsludúi var 

aftur látinn flæða á súluna þar til gleypni við 280 nm var stöðug. Næst var pH-dúinn keyrður 

með stigli á súluna. Þegar gleypnin varð stöðug á ný var súlan skoluð með imidazole dúa. 

Gegnumflæði var safnað í 5 mL gler glös með 2 mínútna millibili og gleypnin mæld við 280 
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nm. Þau glös sem tilheyrðu sömu toppum á litrófsgrafinu voru síðan sameinuð, gleypni og 

próteinstyrkur mæld í Nanodrop og SDS-rafdráttur notaður til að meta hreinleika. Tvær 

hreinsanir með Ni-IDA voru framkvæmdar fyrir Ascl1 með mismunandi skilyrðum (Tafla 

3). Meginmunurinn var að seinni keyrslan var með imidazol stigli.  

Tafla 3. Allir dúar, flæðihraði og frávik í verklýsingu í Ni-IDA súluhreinsun Ascl1. 

 KEYRSLU-DÚI PH-DÚI IMIDAZOL-DÚI FRÁVIK 

Ascl1  

hreinsun 1 

8 M þvagefni 

100 mM glýsín 

25 mM Tris 

pH 8 

(1 mL/mín.) 

8 M þvagefni 
100 mM glýsín 

pH 3 

(0,5 mL /mín.) 

8 M þvagefni 
100 mM glýsín 

0,5 M imidazol 

pH 8 

(1 mL/mín.) 

120 mín. pH dúa 

stigull 

Ascl1 

hreinsun 2 
8 M þvagefni 
100 mM glýsín 

pH 8 

(1 mL/mín.) 

8 M þvagefni 
100 mM glýsín 

pH 3 

(1 mL/mín.) 

8 M þvagefni 
100 mM glýsín 

0.1 M imidazol 

pH 8 

(1 mL/mín.) 

120 mín. pH dúa 

stigull og 60 mín. 

imidazol stigull 

3.7 Hringskautunarmælingar 

Hringskautunarmælingar (e. circular dichroism, CD) milli 250 og 190 nm voru 

framkvæmdar til þess að staðfesta annars-stigs byggingu í próteinunum. Til að fá sem bestar 

niðurstöður í hringskautunarmælingum var himnusíun framkvæmd á afurð Ni-IDA 

hreinsunar í 100 mM glýsín dúa yfir nótt í um það bil 5 °C við pH 8. Hringskautunarróf var 

tekið af Ascl1 í 100 mM glýsín dúa. Blankur með 100 mM glýsín var keyrður þrisvar og 

sýni mælt þrisvar sinnum. Meðaltölin voru tekin og blankurinn var dregin frá meðaltali af 

Ascl1 sýninu. CD mælirinn Jasco J-1100 var notaður. Þegar díóða CD mælisins notaði 400 

V eða meira voru gögnin ekki marktæk og því ekki notuð. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Sox2-DBH  

Stökkbreytingarnar S83C og M102C voru gerðar með PCR mögnun á Sox2-DBH með 

tilheyrandi DNA vísum (sjá Efni og aðferðir) og þær heppnuðust vel. XL-10 Gold frumurnar 

sem taka upp Sox2-DBH genaferjuna eru ónæmar fyrir kanamýsíni, en agarskálarnar sem 

frumum var dreift á innihéldu 50 mg/L kanamýsín. Ómeðhöndlaðar XL-Gold frumur sýndu 

engar bakteríuþyrpingar en þær meðhöndluðu sýndu þyrpingar (Mynd 10).  

 

Mynd 10. Skálar af ummynduðum Lemo21 fyrir tjáningu Sox2-DBHS83C og Sox2-DBHM102C. 

Lengst til vinstri er skál sem samanburðarrækt var dreift á, en þar sjást engar þyrpingar eins og við 

er að búast. Á hinum tveim skálunum eru ræktir sem voru ummyndaðar með PCR afurðum til að 

mynda Sox2-DBHS83C (í miðjunni) og Sox2-DBHM102C (hægri). 

