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Sammanfattning 

Livsformerna på jorden delas systematiskt in i de tre domänerna bakterier, arkéer och 

eukaryoter. Arkéer är de mikroorganismer som lever i extrema miljöer såsom 

hetvattenkällor, sjöar med hög salthalt och i miljöer med extrema pH-värden. De kan 

existera i miljöer där inga andra organismer överlever men förekommer även rikligt 

överallt runtomkring oss, exempelvis i människans mage och som normalflora i 

munnen. 

Vissa bakterier och arkéer har genen för enzymet ammoniak monooxygenas (AMO). 

Detta enzym spelar en viktig roll vid rening av avloppsvatten genom att oxidera 

ammonium till nitrit.  

Syftet med detta examensarbete har varit att detektera arkéer i prover av aktivt slam 

vilket gjordes genom att optimera en Polymerase Chain Reaction (PCR) baserad 

metod. Först pelleterades slamproverna via centrifugering för att kunna preparera 

DNA. Detta DNA användes som templat för optimering av PCR med specifika primers 

för AMO genen hos arkéer. De PCR produkter som erhölls från det optimerade 

programmet klonades och transformerades in i Escherichia coli. Därefter 

sekvenserades PCR produkterna för att identifiera vilka ammonium oxiderande arkéer 

som fanns i proverna. 

De amplifierade gensekvenserna visade god överensstämmelse med den förväntade 

nukleotidsekvensen för arkéer. Samtliga gensekvenser passade bäst in på icke 

odlingsbara arkéer enligt databasen BLAST. Genom att välja bort icke odlingsbara 

arkéer i sökningen kunde arkéen Nitrosopumilus maritimus identifieras, vilket är en av 

få odlade arkéer med AMO-genen sekvens bestämd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

 

1. Introduktion              4 

1.1 Bakgrund               4 
1.2 Syfte                                                  5 
1.3 Målsättning               5 

 

2. Material och metoder             6 

2.1 Material               6 

2.2 Metoder               8 

 

3. Resultat                             10 

 

4. Diskussion             12 

 

5. Referenslista             14 

 

Bilaga 1       

 

                                 

 



 

4 

 
 

1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

Livsformerna på jorden kan, enligt den systematiska biologin, indelas i tre domäner 

nämligen bakterier, arkéer och eukaryoter. Namnet arkéer betyder ungefär "gamla 

bakterier” . Man tror att arkéer är de organismer som mest liknar de första 

livsformerna som fanns när livet just hade uppstått på jorden. Arkéer kan leva i 

extrema miljöer som heta vattenkällor, sjöar med hög salt halt och i miljöer med 

extrema pH-värden. De är kända för att existera i miljöer där inga andra organismer 

kan överleva.  

Till skillnad från bakterier så har arkéer annorlunda cellvägg och membranlipider. 

Vissa kan dessutom producera CH4 (metan) gas. De tre domänerna skiljer sig bland 

annat från varandra när det gäller proteinsyntes. En eukaryot cell kan producera 

tiotusentals olika proteiner, medan bakterie- och arkéeceller endast producerar några 

få tusen, p.g.a. storleks skillnader i genomet.1 

Med hjälp av DNA-baserade metoder och sekvensering av olika gener kunde man visa 

att arkéerna tillhörde en helt egen grupp av organismer. 

Arkéer ordnas och klassificeras oftast efter var de lever. De vanligaste grupperna är: 

• Kryofiler – de är kylaälskare och vill ha temperaturer under 5°C.  
• Mesofiler – de lever i normal utomhus temperatur (10°C - 30°C).  
• Termofil – denna grupp är värmeälskare och lever i miljöer som är över 50°C i 

temperatur.  
• Hypertermofil – extrema värmeälskare, vill ha minst 80°C för att trivas och lever 

upp till 120°C, vilket verkar vara den övre gränsen för liv.  
• Halofiler – saltälskare, vill ha extrema koncentrationer av salt för att leva.  
• Acidofiler – den här gruppen är syraälskare och vill ha lågt pH. 
• Metanogener – metanproducenter. De är de enda organismer som producerar 

metangas.  
Sedan början av 1990-talet har man i olika vatten- och jordprov funnit att arkéerna är 

allmänt spridda, men ofta förbisedda p.g.a. att de oftast inte är odlingsbara. Vi kan t.ex. 

hitta arkéer som vanlig mun- och tarmflora hos människor.2 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbete var att detektera arkéer i provet av aktiv slam genom att 

optimera en Polymeras Chain Reaktion (PCR) baserad metod . 

