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Abstract 
 
The molecular motors of muscle are of potential interest in nanotechnology. These motors 
consist of the protein, myosin II interacting with actin filaments. It would be of interest to 
control the interaction between actin and myosin, e.g. in order to steer their direction of 
motion. Because these proteins are electrically charged their motion in a cell filled with a 
solution could potentially be controlled by an electric field. Here I have addressed several 
problems associated with experiments of this type. A main problem was found to be excessive 
heating of the solution. Another complication was electroosmotic flow and chemical reactions 
on the cell surface. The electric field can also cause electrophoretic motion of the proteins, 
which in some cases is undesired. The most effective way to reduce the heating of the solution 
was to keep the ratio between the cross sectional area of the cell and its cooling surfaces as 
small as possible. External cooling of the cell and keeping the ionic concentration in the 
solution as low as possible also prevented overheating. The electroosmotic flow could be 
stopped with agarose plugs at the cell openings and the surface reactions can probably be 
avoided if trimethylchlorosilane (TMCS) coated glass rather than nitrocellulose film is used 
for myosin adsorption. If electrophoretic motion turns out to be a problem it can be 
reduced/stopped with an electroosmotic flow in the opposite direction. A further conclusion of 
this study is that actin filaments may be oriented by relatively small field strengths whereas it 
can be necessary to use electric field strength of  1 MV/m or more to orient myosin. At this 
extremely high field strength the heat production, in a cell with a rectangular cross section, 
would probably will be to high. However, if a cell with a circular and very low cross sectional 
area, i.e. a capillary, is used the heating can possibly be held under an acceptable limit. 
 
Arbetet har utförts vid Högskolan i Kalmar med Docent Alf Månsson som handledare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3

Sammanfattning 
 
Nya generationer av datorer, digitalkameror, mobiltelefoner och annan elektronisk/teknisk 
utrustning tenderar att bli mindre utrymmeskrävande i förhållande till sin kapacitet i 
jämförelse med föregående modeller. Detsamma gäller också nya diagnostiska verktyg inom 
sjukvård, miljöövervakning m.m. Ett behov av aktiva komponenter av mindre format finns 
alltså på olika håll och möjligheten att skapa komponenter med proteiner som utgångspunkt 
har börjat undersökas. I denna studie fokuseras på aktin och myosin som tillsammans utgör de 
viktigaste proteinkomponenterna i skelettmuskler hos t.ex. människor och däggdjur. Dessa 
proteiners främsta uppgift är således att skapa en rörelse. Hur aktin och myosin fungerar 
tillsammans kan undersökas i konstgjorda testsystem (in vitro motility assay; IVMA), där 
proteinerna studeras utanför sin naturliga miljö. Vid den IVMA-metod som ligger till grund 
för denna undersökning förflyttar sig aktinet mer eller mindre okontrollerat ovanpå myosinet 
som fästs till en glasyta. För att aktinets rörelse skall bli tekniskt intressant måste denna 
rörelse kunna kontrolleras med viss noggrannhet. Då dessa proteiner är elektrisk laddade finns 
möjlighet att påverka/styra dem med elektromagnetiska kraftfält. Huvudsyftet med detta 
arbete har varit att undersöka om aktinets hastighet och rörelseriktning är möjlig att 
kontrollera med elektriska fält och vilka komplikationer som kan uppstå. Vid IVMA-försöken 
är aktinet och myosinet omgivna av en vattenbaserad saltlösning som är nödvändig för dessa 
proteiners funktion. Eftersom saltvatten är elektriskt ledande, så kommer en elektrisk ström 
att gå igenom saltlösningen när det elektriska fältet kopplas på. Den elektriska strömmen 
genom saltlösningen leder i sin tur till att lösningen värms upp. Risk finns alltså att 
saltlösningens temperatur stiger så mycket så att proteinerna upphör att fungera. Ett annat 
resultat av elektriska fält genom vattenbaserade lösningar är s.k. elektroosmotiskt flöde. 
Fenomenet elektroosmos innebär att lösningen försätts i en rörelse som är proportionell mot 
det elektriska fältets storlek. Vid kraftiga elektriska fält är det alltså möjligt att aktinet sköljs 
med i det elektroosmotiska flödet. Ytterligare en komplikation som kan uppstå vid elektriska 
fält genom IVMA-cellen är reaktioner i den beläggning som täcker glasytan vilken utgör 
botten på cellen. I detta examensarbete har en stor del av tiden ägnats åt att eliminera/reducera 
ovanstående oönskade bieffekter vid användandet av elektriska fält för att styra proteiner. 
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0. Problemformulering 
 
