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 Sammendrag 
Det humane genet WWOX har blitt identifisert av flere uavhengige forskningsgrupper i 

forbindelse med studier av strukturelle abnormaliteter på kromosom 16q i ulike 

krefttyper. Genet er lokalisert innenfor kromosom 16q23.3-24.1, et område hvor det er 

observert høy frekvens av tap av heterozygositet (LOH) i en rekke tumorer og 

tumorcellelinjer. Det er observert endret WWOX-ekspresjon i flere krefttyper, inkludert 

karsinomer av bryst, prostata, luftrør, lunge, bukspyttkjertel og mage. I flere tumorer og 

tumorcellelinjer av ulik opprinnelse, hvor nivået av fullengde WWOX-transkript er svært 

lavt, er det blitt påvist uttrykk av kortere, ufullstendige WWOX-transkripter. Flere 

observasjoner har indikert at WWOX-proteinet fungerer som en tumorsuppressor, og 

WWOX har blitt vist å interagere med p53 homologen p73.  

 

Stabil opprettholdelse av store innskudd i bakterielle og P1 deriverte kunstige 

kromosomer (BACer og PACer), gjør at disse er svært hyppig brukt i studier av 

mammalske gener. Introduksjon og ekstrakromosomal opprettholdelse av PAC/BAC i 

mammalske celler krever ikke integrering i vertsgenomet. Dette reduserer risikoen for 

mutasjoner ved integrering.  

 

Denne oppgaven gikk ut på å konstruere et fullengde WWOX-cDNA-konstrukt med    

6,4 kb av det native WWOX-oppstrømsområdet som promoter. Dette ble satt inn i PAC-

vektoren pPAC6 for å muliggjøre ekstrakromosomal opprettholdelse i mammalske celler. 

Deretter ble konstruktet transfektert inn den humane brysttumorcellelinjen SK-BR-3 hvor 

fullengde WWOX ikke ble detektert i en tidligere studie.  
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1 Innledning  

1.1 Det humane genom og alternativ spleising 
Størrelsen på det humane genom er estimert til 3.2 Gb, og av dette er omtrent 2.95 Gb 

eukromatin (International human genome sequencing consortium, 2001). Kun 1,1-1,4 % 

er sekvens som faktisk koder for proteiner. Dette utgjør mellom 20.000 og 25.000 

proteinkodende gener, som ikke er stort mer enn for rundormen C. elegans (International 

human genome sequencing consortium, 2001). Derimot er det estimert at vi har mer enn 

90.000 forskjellige proteiner (Sorek et al., 2004).  

 

Alternativ spleising er blant mekanismene som bidrar til forskjellen mellom antall gener 

og antall proteiner. Mekanismen gjør at det kan produseres mer enn én type mRNA fra et 

gen. Dette bidrar til betydelig proteomdiversifisering og kompleksitet. Bioinformatiske 

analyser tyder på at 40-60 % av alle humane gener uttrykker alternativt spleisede 

transkripter (Modrek and Lee, 2003). Alternativ spleising er regulert blandt annet i 

forhold til celletype, utviklingsstadium, kjønn eller som en respons på eksterne stimuli 

(Sorek et al., 2004). Figur 1.1 viser forskjellige varianter av alternativ spleising, hvor man 

fra et gen kan få forskjellige proteinprodukter.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Forskjellige typer alternativ spleising. (a) Alternativ spleising kan føre til inkludering eller 

ekskludering av et exon, bruk av forskjellig 5’- eller 3’-sete. (b) Alternativ spleising kan føre til bruk av 

forskjellige seter for translasjonstart, et annet translasjonstermineringssete som følge av leserammeskifte 

eller endring i den indre delen som følge av en innsetting eller delesjon i leserammen (Modrek and Lee, 

2002).  

Exon inclusion/ 
exlclusion

Alternative 5’ site

In-frame
insertion/deletion

Alternative 3’ site Alternative C terminus 
(truncation/extension)

Alternative N terminus 
(alternative initiation)

Exon inclusion/ 
exlclusion

Alternative 5’ site

In-frame
insertion/deletion

Alternative 3’ site Alternative C terminus 
(truncation/extension)

Alternative N terminus 
(alternative initiation)



Kapittel 1  Innledning 

   
 7 

1.2 Repeterte sekvenser i det humane genom  
Det humane genom inneholder omtrent 45 % transposerbare elementer (International 

human genome sequencing consortium, 2001). Disse kan deles inn i fire klasser: ”long 

interspersed nuclear elements” (LINE), ”short interspersed nuclear elements” (SINE), 

”long terminal repeat retrotransposon” (LTR) og DNA-transposoner (Figur 1.2).  

 

 

Figur 1.2 Omtrent alle transposable elementer faller inn i en av fire klasser hvorav tre transposerer 

gjennom RNA-intermediater, og en transposerer direkte som DNA. Dette er LINEs, SINEs, LTR 

retrotransposon og DNA-transposons (International human genome sequencing consortium, 2001).  

 

LINE er blandt de eldste og mest suksessrike repeterte elementer i det eukaryote genom. 

Hos menneske er disse transposoner rundt 6 kb, inneholder en intern polymerase II 

promoter og koder for to åpne leserammer (ORF). Nye kopier av dette elementet dannes 

ved revers transkripsjon av et RNA-intermeidat i en prosess kalt retrotransposisjon. Tre 

beslektede LINE-familier er tilstede i det humane genom: LINE1, LINE2 og LINE3. Kun 

LINE1 er fortsatt aktiv.  

 

SINE er på mellom 100-400 bp og inneholder en intern polymerase III. Antagelig brukes 

LINE maskineriet for transposisjon. Promoter-regionen til alle kjente SINE-elementer 

stammer fra tRNA-sekvens, med unntak av Alu elementet, som stammer fra et enkelt 

7SL RNA-spesifikt gen. Alu er det eneste aktive SINE elementet i det humane genom 

(International human genome sequencing consortium, 2001). Det humane genom 
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inneholder 1,4 millioner Alu kopier og de amplifiseres i en hastighet av omtrent et 

innskudd i hver 100.-200. fødsel. Transkripsjon av Alu elementer undertrykkes vanligvis 

av et stort antall hypermetylerte CG dinukleotider (Dewannieux et al., 2003).  

 

”Mammalian apparent LTR-retrotransposon” (MaLR) finnes hos flere pattedyr. Det 

typiske pattedyrgenom inneholder flere endogene proretrovirus som forekommer i 

relativt få kopier. Disse har antagelig kommet inn i vertsgenomet ved retroviral infeksjon 

av kjønnsceller, og er nå stabilt integrert og ute av stand til å infisere (Smit, 1993). 

Karakteristisk for LTR-retrotransposoner og proretrovirus er to direkte repeterte 

sekvenser på flere hundre basepar (LTR), som flankerer den sentrale regionen med mer 

eller mindre konserverte åpne leserammer relatert til retroviral gag, pol-int og noen 

ganger env gener. De har også en 4-6 bp målregion som dupliseres under integrering. 

LTR er essensiell og tilstrekkelig for normal integrering i vertsgenomet (Smit, 1993). De 

terminale sekvensene gjenkjennes av typespesifikke integraser som resulterer i utnyttelse 

av virale DNA-termini for integrering. LTR kontrollerer i tillegg alle aspekter ved 

transkripsjon (Smit, 1993).  

 

LTR av selv nært beslektede retrovirusfamilier viser ingen generell sekvenslikhet. Det 

sentrale området er svært varierende, men de terminale 100 bp er konserverte mellom 

familier. Alle LTR inneholder også korte elementer som er viktige i integrering og 

transkripsjon (Smit, 1993):  

1. Terminal 5’ TG og 3’ CA dinukleotider som ofte er utvidet til en kort invertert 

repeat.  

2. RNA polymerase II promoterelementer og sete for transkripsjonsstart.  

3. Polyadenyleringssignal og –sete.  

Transkripsjonsstart og polyadenyleringsignalet definerer grensene mellom U3, R og U5 

regioner i LTR (Smit, 1993).  

 

Navnet retrotransposoner brukes om elementer med en region som koder for revers 

transkriptase. Retrotransposon er ikke tilstede i MaLR-elementer. Disse er derfor blitt 

kalt ”Mammalian apparent LTR-retrotransposons” eller Mammalian ”LTR-
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retrosequence” (Smit, 1993). MaLR danner en klasse av mobile elementer forskjellig fra 

SINE, LINE og retrovirus. Det er estimert at det er mellom 40 000 og 100 000 kopier i 

både primat- og gnagergenomer. Både struktur, et funksjonelt polyadenyleringssete, lang 

åpen leseramme, purinrikt strekk og et 5 bp målsete taler for at dette er LTR 

retrotransposoner og retrovirus (Smit, 1993).  

 

I MaLR-familien finner vi blant annet Transposon-like human element 1 (THE1) og 

Mammalian apparent LTR-retrotransposon (MLT1). THE1-MaLR danner en primatgren, 

og kom antagelig inn før prosimian videreutviklet seg for 50-60 millioner år siden. 

Medlemmer av THE1/MstII familien er også kalt ”lavrepetert sekvens”. Ved siden av 

Alu og L1 er THE1 det vanligste transposable elementet i primater med omlag 40 000 

kopier (Smit, 1993).  

 

MLT1 familien finnes blandt annet hos primater, gnagere, og artiodactyler (ku og sau). 

MLT1 er antagelig den eldste gruppen i MaLR-familien og kom sannsynligvis inn før 

separasjon av primatene i evolusjonen. Det er ikke funnet et åpenbart og konservert 

potensielt transkripsjonsstartsete, men en mulig TATA-boks er funnet i både THE1 og 

MLT1 (Smit, 1993).  

 

Smit har analysert 300 LTR sekvenser og foreslått evolusjonær utvikling (Smit, 1993)  

(se Figur 1.3). Konsensussekvens til MLT1e-g var for varierende til å sammenligne.  
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Figur 1.3 Skjematisk fremstilling av mulige relasjoner mellom MaLR-familier og subfamilier basert på 

distribusjon mellom pattedyr og sekvenssammenligninger. Enden av hver gren korresponderer til perioden 

for amplifisering av hver subfamilie kalkulert fra gjennomsnittlig sekvensdivergens av kopier fra deres 

konsensussekvens. Disse divergensverdiene, presentert med standardavvik under subfamilienavn, er for 

kopier funnet i humant DNA eller for ”Origin-Region Repeat” (ORR1) og ”Mouse Transposon” (MT) i 

muse-DNA (Smit, 1993).  

 

DNA-transposoner ligner bakterielle transposoner ved at de har et terminalt invertert 

element. De flytter rundt i genomet gjennom en "klipp-og-lim" mekanisme. Det humane 

genom inneholder minst syv hovedklasser av DNA-transposoner som videre kan deles 

inn i familier med uavhengig opphav. DNA-transposoner ser ut til å ha en kort levetid i 

en organisme (International human genome sequencing consortium, 2001). 

 

1.3 Vektorsystemer for kloning av store DNA-fragmenter 
Kunstige kromosomer avledet fra P1 (PAC) og F-plasmidbaserte bakterielle kunstige 

kromosomer (BAC) har vist seg å være stabile vektorsystemer som kan inneholde 

innskudd på 100-400 kb (Shizuya et al., 1992; Ioannou et al., 1994). Bakterielle 

kloningssystemer har vist seg å være nyttige fordi de er stabile, nivået av kimerisme er 

vanligvis mindre enn 1 %, og det er lett å isolere store mengder rent plasmid-DNA 

(Osoegawa et al., 1998; Osoegawa et al., 2000; Osoegawa et al., 2001). Disse fordelene 

har gjort at PAC og BAC er brukt til DNA-bibliotek i flere storskala 

sekvenseringsprosjekter som for eksempel Drosophila melanogaster (Hoskins et al., 
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2000), mus (Osoegawa et al., 2000), rotte (Woon et al., 1998; Osoegawa et al., 2004), 

menneske (Osoegawa et al., 2001; International human genome sequencing consortium, 

2001) og kylling (Ren et al., 2003). BAC/PAC-bibliotek er tilgjengelig for flere arter (se 

http://bacpac.chori.org/).  

 

I denne oppgaven ble PAC-vektoren pPAC6 brukt. pPAC6 er basert på pPAC4 (Frengen 

et al., 2000b) og bygd ut med ”Epstein-Barr virus nuclear antigen” (EBNA-1) og 

luciferase (Askautrud HA et al., 2007). Dette er en episomal vektor basert på Epstein-

Barr virus (EBV). Se Figur 1.4.  

 

 
Figur 1.4 Et skjematisk kart med oversikt over de forskjellige elementene i pPAC6. Se tekst for detaljer.  
 

Plasmidvektorer basert på EBV blir stabilt opprettholdt ekstrakromosomalt over en lengre 

periode, selv om segregering av vektoren til datterceller ved celledeling er tilfeldig 

(Westphal et al., 1998; Marechal et al., 1999). Antall kopier per celle varierer fra 5 til 100 

i de forskjellige cellelinjene (Van Craenenbroeck et al., 2000). De funksjonelle 

komponentene i vektoren er EBV replikasjonsorigo (oriP), som interagerer med det virale 

transaktivatorproteinet EBNA-1 for å sørge for episomal opprettholdelse (Yates et al., 

1985). Store oriP episomer som inneholder humane DNA-innskudd har vist seg å 

opprettholdes stabilt i humane- og musecellelinjer (Simpson et al., 1996; Simpson and 

Huxley, 1996; Westphal et al., 1998; Wade-Martins et al., 1999; Wade-Martins et al., 
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2000; Huertas et al., 2000). Dette indikerer at oriP/EBNA-1 systemet kan brukes som et 

vektorsystem med stor kapasitet for ekstrakromosomal opprettholdelse. Det kan og 

brukes til analyse av hele funksjonelle gener, inkludert regulatoriske elementer som 

ligger langt unna transkripsjonsstart (Calos, 1996; Westphal et al., 1998).  

 

Kanamycinresistensgenet i vektoren gir mulighet for seleksjon i bakterier.                      

P1 plasmidreplikon sørger for at pPAC6 opprettholdes i kun én kopi per celle i E. coli 

(Frengen et al., 2000a). pUC-link inneholder et høykopireplikon slik at det er enkelt å 

ekstrahere store mengder vektor-DNA. SacBII-genet koder for levansukrase, som bryter 

ned sukrose til levan. Levan er dødelig for E. coli. pUC-linken skiller SacBII-genet fra 

promoteren, slik at genet ikke er funksjonelt. Ved å erstatte pUC-linken med et klonet 

innskudd vil man få positiv seleksjon for rekombinante kloner ved å så ut på et medium 

som inneholder sukrose. Blasticidindeaminase-genet (Bsr-genet) i pPAC6 er plassert i en 

eukaryotisk ekspresjonskassett for seleksjon i mammalske celler ved å bruke blasticidin.  

 

1.4 Kreft 
Kreft er den nest største dødsårsaken i Norge, etter hjerte- og karsykdommer (Nasjonalt 

folkehelseinstitutt: www.ssb.no/dodsarsak). Utviklingen av kreft kan skyldes tilfeldige 

mutasjoner i proto-onkogener og tumorsuppressorgener, som regulerer normal cellevekst. 

Utviklingen til en invasiv tumor går gjennom en prosess hvor genetiske og epigeniske 

forandringer akkumulerer over tid (Evan and Vousden, 2001). Hanahan et al. har hevdet 

at transformasjonen av normale celler til kreftceller skyldes endringer i cellens genotype, 

som hovedsakelig resulterer i de følgende seks essensielle cellefysiologiske forandringer 

som vist i Figur 1.5 (Hanahan and Weinberg, 2000).  

 

http://www.ssb.no/dodsarsak
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Figur 1.5 De seks essensielle egenskapene kreftceller hevdes å tilegne seg under transformasjonsprosessen 

er selvforsynthet av vekstsignaler, insensitivitet ovenfor antivekstsignaler, vevsinvasjon og metastasering, 

ubegrenset repliseringspotensial, opprettholdelse av angiogenese og å unngå apoptose (Hanahan and 

Weinberg, 2000).  

 

1. Normale celler trenger mitogene vekstsignaler for å proliferere. Forsøk har vist at 

kreftceller ofte er uavhengige av disse. Tre vanlige måter å oppnå slik 

uavhengighet på er å selv produsere vekstsignaler, endre reseptorene som 

overfører slike signaler eller endre intracellulære signalveier.  

2. Veksthemmende signaler er en viktig reguleringsmekanisme i normalt vev. For å 

kunne fortsette uhemmet celleproliferasjon, må kreftceller unngå disse signalene. 

Dette kan skje hvis det er ubalanse i intracellulære signalveier forbundet med 

cellesyklus.  

3. Apoptose, eller programmert celledød, er en mekanisme for å fjerne unormale og 

overflødige celler. Både ekstracellulære og intracellulære faktorer er involvert, og 

utgjør et system som til enhver tid overvåker cellens tilstand. I de fleste kreftceller 

er sentrale aktører i signalveier som fører til apoptose inaktivert.  

4. Normale celler har kun evne til å dele seg et begrenset antall ganger. Hver gang 

en celle deler seg vil telomerlengden forkortes. Etter et visst antall replikasjoner 

vil ikke lenger telomerene beskytte kromosomendene fra å fusjonere. Denne 

tilstanden betegnes som krise, og ender normalt med at cellen dør. Kreftceller har 
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ofte tilegnet seg evnen til å opprettholde telomerlengden ved å enten oppregulere 

uttrykk av telomerase, eller ved å aktivere en rekombinasjonsmekanisme, kalt 

”alternative lengthening of telomeres” (ALT). Dette resulterer i at cellen kan 

replikere ubegrenset, og fjerner dermed en viktig mekanisme i kontrollen av 

normal cellevekst.  

5. Blodsystemet sørger for næring og oksygen, og transporterer bort CO2 og 

avfallsstoffer, slik at cellene får det de trenger til opprettholdelse og funksjon. Når 

nytt vev dannes, er rekruttering av nye blodårer, angiogenese, nøye regulert. En 

viktig egenskap for en kreftsvulst er å kunne indusere angiogenese. På denne 

måten er cellene i stand til å danne store tumorer, som ellers ville blitt begrenset 

av utilstrekkelig blodtilførsel.  

6. De fleste normale celler holdes sammen av vevsstrukturer. Dette begrenser 

bevegelsesevnen til cellene, og er også med på å regulere veksten. Maligne 

kreftceller har evnen til å bevege seg ut fra sitt opprinnelige miljø, invadere og 

kolonisere nye miljøer.  

 

Veien fra en normal til en malign celle kan variere. Kreftceller kan tilegne seg de seks 

egenskapene i ulik rekkefølge. Det er også flere gener som ved mutasjon kan påvirke 

samme egenskap. Dessuten kan en mutasjon i et enkelt gen resultere i endring av flere av 

de nevnte egenskapene (Hanahan and Weinberg, 2000).  

 

Antallet akkumulerte genetiske forandringer som observeres i kliniske tumorer blir ofte 

betraktet som høyere enn det som kan forklares ut fra en normal mutasjonsrate. Det er 

derfor blitt hevdet at tumorceller ofte blir genetisk ustabile som følge av defekter i DNA-

reparasjonsmekanisme, eller i kontrollpunkter i cellesyklus (Devilee et al., 2001).  

 

 

 



Kapittel 1  Innledning 

   
 15 

1.4.1 Tumorsuppressorgener 

Tumorsuppressorgener koder for proteiner som er involvert i celleproliferasjon, 

differensiering og utvikling. De er med på å regulere en rekke cellulære aktiviteter som 

apoptose, regulering av cellesyklus, DNA-reparasjon og celledifferensiering (Sherr, 

2004). Tumorsuppressorgener er resisive, slik at det må to endringer til som berører 

begge allelene.  

 

Knudsons studie av retinoblastoma, Rb, resulterte i den klassiske ”two-hit” hypotesen for 

inaktivering av tumorsuppressorgener (Knudson, Jr., 1971). Inaktivering av 

tumorsuppressorgener er forårsaket av tap av det ene allelet, ofte som følge av tap av et 

område av et kromosom og en mutasjon i det andre allelet (Oesterreich and Fuqua, 1999). 

Rb genet er mutert eller ikke tilstede i 1/3 av alle humane tumorer, og genet 

karakteriseres som et klassisk tumorsuppressorgen (Stevens and La Thangue, 2003). 

Genet koder for det nukleære fosfoproteinet pRb, som er direkte involvert i regulering av 

cellesyklus. I aktiv tilstand, når proteinet ikke er fosforylert, binder det 

transkripsjonsfaktorer i E2F-familien. Transkripsjonsfaktorene hindres på denne måten å 

aktivere ekspresjon av gener som er nødvendige for at cellen skal entre S-fasen av 

cellesyklus. Når pRb fosforyleres vil E2F-transkripsjonsfaktorer frigjøres, slik at cellen 

kan starte S-fasen (Se Figur 1.6). Tap av Rb resulterer i at cellen mister et viktig 

reguleringspunkt i cellesyklus, noe som igjen vil kunne bidra til unormal 

celleproliferasjon (Oesterreich and Fuqua, 1999; Sherr, 2004).  
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Figur 1.6 Mekanismene som kontrollerer S-fase initiering. G1-Cdk aktivitet (cyklin D-Cdk4) initierer Rb-

fosforylering som inaktiverer Rb. Dermed frigjøres E2F som vil aktivere transkripsjonsgener som initierer 

S-fasen som G1/S-cyklin (cyklin E) og S-cyklin (cyklin A). G1/S-Cdk og S-Cdk vil videre øke Rb-

fosforylering og dermed danne en positiv feedbackloop. E2F vil virke tilbake for å stimulere transkripsjon 

av egne gener og igjen danne en annen positiv feedbackloop (Alberts et al., 2002).  

 

Vanlige årsaker til at tumorsuppressorgener mister sin funksjon kan være 

punktmutasjoner, homozygote delesjoner og tap av heterozygositet. En annen mekanisme 

som er blitt observert for inaktivering av en rekke tumorsuppressorgener, er promoter 

hyper-metylering (Devilee et al., 2001). I tillegg er man blitt klar over at dersom kun et 

av allelene uttrykker et funksjonelt protein, vil enkelte tumorsuppressorgener tape sin 

normale funksjon. Fenomenet kalles ”haploinsufficiency” (Sherr, 2004; Devilee et al., 

2001; Macleod, 2000).  

 

1.4.2 Kromosomale fragile områder 

Forandringer i kromosomantall, translokasjoner og punktmutasjoner i spesifikke gener er 

ulike former for genetisk ustabilitet som kan vises hos kreftceller. Kromosomale fragile 

områder blir forbundet med genetisk ustabilitet i kreftceller og assosieres med gener 

involvert i kreftutvikling. De kromosomale fragile områdene er spesifikke områder i 

kromosomene som er disponert for brudd eller rearrangeringer (Palakodeti et al., 2004). 

De fragile områdene klassifiseres i to grupper etter hvor ofte de forekommer i den 

generelle populasjonen. Sjeldne fragile områder forekommer i mindre enn 5 % av 
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populasjonen, mens vanlige fragile områder forekommer i de aller fleste individer 

(Krummel et al., 2000). De vanlige fragile områdene er ofte forbundet med svært ustabile 

regioner av genomet. En oversikt over noen vanlige fragile områder er gitt i Tabell 1.1.  

 

Tabell 1.1 De fem mest fragile områdene og genene samt krefttypene de er assosiert med (Richards, 2001).  

 
 

Mange av de kartlagte fragile områdene er innenfor regioner som viser frekvente 

forandringer og rearrangeringer ved kreftutvikling (Richards, 2001). Vanlige fragile 

områder har også blitt hevdet å være foretrukne regioner for rekombinasjon mellom 

søsterkromatider, kromosomale delesjoner og rearrangeringer, genamplifisering og 

virusintegrasjon. FRA3B, i den kromosomale regionen 3p14.2, er det mest aktive vanlige 

fragile området, etterfulgt av regioner på 16q23 (FRA16D), 6q26 (FRA6E), 7q31.2 

(FRA7G) og Xp22.3 (FRAXB) (Richards, 2001; Smith et al., 2006).  

 

1.4.3 WWOX 

Det humane genet WWOX har blitt identifisert av flere uavhengige forskningsgrupper i 

forbindelse med studier av strukturelle abnormaliteter av kromosom 16q i ulike 

krefttyper. WWOX strekker seg over et genomisk område på > 1 Mb, som omfatter det 

vanlige fragile området FRA16D (Ried et al., 2000). WWOX (også kalt FOR) er lokalisert 

i den kromosomale regionen 16q23.3-24.1, en region hvor det er observert høy frekvens 

av tap av heterozygositet i en rekke tumorer (Bednarek et al., 2000), og homozygote 
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delesjoner i enkelte tumorcellelinjer (Ried et al., 2000; Paige et al., 2000; Iliopoulos et 

al., 2006). Se Figur 1.7.  

 

Figur 1.7 Skjematisk fremstilling av kromosom 16q hvor FRA16D og WWOX er lokalisert. 

