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Sammanfattning 
 

Oxoklorater är anjoner som delvis förekommer naturligt i naturen men också sprids via olika 

föroreningar från bland annat pappersindustrin. Dessa föreningar är skadliga för både naturen 

och människor vilket gör det nödvändigt att finna ett bra sätt för nedbrytning av dem. Det 

finns två olika typer av bakterier som kan använda oxoklorater som elektronacceptorer under 

sin metabolism, bakterier som bryter ner klorat och bakterier som bryter ner både perklorat 

och klorat. En bakterie som kan bryta ner klorat under anaeroba förhållanden är Ideonella 

dechloratans vilken har gener för kloritdismutas och kloratreduktas som är enzymer för 

nedbrytning av klorat. Genuttryck och enzymaktivitet av kloritdismutas induceras under 

anaeroba förhållanden vilket gör det intressant att ta reda på hur denna reglering går till för att 

bättre kunna utnyttja dessa bakterier vid biologisk vattenrening. För att studera uttrycket av 

genen för kloritdismutas har en möjlig promotor- och reglersekvens tidigare klonats i en 

reportervektor som förts in i Escherichia coli (E.coli) bakterien XL-1 blue. Detta arbete gick 

ut på att utveckla en β-galaktosidas assay för kvantifiering av genuttrycket i detta system och 

tillämpa metoden på aeroba respektive anaeroba bakteriekulturer. Metoden optimerades för 

odling i LB-medium och mätningarna av genuttrycket visade högre promotoraktivitet under 

anaeroba jämfört med aeroba odlingsförhållanden för samtliga studerade kloner. Detta 

betyder att alla kloner innehåller en sekvens som kan fungera som promotor i E. coli och att 

dess aktivitet ökar under anaeroba förhållanden.  
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Abstract 
 

Oxochlorates are anions with a partially naturally occurrence in nature but are also spread by 

human activities, including the paper industry. These compounds are harmful to both nature 

and humans, which makes it necessary to find a good way for their degradation. There are 

two different kinds of bacteria that can use oxochlorates as electron acceptors in their 

metabolism, bacteria that break down perchlorate and bacteria that break down both 

perchlorate and chlorate. A bacterium that can break down chlorate under anaerobic 

conditions is Ideonella dechloratans which holds the genes for chlorite dismutase and 

chlorate reductase which are enzymes for the degradation of chlorate. Gene expression and 

enzyme activity of chlorite dismutase are induced under anaerobic conditions, which makes it 

interesting to find out how this regulation functions in order to better exploit these bacteria in 

biological wastewater treatment. To study the expression of the gene for chlorite dismutase a 

potential promoter and regulatory sequence has previously been cloned in a reporter vector 

and transformed into Escherichia coli (E.coli) bacterium XL-1 blue. This work was to 

develop a β-galactosidase assay for the quantification of gene expression in this system and 

apply it to aerobic and anaerobic bacterial cultures. The method was optimized for cultivation 

in LB-medium and measurements of gene expression showed higher promoter activity during 

anaerobic compared with aerobic culture conditions for all of the studied clones. This means 

that all the clones contain a sequence which can function as promoter in E. coli, and that its 

activity increases during anaerobic conditions. 
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Förkortningar 
 

 

 

Cld  Kloritdismutas 

 

Clr Kloratreduktas 

 

IPTG  Isopropyl- β-D-1-thiogalaktopyranosid 

 

LB  Luria Bertani broth  

 

OD  Optisk densitet 

  

ONPG  o-nitrofenyl-β-D-galaktosid 

 

ÖN  Över natt 

 

dH2O  Destillerat vatten  
 

MCS  Multiple cloning site 

 

E.coli  Escherichia coli 

 

FNR  Fumarat och nitrat reduktas 

 

SEM  Standars error of mean 
 

I.dechloratans Ideonella dechloratans 
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1. Inledning 

 

1.1 Oxoklorater 

Oxoklorater bland annat klorit CO2
-
, klorat CO3

-
 och perklorat CO4

-
 är anjoner som har en 

hög löslighet i vatten. Dessa är naturligt förekommande i miljön men det faktum att de 

används aktivt som raketkrut, ogräsmedel och blekmedel inom pappersindustrin gör dem till 

stora vattenföroreningar [1]. Klorat kan bland annat påverka den marina miljön genom sin 

toxicitet för alger, främst för så kallade brunalger [2] perklorat kan i för stora mängder 

påverka transporten av jod till sköldkörteln [3] och klorit kan öka toxiciteten av andra 

föroreningar, då det verkar oxiderande eller klorerande [4].  

 

På grund av spridningen av oxoklorater och dess toxicitet är nedbrytning av klorat och 

perklorat nödvändig, det är därför intressant att studera närmare. Nedbrytningen sker med 

hjälp av bakterier som under anaeroba förhållanden använder klorat eller perklorat som 

slutlig elektronacceptor. Det finns två typer av kloratreducerande bakterier, de som kan bryta 

ned perklorat och klorat, och de som bara kan bryta ner klorat. Nedbrytningen av perklorat 

och klorat sker därför antingen genom en tre- eller tvåstegsreaktion. I de bakterier som bara 

kan bryta ner klorat sker endast en tvåstegsreaktion, klorat reduceras i det första steget till 

klorit med hjälp av kloratreduktas. I perkloratreducerande bakterier reduceras perklorat med 

hjälp av perkloratreduktas först till klorat och sedan reduceras klorat till klorit. Klorit bryts 

sedan ner med hjälp av kloritdismutas till molekylärt syre och kloridjoner [5].  

 

Reaktionen: ClO4
-
 + 2e

-
→ ClO3

-
 + 2e

-
 → ClO2

-
 → O2 + Cl

-
 [5].  

 

1.2 Genreglering i fakultativt anaeroba bakterier 

Fakultativt anaeroba bakterier kan växla mellan tre olika sätt att leva, dels aerobt med syre 

dels anaerobt med någon annan elektronacceptor exempelvis nitrat, fumarat eller klorat men 

också genom fermentation hos vissa bakterier så som Escherichia coli (E.coli). Detta kräver 

olika former av genreglering, i E. coli är ett av dessa FNR-systemet (fumarat och nitrat 

reduktas). Först och främst använder sig E. coli av syre som elektronacceptor för att övergå 

till nitrat om det inte finns syre tillgängligt. Detta styrs av FNR regulatorn som fått sitt namn 

från olika mutanter med brist på nitrat och fumaratreduktion. Dess roll är att avgöra om 

cellerna växer aerobt eller anaerobt genom att känna av syre och att agera transkriptionsfaktor 
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under syrebegränsade förhållanden. När det är syrebrist aktiverar FNR ett stort antal gener 

genom att binda till FNR-boxar med följande konsensus sekvens TTGAT----ATCAA [6] 

uppströms om transkriptionsstart för att anpassa E. coli för anaerob tillväxt [7,8]. I E.coli 

finns också en Arc-bindande sekvens, denna fungerar reglerande för den aeroba 

metabolismen [8].  

