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ABSTRACT:  

Cyanobacteria belong to the oldest organisms of our planet. They use photosynthesis to 

produce ATP and gain biomass from carbon dioxide.  The cyanobacteria Nostoc punctiforme 

is a filamentous bacterium that consists of two different types of cells, vegetative cells and 

heterocysts. The type of cell it differentiates into depends on the media they grow in. In an 

ammonium-rich medium, the N.punctiforme consists of vegetative cells that differentiate into 

heterocysts when in the medium is changed to a low-concentration ammonium medium. The 

ammonium-binding nitrogenase in the heterocysts does not work in an oxidative environment. 

During oxidative stress, N.punctiforme produces Dps (DNA binding protein from starved 

cells) which protects DNA. In the heterocysts the nitrogenase produces hydrogen as a side 

product. The hypothesis is that Dps is cell specific. In order to study this protein, a fusion of 

the promotor of Dps and GFP (Green Flourescent Protein) was constructed. To detect GFP, 

optimization of a Western Blot (WB) for GFP was performed. Protein samples were analyzed 

in strains of N.punctiforme. In strain 12A, the production of GFP was visualized but the band 

was not specific. Several attempts of optimization of the WB procedure were performed, but 

none of them showed clear specific protein detection in the N.punctiforme strains. Further 

optimization of the WB protocol is needed.  
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INTRODUKTION  

Allt eftersom oljeresurserna minskar i världen samtidigt som växthuseffekten ökar, har 

alternativa former av bränsle efterfrågats. Några biobränslen som används idag är etanol från 

majs, vete, sockerbetor eller biodiesel från vegetabiliska oljor (Demirbas., 2009). Det finns 

mycket forskning inom potentiella energiproducerande mikroorganismer, som t.ex. 

cyanobakterier. Det finns cyanobakterier som producerar vätgas, vilket är ett potentiellt 

biobränsle. Ett problem är att kunna utvinna tillräckligt med vätgas från bakterierna och 

därför bedrivs forskning runt om i världen för att optimera bakteriernas väteproduktion 

(McKinley et al., 2010). Tanken är att inom en snar framtid ersätta fossila bränslen genom att 

med vätgas utvinna elektricitet med hjälp av bränsleceller. Cyanobakterier är potentiella 

förnybara energikällor som inte kontaminerar atmosfären som istället utvinner koldioxid för 

sin kolmetabolism (Lindblad et al., 2012). 

Cyanobakterierna är obligat fototrofiska och aerobiska gramnegativa bakterier (Rippka et al., 

1978). Det betyder att de behöver solljus och luft för att kunna leva. De är urfäder till 

kloroplaster, alger och växter, och har funnits på jorden i mer än 3 miljarder år. Arter som de 

lever i symbios med är svamp och växter. Innan de blev klassificerade i bakteriedomänet 

kallades de för blågröna alger. Nostoc punctiforme är en typ av cyanobakterie som hittades i 

rötterna av kottepalmen, Macrozamia (Collins et al., 2012). Den är filamentös och kan via 

fotosyntesen producera ATP och biomassa och behöver ammoniak för produktion av 

proteiner, nukleinsyror och vitaminer. N.punctiforme är enligt vad som hittills är känt den 

bakterie som har den största genomstorleken på 9Mb (9x106 baspar).  

Bakterien består av två typer av celler beroende på i vilket odlingsmedium de är i. När 

N.punctiforme är i ett medium med mycket kväve består den av vegetativa celler som har en 

diameter på 5µm. När N.punctiforme är i ett medium som är ammoniumfattigt differentierar 
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de vegetativa cellerna till heterocyster som har en diameter på ungefär 9µm. De kan även 

differentiera till akineter, sporliknande celler, eller till hormogonia som är motila 

filamentceller. Heterocysterna bildas i olika frekvens vilket betyder att en heterocyst kan 

bildas i t.ex. var tionde vegetativ cell i filamentet och utgör då ungefär 10% av hela 

organismen. I heterocysterna finns enzymet nitrogenas som fixerar atmosfärisk kvävgas som 

då omvandlas till ammoniak som N.punctiforme behöver. Där bildas vätgas som biprodukt. 

