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Sammanfattning 
Abstract 

There is convincing research which shows that the enzyme alkaline phosphatase (ALP) has a central role in the mineralization of bone, more 

precisely that its catalytic activity is needed in the process. ALP is found on the surface of matrix vesicles where the mineral is formed. One theory 
about the function of the enzyme is that it binds to fibrous collagen in the bone and thereby incorporating the mineral into the bone. The purpose of 

this study is to establish whether ALP binds to collagen. If this is the case, more elaborate studies around this will be performed. The strength of the 

binding between collagen and the different types of ALP will be evaluated, as well as on which part of the collagen the binding occurs. The binding 
is going to be studied by constructing a method for the ÄKTApurifier system.  

 

Initially, the pureness of the different type of collagens was determined by using SDS-PAGE and the activity of the different types of ALP was 
established. These were also compared with a native PAGE. In SDS-PAGE, bovine type I collagen showed markings for a triple helix, a double 

helix and two single strains, α1 and α2. Bovine type II collagen showed markings for a double helix and α1-strains. Human type I collagen showed 

markings for a triple helix, two double helixes, two α-strains and contaminations. Trials with collagen in Native PAGE did not provide any results. 
However, the trials with ALP revealed that the different types of ALP had different charge. 

 
Thereafter, blotting was performed. The results showed that all the different types of ALP, besides from E. coli, binds to bovine collagen type I and 

II and human collagen type I, however within various periods of time. In the trials with collagen coated plates the acquired results showed that some 

of the different types of ALP bind to collagen. ALP from liver binds the strongest to both collagen type I from rat and type IV from mouse. 
Intestinal ALP also binds to both types of collagen but not nearly as strong as liver ALP. Serum from rats did bind to collagen type I from rat but 

not to collagen type IV from mouse. ALP from kidney and human serum did not bind to either types of collagen. The trials concerning the 

ÄKTApurifier system were executed with ALP from liver alone because it had been proven to bind to bovine type I collagen through the previous 
methods. The results confirmed that ALP from liver binds to this type of collagen. 

 

The conclusions from this study are that ALP does indeed bind to collagen and does so to the triple helix and double helix form as well as the single 

strains of collagen. In other words the part of the structure in collagen that ALP binds to must exist in all three stages of collagen formation. 

Furthermore, it seems like some of the different types of ALP has a higher affinity for binding to collagen, as the time for binding to collagen varies 

for the different types of ALP. The results differed between methods concerning different types of ALP. Although, the method we consider to give 
the best result was blotting. However, the method using ÄKTApurifier can be complementary but needs further development.  
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Sammanfattning 
Det finns övertygande bevis som visar att enzymet alkaliskt fosfatas (ALP) är av central 

betydelse för skelettets mineralisering, närmare bestämt att dess katalytiska aktivitet behövs 

för skelettets kalcifiering. ALP finns på utsidan av matrixvesiklar i vilka mineralet bildas och 

en teori om enzymets funktion är att ALP binder till skelettets kollagenfibrer och på så sätt 

inkorporerar mineralet i skelettet. Examensarbetets syfte är att påvisa huruvida ALP och 

kollagen binder till varandra. Om inbindning sker ska vidare studier kring detta utföras, 

styrkan på bindningen mellan kollagen och ALP:s olika isoenzymer studeras, var på 

kollagenet inbindningen sker samt studera inbindningen genom att utforma en metod för 

ÄKTApurifier. 

 

Försöken inleddes med att bestämma enzymaktiviteten hos ALP. Renheten hos de olika 

typerna av kollagen undersöktes med hjälp av SDS-PAGE i vilken bovint kollagen typ I 

visade band för trippelhelix, dubbelhelix och två α-kedjor, α1 och α1. Försök med bovint 

kollagen typ II resulterade i band för dubbelhelix och α1-kedjor medan humant kollagen typ I 

visade markeringar för trippelhelix, två dubbelhelixar, α1 och α2-kedjor samt föroreningar. 

Nativt och denaturerat kollagen jämfördes med en Nativ PAGE, men detta gav inget resultat. 

Nativ PAGE utfördes även med ALP vilket visade att de olika varianterna hade olika 

laddning.  

 

Därefter genomfördes blotting vilket visade att alla varianter av ALP utom det från E. coli 

band in till bovint kollagen typ I och typ II samt humant kollagen typ I, dock efter olika lång 

tid. Vid försöken med kollagentäckta plattor framkom att vissa ALP binder in till kollagen typ 

I från råtta och typ IV från mus. ALP från lever band in starkast till båda kollagentyperna, 

intestinalt ALP band in relativt starkt till båda kollagentyperna men ALP i serum från råtta 

band bara in till kollagen typ I från råtta. ALP från njure och humant serum band inte in till 

något kollagen överhuvudtaget. I försöken med ÄKTApurifier systemet användes bara ALP 

från lever då det hade bundit in till kollagen i alla övriga metoderna. Även med denna metod 

band det in till bovint kollagen typ I.  

 

Slutsatser som kan dras är att ALP binder in till kollagen och att det binder in till 

trippelhelixen, dubbelhelixar och enstaka α- kedjor. Med andra ord måste den del av 

kollagens struktur som ALP binder in till, finnas närvarande i alla olika strukturformer av 

kollagen. Dessutom verkar det som att vissa typer av ALP har högre affinitet för inbindning 

till kollagen, då de tar olika lång tid för olika ALP att binda in. Detta styrker hypotesen att 

ALP binder till kollagen och detta kan ha betydelse när mineral inkorporeras i skelettet.  

 

Resultatet kring de olika ALP-varianterna som jämfördes mellan olika metoder var 

inkonsekventa. Metoden som vi anser gav bäst resultat är blotting men ÄKTApurifier 

systemet kan vara ett komplement som dock kräver vidare utveckling. 

 

 



  

 

Abstract 
There is convincing research which shows that the enzyme alkaline phosphatase (ALP) has a 

central role in the mineralization of bone, more precisely that its catalytic activity is needed in 

the process. ALP is found on the surface of matrix vesicles where the mineral is formed. One 

theory about the function of the enzyme is that it binds to fibrous collagen in the bone and 

thereby incorporating the mineral into the bone. The purpose of this study is to establish 

whether ALP binds to collagen. If this is the case, more elaborate studies around this will be 

performed. The strength of the binding between collagen and the different types of ALP will 

be evaluated, as well as on which part of the collagen the binding occurs. The binding is going 

to be studied by constructing a method for the ÄKTApurifier system.  

 

Initially, the pureness of the different type of collagens was determined by using SDS-PAGE 

and the activity of the different types of ALP was established. These were also compared with 

a native PAGE. In SDS-PAGE, bovine type I collagen showed markings for a triple helix, a 

double helix and two single strains, α1 and α2. Bovine type II collagen showed markings for a 

double helix and α1-strains. Human type I collagen showed markings for a triple helix, two 

double helixes, two α-strains and contaminations. Trials with collagen in Native PAGE did 

not provide any results. However, the trials with ALP revealed that the different types of ALP 

had different charge. 

 

Thereafter, blotting was performed. The results showed that all the different types of ALP, 

besides from E. coli, bind to bovine collagen type I and II and human collagen type I, 

however within various periods of time. In the trials with collagen coated plates the acquired 

results showed that some of the different types of ALP bind to collagen. ALP from liver binds 

the strongest to both collagen type I from rat and type IV from mouse. Intestinal ALP also 

binds to both types of collagen but not nearly as strong as liver ALP. Serum from rats did bind 

to collagen type I from rat but not to collagen type IV from mouse. ALP from kidney and 

human serum did not bind to either types of collagen. The trials concerning the ÄKTApurifier 

system were executed with ALP from liver alone because it had been proved to bind to bovine 

type I collagen through the previous methods. The results confirmed that ALP from liver 

binds to this type of collagen. 

 

The conclusions from this study are that ALP does indeed bind to collagen and does so to the 

triple helix and double helix form as well as the single strains of collagen. In other words the 

part of the structure in collagen that ALP binds to must exist in all three stages of collagen 

formation. Furthermore, it seems as some of the different types of ALP have a higher affinity 

for binding to collagen, as the time for binding to collagen varies for the different types of 

ALP. 

 

The results differed between methods concerning different types of ALP. Although, the 

method we consider to give the best result was blotting. However, the method using 

ÄKTApurifier can be complementary but needs further development.  
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Förkortningar 
ALP    Alkaliskt fosfatas 

BSA  Bovint serum albumin 

dH2O  Destillerat/avjonat vatten 

E.coli  Escherichia coli  

GPI  Glykosyl-fosfatidylinositol 

PAGE   Polyakrylamidgelelektrofores 
PBS  Phosphate-buffered saline 

PNPP  Para-nitrofenylfosfat 

PVDF  Polyvinylidenfluorid 

SDS   Sodium dodecyl sulfate 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte  

Det finns övertygande bevis som visar att enzymet alkaliskt fosfatas (ALP) är av central 

betydelse för skelettets mineralisering, närmare bestämt att dess katalytiska aktivitet behövs 

för skelettets mineralisering. ALP finns på utsidan av matrixvesiklar i vilka mineralet bildas 

och en teori om enzymets funktion är att ALP binder till skelettets kollagenfibrer och på så 

sätt inkorporerar mineralet inuti skelettet. Ytterligare kunskap kring detta kan leda till 

utveckling inom behandling av skelettsjukdomar.  

 

Examensarbetets syfte var att utreda huruvida ALP och kollagen binder till varandra. Om 

inbindning sker ska vidare studier utföras; styrkan på bindningen mellan kollagen och ALP:s 

olika isoenzymer ska studeras, var på kollagenet inbindningen sker samt studier av 

inbindningen ska utföras genom att utforma en metod för ÄKTApurifier . Om ALP inte 

binder in ska studier kring kalcifiering av dekalcifierad vävnad samt av vävnad som inte 

brukar vara kalcifierad in vivo utföras. 

1.2 Frågeställning 

- Binder ALP till kollagen?  

- Om det binder 

o till vilka olika typer av kollagen binder ALP?  

o har ALP olika affinitet för inbindning till olika typer av kollagen? 

1.3 Begränsningar 

Då detta arbete fokuseras kring skelettet väljer vi att begränsa oss till de typer av 

fibrillbildande kollagen som existerar där, det vill säga typ I och II. Ett icke-fibrillbildande 

kollagen används för att påvisa specifik inbindning, typ IV. Under samma resonemang 

infaller även vilka typer av ALP vi väljer att fokusera på, vilka är tissue non-specific och 

intestinal. Många olika typer av ALP analyseras för att undersöka eventuella skillnader i 

inbindning till kollagen. Negativ kontroll utförs med hjälp av ALP från E. coli.  

1.4 Metod 

Arbetet inleddes med informationssökning om ALP, kollagen och de metoder som skulle 

kunna användas under examensarbetet. Även tidigare forskningsresultat kring detta ämne 

undersöktes för att skapa en bredare grund för planering av försök. Initierande försök 

genomfördes varefter metoderna modifierades tills dess tillfredsställande resultat erhållits. 

Rapporten skrevs kontinuerligt under arbetets gång.  

1.5 Struktur  

Rapporten inleds med en bakgrund om skelettet, ALP, kollagen och de använda metoderna. 

Detta följs av en beskrivning av material, metoder, resultat och diskussion. Rapporten 

avrundas med slutsatser, varefter bilagor med beräkningar följer. Alla ämnen har köpts in från 

Sigma-Aldrich och har en renhet på >98,5 % om inget annat anges. 
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2. Bakgrund 

2.1 Skelettet 

Människans skelett består av 206 namngivna ben vars funktion är att agera strukturell stomme 

åt mjuk vävnad och tillhandahålla fäste för senor och skelettmuskler, skydda inre organ från 

skador, lagra och frisläppa mineraler (särskilt kalcium och fosfat), producera blodkroppar i 

den röda benmärgen samt att lagra triglycerider i gul benmärg.  Benen är uppbyggda på olika 

sätt beroende på vart i kroppen de är lokaliserade och delas upp i långa ben, platta ben, korta 

ben, oregelbundna ben och sesamben. Alla ben byggs dock upp av ett nätverk av 

kollagenfibrer mellan vilka det finns celler och extracellulär matrix. I nätverket finns ofta 

utrymmen som kan fyllas med blodkärl eller röd benmärg. Beroende på hur mycket 

mellanrum det finns kan benvävnaden delas upp i kortikal och trabekulär benvävnad. 

Kortikal, kompakt, benvävnad är tätast och är därför den starkaste benvävnaden som erbjuder 

skydd och stöd. Trabekulär benvävnad är mindre tät, vilket gör vävnaden lättare, men den 

måste omges av kompakt benvävnad för att få skydd. Trabekulär benvävnad kallas även 

svampaktig eller spongiös benvävnad [1].  

 

Benbildningsprocessen kallas ossifikation och sker enbart i fyra situationer: bildning av ben i 

ett foster, bentillväxt under uppväxt, ombyggnad av ben och reparation av frakturer [1]. 

Skelettet underhålls emellertid kontinuerligt genom remodellering för att bevara benets styrka 

och man beräknar att 10 % av skelettet repareras och ombildas varje år [2]. Under uppväxten 

bildas mer ben än vad som bryts ner, men när man blir äldre går nedbrytningen av ben 

snabbare än uppbyggnaden och skelettet blir skörare. Hastigheten beror även på fysisk 

belastning och nedbrytning sker i större utsträckning än uppbyggnaden om en person är 

mycket inaktiv [3]. Om skelettet däremot belastas kommer det att bli starkare eftersom 

osteoblaster stimuleras att bilda mer kollagen och mineral [1].  

 

Cellerna som bildar ben är bindvävsceller som kallas osteoblaster. Bildning av dessa celler 

regleras av hormoner och signalsubstanser och syntetiseras av primitiva stromaceller i 

benmärg [3]. Osteoblasternas huvuduppgift är att syntetisera kollagen typ I, tillväxthormoner 

[4] och andra organiska komponenter som släpps ut i den extracellulära matrixen, där de 

senare blir byggstenar i skelettet och påbörjar förkalkningsprocessen. Nedbrytning av skelettet 

kallas resorption och utförs av så kallade osteoklaster [1]. Osteoklaster är mångkärniga 

jätteceller vars bildning går via en komplicerad process styrd av signalsubstanser, 

transkriptionsfaktorer och olika gener. Cellen är dessutom en typ av leukocyt, det vill säga en 

vit blodkropp, och finns i mycket mindre mängd än osteoblaster [3]. Det är okänt hur en 

osteoklast vet vilken del av skelettet som behöver remodelleras och varför skelettet behöver 

remodelleras [4].  