 

 

1.3 Ideonella dechloratans 

Ideonella dechloratans är en stavformad, fakultativt anaerob gram-negativ bakterie med 

förmåga att växa anaerobt med hjälp av klorat som elektronacceptor i sin andningskedja och 

kan därför användas för biologisk rening av oxoklorater [9]. I I. dechloratans finns gener som 

kodar för kloratrespirationen vilket kan ses i figur 1, de sitter tillsammans som ett genkluster 

med generna för kloratreduktas och kloritdismutas. Genen för kloratreduktas består av tre 

olika delar generna clrA, clrB och clrC. Uppströms hittar man genen för kloritdismutas, cld. 

Mellan dessa sitter en insertionssekvens, ISIde1 [10].  

 

 

Figur 1. Genklustret som kodar för kloratmetabolism i I.dechloratans [10].  

 

1.3.1 Kloritdismutas i I. dechloratans 

Kloritdismutas är ett hemprotein med homotetramer form. Det har en massa på 25 kDa per 

subenhet och finns i periplasman hos I. dechloratans [11]. Det transkriberas åt motsatt håll 

och befinner sig uppströms genen för kloratreduktas vilket kan ses i Figur 1 [10]. Genen för 

kloritdismutas ger större uttryck under anaeroba odlingsförhållanden än vad den gör i aeroba 

odlingsförhållanden [12]. Det är inte känt hur denna reglering går till ännu men det finns 

sekvenser i cld som skulle kunna fungera reglerande. Detta är bland annat en sekvens vilken 

liknar en FNR-box och en trolig Arc sekvens. Arbetet med att undersöka dessa sekvenser och 

dess betydelse för regleringen i kloritdismutas har påbörjats. En gensekvens från cld har 

under tidigare examensarbeten klonats in i en E.coli bakterie vid namn XL-1 blue med hjälp 

av plasmiden pQLacZ-1. Dessa kloner används i det här arbetet.  



  

 

  8 

 

5'GCGAGGTCGGCGTCAGTGTCGGGCGGTTGTCCCCGAGGGTCATGTTTGTTGAGAAGTCAATTTCC

ACTGGAACGGCATAGAGCCAAAAATATAGTGTTAAGTTTCGGAGAAACTCTTGACTTAAATCAAA

CACATAAAAAAGGAGAAATGCGAAGATTCGTGCACTTTCCGCTTGCTCGGCGACC AAGCCGCCCA 

GC 3' 

Trolig promotorsekvens Experimentell transkriptionsstart Möjlig FNR-box Möjlig arcA bindande sekvens 

 

Figur 2. Gensekvens från kloritdismutas som tros vara klonad i pQLacZ1 

I figur 2 visas den sekvens som är klonad in i pQLacZ1 i tidigare arbeten [13,14]. Den troliga 

promotorsekvensen, FNR-boxen och transkriptionsstart är markerade. Denna sekvens ligger 

uppströms den kodande genen för cld.  

 

1.4 pQLacZ-1  

pQLacZ-1 är en plasmid som konstruerats fram från plasmiderna pRS415 och pJAK13[15]. 

Den är baserad på IncQ replikonet i plasmiden pJAK13 som är ett derivat från plasmiden 

pMMB67HE. pQLacZ-1 har bildats genom att ett fragment som innehåller genen för lacZ 

klyfts ut från pRS415 och ligerats in i pJAK13 vilket resulterar i att lac-promotorn och andra 

reglerande sekvenser saknas. Detta gör att pQLacZ-1 inte bildar en detekterbar produkt i form 

av β-galaktosidas [15].  

 

 

Figur 3. Visar pQlacZ1, dess lacZ gen samt mcs och gen för spektinomycin resistens [16]. 

 

pQLacZ-1 som kan ses i figur 3 [16] är 17,1 kb stor och har ett multipel cloning site (MCS) 

på 210 baspar som innehåller fyra olika unika säten för restriktionsenzymer att klyva vilket 

gör det möjligt att ligera in ett insert. Den har också en gen som ger resistens för 

spektinomycin vilket är ett bra sätt att selektera ut bakterier innehållande plasmiden. 

mRNA 
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pQLacZ-1 kan användas för att undersöka om en sekvens innehåller en promotorregion då 

den själv saknar promotor för lacZ och den sekvens man vill undersöka kan med hjälp av 

MCS sättas in precis framför lacZ så att den kan sätta igång transkription av genen om den 

innehåller en promotorsekvens. pQlacZ-1 kan till skillnad mot andra plasmider som bara har 

delar av LacZ genen, användas i andra bakterier än E. coli då den har hela LacZ genen och 

kan bilda helt β-galaktosidas om en promotor tillsätts [17]. pQlacZ-1 är en framställd broad 

host plasmid vilket gör den till en väldigt användbar vektor för att skapa rekombinanta 

bakterier just av den anledningen att den kan replikeras i många olika värdceller [18]. Då det 

kan vara svårt att transformera I. dechloratans och att pQLacZ-1 är en stor plasmid vilket 

också kan göra den svår att transformera så har istället E.coli transformerats med pQLacZ-1 

innehållande insert från den delen av gensekvens uppströms cld som visas i Figur 2. Detta 

skedde i tidigare arbeten och gav upphov till tre kloner som i detta arbete har analyserats med 

hjälp av β-galaktosidas assay.  

 

1.5 β-galaktosidas och β-galaktosidas assay 

β-galaktosidas är ett enzym som kodas av genen LacZ. Enzymet katalyserar hydrolysen av β-

D-galaktosider. För att mäta enzymets aktivitet kan olika kromogena substrat användas, dessa 

är färglösa men ger vid hydrolys en färgad produkt. Ett vanligt substrat som används till detta 

är ortho-Nitrophenyl-β-galactoside (ONPG) som i närvaro av β-galaktosidas hydrolyseras till 

galaktos och o-nitrofenol. O-nitrofenol har en gul färg som kan mätas genom dess absorbans 

vid 420 nm. Om koncentrationen ONPG är tillräckligt stor kan ett linjärt samband förväntas 

med β-galaktosidas assay då mängden o-nitrofenol som produceras är proportionell mot tiden 

för reaktionen och mängden enzym som är tillgängligt. Det finns en standardiserad metod 

som ofta används för β-galaktosidas assay, den så kallade Miller metoden [19]. Miller 

metoden bygger på teorin bakom enzymet β-galaktosidas och dess nedbrytning av ONPG för 

att kunna mäta enzymaktiviteten hos en bakterie. Aktiviteten i ett prov mäts med så kallade 

Miller units och dessa jämförs med aktiviteten hos en positiv kontroll och en negativ kontroll. 

