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Sammanfattning 

Vassleproteiner har kemiska egenskaper som gör att de, under rätt förhållanden, kan bilda 

geler. Det här gör vassleproteiner mycket intressanta eftersom de då kan användas i olika 

livsmedel för att ge önskad konsistens. Dessutom är vassleproteiner billiga och lätt att få tag 

på vilket gör de extra intressanta att undersöka. Får man mer information om hur dessa geler 

bildas kan man på ett relativt billigt sätt framställa dem för användning i livsmedel. 

De förhållanden som bäst gynnar gelbildning av vassleproteiner undersöktes. De faktorer som 

testades var proteinkoncentration, vikt% seeds, temperatur, pH och salthalt. För att undersöka 

detta utfördes flera försök med varierande nivåer av dessa variabler. Först gjordes försök med 

varierande nivåer av proteinkoncentration samt vikts% seeds samtidigt som övriga variabler 

hölls konstanta. Därefter utfördes försöken med varierande nivåer på de övriga variablerna 

(temperatur, pH och salthalt) en i taget. Försöken med varierande nivåer av dessa variabler 

undersöktes för flera olika proteinkoncentrationer samt vikt% seeds. I detta projekt har seeds 

använts för att ge proteinerna en startpunkt för att bilda de nätverk som gelen utgörs av. Som 

seeds användes fibrillfragment av samma typ som de fibriller som bildar gelen. 

Resultaten visade att för att få en så kort gelningstid som möjligt bör provlösningen ha hög 

temperatur (i detta projekt 90 ˚C), hög salthalt (100 mM) och lågt pH (pH 1,5). Provlösningen 

bör även ha en hög proteinkoncentration (80 mg/ml) samt en hög vikts% seeds (10%). När 

samtliga variabler sattes till den optimala nivån sjunker gelningstiderna ytterligare.



 
 

Summary 

Whey protein have chemical properties that allows them to gel, under the right conditions. 

This makes whey protein very intresting since it makes it possible to use it in different food 

products to give them the right texture. Whey protein is also cheap and easy to get hold of 

which makes them even more intresting to study. If you can get more information on how 

these gels form you can, in a relatively cheap way, produce this gel that can be use in food 

products. 

This project investigated under which circumstances whey protein gelation is best benefitted. 

The different variables that were tested were protein concentration, weight% seeds, 

temperature, pH and ionic strength. In this project fibrils of the same type as the ones that 

forms the gel where used as seeds. The function of the seeds is to give the proteins a starting 

point at which to start forming the networks that the gel consists of. To investigate this many 

experiments with varying levels of these variables where made. First experiments with 

varying levels of protein concentration and weight% seeds were made while the other factors 

were put on a steady level. Then experiments with varying levels of the other variables 

(temperature, pH and ionic strength), one at a time. The experiments with varying levels on 

these variables were made with varied protein concentration and weght% seeds. Interaction 

effects between the different variables was studied by varying several of these variables at the 

same time. 

The results showed that to have as short of a gelling time as possible the solution should have 

a high temperature (90 ˚C), high ionic strenght (100 mM NaCl) and low pH (1,5). The 

solution should also contain a high protein concentration (80 mg/ml) and a high weight% 

seeds (10%).  When all of the variables are placed on the optimal level the gelling times are 

further reduced.
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1. Inledning 
Hur proteiner veckar sig och bildar amyloida fibriller har blivit ett mycket intressant 

forskningsområde under de senaste årtiondena. Dessa strukturer har visat sig ha en koppling 

till flera allvarliga sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Det innebär att 

forskning kring hur dessa strukturer bildas kan bidra till en ökad möjlighet att hitta botemedel 

mot dessa sjukdomar. [1][2] 

Intresset har även ökat eftersom proteiner kan användas vid framställning av biobaserade 

material. Nedskräpning blir ett allt större problem över världen och ett av de material som 

orsakar störst problem är plast eftersom det tar enormt lång tid för naturen att bryta ned samt 

att det orsakar skada på djur- och växtliv. Här skulle material baserat på proteiner kunna vara 

en lösning. Eftersom proteiner är vanligt förekommande i naturen kan de brytas ned naturligt. 

[3] 

Men anledningen till att detta projekt är intressant är att vassleproteiner har fysikaliska 

egenskaper som gör att de kan bilda geler. Det gör att de kan användas i olika livsmedel t.ex. 

för att få önskad konsistens. Vassleproteiner är billiga och lätta att få tag i eftersom de är en 

biprodukt vid t.ex. osttillverkning.[4]. Får man bättre kunskap kring hur dessa geler bildas har 

man alltså ett relativt billigt sätt att framställa dessa geler som användning i livsmedel. 