Reaktionen är N2 + 8e- + 8H+ + 16ATP à H2 + 2NH3 + 16 (ADP+Pi) (Masukawa H et al., 

2007).  

När N.punctiforme fixerar kvävgas blir den nutritions- och oxidationsstressad. Det är inte en 

optimal miljö för nitrogenas, hypotesen är att detta leder till att bakterien bildar Dps (DNA 

binding protein from starved cells), som hos andra bakterier skyddar cellernas DNA under 

oxidativ, termisk eller metallisk stress och även svält (Jeong et al., 2008). Proteinet upptäcktes 

år 1992 av Roberto Kolter och hans forskargrupp som isolerade den efter tre dagars växt från 

Escherichia coli (Almiron et al., 1992).  

    Med kvantitativ proteomik som utfördes på N.punctiforme hittades betydligt mera Dps 

proteiner hos stammar som vuxit i ett ammoniumfritt medium (Ow et al., 2009) än hos 

stammar som växt i ett ammoniumrikt medium. N.punctiforme innehåller 5 olika Dps och 

utifrån proteomikdata är hypotesen att dessa proteiner är cellspecifika och finns 

huvudsakligen i heterocysterna. För att studera cellspecificeten av Dps så har olika stammar 

av N.punctiforme framställts där promotorn för dps har fuserats med genen för GFP (Green 

Fluorescent Protein), antingen i genomet eller till en plasmid. När stammarna blir oxidativt 

stressade kommer de vid produktion av Dps att även producera GFP. Proteinproduktionen 

kommer då att innehålla Dps och GFP som används som ett kvantitativt reporterprotein som 
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emitterar ett grönt ljus när den utsätts för blå ljus (Zhang et al., 2009). Mängden GFP-Dps kan 

verifieras med Western Blot.   

I en studie med olika N.punctiforme stammar har fusionsproteinet GFP detekterats i 

heterocyster med hjälp av konfokalmikroskopi. Bilderna som erhölls visade att N.punctiforme 

stammar hade producerat fusionsproteinet i ett ammoniumfattigt medium och att 

produktionen var lokaliserad i heterocysterna. Forskargruppen studerade N.punctiformes 

hydrogenas som är involverad i reoxidation av vätgas under kvävefixering med hjälp av 

nitrogenas. För att göra detta fuserade de GFP genen till den del av genomet hos hydrogenas 

som tar upp väte, HupS. De verifierade HupS-GFP fusionsproteinet med Western Blot 

(Camsund et al., 2011). GFP flouroscens har hos N.punctiformes stammarna detekterats med 

konfokalfluoroscensmikroskopi i artikeln Camsund et al., 2011. I detta projekt skulle 

eventuell Dps produktion verifieras med Western Blot.   

    Det övergripande målet för dessa studier är att lokalisera Dps proteinerna i N.punctiforme 

och studera promotoraktiviteten genom att koppla promotorn för Dps med reportergenen 

GFP. Western Blot är till skillnad från konfokalmikroskopi en mera känslig och specifik 

metod. Western Blot ger ett tydligt resultat utan autoflouroscens som vid konfokalmikroskopi 

kan ge ett falskt positiv svar.  