Den negativa kontrollen ska då vara designad för att inte ge något uttryck och den positiva 

kontrollen för att ge fullt uttryck av enzymet β-galaktosidas. Denna metod har med vissa 

modifikationer använts i den här studien.  
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2. Syfte 
 

Syftet med arbetet var att utveckla en reproducerbar metod för β-galaktosidas assay för att 

mäta aktiviteten från en möjlig promotorregion för kloritdismutas som är insatt i plasmiden 

pQLacZ-1 som i sin tur transformerats in i E. coli bakterien XL-1 blue. Syftet var också att 

använda metoden för att undersöka om det är någon skillnad i promotoraktivitet om cellerna 

odlats under anaeroba jämfört med aeroba förhållanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

  11 

 

 

3. Material och metod 

 

3.1 Kloner och bakteriestammar  

Under arbetet har två olika typer av E.coli bakterier använts XL-1 blue och SH7met. SH7met 

användes som positiv kontroll då den, som de flesta olika E. coli bakterier, producerar β-

galaktosidas. XL-1 blue producerar inget β-galaktosidas då den saknar en stor del av sin lacZ 

gen. XL-1 blue används transformerad med en pQLacZ-1 plasmid (som är en gåva från 

James W. Wilson, Department of Biology, Villanova University, Villanova, USA), både som 

den är och med olika insert. De olika klonerna kommer från tidigare examensarbeten under 

våren och hösten 2012 [13,14]. Insertet kan ses i figur 2.  

 

 

3.2 Odling i minimalmedium 

Kloner och kontroller odlades upp från fryskulturer på LB plattor (Appendix I). De plattor 

där kloner och den negativa kontrollen odlades hade gjutits med spektinomycin (100 µg/ml). 

Från plattorna togs en koloni till odling ÖN i Falconrör med 5 ml LB medium och 

spektinomycin (100 µg/ml) i de rör där kloner och negativ kontroll odlades. Den positiva 

kontrollen på samma sätt fast utan antibiotika. Rören centrifugerades dagen efter ÖN 

odlingen, 3500 rpm med rotor SLA-1500 (Sorvall™) i fem minuter och resuspenderades i 50 

ml minimalmedium (Appendix I) med spektinomycin (100 µg/ml) för kloner och negativ 

kontroll och utan antibiotika för den positiva kontrollen i 500 ml E-kolvar. Start OD mättes 

vid 600 nm. Bakterierna odlades på skak i 37˚C med regelbundna OD600 mätningar upp till 7 

h och fick fortsätta växa ÖN. Dagen efter togs 5 ml bakteriekultur till 50 ml nytt 

minimalmedium med spektinomycin (100 µg/ml) och odlades ännu en gång upp till 7 h. 

Tillväxtkurvor gjordes med OD600 avsatt mot tid för att identifiera när bakterierna växte 

exponentiellt vilket var vid ett OD600 0,6-0,8 då sattes en del (1 ml) bakterier på is för 

användning i β-galaktosidas assayen.  

 

Olika recept på minimalmedium provades: minimalmedium I med glycerol som kol- och 

energikälla, minimalmedium II med glukos som kol- och energikälla, minimalmedium II med 

fem gånger så mycket tiamin-HCl (Sigma Aldrich) (100 µg/ml), minimalmedim II berikat 

med FeSO4 (0,1 mM) och minimalmedium II med både den höga koncentrationen tiamin 



  

 

  12 

(100 µg/ml) och tillsats av FeSO4 (0,1 mM) (Appendix I). Vilket gav sammanlagt fem olika 

varianter av minimalmedium.  

 

3.3 Aerob odling i LB medium  

Upparbetningen från fryskulturer genomfördes som för odling i minimalmedium fram till att 

ÖN kulturer ympades till nytt medium. Här ympades 2000µl kultur till 50 ml LB-medium 

(Appendix I) med spektinomycin (100 µg/mg) till kloner och negativ kontroll, 500 µl IPTG 

(100 mM) till den positiva kontrollen SH7met. Odlingarna skedde i 500 ml E-kolvar med ett 

start OD600 mätt till ~0,1. Bakterierna odlades sedan på skak i 37˚C under 1-2.5 h tills de 

kommit upp i exponentiell fas vid ett OD600 på ~0,7 då sattes en del av bakterierna (1 ml) på 

is i 20 min för att stoppa tillväxten innan de togs till assayen. En del av bakterierna odlades 

fortsatt i 2-3 h och tillväxtkurvor gjordes. 

 

3.4 Anaerob odling i LB medium   

Den anaeroba odlingen genomfördes som den aeroba odlingen med den skillnaden att 

odlingarna sattes i 50 ml E-kolvar som fylldes ända upp och förslöts med gummikork för att 

få en anaerob miljö. För att bakterierna skulle övergå till anaerob tillväxt tillsattes också en 

elektronacceptor i form av Na-nitrat (40 mM) eller dinatrium-fumarat (40 mM). Kulturerna 

odlades på skak, 37˚C i 3-5 h till dess att de nått ett OD600 på ~0,7 innan en del (1 ml) sattes 

på is för att stoppa tillväxten. Vidare odling för att få tillväxtkurvor gjordes även här i 3-4 h.  

   

3.5 β-galaktosidas assay 

För utprovning av optimala mätförhållanden togs till försöket varierade mängder (100 µl, 50 

µl och 25 µl) av bakteriekulturerna som stått på is (20 min) till eppendorfrör med varierad 

mängd (900 µl, 950 µl och 975 µl) Z-buffert (Appendix I) och detta blandades. Sedan 

tillsattes en droppe toluen till varje rör och dessa vortexas direkt i 10 sekunder innan de 

inkuberades i värmeskåp 37˚C i 45-50 min för att låta toluenet dunsta. Efter inkuberingen 

sattes rören på vattenbad 28˚C i 5 minuter innan 200 µl ONPG (4 mg/ml) tillsattes för att 

starta reaktionen. Efter önskad reaktionstid, när proverna fått en klar gul färg och ett OD vid 

420 nm mellan 0,6-0,9 stoppades reaktionen genom att pH höjdes till ca 11 med 500 µl 

Na2CO3 (1 M). Därefter mättes absorbansen vid 420 nm och 550 nm på en spektrofotometer 

(SHIMADZU, UV-2101PC) och antalet Miller units beräknades enligt formeln [19]: 
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      (          )

         
 

 

 

Där v=den volym bakteriekultur som tillsattes till rektionen i ml och t=reaktionstiden i 

minuter. OD420 mäts vid 420 nm och motsvarar mängden o-nitrofenol. Med OD550 mätt vid 550 

nm * 1,75 räknas den ljusspridning som cellerna i provet orsakar vid 420 nm bort och OD600 mätt 

vid 600 nm reflekterar celltätheten precis innan reaktionen. Antalet Miller units på klonerna 

ställdes sedan i jämförelse med antalet Miller units hos den positiva och negativa kontrollen. 

