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I alla levande organismer styrs uttrycket av olika gener delvis av transkriptionsfaktorer. 
Transkriptionsfaktorerna är proteiner som aktiveras beroende på olika omständigheter i en 
cell, som till exempel vatten- eller näringsbrist. Ett protein kodas alltid av en gen som i sin 
tur är en del av organismens DNA. Genom att en enda transkriptionsfaktor kan påverka 
uttrycket av flera gener kan organismen snabbt ställa om sin proteinproduktion och därmed 
sin förmåga att handskas med förändringar i levnadsmiljön. 
 
Det är viktigt att ha kännedom om när och i vilka vävnader en gen uttrycks för att kunna ta 
reda på proteinets funktion i organismen. När man vet under vilka förhållanden som genen 
uttrycks kan man gå vidare med andra studier, till exempel vilka andra gener som påverkar 
uttrycket av den aktuella genen. På det här viset bygger man gradvis upp en förståelse för i 
vilka processer och under vilka betingelser genen är viktig. 
 
I det här arbetet undersökte jag var, när och till viss del även hur mycket sex medlemmar i en 
familj transkriptionsfaktorer uttrycks i växten backtrav, Arabidopsis thaliana. De här 
proteinerna, AtAP2.1, AtAP2.4, AtAP2.5, AtAP2.6, AtAP2.8 och AtAP2.9, innehåller alla 
en bevarad region som kallas APETALA2-domänen, och som anses binda till DNA. Det har 
visats att ABI4, en nära släkting till dessa proteiner och som också innehåller domänen, har 
en viktig roll under fröets mognadsprocess. Genom att använda mig av en metod som kan 
detektera vilka proteiner som produceras vid ett visst tillfälle, kunde jag kartlägga det 
tidsmässiga uttrycksmönstret. Metoden ger också en mycket grov uppskattning om hur 
mycket protein som produceras vid ett visst tillfälle. Som komplement till detta använde jag 
också vävnadsinfärgning där man får en blå färg hos de vävnader som uttrycker genen. 
Genom att studera infärgade plantor i en lupp kunde jag avgöra i vilka delar som proteinerna 
produceras. Jag kartlade här det grundläggande produktionsmönstret för de här sex 
proteinerna och föreslog dessutom möjliga funktioner för dem. 
 
Dessutom använde jag en variant av Arabidopsis som innehåller genen för luciferin kopplad 
till promotorn för transkriptionsfaktorn ATHB7. Luciferin är det protein som får eldflugor att 
lysa, medan promotorn är den del av genen transkriptionsfaktorerna binder till för att få 
genen att uttryckas. Resultatet blir ett protein som skickar ut ljus när det uttrycks, vilket är 
samtidigt som ATHB7 uttrycks. Med hjälp av detta protein kan man sedan studera om 
genuttrycket av ATHB7 förändras då man muterar andra gener. Efter att jag bestämt under 
vilka förhållanden som ljussignalen blir som tydligast muterade jag linjen. Tyvärr räckte inte 
tiden till för att analysera resultaten av denna mutagenisering. 
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