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Sammanfattning 
 
Arbetet beskriver en analys av innehållet av membranbundna och periplasmiska c-

cytokromer hos perkloratodlade GR-1 och jämförelser med c-cytokrominnehållet hos 

Ideonella dechloratans och andra kända c-cytokromer, samt med genomet för 

Dechloromonas aromatica. Den jämförande studien av c-cytokromer gjordes med syftet 

att undersöka en hypotes om att bakterierna använder olika vägar för elektronöverföring 

till det periplasmiska enzymet (per)kloratreduktas. Cellmembran från GR-1 

renframställdes genom ultracentrifugering och periplasma preparerades fram med hjälp 

av osmotisk chock. Fraktionerna analyserades sedan med SDS-PAGE och peptider med 

kovalent bundet hem (c-cytokromer) detekterades med hjälp av en specifik färgreaktion. 

Även Touchdown PCR med degenererade primrar genomfördes på isolerat DNA från 

GR-1 i ett försök att finna en gen kodande för ett NapC/NirT-liknande protein. Slutligen 

kolmonoxidbubblades reducerade membran för att undersöka förekomsten av cbb3-typ 

oxidas. 

 

Separation och infärgning av periplasmiska och membranbundna proteiner från GR-1 

resulterade i sju respektive åtta peptidband med molekylvikter mellan 8-60 kDa. Inget 

som framkommit under arbetet talar emot hypotesen om att GR-1 och D. aromatica 

skulle använda ett NapC/NirT-liknande protein som elektronöverförare till det 

periplasmiska (per)kloratreduktaset.  PCR-analysen resulterade i en produkt som 

troligtvis är en sekvens från en gen som kodar för ett NapC/NirT-liknande protein och 

två, eventuellt tre, kandidater för ett NapC/NirT-liknande protein hittades i membranet 

hos GR-1. Dessutom framkom att GR-1 troligtvis använder cbb3-typ oxidas som 

terminalt oxidas vid reduktion av syrgas under mikroaerofila förhållanden. 

 

Vad gäller I. dechloratans och hypotesen om att denna bakterie använder ett lösligt  

cytokrom c för elektronöverföring till sitt kloratreduktas så har inget framkommit under 

arbetet som talar emot detta. Tre kandidater för lösliga cytokrom c-proteiner hittades. För 

teorin talar även att de försök som tidigare gjorts med att påvisa genen för ett NapC/NirT-

liknande protein hos denna bakterie gett negativt resultat.  

 



Abstract 
 
This work describes an analysis of membrane-anchored and periplasmic c-type 

cytochromes of perchlorate grown GR-1, and a comparison with the c-type cytochrome 

content of Ideonella dechloratans, other known c-type cytochromes and the genome of 

Dechloromonas aromatica. The aim of the comparison was to investigate a hypothesis 

that the bacteria use different routes for electron transfer to the periplasmic enzyme 

(per)chlorate reductase. Cell membrane from GR-1 was prepared through 

ultracentrifugation and periplasm was prepared through osmotic chock. The fractions 

were separated by SDS-PAGE and peptides containing covalently bound heme (c-type 

cytochromes) were detected by a specific staining reaction. In an attempt to probe a gene 

coding for a NapC/NirT-like protein Touchdown PCR was performed on isolated DNA 

from GR-1, using degenerate primers. Finally, reduced membranes were treated with 

carbon monoxide to investigate the presence of cbb3-type oxidase. 

 

Separation and detection resulted in seven periplasmic peptides and eight membrane 

anchored peptides, all with molecular weights in a range of 8-60 kDa. Nothing has been 

revealed during this work that opposes the hypothesis of GR-1 and D. aromatica using a 

NapC/NirT-like protein as an electron carrier to their periplasmic (per)chlorate reductase. 

The PCR resulted in a product that most likely is a sequence from a gene coding for a 

NapC/NirT-like protein and two, maybe three, candidates for a NapC/NirT-like protein 

were also found in the membrane of GR-1. Analysis also revealed that GR-1 most likely 

makes use of a cbb3-type oxidase for reduction of oxygen during microaerofilic 

conditions. 

 

Concerning I. dechloratans, nothing has been revealed during this work that opposes the 

hypothesis of this bacterium using a soluble cytochrome c as an electron carrier to its 

chlorate reductase. Three candidates for a soluble cytochrome c protein were found. The 

theory is also supported by the negative result from earlier attempts to probe a gene 

coding for a NapC/NirT-like protein in this bacterium. 
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Förkortningar  
 

TMBZ  3,3’, 5,5’-Tetramethylbenzidine 

MES  2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid 

SDS  Sodium dodecyl sulfate 

SDS-PAGE SDS – Polyacrylamide gel electrophoresis 

PCR  Polymerase chain reaction 

TEMED N, N, N’, N’-Tetramethylethylenediamine 

EDTA  Ethylenediaminetetraacetic acid 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Oxoklorater t.ex. perklorat (ClO4

-), klorat (ClO3
-), klorit (ClO2

-) och klordioxid (ClO2) är 

föreningar som inte förekommer naturligt i miljön med ett fåtal undantag. I huvudsak är 

det människan som introducerat stora mängder av dessa föreningar i miljön i form av 

bl.a. blekningsmedel, desinfektionsmedel, ogräsmedel och inte minst som en komponent i 

raketbränsle och sprängämnen inom rymd- och försvarsindustrin. I USA har perklorat 

upptäckts i allt från jord och grundvatten till dricksvatten och mjölk och utgör ett 

allvarligt hälsohot eftersom toxikologiska studier visar att perklorat kan störa 

hormonproduktionen i thyroidkörteln hos människor (O’Connor et al. 2002; Nozawa-

Inoue et al. 2005). I Sverige används klordioxid för blekning inom pappers- och 

massaindustrin. Vid denna process bildas klorat som en biprodukt och utgör en 

förorening i industrins avloppsvatten. Klorat är giftigt för växter och i höga halter även 

för människan vilket innebär att industrins avloppsvatten måste renas från klorat innan 

det släpps ut. Pappers- och massaindustrins avloppsvatten renas idag från klorat genom 

att vattnet får passera genom syrefria dammar med kloratreducerande bakterier.  

 
Det finns ett stort intresse för mikroorganismer med förmåga att reducera oxoklorater 

och flera bakteriestammar med just denna förmåga, t.ex. GR-1, Ideonella dechloratans 

och Dechloromonas aromatica, har isolerats på olika håll i världen. För att effektivt 

kunna utnyttja dessa bakterier i t.ex. rening av mark och vatten behövs en ökad förståelse 

av biokemin bakom den biologiska oxokloratreduktionen. 

 

1.2 Teori 
 
GR-1 ingår i β-subklassen för proteobakterier och är en gramnegativ, fakultativ anaerob 

bakterie som i anaerob miljö kan tillväxa med perklorat eller klorat [(per)klorat] som 

slutlig elektronacceptor istället för syre. (Per)kloratreduktionen följer reaktionsvägen:  

 
OClClO2eClO2eClO 2

--
2

-
3

-
4 +⎯→⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯ →⎯

−−

 
De två första reaktionerna sker med hjälp av ett och samma enzym, (per)kloratreduktas, 

medan den tredje reaktionen d.v.s. den reaktion då klorit omvandlas till kloridjoner och 
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syrgas, katalyseras av enzymet kloritdismutas. Båda enzymerna är lösliga och 

lokaliserade till periplasman hos bakterien (Kengen et al. 1999). Kloritdismutas har en 

molekylvikt på 140 kDa i nativ form och är en homotetramer av en subenhet på 32 kDa. 

Kloritdismutas innehåller järn och protohem IX och är rött till färgen (van Ginkel et al. 

1996). (Per)kloratreduktaset i sin nativa form har en molekylvikt på 420 kDa och är en 

trimer av heterodimerer (α3β3) där subenheterna har molekylvikter på 95 (α) respektive 

40 kDa (β). Reduktaset, vars gener ännu inte är sekvenserade, är ett selen-, molybden- 

och järn/svavel-innehållande enzym (Kengen et al. 1999).  

 
Subenhetssammansättningen för (per)kloratreduktas hos D. aromatica är ännu inte känd 

men däremot är hela bakteriens genom sekvenserat (NCBI, GenBank accessionsnr. 