 

Volym (v), OD600 när cellerna skördades och reaktionstiden (t) varierades under försöken 

vilket framgår i delen för resultat och diskussion.  
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4. Resultat och diskussion 
 

4.1 Odling i minimalmedium 

Cellerna odlades först i minimalmedium I då detta används i den standardiserade proceduren. 

Odling i olika minimalmedium gav ungefär samma fördubblingshastighet för bakterierna 

vilket var 100 min för SH7met och 240 min för XL-1 blue kloner och negativ kontroll. Detta 

kan ses i figur 4 och figur 5 vilka visar tillväxtkurvor för odling i minimalmedium II med en 

tiamin koncentration på 20 µg/ml.  

 

 

Figur 4. Visar tillväxtkurvor för kloner och kontroller vid tidig lagfas i minimalmedium II 
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Figur 5. Visar tillväxtkurvor för de olika klonerna och kontrollerna i minimalmedium II.  

Odlingen i minimalmedium visade att SH7met växte med väntad fördubblingstid medan XL-

1 blue växer långsamt i minimalmedium oavsett vilket av de olika minimalmedium som 

användes. Det var ungefär samma fördubblingstid för alla olika varianter av XL-1 blue (figur 

4 och figur 5). XL-1 Blue uppvisade också en mycket lång lag-fas (figur 5), det krävdes en 

ÖN odling i 500 ml e-kolvar för att få tillväxt som kurvorna visar i figur 5. Varken extra 

tillsats av tiamin-HCl eller FeSO4 gav kortare lag-fas eller snabbare tillväxt. Anledningen för 

att tiamin tillsattes var att XL-1 Blue inte kan tillverka det själv men behöver det för normal 

tillväxt. Järn tillsattes för att fylla behovet av detta spårämne.  

 

Efter att fem olika varianter av minimalmedium testats drogs slutsatsen att XL-1 blue växte 

för långsamt vilket gjorde att den inte gick att odla från ett start OD600 vid 0,1 till exponentiell 

fas vid OD600 0,7-0,8 på en dag. Då det var viktigt att bakterierna kommit upp i exponentiell 

fas och delats tillräckligt många gånger för reproducerbarheten i assayen gjordes valet att 

övergå till odling i LB-medium.  

 

4.2 Aerob odling i LB-medium 

Odling i LB-medium resulterade i en fördubblingshastighet på 50 min för SH7met och 90 

min för XL-1 blue kloner och kontroll vilket kan ses i figur 6.  
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Figur 6. Visar tillväxtkurvor för kontroller och kloner under aeroba förhållanden.  

 

Den aeroba odlingen i LB-medium resulterade i en betydligt snabbare tillväxt och kortare 

lag-fas jämfört med odling i minimalmedium. Man kan i figur 6 se att SH7met växer något 

fortare än XL-1 blue även i LB-medium. Även här var tillväxten identisk hos klonerna 

jämfört med den negativa kontrollen vilket visar att förekomsten av insertet inte hade någon 

negativ inverkan på tillväxten. I LB-medium var det inga problem att odla upp samtliga 

kulturer till exponentiell fas under en dag.  

 

 

4.3 Anaerob odling i LB-medium  

Den anaeroba odlingen resulterade i en fördubblingstid på 90 min för SH7met och 180 min 

för XL-1 blue kloner och kontroller vilket kan ses i figur 7. I figur 8 ses även tillväxt i med 

tillsats av nitrat jämfört med fumarat vilket var med ungefär samma fördubblingstid.  
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Figur 7. Visar anaerob tillväxt för kloner och kontroller odlade med tillsats av nitrat.. 

 

 

Figur 8. Visar anaerob tillväxt med tillsats av nitrat jämfört med tillsats i fumarat. 

De anaeroba odlingarna var långsammare än de aeroba med nästan dubbelt så stora 

fördubblingshastigheter. Detta var väntat då anaerob metabolism inte ger lika mycket energi 

som aerob gör.  
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4.4 β-Galaktosidas assay 

 

För att optimera assayen odlades cellerna aerobt och både provvolym, reaktionstid och OD600 

på de skördade bakterierna varierades. Tabell 1 visar resultat över försöken med olika 

provvolym, 100 och 50 µl. I dessa skördades cellerna vid OD600= 0,7 och reaktionstiden var 

15 min som var den rekommenderade minsta reaktionstiden i standardmetoden. 

Tabell 1 Resultat för försök med varierad volym, 100 µl och 50µl 

Försök 1,1 

Variation av volym 

OD420 OD550 Miller units 

Cld2 0,652 0,013 820 

Cld3 0,027 0,001 48 

Cld4 1,304 0,014 1882 

PQlacZ (neg) 0,041 0,001 74 

SH7Met (pos)  1,5 0,011 2704 

Volym  100µl   

OD600 0,7   

Tid  15min   

Försök 1,2 

Variation av volym 

OD420 OD550 Miller units 

Cld2 0,36 0,003 686 

Cld3 0,03 0,005 37 

Cld4 0,91 0,013 1577 

PQlacZ (neg) 0,034 0,002 54 

SH7Met (pos)  0,891 0,012 1546 

Volym  50µl   

OD600 0,7   

Tid  15min   

 

 

Resultatet av variationen i provvolym visade att volymen 100 µl och 50 µl gav för stort 

uttryck vid 420 nm alltså över 0,9. Vilket gjorde att volymen 25 µl användes till försöken där 

OD600 när bakterierna skördades alltså togs till assayen varierades.  

 

Tabell 2 visar resultatet för försök med olika skörd OD600 0,4 0,6 och 0,8. Här användes 

volymen 25 µl och samma tid som i försöket med varierad volym, 15 min (tabell 1). 

Tabell 2 Visar resultat för försöken med variation i OD, 0,4/0,6/0,8. 