Proverna pelleterades för DNA preparation. Detta DNA användes sedan som templat 

för optimering av PCR med specifika primers för arkéer . Preparerat DNA skulle 

användas för PCR analyser och dessa PCR produkter skulle sekvenseras efteråt för att 

detektera ammonium oxiderande arkéer. 

  

1.3 Målsättning 

Vissa bakterier och Arkéer som besitter genen för ammoniak monooxygenas (AMO) 

har stor roll vid rening av avloppsvatten genom att oxidera ammonium till nitrit med 

hjälp av detta enzym. Andra har en viktig roll för energiprocess genom att omvandla 

koldioxid till metangas. Målsättningen var att genom sekvensering se om det var 

möjligt att typbestämma dessa till species eller genusnivå. 
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2. Material och Metoder 

 

2.1 Material 

A) kemikalier  

� Agaros  
� Jästextrakt 
� NaCl 
� Trypton 
� Etanol 70 % 
� 0,5x TBE buffert 
� DNA sekvens Kit Pharmacia-Biotech  
� T/A Kloning Kit(Invitrogen) 
� DNA extraktion Kit QIAGENE 
� Destillerat vatten 
� 1 kb DNA Ladder, GeneRulerTM, Fermentas life sciences  

(250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 8000, 
10 000 bp) 

� PureTaq ready-to-go PCR Beads, GE Healthcare 
 

B) Primer 

Samtliga primers användes med koncentrationen 2 OD . Se tabell 1. 

Tabell 1. Primers som användes för denna studie. Tabellen anger även fragment storleken 

för en av de två primerparen som användes.    

Primer Sekvens (5´- 3´) 

Fragmentstorlek 

(bp) 

Arch-amoAF STA ATG GTC TGG CTT AGA CG 
 

Arch-amoAR GCG GCC ATC CAT CTG TAT GT3 635 

M13 R CAG GAA ACA GCT ATG AC 835 

T7 F TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG   
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C) Instrument 

• PCR Express, Thermal Cycler, Hybaid Limited & T3 Thermocycler, Whatman, 

Biometra. 

• Sekvenseringsmaskin, ALFexpress med tillhörande programvara, Amersham 

Pharmacia Biotech. 

• Värmeblock (grant BT1 Block Thermosate) 
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2.2 Metoder 

2.2.1 DNA extraktion 

Proverna av aktivt slam kommer från luftningsbassängerna på de kommunala 

avloppsreningsverken i Eskilstuna och Västerås och är tagna vid två tillfällen, 

december 2008 och februari 2009. Antalet undersökta prover var 8st. I anslutning till 

provtagningen gjordes DNA extraktioner på alla proverna enligt manual (DNeasy 

Blood och Tissue Kit, Qiagen). 

 

2.2.2 PCR analys 

Amplifikation av befintliga DNA preparationer undersöktes i samtliga prover med ett 

arkéespecifikt primer par som hybridiserar till genen för AMO i arkéer (Arch 

amoAF/arch amoAR). 

Efter denna analys fortsatte arbetet med att optimera PCR programmet för AMO 

primrarna genom att testa olika annealings temperatur och olika tider. En nested PCR 

kördes för att öka känsligheten för metoden. 

 

2.2.3 Gelelektrofores 

En 1,5 % agarosgel kördes för att kontrollera om att PCR produkterna var av rätt längd 

och att ingen kontaminering har uppkommit. 