I detta examensarbete undersöks möjligheten att m.h.a. elektriskt fält orientera proteiner i 
lösning, då i första hand muskelproteinet myosin. Arbetets huvudsakliga målsättning är att 
identifiera och om möjligt avhjälpa problem som uppstår i detta sammanhang. Försök 
genomförs först för att se hur olika elektrolyter/lösningar reagerar på elektriska fält med olika 
magnituder. Under dessa förhållanden, finns risk för kraftig uppvärmning av elektrolyten. 
Detta är ett problem, eftersom proteiner är mycket värmekänsliga. Uppvärmningen av 
elektrolyten borde kunna reduceras genom extern kylning, vilket testas i studien. 
Elektroosmotiskt flöde kan också vara ett problem när proteiner i lösning skall orienteras 
m.h.a. elektriskt fält. En metod att mäta elektroosmotiskt flöde provas även. En viktig fråga 
att besvara är: Hur kraftigt elektriskt fält behövs det för att orientera myosin? Erforderlig 
fältstyrka beräknas därför i arbetet. Möjligheten att reducera elektrolytens uppvärmning 
genom att förändra elektrolytbehållarens geometri och/eller justera förhållandet mellan 
behållarens tvärsnittsarea och dess kylmantelarea diskuteras i arbetet. I uppsatsen presenteras 
också ekvationer för att bestämma elektroosmotisk flödeshastighet. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7

1. Inledning/Bakgrund 
 
1.1. Allmänt 
För att ett föremål i vila skall kunna försättas i rörelse krävs det en kraft. En bensindriven bil 
får accelerationskraft från bensinmotorn som omvandlar värmeenergi till rörelseenergi och ett 
jetdrivet flygplan får accelerationskraft och lyftkraft från jetmotorerna som omvandlar 
reaktionsenergi till rörelseenergi och potentiell energi. Hur dessa fortskaffningsmedel och 
övriga av människan skapade motorer fungerar är väl nästan allmänt känt och skulle kunna 
beskrivas in i minsta detalj eftersom människan själv är konstruktören. Vi vet också hur vi 
kan styra dessa fordon/motorer att uträtta det arbete vi önskar. Förutom nämnda artificiella 
motorer har även levande organismer förmågan till rörelse. Muskelmotorn som ligger till 
grund för denna rörelseförmåga studeras vanligen inom medicin, fysiologi eller biokemi. 
Muskelmotorn är dock lika hårt bunden att följa fysikens lagar som de artificiella motorerna 
och därför borde fysikaliska metoder vara mycket ändamålsenliga vid studier av 
muskelkontraktionen. Antagandet att fysiken har mycket att tillföra vid djupgående analys av 
muskelmotorn är en av grunderna för denna magisteravhandling i fysik. Speciellt undersöks 
möjligheten att använda elektriska fält för att både orientera muskelns motorproteiner in vitro 
och styra deras hastighet. 
 
1.2. Muskelmotorn 
Motorn hos människor och däggdjur utgörs av skelettmuskulaturen. I figur 1 illustreras 
schematiskt den hierarkiska strukturen hos en skelettmuskel (Ljunggren, 1996). 
 

muskel

fiberbunt

muskelfiber

muskelfibrill

aktinfilament
myosinfilament

10 µm

10 nm

48 nm

Det framgår här att muskeln i grunden består  av proteinerna aktin och myosin och 
växelverkan mellan dessa proteiner får muskeln att dra ihop sig, d.v.s. utföra arbete. Hur 