I detta projekt har fokus legat på att undersöka PNF (protein nanofibriller) från 

vassleproteiner. Den proteinkälla som använts i detta projekt är WPI (whey protein isolate). 

Uppgiften var att närmare undersöka processen då en gel bildas av vassleproteiner när den 

seedas med ”raka” fibriller. Målet med projektet var att kunna ge ett svar på vilken 

koncentration samt mängd seeds som bäst gynnar bildandet av gel, hur olika faktorer som pH, 

salthalt och temperatur påverkar resultatet, alltså hur lång tid det tar för gelen att bildas i de 

olika provsammansättningarna. Primära mätdata för projektet var gelbildningstid. 

För att lösa uppgiften utfördes labbförsök där prover med varierande koncentration och 

mängd seeds testades för att komma fram till den bästa kombinationen. Detta gick till genom 

att först förbereda proverna varefter de placerades i en ugn för inkubering. Ytterligare försök 

utfördes då även pH, salthalt och temperaturen varierades för att se hur detta påverkade 

gelbildningstiden.   

Vassleproteiner är som sagt en restprodukt från t.ex. osttillverkning så det är en förnybar 

råvara och det är hållbart att använda sig av en restprodukt som annars kanske bara skulle gå 

till spillo. Eftersom råvaran som används inte är av humant ursprung finns det inga etiska 

aspekter som behöver beaktas. 
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2. Teoretisk bakgrund 
Under detta kapitel ges en bakgrund om hur proteiner bildar geler, exempel på olika faktorer som 

kan påverka gelbildningen och varför samt lite information kring vad en gel är för något. 

 

2.1 Proteiner 

Proteiner är uppbyggda av långa kedjor bestående av 50 eller fler aminosyror. När det gäller 

strukturen hos proteiner pratar man ofta om flera strukturnivåer, primär, sekundär, tertiär och 

kvartiär struktur. Den primära strukturen beskriver den ordning som aminosyrorna sitter i 

kedjan. Den sekundära strukturen beskriver hur den primära strukturen är veckad. α-helix och 

β-flak är två vanliga typer av sekundärstrukturer. α-helix strukturen innebär att 

aminosyrakedjan bildar en spiral som är stabiliserad av svaga vätebindningar. β-flak 

strukturen innebär att kedjor av aminosyror ligger parallellt med varandra och binds samman 

av vätebindningar. β-flak står för en stor del av den sekundära strukturen i de fibriller som 

framställs från WPI. Den tertiära strukturen beskriver hur sekundärstrukturerna ligger i 

förhållande till varandra och bildar ett tredimensionellt protein. Slutligen beskriver den 

kvartiära strukturen hur flera olika proteiner är bundna till varandra och fungerar som ett 

komplex.[5] 

Proteiners struktur uppstår på grund av attraherande och repellerande intra- och 

intermolekylära krafter vilket innebär att om de förhållanden som proteinet befinner sig i 

förändras kommer även deras struktur förändras. Denaturering är när större förändringar i 

proteiners sekundär, tertiär och kvartiärstruktur sker så att den nativa strukturen försvinner. 

Vätebindningar, som spelar en viktig roll för proteinets struktur, är relativt svaga och kan lätt 

påverkas av t.ex. upphettning, pH förändringar och förändring i salthalt.[6][4] 

 

2.2 Proteinveckning 

Det spontana arrangemanget av aminosyrakedjan baserat på beståndsdelarna egenskaper 

kallas för proteinveckning och är den process som ger ett protein sin tredimensionella form 

och funktion. Veckningen är beroende aminosyrasekvensen och styrs av hydrofoba effekter, 

elektrostatiska interaktioner och Van der Waals krafter [7]. Veckningen strävar efter att 

åstadkomma det tillstånd där proteinets termodynamiska energi är som lägst [8]. 

Det kan även ske uppveckning av proteiner vilket innebär att de förlorar sin tertiära och 

sekundära struktur. Detta sker vanligtvis genom upphettning eller tillsats av olika kemikalier 

som stör vätebindningarna som håller ihop strukturen på proteinet. Exponerade hydrofobiska 

ytor är en stor drivande kraft till uppveckningen. Normalt innesluts de hydrofoba delarna till 

kärnan av proteinet men om så inte är fallet interagerar flera av dessa delar med varandra 

genom icke-kovalenta interaktioner.[8] 

 

2.3 Geler 

En gel kan beskrivas som en vätska som har blivit tillräckligt viskös för att bete sig ungefär 

som ett fast material. Partiklarna i en gel bildar nätverk vilket gör den elastisk eller 

geléliknande. Geler kan delas in i olika grupper som t.ex. kemiska geler och fysikaliska geler. 

