
 

Förminskning av en DNA-plasmid för kloning i fotosyntetiserande 
bakterier 

Andreas Constantinou 

Den syntetiska biologin har under det senaste årtiondet vuxit fram som ett lovande 
forskningsfält för framtiden. Fältet grundar sig på att man utnyttjar den samlade kunskapen 
från molekylärbiologin till att koppla samman små DNA-bitar och gener till avancerade 
biologiska kretsar. Kretsarna kan sedan användas för omprogrammering av celler, som då får 
en ny, önskvärd funktion. För att göra det enklare att koppla samman sådana DNA-bitar 
grundade forskare vid Massachusetts Institute of Technology i Boston för några år sedan en 
ny standard för kloning av DNA i biologiska celler. Standarden gör det möjligt att koppla 
samman vilka standardiserade DNA-bitar, BioBricks, som helst och klistra in dem i särskilda 
DNA-behållare som kallas plasmider. Plasmiderna, som även de består av DNA, stoppas 
sedan in i celler där de DNA-bitar man har kopplat samman kan börja utföra de funktioner 
man är intresserad av. 

Eftersom olika celler kräver olika verktyg och tekniker för kloning, utvecklade forskare vid 
Uppsala universitet nyligen en plasmid som är anpassad till den nya kloningsstandarden, men 
till skillnad från andra, liknande DNA-behållare också kan användas i fotosyntetiserande 
bakterier, även kallade cyanobakterier. Eftersom cyanobakterier kan omvandla energin från 
solen till kemiskt bunden energi hoppas man inom den syntetiska biologin i framtiden kunna 
omprogrammera dessa bakterier till att framställa nya typer av biobränslen. 

För att ha en så liten negativ påverkan på cellen som möjligt är det fördelaktigt om plasmider 
också är så små som möjligt. I den här studien har jag undersökt möjligheten att förminska 
den nyutvecklade plasmiden genom att ta bort delar som inte är nödvändiga vid kloning. Jag 
har bland annat funnit en region som vanligtvis är nödvändig för att plasmiden ska kunna 
förflyttas mellan olika celler; regionen är dock inte nödvändig för plasmidens ”överlevnad”. 
Genom att ta bort denna region och ersätta den med en betydligt mindre region från en annan 
plasmidtyp, skulle plasmiden teoretiskt sett kunna behålla sin förmåga att förflyttas mellan 
celler, men då bara i närvaro av den andra plasmidtypen. Detta skulle inte påverka plasmidens 
användbarhet vid kloning, men skulle förminska dess storlek med nästan en femtedel. 

Jag har med plasmiden som grund skapat ett antal standardiserade DNA-komponenter, som 
senare kan kopplas samman till en ny, förminskad version av plasmiden. Jag har utöver detta 
även testat funktionen hos befintliga standardkomponenter som uttrycker resistens för olika 
antibiotika, samt skapat en komponent som uttrycker resistens mot ännu ett antibiotikum, att 
användas med den nya plasmiden. Resistens mot antibiotika används ofta vid kloning, 
eftersom det gör det möjligt att skilja på och lokalisera de celler som bär på en specifik 
plasmid. 
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