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Abstrakt 
 

De flesta klorater som finns i naturen kommer från utsläpp av människan i flera stora 

industrier. Kloraterna påverkar flera olika levande organismer och det är därför viktigt att ta 

hand om dem efter utsläppen. Flera olika bakterier kan bryta ned klorat till klorid och syre, en 

av dessa är Ideonella dechloratans. Nedbrytningen sker med de alkaliska enzymerna 

kloratreduktas och kloritdismutas under anaeroba förhållanden. I detta arbete har 2D 

gelelektrofores utvecklats för alkaliska proteiner i Ideonella dechloratans i syfte att kunna 

jämföra proteinuttryck under olika odlingsförhållanden. Därefter har en jämförelse mellan 

aeroba och anaeroba odlingsförhållanden gjorts samt försök att detektera kloritdismutas. 

Resultatet har blivit att en metod har tagits fram som ger en hög grad av upplösning på 

gelerna från 2D-gelelektroforesen. Jämförelserna mellan aeroba och anaeroba 

odlingsförhållanden har visat att det finns stora skillnader i proteinuttryck mellan de båda 

odlingsförhållandena. Fler proteiner syns i området pH 8-10 under anaeroba 

odlingsförhållanden jämfört med aeroba förhållanden. Försök till identifiering av 

kloritdismutas har gjorts för de anaeroba odlingsförhållandena, dock krävs det ytterligare 

arbete innan en säker identifiering kan göras. 
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Övergripande sammanfattning 
 

De flesta perklorater och klorater som finns i naturen kommer från utsläpp av människan och 

främst från flera av våra större industrier, bland annat pappersindustrin och raketforskningen. 

Eftersom perklorater och klorater påverkar de flesta levande organismer så vill man rena bort 

så mycket som möjligt av dessa utsläpp innan de når naturen. Med hjälp av bakterier som kan 

bryta ned perklorat och klorat minskar man utsläppen av dessa. En av dessa bakterier är 

Ideonella dechloratans som kan bryta ner klorat, först till klorit och därefter till kloridjoner 

och syre, med hjälp av enzymerna kloratreduktas och kloritdismutas. Kloritdismutas är ett 

enzym som hjälper till i det sista steget av kloratnedbrytningen, sönderdelningen av klorit till 

kloridjoner och syre. Kloritdismutas från I. dechloratans har en teoretiskt beräknad 

isoelektrisk punkt på 8.55 och är därför ett alkaliskt protein. 

 

Avsikten med arbetet var att utveckla en metod för 2D-gelelektrofores som ger en bra 

upplösning av alkaliska proteiner i I. dechloratans. Det är ett välkänt fenomen att det är svårt 

att få bra separation och fokusering av alkaliska proteiner vid 2D-gelelektrofores. Därefter har 

proteinuttryck vid aeroba och anaeroba odlingsförhållanden jämförts, och försök har gjorts för 

att identifiera kloritdismutas. 

 

2D-gelektrofores är en två dimensionell metod som består av två huvudsteg. Det första är en 

isoelektrisk fokusering där man separerar proteinerna med avseende på deras isoelektriska 

punkt och det andra steget är en SDS-PAGE som separerar proteinerna med avseende på 

deras molekylvikt. Alltså fås proteiner separerade både med avseende på isoelektrisk punkt 

och molekylvikt vilket gör att många proteiner kan separeras från varandra och då lättare 

identifieras. För att ta fram en metod för den alkaliska sidan av 2D-gelelektroforesen 

varierades flera olika parametar så som val av rehydreringsbuffert, antalet kVh vid den 

isoelektriska fokuseringen, proteinmängden som tillsätts strippen, olika sätt att ladda provet 

vid den isoelektriska fokuseringen samt olika proteinpreparationer. 

 

När en metod för 2D-gelelektrofores för de alkaliska proteinerna i I. dechloratans arbetats 

fram jämfördes innehållet av alkaliska proteiner i periplasman mellan aerobt odlade celler och 

anaerobt odlade celler med hjälp av 2D-gelelektrofores. Resultaten bearbetades och gelerna 

för de båda odlingsförhållandena jämfördes med varandra. Därefter har försökt till 

identifiering av kloritdismutas gjorts med hjälp av framrenat kloritdismutas. 

 

Sammanfattningsvis så är valet av rehydreringsbuffert, spänningsschema och det totalt antalet 

kVh som användes under den isoelektriska fokuseringen och mängden protein som laddas på 

strippen av stor betydelse för resultatet av 2D-gelelektroforesen. Med den utrustning som 

användes i detta arbete fungerade det inte att ladda proteinerna med så kallad cup-loading.  

 

En metod som gav acceptabel upplösning av alkaliska proteiner användes sedan till att 

jämföra odlingsförhållandena aerobt och anaerobt. Resultatet blev att stora skillnader i 

proteinuttryck kunde påvisas mellan de båda odlingsförhållandena. När den alkaliska sidan av 

gelen studerades så kunde flera och starkare fläckar av proteiner ses på den anaeroba gelen. 

Medan på den aeroba gelen var det färre och svagare fläckar av proteiner på den alkaliska 

sidan. Vid jämförelser mellan de två gelerna kunde jag se att några av proteinfläckarna på 

gelerna överrensstämde på de båda gelerna, men att de allra flesta proteiner verkade vara olika 

för de båda gelerna. Detta tyder på att proteinuttrycken mellan aerobt och anaerobt odlade 

celler är olika för väldigt många proteiner. 
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Identifieringen av kloritdismutas gjordes både genom att jämföra fläckar på gelerna med den 

experimentellt funna molekylvikten och den teoretiskt beräknade isoelektriska punkten för 

kloritdismutas från I. dechloratans och genom att använda framrenat kloritdismutas från I. 

dechloratans som referens på gelerna. Ett protein som stämde väl med förväntad molekylvikt 

och isoelektrisk punkt för I. dechloratans kunde ses vid anaeroba men saknades vid aeroba 

odlingsförhållanden vilket är intressant eftersom det tidigare har visats att transkription av 

genen induceras vid anaeroba förhållanden. Vid tillsats av rent kloritdismutas till 

periplasmapreparationer kunde dock inte det proteinet verifieras som kloritdismutas. Det kan 

bero på att en för liten mängd av det rena proteinet tillsattes och ytterligare försök måste göras 

för en säker identifiering. 

 

Slutsatserna av arbetet är att det nu finns en metod för 2D-gelelektrofores för alkaliska 

proteiner i I. dechloratans. Vidare att det finns stora skillnader i proteinuttryck mellan aeroba 

och anaeroba odlingar av I. dechloratans. En proteinfläck som bara syns i preparationer från 

de anaeroba odlingarna skulle kunna vara kloritdismutas. 
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Executive Summary 
 

Most perchlorates and chlorates in nature emanate from discharge foremost from several of 

our big industries, among others the paper industry and the rocket research. As perchlorates 

and chlorates have an effect on most living organisms you want to take away as much as 

possible of these discharges before they reach nature.  By means of bacteria reducing 

perchlorates and chlorates the discharges are of these substances are reduced. One bacteria is 

Ideonella dechloratans reducing chlorate first to chlorite and then to chloride ions and oxygen 

by means of the enzymes chlorate reductase and chlorite dismutase. Chlorite dismutase from 

I. dechloratans has a theoretically calculated isoelectric point of 8.55 and is therefore an 

alkaline protein. 

 

The purpose of this project was to develop a method for 2D-gelelectrophoresis giving a good 

dissolving of alkaline proteins in I. dechloratans. It is a well-known phenomenon that it is 

hard to get a good separation and focusing of alkaline proteins at 2D-gelelectrofores. Then 

protein expressions at aerobic and anaerobic cultural conditions have been compared and 

experiments have been made to identify chlorite dismutase.  