De kemiska gelerna bildas genom att kovalenta bindningar bildar nätverk medan fysikaliska 

geler bildas genom icke kovalenta bindningar mellan polymerkedjorna. Den typ av gel som 

framställs i det här projektet formas av globulära proteiner, som t.ex. β-lactoglobulin, och 
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ingår i de fysikaliska gelerna. Dessa proteiner är dock inte i sitt globulära tillstånd då de bildar 

geler. 

 

2.4 Framställning av fibriller 

I detta projekt används WPI som är ett isolat från vassle som källa för vassleproteiner. Vassle 

innehåller normalt mindre än 1 % protein men med separationstekniker kan WPI som 

innehåller åtminstone 90 % vassleproteiner framställas. De mest förekommande proteinerna i 

WPI är β-lactoglobulin, α-lactalubmin, bovint serumalbumin och immunoglobuliner. Av 

dessa är β-lactoglobulin det vanligaste med ca 60 %.[3] 

Vassleproteiner är kända för att bilda PNFs när de hettas upp vid lågt pH. Vid dessa 

förhållanden veckar proteinerna upp sig och förlorar sin ursprungliga struktur. Proteinet 

strävar då efter att forma en stadigare, energisnål struktur. Proteinerna börjar då forma β-flak 

strukturer som stabiliseras av vätebindningar vilket gör denna struktur mycket stark.[3] Den 

här typen av strukturer kallas för amyloida och har förmågan att bilda mycket ordnade 

strukturer som kallas för fibriller. Dessa fibriller bildar sedan nätverk som har förmågan att 

absorbera lösningsmedlet omkring sig vilket ger den elastiska och geléliknande strukturen hos 

geler. Processen då dessa fibriller skapas är, förutom av temperatur och pH, även beroende av 

proteinkoncentrationen och salthalt. När proteinkoncentrationen blir större sker normalt en 

ökad aggregation eftersom det då är en större chans för olika proteiner att interagera med 

varandra.[4] I det här projektet studeras även inverkan av vikts% seeds. Seedsen som används 

är PNFs som frysts ned och tinats upprepade gånger för att få dem att gå sönder till mindre 

fibrillfragment. Seedsens funktion är att ge proteinerna någonting att ”fästa” på och börja 

bilda de nätverk som gelen utgörs av. [4] 

 

2.4.1 Temperatur 

När temperaturen ökar minskar det den termodynamiska stabiliteten hos proteiner. T.ex. 

genom att sänka aktiveringsenergin, öka andelen kollisioner mellan molekyler och öka 

effekten av de hydrofoba interaktionerna. När temperaturen höjs över 60 ˚C (för β-

lactoglobulin) börjar proteinet förlora sin ursprungliga struktur genom att vätebindningar 

bryts och de hydrofoba grupperna i mitten blir exponerade vilket ökar attraktionen mellan 

dem.[4] 

 

2.4.2 pH  

pH värdet bestämmer vilken laddning proteinet har samt hur laddningen är utspridd över 

molekylen. Proteiner har en isoelektrisk punkt (PI) vilket är det pH där den totala laddningen 

över proteinet är noll (ca 5,2 för β-lactoglobulin). Om pH-värdet ligger under ett proteins PI 

kommer det vara positivt laddat och tvärtom om pH ligger över PI. Detta påverkar både 

intramolekylära veckningar och intermolekylära interaktioner mellan protein. När pH ligger 

långt ifrån PI förändras sidokedjornas laddning vilket gör att jonbindningar och 

vätebindningar löses upp.[4] Vassleproteiner bildar geler bestående av nanofibriller vid låga 

pH värden en bit från PI.[3] 
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2.4.3 Salthalt 

Både positiva och negativa joner kan binda eller interagera elektrostatiskt med proteiner vilket 

kan leda till olika aggregationsbeteenden. Vilken typ av salt som tillsätts kan också vara 

betydelsefullt.[4] I det här projektet användes envärda joner i form av NaCl. 

Envärda katjoner påverkar i huvudsak aggregation genom att minska repulsionen mellan 

negativt laddade molekyler vilket leder till att molekylerna kan komma närmare varandra 

vilket i sin tur ökar chansen för att en reaktion sker.[4] 

En hög salthalt kan orsaka denaturering genom att jonerna i saltet attraherar de 

vattenmolekyler som omgärdar proteinet. Dessa vattenmolekyler binder med vätebindningar 

till sidokedjorna vilket stabiliserar proteinets struktur. De ser även till att de hydrofoba 

delarna av proteinet är vända mot mitten. Om dessa vattenmolekyler attraheras av joner 

kommer inte längre proteinet kunna behålla sin struktur och denatureras.[4]  
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3. Utförande 
I det här kapitlet beskrivs hur de olika försöken har gått till. Kapitlet är uppdelat i olika delar 

beroende av vilka variabler som varierades. 