CP000089). Två av D. aromaticas  (per)kloratreduktassubenheter, PcrA och PcrB , visar 

homologi med subenheterna ClrA (94 kDa) och ClrB (36 kDa) i kloratreduktaset 

(reducerar ej perklorat) hos I. dechloratans.  Även α- och β-subenheterna i (per)klorat-

reduktaset hos GR-1 korresponderar mot subenheterna ClrA respektive ClrB hos I. 

dechloratans. Den tredje och hem b-innehållande subenheten, ClrC (27 kDa), i I. 

dechloratans kloratreduktas (ClrABC, 160 kDa) saknar motsvarighet i genomet hos D. 

aromatica samt hos (per)kloratreduktaset hos GR-1. I. dechloratans har dessutom en gen 

för ett lösligt c-cytokrom (cytokrom med kovalent bundet hem) nedströms genen för ClrC 

(Danielsson Thorell et al. 2003; Karlsson 2004). D. aromatica har däremot en gen för ett 

ca 17,5 kDa stort NapC/NirT-liknande cytokrom (membranförankrat tetrahem c-typ 

cytokromkomplex) nedströms genen för kloritdismutas samt en gen för ett tetrahem c-

cytokrom (ca 25 kDa) i operonet för (per)kloratreduktas. C-cytokromet uppvisar 

dessutom homologi med cytokrom c554 från Nitrosomonas europea (NCBI, GenBank 

accessionsnr. NP_842334) och verkar inte vara membranbundet (Bender et al. 2005).  

 
(Per)kloratreduktionen i bakterierna är kopplad till tillväxt vilket innebär att reduktaset 

måste vara kopplat till andningskedjans elektrontransport i cellmembranet. Hur denna 

koppling ser ut är ännu inte känt. Skillnaden i (per)kloratreduktasets 

subenhetssammansättning mellan bakteristammarna samt förekomsten av en gen för ett 

lösligt c-cytokrom hos I. dechloratans medan det finns en gen för ett membranbundet 

NapC/NirT-liknande c-cytokrom hos D. aromatica, gör att man kan misstänka att 
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bakteriestammarna använder sig av skilda vägar för elektronöverföring från den 

membranbundna andningskedjan till det periplasmiska reduktaset. Hos GR-1 och  

D. aromatica är det möjligt att elektroner fångas upp från andningskedjans kinonpool av 

ett NapC/NirT-liknande protein och överförs till (per)kloratreduktaset i periplasman 

enligt figur 1.1 vilket är en känd strategi för elektronöverföring mellan andningskedjans 

kinonpool och lösliga periplasmiska enzymer (Roldán et al. 1998). En annan möjlighet är 

att (per)kloratreduktaset är kopplat till membranet via en tredje, löst associerad, subenhet 

av cytokromtyp som går förlorad under isolering och rening av enzymet (Kengen et al. 

1999). Hos I. dechloratans skulle elektronöverföringen från andningskedjan till 

reduktaset kunna ske med hjälp av ett lösligt cytokrom c via komplex III. Om bakterierna 

använder sig av olika vägar för elektronöverföring till reduktaset borde innehållet av c-

cytokromer skilja sig åt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
(Per)kloratreduktas 

Yttermembran 

Innermembran 

Cytoplasma 

Periplasma 

Q/QH2NapC/NirT 
       ? 

(Per)klorat  H2O + Kloritα α α 

β β β Kloritdismutas 
Kloridjoner + O2

Succinat 
     Fumarat    H2

Komplex III 
     (bc1) 

Cytokrom  c 

e-

Cytokrom c oxidas 

 (t.ex. aa3, ba3, baa3, 
caa3, cbb3, cao, co) 

O2 H2O 

Figur 1.1 En modell för hur (per)kloratreduktaset i GR-1och D. aromatica kan vara kopplat till 
andningskedjans elektrontransport. Det NapC/NirT-liknande proteinet fångar upp elektroner från 
kinonpoolen (Q/QH2) i cellmembranet och överför dem till (per)kloratreduktaset i periplasman. 
 
1.3 Den aktuella undersökningen 
 
Syftet med detta arbete är att analysera innehållet av membranbundna och periplasmiska 

c-cytokromer hos perkloratodlade GR-1 och sedan jämföra det mot c-cytokrominnehållet 

hos Ideonella dechloratans och andra kända c-cytokromer samt mot genomet för 

Dechloromonas aromatica. Den jämförande studien görs i syfte att undersöka hypotesen 

om bakteriernas olika vägar för elektronöverföring till det periplasmiska 

(per)kloratreduktaset. 
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Separation och infärgning av periplasmiska och membranbundna proteiner från GR-1 

resulterade i sju respektive åtta peptidband med molekylvikter mellan 8-60 kDa. Inget 

som framkommit under arbetet talar emot hypotesen om att GR-1 och D. aromatica 

skulle använda ett NapC/NirT-liknande protein som elektronöverförare till det 

periplasmiska (per)kloratreduktaset.  PCR-analysen resulterade i en produkt som 

troligtvis är en sekvens från en gen som kodar för ett NapC/NirT-liknande protein och 

två, eventuellt tre, kandidater för ett NapC/NirT-liknande protein hittades i membranet 

hos GR-1. Dessutom framkom att GR-1 troligtvis använder cbb3-typ oxidas som 

terminalt oxidas vid reduktion av syrgas under mikroaerofila förhållanden. 

 

Vad gäller I. dechloratans och hypotesen om att denna bakterie använder ett lösligt  

cytokrom c för elektronöverföring till sitt kloratreduktas så har inget framkommit under 

arbetet som talar emot detta. Tre kandidater för lösliga cytokrom c-proteiner hittades. För 

teorin talar även att de försök som tidigare gjorts med att påvisa genen för ett NapC/NirT-

liknande protein hos denna bakterie gett negativt resultat. 

 
 
2 Material och metoder 
 
2.1 Anaerob odling av bakteriestammen GR-1  
 
Falconrör (15ml) innehållandes 5 ml PC-medium (se bilaga1) ympades med fryskultur av 

GR-1 och placerades i skakinkubator vid 37°C och 200 rpm över natt (New Brunswick 

Scientific, Model G25 Inkubator Shaker, Edison, N. J., U.S.A). Odlingarna ympades sedan 

över till E-kolvar innehållandes 100 ml Medium 465 (se bilaga 1) till vilket följande 

sterilfiltrerade tillsatser gjordes innan ympning: 1 ml Na-acetat (0,2 g/ml), 0,5 ml Na-

perklorat (0,1 g/ml) och 0,1 ml Na-selenit (1,7 mg/ml). E-kolvarna placerades i 

skakinkubator vid 37°C och 200 rpm i två till tre dagar. Odlingarna ympades sedan vidare till 

literflaskor innehållandes 1000 ml Medium 456 med sterilfiltrerade tillsatser enligt följande: 

10 ml Na-acetat, 5 ml Na-perklorat och 1 ml Na-selenit. Flaskorna placerades i 

skakinkubator vid 37°C och 200 rpm i två till tre dagar. Då OD550 uppmättes till mellan 0,2-

0,4 (Shimadzu, UV-2101PC, Kyoto, Japan) skördades cellerna genom centrifugering vid 

2700 x g i 30 minuter och 4°C (Sorvall® RC 26 Plus).  
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E-kolvar och literflaskor förslöts med tätslutande korkar så att syretillförsel hindrades. 

Medium och utrustning som användes till odlingarna var autoklaverade och steriliserade. 

 
En aerob odling gjordes också. Tillvägagångssättet var det samma som för anaerob odling, 

förutom att tillsatsen av Na-perklorat uteslöts samt att E-kolv och literflaska endast förslöts 

med aluminiumfolie för att tillåta syretillförsel. 

 
2.2 Periplasmapreparation genom osmotisk chock 
 
Först beräknades slutvolymen på periplasmapreparationen (90 ml buffert/20 g cellpellet). 

Därefter resuspenderades cellpelleten i beräknad volym chockbuffert (20 % sackaros, 1 

mM EDTA, 0,3 M Tris-HCl (pH 8,1)) och fick stå i 10 minuter i rumstemperatur. 

Suspensionen cenrifugerades sedan vid 6700 x g i 10 minuter och 4°C (Sorvall® RC 26 

Plus). I nästa steg resuspenderades pelleten i beräknad volym iskall MgCl2 och fick stå i 

10 minuter på is varpå suspensionen åter centrifugerades vid 6700 x g i 20 minuter och 

4°C. Periplasman (supernatanten) överfördes till eppendorfrör och ställdes i frys. 

