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Útdráttur 
 

Verkefnið felur í sér smíði á gripefnum og skoðun á hæfni þeirra til þess að binda 
kítínasa og kítínbindandi prótín úr ræktunarvökva sveppsins T.Emersonii. 
Forhreinsun er gerð á vökvanum með því að nota ammoníum súlfat fellingu og 
skoðað verður með rafdrætti samsetningu prótínanna í lausninni. Í ljós kom að 
fæðulausnin innihélt prótín með mólmassa á bilinu 130-15 kDA, og mest af prótínum 
sem hafa mólmassa á bilinu 59 til 20 kDa. Gripefnin þrjú sem voru smíðuð voru öll 
með T-ChOS (Chitooligomers) tengil en með mismunandi griparma (spacer). Það 
gripefni sem reyndist vera best var AC2 sem er þríklóróþríazín virkjaður Sepharósi. 
Reyndist bindigeta hans vera um 1 mg prótíns fyrir 1 g stoðefni. FPLC tæki frá 
Pharmacia Biotech var notað til þess að skima fyrir prótínum í lausninni og rafdráttur 
var framkvæmdur til þess að skoða stærðir prótína sem bindast á griphópana. Í ljós 
kom að gripefnin þrjú voru að binda prótín sem voru með mólmassana 58, 38, 36, 34 
og 25 kDa. Gripefnin eru því að binda þau prótín sem mest er af í lausninni. 
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Inngangur 

 

Griptækni 

Griptækni (affinity chromatography) er mikið notuð aðferð innan efnafræðinnar við 
hreinsun og greiningu prótína. Aðferðin byggir á afturkvæmum víxlverkunum 
griphópa við lífefni. Griptæknin bíður upp á hreinsun lífefna byggða á lífvirkri 
starfsemi þeirra og sérstakri efnabyggingu. Hreinsanir sem annars gætu verið mjög 
tímafrekar, erfiðar og jafnvel ómögulegar með öðrum aðferðum má oft auðveldlega 
framkvæma með griptækni. Griptækni er mikið notuð til þess að aðskilja virk lífefni 
frá óvirkum eða afmynduðum formum þess eða til að hreinsa prótín sem eru í mjög 
lágum styrk í stórum lausnum. Aðferðin byggir á því að nota sértækar skiljur. Þessar 
gerðir af skiljum hafa tengil sem hefur mjög sértæka sækni við það prótín sem sóst er 
eftir að einangra. Hægt er að nota ensímhindra, mótefni, ýmis litarefni og málmjónir 
sem tengla svo eitthvað sé nefnt. Þetta byggir allt á sameindakennslum milli lífefnis 
og tengils.[1] 

Sameindakennsl (molecular recognition) er það þegar ein sameind þekkir aðra, hvort 
sem um er verið að ræða bindingu prótíns við griphóp, ensíms við hvarfefni eða 
prótíns við annað prótín. Sameindakennsl byggja á samhverfum mynstrum efnahópa 
sem myndað geta veik tengi svo sem vetnistengi, vatnsfælnitengi og salttengi. Saman 
mynda þessi tengi sérhæfð og allsterk tengsl milli sameindanna. Þegar búið er að 
binda prótín á griphópana er hægt að nota nokkrar mismunandi aðferðir til að losa 
prótín af griphópunum þ.e annarsvegar á ósértækan hátt með því að breyta sýrustigi, 
jónastyrk eða skautun og hinsvegar á sértækan hátt með því að nota 
samkeppnistengil. Vegna þess hversu sérvirk sum þessara skiljuefni eru, verða 
tengslin við prótínið oft mjög sterk. Losun af skiljunum er þá oft gerð með því að 
afmynda prótínið í stuttan tíma til að hvarfhópurinn geti runnið úr hvarfstöðinni.[2] 

Til eru nokkrar aðferðir sem hægt er að nota í griptækninni þá helst High 
Performance Liquid  Chromatography (HPLC) og Fast Protein Liquid 
Chromatography (FPLC). Aðferðirnar byggja á því að notuð er pumpa til að dæla 
ferðavökva (liquid mobile phase) inn á súlu sem inniheldur fastan fasa (stationary 
phase). Súlan leiðir svo í ljósgleypnimælir og að lokum í skammtasafnara. Kostur 
þessa kerfis er sá að hægt er að stýra á mjög nákvæman hátt flæðihraðanum í kerfinu 
með dælunni.. Ferðavökvarnir geta verið mismunandi þ.e. bindivökvi, þvottavökvi 
og losunarvökvi. Fasti fasinn er gripefni sem hefur sértækan griphóp til að binda það 
efni sem sóst er eftir að hreinsa eða einangra úr lausn. 
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Prótín blandan sem á að hreinsa er sett inn í kerfið og hún ferðast til súlu með 
ferðavökva. Þar bindast prótín griphópum sem hafa sértæka sækni í þau. Prótín sem 
bindast ekki halda áfram í gegnum súluna og eru skilin frá með þvottavökva og er 
þessi lausn af óbundnum prótínum oft kölluð gegnumflæði. Að lokum er súlan 
skoluð með losunarvökva (elution).  

 

Mynd 1: Sýnir einfalda skýringarmynd af  ferlinu í griptækni. 
 

Velja þarf aðstæður í súlunni þannig að þær skemmi ekki prótínin sem unnið er með 
eins og of lágt eða hátt sýrustig. Val á böfferum er líka mjög mikilvægt, 
bindivökvinn sem fer inn í upphafi með prótín blöndunni verður að tryggja sem besta 
bindingu milli prótíns og tengils. Þvottalausnin þarf að skola í burtu óbundin prótín 
og má ekki losa eftirsótta prótínið (oft er notaður bindivökvinn). Losunin er gerð 
með losunarvökva á annað hvort sértækan eða ósértækan hátt. Vanda þarf valið á 
aðferðinni sem er notuð til þess að hámarka heimtur og vernda prótín. Hreinsun getur 
verið mjög há, allt að nokkur þúsundföld og heimtur eru oft mjög góðar. 
 

Fasti fasinn (matrix) sem smíða skal griphópa á þarf að vera efnafræðilega og 
mekanískt stöðugur, ódýr og auðpakkanlegur í súlur, t.d. agarósa eða sellulósa 
fjölsykrur. Fasta fasann þarf að virkja til að hægt sé að smíða á hann griphópa og 
arma (spacers). Armar gera það að verkum að griphóparnir ná lengra út í 
flæðilausnina og  auðvelda aðgengi eftirsóttu prótínanna að griphópunum með því að 
fyrirbyggja að sterískar hindranir trufli bindinguna. 

. 
Mynd 2: A) Sýnir fastan fasa með arm og griphóp. B) Sýnir fastan fasa með griphóp án arms. 
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Smíði á griphópum 

Við smíði á griphópum þarf að velja 
sem unnið er með í hreinsunarferlinu. 
burðarefninu og má ekki losana af 
Bindirýmd (capacity)
vera af hæfilegri stærð til að binda 
séu auðlosuð af burðarefninu
103 – 108 mol-1. 