Försök 2,1 variation 

av OD600 

OD420 OD550 Miller units 

Cld2 0,119 0 705 

Cld3 0,114 0,05 701 
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Cld4 0,289 0,045 1400 

PQlacZ (neg) 0,095 0,071 -200 

SH7Met (pos)  0,026 0,001 170 

Volym  25 µl   

OD600 0,4   

Tid  15 min   

Försök 2,2 variation 

av OD600 

OD420 OD550 Miller units 

Cld2 0,214 0 920 

Cld3 0,169 0 751 

Cld4 0,316 0 1478 

PQlacZ (neg) 0,002 0 8 

SH7Met (pos)  0,241 0,001 1089 

Volym  25 µl   

OD600 0,6   

Tid  15 min   

Försök 2,3 OD600 OD420 OD550 Miller units 

Cld2 0,373 0,002 1340 

Cld3 0,312 0 1040 

Cld4 0,578 0,001 2000 

PQlacZ (neg) 0,037 0,021 0,0008 

SH7Met (pos)  0,695 0,021 2250 

Volym  25 µl   

OD600 0,8   

Tid  15 min   

I tabell 2 ses att vid OD600= 0,4 ges ett väldigt litet uttryck vilket kan förklaras med att 

bakterierna inte delats tillräckligt många gånger och detta leder till att dess produktion av β-

galaktosidas inte är maximal. Detta syns speciellt på SH7met vilket kan förklaras med att den 

inte riktigt kommit in i sin exponentiella fas som kan ses i figur 6. Det är viktigt för försökets 

reproducerbarhet att bakterierna delats exponentiellt. I tabell 2 ses en ökning i Miller units 

när celltätheten ökar. Detta skalla vara ett linjärt samband vilket det inte är och detta kan ha 

påverkan på reproducerbarheten.    

Tabell 3 visar resultat för försöken där reaktionstiden varierades, 15, 30 och 60 min. Här 

användes volymen 25 µl och ett skörd OD600 som var 0,8.  

Tabell 3. Visar resultat för försöket med varierade reaktionstider. 

Försök 3,1 tid OD420 OD550 Miller units 

Cld2 0,294 0,009 927 

Cld3 0,485 0,025 1528 

Cld4 0,492 0,023 1487 
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PQlacZ (neg) 0,024 0,009 27 

SH7Met (pos)  0,862 0,019 2986 

Volym  25 µl   

OD600 0,8   

Tid  15 min   

Försök 3,2 tid OD420 OD550 Miller units 

Cld2 0,449 0,012 713 

Cld3 0,859 0,013 1448 

Cld4 0,906 0,021 1430 

PQlacZ (neg) 0,03 0,009 23 

SH7Met (pos)  1,467 0,017 2589 

Volym  25 µl   

OD600 0,8   

Tid  30 min   

Försök 3,3 tid OD420 OD550 Miller units 

Cld2 0,873 0,012 710 

Cld3 1,49 0,017 1264 

Cld4 1,655 0,017 1337 

PQlacZ (neg) 0,038 0,018 5 

SH7Met (pos)  2,665 0,021 2367 

Volym  25 µl   

OD600 0,8   

Tid  60 min   

I tabell 3 ses resultaten för de sista försöken som gjordes under optimeringen, här varierades 

reaktionstiden. Detta visar en variation i reaktionstiden krävs även under det optimerade 

försöket då de olika klonerna och den positiva kontrollen ger olika stora uttryck. SH7met ger 

ett stort uttryck och en hög absorbans vid 420 nm vilket betyder att en kortare reaktionstid är 

passande. cld2 ger ett för lågt uttryck vid 15 min men ett uttryck som är inom det väntade 

intervallet efter 60 min. I metoden beskrivs det att reaktionstiden är beroende av aktiviteten i 

provet och detta förutsätts vara ett linjärt samband. Det man kan se, speciellt i försöket där 

tiden varierats (tabell 3) är att antalet Miller units minskar när tiden ökar. Detta sker i olika 

utsträckning för alla proverna. Därför kan man anta att sambandet inte är linjärt. Här gjordes 

en kontroll på enzymaktiviteten genom att en reaktion fick ske direkt i spektrofotometern och 

detta följdes under 30 min vilket resulterade i ett linjärt samband (figur 9). Detta kan då tyda 

på att vissa felmarginaler fortfarande finns i försöket och detta drar ner reproducerbarheten.  
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Figur 9. Visar det linjära samband som gavs av reaktionen i kontrollförsök för enzymet (här ses X,Y = tid, OD600). Taget 

från dator som var ansluten till den spektrofotometer som användes. 

 

En slutlig metod med volymen 25 µl, OD600 0,7-0,8 och varierade reaktionstider mellan 10-

60 min användes för att kvantifiera genuttrycket i de olika klonerna odlade aerobt och 

anaerobt. Det gjordes fyra aeroba försök och totalt 6 anaeroba försök varav fyra med nitrat 

tillsatt och två med fumarat tillsatt. På alla försök gjordes triplikat förutom vid två aeroba 

försök. Resultatet som ses i tabell 4 visar medelvärden på Miller units för de olika försöken 

där n står för antalet försök och även standard error of the mean (SEM) värden uträknade på 

medelvärdena.  

 

Tabell 4. Visar medelvärden av antalet Miller units för kloner och kontroller, dess SEM värden inom parentes och n som är 

antalet försök. 

 Aerob  

n=4 

Anaerob+ Nitrat 

n=4 

Anaerob + Fumarat 

n=2 

SH7met (pos) 2920 (+/- 62) 3793 (+/- 473) 4161 (+/- 604) 

pQlacZ-1 (neg) 31 (+/- 10) 35 (+/- 6) 38 (+/- 3) 

cld2 879 (+/- 98) 1852 (+/- 58) 1873 (+/- 179) 

cld3 1550 (+/- 42) 2831 (+/- 502) 2487 (+/- 80) 

cld4 1612 (+/- 89) 3040 (+/- 99) 3314 (+/- 214) 
 

Den negativa kontrollen ger endast ett bakgrundsuttryck som är litet i jämförelse med kloner 

och den positiva kontrollen. Den ger också liknande värden för både anaeroba och aeroba 

förhållanden. Den positiva kontrollen ger högst uttryck under både anaeroba och aeroba 

förhållanden. I Tabell 5 ses klonernas uttryck jämfört med den positiva kontrollen.   

Tabell 5. Visar klonernas uttryck i jämförelse med den positiva kontrollen. 