Figur 1: Hierarkisk struktur i en skelettmuskel. 
Muskeln är uppbyggd av muskelfibrer (celler) 
som är sorterade i buntar. Fibrerna består i sin 
tur av muskelfibriller som är uppbyggda av ett 
stort antal aktin- och myosinfilament.  
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samarbetet mellan dessa motorproteiner ser ut i detalj är ej säkerställt, men det har under de 
senaste decennierna utvecklats ett antal teorier för hur detta går till. Den mest kända och 
accepterade av dessa teorier är troligen den s.k. hävarmsmodellen (Howard, 2001), se fig. 2. 
(En resumé ges av Geeves o.a., 2005). Som namnet på teorin antyder så är en hävarm en 
viktig mekanisk komponent vid växelverkan mellan aktin och myosin. Armen är ca. 8 nm 
lång (Highsmith, 1999) och är ena delen av myosinets huvud. Detta huvud brukar betecknas 
S1 (subfragment 1). Den andra delen av S1 (motorn) har enzymatisk katalytisk förmåga och 
omvandlar kemisk energi till mekanisk energi. Hävarmen bildar en länk mellan katalysatorn 
och S2 (subfragment 2). S2 utgörs av en fintrådig (fibrös) stång som i sin tur är kopplad till 
myosinfilamentet. För att myosinhuvudet skall kunna binda till aktinfilamentet krävs att 
adenosindifosfat (ADP) finns tillgängligt i det katalytiska centrat. Närvaron av ADP i 
katalysatorn medför också att ett vridmoment bildas mellan denna och hävarmen. 
Vridmomentet leder till att en dragkraft skapas och att hävarmen ändrar position i förhållande 
till katalysatorn. Detta får i sin tur till följd att myosinfilamentet förflyttar sig en viss sträcka i 
förhållande till aktinfilamentet. Denna sträcka som är lika med myosinhuvudets slaglängd 
varierar mellan 5 och 12 nm. För att häva bindningen mellan proteinerna och för att 
vridmomentet skall upphöra krävs att adenosintrifosfat (ATP) tillförs till katalysatorn. Då 
vridmomentet upphör återtar hävarmen och katalysatorn sina inbördes ursprungliga 
positioner. Slutligen avger ATP:n en ortofosfatjon (Pi) och ADP bildas i katalysatorn. Därmed 
binder myosinhuvudet vid en ny position på aktinfilamentet och arbetscykeln är fullföljd. 
 

separationbindning

arbetstakt

slaglängdbelastning

aktin

katalysator

hävarm
dragkraft

återhämtningstakt

1 2

4 3

S2 (fibrös stång)

S1

 
 
 
 
 
 
Ett ganska färskt alternativ till hävarmsmodellen är den elektriska dipolteorin (Lampinen & 
Noponen, 2005). Denna teori beskriver hur kemisk energi först lagras i elektrostatisk form i 
myosinhuvudet för att sedan omsättas i mekanisk energi. Att energi kan lagras i 

Figur 2: Hävarmsmodellen. 1, Adenosindifosfat (ADP) i katalysatorn skapar en stark bindning mellan 
myosinet och aktinet samt en dragkraft. 2, Dragkraften leder till en hävarmsrörelse. 3, Då ATP binder till 
katalysatorn och ADP lämnar denna upphör bindningen mellan proteinerna. 4, Hävarmen och katalysatorn 
återtar sina inbördes ursprungliga positioner. En ortofosfatjon (Pi) avges av ATP:n och ADP bildas i 
katalysatorn. Ånyo skapas en stark bindning mellan myosinet och aktinet, nu enligt streckad figur. 
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myosinhuvudet beror på att huvudet innehåller ett stort antal hårt bundna vattenmolekyler. 
Dessa molekyler lagrar kemisk energi som släpps fri vid hydrolys av adenosintrifosfat (ATP) 
genom att deras dipolmoment som är fixerat vid myosinstrukturen ökar då hydrolysen sker. 
Denna elektriska energi omsätts sedan i mekaniskt arbete då myosinhuvudet vrider ihop sig 
p.g.a. växelverkan mellan vattenmolekylernas dipolmoment i myosinhuvudet och de 
elektriska fälten från ATP och aktin. I figur 3 illustreras hur myosin och aktin samverkar 
under en arbetscykel enligt den elektriska dipolteorin. 
 

T
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A
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Myosinfilament

Aktin-
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1.3. Fysiskt/tekniskt intressanta användningsområden för proteiner 
 
1.3.1. Rätlinjig rörelse (molekylära skyttlar) 
Motorproteiner har imponerande prestanda med förmåga att generera krafter tillräckligt stora 
för att transportera 20 μm långa flisor (Limberis & Stewart, 2000). Ett sådant protein är 
kinesin som finns i kroppens alla celler och medverkar vid transport av små cellkomponenter, 
som mitokondrier och vesiklar. Man har för detta protein uppmätt en verkningsgrad på över 
50 % i förhållandet mellan tillförd kemisk energi och erhållen rörelseenergi (Kawaguchi & 
Ishiwata, 2000). En nackdel med dessa proteiner vid användning för transport av laster i 
teknologiska tillämpningar är att de kräver en strikt definierad miljö som väl överensstämmer 
med förhållandena i cellen. För att proteinerna skall fungera måste pH-värde, salthalt och 
temperatur hållas på en speciell nivå och ämnen som ej naturligt förekommer i cellen 
undvikas samtidigt som koncentrationen av ATP, ADP och Pi har stor inverkan på funktionen. 
Vid försök med molekylära skyttlar utgjorda av aktinfilament som växelverkar med myosin 
har man uppmätt att den längsta sträckan som skytteln kan färdas ovanpå myosinet utan att 
tappa orienteringen är cirka 20 μm (Duke o. a., 1995). Dessa skyttlar måste alltså styras på 