 

Förutom dessa celler består ben av en extracellulär matrix som till störst del bygger upp 

benvävnaden. Matrixen innehåller diverse organiska komponenter som behövs vid 

uppbyggnaden av ben. Benvävnaden innehåller 30 % organiskt material, vilket till 90 % 

består av kollagen av typ I och ansvarar för benens elasticitet [5].
 
Kalcium och fosfat bildar 

kristaller, hydroxiapatit, som ger benet dess hårdhet. De flesta extracellulära proteinernas 

uppgifter är i stort sätt okända, men ALP har sammankopplats med benets mineralisering. Ett 

mått på benbildningshastigheten är därför att mäta mängden ALP som osteoblasterna har 

frisatt [3].  
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Skelettets remodellering startar när osteoklaster bryter ner benet och bildar små gropar, 

lakuner. Osteoklasten frisätter kraftiga lysosomala, proteolytiska enzymer och syror som 

bryter ner protein- och mineralkomponenter av den underliggande benmatrixen [1]. Detta 

kallas resorption och hela nedbrytningsprocessen tar ungefär tre till fyra veckor [5]. När 

osteoklasten brutit ner ben flyttar den sig och en osteoblast täcker lakunen istället. 

Tillväxthormoner inkorporeras i benet och används som signalsubstanser under 

remodelleringen. En del av osteoblasterna innesluts i kompakt benvävnad och övergår till 

osteocyter [2-4], mogna benceller som upprätthåller den dagliga metabolismen såsom utbyte 

av näringsämnen och slaggprodukter med blodet [1]. Osteocyterna är den dominerande 

bencellen till antal men deras fullständiga uppgift är fortfarande okänd [3]. I regel bildas lika 

mycket ben som bryts ner och benbildningsprocessen tar mellan två och fyra månader [4].  

 

Förkalkning sker när skelettet mineraliseras och resulterar i att vävnaden hårdnar. 

Kalciumfosfat [Ca3(PO4)2] kombineras med kalciumhydroxid [Ca(OH)2] och bildar 

hydroxiapatit [Ca10(PO4)6(OH)2]. När kristallen bildas förenas den dessutom med 

kalciumkarbonat [CaCO3] och joner som magnesium, fluor, kalium och sulfat. Förkalkningen 

kan endast ske i närvaro av kollagenfibrer och inträffar i mikroskopiska utrymmen mellan 

dessa [1]. De första kristallerna av hydroxiapatit bildas inuti matrixvesiklar, membran på 

vilkas utsida ALP och ATPas fäster [6].  

2.1.1 Osteoporos 

Osteoporos (benskörhet) uppkommer när resorptionen av ben sker snabbare än 

uppbyggnaden. Benvävnaden förlorar en del av sitt innehåll och får då fler hålrum och blir 

tunnare, vilket leder till att den blir svagare och lättare går sönder [7]. Sjukdomen drabbar 

mest äldre personer och är då störst bland kvinnor som genomgått klimakteriet. Detta beror på 

att östrogenkoncentrationen minskar, vilket ökar mängden osteoklaster samtidigt som 

osteoblasternas benbildade förmåga minskar [4]. 

2.1.2 Hypofosfatasi 

Hypofosfatasi är en ovanlig ärftlig metabolisk sjukdom som orsakas av en mutation i genen 

som kodar för ALP. Den delas in i sex former; parental-, barndom-, ungdom-, vuxen-, odonto- 

och pseudo-hypofosfatasi. Ju tidigare i livet sjukdomen upptäcks, desto alvarligare är den. 

Sjukdomen kännetecknas av låg aktivitet av ALP i serum och felaktig mineralisering av ben. 

Den allvarligaste och dödliga typen parental hypofosfatasi kan orsakas av en enda mutation i 

genen [2]. 
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2.2 ALP 
ALP är ett enzym som har funnits med i evolutionen under lång tid och finns i de flesta alger, 

bakterier, svampar och ryggradsdjur [2], vilket är en indikation på att ALP är av en central 

betydelse för essentiella biokemiska reaktioner [8]. Trots all information kring strukturen på 

ALP är det fortfarande stor oklarhet kring vilka funktioner enzymet verkligen har. Över 20 

olika funktioner har föreslagits för de olika isoenzymerna [2]. En av enzymets funktioner är 

att katalysera hydrolys av fosfomonoestrar varvid oorganiskt fosfat frisätts [9]. En annan är att 

det är involverat i kalcifieringsprocessen hos olika mineraliserande vävnader [10]. ALP 

används till exempel för att följa behandlingen av patienter med metabolisk bensjukdom och 

för att detektera maligna skelettmetastaser genom aktiviteten av ALP i serum [11]. Vid 

benbildning används ALP som biokemisk markör [12]. Enzymet upptas från cirkulationen av 

galaktos-receptorn, även kallad asialoglykoprotein-receptorn, i levern [2]. För liten mängd 

ALP resulterar i defekt mineralisering vilket kan medföra mjuka och eventuellt missbildade 

ben [13]. 

 

 
Figur 1: Strukturen för placentärt ALP 

Enzymet är uppbyggt av en homodimer som har två regioner med aktiva ytor innehållande tre 

metalljoner [2] per monomer, de neongröna kloten i figur 1, och inhibitorn oorganiskt fosfat 

är bundet mellan de två zinkjonerna i varje aktiv yta. Detta hålls hårt i den aktiva ytan för att 

kunna ge syreligander plats för att binda in till zinkjonerna, laddade vätebindningar till 

guanidinkvävena hos Arg166 samt vattenmedierad interaktion med Lys328, som är viktig för 

fosfatbindningen. Genom tre vattenmolekyler, karboxylatsyrena hos Asp51 och Glu322 och 

hydroxylgruppen hos Thr155, koordineras magnesiumjonen oktahedralt [14]. ALP är ett 

metallenzym med två zinkjoner och en magnesiumjon per aktiv yta och ett så kallat 

glykoprotein, vilket innebär att de innehåller kovalent bundna kolhydrater. Dess funktion är 

som ett ektoenzym, det vill säga att ALP är lokaliserat på utsidan av cellmembranet som en 

homotetramer med hjälp av en hydrofob glykosyl-fosfatidylinositol-ankare (GPI-ankare). 

GPI-specifikt fosfolipas C eller D, alternativt båda, påverkar frigörandet av ALP från 

cellmembranet [2]. 
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Enzymet ALP existerar som olika isoenzymer, och har fyra olika genloci; tissue non-specific, 

placental, germ cell och intestinal. I den korta armen av kromosom 1 kan tissue non-specific 

genen lokaliseras, medan generna för placental, germ cell och intestinal hittas i slutet på 

kromosom 2:s långa arm. Det finns vissa likheter mellan generna som kodar för placental, 

germ cell samt intestinal ALP. De har alla 11 exoner och 10 små introner, där 87-98% av 

proteinsekvensen överensstämmer med varandra, men det är fortfarande olika gener som 

kodar för dem. Placentärt ALP finns i moderkakan under den sista trimestern i graviditeten 

där det agerar som en immunoglobulin-G receptor i placenta genom att binda till Fc delen. 

Genom detta får fostret en förvärvad passiv immunisering med moderligt immunoglobulin-G 

under havandeskapet. Germ cell ALP används uteslutande för att ställa en tidig diagnos samt 

vid övervakning av testikelcancer, eftersom det uttrycks i testikelvävnaden i låg 

koncentration. Även i livmoderhals-, bräss- och lungvävnader uttrycks låga koncentrationer 

av ALP. Slemmembranet i tunntarmen hos människor innehåller höga aktiviteter av ALP och 

aktiviteten hos denna typ ökar vid fettintag via dieten och relateras till individens blodgrupp. I 

serum från patienter med akuta bakteriella infektioner binder intestinalt ALP till Fab delen av 

immunoglobulin-G [2]. 

 

Tissue non-specific ALP uttrycks bland annat i lever och ben, men även i flera andra 

vävnader. Den ALP-form som uttrycks i lever är den som mest liknar den formen som 

uttrycks i ben. Skillnaden mellan de båda isoformerna är deras O-glykosylering [12]. 

Benspecifikt och leverspecifikt ALP innehåller sialinsyror [15], men benspecifikt ALP 

innehåller fler sialinsyrarester än leverspecifikt ALP [8]. Intestinalt ALP är den enda typen 

som inte innehåller sialinsyror [15]. Tillsammans utgör benspecifikt och leverspecifikt ALP 

ungefär 95 % av den totala ALP-aktiviteten hos friska vuxna människor. Studier gjorda in 

vitro har visat att ALP som uttrycks i ben frisätts från osteoblasterna via matrixvesiklar med 

intakt GPI- ankare. GPI-specifikt fosfolipas D klyver benspecifikt ALP från olösliga 

membranfragment. I cirkulationen förekommer benspecifikt ALP i löslig, ankarfri form. 

Benspecifikt ALP är ett samlingsnamn för fyra olika isoformer; B/I, B1x, B1och B2 där B/I 

egentligen inte är en renodlad isoform utan elueras ut samtidigt som intestinalt ALP och 

består av 70 % BALP och 30 % intestinalt ALP [8]. Benspecifikt ALP är en bra indikator vid 

uppföljning av skelettsjukdomar, så som osteoporos [16] och Pagets skelettsjukdom, då den 

speglar osteoblasternas aktivitet [2].  

 

Genom evolutionen har enzymet lyckats bibehålla en del av sin struktur, då det har visats att 

25-30% av aminosyrastrukturen överensstämmer mellan ALP från olika organismer. Den 

aktiva ytan hos mänskligt ALP och ALP från E. coli är detsamma förutom på två platser, 153 

och 328. Hos humant ALP är dessa platser upptagna av histidin medan de i ALP från E. coli 

upptas av aspartat och lysin. Den enda skillnaden utöver det är aminosyran på plats 155 där 

treonin har platsen i mänskligt tissue non-specific ALP och i ALP från E. coli, medan det i 

mänskligt placentalt ALP är serin som innehar den platsen. Däremot är den mänskliga formen 

10-20 gånger så aktiv som E. coli-formen, men inte lika värmestabil. Det är troligt att den 

katalytiska förmågan hos ALP är densamma i E. coli-formen som i den mänskliga formen, då 

den aktiva ytan är bevarad hos båda formerna, men den katalytiska förmågan hos humant 

ALP är inte känd [14]. 
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Figur 2: Jämförelse mellan E. coli ALP (vit struktur) och placentärt ALP (röd struktur). 

ALP från E. coli fungerar som ett icke-specifikt fosfomonoesteras, vilket innebär att det 

klyver fosmomonoestrar och producerar ett oorganiskt fosfat och en alkohol [14]. Denna form 

av ALP var den första vars aminosyrasekvens bestämdes [17]. Enzymet har två zinkjoner som 

påverkar dess katalysförmåga och har även en magnesiumjon som inte påverkar den 

katalytiska förmågan, men som är viktig för att enzymet ska uppnå sin maximala aktivitet [8]. 

ALP från E. coli saknar vissa delar som humant ALP har, nämligen α-helixen i N-terminalen 

som är involverad i dimerinterfacet, kalciumbindningsytan med 76 aminosyrarester samt 

crown domain, där det enligt forskning finns en loop för inbindningen till kollagen [9]. Crown 

domain är den översta delen av den röda strukturen av placentärt ALP i figur 2. 

2.3 Kollagen 

Kollagen är det fiberprotein som är den vanligast förekommande komponenten i extracellulär 

matrix [5] och är nyckelkomponenten i bärande vävnader så som ben, senor och ligament 

[18]. Molekyler av kollagen specificerar de mekaniska och biologiska egenskaper hos de 

flesta vävnader och organ då de sätts ihop i heterotypiska ansamlingar. Vanligtvis existerar 

inte bara en typ av kollagen i vävnader, utan de är uppbyggda av många olika typer. I ben 

finns till exempel mestadels kollagen typ I, men även mindre mängd av typ II, III, V, VI, IX, 

X, XII, XIV och XXIV. När det gäller underhållandet av benstrukturen är det kollagenet i 

bindväv som spelar en stor roll [19]. Kollagen är också en av de essentiella byggstenarna i 

benvävnaden [20].  

 

Alla varianter av kollagen är uppbyggda som en trippelhelix med tre lika eller liknande kedjor 

där varje kedja vrids runt varandra, vilket ses i figur 3. För att detta ska kunna ske måste var 

tredje aminosyra vara liten, i detta fall glycin. I kollagen finns även ett överflöd av prolin och 

hydroxiprolin, men dessa återfinns oftast i vridningarna hos veckade proteiner då de 

innehåller en ringform [2].
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Figur 3: Kollagens trippelhelix med tre α-kedjor som vrids runt varandra. 

Det finns olika sätt att dela upp de olika kollagentyperna. Ett sätt är att dela upp dem baserat 

på deras molekylära och immunohistokemiska skillnader [19]. Ett annat sätt är att dela upp 

kollagentyperna beroende på om de bildar fibriller eller inte[20]. Kollagen typ I, II, III, V och 

XI ingår i den grupp av kollagen som bildar fibriller och dessa förser senor med den 

strukturella ramen. Dessa typers förmåga att bilda fibriller är viktig för utvecklingen av 

styrkan hos vävnader. Gruppen går att dela upp ytterligare i betydande fibrillkollagentyper, 

typ I, II och III, och mindre betydande fibrillkollagentyper, typ V och XI. De betydande 

fibrillkollagentyperna är de som verkligen bildar fibriller och är involverade i 

upprätthållningen av uppbyggnaden av vävnader samt rigiditet. De mindre betydande 

fibrillkollagentyperna har en potentiell roll i regleringen av fibrillbildningen där de till stor del 

begränsar de bildade fibrillernas diameter. Inom den icke-fibrillbildande gruppen finns 

FACIT-molekyler, där de kollagen som ingår bidrar med speciella molekylära bryggor mellan 

fibriller och andra matrixkomponenter [19]. 