 Aerob Anaerob + nitrat Anaerob + fumarat 

cld2 30 % 48 % 45 % 

cld3 53 % 74 % 59 % 
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cld4 55 % 80 % 79 % 

Klonernas uttryck varierar från 30-55% för de aerobt odlade klonerna och från 45-80% för de 

anaerobt odlade. cld2 ger lägst uttryck i samtliga försök medan uttrycken hos cld3 och cld4 är 

likvärdiga. Alla kloner visar ett positivt resultat vilket tyder på uttryck av β-galaktosidas. 

Aktiviteten ser ut att öka för samtliga prover vid anaeroba förhållanden men ser ut att vara 

lika i de olika anaerob försöken med nitrat och fumarat. Det verkar inte spela någon roll om 

nitrat eller fumarat används som elektronacceptor i de anaeroba odlingarna.  

 

En statistisk prövning utfördes för att se om det var någon signifikant skillnad mellan de olika 

anaeroba odlingarna. Detta gjordes genom att först genom att först pröva skillnaden i varians 

med ett f-test för att se vilken sorts t-test som skulle användas och därefter utfördes student´s 

t-test med en vald konfidens-nivå på 95 %. Resultatet av detta kan ses i tabell 6.  

 
Tabell 6. Visar värden för student´s t-test med en vald konfidens-nivå på 95 % för att jämföra om det fanns någon skillnad 

mellan anaerobodling i nitrat eller fumarat.  

Anaerob: 

Fumarat-

nitrat 

t-test Kritiskt värde 

SH7met 0,9257 2,78 

cld2 0,1474 2,78 

cld3 0,7544 2,78 

cld4 1,3835 2,78 

 

Detta visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan odling i nitrat eller odling i 

fumarat under anaeroba förhållanden. Eftersom det inte var någon signifikant skillnad så 

användes dessa tillsammans i en jämförelse med aerob-odlingarna. I figur 10 ses 

medelvärden för de aeroba provernas Miller units jämfört med de totala (nitrat+ fumarat) 

anaeroba provernas Miller units även SEM värden som så kallade error bars.  
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Figur 10. Visar resultat sammanställt över antalet Miller units 

I diagrammet ses en skillnad mellan alla aeroba- och anaeroba odlingar. Vilket tyder på att 

aktiviteten ökar under anaeroba förhållanden. Detta prövades statistiskt på samma sätt som 

tidigare genom ett f-test först och sedan ett student’s t-test och resultaten ses i tabell 7.  

 
Tabell 7. Visar resultat av student’s T-test med konfidens-nivån 95 % för att bevisa signifikant skillnad mellan det anaeroba 

och det aeroba uttrycket. 

Aerob-

Anaerob 

T-test Kritiskt värde 

SH7met 1,7629 2,31 

cld2 9,1468 2,31 

cld3 5,5853 2,45 

cld4 10,4493 2,31 

 

Resultatet på den statistiska prövningen visade att det var en signifikant skillnad i aktivitet 

mellan aeroba- och anaeroba förhållanden för alla kloner men inte för den positiva kontrollen.  

 

För att utesluta att den ökade aktiviteten som sågs under anaeroba förhållanden skulle ha 

berott på tillsatsen av nitrat eller fumarat som elektronacceptor gjordes ett kontrollförsök. I 
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kontrollförsöket odlades bakterierna aerobt med en tillsats av nitrat med samma 

koncentration som i de anaeroba odlingarna (40 mM). Resultatet kan ses i tabell 8.  

Tabell 8. Visar medelvärden på antalet Miller units för kontrollförsök med tillsats av nitrat till aerobt odlade prover. 

 Miller units 

SH7met (positiv kontroll) 1270 

cld2 358 

cld3 363 

cld4 730 

pQlacZ-1 med insert (negativ kontoll) 20 

 

Resultatet av kontrollförsöket visar värden liknande den aeroba odlingen i tabell 4 vilket 

tyder på att den ökade aktiviteten i de anaerobt odlade proverna inte beror på tillsats av nitrat 

eller fumarat. Anledningen till att värdena från kontrollförsöket är lägre är okänd.   

 

Slutsatser som kan dras av resultatet är bland annat det faktum att XL-1 blue bakterierna är 

långsamväxande och svåra att odla upp i minimalmedium. Detta lyckades inte i arbetet men 

det är en intressant sak att titta på i framtiden. Anledningen till att ett minimalmedium vore 

bättre är att detta är definierat och det skulle göra metoden mer reproducerbar. En sak att testa 

är ett minimalmedium med en spårämnestillsats.  

 

Av resultaten från optimeringen av assayen kan man se att volymen tillsatt 

bakteriesuspension behövde minskas för att få en absorbans vid 420 nm på 0,6-0,9. Försöken 

där bakterierna skördades vid olika OD600 värden gav på alla prover lågt uttryck vid lågt OD 

värde. Detta kan relateras till att bakterierna, speciellt SH7met (se figur 6) inte kommit upp i 

exponentiell tillväxtfas. Att bakterierna skall befinna sig i exponentiell fas är viktigt för 

reproducerbarheten då man helt säkert vet att bakterierna delats tillräckligt många gånger. 

Därför valdes ett OD600 värde mellan 0,7-0,8. Sambandet mellan celltäthet och Miller units 

skall vara linjärt vilket det inte var. Ökning av OD600 ger ett större antal Miller units. Detta 

kan bero på en osäkerhet som tillförs genom odling i ett odefinierat medium. Det betyder att 

det OD600 som cellerna skördas vid för reaktionen bör vara så lika som möjligt. Detta kan 

vara anledningen till den spridning som ses mellan de olika försöken och ännu ett skäl att 

försöka genomföra metoden med ett definierat medium (exempelvis minimalmedium med 

extra spårämnestillsats).  
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Tiden varierades och här krävdes en variation av tiden för de olika klonerna för att få ett bra 

OD420 värde vilket var mellan 0,6-0,9 detta för att skapa reproducerbarhet i metoden. Att 

dessutom kunna öka tiden minskar osäkerheten i mätningen. Då aktiviteten skall vara 

beroende av reaktionstiden och detta skall ge ett linjärt samband borde variation i tid inte gett 

olika antal Miller units för proverna men en skillnad kan ses om man tittar på försöken med 

olika tider (tabell 3). När tiden ökar minskar antalet Miller units. Detta undersöktes 

ytterligare genom att kolla om sambandet var linjärt, vilket det var. Vad denna skillnad i 

Miller units beror på är oklar, det kan bero på att det finns en osäkerhet i metoden med odling 

i LB-medium. För alla försök gjordes triplikat på alla prover, i dessa var det förutom enstaka 

värden inga stora skillnader utan de stora felmarginalerna ligger i skillnaden mellan de olika 

försöken vilket kan ses i figur 10. Denna skillnad kan kanske kopplas med den skillnaden 

som ses i Miller units vid varierad reaktionstid.  