Figur 3: Elektriska dipolteorin. 1, Hydrolys av ATP 
skapar ett elektriskt moment (Me) runt O som får 
avståndet T-A att minska. Eftersom höjden (H) är 
konstant rör sig A i myosinhuvudet åt vänster. 
Aktinet är starkt bundet till myosinets huvud och 
utsätts för samma kraft. 2, Aktinfilamentet slutar 
röra sig i förhållande till myosinfilamentet då linjen 
T-N är vinkelrät mot filamenten. Myosinhuvudet vill 
släppa från aktinet eftersom Me fortfarande är 
verksamt. 3, Stokastisk Brownsk rörelse får 
myosinhuvudet att återvända till sin ursprungs-
position i förhållande till myosinfilamentet. Därefter 
binder myosinhuvudet till aktinet vid en ny position. 
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något sätt om deras önskade rätlinjiga rörelse överskrider 20 μm. Detta gäller naturligtvis 
också om den önskade rörelsen är cirkulär eller delvis cirkulär t.ex. en u-sväng. Radien på 
denna cirkelrörelse får dock icke underskrida 200 nm då detta är den minsta böjningsradie 
som aktinfilamenten tål utan att brytas av (Arai o. a., 1999). Genom att selektivt adsorbera 
organiskt levande myosin på begränsade delar av en yta kan man skapa de spår/kanaler som är 
nödvändiga för att styra aktinfilamenten. Vid denna adsorption kan man eventuellt utnyttja att 
proteiner binder starkare till en hydrofob yta än till en hydrofil (Nicolau o. a., 1999). Målet är 
att skapa ett underlag med varierande kemiska egenskaper där myosinet kan binda med olika 
täthet och därmed bilda spår för aktinet. Växelverkan mellan aktin och myosin fungerar också 
betydligt bättre då myosinet är bundet till en hydrofob yta i stället för det hydrofila 
alternativet (Sundberg o. a., 2006). För att framställa dessa selektiva ytor kan nanolitografiska 
metoder användas (Bunk, 2003, 2005). Alternativt kan aktinfilamenten styras med elektriska 
fält eftersom aktinet är negativt laddat. Vid försök med ett elektriskt fält på 104 V/m har man 
uppmätt krafter verkande på aktinet motsvarande 2 pN per mikrometer av filamentets längd 
(Riveline o. a., 1998). Molekylära skyttlars potentiella förmåga att fästa och lossa last är 
också av intresse eftersom materialtransport utgör ett viktigt användningsområde. Ett  
problem med aktinet är dock att filamentet roterar ett varv runt sin längsgående axel per 
mikrometer det förflyttar sig längs myosinet (Sase o. a., 1997). Eventuell last kommer alltså 
att "klämmas" mellan aktinet och den myosinklädda ytan. Detta problem kan dock undvikas 
om myosin II ersätts av myosin V, vars steglängd stämmer bättre överrens med aktinets 
spiralformiga upprepning (Tyska & Mooseker, 2003). Om man slutligen skall nämna några 
metoder för att reglera skyttlarnas hastighet, så ligger kanske justering av ATP-
koncentrationen eller temperaturen i lösningen som omger dessa proteiner, närmast tillhands. 
 
1.3.2. Rotationsrörelse 
Den mest kända motor som är uppbyggd av proteiner och kan åstadkomma en roterande 
rörelse är förmodligen den s.k. F1-ATPase, se figur 4a. Motorn består av 21-25 enheter 
(Arechaga & Jones, 2001). Om man vill jämföra proteinkomplexet med t.ex. en elmotor, så 
kan man säga att α- och β-proteinerna motsvarar statorn, a-, b- och δ-proteinerna utgör en arm 
som håller fast statorn och c-, γ- och ε-proteinerna motsvarar rotorn. Fortsatt undersökning av 
denna motor har visat att det räcker med proteinerna α, β och γ för att åstadkomma en rotation 
(Noji o. a., 1997, se figur 4b). Obelastad kan αβγ−motorn nå varvtal på 100 varv per sekund 
och vridmomentet har beräknats överstiga 40 pNnm. Verkningsgraden är också mycket god; 
cirka 90 % (Vogel, 2005), vilket nästan är i klass med en konventionell elmotor vars 
verkningsgrad är 97 % (Tixador, 1999). Tänkbara användningsområden för dessa roterande 
nanomotorer kan vara drift av pumpar, propellrar, etc. 
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1.4. Principer för tekniker som används i den aktuella studien 
 
