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Celler i alla organismer kan bli utsatta för stress av olika karaktär. Exempel på stress är 
värme, starkt ljus, vissa bakterier och virus eller olika kemiska ämnen som försämrar miljön 
runt omkring eller inuti cellen. Cellen uppfattar detta som ett hot och svarar med att sätta in 
olika försvarsmekanismer som till exempel produktion av stress proteiner. Under stress 
situationen kan proteiner förlora sin naturliga konformation, vilket kan göra att icke lösliga 
delar av proteinet blir tillgängliga. Dessa delar har lätt för att klumpa ihop med andra 
proteiner och bilda aggregat som i sin tur kan skada cellen. Stress proteinerna har bland annat 
till uppgift att binda till proteiner med en icke-naturlig konformation och därmed hindra 
aggrering med andra proteiner.  
En speciell grupp av stress proteiner kallas små stress proteiner på grund av att deras 
molekylvikter ligger mellan 12 och 43kDa. Denna grupp är speciellt vanliga i växter och 
inkluderar även proteinet alfa-kristallin, som finns i ögats lins. I växterna blidar stress 
proteinerna stora komplex på 200-800kDa. Denna grupp proteiner har många olika 
funktioner, bland annat har ett mänskligt stress protein visat sig kunna förhindra apoptos, 
programmerad celldöd. Det har även visats att de kan öka växters tolerans mot värme och 
skydda mot oxidativ stress som exempelvis kan förekomma vid värme och ljusbehandling.  
I kloroplasten finns ett stress protein, kallad Hsp21 (Hsp - engelsk förkortning av heat shock 
protein). Genen för detta protein finns i kärnan och efter det att proteinet har syntetiserats i 
cytosolen måste det transporteras in i kloroplasten. För att veta att kloroplasten är dess 
slutgiltiga destination finns en speciell extrasekvens i början av proteinet som kallas signal 
sekvens eller pre-sekvens. Denna sekvens är specifik för de olika organellerna i cellen. Så fort 
proteinet har kommit in i kloroplasten klipps signal sekvensen av. Signal sekvensen hos 
kloroplast proteiner har ofta många seriner och threoniner som kan fosforyleras. En 
fosforylerad signal sekvens känns igen av ett så kallat 14-3-3 protein. 14-3-3, fosforylerad 
signal sekvens och ytterligare ett protein, Hsp70, bildar ett komplex som förflyttar proteinet 
till kloroplastens yta där det sedan kan transporteras in.  
Hsp21 produceras inte under normala förhållanden men då växten utsätts för stress, så som 
värme och starkt ljus, induceras proteinet. Det kan då detekteras genom att ladda växtprover 
på en SDS-gel och utföra gelelektrofores som separerar proteiner med avseende på storlek. 
Hsp21 visualiseras sedan med western blot då proteinerna förs över till ett membran och 
sedan detekteras med hjälp av en specifik antikropp mot Hsp21.  
Det har visat sig att Hsp21, som är ett lösligt protein, kan befinna sig i en olöslig fraktion 
under stress behandlingen. Frågan är nu varför det är i den olösliga fraktionen. Har proteinet 
aggregerat och i så fall varför. Eller har proteinet som funktion att doppa ner i membranet för 
att utjämna spänningar som bildas vid stress behandlingen. Den exakta funktionen för Hsp21 
är ännu inte känd men man tror att en metionin-rik region, som bildar en alfahelix, har en stor 
betydelse då den är konserverad i Hsp21 från högre växter. Ytterligare forskning krävs för att 
avslöja proteinets verkliga roll i växtcellen.  
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Abstract in English  
Abstract Heat shock proteins are a group of proteins that usually have a molecular chaperone 
activity where they bind target proteins with non-native structures, preventing them from 
aggregation. A special group of the heat shock proteins are the small heat shock proteins. A 
member of this group is Hsp21, which is expressed during heat and light stress of plants. 
Hsp21 is nuclear encoded and has a signal sequence or presequence, that targets the protein 
into the chloroplast stroma in a post-translational event. Hsp21 with a phosphorylated pre-
sequence can be bound onto the surface of the chloroplast by a so called guidance complex. 
Before translocation over the two membranes, which surrounds the chloroplast, the phosphate 
group must be removed by a phosphatase. During heat and light stress, the cellular conditions 
tend to become oxidising, which could inhibit the activity of the phosphatase and result in 
accumulation of preprotein in the cytosol. The aim with this project was to investigate if the 
precursor form of Hsp21 was accumulated in the envelope or cytosol, not coming into the 
chloroplast, during heat and light stress of pea plants. By analysing various subfractions of 
plant cells with SDS-PAGE and Western blot, the precursor form of Hsp21 was found to be 
accumulated in heat stressed plants. This result indicates that the preHsp21 is not properly 
transported into the chloroplast during stress. The precursor form of Hsp21 was difficult to 
detect due to its low level and even more so after cell subfractionation, since the chloroplast 
protein stromal processing peptidase could leak out and cleave the signal sequence in the 
cytosol subfraction. The protein 14-3-3, which is known to form a guidance complex with 
Hsp70 and signal sequences for translocation into the chloroplast, was detected in chloroplast 
envelopes of heat stressed plants. Thus, the precursor form of Hsp21 is possibly in complex 
with a guidance complex of 14-3-3 and Hsp70. 
 