 

Av resultatet, både diagram, antalet Miller units och det t-test som utförts kan en slutsats dras 

att alla kloner producerar β-galaktosidas medan den negativa kontrollen ger en försumbar 

aktivitet vilket betyder att alla kloner innehåller en sekvens som kan fungera som promotor i 

E. coli. En signifikant skillnad i uttryck ses mellan de anaerobt- och aerobt odlade klonerna. 

Detta kan tolkas som att klonerna också innehåller en reglerande sekvens som svarar på 

ändrade förhållanden i syrehalt eller redoxstatus i E.coli. Man kan också se en liten skillnad i 

aktivitet mellan klonerna genom att titta i diagrammet (figur 10) vilket är en intressant sak att 

utreda genom att sekvensera klonerna och se om det är någon skillnad på dem.  

 

Enligt det utförda t-testet finns ingen signifikant skillnad mellan anaerobt- och aerobt odlade 

SH7met men om man tittar i diagrammet (figur 10) ser det ut att vara skillnad. Om man i 

beräkningen för t-test tar bort ett värde som ser ut som en outlier (men inte faller ut som det i 

ett Grubbs-test) fås resultatet att det är en signifikant skillnad även för SH7met. Detta är 

svårare att förklara men det finns litteratur som visar att FNR kan binda till en CRP-bindande 

sekvens vilket kanske skulle kunna förklara ett litet påslag av transkriptionen av just β-

galaktosidas under anaeroba förhållanden. Om man tittar på resultatet och den spridning som 

finns i de anaeroba testerna samt det t-test som utförts så kan man anta att det inte är någon 

skillnad mellan odling i fumarat jämfört med odling i nitrat vilket tyder på att det inte finns 

någon sekvens i det klonade området som känner av närvaron av dessa elektronacceptorer.  
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5. Slutsats 
 

Syftet med arbetet var att utveckla en reproducerbar metod för β-galaktosidas assay för att 

mäta aktiviteten från en möjlig promotorregion i kloritdismutas. Att också se om det fanns 

någon skillnad i aktivitet om cellerna odlats under anaeroba jämfört med aeroba förhållanden. 

Då XL-1 blue växte dåligt i minimalmedium men bra i LB-medium är slutsatsen att metoden 

fungerar bättre i LB-medium för bakterien XL-1 blue. Då LB-medium är ett odefinierat 

medium införs en osäkerhet i metoden och påverkar dess reproducerbarhet. I framtiden vore 

det intressant att försöka genomföra metoden i minimalmedium. Efter statistisk prövning 

kunde en signifikant skillnad mellan anaerobt- och aerobt odlade kloner ses vilket innebar en 

större aktivitet hos bakterier odlade anaerobt. En statistisk prövning gällande skillnaden 

mellan anaerob odling i nitrat och i fumarat visade att där inte fanns någon signifikant 

skillnad vilket visar att det inte finns någon sekvens i det klonade området som känner av 

närvaron av dessa elektronacceptorer. Då en liten skillnad ses mellan uttrycket hos de olika 

klonerna odlade anaerobt vore det intressant att i framtiden undersöka om det är någon 

skillnad mellan dessa. Slutligen utvecklades en metod med en viss reproducerbarhet och 

aktiviteten för promotorregionen i kloritdismutas ökade under anaeroba förhållanden.  
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Appendix I: Recept  
LB medium: 

 10g Trypton 

 5g Jästextrakt  

 10g NaCl 

Späds till 1L med dH2O. pH 7,0. 

 

Z-buffert: 

 1,61g Na2HPO4 *7H2O (0,06M) 

 0,55g NaH2PO4 *H2O (0,04M) 

 0,075g KCl (0,001M) 

 0,0246g MgSO4 *7H2O (0,001M) 

 0,27ml β-mercaptoetanol (0,05M) 

Späds till 100ml med dH2O. pH 7,0. 

 

Minimalmedium 1:  

 7g K2HPO4 

 3g KH2PO4 

 0,2g MgSO4 * 7H2O 

 2g (NH4)2SO4 

 5mg HCl-Tiamin 

 20mg metionin 

 0,1 vol-% glycerol 

Späds till 1L dH2O. pH 7,0. 

 

Minimalmedium 2: 

 4,49g KH2PO4 (33mM) 

 10,45g K2HPO4 (60mM) 

 1,06g (NH4)2SO4 (8mM) 

 0,25g MgSO4 (1mM) 

 0,55g Natriumcitrat (2mM) 

 4g Glukos (0,4%) 

 0,02g Metionin (20µg/ml) 

 0,02g HCl-Tiamin (20µg/ml) 

Späds till 1L dH2O. pH 7,0.  
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Appendix III: Rådata för β-galaktosidas assay 
 

Resultat för tester med den optimerade assayen:  

 

SH7met (positiv kontroll) 

Aerob: 
Tid 

OD:420 550 600 volym  

15 0,695 0,021 0,79 0,025 

15 0,862 0,019 0,74 0,025 

15 0,77 0,03 0,72 0,025 

15 0,833 0,009 0,72 0,025 

15 0,916 0,03 0,72 0,025 

13 0,735 0,015 0,74 0,025 

13 0,64 0,015 0,74 0,025 

13 0,733 0,015 0,74 0,025 

Anaerob 

+nitrat 

Tid 

OD:420 550 600 volym  

15 0,872 0,013 0,75 0,025 

15 0,382 0,001 0,75 0,025 

15 0,597 0,008 0,75 0,025 

15 0,965 0,014 0,74 0,025 

15 1,054 0,014 0,74 0,025 

15 1,025 0,019 0,74 0,025 

10 0,905 0,007 0,76 0,025 

10 0,903 0,012 0,76 0,025 

10 0,858 0,009 0,76 0,025 

10 0,687 0,021 0,73 0,025 

10 0,618 0,02 0,73 0,025 

10 0,583 0,027 0,73 0,025 

Anaerob 

+Fumarat 

Tid 

OD:420 550 600 volym  

15 1,118 0,019 0,75 0,025 

15 0,918 0,011 0,75 0,025 

15 1,036 0,011 0,75 0,025 

10 1,006 0,016 0,77 0,025 

10 0,857 0,016 0,77 0,025 

10 0,976 0,018 0,77 0,025 

 

pQlacZ-1 (negativ kontroll): 

 

Aerob: 

 Tid 

OD:420 550 600 volym  

15 0,024 0,009 0,81 0,025 



  

 