Litunarefnið þríklóróþríazín
gripgreiningar, efnafræði 
að það hentar vel til smíða
ýmiskonar efnahópum,
með skiptihvörfum þar sem farhópurinn er klórjón. Amí
við um 0°C, við aðra um 30°C og við þriðju um 
gerir kleift að raða amín

Mynd 3: Sýnir byggingu þ

 

Eiginleikar þríazín gera það að verkum að 
griphópasmíð á föstum fasa. 
þeir að það auðveldar 
lokaskrefi, en smíði í upplausn 
virkjaður þannig að hann beri amínóhópa og þríazín látið hvarfast við hann við 0°C
Amín hvarfast þá við fyrs
tengdur á aðra og þriðj

Griphóparnir sem unnið er með geta verið náttúrulegir eða lífhermnir. Lífhermnir 
griphópar geta annarsvegar 
efni (peptíð eða fákirni). Þessir tenglar eru sérsniðn
náttúrulegum sameindarkennslum milli 
tenglum (s.s. sykrum og 
yfirstíga t.d. er dýrt að framleiða
til hlítar.  
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Við smíði á griphópum þarf að velja burðarefni og griphópa sem þola þær aðstæður 
nnið er með í hreinsunarferlinu. Griphópurinn verður að vera fastbundinn 

burðarefninu og má ekki losana af og menga prótínið sem verið 
capacity) gripefnisins þarf einnig að vera nægileg. Bindifesta þarf að 

vera af hæfilegri stærð til að binda prótínið og þarf jafnframt að tryggja að 
af burðarefninu. Hæfilegur bindifasti fyrir kyrrsettan griphóp er á bilinu 

Litunarefnið þríklóróþríazín eða þríazín (cyanuric chloride) er mjög hentugt
, efnafræði þess (svo sem hvarfgirni klórhópanna) gerir þa

hentar vel til smíða á griphópum. Auðvelt er að tengja
hópum, þannig má tengja amín prímert eða sekúnder við hringinn 

með skiptihvörfum þar sem farhópurinn er klórjón. Amín hvarfast við fyrstu stöðu 
aðra um 30°C og við þriðju um 80°C. Þessi mismunandi hvarfgirni 

að raða amín samböndum nánast að vild inn á þríazínhringinn.

 

Sýnir byggingu þríklóróþríazín  sameindar. 

iginleikar þríazín gera það að verkum að efnið hefur mikið 
griphópasmíð á föstum fasa. Kostir þess að smíða á föstum fasa í stað upplausn

auðveldar mjög hreinsun á öllum umframhvarfefnum í milliskrefum og í 
íði í upplausn getur verið mjög tímafrek. Fastur fasi

virkjaður þannig að hann beri amínóhópa og þríazín látið hvarfast við hann við 0°C
hvarfast þá við fyrstu stöðu á hringnum. Því næst er tengill

riðju stöðu þríazínsins. 

Griphóparnir sem unnið er með geta verið náttúrulegir eða lífhermnir. Lífhermnir 
annarsvegar verið tilbúin litarefni (synthetic dye) og hinsvegar

efni (peptíð eða fákirni). Þessir tenglar eru sérsniðnar sameindir 
náttúrulegum sameindarkennslum milli prótíns og náttúrulegs tengils. Náttúrul

m og mótefnavökum) fylgja töluverðir ókosti
dýrt að framleiða þá og rannsaka þarf byggingu og 

og griphópa sem þola þær aðstæður 
riphópurinn verður að vera fastbundinn 

ið sem verið er að hreinvinna. 
að vera nægileg. Bindifesta þarf að 

að tryggja að prótínin 
fyrir kyrrsettan griphóp er á bilinu 

er mjög hentugt til 
gerir það að verkum 

uðvelt er að tengja grunnsameindina 
eða sekúnder við hringinn 
n hvarfast við fyrstu stöðu 

0°C. Þessi mismunandi hvarfgirni 
samböndum nánast að vild inn á þríazínhringinn.[2] 

hefur mikið verið notað í 
að smíða á föstum fasa í stað upplausnar eru 

hreinsun á öllum umframhvarfefnum í milliskrefum og í 
verið mjög tímafrek. Fastur fasi, t.d. agarósi er 

virkjaður þannig að hann beri amínóhópa og þríazín látið hvarfast við hann við 0°C. 
. Því næst er tengill t.d. T-ChOS 

Griphóparnir sem unnið er með geta verið náttúrulegir eða lífhermnir. Lífhermnir 
og hinsvegar lífræn 

sameindir sem herma eftir 
s og náttúrulegs tengils. Náttúrulegum 

ókostir sem erfitt er að 
arf byggingu og eiginleika þeirra 
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Ókostir lífherminar smíðar er
hversu aðgengilegir tengla
líkanagerð (molecular modelling
af mörkum við þróun á nýjum og þolgóðum lífhermnum tenglum

Kítín og kítósan 

Kítín (C8H13O5N)n er náttúruleg fjölliða
glúkósamín einingum
er mjög auðugt af kítíni
skordýra) og frumuveggjum svepp
lífríkinu á eftir sellulósa.

 

Mynd 4:  Sýnir byggingu 
tengi. 

 

Með því að afasetylera 
með β-1,4 tengingu líkt og kítí
situr amínóhópur. Kítósan er mun hvarfgjarnara og er leysanlegt í vatni.

Mynd 5: Sýnir byggingu kítósan
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Ókostir lífherminar smíðar er oft auðveldara að yfirstíga og sn
tenglarnir eru sem nota skal. Blöndun þessara aðferða, sameinda 

molecular modelling) og genatækni (genetic engineering
við þróun á nýjum og þolgóðum lífhermnum tenglum. 

er náttúruleg fjölliða sem samanstendur af 
einingum. Kítín er illleysanlegt í vatni og hefur lága hvarfgirni. 
ugt af kítíni og finnst það í ytri stoðgrind liðdýra (

veggjum sveppa. Talið að kítín sé annað 
lífríkinu á eftir sellulósa.[4,5]  

 

:  Sýnir byggingu kítíns. Hér sjást tvær N-acetyl D-glúkósamín sameindir tengdar með 

Með því að afasetylera kítín fæst kítósan (C6H11O4N)n. Kítósan
líkt og kítín. Hinsvegar er búið að taka asetý

Kítósan er mun hvarfgjarnara og er leysanlegt í vatni.

