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Celledeling er grunnlaget for vekst og dannelse av nytt vev i flercellede organismer, og 

formering i encellede organismer. Før celledeling må arvematerialet, DNAet, replikeres 

(kopieres) slik at hver dattercelle mottar nøyaktig samme arvemateriale som 

morcellen. DNA strukturen som dannes idet templat-DNAet replikeres har fått 

betegnelsen replikasjonsgaffel. Replikasjonsgafler møter hindringer fra tid til annen og 

dette resulterer i at replikasjonsgaffelen stanser, noe som igjen kan føre til et brudd i 

DNA molekylet. Cellene har mekanismer som gjør at replikasjonsgaffelen kan starte 

opp igjen (restartmekanismer), og dermed forhindre brudd og påfølgende 

genominstabilitet. I dette studiet har vi benyttet modellorganismen Escherichia coli, og 

resultatene tyder på at proteinene ”SeqA” og ”β-clamp loader” er involvert i restart av 

replikasjonsgafler. 

 

Replikasjon er en prosess som er bevart gjennom evolusjonen, og det er dermed mulig å 

overføre funn fra encellede organismer til mer komplekse flercellede organismer. I dette 

prosjektet har vi benyttet bakterien Escherichia coli til å studere hvordan bestemte proteiner 

innvirker på restart av replikasjonsgafler. SeqA er et protein som kan danne 

proteinkomplekser ved å binde til nylig replikert DNA. SeqA forhindrer for tidlig initiering 

av replikasjon ved å binde til oriC (DNA sekvens hvor start av replikasjon finner sted) og 

denne funksjonen er nøye kartlagt. Samtidig binder SeqA til nylig replikert DNA bak 

replikasjonsgaffelen, og studier tyder på at SeqA har en rolle i organisering av det nylig 

replikerte DNAet. I dette prosjektet har vi karakterisert SeqA-mutanter i lys av 

genominstabilitet, og resultatene tyder på at SeqA komplekser er involvert i stabilisering og 

restart av replikasjonsgafler. Dette underbygges også av funn i studien som viser at antall 

SeqA  molekyler per replikasjonsgaffel er konstant under ulike vekstvilkår. En komponent 



av replisomet (replikasjonsmaskineriet) er β-clamp loaderen. β-clamp loaderen laster på et 

ringformet protein kalt β-clamp rundt DNAet slik at replisomet er tjoret fast til DNA 

templatet og kan effektivt syntetisere nytt DNA. I denne studien har vi studert en mutant av 

β-clamp loaderen som ikke påvirker β-clamp loadingen. Resultatene  indikerer tydelig at β-

clamp loaderen også spiller en hittils ukjent rolle i restart av replikasjonsgafler.  

 

 

 

 

 

 