 
2.2.1 SDS-PAGE och detektion av periplasmiska c-cytokromer 
 
För analys av periplasmiska c-cytokromer med SDS-PAGE gjöts en separationsgel med 

13,5 % akrylamid och stackgel med 4 % akrylamid (Sambrook and Russell). Innan prover 

bereddes koncentrerades periplasman (~ 4 ggr.) i ett Centricon-3-filter (Millipore) vid 

2100 x g (IEC,Centra MP4R). Därefter bereddes en 5x SDS-cocktail innehållande 0,25 M 

Tris-HCl (pH 6,8), 30 % glycerol, 8 % SDS samt 0,1 % bromofenolblått. Prover bereddes 

sedan så at tvarje  prov fick en slutvolym på 25 µl bestående av 20 µl koncentrerad 

periplasma samt 5 µl 5x SDS-cocktail. Även prover med cytokrom-c från hästhjärta  

(~ 0,1 µg/µl) och koncentrerad periplasma från I. dechloratans bereddes. 

 
Gelens brunnar laddades sedan med 15 µl/prov. Som molekylviktsstandard användes 5 µl 

Prestained Protein Ladder 10-180 kDa (PPL) (Fermentas, #SM0671, Lot:0017188) . 

Elektroforesen utfördes på 200V med 0,1 % Tris/Glycin/SDS-buffert (pH 8,3) 

(electrophoresis grade).  
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Gelen infärgades med TMBZ (Sigma-Aldrich) med hjälp av den hemassocierade 

peroxidasaktiviteten hos c-cytokromerna. Efter infärgning fotades gelen med 

programvaran Image Quant 400 Capture för vidare analys med programvaran Image 

Quant TL och molekylviktsbestämning av peptiderna. 

 
2.3 Renframställning av cellmembran genom ultracentrifugering 
 
Hela celler eller spheroplaster efter periplasmapreparation suspenderades i 

natriumfosfatbuffert (0,1 M, pH 7,4) i förhållandet 1 del celler till 5 delar buffert med en 

maxvolym på 10 ml. Suspensionen sonikerades sedan i 15 minuter med 50 % cykler i ett 

glasrör ställt på is (Branson Sonifier 450). Homogenatet centrifugerades därefter vid 6700 

x g i 60 minuter och 4°C (Sorvall® RC 26 Plus) varpå supernatanten överfördes till ett 

ultracentrifugrör (Sorvall® Instrument Bottle, PC, 75 ml, QTY6) och ultracentrifugerades 

vid 119 000 x g i 60 minuter och 4°C (Sorvall® Ultra Pro 80). Supernatanten hälldes av 

och membranpelleten slammades upp i natriumfosfatbuffert för att återigen 

ultracentrifugeras enligt ovan. Den tvättade membranpelleten resuspenderades i en liten 

volym natriumfosfatbuffert innan den ställdes i frys. Slutligen beräknades 

membranpreparationens koncentration (µg membranpellet/µl fosfatbuffert). 

 
2.3.1 SDS-PAGE och detektion av membranbundna c-cytokromer 
 
För analys av membranbundna peptider med SDS-PAGE gjöts en Tris/MES-

separationsgel med 15 % akrylamid och en Tris-stackgel med 4 % akrylamid (se bilaga 

1). För att homogenisera membranpreparationen sattes 100 µl membranpreparation till 

900 µl avjoniserat vatten i ett glasrör ställt på is för att sedan sonikeras i 30 sekunder med 

50 % cykler. Därefter bereddes prover genom att till varje prov sätta 20 µl sonikerad 

membranpreparation samt 5 µl 5x SDS-cocktail Även denna gång bereddes prover med 

cytokrom-c från hästhjärta. Gelens brunnar laddades med 20 µl/prov och som 

molekylviktsstandard användes 10 µl PPL. 

 
Elektroforesen utfördes vid samma spänning och med samma buffert som tidigare. Även 

infärgning, detektion och fotografering skedde på samma sätt som tidigare. 
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2.4 DNA-preparation 
 
För isolering av DNA från GR-1 användes anaerobt odlade bakterier. Genomiskt DNA 

renades fram med E.Z.N.A.™ Bacterial DNA Kit (Omega Bio-tek). Utförandet skedde 

enligt medföljande protokoll med ett undantag; inkubationen med lysozym förlängdes 

från 10 till 25 minuter.  

 

Spektrum uppmättes mellan 220-330 nm för 20 µl eluerat DNA spätt med 400 µl 

avjoniserat vatten (Shimadzu, UV-1601 PC, Kyoto, Japan). Renheten kontrollerades 

genom att kvoten för A260/A280 kontrollerades ligga inom protokollets angivna intervall 

(1,7-1,9). Koncentrationen på eluerat DNA beräknades sedan enligt: A260* 50 µg 

DNA/ml* spädningsfaktor (A260 = 1,0 → 50 µg DNA/ml). 

 

Även DNA från aerobt odlade E. coli JM101 renades fram. Till denna DNA-preparation 

användes dock Qiagen DNeasy® Tissue Kit (Qiagen). Renhetskontroll samt 

koncentrationsbestämning på isolerat DNA gjordes på samma sätt som ovan.  

 
2.4.1 Touchdomwn PCR med HotStarTaq DNA-polymeras  
 
För PCR användes HotStarTaq® DNA-Polymerase Kit (Qiagen). Först preparerades en 

mastermix för fyra reaktioner innehållande 22 µl 10x PCR-buffert (innehåller 15 mM 

MgCl2), 4,4 µl dNTP-mix (10 mM/dNTP), 1,6 µl uppströms primer F1 0309 ASB,  

[5’ TGC/T 
G/CCI GAC/T TGC CAC/T ITI CC 3’], (68,69 µM) (CyberGene AB), 2,2 µl 

nedströms primer R10309 ASB, [5’ CC C/TTT G/ATG GCA G/ATC GAT G/ACA IGT 3’], 

(51,20 µM) (CyberGene AB) samt 1,1 µl HotStarTaq DNA-polymeras (5 units/µl). Sedan 

bereddes fyra reaktioner i PCR-rör enligt följande: Ett rör (positivt kontrollprov) tillsattes 

7,1 µl mastermix, E. coli-DNA motsvarande 0,5 µg samt dubbelavjoniserat vatten upp till 

totalvolymen 50 µl. Två rör tillsattes 7,1 µl mastermix, GR-1-DNA motsvarande 0,5 µg 

samt dubbelavjoniserat vatten upp till totalvolymen 50 µl. Det sista röret (blankprov) 

tillsattes 7,1 µl mastermix samt dubbelavjoniserat vatten upp till totalvolymen 50 µl. 

 

Samtliga PCR-reaktioner utfördes med TECHNE Techgene (Buch & Holm) och följde ett 

touchdown PCR-program. Programmet började med 15 minuter vid 95ºC, för aktivering 
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av DNA-polymeraset, följt av 45 cykler (denaturering: 94ºC/45 s, annealing: 60º/30 s, 

extension: 72ºC/60 s) där annealing-temperaturen sänktes med 1ºC varannan cykel tills 

den nådde 45ºC. Vid denna temperatur utfördes ytterligare15 cykler (94ºC/45 s, 45º/30 s, 

72ºC/60 s) följt av 10 minuter vid 72ºC. 

 
2.4.2 Detektion av PCR-produkter 
 
5 µl av varje PCR-reaktion blandades med 2 µl 6x loading dye (Fermentas) samt 3 µl 

dubbelavjoniserat vatten och laddades i brunnar på en 2 % agarosgel (Sigma) Även en 

markör, DNA Molecular Weight Marker VI, 0,15- 2,1 kbp (Roche), bereddes av 4µl 

markör (0,25 µg/µl) samt 2 µl 6x loading dye och 4 µl dubbelavjoniserat vatten och 

laddades i en gelbrunn. Gelelektroforesen utfördes sedan med 1x TBE-buffert  

(se bilaga 1) vid 100 V. 

 

Gelen framkallades i 15 minuter i ett bad med etidiumbromid (1,5 µg/ml) placerat på 

skakbord varefter gelen fotograferades i UV-ljus med programvaran Image Quant 400 

Capture. 

