
 

Mindre IPTG i bakterieodlingar kan ge  
bättre produktion av viktiga proteiner 

en sammanfattning av 
”Optimerad IPTG- och laktosinduktion av rekombinant 
expression med hjälp av flödesbaserad online -analys”  

Balder Werin 

Lunds universitet, 2019-06-12 

Att kontrollera tillverkningen av proteiner med hjälp av induktorn IPTG är mycket viktigt 

för såväl industrin som forskare. Med hjälp av automatisk provtagningsutrustning var 

målet med det här arbetet att kunna minimera användningen av dyra kemikalier och 

mycket riktigt verkar det gå att minska mängden IPTG i proteinproduktion. 

Du har säkert hört att proteiner är bra. Vegetarianer och tyngdlyftare uppmanas äta så mycket 

som möjligt, men är proteiner verkligen bara ett av våra viktigaste näringsämnen? Sanningen 

är att proteiner är några av de mest avancerade och användbara biologiska ämnen som finns, 

och de är viktiga i allt från läkemedel och mat till byggmaterial och avancerad forskning. 

Proteiner finns naturligt i alla levande organismer, men för att få fram stora mängder av rätt 

sorts proteiner krävs speciella metoder. Själva tillverkningen av proteinet är ganska simpel. 

Du odlar bakterier eller andra mikroorganismer som har blivit modifierade för att tillverka 

just det protein som du vill ha i vätskefyllda tankar, och skördar dem sen för att rena fram det 

viktiga proteinet. Det knepiga är att få bakterierna att lyda order. Bakterier är väldigt 

primitiva och kan i princip bara äta, föröka sig, och tillverka det som står i deras DNA – koden 

som bestämmer hur livet ska se ut och fungera – och det gör de glatt så länge som det finns 

mat, värme och trivsamma förhållanden. För att få dem att börja producera vårt protein vid 

rätt tidpunkt – för tidigt så är bakterierna för få för att kunna jobba effektivt, för sent så har 

de blivit trötta och slöa – krävs det att en mekanism stoppas in i bakteriernas DNA. Den 

fungerar som en av- och påknapp som styr huruvida avläsningen av DNA:t ska påbörjas eller 

inte, och det ger oss bakterieodlare en chans att styra och ställa som vi vill! Av- och påknappen 

finns naturligt hos vissa bakterier, men kan flyttas till andra, och aktiveras – eller induceras 

som det också kallas – av laktos eller IPTG. Det betyder att så fort något av dem tillsätts en 

bakterieodling så börjar bakterierna läsa den biten av DNA:t där instruktioner för att tillverka 

vårt protein finns. Sen börjar de producera det i stora mängder, så snabbt till och med att de 

inte hinner med att växa lika mycket som innan. 

I det här projektet har jag undersökt hur mycket IPTG som är bäst att tillsätta till en 

bakterieodling och om det ger bättre effekt att blanda IPTG med laktos. Till min hjälp har jag 

haft ett automatiskt provtagningssystem som kan plocka ut ett prov från en bakterieodling, 

behandla det på olika sätt för att slutligen ge ett noggrant svar kring hur mycket protein som 

finns i odlingen vid en tidpunkt. Monteringen av den automatiska utrustningen fungerade 

som den skulle, men när hela bakterier skulle hanteras så blev det stopp i rören på vissa ställen 

så jag fick aldrig några tillförlitliga svar från den. Däremot upprepade jag motsvarande 

proteinmätningar för hand och lyckades då se att den mängd IPTG som används av industrier 

idag troligen är för hög. Det är däremot svårt att säga exakt hur mycket som skulle vara den 

bästa mängden, och det kan variera från tillfälle till tillfälle. Att blanda IPTG med laktos skulle 

kunna vara en möjlig metod, men det är inget som mitt arbete visade på. 