    Western Blot är en metod där de proteiner som ska studeras isoleras från celler först genom 

lysering där cellernas cellmembran tas sönder och fraktioneras genom centrifugering där 

supernatanten innehåller de proteiner som ska analyseras. Proteinerna separeras sedan med 

SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gelelektrofores), som är en 

gelelektroforesmetod där detergenten SDS binder till proteinerna och ger en negativ 

nettoladdning. Detta gör att proteinerna kommer att separeras i gelen utefter storlek där de 

med större molekylmassa kommer att vandra betydligt långsammare i gelen än de med mindre 
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molekylmassa. Proteinerna blottas sedan från gelen till ett membran med hjälp av en elektrisk 

spänning. Membranet blockeras med torrmjölk eller BSA (bovint serum albumin) för att 

förhindra ospecifik bindning. Med primära och sekundära antikroppar som tillsätts kan en 

proteinspecifik detektion utföras. Den sekundära antikroppen i det här projektet hade en HRP 

(Horse-Radish Peroxidase) bundet som med peroxidase katalyserar en oxidation av substratet 

luminol i Western Blot detektionslösningen. När luminol återgår till sin ooxiderade fas 

produceras det ljus som fångas på film eller i ett bildsystem. Utrustningen som användes i 

detta projekt heter ChemiDoc XRS system och den fångar upp ljussignaler från reaktionen 

som uppstår när luminol oxideras av HRP och CCD (Charged-Coupled Device) som mäter 

ljusstyrkan som faller på den. En förstärkare i lösningen gör att signalen intensifieras och 

lyser i 6-8 timmar. Denna metod är känslig och ett snabbare alternativ till isotopisk detektion 

(Immun-Star HRP Chemiluminescence Kits).  

Syftet med denna studie var att optimera en Western Blot metod för att se om det fanns en 

cellspecifik kvantitativ skillnad i dps genens promotoraktivitet av N. punctiforme för att i 

framtiden optimera utvinnandet av vätgas från N.punctiforme. 
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MATERIAL OCH METOD  

Material  

Proverna som användes i detta experiment var från 14 muterade stammar av N.punctiforme 

stam ATCC 29133 och en vildtyp. De muterade stammarna kommer att i denna rapport att 

heta: 12A, 12B, 11A, 11B, 10A, 10B, SN1, SN3, SN4, 3258, N1, N2, N4 och Psun. Några av 

de modifierade stammarna hade ett promotor dps-GFP konstrukt inuti genomet och andra 

hade konstruktet på en plasmid. Syftet var att när den naturliga produktionen av Dps hos 

stammarna aktiverades skulle även dps-GFP konstruktet aktiveras (opublicerad data, Karin 

Stensjö Uppsala universitet). 

Metod 

KLOROFYLLMÄTNING  

Klorofyllhalten mättes i biologiska triplikat och tekniska fyrplikat. Till detta togs 1mL prov 

från varje tidpunkt som alikvoterades till fyra rör som centrifugerades i 5min, 20000xg i 4oC. 

Supernatanten pipetterades bort och 1mL 90% metanol tillsattes. Rören vortexades och fick 

stå i mörker i RT. Rören för tidpunkterna 12h, 36h, och 72h fick stå under mörker över natt 

och proverna som togs tidpunkterna 0h, 24h och 48h mättes klorofyllet efter en timme i 

mörker, RT. Absorbansen mättes mot 90% metanol vid 665nm med spektrofotometer och 

absorbansprogrammet Simple Reads av Cary®.  
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NITROGEN STEP DOWN 

    N.punctiforme stammarna 12A, 12B, 10B och SN3 odlades i Bg110 medium (Steiner R. Y 

et al., 1971) med 5mM NH4Cl, 10mM HEPES pH7,5 och 25µg/mL Neomycin. De växte i ett 

rum med 30oC med lufttillförsel till odlingsflaskorna och med en ljusintensitet på 50µmol av 

fotoner m-2s-1, på skak. Efter två dagars odling tillsattes ammoniumlösningen 2,5mM NH4Cl, 

sterilt i en LAF bänk. Ett nollprov för klorofyllmätning och Western Blot togs från varje stam 

som vuxit i Bg110 med kväve. Sedan centrifugerades lösningen i 10min, 3000xg i 

temperaturen 4oC. Cellpelleterna tvättades genom att resuspendera tre gånger i Bg110 (Steiner 