Plasmíðið var hreinsað úr 5 mL ræktarinnar með QIAprep Spin Miniprep Kit en 

gleymdist að bæta RNAasa í spunasúluna samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Mælingar 

á hlutfalli gleypni við 260/280 nm með Nanodrop sýndu að hlutfallið var óvenju lágt sem 

bendir til mikils magns RNA í sýninu. RNA gæti orðið til þess að tjáning Sox2-DBH fari 

úrskeiðis. Styrkur hreinsaða plasmíðsins var aftur mældur með Nanodrop við 260, 280 og 

230 nm. Mæliniðurstöðurnar eru teknar saman í Töflu 4. 
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Tafla 4. Niðurstöður Nanodrop mælinga á styrk á hreinsuðu plasmíði. Plasmíð hreinsað með 

QIAprep Spin Miniprep Kit frá XL-Gold frumum sem voru meðhöndlaðar með PCR afurð. 260/280 

hlutfallið bendir til þess að mikið magn af RNA sé í sýninu. 

 260 (nm) 280 (nm) 260/280 

Hlutfall  

260/230 

Hlutfall 

M102C 3,019 1,465 2,06 1,6 

S83C 2,653 1,263 2,01 1,51 

 

Raðgreiningar á plasmíðum sýndu fram á að PCR ummyndun Sox2-DBH með 

stökkbreytingunum Sox2-DBHS83C og Sox2-DBHM102C heppnaðist og 6xHis-Tag hali var 

ekki til staðar. Það að enginn 6xHis-tag hali var tjáður varpaði ljósi á að mistök voru gerð í 

framleiðslu plasmíðsins hjá framleiðanda og ný og rétt hönnuð genaferja sem innihélt 6xHis-

Tag var pöntuð.  

Afurð fyrstu Sox2-DBH PCR keyrslunnar var komið fyrir í Lemo21 (DE3) frumum 

með ummyndun sem heppnaðist. Tvær 1 L ræktir voru gerðar af Sox2-DBHS83C og Sox2-

DBHM102C fyrir hreinsun. Eftir að frumum var safnað og þær sprengdar með þvagefni var 

gerð tilraun til að nota Ni-IDA súlu við hreinsun próteinanna en það gekk illa. 

Tuttugu og fimm mL prufurækt var gerð fyrir Sox2-DBHM102C, Sox2-DBHS83C, Sox2-

DBHwt var sett í gang og SDS-hlaup keyrt (Mynd 11). Niðurstöður úr SDS rafdrætti sýndu 

sterkt band við ~13-15 kDa, en Sox2-DBH er um 12 kDa. SDS-hlaupið bendir því til þess 

að Sox2-DBH var til staðar í ræktinni. Prufuræktin var spunnin niður við 2800 g í 30 mínútur 

og vökvinn var keyrður á SDS-PAGE hlaupi (merkt v á Mynd 11). Frumumassinn var 

aðskilinn frá ætisvökvanum og leystur upp í 8 M þvagefni og 25 mM Tris við pH 8,0. Aftur 

var lausnin spunnin niður við 8600 g í 15 mínútur til að losna við óleysanleg efni, 

vökvafasinn skilinn frá og honum hlaðið á hlaupið (merkt p á Mynd 11). 

Sox2-DBH 
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Mynd 11. Rafdráttur próteina úr Sox2-DBH prufurækt. Brunnar merktir (v) og (p) koma frá sömu 

ræktunum. Það sem er merkt (v) stendur fyrir vökvafasa sem kom eftir að ræktin var sem var leyst 

upp í þvagefni var spunnið niður. Sama ræktin sem er með (p) er frá vökvafasanum sem kom eftir 

skilvindun frumumassans meðhöndlaður með 8 M þvagefni og 25 mM Tris við pH 8,0 og spunnin 

niður aftur. 

PCR hvarfið og mögnun genaferjunnar með XL-Gold 10 frumum var endurtekin frá byrjun 

með nýja plasmíðinu. XL-Gold 10 frumur sýndu ónæmi gegn chloroamphenicol 30 mg/L og 

kanamýsín 50 mg/L. XL-Gold rækt var hreinsuð með QIAprep spin miniprep kit og 

Nanodrop mælingar teknar (Tafla 5). Raðgreining sýndi að bæði Sox2-DBHS83C og Sox2-

DBHM102C með 6xHis-Tag voru til staðar. Því miður komst PCR afurðin ekki í tjáningu því 

rannsóknum þurfti að ljúka mun fyrr en áætlað var sökum Covid-19. 

Tafla 5. Niðurstöður Nanodrop mælinga nýja plasmíðinu, hreinsuðu. Plasmíð hreinsað með 

QIAprep Spin Miniprep Kit frá XL-Gold frumum sem voru meðhöndlaðar með PCR afurð. 260/280 

hlutfallið bendir til þess að það sé tiltölulega hreint DNA í sýninu. 

