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Abstract 

PSI-N is one of the subunits in eukaryotic Photosystem I (PSI) and is located on the 
lumenal side of the thylakoid membrane. It is known to interact in the electron transport 
chain between plastocyanin and PSI, but the mechanism behind the interaction is still 
unclear. To achieve a better understanding of PSI-N´s role in the photosynthesis it is 
necessary to develop a method for purification of PSI-N. The goal with this project was 
to design a plasmid that encodes a fusion protein containing PSI-N. With use of proteases 
the fusion protein can be cleaved into purified PSI-N. The initial material was cDNA, 
encoding PsaN from Arabidopsis thaliana, this was cloned into a pET32a Xa/LIC vector 
(from Novagen). The vector was then transformed into a Escherichia coli (E. coli) host. 
Finally the fusion protein was expressed and successfully isolated.   

 

Sammanfattning 

PSI-N är en av subenheterna i Photosystem I (PSI) hos eukaryoter och är lokaliserad på 
lumensidan av thylakoidmembranet.  Det är klargjort att PSI-N på något sätt interagerar i 
elektron-transportkedjan mellan plastocyanin och PSI,  men mekanismen bakom 
interaktionen är fortfarande okänd.  För att förstå på vilket sätt PSI-N medverkar i 
fotosyntesen krävs en metod för att renframställa PSI-N i större mängd. Målet med det 
här projektet var att konstruera en plasmid som kodar för ett fusionsprotein innehållande 
PSI-N. Fusionsproteinet kan sedan klyvas av ett proteas, så att man får fram rent PSI-N. 
En cDNA kodande för PsaN från Arabidopsis thaliana klonades i vektorn pET32a 
Xa/LIC (från Novagen), och konstruktionen transformerades in i en Escherichia coli (E. 
coli) värd. Fusionsproteinet uttrycktes samt isolerades slutligen med lyckat resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur framsida från Amunts (2007) [6], s. 58. 
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1 Introduktion 
 

Livet på jorden är beroende av fotosyntesen, det vill säga den process som omvandlar 
ljusenergi från solen till kemisk energi. Hos växter, alger och cyanobakterier är denna 
process till stor del driven av två stora proteinkomplex Photosystem I (PSI) och 
Photosystem II (PSII).  

PSI utgör ett mellanled för den ljusdrivna elektrontransporten, från vatten till NADPH, 
och har som uppgift att förflytta elektroner från Plastocyanin till Ferredoxin. 
Förflyttningen sker med hjälp av den ljusenergi som absorberats av de ljusskördande-
antenn komplexen (LHC) (se figur 1). 

 

 
Figur 1. PSI:s roll i den ljusdrivna elektrontransportkedjan som driver ATP-syntesen. (Från  Horton & 

Moran, 2006, med tillstånd av Prentice Hall) 

 

PSI är ett komplext system som i växter är uppbyggt av minst 17 subenheter, kallade PSI-
A till PSI-L samt PSI-N till PSI-P (se figur 2). Integralt i membranet är 12 av 
subenheterna lokaliserade, av dessa är det PSI-A, -B och –C som direkt binder till de 
kofaktorer som ansvarar för elektrontransporten. PSI-F är ytterligare ett av de integrala 
proteiner som är viktiga för elektrontransporten, med domäner på både lumen- och 
stroma-sidan medverkar proteinet vid dockning av plastocyanin [1].  

Perifert på den stromala sidan sitter PSI-D samt PSI-E, dessa binder till ferredoxin och 
FNR, dvs. elektronacceptorerna på tylakoidmembranets utsida. På lumensidan av 
tylakoidmembranet är PSI-N lokaliserat, ett relativt litet protein, ca 10 kDa. PSI-N är 
specifik för eukaryoter och någon motsvarighet har inte hittats i prokaryoter [1]. 

Den perifera antennen (LHC), som absorberar ljus av en viss våglängd, består vanligtvis 
av fyra Lhca-proteiner (Lhca1-4) [1]. Proteinerna ligger integralt i membranet där 
domänerna på den stromala sidan innehåller de ljusabsorberande pigmenten. Dessa fyra 
komplex bildar två halvmåneformade dimerer (1 tillsammans med 4 och 2 tillsammans 
med 3) [2]. 
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Figur 2. Schematisk modell av PSI från växter med PSI-N lokaliserat på lumensidan om 

tylakoidmembranet [1].  

 

PSI-N upptäcktes först år 1990 av Ikeuchi med flera då det isolerades tillsammans med 
hela PSI [2]. Efter sekvensning av proteinet bekräftade Ikeuchi och Inoue PSI-N som en 
ny subenhet i PSI [4].  

Några år senare lyckades Knoetzel & Simpson isolera cDNA-klonen för psaN. De fann 
att det kärnkodade proteinet syntetiseras med en 60 aminosyror lång presekvens 
innehållande en hydrofob α-helix, vilket ger proteinet möjlighet att ta sig igenom 
tylakoidmembranet. Det mogna proteinet är hydrofilt och innehåller runt 85 aminosyror 
[5]. 

Amunts med flera lyckades år 2007 bestämma strukturen hos PSI vid upplösningen 3,4 
Å. De fick en relativt vag bild av PSI-N och kunde inte exakt urskilja 
aminosyrasekvensen. Först genom vidare strukturella analyser avslöjades positionerna av 
N- och C-terminalerna samt att det i N-terminalen finns ett 30 aminosyror långt område 
till stor del bestående av α-helixar [6]. 

Sammansättningen av PSI-N är numera välkänd, däremot är dess funktion samt 3D-
struktur inte till fullo klargjord. Haldrup med flera visade att knock-out av PsaN i 
Arabidopsis ger en minskning av reduktionshastigheten i P700 (primär elektronacceptor i 
PSI) med runt 40 %. På vilket sätt PSI-N samverkar med plastocyanin lyckades de dock 
inte fastställa [7].  

Scheller med flera föreställde sig två möjligheter, antingen att PSI-N direkt samspelar 
med plastocyanin eller att det snarare sker en interaktion med PSI-F [1]. Ytterligare 
experiment med Arabidopsis visar att växten inte påverkas vid frånvaron av PSI-N under 
optimala förhållanden. Växten kompenserar istället förlusten genom att bilda ytterligare 
PSI. Under inte fullt så optimala förhållanden leder dock avsaknaden av PSI-N till en 
ökad fotoinhibering [7]. 

Hippler med flera visade att elektrontransporten mellan plastocyanin och PSI sker med 
två gånger så hög hastighet hos gröna alger och växter som hos prokaryoter [8]. Detta är 
förmodligen ett resultat av en mer effektiv bindning mellan plastocyanin och PSI, vilket i 
sin tur kan bero på den evolutionära utvecklingen av plastocyanin tillsammans med PSI 
subenheterna PSI-N och PSI-F. Till skillnad från prokaryoter har eukaryotisk PSI-F 
utvecklat extra sekvenser i den N-terminala delen, dessa ytterligare 18 aminosyror formar 
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en amfipatisk helix lokaliserad på lumensidan av tylakoidmembranet [8]. Genom sitt 
aminosyrainnehåll ger  helixen  den N-terminala delen en positiv laddning vilket i sin tur 
ger möjlighet till en mer effektiv interaktion med plastocyanin. Detta på grund av att 
eukaryotisk plastocyanin innehåller regioner med negativa fläckar [1]. 