 

2.2.4 DNA Extraktion från gel  

För DNA extraktioner från gel användes QIAquick Gel Extraktion Kit (QIAGEN). Med 

en ren skalpell skars DNA banden ur gelen. Det utskurna gelfragmentet vägdes och 3 

volymer QG buffert adderades till en volym gel i en eppendorfrör. Efter inkubation vid 

50 o C i 10min, smälte gel bitar och färgen på lösningen blev gul. Sedan fälldes DNA ut 

med en volym Isopropanol och provet pipetterades över till en QIAquick spin kolonn i 

ett 2 ml centrifugrör och centrifugerades i 1min. Genomflödet hälls ut och kolonnen 

placerades i samma centrifugrör. Efter tillsatts av 500 µl QG- buffert, centrifugerades 

den 1 min. För att tvätta DNA tillsattes 750 µ PB-buffert och inkuberades i 5 min och 

centrifugerades 1min. Genomflödet hälls bort och en ytterligare centrifugering kördes i 

1 min. Sedan eluerades DNA i ett nytt eppendorfrör genom att tillsätta 30 µl EB – 

buffert och centrifugering i 1 min. 
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2.2.5 kloning  

Kloningen kördes enligt manual för TOPO TA Cloning® Kit for sequencing, pCR 2.1- 

TOPO Vector (Invitrogen). Därefter undersöktes kolonierna via PCR med primerparet 

M13F/T7R för att man säkert kan avgöra om en koloni har rätt fragment storlek i den 

inklonade vektorn. Med rätt fragmentstorlek skall storleken 835 bp erhållas vid 

screening av klonerna. 3 

 

2.2.6 Sekvensering 

Vid Sanger sekvenseringen användes ett Thermo Sequenasetm primer Cycel Sequencing 

Kit (Ge HealthCare) och sekvenseringen gjordes med Cy5 märkt M13 eller T7 primers. 

 

2.2.7 Datoranalys  

Med hjälp av Blast - alignment i databaser NCBI kunde vi studera gensekvenser och 

jämföra med andra kväveoxiderande arkéer5 . 
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3. Resultat 

 

Optimering av Annealings temperatur: 

Den bestämdes till 53oC  

Optimering av PCR program: 

Olika PCR program testades, men det som gav bäst produkter var följande det 

temperatur cykel program: 94 o C i 1 min (denaturering), 94 o C i 45 sekunder 

(denaturering), 53 o C i 1 min (annealing), 72 o C i 1 min (DNA syntes), 72 o C i 15 min 

(slut DNA syntes) och amplifierade produkter hålls vid 4 o C i upp till 99 tim. 

Optimering av PCR på Material: 

Ytterliggare optimering krävdes för att förbättra känsligheten vid arbete med extremt 

små mängder material. Vi optimerade vidare amplifiering med AMO primrarna för att 

öka mängden amplificat med hjälp av nested PCR-teknik, och då fich vi 3 positiva 

prover med kväve oxiderande Arkéer.  

 

Figur 1. Optimerat PCR-program för primerparet AmoAF/AmoAR. 

Brunn 1) Storleksmarkör 2) Negativ kontroll 3-4)Eox december 5) tom brunn 6-7)E Anox 

december 8-10)E ox februari. 

Banden skars ut ur gelen och DNA extraherades fram. 
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Kloning 

Kloning gjordes på DNA extraktioner från gel. Av dessa valdes några ut för 

sekvensering. Se figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         E ox februari                                         E Anox december           

Figur 2.  Figuren visar PCR produkter för isolerade kolonier. Varje brunn motsvarar en koloni. 

Rätt fragment inligerat i vektorn skall ge fragmentstorleken 835 bp. Av figuren framgår det att 

20 av 26 kolonier hade rätt fragment i vektorn.3 Storleksmarkören som användes var 1 kb DNA 

Ladder. 

 

Sekvensering 

Amplifierade gensekvenser visade övertygande med den förväntade nukleotid sekvens 

för Arkeer5. 

För en av provsekvenserna visade alignment med BLAST att 200 av 213 baser 

överensstämde med en icke odlingsbara arkée, om endast odlade organismer valdes 

som sökningsalternativ, så stämde endast 184 av 212 baser. Den identifierade arkéen i 

detta enstaka fall var Nitrosopumilus maritimus. Inskickad sekvens uppvisade alltså 

signifikant större likhet med en icke odlingsbara arkée (93 % sekvenslikhet) jämfört 

med när icke odlingsbara arkéer uteslöts (86 % sekvenslikhet) se bilaga 2. Detta 

resultat gällde för några av provsekvenserna som undersöktes via BLAST-alignment. Se 

bilaga 3A och bilaga 3B. 
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4. Diskussion 

 

Målet med projektet var att detektera kvävereducerande arkéer i slam prover, från 

Eskilstuna och Västerås reningsverken, med hjälp av PCR . 