 
2.5 CO-bubbling av reducerade membran för att undersöka förekomsten av cbb3-

typ oxidas 
 
Försöket började med att 100 µl membranpreparation sattes till 2,3 ml natrium-

fosfatbuffert (0,1 M, pH 7,4) i ett glasrör på is och sonikerades i 1 minut med 50 % 

cykler. Därefter uppmättes ett oxidationsspektrum på membranhomogenatet (Shimadzu, 

Dual- Wavelenght/ Double- Beam Recording Spectrophotometer, UV-3000). Membranen 

reducerades sedan med ett överskott av dithionit varpå ett spektrum för reducerat 

membran samt ett differensspektrum för reducerat minus oxiderat membran uppmättes. 

Som ett sista steg kolmonoxidbubblades de reducerade membranen varpå ett 

differensspektrum uppmättes för kolmonoxidbubblat reducerat membran minus reducerat 

membran. 
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3 Resultat och diskussion 
 
3.1 Periplasmiska c-cytokromer  
 
Periplasmaproverna från perkloratodlade GR-1 gav upphov till sju peptidband, se prov 1 i 

figur 3.1(a). En molekylviktsbestämning gjordes av peptiderna genom att 

vandringssträckorna för peptidbanden mättes och en standardkurva upprättades med hjälp 

av de sju minsta peptiderna med kända molekylvikter från molekylviktsstandarden PPL. 

De skattade molekylvikterna för peptidband 2 till 7 hos GR-1 är 56.2, 46.7, 32.4, 25.0, 

14.7 respektive 9.7 kDa. Genom regressionsanalys erhölls konfidensbredden ± 0.9 kDa 

för samtliga skattningar. Ingen molekylviktsskattning gjordes på peptidband 1 eftersom 

dess vandringssträcka låg långt utanför standardkurvan (se bilaga 2.1 för standardkurva 

och molekylviktsbestämningar). I figur 3.1 (b) visas en jämförelse av c-cytokrom- 

innehållet hos perkloratodlade respektive aerobt odlade GR-1. Periplasman från aerobt 

odlade GR-1 gav upphov endast till fyra mycket svaga peptidband vilket tyder på att 

syrerespirerande GR-1 inte använder sig av lösliga c-cytokromer i någon större 

utsträckning 

 
Prov 1 

1 

Prov 2 Prov 3 Prov 4  

 

Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 7 Prov 6 

170 130 Band 1 Band 1 
95 
72 1  
55 1  
43 1  46.7 

9.7 

14.7 

25.0 
32.4 

56.2 
Band 2 
Band 3 
Band 4 

2 
34 1  

Band 5 26 1  

Band 6 
3 

17 1  

Band 7 
Band 8 
Band 9 

11 1  
4 

   (a)      (b) 
Figur 3.1 Resultat av separation och detektion av c-cytokrominnehållande periplasmiska peptider från  
GR-1 och I. dechloratans. (a) Prov 1, 4 och 5 är periplasmaprover från perkloratodlade GR-1. Prov 2 och 7 
är periplasmaprover från kloratodlade I. dechloratans. Prov 3 är molekylviktsstandarden PPL vars tio 
peptidband har molekylvikter på 170, 130, 95, 72, 55, 43, 34, 26, 17 och 11 kDa. Prov 6 är ett kontrollprov 
med cytokrom-c från hästhjärta (12.4 kDa) och motsvaras av det kraftiga nedre bandet. Det svaga övre 
bandet i prov 6 utgörs av cytokrom-c- dimerer.  Samtliga molekylvikter är angivna i kDa. (b) Prov 1 och 4 
är cytokrom-c från hästhjärta respektive PPL. Prov 2 är periplasmaprov från perkloratodlade GR-1 och 
prov 3 är periplasmaprov från aerobt odlade GR-1. Prov 3 uppvisar endast fyra mycket svaga band, 
numrerade 1 till 4 i figuren. 
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Periplasmaproverna från kloratodlade I. dechloratans gav upphov till nio peptidband, se 

prov 2 i figur 3.1 (a). Ingen molekylviktsbestämning gjordes av peptiderna på grund av 

att den upprättade standardkurvan visar tecken på olinjära förhållanden. Detta är också 

anledningen till varför de tre största peptiderna i molekylviktsstandarden uteslöt vid 

upprättandet av standardkurvan. Då molekylvikterna för peptidbanden hos GR-1 är 

skattade utifrån denna standardkurva bör man tolka de skattade molekylvikterna mer som 

ett riktvärde än som ett absolut värde. Detta gäller även för de skattade molekylvikterna 

för de membranbundna peptidbanden i avsnitt 3.2.  

 

En jämförelse av intensiteten för peptidbanden från perkloratodlade GR-1 och 

kloratodlade I. dechloratans visar att det finns skillnader mellan bakterierna. Hos GR-1 är 

det de högmolekylära c-cytokromerna som utgör den största delen av c-

cytokrominnehållet medan de lågmolekylära utgör den största delen hos I. dechloratans. 

Värt att notera är att I. dechloratans har fem c-cytokromer med molekylvikter lägre än 30 

kDa varav de tre minsta storleksmässigt passar in på lösliga cytokrom c-proteiner. Dessa 

små och lösliga elektronbärarproteiner överför oftast elektroner från komplex III till ett 

terminalt oxidas och har vanligtvis molekylvikter mellan 8 – 14 kDa (Thöny-Meyer 

1997). Eftersom cbb3-oxidas har identifierats hos kloratodlade I. dechloratans (Smedja 

Bäcklund 2003/2004) kan man anta att ett av de små c-cytokromerna hos bakterien utgörs 

av det cytokrom c som överför elektroner till detta oxidas. Kvar finns då två små lösliga 

c-cytokromer varav det ena skulle kunna utgöra länken mellan andningskedjans 

elektrontransport och det periplasmiska kloratreduktaset.  

 

Peptidbandet på 25.0 kDa hos GR-1 skulle kunna utgöras av motsvarigheten till det 

tetrahem c-cytokrom som D. aromatica har en gen för i operonet för (per)kloratreduktas 

och skulle kunna vara den tredje, löst associerade subenheten i reduktaset som misstänks 

gå förlorad vid framrening av enzymet. 

 

Bandet på 32.4 kDa utgörs troligtvis av subenheter från denaturerat kloritdismutas. 

Enzymet innehåller dock inget c-cytokrom men väl protohem. Om enzymets subenheter 

inte denaturerats fullt ut kan kvarsittande protohem ge upphov till ett peptidband i gelen 
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vid TMBZ-infärgning eftersom alla typer av hem har peroxidasaktivitet. När man 

använder TMBZ-infärgning som detektionsmetod är detta viktigt att komma ihåg och man 

bör även ha i åtanke att fria hemgrupper kan binda in till icke heminnehållande peptider 

och på så sätt ge upphov till peptidband (Thomas et al 1976).  

 

3.2 Membranbundna c-cytokromer  

 
Att separera och detektera membranpeptider från GR-1 visade sig vara en svår uppgift. 

Det vanliga SDS-PAGE-systemet (användes för periplasmaproteinerna) fick överges till 

förmån för ett system där separationsgelen innehöll MES samt högre koncentration av 

Tris. Trots dessa förändringar var resultatet inte tillfredsställande då gelerna uppvisade 

otydliga och diffusa peptidband samt varierande antal peptidband från gång till gång. Till 

detta skall tilläggas att provfronten på gelerna såg mycket suspekt ut. För att komma bort 

från detta provades mild sonikering av membranpreparationen innan provberedning i 

syfte att öka dess homogenitet. Med dessa förändringar gjorda i metoden resulterade 

analysen av membran från perkloratodlade GR-1 i detektion av åtta (eventuellt nio) 

peptidband, se figur 3.2.  

 Prov 2 Prov 4 Prov 5 
170 
130 
95 

72 

55 
43 

Prov 1 Prov 3 

 
 57.8 1  

49.4 1  45.7 1   34 33.4 1   26 

 
19.3 1  

(Ev. två band)  23.9 

 17 14.9 1  
 
 8.8 1  

 
Figur 3.2 Resultat av separation och detektion av  
c-cytokrominnehållande membranpeptider från  
perkloratodlade GR-1. Prov 1 till 3 är membranprover 
från GR-1. Prov 4 och 5 är cytokrom-c från hästhjärta  
respektive PPL. Samtliga molekylvikter är angivna i kDa. 

 

En molekylviktsbestämning gjordes på samma sätt som tidigare beskrivits i avsnitt 3.1. 

