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Abstract

The M1 protein in the influenza virus is thought to have a major part in the forming

and spreading of the virus which would make it a suitable target for antiviral drugs. The

method used in order to produce the M1 protein using E. coli-bacteria was a standard

procedure for cloning, transforming and inducing protein expression. The method used

proved to be highly effective since we were able to show that the use of IPTG induced the

expression of the M1 protein in E. coli. In order to make sure that the desired outcome

was achieved, the use of electrophoresis gels were applied. The main issue is the limited

amount of knowledge there is about the M1 protein. With a reliable method of producing

the protein, more time and resources can be spent on researching new and more effective

antivirals.

Introduktion

Varje år dör mellan 250.000 och 500.000 i spora-

diska fall av influensan,12 men vid flera tillfällen i

historien har även vissa stammar orsakat pande-

mier.1 1918 härjade spanska influensan som döda-

de omkring 50 miljoner människor.2 Detta motsva-

rade >2.5% av världens befolkning jämfört med

andra pandemier som oftast ligger <0.1% av be-

folkningen.2 Idag skulle >2.5% motsvara ungefär

175 miljoner människor.3

Influensan är ett höljevirus med transmembra-

na glykoprotein som gör att viruset kan fästa och ta

sig loss fr̊an värdceller.6 Ett glykoprotein, hemagg-

lutinin (HA), binder till sialinsyra, som finns p̊a

värdcellernas membran, och hjälper till med att

släppa ut virusets genetiska information i värdcel-

len.1 Neuraminidas (NA), det andra glykoprotei-

net, har en enzymatisk funktion att klyva bind-

ningar mellan HA och värdcellen i ett sent skede

av replikationen.4 Tidigare rapporter visar att M1-

proteinet sitter mellan virusets lipidhölje och ytt-

re membran7 och att M1 ger virus partiklarna sin

struktur.6

De främsta försvaren mot influensan idag är

vaccin i form av döda eller försvagade virus och

mediciner som riktar in sig p̊a M2 proteinet eller

NA.1 Studier har visat att flera virus utvecklat re-

sistans mot dessa mediciner vilket belyser faktumet

att nya metoder för att stoppa virus m̊aste utveck-

las.1

Fr̊ageställningen som undersöks i denna rap-

port, huruvida framställningen av M1-protein ur

E. coli-bakterier är möjlig, är en del av vad som en

dag kan leda till nya mediciner mot influensavirus.

För att kunna forska p̊a M1 behövs en effektiv och

p̊alitlig process för framställningen av proteinet för

att korrekt och användbar forskning ska kunna gö-

ras inom ämnet.

Material och metod

Experimentet inleddes med att agarplattor med

olika antibiotika, Ampicillin, Tetracyklin och Chlo-

ramphenicol, förbereddes. Fyra sorters modifierade

stammar av arten E. coli användes. Dessa var XLG,

Rosetta 2, samt XLG med plasmiderna pET21d

respektive pHW187. XLG och Rosetta 2 gjordes

kompetenta och frystes sedan ned. Stammarna med

plasmiderna, pET21d och pHW187, inkuberades

tills de befann sig i en logaritmisk tillväxtfas. Sedan

centrifugerades 6ml av lösningarna, supernatan-

terna avlägnades och pelleterna resuspenderades i

600 µL vatten. Därefter extraherades plasmiderna

med PureYield
TM

Plasmid Miniprep System.8

För att amplifiera pET21d kördes en PCR
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med forwardprimers (5’ CTCGAGCACCACCAC-

CAC 3’) och reverseprimers (5’ CATGGTA-

TATCTCCTTCTTAAAGTTAAAC 3’). Även ge-

nen M1 i pHW187d kopierades med forward

primers (5’ CTTTAAGAAGGAGATATACCAT-

GAGTCTTCTAACCGAGGTCGAAAC 3’) och

reverse primers (5’ GGTGGTGGTGGTGCTC-

GAGTCACTTGAATCGTTGCATCTGCAC 3’).

M1 i pHW187d kördes ocks̊a med reverse-nostop

primer (5’ GGTGGTGGTGGTGCTCGAGCTT-

GAATCGTTGCATCTGCACC 3’) som ger his-

tag.

PCR-produkterna kontrollerades p̊a en 1%

agarose-gel. Dessa transformerades in i XLG-

celler, vilka sedan inkuberades p̊a selektiva plattor.

Koloni-PCR och en ny 1% agarose-gel utfördes som

kontroll. De nya plasmiderna extraherades och för

att kontrollera att M1-genen, med och utan his-tag,

ligerats in i vektorn rätt testades dessa p̊a en 1%

agarose-gel. De klipptes med restriktionsenzymet

NcoI innan elektroforesen p̊abörjades. Transforma-

tion in i Rosetta 2 utfördes sedan. IPTG reglerar

genen p̊a samma sätt som laktos men bryts inte

ned. Därför användes IPTG för att f̊a en stabil och

hög transkription av genen innan produkten testa-

des i en elektroforesgel för att p̊avisa M1-protein.

(a)

100bp-

stege

(b) M1-gen och pET-vektor efter PCR

med 100bp-stege till vänster och 1kb-

stege till höger.

(c) 1kb-

stege

(d) M1-gen fr̊an koloni-PCR med 1kb-

stege till vänster.

