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Allt liv på jorden kan delas in i tre grupper som kallas arkéer, bakterier och eukaryoter. 
Arkéer ser ut som bakterier och troddes länge vara ovanliga sådana då de endast hade hittas i 
extrema miljöer som heta källor och salta öknar. Studier av deras arvsmassa påvisade att 
arkéer har mer gemensamt med eukaryoter, som inkluderar flercelliga organismer, än med 
bakterier.  
 
En av anledningarna till att studera arkéer är att arkéer och eukaryoter har lika informations-
processer runt arvsmassan. Istället för att använda komplicerade eukaryota celler kan man 
studera en encellig organism som har en mindre arvsmassa och är enklare att odla. En arké 
som har studerats mycket är Sulfolobus acidocaldarius. I en studie av S. acidocaldarius har 
man funnit två proteiner som tros vara inblandad vid celldelningen. Dessa proteiner är 
regulatoriska proteiner, även kallade transkriptionsfaktorer eftresom de kontrollerar genernas 
användning. Mitt mål har varit att försöka hitta var i arvsmassan dessa två 
transkriptionsfaktorer binder, och att sätta upp metoden för detta och anpassa den för arkéen 
S. acidocaldarius. Jag använde mig av en metod speciellt utvecklad för att studera DNA-
bindande proteiner som t.ex. transkriptionsfaktorer. Metoden som kallas för ChIP-chip 
(Chromatin Immunoprecipitation-chip) är egentligen en sammanslagning av två metoder. Till 
min hjälp hade jag mikromatriser från en tidigare studie av S. acidocaldarius. 
Mikromatriserna består av glasskivor etsade med organismens alla gener; de kallas även för 
chip. Den första delen av metoden går ut på att man på kemisk väg fixerar 
transkriptionsfaktorer på dess positioner i DNAt. Med ultraljud bryter man sönder celler och 
DNA för att med hjälp av specifika antikroppar som endast känner igen sin specifika 
transkriptionsfaktor, fånga upp DNA-bitar med transkriptionsfaktorer bundna till sig. DNA 
som motsvarar bindningsstället för den aktuella transkriptionsfaktorn renas för att användas i 
nästa steg. Den andra delen i metoden använder chipet som referens för att hitta 
bindningsstället. Lika DNA-bit binder lika DNA i mikromatriserna.  
 
Sammanfattningsvis kan jag påstå att jag lyckades utföra metoderna var och en för sig. Dock 
lyckades jag inte identifiera bindningsställena för transkriptionsfaktorerna från chipen. Den 
första delen av metoden gav för liten mängd DNA för att upptäckas; jag skulle vilja kopiera 
upp den lilla mängden DNA för att sedan åter igen applicera det på mikromatriser. 
Antikropparna jag använde var gjorda för att känna igen en liten del av sin 
transkriptionsfaktor. Ett framtida projekt skulle vara att använda antikroppar som känner igen 
hela proteinet.  
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