Det bör dock tilläggas att standardkurvan för de membranbundna peptiderna är upprättad 

av sex istället för sju peptider från molekylviktsstandarden eftersom det allra minsta 

peptidbandet diffunderade ut ur gelen under infärgningsprocessen. De skattade 
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molekylvikterna för peptidbanden är 57.8, 49.4, 45.7, 33.4, 23.9, 19.3, 14.9 och 8.8 kDa. 

Konfidensbredden är ±0.9 kDa för samtliga skattningar (se bilaga 2.2 för standardkurva 

samt molekylviktsbestämningar).  

 
En jämförelse av de detekterade membranbundna och periplasmiska peptidbanden visar 

på slående likheter. Samtliga av de molekylviktsskattade periplasmiska peptiderna (56.2, 

46.7, 32.4, 25.0, 14.7 och 9.7 kDa) tycks ha en motsvarighet hos de molekylviktsskattade 

membranbundna peptidbanden ( 57.8, 45.7, 33.4, 23.9, 14.9 och 8.8 kDa). Detta skulle 

kunna tyda på att de periplasmiska proteinerna har häftat vid till cellmembranen under 

membranpreparationen och på så vis följt med till membranfraktionen. Dock framgår det 

i avsnitt 3.2.1 att vissa av ovan nämnda membranbundna peptidband ( 33.4 och 23.9 kDa) 

bör utgöras av specifika membranbundna c-cytokromer. Membranbundna peptidband 

som tycks sakna motsvarighet i periplasman är banden med molekylvikter på 49.4 och 

19.3 kDa.  

 

3.2.1 Identifiering av specifika membranbundna c-cytokromer 
 
(Per)kloratreducerande GR-1 lever aldrig under totalt anaeroba förhållanden eftersom den 

klorit som bildas vid (per)kloratreduktionen, omvandlas till kloridjoner och syrgas. 

Syrgasen som produceras använder bakterien som oxidationsmedel i sin aeroba 

respiration. I en aerob andningskedja ingår antingen kinoloxidas eller cytokrom c oxidas 

som membranbundet terminalt oxidas. Kinoloxidas tar emot elektroner direkt från 

kinonpoolen medan elektroner som ska till ett cytokrom c oxidas transporteras från 

kinonpoolen via komplex III (innehåller b- och c1-hem) och ett lösligt cytokrom c, se 

figur 1.1. Det finns flera olika typer av cytokrom c oxidas t.ex. aa3, ba3 och cbb3 (Thöny-

Meyer 1997). Under mikroaerofila förhållandnen är det ofta cbb3-oxidas som uttrycks 

eftersom det har hög affinitet för syre (Pitcher et al 2002).  

 

Cbb3-oxidas består av fyra subenheter, FixN, FixO, FixP och FixQ. FixO och FixP 

innehåller en respektive två hemgrupper av c-typ medan FixN innehåller det aktiva sätet 

hem b3. Ett cbb3-oxidas kan identifieras utifrån dess karakteristiska kolmonoxidbindning. 

Underökningar gjorda på isolerat enxymkomplex har visat att kolmonoxid kan binda både 
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till en reducerad hemgrupp av c-typ i FixP och till reducerat b3-hem i FixN (Pitcher et al 

2002) 

 

I ett försök att identifiera vissa av de membranbundna c-cytokromerna hos GR-1 

undersöktes om bakterien använder sig av ett cbb3-typ oxidas. Analysen gick ut på att 

uppmäta ett differensspektrum för ett reducerat membranhomogenat som bubblats med 

kolmonoxid. Vid förekomst av cbb3-oxidas får spektrumet ett karakteristiskt utseende 

(Pitcher et al 2002; Gray et al 1994). Undersökningen visade att (per)kloratreducerande 

GR-1 använder ett cbb3-typ oxidas eftersom dess differensspektrum uppvisar just detta 

karakteristiska utseende, se spektrum D i figur 3.3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Våglängd (nm)     Våglängd (nm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

C D 

A 

ΔA= 0,006

ΔA= 0,06 ΔA= 0,06 

ΔA= 0,01 

  Våglängd (nm)     Våglängd (nm) 
Figur 3.3 Figuren visar olika spektra uppmätta på membran från GR-1. Spektrum A och B visar 
luftoxiderat respektive dithionit-reducerat tillstånd. C är ett differensspekrum som visar dithionit-reducerat 
minus oxiderat tillstånd. Även D är ett differensspekrum och visar reducerat-kolmonoxidbehandlat tillstånd 
minus reducerat tillstånd. Utseendet på spektrum D är typiskt vid förekomst av cbb3-oxidas. 
 

Om nu GR-1 har ett cbb3-typ oxidas borde tre av de membranbundna c-cytokromerna 

utgöras av oxidasets subenheter FixP, FixO samt cytokrom c1 från komplex III. 

Molekylvikterna på dessa tre c-cytokromer hos D. aromatica är 32.7, 23.5 respektive 

22.0 kDa (NCBI, GeneID: 3569105, 3569107 resp. 3569436). Drar man paralleller till 
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GR-1 skulle subenheterna FixP och FixO hos GR-1 utgöras av peptidbanden med 

molekylvikter på 33.4 respektive 23.9 kDa. Det finns dock inget peptidband hos GR-1 

som på samma uppenbara sätt överrensstämmer med molekylvikten på cytokrom c1 hos 

D.aromatica. Hos GR-1 finns det ett eller eventuellt två peptidband som skulle kunna 

motsvara cytokrom c1. Det ena alternativet är peptidbandet på 19.3 kDa och det andra är 

peptidbandet på 23.9 kDa om detta band egentligen utgörs av två peptidband, vilket det 

finns misstanke om. Om GR-1 förutom cbb3-oxidas även innehåller ett NapC/NirT-

liknande protein, motsvarande det NapC/NirT-liknande protein på 17, 5 kDa vars gen 

återfinns nedströms genen för kloritdismutas i genomet hos D.aromatica (NCBI, 

GeneID:3567419), måste detta protein motsvaras av ett av de lågmolekylära 

peptidbanden på 8.8, 14.9 eller 19.3 kDa (om 23.9 kDa-bandet är ett dubbelband som 

motsvarar FixO och cyt c1), se figur 3.4 för en översiktsbild. Det mest troliga alternativet 

är peptidbandet på 19.3 kDa med tanke på att detta band tycks vara specifik för 

membranet (se avsnitt 3.2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 En översiktsbild av vilka peptidband hos GR-1 som kan motsvara FixP, FixO,  

  D. aromatica  GR-1 
 
FixP   32.7 kDa  33.4 kDa  
 
FixO   23.5 kDa  23.9 kDa 
 
Cyt c1  22.0 kDa  23.9 alt. 19.3 kDa 
 
NapC/NirT  17,5 kDa  19.3 alt. 14.9 alt. 8.8 kDa 

Cyt c1 och det NapC/NirT-liknande proteinet hos D. aromatica. För GR-1 är konfidensbredden  
på molekylvikterna ±0.9 kDa i samtliga fall. 
 

Analyser av c-cytokrominnehållet i membran från I. dechloratans har gjorts tidigare och 

resulterade i detektion av fem c-cytokrominnehållande peptider. De skattade 

molekylvikterna för dessa var 35.4, 27.8, 23.6, 20.1 och 13.0 kDa med konfidensbredden 

± 1.1 kDa. Cbb3-oxidas identifierades för I. dechlotatans på samma sätt som ovan och 

resulterade i att peptidbanden på 35.4, 27.8 och 23.6 alt. 20.1 kDa identifierades som 

FixP, FixO respektive cytokrom c1.(Smedja Bäcklund 2003/2004).  
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3.3 PCR med degenererade primrar i ett försök att finna en gen som kodar för ett 
NapC/NirT-liknande protein 

 
Till PCR-analysen användes två degenererade primrar, F1 0309 ASB (uppströms) och 

R10309 ASB (nedströms) (figur 3.5). Primrarna är konstruerade utifrån en sammanställning 

av aminosyrasekvenser för NapC/NirT- homologer (Smedja Bäcklund 2003/2004) och 

innehåller nukleotidsekvensen för cytokrom c- motivet CXXCH som är karakteristiskt för 

proteiner med kovalent bunden hemgrupp(er). Båda primrarna har fyra degenereringar 

vilket innebär att vardera primer förekommer i 16 olika varianter. Tillsammans med 

användandet av temperaturgradient ökar detta chansen för att primrarna skall binda in till 

en eventuell gen kodande för ett NapC/NirT- liknande protein i genomet hos GR-1.  