Amunts med flera kunde år 2007 utifrån sin elektrondensistets-karta (3,4 Å) inte klargöra 
kopplingen mellan PSI-N och PSI-F eller plastocyanin, däremot fann de svaga 
interaktioner mellan PSI-N och Lhca2 och Lhca3 [2]. Vad denna koppling kan ha för 
funktion är ännu inte klarlagd. 

För att kunna ta reda på vilken egentlig roll PSI-N har i PSI är det viktigt att framställa 
proteinet i nativ form. Rökaeus tog år 2007 fram fem olika vektorkonstruktioner, 
innehållande cDNA för PsaN, vilka transformerades in i E. coli för proteinexpression. 
Fyra av Rökaeus konstruktioner resulterade i dålig expression eller ett olösligt protein i 
form av inklusionskroppar. Den femte producerade ett vattenlösligt fusionsprotein och 
var baserad på vektorn pET32 Xa/LIC (från Novagen, se figur 3) som innehåller en 
Ligation Independent Cloning-sekvens (LIC) [9].  

LIC-systemet är utvecklad för direkt kloning av PCR-produkter utan att det krävs DNA-
ligas vid ligering av nya fragment in i vektorn. PCR-amplifiering av DNA-fragmentet 
görs med primers innehållande LIC-sekvens, vilket förlänger DNA-fragmentet med 
sekvenser motsvarande vektorns LIC-sekvenser. Vidare behandlas PCR-produkten med 
T4-DNApolymeras i närvaro av dGTP. Polymerasets 3'→5' nukleasaktivitet tar då bort 
nukleotider från 3’-änden tills man kommer till Guanin. Därmed får DNA-fragmentet ett 
5'-överhäng som är komplementär till vektorns 5'-överhäng. Ändar kan nu hålla ihop 
även utan ligering, och man kan därför transformera in konstruktionen i E. coli utan att 
först behandla med DNA-ligas [10].  

Med PsaN klonad i pET32 Xa/LIC-vektorn lyckades Rökaeus isolera ett fusionsprotein 
innehållande PSI-N. Fusionsproteinet har ett klyvningssite för proteaset faktor Xa 
omedelbart före PSI-N, och därmed skall det vara möjligt att separera PSI-N från resten 
av fusionsproteinet. Det visade sig dock att faktor Xa, förutom att isolera PSI-N från det 
bildade fusionsproteinet, även klyver vid en site inne i PSI-N, vilket gav flera 
slutprodukter vid isolering. Detta medförde att det var svårt att få ett bra utbyte av PSI-N 
från fusionsproteinet [9].  

 

 
Figur 3. Beskriver vektorn pET-32 Xa/LIC.  Trx-tag kodar för Thioredoxin, som gör proteinet vatten-
lösligt. I multicloning-site (MCS) sitter regioner som kodar för LIC samt PSI-N. His-tagen är användbar  
vid isolering av fusionsproteinet. Vid kloning i "Xa-LIC-site" fås ett site för proteaset faktor Xa som gör 
det möjligt att senare klyva fusionsproteinet. 
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För att ytterligare försöka optimera framställningen och isoleringen av PSI-N kommer vi 
att testa en metod där pET32-vektorn används i kombination med ett site för TEV-
proteas. Proteaset kodas av tobaksviruset TEV och är användbart för att klyva 
fusionsproteiner mer specifikt. Strukturellt påminner TEV-proteaset om serinproteaserna 
och har liksom dem en katalytisk triad för att katalysera hydrolyseringen av 
peptidbindningen. Istället för serin, aminosyran som gett serinproteaserna dess namn, 
innehåller dock TEV-proteaset cystein. Den vanligaste använda aminosyrasekvensen är 
ENLYFQG, där klyvning sker mellan Q och G.  En kombination av LIC- och TEV-
sekvenser i vektorn kommer förhoppningsvis leda till en effektiv ligering, men även till 
att proteaset enbart klyver vid den site som ger den tänkta slutprodukten, dvs PSI-N. 
Eftersom site för faktor Xa ingår i LIC-sekvensen kommer denna strategi att medföra att 
fusionsproteinet innehåller både site för faktor Xa (IEGR) och TEV (ENLYFQG).  
Ytterligare en fördel med denna konstruktion är att TEV-proteaset är billigare att använda 
än proteaset faktor Xa. 

 

 

2 Material och metod 

2.1 Konstruktion av plasmid 

2.1.1 PCR  

Utgångsmaterialet är en plasmidpreparation av PsaN cDNA-klon från Professor A 
Haldrup (se appendix 2). Primers designades i samråd med Professor Lars-Gunnar 
Franzén och beställdes från Invitrogen. Vektorn som används är pET-32 Xa/LIC (från 
Novagen). 

För att få cDNA komplementär till vektorn, samt ge den ett lämpligt klyvnings-site, 
utförs PCR (Techne progene) i två omgångar. Detta leder till att cDNA-fragmentet byggs 
på med två olika oligonukleotidkedjor.  

Under första PCR-reaktionen används en TEV-primer som ger cDNA-fragmentet ett 
klyvnings-site för isolering av det PSI-N-fusionsprotein som E.coli skall uttrycka. TEV-
primern innehåller vanligtvis sekvensen av baser som kodar för aminosyrorna E-N-L-Y-
F-Q-G samt en sekvens som är komplementär till det cDNA-fragment den skall binda till. 
TEV-proteas klyver effektivt mellan Q och G, i aminosyrasekvensen nämnd ovan. 
cDNA-fragmentet av PsaN innehåller en Glycin (G) i änden, varför två olika primers har 
designats, den ena med ett extra G (A) och i den andra används det G som cDNA redan 
innehåller (B), se tabell 1. 

I den andra PCR-reaktionen används en LIC-primer som ger cDNA/TEV-fragmentet en 
sekvens som är komplementär till pET-32 Xa/LIC. I PCR-2 kommer cDNA/TEV-
fragmentet få blunt-ends och för att kunna ligeras in i vektorn behandlades fragmentet 
med T4-polymeras, vilket istället ger fragmentet önskade sticky-ends. 
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PCR 1 TEV-primer 

1A-forward    E- N- L- Y- F- Q- G- G- V- I- D- E- Y- L 

  5´gaaaacctgtattttcagggtggcgtcattgacgaatacct3´ 

1B-forward    E- N- L- Y- F- Q- G- V- I- D- E- Y- L 

  5´gaaaacctgtattttcagggcgtcattgacgaatacct3´ 

1A/B-reverse 3´tcaccatttccagaaacattg5´ 

  

PCR 2 LIC-primer 

2A-forward    I- E- G- R- E- N- L- Y- F- Q- G- G 

  5´ggtattgagggtcgcgaaaacctgtattttcagggtgg3´ 

2B-forward    I- E- G- R- E- N- L- Y- F- Q- G 

  5´ggtattgagggtcgcgaaaacctgtattttcagggcg3´ 

2A/B-reverse 3´agaggagagttagagcctcaccatttccagaaaacattg5´ 
 

Tabell 1. Aminosyra- samt bas-sekvenser över de primers som användes i PCR-reaktionerna. PsaN/PSI-N-
sekvens har markerats med normal stil, TEV-site har markerats med fet stil och LIC-sekvenserna med 

kursiv stil. Primer 1A och 2A används till prov A (extra Glycin) och primer 1B och 2B använs till prov B 
(utan extra Glycin). 