 

Molekylerna syntetiseras först inuti celler som ett större förstadium, kallat prokollagen [20], 

vilka innehåller stora, ickeheliska ändar i amino- och karboxylterminalen, även kallade N- 

och C-propeptider, som är 15 och 10 nm långa utöver trippelhelixområdet [2]. C-propeptider 

är nödvändiga både för initieringen av prokollagens molekylära konstruktion från 

konstituerande kedjor och för den laterala konstruktionen av prokollagenmolekyler. N-

propeptiderna associeras med initieringen av uppkomsten av fibriller. Vid närvaro av N- och 

C-propeptider kan självuppbyggnaden av fibriller begränsas till ungefär fem 

kollagenmolekyler. Dessa typer av kollagen bildar tvärgående, tvärstrimmiga fibriller med 

karaktäristiska 67 nm upprepningar genom att själva sättas ihop med varandra. 

Prokollagenmolekylerna klyvs i C- och N-propeptiderna med hjälp av specifika proteaser, 

vilket sker innan den slutgiltiga fibrillkonstruktionen [20]. 

 

Kollagen typ I har en stavliknande struktur [2] och är uppbyggd som en trimerisk molekyl, 

trippelhelix, bestående av två α1-kedjor och en α2-kedja [8]. Syntetiseringen av typ I 

prokollagen sker i osteoblasterna och 90 % av den organiska matrixen i ben består av typ I 

kollagen [2]. Detta har en stor betydelse i underhållandet av den strukturella helheten i 

kollagennätverket i ben. Även korslänkar mellan kollagen kan spela en stor roll då dessa 

mekaniska egenskaper ska upprätthållas efter denaturering av kollagen [19]. 
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Kollagen typ II består av tre identiska α-kedjor som tillsammans bildar en trippelhelix [21]. 

När det gäller brosk är det kollagen typ II och broskspecifik ansamling av proteoglykaner, 

som utgör de största strukturella elementen i broskmatrixen. Typ II är den viktigaste typen av 

kollagen i brosk, men det finns även fler typer av kollagen, så som typ IX, X och XI, i brosk. 

Där finns det dessutom ett antal icke-fibrillbildande kollagentyper [22]. 

 

Kollagen typ IV är ett så kallat nätverksbildande kollagen, som inte bildar fibriller utan 

formas av sig själv till ett nätverk och står för 50 % av proteinerna i suterrängen av 

membranet där det har en betydande roll. Hos däggdjur härleds kollagen typ IV till sex olika 

α-kedjor (numrerade från α1 till α6) med liknande domänstrukturer, men kedjorna skiljer sig åt 

när det gäller längden [23]. Dessa kedjor har likadana grundläggande strukturella drag och har 

extensiv sekvenshomologi, där en kollagendomän med ungefär 1400 aminosyror innehållande 

den repetitiva gly-X-Y-sekvensen är ett exempel [24]. 

2.4 SDS-PAGE 

SDS-PAGE är en metod för att separera proteiner efter storlek och används även för att 

bestämma proteinets storlek. En laddningsbuffert som innehåller β-merkaptoetanol och 

Sodium dodecyl sulfate (SDS) tillsätts provet varpå provet värms, vilket gör att det 

denatureras. β-merkaptoetanolenreducerar proteinets disulfidbryggor och därmed dess 

tertiärstruktur. SDS är en anjondetergent som löser upp hydrofoba delar av proteiner genom 

att proteinets icke-kovalenta bindningar bryts. SDS binder in till och täcker proteinet med 

negativa laddningar så att proteinets egen laddning släcks ut helt och den negativa laddningen 

gör att proteinet vandrar från negativ till positiv pol i ett elektriskt fält. I genomsnitt binder 

SDS till varannan aminosyrarest i proteinet. Laddningsbufferten innehåller dessutom ett 

ämne, vanligtvis bromfenolblått, vars färg visar hur långt i gelen provet vandrat. Då 

bromfenolblått är en relativt liten molekyl går den utan fördröjning genom gelen och ger en 

bra indikation på när det är dags att avsluta elektroforesen. Sackaros eller glycerol är också en 

komponent i laddningsbufferten som ger provet densitet, vilket gör att det lägger sig på botten 

i brunnen när det appliceras [25]. 

 

Gelen som används vid polyakrylamidgelelektrofores (PAGE) innehåller en nätstruktur med 

hålrum vilka varieras i storlek beroende på hur stora analyterna är. Små proteiner kommer 

genom fler hålrum, eller porer, och kan därför vandra längre genom gelen än de större 

proteinerna, vilket leder till separation. Provet appliceras på gelen i brunnar där lösningen 

samlas, varefter den vandrar mot den positiva polen när ett elektriskt fält sätts över gelen [25-

26]. Översta delen av gelen är en så kallad stackinggel som koncentrerar provet innan det går 

in i separationsgelen. Separationsgelens akrylamidkoncentration kan vara konstant eller enligt 

en gradient. I en gradientgel ökar koncentrationen av akrylamid, vilket gör att porstorleken 

minskar ju längre ner i gelen proteinerna kommer. Det finns två fördelar med gradientgeler; 

dels att det ger en större räckvidd mellan de molekylvikter som kan separeras och dels att 

proteiner med väldigt lika molekylvikt kan separeras [25]. Användning av en 

molekylviktsstandard innehållande proteiner med känd molekylvikt gör att man sedan kan 

jämföra provet med denna och få reda på hur stora proteinerna i provet är [26]. 

 

Efter att gelelektroforesen är genomförd används ett färgämne för att visualisera proteinet i 

gelen. Vid användning av Coomassie Blue kan 0,1 μg protein detekteras och om 

silverinfärgning används kan så lite som 0,02 μg detekteras [26]. 
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2.5 Nativ PAGE 

Nativ PAGE används när provet inte ska denatureras, till exempel då det ska behålla sin 

biologiska aktivitet [25]. Separation sker i en nativ gel till följd av laddning och 

hydrodynamisk massa och inte längre bara efter storlek. Proteinernas hydrodynamiska massa 

och mobilitet kan variera beroende på hur proteinets nativa struktur ser ut, ju mer kompakta 

proteinernas struktur är desto högre är proteinets mobilitet. Resultaten i en nativ PAGE är 

därför känslig för reaktioner som ändrar proteinets laddning eller struktur [27]. 

2.6 Blotting 

När en SDS-PAGE är utförd kan proteinerna i gelen föras över till ett membran med hjälp av 

en metod som kallas blotting. Membranet, som består av polyvinylidenfluorid (PVDF) eller 

nitrocellulosa, kommer sedan att se ut som gelen men spegelvänt. Överföringen sker i en 

speciell kassett i elektroforesapparaten fylld med buffert där gelen har den negativa polen och 

membranet den positiva. Proteinerna överförs till membranet eftersom proteinerna är negativt 

laddade och attraheras mot den positiva polen [25]. Membranet kan sedan blockeras för 

ospecifik inbindning och sedan inkuberas med ALP som får binda in till kollagenet på 

membranet. Därefter kan membranet färgas in med aktivitetsinfärgning.  

2.7 Affinitetskromatografi och ÄKTApurifier. 

Denna typ av kromatografi bygger på separering av en molekyl från en 

multikomponentslösning [28]. Affinitetskromatografin utnyttjar den unika egenskapen av 

specifika biologiska interaktioner för att uppnå separation och rening. Den kräver dock 

detaljerad kunskap kring struktur och biologisk aktivitet innan utförande för att kunna 

separera den sökta molekylen från en multikomponentslösning [25]. Den ena molekylen, 

vilket kan vara till exempel ett protein eller en antikropp, binder in kovalent till den stationära 

fasen, varvid den sökta molekylen binder till den första molekylen och fastnar medan alla 

andra molekyler i multikomponentslösningen rinner rakt igenom. Den sökta molekylen 

lossnar först vid eluering med antingen ökat eller sänkt pH eller ökad jonstyrka [28]. 

Affinitetskromatografi är mest effektiv när bindningen mellan den kovalent bundna 

molekylen och den sökta molekylen är specifik och är en generell metod som används vid 

rening av proteiner [26]. Metoden kan även användas för rening av nukleotider, nukleinsyror, 

immunoglobuliner, membranreceptorer och även hela celler samt cellfragment [25]. 

 

Ett ÄKTApurifier system, från Pharmacia, är ett mångsidigt vätskekromatografi-system [29] i 

vilket rening av utvalt protein utförs. Systemet kan genomföra rening av proteiner i gram, 

milligram- och mikrogramnivå beroende på vilka tillbehör som väljs till systemet och 

möjliggör en snabb och effektiv rening med reproducerbara resultat [30]. Som detektor 

används en spektrofotometer, vilken kan detektera vid tre olika våglängder samtidigt, men 

mätning av pH, konduktivitet och temperatur kan också användas [29]. Denna typ av 

kromatografi har använts till att separera olika tillstånd hos rekombinanta fibrillfragment [31]. 

Systemet används även för affinitetskromatografi, där antikroppar framgångsrikt har kunnat 

separeras från varandra [32]. En bra variant är att använda systemet för rening av proteiner, 

där det har visat sig ge upp till 95 % renhet [33]. I detta projekt användes ÄKTApurifier-

systemet till affinitetskromatografi och genom att binda in kollagen till en kolonn kan 

inbindningen av ALP till kollagen undersökas. 
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3 Material och metod 

3.1 Enzymaktivitet 

För att fastställa hur mycket ALP som skulle användas i försöken behövdes enzymets aktivitet 

mätas i de olika lösningarna. Lever-, njure-, intestinalt- ben- och E. coli-ALP köptes in som 

frystorkat pulver och späddes i 500 μl spädningsbuffert (12,5 mM Trizma® Base/12,5 mM 

NaHCO3/10 μM ZnAc, pH 8,5). Humant helblod centrifugerades och serumet avlägsnades 

från cellerna. Serum från råtta var i flytande form från början.  

 

Då koncentrationen av de olika typerna av ALP var okända, bereddes spädningsserier med 

vardera variant av ALP för att kunna erhålla en så bra enzymaktivitet som möjligt. För att 

späda proverna användes en 0,9 % NaCl-lösning. Från dessa spädningsserier fördes 100 μl 

prov över till brunnar på en 96-brunnsplatta och två blankprover gjordes bestående av endast 

0,9 % NaCl-lösning. Till alla brunnarna sattes även 200 μl substratlösning (0,37 M DEA/0,38 

M MgCl2/5,3 mM pNPP, pH 9,8). Denna innehöll p-nitrofenylfosfat (pNPP) som, vid närvaro 

av ALP, reagerar och bildar en gul produkt (p-nitrofenol) som absorberar vid 405 nm. 

Absorbansen mättes med en spektrofotometer och enzymens aktivitet kunde sedan räknas ut. 

3.2 SDS-PAGE 

För att undersöka hur rent kollagenet, inköpt från BD Biosciences, var genomfördes SDS-

PAGE på en tris-acetat 3-8 % gel i NuPAGE tris-acetat running buffert. Till 

elektroforesapparatens inre kammare tillsattes även 500 μl NuPAGE antioxidant. Proverna 

bereddes enligt tabell 1. 

Tabell 1: Provberedning SDS-PAGE – undersökning om kollagenets renhet. 

Brunn 1 2 3 4

NuPAGE LDS sample buffer (μl) 5 5 5 5

NuPAGE sample reducing agent (μl) 1,5 1,5 1,5 1,5

Kollagen typ I, bovint (μl) c = 3,20 mg/ml 1 - - -

Kollagen typ II, bovint (μl) c = 2,62 mg/ml - 1 - -

Kollagen typ I, humant (μl) c = 3,53 mg/ml - - 1 -

Mark 12 Unstained Standard (μl) - - - 7

dH2O (μl) 12,5 12,5 12,5 6,5  
 

Proverna denaturerades i ett 70˚C varmt vattenbad i 15 minuter och överfördes sedan till 

varsin brunn på gelen över vilken en spänning på 200V sattes i 45 minuter. Gelen sköljdes i 

dH2O på skak tre gånger fem minuter. Proteinerna fixerades sedan i en lösning av 50 % 

metanol/10 % ättikssyra i 15 minuter, varefter gelen sköljdes på samma sätt som tidigare. 

Därefter fylldes kärlet med EZBlue gel staining reagent och färgades in i 60 minuter. Gelen 

fick sedan avfärgas i dH2O på skak över natt.  
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3.3 Nativ PAGE 

Försök på kollagen utfördes under nativa förhållanden med en tris-glycin 4 % gel i en 

NuPAGE native running buffer. Proverna bereddes som tidigare enligt tabell 1 med 

restriktionen att en nativ laddningsbuffert (0,75 M Tris-HCl/20 % glycerol/0,00625 % 

bromfenolblått) användes och de späddes med spädningsbuffert (12,5 mM Trizma® 

Base/12,5 mM NaHCO3/10 μM ZnAc, pH 8,5) istället för dH2O. Proverna denaturerades inte 

och spänningen över gelen minskades till 125 V i 100 minuter. Gelen färgades sedan in med 

EZBlue gel staining reagent på samma sätt som tidigare. För att jämföra nativt och 

denaturerat kollagen utfördes försök på samma sätt, men proverna denaturerades denna gång 

ett 70˚C varmt vattenbad i 15 minuter.  

 

En Nativ PAGE utan denaturering genomfördes även där gelen färgades in med 

silverinfärgning med hjälp av ett Silver Express® Silver staining kit från Invitrogen. Detta 

gjordes då denna typ av infärgning är mer känslig eftersom den detekterar en mindre mängd 

protein. Infärgningen skedde då gelen låg på skak i:  

1. 50 % metanol/10 % ättikssyra 10 min,  

2. 50 % metanol/0,025 % sensitizer 2*10 min,  

3. dH2O 2*5 min,  

4. 5 % stainer A/5 % stainer B 15 min,  

5. dH2O 2*5 min,  

6. 5 % developer 15 min,  

7. + 5 % stopper till föregående lösning. 10 min och 

8. dH2O 2*5 min.  

Ytterligare försök gjordes med surare laddningsbuffert (0,19M NaAc/19 % glycerol/0,001 % 

bromfenolblått, pH 4,5) som färgades in med EZBlue gel staining reagent.  

 

Nativ PAGE genomfördes dessutom på en tris-glycin 4-12 % gel i en tris-glycin-buffert 

(0,02M Trizma® Base/0,19M glycin) för att jämföra de olika ALP-typernas laddning. 

Proverna bestod av 5 μl nativ laddningsbuffert och 5 μl lösningar där ALP typerna hade 

aktiviteter runt 3 μkat/l spädda i spädningsbufferten. Elektrofores försiggick i 100 minuter på 

125 V. 1M MAP(2-metyl-2-amino-1,3-propandiol)-buffert, pH 10,3, användes för att tvätta 

gelen i 30 minuter. Infärgning av gelen skedde därefter i MAP-ALP infärgningslösning (3mM 

MgCl2/3,4 mM Variamine Blue TR/4,5mM 1-naptylfosftat/0,94M MAP) i tre timmar.  