 

: Sýnir byggingu kítósan. Hér sjást  tvær D-glúkósamín sameindir tengdar með 

ga og snýr það aðallega að 
. Blöndun þessara aðferða, sameinda 

ineering) hafa lagt mikið 
 [3] 

af β-1,4 N-acetyl D- 
eysanlegt í vatni og hefur lága hvarfgirni. Lífríkið 

stoðgrind liðdýra (s.s. krabbadýra og 
annað auðugasta efnið í 

sameindir tengdar með β-1,4 

ítósan er línuleg fjölliða 
er búið að taka asetýl hópinn af og eftir 

Kítósan er mun hvarfgjarnara og er leysanlegt í vatni. 

sameindir tengdar með β-1,4 tengi. 
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Kítín og kítósan eru bæði mikið notuð í 
blóðstorknunar og fitubindandi lyf
vatnshreinsunarkerfum
einangra og hreinsa kítín og kítósan á sem ódýrastan og ei

Sveppurinn Talaromyces emersonii

T.emersonii er sveppur sem vex á rotnandi lífmassa
ræktaður á tilraunarstofum
Frekari upplýsingar um sveppinn má finna 
Sigurðardóttur frá 2008

Tengillinn T-ChOS 

Kítósan fásykra (Chitooligomer 
lengd (Degree og polymerization 
Dalton með DP á milli 2
samkvæmt skoðun með HPLC inniheldur 
(monomers). [6] 

Prótín mælingar 

Til eru nokkrar aðferðir til a
Lowry og Bradford. 
Zaman og Verwilghen frá 1979[
þessum aðferðum er að 
til að leysa upp litinn. A
Brilliant Blue G-250 
anjóna Coomassie og amín
rauð en við bindingu Coomassie við 
lausnarinnar er mæld 
magn prótíns í lausn. 

Mynd 6: Sýnir byggingu Coo
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Kítín og kítósan eru bæði mikið notuð í ýmsum iðnaði. 
blóðstorknunar og fitubindandi lyf. Í landbúnaði sem t.d. áburður

kerfum og svo mætti lengi telja. Mikilvægt er því að finna leiðir til að 
einangra og hreinsa kítín og kítósan á sem ódýrastan og einfaldastan

Talaromyces emersonii 

er sveppur sem vex á rotnandi lífmassa í náttúrunni
á tilraunarstofum í ræktunarvökva. Fæðuvökvinn er fenginn frá Genis hf. 

rekari upplýsingar um sveppinn má finna í masters ritgerð Gu
2008 [6] 

 

Chitooligomer eða ChOS) er sykurkeðja sem hefur ákveðna 
Degree og polymerization eða DP). Mólþúngi ChOS er á bilinu 300

Dalton með DP á milli 2-20. T-ChOS hefur DP 6-15 og mólþunga um 4000 Da og 
samkvæmt skoðun með HPLC inniheldur T-ChOS engar einsykureiningar 

eru nokkrar aðferðir til að mæla prótínstyrk þ.e. Biuret, Folin og Ciocalteu, 
Lowry og Bradford. Aðferð Bradford er mikið notuð og afbrigði af henni
Zaman og Verwilghen frá 1979[7] en þessa aðferð munum við not

er að Zaman og Verwilghen notuðu perklórsýru
tinn. Aðferðirnar byggjast á því að nota litunarefnið 

 til þess að bindast við prótín. Litunin byggist á samverk
anjóna Coomassie og amínhópa prótínanna. Í óbundnu formi er Commasie lausnin 

við bindingu Coomassie við prótínið myndast komplex sem er blár.
lausnarinnar er mæld með ljósgleypnimæli við 650 nm og styrkur komplexin

s í lausn.  

Coomassie Brilliant Blue litunarefnisins. 

 Í lyfjaiðnaði sem 
áburður og einnig notað í 

að finna leiðir til að 
an hátt. 

í náttúrunni en er einnig 
ræktunarvökva. Fæðuvökvinn er fenginn frá Genis hf. 

rð Guðnýjar Bjarkar 

a sem hefur ákveðna keðju 
Mólþúngi ChOS er á bilinu 300-4000 

15 og mólþunga um 4000 Da og 
engar einsykureiningar 

Biuret, Folin og Ciocalteu, 
og afbrigði af henni er aðferð 

nota. Aðalmunurinn á 
perklórsýru í stað fosfórsýru 

litunarefnið Coomassie 
. Litunin byggist á samverkun milli 

Í óbundnu formi er Commasie lausnin 
sem er blár. Gleypni 

og styrkur komplexins er því 
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Kostir þessarar aðferðar eru margir. Hún er auðveld í framkvæmd, ódýr og ekki þarf 
að meðhöndla prótínið neitt áður en það er mælt. Hún er líka næm og getur mælt 
prótínstyrki á mjög víðu bili þ.e. alveg frá nokkrum µg/ml og upp í 2-3 mg/ml. 
Ókostur aðferðarinnar er sá að hin ýmsu prótín hafa mismarga amínóhópa. Vanda 
verður því valið á stöðlum til að þeir hæfi vel prótíninu sem mæla skal. Staðallinn 
sem við notum er 96% hreint Bovine serum albumin (BSA). 

Búin var til prótínstaðall úr BSA með styrk frá 0-200 µg/ml og hann mældur á 
örplötumæli við bylgjulengdina 650 nm. Þessi gögn voru því næst sett upp á graf sem 
sýndi gleypni á móti styrk BSA og reiknað var út jafna bestu línu. Prótínlausnir sem 
síðan voru mældar með óþekkta styrki voru þynntar niður í um 100 µg/ml. 

Prótín felling 

Prótín fellingu er hægt að gera á nokkra mismunandi vegu. Hægt er að breyta 
eiginleikum leysisins með því að breyta jónastyrk, sýrustigi, innihaldi lífrænna leysa 
og hitastigi en jónaskipta aðferðin er mest notuð. Hægt er að gera fellingu við lágan 
saltstyrk (salting in) eða við háan, kallað útsöltun (salting out). Felling við háan 
saltstyrk er mikið notuð aðferð í prótín einangrun. Útsöltun er að mestu háð 
vatnsfælni á yfirborði prótína en innsöltun byggir á yfirborðshleðslu og skautunar 
hrifum við vatnslausnina. Vatnsfælnu svæðin á yfirborði prótína valda strangri 
niðurröðun vatns í næsta nágrenni við prótínið. Þessu tiltölulega óstöðuga ástandi er 
hægt að raska með því að bæta í lausnina jónum sem taka til sín vatnssameindir af 
yfirborði prótínanna. Prótínin geta þá bundist hvert öðru eða bundist innbyrðis og 
fallið til botns. [8] 

Saltfelling er mikilvægt tæki í prótínhreinsun og er oft notað sem fyrsta skref í 
einangrunarferlinu. Það sem gerir saltfellingar að góðum kosti er að þær eru einfaldar 
og ódýrar. Auðvelt er að stýra mettun auðveldlega og ná góðri hreinsun á tiltölulega 
einfaldan hátt. Við hreinsun á fæðulausn T.Emersonii var notuð útsöltun með 
ammóníum súlfati. Bestu söltin til að nota eru oft þau sem hafa fjölhlaðnar anjónir 
eins og t.d. súlfat. Útsöltunarhæfni anjóna fylgir svo kallaðir Hoffmeister röð: SCN-, 
ClO4

-, NO3
-, Br-, Cl-, Asetat-, SO4

2-, PO4
3-. 