Ett antal försök gjordes och vissa misslyckades. Detta kan bero på olika faktorer. 

Under denna studie lärde jag mig hur lätt en kontaminering kan uppstå med PCR- 

teknik, speciellt en nested PCR som användes här.  

PCR tekniken upptäcktes av Kary Mullis på 1970- talet för att studera och analysera 

gener.  Fördelen med PCR som klonings metod är dess snabbhet för amplifiering av 

definierade DNA sekvenser. Med PCR kan DNA kloning utföras inom några timmar 

och få många kopior av den specifika mål sekvensen.  PCR är en kedjereaktion 

eftersom nysyntetiserade DNA strängar fungerar som templat för vidare syntes i 

efterföljande sekvenscykler som består av tre steg:   

1. Denaturering vanligtvis vid ca 93-95oC 

2. Annealing vid 300C till 70 0C 

3. DNA syntes som sker vid optimal temperatur för Taq polymeras vid 740C4 

Metoden är mycket känsligt vilket innebär att man måste vara mycket försiktigt så att 

prover inte kontamineras. Misslyckandena kan bero på föroreningar, (framför allt 

amplificat från tidigare analyser) på pipetter, Pure tag PCR- Beads och glasvaror. Under 

försöket upptäckte vi att en primer var kontaminerad då den negativa kontrollen blev 

positivt. Genom att börja om igen löste vi problemen.  

Genom att få större mängd amplifierad produkt med nested PCR lyckades vi att få 

positiva resultatet på 3 prover, alla från Eskilstunas reningsverk. Se figur 1. Provet E ox 

december gav band med kraftiga släp alltså det var mycket bakgrunds amplifiering 

som skulle ge ospecifika kloner så vi fortsätt inte med att klona det provet. Vi lyckades 

att klona och sekvensera prover (E Anox december och E ox februari). Se bilaga 2. 

 Det förväntade resultatet för 3 andra prover var ett positivt band med rätt fragment 

storlek runt 635bp, dock fick vi dubbla eller flera band istället. Se bilaga 1 . En annan 

möjlig felkälla kan vara att primers hade bundits till ett irrelevant DNA i provet istället 

för till Arkée genen då slamproven innehåller många föroreningar, olika humanceller, 

maskar, amöbor … etc. Det är möjligt att primer bundits till intronsekvens och i detta 

fall saknas kodbar sekvens. 
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Det är ändå möjligt att alla prover kan innehålla arméer, men iså fall i extremt lågt 

antal. Eftersom vi fick olika storlek på amplifierade produkter, krävs flera försök och 

framför allt rening och kloningsarbete för att kunna utreda alla möjligheter till 

förekomst av de olika bandens storlek . Se bilaga 1  

Examensarbete var intressant. Jag fick använda de kunskaper som jag skaffat mig 

under utbildningen, samt att jag fick nya kunskaper under arbetet. Man får vidare 

erfarenhet om hur lätt problem kan uppstå och lär sig hur man går till väga för att lösa 

dem.  
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Bilaga 1 

 

 

 

Figur3. Optimerat PCR-program för primerparet AmoAF/AmoAR. 

Brunn1)storleksmarkör2-3)E Anox februari 4) Västerås V53 februari 7)västerås V4 februari 8) 

negativt kontroll. 
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Bilaga 2 
 

 

 

Blast- alignment 

 

 