 

2D-gelelectrophoresis is a two-dimensional method consisting of two main steps. The first 

one is an isoelectric focusing; separating the proteins with regard to their isoelectric point and 

the other step is an SDS-PAGE separating the proteins with regard to their molecule weight. 

You get proteins separated both regarding isoelectric and molecular weight which means that 

many proteins can be separated from each other and easier to identify. In order to get a 

method for the alkaline side of the 2D-electrophoresis different parameters were used, such as 

choice of rehydration buffer, the number of kVh at the isoelectric focusing, the protein 

quantity added to the strip, different ways to load the sample in the iscoelectric focusing and 

different proteinpreparation. 

 

When a method for 2D-gelelectrofores for the alkaline proteins in I.dechloratans has been 

worked out, the contents of alkaline proteins in the periplasmic were compared between 

aerobic cultivated cells and anaerobic cultivated cells by means of 2D-gelelectrophoresis. The 

results were processed and the gels were compared to each other.  Then tests for identification 

of chlorite dismutase were made by means of purified chlorite dismutase. 

 

To sum up the choice of rehydration buffer, the voltage diagram and the total amount of kVh 

used during the isoelectrical focusing and the amount of protein loaded on the strip are of 

great importance for the result of the 2D-electrofores. With the equipment used in this study 

loading the proteins by using the so called cup-loading did not work. A method giving an 

acceptable dissolving of alkaline proteins was then used to compare cultural conditions 

aerobically and anaerobically.  Big differences in protein terms could be shown between the 

two cultural conditions. When studying the alkaline side of the gel there were more and 

stronger spots of protein seen on the anaerobic gel compared to the fewer and fainter spots on 

the aerobic side. Comparing the two gels I could see that some of the protein spots on the gels 

corresponded but most proteins seemed to be different for the two gels. This indicates that the 

protein terms between aerobically and anaerobically cultured cells are different for very many 

proteins. 

 

Identification of chlorite dismutase was made both by comparing spots on the gels with the 

experimentally found molecular weight and the theoretically calculated isoelectric point for 

chlorite dismutase from I. dechloratans and by using purified chlorite dismutase from I. 
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dechloratans as references on the gels. One protein which sued with the expected values for 

the isoelectrical point and molecular weight for I. dechloratans could be seen in the anaerobic 

preparation but not in the aerobic preparation, which is interesting because it has been 

previously shown that transcription of the gene is induced under anaerobic conditions. At 

additive of pure chlorite dismutase to periplasmatic preparations could the protein not be 

verified as chlorite dismutase. It may depend on that a too small amount of the pure protein 

was added and further efforts must be made for a positive identification. 

 

 As a result of this one of the proteins might be suspected to be chlorite dismutase. This 

protein could only be detected in anaerobic culture conditions. 

 

The conclusion of this study is that now there is a method for 2D-gelelectrophoresis for 

alkaline proteins in I. dechloratans. Furthermore there are big differences in protein terms 

between aerobic and anaerobic cultures of I. dechloratans.  A protein spot only seen in 

preparations from the anaerobic cultures could be chlorite dismutase. 
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Förkortningar 
 

2D tvådimensionell  

 

Clr Kloratreduktas 

 

Cld Kloritdismutas 

 

dH2O Destillerat vatten 

 

DTT Dithiothreitol 

 

IEF Isoelektrisk fokusering 

 

kVh kilovolt-timmar 

 

PAGE Polyakrylamidgeleletrofores 

 

PCR Polymerase Chain Reaction (polymeras kedjereaktion) 

 

pI Isoelektrisk punkt 

 

SDS Sodium dodecyl sulfate (natriumlaurylsulfat) 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Oxoklorater 
Oxoklorater som exempelvis perklorat (ClO4

-
), klorat (ClO3

-
), klorit (ClO2

-
) och klordioxid 

(ClO2) finns runt omkring oss i naturen, och de allra flesta av dessa har släppts ut i naturen av 

människan. Dessa utsläpp kommer bland annat från pappersindustrin, där man får klorater i 

avloppsvattnet från klordioxidblekningen [1]. Utsläppen kommer även från solida bränslen 

ifrån raketer och missiler i form av ammonium perklorat, från pyroteknik i form av 

perkloratsalter m.m. [2]. Det har nyligen visat sig att det finns mycket små mängder av 

naturligt förekommande oxoklorater. I tidigare studier har det bland annat uppmätts 

oxoklorater i nedfall av regn och snö, och dessa tros bildas genom atmosfäriska processer [3]. 

 

När kloraterna kommer ut i naturen i form av utsläpp från oss människor till bland annat våra 

vattendrag så påverkas både växt och djurlivet i naturen. Studier har visat att visa arter av 

makroalger så som blåstång påverkas av utsläppen från oxoklorater [4]. Det har visat sig att 

även däggdjur har tagit skada av klorat och klorit genom att utveckla hemolytisk anemi som 

bildas genom att oxidativa skador uppstår på de röda blodkropparna [5, 6]. Det har också visat 

sig att sköldkörteln kan påverkas genom att tyroideahormon hindras från att bildas.  Det är 

perklorat som hindrar att tyroideahormonet bildas genom att det blockerar intaget av jod till 

sköldkörteln [7]. 

 

Något som också är mycket oroväckande är att perklorater har detekterats i grundvattnet i 

flera delstater i USA. Perklorat är en väldigt lättlöslig molekyl i vatten och när den väl löst 

upp sig i vattnet är det mycket svårt att få bort perkloraterna ut vattendragen [2]. Den 

effektivaste metoden för att bli av med perklorat- och kloratföroreningarna i vatten är att 

använda sig av bakterier som använder klorat eller perklorat som elektronacceptor i 

andningskedjan varvid ofarliga produkter i form av syrgas och kloridjoner bildas. 

Nedbrytningen av klorat (ClO3
-)
 och perklorat (ClO4

-
) sker i två respektive tre steg. Först 

reduceras perklorat till klorat och därefter reduceras klorat till klorit som slutligen sönderdelas 

till kloridjoner och syrgas.  

 

  

𝐶𝑙𝑂4
−
𝑃𝑒𝑟𝑘𝑙𝑜𝑟𝑎𝑡𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑠
→              𝐶𝑙𝑂3

−
(𝑃𝑒𝑟)𝑘𝑙𝑜𝑟𝑎𝑡𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑠
→               𝐶𝑙𝑂2

−
𝐾𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑑𝑖𝑠𝑚𝑢𝑡𝑎𝑠
→           𝐶𝑙− + 𝑂2  

 
Figur 1. Visar nedbrytningen av perklorat och klorat till kloridjoner och syrgas med hjälp av enzymerna 

perkloratreduktas, kloratreduktas och kloritdismutas.  

 

 

Det finns två typer av kloratnedbrytande bakterier, de som har enzymet perkloratreduktas och 

därmed kan reducera perklorat till klorat och vidare till klorit samt de som har enzymet 

kloratreduktas som endast kan reducera klorat till klorit. I båda sorterna av bakterier så 

sönderdelas klorit som är giftigt till kloridjoner och syrgas med hjälp av enzymet 

kloritdismutas (figur 1) [8]. 

 

I reningsanläggningar där man utnyttjar mikrobiell nedbrytning av perklorat och klorat 

behövs det i nuläget en anaerob miljö för att nedbrytningen av perklorat och klorat ska ske så 

effektiv som möjligt eftersom de perklorat och kloratnedbrytande bakterierna behöver 

frånvaro av syre för att använda klorat eller perklorat som elektronacceptor [9]. Man skulle 

dock vilja modifiera regleringen av de proteiner som behövs för kloratnedbrytning som tex. 
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kloratreduktas och kloritdismutas så att nedbrytning av klorat även kan ske vid aeroba 

förhållanden vilket skulle gynna de industrier som i dagsläget släpper ut oxoklorater. 