Sox2-DBH 260 (nm) 280 (nm) 260/280 

Hlutfall  

260/230 

Hlutfall 

M102C  1,511 0,814 1,86 2,12 

S83C 1,497 0,808 1,85 2,00 
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4.2 Ascl1 

4.2.1 Tjáning og ræktun 

Lemo21 (DE3) frumur, sem voru ummyndaðar með genaferjunni með Ascl1, mynduðu 

bakteríuþyrpingar en engar bakteríuþyrpingar mynduðust á samanburðarskálinni. Þrjár LB 

ræktir voru útbúnar, ein prufurækt og tvær stórar 1 L ræktir. Til að ákvarða hvort tjáning 

Ascl1 hafi borið árangur og til að besta aðstæður, var framkvæmd títrun með ramnósa en sú 

sykra stýrir magni lýsózíms sem er náttúrulegur hindri T7 RNA polýmerasa. Sex prufuræktir 

voru gerðar: ein rækt með ómeðhöndluðum Lemo21 (DE3) frumum (án plasmíðs) og fimm 

ræktir með mismunandi bakteríuþyrpingum úr Ascl1 ummyndun. Af þeim fimm var ein rækt 

án IPTG og hinar fjórar með IPTG og mismunandi magn (0, 2, 5 eða 10 µL) af ramnósa. 

Prufuræktinar voru fyrst settar í skilvindu við 6800 g í 15 mínútur, vökvinn svo 

aðskilinn frá og keyrður á hlaupi (v). Frumumassinn var svo leystur upp í 8 M þvagefni við 

pH 8,0. Aftur var lausnin sett í skilvindu við 8600 g í 15 mínútur, vökvafasinn var skilinn 

frá og honum hlaðið á hlaupið (p) (Mynd 12). Það var óvart hlaðið öfugt á brunni 4 og 5 

talið frá hægri í RHM stiglinum, það er ekki útilokað að ruglast hafi verið á fleiri brunnum í 

ramnósa stiglinum og því hefði verið betra að endurtaka tilraunina. Á forsteypta SDS-Page 

hlaupinu var sterkt band milli 30-40 kDa í rækt með IPTG en ekki í rækt án IPTG, Ascl1 er 

27,5 kDa að stærð. Það er greinilegt að ramnósi hefur áhrif á styrk bandsins milli 30-40 og 

að án IPTG er það ekki til staðar. Þetta eru sterkar vísbendingar um að bandið er próteinið 

Ascl1. 
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Mynd 12. Forsteypt SDS-Page hlaup af Ascl1 prufurækt sem athugar áhrif IPTG og ramnósa á 

tjáningu Lemo21(DE3) fruma á Ascl1. Það sem er merkt (v) stendur fyrir vökvafasa sem kom eftir 

að ræktin var sem var leyst upp í þvagefni var spunnið niður. Sama ræktin sem er með (p) er frá 

vökvafasanum sem kom eftir skilvindun frumumassans sem meðhöndlaður var með 10 % SDS og 

spunninn niður aftur. Það var óvart hlaðið öfugt á brunni 4 og 5 talið frá hægri í RHM stiglinum, 

það er ekki útilokað að það var ruglast á fleiri brunnum.  

4.2.2 Próteinhreinsun með súluskiljun 

Fyrsta hreinsun á Ascl1 á Ni-IDA súluefni sýndi þrjá toppa, tvo í dúa-pH stigli og einn þegar 

að imidazol-dúanum var bætt við (Mynd 13). Gleypnin milli 220 og 240 mínútna er að öllum 

líkindum frá imidazolinu sem gleypir við 280 nm. Sýni voru tekið úr öllum toppunum og 

þau keyrð á SDS-PAGE hlaupi. Stórt band á milli 30 og 40 kDa er áberandi á hlaupinu 

(Mynd 14) en Ascl1 er þó aðeins um 27,5 kDa að stærð. Prótein sem innihalda hátt hlutfall 

innansameindaóreiðu hafa tilhneigingu til þess að hafa óvenjulegan ferðahraða á SDS-PAGE 

hlaupum sökum sérstakrar amínósýruraðar, svo það kemur ekki endilega á óvart að sjá sterkt 

band við gildi hærra en 27,5 kDa. SDS-PAGE hlaup af afurð hreinsunar bendir til þess að 

hreinsun á Ascl1 hafi heppnast.  
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Mynd 13. Súluskiljunargraf graf af hreinsun Ascl1 með Ni-IDA súluefninu. Grafið sýnir aðeins 

keyrslu eftir að hleðslufasa er lokið og pH-stigull er byrjaður. pH stigullinn byrjaði á pH 8 og endaði 

á pH 3. 