 

Istället för att använda Taq-polymeras, som i snitt ger ett fel per 1,0x104 baser, användes 
Pfu UltraTM-polymeras från Stratagene som endast ger ett fel per 2,5x106 baser. Detta 
innebär att Pfu UltraTM-polymeras i snitt ger 1 fel på 6000 baser efter 30 cykler, jämfört 
med Taq-polymeraset som ger 1 fel på 300 baser efter motsvarande antal cykler. PCR-
mixen blandades enligt Xa/LIC Cloning kits manualen från Novagen [10]. Som mall 
användes 5 ng cDNA. PCR-programmet som användes var: 

1. 95°C i 2 min 

2. 95°C i 20 s 

3. 55°C i 20 s 

4. 72°C i 30 s 

5. Upprepa punkt 2-4 30 gånger 

6. 72°C i 3 min 

Mellan båda PCR-reaktionerna utfördes en preparativ gel för att isolera PCR-produkten 
samt rena bort lösa nukleotider och buffert. Gelen som användes var 1 % agaros i TBE-
buffert (se appendix 1). Spänningen var 60 V och elektroforesen pågick 90 min. PCR-
produkten extraherades ut med ett extraherings kit (NucleoSpin Extract II) från 
Macherey-Nagel, vilken utfördes enligt den medföljande manualen. Efter elektroforesen 
färgades gelen in i 15 min med 2,5 µl etidiumbromid i 50 ml avjoniserat vatten. Bandet i 
gelen innehållande PCR-produkt skars ut och för varje 100 mg gel tillsattes 200 µl NT-
buffert. När gelen löst sig laddades provet på en kolonn vilken centrifugerades. För att 
tvätta membranet i kolonnen tillsattes NT3-buffert som sedan centrifugerades igen. 
DNA’t eluerades ut genom tillsats av NE-buffert. 

Resultatet av den preparativa gelen analyserades med agaros-gelelektrofores. 2 µl PCR-
produkt (A respektive B) blandades med 2 µl 10xLoading-Buffert (TaKaRa) samt 4 µl 
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nukleasfritt vatten. Även den analytiska gelen var en 1 % agaros i TBE-buffert. Proverna 
kördes tillsammans med en molekylvikts-standard av lämplig storlek på en gel med 
spänningen 80 V i ca 75 minuter. För att beräkna hur mycket PCR-produkt som skulle 
användas inför PCR 2 uppskattades mängden produkt relativt standarden, som i PCR-1 
reaktionen användes ca 5 ng cDNA-mall. 

Även efter PCR-reaktion 2 utfördes en analytisk- samt preparativ-gel och PCR-produkt 
extraherades som tidigare. Provmängden till den analytiska gelen ökades till 6 µl. 

För att koncentrera PCR-produkt 2 utfördes en etanol-fällning enligt ”Molecular Cloning 
a laboratory manual Vol 3” (A8.12) [11]. Till DNA-lösningen tillsattes 1/10 volym 
natriumacetat och två volymer iskall 95 % etanol. Lösningen placerade i -20°C under två 
dygn och centrifugerades sedan. Pelleten tvättades med 70 % etanol och centrifugerades 
på nytt. Supernatanten avlägsnades och när pelleten är helt torr löstes den upp i TE-
buffert (se appendix 1). För att beräkna ny koncentration PCR-2 produkt  genomfördes 
ytterligare en analytisk gel, motsvarande som tidigare. Genom att då jämföra styrkan på 
bandet i gelen innehållande PCR-2 produkt med ett av banden tillhörande standarden, 
kunde koncentrationen av produkten beräknas. 

2.1.2 T4-polymeras reaktion 

För att ge PCR-produkten ändar, så kallade sticky-ends, som passar in i vektorn utfördes 
en reaktion med T4-DNApolymeras (från Novagen), volymen tillsatt DNA var 0,2 pmol. 
I reaktionen användes TE-buffert (se appendix 1), T4 DNA-polymeras-buffert, 25 mM 
dGTP, 100 mM DTT, 0,5 µl T4 DNA-polymeras. Reaktionen utfördes enligt Xa/LIC 
Cloning kits manualen från Novagen [10]. Reaktionen startades genom tillsatts av T4-
DNApolymeras och inkuberades sedan i 22 °C under 30 min. Enzymet inaktiverades 
därefter i 75 °C under 20 min. 

2.1.3 Ligering 

Till ligeringen användes Xa/LIC-systemet och den utfördes enligt manual [10]. 2 µl T4-
behandlad PCR-produkt blandades samman med Xa/LIC vektor och inkuberades i 22 ˚C 
under 5 min. Efter tillsats av 25 mM EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) 
inkuberades lösningen i 22 ˚C  under 30 min.  

2.2 Transformation och odling av E. coli 

2.2.1 Transformation 

Till transformationen användes de kompetenta celler, NovaBlue GigaSinglesTM som 
följde med kittet. Förutom transformation av den behandlade PCR-produkten utfördes 
även en kontroll, utan behandlad PCR-produkt, samt den Test-plasmid som tillhandahölls 
i kittet. För övrigt utfördes transformationen enligt Novagen-manualen för GigaSingles 
Kits [10]. Behandlad PCR-produkt blandades samman med kompetenta celler och 
inkuberades på is under 5 min. Cellerna värmdes i 42 ˚C under 30 s och kyldes sedan ser 
på is under 2 min, därefter tillsattes 250 µl rumstempererat SOC-medium. Rören 
inkuberades i 37°C under 60 min, var 10:e minut blandades innehållet om.  
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2.2.2 Odling av E.coli 

Cellerna innehållande vektor spreds ut på agarplattor tillverkade enligt ”Molecular 
Cloning a laboratory manual Vol 3” (A2.6) [11]. Plattorna innehöll 50 µg ampicillin /ml 
LB-medium (se appendix 1). Vektorn har ett DNA-fragment kodande för 
ampicillinresistens, vilket ger möjlighet att kontrollera transformation. För att med 
säkerhet få plattor med tydliga och avgränsade kolonier tillsattes två olika volymer av 
cellkultur, 20 µl respektive 180 µl,  för A, B, Kontroll och Testplasmid. 

Plattorna odlades i 19 h i värmeskåp som höll 37°C.  