Anledningen är att om man kunde använda en aerob miljö så skulle reningen bli effektivare 

och billigare för industrierna än att använda den anaeroba metod som finns i dagsläget. 

 

1.2 Ideonella dechloratans 
Ideonella dechloratans är en gramnegativ, stavformad bakterie som tillsammans med ca 50 st 

andra arter kan reducera klorat. I. dechloratans är vad man kallar fakultativ anaerob, vilket 

betyder att bakterien i närvaro av syre använder det som elektronacceptor i andningskedjan 

men vid frånvaro av syre använder de istället klorat, nitrit m.m. som elektronacceptor vid så 

kallad anaerob respiration.  I. dechloratans kan under anaeroba odlingsförhållanden använda 

klorat som elektronacceptor och därmed bryta ner klorat till klorid och syrgas. Däremot så kan 

inte I. dechloratans bryta ner perklorat till klorat [9]. 

 

Inuti periplasman (figur 2) i I. dechloratans finns enzymerna kloritdismutas och 

kloratreduktas och det är här kloratnedbrytningen sker. Kloratreduktas kodas av de fyra 

generna Clr A, Clr B, Clr D och Clr C [7,10], medan kloritdismutas kodas enbart av genen 

Cld. Kloritdismutas från I. dechloratans har framrenats och karakteriserats, genen är 

sekvenserad och klonad och då observerades att kloritdismutas har en signalpeptid för att 

transportera kloritdismutas till periplasman [11].  

 
Figur 2. Läget av cellmembranen och periplasman i en gram negativ bakterie. 

 

Kloritdismutas har en experimentell nativ molekylvikt på ca 115 kDa, medan subenheten i 

kloritdismutas har en experimentell molekylvikt på ca 25 kDa och en teoretisk på 27,8 kDa 

(utan signalpeptid), samt ett teoretiskt pI på ca 8,55 (utan signalpeptiden). Kloritdismutas är 

en hemeinnehållande homopentamer [10, 12]. Mätningar av enzymaktiviteten har visat att 

kloritdismutas har högre aktivitet vid anaeroba odlingsförhållanden än vid de aeroba [13]. 

Man kan se samma sak för kloratreduktas, att enzymaktiviteten blir högre vid anaeroba 

odlingsförhållanden än vid de aeroba. Det har också visat sig att för de aeroba kulturerna så 

spelar det ingen roll om odlingsmediet innehåller klorat eller inte för enzymaktiviteten. 

Genom att bestämma relativa mRNA-mängden med hjälp av qRT-PCR har det visats att både 

cld och clr A transkriberas under både aeroba och anaeroba odlingsförhållanden [13]. 

Mätningarna av enzymaktivitet och mRNA nivå visar att uttrycket av kloratreduktas och 

kloritdismutas regleras på transkriptionsnivå, men det kan även finnas reglering på 

posttranskriptionell nivå och för att få reda på det så behöver kloratreduktas och 

kloritdismutas kvantifieras så att mängderna protein kan jämföras mellan de båda 

odlingsförhållandena. 
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1.3 2D gelelektrofores 
2D gelelektrofores är som namnet antyder en metod som består av två olika dimensioner. Den 

första dimensionen är en isoelektrisk fokusering och den andra är en SDS-PAGE. Under den 

isoelektriska fokuseringen så separeras proteinerna med avseende på deras isoelektriskapunkt 

(pI), medan man under SDS-PAGEn separerar proteinerna med avseende på deras 

molekylvikt (Mw) [14]. Till den första dimensionen används smala gelremsor med pH-

gradient (sk strip). Efter fokusering av proteinerna läggs strippen i en brunn på en SDS-PAGE 

gel och elektrofores utförs varvid proteinerna vandrar från strippen in i SDS-PAGE gelen 

(figur 3). 

  

 

 
Figur 3. Till vänster i figuren är strippen efter den isoelektriska fokuseringen avbildad och till höger i 

figuren ses hur strippen läggs på SDS-PAGE gelen samt hur bilden av de separerade proteinerna ser ut 

efter gelelektroforesen. 

 

1.3.1 Isoelektrisk fokusering 
 

Den isoelektriska punken för ett protein är vid den punkt på pH skalan där proteinets 

nettoladdningar är lika med noll. Om pH blir högre än pI så kommer proteinets nettoladdning 

att vara negativ och om pH är lägre än pI så blir nettoladdning av proteinerna positiv. För att 

den isoelektriska fokuseringen ska fungera så måste det alltså finnas en pH gradient. När den 

elektriska spänningen ligger över gelen/strippen så flyttar sig de laddade proteinerna mot det 

pH vid vilken deras nettoladdning är noll, alltså sin isoelektriska punkt. Om de sedan skulle 

flytta sig ifrån sin isoelektriskpunkt blir de laddade igen och flyttar därefter tillbaka sig till sin 

isoelektriska punkt för att återigen bli oladdade, på detta sättet skall varje protein fokuseras 

till ett smalt band på strippen. 

 

1975 introducerades 2D-gelelektrofores för första gången av O´Farrell [15]. Då utfördes den 

isoelektriska fokuseringen i glasrör med ingjutna polyakrylamidgeler istället för strippar. I 

gelerna i glasrören finns det bärar-amfolyter som skapade pH-gradienten. En bärar-amfolyt är 

en liten, löslig och buffrande molekyl. pH-gradienten skapas genom att den amfolyt med 

högst samt lägst pH vandrar ut till ytterpunkterna på gelen, de resterande amfolyterna ställer 

in sig mellan de två ytterpunkterna vid sitt pI och buffrar miljön runt omkring sig så att denna 

får det pH vid vilket amfolyten har sitt pI. Det blir med andra ord en pH skala mellan de 

yttersta bärar-amfolyterna. Detta tillsammans bildar en kontinuerlig pH-gradient [15].  

 

I dagens isoelektriska fokuseringar har man gått ifrån metoden med bärar-amfolytiska pH-
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gradienter och använder istället immobiliserade pH-gradienter. De immobiliserade pH-

gradienterna skapas genom att under tiden som man gjuter polyakrylamidgelerna så varvas en 

relativt sur lösning med en relativ basisk lösning [14]. Det är koncentrationen av dessa två 

lösningar som bestämmer vilket intervall pH-gradienten får. Under den isoelektriska 

fokuseringen så varieras spänningen i flera steg. Först kommer ett steg med lägre spänning 

där provet har en chans att vandra in ordentligt i strippen. Därefter höjs spänningen långsamt 

tills den slutliga nivån uppnås. Proteinerna fokuseras vid den högsta spänningsnivån och en 

rätt anpassad nivå och fokuseringstid är av stor betydelse för slutresultatet. Ofta används det 

totala antalet kVh för att jämföra olika isoelektriska fokuseringar med varandra. Utifrån 

tiderna under dessa tre steg av körningen och deras voltstyrka beräknas den totala kVh som 

körningen då får [14]. 

 

1.3.2 SDS-PAGE 
SDS-PAGEn separerar proteinerna med avseende på deras molekylvikt och består av en 

polyakrylamidgel som också innehåller natriumlaurylsulfat (sodium dodecyl sulfate, SDS). 

SDS är en negativt laddad detergent som binder till polypeptidkedjor med sin hydrofoba del. 

Det leder till att proteinet denaturerar till en utsträckt kedja och blir negativt laddat. 

Proteinerna vandrar mot anoden i ett nätverk genom gelen och proteiner med låg molekylvikt 

har lättare än de med hög molekylvikt att vandra genom detta nätverk och tar sig därför 

snabbare fram och kommer att återfinnas längre ned på gelen när elektroforesen avslutas [14]. 

