
Av: Michael Axenhus                                                                Nordenbergsskolan NVTE3b
Handledare: Folke Horney                                                                          Nordbergsskolan

 

 PCVB2Owt & PCVB2Op1Q164k

virus receptor binding-the missing link
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SAMMANFATTNING

FÖRORD
Projektet har varit baserad i Nordenbergsskolan i Olofström där jag som enda deltagare i projektet 
bedrivit de större delarna av mina litterära studier i de berörda ämnena samt planerat projektets 
tidsplan och uppbyggnad. Projektet har haft en litterär del i form av studier samt en praktiskt del i 
form av en rad olika laborationer samt experiment. Projektarbetet har haft en effektiv tidsram som 
började i augusti 2011 och som nådde sitt mål i februari 2012. Jag ser själv projektarbetet som en 
framgång och hoppas kunna  upplysa om de möjligheter som framkommit som ett resultat av det. 
Min handledare har varit kemi- och biologiläraren Folke Horney som ansvarat för att mina 
åtaganden som elev överensstämt med Nordenbergsskolans läroplaner. Vissa moment av projektet 
som krävt avancerat maskineri eller tillgången till skyddade miljöer har utförts på Linnèuniversitet i 
Kalmar.  

SYFTE
Syftet med projektet var att genom olika biotekniska metoder framställa RNA från två specifika 
stammar av coxsackievirus(PCVB2Owt & PCVB2Op1Q164k) samt lägga fram möjligheter för 
identifiering av de två olika virusstammarna. Projektet är ett arbete som jobbar mot upptäckten av 
en okänd så kallad ”receptor” som inverkar vid inbindningen av coxsackievirus till levande celler. 
Då det saknas fullständig forskning kring hur just coxsackievirus binder in sig till celler är detta ett 
intressant projekt då det ger möjligheten för forskning mot resultat som aldrig tidigare 
dokumenterats. Mitt projektarbete har därför fokuserat på att kunna möjliggöra denna forskningen. 
De virus som studeras är ett ”vildtyp”-virus samt en mutant till detta virus. En nyckelfaktorn i 
projektarbetet har varit att studera den genetiska koden samt kunna differentiera de genetiska 
koderna för varje virus. 
Det har varit av intresse att strukturera upp uppbyggnaden av dessa virus samt att studera hur de 
skiljer sig åt. Genom att isolera skillnader i den genetiska sekvensen och sedan studera dessa kan 
man kan man dra vissa paralleller till hur dessa skillnader svarar mot vissa fysiska manifestationer 
som de två virus som studerats kan uppvisa. Det är även grunden till att ett virus och ett mutant-
virus studeras, eftersom möjligheten att påvisa manifestationers släktskap till genetiska avvikelser 
är mycket större än om man skulle studerat två genetiskt skilda virus. Projektet har med sin 
framgång lagt möjligheterna för vidare forskning kring receptor-bindningen av coxsackievirus in till 
levande celler. Främst genom att det nu är möjligt att använda verifieringstekniker(då den genetiska 
sekvensen är känd) för att fastställa vilket virus som binder in till vilket ”receptor”. Detta är ett 
mycket spännande framsteg.
Det huvudsakliga målet har varit att kunna avgöra renheten hos de framställda prover av virus som 
innehåller sekvenser av intresse samt kunna bevisa detta. Genom att tolka de genetiska skillnaderna 
och de fysiska manifestationer hos de olika virusstammarna kan man dra slutsatser kring hur 
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skillnader i den genetiska koden kan yttra sig och hur det kan påverka eller integrera med virusets 
val av ”receptor”. Kan man sedan vara tillräckligt säker på de olika virusstammarnas egenskaper 
kan man genom verifieringstekniker identifiera de olika virusstammarna även under själva 
cellbindningen. Genom att utnyttja det faktum man ta reda på den okända ”receptorn”. Det är den 
teoretiska basen projektarbetet har vilar på.   
Projektet ställer därför även krav på att uppbyggnaden av de två stammar kan bestämmas samt att 
de skillnader som manifesterar sig mellan dessa två stammar då de integrerar med levande celler 
kan påvisas på ett vetenskapligt sätt. Det innebär även att coxsackievirus genetiska släktskap med 
andra virus måste bevisas samt hur detta släktskap relaterar till vissa gemensamma karaktäristiska 
drag hos de studerade stammarna. Projektet lägger stor vikt vid korrekt utförande av alla inblandade 
moment och inkluderar därför en stor teoretisk bas.  