För att arbeta vidare med kolonier som visade lagom tillväxt (ca. 1 mm i diameter samt 
väl avgränsade från varandra) överfördes 10 st kolonier från 20 µl-plattorna (A respektive 
B) till nya plattor vilka odlades på nytt under 16 timmar i värmeskåp som höll 37°C. 

2.2.3 Colony-PCR 

För att kontrollera att cellerna replikerar vektor som innehåller psaN utfördes en analytisk 
PCR. Primer och polymeras var samma som under PCR-1. PCR-program var 
motsvarande som under 2.1.1, förövrigt utfördes analysen enligt manualen [10]. En 
analytisk gel kördes som tidigare på 80 V i 75 min. Totalt laddades 8 prover (4 st A och 4 
st B), 6 µl av varje, tillsammans med 6 µl molekylvikts-standard. 

2.3 Plasmidpreparation 

2.3.1 Preparation av cellkultur 

Fyra kolonier från vardera A och B valdes ut för vidare preparation. Dessa placerades 
med hjälp av en ympnål i 5 ml LB-medium innehållande 50 µg/ml ampicillin och odlades 
sedan vidare i 37°C i skakinkubator (175 rpm). Tillväxten avbröts efter 19 h. 

För tillverkning av mini- och midi-preparation togs 0,25 ml respektive 5 ml 
bakteriekultur, dessa späddes sedan till 7 ml respektive 100 ml och placerades i 37°C 
skakinkubator (175 rpm) i 2 h och 20 min, tills OD600 var ca. 0,5. För att öka plasmidens 
copy-number tillsattes 0,030 ml respektive 0,50 ml kloramfenikol (34 mg/ml) till vardera 
mini- och midi-preparationerna (slutkoncentration 170 µg/ml LB-medium). Odlingarna 
placerades på nytt i skakinkubator (37°C, 175 rpm) i ca. 16 h. 

För midipreparationerna användes NucleoBond Xtra Midi från Macherey-Nagel. 
Bakterierna skördades genom centrifugering (Beckman Allegra 21R, rotor S4180) i 4500 
rpm i 4°C under 15 minuter och pelleten löstes upp i bufferten som tillhandahölls i kittet.  

För att lysera cellerna tillsattes två buffertar (RES samt LYS). Lösningen neutraliserades 
sedan genom tillsats av ytterligare en buffert (NEU) och laddades därefter på kolonnen. 
När all lösning hade  runnit genom tvättades kolonnen i två steg med olika buffertar 
(EQU samt WASH). Plasmid-DNA eluerades sedan ut med elueringbuffert. 

För att fälla ut eluerad plasmid-DNA tillsattes natriumacetat och 95% etanol varpå 
proverna placerades i -20°C under två dygn. Proverna centrifugerades sedan i 4800 rpm i 
4°C under 40 minuter. Pelleterna tvättades med 70% etanol och centrifugerades därefter i 



 11 

4800 rpm i 20°C under 10 minuter. Pelleten löstes till sist upp i 100 µl TE-buffert spädd 
med avjoniserat vatten i förhållande 1:4.  

För att utföra minipreparationer användes NucleoSpin Plasmid från Machery-Nagel och 
bakterierna skördades motsvarande som för midipreparationerna.  

Midipreparationerna skickades iväg för sekvensering till MWG Biotech i Ebersberg, 
Tyskland. I sekvensningen användes T7 primer samt T7 terminator primer. I pET 32 
Xa/LIC-vektorn finns regioner där dessa primers kan binda in. 

2.3.2 Koncentration och renhetsanalys 

Absorbansen vid våglängderna 260 nm och 280 nm uppmättes i spektrofotometer och 
provernas koncentration beräknades utifrån att A260 = 1 motsvarar 50 µg/ml. Även kvoten 
A260/A280 beräknades för att kontrollera renheten i proverna, då ren DNA har kvoten 1,8. 

1 µl av vardera prov laddas på en analytisk gel (1% agaros), denna körs på 80 V under 75 
min. Gelen infärgas som tidigare. 

2.4 Expressionstudier 

För att uttrycka PSI-N valdes två typer av E. coli stam, BL21 (DE3) samt BL21 (DE3) 
pLysS. BL21 är en standardorganism för proteinexpression, tillägget av DE3 ger 
möjlighet att reglera expression genom tillsats av IPTG (Isopropyl β-D-1-
thiogalactopyranoside). Detta sker genom att IPTG inducerar syntesen av T7 RNA-
polymeras, som då kan binda till T7-Lacpromotor på vektorn och därmed påbörja 
transkriptionen av genen. Normalt bildas dock en liten mängd T7 RNA-polymeras i 
bakterien, även vid frånvaro av IPTG, vilket ger en konstant men låg halt av målproteinet. 
Är målproteinet giftigt för bakterien kan det leda till en kraftigt försämrad tillväxt. Ett sätt 
att ytterligare reglera halten av T7-RNA polymeras är att använda bakterier innehållande 
pLysS, dvs en kloramfenikolresistent plasmid som även kodar för T7-lysozym. Detta 
enzym inhiberar T7-RNA polymeras och därmed inaktiveras uttrycket av målprotein tills 
man väljer att inducera med IPTG. Då blir halten T7-RNA polymeras tillräckligt hög för 
att kunna aktivera T7-lacpromotorn och målproteinet kan uttryckas [12].  

2.4.1 Transformation 

Vid transformationen användes plasmiderna från midipreparationerna. Dessa 
transformerades in i de två E. coli stammarna enligt tidigare (se avsnitt 2.2.1).  Mängd 
tillsatt plasmid bestämdes utifrån absorbansmätningarna, totalt användes ca. 90 ng 
plasmid per transformation. 

2.4.2 Odling av E. coli 

Cellerna spreds sedan ut på agarplattor tillverkade enligt ”Molecular Cloning a laboratory 
manual Vol 3” (A2.6) [11]. Plattorna innehöll 50 µg ampicillin/ml LB-medium dessutom 
innehöll de plattorna för BL21(DE3) pLysS 170 µg kloramfenikol/ml LB-medium. Som 
tidigare tillsattes två olika volymer, 20 µl respektive 180 µl, av A respektive B. 

Plattorna odlades under 19 h i värmeskåp som höll 37°C.  
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En bakteriekoloni från varje platta odlas vidare i 16,5 h under samma förhållande som 
tidigare, i 5 ml LB-medium innehållande ampicillin, samt kloramfenikol i de odlingar 
med BL21 (DE3) pLysS. 