 

3.1 Framställning av seeds 

4,098 g WPI-pulver vägdes upp i en bägare och löstes i 42 ml 0,1 M HCl till en koncentration 

av ca 100 g/l. Lösningen blandades om av en magnetomrörare för att få allt pulver att lösa sig 

och 3 M HCl tillsattes droppvis tills en klar lösning erhölls. Eventuellt skum som bildats läts 

sjunka undan.  

Sedan förbereddes en dialyslösning genom att 1 M HCl späddes till 10 mM genom spädning 

med avjoniserat vatten upp till markeringen i en tvåliters mätkolv. Två stycken sådana 

lösningar förbereddes och den ena sparades i en tvåliters glasflaska för framtida 

dialysvätskebyte.  

15-20 cm dialysmembran med ett cut-off på 6-8 kDa klipptes ut och lades i vatten i ca 15 

minuter. Sedan sattes två stycken klämmor i ena änden av membranet varefter 

proteinlösningen överfördes till membranet som slöts igen med ytterligare två klämmor i den 

andra änden. Membranet lades sedan i dialyslösningen och läts ligga där över natten. Efter ca 

två timmar byttes dialyslösningen ut mot den som sparats. 

Nästa dag togs membranet upp ur dialysvätskan och lösningen överfördes till en bägare för att 

sedan överföras till ett mätglas där volymen avlästes till 65 ml. Lösningen späddes sedan till 

102,5 ml med 10 mM HCl för att få en koncentration på 40 mg/ml. pH justerades sedan m.h.a. 

en pH mätare genom att droppvis tillsätta 1 M HCl samt 3 M HCl för att nå ett pH värde på ca 

2. Det slutliga pH-värdet blev 2,03. 

Provlösningen delades upp i tre stycken 50 ml provrör med 30-40 ml prov i varje rör. 

 

3.2 Förberedning av prov för dialys 

De seeds som förberetts innan lades i frysen tills de blev genomfrusna. De togs sedan ut och 

lades i vattenbad för upptining. Detta upprepades ytterligare två gånger för att sönderdela 

seedsen till mindre fibrillfragment. 

5 g WPI-pulver vägdes upp i en bägare och löstes i 30 ml 0,1 M HCl. Lösningen blandades 

om av en magnetomrörare för att få allt pulver att lösa sig. Sedan tillsattes 3 M HCl droppvis 

tills en klar lösning erhölls. Eventuellt skum som bildats läts sjunka undan.  

Sedan förbereddes en dialyslösning genom att 20 ml 1 M HCl späddes till 10 mM genom 

spädning med avjoniserat vatten upp till markeringen i en tvåliters mätkolv. Två stycken 

sådana lösningar förbereddes varav den ena sparades i en tvåliters glasflaska för framtida 

dialysvätskebyte.  

15-20 cm dialysmembran med ett cut-off på 6-8 kDa klipptes ut och lades i avjoniserat vatten 

i ca 15 minuter. Sedan togs membranet upp ur vattnet och två stycken klämmor sattes i ena 

änden av membranet och proteinlösningen överfördes till membranet med hjälp av en tratt. 

Membranet slöts sedan igen med ytterligare två klämmor i den andra änden och lades i 

dialyslösningen. Efter ca två timmar byttes dialyslösningen ut mot den som sparats varefter 

dialysen läts pågå över natten. 
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3.3 Förberedelse för inkubation 

Nästa dag togs membranet upp ur dialysvätskan och lösningen tömdes i en bägare för att 

sedan överföras till ett mätglas där volymen avlästes. Om provlösningen hade en 

koncentration på över 80 mg/ml späddes den ut till 80 mg/ml. Provlösningen överfördes sedan 

till en bägare och pH justerades vid en pH-mätare genom att droppvis tillsätta 3 M HCl och 1 

M HCl för att nå ett pH värde på 2 (±0,5 beroende på vilket förhållande som undersöktes). 

Därefter späddes provlösningen till koncentrationer av 20, 40 och 60 mg/ml i varsina bägare. 

Seeds tillsattes varje bägare samtidigt som denna spädning gjordes (alltså ingen ytterligare 

spädning) för att ge önskad vikt% (2,5; 5; 7,5 och 10 vikts%), se bilaga 1. Fem delprov från 

varje koncentration (inklusive koncentration på provlösningen innan utspädning) på 1 ml togs 

och pipetterades varsina provrör med kork. Provrören markerades sedan och sattes in i ugnen 

för inkubation. Proven sågs till med jämna mellanrum för att se om en gel bildats. Detta 

testades genom att provröret hölls upp och ned i fem sekunder, om provet stannade i toppen 

av provröret definierades den som en gel. 