(e) 1kb-

stege

(f) Uppklippta plasmider med 1kb-

stege till vänster

(g)

kDa-stege
(h) Proteingel med 10-200 kDa-stege till höger
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Resultat

Figur (b) visar agarose-gelen där PCR-produkten

av pET21d och pHW187 körts. I första brunnen,

till vänster, har vi en 100bp-stege och längst till

höger en 1kb-stege. I brunn 2-4 finns pET21d-

vektorn, i 5-7 M1-genen och i brunn 8-10 M1-genen

med his-tag.

I figur (d) visas agarose-gelen p̊a koloni-

PCR:en. Det som eftersöks är M1-genen i 27 kolo-

nier som hade tagits fr̊an tre plattor. De 18 första

brunnarna, efter 1kb-stegen, var kolonier med en-

bart M1 och de sista nio var M1-genen som hade

his-tag.

Den tredje agarose-gelen, figur (f), kördes med

syftet att kontrollera att rätt plasmid bildats.

Plasmiden var sönderklippt i tv̊a delar och frag-

menten skulle ha en storlek p̊a drygt 6kB respek-

tive 0.1kB. I brunn 2,4,6 och 8 fanns de sönder-

klippta plasmiderna. Till höger om var och en av

dessa brunnar fanns respektive oklippta plasmider.

I de fyra första brunnarna fanns enbart plasmider

eller plasmidrester med M1-genen. I de fyra sista

brunnarna fanns M1-genen med his-tag.

Fr̊an fyra kolonier kördes tre prover vardera,

oinducerad, inducerad i 1h och inducerad i 2h, och

figur (h) visar att i sex av tolv brunnar finns ett

band mellan 25 och 30 kDa. De band p̊a gelen till

vänster, var fr̊an en koloni med plasmid och enbart

M1-genen och de fyra band p̊a den högra gelen var

fr̊an tv̊a olika kolonier med M1-genen med his-tag.

Diskussion

Gelerna var viktiga verktyg för att kontrollera att

varje steg i processen gav rätt produkt. I delmo-

menten fanns alltid en risk för fel och med gelerna

kunde resultaten särskiljas.

Figur (b) visar att PCR p̊a pET21d-vektorn ba-

ra gav ett av tre lyckade resultat p̊a en storlek mel-

lan 5 och 6kb. Vektorn borde inneh̊alla 5.4kb.9 Alla

tre band fr̊an M1-genen och tv̊a av M1-genen med

his-tag l̊ag mellan 0,5 och 1kb. Eftersom M1-genen

var knappt 0.8kb11 visar detta att kopieringen lyc-

kats. Vektorn borde ha g̊att i fler PCR-cykler för

att tillräckligt med produkt skulle bildas och där-

med ge ett tydligare resultat i gelen. I den åttonde

brunnen med M1-gen med his-tag har produkten

g̊att betydligt längre än i övriga. Detta tyder p̊a

att det endast fanns sm̊a fragment utan M1-gen,

t.ex. primers.

I (d) eftersöks M1-genen och M1-genen med his-

tag för att bekräfta att dessa ligerats in i vektorn.

17 av 27 band bekräftar detta. I övriga har liga-

tionen misslyckats. Detta kan bero p̊a att vissa av

plasmiderna g̊att ihop själva utan M1-genen, med

eller utan his-tag.

I figur (f) var det den modifierade plasmiden

som kontrollerades. Eftersom den var uppklippt i

tv̊a bitar skulle det ocks̊a synas tv̊a band, ett p̊a

6kb och ett p̊a 0.1kb. Bilden visade tydligt dessa

tv̊a band i brunn tv̊a och sex. I brunn fyra syntes

inte n̊agot band p̊a 0.1kb och i brunn åtta syntes

inget tydligt band p̊a 6kb. S̊aledes hade vi tv̊a posi-

tiva resultat medan de tv̊a övriga var osäkra. Trots

det var plasmiden i brunn 8 godkänd b̊ade fr̊an

sekvenseringen och i proteingelen medan brunn 4

bevisades felaktig i b̊ada. I brunnarna med hela

plasmider kunde tv̊a tydliga band urskiljas. Detta

bevisar nödvändigheten att klippa upp plasmiden

d̊a dessa band är fr̊an den vanliga plasmiden och

supercoil-versionen av dessa. Banden s̊ag alla unge-

fär lika ut och visade inte skillnaderna som visades

när de var uppklippta.

M1 är ett 252 aminosyror l̊angt protein11 och

väger 28 kDa.10 Proteingelen (h) visar tydligt sex

stora band mellan 25kDa och 30 kDa vilket bekräf-

tar att det är M1.
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Framtida forskning

NA och M2 har länge varit m̊al för läkemedel för

att förhindra influensan.1 Men eftersom influensa-

viruset ständigt förändras och utvecklar resistens

mot mediciner krävs hela tiden ny forskning.1 Det

finns fortfarande mycket okänt hos viruset. Första

steget är att studera virusets alla ing̊aende delar.

M1 är en av dessa delar där vidare undersökning-

ar behövs och proteinet kan bli ett framtida m̊al

för läkemedel. Det verkar som att M1 har en viktig

del i ytproteinernas, NA och HA, gruppering p̊a

virusets yta. Det g̊ar i dagsläget inte att säga hur

NA och HA binder till själva viruset. Det är dock

känt att M1 finns precis innanför membranet och

det finns teorier om att NA och HA binder till just

M1.6 Stämmer detta kan M1 bli ett attraktivt m̊al

för mediciner, främst eftersom virusets förm̊aga att

sprida sig skulle kunna p̊averkas.
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