R. Y et al., 1971) utan NaNO3. Efter sista centrifugeringen resuspenderades cellerna i 750mL 

Bg110 med 25µg/µL Neomycin. Cellösningen alikvoterades till E-kolvar i triplikat som fick 

växa i 30oC under skak med ljusintensitet 50µmol av fotoner m-2s-1. Prover från stammarna 

togs var tolfte timme under 72h. Nitrogen Step Down gjordes även med en annan 

odlingsmetod för ytterligare fyra olika stammar som i denna rapport benämns N1,N2,N4 och 

Psun. De odlades som övriga stammar men ej i triplikat. Prover togs för tidpunkterna 0h, 6h, 

12h, 24h, 36h, 48h och 72h. Från varje tidpunkt togs prover till Western Blot och 

klorofyllmätning som tidigare beskrivits. Cellkulturprover togs för undersökning under 

mikroskop.  

PROTEINEXTRAKTION 

Proteinextraktionsbufferten bereddes med 50mM TrisHCl pH 6,8, 0,1%TritonX100, 

0,02%SDS och 0,5%β-mercaptoethanol. För att hämma proteas tillsattes proteinase inhibitor 

cocktailtablett, cOmplete Mini, EDTA-free från Roche® till 10mL proteinextraktionsbuffert. 

Proteinasinhibitor tabletterna stoppar proteas som bryter ned bindningar på aminosyror.  
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   Proverna från Nitrogen Step Down fick stå på is och resuspenderades med 350µL iskall 

proteinextraktionsbuffert. Lösningen tillsattes till rör med ca 0,2g syratvättade glaskulor 

(SIGMA-ALDRICH®). Cellsuspensionen fick skaka i en ”bead beater” som med kulorna  

slog sönder cellvägarna och på så vis kunde fritt protein fås. Rören fick skaka i 30sek under 

15000rpm och sedan stå på is, 5min. Detta upprepades 4 gånger. Lösningen centrifugerades 

sedan i 10min, 20000xg. Supernatanten togs till ett nytt rör och centrifugerades ytterligare 

10min, 20000xg. 

 

PROTEINKONCENTRATIONSBESTÄMNING 

    För att bestämma proteinkoncentrationen från stammarna gjordes en standardkurva med 

Bovine Serum Albumin (1mg/ml) och Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent enligt protokoll 

från BIO RAD®. Reagensen späddes 1:5 med destillerat vatten och filtrerades för att få bort 

eventuella partiklar. Till 20µL proteinprov tillsattes 1mL detektionsreagens som vortexades 

och sedan inkuberades i 5min i rumstemperatur (RT). Proverna fick inte inkuberas i mer än 

1h. Absorbansen mättes vid 595nm och utifrån en standardkurva med koncentrationerna 

0,2mg/mL – 0,9mg/ml BSA kunde proteinkoncentrationerna bestämmas. 

WESTERN BLOT 

SDS-PAGE gelelektrofores utfördes i en Mini-PROTEAN®(BIO RAD) tank med 

proteinmängden på 5µg protein från varje stam som hade fått växa i Bg11 och Bg110 

medium.Elektroforesen kördes med en spänning på 150V i 30min. Gelen blottades till ett 

PVDF membran med semidry blottning i 30min med spänningen 25V och 1,0A. Gelen 

tvättades i destillerat vatten i 5x3min och färgades sedan med coomassie blå över natt i RT 

under skakning. Gelerna fotograferades och sparades för dokumentation. 
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Protein blandades med laemmlibuffert [50mM TrisHCl pH6,8, 10% (w/v)SDS, 5% 2-

mercaptoetanol och 1% (w/v) bromofenol blå] och fick koka i 5min i 90oC. Sedan fick de stå 

på is och pipetteras till färdiga geler, Mini-PROTEAN® TGX™. Proteinerna separerades med 

SDS-PAGE som beskrivet tidigare. Storleksmarkören 10 – 250 kDa PageRuler™ Plus 

Prestained Protein Ladder från Fermentas pipetterades till första och sista brunnen i gelen. 