Kromosombåndene hvor WWOX er lokalisert er forstørret og den genomiske strukturen er vist til høyre. 

Mørke bokser representerer proteinkodende exon (Iliopoulos et al., 2006).  

 

Genet er forbundet med en ~1 Kb stor CpG-øy, og koder for et fullengde mRNA-

transkript på 2264 bp. Dette transkriptet består av ni exon som koder for et protein på 414 

aminosyrer (se Figur 1.8). Proteinet på 46 kDa inneholder to N-terminale WW-domener, 

et kjernelokaliseringssignal og et sentralt kortkjede dehydrogenase/reduktase domene 

(SDR) (Bednarek et al., 2000).  
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Figur 1.8 En grafisk presentasjon av WWOX-genet, fullengde transkriptet og proteinet dette transkriptet 

koder for. Ww = WW-domene, NLS = kjernelokaliseringssignal, K = koenzymbindingsmotiv, ADH = 

dehydrogenase/reductase domene (SDR), og S = substratbindingsmotiv. (Figur modifisert fra Driouch et 

al., 2002).  

 

WW-domener er globulære domener som består av ~40 aminosyrer, med aminosyrene 

prolin (P) og tryptofan (W) i høyt konserverte posisjoner. Disse domenene karakteriseres 

ved at de interagerer med prolinrike ligander, og dermed bidrar til protein-protein kontakt 

(Sudol, 1996; Russ et al., 2005). WW-domenene i WWOX hører til klasse I, som 

gjenkjenner ligander med PPxY motiv. Selv om det andre WW-domenet i WWOX 

inneholder en tyrosin i stedet for den andre konserverte tryptofanen, er den likevel 

spesifikk nok mot PPxY ligander (Aqeilan et al., 2005). Det er vist at WWOX binder til 

flere proteiner, deriblant p53 (Chang et al., 2001; Chang et al., 2003).  

 

SDR-domenet viser høy homologi til en rekke proteiner, innenfor en stor, kortkjedet 

dehydrogenase/reduktase-familie av enzymer. Disse enzymene er involvert i metabolisme 

av steroider, sukker, prostaglandiner, alkoholer, fargestoffer, og andre små molekyler. 

Karakteristisk for disse proteinene er et lite, konservert substratbindingsmotiv, YXXXK 

og et koenzymbindingsmotiv, GXXXGXG (Duax and Ghosh, 1997). Høyest uttrykk av 

WWOX forekommer i hormonelt regulert vev som testikkel, prostata og eggstokk 

(Bednarek et al., 2000). Dette, i tillegg til SDR domenet, peker i retning av at WWOX 

kan være involvert i metabolisme av steroidhormoner (Bednarek et al., 2000).  
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Det er detektert flere alternative transkripter av WWOX, som en følge av homozygote 

delesjoner av ulike exon, og sansynligvis alternativ spleising (Paige et al., 2001; Pimenta 

et al., 2006; Paige et al., 2001; Ried et al., 2000; Driouch et al., 2002). Punktmutasjoner i 

WWOX er sjeldent, mens delesjoner forekommer ofte (Bednarek et al., 2000). Det er 

derfor antatt at alternative transkripter er involvert i progresjon av forskjellige typer kreft 

(Bednarek et al., 2000).  

 

Studier indikerer at proteinet fungerer som en tumorsuppressor, og Bendarek et al. har 

vist at ektopisk ekspresjon av WWOX hemmer vekst av brystkreftcellelinjen MDA-MB-

435 både i softagar og i mus (Bednarek et al., 2001). Det er også gjort forsøk som antyder 

at WWOX interagerer med p73, en strukturell og funksjonell homolog av p53, både in 

vitro og in vivo, og at denne interaksjonen resulterer i økt celledød (Aqeilan et al., 2004; 

Chang et al., 2005). WWOX har blitt lokalisert til cellens cytoplasma, og i flere studier 

har WWOX blitt observert i mitokondriene (Chang et al., 2001; Watanabe et al., 2003).  

 

1.5 Målet med denne oppgaven 
Tap av heterozygositet på den lange armen av kromosom 16 er observert i over 

halvparten av sporadiske brysttumorer, og er også funnet i en rekke andre typer kreft. I 

brystkarsinomer er LOH hyppig observert innenfor tre regioner av 16q; SRO1 i 16q24-

qter, SRO2 i 16q22.1 og SRO3 i 16q23.2-24.1. Frengen et al. konstruerte et klonet kart 

av SRO2 (Frengen et al., 2000a), og samme gruppe konstruerte også et kart innenfor 

SRO3 (Driouch et al., 2002) som et ledd i arbeidet for å lokalisere, karakterisere og 

verifisere mulige tumorsuppressorgener i disse regionene. Ved kartleggingen av SRO3 

ble WWOX/FOR identifisert og lokalisert innenfor regionen.  

 

Målet med denne oppgaven var å lage et WWOX-cDNA-konstrukt for videre studier av 

WWOX-funksjon. WWOX-cDNA ble fusjonert med 6,4 kb av oppstrømsområdet, som 

inneholder promoterområdet og andre regulatoriske elementer, for ekspresjon av WWOX. 

Ved å innføre dette i humane celler ble det forventet en tilnærmet fysiologisk ekspresjon 

av proteinet. Deretter skulle konstruktet innføres i humane brysttumorceller hvor det 
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endogene uttrykket av WWOX er lavt, for å se hvilken effekt dette kunne ha på 

tumorcellene.  
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2 Metoder 

Dette kapitlet er delt inn i fem hoveddeler: 

1. Kloning og DNA-teknikker.  

2. RNA-metoder.  

3. Proteinmetoder.  

4. Arbeid med mammalske celler.  

5. Bioinformatiske analyser.  

Enkelte metoder er utførlig beskrevet her, mens andre metoder som er veletablerte på 

laboratoriet, er kortere beskrevet. Oppskrifter på løsninger og medier er gitt i  

appendiks 2.  

2.1 Kloning og DNA-teknikker 
Kloning i E. coli er et viktig trinn for å kunne studere genuttrykk. Med kloning menes her 

innsetting av DNA-fragmenter i en kloningsvektor eller overføring av DNA-fragmenter 

mellom plasmider slik at det kan replikeres i bakterien. Ordet ”kloning” refererer egentlig 

til det siste steget i denne prosessen, nemlig å innføre det nye rekombinante DNA-

molekylet inn i bakterieceller som vil vokse, dele seg og produsere kloner. På denne 

måten får man produsert store mengder rekombinant DNA ut fra svært lite 

utgangsmateriale (Sambrook and Russell, 2001).  

 

2.1.1 Preparering av plasmid-DNA 

For å isolere plasmid-DNA fra E. coli ble det brukt Qiagen Plasmid Kit. For plasmider i 

vanlig størrelse ble vanlig midiprep protokoll fulgt. For PAC plasmider ble ”Very Low-

Copy Plasmid” protokollen fulgt. Metodene baserer seg på alkalisk lysering av cellene, 

deretter rensing på en glassfibermatrix som har affinitet for DNA og til slutt eluering ved 

å endre ionestyrken.  
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2.1.1.1 Midiprep 

I første trinn ble bakteriecellene resuspendert i en løsning tilsatt RNase. Cellene ble 

deretter lysert i alkalisk løsning med SDS. Kromosomalt-DNA og proteiner vil da 

denatureres, mens supercoilet plasmid-DNA fortsatt vil være i løsning. Lysatet ble 

deretter nøytralisert. Lineært DNA vil renaturere og aggregere i et stort nettverk. 

Kromosomalt DNA vil også være festet til cellemembranen slik at når løsningen 

nøytraliseres vil det kromosomale DNA henge igjen. Ved sentrifugering vil dermed 

supercoilet plasmid-DNA være i løsning, mens lineært og kromosomalt DNA, proteiner 

og cellemembrandeler vil havne i pelletten. Supernatanten ble deretter applisert på en 

kolonne med en glassmatriks hvor DNA vil kunne binde seg. Kolonnen ble vasket med 

en etanolbuffer for å fjerne salter og andre forurensninger. Deretter ble DNA eluert fra 

kolonnen i en buffer med lav ionestyrke.  

 

Plasmid Midi Kit fra QIAGEN ble brukt for å isolere plasmider i normal størrelse. 

Vanlige plasmider replikeres med et høyt kopitall i bakterieceller. PAC kloner 

opprettholdes derimot i et kopitall på under 10 for å redusere rekombinasjon i plasmidet 

og å øke stabiliteten til større plasmider. ”Very Low-Copy plasmid” kit fra QIAGEN ble 

benyttet på disse. Metoden benytter større bakteriekultur og inneholder et 

oppkonsentreringstrinn for å få et høyere utbytte.  

 

2.1.1.2 Miniprep 

I tilfeller hvor kun små mengder DNA var nødvendig, og det ikke ble stilt høye krav til 

renheten, ble en rask alkalisk lyseringsmetode benyttet. De tre første trinnene i midiprep-

protokollen fra Qiagen ble fulgt, men i stedet for å rense på kolonnen ble DNA felt med 

isopropanol direkte og resuspendert.  
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Prosedyre: 

1. En fersk bakteriekoloni transformert med ønsket plasmid ble inokuleret i 5 ml LB 

med ønsket antibiotika og inkubert i en risteinkubator ved 37°C over natt. 

2. 1,5 ml cellekultur ble høstet ved sentrifugering ved 13.000 rpm i ett minutt i en 

eppendorfsentrifuge, og pelletten ble resuspendert i 300 μl P1.  

3. 300 μl P2 ble tilsatt og rørene vendt for å blande innholdet. Deretter ble løsningen 

inkubert ved romtemperatur i fem minutter. 

4. 300 μl P3 ble tilsatt og rørene vendt for å blande innholdet, og så inkubert på is i 

10 minutter.  

5. Løsningen ble sentrifugert ved 13.000 rpm i 10 minutter. Deretter ble 

supernatanten overført til nye rør og tilsatt 700 μl isopropanol. Så ble løsningen 

inkubert på is i 15 minutter, og sentrifugert ved 13.000 rpm i 10 minutter.  

6. Pelletten ble vasket med 70 % etanol og resuspendert i ønsket volum TE.  

 

2.1.2 Beregning av DNA-konsentrasjon 

Konsentrasjonen av DNA i en løsning kan bestemmes ved bruk av gelelektroforese eller 

ved bruk av spektrofotometri. Nukleinsyrer har et absorpsjonsmaksimum ved 260 nm, 

mens proteiner har absorpsjonsmaksimum ved 280 nm. En optisk tetthet lik 1,0 ved     

260 nm tilsvarer en konsentrasjon av 50 μg/ml for dobbelttrådet DNA, 40 μg/ml 

enkelttrådet DNA eller RNA og 33 μg/ml oligonukleotider. Ved å se på forholdet mellom 

absorbansen ved 260 og 280 nm vil man få et mål på renheten av en DNA-prøve. Rent 

preparat bør ha et forhold på ca. 1,8.  

 

Ved bestemmelse av DNA-konsentrajson ved agarosegelelektroforese benyttes det en 

standard med kjent DNA-konsentrasjon. Ved å sammenligne intensiteten i båndene til 

standarden og båndene i DNA med ukjent konsentrasjon kan man få et estimat på 

mengde DNA. 
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2.1.3 Stamkultur 

Når et nytt rekombinant plasmid er laget, verifiseres det ved restriksjonskutt og eventuelt 

sekvensering. Deretter kan det langtidslagres ved -80°C i LB medium med 15 % glyserol.  

 

2.1.4 Restriksjonskutting 

Et restriksjonsenzym er en endonuklease som gjenkjenner en bestemt DNA-sekvens og 

lager dobbelttrådet kutt i, eller i nærheten av, denne sekvensen. Det finnes tre forskjellige 

typer restriksjonsenzymer. Type II kutter alltid på samme sted relativt til 

gjenkjenningssekvensen, mens type I og III varierer hvor den kutter. Det er disse som er 

mest brukt i molekylær kloning. Mange restriksjonsenzymer har gjenkjenningsseter med 

seks nukleotider, men kortere eller lengre sekvenser er også vanlig. Enzymene kan kutte 

DNA på to forskjellige måter. Den ene måten er kutt av de to DNA-trådene på litt 

forskjellig sted, slik at DNA-fragmentet vil ha korte enkelttrådete overheng i hver ende. 

Andre enzymer kutter de to DNA-trådene på samme sted, slik at man får butt ende. For å 

få effektiv kutting, er det viktig med optimale betingelser for det enkelte enzym, det vil si 

optimal saltkonsentrasjon, temperatur, enzymmengde, DNA-konsentrasjon og 

reaksjonstid. Enzymene kan vanligvis inaktiveres ved oppvarming eller tilsetting av 

EDTA. Restriksjonskutting er beskrevet i Sambrook et al. (Sambrook and Russell, 2001).  

 

Kutting med restriksjonsenzymer kan benyttes til å klone DNA fra et plasmid til et annet. 

Ved restriksjonsanalyse benyttes slike enzymer for å sjekke om DNA-innskuddet er 

tilstede etter transformasjon, om det er satt inn i riktig orientering og om flere innskudd er 

satt inn etter hverandre. 

 

2.1.4.1 Analytisk restriksjonskutting 

Analytisk restriksjonskutting brukes for å analysere DNA-fragmenter når man mottar 

dem, eller etter kloning for å undersøke om innskuddet er satt inn slik man ønsker det. 

Det kan også brukes for å anslå mengde DNA tilstede i løsningen. I et slikt tilfelle er det 

ikke så nøye å bruke riktig mengde enzym siden DNA ikke skal brukes videre.  
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Prosedyre: 

1 μl DNA løsning ble tilsatt MQ-vann til ønsket volum, 1/10 volum 10 × NEB buffer og 

om nødvendig 1/10 volum 1 μg/μl BSA. Deretter ble det tilsatt 1 μl restriksjonsenzym, 

og blandingen ble inkubert ved anbefalt temperatur i en time.  

 

2.1.4.2 Preparativ restriksjonskutting 

Ved preparativ restriksjonskutting skal DNA-fragmentet brukes videre i for eksempel 

kloning. Det er viktig at mengde enzym er tilpasset DNA-mengde.  

Prosedyre: 

0,5-6 μg DNA ble tilsatt MQ-vann til ønsket volum, 1/10 volum 10 × NEB buffer og om 

nødvendig 1/10 volum 1 μg/μl BSA. Deretter ble det tilsatt 10 U restriksjonsenzym per 

μg DNA. Totalvolumet var 100 μl. Blandingen ble inkubert i en time ved anbefalt 

temperatur.  

 

2.1.5 Agarosegelelektroforese 

Agarosegelelektroforese brukes vanligvis til å separere og rense DNA-fragmenter fra    

50 bp til 20 kb. DNA er negativt ladet, og vil i et elektrisk felt vandre mot den positive 

polen. For å kunne skille fragmenter av forskjellig størrelse gjennomfører man 

elektroforesen i en agarosegel. Agarose er et polysakkarid som danner små porer som 

DNA-fragmentene må migrere gjennom for å nå den positive elektroden. Elektroforesen 

blir oftest utført i et horisontalt elektrisk felt med konstant styrke og retning. Hastigheten 

DNA-fragmentene beveger seg med vil dermed være proporsjonal med den elektriske 

feltstyrken. Ved å tilsette det fluorescerende fargestoffet etidiumbromid (EtBr) i gelen 

kan man etter endt elektroforese visualisere DNA ved hjelp av UV-lys. EtBr vil 

interkaleres mellom basene i DNA-dobbeltheliksen og avgi et oransje-rosa lys ved UV-

bestråling. Se (Sambrook and Russell, 2001).  
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Prosedyre: 

1. Generelt ble en 1 % agarosegel benyttet for separasjon av fragmenter mellom        

0,3-12 kb. I enkelte tilfeller ble mindre DNA-fragmenter separert på en 1,5 % 

agarosegel. Agarose ble tilsatt til ønsket konsentrasjon i 1 × TAE, og løsningen 

varmet opp i mikrobølgeovn slik at agarosen smeltet. Deretter ble løsningen avkjølt 

under rennende vann til ca. 50°C og tilsatt 0,5 μg/ml EtBr, blandet og helt i 

støpekaret. Brønnformer ble så satt i og gelen polymeriserte ved 4°C. 

2. DNA-løsningen ble tilsatt 1/6 Loadingbuffer og applisert på gelen. 1 kb eller 100 bp 

markør fra NEB ble benyttet for å bestemme størrelsen på fragmentene som ble 

analysert.  

3. Gelen ble kjørt ved 60-100 V i ca. 30 minutter med 1 × TAE som buffer. 

 

2.1.6 Rensing av DNA fra agarosegel 

For å rense DNA fra agarosegel ble det benyttet to forskjellige metoder. Glassullmetoden 

ble enyttet på mindre DNA-fragmenter, mens på større fragmenter ble Qiaex Gel 

Extraction Kit benyttet.  

 

2.1.6.1 Glassullmetode 

Etter å ha kuttet DNA kan det være nødvendig å rense det ønskede fragmentet fra resten 

av DNA for bruk i kloning. Dette gjøres ved å applisere DNA på gel, og deretter kutte ut 

det ønskede fragmentet som visualiseres ved UV-lys. UV-lys vil kunne fragmentere 

DNA, så det er viktig å begrense eksponering så mye som mulig. Det ble alltid applisert 

ukuttet plasmid på gelen for å vite hvor i gelen ukuttet plasmid befant seg. Ved å stoppe 

gelen på et tidspunkt hvor det ønskede båndet ikke har vandret like langt som ukuttet 

DNA vil man redusere mengden av ukuttet plasmid i fragmentet man kutter ut.  
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Prosedyre: 

1. DNA ble separert ved agarosegelelektroforese.  

2. Deretter ble fragmentene visualisert ved hjelp av UV-lys i så kort tid som mulig, 

mens det ønskede fragmentet ble skåret ut med en skalpell.  

3. Ved hjelp av en kanyle ble det stukket hull i bunn av et PCR-rør, og røret ble fylt 

halvfullt med glassull, før det ble satt i et større rør og glassullen vasket med    

500 μl TE. Overskudd av TE ble fjernet ved sentrifugering i ett minutt ved 13.000 

rpm i en eppendorfsentrifuge.  

4. Gelbiten ble så plasseret over glassullen i røret og sentrifugeret ved 13.000 rpm i 

ett minutt i eppendorfsentrifuge.  

5. Løsningen fra det nederste røret ble etanolpresipitert (Kap 2.1.7).  

 

2.1.6.2 Qiaex II Gel Extraction Kit 

Prosedyre: 

1. DNA ble separeret ved agarosegelelektroforese.  

2. Deretter ble fragmentene visualisert ved hjelp av UV-lys i så kort tid som mulig 

mens det ønskede fragmentet ble skåret ut med en skalpell.  

3. Gelbiten ble veid, tilsatt 3x volum Buffer QX1 og blandet i 30 sekunder. 

4. 10 μl Qiaex II ble tilsettatt og det hele inkuberet ved 50 °C i 10 minutter med 

blanding hvert annet minutt.  

5. Løsningen ble så sentrifugert 30 i sekunder og supernatanten fjernet. 

6. Pelleten ble vasket i 500 μl Buffer QX1, deretter to ganger i 500 μl Buffer PE. 

7. Deretter ble pelleten lufttørket i 10-15 minutter til den var hvit, og resuspendert i 

20 μl 10 mM Tris-Cl, pH 8,5 og inkubert i romtemperatur i fem minutter. 

8. Løsningen ble så sentrifugert i 30 sekunder, og supernatanten overført til en nytt 

rør.  

9. Steg 7 og 8 ble gjentatt i de tilfeller det var nødvendig. 
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2.1.7 Etanolpresipitering 

Etanolpresipitering ble brukt for å fjerne enzymer fra løsningen og for å øke DNA-

konsentrasjonen. Ved å tilsette etanol til en sluttkosentrasjon på 70 % og                     

1/10 natriumacetat, vil DNA felle ut mens proteiner fortsatt er i løsningen.  

Prosedyre: 

1. 3 x 96 % etanol og 1/10 natriumacetat ble tilsatt, og løsningen blandet.  

2. Løsningen ble så inkubert på is eller ved -20°C i minimum 20 minutter.  

3. Deretter ble løsningen sentrifugert ved 30.000 rpm i 10 minutter. 

4. Supernatanten ble fjernet og TE tilsatt i ønsket mengde.  

 

2.1.8 Ligering  

Ligering vil si å sette sammen to DNA-molekyler som for eksempel vektor og innskudd. 

Enzymet som er brukt her, bakteriofag T4 DNA ligase, katalyserer dannelsen av 

fosfodiesterbinding mellom 3’-hydroksyl og 5’-fosfatende, slik at man får ”limt” sammen 

to DNA-molekyler. Prinsipp og prosedyre er beskrevet i Sambrook et al. (Sambrook and 

Russell, 2001).  

Prosedyre: 

1. 100 ng vektor ble benyttet, og som regel et forhold mellom vektor og innskudd på 

1:3. Totalvolumet var 10 μl, 1 μl 10 × T4 ligasebuffer og en konsentrasjon av T4 

DNA ligase på 4-5 U pr μl. En negativ kontroll med MQ-vann i stedet for 

innskudd ble alltid inkludert for å sjekke i hvilken grad vektoren religerte. 

Dersom et av fragmentene var defosforylert, ble også en kontroll som ikke var 

defosforylert inkludert, for å undersøke graden av defosforylering. 

2. Prøvene ble inkubert ved 16°C over natt (∼16 timer).  
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2.1.9 Defosforylering av vektor 

For å redusere graden av religering av vektor er det mulig å defosforylere endende i 

vektoren. Alkalisk fosfatase er et enzym som katalyserer hydrolyse av 5’-fosfatresidier 

fra DNA, RNA og ribo- og deoksyribonukleotid trifosfater. T4 DNA ligase vil ikke klare 

å ligere sammen 3’-enden med 5’-enden siden denne mangler en fosfatgruppe. På denne 

måten reduseres effektiviteten av tilbakeligering av vektor, og man selekterer for at 

innskuddet ligeres inn i vektoren. Det er her brukt Calf intestinal alkaline phosphatase 

(CIP) fra New England Biolabs (NEB).  

Prosedyre: 

1. Blandingen ble tilsatt 10 U CIP per μl DNA og inkubert 60 minutter ved 37 °C. 

2. Enten ble reaksjonen satt rett på preparativ gel eller etanolfelt. I begge tilfeller 

inaktiveres fosfatasen.  

 

2.1.10 Utfylling av overhengende ender på DNA-fragmenter 

I noen tilfeller vil man måtte kutte med enzymer som gjør at vektor og innskudd ikke har 

komplementære ender. Eventuelt at den ene har butt ende og den andre har overheng. Det 

er da nødvendig å gjøre begge ender butte. Dersom det er et 3’ overheng kan dette gjøres 

ved å fordøye overhenget med en nuklease som ”spiser opp” overhenget. Er det et          

5’ overheng kan dette fylles ut med Klenow fragmentet som er en del av DNA 

polymerase I hvor nukleaseaktiviteten mangler. Se Sambrook et al. for nærmere 

beskrivelse (Sambrook and Russell, 2001).  

Prosedyre: 

1. En løsning bestående av 2.5 μg vektor-DNA, 2 mM av hver dNTP, 1 μl Klenow 

og MQ-vann til 50 μl totalvolum ble inkubert ved 25 °C i 15 minutter. 

2. Polymerasen ble deretter inaktivert ved 75 °C i 20 minutter. 
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2.1.11 Forberedelse og transformasjon av kompetente E. coli 
celler 

Bakterier vil ikke til vanlig ha effektivt opptak av DNA. De må derfor gjøres kompetente 

for å øke opptaket. Dette kan gjøres med kjemisk eller fysisk behandling av 

bakteriecellene. I denne oppgaven er det brukt to forskjellige transformasjonsmetoder, 

elektroporering og varmesjokk-prosedyre.  

 

2.1.11.1 Forberedelse og elektroporering av DH10B celler 

Elektroporering vil si å utsette bakteriecellene for et kort, høyt elektrisk spenningsfelt. 

Dersom det er for mye ioner tilstede i løsningen, risikerer man at strømmen vil gå 

igjennom løsningen med celler og DNA. Det er derfor viktig å fjerne mest mulig ioner fra 

bakteriene. Dette gjøres ved å vaske cellene i ultrarent vann og 10 % glyserol (WB). 

DNA bør være i en buffer med lav ionekonsentrasjon som for eksempel 0,5 x TE 

(Sambrook and Russell, 2001).  

Prosedyre for forberedelse av elektrokompetente celler: 

(Modifisert fra Cell-PoratorTM Voltage Booster Users Manual, Life Technologies, Cat. 

Series 1612.) 

1. En fersk E. coli koloni ble inokulert i 50 ml SOB-medium (uten magnesium) i en 

500 ml erlenmeyerkolbe og inkubert i en risteinkubator ved 37°C over natt.  

2. 0,5 ml av cellene ble fortynnet i 500 ml SOB (uten magnesium) i en 2,8 l 

erlenmeyerkolbe og inkubert i en risteinkubator ved 37°C til OD550 var 0,8.  