3.4 Blotting 

Ett sätt att testa om ALP binder till kollagen var att använda en variant av blotting. Till att 

börja med görs en SDS-PAGE på en tris-acetat 3-8 % gel, som beskrivet ovan. Då sju sorter 

av ALP skulle undersökas, bereddes sju prover av vardera typ av kollagen enligt tabell 2.   

Tabell 2: Provberedning inför blotting med bovint kollagen typ I och typ II samt humant kollagen 

typ I. 

Komponenter Kollagen typ I, Kollagen typ II, Kollagen typ I,

bovint bovint humant

NuPAGE LDS sample buffer (μl) 5 5 5

NuPAGE sample reducing agent (μl) 1,5 1,5 1,5

Kollagen typ I, bovint (μl) 2 - -

Kollagen typ II, bovint (μl) - 2 -

Kollagen typ I, humant (μl) - - 2  
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Gelen överfördes till blotmodulen och för att bestämma om PVDF eller nitrocellulosa-

membran gav bäst resultat utfördes till en början blotting med vardera sortens membran som 

köptes in från Invitrogen. Modulens yttre kammare fylldes med dH2O och den inre kammaren 

med transferbuffert (0,012M Trizma® Base/0,096M glycin/20 % metanol). Blottingen varade 

i 120 minuter på 25V.  

 

För att avgöra hur mycket kollagen som övergått till membranet färgades gelen in. 

Infärgningen skedde med EZBlue gel staining reagent, som beskrivet ovan. Membranen 

blockerades i 3 % BSA/0,1 % Tween-20/PBS på skak i 120 minuter. Därefter klipptes 

membranen isär i de brunnar där kollagen inte applicerats och de inkuberades i lösningar med 

de olika ALP-typerna. I humant serum och serum från råtta var enzymaktiviteten så låg (3,13 

respektive 8,42 μkat/l) att dessa användes utan att spädas. Lever-, intestinalt- , njur- och E. 

coli-ALP späddes i spädningsbuffert till aktivitet på 7,5 μkat/l. Inkuberingen skedde i 4˚C 

över natt. Följande dag tvättades membranen i 30 minuter i 1M MAP-buffert, pH 10,3, 

varefter de färgades in i MAP-ALP infärgningslösning. Membranen färgades in olika snabbt 

och låg därmed olika länge i infärgningslösningen.  

3.5 Försök med kollagentäckta plattor 

Tanken med denna metod var att se om ALP binder in till kollagen genom tillförsel av ALP 

till en platta med 96 brunnar vars botten täcktes av olika typer av kollagen. ALP katalyserar 

pNPP:s reaktion vilket ger en gulfärgad produkt, p-nitrofenol. Denna kunde mätas på λ405 med 

hjälp av en spektrofotometer, där även en scan på λ490 kördes som referens för att se 

bakgrund.  

 

Ena halvan av en platta, täckt med kollagen typ I från råtta (SigmaScreen
™

 Collagen I coated 

plates), blockerades med en 1 % BSA/0,02 % Tween 20-lösning för att förhindra icke-specifik 

inbindning. Detta fick stå i ungefär tre timmar på skak för att ge BSA tid att binda in till 

kollagenet. Plattan tvättades därefter med en tvättlösning (27 mM KCl/1,4 M NaCl/80,9 mM 

Na2HPO3/10,7 mM KH2PO4/0,05 % Tween 20) fyra gånger för att försäkra att all BSA-

lösning har tvättats bort. Spädningsserier bereddes med spädningsbuffert (12,5 mM Trizma® 

Base/12,5 mM NaHCO3/10 μM ZnAc/0,02 % Tween 20, pH 8,5) så att varje prov hade en 

aktivitet på 2,5 μkat/l. Dubbelprover utfördes av varje spädning för att få ett säkrare resultat.  

 

Dessa lösningar sattes till plattan, både den delen med BSA och den utan. Tre timmar senare 

tvättades plattan ytterligare fyra gånger med tvättlösning, för att få bort all provlösning. Till 

plattan sattes 200 μl substratlösning (1,5 M dietanolamin/1,5 M MgCl2/15 mM pNPP, pH 9,8) 

och 100 μl 0,9 % NaCl-lösning till alla brunnar. Därefter analyserades plattan i 

spektrofotometern. Då inget resultat gavs efter en timme fick plattan stå över natten. 

Ytterligare försök genomfördes på samma sätt som ovan, men utan blockning. Även andra 

spädningsserier utfördes, även de med dubbelprover. 

 

Plattor täckta med kollagen typ IV från mus (Collagen IV 96-well Microplates från BD 

Biosciences) användes för att se om de olika ALP binder in specifikt till fibrillbildande 

kollagen eller till kollagen överlag. Blockning med BSA genomfördes inte, men i övrigt var 

utförandet detsamma som vid typ I täckta plattor för att kunna jämföra skillnaden rakt av. 

Samma spädningsserie användes vid första försöket men ändrades till andra försöket och även 

denna gång utfördes dubbelprover. 
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Vanliga 96-hålsplattor preparerades med 200 µl av lösning med bovint kollagen typ I i varje 

brunn och ställdes i kylrum i över ett dygn för att låta kollagenet binda till brunnarnas botten. 

Brunnarna tvättas sedan med tvättlösning för att få bort kollagen som eventuellt inte bundit in. 

Därefter utfördes samma metod som för köpta kollagentäckta plattor, fast utan blockningen 

med BSA. Nya spädningsserier utfördes vid detta försök med dubbelprover.  

 

Försök med ALP från bakterien E. coli genomfördes på plattor täckta med kollagen typ I från 

råtta som negativ kontroll då E. coli ALP saknar en del av strukturen som ALP från däggdjur 

har. Detta görs för att se om det är just crown domain hos tissue non-specific som har något 

att göra med ALP:s inbindning till kollagen.  

3.6 ÄKTA-system med kollagenkopplad kolonn 

Kolonnen som användes var en HiTrap™ NHS-activated HP Column, 1 ml, köpt från GE 

Healthcare Life Sciences och den första delen av utförandet skedde vid laboratoriebänken. 

Alla lösningar som användes filtrerades innan användning och till att börja med tvättades 

isopropanolen som kolonnen levererades i ut med hjälp av 1 ml iskall 1mM HCl. 

Kopplingslösning (0,2 M NaHCO3/0,5 M NaCl, pH 8,3) blandades med kollagen typ I till 

koncentrationen 1,6 mg/ml och sattes till kolonnen, vartefter den fick stå stängd i 30 minuter 

för att låta kollagenet binda in. Detta gjordes tre gånger med ny lösning med kollagen i 

kopplingsbuffert och en gång med eluerad kopplingslösning fortfarande innehållande 

kollagen.  

 

För att tvätta ut kollagen som eventuellt inte bundit in användes kopplingsbuffert. Eluatet 

analyserades sedan för att spektrofotometriskt fastställa mängden totalprotein i fraktionerna, 

det vill säga jämföra hur mycket protein det fanns i kollagenlösning innan spädning, kollagen 

i kopplingsbuffert innan kolonn samt kollagen i kopplingsbuffert efter kolonn för att se om 

något kollagen har bundit in. Genom detta kunde en estimering av hur mycket kollagen som 

verkligen bundit till kolonnen utföras.  

 

Kolonnen tvättades med 3*2 ml av buffert A och B vid varje användning. Först tvättades 

kolonnen med buffert A (0,5M dietanolamin/0,5 M NaCl, pH 8,3), därefter buffert B (0,1 M 

NaAc/0,5 M NaCl, pH 4) och sedan buffert A igen med vilken kolonnen fick stå i 30 minuter. 

Därefter tvättades kolonnen med buffert B, buffert A och till sist åter med buffert B. 

Kolonnens pH stabiliserades till neutralt pH genom tvättning med 2 ml av bindningsbufferten 

(20 mM Trizma® Base) och preparerades via tvättning med 3 ml bindningsbuffert samt 3 ml 

elueringsbuffert (20 mM Trizma® Base/0,7 M NaCl).  

 

Kolonnen sattes därefter till ett ÄKTApurifier system och ekvilibrering genomfördes med 10 

kolonnvolymer bindningsbuffert. ALP från lever användes som prov och späddes med 

bindningsbufferten till aktiviteten 50 μkat/l. 10 μl sattes till kolonnen och eluerades med en 

gradient på 10 kolonnvolymer elueringsbuffert. Därefter fick kolonnen tvättas med 100 % 

elueringsbuffert för att vara säker på att allt prov har lämnat kolonnen. Under körningen 

samlades eluaten i plaströr med 0,5 minuters intervall, vilket gav cirka 0,5 ml eluat i varje rör 

vid en flödeshastighet på 1 ml/min. ALP-aktiviteten detekterades i spektrofotometern för att 

kunna se i vilken fraktion provet eluerades ut. Återekvilibrering av kolonnen skedde med 5-10 

kolonnvolymer med bindningsbuffert. Då tidsbrist var en faktor utfördes endast två försök 

med detta system med leverspecifikt ALP. 
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4 Resultat 

4.1 Enzymaktivitet 

Enzymaktiviteten hos ALP bestämdes då den används vid spädning av lösningar i metoderna. 

Skillnader beror på lösningarnas spädning. Aktiviteten beräknades enligt nedanstående 

ekvationer. Uträkningar visas i bilaga 1 och medelvärden av enzymaktiviteten ses i tabell 3. 

 

 

Tabell 3: Medelvärden av enzymaktiviteten för ALP. 

Typ av ALP μkat/l

Lever 14020,83

Intestinalt 282638,89

Njure 2016,67

Ben 47,17

Humant serum 3,13

Serum från råtta 8,42

E. coli 4385,60  
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4.2 SDS-PAGE  

 
Figur 4: Bovint kollagen typ I, bovint kollagen typ II, humant kollagen typ I, molekylviktsstege. 

I brunn fyra applicerades en molekylviktsstandard, vars proteiners storlek framgår i figur 4, 

som användes för att fastställa storleken på banden i övriga brunnar. Till första brunnen 

applicerades bovint kollagen typ I och band påvisades för trippelhelix och dubbelhelix, vilket 

betyder att inte allt kollagen denaturerats fullständigt. Det syns tydligt att det finns både α1- 

och α2-kedjor (140 respektive 130 kDa) i detta kollagen och att det finns mest av α1-kedjan. 

Bovint kollagen typ II består endast av en typ av α-kedjor och i brunn två visas att dessa är α1-

kedjor, då bandet visas vid 140 kDa . För detta kollagen återfinns en dubbelhelix, men ingen 

trippelhelix. Till brunn tre applicerades humant kollagen typ I. Där syns ett band på runt 400 

kDa som stämmer överens med trippelhelixen. Vid 280 och 270 kDa syns tydligt två band 

som motsvarar dubbelhelix för två α1-kedjor respektive en α1- och en α2-kedja. Två 

markeringar för vardera α-kedja är synligt vid 140 och 130 kDa även för humant kollagen typ 

I. De övriga banden beror på olika föroreningar vilka de två bovina typerna av kollagen 

saknar.  
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4.3 Nativ PAGE 

I proverna beredda med kollagen aggregerade kollagenet, vilket gjorde det svårt att överföra 

proverna till gelen. Försök gav inte något resultat med infärgning med vare sig EZBlue gel 

staining reagent eller silverinfärgning. Försök som utfördes på samma sätt men då proverna 

denaturerades för att få mindre fragment gav liknande resultat, men i detta fall syntes det dock 

att kollagen överförts till gelen med EZBlue. I försök att få kollagenet mer lösligt användes en 

surare laddningsbuffert men inte heller i detta fall syntes någonting på gelen efter infärgning.  

 

Resultatet av försöket då olika ALP jämfördes visas i figur 5. Att de olika typerna av ALP 

vandrade olika långt i gelen beror på att de har olika mycket negativ laddning. Resultaten 

visar att ALP från njure har minst negativ laddning och attraheras därmed minst av den 

positiva polen. Denna följdes av intestinalt ALP och ALP i serum från råtta, som verkar ha 

lika stor laddning. Därefter följer ALP i ben, humant serum och lever. Mest negativ laddning 

verkar ALP från E. coli ha. 

 

 
Figur 5: Nativgel ALP. Första brunnen innehåller ALP från lever följt av intestinalt, njure, ben, 

humant serum, serum från råtta och till sist ALP från E. coli. 

4.4 Blotting 

Blotting med nitrocellulosamembran färgades in snabbare än vid användning av PVDF-

membran och av detta skäl användes nitrocellulosamembran i försöken som redovisas. 

Nitrocellulosamembranen färgades in olika snabbt, tiderna visas i tabell 4 och membranen i 

figur 6, 7 och 8.  

Tabell 4: Infärgningstider för nitrocellulosamembran (min). 

Typ av ALP Kollagen typ I, bovint Kollagen typ II, bovint Kollagen typ I, humant

Lever 20 330 20

Intestinalt 360 360 360

Njure 235 235 360

Ben 360 360 360

Humant serum 85 85 360

Serum från råtta 1470 1470 360

E. coli 330 330 360  
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Figur 6: Bovint kollagen typ I - gel referens följt av membran med ALP från lever, intestinalt, njure, 

ben, humant serum, serum från råtta och sist E.coli. 

  
Figur 7: Bovint kollagen typ II - gel referens följt av membran med ALP från lever, intestinalt, 

njure, ben, humant serum, serum från råtta och sist E.coli. 

 
Figur 8: Humant kollagen typ I - gel referens följt av membran med ALP från lever, intestinalt, 

njure, ben, humant serum, serum från råtta och sist E.coli. 