GGCTCTDKTGCATGCTCGARCGGCCGCCAGTGNTGATGGATATCTGCAGAATTCGCCCTTGCTAAT

GGTCTGKGCTTAGTWC 

KGATGTACTCACTKACTTATTCATAGTAGTAGTTGCAGTTAACTCAACACTGYTNBNdANTAATGCA

GGTGACTACATTTTC 

TATACTGACTGGGCTTGGACTTCGTTCACGGTATTTTCAATATCGCAAACGTTGATGCTTTGTGTAG

GTGCAACATATTATT 

TGACATTTACAGGTGTTCCAGGRACAGCGGCGTTTTDTKKTCTATTTWTGACAKKWTACACWTGG

GKTASCAAAAGGCSSCW 

TGGKTTKSMaCTAAGGTWATCMWaWAGGCcTYCATGTGTACCACAATTTTGGTWACCAYMAGCAW

KGTTGSCTGRRATTARG 

CCWATTGGGSCMCACAaGGAGGACCAACCTTGCGTGRWAAASTGTtKTGSSGKGTGAACTTGTAGG

AWGTGTCTTACCCATY 

aTCCAATATGGWAAMCsTGTGTAMCCGgTTGCAGCACACTCTATGAGCGGCTTTCAaTATAYCCWR

GGCCcACCTTTGCCAC 

CmATAYGKGACACAATTAGGAGCCTCC 

 

Blast:  Uncultured archaeon clone LA_amo.17 putative ammonia monooxygenase  

subunit A gene, partial cds 

Length=636 

 

 Score =  331 bits (179),  Expect = 1e-87 

 Identities = 200/213 (93%), Gaps = 4/213 (1%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  62   

CTAATGGTCTGKGCTTAGTWCKGATGTACTCACTKACTTATTCATAGTAGTAGTTGCAGT  121 

            ||||||||||| ||||||  | |||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  2    CTAATGGTCTG-GCTTAG-AC-GATGTACTCACT-ACTTATTCATAGTAGTAGTTGCAGT  57 

 

Query  122  

TAACTCAACACTGYTNBNDANTAATGCAGGTGACTACATTTTCTATACTGACTGGGCTTG  181 

            ||||||||||||| |    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  58   TAACTCAACACTGTTAACAATTAATGCAGGTGACTACATTTTCTATACTGACTGGGCTTG  

117 

 

Query  182  

GACTTCGTTCACGGTATTTTCAATATCGCAAACGTTGATGCTTTGTGTAGGTGCAACATA  241 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  118  GACTTCGTTCACGGTATTTTCAATATCGCAAACGTTGATGCTTTGTGTAGGTGCAACATA  

177 

 

Query  242  TTATTTGACATTTACAGGTGTTCCAGGRACAGC  274 

            |||||||||||||||||| |||||||| ||||| 

Sbjct  178  TTATTTGACATTTACAGGCGTTCCAGGAACAGC  210 

 

 

 

 

 

 

Utan uncultered: >gb|EU239959.1|  Nitrosopumilus maritimus SCM1 putative archaeal ammonia 

monooxygenase  
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subunit B (amoB) gene, partial cds; putative archaeal  

ammonia monooxygenase subunit C (amoC) and conserved hypothetical  

protein genes, complete cds; and putative archaeal  

ammonia monooxygenase subunit A (amoA) gene, partial cds 

Length=2606 

 

 Score =  243 bits (131),  Expect = 6e-61 

 Identities = 184/212 (86%), Gaps = 6/212 (2%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  64    

AATGGTCTGKGCTTAGTWCKGATGTACTCACTKACTTATTCATAGTAGTAGTTGCAGTTA  123 

             ||||||||| ||| ||  | ||||||| |||| |||| ||||||||||| |||||||||| 

Sbjct  1985  AATGGTCTG-GCTAAG-AC-GATGTACACACT-ACTTGTTCATAGTAGTGGTTGCAGTTA  

2040 

 

Query  124   

ACTCAACACTGYTNBNDANTAATGCAGGTGACTACATTTTCTATACTGACTGGGCTTGGA  183 

             |||| |||||| |    | ||||||||| |||||||| ||||| |||||||||||||||| 

Sbjct  2041  

ACTCTACACTGTTAACAATTAATGCAGGAGACTACATCTTCTACACTGACTGGGCTTGGA  2100 

 

Query  184   CTTCGTTCACGGTATTTTCAATATCGCAAACGTTGATGCTT-TGTGTAGGTGCAACATAT  

242 

             |||||| ||||||||| |||||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||| 

Sbjct  2101  CTTCGTACACGGTATTCTCAATATCGCAAACGTTGATGCTTAT-TGTAGGTGCAACATAT  

2159 

 

Query  243   TATTTGACATTTACAGGTGTTCCAGGRACAGC  274 

             ||  | ||||||||||| |||||||| ||||| 

Sbjct  2160  TACCTAACATTTACAGGCGTTCCAGGCACAGC  2191 