1.4.1. Fluorescens 
Molekyler som utsätts för elektromagnetisk strålning som är ultraviolett eller som ligger inom 
det synliga spektrumet kan återutsända denna strålning med en lägre frekvens (Bransden & 
Joachain, 1983). Detta fenomen kallas för fluorescens och de energiövergångar som 
molekyler genomgår när de träffas av fotoner är bundna att följa Franck-Condon principen, se 
figur 5. Grundläggande för denna princip är att den tid som det tar för en elektron att byta 
orbital är nästan obefintlig i förhållande till periodlängden för atomkärnornas 
svängningsrörelser, d.v.s. atomkärnorna i molekylen hinner inte byta position i förhållande till 
varandra när elektronen byter orbital. Avståndet mellan atomkärnorna är alltså konstant när 
elektronen byter orbital. När elektronens omloppsbana ökar i omkrets så minskar den negativa 
laddningsfördelningen mellan atomkärnorna, vilket leder till att de repellerande krafterna 
mellan dessa ökar. Som en konsekvens av detta ökar även jämviktsavståndet mellan 
atomkärnorna då molekylen exciteras. Sedan förlorar molekylen vibrationsenergi när den 
kolliderar med andra molekyler, dess temperatur sjunker alltså. Energiförlusten sker också 
mycket snabbt så molekylen hinner oftast nå den lägsta vibrationsnivån i det exciterade 
tillståndet innan den spontant återgår till grundtillståndet under utsändandet av en foton. 
Inkommande foton har alltså högre energi än utgående varför den utgående strålningen har 
lägre frekvens än den inkommande. 
 

Figur 4a: F1-ATPase-motor. Motorn är uppbyggd av 
8 slags proteiner. Då protoner (H+) passerar i en 
kanal mellan a- och c-proteinerna  försätts rotorn i 
rörelse, vilket i sin tur leder till syntetisk 
framställning av ATP i statorn. ATP kan under vissa 
förhållanden även hydrolyseras till ADP och Pi i 
statorn, varvid protonflöde och rotation blir omvänt. 

Figur 4b: αβγ-motor. I denna version bildar 3 α- och 
3 β-proteiner en toroid vari γ-proteinet roterar vid 
tillsats av ATP. Ett fluorescensmärkt aktinfilamentet 
som indikerar γ-proteinets rotation är fäst vid detta 
via streptavidin.  
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1.4.2. In vitro motilitet 
Det är svårt att studera vissa aspekter av växelverkan mellan proteiner i en levande arbetande 
muskel. Därför har man skapat en konstlad miljö där samverkan mellan dessa motorproteiner 
kan studeras genom att de isolerade proteinerna placeras på en glasyta (Kron o. a., 1991). Av 
dessa s.k. in vitro testsystem (in vitro motility assay; IVMA) finns det två versioner; 
glidanalys och kulanalys (Howard, 2001). I analyssystemen förflyttas aktin-filament och 
myosin-motorer i förhållande varandra. När bränsle i form av ATP tillförs strävar myosinet att 
klättra mot aktintrådarnas plusände (den ände där nya monomerer företrädesvis adderas). 
Myosinhuvudet kan endast binda i en position i förhållande till aktinfilamentet och i denna 
position är myosinet bundet att avancera mot aktinets plusände. I figur 6 visas båda 
versionerna av IVMA. Glidanalys var den metod som användes i denna studie (se 
Fjärrstyrning av aktin i Material och metoder).  
 

+ aktin -

myosin

+ aktin -

kula täckt
av myosin 

 
 
 
 

Figur 5: En molekyls energiövergångar vid 
fluorescens enligt Franck-Condon principen. 
E är molekylens energi och R är avståndet 
mellan atomkärnorna i molekylen. R0 och 
R′0 är jämviktsavståndet mellan 
atomkärnorna i grund- respektive exciterat 
tillstånd. υ och υ´ är molekylens 
vibrationsnivåer vid de olika tillstånden. 
Den längsta linjen i diagrammet 
symboliserar energiövergången som sker i 
molekylen när den exciteras av en foton. De 
korta övergångarna i det exciterade 
tillståndet representerar förlust av 
vibrationsenergi. Fotonemissionen 
illustreras av den näst längsta linjen i 
diagrammet.  