 

Mynd 14. SDS-PAGE hlaup af Ascl1 Ni-IDA hreinsun Ascl1. Toppar 1 og 2 samsvara 

svæðisbundnum toppum í pH stigli og toppur3 er gleypnitoppur í byrjun imidazol skols á Mynd 13. 

Staðallin sem var notaður var PageRuler #26616 frá Thermo Scientific. Hleðsluefni er sýni af 

lausninni sem var hlaðið á súluna og gegnumflæði er sýni frá allri lausninni sem var keyrt í 

gegnum súluna fyrir pH skol. 
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Önnur hreinsun eftir 1 L Ascl1 rækt var framkvæmd. Við þessa hreinsun var pH stigull styttri 

og svo var að auki notaður 30 mínútna 0,1 M imidazol stigull við losun. Engin toppur var 

sjáanlegur þegar pH-stiglinum var beitt. Það kom toppur í byrjun stigulsins þegar imidazol-

dúanum var veitt á súluna (Mynd 13). Toppur 1 er Ascl1 að losna í byrjun stigulsins svo það 

er hugsanlegt að imidazol-stigull yfir lengri tíma með veikari imidazol lausn gæfi hreinni 

afurð.  

SDS hlaup var keyrt en eitthvað fór úrskeiðis í steypingunni og niðurstöðurnar voru 

mjög óskýrar. Keyrt var forsteypt hlaup af imidazol toppinum sem merktur er 1 á Mynd 16 

ásamt DTT prófi með ofgnótt DTT og án DTT. Stórt band um 30 kDa er greinilegt, en það 

samsvarar Ascl1 sem er 27,5 kDa. DTT prófið sýni að DTT hefur ekki áhrif á SDS hlaupið 

sem bendir til þess að tvísúlfíð brýr séu ekki að myndast en frekari próf þyrfti til að staðfesta 

þetta.  

 

Mynd 15. Súluskiljunargraf graf af hreinsun Ascl1 með imidazol stigul á Ni-IDA súlu. Grafið 

byrjar þegar hleðslufasa er lokið og byrjað er að veita pH-dúa á súluna. Toppur 1 er í byrjun 

imidazol stigulsins. 
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Mynd 16. SDS hlaup af toppi 1 úr Ni-IDA hreinsun Ascl1 með imidazol stigli. Forsteypt hlaup með 

sýni frá þremur mismunandi sýnum. Ofþynnta sýnið er ekki merkilegt fyrir þetta verkefni. Toppur 1 

er imidazol toppur frá seinni Ascl1 hreinsun. staðallinn sem var notaður var PageRuler flus frá 

Thermo Scientific.  

Toppur þrjú úr fyrri Ascl1 hreinsuninni var himnusíaður í 100 mM glýsín buffer yfir 

nótt til þess að koma próteininu í dúa sem truflar ekki CD róf. Toppur 1 úr seinni Ascl1 

hreinsun var einnig himnusíaður í 25 mM glýsín en próteinið féll út. Áætlað var að 

endursvipmóta próteinið en ekki kom til þess því rannsóknir stöðvuðust fyrir áætlaðan tíma.  

4.2.3 Hringskautunarmælingar á Ascl1 

Toppur þrjú úr fyrri Ascl1 hreinsuninni var himnusíaður í 100 nM glýsín buffer yfir nótt til 

þess að koma próteininu í dúa sem truflar ekki CD róf. Rófið sýnir neikvætt lágmark í 

kringum 207 nm og 222 nm, sem gefur sterklega til kynna að það sé annars-stigs bygging til 

staðar (Mynd 17).24 Þessar niðurstöður eru í góðu samræmi við NMR rannsóknir og 

tölvulíkön sem benda til þess að Ascl1 innihaldi -helixa.21 Gleypnin við 280 nm var mæld 
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sem 1,309 A. Með lögmáli Beer´s og fræðilegan eðlisgleypnistuðul sem reiknaður var í 

Protparam út frá amínósýrusamsetningu, var ákvarðað að próteinstyrkur Ascl1 í sýninu var 

990 μM. 

 

Mynd 17. CD róf af Ascl1 úr í 100 mM glýsín buffer. CD róf var tekið af Ascl1 hreinsun í buffer 

sem truflar ekki CD mælingu. CD róf sýna ákveðin munstur við tilvist ákveðinna annars stigs 

bygginga, mynstrið á þessu rófi bendir til að það séu -helixar í sýninu.  