Gelerna blottades sedan till ett PDVF membran med Trans-Blot®Turbo™ Transfer System 

enligt BIO-RAD protokoll.  

Membranet blockerades över natt med 0,3% (w/v) torrmjölkspulver i PBS-T (Phosphate 

Buffered Saline + Tween) som preparerades med 80mM Na2HPO4, 20mM NaH2PO4, 100mM 

NaCl, pH justerades till 7,5 med HCl och 0,1%(w/v) Tween, i RT under skak. Membranet 

tvättades tre gånger under skak i 5min med 20mL PBS-T i RT. Sedan tillsattes den primära 

antikroppen polyklonal kanin anti-GFP antikropp från SIGMA (1,0mg/mL SIGMA) som 

späddes 1:5000, inkuberades 1h i RT under skak. Efter inkuberingen tvättades membranet 3 

gånger i 5min med PBS-T, i RT under skak för att sedan tillsätta den sekundära antikroppen 

Goat Anti-Rabbit (GAR)-HRP (0,8mg/mL BIORAD) som späddes 1:5000, inkuberades under 

en timme under skakning.  Därefter tvättades membranet med 10mL PBS-T 3x10min, i RT 

under skakning.  

Detektionsreagensen, Immun-Star Horse Radish Peroxidase, HRP, Chemiluminescent (BIO 

RAD)  blandades och 3,5mL pipetterades till membranet enligt protokoll. Efter 5min 

pipetterades lösningen bort och membranet sattes i ChemiDoc XRS för detektion.  
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OPTIMERING AV WESTERN BLOT  

För att se om de primära och sekundära antikropparna fungerade optimerades Western Blot 

genom att använda framrenat GFP (500ng/mL) från E.coli i en spädningsserie med 

koncentrationerna 6 - 32ng/µL. En SDS-PAGE gelelektrofores genomfördes. Den primära 

antikroppen späddes 1:6000 och inkuberades i 2h. Sedan tvättades membranet med PBS-T 

3x5min i RT under skak. Den sekundära antikroppen späddes 1:15000 och inkuberades i 1h i 

RT under skak. Detektionslösningen tillsattes till membranet inför detektion och pipetterades 

bort när detta var klart. 

Ett försök gjordes med 0,5µg av GFP protein som inkuberades med 5% (w/v) torr mjölk i 

0,5% (w/v) PBS-T. Då inkuberades den sekundära antikroppen, 1:6000, på halva membranet 

och den andra inkuberades med den primära och sekundära antikroppen, 1:15000, efter 

tvättarna. 

Ytterligare optimering gjordes av protokollet genom att ändra på blockeringen av membranet 

från 1h, 2h och övernatt. Koncentrationen av Tween ökades till 0,5% och torrmjölkspulvrets 

koncentration ökades till 5% (w/v). Tvättiderna ökades till 25mL PBS-T 3x5min. Istället för 

att tillsätta detektionsreagensen i 5min för att sedan tas bort inför detektion så tillsattes den 

när membranet var inne i ChemiDoc™ XRS system medan kort togs på membranet. 
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RESULTAT 

CELLTILLVÄXT 

Inför varje Nitrogen Step Down experiment kontrollerades att det inte fanns några 

heterocyster i cellfilamenten. För att se tillväxten på stammarna i Nitrogen Step Down mättes 

klorofyllhalten med absorbansspektofotometri. Vid klorofyllmätningen för stammarna N1, 

N2, N4 och Psun blev absorbansvärdet negativ för några prover, se Figur 1, vilket indikerar 

att det inte fanns tillräckligt med celler i kulturerna. Chansen för kontamination blir större 

vilket kan leda till att cellerna kan dö ökar och det finns inga replikat som kan jämföras med 

som med Nitrogen Step Down för 12A, 12B, 10B och SN3. Övriga stammar odlades inte i en 

Nitrogen Step Down. Klorofyllhalten för N.punctiforme stammarna 12A, 12B, 10B och SN3 

visar att celltillväxten inte ökar med tiden, se Figur 2. Som högst var det i proverna från 0h 

och 48h för stammen SN3. Celltillväxten för stammen 10B ser stabil ut vid alla tidpunkter 

förutom vid 24h.  