Figur 6: Glidanalys ovan och kulanalys till höger. 
Vid glidanalys fästs myosinet på ett objektglas och 
aktinet glider ovanpå myosinet med minusänden 
först. Kulanalys innebär att aktinet fästs på ett 
objektglas och myosinet binds till glas- eller 
plastkulor vars diameter är cirka 1 µm. Dessa kulor 
rör sig vid försöket mot aktinets plusände.  
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1.4.3. Effekter av elektriska fält på proteiner i lösning 
1.4.3.1. Elektrofores 
Elektrofores innebär förflyttning av laddade partiklar i en lösning m.h.a. ett elektriskt fält 
(Westerlund, 2002). Förflyttningen orsakas ej av något vätskeflöde utan av direkt påverkan 
från det elektriska fältet på den laddade partikeln. Eftersom olika proteinmolekyler kan vara 
elektriskt laddade vid olika pH-värden har elektrofores visat sig vara ett effektivt verktyg för 
att separera olika proteiner från varandra. Separationen baseras på att molekylernas rörelse i 
det elektriska fältet har olika hastighet och riktning, vid olika storlek och tecken på 
proteinernas nettoladdning. Vid den ursprungliga versionen av elektrofores lät man en gel 
flyta ut likt en sträng på en yta. Proteinerna placerades sedan i mitten av gelsträngen som 
spänningssattes, varvid molekylerna började vandra i gelen. Emellertid har denna metod vissa 
nackdelar både vad avser separationseffektivitet och tidsåtgång varför man på senare år börjat 
att separera proteiner i glaskapillärer med en innerdiameter av endast 50-75 μm. 
Kapillärelektrofores har visat sig vara en  snabb och tillförlitlig metod som är lika effektiv för 
att separera små joner som för att separera stora komplicerade molekyler. 
 
1.4.3.2. Elektroosmos 
Elektroosmos är ett elektrokinetiskt fenomen som uppträder om en elektrolyt på en 
elektrostatiskt laddad yta utsätts för ett elektriskt fält som är parallellt med ytan. Detta 
fenomen innebär att elektrolyten försätts i rörelse parallellt eller antiparallellt med det 
elektriska fältet (Westerlund, 2002). Det elektroosmotiska flödets riktning och hastighet (veo) 
kan beräknas med formeln: 
 

Ev eoeo μ=                                                                                                                               (1) 
 
där μeo är den elektroosmotiska mobiliteten och E är den elektriska fältstyrkan. Mobiliteten i 
sin tur fås ur sambandet: 
 

ηζεμ −=eo                                                                                                                             (2) 
 
där ε är kapacitiviteten hos elektrolyten, ζ är den elektrokinetiska potentialen som också 
kallas för zeta-potential och η är elektrolytens viskositet. För att beskriva zeta-potentialens 
position i förhållande till den elektrostatiskt laddade ytan krävs en analys av elektrolytens 
jonfördelning närmast denna yta. Skiktet närmast en glasyta innehåller exempelvis endast 
positiva katjoner som är elektrostatiskt attraherade av glasets negativa ytladdning. Denna 
laddning beror på att negativt laddade silikatjoner bildas i glasytor vid vattenkontakt enligt 
reaktionen: SiOH ↔ SiO− + H+ (Behrens & Grier, 2005). Men det uppstår också van der 
Waals-bindningar och kemiska bindningar mellan vissa av katjonerna i elektrolyten och 
glasytan och följaktligen blir dessa joner mycket starkt bundna till ytan. Bindningarna är så 
starka så att jonerna förblir orörliga även om det elektriska fältet parallellt med glasytan är 
mycket kraftigt. Detta orubbliga jonskikt närmast en laddad yta brukar gå under beteckningen: 
Stern-lagret och har samma tjocklek som diametern på jonerna det består av. Utanför Stern-
lagret finns det rörliga diffusa lagret som domineras av katjoner och det är i skärningsytan 
mellan dessa två skikt som den elektrokinetiska potentialen befinner sig vilket illustreras i 
figur 7. Vid låga koncentrationer av joner i lösningen har flödet samma riktning som fältet 
och vid höga koncentrationer motsatt riktning, se figur 7, förutsatt att ytan enligt ovan är 
negativt laddad. Vid positivt laddad yta gäller det omvända av detta resonemang. 
Jonkoncentrationen som måste överskridas för att det elektroosmotiska flödet skall byta 
riktning beror främst på vilka joner som elektrolyten innehåller. För glas uppnås denna 
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brytpunkt exempelvis vid 1M för kalium och natrium respektive 10 mM för barium om 
lösningens pH-värde är neutralt (Kirby & Hasselbrink, 2004). Sänks pH till 4 i en elektrolyt 
innehållande kalium når man vändpunkten om jonkoncentrationen är 10 mM (Kosmulski & 
Matijevic´, 1992). Lösningens surhetsgrad har alltså ganska stor inverkan på flödets storlek 
och riktning. Detta beror på att lösningens pH-värde är proportionellt mot hur stor andel av de 
joniserbara ställena i glasytan som joniseras (Behrens & Grier, 2005), vilket i sin tur påverkar 
ytladdningens belopp, se figur 7. Vidare är elektrolytens temperatur en faktor som påverkar 
zeta-potentialen. Man har vid försök funnit att zeta-potentialens belopp ökar då temperaturen 
höjs i den omgivande lösningen (Evenhuis o. a., 2006). För att teoretiskt bestämma zeta-
potentialens storlek kan man utgå från formeln för storleken på potentialen (Ψ) i en elektrolyt 
på avståndet x från en laddad yta (Shaw, 1997): 
 