Toppur 1 úr seinni Ascl1 hreinsun var einnig himnusíaður í 25 mM glýsín en próteinið féll 

út. Áætlað var að endursvipmóta próteinið en ekki kom til þess því rannsóknir stöðvuðust 

fyrir áætlaðan tíma.  
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5 Lokaorð 

Markmið verkefnisins var að búa til afbrigði af DNA bindisvæði frumkvöðlaþáttarins Sox2-

DBH. Ætlunin var að tjá afbrigði og hreinsa, og framkvæma svo hringskautunarmælingar til 

að meta byggingu og stöðugleika sem undirbúning fyrir ES-FRET tilraunir. Eftir tjáninguna 

gekk Ni-IDA hreinsunin illa sem svo kom í ljós, eftir raðgreiningu, að væri vegna skorts á 

6xHis-Tag hala og þar af leiðandi var ómögulegt að hreinsa Sox2-DBH með Ni-IDA 

súlu. Pöntuð var ný genaferja, í þetta skiptið með réttum 6xHis-Tag hala og ferlið var 

endurtekið. Nýja plasmíðið var stökkbreytt og tjáð, raðgreining á stökkbreytta plasmíðinu 

staðfesti að tjáningin heppnaðist. Verkefnið fór ekki lengra vegna tímaskorts en næstu skref 

væru að tjá stökkbreytta DNA bindisvæðið í Lemo21 frumum fyrir próteinframleiðslu. 

Á meðan beðið var eftir nýja Sox2-DBH plasmíðinu var unnið að því að tjá og 

hreinsa frumkvöðlaþáttinn Ascl1 með sömu nálgun. Tjáning í Lemo21(DE3) bar árangur og 

SDS-hlaup af afurð Ni-IDA súluhreinsunar sýndi sterkt band sem samvarar stærð Ascl1 en 

engin meiriháttar óhreinindi voru til staðar (Mynd 14,16). 

 Tekið var hringskautunarróf af afurð hreinsunar sem sýndi skýrt merki um α-helix. 

Næsta skref hefði verið að skoða bræðsluferil Ascl1 en hætta þurfti rannsóknum með stuttum 

fyrirvara vegna heimsfaraldurs. Þrátt fyrir það höfðu mikilvæg fyrstu skref þegar verið tekin 

í áttina að því að gera ES-FRET mælingar á frumkvöðlaþáttunum tveimur. Frekari hreinsun 

á próteinunum væri nauðsynleg áður en hægt væri að merkja þau með flúrljómandi hópum 

sem er forsenda fyrir greiningu með ES-FRET. Niðurstöður úr ES-FRET rannsóknum á 

Sox2-DBH og Ascl1 gætu varpað ljósi á hlutverk óreiðusvæða við víxlverkun 

frumkvöðlaþátta við litnisagnir, og veitt innsýn inn í hlutverk óreiðu í próteinum almennt. 
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Viðauki A 

Tafla 6. DNA röð Ascl1 sem pantaða genaferja fyrir ASCL1. 

Ascl1 

Skerðiset NcoI – Histidín hali – HRV 3C bindiset  
 NdeI skerðiset – XhoI skerðiset  

