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Alla levande organismer bär sina arvsanlag i en molekyl som heter DNA. I DNA-

molekylen finns all den information som en organism behöver för att överleva.  

 

Denna information finns lagrad i sekvenser som kallas gener. Generna avkodas till olika 

RNA-molekyler som sedan kan användas för att skapa proteiner. Vilka gener som kopieras 

till RNA-molekyler och används vid olika tillfällen bestäms med hjälp av genreglering. 

Det finns många sätt för gener att sättas på eller stängas av, denna studie har fokuserat på 

så kallade små icke-kodande RNAn, så kallade sRNA ("small RNAs"). 

 

 

Jag har studerat två av dessa små ickekodande RNAn som heter OmrA och OmrB i 

bakterien Escherichia coli (E. coli) som vi människor har naturligt i vår mag- och 

tarmkanal. Dessa två RNA-gener ligger bredvid varandra i bakteriens kromosom och tros 

ha uppkommit genom en så kallad duplicering, där det från början var bara en gen som 

sedan har blivit två. En anledning som styrker detta är att de har en nästan identisk sekvens 

med bara några få olikheter i mitten av genen. Jag har lyckats visa att uttrycket för dessa 

två olika RNAn varierar beroende på temperaturen som bakterierna befinner sig i, och att 

dessa skillnader i uttrycket beror på att de regleras på olika sätt. Detta är spännande då det 

antyder att dessa två RNAs börjat få delvis olika funktioner. T.ex. kan det tänkas att de 

regleras på olika sätt därför att OmrA och OmrB i sin tur reglerar olika proteiner. Vilka 

dessa proteiner är har vi i dagsläget ingen kunskap om, men min grupp undersöker denna 

fråga för tillfället. 

 

Jag har också tagit fram en metod för att identifiera så kallade aktivatorer eller repressorer, 

alltså det som styr proteiner som aktiverar eller inhiberar (sätter på eller stänger av) 

generna för OmrA och OmrB. Jag använde en genmodifierad E. coli-bakterie där 

mutationer framkallas slumpmässigt i en gen. Dessa genmodifierade bakterier odlades 

sedan på speciella plattor där bakterierna ändrar färg beroende på hur deras arvsmassa, 

alltså deras DNA, ser ut. Utan påverkan på aktivatorer eller represorer till OmrA eller 

OmrB blir bakterierna gråa men om en mutation har skett så ändrar bakterien färg till svart 

eller vit. Denna färg skiftning är detekterbar med blotta ögat och genom detta tror vi oss 

kunna identifiera de olika styrproteinerna som ansvarar för de olika genuttrycksmönstren 

för dessa "nästan lika" men ändå olika sRNA. 

  