3. Deretter ble cellene pelletert ved 2600 x g i 10 minutter.  

4. Cellepelletten ble resuspendert i 500 ml iskald WB, og suspensjonen sentrifugert 

ved 2600 x g i 15 minutter og supernatanten ble forsiktig helt av. 

5. Trinn 4 ble gjentatt en gang. 

6. Cellene ble så resuspendert i 1-2 ml WB til en sluttkonsentrasjon tilsvarende   

200-250 OD550 enheter. Suspensjonen ble alikvotert i ønsket volum før de 

umiddelbart ble frosset ned i flytende nitrogen. Cellene ble oppbevart ved –80°C.  
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Prosedyre for elektroporering: 

1. Elektrokompetente celler ble tint på is og 20 μl cellesuspensjon blandet med 1 μl 

(10-25 ng) DNA, før det ble overført til en elektroporeringskuvette. Løsningen må 

dekke kuvettebunnen og blandingen må være fri for bobler.  

2. 1 ng ukuttet pUC19 ble benyttet som transformasjonskontroll.  

3. Elektroporering ble utført med følgende innstilling: 

• Spenning: 2,5 kV 

• Resistans: 400 Ω  

• Kapasitans: 25 μFD 

4. 150 μl SOC ble tilsatt kuvetten for å få bakteriene i et større volum, og løsningen 

ble overført til et rør med 350 μl SOC.  

5. Cellene ble så inkubert ved 37°C i en time før de ble sådd ut på LB-plater med 

antibiotika.  

6. Transformasjonskontrollen ble sådd ut i fortynninger 1/100 og 1/1000.  

 

2.1.11.2 DMSO/Varmesjokk-kompetente DH5α celler 

For å forberede E. coli celler på varmesjokk behandles de i en iskald løsning med 

kalsiumklorid og deretter dimetylsulfoksid (DMSO). Dette fører sannsynligvis til at DNA 

vil presipitere på utsiden av cellene. En annen mulighet er at celleveggen forandres slik at 

sannsynligheten for opptak av DNA øker (Brown, 2002). De kompetente cellene kan 

oppbevares ved -80°C etter nedfrysning i flytende nitrogen.  

 

Ved transformasjon tines cellene på is, plasmidet tilsettes og blandingen varmes raskt opp 

til 42°C i noen sekunder. DNA vil da slippes inn i cellene. Det rekombinante plasmidet 

vil som regel inneholde en seleksjonsmarkør, som for eksempel resistens mot et 

antibiotikum, slik at celler som har tatt opp DNA vokser selektivt i mediet med 

antibiotum.  
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Prosedyre for forberedelse av varmekompetente celler: 

1. E. coli DH5α frysekultur ble tint og strøket ut på en LB-agar plate og inkubert 

over natt ved 37°C.  

2. 10-12 store (2 mm i diameter) kolonier ble isolert og inokulert i 250 ml SOB-

medium i en 2 liters inkubatorflaske. 

3. Bakteriene ble dyrket ved 30°C med god risting (200-250 rpm) til de hadde en 

optisk tetthet ved 600 nm på 0,6.  

4. Flasken ble satt på is i 10 minutter. Kulturen ble deretter overført til en 500 ml 

sentrifugeflaske og sentrifugert ved 2500 x g i 10 minutter ved 4°C.  

5. Pelleten ble så løst i 80 ml kald TRB (transformasjonsbuffer) og inkubert på isbad 

i 10 minutter, og løsningen sentrifugert ved 2500 x g i 10 minutter ved 4°C.  

6. Bakteriepelleten ble resuspendert i 20 ml TRB og tilsatt DMSO under forsiktig 

omrøring til en konsentrasjon på 7 %. Dette ble inkubert på isbad i 10 minutter.  

7. Cellesuspensjonen ble fordelt i ønsket volum i nedfrysningsrør og øyeblikkelig 

nedsenket i flytende nitrogen.  

8. De frosne, kompetente cellene ble fryst i flytende nitrogen og oppbevart ved         

-70°C.  

Prosedyre for transformasjon: 

1. Et rør med kompetente celler ble tint ved romtemperatur og cellene fordelt i 

polypropylenrør á 100 μl og plassert på isbad. 

2. 1 μl plasmidløsning ble tilsatt hvert rør og cellene ble inkubert på isbad i fem 

minutter.  

3. Cellene ble så utsatt for et varmesjokk på 42°C i 30 sekunder og overført tilbake 

til isbadet.  

4. 0,8 ml SOC ble tilsatt cellene og rørene satt ved 37°C i risteinkubator i en time.  

5. Ønsket del av transformasjonsblandingen ble deretter sådd ut på LB plater med 

ønsket antibiotika.  

6. Løsningen ble inkubert over natt ved 37°C. 
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2.1.12 Polymerase Chain Reaction (PCR) 

Polymerase chain reaction (PCR) er en metode som amplifiserer et DNA-fragment som 

ligger mellom to områder med kjent sekvens. Det blir brukt to korte oligonukleotider som 

primere for en serie av syntetiske reaksjoner som katalyseres av en varmestabil DNA 

polymerase. Disse primerne er komplementære til sekvensen som ønskes amplifisert, og 

flankerer området. Først denatureres DNA-templatet ved oppvarming. Deretter kjøles 

reaksjonsblandingen til en temperatur hvor primerne vil feste seg til templatet. 

Temperaturen blir så økt noe, og primerne blir deretter forlenget av DNA polymerase. 

Syklusen med denaturering, annealing og DNA-syntese blir gjentatt 20 til 30 ganger og 

DNA-mengden vil bli doblet for hver syklus. For å optimalisere reaksjonen kan man 

variere parametere som templatmengde, dNTP-mengde, enzymmengde,                    

Mg2+-konsentrasjon, temperatur og tid for de ulike trinnene og antall sykler reaksjonen 

går. Her ble DyNAzyme™ II DNA polymerase brukt (Sambrook and Russell, 2001; 

Sambrook and Russell, 2001). 

 

I denne oppgaven ble PCR brukt til å undersøke en sekvens som viste seg vanskelig å 

lese ved sekvensering, og for å finne orientering av innskutt linker i et plasmid. I tillegg 

ble det også brukt for å lage en probe for bruk i Northern-analyse. Prinsipp og prosedyre 

er beskrevet i Sambrook et al. (Sambrook and Russell, 2001). Standard PCR-syklus som 

ble brukt dersom annet ikke er oppgitt er gitt i Tabell 2.1.  

 

Følgende konsentrasjoner ble brukt: 

• 1x PCR-buffer 

• 0,2 mM dNTP 

• 25 ng/μl primer 

• 0,5-1 unit DyNAzyme TM DNA Polymerase 

Reaksjonsvolumet var 25 μl.  
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Tabell 2.1 Standard PCR-program. 

Trinn Temperatur Tid   Sykler 

Denaturering: 94°C 2 min    

Denaturering: 94°C 60 sek     
Binding: 55°C 30 sek   30 
Elongering: 72°C 30 sek     
Endelig elongering: 72°C 2 min    
Stopp: 4°C ∞     
 

2.1.13 Sekvensering 

Sanger DNA-sekvensering er basert på syntese av en ny DNA-tråd hvor både dNTP og 

ddNTP er tilstede. Dersom ddNTP blir inkorporert vil ikke polymerasen syntetisere 

videre. Den relative konsentrasjonen til dNTP og ddNTP er optimalisert slik at de 

syntetiserte kjedene vil terminere på forskjellig sted. Primerne som er brukt her er merket 

med fluorescerende Cy5. Det blir utført en reaksjon for hver av de fire basene. 

Fragmentene blir deretter separert i en gelmatrix i sekvenseringsinstrumentet og 

fluorescerende lys fra de merkede primerne detekteres. Tiden det tar før fragmentet 

passerer detektoren er proporsjonal med størrelsen på fragmentet. Signalene fra 

detektoren tolkes av et dataprogram som omgjør signalene til en lesbar DNA-sekvens. 

 

Når man får tilsendt et nytt plasmid fra for eksempel et firma eller andre 

forskningsgrupper kan det være nødvendig å fullsekvensere hele konstruktet for å 

forsikre seg om at man har fått det riktige tilsendt. Ved fullsekvensering bør man ha 

minst tre uavhengige lesinger på ethvert punkt i sekvensen. Etter å ha laget et nytt 

konstrukt er det nødvendig å sekvensere over kloningsovergangene for å sjekke at 

konstruktet er som forventet. Dette gjøres med kun en lesning.  

 

Templat-DNA ble levert til Henning A. Johansen ved Bioteknologisenteret i Oslo for 

syklisk sekvensering. To av plasmidene tilsendt fra Invitrogen ble fullsekvensert. I tillegg 

ble det sekvensert over kloningsovergangene etter alle kloningene.  
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2.2 Arbeid med mammalske celler  
For å se på funksjonen til et humant gen kan det være nyttig å innføre genet i humane 

celler for in vitro analyser. I denne oppgaven er det brukt to humane cellelinjer. Den ene 

for å etablere transfeksjonsmetoden, og den andre for å studere funksjonen til WWOX. 

 

2.2.1 Beskrivelse av cellelinjene 

Det er i denne oppgaven brukt to forskjellige cellelinjer. Begge er adherente celler som 

dyrkes ved 37°C i en 5 % CO2-inkubator og stamkulturene oppbevares i 5 % DMSO ved 

-150°C. Informasjon om cellelinjene finnes i databasen til ATCC (http://www.atcc.org).  

 

293 stammer fra human embryonal nyre og er transformert med human adenovirus 5. 

Cellene dyrkes i DMEM med 10 % FCS og 2 mM L-glutamin. Cellelinjen ble valgt fordi 

den er enkel å transfektere, og er dermed egnet for å få etablert transfeksjonsmetoden. 

 

SK-BR-3 er en human adenocarcinoma brystcellelinje fra en 43 år gammel kvinne 

(1970). Cellene dyrkes i EMEM med 10 % FCS, 2 mM L-glutamin og 0,1 mM          

ikke-essensielle aminosyrer. Cellelinjen ble valgt fordi den er en brysttumorlinje som 

tidligere er vist å ha et svært lavt uttrykk av WWOX (Driouch et al., 2002). 

 

2.2.2 Fortynning (splitting) av mammalske celler 

Når cellene har vokst slik at de dekker omtrent 80 % av arealet av flasken eller skålen, 

må de fortynnes slik at de får mer plass å vokse på.  

 

 

 

 

 

 

http://www.atcc.org/
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Prosedyre: 

1. Gammelt medium ble fjernet, og cellene vasket to ganger med PBS.  

2. Trypsin-EDTA ble tilsatt og cellene inkubert ved 37°C i noen minutter.  

3. Cellene ble så resuspendert i medium og ønsket suspensjon overført til en ny 

flaske med nytt medium.  

4. Dersom et bestemt antall celler skulle såes ut til transfeksjon, ble de resuspenderte 

cellene talt i et tellekammer under mikroskop. 

 

2.2.3 Transfeksjon 

Transfeksjon er en prosedyre som gjør det mulig å introdusere DNA inn i eukaryote 

celler. En rekke ulike teknikker blir tatt i bruk for dette formålet. Hvilken metode man 

bør velge, avhenger av celletype og hvilken type studier man ønsker å gjøre (Sambrook 

and Russell, 2001). 

 

I denne oppgaven har LipofectAMINE™ blitt brukt. LipofectAMINE™ er et kationisk 

lipid som danner kompleks med DNA og fremmer opptak i celler. Det dannes kunstige 

membranvesikler (liposomer) som binder DNA-molekylene. Dette resulterer i stabile 

kationiske komplekser som fester seg til og fuserer med den negativt ladede 

cellemembranen.  

Prosedyre: 

1. 1x105 celler ble sådd ut i vekstmedie i et 12 brønners brett hvor arealet per brønn 

var 3,8 cm2. Cellene ble inkubert ved 37°C med 5 % CO2 til neste dag. 

2. Følgende ble blandet i eppendorfrør: 

• Løsning A: 1 μg DNA i 100 μl serumfritt medium.  

• Løsning B: 5 mg LipofectAMINE™ i 100 μl serumfritt medium. 

Løsningen ble inkubert i fem minutter ved romtemperatur. 

3. Løsning A og løsning B ble forsiktig blandet og inkubert ved romtemperatur i    

30 minutter.  

4. 300 μl serumfritt medium ble deretter tilsatt røret. 
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5. Cellene ble vasket med serumfritt medium. 

6. DNA-liposom kompleksene ble forsiktig tilsatt cellene og inkubert ved 37°C i fire 

timer.  

7. Transfeksjonsblandingen ble fjernet og 1 ml vekstmedium tilsatt. Cellene ble 

inkubert ved 37°C i 18-24 timer. 

Transfeksjon ble også utført i 10 cm skåler med et areal på 55 cm2. DNA og 

LipofectAMINE™ ble da skalert opp basert på areal. 

Prosedyre for transfeksjon i 10 cm skåler: 

1. 1x106 celler ble sådd ut per skål i vekstmedium. Cellene ble inkubert ved 37°C 

med 5 % CO2 til neste dag. 

2. Følgende ble blandet i et rør: 

• Løsning A: 15 μg DNA i 2,7 ml serumfritt medium.  

• Løsning B: 300 mg LipofectAMINE™ i 5,9 ml serumfritt medium. 

Løsningen ble inkubert i fem minutter ved romtemperatur. 

3. Løsning A og løsning B ble forsiktig blandet og inkubert ved romtemperatur i    

30 minutter.  

4. 4,5 ml serumfritt medium ble deretter tilsatt røret. 

5. Cellene ble vasket med serumfritt medium. 

6. DNA-liposom kompleksene ble forsiktig tilsatt cellene og inkubert ved 37°C i fire 

timer.  

7. Transfeksjonsblandingen ble fjernet og 8 ml vekstmedium tilsatt. Cellene ble 

inkubert ved 37°C i 18-24 timer. 

 

2.2.4 Luciferase reportergen assay 

Luciferase er et enzym som kan katalysere reaksjonen av luciferin til oxyluciferin, og lys 

ved 560 nm emitteres. Dette lyset kan måles i et luminometer. Luciferaseaktiviteten til en 

prøve blir standardisert med hensyn på hvor mange celler som er tilstede i prøven. Her er 

proteinmengden brukt som et mål på antall celler. I denne oppgaven er luciferaseassay 
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brukt til å studere transfeksjonseffektiviteten til en PAC-vektor som inneholder 

luciferase-genet. 

 

Bradford utviklet en metode som enkelt kan måle proteinkonsentrasjon i en løsning 

(Bradford, 1976). Metoden baserer seg på tilsetting av det sure fargestoffet Coomassie 

Brillian Blue til en proteinløsning. Coomassie Brilliant Blue vil binde seg til basiske og 

aromatiske aminosyreresidier, spesielt arginin. Fargen vil forandre seg og bli mørkere 

desto mer protein det er i løsningen. Løsningen måles deretter i et spektrofotometer ved 

595 nm. Ved å sammenligne med en standardkurve vil man få et relativt mål på 

proteinkonsentrasjonen.  

 

I denne oppgaven ble Bio-Rad Protein Assay kit brukt.  

Prosedyre for lysering av cellene: 

1. Cellene ble vasket to ganger med 1 ml PBS. 

2. 200 μl lysisbuffer ble tilsatt i hver brønn. 

3. Løsningen ble satt på is og ristet forsiktig i 30 minutter. 

4. Cellene ble så skrapt av og overført til eppendorfrør. 

Prosedyre for luciferasemåling: 

1. Rørene fra punkt 4 blandes og 25 μl lysat av hver prøve ble tilsatt i et hvitt         

96 brønners brett. 

2. Brettet ble satt inn i et luminometer hvor det ble tilsatt 100 μl Luciferase Assay 

Reagent II og luciferaseaktiviteten målt.  

Luciferaseaktiviteten ble normalisert med hensyn på proteinmengde i prøven.  

Prosedyre for proteinmåling: 

1. Rørene fra punkt 4 ble blandet og tilsatt 10 μl av hver prøve til et gjennomsiktig 

96 brønners brett. 

2. 200 μl 1x BioRad protein assay buffer ble tilsatt og brettet risteinkubert på is i   

15 minutter under et lystett lokk.  

3. Absorbansen ved 595 nm ble målt i et fotometer for flatbrønnet mikroplate.  
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2.3 RNA-metoder 
Når man jobber med RNA er det viktig å minimalisere aktiviteten til RNaser. Dette 

gjøres ved å bruke hansker og å bruke løsninger og utstyr som er behandlet for å redusere 

tilstedeværelse av RNase. For å inaktivere RNaser, DEPC behandles alle løsninger. 

DEPC (diethylpyrocarbonate) reagerer med histidinresidier i proteiner og inaktiverer på 

denne måten RNaser. En annen mulighet er å H2O2 behandle plastutstyr eller å bake 

glassutstyr som skal brukes ved 180°C i fire timer. Man bør sørge for å holde RNA så 

mye som mulig på is for å hemme aktiviteten til RNasene.  

 

2.3.1 mRNA-isolering 

De fleste mRNA-molekyler har en poly A-hale i 3’-enden. mRNA kan dermed isoleres 

fra celler ved hjelp av magnetiske kuler hvor oligo dT-haler er festet på. Poly A-halen vil 

dermed feste seg til poly dT-halen, mens resten av celleekstraktet kan vaskes vekk. I 

denne oppgaven er mRNA isolert ved hjelp av Dynabeads® Oligo (dT)25 kuler fra Dynal 

og benyttet for RT-PCR og Northern-blotting. Prosedyren er beskrevet i Dynal Technical 

Handbook, andre utgave.  

Prosedyre: 

1. Cellene ble vasket med iskald PBS. 

2. 1 ml iskald lyseringsbuffer ble deretter tilsatt direkte til hver brønn for lysering. 

3. Cellene ble så skrapt av med en celleskrape.  

4. Celleekstraktet ble presset gjennom en 23G kanyle med en 1 ml sprøyte. 

5. 60 μl (5 μg/μl) Dynabeads oligo dT-kuler ble vasket med 1x lyseringsbuffer. 

6. Celleekstraktet ble så tilsatt kulene og inkubert ved romtemperatur i fem minutter. 

7. Rørene ble satt på magnetstativ i minst 30 sekunder før supernatanten ble fjernet. 

8. Kulene ble vasket med 200 μl vaskeløsning med LiDS, så to ganger med 200 μl 

vaskeløsning uten LiDS, deretter med 200 μl DEPC-dH2O. 

9. Kulene ble resuspendert i 20 μl Sample buffer og satt på 65°C i to minutter.  
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10. Rørene ble til slutt satt direkte i magnetstativet i minst 30 sekunder før mRNA i 

supernatanten ble overført til et nytt rør. mRNA kan oppbevares kort tid ved         

-20°C før bruk. 

 

2.3.2 Revers transkripsjon av mRNA  

Revers transkriptase-PCR (RT-PCR) er en metode som brukes til å lage cDNA-kopier av 

RNA. Første steg i prosedyren er å lage enkelttrådet cDNA fra mRNA. Poly(A)-halen i 

mRNA vil feste seg til poly d(T)-halen på kulene. Poly d(T)-halen vil fungere som en 

primer. Polymerasen som brukes kan syntetisere DNA med RNA som templat. Det 

enkelttrådete cDNA kan deretter amplifiseres på vanlig måte ved PCR.  

 

I denne oppgaven er RT-PCR brukt til å undersøke om en mammalsk cellelinje var blitt 

transfektert med ønsket plasmid. Revers transkriptase enzymet som er brukt er M-MLV 

(Life Technologies-GIBCO BRL®). Prosedyren er beskrevet i (Dynal AS, 1998).  

Prosedyre: 

1. mRNA ble isolert som beskrevet under mRNA-isolering punkt 1-8, og kulene 

resuspendert i 50 μl DEPC-dH2O. 

2. Følgende ble blandet: 

• 10 μl kuler med mRNA 

• 4 μl 5x first strand buffer 

• 2 μl 0,1 M DTT 

• 2 μl 20 mM dNTP 

• 0,5 μl RNasin 

• 1,5 μl M-MLV (20 u/μl) 

3. Blandingen ble så inkubert ved 37°C i 1,5 timer. 

4. 0,5 μl M-MLV ble tilsatt og inkubert videre i 30 minutter ved 37°C. 

5. Røret ble plassert i magnetstativ og supernatanten fjernet. 

6. Kulene med cDNA:mRNA ble resuspendert i 50 μl Sample buffer og inkubert 

ved 95°C i to minutter.  
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7. Rørene ble plassert i magnetstativ og supernatanten fjernet. 

8. Avslutningsvis ble kulene med cDNA resuspendert i 20 μl TE, pH 7,6.  

Kulene kan brukes direkte i PCR eller oppbevares ved -20°C.  

 

2.3.3 Northern-blotting 

Northern-blotting anvendes for å analysere mengden og størrelsen av RNA-transkripter 

og er fundamental i studier av genekspresjon i eukaryote celler (Sambrook and Russell, 

2001). Prosedyren går ut på at man først separerer RNA med hensyn på størrelse ved 

denaturerende agarosegelelektroforese. Deretter overfører man det negativt ladete RNA 

til en positivt ladet nylonmembran. RNA fikseres så på membranen ved å eksponere det 

for UV-lys. Man kan deretter detektere RNA ved å hybridisere med en radioaktiv probe 

av kjent sekvens.  

 

2.3.3.1 Størrelsesseparering av RNA 

Elektroforese gjennom en denaturerende 1,5 % agarosegel brukes for å separere RNA 

etter størrelse. Ved å tilsette formaldehyd til gelen og til RNA-prøvene får man denaturert 

RNA. Formaldehyd danner ustabile Schiff-baser med iminogruppen i guaninresidier og 

hindrer på denne måten intramolekylære Watson-Crick-baseparinger. Dette fører til at 

sekundærstrukturen brytes, slik at RNA-molekylene kan separeres med hensyn på 

størrelse (Sambrook and Russell, 2001).  

Prosedyre: 

1. 1,5 g agarose ble blandet med 87 ml DEPC-dH2O og løst ved koking. 

2. 10 ml 10x MOPS ble så tilsatt og løsningen avkjølt til 50°C.  

3. 5,1 ml 37 % formaldehyd ble tilsatt, og løsningen overført til en RNasefri 

gelform. Gelen stod i en time før prøvene ble applisert. 

4. Det isolerte mRNA ble denaturert ved 65°C i 15 minutter og appliseret på gelen 

sammen med en RNA-markør for størrelsesbestemmelse. 

5. RNA ble separert ved elektroforese i 1x MOPS ved 25 V (5 V/cm) i 16-17 timer. 
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2.3.3.2 Farging av mRNA-gel 

Etter elektroforese kan gelen farges i CyBr Gold og RNA visualiseres i en UV-

transilluminator for å finne størrelsen på båndene i molekylvektsstandarden. Bildet av 

dette kan senere brukes til å finne størrelsen på RNA-båndene på Northernmembranen. 

Dette gjøres for å være sikker på at båndene på membranen er i den størrelsen man regner 

med å få.  

Prosedyre: 

1. 300 ml 1x MOPS og 60 μl CyBr Gold ble blandet i et RNasefritt kar. 

2. Gelen ble lagt i løsningen og satt på en vippe under en lystett boks i 15 minutter.  

3. Deretter ble gelen lagt på en UV-transilluminator og fotografert. 

 

2.3.3.3 Blotting og fiksering av mRNA til nylonmembran 

Overføring av RNA fra gel til nylonmembran skjer ved hjelp av kapillærkrefter, ved at 

buffer vandrer fra karet, gjennom gelen og nylonmembranen og videre inn i cellestoff. 

RNA vil vandre med bufferen fra gelen til nylonmembranen. Deretter blir RNA fiksert til 

membranen ved hjelp av UV-lys.  

Prosedyre: 

1. Gelen ble vasket to ganger i 10x SSC i 20 minutter.  

2. En gelform ble vendt opp ned i et kar. 

3. To 3MM-papir ble lagt over gelformen slik at de var i kontakt med 

blotteløsningen (10xSSC) i karet. 

4. Gelen ble så plassert med undersiden opp på 3MM-papiret. 

5. En nylonmembran ble lagt oppå gelen, etterfulgt av et lag vætet 3MM-papir og to 

lag tørre 3MM-papir. Deretter ble det lagt på en bunke cellestoff, så en glassplate 

og til slutt en vekt.  

6. 10x SSC ble fylt i karet og blottingen utført i 4-16 timer.  

7. Membranen ble så lagt på en UV-transilluminator i 10 sekunder.  
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2.3.3.4 Hybridisering av membranen med merket probe 

For å lokalisere RNA av interesse, hybridiseres en radioaktivt merket DNA eller cDNA-

probe til membranen. Tilfeldige heksamerer brukes som primere for å merke en probe 

radioaktivt. Dette er randomiserte sekvenser med seks nukleotider. Klenowenzymet 

brukes til å syntetisere en ny tråd. I løsningen har man to radioaktive nukleotider som vil 

bli inkorporert av polymerasen. Sekvensen til proben korresponderer til genet som ønskes 

detektert. Etterpå hybridiserer man med en probe til et husholdningsgen.  