Ammóníum súlfat var valið vegna þess að auðvelt er að fá það tiltölulega hreint og 
einnig er það ódýrt. Hægt er að nota jöfnuna hér að neðan(jafna 1) til þess að reikna 
út prósentustyrk mettunar ammóníum súlfats í lausn á ml. 

                            2 1
4 2 4

2
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(1000 3 )

F S S
grömm g af NH SO

P

−=
−

                               (1 

Þar sem S1 er upphafsmettun, S2 er mettun sem sóst er eftir (bæði í prósentum) og 
stuðullinn F=5.33 við 20°C. Prótín falla að jafnaði út við ammóníum súlfat mettun á 
bilinu 20-70%.[9] 
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Rafdráttur 

Rafdráttur (electrophoresis) er notaður til þess að aðgreina stórar hlaðnar sameindir. 
Prótínlausn er sett í brunn polyakrýlamíð gels og gelið sett í rafsvið. Þá ferðast agnir 
í átt að andstætt hlöðnu rafskauti. Polyakrýlamíð hlaupin mynda net sem stórar 
sameindir fara hægar í gegnum enn litlar. Þannig aðskiljast prótínin þegar þau ferðast 
í hlaupinu. Eftir að straumur hefur verið rofinn eru prótínin lituð til að fá lituð bönd í 
gelið. Hægt er að nota nokkrar mismunandi litunaraðferðir t.d. Coomassie Brilliant 
Blue eða silfurlitun svo eitthvað sé nefnt. Rafdrátt er hægt að nota til þess að finna 
jafnhleðslupunkt eða mólmassa prótína.  

Samfeldur rafdráttur (continuosus electrophoresis) er þegar sami böffer er hafður í 
öllu kerfinu, bæði í hlaupinu og kerinu. Ferðahraði prótína ræðst bæði af stærð þeirra 
og hleðslu. Misstór prótín með sömu hleðslu og massahlutfall ferðast hægar í 
gegnum hlaupið af því að stærri prótín eiga erfiðara með að komast í gegnum netið í 
hlaupinu og tefjast því meira. Jafnstór pótein aðgreinast með hleðslu. Ósamfelldur 
rafdráttur (discontinuosus electrophoresis) er þegar notuð eru tvö misþétt hlaup og 
þrír mismunandi böfferar. Efra hlaupið er þéttihlaup sem hefur mjög stóra 
möskvastærð og hindrar ekki flæðihraða prótína. Einnig hefur það annað sýrustig en 
aðgreiningarhlaupið sem er neðra hlaupið. Þær þrjár gerðir af böfferum sem eru 
notaðar eru efri böffer sem inniheldur a.m.k. tvær gerðir af jónum með svipaða 
hleðslu og prótínin. Neðri böfferinn hefur yfirleitt svipaða samsetningu og sýrustig 
og aðgreiningarhlaupið. 

Hægt er að nota sápu rafdrátt (SDS-Page) eða óafmyndandi rafdrátt (native). Natríum 
lauryl súlfat (sodium decodyl sulfate eða SDS) er sápa sem lausnin er soðin í ásamt 
afmyndunarefni til að kljúfa dísúlfið tengin og þar með rjúfa 3. stigs bygging 
prótínanna. Sápan tryggir að prótínin fá öll sömu hleðslu og massahlutföll. Native 
rafdráttur er þegar dregið er í hlaupi þar sem ekki er búið að afmynda prótínið. Þessi 
aðferð hefur þann kost að hægt er að skoða virkni á prótínunum eftir að búið er að 
rafdraga.  

Línulegt samband er milli ferðahraða prótína og mólmassa þeirra. Með því að finna 
Rf gildi sem er lengd frá brunninum niður að neðsta prótínbandi í cm, er hægt að 
reikna jöfnu bestu línu (jafna 2) með því að setja upp graf með logarithma af 
mólmassa á móti Rf gildi. 

                                                             y= a +bx                                                          (2 

Til þess að þetta virki þarf að nota prótínstigul (protein ladder) sem er prótín blanda 
með þekktan mólmassa. Prótínstigull er settur á eina eða fleiri brautir í gelinu og 
rafdreginn með sýni með óþekktan mólmassa. Með því að finna Rf gildi óþekkta 
sýnisins og þekkja mólmassann á prótín stiglinum er hægt að reikna út mólmassa 
óþekktra prótína.[10] 
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BenchMark™ Protein ladder var fenginn frá Invitrogen Corp. Hér eru gefnir upp 
mólmassar bandanna sem koma fram í rafdrættinum. 

 

 

Mynd 7: Sýni bandamynstur BenchMark™ prótín stigull. 
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Efni og aðferðir 
 

Efni 

Sepharose® CL-6B og Bovine Albumin var keypt frá Sigma-Aldrich Co. T-ChOS 
var fenginn frá Genis hf. Öll önnur efni sem notuð voru eru ýmist frá Sigma-Aldrich 
Co, E.Merck eða Shell Chemical Corp. Rafdráttur var framkvæmdur með Xcell 
Surelock™ mini-cell. Öll efni og tæki sem notuð voru í honum eru frá Invitrogen™ 
life technologies . 

 

Aðferðir 

Griptækni 

Griptækni aðferðir er hægt að framkvæma á marga vegu en það kerfi sem var valið 
að nota var FPLC. Tækið sem sett var saman fyrir rannsóknina notaði plastsúlur, 
Single path UV-1 ljósgleypnimælir, Redifract skammtasafnari frá Pharmacia Biotech 
(Svíþjóð), SJ-1211 dælu frá Perista og Rheodyne sýnaloku. LabjackU12 USB 
analog/digital tengill frá fyrirtækinu Labjack corporation (Bandaríkin NA) var 
tengdur við Macintosh tölvu og forritið DAQ plot notað til að safna gögnum. Grafísk 
úrvinnsla á gögnum fór fram með IgorPro. 

Notaður var 10mM Tris buffer pH 7.2 til að jafna súluna, ferðalausnin var 20 mM 
NaH2PO4 pH 7.0 og var þessi böffer einnig notaður til að skola burt óbundin prótín 
af súlunni. Losunin var gerð með 50 mM Glýsin-HCl pH 2.5 + 0.4 M NaCl lausn til 
að tryggja sem besta losun af súlunni. Í súluna var notað um 2 g af burðarefninu sem 
er 1 ml af súlurúmmáli. Notað var fimmfalt magn af böffer miðað við súlurúmál í 
öllum keyrslum. Prótínblandan sem sprautað var inn í kerfið var óþynnt. 