 19 

 

Allt kollagen överfördes inte till membranen. Resultaten visar ändå att alla typer av ALP som 

används i detta projekt, med undantaget E. coli, binder in till bovint och humant kollagen typ I 

samt bovint kollagen typ II, vare sig det finns som trippelhelix, dubbelhelix eller enkla α-

kedjor. Det visar även att vissa typer av ALP binder in snabbare än andra och att en viss typ 

av ALP binder in med olika affinitet till olika sorters kollagen. ALP från lever, ben och serum 

från råtta samt intestinalt ALP band snabbare in till kollagen typ I än typ II. ALP från lever 

band snabbast in till bovint och humant kollagen typ I men band väldigt dåligt in till bovint 

kollagen typ II. Samma trend kunde ses hos intestinalt- och ben-ALP, men skillnaden mellan 

typ I och typ II var inte lika markant. ALP från njure och humant serum band in lika bra till 

alla sorters kollagen, men ALP från humant serum band in bättre än det från njure. När det 

gäller ALP i serum från råtta band det bäst in till humant kollagen typ I, sämre till bovint 

kollagen typ I och sämst till bovint kollagen typ II. E. coli binder inte in till bovint kollagen, 

men inbindning till humant kollagen observerades. En uppskattning över hur bra inbindningen 

mellan olika ALP och kollagen var visas i tabell 5. 

Tabell 5: Jämförelse mellan infärgningstider och hur synliga banden är på membranen, en 

uppskattning. 

Typ av ALP Kollagen typ I, bovint Kollagen typ II, bovint Kollagen typ I, humant

Lever 6 2 6

Intestinalt 5 4 5

Njure 4 4 4

Ben 4 3 4

Humant serum 5 5 5

Serum från råtta 2 1 4

E. coli 0 0 1

*Graderingen beror på hur mycket ALP som bundit in till kollagenet.  0 = ingen inbindning, 6 = väldigt bra 

inbindning. 
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4.5 Försök med kollagentäckta plattor. 

I första försöket påvisades inbindning av vissa olika ALP-varianter till kollagen typ I i 

plattans brunnar genom att lösningen i brunnarna hade fått en gul färg. Försöket visade att 

ALP från lever band in till kollagen typ I från råtta både med och utan blockning med BSA. 

Ingen märkbar inbindning erhölls av ALP från njure, men däremot erhölls inbindning av 

intestinalt ALP då enzymaktiviteten höjdes. ALP i serum från råtta band in till kollagen typ I 

från råtta efter ungefär 23 timmars inkubering med substratlösning vid första försöket, men 

inte alls i andra försöket där enzymaktiviteten höjdes. Vid tredje försöket band serum från 

råtta in till kollagen typ I från råtta som i första försöket. Då dubbelprover utfördes användes 

ett medelvärde av dessa vid beräkningar av enzymaktiviteten för alla plattor. Ett exempel på 

skillnad i aktivitet mellan dubbelprover är 0,00007 μkat/l. Uppskattning på inbindning och 

resultat visas i tabell 6 och för utförligare beräkningar, se bilaga 2. 

Tabell 6: Kollagen typ I täckt platta, försök 3. 

Typ av ALP Aktivitet (μKat/l) Aktivitet i brunn (μKat/l) Gradering*

Lever 4,0 0,00602 4

Lever 4,5 0,00592 4

Lever 5,0 0,00766 4

Lever 5,5 0,00794 4

Lever 6,0 0,00849 4

Lever 6,5 0,01138 4

Lever 7,0 0,01152 4

Lever 7,5 0,01291 4

Intestinalt 10,0 0,00266 2

Intestinalt 10,5 0,00299 2

Intestinalt 11,0 0,00285 2

Intestinalt 11,5 0,00272 2

Intestinalt 12,0 0,00267 2

Intestinalt 12,5 0,00332 2

Intestinalt 13,0 0,00224 2

Intestinalt 13,5 0,00020 2

Njure 7,5 0,00000 0

Serum från råtta 0,84215 0,00009 1

Serum från råtta 1,21640 0,00053 1

Serum från råtta 1,59070 0,00075 1

Serum från råtta 1,96500 0,00087 1

Serum från råtta 2,33930 0,00104 1

Serum från råtta 2,71360 0,00053 1

Serum från råtta 3,08790 0,00027 1

Serum från råtta 3,46220 0,00016 1

Humant serum 1,28760 0,00000 0   
*Graderingen beror på hur mycket ALP som bundit in till kollagenet genom att jämföra aktiviteten i 

spädningarna och aktiviteten i resultatet samt inom försöken i sig.  0 = ingen inbindning, 6 = väldigt bra 

inbindning. 
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Försöken med köpta plattor täckta med kollagen typ IV från mus gav liknande resultat som i 

försöken med typ I från råtta. Intestinalt ALP och ALP från lever binder in, vilket visas i 

tabell 7, medan ALP från humant serum, serum från råtta och njure inte alls binder in. 

Utförligare beräkningar hittas i bilaga 3. 

Tabell 7: Kollagen typ IV täckt platta, försök 1. 

Typ av ALP Aktivitet (μKat/l) Aktivitet i brunn (μKat/l) Gradering*

Lever 4,0 0,02793 6

Lever 4,5 0,03340 6

Lever 5,0 0,03411 6

Lever 5,5 0,03586 6

Lever 6,0 0,03692 6

Lever 6,5 0,03833 6

Lever 7,0 0,03659 6

Lever 7,5 0,03586 6

 Intestinalt 10,0 0,00614 3

 Intestinalt 10,5 0,00467 3

 Intestinalt 11,0 0,00506 3

 Intestinalt 11,5 0,00525 3

 Intestinalt 12,0 0,00462 3

 Intestinalt 12,5 0,00514 3

 Intestinalt 13,0 0,00572 3

 Intestinalt 13,5 0,00595 3

Njure 7,5 - 0

Serum från råtta 3,5 - 0

Humant serum 1,3 - 0             
*Graderingen beror på hur mycket ALP som bundit in till kollagenet genom att jämföra aktiviteten i 

spädningarna och aktiviteten i resultatet samt inom försöken i sig.  0 = ingen inbindning, 6 = väldigt bra 

inbindning. 

Försöken med egentäckta plattor med bovint kollagen typ I gav resultatet att leverspecifikt 

ALP band in starkast av alla ALP, följt av intestinalt ALP och serum från råtta. Humant 

serum samt njurspecifikt ALP visade inget resultat. Ingen av ALP-varianterna band dock in 

starkt, vilket tabell 8 visar. I bilaga 4 återfinns utförligare beräkningar. 
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Tabell 8: Kollagen typ I egentäckt platta, försök 1. 

Typ av ALP Aktivitet (μKat/l) Aktivitet i brunn (μKat/l) Gradering*

Lever ALP 4 0,00046 2

Lever ALP 5 0,00048 2

Lever ALP 6 0,00064 2

Lever ALP 7 0,00073 2

Lever ALP 8 0,00025 2

Lever ALP 9 0,00063 2

Lever ALP 10 0,00073 2

Lever ALP 11 0,00066 2

Intestinalt ALP 13 0,00015 1

Intestinalt ALP 14 0,00016 1

Intestinalt ALP 15 0,00016 1

Intestinalt ALP 16 0,00017 1

Intestinalt ALP 17 0,00016 1

Intestinalt ALP 18 0,00018 1

Intestinalt ALP 19 0,00021 1

Intestinalt ALP 20 0,00021 1

Njure 4 0,00014 0

Njure 5 0,00011 0

Njure 6 0,00009 0

Njure 7 0,00014 0

Njure 8 0,00011 0

Njure 9 0,00011 0

Njure 10 0,00011 0

Njure 11 0,00018 0

Serum från råtta 5,1465 0,00023 1

Serum från råtta 5,6143 0,00023 1

Serum från råtta 6,0822 0,00023 1

Serum från råtta 6,5501 0,00026 1

Serum från råtta 7,0179 0,00023 1

Serum från råtta 7,4858 0,00028 1

Serum från råtta 7,9536 0,00022 1

Serum från råtta 8,4215 0,00026 1

Humant serum 1,9140 0,00032 0

Humant serum 2,0880 0,00015 0

Humant serum 2,2620 0,00010 0

Humant serum 2,4360 0,00011 0

Humant serum 2,6100 0,00010 0

Humant serum 2,7840 0,00011 0

Humant serum 2,9580 0,00010 0

Humant serum 3,1320 0,00000 0   
*Graderingen beror på hur mycket ALP som bundit in till kollagenet genom att jämföra aktiviteten i 

spädningarna och aktiviteten i resultatet samt inom försöken i sig.  0 = ingen inbindning, 6 = väldigt bra 

inbindning. 
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Då försök med E.coli-ALP, som tillsattes till plattor täckta med kollagen typ I från mus, 

genomfördes blev resultatet att enzymet inte band in överhuvudtaget. Resultatet visas i tabell 

9 och utförligare beräkningar återfinns i bilaga 5. 
Tabell 9: Kollagen typ I täckt platta, E. coli ALP 

Typ av ALP Aktivitet (μKat/l) Aktivitet i brunn (μKat/l) Gradering*

E. coli ALP 4,0 0,00007 0

E. coli ALP 4,5 0,00010 0

E. coli ALP 5,0 0,00006 0

E. coli ALP 5,5 0,00006 0

E. coli ALP 6,0 0,00015 0

E. coli ALP 6,5 0,00010 0

E. coli ALP 7,0 0,00002 0

E. coli ALP 7,5 0,00010 0   
*Graderingen beror på hur mycket ALP som bundit in till kollagenet genom att jämföra aktiviteten i 

spädningarna och aktiviteten i resultatet samt inom försöken i sig.  0 = ingen inbindning, 6 = väldigt bra 

inbindning. 

4.6 ÄKTA-system med kollagenkopplad kolonn. 

I försök nummer 1 detekterades två toppar (figur 9), beräkningar hittas i bilaga 6. Toppen för 

voidvolymen, där alla molekyler som går rakt igenom kolonnen hamnar, syns ganska tätt inpå 

injektionen och toppen för ALP från lever några minuter senare, vilket visar att även med 

denna metod binder ALP in till kollagen. 

 

 
Figur 9: Diagram av första försöket där aktiviteten plottas mot elueringstiden. Den blå grafen 

representerar aktivitet hos fraktionerna och den röda representerar elueringsgradienten. 
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Andra försöket har ungefär samma utseende som första försöket, se figur 10. Beräkningar 

visas i bilaga 6. Även där syns toppen för voidvolymen ungefär en och en halv minut efter 

injektion och toppen för ALP syns ungefär tre minuter senare. Toppen för leverspecifikt ALP 

är dock lite högre i denna körning.  

 

 
Figur 10: Diagram av första försöket där aktiviteten plottas mot elueringstiden. Den blå grafen 

representerar aktivitet hos fraktionerna och den röda representerar elueringsgradienten. 

Resultaten från dessa försök bekräftar även att kopplingen av kollagenet till kolonnen 

fungerade som det var tänkt då ALP bevisligen retarderades i kolonnen.  
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5 Diskussion 

5.1 Enzymaktivitet 

De varierande styrkorna på ALP-typerna beror på hur de är spädda. Variationen inom vardera 

typen av ALP, både inom dubbelprover och inom spädningsserier, beror till viss del på den 

fördröjning som uppkom när substratlösningen tillsattes de olika brunnarna. Detta kan 

hänvisas till begränsningar inom metoden. En annan möjlig förklaring till den övriga 

variationen kan vara att de lösningar som användes inte var homogena trots att de vortexats.  

5.2 SDS-PAGE 

Alla typer av kollagen gav förväntade band för enkla α-kedjor och dubbelhelixar. Bovint och 

humant kollagen typ I gav dessutom varsitt band för trippelhelix, vilket saknades hos bovint 

kollagen typ II. Hos detta kollagen visade sig α-kedjan vara av typ 1, markeringen vid denna 

var mörkare och bredare än de övriga banden, vilket betyder att mer kollagen fanns som 

enkelkedjor än hos de andra typerna av kollagen. Orsaken till att kollagen typ II inte har 

någon trippelhelix kan bero på att den endast består av en typ av peptidkedjor och därför 

lättare denatureras. 

 

Vid 280 och 270 kDa syns tydligt två band som motsvarar dubbelhelix för två α1-kedjor 

respektive en α1- och en α2-kedja hos humant kollagen typ I. Att denna distinkta skillnad inte 

syns för bovint kollagen typ I betyder inte att båda sorterna inte finns, utan kan bero på att 

dubbelhelixarnas koncentration var högre i bovint kollagen typ I, vilket leder till att banden 

blir bredare och går ihop.  

 

De två typerna av bovint kollagen uppvisade inga spår av föroreningar, men det gjorde 

humant kollagen. Det är oklart vilka föroreningarna är, men eftersom denna sorts kollagen 

endast använts i blottingexperimenten har dessa föroreningar separerats från kollagenet och 

borde därmed inte påverka resultatet. 

5.3 Nativ PAGE 

Inga resultat erhölls från Nativ PAGE med någon typ av kollagen. En tänkbar orsak är att pH-

värdet var för högt då kollagen aggregerar vid höga pH. Om detta var fallet borde 

elektroforesen med en surare laddningsbuffert gett ett bättre resultat vilket den inte gjorde. En 

tanke är att resultaten kan ha berott på gelen, men då borde resultaten visat att kollagenet 

fastnat i brunnarna, vilket endast var fallet när denaturerat kollagen använts. Detta gör att inga 

slutsatser kring jämförelse mellan nativt och denaturerat kollagen kunde dras, vilket medför 

att det är oklart hur kollagenet såg ut i startläget.  

 

Att de olika typerna av ALP vandrade olika långt i den nativa gelen berodde på att de har 

olika stark negativ laddning, bland annat beroende på hur många sialinsyror respektive typ av 

ALP innehåller. Resultaten visar att ALP från njure har minst negativ laddning och attraheras 

därmed minst av den positiva polen. Denna följdes av intestinalt ALP och ALP i serum från 

råtta som verkar ha lika stor laddning. Därefter följer ALP i ben, humant serum och lever. 

Alla dessa typer av ALP kommer från däggdjur och har en liknande storlek. Bakteriellt ALP i 

E. coli är däremot mindre än dessa, vilket påverkar resultaten i gelen eftersom proteinerna blir 

separerade efter både storlek och laddning. E. coli ALP vandrade längst i gelen, vilket visar 

att den är minst och att den har en laddning vars storlek är okänd.  
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5.4 Blotting 

Genom försök med blotting visades att ALP binder till kollagen men också att en viss typ av 

ALP binder in med olika affinitet till olika sorters kollagen. Detta var dock svårt att visa 

eftersom båda typerna av bovint kollagen inkuberades och färgades in på samma membran. 