  30 
30 0,03 0,009 0,81 0,025 

40 0,043 0,024 0,72 0,025 

40 0,053 0,021 0,72 0,025 

40 0,051 0,022 0,72 0,025 

40 0,061 0,01 0,77 0,025 

40 0,068 0,012 0,77 0,025 

40 0,066 0,009 0,77 0,025 

Anaerob 

+Nitrat: 

Tid 

OD:420 550 600 volym  

35 0,044 0,008 0,79 0,025 

35 0,042 0,006 0,79 0,025 

35 0,045 0,008 0,79 0,025 

35 0,038 0,009 0,78 0,025 

35 0,042 0,007 0,78 0,025 

35 0,038 0,008 0,78 0,025 

40 0,035 0,003 0,76 0,025 

40 0,035 0,003 0,76 0,025 

40 0,036 0,003 0,76 0,025 

40 0,04 0,017 0,73 0,025 

40 0,043 0,017 0,73 0,025 

40 0,036 0,011 0,73 0,025 

Anaerob 

+Fumarat 

Tid 

OD:420 550 600 volym  

35 0,043 0,007 0,78 0,025 

35 0,037 0,006 0,78 0,025 

35 0,04 0,006 0,78 0,025 

40 0,045 0,008 0,77 0,025 

40 0,04 0,011 0,77 0,025 

40 0,046 0,009 0,77 0,025 

 

cld2: 

Aerob: 

Tid 

OD:420 550 600 volym  

30 0,449 0,012 0,8 0,025 

60 0,873 0,012 0,8 0,025 

30 0,573 0,014 0,72 0,025 

30 0,662 0,014 0,72 0,025 

30 0,594 0,012 0,72 0,025 

35 0,766 0,005 0,76 0,025 

35 0,633 0,008 0,76 0,025 

35 0,645 0,007 0,76 0,025 

Anaerob 

+nitrat 

OD:420 550 600 volym  
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Tid 

35 1,35 0,016 0,78 0,025 

35 1,519 0,016 0,78 0,025 

35 1,335 0,017 0,78 0,025 

35 1,178 0,007 0,77 0,025 

35 1,275 0,007 0,77 0,025 

35 1,085 0,007 0,77 0,025 

20 0,66 0,007 0,78 0,025 

20 0,835 0,008 0,78 0,025 

20 0,69 0,006 0,78 0,025 

20 0,701 0,021 0,73 0,025 

20 0,718 0,019 0,73 0,025 

20 0,693 0,022 0,73 0,025 

Anaerob 

+Fumarat 

Tid 

OD:420 550 600 volym  

35 1,148 0,011 0,77 0,025 

35 1,179 0,012 0,77 0,025 

35 1,156 0,011 0,77 0,025 

20 0,844 0,014 0,74 0,025 

20 0,735 0,013 0,74 0,025 

20 0,769 0,013 0,74 0,025 

 

cld3: 

Aerob: 

Tid 

OD:420 550 600 volym  

15 0,485 0,025 0,77 0,025 

30 0,859 0,013 0,77 0,025 

25 0,789 0,019 0,75 0,025 

25 0,791 0,017 0,75 0,025 

25 0,832 0,017 0,75 0,025 

25 0,736 0,019 0,7 0,025 

25 0,685 0,011 0,7 0,025 

25 0,728 0,015 0,7 0,025 

Anaerob 

+Nitrat 

Tid 

OD:420 550 600 volym  

25 1,476 0,04 0,74 0,025 

25 1,603 0,048 0,74 0,025 

25 1,589 0,033 0,74 0,025 

25 1,393 0,009 0,74 0,025 

25 1,339 0,008 0,74 0,025 

25 1,174 0,007 0,74 0,025 

15 0,925 0,009 0,73 0,025 

15 0,885 0,01 0,73 0,025 
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15 0,978 0,009 0,73 0,025 

15 0,6 0,019 0,72 0,025 

15 0,514 0,019 0,72 0,025 

15 0,599 0,017 0,72 0,025 

Anaerob 

+Fumarat 

Tid 

OD:420 550 600 volym  

25 1,163 0,014 0,7 0,025 

25 1,14 0,012 0,7 0,025 

25 0,925 0,013 0,7 0,025 

15 0,695 0,018 0,7 0,025 

15 0,672 0,013 0,7 0,025 

15 0,732 0,013 0,7 0,025 

 

cld4: 

Aerob: 

Tid 

OD:420 550 600 volym  

15 0,492 0,023 0,81 0,025 

30 0,906 0,021 0,81 0,025 

20 0,634 0,014 0,73 0,025 

20 0,728 0,015 0,73 0,025 

20 0,633 0,017 0,73 0,025 

23 0,872 0,017 0,77 0,025 

23 0,818 0,013 0,77 0,025 

23 0,756 0,015 0,77 0,025 

Anaerob 

+Nitrat 

Tid 

OD:420 550 600 volym  

23 1,553 0,046 0,79 0,025 

23 1,525 0,046 0,79 0,025 

23 1,582 0,049 0,79 0,025 

23 1,427 0,009 0,75 0,025 

23 1,23 0,007 0,75 0,025 

23 1,46 0,008 0,75 0,025 

14 0,85 0,014 0,78 0,025 

14 0,875 0,013 0,78 0,025 

14 0,791 0,014 0,78 0,025 

14 0,788 0,014 0,76 0,025 

14 0,783 0,015 0,76 0,025 

14 0,736 0,018 0,76 0,025 

Anaerob 

+Fumarat 

Tid 

OD:420 550 600 volym  

23 1,208 0,015 0,76 0,025 

23 1,507 0,015 0,76 0,025 
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23 1,432 0,017 0,76 0,025 

14 0,944 0,016 0,72 0,025 

14 0,883 0,033 0,72 0,025 

14 0,956 0,017 0,72 0,025 

 

 

Kontrollförsök aerob odling med tillsats av nitrat: 

 

OD: 550 420 600 Tid Volym 

SH7met 0,012 0,318 0,7 15 0,025 

  0,007 0,36 0,7 15 0,025 

  0,007 0,368 0,7 15 0,025 

Cld2 0,03 0,276 0,73 35 0,025 

  0,029 0,283 0,73 35 0,025 

  0,029 0,281 0,73 35 0,025 

Cld3 0,031 0,215 0,71 25 0,025 

  0,035 0,224 0,71 25 0,025 

  0,029 0,211 0,71 25 0,025 

Cld4 0,047 0,405 0,76 23 0,025 

  0,048 0,389 0,76 23 0,025 

  0,048 0,413 0,76 23 0,025 

PQlacZ 0,005 0,021 0,7 35 0,025 

  0,007 0,024 0,7 35 0,025 

  0,004 0,02 0,7 35 0,025 

 