20 µl från respektive flytande kultur ympas i 2 ml nytt LB-medium. Olika 
koncentrationer av IPTG används vid induceringen av proteinsyntes (0,5 mM, 1 mM och 
2mM). Som kontroll används oinducerad (ingen tillsats av IPTG) kultur. Följande 16 
prov förbereddes:  

 

1A: Oinducerad, Kloramfenikol (kontroll) 1B: Oinducerad, Kloramfenikol (kontroll) 

2A: Inducerad (0,5 mM), Kloramfenikol 2B: Inducerad (0,5 mM), Kloramfenikol 

3A: Inducerad (1 mM), Kloramfenikol 3B: Inducerad (1 mM), Kloramfenikol 

4A: Inducerad (2 mM), Kloramfenikol 4B: Inducerad (2 mM), Kloramfenikol 

5A: Oinducerad (kontroll) 5B: Oinducerad (kontroll) 

6A: Inducerad (0,5 mM) 6B: Inducerad (0,5 mM) 

7A: Inducerad (1 mM) 7B: Inducerad (1 mM) 

8A: Inducerad (2 mM) 8B: Inducerad (2 mM) 

 

Tabell 2. De 16 kulturer som förbereddes för expression av protein. I kultur 1-4 användes BL21 (DE3) 
pLysS och därför tillsattes 170 µg kloramfenikol/ml LB-medium. I kultur 5-8 användes BL21(DE3). 

 

Proven odlades vidare som under tidigare förhållanden tills OD550 = 0,45 (ca. 2h) och 
IPTG tillsattes enligt tabell 2. Kulturerna odlades sedan vidare i ytterligare 2 h under 
samma förhållanden. 1000 µl av respektive odling fördes över till ett nytt eppendorfrör 
och centrifugerades (Beckman coulter microfuge 18 centrifuge) under 5 min i 14 000 
rpm. Pelleten resuspenderades i 200 µl SDS-sample buffer (sodium dodecylsulfate med 3 
% natriumdodecylsulfat och 5 % β-mercaptoetanol) (se appendix 1), proverna värmdes i 
100 °C under 5 min. Proverna centrifugerades ytterligare 15 min i 14 000 rpm, de översta 
100 µl av supernatanten pipetterades till nya rör och sparades. 

2.4.3 SDS-PAGE 

För att analysera proteininnehållet laddades de 16 proverna tillsammans med två 
standarder (SDS-PAGE Molecular Weight Standards Broad Range (S1) samt Rainbow 
coloured protein molecular weight markers (S2)) på två Ready Gel precast Gels (A resp 
B) från BIO-RAD. SDS-PAGE (sodium dodecylsulphate polyacrylamide gel 
electrophoresis) körs med 180 V under 75 min. Som buffert användes SDS-running 
buffer (se appendix 1). 

Gelerna sköljdes sedan i avjoniserat vatten 3x5 min och infärgades därefter i Bio-safe 
Coomassie Stain i 60 min på skakbord. Gelerna tvättades återigen med avjoniserat vatten 
och avfärgades i 120 min innan resultatet utvärderades. 
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2.4.4 Expressionstudier av nativt protein 

För att få fram nativt protein i vattenlösning används Bug Buster Master Mix (Novagen). 
Bug Buster är framtaget för att ta sönder cellväggar hos E. coli utan att denaturera lösliga 
proteiner i cytosolen.  

Studierna utfördes enligt stycke 2.4.2 – 2.4.3, men volym cellkultur ökades till 50 ml och 
kulturerna inducerades med endast 1 mM IPTG. Cellerna skördades genom 
centrifugering (Beckman Allegra 21R, rotor S4180) under 10 min i 5500 rpm i 20°C. 
Därefter tillsattes 5 ml Bug Buster Master Mix per 1 g pellet. Proverna inkuberades på 
skakbord i 20 min för att sedan centrifugeras under 20 min i 5500 rpm i 20°C. Slutligen 
pipetterades 1,5 ml av supernatanten, innehållande fusionsproteinet, över i eppendorfrör. 
Proverna kördes på SDS-PAGE enligt stycke 2.4.3, varje brunn laddades med 20 µl, 
innehållande 10 µl 1xSDS-sample buffer (se appendix 1) och 10 µl prov.  

 

 

3 Resultat 

3.1 Konstruktion av plasmid 

Den preparativa gelen efter PCR-1 gav ett tydligt band för A (innehållande sekvens 
kodande för extra Glycin) respektive B (utan sekvens kodande för extra Glycin) (data ej 
visade) vilka extraherades ut med hjälp av ett extraheringskit.  

Den analytiska gelen som utfördes efter PCR-1 och extraheringen visade inga band och 
därmed blev det inte möjligt att beräkna lämplig volym att gå vidare med till PCR-2. 
Därför startades PCR-2 med två olika koncentrationer av PCR-produkt A respektive B 
(ospädd och 1:50).  

Resultatet av den analytiska gelen efter PCR-2 visade att produkten av den ospädda 
tillsatsen gav starkast band, med en storlek av ca. 300 bp (baspar) (data ej visade). Av den 
orsaken valdes denna koncentration för det fortsatta arbetet.  

När volymen PCR-produkt beräknades till T4-reaktionen jämfördes styrkan i PCR-
produktbandet på den analytiska gelen, som utfördes efter etanol-fällning, med ett band i 
standarden som innehöll 12 ng.  PCR-produktbandet uppskattades till något starkare, ca 
18 ng. Den totala volymen i den analytiska gelen var 6 µl, vilket gav en DNA-
koncentration på 3 ng/µl. För att få 0,2 pmol DNA till T4-reaktionen krävdes då 14 µl 
PCR-2-produkt.  

3.2 Odling av E.coli 

Resultatet av den första odlingen efter transformation av vektor in i NovaBlue 
GigaSinglesTM gav: 

Kontroll (20 µl, 180 µl): Inga kolonier. 

Testplasmid (20 µl, 180 µl): Ett stort antal kolonier på båda plattorna. 
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A och B (20 µl, 180 µl): En mängd kolonier på alla fyra plattorna.  

För fortsatt arbetet valdes kolonier från 20 µl, eftersom de var mer avgränsade från 
varandra.   

Detta visar att ligering av PCR-produkt in i vektorn samt transformation av plasmid in i 
bakterier fungerade. Eftersom plattorna innehöll ampicillin krävs det att bakterierna 
innehåller plasmid med DNA kodande för ampicillinresistens för att de skall kunna 
föröka sig. 

3.2.1 Colony-PCR 

I den PCR som utfördes för att kontrollera att cellerna replikerar den införda plasmiden 
korrekt visade den analytiska gelen efteråt att samtliga 8 prover innehöll ett tydligt och 
avgränsat band (data ej visade). I jämförelse med en standard innehåller samtliga 8 prover 
ett DNA fragmentet av storlek 300 bp, vilket motsvarar den storlek som tidigare 
observerats.  

PCR-reaktionen är beroende av att primers, här samma som under PCR-1, matchar DNA-
fragment som skall amplifieras, vilket innebär att bakterierna har replikerat fragment 
motsvarande det som amplifierades under PCR-1. 

3.3 Plasmidpreparation 

Preparationerna som utfördes för att analysera och sekvensera replikerat DNA innehöll 
följande koncentration av DNA: 

 

Koncentration i plasmidpreparationer 

  A260 A280 A260/A280 Konc. µg/ml 

A1-midi 0,398 0,238 1,67 796 
B2-midi 0,44 0,283 1,55 880 

 

Tabell 3. Absorbansmätning och beräkning av koncentration DNA i midipreparationerna. Även kvoten 
A260/A280 beräknades för avgöra renhet av DNA i provet. I samband med absorbansmätningarna späddes 
proverna 40 gånger. 