 

3.4 Variation av temperatur, salthalt och pH 

För att se hur olika temperaturer påverkade resultaten ställdes temperaturen om på ugnen. De 

valda temperaturerna att testa var 70, 80 och 90 ˚C (90 ˚C var standardtemperaturen). Utöver 

det utfördes samma experiment som innan. 

För att variera salthalten i proverna förbereddes en 5M NaCl-lösning. Av denna stamlösning 

tillsattes sedan beräknad volym till de olika provrören för att erhålla önskad koncentration (0, 

50 och 100 mM), se bilaga 2. Ett prov av varje proteinkoncentration samt vikts% seeds 

lämnades utan saltlösning som referens. Under försöken med de olika saltkoncentrationerna 

testades endast proteinkoncentrationerna 40, 60 och 80 mg/ml med 5 och 10 vikts% seeds för 

att hålla antalet prover på en rimlig nivå. 

För att variera pH i proverna delades provlösningen upp i tre lika stora volymer efter att 

lösningen spätts ut till 80 mg/ml efter dialysen. Därefter justerades pH till 1,5, 2; och 2,5 i de 

olika bägarna. Sedan utfördes samma experiment som innan med undantaget att 

spädningslösningar med olika pH användes vid utspädningen till 40 och 60 mg/ml. Vid dessa 

försök gjordes, precis som i fallet med salthalt, endast försök med proteinkoncentration på 40, 

60 och 80 mg/ml och vikts% seeds på 5 och 10% för att hålla nere antalet prov. 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från projektet. Figurerna nedan visar hur lång tid det tog 

för varje prov att gela. Varje stapel representeras av medelvärdet av tre stycken delförsök. På 

y-axeln visas tiden i timmar innan provet gelade och på x-axeln visas antingen vilken vikt% 

seeds provet innehöll, pH, salthalt, temperatur eller både salthalt och pH. Felstaplarna som går 

upp från staplarna representerar standardavvikelsen för de olika delförsöken. 

 

4.1 Proteinkoncentration och mängd seeds 

 

Figur 1. Resultat från försöken då proteinkoncentrationen samt vikts% seeds varierades medan övriga 

variabler hölls konstanta på standardnivån. 

 

I figur 1 visas att geltiderna blir lägre när proteinkoncentrationen ökar. Man kan även se att 

vikt% seeds inte påverkar gelningstiden lika mycket. T.ex. så är det ingen skillnad i försöken 

med 40 mg/ml och knappt någon skillnad med 78 mg/ml. Försök gjordes utan seeds och dessa 

gelade inte under den undersökta tiden, ett dygn. Försök gjordes även med 20 mg/ml men 

gelningstiden för dessa prover var mer än åtta timmar och ingen kontroll av proverna gjordes 

mellan åtta och 23 timmar. Eftersom denna gelningstid blir mycket osäker togs de inte med i 

diagrammet. 

 

4.2 pH, salthalt och temperatur 

 
Figur 2. Resultat av försöken då geltiden undersöktes vid olika pH och 90 ˚C. 

 

Figur 2 visar att pH har en stark påverkan på geltiden. I försöken med 60 och 80 mg/ml  

protein syns ingen stor skillnad mellan pH 2 och pH 1,5, däremot är det väldigt stor skillnad 

mellan pH 2 och pH 2,5. I försöken med 40 mg/ml däremot är det en stor skillnad mellan de 

lägre pH värdena och inte lika stor mellan de högre. I diagrammet med 40 mg/ml saknas 

värden för 5 vikt% seeds vid pH 2. Anledningen till detta är att de inte gelade förrän under 

natten och ingen exakt geltid kunde observeras utan det tog åtminstone åtta timmar. Under 

samma försök men med 10 vikt% seeds var det endast ett av försöken som gelade under 

dagen, därför finns det ingen felstapel för just det försöket. 
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Figur 3. Resultat av försöken då geltiden undersöktes vid olika salthalt och 90 ˚C. 

 

I figur 3 visas att högre salthalt sänker geltiderna. Det är generellt ingen större skillnad mellan 

0 och 50 mM men när saltkoncentrationen kommer upp till 100 mM blir det en större skillnad, 

i alla fall i försöken med 60 och 80 mg/ml.  

 

 

Figur 4. Jämförelse mellan resultat från försök med 80 och 90 ˚C. 

I figur 4 visas att temperaturen starkt påverkar gelningstiden. Speciellt i försöken med 60 och 

80 mg/ml syns en mycket tydlig skillnad. Försök gjordes även med 70 ˚C men inga av dessa 

prov gelade inte under tidsperioden som de var i ugnen (ett dygn). 

 

 

Figur 5. Resultat av försöken då flera variabler undersöktes samtidigt. Både salthalt och pH 

varierades samtidigt, samtidigt som temperaturen hölls på 80 ˚C. 