Gleypnin var mæld á meðan keyrslan var í gangi og 2.5 ml skömmtum af sýnunum 
var safnað í tilraunarglös. Glösum sem innihéldu prótín (gegnumflæði og losun) var 
safnað saman. Rafdráttur var gerður á öllum sýnum til að ákvarða mólmassa prótína. 

Virkjun á Sepharósa CL-6B. 

Sepharósi var virkjaður með tveimur aðferðum. Fyrst ber að nefna aðferð Porath og 
Fornstedt frá 1970[11]. 100 g af þurrum Sepharósa var bætt í 200 ml af eimuðu vatni 
og út í lausnina sett 8 ml af 10 M NaOH. 14 ml af epiklóróhýdríni var bætt út í 
lausnina og hún hrist við 30°C yfir nótt.  

Seinni aðferðin er aðferð Greg T. Hermanson et al. frá 1992 [12]. Hún notar 
bisoxiranes til að virkja Sepharósan. 100 g af þurrum Sepharósa var bætt út í 75 ml af 
0.6 M NaOH sem einnig innihélt 150 mg Natríum bórhýdríð. Út í lausnina var svo 
bætt rólega 75 ml af 1,4 bútan díglýsidýl eter og lausnin hrist við stofuhita yfir nótt. 
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Að því loknu var Sepharósinn þveginn rækilega með asetoni og eimuðu vatni og 
fjöldi epoxýhópa á hverju grammi stoðefnis mældur fyrir báðar gerðir.  

Þetta er kallað Bisoxirane virkjaður sepharósi en oxirane er í raun einfaldasta 
epoxýið og því til einföldunar er Sepharósi sem er virkjaður með þessari aðferð líka 
kallaður epoxý virkjaður Sepharósi. 

Því næst er Sepharósinn amínó virkjaður. Epoxý virkjaður Sepharósinn er þveginn 
og vigtaður og bætt út í hann tvöföldu yfirmagni (yfir þyngd sepharósa) af 
ammóníaki. Lausnin var hrist við 30°C yfir nótt og svo þvegin rækilega með eimuðu 
vatni. 

Virkjun með þríklóróþríazín (þríazín) 

Amíno virkjaður Sepharósi var vigtaður og þveginn og leystur upp í eimuðu vatni og 
kældur í ísbaði. Þríklóróþríazín var leyst upp í asetóni og kælt í ísbaði niður að 0°C. 
Fimmfalt yfirmagn af þríazíninu (yfir fjölda amínóhópa) var bætt út í 
stoðefnalausnina í litlum skömmtum meðan hrært var duglega í lausninni. Sýrustigi 
var haldið stöðugu við pH 7.0-7.5 með því að bæta 1 M NaOH útí þegar þurfti. Loks 
var lausnin þvegin með nokkrum skömmtum af 25%, 50% og 75% asetoni og að 
lokum með eimuðu vatni. 

Tenging á amínefnum R1 og R2. 

Sepharósi sem búið var að virkja með þríklóróþríazíni, var vigtaður og þveginn með 
eimuðu vatni. Tvöfalt yfirmagn af tenglinum T-ChOS (yfir fjölda amínóhópa) var 
leyst upp í eimuðu vatni og bætt út í lausnina. Til að hvarfa tengilinn á aðra stöðu á 
þríazíninu var lausnin hrist við 30°C yfir nótt og til að hvarfa tengilinn á þriðju stöðu 
var lausnin hrist við 90°C í þrjá sólarhringa.  

Þegar amínefnið var tengt beint við epoxý virkjaða Sepharósan (AC1) án þríazínsins 
var tvöfalt yfirmagn T-ChOS leyst upp í vatni og látið hvarfast við 30°C og hrist yfir 
nótt. 

Lausnirnar eru svo geymdar í 20% etanól lausn við um 4°C.  

Mæling á fjölda epoxýhópa. 

Einu grammi af epoxý virkjuðum Sepharósa var bætt út í 3 ml af 1,3 M 
Natríumþíosúlfati og lausnin látin standa í um 20 mín við stofuhita. Lausnin var 
síðan títruð að pH 7.0 með því að bæta út í 10 µl af 0.1 M HCl. Fjöldi µl HCl deilt 
með 10 jafngildir fjölda µmól epoxýhópa á hverju grammi stoðefnis.  

Þar sem ekki var gerð mæling á fjölda amínóhópa var gert ráð fyrir að með nógu 
miklu yfir magni af ammóníaki í hvarf lausninni, að epoxýhópar = amínóhópar. 

 

Griphópa smíði 
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Smíðaðar voru þrjár gerðir af gripefnum, tvær gerðir eftir aðferðum Porath og 
Fornstedt frá 1970 og ein eftir aðferð Greg T. Hermanson et al. frá 1992. Til að 
greina á milli gripefnanna fá þau héðan af nöfnin AC1, AC2 og AC3 (Affinity 
Column). AC1 er epiklórhýdrín virkjaður Sepharósi án þríazín og AC2 er 
epiklórhýdrín virkjaður Sepharósi tengdur við þríazín. AC3 Bisoxirane virkjaður 
Sepharósi með 1,4 bútandíglýsidýl  tengt við þríazín sem arm.  

Skrefin fyrir efnahvörfin sem þarf til að smíða gripefnin AC1 og AC2 eru sýnd hér 
að neðan á mynd 8 og mynd 9. 

 

Mynd 8: Sýnir efnahvörfin sem framkvæmd voru í smíð á AC1, R er T-ChOS.  

 

 

Mynd 9: Sýnir efnahvörfin sem framkvæmd voru í smíði á AC2.  R stendur fyrir T-ChOS tengilinn. 
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Skrefin fyrir efnahvörfin sem þarf til að smíða griphópinn AC3 eru sýnd hér fyrir 
neðan á mynd 10. 

 

Mynd 10: Sýnir efnahvörfin sem framkvæmd voru í smíði á AC3. R stendur fyrir T-ChOS. 

 

Rafdráttur 

Rafdráttur var framkvæmdur með Xcell Surelock® mini cell frá Invitrogen. 
Forsteypt gel NuPAGE® Novex 4-12% Bis-Tris mini voru notuð í SDS-
rafdrættinum.  

Sýnið var meðhöndlað eftir uppskrift sem fengin var frá Invitrogen. 
Sýni          x µl 
NuPAGE® LDS sample Buffer (4x)   2.5µl 
NuPAGE® Reducing Agent (10x)     1 µl 
Afjónað vatn     6.5 µl 

NuPAGE® Reducing Agent (10x) eða afmyndari inniheldur 10x styrk af 
dithiothreitol eða DTT. Sýnið var svo sett í 70°C heitt vatn í 10 mín til að afmynda 
það. Því næst var prótín stiglinum BenchMark® Protein ladder hlaðið á fyrstu braut í 
gelinu og prótínunum á næstu brautir á eftir. Rafdregið var með 200 volt, 100 
milliamper og 10 vött í 55 til 60 mín.[13] 

Gelið var litað með Coomassie Brilliant Blue eða CBB. Útbúinn var stofnlausn af 
CBB-R250. Ein tafla af CBB-R250 var leyst upp í 120 ml Metanóli og fékkst þannig 
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0.02% CBB-R250 lausn. Því næst var búin til 100 ml aflitunarlausn sem innihélt 
0.01% CBB-R250, 20% metanól og 10% ediksýru.  