 

Koncentrationen beräknades med hjälp av sambandet  A260= 1 motsvarar 50 µg/ml. 

Den beräknade kvoten A260/A280 är 1,8 för rent DNA, hos både A och B ligger värdet på 
en acceptabel nivå.    

Även minipreparationer (data ej visade) genomfördes som reserv, dock användes endast 
midipreparationer för vidare expressionstudier. 

3.4 Sekvensering 

Både preparation A och B innehöll korrekta sekvenser. Det vill säga felfria sekvenser för 
PsaN, med sekvenser kodande för PSI-N och TEV-site infogade i vektorn på korrekt sätt. 
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Prov A innehöll dessutom en extra Glycin på proteinnivå precis som väntat, förövrigt var 
sekvenserna för prov A och B identiska (se appendix 2). 

3.5 Expression av protein 

Odlingen av E. coli för expression gav efter transformation av plasmiden följande resultat 
på plattorna: På 20 µl plattorna fanns 4-13 kolonier och på 180 µl plattorna 7-45 st, 
kolonierna var ca 2 mm i diameter. För fortsatt arbete användes kolonier från de plattor 
med 180 µl. 

3.5.1 SDS-PAGE 

Elektroforesen gav ett entydigt resultat. De prover som inducerades med IPTG hade 
samtliga ett band som inte återfanns hos de oinducerade proverna (figur 1). 

 

                   S1  1A  2A 3A 4A 5A 6A  7A  8A  S2                         S1   1B  2B 3B 4B 5B 6B 7B  8B    S2    

                
Figur 4. SDS-PAGE analys av samtliga A- och B-prover. För definition av proverna se tabell  2. 
Inducerade prover (2-4 samt 6-8,) innehåller ett band som ej har någon motsvarighet hos de oinducerade 
proverna (1 och 5) för A respektive B. Standard S2 innehåller band av storlekarna: 45 kDa, 30 kDa, 20,1 
kDa samt 14,3 kDa.  

 

I jämförelse med standard S2 har det uttryckta fusionsproteinet en molekylvikt på runt 30 
kDa. 

Samtliga koncentrationer av IPTG som användes visade sig ge likvärdiga mängder av 
fusionsproteinet. Vid fortsatta studier används tillsatsen 1mM IPTG. 

Den kloramfenicol-resistenta bakteriestammen visade sig ge ett något större utbyte av 
fusionsprotein. 

3.5.2 Expressionstudier av nativt protein 

Eftersom E. coli har behandlats med Bug Buster, istället för reducerande β-
mercaptoetanol, analyserar nu SDS-PAGE endast proteiner i vattenlösning. 

Gelen (figur 5) visade tydligt att samtliga prover som inducerats med IPTG innehåller ett 
protein som inte har någon motsvarighet hos den oinducerade kontrollen. De inducerade 
proverna innehåller dessutom något mindre totalmängd proteiner än de oinducerade. 
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                                                     1A   3A  5A  7A 1B   3B   5B    7B    S2  

 
 

Figur 5. SDS-PAGE analys över prover inducerade med 1mM IPTG. För definition av proverna se tab. 2. 
Cellerna lyserades skonsamt vilket gav nativt protein i vattenlösning. Inducerade prover (3A, 5A, 3B och 
5B) innehåller samtliga ett band motsvarande 30 kDa, vilket inte oinducerade prover har. 

 

Man kan se att den kloramfenicol-resistenta stammen tenderar att uttrycka något större 
mängd fusionsprotein. 

 

 

4 Diskussion 
Den plasmid som konstruerades visade sig fungera framgångsrikt och ett fusionsprotein 
av storleken 30 kDa lyckades isoleras ur E. coli. 

Den analytiska gelen som utfördes efter PCR1 visade inget resultat. Orsaken var  
förmodligen att provmängden som laddades innehöll för låg koncentration av DNA, 
eftersom detektionsgränsen är mellan 5-6 ng DNA. Vid nästa analytiska gel, som utfördes 
efter PCR 2, ökades därför provmängden från 2 µl till 6 µl.  

Inför T4-polymerasreaktionen visade beräkningarna att en större volym PCR-produkt 
krävdes än vad reaktionen tillåter. På grund av detta utfördes en etanol-fällning för att 
koncentrera PCR-produkten.  

Ligeringen och transformationen fungerade utmärkt. Detta bekräftades genom att  
bakterierna förökade sig på medium innehållande ampicillin, vilket inte hade varit möjligt 
utan vektorn. Den analytiska gelen efter colony-PCR visade även att bakterierna 
replikerar plasmiden korrekt, detta styrktes även av sekvensningen från MWG. Även det 
faktum att samma primer som användes under PCR-1 var komplementär med den 
replikerade plasmiden vid colony-PCR visar att bakterierna måste ha replikerat det 
klonade fragmentet rätt.  
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För rent DNA bör kvoten A260/A280 vara runt 1,8, hos både A och B ligger värdena något 
under. Detta kan bero på att det kan finnas lite proteiner i preparationen.  

Odlingen av BL21(DE3) samt BL21(DE3) pLysS, för uttryck av fusionsprotein, gav färre 
kolonier än tidigare. Anledningen till att cellerna inte förökade sig lika effektivt beror 
förmodligen på att relativt få celler var kompetenta, vilket kan ha två anledningar. 
Cellerna har blivit tinade ett flertal gånger vilket kan ha gett upphov till att de har tappat 
kompetens. BL21 är dessutom relativt svåra att transformera, vilket gör att man inte får 
lika högt utbyte av lyckade transformationer. 

Vid odling av bakterierna för plasmidpreparation tillsattes kloramfenikol för att öka 
plasmidens copy-number. Hos icke-resistenta stammar, t ex NovaBlue, så inhiberar 
kloramfenikol proteinsyntes. Detta leder till att proteinsyntesen avstannar, och därmed 
även celltillväxten, men replikationen av plasmiden fortsätter. Därmed får man en 
drastisk ökning av copy-number, vilket är bra inför plasmidpreparationen, utsätts cellerna 
för kloramfenikol under en längre tid leder dock metoden till att cellerna dör.  

Hos resistenta bakteriestammar, exempelvis BL21 (DE3) pLysS som innehåller en 
kloramfenikolresistent plasmid, ger kloramfenikol istället en möjlighet att reglera 
expression av målprotein. Hos denna stam inhiberas inte proteinsyntesen av 
kloramfenikol, vilket gör att man här inte får någon ökning av plasmidens copy-number. 
Istället innehåller den extra plasmiden dels genen för kloramfenikolresistens och dels 
genen för T7-lysozym, vilket är ett enzym som inhiberar den mängd T7 RNA-polymeras 
som alltid bildas även utan inducering med IPTG. När T7 RNA-polymeras inhiberas kan 
det inte ske någon expression av gener som ligger under den T7Lac-promotor som 
användes i vektorn. Resultatet blir att expressionen av fusionsproteinet är hårdare reglerat 
i BL21 (DE3) pLysS eftersom frånvaro av IPTG gör att  expressionen helt uteblir. Hos 
BL21 (DE3) finns det däremot en risk för expression på låg nivå, även i frånvaro av 
IPTG. 