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Olika tillvägagångssätt har valts vid olika moment och eventuella problem under projektets gång. 
För att göra projektet så vetenskapligt och väldokumenterat som möjligt användes metoder som är 
erkända inom sina användningsområden och som är lätta att bevisa. Valen av metoder och tekniker 
är baserade på den litterära studie som jag genomförde innan laborationerna ägde rum.   
Först gjorde en litterär studie kring coxsackievirus samt dess berörda familj. Denna information 
användes till att bygga upp ett genetiska släktträd som illustrerade den genetiska skillnaden virus 
emellan(det finns även en deriverad illustration om släktskapet inom den specifika virusfamiljen). 
Denna illustration var till hjälp då flera olika virus kunde studeras på samma gång för att avgöra 
vilka gemensamma karaktäristiska drag som bidrog till att en ”receptor” användes av ett virus. 
Genom att fastställa alla kända ”receptorer” kan man sedan påbörja arbetet med att upptäcka de 
okända.  
Studier bedrev även inom området bioteknik bland annat för att vissa förkunskaper krävs för att 
korrekt kunna tillämpa de metoder och tekniker som behövs för att projektarbete ska kunna 
erkännas som vetenskapligt dokumenterat. Men studier bedrevs även i det syftet att kunna avgöra 
och rättfärdiga använda metoder. Detta krävde åtskilliga timmar men var en nödvändighet då jag 
som person anser att praktisk inlärning bara kan ta plats efter att en ordentlig teoretisk kunskap har 
blivit etablerad.  
Då syftet har varit att utvinna sekvenser av två olika virusstammar samt kunna bevisa detta så har 
flera välkända metoder inom bioteknik använts. Jag valde att använda mig av nyttjandet av vektorer 
samt de principer som utgör rekombinering av genetiska sekvenser. Rekombinering användes 
främst för att binda in sekvenser av intresse till vektorer, i detta fallet plasmider för reproduktion 
inuti bakteriella celler. Bakterier med särskild förmåga till logaritmisk tillväxt har i projektarbetet 
använts för replikationen av olika vektorer. Därför anordnades för detta syfte bakterieodlingar. 
Dessa odlingar kräver särskilda tillväxtförhållanden samt övervakning för att undvika att oönskade 
element uppstår i odlingen. Det är en bevisad teknik som visserligen kräver efterarbete men som ger 
goda resultat.
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Som en direkt följd har olika purifieringsmetoder av bakteriella celler dokumenterats och studerats 
samt effektivitet av dessa har jämförts för att upptäcka brister eller fördelar hos varje metod. 
Praktiskt innebär det att alla framodlade bakterier med medföljande vektorer utsattes för varierande 
försök till purifiering och där det uppvisades positiva resultat utvecklades tekniken till att inkludera 
alla bakteriestammar som var involverade. Det är viktigt att kunna bevisa att purifieringen har skett 
ordentligt och att proverna är rena, därför finns alla purifieringsmetoder dokumenterade i detalj.
Sedimenteringskoefficient hos olika organeller och makromolekyler har studerats, strukturerats upp 
i olika diagram och sedan använts i centrifugrings-processer för att urskilja vissa vektorer från 
mindre intressanta produkter. Många centrifugerings-proccesser var nödvändiga för att fastställa ett 
konstant resultat som kunde användas för att uttrycka sedimenteringskoefficienten hos de olika 
molekylerna korrekt. Processen har samspelat med purifieringen för att få ett så jämnt resultat som 
möjligt. Restriktionsenzymer av olika slag och funktion har studerats och jämförts, främst i syftet 
för att se om klyvningen sker vid rätt sekvens. Bevis på restriktionsenzymernas effekt är inkluderat 
i projektarbetet då det gjorde flera upptäckter kring vilket enzym som verkade bäst och vilka som 
uppvisade relativa svagheter. En intressant del av projektarbete i sin egen rätt.   
I dokumentationssyfte samt som säkerhetskontroll inför andra moment användes analystekniker 
såsom elektrofores samt spektrofotometri. Elektrofores har använts för att bestämma huruvida 
sekvensernas längd har varit lämplig. Vissa farliga ämnen är involverade i elektroforesen då ett 
optimalt resultat krävde hantering av ämnen med mutagena effekter. Spektrofotometri har tillämpats 
för att avgöra vissa intressanta koncentrationer, två separata maskiner samt tekniker användes för att 
få ett så jämställt resultat som möjligt.  ”Polymerase Chain Reaction” har använts för att framställa 
större mängder av intressanta sekvenser så att dessa sedan kan bli utförligt studerade samt jämförda 
med andra sekvenser. Till det momentet faller också optimeringen av olika primrar, temperatur samt 
cykelnummer.       