DETEKTION AV DPS 

Western Blot gjordes för att visa om det fanns GFP produktion i heterocysterna, vilket skulle 

indikera på en cellspecifik Dps produktion hos heterocysterna.  

På gelen fanns det protein kvar från 11A och 11B medan övriga geler visade en fullständig 

blottning från gel till membran. När Western Blot utfördes på Nitrogen Step Down proverna 

enligt första protokollet för Western Blot syntes detektion av GFP från prov i stammarna 12A, 

12B, 10B och SN3. I membran för 12A, se Figur 3, syns det en detektion av GFP i brunnarna 

för 0, 12, 24 och 36h. I brunnarna a och b, där inget prov har laddats, har det kommit prov 

från den positiva GFP-kontrollen, 2,5µg, se Figur 3. I övriga membran syntes ingen detektion 

av GFP.   
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OPTIMERING 

Problemet med WB protokollet var att vid detektion av GFP protein så skedde för de flesta 

stammar ingen bindning mellan antikropp och protein. Olika protokoll testades för att se vad 

som störde detektionen av protein i proverna.   

För att se om de primära och sekundära antikropparna fungerade så optimerades WB 

protokollet genom att använda extraherad GFP. Försöket gav bäst bild dock med ospecifik 

bindning, se Figur 4, till skillnad från övriga membraner från de andra försöken där ingen 

reaktion sågs mellan antikropp och protein. Bilderna från de övriga membranen gav inget 

utslag och ingen bild syntes i ChemiDoc™ XRS system.  

Protokollet optimerares ytterligare genom att ändra på blockeringen av membranet från 2h till 

övernatt. Koncentrationen av PBS, Tween och torrmjölkspulverts ökades, se Material och 

Metod. 

     I resultatet från membranet för Western Blotet med endast framrenat GFP prover syntes 

ospecifik bindning i alla brunnar, se Figur 4. Storleksmarkören stämmer överens med 

storleken för GFP, 28kD. Proverna har varit för överladdade det syns mycket ospecifik 

bindning från antikropparna.  
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Figur 1. Figuren visar absorbansvärderna vid 665nm för klorofyllmätningarna för de olika Nostoc 

punctiforme stammarna: N1 , N2 , N4 , Psun . Prov togs i triplekat vid olika 

tidpunkter 0-72 timmar.  
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Figur 2. Figuren visar tillväxt i form av klorofyllkoncentration genom att mäta absorbansen av 

klorofyllet vid 665nm. Proverna togs från Nitrogen Step Down experimentet av  

Nostoc punctiforme tagna vid olika tidpunkter 0-72timmar i triplikat från N.punctiforme 

stammarna: 12A  , 12B  , 10B , SN3 . 	  
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Western Blot 

                                             a    GFP      b     72h   48h    36h   24h   12h    0h 

 

Figur 3. Figuren visar membranet med prover en Western Blot analys från N. punctiforme 

stammen 12A under Nitrogen Step Down från tidpunkterna 0-72 timmar. Stammen har odlats 

i ammoniumfattigt medium, Bg110 och 25µg/mL antibiotikan Neomycin. I brunn GFP syns 

den positiva kontrollen för Green Fluorescent Protein med koncentrationen 500ng/µL som har 

läckt över till brunn a och b, där inget protein har tillsatts. I varje brunn laddades 5µg protein? 

. GFP proteinet har en storlek på 28kD. En negativ kontroll med vildtyp extrakt av 

N.punctiforme saknas i membranet. 