 

Her er det brukt glyseraldehyd-3-fosfat dehydrogenase (GAPDH) med et transkript på  

1,3 kb. På denne måten kan man sammenligne mRNA-mengden i de forskjellige 

gelsporene og få en relativ estimering av mengden mRNA som uttrykkes i de forskjellige 

prøvene. Ved å sammenligne størrelsen på transkriptet med molekylvektsstandaren kan 

man også få et anslag på størrelsen (Sambrook and Russell, 2001).  

Prosedyre for merking og rensing av probe:  

(Feinberg and Vogelstein, 1983).  

1. 30-45 ng DNA ble fortynnet til 11 μl i DEPC-dH2O.  

2. DNA ble deretter kokt ved 100°C i fem minutter. 

3. Følgende ble tilsatt: 

• 4 μl merkingsløsning (OLB-buffer) 

• 2 μl [α-32P]-dATP 

• 2 μl [α-32P]-dCTP 

• 1 μl Klenow (5 u/μl) 

4. Løsningen ble så inkubert ved 37°C i 30 minutter. 

5. 15 μl NT-stopp ble tilsatt og applisert på en Sephadex G50/1x SSC kolonne og 

blå fraksjon eluert. 

6. Grad av innmerking ble målt.  

7. Til slutt ble proben kokt ved 100°C i fem minutter før den ble tilsatt 

hybridiseringsløsning. 

I denne oppgaven ble det brukt en semikvantitativ monitor for å få et mål på inkorporert 

radioaktivitet. En verdi mellom 40.000 og 60.000 ble regnet som tilfredsstillende. 
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Prosedyre for hybridisering av proben til membranen: 

1. Membranen ble fuktet i DEPC-dH2O og overføret til et hybridiseringsrør med 

RNA-siden innover i røret. Omtrent 20 ml DEPC-dH2O ble tilsatt og røret 

inkubert ved 50°C i 30 minutter. 

2. Vannet ble så helt ut og 7-8 ml PerfectHyb hybridiseringsbuffer tilsatt. 

Prehybridisering ble utført ved 68°C i en time. 

3. Proben ble tilsatt og hybridisering utført ved 68°C over natt, før 

hybridiseringsløsningen ble helt av. 

4. Membranen ble vasket med følgende: 

• 40 ml 2 x SSC og 1 % SDS i en time ved 68°C 

• 40 ml 0,5 x SSC og 1 % SDS i en time ved 68°C 

• 40 ml 0,2 x SSC og 1 % SDS i en time ved 68°C 

5. Membranen ble så vasket i DEPC-dH2O, før den ble pakket i plastfolie og lagt i 

en phosphorimage kassett over natt for eksponering.  

6. Båndene ble visualisert ved phosphorimaging. 

 

2.3.3.5 Phosporimaging 

Phosphorimaging kan benyttes for å visualisere radioaktive signaler. Membranen legges i 

en phosphorimage-kassett hvor platen er dekket av et lag av fosforkrystaller. Når denne 

eksponeres med β-stråling vil elektronene i fosforkrystallene eksiteres til en høyere 

energitilstand. Ved eksponering med en helium-neon-laser vil elektronene sende ut energi 

i form av fluorescens når de returnerer til sin grunntilstand. Lyset detekteres av et 

fotomultipliseringsrør og signalene blir visualisert til et tredimensjonalt bilde hvor 

lengde, bredde og styrke på båndene er et mål på radioaktiviteten.  

Prosedyre: 

1. Membranen ble pakket i plastfolie og lagt i en phosphorimage-kassett over natt.  

2. Phosphorimageplaten ble deretter scannet ved hjelp av en phosphorimager og 

kvantifisert.  
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I denne oppgaven ble kassetten scannet i en STORM860 Phosphor Screen og signalene 

kvantifisert ved hjelp av programmet Image Quant. 

 

2.4 Proteinmetoder 
Uttrykk av protein in vitro ble gjort for å undersøke størrelsen av WWOX-proteinet.  

 

2.4.1 Uttrykking av proteiner in vitro 

For å uttrykke proteiner in vitro ble det i denne oppgaven brukt TNT T7/T3 Coupled 

Reticulocyte Lysate System fra Promega. Kitet baserer seg på cellelysat fra reticulocytter 

fra kanin for å transkribere og translatere proteiner. Reticulocytter er umodne 

erythrocytter (røde blodceller) som er behandlet for å fjerne mRNA. De inneholder de 

cellulære komponentene som er nødvendig for proteinsyntese som tRNA, ribosomer, 

aminosyrer, initierings-, elongerings-, og termineringsfaktorer. Ved å tilsette DNA, 

polymerase, nukleotider og 35S-metionin vil man først få en transkripsjon av DNA til 

RNA, og ved hjelp av ribosomene vil deretter RNA translateres til protein som er 

radioaktivt merket.  

 
I denne oppgaven ble det brukt plasmid-DNA med en T3 promoter oppstrøms for 

transkriptet.  

 

Prosedyre: 

1. Følgende ble blandet: 

• 25 μl reticulocytt lysat 

• 2 μl reaksjonsbuffer 

• 1 μl T3 RNA polymerase 

• 1 μl aminosyremix uten metionin 

• 2 μl 35S-metionin 

• 2 μl RNasin (40 u/μl) 
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• 2 μl DNA (0,5 μg/μl) 

• Nukleasefritt vann til 50 μl 

2. Reaksjonen ble inkubert ved 30°C i 90 minutter, og resultatet analysert ved SDS-

PAGE (se under).  

Proteinene ble oppbevart ved -80°C til de skulle brukes. Detaljert prosedyre følger med 

kitet.  

 

2.4.2 SDS-PAGE 

Proteiner kan separeres etter størrelse ved sodium dodecyl sulfat polyakrylamid 

gelelektroforese (SDS-PAGE). Proteinene kokes først i den anioniske detergenten SDS 

og binder seg til denne. Proteinet vil da bli negativt ladet slik at separering i gelen 

primært vil skje på grunnlag av størrelse. Gelen består av akrylamid som polymeriserer 

og danner lange kjeder kryssbundet med N, N’-metylenbisakrylamid ved tilsetning av 

ammoniumpersulfat (APS) og N,N,N’,N’-tetrametylendiamin (TEMED). Andelen av 

akrylamid avgjør hvor stor porestørrelsen blir. Jo høyere konsentrasjon av akrylamid, 

desto mindre porer blir det i gelen, og desto saktere vil DNA-molekylene vandre. 

 

I denne oppgaven blir SDS-PAGE brukt for å undersøke resultatet in vitro translasjonen.  

Prosedyre: 

1. Følgende ble blandet for støping av 10 % separerende gel:  

• 4 ml 40 % acrylamid/bis solution 

• 2 ml Nedre buffer 

• 10 ml dH2O 

• 8 μl TEMED 

• 80 μl APS ble tilsatt rett før gelen ble helt i 

For å få jevn overflate ble isopropanol tilsatt på toppen av gelen. Etter at gelen var 

polymerisert (∼15 min) ble overflødig væske fjernet. 
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2. Følgende ble blandet for støping av 5 % konsentrerende gel: 

• 1 ml 40 % acrylamid/bis solution 

• 1 ml Øvre buffer 

• 6 ml dH2O 

• 8 μl TEMED 

• 25 μl APS ble tilsattt rett før gelen helles i 

Brønnformer ble satt i gelen, og etter polymerisering ble brønnene vasket med 

dH2O for å fjerne overflødige gel-rester. Gelen ble så kjørt i elektroforesekar med 

1 × SDS-elektroforesebuffer. 

3. Før applisering ble prøvene denaturert ved 100 °C i to minutter. 20 μl av prøvene 

ble applisert i hver brønn. Gelen ble så kjørt ved 150 V til fronten nesten var ute 

(∼en time).  

Størrelsesmarkøren som ble brukt var BenchMark Prestained Protein Ladder fra 

Invitrogen.  

 

2.4.3 Farging og tørking av gel 

Etter elektroforese fikseres proteinene ved å legge gelen i fikseringsvæske. Deretter 

farges gelen med Coomassie Brilliant Blue. Proteinmengder over 0,1 μg vil da bli farget 

blå. Overskuddsfarge vaskes bort i avfargingsløsning.  

Prosedyre: 

1. Gelen ble lagt i et kar med Coomassie Brilliant Blue gelfargeløsning og satt 

på en risteinkubator over natt.  

2. Fargeløsningen kan brukes om igjen og ble derfor helt tilbake i flasken. 

3. Avfargingsløsning ble tilsatt og karet satt på en vippe i ca. en time. For å 

unngå å skifte avfargingsløsning ble litt trekkpapir lagt i for å trekke til seg 

fargen.  

4. Gelen ble så vasket i glyserolløsning for å forhindre at den sprakk før gelen 

ble fotografert.  

5. Gelen ble lagt mellom Whatmanpapir og deretter i en geltørker ved 65°C.  
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6. Båndene ble visualisert ved phosphorimaging.  

 

2.5 In silico analyser 
Det finnes forskjellige bioinformatiske verktøy for å analysere DNA-sekvenser. I denne 

oppgaven ble GCG brukt for å sammenstille sekvenseringslesninger, BLASTN til å finne 

likheten mellom sekvenser av WWOX, og Primer2 og Netprimer til å designe PCR- og 

sekvenseringsprimere. I tillegg ble CENSOR brukt for å undersøke om de innskutte 

sekvensene i WWOX var repeterte sekvenser, og BLAT til å finne exon-intron-

overganger i genomisk sekvens.  

 

2.5.1 BLAST 

Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) ved National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) kan brukes til å sammenligne DNA-sekvenser med sekvenser i 

databaser. Programmet er tilgjengelig på http://www.ncbi.nlm.nih.gov For å 

sammenligne to sekvenser ble BLAST2 brukt (Tatusova and Madden, 1999; Tatusova 

and Madden, 1999).  

 

2.5.2 GCG 

Genetic Computer Group (GCG) kan brukes til å studere DNA, RNA og proteiner ved 

sekvensanalyse. Ved hjelp av Fragment Assembly System (FAS) kan man sette sammen 

flere sekvenslesinger til en konsensussekvens. I denne oppgaven ble FAS brukt til å lage 

konsensussekvens etter sekvensering av fem kloner. Programmet er beskrevet på 

EMBNet noden http://www.biotek.uio.no/EMBNET  
 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.biotek.uio.no/EMBNET
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2.5.3 CENSOR 
CENSOR er et program som kan identifisere DNA-sekvenser som viser likhet med kjente 

repeterte sekvenser. Programmet inkluderer flere parametre basert på både biologiske og 

statistiske kriterier, og er tilgjengelig på http://www.girinst.org (Jurka et al., 2005; Jurka, 

1998). RepeatMasker, som er et tilsvarende program, er også benyttet. Dette er 

tilgjengelig på http://www.repeatmasker.org  

 

2.5.4 Primer3 
Primer3 er et program som hjelper til med å finne optimale PCR-primere. Man kopierer 

inn målsekvensen og avmerker området som ønskes amplifisert. En del parametere kan 

justeres, som for eksempel en GC-klamp på primeren, slik at enden av primeren binder 

bedre til templatet.  

 

I denne oppgaven ble standardparametrene beholdt, med unntak av at GC-klamp på 

primeren ble valgt. Programmet er spesielt laget for PCR-primere, men kan også brukes 

til å lage sekvenseringsprimere. I denne oppgaven er programmet hovedsaklig brukt til å 

lage sekvenseringsprimere. Programmet er tilgjengelig på  

1http://www.biotek.uio.no/EMBNET  

 

2.5.5 Netprimer 
Sense Primer Report er et program hvor man får vurdert primere med tanke på 

sannsynlighet for hårnåldannelse, dimerer, palindromer og repeterte sekvenser. Ved å 

kopiere inn primersekvensen får man også ut informasjon som molekylvekt, smeltepunkt 

med mer. Programmet finnes på http://www.microarraysoftware.com 

 

2.5.6 BLAT søk 
Human BLAT er et program hvor man kan lime inn en cDNA-sekvens og få et forslag til 

exon-intron-overganger. Programmet vil sammenligne sekvensen mot genomisk sekvens 

og foreslå exon-intron-overganger. Programmet er tilgjengelig på 

http://www.genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat  

http://www.girinst.org/
http://www.repeatmasker.org/
http://www.microarraysoftware.com/
http://www.genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat
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3 Resultater 
Det første målet med oppgaven var å lage et konstrukt som inneholder fullengde 

WWOX-cDNA som er viktig for videre funksjonelle analyser. Videre skulle fullengde 

WWOX-cDNA settes inn i et konstrukt som stabilt replikerer i humane celler for å 

studere effekten av uttrykket av WWOX i humane brystkreft-celler. Dette kapitlet er delt 

inn i tre deler hvor første del omhandler analyse av WWOX-cDNA-kloner fra Stratagene. 

Deretter ble det laget et konstrukt, pMinigene, som uttrykker WWOX i humane celler.  

pMinigene ble videre transfektert inn i humane cellelinjer og uttrykket av WWOX ble 

analysert.  

 

3.1 Analyse av WWOX-cDNA 
Stratagene har laget en serie cDNA-biblioteker fra flere vev, sekvensert 3' enden av hvert 

innskudd for identifisering og applisert DNA fra hver cDNA-klon på gel for å finne 

innskuddsstørrelsen. Vevstypene cDNA bibliotekene er konstruert fra er listet opp i 

appendiks 3. Første del av analysearbeidet bestod i å fullsekvensere to av WWOX-

klonene fra Stratagene. Sekvensresultatene ble deretter analysert.  

 

3.1.1 Sekvensering av WWOX-cDNA-kloner  

Ved oppstarten av denne oppgaven var fem WWOX-cDNA-kloner tilgjengelige. To av 

klonene hadde innskudd på 2,2 kb og ble antatt å inneholde fullengde WWOX-transkript, 

mens de tre siste inneholdt mindre innskudd, som kan være alternative transkripter sett 

tidligere (Paige et al., 2001; Driouch et al., 2002; Ried et al., 2000). Alle fem klonene ble 

bestilt og DNA ble kuttet med SacI og HindIII i kombinasjon for å sammenligne med 

fragmentstørrelsene som forventes ut fra sekvens i Genbank (Genbank nummer 

AF211943). Fragmentene og innskuddsstørrelsene var som forventet i alle klonene (Figur 

3.1).  
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Figur 3.1 Restriksjonsanalyse av DNA fra klonene C34088 (1), C15225 (2), C26931 (3), C29694 (4) og 

C38437 (5) kuttet med SacI og HindIII.  

 

Det ble designet 12 WWOX-primere plassert som vist i Figur 3.2 (Kap 2.5.4 og 2.5.5). 

DNA fra alle fem klonene ble sendt til sekvensering med utvalgte primere. Det ble først 

designet og sekvensert med noen primere, så ble flere laget etter behov. Tabell 3.1 viser 

en oversikt over hvilke primere som er brukt på de fem forskjellige klonene for å få en 

tilfredsstillende sekvensdekning. Primersekvensene er oppgitt i appendiks 3.  

 

Tabell 3.1 Oversikt over WWOX-primere brukt til å sekvensere innskuddet i klonene C34088, C15225, 
C26931, C29694 og C38437.  

Primere brukt til sekvensering av WWOX-kloner: 
C34088: M13R R1 R2 R3 R4 R5 R7 F2 F3 F5   
C15225: M13R R2 R3 R4 R5 R6 F2 F3 F4 F5 F6 
C26931: M13R M13U R2 R4               
C29694: M13R M13U R2 R4               
C38437: M13R M13U R5                 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Oversikt over posisjon til sekvenserings- og PCR-primere som ble laget for å sekvensere 

WWOX-transkriptet. M13U og M13R er vektorprimere. R8-1,2,3 og 4 ble laget for PCR (se kap 3.2.3.1). 

Ww-U3, -L6’ og L6 er laget tidligere i gruppen, hvor Ww-L6’ er designet for å detektere et alternativt exon 

6 sett tidligere (Driouch et al., 2002).  

M 1 3 42 5
3 kb

2,5 kb

0,7 kb

1,5 kb
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Vektorfragment
M 1 3 42 5

3 kb
2,5 kb

0,7 kb

1,5 kb
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F3 F2 F4 F5 F6

R2R3 R4 R5

F7

R7R6 M13R
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M13U

R8-1,2,3,4

WWOX VektorVektor

Ww-U3 Ww-L6’
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R2R3 R4 R5

F7

R7R6 M13R

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M13U

R8-1,2,3,4

WWOX VektorVektor

Ww-U3 Ww-L6’
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Figur 3.3 viser en grafisk fremstilling av sekvenseringsresultatene. Det viste seg at klonen 

C34088 har en innskutt sekvens på 76 bp mellom exon 8 og 9 (Figur 3.3). I denne 

sekvensen er det et stoppkodon som gjør at translasjonen vil terminere her. C15225 har 

en innskutt sekvens på 69 bp, som dermed ikke endrer leserammen, mellom exon 4 og 5 

(Figur 3.3). Den har også en baseforandring til et stoppkodon i aminosyre 335 som ligger 

i exon 8. De tre korte variantene inneholder forventet sekvens fra WWOX, men de 

inneholder ikke sekvens helt opp til startkodon, og er antagelig ufullstendige cDNA-

kloner. Klonen C29694 ble ikke sekvensert i området som tilsvarer base 1550 til 1722 i 

WWOX-cDNA (Genbank nummer AF211943). Siden dette er i 3’-UTR, og det ikke var 

ønskelig å bruke denne klonen videre, ble det ikke gjort noe mer for å få området 

sekvensert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Grafisk fremstilling av innskuddene i de fem klonene fra Invitrogen. C34088 har en innskutt 

sekvens på 76 bp inneholdende et stoppkodon mellom exon 8 og 9. C15225 har en innskutt sekvens på 69 

bp mellom exon 4 og 5, og en baseforandring til et stoppkodon i exon 8. C26931, C29694 og C38437 er 

partielle cDNA-kloner.  
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3.1.2 In silico analyse av transkriptene 

Sekvenseringsresultatene fra forrige kapittel ble benyttet til videre analyse av 

transkriptene. Først ble det undersøkt om de to innskutte sekvensene i C34088 og C15225 

inneholdt repeterte sekvenser. Deretter ble det gjort en analyse av exon-intron-

overgangene på hver side av de repeterte elementene for å se om disse var i 

overensstemmelse med konsensussekvens for exon-intron-overganger.  

 

3.1.2.1 CENSOR analyse 

For å undersøke om de to innskutte sekvensene i C34088 og C15225 bestod av repeterte 
elementer ble CENSOR databasen benyttet (Kap 2.5.3). Resultatet fra CENSOR viste at 
75 av de 76 basene som var innskutt mellom exon 8 og 9 i C34088 hadde homologi med 
en LTR i et MLT1F retroviruslignende MaLR-element.  
 
 
Figur 3.4 viser resultatet av søket. Kun de vesentlige detaljene er tatt med i figuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Oppstilling av innskutt sekvens i C34088 og det repeterte elementet MLT1F.  

 

Sekvensen ble undersøkt i BLAST (Kap 2.5.1) mot intronsekvens i WWOX (Genbank 

nummer NT_024797) og det viste seg at sekvensen var identisk med en sekvens i intron 

8. Den repeterte sekvensen ble ikke funnet andre steder i WWOX-genet.  

 

I C15225 var det innskutt 69 baser mellom exon 4 og 5. Analyse i CENSOR viste at 

sekvensen var en del av en LTR i et THE1C retrovirus lignende MaLR-element. Figur 

3.5 viser resultatet av søket. Kun de vesentlige detaljene er tatt med i figuren.  
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Figur 3.5 Oppstilling av innskutt sekvens i C15225 og det repeterte elementet THE1C.  

 

BLAST søk mot intronsekvens i WWOX viste at hele sekvensen er identisk med en 

sekvens i intron 4. Lignende elementer var også tilstede i intron 5 og 8, men disse hadde 

under 90 % likhet.  

 

3.1.2.2 Analyse av exon-intron-overganger 

Begge de innskutte sekvensene viste seg å stamme fra intronsekvens. Det ble derfor 

undersøkt om basene som flankerer disse elementene i intronene var i overensstemmelse 

med konsensussekvensen for exon-intron-overganger. Figur 3.6 viser at begge de to 

innskutte sekvensene var flankert av de forventede exon-intron-overgangene.  
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Figur 3.6 Oversikt over innskutte exon i C34088 (A) og C15225 (B). Øverst er konsensussekvensen for 

exon-intron-overganger med prosentivs forekomst i senket skrift. De innskutte exonsekvensene er vist i 

rødt. Intronsekvens som flankerer det innskutte exon er vist i blått. WWOX viser sekvensen slik den er 

publisert i Genbank (Genbank nummer NT_024797). C15225 viser sekvensen i WWOX-klonen C15225. 

WW-Prot viser proteinsekvensen slik den er publisert i Genbank (AF211943). C34-prot og C15-prot viser 

proteinsekvensen i klonen som er kodet fra henholdsvis C34088 og C15225.  

A Innskutt exon i C34088:
A A

Konsensus:     C70A60G80 G100T100G95A70G80T45---C80A100G100 G60

Exon 8     Intron 8a 
WWOX    :  TCC A T G G T A A G A ---T A G -----
C34088  : TCC A T G GAA AAG 
C34-prot: S    M E K

Innskutt exon
WWOX    :  -------------------------------------------
C34088  :  CCA GCT GCC ATG TTG GGA GGA TAC TCA AGC ATA 
C34-prot:   P   A   A   M   L   G G   Y  S   S   I 

WWOX    :  -------------------------------------------
C34088  :  CCC GTG TAG AAG AAC TGA GCC TCC TGC CAA CAG
C34-prot:   P   V   *   K   N   *   A S   C   Q  Q

Intron 8b Exon 9
WWOX    :  --------- G T G A G T ---C A G CAA CAG
WW-prot :                                           Q Q
C34088  : CC A T CA ACA
C34-prot: P                                    S   S

A Innskutt exon i C34088:
A A

Konsensus:     C70A60G80 G100T100G95A70G80T45---C80A100G100 G60

Exon 8     Intron 8a 
WWOX    :  TCC A T G G T A A G A ---T A G -----
C34088  : TCC A T G GAA AAG 
C34-prot: S    M E K

Innskutt exon
WWOX    :  -------------------------------------------
C34088  :  CCA GCT GCC ATG TTG GGA GGA TAC TCA AGC ATA 
C34-prot:   P   A   A   M   L   G G   Y  S   S   I 

WWOX    :  -------------------------------------------
C34088  :  CCC GTG TAG AAG AAC TGA GCC TCC TGC CAA CAG
C34-prot:   P   V   *   K   N   *   A S   C   Q  Q

Intron 8b Exon 9
WWOX    :  --------- G T G A G T ---C A G CAA CAG
WW-prot :                                           Q Q
C34088  : CC A T CA ACA
C34-prot: P                                    S   S

B Innskutt exon i C15225:
A A

Konsensus: C70A60G80 G100T100G95A70G80T45---C80A100G100 G60

Exon 4         Intron 4a
WWOX    : AT A G G T A G G C ---A A G
C15225  : AT A G AA GGA
C15-prot: I  E   G

Innskutt exon
WWOX    : ---------------------------------------
C15225  : CGT GTT TGC TTC CTC TCC TGC CAT GAT TGT
C15-prot:  R   V   C   F   L   S   C   H   D   C

WWOX    : ---------------------------------------
C15225  : AAG TTT CCT GAG GTC TCC CCA GCC ACG TGG
C15-prot:  K   F   P   E   V   S   P   A   T   W

Intron 4b Exon 5
WWOX    : ------ G T G A G T ---T A G GG TTC 
WW-prot : F   F 
C15225  : AA C T GG TTC 
C15-prot: N W F

B Innskutt exon i C15225:
A A

Konsensus: C70A60G80 G100T100G95A70G80T45---C80A100G100 G60

Exon 4         Intron 4a
WWOX    : AT A G G T A G G C ---A A G
C15225  : AT A G AA GGA
C15-prot: I  E   G

Innskutt exon
WWOX    : ---------------------------------------
C15225  : CGT GTT TGC TTC CTC TCC TGC CAT GAT TGT
C15-prot:  R   V   C   F   L   S   C   H   D   C

WWOX    : ---------------------------------------
C15225  : AAG TTT CCT GAG GTC TCC CCA GCC ACG TGG
C15-prot:  K   F   P   E   V   S   P   A   T   W

Intron 4b Exon 5
WWOX    : ------ G T G A G T ---T A G GG TTC 
WW-prot : F   F 
C15225  : AA C T GG TTC 
C15-prot: N W F
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Resultatet fra sekvensering av de fem cDNA-klonene viste at ingen av de fem inneholdt 

fullengde WWOX-cDNA med sekvens som er i overensstemmelse med sekvenser 

beskrevet tidligere.  