Det gick därmed inte att avlägsna membranet efter det att ALP bundit in till typ I utan de fick 

ligga kvar i infärgningslösningen tills det bundit in till typ II också. Detta gör infärgningen till 

den största felkällan i dessa försök eftersom det var svårt att veta när det var dags att ta upp 

membranen för att det skulle ge ett så likvärdigt resultat som möjligt. Ibland fick membranen 

ligga lite längre i infärgningslösningen av skälet att de skulle bli lika mycket infärgade som de 

övriga utan att några bättre resultat uppfattades. Detta har tagits i åtanke när inbindningen 

uppskattades. Allt kollagen överfördes inte till membranen, en anledning kan vara att de 

behöver en surare omgivning och aggregerade i gelen vid MAP-buffertens höga pH. 

 

Då ALP binder in till kollagen vare sig det förekommer som enkelkedjor, dubbelhelix eller 

trippelhelix måste det fragmentet som ALP binder in till på kollagenet existera hos alla dessa 

former. Detta är inte så förvånande med tanke på att kollagen är ett så repetitivt protein i 

vilket sekvensen är väldigt lika överallt i alla kedjor. Ingen skillnad kan heller observeras 

mellan α1- och α2-kedjorna i kollagen typ I vilket stärker denna slutsats.  

 

Då ALP från E. coli saknar crown domain borde inte denna binda in alls om teorin om att det 

är denna struktur som binder kollagenet stämmer. Detta stämde för de två typerna av bovint 

kollagen men inte för det humana där lite inbindning kunde observeras. Inbindningen till 

humana kollagenet kan bero på bakgrundsinfärgning eller ha med dess föroreningar att göra. I 

detta fall måste detta tas hänsyn till i övriga membraner med humant kollagen.  

 

Ett förslag till fortsatta försök är att inkubera membran med ett kollagen åt gången. Detta gör 

att man lättare kan urskilja vilken tid som krävs för infärgning av membranen och därmed 

lättare kan skilja de olika typerna av kollagen från varandra. Det bör dessutom undersökas 

varför allt kollagen inte blottades över till membranen. 

5.5 Försök med kollagentäckta plattor 

Resultatet att bara vissa av de ALP-typer som vi testade band in till olika kollagen kan 

diskuteras fram och tillbaka. Leverspecifikt ALP var den typen av ALP som band in till 

kollagen typ I från råtta starkast, vilket delvis verifierar vår hypotes, eftersom den liknar 

benspecifikt ALP mest till strukturen och den typen var vad vi skulle undersöka. Att 

leverspecifikt ALP band in till kollagen typ I från råtta både med blockering med BSA och 

utan, det tog längre tid för det att binda in med blocking, kan bero på att ALP binder in 

ospecifikt till kollagen eller att BSA täckt inbindningsplatser för ALP på kollagenet. 

Intestinalt ALP band även in till kollagen typ I från råtta men inte lika starkt. Skillnaden kan 

bero på olikheter i strukturen mellan de båda typerna och att leverspecifikt ALP har högre 

affinitet för kollagen. Det kan även bero på att kollagen typ I finns i ben, där inte intestinalt 

ALP naturligt förekommer. 

 

Serum från råtta band in till kollagen typ I från råtta, men inte under alla försöken. Det var 

ingen skillnad på tiden som experimenten varade och de gjordes alla under samma 

förutsättningar.  Att det inte band in lika starkt som de andra två typerna kan bero på att det i 

serum finns andra ämnen som kan ha stört inbindningen till kollagenet.
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ALP från njure och i humant serum band inte in till kollagen typ I från råtta. ALP från njure 

är inte heller en ALP-typ som naturligt förekommer där kollagen typ I finns, vilket kan 

förklara att inbindningen inte skedde. Anledningen till att inte humant serum gav något 

resultat kan vara detsamma som för serumet från råtta, att det innehåller andra ämnen som kan 

ha blockerat kollagenet.  

 

När det gäller plattorna täckta med kollagen typ IV från mus resulterade försöken i att 

leverspecifikt ALP band in starkast, men även intestinalt ALP band in till kollagenet. 

Njurspecifikt ALP, humant serum och serum från råtta band inte in alls. Det verkar vara så att 

leverspecifikt ALP och intestinalt ALP binder in till alla typer av kollagen, eftersom kollagen 

typ I är ett fibrillbildande kollagen och typ IV är ett icke–fibrillbildande kollagen. Att serum 

från råtta band in till kollagen typ I från råtta men inte kollagen typ IV från mus kan vara en 

tillfällighet, eller kan ALP i serum från råtta ha en högre affinitet för att binda till kollagen typ 

I från råtta då de existerar i samma naturliga miljö. Det kan vara så att ALP i serum från råtta 

inte binder in till det repetitiva fragmentet i kollagenmolekylen då båda typerna innehåller 

den. Detta kan indikera att ALP i råttserum endast binder in till fibrillbildande kollagen. 

 

Gemensamt för alla köpta varianter av plattor var att det kan ha varit fragment av kollagen i 

brunnarna och inte hela molekylen, vilket kan ha gjort att vissa typer av ALP har saknat just 

det fragment som de behöver för att binda in. Då inte tillverkningsmetoden för plattorna är 

känd kan det även vara så att kollagenet som brunnarna var täckta med inte innehöll rent 

kollagen utan även andra ämnen som hindrade ALP från att binda in. Plattorna som användes 

var heller inte utformade för denna typ av försök, utan för cellodling, vilket kan ha varit en 

bidragande orsak till att vissa ALP inte band in till kollagentyperna.  

 

De egentäckta bovint kollagen typ I plattorna gav resultatet att leverspecifikt, intestinalt ALP 

och ALP i råttserum hade en svag inbindning. Leverspecifikt ALP dock visade starkare 

inbindning än intestinalt ALP och ALP i råttserum. Detta kan bero på att det kollagen som 

användes inte hade tillräckligt hög koncentration eller att täckningsprocessen inte var 

optimerad, vilket kan ha lett till att inte tillräckligt mycket kollagen fastnade i brunnarna eller 

sköljdes bort i tvättningsstegen. Det kan även ha berott på felaktig form av kollagenet, vilket 

kan ha bildat fibriller och gjort det svårare för ALP att binda in, eller att fragmenten varit 

alldeles för små för ALP att binda in till.  

 

Då skillnaderna mellan aktiviteten i spädningarna och aktiviteten efter inbindning är relativt 

stora, kan det sägas att det kollagenet som fanns i brunnen var mättat, vilket innebär att det 

överflödiga ALP som kan ha funnits i brunnen vid inkubering inte hade kunnat binda in, då 

det inte fanns tillräckligt mycket kollagen i brunnen. Detta hade kunnat visas med en 

kalibreringskurva, vilket dock inte var praktiskt möjligt. En spridning i aktiviteterna inom 

samma ALP-typ säger att det kan skilja mellan brunnarna på mängden kollagen som finns i 

brunnarna att binda in till. 

 

Eftersom ALP från E. coli inte band in till plattor täckta med kollagen typ I från råtta kan vi 

dra slutsatsen att denna typ av ALP inte binder till kollagen typ I alls. Detta kan bero på att 

dess struktur inte är likadan som tissue non-specific ALP som binder in till kollagen typ I. E. 

coli ALP saknar crown domain vilken genom forskning tros ha med bindningen till kollagen 

att göra. Detta kan vara ett litet steg på vägen till att faktiskt bevisa den teorin. Däremot krävs 

det fler undersökningar kring detta faktum, till exempel att undersöka om det binder till en 

annan typ av kollagen med hjälp av denna metod.  
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Vid vidare försök med kollagentäckta plattor kan det vara en bra idé att försöka täcka egna 

plattor med kollagen, då koncentration och renhet på kollagenet kan kontrolleras. Dock är det 

bra om optimering av täckningssteget genomförs med till exempel längre inkubering med 

kollagen och kontrollering om huruvida kollagenet har fastnat på materialet.  

5.6 ÄKTA 

Försöken med ÄKTApurifier-systemet gav resultatet att leverspecifikt ALP binder in till 

kollagen typ I. De olika höjderna på eluerat ALP från de två försöken kan bero på att 

kolonnen efter första körningen, trots tvätt, kan ha haft ALP bundet. Det kan ha resulterat i att 

toppen i det andra försöket blev högre.  

 

På grund av tidsbrist blev försöken med ÄKTApurifier-systemet mycket få. Om detta är något 

att satsa vidare på, vore det bra att planera fler försök med fler typer av ALP för att se om 

resultaten som erhållits kan verifieras ytterligare än gång. Det skulle även gå att koppla andra 

typer av kollagen till andra kolonner för att kunna erhålla eventuella skillnader i inbindning av 

olika ALP-typer till olika kollagentyper. 
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5.7 Jämförelse mellan de olika metoderna 

Det var svårt att jämföra de olika metoderna eftersom olika typer av kollagen användes. Vid 

blotting användes samma aktiviteter av ALP som hade använts i de kollagentäckta plattorna 

vilket underlättar jämföringen mellan dessa metoder. 

 

ALP från lever binder in starkast av ALP-typerna till alla olika kollagen typ I oberoende av 

metod. Det binder även starkt till kollagen typ IV från mus, dock binder det inte alls lika bra 

till bovint kollagen typ II, vilket kan bero på att leverspecifikt ALP inte normalt binder till 

denna typ av kollagen. Intestinalt ALP binder starkt till alla typer av kollagen som användes, 

men inte lika starkt som ALP från lever. Detta medför att leverspecifikt och intestinalt ALP 

binder till både fibrillbildande och icke–fibrillbildande kollagen. 

 

ALP från njure och humant serum band inte in alls till kollagentäckta plattor men band in 

ganska starkt till både bovint kollagen typ I och II samt humant kollagen typ I vid blotting. 

Detta kan bero på att kollagenet som användes i blottingen är renare och har högre 

koncentration än det kollagen som fanns i plattorna.  

 

Serum från råtta band in svagt till kollagen typ I från råtta men inte alls till kollagen typ IV 

från mus. Däremot band det in bra till humant kollagen typ I och sämre till bovint kollagen 

typ I samt II vid blotting. Detta kan bero på att ALP i serumet endast binder till fibrillbildande 

kollagen då kollagen typ IV är den enda typen som användes vilken inte var fibrillbildande.  

 

Då resultaten är väldigt olika beroende på vilken metod som använts krävs vidare utredning 

kring vilka resultat som är korrekta. Vår bedömning är att lita mer på resultaten från 

blottingmetoden då de kollagentäckta plattorna inte var utformade för denna sorts försök.  

 

E. coli ALP band inte in till någon typ av kollagen förutom humant kollagen typ I, vilket 

behöver vidare undersökning då det skulle kunna bero på bakgrundsinbindning. Resultatet är 

förväntat, och det går att säga att inbindningen till kollagen beror på crown domain som E. 

coli ALP inte har i sin struktur.  

 

Den metod som vi anser gav bäst resultat var blotting då den var enkel att utföra och gav 

säkrare resultat. Ett exempel på varför är att koncentrationen av kollagen i de täckta plattorna 

var okänd medan koncentrationen kan bestämmas individuellt innan försök i blottingen. 

Metoden med de kollagentäckta plattorna gav sämst resultat vilket antagligen beror på att de 

inte var utformade till denna sorts försök. ÄKTApurifier systemet kan vara ett alternativ men 

på grund av tidsbrist utfördes för få försök för att kunna utvärdera metoden till fullo. 
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6 Slutsatser 
Slutsatser som kan dras är att ALP binder in till kollagen och att det binder in till 

trippelhelixen, dubbelhelixar och enstaka α- kedjor. Med andra ord måste den del av 

kollagens struktur som ALP binder in till, finnas närvarande i alla olika strukturformer av 

kollagen. Dessutom verkar det som att vissa typer av ALP har högre affinitet för inbindning 

till kollagen, då de tar olika lång tid för olika ALP att binda in. Detta styrker hypotesen att 

ALP binder till kollagen och detta kan ha betydelse när mineral inkorporeras i skelettet.  

 

Resultatet kring de olika ALP-varianterna som jämfördes mellan olika metoder var 

inkonsekventa. ALP från njure och humant serum skiljer sig ganska markant åt mellan olika 

metoder, medan de andra i stort sett överensstämmer med varandra. Då försöken med ALP 

från E. coli inte gav något resultat för inbindning till kollagen typ I från råtta samt bovint 

kollagen typ I och II kan detta bero på crown domain som denna typ inte innehåller. Däremot 

visades inbindning till humant kollagen typ I vilket bör verifieras med vidare utredning.  

 

Metoden som vi anser gav bäst resultat är blotting. ÄKTApurifier systemet kan vara ett 

komplement men kräver vidare utveckling.  
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Bilaga 1 Beräkning av enzymaktivitet  
Tabell 10: Enzymaktivitets uträkning.  

Sample Abs1 Abs2 Diff totvol tid mU/ ALP/ U/l uKat/l

Abs (ml) (min) brunn brunn(ml)

Lever 0,20 2,73 2,53 0,3 15 8,433 0,0000100 843333,3 14055,556

Lever 0,19 2,73 2,54 0,3 15 8,467 0,0000100 846666,7 14111,111

Lever 0,02 0,36 0,34 0,3 20 0,850 0,0000010 850000,0 14166,667

Lever 0,02 0,35 0,33 0,3 20 0,825 0,0000010 825000,0 13750,000

Intestinalt 0,03 1,28 1,25 0,3 20 3,125 0,0000002 15625000,0 260416,667

Intestinalt 0,04 1,59 1,55 0,3 20 3,875 0,0000002 19375000,0 322916,667

Intestinalt 0,03 0,91 0,88 0,3 15 2,933 0,0000002 14666666,7 244444,444

Intestinalt 0,04 1,13 1,09 0,3 15 3,633 0,0000002 18166666,7 302777,778

Njure 0,03 2,45 2,42 0,3 20 6,050 0,0000500 121000,0 2016,667

Njure 0,02 2,44 2,42 0,3 20 6,050 0,0000500 121000,0 2016,667

Ben 0,14 1,56 1,42 0,3 5 14,200 0,0050000 2840,0 47,333

Ben 0,13 1,54 1,41 0,3 5 14,100 0,0050000 2820,0 47,000

Humant serum 0,05 0,41 0,36 0,3 20 0,900 0,0050000 180,0 3,000

Humant serum 0,05 0,49 0,44 0,3 20 1,100 0,0050000 220,0 3,667

Humant serum 0,09 0,75 0,66 0,3 20 1,650 0,0100000 165,0 2,750

Humant serum 0,09 0,86 0,77 0,3 20 1,925 0,0100000 192,5 3,208

Humant serum 0,12 1,21 1,09 0,3 20 2,725 0,0150000 181,7 3,028

Humant serum 0,12 1,25 1,13 0,3 20 2,825 0,0150000 188,3 3,139

Serum från råtta 0,25 1,11 0,86 0,3 15 2,867 0,0050000 573,3 9,556

Serum från råtta 0,22 0,99 0,77 0,3 15 2,567 0,0050000 513,3 8,556

Serum från råtta 0,21 1,23 1,02 0,3 10 5,100 0,0100000 510,0 8,500

Serum från råtta 0,19 1,08 0,89 0,3 10 4,450 0,0100000 445,0 7,417

Serum från råtta 0,22 1,57 1,35 0,3 10 6,750 0,0150000 450,0 7,500

Serum från råtta 0,29 1,91 1,62 0,3 10 8,100 0,0150000 540,0 9,000

E.coli 0,03 1,14 1,11 0,3 20 2,775 0,0000100 277500,0 4625,000

E.coli 0,03 1,06 1,03 0,3 20 2,575 0,0000100 257500,0 4291,667

E.coli 0,00 0,29 0,29 0,3 57 0,254 0,0000010 254386,0 4239,766

E.coli 0,01 0,31 0,30 0,3 57 0,263 0,0000010 263157,9 4385,965
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Bilaga 2 Beräkning av aktivitet på kollagen typ I täckt platta 

Tabell 11: Råtta kollagen typ I täckt platta, uträkning av aktivitet. 

