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Andningskedjan i bakterier 
 
Många bakterier har i likhet med humana celler en andningskedja där syre konsumeras 
och omvandlas till vatten. Till skillnad från humana celler som har sin andningskedja i 
mitokondrier har bakterier sin andningskedja i plasmamembranet. Andningskejan hos 
vissa bakterier är grenade så att det finns flera olika enzym (oxidas) som omvandlar syre 
till vatten. Om andningskedjan inte fungerar dör bakterien men eftersom det finns flera 
olika oxidaser kan bakterien leva även om ett sådant enzym är defekt. Detta är användbart 
om man vill undersöka oxidaser, som i denna studie.  
 
Om man har gjort mutationer på ett oxidas, eller på proteiner som oxidaset är beroende av 
för att bildas, kan celler ändå leva och dela på sig. Man kan undersöka vad ett protein gör 
i celler genom att mutera genen för proteinet. Genom jämförelse av vildtyp (omuterat 
stam) och den muterade stammen kan man studera vad som inte fungrar längre.  
 
Cytokrom caa3 är ett oxidas hos jordbakterien Bacillus subtilis. Oxidaset består av fyra 
proteiner i ett komplex: CtaC, CtaD, CtaE och CtaF. I denna studie ligger fokus på CtaC 
som är ett membranprotein där en del av proteinet finns på utsidan av membranet. I denna 
del finns ett kopparcenter genom vilket elektronerna transporteras. I kopparcentret är två 
kopparjoner bundna till aminosyror, två cysteiner och två histidiner. Man tror att två 
proteiner, CtaG och YpmQ, hjälper till att sätta in kopparjonerna när CtaC bildas. Vi ville 
ta reda på hur kopparcentret bildas och på vilket sätt CtaG och YpmQ hjälper till. 
 
I denna studie använde vi bakteriestammar av muterade B. subtilis där antingen CtaG 
eller YpmQ var borta. I dessa stammar borde cytokrom caa3 vara inaktivt och vi ville 
undersöka om cysteinerna i CtaC band kopparjoner. Slutsatsen av undersökningen blev 
som förväntat att cytokrom caa3 inte fungerar i de muterade stammarna. Vi kunde dock 
inte avgöra om cysteinerna band kopparjoner. Vi studerade även CtaG-proteinet, vilken 
man inte vet så mycket om. Det består av 297 aminosyror och man tror att det är ett 
membranprotein. Man vet inte om CtaG innehåller några prostetiska grupper så därför 
gjorde vi experiment för att renframställa proteinet. En prostetisk grupp är en molekyl 
eller metalljon som är bunden till aminosyrorna i proteinet och är med till att göra 
proteinet aktivt. CtaG erhölls och analyserades för att se om det fanns färgade prostetiska 
grupper bundna till det. Inga sådana grupper kunde påvisas. Resultaten bevisade att CtaG 
är ett membranprotein och de har lagt en grund för molekylära studier av renframställt 
CtaG.  
 
När man studerar proteiner som ingår i andningskedjan som finns i både bakterier och 
humana celler jämför man ofta dessa proteiner med varandra. I humana celler finns det en 
motsvarighet till B. subtilis cytokrom caa3, komplex IV. Det består av 13 proteiner och 
innehåller också ett kopparcenter. Vägen elektronerna tar genom komplexet är samma 
som i cytokrom caa3. 
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Abstract 
 

Cytochrome caa3 is an oxidase of the respiratory chain in B. subtilis. It consists 
of four protein subunits encoded by ctaCDEF. CtaD contains heme a, heme a3, and a 
CuB center and it reduce oxygen to water. CtaC contains heme c and a CuA center. 
The CuA center has two copper ions bound to two cysteine residues and two 
histidine residues. CtaG and YpmQ are thought to play roles in the incorporation of 
the copper ions into the CuA center. The study takes a closer look at CtaC trying to 
elucidate the status of the cysteine ligands to the CuA center when YpmQ or CtaG 
are absent. The results indicate that further experiments are needed to show 
whether CtaG and YpmQ are involved in the incorporation of the copper ions 
during biogenesis of CtaC. This study also concerns CtaG. It is shown that CtaG is 
membrane bound and a procedure for the solubilization of CtaG in detergents and 
purification of the protein was worked out. 
 
 