 

 
 
 
 
Figur 3.5 Nukleotidsekvensen för de degenererade primrarna F1 0309 ASB (uppströms) och  

F1 0309 ASB (uppströms): 5’ TGC/T 
G/CCI GAC/T TGC CAC/T ITI CC 3’

    

R10309 ASB (nedströms): 
5’ CC C/TTT G/ATG GCA G/ATC GAT G/ACA IGT 

’

R10309 ASB (nedströms). Primrarna användes för Touchdown PCR-analys i ett försök att finna  
en gen som kodar för ett NapC/NirT-liknande protein i genomet hos GR-1. 
 

PCR-reaktionen med DNA från GR-1 resulterade i en produkt på omkring 300 baspar. I 

figur 3.6 syns denna produkt i prov 3 och 4. Blankprovet visar att inga förorenande DNA-

fragment stört PCR-reaktionen. Det positiva kontrollprovet med DNA från E. coli 

uppvisar en produkt som det bör, eftersom nukleotidsekvenser för NapC/NirT-homologer 

från E. coli ingick i den sekvenssammanställning som låg till grund för 

primerkonstruktionen. Samma PCR-analys har tidigare gjorts på I. dechloratans. 

Analysen resulterade inte i någon PCR-produkt för denna bakterie. Det positiva 

kontrollprovet med E. coli-DNA uppvisade dock en produkt även vid detta tillfälle 

(Smedja Bäcklund 2003/2004). 

 

Det går inte att avgöra om PCR-produkten från GR-1 verkligen är en sekvens från en gen 

kodande för ett NapC/NirT-liknande protein eftersom det kan finnas andra gener i 

bakteriens genom som innehåller nukleotissekvenser för två eller flera hemmotiv och till 

vilka primrarna kunnat binda in. Eftersom GR-1 och D. aromatica uppvisar nära 

släktskap baserat på en fylogenetisk analys av (per)kloratreduktasets α-subenhet samt att 
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homologi råder mellan β-subenheternas N-terminaler hos de två bakterierna (Bender et al 

2005), har dock primrarnas inbindningsmöjlighet till gener för olika multihemmotiv-

innehållande proteiner undersökts för D. aromatica. De utvalda generna kodar för 

subenhet III i cbb3-oxidas, ett lösligt cytokrom c, det c-cytokrom (c554) som finns i 

operonet för (per)kloratreduktas samt tre NapC/NirT-liknande proteiner. Undersökningen 

visade att primrarna har bäst förutsättning att binda in till de tre generna som kodar för 

NapC/NirT-liknande proteiner och framför allt till deras nukleotidsekvenser som 

motsvarar hemmotiv 2 och 4. För två av generna skiljer endast en nukleotid i hemmotiv 2 

för den uppströms primern och ingen nukleotid i hemmotiv 4 för den nedströms primern. 

För den tredje genen kodande för ett NapC/NirT-liknande protein skiljer en nukleotid i 

hemmotiv 2 för den uppströms primern och fyra nukleotider i hemmotiv 4 för den 

nedströms primern (se bilaga 3.1). Detta talar för att PCR-produkten från GR-1 är en 

nukleotidsekvens från en gen som kodar för ett NapC/NirT-liknande protein. Det skulle 

även kunna vara en blandning av nukleotidsekvenser från olika gener för NapC/NirT-

liknande protein eftersom en PCR-produkt för gensekvensen mellan hemmotiv 2 och 4 

från de tre undersökta generna för NapC/NirT-liknande protein hos D. aromatica skulle 

bli lika stor i samtliga tre fall (se bilaga 3.2).  

 
Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5  

 
 
 
 2176 

1766 
1230 
1033 
 
653 
517 
453 
 
298 
 
 
234/220 

154 

394 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figur 3.6  Resultat efter PCR och detektion på 2 % 
   agarosgel. Prov 1 och 2 är blankprov respektive 
   positivt kontrollprov. PCR-reaktionerna med DNA 
   från GR-1 (prov 3 och 4) uppvisar en produkt på 
   omkring 300 bp. Prov 5 är markör och innehåller 
   DNA-fragment med storlekarna 2176, 1766, 1230, 
   1033, 653, 517, 453, 394, 298, 234/220 och 154 bp. 
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Om PCR-produkten är en sekvens från en gen för ett NapC/NirT-liknande protein som 

uttrycks hos (per)kloratodlade GR-1 bör ett av de membranbundna peptidbanden utgöras 

av ett NapC/NirT-liknande protein och som redan framkommit i avsnitt 3.2.1 finns det 

två, eventuellt tre, peptidband som skulle kunna motsvara ett sådant protein. Om PCR-

produkten vid framtida analyser verkligen visar sig vara en del av en gen kodande för ett 

NapC/NirT-liknande protein som uttrycks hos (per)kloratodlade GR-1, återstår det att 

undersöka om dess produkt fungerar som en elektrondonator till det periplasmiska 

(per)kloratreduktaset. 

 

3.4 Slutsatser 

 

Inga resultat som framkommit under arbetet talar emot hypotesen om att GR-1 och D. 

aromatica skulle använda ett NapC/NirT-liknande protein som elektronöverförare till det 

periplasmiska (per)kloratreduktaset. PCR-analysen resulterade i en produkt som troligtvis 

är en sekvens från en gen som kodar för ett NapC/NirT-liknande protein och två, 

eventuellt tre, kandidater för ett NapC/NirT-liknande protein hittades i membranet hos 

GR-1. Vidare analys av peptidbanden samt PCR-produkt är dock nödvändigt om man 

med säkerhet skall kunna verifiera/förkasta teorin.  

 

Vad gäller I. dechloratans och hypotesen om att denna bakterie använder ett lösligt  

cytokrom c för elektronöverföring till sitt kloratreduktas så har inget framkommit under 

arbetet som talar emot detta. Tre kandidater för lösliga cytokrom c-proteiner hittades och 

om man antar att ett utgörs av det som överför elektroner till det terminala cbb3-oxidaset 

så återstår två möjliga kandidater. För teorin talar även att de försök som tidigare gjorts 

med att påvisa genen för ett NapC/NirT-liknande protein hos denna bakterie gett negativt 

resultat.  
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Bilaga 2.2: Molekylviktsbestämning av membranbundna c-cytokromer från GR-1 
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Bilaga 3.2: PCR-produkter för nukleotidsekvensen mellan hemmotiv 2 och 4 i gener för 

NapC/NirT-liknande protein hos D. aromatica 

 



Bilaga 1: Recept 
 
PC-medium (1 liter) 
Trypton    5 g 
Jästextrakt    2,5 g 
dH2O upp till slutvolymen 1 liter.  
pH 7,0, justeras med HCl 
 
Medium 465 
Na2HPO4 x 2 H2O   3,50 g 
KH2PO4    1,00 g 
(NH4)2SO4    0,50 g 
MgCl2 x 6 H2O   0,10 g 
Ca(NO3)2 x 4 H2O   0,05 g 
Trace element solution SL-4  1,00 ml 
dH2O     1000,00 ml 
pH 7,25 
 
Trace element solution SL-4 
EDTA     0,50 g 
FeSO4 x 7 H2O   0,20 g 
Trace element solution SL-6  100,00 ml 
dH2O     900,00 ml 
 
Trace element solution SL-6 
ZnSO4 x 7 H2O   0,10 g 
MnCl2 x 4 H2O   0,03 g 
H3BO3     0,30 g 
CoCl2 x 6 H20    0,20 g 
CuCl2 x 2 H2O    0,01 g 
NiCl2 x 6 H2O    0,02 g 
Na2MoO4 x 2 H2O   0,03 g 
dH2O     1000,00 ml 
 
Tris/MES-separationsgel med 15 % akrylamid 
dH2O     2,44 ml 
Resolving gel buffer   2,5 ml 
Akrylamid (T=30%; C=2,6%) 5,0 ml 
10 % Ammoniumpersulfat  50 µl 
TEMED    10 µl 
 
Resolving gel buffer (Kashino et al 2001) 
3 M Tris 
0,65 M MES 
0,5 % SDS 
pH~9, justeras ej 