 

 

1.3.3 Problem med 2D gelelektrofores 
 

Ett problem med metoden 2D-gelelektrofores är att vid de alkaliska förhållandena så blir det 

problem med upplösningen av proteinerna i den isoelektriska fokuseringen. Med detta menas 

att när proteinerna separeras under den isoelektriska fokuseringen med avseende på deras pI 

punkt så vandrar de mot den punkten på gelen där pH på strippen motsvarar deras pI, men att 

de inte vandrar helt till sitt pI utan lämnar ett släp efter sig. Proteinerna bör bara motsvara en 

fläck på gelen men istället så får man en mer markerad punkt som har ett släp efter sig eller en 

större ofokuserad punkt.  

 

Det finns flera olika metoder för att försöka lösa detta problem. En av dessa metoder är att 

ladda proverna på strippen med hjälp av cup-loading. Vanligtvis när man laddar provet på 

strippen så görs detta genom att proteinerna får vandra in i strippen tillsammans med 

rehydreringslösningen. Medan man med cup-loading metoden tillsätter provet till strippen 

genom att ha provet i en liten kopp eller tratt vid anod- eller katodsidan av strippen. För bästa 

resultat med alkaliska proteiner så ska cup-loading göras så nära anodsidan som möjligt 

[16,19, 18, 19]. Cup-loading metoden är bättre att använda för proteiner som är mycket 

alkaliska, har mycket hög molekylvikt eller är mycket hydrofoba eftersom proteiner med 

någon av dessa egenskaper kan vara svåra att få att vandra in i gelen på strippen [20]. 

 

Ett annat problem är att vid katodsidan av strippen kommer mängden av DTT i 

rehydreringsbufferten att minska, eftersom DTT är ett reduktionsmedel som är negativt vid 

alkaliska pH och kommer därför att vandra mot anodsidan av strippen. DTT tillsätts till 

rehydreringsbufferten för att klyva disulfidbryggornas om bildas unden den isoelektriska 

fokuseringen. När DTT koncentrationen minskar vid katodsidan så börjar disulfidbryggorna 

att bildas igen och detta medför att proteinerna inte vandrar helt till sin isoelektriska punkt 
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utan lämnar efter sig ett släp [20]. För att motverka detta används en metod som kallas paper 

bridge. Under en isoelektrisk fokuseringen utan paper bridge används varsin pappersbit över 

elektroderna på både anod- och katodsidan så kallade elektrodvekar, dessa är fyllda med 

dH2O. När man använder paper bridge så fylls elektrodveken på katodsidan med en DTT 

lösning istället för det destillerade vattnet, medan elektrodveken på anodsidan fortfarande 

bara innehåller dH2O [16]. 

 

Genom tillsatser av isopropanol till rehydreringsbufferten så förbättras separationen för 

alkaliska proteiner [16]. Man kan även tillsätta glycerol till rehydreringslösningen för att 

minska friktionen. Man antar att temperaturen ökar lokalt på grund av friktion och då fälls 

proteinerna ut. Dessa utfällningar leder då till dålig fokusering av proteinerna, det visar sig 

som streck på 2D gelelektroforesen, vilket också leder till förlust av proteinet. Med tillsats av 

både isopropanol och glycerol ser man stora förbättringar på gelerna. Det blir fler synliga 

proteiner och högre intensitet på fläckarna [16]. 

 

En annan enkelt metod att få så bra separering som möjligt av proteinerna på strippen är att 

inte ladda denna med för mycket proteiner då detta kan leda till överladdning och att 

proteinerna då inte fokuseras ordentligt [20]. 
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2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla en metod för 2D gelelektrofores för alkaliska 

proteiner i Ideonella dechloratans, samt att jämföra proteinuttrycket mellan aeroba och 

anaeroba odlingsförhållanden. Detta ska ske med hjälp av den framtagna metoden för 2D-

gelelektrofores. Därefter ska även experiment göras för att försöka detektera kloritdismutas i 

preparationer från både aeroba och anaeroba odlingar.  
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3 Material och metod 
 

3.1 Cellodling 
 

3.1.1 Odling av Ideonella dechloratans celler aerobt 
Till 5 ml PC-medium (Appendix I) tillsattes 10 µl fryskultur av I.dechloratans till 15 ml 

Falconrör. Rören inkuberades i 37°C med omrörning (200 rpm) över natt. Därefter fördes 

odlingen över till 250 ml E-kolv tillsammans med 50 ml nytt PC-medium. Sedan mättes 

OD
600

 med en WPA CO8000 Cell Density meter på odlingen. Kolvarna inkuberades med 

omrörning (200 rpm) i ca 4 timmar i 37°C tills OD
600

 uppgått till ca 0,5. 

3.1.2 Odling av Ideonella dechloratans celler anaerobt 
Till 5 ml PC-medium tillsattes 10 µl fryskultur av I.dechloratans till 15 ml Falconrör. Rören 

inkuberades i 37°C med omrörning (200 rpm) över natt. Odlingen centrifugerades i 1100 x g i 

10 min, supernatanten dekanterades och pelletten löstes upp i 5 ml anoxmedium (Appendix I) 

med 10 mM klorat. Odlingen centrifugerades igen i 1100 x g i 10 min och supernatanten 

dekanterades. Pelletten slammades upp i 5 ml anoxmedium med 10 mM klorat och tillsattes i 

en 100 ml E-kolv tillsammans med 120 ml anoxmedium (upp till ca 1cm under korken). 

OD600 mättes, därefter sattes ett lufttätt lock på E-kolven och den inkuberades i 37°C med 

omrörning (200 rpm) i ca 1 dygn tills OD
600 uppgått till ca 0,5.  

 

3.2 Proteinpreparation 
 

 3.2.1 Syrafällning 
Odlingen centrifugerades i 10 min vid 12000 x g vid 4°C, vartefter supernatanten 

dekanterades och pelletten resuspenderades i 50 mM Tris/HCl pH 7,4. Lösningen 

centrifugerades vid 12000 x g i 10 min och supernatanten dekanterades. Pelletten 

resuspenderades i 2 ml 50 mM Tris/HCl pH 7,4. Cellösning sonikerades med en Branson 

Sonifer 450 med 15s x 5 med 45 s vila emellan på is. DNase 1 (50 µg/ml) och RNase A (10 

µg/ml) tillsattes varefter preparationen inkuberades i vattenbad i 30 min vid 37 °C. ¼ av 

volymen tillsattes med 1,0 M kall HCl långsamt på is, därefter stod provet på skak i 30 min. 

Lösningen centrifugerades vid 12000 x g i 20 min vid 4°C, supernatanten sparades och 

pelletten resuspenderades med 0,4 M kall HCl. Lösningen centrifugerades vid 12000 x g i 20 

min vid 4°C, supernatanterna sparades tillsammans. Kall aceton till 4x volymen av 

supernatanten tillsattes och därefter ställdes preparationen i -20°C i 24 h. Lösningen 

centrifugerades vid 2000 x g i 30 min, supernatanten dekanterades och pelletten 

resuspenderades i kall aceton och centrifugerades ytterligare vid 10000 x g i 15 min. 

Supernatanten dekanterades och pelletten sparades. Acetonen dunstades bort och proteinerna 

löstes upp i den egengjorda rehydreringsbufferten (Appendix I). Proteinlösningen förvarades i 

-70°C tills den användes.  

3.2.2 Helcellspreparation 
Odlingen centrifugerades vid 12000 x g i 10 min i 4°C, supernatanten dekanterades och 

cellerna resuspenderades i Tris/HCl buffert med pH 7,4. Lösningen centrifugerades i 10 min i 

4°C vid 12000 x g. Supernatanten dekanterades och cellerna resuspenderades i 

lyseringsbuffert (Appendix I) och sonikerades i 7 x 15s med 45s vila emellan på is. pH 

kontrollerades med universalindikatorpapper och höjdes till pH 8 med 1 M Trisbas. Därefter 
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inkuberades preparationen i rumstemperatur på skakbord i 15 min. Proteinlösningen 

förvarades i -70°C tills den användes.  