Gelið var látið liggja í litunarlausninni í um eina klukkustund. Við það litast bæði 
gelið og öll prótínin sem eru í því. Gelið var látið liggja í aflitunarlausninni í tvær 
klukkustundir. Við það aflitast gelið en prótínin sem eru í gelinu aflitast ekki og 
koma fram sem lituð bönd.  

Athugun á bindigetu gripefna 

Til að mæla bindigetu gripefnanna var notuð aðferð sem Lýður S. Erlendsson et al 
frá 1999 [14] notaði. 0.2 g af gripefni set í 1.5 ml eppendorfglas og 0.5 ml af 20 mM 
Tris-HCl pH 7.2 bætt út í til að jafna gripefnin. Því næst var 1 ml af fæðulausn með 
prótín styrk um 0.8 mg/ml sett í eppendorfglasið það hrist vel og látið standa í 10 mín 
til að leyfa öllum prótínunum að bindast. Glasið var sett í skilvindu við 10.000 rpm í 
1 mín og flotið skilið frá botnfallinu og prótínstyrkur mældur. Næst var 1 ml af 
losunarvökvinn 50 mM Glysín-HCl pH 2.5 settur út í glasið af það hrist vel og svo 
sett í skilvindu, flotið tekið frá og mælt. Að lokum var önnur losun gerð með því að 
nota 1 ml af 1 M NaCl. Glasið var hrist og sett í skilvindu og flotið tekið frá til prótín 
mælingar.  

Prótín mælingar 

Búin var til stofnlausn, 5 g af Coomassie Brilliant Blue G-250 var leyst í 100 ml af 
metanóli og 900 ml af eimuðu vatni. Litunarlausnin var svo útbúin með því að taka 
200 ml af stofnlausn og þynna að 1800 ml með eimuðu vatni. 84 ml perklórsýru var 
bætt útí og svo þynnt að 2000 ml. Lausnin var svo síuð og látin standa yfir nótt. 
Mælingar voru gerðar með Thermo max microplate reader frá Molecular Devices. 
Tekið var 25µl af sýni + 275 µl af litarlausninni og hún látin standa við stofuhita í 20 
mín áður en mælt var við 650 nm. Þessi aðferð er breytt útgáfa af aðferð Zaman og 
Verwilghen frá 1970 af Bjarna Ásgerssyni til notkunar með örplötumæli. Búin var til 
stofnlausn af BSA. 8 mg af BSA voru vigtuð og leyst upp í 20 ml af eimuðu vatni til 
að fá lausn sem inniheldur 400 µg/ml. Prótín staðall var útbúinn með sex 
mismunandi styrki 0, 25, 50, 100, 150, 200 µg/ml og hann mældur við 650 nm. 
Gögnin voru teiknuð upp á graf með gleypni á móti styrk og jafna bestu linu reiknuð. 

Prótín felling 

Tekið var 90 ml sýni af fæðulausninni og sett í 100 ml tilraunarglas og hrært í með 
segulhræru, því næst var bætt út í smáum skömmtum 4,80 g af ammóníum súlfati til 
þess að ná 20% mettun. Þegar prótín byrja að falla út úr lausninni er hún látin standa 
í 1 klst til að leyfa öllum prótínum að falla niður. Tilraunarglasið er svo sett í 
skilvindu við 4000 rpm í 30 mín og botnfallið er skilið frá flotinu. Flotið er síðan 
notað aftur og salti var bætt útí og mettun hækkuð um 10% (samkvæmt jöfnu 1, bls 
6). Þetta var gert þangað til að flotið hefur 80% mettun en þá er talið að flest öll 
prótín séu fallin út.  
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Niðurstöður og umræður 
 

Við val á griphópum til að smíða var ákveðið að skoða betur griphópa sem höfðu 
áður verið rannsakaðir í master ritgerð Guðnýar Sigurðardóttur frá 2008[6]. Allir 
griphóparnir hafa sama tengilinn T-ChOS en mismunur þeirra liggur í arminum. 
Efnið þríazín hefur eins og áður hefur komið fram verið mikið rannsakað og notað 
mikið í griphópa smíð. Efnafræðilega góðir eiginleikar efnisins er það sem gerir það 
svona eftirsóknarvert í griptækni. Klórhóparnir þrír hafa mismunandi hvarfgirni, 0°C, 
30°C og 90°C þetta leyfir okkur að stýra byggingu griphópanna nokkuð vel og leyfir 
mjög fjölbreytta smíði á griphópum. 

Þær aðferðir sem við völdum voru, Porath og Fornstedt frá 1970 og Greg T. 
Hermanson et al frá 1992. Þegar búið var að epoxý virkja Sepharósann með báðum 
aðferðunum, var fjöldi epoxý hópa á stoðefninu skoðaður. Í ljós kom að fjöldinn var 
á bilinu 25 µmól/g (fyrir fyrri) og 55 µmól/g (fyrir seinni). Því næst var stoðefnið 
hvarfað við ammóníak til þess að fá amínó virkjaðan Sepharósa. Ekki var gerð 
athugun á fjölda amínóhópa á stoðefninu samkvæmt fyrirmælum kennara. Gert var 
ráð fyrir að allir epoxýhóparnir hefðu hvarfast yfir í amínóhópa.  

Við smíði á gripefnunum var valið að vera með tvo griphópa sem er epiklóróhýdrín 
virkjaður, en án og með þríazín (AC1 og AC2), og einn með bisoxirane og þríazín 
arm (AC3). Þegar skimað var fyrir griphæfni þessara efna, kom í ljós að AC1 og 
AC2 hafa svipaðan hæfileika til þess að binda ákveðin prótín úr fæðulausninni en 
AC3 er lakast, eins og fram kemur í töflu 1 hér að neðan.  

Tafla 1: Skimun fyrir bindigetu stoðefna. 

Griphópur Styrkur 
upphafsýnis 

Gegnumflæði 
NaH2PO4 

Losun1 
Glysín-HCl  

Losun 2 
1M NaCl 

Heildar 
losun 

AC1 547 µg/ml 164 µg/ml 94  µg/ml  88 µg/ml 182 µg/ml 
AC2 547 µg/ml 167 µg/ml 133 µg/ml 67 µg/ml 200 µg/ml 
AC3 547 µg/ml 247 µg/ml 93 µg/ml 4 µg/ml 97 µg/ml 

 

Það var áhugavert að sjá að AC1 og AC2 voru mjög svipuð í bindigetu en eins og 
sést var bindigeta AC2 þó betri. Munurinn á þeim var í raun að það var ekki þríazín 
hópur á AC1. Á mynd 11 á næstu blaðsíðu eru svo gögnin úr töflu 1 teiknuð upp. 
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Mynd 11: Sýnir bindiget
Glysín-HCl pH 2.5. Losun 2 er 

 

Prótín mælingar 

Til þess að geta gert 
staðal, valið var að búa til staðal frá 0
gögnin teiknuð upp á 
reiknuð. 