Utan tillsats av kloramfenikol finns risk att bakterien tappar den extra plasmiden och 
därmed fördelen att hårdare kunna reglera proteinexpression. 

IPTG inducerar inte bara produktionen av T7 RNA-polymeras utan inducerar även 
fusionsproteinet på pET-plasmiden genom att också binda till den T7 lac-promotor som 
sitter före MCS (Multi Cloning Site) på pET-vektorn. 

Resultaten av gelerna (figur 4) visar att den kloramfenikolresistenta bakteriestammen 
(BL21 (DE3) pLysS) ger ett något större utbyte av fusionsprotein. För att närmare 
uppskatta hur mycket större utbytet blir hos den kloramfenikolresistenta stammen kan 
resultatet av gelerna scannas och sedan bearbetas av ett dataprogram där styrkan hos 
proteinbanden kan jämföras. Alternativt kan en spädningserie utföras av de båda 
stammarna, vilken sedan laddas på en gel där intensiteten hos banden kan jämföras 
mellan de olika koncentrationerna.   

Gelerna visar att bakterierna inducerade med IPTG har en tendens att minska uttrycket av 
övriga proteiner. Därför är det viktigt att tänka på att inte låta inducerade bakterier odlas 
för länge eftersom det skulle kunna leda till att bakterien då skulle få för lite av andra 
essentiella proteiner. 
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I detta skedet är det inte möjligt att dra någon slutsats om det extra G:et i sekvensen hos 
A-vektorn har  betydelse för framställning av PSI-N. Först när TEV-proteas används för 
att klyva fusionsproteinet kan en eventuell skillnad observeras. Enligt information  
fungerar TEV-proteas mindre effektivt när klyvningssitet ligger för nära ordnad struktur, 
detta skulle kunna innebära att A-varianten fungerar bättre eftersom den extra aminosyran 
ger ett något större avstånd till PSI-N. Ännu vet man inte vilken nativ form PSI-N får 
efter uttryck i E. coli, vilket gör att det är svårt att dra någon slutsats om hur TEV-proteas 
kommer att fungera vid klyvning av fusionsproteinet.   

Den pET32-klon som konstruerades av Rökaeus är svår att använda, eftersom faktor Xa 
även kom att klyva inne i PSI-N. Rökaeus menar att det till viss del är möjligt att hantera 
detta genom att använda minimala mängder faktor Xa, då klyvningen av Xa-sitet tycks 
vara något mer effektiv än klyvningen inne i PSI-N. Däremot blir inte resultatet 
tillförlitligt då propotionerna av proukterna blir olika från gång till gång, dessutom är 
faktor Xa dyrt att använda. Förutsättningarna att lyckas isolera PSI-N borde vara större 
med vektorkonstruktioner som innehåller TEV-site, eftersom TEV-proteas klyver mer 
specifikt. 

Vi antar att vår vektorkonstruktion kommer att ge ett mer entydigt resultat eftersom TEV-
proteaset bör ge bättre förutsättningar att isolera PSI-N än vad faktor Xa kunde göra. 
Ytterligare en fördel med TEV-proteaset är att E. coli kan uttrycka det som ett lösligt 
protein och dessutom med ett relativt högt utbyte. 

Nästa steg innebär alltså att isolera PSI-N från fusionsproteinet samt utföra 
strukturbestämning av PSI-N. Detta kommer att ske med hjälp av affinitetskromatografi 
och gelfiltrering samt klyvningen med TEV-proteaset. Resultatet av detta kommer att 
visa om våra förhoppningar angående TEV-proteas stämmer. 
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6 Appendix 1 – Lösningar och Buffertar  
 

5x TBE-Buffert (per liter avjoniserat vatten) 

54 g Tris 

27,5 g Borsyra 

20 ml 0,5 M EDTA 

 

TE-Buffert 

10 mM Tris-HCl, pH 7,5 

1 mM EDTA 

 

LB-medium  

950 ml avjoniserat vatten 

10 g Peptone 

5 g jästextrakt 

10 g Natriumklorid 

Skaka tills allt löst sig, justera pH till 7,0 med NaOH. Justera volymen till 1 l med 
avjoniserat vatten. Sterilisera i autoklav. 

 

SDS-running buffert 

25 mM Tris 

192 mM Glycin 

0,1 % SDS 

pH 8,3 

 

SDS-sample buffert 

62,5 mM Tris-HCl pH 6,8 

25 % Glycerol 

2 % SDS 

0,01 % Bromfenolblått 
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7 Appendix 2 – psaN samt PSI-N från Arabidopsis thaliana 
 

PSI-N uttrycks med presekvens, fungerande som adresslapp (ej fet stil). Sekvenser 
motsvarande moget protein för både DNA- och protein (fetstil)  

 

     31 atggcggccatgaactcgagtgttctcacttgcagctacgcaatt 
        M  A  A  M  N  S  S  V  L  T  C  S  Y  A  I  
     76 gctggctctggctcggtagagcttaaccagaaagttggtttggtg 
        A  G  S  G  S  V  E  L  N  Q  K  V  G  L  V  
    121 aattcatcagttgggtttggtcagaagaaacagatgattatgcct 
        N  S  S  V  G  F  G  Q  K  K  Q  M  I  M  P  
    166 gtgatcaaagctcaacgcgttgttggtgatgatgttgatggatct 
        V  I  K  A  Q  R  V  V  G  D  D  V  D  G  S  
    211 aatggaagacgatcagccatggttttcttagcagctacactcttc 
        N  G  R  R  S  A  M  V  F  L  A  A  T  L  F  
    256 tccactgctgctgtttctgcttctgctaatgctggcgtcattgac 
        S  T  A  A  V  S  A  S  A  N  A  G  V  I  D  
    301 gaatacctcgagaggagcaaaaccaacaaagaacttaatgataag 
        E  Y  L  E  R  S  K  T  N  K  E  L  N  D  K  
    346 aagagattggcaacaagtggagcaaactttgcgagagcattcact 
        K  R  L  A  T  S  G  A  N  F  A  R  A  F  T  
    391 gttcaattcggaagctgcaagttccctgagaatttcactggctgc 
        V  Q  F  G  S  C  K  F  P  E  N  F  T  G  C  
    436 caagatcttgccaagcaaaagaaagttccatttatctcagaagat 
        Q  D  L  A  K  Q  K  K  V  P  F  I  S  E  D  
    481 attgctttggaatgcgaaggcaaggacaagtacaagtgtggttcc 
        I  A  L  E  C  E  G  K  D  K  Y  K  C  G  S  
    526 aatgttttctggaaatggtga 546     
          N  V  F  W  K  W  *  

 

      (enligt Haldrup med flera) 
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8 Appendix 3 – Sekvensering 
 