Tris-stackgel med 4 % akrylamid 
dH2O     2,44 ml 
Stacking gel buffer   1,0 ml 
Akrylamid (T=30%; C=2,6%) 533 µl 
10 % Ammoniumpersulfat  20 µl 
TEMED    5 µl 
 
Stacking gel buffer (Kashino et al 2001) 
0,625 M Tris 
0,5 % SDS 
pH 6,8, justeras med HCl 
 
10x TBE- buffert (1 liter) 
Trisbas     108 g 
Borsyra    55 g 
EDTA     7,4 g 
Löses i 1 liter dH2O 



Bilaga 2.1: Standardkurva och molekylviktsbestämning av periplasmiska  
c-cytokromer från GR-1 

 
 

 
Prov 3: Prestained Protein Ladder  
Mw (kDa) Log Mw Vandringssträcka (mm)   

170 ej med i standardkurvan   
130 ej med i standardkurvan   
95 ej med i standardkurvan   
72 1,86 22    
55 1,74 37    
43 1,63 50,5    
34 1,53 66,5    
26 1,41 85,5    
17 1,23 125    
11 1,04 167,5    
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Lutning -178,49 
Intercept 345,58 
r -0,9928 
x-medel 1,4928 
y-medel 79,1429 
Sxx 0,4941 
Syy 15971,9 

 Sr 6,7926 

 
 
 
 
 

GR-1          

 Vandringssträcka (mm) Y-medel X-medel Sc 
Log 

 konf.bredd Mw Konf.bredd 
Bandnr. Prov 1 Prov 4 Prov 5  (mm) (Log Mw)    (kDa)  (kDa) 

1 ej uppmätt e.u. e.u.             
2 32 34 34 33,33 1,749 -0,030 -0,04409 56,2 ±0,9 
3 46 47,5 49,5 47,67 1,669 -0,028 -0,04147 46,7 ±0,9 
4 74 76,5 77,5 76,00 1,510 -0,026 -0,03900 32,4 ±0,9 
5 94 97 97 96,00 1,398 -0,027 -0,03971 25,0 ±0,9 
6 136 138 138 137,33 1,167 -0,032 -0,04696 14,7 ±0,9 
7 168 170 171 169,67 0,986 -0,038 -0,05639 9,7 ±0,9 

 
 



Bilaga 2.2: Standardkurva och molekylviktsbestämning av membranbundna  
c-cytokromer från GR-1 

 
 

 Prestained Protein Ladder #SM0671 Lot:00017188 
Mw (kDa)  

 
Log Mw Vandringssträcka (mm)    

170 ej med i standardkurvan    
130 ej med i standardkurvan     
95 ej med i standardkurvan    
72 1,86 25,5     
55 1,74 39,0     
43 1,63 49,5     
34 1,53 65,0     
26 1,41 80,5   

 
 
 
 
   

17 1,23 113,5      
11 ej med i standardkurvan     
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Lutning -139,11 
Intercept 280,29 
r -0,9941 

 
 
 

 
 
 
 
 

GR-1   

x-medel 1,5680 
y-medel 62,167 
Sxx 0,2564 
Syy 5020,8 
Sr 3,8435 

       

 Vandringssträcka (mm)  Y-medel  X-medel Sc 
Log 

konf.bredd Mw Konf.bredd 
Bandnr. Prov 1 Prov 2 Prov 3 (mm) (Log Mw)   (kDa) (kDa) 

1 35,5 35 35 35,2 1,762 -0,022 -0,03298 57,8 ±0,9 
2 45 44,5 44,5 44,7 1,694 -0,021 -0,03073 49,4 ±0,9 
3 50 49 49 49,3 1,660 -0,020 -0,02994 45,7 ±0,9 
4 68,5 68,5 68 68,3 1,524 -0,020 -0,02922 33,4 ±0,9 
5 89 88 88,5 88,5 1,379 -0,022 -0,03280 23,9 ±0,9 
6 102 101,5 101 101,5 1,285 -0,025 -0,03695 19,3 ±0,9 
7 117,5 117,5 116,5 117,2 1,173 -0,029 -0,04320 14,9 ±0,9 
8 149,5 148,5 148 148,7 0,946 -0,039 -0,05811 8,8 ±0,9 

 
 



Bilaga 3.1: Sammanställning över de använda primrarnas överrensstämmelse med 
optimala primrar för utvalda gener hos D. aromatica 
 
 
Tabell 1. De rödmarkerade nukleotiderna i de optimala uppströms primrarna överrensstämmer ej med 

sekvensen i den använda uppströms primern F1 0309 ASB. I aminosyrasekvenserna är 
hemmotivet CXXCH markerat med fet stil. Observera att det för de tre generna kodande för 
NapC/NirT- liknande protein endast skiljer en nukleotid mellan använd uppströms primer och 
optimal uppströms primer för hemmotiv 2. 

 
F1 0309 ASB (uppströms):   5’ TGC/T  G/CCI  GAC/T  TGC  CAC/T  ITI  CC 3’

Gener hos D. aromatica Hemmotiv Aminosyrasekvens Optimal uppströms primer 
    

1 5’CMQCHGA3’ 5’TGC ATG CAG TGT CAT GGT GC3’ 
2 5’CVGCHGM3’ 5’TGC GTT GGA TGC CAC GGT AT3’ 
   

 
Cyrochrome c oxidase cbb3-
type, subunit III (FixP) 
NCBI, GeneID: 3569107    
    

1 5’CTKCHDS3’ 5’TGC ACC AAA TGT CAC GAC TC3’ 
2 5’CVGCHVT3’ 5’TGC GTG GGT TGC CAC GTA AC3’ 
3 5’CESCHGA3’ 5’TGC GAA TCC TGC CAC GAA GC3’ 

 
Cytochrome c-554 precursor 
NCBI, GeneID: 3567422 

4 5’CARCHLN3’ 5’TGT GCT CGT TGC CAT CTC AA3’ 
    

1 5’CVACHGA3’ 5’TGT GTC GCC TGC CAT GGC GC3’ 
2 5’CAGCHGP3’ 5’TGT GCC GGT TGT CAC GGA CC3’ 
   

 
Cytochrome c, class I 
NCBI, GeneID: 3568792 

   
    

1 5’CTSCHEM3’ 5’TGC ACC TCC TGC CAC GAG AT3’ 
2 5’CSDCHVP3’ 5’TGC TCC GAC TGC CAC GTG CC3’ 
3 5’CRNCHDT3’ 5’TGC CGG AAC TGT CAT GAC AC3’ 

 
NapC/NirT cytochrome c, N-
terminal 
NCBI, GeneID: 3568726 4 5’CIDCHYG3’ 5’TGT ATC GAT TGT CAC TAT GG3’ 
    

1 5’CISCHEM3’ 5’TGT ATT TCA TGT CAT AAA TG3’ 
2 5’CSDCHVP3’ 5’TGC TCG GAC TGC CAT GTA CC3’ 
3 5’CRNCHSF3’ 5’TGC CGC AAC TGT CAC AGT TT3’ 

 
NapC/NirT cytochrome c, N-
terminal 
NCBI, GeneID: 3567419 4 5’CIDCHKG3’ 5’TGT ATC GAT TGC CAC AAA GG3’ 
    

1 5’CISCHEM3’ 5’TGT ATT TCC TGT CAC GAG AT3’ 
2 5’CPDCHVP3’ 5’TGT CCG GAT TGT CAC GTG CC3’ 
3 5’CRNCHRF3’ 5’TGC CGC AAC TGC CAT CGT TT3’ 

 
NapC/NirT cytochrome c, N-
terminal 
NCBI, GeneID: 3567781 4 5’CIDCHKG3’ 5’TGT ATC GAC TGC CAC AAG GG3’ 
    



Tabell 2. De rödmarkerade nukleotiderna i de optimala nedströms primrarna överrensstämmer ej med 
sekvensen i den använda nedströms primern R1 0309 ASB. I aminosyrasekvenserna är 
hemmotivet CXXCH markerat med fet stil. Observera att det för två av generna kodande för 
NapC/NirT-liknande protein inte skiljer någon nukleotid mellan använd uppströms primer och 
optimal uppströms primer för hemmotiv 4. 