 

I figur 5 visas att proven med lågt pH och hög salthalt samtidigt ger den snabbaste geltiden. I 

försöken med 40 mg/ml är inte resultaten lika tydliga men även där ger lågt pH kortare 

gelningstid.  
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Figur 6. Resultat då alla nivåer placerades på den enskilt bästa nivån (lågt pH, hög temperatur och 

hög salthalt). 

 

Jämför man figur 6 med tidigare figurer ser man hur geltiderna förkortats ytterligare när alla 

variabler (pH, salthalt och temperatur) sattes på den nivån som tidigare visats ge snabbast 

gelningstid. 

 

Rådata till samtliga diagram finns i bilaga 3  
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten från projektet.  

5.1 Proteinkoncentration och mängd seeds 

Från resultaten syns tydligt att proteinkoncentrationen är en viktig faktor, ju högre 

proteinkoncentration desto kortare geltid (figur 1). Även viktsprocenten seeds påverkar 

gelningstiden men inte lika tydligt som proteinkoncentrationen. I figur 1 syns t.ex. ingen 

större skillnad mellan 10 och 7,5 vikts% eller 5 och 2,5 vikts%. Däremot syns en viss skillnad 

vid jämförelse av antingen 10 eller 7,5 vikts% gentemot 5 eller 2,5 vikts%. Försöken utan 

seeds gelade inte vilket visar att det är en stor skillnad mellan att använda seeds, även om det 

bara är en liten vikt%, i jämförelse med att inte göra det. 

 

Dessa resultat är rimliga och stämmer bra överens med andra källor som även de visar att en 

högre proteinkoncentration bidrar till en snabbare gelning. Ju högre proteinkoncentration 

desto större chans att proteinerna interagerar med varandra [4]. 

 

När det gäller vikts% seeds skulle man kunna resonera på ungefär samma sätt som med 

proteinkoncentrationen. Ju mer seeds det finns i lösningen desto större är chansen att 

proteinerna kommer i kontakt med dess ”lösa ändar” och på så sätt interagerar. 

 

I de inledande försöken då endast proteinkoncentrationen och viktsprocenten seeds 

undersöktes finns endast ett resultat med 74 mg/ml och ett med 78 mg/ml och inget på den 

tänkta nivån av 80 mg/ml, eftersom den koncentrationen inte uppnåddes. Dessa resultat är inte 

lika säkra eftersom inga upprepade försök gjordes. Fler försök gjordes dock senare då 80 

mg/ml undersöktes i samma förhållanden (se t.ex. figur 2 under resultat) och dessa resultat 

pekar på att resultaten med 74 och 78 mg/ml stämmer ganska bra. 

 

5.2 pH, salthalt och temperatur 

I experimenten med varierande pH syns tydligt hur lägre pH förkortar gelningstiden. Detta 

stämmer bra överens med tidigare studier där man kommit fram till att geler bildas vid låga 

pH-värden långt ifrån den isoelektriska punkten (PI) (ca 5,2 för β-lactoglobulin)[3]. I figur 2 

syns relativt stora skillnader i gelningstid även vid små förändringar i pH. I dessa försök 

varierades pH bara med ±0,5 och redan då kunde man se en skillnad i gelningstid på flera 

timmar. Dessutom var det flera av proverna med pH 2,5 som inte ens gelade över natten vilket 

tyder på att endast väldigt små förändringar i pH över pH 2 kan få proverna att gela mycket 

långsamt eller kanske inte alls. Att ligga på rätt pH blir alltså mycket viktigt om man önskar 

att få till en snabb gelning. 

Ser man till experimenten med salthalt visar resultaten att proverna med 100 mM gelade 

snabbare än de med 50 och 0 mM (se figur 3). Däremot gelade inte proverna med 50 mM 

snabbare än de med 0 mM vilket tyder på att det krävs lite större skillnader i salthalt för att få 

en betydande skillnad i gelningstid. Det skulle även kunna vara så att just det salt som 

användes i dessa experiment (NaCl) inte är det som bäst gynnar gelbilndningen. Ett tvåvärt 

salt skulle kunna vara mer effektivt i det här fallet vilket även en del tidigare studier antyder 

[1][4]. Tidigare studier visar även, liksom i detta projekt, att högre salthalt gynnar gelbildning 

av β-lactoglobulin [1][4]. 
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Temperaturen visar sig vara en viktig faktor för gelningen. Det är stora skillnader i gelningstid 

för proverna med 80 och 90 ˚C. T.ex. ser man att proverna med 60 mg/ml gelade på ca 2 

timmar vid 90 ˚C och ca 4 timmar vid 80 ˚C, alltså dubbla tiden (se figur 4). Det kommer inte 

som någon överraskning att högre temperatur ger en snabbare gelning eftersom temperaturen 

behöver vara över denatureringstemperaturen för att proteinerna ska denatureras, vilket krävs 

för att de ska bilda gel. En temperatur som ligger högre över denatureringstemperaturen får 

proteinerna att gela snabbare.  