 

3.2.3 Periplasmapreparationen 
Odlingen centrifugerades vid 11 500 x g i 10 min i vägda centrifugrör, upprepades vid behov. 

Supernatanten dekanterades och pelletten vägdes. Slutvolymen beräknades enligt 4,5 ml 

buffert till 1 g pellett. Pelletten resuspenderades till den beräknade slutvolymen i en 

chockbuffert (Appendix I) med en pensel och sammanfördes till en lösning. Preparationen 

inkuberades i chockbuffert i 10 min vid rumstemperatur. Lösningen centrifugerades i 10 min 

vid 7200 x g, supernatanten dekanterades och pelletten resuspenderades i iskall 0,5 mM 

magnesiumklorid (Appendix I) med pensel. Inkuberades i 10 min på is, preparationen 

centrifugerades vid 12500 x g i 15 min. Supernatanten sparades eftersom det är periplasman.  

Vid behov koncentrerades periplasmapreparationen. Preparationen fördes ned i ett Amicon 

Ultra 2 ml (10k eller 3k filter) filterrör och centrifugerades vid 7200 x g tills 200µl återstod. 

Återstoden av innehållet centrifugerades ned i inverterade filterrör vid 1000 x g i 2 min. 

 

3.3 Koncentrationsbestämning av prov 
 

3.3.1 BCA 
Proteinkoncentrationen i preparationerna bestämdes med hjälp av BCA protein assay kit 

(Pierce) enligt tillverkarens instruktioner. Absorbansen mättes vid 562nm med Infinite M200 

pro tecan i programmet Tecan i-control 1.9. En standardkurva beräknades och 

koncentrationen i provet beräknades med denna. 

 

3.4 2D gelelektrofores  

3.4.1 Isoelektrisk fokusering 
 

För rehydrering av stripparna användes Protein Solubilizer 1 eller 2 (ZOOM ®, Invitrogen) 

eller en egenhändigt tillverkad rehydreringsbuffert (Apppendix I) med 60 mM DTT. 192 µl av 

rehydreringsbuffert tillsattes tillsammans med olika mängd proteinpreparation med  0,75-400 

µg protein till IEF-strippen (pH 6-10, linjär gradient, ZOOM®, Invitrogen) för rehydrering i 

rumstemperatur i 1 timme. I försöken med cup-loading rehydrerades strippen utan 

proteinpreparation i rumstemperatur i 1 timme, därefter adderades olika mängd av 

proteinlösning i laddningsbrunnen på anodsidan varefter elektrovekar monterades och 

elektroforesen startades. I försöken med DTT på elektrodvekarna adderades 0.23 M DTT till 

elektrodvekarna på katodsidan. Den isoelektriska fokuseringens spänningsscheman kördes 

enligt varianterna; 

 

Spänningsschema 1 

175V 60min 

175-3500V 120min 

3500V 210min 

 

Totalt;  14.1kVh 

 

 



18 

 

Spänningsschema 2 

175V 60min 

175-3500V 120min 

3500V 240min 

 

Totalt; 15.84kVh 

 

Spänningsschema 3 

175V 15min 

175-2000V 45min 

2000V 60min 

 

Totalt; 3.87kVh 

 

Spänningsschema 4 

175V 30min 

175-2000V 90min 

2000V 90min 

 

Totalt;  6.74kVh   

 

3.4.2 SDS-PAGE 
Strippen jämviktades och alkylerades på skak med först jämviktslösning och därefter med 

alkyleringslösning (Appendix I) i 15 min vardera. SDS-PAGEn (NuPage 4-12 % Bis-Tris 

ZOOM
TM 

gel) kördes vid 200 V med 1 x MES-buffert i inre och yttre kammaren och 10 µl 

markör (Novex sharp prestained protein standard) tills den blå fronten nådde botten av gelen. 

 

3.4.3 Färgning av gel med Sypro® Ruby protein Gel Stain 
Gelerna från SDS-PAGEn tvättades i 100 ml tvättlösning (Appendix I) 2 x 30 min vardera på 

skak i mörker. Därefter tillsattes 50 ml SYPRO® Ruby Protein Gel Stain som är 

fluorescenserande och inkuberades över natt på skak i mörker. Gelen flyttades till 100 ml 

fixlösning (Appendix I) och inkuberades i 30 min på skak i mörker. Gelen tvättades 2 x 5 min 

med dH2O på skak i mörker. 

 

3.4.4 Fotografering och bildbehandling 
Gelen fotograferades med UV ljus underifrån med hjälp av Iquant capture 400i och 

programmet Image quant 400. Inställningarna Chemidisplay och filter 5 var valda. Bilderna 

bearbetades i programmen Image quant TL v 2005 och i Image Master 2D platinum 6.0 där 

fläckar detekterades och markerades. 

 

3.4.5 Identifiering av kloritdismutas  
För identifiering av kloritdismutas på gelerna användes framrenat kloritdismutas från I. 

dechloratans. Proverna spetsades genom att olika mängd av renat kloritdismutas tillsattes 

proverna från den anaeroba periplasman. Gelerna med de spetsade proverna jämfördes med 

geler som inte spetsats med rent kloritdismutas. 
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4 Resultat och diskussion 

 

4.1 Utveckling av 2D-gelelektrofores 
 

4.1.1 Cup-loading 
 

Cup-loading har i tidigare studier visat sig vara en mycket god metod för att separera basiska 

proteiner [20]. Därför valde jag att prova denna metod trots att utrustningen egentligen inte 

var designad för detta. 

 

 
Figur 4a. Försök med cup-loading av periplasmapreparation från aerobt odlade celler. Spänningsschema 

4 användes vid den isoelektriska fokuseringen. 80 µg protein applicerades på anodsidan av strippen. 

 

 
Figur 4b. Prov och utförande som i Fig 4a.med den skillnaden att provet fanns i rehydreringslösningen 

under rehydreringssteget. 

 

Mina försök med cup-loading visade sig inte fungera, i figur 4a så syns inga proteiner alls på 

gelen. Detta antyder att proteinerna inte vandrat in i strippen utan att de har blivit kvar 

utanför. Vid jämförelse med ett likadant prov som fokuserats på samma sätt som figur 4a, fast 

med proteinerna med under rehydreringen så syns det flera proteiner på gelen (figur 4b). Detta 

visar att proteinerna under cup-loading försöket inte har vandrat in i strippen. 
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En anledning till att försöket med cup-loading inte fungerade kan vara att när proteinerna 

tillsätts till brunnen på kassetten efter rehydreringen och elektrodvekarna därefter fästs över 

brunnarna så sugs proteinerna upp i elektrodveken. När sedan fokuseringen startar så kan 

proteinerna inte vandra in i gelen.  

 

4.1.2 Tillförsel av DTT på katodsidan 
 

Ett känt problem under den isoelektriska fokuseringen är att DTT vandrar mot anodsidan 

under körningen och då fås en minskad mängd DTT vid katodsidan. Då kan 

disulfidbindningarna återskapas och för att undvika detta tillsätter man DTT till katodsidan 

med hjälp av av en paper bridge [20]. I detta fallet har en preparation framställd genom syra 

fällning från en aerob odling körts både med och utan extra tillsats av DTT under den 

isoelektriska fokuseringen. Övriga förhållanden var lika för alla steg i utförandet. 

 

  
Figur 5a. Prov med 50 µg protein från syrafällning av aerobt odlade celler. Extra DTT (3,5 %) tillsatt på 

katodsidan vid den isoelektriska fokuseringen. Storleksmarkörens (till vänster) vita band har storlekarna 

20, 40, 60 och 80 kDa (nedifrån och uppåt) och där pH 6 är till höger och pH 10 till vänster. 