Sample Abs1 Abs2 Diff totvol tid mU/ ALP/ U/l uKat/l Medel-

Abs (ml) (min) brunn brunn(ml) värde

Lever 0,00 0,87 0,87 0,2 399 0,07268 0,2 0,36341 0,00606

Lever 0,00 0,86 0,86 0,2 399 0,07185 0,2 0,35923 0,00599 0,00602

Lever -0,02 0,78 0,80 0,2 399 0,06683 0,2 0,33417 0,00557

Lever 0,00 0,90 0,90 0,2 399 0,07519 0,2 0,37594 0,00627 0,00592

Lever 0,02 1,23 1,21 0,2 399 0,10109 0,2 0,50543 0,00842

Lever 0,01 1,00 0,99 0,2 399 0,08271 0,2 0,41353 0,00689 0,00766

Lever 0,02 1,22 1,20 0,2 399 0,10025 0,2 0,50125 0,00835

Lever 0,01 1,09 1,08 0,2 399 0,09023 0,2 0,45113 0,00752 0,00794

Lever 0,00 1,33 1,33 0,2 399 0,11111 0,2 0,55556 0,00926

Lever 0,01 1,12 1,11 0,2 399 0,09273 0,2 0,46366 0,00773 0,00849

Lever 0,00 1,72 1,72 0,2 399 0,14369 0,2 0,71846 0,01197

Lever 0,02 1,57 1,55 0,2 399 0,12949 0,2 0,64745 0,01079 0,01138

Lever 0,01 1,64 1,63 0,2 399 0,13617 0,2 0,68087 0,01135

Lever 0,00 1,68 1,68 0,2 399 0,14035 0,2 0,70175 0,01170 0,01152

Lever 0,02 1,98 1,96 0,2 399 0,16374 0,2 0,81871 0,01365

Lever 0,00 1,75 1,75 0,2 399 0,14620 0,2 0,73099 0,01218 0,01291

Intestinalt 0,01 0,94 0,93 0,2 1179 0,02629 0,2 0,13147 0,00219

Intestinalt 0,01 1,34 1,33 0,2 1179 0,03760 0,2 0,18801 0,00313 0,00266

Intestinalt -0,01 1,41 1,42 0,2 1179 0,04015 0,2 0,20074 0,00335

Intestinalt 0,00 1,12 1,12 0,2 1179 0,03167 0,2 0,15833 0,00264 0,00299

Intestinalt 0,02 1,33 1,31 0,2 1179 0,03704 0,2 0,18519 0,00309

Intestinalt 0,02 1,13 1,11 0,2 1179 0,03138 0,2 0,15691 0,00262 0,00285

Intestinalt 0,01 1,41 1,40 0,2 1179 0,03958 0,2 0,19791 0,00330

Intestinalt -0,01 0,90 0,91 0,2 1179 0,02573 0,2 0,12864 0,00214 0,00272

Intestinalt 0,01 1,11 1,10 0,2 1179 0,03110 0,2 0,15550 0,00259

Intestinalt -0,04 1,13 1,17 0,2 1179 0,03308 0,2 0,16539 0,00276 0,00267

Intestinalt 0,01 1,55 1,54 0,2 1179 0,04354 0,2 0,21770 0,00363

Intestinalt 0,02 1,16 1,14 0,2 1179 0,03223 0,2 0,16115 0,00269 0,00316

Intestinalt 0,01 0,80 0,79 0,2 1179 0,02234 0,2 0,11168 0,00186

Intestinalt 0,02 1,13 1,11 0,2 1179 0,03138 0,2 0,15691 0,00262 0,00224

Intestinalt 0,01 0,13 0,12 0,2 1179 0,00339 0,2 0,01696 0,00028

Intestinalt 0,02 0,07 0,05 0,2 1179 0,00141 0,2 0,00707 0,00012 0,00020
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Tabell 12: forts tabell 10: Råtta kollagen typ I täckt platta, uträkning av aktivitet. 

Sample Abs1 Abs2 Diff totvol tid mU/ ALP/ U/l uKat/l Medel-

Abs (ml) (min) brunn brunn(ml) värde

Serum från råtta 0,00 0,05 0,05 0,2 1356 0,00123 0,2 0,00615 0,00010

Serum från råtta 0,01 0,05 0,04 0,2 1356 0,00098 0,2 0,00492 8,2E-05 9,2E-05

Serum från råtta 0,00 0,26 0,26 0,2 1356 0,00639 0,2 0,03196 0,00053

Serum från råtta 0,01 0,27 0,26 0,2 1356 0,00639 0,2 0,03196 0,00053 0,00053

Serum från råtta 0,01 0,36 0,35 0,2 1356 0,00860 0,2 0,04302 0,00072

Serum från råtta 0,01 0,39 0,38 0,2 1356 0,00934 0,2 0,04671 0,00078 0,00075

Serum från råtta 0,00 0,43 0,43 0,2 1356 0,01057 0,2 0,05285 0,00088

Serum från råtta 0,01 0,43 0,42 0,2 1356 0,01032 0,2 0,05162 0,00086 0,00087

Serum från råtta 0,00 0,55 0,55 0,2 1356 0,01352 0,2 0,06760 0,00113

Serum från råtta 0,01 0,48 0,47 0,2 1356 0,01155 0,2 0,05777 0,00096 0,0010

Serum från råtta 0,00 0,26 0,26 0,2 1356 0,00639 0,2 0,03196 0,00053

Serum från råtta 0,02 0,28 0,26 0,2 1356 0,00639 0,2 0,03196 0,00053 0,00053

Serum från råtta 0,01 0,12 0,11 0,2 1356 0,00270 0,2 0,01352 0,00023

Serum från råtta 0,01 0,16 0,15 0,2 1356 0,00369 0,2 0,01844 0,00031 0,00027

Serum från råtta 0,00 0,08 0,08 0,2 1356 0,00197 0,2 0,00983 0,00016

Serum från råtta 0,01 0,09 0,08 0,2 1356 0,00197 0,2 0,00983 0,00016 0,00016
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Bilaga 3 Beräkning av aktivitet på kollagen typ IV täckt platta 

Tabell 13: Mus kollagen typ IV täckt platta, uträkning av aktivitet.  

Sample Abs1 Abs2 Diff totvol tid mU/ ALP/ U/l uKat/l Medel-

Abs (ml) (min) brunn brunn(ml) värde

Lever 0,01 0,74 0,73 0,2 79 0,30802 0,2 1,54008 0,02567

Lever 0,00 0,83 0,83 0,2 79 0,35021 0,2 1,75105 0,02918 0,02743

Lever 0,01 0,95 0,94 0,2 79 0,39662 0,2 1,98312 0,03305

Lever 0,00 0,96 0,96 0,2 79 0,40506 0,2 2,02532 0,03376 0,03340

Lever 0,01 0,92 0,91 0,2 79 0,38397 0,2 1,91983 0,03200

Lever 0,00 1,03 1,03 0,2 79 0,43460 0,2 2,17300 0,03622 0,03411

Lever 0,01 1,01 1,00 0,2 79 0,42194 0,2 2,10970 0,03516

Lever 0,01 1,05 1,04 0,2 79 0,43882 0,2 2,19409 0,03657 0,03586

Lever 0,01 1,02 1,01 0,2 79 0,42616 0,2 2,13080 0,03551

Lever 0,01 1,10 1,09 0,2 79 0,45992 0,2 2,29958 0,03833 0,03692

Lever 0,01 1,00 0,99 0,2 79 0,41772 0,2 2,08861 0,03481

Lever 0,01 1,10 1,09 0,2 79 0,45992 0,2 2,29958 0,03833 0,03833

Lever 0,01 1,01 1,00 0,2 79 0,42194 0,2 2,10970 0,03516

Lever 0,01 1,04 1,03 0,2 79 0,43460 0,2 2,17300 0,03622 0,03569

Lever 0,01 0,98 0,97 0,2 79 0,40928 0,2 2,04641 0,03411

Lever 0,01 1,08 1,07 0,2 79 0,45148 0,2 2,25738 0,03762 0,03586

Intestinalt 0,00 1,90 1,90 0,2 1137 0,05570 0,2 0,27851 0,00464

Intestinalt 0,00 1,92 1,92 0,2 1137 0,05629 0,2 0,28144 0,00469 0,00467

Intestinalt -0,01 2,01 2,02 0,2 1137 0,05922 0,2 0,29610 0,00494

Intestinalt 0,00 2,12 2,12 0,2 1137 0,06215 0,2 0,31076 0,00518 0,00506

Intestinalt 0,05 2,33 2,28 0,2 1137 0,06684 0,2 0,33421 0,00557

Intestinalt 0,00 2,02 2,02 0,2 1137 0,05922 0,2 0,29610 0,00494 0,00525

Intestinalt -0,01 2,05 2,06 0,2 1137 0,06039 0,2 0,30196 0,00503

Intestinalt 0,00 1,89 1,89 0,2 1137 0,05541 0,2 0,27704 0,00462 0,00462

Intestinalt 0,00 2,18 2,18 0,2 1137 0,06391 0,2 0,31955 0,00533

Intestinalt 0,00 2,03 2,03 0,2 1137 0,05951 0,2 0,29757 0,00496 0,00514

Intestinalt 0,01 2,17 2,16 0,2 1137 0,06332 0,2 0,31662 0,00528

Intestinalt 0,03 2,55 2,52 0,2 1137 0,07388 0,2 0,36939 0,00616 0,00572

Intestinalt 0,00 2,53 2,53 0,2 1137 0,07417 0,2 0,37086 0,00618

Intestinalt 0,00 2,34 2,34 0,2 1137 0,06860 0,2 0,34301 0,00572 0,00595

Intestinalt 0,03 2,7 2,67 0,2 1137 0,07828 0,2 0,39138 0,00652

Intestinalt -0,01 2,00 2,01 0,2 1137 0,05893 0,2 0,29464 0,00491 0,00572  
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Bilaga 4 Beräkning av aktivitet på egentäckt kollagen typ I platta 

Tabell 14: Bovint kollagen typ I egentäckt platta, uträkningar av aktivitet.  

Sample Abs1 Abs2 Diff totvol tid mU/ ALP/ U/l uKat/l Medel-

Abs (ml) (min) brunn brunn(ml) värde

Lever 0,01 0,28 0,27 0,2 1212 0,00743 0,2 0,03713 0,00062

Lever 0,00 0,13 0,13 0,2 1212 0,00358 0,2 0,01788 0,00030 0,00046

Lever 0,00 0,29 0,29 0,2 1212 0,00798 0,2 0,03988 0,00066

Lever 0,00 0,13 0,13 0,2 1212 0,00358 0,2 0,01788 0,00030 0,00048

Lever 0,00 0,38 0,38 0,2 1212 0,01045 0,2 0,05226 0,00087

Lever 0,04 0,22 0,18 0,2 1212 0,00495 0,2 0,02475 0,00041 0,00064

Lever -0,01 0,15 0,16 0,2 1212 0,00440 0,2 0,02200 0,00037

Lever 0,01 0,49 0,48 0,2 1212 0,01320 0,2 0,06601 0,00110 0,00073

Lever 0,10 0,16 0,06 0,2 1212 0,00165 0,2 0,00825 0,00014

Lever 0,00 0,16 0,16 0,2 1212 0,00440 0,2 0,02200 0,00037 0,00025

Lever -0,01 0,30 0,31 0,2 1212 0,00853 0,2 0,04263 0,00071

Lever 0,00 0,24 0,24 0,2 1212 0,00660 0,2 0,03300 0,00055 0,00063

Lever 0,01 0,40 0,39 0,2 1212 0,01073 0,2 0,05363 0,00089

Lever 0,00 0,25 0,25 0,2 1212 0,00688 0,2 0,03438 0,00057 0,00073

Lever 0,00 0,35 0,35 0,2 1212 0,00963 0,2 0,04813 0,00080

Lever 0,00 0,23 0,23 0,2 1212 0,00633 0,2 0,03163 0,00053 0,00066

Intestinal 0,00 0,06 0,06 0,2 1212 0,00165 0,2 0,00825 0,00014

Intestinal 0,01 0,08 0,07 0,2 1212 0,00193 0,2 0,00963 0,00016 0,00015

Intestinal 0,01 0,08 0,07 0,2 1212 0,00193 0,2 0,00963 0,00016

Intestinal 0,01 0,08 0,07 0,2 1212 0,00193 0,2 0,00963 0,00016 0,00016

Intestinal 0,00 0,07 0,07 0,2 1212 0,00193 0,2 0,00963 0,00016

Intestinal 0,01 0,08 0,07 0,2 1212 0,00193 0,2 0,00963 0,00016 0,00016

Intestinal 0,00 0,08 0,08 0,2 1212 0,00220 0,2 0,01100 0,00018

Intestinal 0,01 0,08 0,07 0,2 1212 0,00193 0,2 0,00963 0,00016 0,00017

Intestinal 0,00 0,07 0,07 0,2 1212 0,00193 0,2 0,00963 0,00016

Intestinal 0,01 0,08 0,07 0,2 1212 0,00193 0,2 0,00963 0,00016 0,00016

Intestinal 0,00 0,08 0,08 0,2 1212 0,00220 0,2 0,01100 0,00018

Intestinal 0,01 0,09 0,08 0,2 1212 0,00220 0,2 0,01100 0,00018 0,00018

Intestinal 0,00 0,09 0,09 0,2 1212 0,00248 0,2 0,01238 0,00021

Intestinal 0,01 0,10 0,09 0,2 1212 0,00248 0,2 0,01238 0,00021 0,00021

Intestinal -0,02 0,07 0,09 0,2 1212 0,00248 0,2 0,01238 0,00021

Intestinal 0,02 0,11 0,09 0,2 1212 0,00248 0,2 0,01238 0,00021 0,00021

Njure 0,02 0,08 0,06 0,2 1212 0,00165 0,2 0,00825 0,00014

Njure 0,01 0,07 0,06 0,2 1212 0,00165 0,2 0,00825 0,00014 0,00014

Njure 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011

Njure 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011 0,00011

Njure 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011  
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Tabell 15: forts tabell 13: Bovint kollagen typ I egentäckt platta, uträkningar av aktivitet. 