 

5.3 Variation av flera parametrar i samma försök 

Vid 80°C jämfördes olika pH (1,5 och 2,0), påverkan av NaCl (0 och 100 mM), andel seeds 

(5 och 10 vikt%) och olika proteinkoncentrationer (40, 60 och 80 mg/mL) i samma försök. 

Det var tydligt att proteinkoncentration var den enskilt viktigaste parametern för att erhålla en 

kortare gelningstid, men också högre andel seeds, lågt pH och hög salthalt främjar en kortare 

gelningstid. När lågt pH och hög salthalt kombinerades förkortades geltiderna ytterligare 

jämfört med proverna med enbart lågt pH eller hög salthalt. Se figur 5. 

 

5.4 Optimala förhållanden 

I det sista försöket då temperatur, pH och salthalt sattes till den mest optimala nivån (90°C, 

pH 1,5, 100mM NaCl) medan proteinkoncentrationen och andelen seeds varierades var 

gelningstiderna betydligt kortare än standardförsöken samt försöken då endast en av 

variablerna var på den optimala nivån. Se figur 6. Det här bekräftar att gelningstiden går att 

förkortas ytterligare genom att samtliga variabler sätts till på den optimala nivån. 

 

5.5 Statistik 

Under projektet gjordes inga statistiska jämförelser. Det var en relativt stor spridning mellan 

en del försök under samma förhållanden tyder på att det skulle krävas fler försök för att få mer 

tillförlitliga resultat. Detta kan vara en anledning till att en del resultat verkar lite 

motsägelsefulla. Som t.ex. i figur 3 med försöken med 40 mg/ml där högre salthalt inte såg ut 

att göra en så stor skillnad, till skillnad från försöken med 60 och 80 mg/ml.  

 

5.6 Felkällor 

Det är värt att påpeka att det är osäkert hur resultaten skulle påverkas då variablerna får 

värden utanför de gränser som satts under detta projekt såsom t.ex. proteinkoncentrationer på 

över 80 mg/ml eller mer än 10 vikts% seeds.  

Under experimenten noterades hur gelningstiderna kunde påverkas relativt mycket av hur ofta 

ugnsluckan öppnades. Under vissa experiment då färre antal prov kördes och ugnsluckan 

öppnades färre antal gånger och dessutom under en kortare tid kunde geltiderna minska. Man 

såg även tydligt att proverna påverkades om man vände på dem för tidigt eller inte tillräckligt 

försiktigt. Gelningstiderna kunde då förlängas med upp till flera timmar. Detta gjorde att man 

behövde vara mycket försiktig vid hanteringen av proverna och inte öppna ugnsluckan oftare 

eller längre än nödvändigt och under så kort tid som möjligt. Det kan vara en anledning till att 

geltiderna varierar mellan försök med samma förhållande. Under ideala förhållanden där 

ugnsluckan inte alls öppnades skulle antagligen gelningstiderna vara kortare, utom möjligtvis 

för de prover som gelade snabbast. 
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6. Slutsats 
Under det här projektet har målet varit att ta reda på vilken koncentration samt mängd seeds 

som bäst gynnar bildandet av gel samt hur olika faktorer som pH, salthalt och temperatur 

påverkar resultatet. Slutsatsen är att för att få en så kort gelningstid som möjligt av 

vassleproteiner bör man använda prover med hög proteinkoncentration och hög vikt% seeds. 

Reaktionen bör ske vid hög temperatur samtidigt som provlösningen har hög salthalt och lågt 

pH.  
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Bilaga 1. Volym seeds som tillsattes proverna 
Tabell 1. Beräknad volym seeds (µL) som tillsattes per mL provlösning för att uppnå önskad vikt% 

seeds vid olika proteinkoncentrationer. 

Proteinkonc. 
(mg/mL) 

2,5 vikt% 
seeds 

5 vikt% 
seeds 

7,5 vikt% 
seeds 

10 vikt% 
seeds 

20 12,5 25,0 37,5 50,0 

40 25,0 50,0 75,0 100 

60 37,5 75,0 113 150 

74 46,3 92,5 139 185 

78 48,8 97,5 146 195 

80 50,0 100 150 200 
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Bilaga 2. Volym 5 M saltlösning som tillsattes proven 
Tabell 2. Volym 5 M NaCl (µL) som behöver tillsättas för att uppnå önskad koncentration av NaCl vid 

olika vikt% seeds och olika proteinkoncentrationer.  