 

 

 

 

28kD 
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Optimering av Western Blot 

                                     32-              25        19     13       6- ng GFP       

 

Figur 4. Figuren visar en kontroll av ett Western Blot membran där metod undersökts med 

olika mängder framrenat GFP med antikropparna polyklonal kanin anti-GFP, 1:6000, och get 

anti-kanin (GAR) -HRP, 1:15000 med PBS-0,5% Tween. Green Fluorescent Protein (GFP) 

prover. Mängden GFP är 32ng, 25ng, 19ng, 13ng och 6ng. 
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DISKUSSION 

När Nostoc punctiforme odlas inför Nitrogen Step Down tillsätts NH4Cl för att undvika 

heterocystbildning. Det är viktigt att stammarna inte hade heterocyster för att bekräfta 

hypotesen om att Dps är cellspecifikt. Det är svårt för N.punctiforme att anpassa sig till 

nutritionsstressen då ammoniumet tas bort från mediumet och de vegetativa cellerna 

differentierar till heterocyster. Stammen som avvek från det är SN3 som växte betydligt mer 

än de andra stammarna under kvävesvälten, Nitrogen Step Down. Det tar ungefär 24 timmar 

för en vegetativ cell att bli en färdig differentierad heterocyst och en ökad celltillväxt tar tid 

något som även kan ha gett mindre celltillväxt för Dps-promotor GFP stammarna.  

Några stammar, N4 och Psun visade negativ tillväxt. En andledning till detta kan ha varit att 

dessa inte odlades i triplikat och därför blev mätningen osäker. Andra skäl som kan ha 

påverkat tillväxtmätningen är mängden metanol var för stor i provet och att tareringen inte 

blev korrekt utförd. Fördelen med att ha tre biologiska replikat som gjordes med stammarna 

12A, 12B, SN3 och 10B är att klorofyllhalterna blir mer korrekta. Med experimenten för 12A, 

12B, SN3 och 10B var absorbansvärderna inte negativa, se Figur 1, jämfört med de andra 

stammarna, se Figur 2. 

I artikeln av Christman et al (2011) mättes celltillväxten genom att mäta torrvikten av 

N.punctiforme och klorofyll a halten. De såg att torrvikten av klorofyllhalt resultaten 

korrelerade väl med varandra och som i detta projekt sågs en ökning av celltillväxt fram till 

48h och minskade något efter 48h efter en Nitrogen Step Down. 

Mätningarna för klorofyllet skulle kunna förbättras genom att göra precis på samma vis vid 

alla tidpunkter. Det kan finnas en pipetteringskillnad i användandet av 90% metanol, 

vortexandet och behandling av provet efteråt. Det mängd pellet som fås från varje replikat 

kanske inte heller har varit lika stor varje gång och då kan mängden klorofyll som finns i 
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cellkulturen vara missvisande. För att mäta GFP så användes redan gjorda konstrukt där Dps 

promotorn fuserats med GFP genen i genomet eller i plasmid. Stammarna som användes kan 

inte beskrivas eftersom data ej är publicerat. Med hjälp av dessa stammar kunde 

promotoraktiviteten för Dps studeras med Western Blot. Hade det utförts med Dps 

antikroppar hade de bundit till en eller flera av Dps proteinerna och därför ge ospecifika 

bindningar mellan antikropp och protein eftersom N.punctiforme innehåller 5 olika Dps. 

Western Blot protokollen som användes gav inga tydliga resultat förutom i proverna från stam 

12A, se Figur 3, som visar att det har producerats GFP hos stam 12A i kvävesvält 

experimentet men eftersom ingen negativ kontroll av vildtypen av N.punctiforme har använts 

så kan man inte säga att antikropparna har ospecifikt bundit till eventuell GFP. Banden 

däremot visar att metoden har potential att visa att Dps produktion är heterocystspecifik. Den 

ospecicfika bindningen tyder på att koncentrationen på antikropparna inte var ultimata eller 

att en fullständig blockering av membranet inte skett. Polyklonala antikroppar kan ge 

ospecifika bindningar eftersom de kan binda till mer än en antigen. Den sekundära 