5‘ CCATGGGCCACCATCACCATCACCATCTTGAAGTCCTCTTTCAGGGACCCCATATGGA 

GAGCAGCGCGAAGATGGAAAGCGGTGGCGCGGGTCAGCAACCGCAACCGCAACCGCAG 

CAACCGTTCCTGCCGCCGGCGGCGTGCTTCTTTGCGACCGCGGCTGCTGCGGCTGCTGCG 

GCTGCCGCGGCGGCGGCGCAGAGCGCGCAGCAACAACAGCAGCAACAACAACAACAAC 

AGCAAGCGCCGCAACTGCGTCCGGCGGCGGATGGTCAACCGAGCGGTGGCGGTCACAAG 

AGCGCGCCGAAGCAAGTGAAACGTCAGCGTAGCAGCAGCCCGGAGCTGATGCGTTGCA 

AACGTCGTCTGAACTTCAGCGGCTTTGGTTACAGCCTGCCGCAGCAACAGCCGGCGGCG 

GTGGCGCGTCGTAACGAGCGTGAACGTAACCGTGTGAAGCTGGTTAACCTGGGCTTCGC 

GTGCGTGAGCACGTTCCGAACGGTGCGGCGAACAAGAAAATGAGCAAAGTGGAGACCCT 

GCGTAGCGCGGTTGAATACATCCGTGCGCTGCAACAGCTGCTGGACGAACATGATGCGT 

GAGCGCGGCGTTTCAGGCGGGCGTTCTGAGCCCGACCATTAGCCCGAACTATAGCAAGA 

CCTGAACAGCATGGCGGGCAGCCCGGTTAGCAGCTACAGCAGCGACGAGGGTAGCTATG 

ATCCGCTGAGCCCGGAGGAACAGGAACTGCTGGATTTCACCAACTGGTTTTAACTCGAG 3’ 
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Tafla 7. DNA röð gensins fyrir Sox2 DBH. Undirstrikuðu kirnunum var stökkbreytt til að fá systeín. 

Sox2 DBH 
Skerðiset NcoI – Histidín hali – HRV 3C bindiset 

NdeI skerðiset – XhoI skerðiset –  
5‘.CCATGGGCCACCATCACCATCACCATCTTGAAGTCCTCTTTCAGGGACCCCATATG 

GACCGTGTGAAACGTCCGATGAACGCGTTCATGGTTTGGAGCCGTGGCCAGCGTC 

GTAAGATGGCGCAAGAGAACCCGAAAATGCACAACAGCGAAATCAGCAAGCGTCT 

GGGTGCGGAGTGGAAACTGCTGAGCGAGACCGAAAAGCGTCCGTTTATTGACGAA 

GCGAAACGTCTGCGTGCGCTGCACATGAAGGAGCACCCGGATTACAAATATCGTC 

CGCGTCGTAAGACCAAAACCCTGATGTAACTCGAG 3‘ 
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Viðauki B 

Tafla 8. Amínósýruröð villigerðar Sox2. 

Sox2 

systeín amínósýrur – DBH svæði 

        10         20         30         40         50 

MYNMMETELK PPGPQQTSGG GGGNSTAAAA GGNQKNSPDR VKRPMNAFMV  

        60         70         80         90        100 

WSRGQRRKMA QENPKMHNSE ISKRLGAEWK LLSETEKRPF IDEAKRLRAL  

       110        120        130        140        150 

HMKEHPDYKY RPRRKTKTLM KKDKYTLPGG LLAPGGNSMA SGVGVGAGLG  

       160        170        180        190        200 

AGVNQRMDSY AHMNGWSNGS YSMMQDQLGY PQHPGLNAHG AAQMQPMHRY  

       210        220        230        240        250 

DVSALQYNSM TSSQTYMNGS PTYSMSYSQQ GTPGMALGSM GSVVKSEASS  

       260        270        280        290        300 

SPPVVTSSSH SRAPCQAGDL RDMISMYLPG AEVPEPAAPS RLHMSQHYQS  

       310  

GPVPGTAING TLPLSHM     

 

Tafla 9. Amínósýruröðin útfrá tjáningu DNA plasmíðs Ascl1. (Sjá viðauka A) 

Breytt Ascl1 

 systeín amínósýrur –poly-A svæði – poly-Q svæði – bHLH 

                        10         20         30         40 

HHHHHHLEVLFQGPH MESSAKMESG GAGQQPQPQP QQPFLPPAAC FFATAAAAAA 

                        50         60         70         80 

                AAAAAAAQSA QQQQQQQQQQ QQAPQLRPAA DGQPSGGGHK  

                        90        100        110        120 

                SAPKQVKRQR SSSPELMRCK RRLNFSGFGY SLPQQQPAAV  

                       130        140        150        160   

                ARRNERERNR VKLVNLGFAT LREHVPNGAA NKKMSKVETL  

                       170        180        190        200 

                RSAVEYIRAL QQLLDEHDAV SAAFQAGVLS PTISPNYSND  

                       210        220        230        

                LNSMAGSPVS SYSSDEGSYD PLSPEEQELL DFTNWF*  
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Tafla 10. Amínósýruröðin útfrá tjáningu DNA plasmíðs Sox2-DBH. (Sjá viðauka A) 

Breytt Sox2-DBH 
Stökkbreyting S83C – Stökkbreyting M102C 

         

                                                                       50         60         70 

HHHHHHLEVLFQGPHMDR VKRPMNAFMV WSRGQRRKMA QENPKMHNSE 

                           80         90        100 

                   ISKRLGAEWK LLSETEKRPF IDEAKRLRAL  

                          110        120             

                   HMKEHPDYKY RPRRKTKTLM * 

 

      

 

 

 