( )
( )x

x
ze

TkB

κγ
κγ

−−
−+

=Ψ
exp1
exp1ln2                                                                                                     (3) 

 
där kB är Boltzmanns konstant, T är elektrolytens temperatur i Kelvin, z är beloppet på 
jonernas laddning och e är elementarladdningen. Parametern κ som är inversen på 
Debyelängden ges av formeln: 
 

TkzcNe BA εκ 222=                                                                                                              (4) 
 
där NA är Avogrados konstant och c är jonkoncentrationen i elektrolyten. Slutligen ges värdet 
på den dimensionslösa parametern γ av uttrycket: 
 

( )
( ) 12exp

12exp

0

0

+Ψ
−Ψ

=
Tkze
Tkze

B

Bγ                                                                                                           (5) 

 
där Ψ0 är potentialen vid glasytan, vars förhållande till glasets ytladdning (σ0) ges av: 
 

Tk
zeTkcN

B
BA 2

sinh8 0
0

Ψ
= εσ                                                                                                    (6) 

 
eller 
 

TkcNze
Tk

BA

B

ε
σ

8
sinh2 01

0
−=Ψ                                                                                                 (7) 

 
Om man sätter x = dStern (Sternlagrets tjocklek) i (3) fås ett uttryck för zeta-potentialen: 
 

( )
( )Stern

SternB

d
d

ze
Tk

κγ
κγζ

−−
−+

=
exp1
exp1ln2                                                                                                (8) 

 
Det bör dock påpekas att (8) ej ger ett tillförlitligt resultat under alla förhållanden. Vid en 
närmare analys av ekvationerna (4)-(8) fås förhållandena: σ0 < 0 ⇒ ζ < 0 och σ0 > 0 ⇒ ζ > 0. 
Enligt (8) har zeta-potentialen alltid samma tecken som glasytans laddning. Vid hög jonstyrka 
och/eller lågt pH kan dock ζ vara positiv då σ0 är negativ (Kirby &Hasselbrink, 2004, 
Kosmulski & Matijevic´, 1992). I figur 7 nedan illustreras alternativen; låg jonstyrka vid 



 
 

 
 