 

3.2 Konstruksjon av et verktøy for uttrykk av WWOX i 

humane celler  
Dette kapitlet beskriver prosedyren for å lage et konstrukt som uttrykker WWOX i 

humane celler. Det ble først laget et WWOX-minigen hvor sekvensen var i 

overensstemmelse med sekvensen i Genbankdatabasen (AF211943). For å oppnå dette, 

ble de to fullengde WWOX-cDNA klonene C34088 og C15225BNA fusert slik at 

sluttproduktet ikke inneholdt noen av de innskutte exon eller uønskede stopp-kodon. 

Dette konstruktet ble kalt C1534BNA. WWOX-minigen ble deretter konstruert ved å 

sette WWOX-cDNA etter 6,4 kb av WWOX-oppstrømsområde. Minigenet ble til slutt 

overført til en PAC-vektor som kan replikere stabilt i humane celler. En detaljert 

beskrivelse er gitt under.  

 

3.2.1 Konstruksjon av WWOX-minigen 

Et konstrukt inneholdende hele WWOX-cDNA, slik det er beskrevet av Bednarek et al 

(Bednarek et al., 2000), ble konstruert ved å ligere fragmenter fra de to WWOX-klonene 

C34088 og C15225. Disse inneholdt hvert sitt innskutte exon på hvert sitt sted. Et 

fragment av C34088 inneholdende exon 1 til 8 ble satt inn i stedet for tilsvarende 

fragment i C15225 (se Figur 3.7). I exon 8 ble enzymet BsrGI valgt, siden det kutter etter 

stoppkodonet i C15225 og før innskutt sekvens i C34088. Det nye konstruktet ble kalt 

C1534BNA.  

 

 

 

 



Kapittel 3  Resultater 

   
 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.7 Oversikt over ligeringsstegene for å få WWOX uten innskutte ukjente exon. For å konstruere et 

fullengde WWOX-transkript ble et HindIII/BsrGI fragment fra C34088 erstattet med tilsvarende fragment i 

C15225. Det nye konstruktet ble kalt C1534BNA.  

 

3.2.1.1 Innsetting av linker i C15225 
Med tanke på de senere kloningstrinn ble først en linker med kuttsetene BamHI, NotI og 

AscI satt inn i SmaI setet i 3’-enden av innskuddet i klonen C15225. Linkermolekylene 

var ikke fosforylert i 5’ ende, slik at kun en linker ligeres inn, og ikke mange etter 

hverandre.  

 

De to trådene av linkeren ble blandet i lik mengde. C15225 ble kuttet (Kap 2.1.4) med 

SmaI som gir butt ende, og vektor og linker ble deretter ligert (Kap 2.1.10.2.). Det ble 

brukt like mange μg av vektor og linker, hvilket gir et forhold vektor:innskudd på 1:230. 

Som kontroll ble også vektor religert uten linker tilsatt. Uttak fra ligerningsreaksjonene 

ble deretter elektroporert inn i DH5α-celler (Kap 2.1.11.1), og 2/5 av den resulterende 

kulturen ble sådd ut på LB-skåler tilsatt ampicillin for seleksjon av transformerte celler.  

 

Tabell 3.2 gir en oversikt over resultatet fra transformasjonen. Som kontroll på 

transformasjonseffektiviteten ble også 1 ng pUC19 transformert inn og cellene sådd ut i 

1/10.000 fortynning.  

C15225
BNA

stop

76 bp

C340881 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

stop

69 bp
HindIII BsrGI

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C1534
BNA

9

C15225
BNA

stop

76 bp

C340881 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

stop

69 bp
HindIII BsrGI

9
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Tabell 3.2 Oversikt over ligering av linker inn i C15225 og transformering.  

Plate Fragment Linker Ant. 
Kolonier

1 C15225 + 213 
2 C15225 - 224 

3 1 ng transformasjons 
kontroll  3 

 
 

Transformasjonskontrollen ga en transformasjonseffektivitet på 3⋅107 kolonier/μg DNA. 

At det er omtrent like mange kolonier på plate 2 som er uten linker, kan tyde på mye 

bakgrunn av religert vektor. DNA ble isolert (Kap 2.1.1.2) fra 20 av koloniene fra plate 1 

og kuttet med BamHI, som kun kutter i linkeren. DNA fra tre av koloniene ble linearisert 

(resultat ikke vist). Disse tre klonene ble så kuttet med NotI, AscI og SmaI. Figur 3.8 viser 

at alle de tre klonene ble linearisert med NotI og AscI og at SmaI ikke kuttet. Som 

kontroll på enzymaktivitet ble også C34088ABN, som vil lineariseres med hvert enzym, 

kuttet samtidig. Siden klonen C34088ABN ble linearisert med SmaI, kan det antas at 

enzymet er funksjonelt og at de tre C15225BNA kandidatene ikke har SmaI sete. 

Resultatet kan tyde på at de tre klonene som er vist i Figur 3.8 alle har linkermolekylet 

innsatt.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.8 Restriksjonsanalyse av tre C15225BNA kandidater (1-3) og C34088ABN (C) med enzymene 

NotI, AscI og SmaI. Størrelsen på utvalgte fragmenter i 1 kb størrelsesmarkøren (M) (GeneRuler, 

Fermentas) er indikert. 
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3.2.1.2 PCR for å finne linkerorientering 

PCR (Kap 2.1.12) ble benyttet for å finne orientering av linkeren i de tre C15225BNA 

kandidatene. Det ble kjørt en reaksjon med den ene tråden av oligoen (5’-BamHI-NotI-

AscI-3’) og WWOX-F6 som primere (primerpar A), og en annen reaksjon med den andre 

tråden av oligoen (5’-AscI-NotI-BamHI-3’) og WWOX-F6 som primere (primerpar B). 

Linker satt inn riktig vei vil gi amplifisering med primerpar B. Resultatene i Figur 3.9 

viser at kun klon 2 hadde linker satt inn riktig vei. Linkeren var satt inn feil vei i de to 

andre klonene. Som negativ kontroll er PCR-miksen tilsatt vann i stedet for DNA-

templat.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.9 PCR-amplifisering for å avgjøre orienteringen av linkeren i C15225BNA. (A) Skisse av PCR 

kjørt med primerpar B. (B) Linkerorientering undersøkt ved PCR i tre kandidater (1-3) og negativ    

kontroll (-). Størrelsen på utvalgte fragmenter i 1 kb størrelsesmarkøren (M) (GeneRuler, Fermentas) er 

indikert. 

 

DNA isolert fra klon 2 (Kap 2.1.1.1) ble sendt til sekvensering med vektorprimer M13R. 

Sekvenseringsresultatet (se Figur 3.10A) viste at samme linkeroligo har baseparet i AscI 

setet, og blitt reparert i E. coli i C1534BNA klon 2 (se Figur 3.10B). Siden WWOX-

cDNA skal kuttes ut fra dette konstruktet med AscI, vil ikke setene NotI og BamHI på 

vektorsiden bli med videre i konstruksjonen (se kapitlene under). Klon 2 ble derfor brukt 

videre og ble kalt C15225BNA.  

 

5’-GGATCC GCGGCCGC GGCGCGCC-3’

WWOX-F6

3’-CCTAGG CGCCGGCG CCGCGCGG-5’

622 bp
BamHI3’-UTR NotI AscI

A

B M 1 2 3
Primerpar A

Primerpar B750 bp
500 bp

750 bp
500 bp

-

5’-GGATCC GCGGCCGC GGCGCGCC-3’

WWOX-F6

3’-CCTAGG CGCCGGCG CCGCGCGG-5’

622 bp
BamHI3’-UTR NotI AscI

A

B M 1 2 3
Primerpar A

Primerpar B750 bp
500 bp

750 bp
500 bp

-
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Figur 3.10 (A) Sekvenseringslesning med M13R primer med C15225BNA klon 2 som templat. (B) Skisse 

over hvordan linkeren trolig har blitt ligert inn i denne klonen.  

 

3.2.2 Fusjon av fragmenter fra to ulike cDNA-kloner 

For å lage WWOX-cDNA uten innskutte exon eller uønskede stoppkodon ble et fragment 

fra klonen C34088 erstattet med tilsvarende fragment i C15225. Restriksjonsanalyse med 

enzymene HindIII og BsrGI verifiserte at begge lineariserer klonene C15225BNA og 

C34088 (resultat ikke vist). C15225BNA og C34088 ble deretter kuttet (Kap 2.1.4.2) med 

HindIII, etanolfelt og resuspendert i TE. Et uttak ble analysert på gel for å verifisere at 

kuttingen var fullstendig (resultat ikke vist). Resten ble kuttet med BsrGI. Analyse på gel 

viste at kuttereaksjonene hadde vært effektive (Figur 3.11). 

 

 

 

 

  

Figur 3.11 Agarosegel av C15225BNA (1) og C34088 (2) kuttet med både HindIII og BsrGI. Størrelsen på 

utvalgte fragmenter i 1 kb størrelsesmarkøren (M) (GeneRuler, Fermentas) er indikert.  

 

Resten av de kuttede plasmidene ble separert på gel. 1,1 kb fragmentet fra C34088 og 4,2 

kb fragmentet fra C15225BNA ble renset fra gelen og resuspendert i henholdsvis 35 μl 

5’-GGATCC GCGGCCGC GGCGCGCC-3’
3’-CCGCGCGG CGCCGGCG CCTAGG-5’

BamHI NotI AscI

BamHINotIAscI

VektorWWOX

AAAGCCC GGATCC GCGGCCGC GGCGCGCC GCGGCCGC GGATCC GGGAGC
wwox Bam      Not Asc     Not      Bam   Vektor

A

B

5’-GGATCC GCGGCCGC GGCGCGCC-3’
3’-CCGCGCGG CGCCGGCG CCTAGG-5’

BamHI NotI AscI

BamHINotIAscI

VektorWWOX

AAAGCCC GGATCC GCGGCCGC GGCGCGCC GCGGCCGC GGATCC GGGAGC
wwox Bam      Not Asc     Not      Bam   Vektor

A

B

5 kb
4 kb
1,5 kb
1 kb

1 2 M
5 kb
4 kb
1,5 kb
1 kb

1 2 M
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og 20 μl TE (Kap 2.1.6.1). 0,5 μl av C34088- og C15225BNA-fragmentet ble analysert 

på gel og konsentrasjonen estimert til å være 100 ng/μl av C34088 og 50 ng/μl av 

C15225 (se Figur 3.12).  

 

 

 

 

 

Figur 3.12 Gelrensede fragmenter fra C15225BNA (2) og C34088 (3) separert ved gelelektroforese for å 

estimere DNA-mengde. Størrelsen på utvalgte fragmenter i 1 kb størrelsesmarkøren (M) (GeneRuler, 

Fermentas) er indikert. 

 

Fragmentene fra C15225BNA (3 μl) og C34088 (3 μl) ble ligert (Kap 2.1.8) og et uttak 

ble transformert inn i E. coli DH5α ved varmesjokk (Kap 2.1.11.2). 2/5 av den 

resulterende kulturen ble sådd ut på LB-skåler tilsatt ampicillin for seleksjon av 

transformerte celler. Som transformasjonskontroll ble 1 ng pUC19 transformert inn og 

cellene sådd ut i 1/10.000 fortynning.  
 

Tabell 3.3 Transformasjonsresultater etter kloning av en del av C34088 inn i C15225BNA.  

Plate Fragment Ant. 
kolonier

1 C15225BNA + C34088 7 
2 C15225BNA uten innskudd 2 
3 1 ng transformasjons kontroll 4 

 

Transformasjonskontrollen ga en transformasjonseffektivitet på 4,0·107 kolonier/μg DNA. 

Transformasjonen resulterte i svært få kolonier, slik at det blir vanskelig å tolke 

resultatene. De to koloniene på plate 2 antyder at en bakgrunn av ukuttet C15225BNA vil 

være tilstede blant klonene på plate 1.  

 

DNA fra de 7 koloniene på plate 1 ble isolert (Kap 2.1.1.2) og kuttet med ApaLI og 

HincII i kombinasjon og EcoNI og SacI i kombinasjon. DNA fra fire av klonene ga de 

4 kb

1 2 M
5 kb

1 kb
1,5 kb

4 kb

1 2 M
5 kb

1 kb
1,5 kb
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forventede fragmentene (resultat ikke vist). To av disse ble videre kuttet med HindIII, 

BsrGI, ApaLI og BanI for videre verifisering. Figur 3.13 viser at DNA fra begge klonene 

ble linearisert ved kutting med HindIII og BsrGI. Kutt med ApaLI ga et ekstra fragment, 

trolig som et resultat av ufullstendig kutting. Til sammen indikerer restriksjonskuttene at 

begge klonene inneholder det forventede innskuddet. Sekvensering med primerne 

WWOX-R3 og WWOX-R5 verifiserte kloningsovergangene i begge klonene (resultat 

ikke vist). DNA ble isolert fra klon 1 (Kap 2.1.1.1), og den ble kalt C1534BNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.13 C1534BNA klon 1 og 2 kuttet med enzymene som er indikert. Størrelsen på utvalgte fragmenter 

i 1 kb størrelsesmarkøren (M) (GeneRuler, Fermentas) er indikert. Tabellene angir forventede fragmenter 

for restriksjonsenzymene, og hvilke fragmenter som vises på gelen.  

 

For å analysere hele innskuddet i klonen C1534BNA, ble denne sekvensert med alle 

tilgjengelige primere vist i Figur 3.2. Oversikten over sekvenseringslesningene er grafisk 

fremstilt i Figur 3.14, og sekvensresultatene presentert i appendiks 3. Resultatene viser at 

alle områder er dekket med tre eller flere lesinger, bortsett fra to områder som er dekket 

med kun to lesinger. Disse to områdene er lokalisert i 3'-UTR hvor baseforandringer ikke 
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vil påvirke proteinets primærsekvens. Det ble derfor ikke sekvensert mer på denne 

klonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.14 Oversikt over sekvensering av C1534BNA hvor den åpne leserammen (ORF) er markert med 

blått. 5’- og 3’-UTR er vist i rødt. Områder som er lest tre eller flere ganger per base er vist som farget 

boks.  

 

Sekvensen fra C1534BNA ble sammenlignet med WWOX-cDNA (Genbank nummer 

AF211943) ved hjelp av Blast2 (Kap 2.5.1). Kun tre forskjeller ble funnet innenfor den 

åpne leserammen. Disse er vist i Tabell 3.4.  

 

Tabell 3.4 Baseendringer i det kodende området i C1534BNA. 

Base og posisjon 
i C1534BNA 
consensus 

Base og 
posisjon i 
AF211943 

Base 
forandring 

Aminosyreendring 
fra AF211943 til 

C1534BNA 

Referanse i 
SNP 

databasen 

148 G, 139 
Mulig delesjon 

av base 
R5P 

Frameshift  
A, 252 G, 243 G – A E40K  

A, 671 G, 660 G – A A179T rs12918952 
 
 

Primer
WWOX-r <---------+
WWOX-F6 +------------->
WWOX-F5 +---------------->
WWOX-R7 <--------------+
WWOX-R2 <------------+
WWOX-R5 <----------+
WWOX-F4 +--------------->
WWOX-F2 +---------->
WWOX-F3 +--------------->
WWOX-R4 <------------+
WWOX-F7 +---------->
WWOX-R6 <---------+
WWOX-R3 <--------+
CONSENSUS <--------------------------------------------+

|----------|----------|----------|---------|---------|
0         600       1200       1800       2400

5’-UTR 3’-UTRORF

Primer
WWOX-r <---------+
WWOX-F6 +------------->
WWOX-F5 +---------------->
WWOX-R7 <--------------+
WWOX-R2 <------------+
WWOX-R5 <----------+
WWOX-F4 +--------------->
WWOX-F2 +---------->
WWOX-F3 +--------------->
WWOX-R4 <------------+
WWOX-F7 +---------->
WWOX-R6 <---------+
WWOX-R3 <--------+
CONSENSUS <--------------------------------------------+

|----------|----------|----------|---------|---------|
0         600       1200       1800       2400

5’-UTR 3’-UTRORF
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3.2.3 En mulig delesjon i koden for aminosyre 5 i WWOX 

Sekvenseringen av C1534BNA kunne tyde på at det manglet en base i denne cDNA-

klonen i forhold til sekvensen i Genbank nummer AF211943. En delesjon av denne 

basen, tilsvarende base 139 i AF211943, resulterer i frameshift i koden fra aminosyre 5 i 

WWOX. Siden dette området av cDNA er svært GC-rikt, var det komplisert å 

sekvensere. Det ble derfor benyttet både PCR og translasjon av proteinet for å undersøke 

om WWOX-leserammen var intakt i C1534BNA. Dette er beskrevet under.  

 

3.2.3.1 PCR for undersøkelse av frameshift-mutasjon i C1534BNA  

Det ble satt opp fire PCR-eksperimenter (Kap 2.1.12) med fire forskjellige primere som 

hadde forskjellig endesekvens, i tillegg til negativ kontroll. Venstre primer var i hvert 

forsøk WWOX-F7. Primersekvens er vist i Figur 3.15A. Annealingtemperatur ble variert 

mellom 62°C til 68°C. I hvert eksperiment ble det inkludert en negativ kontroll hvor det 

ikke var tilsatt templat, men kun primerpar F7/R8-2. Resultatet er vist i Figur 3.15B. PCR 

med primerpar 2 og 4 resulterte i betydelig mer PCR-produkt enn PCR med primer 1 og 

3. Dette indikerer at sekvensen i C1534BNA er identisk med sekvensen i AF211943, uten 

frameshift mutasjon.  
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Figur 3.15 (A) PCR-primere laget for å undersøke mulig delesjon i base 139 i WWOX. Sekvensen i blått 

er WWOX-sekvensen med Genbanknummer AF211943. C1534BNA i rødt viser sekvensen etter tre lesinger 

over området hvor base 139 er mulig deletert. WWOX-R8,1-4 er fire primere designet for å undersøke om 

base 139 er deletert. Primere designet for å matche AF211943 er angitt i blått, og primere designet for å 

matche baseforandring er angitt i rødt. (B) PCR-amplifisering av et fragment fra klonen C15225BNA ved 

bruk av PCR-primer WWOX-F7 kombinert med primerne WWOX-R8-1 (1), WWOX-R8-2 (2),     

WWOX-R8-3 (3) og WWOX-R8-4 (4). Negativ kontroll med primerpar F7/R8-2 uten templat er    

inkludert (-). Størrelsen på utvalgte fragmenter i 100 bp størrelsesmarkøren (M) (GeneRuler, Fermentas) er 

indikert.  

 

3.2.3.2 Translasjon av WWOX 

Hvis klonen C1534BNA inneholder frameshift mutasjon i kodon 5, vil translasjon fra 

klonen ikke resultere i fullengde WWOX-protein. For å undersøke dette ble C1534BNA 

benyttet til in vitro translasjon ved bruk av TNT Coupled Reticulocyte Lysate Systems 

(Kap 2.4.1). Under translasjonen ble det satt inn radioaktivt metionin 35S for senere 

deteksjon av proteinet. Positiv kontroll er et plasmid inneholdende luciferase med sp6 

62°C

64°C

66°C

68°C

1 2 3 4 -M

100 bp
200 bp

100 bp
200 bp

100 bp
200 bp

100 bp
200 bp

Base: 135  139 140               155

AF211943:   5’-ctg cgc tac gcg ggg ctg gac-3’

Sekv.res:   5’-ctg s-c tac gcg ggg ctg gac-3’

WWOX-R8,1: 3’- cgg atg cgc ccc gac ct -5’

WWOX-R8,2:  3’- gcg atg cgc ccc gac ct -5’

WWOX-R8,3: 3’- cgc atg cgc ccc gac ct -5’

WWOX-R8,4:  3’- c gcg atg cgc ccc gac -5’

A

B 62°C

64°C

66°C

68°C

1 2 3 4 -M

100 bp
200 bp

100 bp
200 bp

100 bp
200 bp

100 bp
200 bp

Base: 135  139 140               155

AF211943:   5’-ctg cgc tac gcg ggg ctg gac-3’

Sekv.res:   5’-ctg s-c tac gcg ggg ctg gac-3’

WWOX-R8,1: 3’- cgg atg cgc ccc gac ct -5’

WWOX-R8,2:  3’- gcg atg cgc ccc gac ct -5’

WWOX-R8,3: 3’- cgc atg cgc ccc gac ct -5’

WWOX-R8,4:  3’- c gcg atg cgc ccc gac -5’

A

B
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promoter som følger med kitet. Negativ kontroll er ikke tilsatt DNA, og den partielle 

cDNA-klonen C29649 ble brukt for å undersøke om RNA polymerasen binder andre 

steder i vektoren.  

 

Prøvene ble separert ved SDS-PAGE (Kap 2.4.2), og gelen ble farget med Coomassie 

Brilliant Blue (Kap 2.4.3) (Figur 3.16A). Gelen ble deretter tørket, og de radioaktive 

båndene som ble detektert ved eksponering ved phosphorimage analyse (Kap 2.3.3.5) er 

vist i Figur 3.16B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.16. Translasjon i to paralleller av WWOX (1 og 2), C29649 (3 og 4), negativ (-) og positiv (+) 

kontroll. (A) SDS gel etter endt elektroforese og farget med Coomassie Brilliant Blue. (B) De radioaktivt 

merkede proteinbåndene. BenchMark Prestained Protein Ladder (M) er indikert. 

 

Et av de svake båndene som ble detektert i sporene inneholdende protein fra in vitro 

translasjon fra C1534BNA, er i overensstemmelse med størrelsen av fullengde WWOX 

(46 kDa). I tillegg er det et sterkt bånd på rundt 30 kDa. Chang et al. har også observert 

mindre produkter som kan tilsvare de mindre båndene observert her (Chang et al., 2001). 

Dersom C1534BNA inneholder frameshift-mutasjonen, vil translasjonen termineres etter 

78 aminosyrer (9 kDa) (resultat ikke vist). Det ble også kjørt en SDS-PAGE med annen 

separasjon, men heller ikke her ble det detektert bånd rundt 9 kDa. In vitro 
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translasjonsresultatet støtter observasjonen i Kap 3.3.4.1 om at klonen C1534BNA ikke 

inneholder en frameshift-mutasjon i kodon 5. På bakgrunn av disse resultatene ble det 

antatt at klonen inneholdt fullengde WWOX-cDNA. Dette innskuddet ble brukt i videre 

konstruksjoner.  

 

3.2.4 Overføring av WWOX-cDNA til vektor med 
oppstrømsområdet 

 
Som promoter i minigen-konstruktet ble et fragment på 6,4 kb fra oppstrømsområdet til 

WWOX benyttet. WWOX-cDNA ble satt inn i subklonen p122.32 (Genbank nummer 

AZ124379, (Driouch et al., 2002)) som inneholder WWOX exon 1 og 6,4 kb av 

oppstrømsområdet.  

 

3.2.4.1 Innsetting av linker i p122.32 

En linker med restriksjonssetene NotI, SalI og BamHI ble først satt inn i p122.32. Disse 

setene vil være nyttige for overføring av minigenet til nye vektorer. Fremgangsmåten var 

tilsvarende som for C15225BNA vist i Kap 3.2.1.  

 

p122.32 ble kuttet med EcoRI og endene ble fylt inn med Klenow (Kap 2.1.10). I 

ligeringen ble det brukt et vektor:innskudd forhold på 1:230 (Kap 2.1.8). Som kontroller 

ble også vektor religert uten linker. Etter elektroporering av E. Coli DH5α-celler (Kap 

2.1.11.1) ble 2/5 av den resulterende kulturen sådd ut på LB-skåler tilsatt ampicillin for 

seleksjon av transformerte celler. Transformasjonskontrollen viste en frekvens på 6·108 

kolonier/μg. Kun fem kolonier vokste på platen hvor vektor med linker var transformert 

inn. DNA ble isolert (Kap 2.1.1.2) fra disse fem koloniene, og kuttet med BamHI.  

 

BamHI kutter både i vektor og innskudd og gir to fragmenter på 2,7 og 6,8 kb. To av 

koloniene ga disse fragmentene (resultat ikke vist). Sekvensering (Kap 2.1.13) verifiserte 

at linkeren var satt inn i korrekt orientering i den ene klonen (resultat ikke vist). DNA ble 

isolert (Kap 2.1.1.1) fra klonen med linkeren riktig vei og restriksjonsanalyse med 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=9945286
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enzymene BamHI, NotI, AscI, PstI og HincII resulterte i de forventede fragmenter (Figur 

3.17). Disse resultatene indikerer at linkeren er innsatt som ønsket. Klonen ble kalt 

p122.32NSB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.17 Restriksjonsanalyse av p122.32NSB kuttet med enzymene BamHI, NotI, AscI, PstI og HincII. 

Størrelsen på utvalgte fragmenter i 1 kb størrelsesmarkøren (M) (GeneRuler, Fermentas) er indikert. 