Mynd 12: Sýnir prótínstöðlun með BSA. Jafna bestu línu er Y

Þessi jafna var svo notuð til þess að reikna út 
óþekktan styrk. 
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igetu gripefnanna þriggja AC1, AC2 og AC3 . Losun 1 er
osun 2 er gerð með 1 M NaCl. 

Til þess að geta gert prótín mælingar á sýnum þurfti að byrja á því að búa til 
staðal, valið var að búa til staðal frá 0-til 200 µg/ml BSA. Ljósgleypnin var mæld og

upp á graf sem sýnir gleypni á móti styrk og jafna bestu línu

stöðlun með BSA. Jafna bestu línu er Y = 8,54E-5 + 0.00132x og R

svo notuð til þess að reikna út prótín styrki í öðrum sýnum með 

Gegnumflæði

Losun 1

Losun 2

Heildar losun

Upphafs styrkur

AC1

AC2

AC3

50 100 150

Styrkur [µg/ml]

 

. Losun 1 er gerð með 50 mM 

mælingar á sýnum þurfti að byrja á því að búa til prótín 
g/ml BSA. Ljósgleypnin var mæld og 

styrk og jafna bestu línu var 

  

0.00132x og R2=0,998. 

styrki í öðrum sýnum með 

200
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Athugun á prótín styrk í fæðulausninni var framkvæmd með Bradford mælingu. 
Fæðulausnin var þynnt 200 falt og mæld. Reyndist hún vera um 95 µg/ml og hefur 
því upphafsstyrkur hennar verið um 19 mg/ml.  

Skimun fyrir prótínum með FPLC 

Keyrð voru 1 ml sýni af óþynntri fæðulausn á allar þrjár gerðirnar af súluefnum. Í 
hverja súlu var pakkað um 2 g af súluefni (um 1ml í rúmmál). Allar tilraunirnar voru 
gerðar með því að nota 20 mM NaH2PO4 sem ferðavökva. Losun var gerð með 
50mM Glýsín-HCl pH2.5 + 0.4 mM NaCl. Notað var fimmfallt súlu rúmmál af 
öllum böfferum eða 5 ml. Safnað var saman 2,5 ml skömmtum með skammta 
safnaranum. Flæðihraði var 0.4 ml/mín í öllum keyrslum. 

Markmiðið var að komast að því hvaða mólmassa prótínin höfðu sem eru að bindast 
á súluefnin. Eftir að keyrslu var lokið var sýnunum safnað saman og rafdráttur var 
gerður á þeim öllum. 

Ekki var leitast eftir að einangra eitthvað sérstakt prótín með því að nota mörg 
losunarskref heldur var reynt að losa öll prótín af súlunum í einu skrefi til að sjá öll 
prótín sem voru að bindast súluefninu. Þetta var gert til einföldunar því þá eru í raun 
færri sýni sem þarf að rafdraga.  

Y ásinn sýnir volt, því að labjack mælitækið, greinir gleypnina sem mun á spennu 
milli tveggja rása. Gerður var staðal frá 0.2 mg/ml til 0.9 mg/ml og hann mældur i 
FPLC tækinu, til þess að búa til staðallínurit sem sýnir volt á móti styrk og þá var 
hægt að reikna út hvað mörg volt samsvöruðu mörgum mg/ml (styrk prótínlausnar). 
Sjá viðauka 1. 

 

 

Mynd 13: Sýnir burðarefnið AC1 þegar skimað var eftir prótínum með FPLC tæki.  

Gleypni losunar toppsins er 0,085 V og samkvæmt jöfnu bestu línu 1,18 mg/ml,  
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Mynd 14: Sýnir burðarefnið AC2 þegar  skimað var eftir prótínum með FPLC tæki. 

Gleypni losunar toppsins er 0,13 V eða 1,75 mg/ml.  

 

Mynd 15: Sýnir burðarefnið AC3 þegar skimað var eftir prótínum með FPLC tæki.  

Gleypni losunar toppsins er 0,03 V eða 0,48 mg/ml. 

Eins og sést á þessum myndum hér að ofan var AC2 að skila mest af prótínum í 
losunar skrefinu og AC3 minnst. Toppurinn í losunar skrefi AC3 var töluvert flatur 
og gaf kannski ekki alveg rétta mynd af styrk prótínanna í losunar skrefinu. 

 

 

 



Griptækni til greiningar kítínasa og kítínbindandi prótína 

18 
 

Rafdráttur á sýnum 

Eftir að sýnum hafði verið safnað með FPLC tækinu var farið í það að rafdraga sýnin 

 

Mynd 16: SDS rafdráttur á sýnum úr FPLC keyrslu. 

Tafla 2: Áætlaðir mólmassar prótína með SDS rafdrætti 

Braut Mólmassi (kDa) 
1 Prótín stigull 220, 160, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 

2 Fæðulausn 134, 126, 99, 94, 58, 49, 43, 41, 38, 36, 32, 30, 29, 25, 21 

3 Gegnumf. AC1 134, 126, 99, 94, 58, 49, 43, 41, 38, 36, 32, 30, 29, 25, 21 

4 Losun AC1 58, 38, 36, 34, 25 

5 Gegnumf. AC2 134, 126, 99, 94, 58, 49, 43, 41, 38, 36, 32, 30, 29, 25, 21 

6 Losun AC2  58, 38, 36, 34, 25 

7 Gegnumf. AC3 134, 126, 99, 94, 58, 49, 43, 41, 38, 36, 32, 30, 29, 25, 21 

8 Losun AC3 58 

 

Eins og sést innihélt óþynnta fæðulausnin mikið af prótínum, og sama gilti um 
gegnumflæðið fyrir AC1, AC2 og AC3. Greinilega sést að súluefnin voru öll að 
binda sömu prótínin. AC2 var með mest af prótínum í losunar skrefinu og sést það 
vel á mynd 16. Einnig má sjá sömu bönd þó daufari fyrir AC1 en hjá AC3 sást í raun 
bara eitt band. 

Prótínið sem hefur mólmassann ~58 kDa var mest áberandi í losunar skrefunum og 
fæðulausninni. Það var svo mikið af því í fæðulausninni að ekki náðist að binda það 
allt á súluefnið og hef því talsvert mikið magn af því farið í gegnum súluna án þess 
að ná að bindast. 
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Einnig voru rafdregin öll mismunandi mettunar stigin fyrir ammóníumsúlfat (AS) 
fellinguna. Frá 30% þegar fyrstu prótínin féllu út og upp í 80% mettun. 