 

 
Figur 5b. Samma prov som i figur 5a men utan extra DTT-tillsats där de vita banden i molekylvikts 

marökren motsvarar 10, 20, 40, 60, 80 160 och 260kDa. 

 

 

I försök där extra DTT tillsattes till katodsidan med hjälp av paper bridge ser proteinet med 

Mw ca 40 kDa ut att inte fokusera ordentligt (figur 5a). Extra DTT tillsatats verkade dock 

minska det horisontella släpet (figur 5a och b). Fokuseringen i det vertikala ledet är nästan 

lika både med och utan tillsats av DTT vilket leder till liten förändring mellan molekylvikten 
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mellan de tre fläckarna (tabell 1) medan det i det horisontella ledet har fläckarna flyttat på sig 

med tillsatser utav DTT detta leder till att fläckarna får olika pI-punkt beroende på om man 

använder tillsatser av DTT eller inte (tabell 1).  

Med anledning av att fokuseringen inte blev särskilt mycket bättre och att fläckarna får olika 

pI-punkt beroende på om det tillsats DTT eller inte så valde jag att inte fortsätta använda DTT 

tillsatser på katodsidan vid den isoelektriska fokuseringen.  

 
Tabell 1. Jämförelse mellan pI och Mw för de tre fläckarna figur 5a och 5b 

Protein pI (med 

DTT) 

pI (utan 

DTT) 

Mw (med 

DTT) 

Mw (utan 

DTT) 

1 9,8 9,8 28,5 
 

26,7 
 

2 9,6 8,9 35,3 34,8 

3 9,6 9,9 41,9 49,6 

 

 

4.1.3 Fraktionering av proteinerna 
 

Om man använder sig av prover med många olika proteiner i så är det svårare att få geler med 

separerade proteiner utan släp (figur 6b). Med tanke på detta så valde jag att försöka att 

fraktionera mina prover genom syrafällning och periplasmapreparering. Försök att rena fram 

basiska proteiner gjordes med syrafällning av helcellspreparationer, eftersom detta hade 

prövats på Escherichia coli och visat sig vara en fungerande metod [21]. 

 

 
Figur 6a. Aeroba celler som är syrafällda, strippen är rehydrerad i den egengjorda rehydreringsbufferten 

och strippen är laddad med 50 µg protein.  

 

 
Figur 6b. Aeroba celler som är helcellspreparerade, rehydrerade i den egengjorda rehydreringsbufferten 

och strippen är laddad med 300 µg protein. 
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Proteiner framrenade med hjälp av syrafällning av aerobt odlade celler, i en 

helcellspreparation (figur 6a) syns proteinerna som  klara och tydliga fläckar dock med ett 

litet släp efter sig, medan i figur 6b ses bara några proteiner tydligt medan upplösningen av de 

övriga är dålig.  

 

Vid jämförelse av de surare delarna av gelerna (pH 6-8) som är markerat med blått i figur 6a 

och 6b ser man att de sura proteinerna försvunnit med syrafällningen, vilket var meningen 

med denna metod. Vid jämförelse av de basiska delarna av gelerna (pH 8-10) som är markerat 

med rött i figur 6a och 6b här ser man att det är mindre proteiner vid syra fällningen än vid 

helcellspreparationen, detta betyder att även basiska proteiner har sållats bort vid 

syrafällningen. 

 

Med dessa resultat så väljer jag att istället prova en annan fraktionering, 

periplasmaprepareringen då syrafällningsmetoden sorterade bort för många alkaliska proteiner 

gentemot vad som borde finnas i den regionen. Jag väljer också att inte använda en 

helcellspreparering då det blir alldeles för många proteiner vid en sådan. 

 

4.1.4 Rehydreringsbuffert 
 

Innehållet i olika rehydreringsbuffertar varierar kraftigt, och innehållet i de flesta 

företagstillverkade rehydreringsbuffertar finns oftast inte att få tag på då företagen vill hålla 

detta hemligt. Därför valde jag att prova göra en egen rehydreringsbuffert (appendix I) 

innehållande både isopropanol och glycerol vilket enligt tidigare studier ska ge bättre 

separation av proteinerna samt minska friktionen och de lokala temperaturökningarna [16]. 

 

 
Figur 7a. Prov laddat med 750 ng renat kloritdismutas i den egen gjorda rehydreringsbufferten. 
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Figur 7b. Prov laddad med 750 ng renat kloritdismutas i rehydreringsbufferten Solubilizer 1. 

 

 
Figur 7c. Prov laddat med 750 ng renat kloritdismutas i rehydreringsbufferten Solubilizer 2. 

 

Rent kloritdismutas användes för att undersöka effekten av olika rehydreringsbuffertar. Den 

första dimensionen kördes med spänningsschema 4 (se Material och Metod).  

Vid jämförelse de olika rehydreringsbuffertarna i figur 7a, 7b och 7c så ser man att när 

Solubilizer 1 (ZOOM ®, Invitrogen) används så fås det bästa fokuseringen av den vita fläcken 

som i figurerna motsvarar samma mängd kloritdismutas. När den egna rehyderingsbufferten 

(appendix I) används så blir fläcken väldigt utdragen dvs den blir inte ordentligt fokuserad. 

När Solubilizer 1 eller 2 (ZOOM ®, Invitrogen) används då det blir en mer koncentrerad vit 

fläck. Skillnaden mellan Solubilizer 1 och 2 blir att med Solubilizer 1 så är fläcken ännu mer 

koncentrerad än vid användandet av Solubilizer 2 och eftersom jag vet att jag bara har ett 

protein i provlösningen som tillsattes så visar det att med hjälp av rehyderingsbufferten 

Solubilizer 1 i kombination med den valda fokuseringstiden fås den bästa fokuseringen av de 

provade rehydreringsbuffertarna för kloritdismutas som är proteinet jag söker. Jag har efter 

detta försök valt att använda mig av Solubilizer 1, därför att det är viktigt att kloritdismutas 

som jag faktiskt söker har så bra fokusering som möjligt. 

  

4.1.5 Provmängd 
 

Mängden protein som strippen laddas med har visat sig vara otroligt viktig för hur bra 

upplösning man får av proteinerna på gelen. Det är i överensstämmelse med tidigare studier i 

vilka det visat sig att man inte bör använda för höga proteinkoncentrationer, då detta kan leda 

till överladdning av proteiner vilket då kan leda till att proteinerna inte fokuseras ordentligt 

[20]. 
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Figur 8a. Periplasmapreparation från anaerobt odlade celler, 410 µg protein.

 
Figur 8b. Periplasmapreparation från anaerobt odlade celler, 200 µg protein. 

 

 
Figur 8c. Periplasmapreparation från anaerobt odlade celler, 30 µg protein. 

 

I figur 8a, 8b och 8c är proverna lika behandlade förutom att proteinkoncentrationen varierar 

mellan proverna. Som man kan se i de röd-markerade områdena så blir upplösningen och 

fokuseringen bättre ju mindre prov jag har använt mig av. Jag får klarare bilder och mycket 

mindre släp vid den lägsta protein koncentrationen (figur 8c) än vad jag får på de två gelerna 

med högre proteinkoncentration (figur 8a och 8b) där det blir suddigt och det finns längre släp 

efter proteinerna. Detta visar att det är viktigt med att ha mindre mängd protein på stripparna 

för då får man bättre resultat vid dessa förhållanden.  
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4.1.6 Spänningsschema 
 

Tidigare studier gav hänvisningar om att mycket långa fokuseringstider skulle behövas, upp 

emot 80 kVh var inte ovanligt att det användes [12]. Jag valde att lita på det och provade 

längre fokuseringstider som gav fler kVh än manualen till utrustningen förespråkade.  