 

3.2.4.2 Overføring av WWOX-cDNA til p122.32NSB 
Det var ønskelig å kutte ut WWOX-elementet fra C1534BNA med BssHII. FspI kutter i 

ampicillingenet i tillegg til to andre steder i vektoren. Ved å kutte med begge enzymene 

var det mulig å ikke rense fragmentet på gel, for å unngå å redusere kvaliteten på DNA-

fragmentet. BssHII kutter to ganger i p122.32NSB (se Figur 3.18). Setene ligger kun   

400 bp fra hverandre. Fragmentet på 0,4 kb har ingen praktisk betydning for overlevelse i 

bakterier, og kan fjernes uten problemer. For å få et enda mindre fragment ble det i tillegg 

kuttet med SacII, som vil kutte fragmentet på 0,4 kb i to omtrent like store biter.  
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Figur 3.18 Konstruksjon av pMinigene. WWOX ble kuttet ut med BssHII og vektoren kuttet i mindre biter 

med FspI. Dette ble satt inn i BssHII setet i p122.32NSB. Kutt av p122.32NSB vil også gi et lite fragment 

på 0,4 kb. Dette lille fragmentet ble kuttet med SacI for å slippe å rense på gel.  

 

DNA fra p122.32NSB ble kuttet med SacII, etanolfelt og deretter kuttet med BssHII. 

Endene ble så defosforylert med Calf Intestine Alkaline Phosphatase (CIP) (Kap 2.1.9). 

C1534BNA ble kuttet med FspI, etanolfelt og deretter kuttet med BssHII. 

Konsentrasjonen til p122.32NSB/SacII/BssHII/CIP- og C1534BNA/FspI/BssHII-

fragmentene ble kontrollert ved gelelektroforese (resultat ikke vist). Det ble deretter satt 

opp en ligering med p122.32NSB og C1534BNA som vist i Tabell 3.5. 2/5 av blandingen 

ble sådd ut. Som transformasjonskontroll ble 1 ng pUC19 transformert inn og cellene 

sådd ut i 1/100 fortynning.  

Tabell 3.5 Transformasjonsresultatet etter kloning av C1534BNA inn i p122.32. 

Plate Fragment Ligert Ant. 
Kolonier

1 p122.32NSB/SacII/BssHII/CIP+ 
C1534BNA/FspI/BssHII + 3 

2 p122.32NSB/SacII/BssHII/CIP + 0 
3 1 ng transformasjons kontroll  44 

P122.32NSB
9540 bp

BSSHII (6431)

BSSHII (6847)

pNEB193pNEB193

SacII (6653)
FspI (1528)

BSSHII (17)

FspI (2888)FspI (2691)

Ampr
C1534BNA

5147 bp

BssHII (2915)

WWOX 
cDNA

pNEB193

pMinigene
11 370 bp

WWOX 
cDNA

WWOX 
oppstrøms

område
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Ampr
C1534BNA

5147 bp

BssHII (2915)

WWOX 
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Transformasjonskontrollen ga en transformasjonseffektivitet på 4.4·106 kolonier/μg DNA. 

DNA fra de tre koloniene på plate 1 ble isolert (Kap 2.1.1.2) og kuttet med BssHII. To av 

koloniene ga forventede fragmenter (resultat ikke vist). Disse to ble kuttet videre for å 

finne orientering av innskuddet. Til dette ble BssHII, ScaI, SacI og EagI benyttet. Kutting 

av DNA fra koloni 1 resulterte i de fragmentene som var forventet etter at innskuddet var 

satt inn i riktig orientering, mens innskuddet var omvendt orientert i klon 2 (resultat ikke 

vist). DNA islolert fra koloni 1 (Kap 2.1.1.1) ble analysert med ApaLI, PstI, EcoNI og 

PvuII. Da alle de forventede fragmenter ble observert (Figur 3.19A), og sekvensering 

over kloningsovergangene viste forventet sekvens (Figur 3.19B), ble denne klonen valgt 

til videre arbeid. Konstruktet ble kalt pMinigene.  

 

Figur 3.19 (A) Analyse av pMinigene kuttet med enzymene ApaLI (1), PstI (2), EcoNI (3) og PvuII (4). 

Størrelsen på utvalgte fragmenter i 2-log størrelsesmarkøren (M) (GeneRuler, Fermentas) er indikert.      

(B) Sekvenslesing over kloningsovergangene i pMinigene sammenlignet med sekvensen i p122.32 og 

WWOX-cDNA (AF211943) som indikert. BssHII setet er i uthevet skrift.  
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3.2.5 Overføring av innskuddet i pMinigene til pPAC6 
For å kunne studere uttrykk av WWOX i humane celler over tid, ble pMinigene overført 

videre til vektoren pPAC6 som opprettholdes stabilt i humane celler (se kap 1.3). DNA 

isolert fra pMinigene ble kuttet med PvuI, felt med etanol, og deretter kuttet med BamHI. 

pPAC6-DNA ble kuttet med PmeI, felt med etanol, og deretter med BamHI. 

pPAC6/PmeI/BamHI-fragmentet ble defosforylert med CIP (Kap 2.1.9). Konsentrasjonen 

til pPAC6/PmeI/BamHI/CIP- og pMinigene/PvuI/BamHI-fragmentene ble kontrollert ved 

gelelektroforese (resultat ikke vist). Det ble deretter satt opp en ligering med pPAC6 og 

pMinigene-innskudd som vist i Tabell 3.6. 2/5 av blandingen ble sådd ut. Som 

transformasjonskontroll ble 1 ng pUC19 transformert inn og cellene sådd ut i 1/100 

fortynning.  

 

Tabell 3.6 Transformasjonsresultatet etter kloning av WWOX-minigen inn i pPAC6. 

Plate Fragment Ligert Ant. 
kolonier

1 pPAC6/PmeI/BamHI/CIP + 
pMinigene/PvuI /BamHI 

+ 40 

2 pPAC6/PmeI/BamHI/CIP + 0 
3 pPAC6/PmeI/BamHI + 26 

4 1 ng transformasjons 
kontroll  151 

 

Transformasjonskontrollen ga en transformasjonseffektivitet på 1,5·108 kolonier/μg DNA. 

DNA fra 10 av koloniene på plate 1 ble isolert (Kap 2.1.1.2) og kuttet med BamHI. Fem 

av klonene ga de forventede fragmentene (resultat ikke vist). Videre kutting med NruI og 

SacI og HindIII av den ene av klonene resulterte i de forventede fragmenter (Figur 3.20).  
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Figur 3.20 Restriksjonsanalyse av pPAC6Minigene kuttet med enzymene NruI (1), SacI (2) og HindIII (3). 

Størrelsen på utvalgte fragmenter i 2-log størrelsesmarkøren (M) (GeneRuler, Fermentas) er indikert.  

 
Sekvensering med primeren Sp6 og T7, som ligger i vektoren og leser inn i innskuddet, 

ga forventet resultat (resultat ikke vist). Konstruktet ble kalt pPAC6Minigene.  

 

3.3 Uttrykk av WWOX-minigenet i humane cellelinjer 
For å detektere uttrykk av WWOX-minigenet i humane celler, ble to cellelinjer tatt i 

bruk. Den første, 293, er en human embryonal cellelinje fra nyre. Dette er en cellelinje 

som er lett å transfektere (Kap 2.2.1). Ved å bruke denne cellelinjen ble arbeidsmetoder 

med mammalske celler etablert. Den andre, SK-BR-3, er en human adenocarcinoma 

cellelinje fra bryst. Ved tidligere forsøk med denne cellelinjen, ble ikke uttrykk av 

fullengde WWOX-transkript påvist (Driouch et al., 2002). Det ble ikke brukt antibiotika 

for å unngå uønsket effekt ved antibiotikabehandling av cellene.  

 

3.3.1 Effektivitet av transfeksjon av 293-celler 

For å etablere transfeksjonsmetoden ble pPAC6 og pPAC6Minigene transfektert inn i 

293-celler. Som kontroll for transfeksjonseffektiviteten ble pGL3-Control brukt 

(Promega). Både pGL3-Control og pPAC6 inneholder luciferasegenet fra ildflue 

(www.promega.com).  

http://www.promega.com/
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Et 12 brønners brett med 1⋅105 293-celler ble transfektert med tre paralleller            

pGL3-Control, pPAC6 og pPAC6Minigene (Kap 2.2.3). Etter et døgn ble cellene høstet 

og luciferaseaktivitet og proteinmengde målt (Kap 2.2.4). Den totale 

proteinkonsentrasjonen ble brukt som et estimat på celleantallet i hver brønn. 

Luciferaseaktiviteten, normalisert med hensyn på proteinmengde fra hvert eksperiment, 

ble sammenlignet etter at luciferaseekspresjonen fra pGL3-Control ble satt til 100. 

Luciferaseekspresjonen fra pPAC6Minigene og pPAC6 relativt til pGL3-Control er vist i 

Figur 3.21.  
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Figur 3.21 Luciferaseaktivitet normalisert med hensyn på proteinmengde målt etter transfeksjon av 

utransfekterte celler, pGL3-Control, pPAC6 og pPAC6Minigene i 293-celler. 

 

Luciferaseuttrykket i brønnen med pPAC6Minigene viste seg å være veldig lavt i forhold 

til pPAC6 og pGL3-Control. pPAC6Minigene er 5,7 ganger større enn pGL3-Control, 

slik at molariteten i transfeksjonseksperimentet er lavere. Det ble tatt hensyn til dette ved 
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å gange forholdet mellom størrelsen til de to større plasmidene i forhold til pGL3-

Control. Resultatet er vist i Figur 3.22. Resultatet viser at alle konnstruktene ble 

introdusert i 293-cellene, men at effektiviteten av transfeksjonen er lavere for de store 

konstruktene.  
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Figur 3.22 Luciferaseaktivitet normalisert med hensyn på proteinmengde og plasmidstørrelse målt etter 

transfeksjon av pGL3-Basic, pGL3-Control, pPAC6 og pPAC6Minigene i 293-celler. 

 

3.3.2 RT-PCR etter transfeksjon av SK-BR-3 med WWOX-minigen  

Tidligere studier har ikke detektert WWOX-uttrykk i cellelinjen SK-BR-3 (Driouch et al., 

2002). For å verifisere at det var tilfellet ble SK-BR-3 transfektert med pPAC6 og 

pPAC6Minigene. Revers-transkriptase PCR ble deretter brukt for å se på uttrykket av 

fullengde WWOX og et transkript med et alternativt exon 6’ sett i tildligere studier 

(Driouch et al., 2002).  

 

1⋅105 SK-BR-3 celler ble sådd ut og transfektert (Kap 2.2.3) med tre paralleller av 

pPAC6 og pPAC6Minigene. Dagen etter ble mRNA isolert med Dynabeads Oligo (dT)25 

kuler (Kap 2.3.1). Det isolerte mRNA ble brukt som templat for RT-PCR (Kap 2.3.2) og 
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produktet ble analysert ved agarosegelelektroforese (Kap 2.1.5). Primerne Ww-U3/Ww-

L9 (Driouch et al., 2002) forventer å detektere et produkt fra fullengde WWOX. Primeren 

Ww-L6’ er lokalisert i et alternativt exon 6 som tidligere er detektert (Driouch et al., 

2002). Se Figur 3.2 for plassering av primerne. Figur 3.23 viser resultatet. Resultatet 

antyder at de tre parallellene som er transfektert med minigenet har økt mengde WWOX-

transkript.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.23 RT-PCR i tre paralleller av pPAC6 (1-3) og pPAC6Minigene (4-6) og negative kontroller hvor 

templat ikke er tilsatt med begge primerparene (-). Størrelsen på utvalgte fragmenter i 1 kb 

størrelsesmarkøren (M) (GeneRuler, Fermentas) er indikert. 

 

Resultatene viser et svakt bånd tilsvarende fullengde WWOX-transkript i celler 

transfektert med tom pPAC6 vektor. Dette uttrykket er kraftig økt i cellene som er 

transfektert med pPAC6Minigene. Transkriptet med det alternative exon 6’ ble detektert i 

tilsvarende mengde fra cellen transfektert med pPAC6 og med pPAC6Minigene, bortsett 

fra i en av parallellene (brønn 2) hvor mRNA-isoleringen antagelig ikke har gitt 

tilstrekkelig utbytte.  

 

3.3.3 Transfeksjon av WWOX og analyse med Northern 

Tidligere studier har vist at cellelinjen SK-BR-3 ikke uttrykker WWOX (Driouch et al., 

2002). Likevel ble det detektert et svakt WWOX-bånd med RT-PCR i forrige kapittel. For 

å få et kvantitativt mål på WWOX-uttrykk i SK-BR-3 ble denne cellelinjen transfektert 

med vektoren pPAC6 og pMinigene. Dette ville og vise om WWOX-uttrykk ble endret 

ved transfeksjon av pPAC6Minigene.  
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3.3.3.1 PCR av WWOX-probe 

For å analysere WWOX-mRNA i humane celler ved Northern-blot ble det laget en probe 

som inneholder exon 1-4 i WWOX. Denne proben vil detektere både fullengde WWOX, 

og de mindre, alternative transkripter som inneholder exon 1-4 og 9 (Driouch et al., 2002; 

Paige et al., 2001; Pimenta et al., 2006; Ried et al., 2000).  

 

En PCR reaksjon (Kap 2.1.12) med cDNA-klonen C34088 som templat og primere WP1 

og WP2 resulterte i et 458 bp fragment. PCR-fragmentet ble renset med en Qiaex II gel 

extraction kit (Kap 2.1.6.2). Basert på analyse av 1/40 eluat ved agarosegelelektroforese 

(Figur 3.24), ble DNA-konsentrasjonen estimert til å være 80 ng/ul.  

 

 

 

 
Figur 3.24 Gel av PCR av WWOX-probe (P). Størrelsen på utvalgte fragmenter i 1 kb størrelsesmarkøren 

(M) (GeneRuler, Fermentas) er indikert. 

 

3.3.3.2 Northern-analyse 

For kvantitativ analyse av WWOX-uttrykk i celler transfektert med pPAC6Minigene ved 

Northern-blot, ble ut 1⋅106 SK-BR-3 celler sådd ut i fire 6 cm skåler. To dager senere ble 

pPAC6 og pPAC6Minigene transfektert i to paralleller (Kap 2.2.3). Dagen etter 

transfeksjonen ble mRNA isolert med Dynabeads (Kap 2.3.1). Det isolerte mRNA ble 

separert på en 1,5 % agarosegel ved 25 V i 18 timer (Kap 2.3.3). Gelen ble farget med 

CyBr Gold og avbildet (Kap 2.3.3.2), før mRNA ble blottet fra gelen over på en 

nylonmembran (Kap 2.3.3.3). Membranen ble hybridisert med en WWOX-probe (Kap 

2.3.3.4), og båndene visualisert ved phosphorimaging (Kap 2.3.3.5). Membranen ble 

deretter hybridisert med en GAPDH-probe. Resultatene er vist i Figur 3.25.  

500 bp
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Figur 3.25 Northern etter transfeksjon av pPAC6 (1 og 2) og pPAC6Minigene (3 og 4) i SK-BR-3 celler. 

Membranen er hybridisert med WWOX og GAPDH som indikert.  

 

GAPDH-hybridiseringen viser at det er applisert omtrent like mye RNA i hver brønn. 

Ved hybridisering med WWOX detekteres like mengder mRNA i celler transfektert med 

tom vektor sammenlignet med celler transfektert med pPAC6Minigene. Dette samsvarer 

ikke med RT-PCR resultatet (Kap 3.4.3). At WWOX-uttrykket detekteres i denne 

cellelinjen, samsvarer ikke med tidligere resultater (Driouch et al., 2002). Grunnen til at 

det ikke ble detektert forskjeller i mRNA-nivå i dette eksperimentet kan være lav 

transformasjonseffektivitet, eller at vektoren ikke uttrykker WWOX.  
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4 Diskusjon 
Tumorsuppressorgenkandidaten WWOX er lokalisert i det vanlige fragile setet, FRA16D 

på kromosom 16q23.3-24.1. Det har vært påvist delesjoner i dette området i forskjellige 

tumortyper (Bednarek et al., 2001; Ried et al., 2000; Driouch et al., 2002). Som en del av 

karakteriseringen av tumorsuppressorgenkandidaten WWOX, ble det i denne oppgaven 

fokusert på å lage et konstrukt som inneholdt WWOX-cDNA. Videre ble det laget et 

konstrukt der 6,4 kb av det native oppstrømsområdet ble fusert til fullengde WWOX-

cDNA. Dette minigenet ble konstruert i vektoren pPAC6, som opprettholdes episomalt i 

humane celler (Askautrud, 2004). WWOX-minigenet ble deretter innført i den humane 

cellelinjen SK-BR-3, hvor fullengde WWOX ikke ble detektert i tidligere eksperimenter 

(Driouch et al., 2002).  

 

4.1 Analyse av WWOX-cDNA-kloner 
I første del av oppgaven ble de to cDNA klonene C34088 og C15225 fullsekvensert. De 

resulterende sekvensene viste at hver av de to klonene hadde hvert sitt innskutte exon. 

Disse exon ble undersøkt med hensyn på repetere elementer. Videre ble et fullengde 

WWOX-cDNA-konstrukt satt sammen ved å fusere fragmenter fra de to cDNA-klonene. 

Den resulterende klonen ble sekvensert, og det ble oppdaget en mulig delesjon og to 

baseendringer.  

 

4.1.1 Alternativ spleising 

Det ble undersøkt om de alternative innskutte exon som ble detektert i klonene C15225 

og C34088 hadde homologi med repeterte elementer. Til dette ble CENSOR databasen 

brukt. Begge elementene viste seg å ha homologi med repeterte elementer. 75 av de 76 

basene som var innskutt mellom exon 8 og 9 i C34088 var identiske med en LTR i et 

MLT1F retroviruslignende MaLR-element. De 69 basene mellom exon 4 og 5 i C15225 

viste at sekvensen var en del av en LTR i et THE1C retrovirus lignende MaLR-element. 
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Det ble gjort BLAST søk med begge de repeterte elementene, og det viste seg at begge 

stammet fra intronsekvensen mellom de flankerende exon.  

 

Det er sett at mutasjoner i visse punkter i Alu-elementer kan føre til exonifisering av 

introniske elementer. Mer enn 5 % av de alternativt spleisede indre exon i det humane 

genom stammer fra Alu. Antagelig er alle alternativt spleisede Alu exon (Aex) dannet 

ved exonifisering av introniske elementer (Sorek et al., 2004). Kun få mutasjoner av visse 

nukleotider i Alu-elementet gjør at sekvensen er svært lik konsensussekvens i exon-

intron-overgangen. Et nydannet konstitutivt spleiset Aex genererer et nytt produkt på 

bekostning av det originale produktet. Et slikt tap kan være skadelig, eller det kan berike 

transkriptomet med nye isoformer (Sorek et al., 2004). I exonifiserte Aex er den mest 

signifikante forandringen i forhold til opphavssekvensen en mutasjon i posisjon to i      

5’-enden av intronet fra C til T som genererer et GT spleisesete (Carmel et al., 2004). 

 

Det er ikke umulig at de repeterte elementene observert i oppgaven er exonifisert på 

tilsvarende måte. Det ble undersøkt om basene som flankerer disse elementene i 

intronene var i overensstemmelse med konsensussekvensen for exon-intron-overganger. 

Figur 3.6 viser at begge de to innskutte sekvensene var flankert av de forventede exon-

intron-overgangene. Derfor er det ikke uventet at det i noen grad vil forekomme 

exonifisering av disse innskuddene.  

 

Paige et al. har også funnet det samme innskutte exon som i C34088 i et av sine studier 

(Paige et al., 2001), og kalte dette innskutt kryptisk exon med ref nr. AF325433. Exonet 

ble funnet i eggstokktumor, noe som kan tyde på at det er et tumorspesifikt transkript. I 

tillegg til denne innskutte sekvensen, ble også exon 5-8 deletert i dette transkriptet. 

Klonene C15225 og C34088 er fra mRNA-bibliotek laget av flere typer vev, inkludert 

tumorvev, så man kan ikke utelukke at disse variantene er tumorspesifikke transkripter. I 

det ene tilfellet som ble detektert i denne oppgaven, klon C34088, førte det ekstra exonet 

til for tidlig terminering, og dermed avkortet C-terminal i WWOX-proteinet. Stoppkoden 

kommer fem aminosyrer C-terminalt for ADH-domenet, noe som gjør at den katalytiske 

delen av proteinet vil være inntakt.  

http://www.pnas.org/cgi/external_ref?access_num=AF325433&link_type=GEN
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4.1.2 Baseendringer i WWOX 

I andre del av oppgaven ble et fullengde WWOX-cDNA-konstrukt satt sammen ved å 

fusere fragmenter fra to cDNA-kloner. Innskuddet i den resulterende klonen ble 

sekvensert. Tabell 3.1 viser en oversikt over baseendringer funnet i denne klonen, 

C1534BNA, i forhold til WWOX-sekvensen i Genbank nr. AF211943. Sekvensering i   

5’-enden av transkriptet viste seg å være vanskelig. Dette området er svært GC rikt, slik 

at det var vanskelig å få gode sekvenslesninger. Noen lesninger over dette området kunne 

tyde på at det var en delesjon i base 139 i C15225BNA som tilsvarer aminosyre 5 i 

proteinet. For å undersøke om det faktisk var en delesjon, ble det benyttet PCR og 

translasjon av proteinet. 

 

4.1.2.1 Analyse av mulig delesjon av base 139 i klonen C1534BNA 

Det ble satt opp fire PCR-eksperimenter med forskjellig endesekvens som vist i Figur 

3.15. Ved økende temperatur vil primerne binde seg dårligere til templatet. Primeren med 

lavest smeltepunkt vil være den som tilsvarer sekvensen i C1534BNA. Dersom 

sekvensen var uten gap slik som i AF211943, ville primerne R8-2 og R8-4 binde seg 

best. Den siste basen i 3’-enden i R8-4 er for å forsikre oss om at det ikke er et gap og en 

G i stedet for C. Dersom det ikke er gap, men basen foran er en C eller G, vil primer R8-1 

binde seg best. Dersom det er et gap i base 139 og resten av sekvensen er som forventet, 

vil primer R8-3 binde seg best. Er det et gap i basen etter og resten er som forventet, vil 

primer R8-1 binde seg best. Primerne R8-2 og R8-4 ga mest PCR-produkt ved alle 

annealingstemperaturene som ble testet. Disse er designet for å binde sekvensen slik den 

er i AF211943. Resultatet tyder på at sekvensen i klonen C1534BNA ikke inneholder et 

gap i denne posisjonen. For å verifisere resultatet ytterligere ble in vitro translasjon 

gjennomført.  

 

Det ble utført in vitro translasjon av proteinet kodet fra C1534BNA-konstruktet, og 

produktet ble analysert ved SDS-PAGE (Figur 3.16). Et svakt bånd på 46 kDa ble 

detektert i sporene inneholdende protein in vitro translatert fra C1534BNA. Størrelsen er 

i overensstemmelse med fullengde WWOX. I tillegg er det et sterkt bånd på rundt           
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30 kDa. Dette båndet kan være et produkt initiert fra et annet sted i vektoren. Siden 

båndet ikke detekteres i kontrollen hvor et cDNA i den samme vektoren (C29649) er 

benyttet, er ikke dette en sannsynlig forklaring. Chang et al. har sett et protein på 30 kDa 

i sine studier av WWOX-uttrykk i L929 fibroblaster fra mus (Chang et al., 2001). Det kan 

være et degradert produkt av fullengde WWOX siden det er translatert fra fullengde 

cDNA. Dersom klonen C1534BNA inneholder frameshift-mutasjonen vil translasjonen 

termineres etter 78 aminosyrer, og gi et produkt på 9 kDa. Det ble kjørt en SDS-PAGE 

med separasjon av mindre fragmenter, og det ble ikke detektert bånd rundt 9 kDa 

(resultat ikke vist). In vitro translasjonsresultatet støtter observasjonen i Kap 3.3.4.1 som 

viser at klonen C1534BNA ikke inneholder en frameshift-mutasjon i kodon 5. Det er 

derfor rimelig å anta at klonen C1534BNA inneholder et fullengde WWOX-cDNA med 

hele leserammen intakt. Antistoffer var ikke tilgjengelig da det praktiske arbeidet ved 

denne oppgaven ble utført, men resultatene er i ettertid verifisert ved transient 

transfeksjon etterfulgt av Western analyse (Mona Mari Lindeberg, personlig 

kommunikasjon).  

 

4.1.2.2 Baseendring i C1534BNA 

WW-domener er en av de mindre globulære domener og danner tre antiparallelle β-plater 

(Macias et al., 1996; Fernandez-Escamilla et al., 2006; Jager et al., 2001). Se Figur 4.1A. 

Grensene i β-platen består av to konserverte tryptofanresidier. Kjernen i strukturen 

inneholder flere konserverte residier, hovedsakelig tyrosin, men også en høyt konservert 

prolin to aminosyrer C-terminalt for den andre konserverte tryptofanen (se Figur 4.1B). 