 

Mynd 17: Sýnir SDS rafdrátt á mismunandi AS mettunar stigum fæðulausnarinnar. 

Tafla 3: Áætlaðir mólmassar prótína fyrir mismunandi AS mettun. 

Braut Mólmassi (kDa) 
1: Prótín stigull 220, 160, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 

2: 30% AS mettun 59, 57, 52, 44, 36, 34, 32, 25, 20, 15, 14 

3: 40% AS mettun 59, 57, 52, 44, 36, 34, 32, 25, 20, 15, 14 

4: 50% AS mettun 129, 90, 85, 80, 57, 56, 52, 44, 36, 34, 32, 25, 20, 15, 14 

5: 60% AS mettun 129,120,100,90,85, 80, 57, 56, 52, 44, 36, 34, 32, 25, 20, 15, 14 

6: 70% AS mettun 129, 90, 85, 80, 57, 56, 52, 44, 36, 34, 32  

7: 80% AS mettun 129, 90, 85, 80, 57, 56, 52, 44, 36, 34, 32 
 

Eins og sést var mikið af prótínum sem höfðu ~59 kDa í 30% - 50% mettunar 
stigunum. Smáu prótínin féllu út við lægri mettun en stóru prótínin byrjuðu að falla 
út við hærri mettun. 

Prótínin sem voru á bilinu ~ 59 kDa til 30 kDa voru mjög áberandi í nær öllum 
mettunar stigunum. Þau voru ennþá sjáanlega í 70% - 80% mettun en það var talsvert 
minna af þeim. Best hefði verið að geta einangrað prótínin sem voru ~ 59 til 25 kDa 
betur þar sem þetta voru þær stærðir á prótínum sem gripefnin voru að binda. 
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Ályktanir  
 

Við lögðum af stað með það markmið að einangra og hreinsa kítósan og 
kítínbindandi prótín úr fæðulausn sveppsins T.Emersonii.. Smíðaðir voru þrír 
griphópar til þess að prufa og notuðu þeir allir T-ChOS sem tengil. Allir griphóparnir 
sem smíðaðir voru sýndu hæfileika til þess að binda kítósan eða kítínbindandi prótín 
úr fæðulausninni. Þeir sýndu þó mismikla hæfileika til þess og reyndist best að nota 
griphópinn AC2. Hann var þríklóróþríazín virkjaður Sepharósi með T-ChOS tengil. 
Griphópurinn AC1 var mjög svipaður í bindigetu og AC2 en AC3 var helmingi lakari 
en þeir báðir. 

AC2 náði samkvæmt FPLC tækinu (mynd 14) að binda um 1,75 mg/ml og var það 
töluvert hærra heldur en fékkst fyrir hin tvö efnin. Þurrvigt pakkaðs súluefnis af AC2 
var 1.6 g. Þar sem notað var 1 ml af fæðulausn má segja að 1 g af súluefni AC2 sé að 
binda um 1 mg af prótínum. 

Við rafdrátt kom í ljós að gripefnin voru að binda prótín sem höfðu mólmassana 58, 
38, 36, 34 og 25 kDa. Í fæðulausninni er mjög mikið af prótínum með þennan 
mólmassa. Til þess að skoða betur eiginleika þessa prótína þarf að finna betri leiðir 
til að einangra og hreinsa prótínin. Í framhaldi af þessari rannsókn væri mögulegt að 
skoða með t.d. fleiri eða öðrum losunarskrefum hvort hægt sé að hreinsa og einangra 
þessi prótín en frekar. Hægt væri að kanna annars stigs byggingu prótínanna með t.d. 
CD-mælingar (Circular dichroism spectroscopy). 

Það að vita stærðina á prótínunum er gott fyrsta skref en til þess að greina byggingu 
og eiginleikum prótínanna til hlítar þarf að einangra þau betur. Við ætluðum okkur í 
þessari rannsókn að finna  
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Viðauki 1 

Mynd V1: Mæling á BSA staðallausn með FPLC. 

Gleypni var mæld á staðallausn BSA með FPLC tækinu, styrkir voru á bilinu 0,2 til 
0,9 mg/ml. 

 

Mynd V2: Staðal línurit fyrir BSA staðal, sem mældur var með FPLC tækinu. Jafna bestu línu er Y = 
0,079x-0,008 og R2 = 0.996. 
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Viðauki 2 

 

Mynd V3: Sýnir staðallínurit fyrir BenchMark ™ prótín stigul í SDS rafdrætti. Y = -1,444x + 2,539. 
R2 = 0.982. 

Tafla V1: Rf gildi og útreikningar á Log af mólmassa prótín stiguls 

Lengd [cm] Rf Mólm [kDa] Log[mólm] 
1,1 0,20 220 2,34 

1,4 0,25 160 2,20 

1,7 0,30 120 2,08 

1,9 0,34 100 2,00 

2,1 0,38 90 1,95 

2,3 0,41 80 1,90 

2,5 0,45 70 1,85 

2,9 0,52 60 1,78 

3,3 0,59 50 1,70 

3,8 0,68 40 1,60 

4,3 0,77 30 1,48 

4,7 0,84 25 1,40 

4,9 0,88 20 1,30 

5,3 0,95 15 1,18 

5,6 1,00 10 1,00 

 

Lengd frá brunni niður að neðsta bandi var 5.6 cm. 

Dæmi um útreikninga í ákvörðun á mólmassa óþekkts prótíns. Fyrir prótínband sem 
var mælt 3 cm frá brunni er Rf gildi = 0,536. 

Log (mólmassi) er þá Y = -1,444 * 0,536 + 2,539 = 1,765. 

kDa óþekkts prótíns er því 10^1,765 = 58kDa. 
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Viðauki 3 

Tafla V2: Frumgögn fyrir skimun á bindigetu griphópa. 

Sample Wells O_D Values 
AC1 g A3 

B3 
C3 

0,191 
0,211 
0,248 

AC1 l1 A4 
B4 
C4 

0,127 
0,130 
0,114 

AC1 l2 A5 
B5 
C5 

0,127 
0,097 
0,129 

AC2 g A6 
B6 
C6 

0,202 
0,223 
0,236 

AC2 l1 A7 
B7 
C7 

0,170 
0,173 
0,185 

AC2 l2 A8 
B8 
C8 

0,089 
0,091 
0,085 

AC3 g A9 
B9 
C9 

0,299 
0,353 
0,328 

AC3 l1 A10 
B10 
C10 

0,120 
0,140 
0,106 

AC3 l2 A11 
B11 
C11 

-0,003 
0,025 
-0,004 

Upphafssýni A2 
B2 
C2 

0,678 
0,734 
0,755 

 

Mælingar voru gerðar í 96 bolla örplötumæli Thermo max  microplate reader. 

 