Sekvens för PCR-produkt A:  

ggt att gag ggt cgc gaa aac ctg tat ttt cag ggt ggcgtcattgac 

gaatacctcgagaggagcaaaaccaacaaagaacttaatgataagaagagattggcaaca 

agtggagcaaactttgcgagagcattcactgttcaattcggaagctgcaagttccctgag 

aatttcactggctgccaagatcttgccaagcaaaagaaagttccatttatctcagaagat 

attgctttggaatgcgaaggcaaggacaagtacaagtgtggttccaatgttttctggaaa 

tggtga ggc tct aac tct cct ct 

 

Sekvens för PCR-produkt B:  

   ggt att gag ggt cgc gaa aac ctg tat ttt cag ggcgtcattgac 

gaatacctcgagaggagcaaaaccaacaaagaacttaatgataagaagagattggcaaca 

agtggagcaaactttgcgagagcattcactgttcaattcggaagctgcaagttccctgag 

aatttcactggctgccaagatcttgccaagcaaaagaaagttccatttatctcagaagat 

attgctttggaatgcgaaggcaaggacaagtacaagtgtggttccaatgttttctggaaa 

tggtga ggc tct aac tct cct ct 

Kursivt : LIC-fragment 

Fet stil: TEV-fragment 

Rött: Gen kodande för PSI-N 

Resultat från sekvensning 

A  
GTCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGAGCGATAAAATTATTCA
CCTGACTGACGACAGTTTTGACACGGATGTACTCAAAGCGGACGGGGCGATCCTCGTCGATTT
CTGGGCAGAGTGGTGCGGTCCGTGCAAAATGATCGCCCCGATTCTGGATGAAATCGCTGACGA
ATATCAGGGCAAACTGACCGTTGCAAAACTGAACATCGATCAAAACCCTGGCACTGCGCCGA
AATATGGCATCCGTGGTATCCCGACTCTGCTGCTGTTCAAAAACGGTGAAGTGGCGGCAACCA
AAGTGGGTGCACTGTCTAAAGGTCAGTTGAAAGAGTTCCTCGACGCTAACCTGGCCGGTTCTG
GTTCTGGCCATATGCACCATCATCATCATCATTCTTCTGGTCTGGTGCCACGCGGTTCTGGTAT
GAAAGAAACCGCTGCTGCTAAATTCGAACGCCAGCACATGGACAGCCCAGATCTGGGTACCG
GTGGTGGCTCCGGTATTGAGGGTCGCGAAAACCTGTATTTTCAGGGTGGCGTCATTGACGAA
TACCTCGAGAGGAGCAAAACCAACAAAGAACTTAATGATAAGAAGAGATTGGCAACAAGTGG
AGCAAACTTTGCGAGAGCATTCACTGTTCAATTCGGAAGCTGCAAGTTCCCTGAGAATTTCAC
TGGCTGCCAAGATCTTGCCAAGCAAAAGAAAGTTCCATTTATCTCAGAAGATATTGCTTTGGA
ATGCGAAGGCAAGGACAAGTACAAGTGTGGTTCCAATGTTTTCTGGAAATGGTGAGGCTCTAA
CTCTCCTCTGGCCATGGCGATATCGGATCCGAATTCGAGCTCCGTCGACAAGCTTGCGGCCGCA
CTCGAGCACCACCACCACCACCACTGAGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGA
GTTGGCTGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTT
GAGGGGTTTTTTGCTGAAAGGAGACT 
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B 

CTAGAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATATGAGCGATAAAATTATTCACCT
GACTGACGACAGTTTTGACACGGATGTACTCAAAGCGGACGGGGCGATCCTCGTCGATTTCTG
GGCAGAGTGGTGCGGTCCGTGCAAAATGATCGCCCCGATTCTGGATGAAATCGCTGACGAAT
ATCAGGGCAAACTGACCGTTGCAAAACTGAACATCGATCAAAACCCTGGCACTGCGCCGAAA
TATGGCATCCGTGGTATCCCGACTCTGCTGCTGTTCAAAAACGGTGAAGTGGCGGCAACCAAA
GTGGGTGCACTGTCTAAAGGTCAGTTGAAAGAGTTCCTCGACGCTAACCTGGCCGGTTCTGGT
TCTGGCCATATGCACCATCATCATCATCATTCTTCTGGTCTGGTGCCACGCGGTTCTGGTATGA
AAGAAACCGCTGCTGCTAAATTCGAACGCCAGCACATGGACAGCCCAGATCTGGGTACCGGT
GGTGGCTCCGGTATTGAGGGTCGCGAAAACCTGTATTTTCAGGGCGTCATTGACGAATACCTC
GAGAGGAGCAAAACCAACAAAGAACTTAATGATAAGAAGAGATTGGCAACAAGTGGAGCAA
ACTTTGCGAGAGCATTCACTGTTCAATTCGGAAGCTGCAAGTTCCCTGAGAATTTCACTGGCT
GCCAAGATCTTGCCAAGCAAAAGAAAGTTCCATTTATCTCAGAAGATATTGCTTTGGAATGCG
AAGGCAAGGACAAGTACAAGTGTGGTTCCAATGTTTTCTGGAAATGGTGAGGCTCTAACTCTCC
TCTGGCCATGGCGATATCGGATCCGAATTCGAGCTCCGTCGACAAGCTTGCGGCCGCACTCGA
GCACCACCACCACCACCACTGAGATCCGGCTGCTAACAAAGCCCGAAAGGAAGCTGAGTTGG
CTGCTGCCACCGCTGAGCAATAACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTGAGGG
GTTTTTTGCTGAAAGGAG 
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9 Appendix 4 – Ordlista 
 

Affinitetskromatografi: Reningsmetod som bygger på interaktion mellan analyten och 
annan molekyl som är bunden till den stationära fasen. Denna bindning måste vara 
reversibel. 

Amfipatisk: Molekyl med både hydrofoba och hydrofila egenskaper 

Blunt-ends: DNA-sträng som slutar med ett baspar 

Dimerer: Två identiska subenheter som är länkade till varandra 

Ferredoxin: Ett järn och svavel innehållande protein som fungerar som elektron-
mottagare från fotosystem I 

Fusionsprotein: Protein som bildas av två eller flera gener som ursprungligen kodar för 
separata protein 

Hydrolysering: kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en 
vattenmolekyl har adderats 

Inklusionskropp: Olösliga aggregat 

Kompetenta celler: Celler som kan ta emot nytt DNA 

LHC: Light Harvesting Complex, subenheter i fotosystem I som tar upp, via pigment, 
ljusenergi som omvandlas till kemisk energi. 

Nativ form: Proteiners funktionella 3D-struktur  

P700: Primär elektronacceptor i fotosystem I  

PCR: Poly Chain Reaction, en metod för att amplifiera DNA  

Plastocyanin: Mobilt protein som fungerar som elektrondonator till fotosystem I 

Promotor: Benämning på en sekvens av baspar som är lokaliserad framför en gen, denna 
sekvens reglerar genens uttryck 

Sticky-ends: DNA-sträng som avslutas med ett antal oparade baser, vilka leder till ett 
överhäng hos den ena strängen 

 