 
R1 0309 ASB (nedströms): 

5’ CC C/TTT G/ATG GCA G/ATC GAT G/ACA IGT 3’ 

 
Gener hos D. aromatica Hemmotiv Aminosyrasekvens Optimal nedströms primer 

    
1 5’YCMQCHGA3’ 5’GC ACC ATG ACA CTG CAT GCA GTA3’ 
2 5’GCVGCHGM3’ 5’AT ACC GTG GCA TCC AAC GCA ACC3’ 
   

 
Cyrochrome c oxidase cbb3-
type, subunit III (FixP) 
NCBI, GeneID: 3569107    
    

1 5’ACTKCHDS3’ 5’GA GTC GTG ACA TTT GGT GCA TGC3’ 
2 5’NCVGCHVT3’ 5’GT TAC GTG GCA ACC CAC GCA GTT3’ 
3 5’TCESCHGA3’ 5’GC TTC GTG GCA GGA TTC GCA GGT3’ 

 
Cytochrome c-554 
precursor 
NCBI, GeneID: 3567422 4 5’ACARCHLN3’ 5’TT GAG ATG GCA ACG AGC ACA TGC3’ 
    

1 5’ICVACHGA3’ 5’GC GCC ATG GCA GGC GAC ACA GAT3’ 
2 5’ACAGCHGP3’ 5’GG TCC GTG ACA ACC GGC ACA GGC3’ 
   

 
Cytochrome c, class I 
NCBI, GeneID: 3568792 

   
    

1 5’FCTSCHEM3’ 5’AT CTC GTG GCA GGA GGT GCA AAA3’ 
2 5’TCSDCHVP3’ 5’GG CAC GTG GCA CTA GGA GCA GGT3’ 
3 5’ECRNCHDT3’ 5’GT GTC ATG ACA GTT CCG GCA TTC3’ 

 
NapC/NirT cytochrome c, 
N-terminal 
NCBI, GeneID: 3568726 4 5’TCIDCHYG3’ 5’CC ATA GTG ACA ATC GAT ACA GGT3’ 
    

1 5’FCISCHEM3’ 5’CA TTT ATG ACA TGA AAT ACA GGA3’ 
2 5’KCSDCHVP3’ 5’GG TAC ATG GCA GTC CGA GCA AAC3’ 
3 5’ECRNCHSF3’ 5’AA AGT GTG ACA GTT GCG GCA TTC3’ 

 
NapC/NirT cytochrome c, 
N-terminal 
NCBI, GeneID: 3567419 4 5’TCIDCHKG3’ 5’CC TTT GTG GCA ATC GAT ACA GGT3’ 
    

1 5’FCISCHEM3’ 5’AT CTC GTG ACA AGG AAT ACA AGT3’ 
2 5’TCPDCHVP3’ 5’GG CAC GTG ACA ATC CGG ACA AGT3’ 
3 5’ECRNCHRF3’ 5’AA ACG ATG GCA GTT GCG GCA TTC3’ 

 
NapC/NirT cytochrome c, 
N-terminal 
NCBI, GeneID: 3567781 4 5’TCIDCHKG3’ 5’CC CTT GTG GCA GTC GAT ACA GGT3’ 
    
 



Bilaga 3.2: PCR-produkter för nukleotidsekvensen mellan hemmotiv 2 och 4 i gener 
för NapC/NirT-liknande protein hos D. aromatica 
 
 
Tabell 1. Nukleotidsekvenser för tre gener kodande för NapC/NirT-liknande protein hos D. aromatica. 

Sekvensen mellan hemmotiv 2 och 4 är rödmarkerad och skulle ge en PCR-produkt på 296 
baspar i samtliga fall. 

NCBI, GeneID:3568726, gen för NapC/NirT-cytochrome 
NC_007298. Reports  Dechloromonas aro...[gi:71905642] 
>gi|71905642:c1700723-1700136 Dechloromonas aromatica RCB, complete 
genome 
ATGATTTCAATCTGGCAACGCTTCCGTGCCCAAAAGCCTTGGGCAAAAATTCTCGAAGTCGAGGCGATCG 
TCCTGATGTTGATTGGTGCGCTATTGATGGCCGGCGGCAAGCTGTCGCTCGACCATACGAATACGATCGA 
GTTTTGCACCTCCTGCCACGAGATGAAGAACAACAACTACGAGGAATACAAGCACACCATCCACGCCATG 
AACCGCACCGGCGTCAAGGCAACCTGCTCCGACTGCCACGTGCCGCACGAATTCGTCGACACGATGATCC 
GCAAGATCAAGGCCTCCAATGATGTCTTTCAGCACCTGATGGGCACCATCGACACCAAGGAGAAGTTCGA 
AGCACATCGCCTTGAACTCGCCAAGCGAGTCTGGCTACGCATGAAGGAAAGCGACTCCCGGGAATGCCGG 
AACTGTCATGACACCAAGGCCATGGACCCGGAAAAACAGGGGAAAACGGCCCAGAAGCAACATCAAAAAC 
TGGCTTCTGGTGAGCGGACCTGTATCGATTGTCACTATGGCATCGCCCATAAGGAACCCGAAGGGGGAGT 
TGAGCCTCGTGATGTCGTGGGAAAATAG 
 
NCBI, GeneID:3567419, gen för NapC/NirT-cytochrome 
NC_007298. Reports  Dechloromonas aro...[gi:71905642] 
>gi|71905642:c2777319-2776744 Dechloromonas aromatica RCB, complete 
genome 
ATGAAAAACATTCTCAGATCGCTACGCCAACCAAGCACTAAATATTCACTTTTGGGCTTGCTCTCTATAG 
GCTTTATCGCAGGCATCTTCTTTTGGGGGGGCTTTAATACCGTAATGGAAGCCACCAACACACTTGAATT 
CTGTATTTCATGTCATGAAATGCGTGACAACGTATATCAGGAATACAAGGAAACCATTCACTTTACCAAT 
CGCACTGGCGTTCGCGCCGTTTGCTCGGACTGCCATGTACCCAAGGACTGGGGCCACAAGATGATGCGCA 
AGATCCAAGCGAGTGGCGAAGTCTACGGCAAACTCATGGGAACCATTGATACCAAGGAAAAGTTTGAAGC 
CAAGCGCCTCGAACTAGCCGAACACGAATGGGCACGAATGAAAGCCAGCGATTCGCGCGAATGCCGCAAC 
TGTCACAGTTTTGAAGGCATGAACACGGAAAAGCAAAAATTACGCGGTGCCAAAATGCACAAAATCGCTC 
AGGACGATAAAAAGACCTGTATCGATTGCCACAAAGGTATCGCCCACCGCAAACCGAAAGGTATGAAAGA 
GGAAGATGACGAGTGA 
 
NCBI, GeneID3567781, gen för NapC/NirT-cytochrome 
NC_007298. Reports  Dechloromonas aro...[gi:71905642] 
>gi|71905642:c3763535-3762888 Dechloromonas aromatica RCB, complete 
genome 
ATGAGTCTCGAAAAATATATGCCCGCTTGGGTCAAGCGGATCGGCTTGGTCACTGTGCTGTTGATTTTCG 
TCGCAGGTATTGTTTTCTGGGGCGGTTTCAACTGGGCGCTGGAGGCAACCAACAAGGAAGCTTTCTGTAT 
TTCCTGTCACGAGATGGAAGAGAACGTTTTCAAGGAATACCAGAACACCATCCACTATACGAATCGGACC 
GGGGTGCGTGCCACTTGTCCGGATTGTCACGTGCCCAAGGAGTGGGGGCCGAAGATGATTCGCAAGATGC 
AGGCCTCCAACGAAGTGCTGCACAAGATTCTGGGCAGCGTCGATACGCCGGAGAAGTTCAACAAGAAGCG 
TCACGAACTGGCGCAGCACGAATGGGATCGCATGAAGGCCAGCGATTCACGTGAATGCCGCAACTGCCAT 
CGTTTCGACTTCATGGACTACACCGAGCAGGGTAATCGTGCTGCGCGTATGCACCCGAAGGCGTTCGACG 
AAGGCAAAACCTGTATCGACTGCCACAAGGGTATTGCTCACCAGTTGCCGGCGATTGACCAGCATATTGG 
CAAGCAAAATGACGGTGCGGTCGCGATCTCCCACGGCGAAAAACCGGCTGAGCCGGCCAAGGAAGAAGGC 
AAGCCAGAGAGCAAGTAA 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=71905642
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=71905642
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=71905642
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