antikroppen ska spädas mellan 15000-30000 gånger. Initialt, för att se om metoden funkar så 

bör en spädningserie av antikropparna göras och med dessa detektera GFP protein från ett 

företag som skulle vara mer rent än det som utvanns på laboratoriet. Om metoden ger mycket 

bakgrund med ospecifik bindning bör nya antikroppar från något annat företag användas och 

då kan detektionen av GFP utvärderas och protokollen av utvärderas och se vad som behövs 

optimeras vidare. Utifrån banden från Figur 3 och Figur 4 så syns väldigt starka band. En 

optimering vore att spädda proteinproverna 100 gånger för att få skarpa tydliga band. 

 En metod för att se om GFP genen uttryckts till mRNA i Pdps GFP konstrukten är att göra en 

RT-PCR. Finns det GFP transkript kommer detta synas sedan på en gel efter en 

gelelektrofores med PCR produkterna (Végh et al., 2012). PCR skulle även fungera som en 

kvalitetskontroll för att se om DNA konstruktet fanns i bakterierna. Detta var kontrollerat 
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innan Nitrogen Step Down experimentet som utfördes i denna projekt. Problemet är att genen 

för GFP kommer att utryckas men vi vet inte om det har translateras i organismens 

heterocyster eller i den vegetativacellen. Det finns genomsekvenser från många organismer 

idag och det gör att forskningen nu har vänt sig till att studera proteinfunktion utifrån dessa.  

Det är svår forskning i och med att proteiner inuti celler inte bara är kemiska reaktiva ytor. 

När proteinets bindningar bryts så ändras dess form och ibland till flera enheter. Detta gör att 

detektionen svårhanterlig. Deras specifika miljö kan variera från att vara i membran, cytosol, 

organellumen eller i nukleoplasman. De kan även diffundera från cellmembran till 

cellmembran (Lippincott-Schwartz et al., 2001). Cyanobakterier har ett differentierat 

membransystem och transporterar proteiner både till periplasman och till thylakoidlumen 

(Aldridge C et al., 2008). Celler har en kontrollerad mekanism som gör att proteiner inte 

ackumuleras på ett och samma ställe. I artikeln som Komenda et al (2005) presenterar har de 

studerat hur FtsH proteas slr0228 transporteras i de thylakoida lumen hos cyanobakteriet 

Synechocystis sp. PCC6803. De använde sig av blue native page, radiomärkning och 

immunoblottning. De taggade FtsH med GFP och kunde med konfokalmikroskopi se att 

proteinet fanns både i perisplamatiska retiklet och i cytoplasman.  

I Aldrige et al (2008) har forskarna studerat Tat-proteinet genom att märka den med GFP och 

detekterat med konfokalmikroskopi. Tat systemet opererar både i plasma membranet och i det 

thylakoida systemet i cyanobakterien Synechocystis. Forskning har visat att 

thylakoidmembranen är helt separata system och har en mera komplex protein sortering och 

transport i Synechocystis. De hittade mycket GFP konstrukt i thylakoidsystemet, och lite i 

plasma membranet, vilket är första beviset på att de har transporterats till thylakoidsystemet. 

Möjligtvist är det så med N.punctiforme att Dps produceras i både den vegetativa cellen och i 

heterocysterna. Dps proteinerna bildas kanske i de vegetativa cellerna och transporteras till 
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heterocysterna vid oxidativstress som hände i Tat-proteinforskningen med cyanobakterien 

Synechocystis.   

Det fanns GFP produktion, alltså Dps produktion, i stam 12A. Resultatet indikerar att 

mängden GFP alltså aktiviteten på Dps promotorn skiljer sig åt i de olika proverna (12A) från 

de olika Nitrogen Step Down försöken. Det band som syntes starkast var den vid 12h tillväxt. 

Resultatet verifierades inte vidare. Hypotesen att Dps är cellspecifika har inte kunnat besvaras 

eftersom Western Blot inte optimerades fullt ut. 
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