Förändringen mellan användandet av olika långa fokuseringstider för de olika stegen (kVh) 

för fokuseringen gav ingen synbar effekt. Det enda som kunde påvisas var att vid för högt 

antal kVh så torkade elektrodvekarna på katodsidan ut och började bli torra. Detta ledde till 

att gelen på strippen blev förstörd då strippen på katodsidan blev bränd. Dock kunde man se 

antydningar till att den kortaste fokuseringstiden som provades på 3.87 kVh inte var riktigt 

klar. Jag valde då att göra en liten höjning på alla stegen av körningen så att det totala antalet 

kVh höjdes till 6.74 kVh vilket visade sig fungera bättre än både de låga antalet på 3.87 kVh 

och det höga antalet på 15.84 kVh. När jag hittat ett spänningsschema som fungerade valde 

jag att i fortsättningen enbart använda denna.  

4.2 Uttrycket av periplasmatiska proteiner i anaerobt odlade celler jämfört 
med aerobt odlade 
 

4.2.1 Jämförelse aerobt och anaerobt odlade celler 
 

I tidigare studier har man visat att skillnader mellan proteinuttrycken av kloratreduktas och 

kloritdismutas mellan aeroba och anaeroba odlingsförhållanden finns genom mätningar av 

enzymaktiviteten och mRNA-nivån [13]. Detta ville jag då bekräfta genom att få ut de båda 

odlingsmetodernas preparationer på geler. Utifrån detta ville jag göra en jämförelse mellan det 

totala antalet proteiner i periplasman hos aerobt och anaerobt odlade celler för att se om det 

fanns några skillnader i området pH 6-10. Jag ville även undersöka om det är någon skillnad i 

mängden kloritdismutas vid de olika odlingsförhållandena. 

 

 
Figur 9a. Periplasmapreparation från anaerobt odlade celler med 200 µg protein. 
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Figur 9b. Periplasmapreparation från aerobt odlade celler med 200 µg protein. 

 

Om man jämför figur 9a och 9b med varandra ser man stora skillnader över hela området pH 

6-10 mellan de båda odlingsförhållandena. I andra studier gjorda på Escherichia coli så ser 

man även där att det finns flera skillnader mellan proteinuttrycken mellan de aeroba och 

anaeroba odlingsförhållandena [22]. Vid jämförelse av periplasma från aerobt odlade celler 

(figur 9b) med periplasma från anaerobt odlade celler (figur 9a) ser man att det är mycket 

mindre proteiner i det basiska området (pH 8-10) för periplasmapreparationen från aerobt 

odlade celler.  

 

 
Figur 10. De röda fläckarna motsvarar de fläckarna från den aeroba periplasman, de cyanofärgade 

fläckarna motsvarar fläckarna från den anaeroba periplasman och de svarta fläckarna på gelen är de 

fläckar som överlappar varandra. 

 

 

I figur 10 visas ett försökt till att jämföra gelerna från figur 9a och figur 9b. Jämförelsen har 

gjorts genom att gelerna lagts ovanpå varandra anpassats till varandra genom att lägga 

markören (siffran 1 i bilden) och den stora  ansamlingen av proteiner i högerkanten av gelerna 

i samma position på de båda gelerna. Något som är olyckligt är att den ena av de två gelerna 
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som jämförts är sprucken. Detta betyder att när man jämför gelerna mot varandra så har en 

liten förskjutning av den spruckna gelen ha skett, vilket kan leda till att några fler eller färre 

proteiner skulle motsvara varandra om gelen inte vart sprucken detta medför att jämförelsen 

blir mycket mer osäker med denna spricka i ena gelen. Gelen har spruckit i förflyttningen 

mellan färgning och fotografering och det påverkar således inte hur proteinerna har vandrat 

under den isoelektriska fokuseringen eller SDS-PAGEn. Hade mer tid funnits inom arbetet så 

hade en ny gel gjort för att säkrare kunna fastställa vilka fläckar som motsvarar varandra på 

de två gelerna. Nu kan man dock se att det är flera fläckar som motsvarar varandra (de är 

markerade med siffror i figur 10). Man ser också att det är många fläckar som inte alls 

motsvarar varandra på de två gelerna och detta bekräftar att man får olika proteinuttryck för 

de anaerob och aeroba odlingsförhållandena. Man ser tydligt att i det alkaliska området till 

vänster i figur 10 så har man fler cyanofärgade fläckar vilket motsvarar att det finns fler 

proteiner eller större mängd av proteinerna i detta område från det anaeroba 

odlingsförhållandet. Detta kan man även se på figur 9a och 9b men det blir tydligare i figur 10 

då man verkligen ser vilka av fläckarna som motsvarar varandra och vilka som inte gör det. I 

det sura området till höger har man istället fler röda fläckar som betyder att dessa proteiner 

kommer från de aeroba odlingsförhållandena.  

 

 

 

 

4.2.2 Identifiering av kloritdismutas 
 

 

 
Figur 11. Rent kloritdismutas med 750 ng protein. 

 

 
Figur 12. Prov från anaerob periplasma preparation laddat med 200 µg protein. 
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Rent kloritdismutas från I. dechloratans kördes under samma förhållanden som 

periplasmapreparationerna för att få en referens för identifieringen av kloritdismutas i 

periplasmapreparationerna.Vid beräkningar på det framrenade kloritdismutas i figur 11 så fås 

en molekylvikt på 25,5 kDa med ett pI på ca 9,2. Detta kan jämföras med den teoretiska 

molekylvikten som är 27,8 kDa så är proteinet på gelen lägre än detta teoretiskt beräknade. 

Om man jämför det experimentellt funna pI med det teoretiska så ligger det beräknade högre 

än det teoretiska som ligger på 8,55. Detta visar att de teoretiska värdena inte riktigt 

överensstämmer med det som visar sig experimentellt, men det experimentellt uppmätta 

molekylvikten på kloritdismutas är 25 kDa vilket överensstämmer mycket bra med det värde 

som jag fått i figur 18. Vid beräkningar på gelen i figur 12 med anaerob periplasma så fås den 

vita fläcken i ringen markerad med 1 till molekylvikten 35,1 kDa och pI till 9,0 (Tabell 2). 

För den vita fläcken inuti ringen markerad med 2 fås molekylvikten till 30,0 kDa och pI till 

9,1, samt fläcken i ringen markerad med 3 fås molekylvikten till 23,6 kDa och pI till 9,1. Tack 

vare detta ger det mig en indikation på att den av dessa tre fläckar som möjligtvis skulle 

kunna vara kloritdismutas är fläck nummer 3 eftersom den stämmer bäst överrens med både 

pI och molekylvikt för det rena kloritdismutaset. 

 
Tabell 2. Beräknade värden för pI och molekylvikt för protein 1-3 i figur 12. 

 

Ring pI Molekylvikt 

[kDa] 

1 9,0 35.1 

2 9,1 30,0 

3 9,1 23,6 

 

 
Figur 13. Periplasmapreparation från anaerobt odlade celler med 30µg protein spetsat med 2.30µg 

kloritdismutas. 
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Figur 14. Periplasmapreparation från anaerobt odlade celler  med 30µg protein. 

 

Vid jämförelse av provet spetsat med rent kloritdismutas (figur 13) med provet som inte är 

spetsat (figur 14) så syns ingen större skillnad i ljusstyrka för något av proteinerna. 

Anledningen till detta är helt enkelt att det är för liten mängd rent kloritdismutas i förhållande 

till de resterande proteinerna. Molekylvikt och pI beräknades på alla de 4 fläckarna i båda 

gelerna och resultatet av detta ses i tabell 3 och tabell 4 
 

Tabell 3. Beräkningar från figur 13 på de inringade fläckarnas pI och molekylvikt. 

