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RESTRIKTIONSENZYMERNAS  

FUNKTION  

 

BAKGRUND 

Alla levande organismers arvsmassa består av DNA 
d.v.s. deoxiribonukleinsyra. DNA består av två kedjor 
d.v.s. strängar som är fästa vid varandra. DNA-
stängen består av tre viktiga delar, nämligen en 
socker-, fosfat- och en basdel. Det finns fyra olika 
baser: adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin 
(T). Med hjälp av dessa fyra baspar finns det i 
arvsmassan lagrat information om hur den skall 
fungera i olika situationer. 

I detta arbete klyvs DNA i mindre bitar med hjälp av 
restriktionsenzymer. Det är enzymer som klipper 
DNA.t alltid vid en viss bassekvens. T.ex. EcoRI-
enzymet känner igen bassekvensen 5’GAATTC3’ och 
klipper av DNA:t efter första G-basen: 

 

I arbetet används lambda fags DNA. Det är ett virus 
som infekterar bakterier alltså en bakteriofag. 
Bakteriofagens arvsmassa består av en 48 000 baspar lång DNA-kedja. DNA:t kodar för 
sammanlagt 29 olika proteiner som viruset behöver för att upprätthålla sin struktur, 
infektera och bryta ner bakterier samt att duplicera DNA. 

I arbetet klipps DNA med tre olika restriktionsenzymer. Din uppgift är att ta reda på i hur 
många och hur långa bitar restriktionsenzymerna klipper DNA:t.  

Lambda-fagens DNA är en rak d.v.s. ogrenad DNA-molekyl som restriktionsenzymerna 
förmår klippa på ett eller flera ställen. Som slutresultat får man olika långa fragment av 
DNA. I bild 2 visas vad som händer då en 4500 baspar lång, ogrenad DNA bit klyvs med 
ett restriktionsenzym som klyver DNA.t på två ställen. Då det ursprungliga DNA:t körs i 
agarosgelelektroforesen blir ett 4500 baspar långt band synligt. När det klyvda DNA.t körs 
i agarosgelelektroforesen blir tre band synliga. Banden är 1000, 1500 och 2000 baspar 
långa. 

Bild 1: DNA-strängens uppbyggnad 
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Bild 2. Arbetets princip. I arbetet klyvs ogrenat DNA med enzymer. På basen av hur många och hur stora fragment 
som bildas kan man räkna ut på hur många ställen enzymerna klipper DNA:t 

I arbetet separeras DNA på basen av storlek med hjälp av agarosgelelektroforesmetoden. 
I metoden separeras elektriskt laddade ämnen från varandra med hjälp av ett elektriskt 
fält. I det elektriska fältet rör sig ämnena mot den motsatta laddningen så att negativt 
laddade ämnen som t.ex. DNA-molekyler rör sig mot apparatens positiva elektrod.   

Elektroforesapparaten påminner till sin uppbyggnad om elektrolys cellen. Apparaten 
består av strömkälla, elektroder, elektroforeskärl och de ämnen som skall analyseras. För 
att få proven att synas bättre körs de vanligtvis i en gelaktig substans. I det här arbetet 
används agarosgel, alltså är det frågan om agarosgelelektrofores (AGE). 

Tiden det tar för proven att separeras med gelelektroforesen beror på både molekylernas 
storlek och den använda strömstyrkan. Stora molekyler rör sig långsammare i gelen än 
små molekyler för gelen utgör ett större motstånd mot stora molekyler. Därför rör sig stora 
DNA-fragment långsammast och stora DNA-ragment snabbast i gelen. På det här sättet 
kan DNA-fragment av olika längd separeras från varandra med gelelektroforesmetoden. 
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FUNDERA FÖRE ARBETET 

• Hur många band ser du på gelen om enzymet klipper av lambda fagens DNA på tre 
olika ställen? 

• Vad är restriktionsenzymer och var används de? 

•  Bekanta dig med användningen av mikropipetter. 

Material 

• Bio-Radis reagensserie: Restriction 
Digestion and Analysis of Lambda 
DNA Kit 

o DNA-storleksmarkör (M+DYE) 
o BamHI-enzym (FD BamHI) 
o PstI-enzym (FD PstI) 
o EcoRI-enzym (FD EcoRI) 
o Restriktionsbuffertlösning (2x 

lösning) (2x Buffer) 
o Lambda-fags DNA / Plasmid 

DNA 
o Laddningsbuffert (6x LD) 
o Mikrorör(eppendorf) 
o Provrörsställning 
o Elektroforesbuffert (0,25 x TAE) 

• Mikropipetter och spetsar 

• Agarosgelelektroforesapparat och strömkälla 

• Färdig agarosgel med 8 brunnar  

• Tuschpennor 

Arbetsbeskrivning 

Arbetsbeskrivningen baserar sig på Bio-Rad:s reagens kit: Restriction Digestion and 
Analysis of Lambda DNA Kit. 

1. Ta fram enzymerna, DNA och restriktionsbuffertlösningen. Håll lösningarna på is. 
2. Varje grupp gör endast en av reaktionerna i tabellen nedan. Namnet på provröret 

du får berättar vilken reaktion din grupp skall göra. Skriv på provröret enzymens 
namn enligt vad som står nedan. Skriv också gruppens initialer på provröret. 

a. L (Lambda DNA) 
b. P (PstI-enzym) 
c. E (EcoRI-enzym) 
d. H (HindIII-enzym) 

 

 

Bild 3. Agarosgelelektroforesapparat. 
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3. Pipettera till ditt provrör reagenser enligt tabellen nedan:  

Mikrorör DNA Buffertlösning PstI EcoRI BamHI 

L  4 µl 6 µl – – – 

P  4 µl 5 µl 1 µl – – 

E  4 µl 5 µl – 1 µl – 

B 4 µl 5 µl – – 1 µl 

4. Blanda innehållet genom att knäppa på röret. Centrifugera kort. 
5. Håll provrören på värmeblocket i +37 °C i 10–15 minuter. 
6. Tillsätt 2 µl laddningsbuffert till varje provrör. Blanda innehållet genom att knäppa 

på röret. Centrifugera kort. 
7. Pipettera 10 µl reaktionsföreningar i agarosgelens brunnar (bara en reaktion i en 

brunn) enligt följande: 
a. Brunn 1 = DNA-storleksmarkör (av läraren) (5 µl) 
b. Brunn 2 = L-reaktionen 
c. Brunn 3 = P-reaktionen 
d. Brunn 4 = E-reaktionen 
e. Brunn 5 = B-reaktionen 

8. Kör gelen med 200 V spänning i 20–30 minuters tid.  
9. Fotografera gelen i UV-ljus med ledarnas hjälp.  
10. Undersök dina resultat på gelen. Hur många fragment blev det? På hur många 

ställen klipper enzymet DNA:t? Vilken storlek har fragmenten? 

Att fundera på efter arbetet 

• Sekvenserna vid vilka restriktionsenzymerna klipper av DNA.t är ofta palindroma. 
Vad menas med det? 

• Restriktionsenzymerna kan klippa av DNA.t så att ändorna blir antingen skarpa eller 
klistriga. Vad betyder detta?  

• Hur skulle du kunna sätta ihop avklippta DNA- fragment så att du åter får ett helt 
lambda-fag DNA? 

• Varför tar restriktionenzymreaktionen bara 10 minuter i +37 °C men över 8 timmar i 
rumstemperatur?  