Sample Abs1 Abs2 Diff totvol tid mU/ ALP/ U/l uKat/l Medel-

Abs (ml) (min) brunn brunn(ml) värde

Njure 0,01 0,04 0,03 0,2 1212 0,00083 0,2 0,00413 6,9E-05 9,2E-05

Njure 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011

Njure -0,01 0,06 0,07 0,2 1212 0,00193 0,2 0,00963 0,00016 0,00014

Njure 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011

Njure 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011 0,00011

Njure 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011

Njure 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011 0,00011

Njure 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011

Njure 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011 0,00011

Njure 0,03 0,13 0,10 0,2 1212 0,00275 0,2 0,01375 0,00023

Njure 0,00 0,06 0,06 0,2 1212 0,00165 0,2 0,00825 0,00014 0,00018

Serum från råtta -0,02 0,06 0,08 0,2 1212 0,00220 0,2 0,01100 0,00018

Serum från råtta 0,01 0,13 0,12 0,2 1212 0,00330 0,2 0,01650 0,00028 0,00023

Serum från råtta 0,00 0,09 0,09 0,2 1212 0,00248 0,2 0,01238 0,00021

Serum från råtta 0,01 0,12 0,11 0,2 1212 0,00303 0,2 0,01513 0,00025 0,00023

Serum från råtta 0,03 0,12 0,09 0,2 1212 0,00248 0,2 0,01238 0,00021

Serum från råtta 0,01 0,12 0,11 0,2 1212 0,00303 0,2 0,01513 0,00025 0,00023

Serum från råtta -0,01 0,10 0,11 0,2 1212 0,00303 0,2 0,01513 0,00025

Serum från råtta 0,01 0,13 0,12 0,2 1212 0,00330 0,2 0,01650 0,00028 0,00026

Serum från råtta 0,00 0,10 0,10 0,2 1212 0,00275 0,2 0,01375 0,00023

Serum från råtta 0,01 0,11 0,10 0,2 1212 0,00275 0,2 0,01375 0,00023 0,00023

Serum från råtta 0,00 0,12 0,12 0,2 1212 0,00330 0,2 0,01650 0,00028

Serum från råtta 0,02 0,14 0,12 0,2 1212 0,00330 0,2 0,01650 0,00028 0,00028

Serum från råtta 0,00 0,09 0,09 0,2 1212 0,00248 0,2 0,01238 0,00021

Serum från råtta 0,04 0,14 0,10 0,2 1212 0,00275 0,2 0,01375 0,00023 0,00022

Serum från råtta 0,00 0,11 0,11 0,2 1212 0,00303 0,2 0,01513 0,00025

Serum från råtta 0,01 0,13 0,12 0,2 1212 0,00330 0,2 0,01650 0,00028 0,00026

Humant serum 0,00 0,11 0,11 0,2 1212 0,00303 0,2 0,01513 0,00025

Humant serum 0,03 0,20 0,17 0,2 1212 0,00468 0,2 0,02338 0,00039 0,00032

Humant serum 0,00 0,07 0,07 0,2 1212 0,00193 0,2 0,00963 0,00016

Humant serum 0,00 0,06 0,06 0,2 1212 0,00165 0,2 0,00825 0,00014 0,00015

Humant serum 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011

Humant serum 0,00 0,04 0,04 0,2 1212 0,00110 0,2 0,00550 9,2E-05 0,00010

Humant serum 0,01 0,06 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011

Humant serum 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011 0,00011

Humant serum 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011

Humant serum 0,00 0,04 0,04 0,2 1212 0,00110 0,2 0,00550 9,2E-05 0,00010

Humant serum -0,02 0,03 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011

Humant serum 0,01 0,06 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011 0,00011

Humant serum 0,00 0,04 0,04 0,2 1212 0,00110 0,2 0,00550 9,2E-05

Humant serum 0,00 0,05 0,05 0,2 1212 0,00138 0,2 0,00688 0,00011 0,00010

Humant serum 0,01 0,05 0,04 0,2 1212 0,00110 0,2 0,00550 9,2E-05

Humant serum 0,01 -0,05 -0,06 0,2 1212 -0,00165 0,2 -0,00825 -0,00014 -2,3E-05
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Bilaga 5 Beräkning av aktivitet hos E. coli på kollagen typ I täckt platta 

Tabell 16: Råtta kollagen typ I täckt platta, uträkningar av aktivitet. 

Sample Abs1 Abs2 Diff totvol tid mU/ ALP/ U/l uKat/l Medel-

Abs (ml) (min) brunn brunn(ml) värde

E.coli -0,01 0,02 0,03 0,2 1131 0,00088 0,2 0,00442 7,4E-05

E.coli -0,01 0,02 0,03 0,2 1131 0,00088 0,2 0,00442 7,4E-05 7,4E-05

E.coli 0,00 0,05 0,05 0,2 1131 0,00147 0,2 0,00737 0,00012

E.coli -0,01 0,02 0,03 0,2 1131 0,00088 0,2 0,00442 7,4E-05 9,8E-05

E.coli -0,01 0,02 0,03 0,2 1131 0,00088 0,2 0,00442 7,4E-05

E.coli 0,01 0,03 0,02 0,2 1131 0,00059 0,2 0,00295 4,9E-05 6,1E-05

E.coli 0,00 0,02 0,02 0,2 1131 0,00059 0,2 0,00295 4,9E-05

E.coli 0,00 0,03 0,03 0,2 1131 0,00088 0,2 0,00442 7,4E-05 6,1E-05

E.coli -0,01 0,08 0,09 0,2 1131 0,00265 0,2 0,01326 0,00022

E.coli 0,00 0,03 0,03 0,2 1131 0,00088 0,2 0,00442 7,4E-05 0,00015

E.coli -0,01 0,03 0,04 0,2 1131 0,00118 0,2 0,00589 9,8E-05

E.coli -0,01 0,03 0,04 0,2 1131 0,00118 0,2 0,00589 9,8E-05 9,8E-05

E.coli 0,00 0,00 0,00 0,2 1131 0,00000 0,2 0,00000 0,00000

E.coli -0,01 0,01 0,02 0,2 1131 0,00059 0,2 0,00295 4,9E-05 2,5E-05

E.coli -0,01 0,01 0,02 0,2 1131 0,00059 0,2 0,00295 4,9E-05

E.coli -0,01 0,03 0,04 0,2 1131 0,00118 0,2 0,00589 9,8E-05 9,8E-05  
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Bilaga 6 Beräkning av aktivitet på försök med ÄKTApurifier 
Tabell 17: Försök 1 med ÄKTApurifier, uträkning av aktiviteten. 

Sample Abs1 Abs2 Diff totvol tid mU/ ALP/ U/l uKat/l Gradient

Abs (ml) (min) brunn brunn(ml)

1 -0,01 -0,01 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,000

2 -0,01 -0,02 -0,01 0,3 153 -0,00327 0,1 -0,03268 -0,00054 0,000

3 -0,01 -0,01 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,000

4 -0,01 -0,02 -0,01 0,3 153 -0,00327 0,1 -0,03268 -0,00054 0,000

5 -0,01 0,00 0,01 0,3 153 0,00327 0,1 0,03268 0,00054 0,000

6 0,03 2,37 2,34 0,3 153 0,76471 0,1 7,64706 0,12745 0,000

7 0,01 1,32 1,31 0,3 153 0,42810 0,1 4,28105 0,07135 0,000

8 -0,01 0,30 0,31 0,3 153 0,10131 0,1 1,01307 0,01688 0,000

9 -0,01 0,13 0,14 0,3 153 0,04575 0,1 0,45752 0,00763 0,000

10 -0,01 0,06 0,07 0,3 153 0,02288 0,1 0,22876 0,00381 0,000

11 -0,01 0,04 0,05 0,3 153 0,01634 0,1 0,16340 0,00272 0,035

12 0,00 0,72 0,72 0,3 153 0,23529 0,1 2,35294 0,03922 0,070

13 0,00 1,08 1,08 0,3 153 0,35294 0,1 3,52941 0,05882 0,105

14 -0,01 0,22 0,23 0,3 153 0,07516 0,1 0,75163 0,01253 0,140

15 -0,01 0,06 0,07 0,3 153 0,02288 0,1 0,22876 0,00381 0,175

16 -0,01 0,01 0,02 0,3 153 0,00654 0,1 0,06536 0,00109 0,210

17 -0,01 0,00 0,01 0,3 153 0,00327 0,1 0,03268 0,00054 0,245

18 -0,02 -0,01 0,01 0,3 153 0,00327 0,1 0,03268 0,00054 0,280

19 -0,01 -0,01 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,315

20 -0,01 -0,01 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,350

21 -0,01 -0,01 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,385

22 -0,01 -0,01 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,420

23 0,00 -0,01 -0,01 0,3 153 -0,00327 0,1 -0,03268 -0,00054 0,455

24 0,00 -0,01 -0,01 0,3 153 -0,00327 0,1 -0,03268 -0,00054 0,490

25 0,00 -0,01 -0,01 0,3 153 -0,00327 0,1 -0,03268 -0,00054 0,525

26 0,00 -0,01 -0,01 0,3 153 -0,00327 0,1 -0,03268 -0,00054 0,560

27 -0,01 -0,01 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,595

28 -0,01 -0,01 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,630

29 -0,01 -0,01 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,665

30 -0,01 -0,01 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,700

31 0,00 -0,01 -0,01 0,3 153 -0,00327 0,1 -0,03268 -0,00054 0,700

32 0,00 -0,01 -0,01 0,3 153 -0,00327 0,1 -0,03268 -0,00054 0,700

33 0,00 -0,01 -0,01 0,3 153 -0,00327 0,1 -0,03268 -0,00054 0,700

34 0,00 -0,01 -0,01 0,3 153 -0,00327 0,1 -0,03268 -0,00054 0,700

35 0,00 0,00 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,700

36 0,00 0,00 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,700

37 0,00 -0,01 -0,01 0,3 153 -0,00327 0,1 -0,03268 -0,00054 0,700

38 0,00 0,00 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,700

39 0,00 0,00 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,700

40 0,00 0,00 0,00 0,3 153 0,00000 0,1 0,00000 0,00000 0,700

41 0,00 -0,01 -0,01 0,3 153 -0,00327 0,1 -0,03268 -0,00054 0,700  
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Tabell 18: Försök 2 med ÄKTApurifier, uträkning av aktivitet.  

Sample Abs1 Abs2 Diff totvol tid mU/ ALP/ U/l uKat/l Gradient

Abs (ml) (min) brunn brunn(ml)

1 0,00 0,02 0,02 0,3 45 0,02222 0,1 0,2222 0,0037 0,000

2 0,00 0,02 0,02 0,3 45 0,02222 0,1 0,2222 0,0037 0,000

3 0,00 0,01 0,01 0,3 45 0,01111 0,1 0,1111 0,00185 0,000

4 0,00 0,01 0,01 0,3 45 0,01111 0,1 0,1111 0,00185 0,000

5 0,00 0,01 0,01 0,3 45 0,01111 0,1 0,1111 0,00185 0,000

6 0,01 0,17 0,16 0,3 45 0,17778 0,1 1,7778 0,02963 0,000

7 0,01 0,35 0,34 0,3 45 0,37778 0,1 3,7778 0,06296 0,000

8 0,01 0,16 0,15 0,3 45 0,16667 0,1 1,6667 0,02778 0,000

9 0,00 0,09 0,09 0,3 45 0,10000 0,1 1,0000 0,01667 0,000

10 0,00 0,06 0,06 0,3 45 0,06667 0,1 0,6667 0,01111 0,000

11 0,00 0,04 0,04 0,3 45 0,04444 0,1 0,4444 0,00741 0,035

12 0,01 0,30 0,29 0,3 45 0,32222 0,1 3,2222 0,05370 0,070

13 0,04 0,99 0,95 0,3 45 1,05556 0,1 10,5556 0,17593 0,105

14 -0,01 0,40 0,41 0,3 45 0,45556 0,1 4,5556 0,07593 0,140

15 0,02 0,18 0,16 0,3 45 0,17778 0,1 1,7778 0,02963 0,175

16 0,00 0,05 0,05 0,3 45 0,05556 0,1 0,5556 0,00926 0,210

17 0,00 0,02 0,02 0,3 45 0,02222 0,1 0,2222 0,00370 0,245

18 0,00 0,01 0,01 0,3 45 0,01111 0,1 0,1111 0,00185 0,280

19 0,00 0,01 0,01 0,3 45 0,01111 0,1 0,1111 0,00185 0,315

20 0,00 0,00 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,350

21 0,01 0,01 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,385

22 0,00 0,00 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,420

23 0,02 0,02 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,455

24 0,00 0,00 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,490

25 0,00 0,00 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,525

26 0,00 0,00 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,560

27 0,00 0,00 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,595

28 0,00 0,00 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,630

29 0,00 0,00 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,665

30 0,00 0,00 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,700

31 0,01 0,01 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,700

32 0,01 0,01 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,700

33 0,01 0,01 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,700

34 0,01 0,01 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,700

35 0,01 0,01 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,700

36 0,01 0,01 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,700

37 0,01 0,01 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,700

38 0,01 0,01 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,700

39 0,01 0,01 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,700

40 0,01 0,01 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,700

41 0,00 0,00 0,00 0,3 45 0,00000 0,1 0,0000 0,00000 0,700  
 