Det er disse konserverte aromatiske residuene som er nøkkelen til spesifisiteten av    

WW-domene interaksjoner med deres prolin-ligander (Macias et al., 2000).  
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Figur 4.1 (A) Struktur av PIN1 WW-domene med tre antiparallelle β-plater (Jager et al., 2006).               

(B) Alignment av utvalgte WW-domener. To tryptofaner (W) og en prolin (P) er høyt konservert i alle 

WW-domener. De blå boksene viser hvor de tre β-platene er lokalisert (Pirozzi et al., 1997). I WW-domene 

1 i C1534BNA er aminosyreendringen E40K. Denne aminosyren er markert i rødt.  

 

Det ble observert en baseendring i posisjon 243 i klonen C1534BNA fra G til A i forhold 

til den publiserte WWOX-cDNA-sekvensen med Genbank nummer AF211943 

(Bednarek et al., 2000). Dette fører til en aminosyreendring fra glutamin til lysin i     

WW-domenet mellom β-plate 1 og 2 (se Figur 4.1B). Glutamin inneholder en uladet 

polar sidekjede, mens lysin har en positivt ladet basisk sidekjede. Det kan også bemerkes 

at flere andre WW-domener har lysin i denne posisjonen (se Figur 4.1B). Selv om denne 

baseendringen ikke er rapportert av andre, er det rimelig å anta at den representerer en 

naturlig forekommende variant. I og med at denne endringen forekommer i loopen 

mellom to plater hvor sekvensen ikke er veldig høyt konservert, vil det være nærliggende 

å tro at denne endringen ikke har store konsekvenser for proteinets folding.  

 

Det ble videre observert en baseendring i base 660 fra G til A i forhold til publisert 

sekvens, som medfører en aminosyreendring fra alanin til tyrosin. Denne endringen 

β-1 β-3β-2

b
Gen/Art        WW domene sekvens

Pin1 human    EKLPPGWEKRMSRSSGRVYYFNHITNASQWERPSGNSSS
YAP/chick     VPLPPGWEMAKTPS-GQRYFLNHIDQTTTWQDPRKAMLS
YAP/Human     VPLPAGWEMAKTSS-GQRYFLNHIDQTTTWQDPRKAMLS
YAP/Mouse     VPLPAGWEMAKTSS-GQRYFLNHNDQTTTWQDPRKAMLS
Ned4/Human-1  SPLPPGWEERQDIL-GRTYYVNHESRRTQWKRPTPQDNL
Ned4/Mouse-1  SPLPPGWEERQDVL-GRTYYVNHESRRTQWKRPSPDDDL
Rsp5/Yeast-1  GRLPPGWERRTDNF-GRTYYVDHNTRTTTWKRPTLDQTE
Ned4/Human-2  SGLPPGWEEKQDER-GRSYYVDHNSRTTTWTKPTVQATV
Ned4/Mouse-2  SGLPPGWEEKQDDR-GRSYYVDHNSKTTTWSKPTMQDDP
Rsp5/Yeast-2  GELPSGWEQRFTPE-GRAYFVDHNTRTTTWVDPRRQQYI
Ned4/Human-3  GFLPKGWEVRHAPN-GRPFFIDHNTKTTTWEDPRLKIPA
Ned4/Mouse-3  GPLPPGWEERTHTD-GRVFFINHNIKKTQWEDPRLQNVA
Rsp5/Yeast-3  GPLPSGWEMRLTNT-ARVYFVDHNTKTTTWDDPRLPSSL
Ned4/Human-4  GPLPPGWEERTHTD-GRIFYINHNIKRTQWEDPRLENVA
WWOX1 -1      DELPPGWEERTTKD-GWVYYANHTEEKTQWEHPKTGKRK
WWOX2 -2      GDLPYGWEQETDEN-GQVFFVDHINKRTTYLDPRLAFTV
Consensus       LP GWE   ttt Gt YYh HNTtTTtW tPt

β-1 β-3β-2

b
Gen/Art        WW domene sekvens

Pin1 human    EKLPPGWEKRMSRSSGRVYYFNHITNASQWERPSGNSSS
YAP/chick     VPLPPGWEMAKTPS-GQRYFLNHIDQTTTWQDPRKAMLS
YAP/Human     VPLPAGWEMAKTSS-GQRYFLNHIDQTTTWQDPRKAMLS
YAP/Mouse     VPLPAGWEMAKTSS-GQRYFLNHNDQTTTWQDPRKAMLS
Ned4/Human-1  SPLPPGWEERQDIL-GRTYYVNHESRRTQWKRPTPQDNL
Ned4/Mouse-1  SPLPPGWEERQDVL-GRTYYVNHESRRTQWKRPSPDDDL
Rsp5/Yeast-1  GRLPPGWERRTDNF-GRTYYVDHNTRTTTWKRPTLDQTE
Ned4/Human-2  SGLPPGWEEKQDER-GRSYYVDHNSRTTTWTKPTVQATV
Ned4/Mouse-2  SGLPPGWEEKQDDR-GRSYYVDHNSKTTTWSKPTMQDDP
Rsp5/Yeast-2  GELPSGWEQRFTPE-GRAYFVDHNTRTTTWVDPRRQQYI
Ned4/Human-3  GFLPKGWEVRHAPN-GRPFFIDHNTKTTTWEDPRLKIPA
Ned4/Mouse-3  GPLPPGWEERTHTD-GRVFFINHNIKKTQWEDPRLQNVA
Rsp5/Yeast-3  GPLPSGWEMRLTNT-ARVYFVDHNTKTTTWDDPRLPSSL
Ned4/Human-4  GPLPPGWEERTHTD-GRIFYINHNIKRTQWEDPRLENVA
WWOX1 -1      DELPPGWEERTTKD-GWVYYANHTEEKTQWEHPKTGKRK
WWOX2 -2      GDLPYGWEQETDEN-GQVFFVDHINKRTTYLDPRLAFTV
Consensus       LP GWE   ttt Gt YYh HNTtTTtW tPt
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ligger fem aminosyrer C-terminalt for ADH-domenet. Alanin er en liten upolar 

aminosyre, mens tyrosin har en uladet polar fenolgruppe. Paige et al. har studert 

polymorfier i WWOX hos kreftpasienter og friske mennesker (Paige et al., 2001). Denne 

polymorfien var den vanligste ”missense” polymorfien, og den ble observert i 34,8 % av 

kreftpasientene, og 36 % av friske mennesker. Denne varianten er også annotert i SNP-

databasen (refSNP ID: rs12918952). Dette betyr at G660A er en relativt vanlig 

polymorfi.  

 

Disse resultatene viser at cDNA-klonen C1534BNA inneholder fullengde WWOX-cDNA 

som kunne brukes videre i arbeidet.  

 

4.2 Konstruksjon av pPAC6Minigene 
Ved ektopisk uttrykk av gener, blir det ofte brukt en sterk promoter som overuttrykker 

genet. Ved denne fremgangsmåten kan man ikke avgjøre om eventuelle observerte 

endringer ved ektopisk uttrykk skyldes det ekstreme overuttrykket i seg selv. I denne 

oppgaven ble 6,4 kb av det native oppstrømsområdet valgt som promoterelement i et 

forsøk på å oppnå fysiologisk uttrykksnivå i de transfekterte cellene. Regionen var 

tilgjengelig som innskudd i klonen p122.32 (Driouch et al., 2002), og ble i denne 

oppgaven satt inn foran WWOX-cDNA for å lage WWOX-minigenet. Antagelig ligger 

de fleste promoter- og enhancerelementer i dette området, men det kan likevel ikke 

utelukkes at det finnes cis-regulatoriske elementer utenfor som regulerer uttrykk av 

WWOX. Det er gjort studier som tyder på at det innenfor 0,33 kb oppstrøms for 

transkripsjonsstart finnes promoterelementer som er tilstrekkelige for et basalt uttrykk av 

WWOX. Det er også identifisert en region 3,7-3,9 kb og 5,7-5,3 kb oppstrøms for 

transkripsjonsstart som viste enhanceregenskaper (Lindeberg, 2004). Det kan tyde på at 

disse områdene kan være involvert i regulering av WWOX-genet under spesifikke 

betingelser. For å inkludere alle disse områdene i WWOX-minigenet ble derfor hele     

6,4 kb oppstrømsområdet valgt.  
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Minigenet ble videre overført til vektoren pPAC6 som opprettholdes episomalt i humane 

celler (Askautrud, 2004). Ved å sette WWOX-minigenet inn i en vektor som 

opprettholdes episomalt, vil man unngå eventuelle problemer ved kromosomal 

integrering, som endret uttrykk av andre gener eller påvirkning av promotere eller 

silensere (Doerfler et al., 1997; Remus et al., 1999). OriP/EBNA episomer er vist å 

opprettholdes stabilt, og intakte 200 kb episomer er rapportert etter å ha vært dyrket in 

vitro i ett år (Westphal et al., 1998). pPAC6 er derfor antatt å være et kloningssystem for 

analyse av genomiske funksjoner i humane celler. pPAC6 inneholder reportergenet 

luciferase for å kunne studere transfeksjonseffektiviteten, og for å overvåke 

opprettholdelse av vektoren over tid i transfekterte celler. For lang tids kultur kan man 

selektere for transfekterte celler med blasticidin. Denne egenskapen ble ikke benyttet i 

denne oppgaven da forsøkene her gikk over kortere tidsperioder. 

 

pPAC6Minigene ble laget og verifisert ved restriksjonskutting med tre forskjellige 

restriksjonsenzymer (Figur 3.20), og sekvensert fra vektoren og inn i innskuddet. Basert 

på disse resultatene ble det konkludert at pPAC6Minigene bestod av pPAC6 med det 

intakte WWOX-minigenet inkludert.  

 

4.3 Transfeksjon av pPAC6Minigene inn i humane 

tumorceller 
pPAC6Minigene, som ble laget i denne oppgaven, ble introdusert i de humane 

cellelinjene 293 og SK-BR-3, og luciferaseaktiviteten målt. Samtidig ble cellene 

transfektert med vektoren pPAC6 og et kontrollplasmid, pGL3-Control, for å 

sammenligne uttrykk av luciferase. 
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4.3.1 Transfeksjon av pPAC6Minigene i 293-celler 

Når reportergen-ekspresjon fra to forskjellige vektorer sammenlignes etter transfeksjon 

av humane celler i kultur, er det nødvendig å kontrollere for den potensielle 

transfeksjonseffektiviteten. Det er flere metoder å uføre en slik kontroll på, og en av de 

vanligste er å tilsette et internt kontrollplasmid som koder for et annet reportergen hvis 

produkt kan brukes for normalisering ved transfeksjon. Et vanlig plasmid å bruke 

sammen med ildflue luciferase er Dual-Luciferase® Reporter Assay System, som bruker 

pRL-TK plasmidet som uttrykker Renilla luciferase. pRL-TK kontrollvektoren er omtrent 

samme størrelse som pGL3-Control, men kun en syvendedel av størrelsen til 

pPAC6Minigene. Transfeksjonseffektiviteten av pRL-TK ble således ikke ansett som et 

godt estimat på pPAC6Minigene transfeksjonseffektiviteten. I og med at store 

konstrukter har vært vist å ha lavere transfeksjonseffektivitet enn mindre konstrukter 

(Kreiss et al., 1999), ble det brukt normalisering med hensyn på proteinmengde i 

cellepopulasjonen i hver brønn i transfeksjonseksperimentet. 

 

Luciferaseuttrykket av pPAC6Minigene viste seg å være lavere enn pPAC6 når det var 

tatt hensyn til plasmidstørrelse (Figur 3.22). pPAC6Minigene inneholder 6,4 kb av 

oppstrømsområdet til WWOX. Det er ikke utenkelig at det ligger silenserelementer i 

denne regionen som hemmer uttrykk av luciferase fra vektoren. Forsøk gjort i laboratoriet 

tidligere tyder på at det kan ligge silenserelementer i området -6367 til -981 oppstrøms 

for WWOX-translasjonsstart (Lindeberg, 2004). Dette vil kunne forklare den lave 

luciferaseaktiviteten for pPAC6Minigene sammenlignet med kontrollen, selv om 

transfeksjonsfrekvensen potensielt kan være sammenlignbar. Videre eksperimenter med 

konstrukter av ulik størrelse er nødvendig for å belyse dette.  
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4.3.2 Transfeksjon av pPAC6Minigene i SK-BR-3 celler 

For å gjøre kvantitative sammenligninger mellom WWOX-uttrykk i SK-BR3 celler 

transfektert med tom vektor og pPAC6Minigene, ble det først gjennomført revers 

transkriptase PCR (RT-PCR). Det ble gjort transfeksjoner med cDNA fra både pPAC6 og 

pPAC6Minigene, i tillegg til dH2O i stedet for templat, for å se om bestanddeler i cDNA-

reaksjonen hemmet PCR-reaksjonen. Plassering av primerne er vist i Figur 3.2. Ww-

U3/Ww-L9 vil detektere fullengde WWOX-produkter og eventuelle mindre versjoner 

hvor exon 5 til 8 er deletert. Ww-L6’ er lokalisert i et alternativt exon 6 som tidligere er 

detektert (Driouch et al., 2002). Som negativ kontroll ble både miks med Ww-U3/Ww-L9 

og Ww-U3/Ww-L6’ brukt uten templat. Se Figur 3.23. 

 

I celler transfektert med pPAC6Minigene ble det sett en økning i uttrykk av WWOX i 

forhold til celler transfektert med tom vektor. Det ble imidlertid ikke observert økning i 

produktet med alternativt exon 6’. Resultatet antyder en økt ekspresjon av WWOX-

transkriptet i celler transfektert med pPAC6Minigene. 

 

Det ble deretter gjort en Northern-analyse av celler transfektert med pPAC6Minigene og 

pPAC6 vektoren. RNA ble isolert fra de transfekterte cellene, blottet og hybridisert med 

en WWOX-probe. Samme membran ble også hybridisert med GAPDH-probe for å se 

forholdet i mengde RNA som er applisert på gelen (Figur 3.25). I dette forsøket ble det 

ikke detektert økt uttrykk av WWOX i celler transfektert med pPAC6Minigene.  

 

Både RT-PCR og Northern-analysene i denne oppgaven detekterer fullengde transkript i 

SK-BR-3 celler. Driouch et al. så ikke uttrykk av WWOX i sine analyser av SK-BR-3 

(Driouch et al., 2002). Denne forskjellen kan skyldes endrede egenskaper av SK-BR-3 

celler ettersom cellelinjer vil kunne divergere etter flere års vekst i forskjellige 

laboratorier. Det kan ikke utelukkes at sensitiviteten i forsøkene i denne oppgaven er 

bedre enn i tidligere forsøk, og at dette forklarer forskjellene i deteksjonen. For å 

verifisere uttrykk av WWOX fra det konstruerte minigenet bør det gjennomføres flere 

transfeksjonsforsøk ved optimaliserte betingelser for å øke effektiviteten.  
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4.4 Fremtidige studier 
I denne oppgaven ble WWOX innført i den humane cellelinjen SK-BR-3. Det kunne være 

interessant å gjøre en microarray studie hvor man innfører WWOX-konstruktet i en 

tumorcellelinje hvor fullengde WWOX-transkript er svært lavt uttrykt, og se på endringer 

i genuttrykk ved innføring av denne tumorsuppressorgenkandidaten. Slik vil man kunne 

se hvilke gener WWOX påvirker, og dermed gå videre og studere interaksjon mellom 

eventuelle samarbeidspartnere til WWOX. Resultater presentert av Chang et al. antyder 

at WWOX er involvert i stabilisering av p53 (Chang et al., 2005). En global 

transkripsjonsstudie vil kunne belyse om innføring av WWOX i cellen fører til endringer 

av uttrykk av p53.  

 

Det er også mulig å innføre WWOX i en tumorcellelinje uten uttrykk av fullengde 

transkript og gjøre Real-Time PCR før og etter transfeksjon. På denne måten kan man 

finne endinger i uttrykk av enkelte gener ved innføring av WWOX.  

 

Hvilke endringer i global genekspresjon vil man se dersom man uttrykker 

tumorsuppressorgenkandidaten WWOX i en brystkreftcellelinje hvor WWOX er svært lavt 

uttrykt? Ved å innføre WWOX-konstruktet i for eksempel brystkreftcellelinjene MDA-

MB-231 eller HCC1931 (Iliopoulos et al., 2007), vil man kunne studere endringer i 

global genekspresjon ved microarray-analyse i de resulterende cellelinjene hvor uttrykket 

av WWOX er gjenetablert.  

 

Det kunne også vært interessant å lage WWOX antistoff av god nok kvalitet til å gjøre 

immunohisokjemi for å se på uttyrkk av WWOX i vevssnitt fra brystkreftsvulster. 

Konstruktet som ble laget i denne oppgaven kan modifiseres slik at transkriptet koder for 

et WWOX-protein med en tag (for eksempel His-tag). Ved overuttrykk av et slikt 

konstrukt kan proteinet isoleres, renses og innføres i en kanin for produksjon av et 

polyklonalt antistoff.  
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 Appendiks 
 Appendiks 1: Forkortelser og forklaringer 
Aa Aminosyre 
ADH Alkohol dehydrogenase 
ALT ”Alternative lengthening of Teleomers”, alternativ forlengelse av telomerer 
APS Ammoniumpersulfat 
BAC ”Bacterial artificial chromosome”, kunstige bakterielle kromosomer 
BLAST “Basic Local Alignment Search Tool”, verktøy for sekvenssammenligning 
Bp Basepar 
BSA Bovint serumalbumin 
Bsr Blasticidin deaminase 
C. elegans Caenorhabditis elegans 
cDNA  Complemetary DNA 
CIP ”Calf Intestine alkaline Phosphatase” 
CO2 Karbondioksid 
C-terminal Karboksylterminal 
ddNTP  Dideoksyribonukleotid trifosfatene 
DMEM ”Dulbecco's modified eagle's medium”, Dulbeccos modifiserte Eagles medium 
DMSO Dimetylsulfoksid 
DNA ”Deoxy ribonucleic acid”, deoksyribonykleinsyre 
dNTP  Deoksyribonukleotid trifosfat 
DTT Dithiotreithol 
E. Coli Eshcerichia coli 
E2F Familie av transkripsjonsfaktorer i høyere eukaryoter 
EBNA1 Epstien-Barr virus kjerne antigen 1 
EBV Epstein-Barr virus 
EDTA Ethylenediamineteracetic acid 
EMEM ”Eagle's minimum essential medium” 
EtBr Etidiumbromid 
FCS Føtalt kalveserum 
FRA Fragile områder 
GAPDH Glyseraldehyd-3-fosfat dehydrogenase 
Gb Gigabaser, 109 baser 
Kb Kilobaser 
kDa Kilodalton 
LB-medium Luria-Bertani-medium 
LINE ”Long interspersed nuclear elements”, lange kjerneelementer spredt anbragt 
LOH ”Loss of heterozygosity”, tap av heterozygositet 
LTR ”Long terminal repeat”, lang terminal repetert element 
MaLR ”Mammalian apparent LTR-retrotransposon” 
Mb Megabaser, 106 baser 
MLT1 ”Mammalian LTR-transposon”, Mammalsk LTR-transposon 
mM Millimolar 
MQ MilliQ renset vann 
mRNA Messenger RNA 
MT ”Mouse Transposon” 
NaOH Natriumhydroksid 
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NCBI National Center for Biotechnology Information 
NLS ”Nuclear localisation signal”, kjernelokaliseringssignal 
nmol Nanomol, 10-9 mol 
N-terminal Aminoterminal 
ORF ”Open reading frame”, åpen leseramme 
OriP Epstein-Barr virus replikasjonsorigo 
ORR1 ”Origin-Region Repeat” 
p53 Tumorprotein 53 
p73 Tumorprotein 73 
PAC P1 derived artificial chromosome 
PAGE Polyakrylamidgelelektroforese 
PBS Fosfatbufret salin 
PCR ”Polymerase Chain Reaction”, polymerase kjedereaksjon 
pmol Picomol, 10-12 mol 
Rb Retinoblastoma 
RNA ”Ribonucleic acid”, ribonukleinsyre 
RT-PCR Revers transkriptase polymerase kjede reaksjon 
SDR Sentralt kortkjede dehydrogenase/reduktase 
SDS ”Sodium dodecylsulphate”, Natrium dodecylsulfat 
SINE ”Short interspersed nuclear elements” 
SRO ”Small region of overlap” 
TEMED N,N,N',N',-tetramethylenediamine 
THE1 ”Transposon-like human element”, Transposon lignende humant element 
TNF ”Tumor necrosis factor” 
TNF-R ”Tumor necrosis factor receptor” 
Tris base Tris (hydroksymetyl) aminometan 
U ”Units”, enheter 
UTR ”Untranslated region”, utranslatert region 
UV Ultrafiolett 
WWOX Genet som koder for WW-domene, inneholdende oksidoreduktase 
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 Appendiks 2: Materialer 
 
Bakteriestammer 
E. coli DH5α supE44 ∆lacU169 (ф80 lacZ ∆M15)  

hsdR17 recA1 endA1 gyrA96 thi-1 relA1 
E. coli DH10B ∆(mrr-hsd RMS-mcrBC) mcrA recA1 
 
Eukaryote celler  
Cellelinje Opphav 
293 Utviklet fra human embryonisk nyrecelle 
SK-BR-3 Utviklet fra human bryst adenocarsinoma til en caucasian 43-årig 

kvinne 
 
Enzymer  
Enzym Buffer Forhandler 
CIP Buffer 3 New England Biolabs (NEB) 
DyNAzyme II DNA 
polymerase 

NEB PCR buffer NEB 

Klenow (DNA polymerase 1 
“Large Fragment”) 

 NEB 

M-MLV First strand buffer Life Technologies 
Restriksjonsenzymer NEB Buffere (1, 2, 3 og 4) NEB 
T3 RNA polymerase TNT Reaction Buffer Promega 
T4 ligase T4 ligase buffer NEB 
Rnasin  Promega 
 
Kit 
Navn på kit Forhandler 
Bio-Rad Protein Assay kit Bio-Rad 
LipofectAMINE™ Invitrogen 
Very Low-Copy Plasmid Kit Qiagen 
Qiagen Plasmid Midi Kit Qiagen 
Qiaex II Agarose Gel Extraction Kit Qiagen 
TNT T3/T7 Coupled Reticulocyte Lysate 
Systems  

Promega 

 
Markører 
Markør Forhandler 
GeneRuler 1kb DNA Ladder, ready to use Fermentas 
GeneRuler 100 bp DNA Ladder, ready to use Fermentas 
BenchMark Prestained Protein Ladder Invitrogen 
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Radioaktive isotoper 
Isotop Forhandler 
[α-32P]deoksyadenosintrifosfat ([α-32P]dATP) Amersham Pharmacia Biotech 
[α-32P]deoksycytidintrifosfat ([α-32P]dCTP) Amersham Pharmacia Biotech 
35S-metionin Promega 
 
Dataprogrammer 
Program Nettside 
BLASTN/BLAST2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
GCG http://www.biotek.uio.no/EMBNET 
CENSOR http://www.girinst.org 
PRIMER3 1http://www.biotek.uio.no/EMBNET 
Netprimer http://www.microarraysoftware.com 
BLAT http://www.genome.ucsc.edu/cgi-

bin/hgBlat 
 
Løsninger og buffere 
Løsning Oppskrift 
Acrylamid 40 % 80 g acrylamid/bisacrylamid 

2,13 g bisacrylamid  
120 ml dH2O 
 

Agarosegel 1,0 g agarose  
100 ml 1x TAE 
 

Agarosegel for 
Northern blotting 

1,5 agarose  
87 ml DEPC-dH2O 
Løses ved koking 
10 ml 10 x MOPS 
Avkjøl til 50 °C og tilsett  
5,1 ml 37 % formaldehyd 
 

Ampicillin 5 g Ampicillin 
100 ml dH2O 
 

Appliseeringsbuffer 
for agarosegel 

6 ml 85 % glyserol  
1 ml 0,5 M EDTA 
3 ml H2O 
Noen korn bromfenolblått 
 

APS 
Ammoniumpersulfat 

1,0 g APS 
dH2O til 10 ml 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.biotek.uio.no/EMBNET/
http://www.girinst.org/
http://www.microarraysoftware.com/
http://www.genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat
http://www.genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat
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DEPC behandlet 
vann 

0,1 % DEPC i dH2O 
Røres ut over natt 
Autoklaveres 
Løsninger som skal DEPC behandles gjøres på samme måte 
 

DTT, 1 M 
(Dithiothreitol) 

3,09 g Dithiothreitol 
20 ml NaAc pH 5,2 
Sterilfiltreres 
 

EDTA, 0,5 M 186,1 g Na2EDTAx2H2O 
dH2O til 800 ml 
Røres godt med magnetrører 
pH justeres til ønsket pH med NaOH 
dH2O til 1000 ml 
Autoklaveres 
For RNA-arbeid tilsetts 1 ml DEPC før bruk 
 

Geltørkeløsning 500 ml Etanol 
25 ml Glyserol 
dH2O til 1000 ml 
 

Glucose (D+), 1M 9g glukose 
dH2O til 50 ml 
Sterilfiltreres 
 

KCl, 250 mM 1,86 g KCl  
dH2O til 1000 ml 
 

LiAc, 1,0 M 5,1 g LiAcx2H2O 
dH2O til 50 ml 
Sterilfiltreres 
 

LiCl, 2 M 8,48 g LiCl 
dH2O 
DEPC behandles og autoklaveres 
 

Luciferase Assay 
Reagent  

160 μl 200 mM ATP 
110 μl 10 mM luciferin 
12 ml buffer II 
 

Lysisbuffer 5 ml 1 M TrisHCl  
12,5 ml 2 M LiCl  
1 ml 0,5 M EDTA  
250 μl 1 M DTT  
0,5 g LiDS (1%) 
dH2O DEPC til 50 ml 
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FMgCl2, 1 M 203 g MgCl2·6H2O 
dH2O DEPC til 1000 ml 
Autoklaveres 
 

MOPS, 10x 200 ml 1 M MOPS  
16,7 ml 3 M NaAc  
20 ml 0,5 M EDTA  
dH2O DEPC til 1000 ml 
 

NaAc, 3 M pH 5,2 408 g NaAc·3H2O 
dH2O til 100 ml 
Juster pH til 5,2 med iseddik 
dH2O til 1000 ml 
Autoklaveres 
 

NaCl, 5 M 58,44 g NaCl 
dH2O DEPC til 200 ml 
 

NaOH, 10 M 40 g NaOH 
dH2O til 100 ml 
 

Nedre buffer  93,5 g Tris base 
2 g SDS 
dH2O til 150 ml 
pH justeres til 8,8 med konsentrert HCl 
dH2O til 250 ml 
Autoklaveres 
 

NT-stopp 600 μl 25 mg/ml blå dextran  
50 μl 10 % SDS  
50 μl 0,5 M EDTA 
 

OLB-buffer, 5 x 250 μl 1 M Tris-HCl pH 7,6 
25 μl 1 M MgCl2  
500 ml 2 M HEPES pH 6,6 
3,5 μl β-mercapotetanol 
220 μl dH2O 
 

P1 0,75 ml Tris-HCl, pH 8  
1 ml 0,5 M EDTA pH 8 
1 ml RNase A (5 mg/ml) 
dH2O til 50 ml  
Sterilfiltreres 
 

P2 1 ml 10 M NaOH 
2,5 ml 20 % SDS 
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P3 30 g KAc 
dH2O til 100 ml 
Autoklaveres  
 

PBS  
Phosphatbufret Salin 

40,0 g NaCl  
1,0 g KCl  
9,0 g Na2HPO4 x 2H2O  
1,2 g KH2 PO4  
dH2O til 5000 ml  
pH justeres til 7,4 
Autoklaveres 
 

Sample buffer for 
mRNA-isolering 

750 μl deionisert formamid 37 % 
150 μl 10 x MOPS 
240 μl formaldehyd 
100 μl dH2O (DEPC) 
100 μl glyserol 
80 μl 10 % bromfenolblått  
 

SDS-PAGE 
avfargingsløsning/ 
Fikseringsløsning 

70 ml Metanol 
100 ml Eddiksyre 
dH2O til 1000 ml 
 

SDS-PAGE 
elektroforesebuffer 

60,6 g Tris base 
288 g Glysin 
20 g SDS  
dH2O til 2000 ml 
 

SDS-PAGE 
fargeløsning 

1000 ml avfargingsløsning 
ca.  1 teskje Coomassie Brilliant Blue R. 
 

