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Vara eller icke vara, det är proteinets fråga 
 

Naturen gömmer fortfarande olösta gåtor. Det är mycket som vi inte ha full förståelse 
för, t.ex. hur en växt fungerar på molekylär nivå och hur alla processer i växten 
hänger ihop. Proteiner som utgör livets byggstenar återstår att utforskas. I mitt projekt 
försökte jag bevisa existensen av två proteiner i det lilla ogräset backtrav som spelar 
en viktig roll i dess överlevnad. Backtraven (Arabidopsis thaliana) är släkt med senap 
och kål. Den är också den mest undersökta av alla växter, d.v.s. ett standardverktyg 
inom den växtbiologiska forskningen. 
 
Plantans tillväxt återspeglas i växtcellerna i både dagsljus och mörker. För att kunna 
växa och utvecklas behöver växten energi. Energikällor finns i växten i form av 
stärkelse. I ljus sker fotosyntes där växten tar nytta av solen. I mörker bryts stärkelsen 
ner för att skapa energi som driver livsviktiga processer. Detta sker med hjälp av 
enzymer, proteiner. De två proteiner (PHS2 och 80) i backtraven som jag försökte 
upptäcka, så kallade fosfoproteiner, är involverade i nedbrytningen av stärkelse.  
PHS2 står för cytosolisk alpha-glucan fosforylas och är ett enzym. Proteinet 80 är ett 
litet protein som interagerar med PHS2 i ljus men inte i mörker. Det gällde att ta reda 
på de bästa förhållanden för detekteringen av dessa proteiner. Så påbörjades 
upptäcktsfärden… 
 
Sökningen resulterade i tjocka proteinband. Tjocka band betyder inte övervikt, utan 
starka signaler. Fosfoproteinerna kan isoleras ur växtcellerna genom att man mortlar 
de gröna bladen på backtraven, cellväggarna bryts då. Jag homogeniserade 
plantmaterialet och separerade sedan samtliga proteiner som isolerades. Sedan 
försökte jag att synliggöra PHS2 och 80 med hjälp av en metod som kallas Western 
blot. Här använder man röntgenfilm där proteinerna, om man lyckats isolera och 
upptäcka dem, syns i form av tjocka band. Proteinerna PHS2 och 80 är fosforylerade 
proteiner, d.v.s. de bär på en bunden fosfatgrupp. De förekommer vanligtvis i 
fosforylerad form i växtcellerna och är så kallade substrat för andra enzymer.  
 
Förhållanden som rätt antikroppskoncentrationer, lösning för antikropps-inkubering,  
inkuberingstiden och temperaturen var utslagsgivande för bra resultat i protein-
detekteringen, d.v.s. upptäckten av de tjocka banden. Förutom det har jag försökt att 
undersöka proteinernas fosforyleringstillstånd vid olika ljusförhållanden.  
 
De tjocka banden, signalerna som motsvarar de detekterade fosfoproteinerna, visas 
vara stabila genom starka och tydligt synliga signaler. Banden jämförde jag med 
varandra från två olika naturliga och fyra modifierade arter. Skillnaden i PHS2 på 
växter som utsattes för mörker olika länge undersöktes. Det visades att det inte finns 
någon skillnad mellan PHS2 i ljus jämfört med i mörker. PHS2 är alltså ett stabilt 
enzym som alltid finns till. Så svaret på gåtan är vara och inte icke vara. Även protein 
80 har jag lyckats detektera, det har visats vara mycket stabilt i ljus. Proteiner som 80 
är intressanta för att de möjligen är inblandade i växtresistans mot t.ex. svampar, 
vilket skulle kunna vara av användning inom jordbruksindustrin. Mängden av 
bekämpningsmedel kan minskas vid utvecklingen av bättre skördar.   
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Abstract  
 
     In this project, signalling phosphoproteins were analysed and the best conditions 
were established to optimise the detection of them. The proteins were isolated from 
Arabidopsis thaliana and detected using Western blot. Mutated and wild-type proteins 
were used. These proteins, namely PHS2 (cytosolic alpha-glucan phosphorylase) and 
protein-80 were studied looking at the differences in their phosphorylated and 
dephosphorylated state and under different light conditions. The first protein is an 
enzyme and the second one is a MAPK (mitogen activated protein kinase) substrate 
interacting with PHS2, both involved in starch metabolism. Basically the whole 
project was performed on Arabidopsis plants in vitro. No difference in the protein 
PHS2 can be observed in plants under different light conditions. Though protein 
bands connected to PHS2 could be detected, which seem to be light specific. No 
differences in their phosphorylation state can be observed.  
     Protein-80 is best isolated from plants using immunoprecipitation. It is detected 
with a higher specific antibody concentration than for PHS2 detection. Protein-80 
(hemaglutinine/HA-tagged) is very stable under light condition and absent in wild-
type Arabidopsis leaves. It is not detectable without the specific tag. Conditions like 
the choice and concentration of detergent as well as the extraction technique are 
important. Also the choice of gel to separate the proteins during SDS-PAGE is of 
importance, since the density of SDS in the gels decides over the protein separation 
considering their size. 
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