SLUTSATS

Projektarbetet var en framgång. Alla sekvenser av intresse lyckades framställas utan större 
komplikationer och varje sekvens kunde skiljas från en annan. Alla moment såväl litterära som 
biotekniska är väl dokumenterade med utförlig beskrivning av varje moments funktions samt 
betydelse för projektarbetet.
De genetiska sekvenserna har genomgått grundlig undersökning för att utesluta kontaminering och 
det finns alla förutsättningar för replikaktion av sekvenserna om intresse skulle visa sig för det. Den 
genetiska skillnaden kunde bevisas genom studier i släktskapen mellan virusstammarna. De fysiska 
manifestationer som uppkom är dokumenterade och attribuerade till de olika virusstammarna. 
Projektarbetet har fastställt möjligheten för tillämpningen av verifieringstekniker i framtida studier 
av hur de framställda sekvenserna kan användas för att ta reda på den okända ”receptorn”. 
Projektarbetet ger beskrivningar av hur en vidareutveckling av projektet kan se ut och hur det kan 
påverka framtida forskning.   
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Resultatet överensstämde mycket väl med projektarbetet syfte. Uppbyggnaden av det genetiska 
släktskapet visade sig kunna ge en bra tolkning av skillnader mellan olika virus. Genom att vidare 
studera de inbördes skillnader mellan virus i virusfamiljen picornaviridae kunde alla kända 
”receptorer” avgöras samt bevisas till vilka virus de tillhör. Båda virusstammarnas genetiska 
struktur kunde ritas upp samt skillnader mellan dessa kunde markeras. Med hjälp av de genetiska 
sekvenserna kunde alla observerade fysiska manifestationer hos de två olika virusstammarna 
bevisas tillhöra en specifik sekvens. 
Det fanns en viss tillfredsställelse att först se sin vision om sitt projektarbete på papper och sedan 
tillämpa denna vision rent praktiskt. Jag fanns stort nöje i selektionen av såväl vektorer som 
utvärderingen av effektiviteten hos restriktionsenzymer. Även komplicerade, tidskrävande och 
ibland monotona moment som pippetering av blandningslösningar för centrifugring fann jag stort 
nöje i att utföra då jag hade vetskapen om att slutresultaten skulle reflektera bra över dessa moment 
om de var väl utförda. Jag tror att den min största drivkraft har varit mitt intresse för ämnet samt 
min vilja att upptäcka och beskriva något nytt. 
Vissa problem uppkom längst vägen men inga som var direkt oöverkomliga. Exempelvis orsakade 
en för hög spänning i en elektroforesgel att den började koka. Ett för mig då okänt problem som 
krävde lite efterforskning innan jag kunde avgöra orsaken samt hur detta kunde undvikas. Liknande 
problem tillkom då och då men varje problem gjorde mig visare av erfarenheten och jag ser nu 
tillbaka med positivt attityd på de moment som krävde att jag var tvungen att engagera mig i mitt 
projektarbete.
Den största bristen med mitt projektarbete kan vara det faktum att det inte riktigt håller sig inom de 
riktlinjer som ett projektarbete ska göra. Visserligen ska projektarbete stödja intresset hos individen 
men det ska också uttrycka en aura av en nästan populär-vetenskapligt uppbyggnad. Den senare 
ansåg jag inte hörde till mitt projektarbete och skar därför ner på den biten till ett minimun. Jag 
tycker det är viktigare att ett projektarbete uppvisar ett mått av vetenskaplig professionalism snarare 
än spektakel.  
Projektarbetet har gett mig möjligheten att genom omfattande litteraturstudier fördjupa mig inom 
virusfamiljen picornaviridae med fokus på strukturen och beteendet hos coxsackievirus. 
Tillvägagångssättet har gett mig möjligheten att i praktiken utföra och kontrollera de biotekniska 
moment som jag studerat och bestämt mig för att använda. Det har i det hela varit ett oerhört 
produktiv och intressant projektarbete som bidragit till en personlig utveckling inom min förståelse 
för bioteknik. Jag hoppas i framtiden kunna fortsätta med mitt projektarbete genom att applicera de 
fakta och resultat som jag kommit fram till i ny forskning. Möjligheterna för forskning inom detta 
område är mycket stora och jag ser gärna att jag är med i dess framkant. 
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