SDS-PAGE 
konsentrerende gel, 
5 % 

1 ml 40 % akrylamid 
1 ml Øvre buffer 
6 ml dH2O 
8 μl TEMED 
25 μl APS 
 

SDS-PAGE sample 
buffer 

250 μl Øvre gel buffer  
600 μl 20 % SDS 
200 μl 2-Mercaptoetanol 
950 μl 50 % glyserol, 0,1 % bromfenolblått 
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SDS-PAGE 
separerende gel,  
10 % 

4 ml 40 % akrylamid/bis 
2 ml Nedre buffer 
10 ml dH2O 
8 μl TEMED 
80 μl APS 
 

SDS, 20% (w/v )  
Laurylsulfat 
 

200 g SDS 
dH2O til 1000 ml 
 

SSC, 20x 175,3 g NaCl (3 M) 
88,2 g Na-citrat(0,3 M) 
dH2O til 1000 ml 
pH justeres til 7,0 med HCl 
DEPC behandles og autoklaveres 

Sukrose, 5 % 50 g Sukrose 
dH2O til 250 ml 
 

TAE, 50 x 
TRIS/ACETAT 
buffer 

242,0 g Tris Base (2,0 M) 
57,1 ml iseddik (1,0 M) 
100 ml 0,5 M EDTA pH 8,0 (50 mM) 
dH2O til 1000 ml  
 

TE-buffer 
Tris-EDTA buffer   
 

10 ml 1 M Tris-HCl pH 7,6 (10 mM) 
2 ml 0,5 M EDTA pH 8,0 (1 mM) 
dH2O til 1000 ml 
Autoklaveres 
 

Tris-HCl, 1M 
 

6,05 g Tris-HCl 
dH2O DEPC til 40 ml 
pH justeres til ønsket pH med 10 M HCl 
dH2O DEPC tilsettes til 50 ml 
 

Vann Det ble enten brukt deionisert vann (dH2O) eller MQ-vann. MQ-
vann er renset ved revers osmose, aktivt kull, ionebytting, 
sterilfiltrering og autoklavering. Rensingen ble gjort på et Milli-
Ro revers osmose-anlegg og på et Milli-Q plus renseanlegg. Til 
RNA-arbeid ble det brukt autoklavert MQ-vann behandlet med 1 
‰ DEPC. 
 

Vaskeløsning 
med og uten LiDS 

500 μl 1 M Tris-HCl  
12,5 ml 2 M LiCl  
100 μl 0,5 M EDTA pH 8,0  
Evt. 0,10 g LiDS  
dH2O DEPC til 50 ml 
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WB 100 ml glyserol 
dH2O til 1000 ml 
 

TRB 
transformasjons- 
Buffer 

1,51 g pipes 
1,10 g CaCl2 
9,22 g KCl 
dH2O til 500 ml  
pH justeres til 6,7 med KOH 
5,44 g MgCl2 tilsettes 
Sterilfiltreres gjennom 0,45 μm filter 
 

Øvre buffer  12,12 g Tris base 
0,8 g SDS  
dH2O til 75 ml 
pH justeres til 6,8 med konsentrert HCl 
dH2O til 100 ml 
Autoklaveres 
 

 
Medier 
Medie Oppskrift 
LB-medium  
(Luria Bertani) 
 

10 g Tryptone  
5 g Yeast Extract 
10 g NaCl 
dH2O til 1000 ml 
pH justeres til pH 7,0 
Autoklaveres 
Antibiotika kan evt. tilsettes når mediet er under 50°C  
- Ampicillin 50μg/ml: 500 μl fra frysekultur på 100 mg/ml 
- Kanamycin 50 µg/ml: 1 ml fra frysekultur på 50 mg/ml 
 

LB-skåler 10 g Tryptone 
5 g Yeast Extract 
10 g NaCl 
dH2O til 1000 ml 
pH justeres til pH 7,0 
Oxoid Agar 12,5 g  
Autoklaveres og avkjøles til ca. 50°C 
Tilsett evt. antibiotika, se LB-medium 
Fordel ca. 20 ml per petriskål 
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LB-skåler med 5 % 
sucrose 

10 g Tryptone 
5 g Yeast Extract 
10 g NaCl 
dH2O til 750 ml 
pH justeres til pH 7,0 
Oxoid Agar 12,5 g 
Autoklaveres og avkjøles til ca. 50°C 
Tilsett 250 ml 20 % sukrose  
Tilsett evt. antibiotika, se LB-medium 
Fordel ca. 20 ml per petriskål 
 

SOB-medium 
 

20 g Tryptone 
5 g Yeast Extract 
0,5 g NaCl 
dH2O til 990 ml 
10 ml 250 mM KCL 
pH justeres til 7,1 med HCl 
Autoklaveres 
 

SOC- medium 
 

SOB autoklaveres og tilsettes: 
10 ml 1 M MgCl2 (10mM) 
20 ml 1 M glucose (20 mM) 
 

 
Medium og løsninger til mammalske celler 
Medier Tilsatt i medier / forhandler 
DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle’s 
Medium (1g/l glucose, Life Technologies) 

tilsatt:  
- 10 % Føtalt kalveserum (Bio Whittaker) 
- 2 mM L –Glutamin (GIBCO BRL®) 
 

EMEM 
Eagle’s Minimal Essential Medium  

tilsatt:  
- 0,1 mM ikke-essential aminosyrer (Flow 
Laboratories) 
- 2 mM L –Glutamin (GIBCO BRL®) 
 

PBS Invitrogen 
Optimem Invitrogen 
RPMI 1690 Invitrogen 
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 Appendiks 3: Sekvenser  og plasmidkart 
 
Primere 
  Navn 5' sekvens i Genbank 

ACC nummer af211943 
Sekvens i 5’-3’ retning  

WWOX-F1 104 CCAGGTGCCTCCACAGTCAG 

WWOX-F3  161 GGACAGTGAGGACGAGCTG 

WWOX-F4  587 CTGCAGGAACATGGCAAG 

WWOX-F5  1272 ATGCCCTCACCAGAAGCTC 

WWOX-F6  1658 TGGAGAAGCACCAGCAATTC 

WWOX-F7 9 CAGGCGTGAGCGGTCGG 

WWOX-R1  787 GGTCTCCAGGCCATCTTTGG 

WWOX-R2  1562 CTAGCCCAGCCCCAGAAAAG 

WWOX-R3  544 GGGCAAAAGACTTGGCGG 

WWOX-R4  894 TGGGACTCTGAGGAGACCAC 

WWOX-R5  1367 CCGCTCTGAGCTCCACTTAG 

WWOX-R6 612 AAAATGCGTGACACTGCTTC 

WWOX-R7 1948 CTTTGCCACCTGGTAGTTCTG 

WWOX-R8,1 138 TCCAGCCCCGCGTAGGC 

WWOX-R8,2 138 TCCAGCCCCGCGTAGCG 

WWOX-R8,3 138 TCCAGCCCCGCGTACGC 

WWOX-R8,4 137 CAGCCCCGCGTAGCGC 

Ww-U3 308 CGGATGGGAACAAGAAACTGATGA 

Ww-L6’  TTCTGGCGGAGGGTGGTATTTTG 

Ww-L9 1464 TTTCCTTTACTCTTGCGGATCTGTG 

WP1 152 GGACGACACGGACAGTGAG 

WP2 609 ATGCGTGACACTGCTTCACT 

T7  GTAATACGACTCACTATAGGG 

SP6  CATACGATTTAGGTGACACTATAG 

M13R  GGTAACGCCAGGGTTTTCC 

M13U  CAGGAAACAGCTATGACC 
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Sekvens av WWOX-kloner  
 
C1534BNA 
    1 cccccggagg gcgcagtgcg caggcgtgag cggtcgggcc ccgacgcgcg cgggtctcgt  
   61 ttggagcggg agtgagttcc tgagcgagtg gacccggcag cgggcgatag gggggccagg  
  121 tgcctccaca gttagccatg gcagcgctgc ctacgcgggg ctggacgaca cggacagtga  
  181 ggacgagctg cctccgggct gggaggagag aaccaccaag gacggctggg tttactacgc  
  241 caatcacacc gagaagaaga ctcagtggga acatccaaaa actggaaaaa gaaaacgagt  
  301 ggcaggagat ttgccatacg gatgggaaca agaaactgat gagaacggac aagtgttttt  
  361 tgttgaccat ataaataaaa gaaccaccta cttggaccca agactggcgt ttactgtgga  
  421 tgataatccg accaagccaa ccacccggca aagatacgac ggcagcacca ctgccatgga  
  481 aattctccag ggccgggatt tcactggcaa agtggttgtg gtcactggag ctaattcagg  
  541 aatagggttc gaaaccgcca agtcttttgc cctccatggt gcacatgtga tcttggcctg  
  601 caggaacatg gcaagggcga gtgaagcagt gtcacgcatt ttagaagaat ggcataaagc  
  661 caaggtagaa acaatgaccc tggacctcgc tctgctccgt agcgtgcagc attttgctga  
  721 agcattcaag gccaagaatg tgcctcttca tgtgcttgtg tgcaacgcag caacttttgc  
  781 tctaccctgg agtctcacca aagatggcct ggagaccacc tttcaagtga atcatctggg  
  841 gcacttctac cttgtccagc tcctccagga tgttttgtgc cgctcagctc ctgcccgtgt  
  901 cattgtggtc tcctcagagt cccatcgatt tacagatatt aacgactcct tgggaaaact  
  961 ggacttcagt cgcctctctc caacaaaaaa cgactattgg gcgatgctgg cttataacag  
 1021 gtccaagctc tgcaacatcc tcttctccaa cgagctgcac cgtcgcctct ccccacgcgg  
 1081 ggtcacgtcg aacgcagtgc atcctggaaa tatgatgtac tccaacattc atcgcagctg  
 1141 gtgggtgtac acactgctgt ttaccttggc gaggcctttc accaagtcca tgcaacaggg  
 1201 agctgccacc accgtgtact gtgctgctgt cccagaactg gagggtctgg gagggatgta  
 1261 cttcaacaac tgctgccgct gcatgccctc accagaagct cagagcgaag agacggcccg  
 1321 gaccctgtgg gcgctcagcg agaggctgat ccaagaacgg cttggcagcc agtccggcta  
 1381 agtggagctc agagcggatg ggcacacaca cccgccctgt gtgtgtcccc tcacgcaagt  
 1441 gccagggctg ggccccttcc aaatgtccct ccaacacaga tccgcaagag taaaggaaat  
 1501 aagagcattc acaacagagt gaaaaatctt aagtaccaat gggaagcagg gaattcctgg  
 1561 ggtaaagtat cacttttctg gggctgggct aggcataggt ctctttgctt tctggtggtg  
 1621 gcctgtttga aagtaaaaac ctggttggcg tgtaggttcc gtatctccct ggagaagcac  
 1681 cagcaattct ctttctttta ctgttataga atagcctgag gtcccctcgt cccatccagc  
 1741 taccaccacg gccaccactg cagccagggg ctggccttct cctacttagg gaagaaaaag  
 1801 caagtgttca ctgctccttg ctgcattgat ccaggagata attgtttcat tcatcctgac  
 1861 caagactgag ccagcttagc aactgctggg gagacaaatc tcagaacctt gtcccagcca  
 1921 gtgaggatga cagtgacacc cagagggagt agaatacgca gaactaccag gtggcaaagt  
 1981 acttgtcata gactcctttg ctaatgctat acaaaaaatt ctttagagat tataacaaat  
 2041 ttttcaaatc attccttaga taccttgaaa ggcaggaagg gaagcgtata tacttaagaa  
 2101 tacacaggat attttggggg gcagagaata aaacgttagt taatcccttt gtctgtcaat  
 2161 cacagtctca gttctcttgc tttcacattg tacttaaacc tcctgctgtg cctcgcatcc  
 2221 tacgcttaat aaaagaacat gcttgaatat caaaaaaaaa aaaaaaaaas  
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C26931 
   1 accttgtcca gctcctccag gatgtttgtg ccgctcagct cctgcccgtg tcattgtggt 
  61 ctcctcagag tcccatcgat ttacagatat taacgactcc ttggggaaaa ctggacttca 
 121 gtcgcctctc tccaacaaaa aacgactatt gggcgatgct ggcttataac aggtccaagc 
 181 tctgcaacat cctcttctcc aacgagctgc accgtcgcct ctccccacgc ggggtcacgt 
 241 cgaacgcagt gcatcctgga aatatgatgt actccaacat tcatcgcagc tggtgggtgt 
 301 acacactgct gtttaccttg gcgaggcctt tcaccaagtc catgcaacag ggagctgcca 
 361 ccaccgtgta ctgtgctgct gtcccagaac tggagggtct gggagggatg tacttcaaca 
 421 actgctgccg ctgcatgccc tcaccagaag ctcagagcga agagacggcc cggaccctgt 
 481 gggcgctcag cgagaggctg atccaagaac ggcttggcag ccagtccggc taagtggagc 
 541 tcagagcgga tgggcacaca cacccgccct gtgtgtgtcc cctcacgcaa gtgcmagggs 
 601 tggccccctt ccaaatgycc ctccaacaca agatccgcaa gagtaaagga aataaggagc 
 661 attccacaac agagtgaaaa tcttaagtac caatgggaag cagggaattc ctggggtaaa 
 721 gtatcacttt tctggggctg ggctaggcat aggtctcttt gctttctggt ggtggcctgt 
 781 ttgaaagtaa aaacctggtt ggcgtgtagt tccgtatctc cctggagaag caccagcaat 
 841 tctctttctt ttactgttat agaatagcct gagtcccctc gtcccatcca gctaccacca 
 901 cggccaccac tgcagccagg ggctggcctt ctcctactta gggaagaaaa agcaagtgtt 
 961 cactgctcct tgctgcattg atccaggaga taattgtttc attcatcctg accaagactg 
1021 agccagctta gcaactgctg gggagacaaa tctcagaacc ttgtcccagc cagtgaggat 
1081 gacagtgaca cccagaggga gtagaatacg cagaactacc aggtggcaaa gtacttgtca 
1141 tagactcctt tgctaatgct atacaaaaaa ttctttagag attataacaa atttttcaaa 
1201 tcattcctta gataccttga aaggcaggaa gggaagcgta tatacttaag aatacacagg 
1261 atattttgag gggcagagaa taaaacgtta gttaatccct ttgtctgtca atcacagtct 
1321 cagttctctt gctttcacat tgtacttaaa cctcctgctg tgcctcgcat cctacgctta 
1381 ataaaagaac atgyttgaat atcatcaaaa aaaaaaaaaa aaaa 
 
 
C29649 
   1 accttgtcca gctcctccag gatgttttgt gccgctcagc tcctgcccsg  
  51 tgtcattgtg gtctcctmag agtccccatc gatttacaga tattarcgac  
 101 tccttgggaa aactggactt cagtcgcctc tctccaacaa aaaacgacta  
 151 ttgggcgatg ctggcttata acaggtccaa gctctgcaac atcctcttct  
 201 ccaacgagct gcaccgtcgc ctctccccac gcggggtcac gtcgaacgca  
 251 gtgcatcctg gaaatatgat gtactccaac attcatcgca gctggtgggt  
 301 gtacacactg ctgtttacct tggcgaggsc tttcaccaag tccatgcaac  
 351 agggagctgc caccaccgtg tactgtgctg ctgtcccaga actggagggt  
 401 ctgggaggga tgtacttcaa caactgctgc cgstgcatgc cctcaccaga  
 451 agctcagagc gaagagacgg cccggaccct gtgggcgctc agcgagaggc  
 501 kkatycaaga acggcttggc agccagtccg gctaagtgga gctcagagcg  
 551 gatgggcaca cacacccgcc ctgtgtgtgt cccctcacgc aagtgccagg  
 601 gctgggcccc ttccaaatgt ccctccaaca cagatccgca agagtaaagg  
 651 aaataagagc attcacaaca gagtgaaaat cttaagtacc aatggaanca  
 701 ggaattcctg ggt 
 
 1722                         catccagct accaccacgg ccaccactgc  
 1751  agccaggggc tggccttctc ctacttaggg aagaaaaagc aagtgttcac  
 1801  tgctccttgc tgcattgatc caggagataa ttgtttcatt catcctgacc  
 1851  aagactgagc cagcttagca actgctgggg agacaaatct cagaaccttg  
 1901  tcccagccag tgaggatgac agtgacaccc agagggagta gaatacgcag  
 1951  aactaccagg tggcaaagta cttgtcatag actcctttgc taatgctata  
 2001  caaaaaattc tttagagatt ataacaaatt tttcaaatca ttccttagat  
 2051  accttgaaag gcaggaaggg aagcgtatat acttaagaat acacaggata  
 2101  ttttgagggg cagagaataa aacgttagtt aatccctttg tctgtcaatc  
 2151  acagtctcag ttctcttgct ttcacattgt acttaaacct cctgctgtgc  
 2201  ctcgcatcct acgcttaata aaagaacatg cttgaatatc atcaaaaaaa  
 2251  aaaaaaaaaa a 
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C38437 
   1 aaacgagggc aggagagcca acggagggaa caagaaacga gagaacggac aaggwggacc 
  61 aaaaaaaaag aaccaccacg gacccaagac ggcgacggga gaaaccgacc aagccaacca 
 121 cccggcaaag aacgacggca gcaccacgcc aggaaaccca gggccgggac acggcaaagg 
 181 ggggcacgga gcaacaggaa agggcgaaac cgccaagcgc ccccagggca caggacggcc 
 241 gcaggaacag gcaagggcga ggaagcaggc accgcaagaa gaaggcaaaa gccaaggaga 
 301 agcaagaccc ggacccgccg cccgagcggc agcagcgaag cacaaggcca agaaggcccc 
 361 aggcgggcaa cgcagcaacg ccacccggag ccaccaaaga ggccggagac cacccaagga 
 421 acacggggca ccaccgccag cccccaggag ggccgccagc ccgcccggca gggccccaga 
 481 gcccacgaac agaaaacgac ccgggaaaac ggaccagcgc cccgcaacaa aaaacgacag 
 541 ggcgagcggc aaacaggcca agccgcaaca ccccccaacg agcgcaccgc gcccccccac 
 601 gcggggcacg cgaacgcagg caccggaaaa gagacccaac acacgcagcg ggggghyaca 
 661 cgcgaccggc gaggcccacc aagccagcaa cagggagcgc caccaccgga cggcgcgccc 
 721 agaacggagg dcgggaggga gaccaacaac gcgccgcgca gccccaccag aagccagagc 
 781 gaagagmcgs cccggacccg ggcgccagcg agaggcgacc aagaacggcg gcascmagcc 
 841 ggcaagggag ccagascgga ggacacacac acccgcccgg ggcccccacg caaggccagg 
 901 gcggcccccc aaagccccca acacagaccg caagagaaag gaaaaagagc agcacacaga 
 961 ggaaaacaag accaagggaa gcagggaacc ggggaaagac accggggcgg gcaggcaagg 
1021 ccgccggggg gccggaaaga aaaaccgcgg ggaggccgac cccggagaag caccagcaac 
1081 ccacgaagaa agccgagccc ccgcccacca gcaccaccac ggccaccacg cagccggggg 
1141 cggcccccac agggaagaaa aagcaaggca cgcccgcgca gaccaggaga aagcacaccg 
1201 accaagacga gccagcagca acgcggggag acaaaccaga accgcccagc caggaggaga 
1261 caggacaccc agagggagag aaacgcagaa caccaggggc aaagacgcaa gacccgcaag 
1321 cagcaaaaaa cagagaaaac aaacaaacac cagaaccgaa aggcaggaag ggaagcgaaa 
1381 caagaaacac aggaaggggg gcagagaaaa aacgagaacc cgcgcaacac agccagccgc 
1441 cacagacaaa ccccgcggcc cgcaccagca aaaaagaaca gcgaaacaaa aaaaaaaaaa 
1501 aaaa 
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Plasmidkart  
 

 
pPAC6: WWOX-cDNA med 6,4 kb WWOX-oppstrømsområde, pMinigene, er satt inn i 
stedet for pUC-link.  
 
 

 
 
pGL3-Control fra Promega: Brukt som kontroll ved transfeksjon av mammalske celler.  
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WWOX-cDNA-klonene fra Stratagene var laget i pT7T3 18U.  
Vev representert i cDNA biblioteket til Stratagene: 
Binyre, benmarg, hjerne (hele, amygdla, caudate mucleus, lillehjernen, hippocampus, substantia 
nigra, subthalamic nucleus, thalamus), hjerte, nyre, lunge, lymfeknute, brystkjertel, hypofyse, 
morkake, prostata, skjelettmuskel, tynntarm, ryggmarg, milt, testikkel, thymus, 
skjoldbruskkjertel, mandel, luftrør og livmor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subklonen RP6-122F24 fra RPCI-6 biblioteket (Frengen et al., 2000b) har tidligere blitt vist å 
inneholde starten av det humane genet WWOX (Driouch et al., 2002). Som et ledd i identifisering 
av gener innenfor SRO3 på kromosom 16q12.2-24.1, har RP6-122F24 tidligere blitt kuttet med 
CpG kuttere. Et AscI-SacI fragment på ~6,8 kb som inneholder exon 1, og ~ 6,4 kb av regionen 
oppstrøms for WWOX, ble i løpet av denne kartleggingen satt inn i vektoren pNEB193 (Cat. Nr. 
N3051S, NEB). Klonen fikk navnet p122.32 (Driouch et al., 2002), og er benyttet som kilde for 
WWOX-oppstrømsområdet til pMinigene i denne oppgaven.  
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