Proteinkonc 
(mg/mL) 

Vikt%  
seeds 

50 mM  
NaCl 

100 mM 
NaCl 

40 5 10,5 21 

40 10 11 22 

60 5 10,8 21,5 

60 10 11,5 23 

80 5 11 22 

80 10 12 24 
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Bilaga 3. Rådata till diagram 
Tabell 3. Rådata till figur 1. 

  
Vikt% 
seeds 

2,50% 5% 7,50% 10% 

Protein 
(mg/mL) 

Replikat 
# 

Tid 
(h) 

Tid Tid Tid 

40 1 3,37 3,37 3,03 3,37 

40 2 4,12 3,62 4,12 4,12 

40 3 3,17 3,17 3,17 3,17 

60 1 2,5 2,25 1,87 1,87 

60 2 2,75 1,75 2 2,25 

60 3 2 2 1,92 1,75 

74 1 2 2 1,5 1,5 

78 1 1,75 1,5 1,5 1,5 

 

Tabell 4. Rådata till figur 2. 

    pH 1,5 pH 2,0 pH 2,5 

  
Vikt% 
seeds 

5% 10% 5% 10% 5% 10% 

Protein 
(mg/mL) 

Replikat 
# 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

40 1 3 3 5,5 5,5     

40 2 2,5 2,5 4,25 4   5,5 

40 3 2,75 2,5 5,5 5     

60 1 2,5 2 2 2     

60 2 2 2 2 2 5 5 

60 3 1,75 1,75 2,25 2 5,5 5 

80 1 1,5 1,5 2 1,75     

80 2 1,5 1,25 2 1,75 5 5 

80 3 1,25 1,25 1,75 1,5 5,5 5,5 
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Tabell 5. Rådata till figur 3. 

    0 mM NaCl 50 mM NaCl 100 mM NaCl 

  
Vikt% 
seeds 

5% 10% 5% 10% 5% 10% 

Protein 
(mg/mL) 

Replikat 
# 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

40 1 3 4 3 4 4 3 

40 2 4 3,75 4 3,33 4,5 3,5 

40 3 4,5 4 4,58 3,5 3,5 2,5 

60 1 2,25 2,25 2,75 2,25 2,25 1,42 

60 2 3,33 2,75 3,33 2,5 2,5 1,25 

60 3 2 2 4 2 1,5 1,5 

80 1 2,25 1,42 2,25 1,42 1,42 1,42 

80 2 2 2 2,5 2 1,25 1,25 

80 3 1,5 1,5 2 1,5 1,25 1 

 

Tabell 6. Rådata till figur 4. 

    80°C 90°C 

  
Vikt % 
seeds 

5% 10% 5% 10% 

Protein 
(mg/mL) 

Replikat 
# 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

40 1 4,67 4,67 3 4 

40 2 5,75 4 4 3,75 

40 3 4,5 4,5 4,5 4 

60 1 4 4 2 2 

60 2 4 4 2 2 

60 3 4 4 2,25 2 

80 1 5,67 3,5 2 1,75 

80 2 4 3,75 2 1,75 

80 3 4 3,5 1,75 1,5 
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Tabell 7. Rådata till figur 5. 

    0 mM NaCl 100 mM NaCl 

    pH 2 pH 1,5 pH 2 pH 1,5 

  
Vikt% 
seeds 

5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 

Protein 
(mg/mL) 

Replikat 
# 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

40 1 4,67 4,67 4 5,5 6 2,5 4,5 5 

40 2 5,75 4 4,5 5 7 6,5 4,5 3 

40 3 4,5 4,5 5 5 7 5 4,5 4 

60 1 4 4 3 3 2,5 2 2,5 2 

60 2 4 4 3,5 3,5 4,5 4 2,5 2,5 

60 3 4 4 3,5 3 4 3 2,5 2,3 

80 1 5,67 3,5 2,5 2,5 2,5 2 2,5 2,3 

80 2 4 3,75 2,5 2,25 2,5 2,5 1,5 1,5 

80 3 4 3,5 2,5 2,25 2,5 2 2 1,5 

 

 

Tabell 8. Rådata till figur 6. 

  
Vikt% 
seeds 

5% 10% 

Protein 
(mg/mL) 

Replikat 
# 

Tid 
(h) 

Tid 
(h) 

20 1 4 4 

20 2 3,75 2,75 

20 3 4 3,5 

40 1 2,5 2,25 

40 2 1,75 1,5 

40 3 2 1,75 

60 1 1,5 1,25 

60 2 1,25 1 

60 3 1,25 1 

80 1 1 0,75 

80 2 0,75 0,75 

80 3 0,75 0,75 

 

 