  

Nummer pI Molekylvikt 

[kDa] 

1 9,0 38,7 

2 8,9 38,7 

3 9,1 32,9 

4 9,0 26,6 

 
Tabell 4. Beräkningar från figur 14 på de inringade fläckarnas pI och molekylvikt. 

  

Ring pI Molekylvikt 

[kDa] 

1 9,0 38,7 

2 8,9 38,7 

3 9,2 34,7 

4 9,1 26,5 
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Tabell 5. Jämförelse av värdena för fläckarna från figur 12, 13 och 14.  

Ring Gel pI Molekylvikt [kDa] 

1 19 9,0 35,1 

1 20 9,0 38,7 

1 21 9,0 38,7 

Medelvärde - 9,0 37,5 

Standardavikelse  0 2,08 

2 20 8,9 38,7 

2 21 8,9 38,7 

Medelvärde - 8,9 38,7 

Standardavikelse - 0 0 

2 19 9,1 30,0 

3 20 9,1 32,9 

3 21 9,2 34,7 

Medelvärde - 9,13 32,5 

Standardavikelse - 0,06 2,37 

3 19 9,1 23,6 

4 20 9,0 26,6 

4 21 9,1 26,5 

Medelvärde - 9,07 25,6 

Standardavikelse - 0,06 1,70 

 

En möjlig kandidat till att vara kloritdismutas i figur 13 och 14 är proteinet i ring 4 i de båda 

gelerna eftersom det proteinet ligger närmast det rena kloritdismutasets molekylvikt och pI 

punkt. Vid jämförelser med medelvärdet från tabell 5 med värdena för kloritdismutas från 

figur 11 ser vi att medelvärdet ligger mycket nära värdena från för kloritdismutaset. Dock 

skiljer sig de beräknade molekylvikts värdet från gelerna i figur 13 och 14 med det beräknade 

värdet i figur 12. Detta kan bero på att på att på gelerna har smiling i olika grad. Smiling 

betyder att mitten utav gelen vandrar fortare än sidorna och man får en som en leende mun 

istället för raka rader av molekylvikten. Man ser att flera av gelerna har smiling då 

molekylviktsmarkören lutar vilket ger indikationer på att smiling. Däremot så är skillnaden i 

de horisontella ledet mycket litet mellan de olika gelerna och deras fläckar. När man jämför pI 

värdena med varandra för de olika fläckarna blir standardavikelsen mycket litet vilket betyder 

att skillnaden är liten mellan gelerna i den dimensionen.  

 
Tabell 6. Beräkningar från figur 9b på de inringade fläckarnas pI och molekylvikt.  

Nummer pI Mokelylvikt 

[kDa] 

1 9,1 31,5 

2 8,9 29,6 

 

Vid jämförelse av periplasmapreparationer från aeroba odlingar från tabell 6 med rent 

kloritdismutas så ser man att värdena för de två proteinerna på gelen med den aeroba odlingen 

har högre molekylvikt är det rena kloritdismutaset och dessa två fläckar kan således uteslutas 

från att vara kloritdismutas. Om man jämför värdena för de periplasmapreparerade 

proteinerna från den aeroba odlingen (tabell 6) med dem från den anaeroba odlingen (tabell 5) 

så skulle fläck 3 i figur 13 och 14 kunna motsvara fläck 1 i figur 9b. Deras pI ligger lika och 

det är bara en liten skillnad för molekylvikten och den håller sig inom standardavikelsen.  
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5 Slutsatser 
Slutsatserna utifrån detta examensarbete är att Solubilizer 1 är den bästa av de prövade 

rehydreringsbuffertarna att använda när man vill undersöka alkaliska proteiner i 

I.dechloratans, och att proteinmängderna som laddas på strippen bör hållas ned i största 

möjliga mån för att få en så bra fokuserings som möjligt av de alkaliska proteinerna i 

I.dechloratans. Cup-loading metoden fungerar inte för den använda utrustningen, och 

metoden med att använda DTT tillsatser till katodsidan av strippen förbättrar inte resultaten. 

Samt att syra fällnings metoden visade att man förlorade även alkaliska proteiner vid 

användandet av denna. En tillräckligt bra separation av de alkaliska proteinerna i 

periplasmapreparationerna har åstadkommits för att gå vidare till att identifiera proteinerna i 

dem. Det finns stora skillnader mellan proteinuttrycken under aeroba och anaeroba 

odlingsförhållanden men det finns några proteiner som överensstämmer med varandra mellan 

de olika odlingsförhållandena. Försök till att identifiera kloritdismutas på gelerna från 2D-

gelelektrofores av anaeroba odlingar har gjort, dock behövs fler försök för säkert kunna 

fastställa vilket protein som är kloritdismutas. Vid försök till att identifiera kloritdismutas på 

de aeroba gelerna, har inget av proteinerna visat sig kunna vara kloritdismutas. 

 

Ytterligare arbete skulle behöva göras för att urskilja vilka proteiner som skiljer sig samt vilka 

som är lika mellan de aeroba och anaeroba odlingsförhållandena genom förslagsvis 

masspektrofotometri. Det skulle även behöva göras fler försök för att kunna identifiera 

kloritdismutas med säkerhet. Detta genom att ladda proverna med mer renat kloritdismutas 

och mindre av de anaeroba proteinerna. Man skulle även kunna göra fler försök till att 

identifiera kloritdismutas även på de aeroba gelerna även om det vid mina försök inte tycks 

uttryckas på gelen och därefter gå vidare att försöka identifiera kloratreduktas på både de 

aeroba och anaeroba gelerna.  
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Appendix I – Recept 
 

Alkyleringslösning 

5 ml 1 x NuPage LDS Sample Buffer 

116 mg Jodacetamid 

 

10x Anoxbas 

18 g NaAc 

2,31 g NH4Ac 

0,15 g CaCl2*2H2O 

0,34 g KH2PO4 

0,25 g MgSO4*7H2O 

Späd till 1 L med dH2O 

Anoxmedium 

100 ml 10 x Anoxbas 

2 ml 500 x Mineral I 

100 µl 104 x Mineral II 

Späd till 1 L med dH2O justera pH till 7,0 med NaOH. Tillsätter 10mM NaClO3
- till 

slutkoncentrationeen.  

Chockbuffert 
0.372 g EDTA 

 

200 g Sackaros 

 

36,34 g Trizmabase 

 

Lös allt pulver i dH2O 

 

Justera pH till 8,1 

 

Späd till 1 liter med dH2O 

Fixlösning 

50 % Metanol 

7 % Ättiksyra 

Fyll upp med dH2O 
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Jämviktslösning  

4,5 ml 1x NuPage LDS sample buffer 

0,5ml 10x LDS reducing agent 

Lyseringsbuffert 

927 µl egen gjorda rehydreringsbuffert 

3 µ 1 M Trisbas 

10 µl 100 x Proteasinhibitor 

500x Mineral I 
25 mM FeSO4 x 7 H2O 

 

25 mM MnSO4 x H2O 

 

2,5 mM NiCl2 x 6 H2O 

 

2,5 mM CoCl2 x 6 H2O 

 

104x Mineral II 
50 mM ZnSO4 x 7 H2O 

 

1 mM H3BO4 

 

1 mM Na2WO4 

 

1 mM Na2SeO4 

 

1 mM Na2MoO4 

 

PC-medium  

5 g Trypton 

2,5 g jästextrakt 

Löses i dH2O till en slutvolym av 1L pH justeras till 7,0 med HCl 

 

Rehydreringsbuffert 

8 M Urea 

2 % CHAPS 

10 % Isopropanol 
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5 % Glycerol 

0,5 % Amfolyter 

Späder med dH2O. 

Tvättlösning 

10 % metanol 

7 % Ättiksyra 

 

 

 

 

 

 

 
 