15

neutralt pH och något högre jonstyrka vid lågt pH. Betraktar man den genomsnittliga 
potentialen vid glasytan (Ψ0) så är skillnaden mellan figurhalvorna stor. Till höger är antalet 
kaliumjoner vid glasytan nästan lika stort som antalet SiO−-joner, vilket reducerar beloppet 
hos Ψ0 kraftigt. Vidare är den genomsnittliga potentialen (ζ ) i skärningsytan mellan Stern-
lagret och det diffusa lagret (DL) förhållandevis starkt negativ till vänster och svagt positiv till 
höger. Att ζ är positiv i den jonstarka lösningen beror på att de K+-joner som är bundna till 
glasytan befinner sig närmare DL än SiO−-jonerna i glasytan. Detta kompenserar att 
silikatjonerna är något fler än kaliumjonerna. Vad beträffar DL så är dess tjocklek 
approximativt lika med Debyelängden, som är inversen på parametern κ. Tjockleken hos DL 
är alltså omvänt proportionell mot roten ur lösningens jonkoncentration. Genom att beräkna κ 
för de aktuella lösningarna fås att DL är ca 100 respektive 30 nm. Joninnehållet i DL är också 
starkt avgörande för vilken riktning det elektroosmotiska flödet får, eftersom det vill dra 
lösningen ovanpå med sig. Till vänster i figuren har jonerna i DL övervägande positiv 
laddning, eftersom ζ är negativ, vilket medför ett flöde i fältriktningen (E). Till höger är dessa 
förhållanden omvända. Men det elektroosmotiska flödets uppkomst borde också bero på att en 
stor del joner med samma tecken som ζ repelleras i riktning från glasytan och hamnar strax 
under vätskeytan. Där lägger sig förmodligen dessa joner på linje och förmår alltså inte att dra 
så mycket lösning med sig. Om de negativa jonerna i den vänstra figurhalvan t.ex. skulle dra 
lika mycket lösning med sig som de positiva så skulle ju det totala flödet utebli. Man har dock 
vid försök med elektroosmos i mikrokanaler sett att flödeshastigheten i mitten av en kanal är 
något lägre än vid kanalens vägg (Sinton & Li, 2003). Detta skulle kunna tyda på att joner 
med lika tecken i förhållande till ζ bromsar flödet till viss del. Någon fullständig fysisk 
förklaring till fenomenet elektroosmos saknas alltså (Pikal, 2001). 
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1.4.3.3. Uppvärmningseffekter 
När joner eller andra laddade partiklar i en lösning försätts i rörelse av ett elektriskt fält ökar 
elektrolytens temperatur (Westerlund, 2002). Denna uppvärmning av, exempelvis en 
vattenbaserad elektrolyt, härrör huvudsakligen från den friktion som uppstår då partiklarna 
krockar med vattenmolekylerna, men en marginell värmeutveckling uppstår även när negativt 
och positivt laddade partiklar kolliderar och när partiklar och vattenmolekyler i det rörliga 
diffusa lagret glider på det orörliga Stern-lagret. För att friktionsvärmen ej skall bli alltför hög 
bör det elektriska fältet ej vara kraftigare än nödvändigt samtidigt som jonkoncentrationen i 
lösningen hålls så låg som möjligt. Vidare är värmeavledningen bäst om tvärsnittsarean i de 

Figur 7: Jonfördelning i ett 100 μm tjockt skikt kaliumkloridlösning på en glasyta. Vänstra delen av figuren 
representerar koncentrationen 10 mM vid neutralt pH-värde och den högra 100 mM vid ett pH strax under 4.  
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cylindriska eller rektangulära kanalerna som utgör behållare för elektrolyten är så liten som 
möjligt. En mindre tvärsnittsarea ger också lägre uppvärmning av lösningen eftersom 
effektutvecklingen i en ledare är proportionell mot dess area. Minskning av 
elektrolytbehållarens tvärsnittsarea innebär alltså att elektrolyten kan utsättas för en högre 
potentialskillnad utan att effektutvecklingen ökar. 
 
1.4.4. Orientering av myosinfilament i lösning m.h.a. elektriskt fält 
En metod, förutom vad som nämnts ovan (se 3.1., 4.2.), att styra aktinets rörelseriktning vid 
glidanalys kan vara att utsätta motorfragmentet heavy meromyosin (HMM) som studeras i det 
aktuella fallet för ett elektriskt fält när det fäster på objektglaset. Eftersom vissa av de 
aminosyror som HMM:et består av är elektriskt laddade och dessa laddade aminosyror ej är 
symmetriskt placerade uppstår ett elektriskt vridmoment (Me) som tenderar att orientera 
HMM-molekylerna parallellt med fältriktningen. Emellertid motverkas det elektriska 
vridmomentet av ett Brownskt moment (MB) som uppstår då vattenmolekyler med 
värmerelaterad rörelseenergi krockar med HMM:et. En HMM-molekyl som inte påverkas av 
något elektriskt fält kommer att rotera oavbrutet. Denna rotation upphör då Me = MB.   
 

( ) θθ sinpEM e =                                                                                                                       (9) 
 
(Nordling & Österman, 1999), p är dipolmoment, E är elektrisk fältstyrka och θ är dipolens 
vinkelposition i förhållande till det elektriska fältet. För att  bestämma MB kan man utgå ifrån 
ekvipartitionsteoremet (Nordling & Österman, 1999). Enligt detta teorem är kBT/2 den 
genomsnittliga energi som är förknippad med varje frihetsgrad hos en molekyl. Den mest 
intressanta frihetsgraden i det här fallet är myosinfilamentets rotation runt en axel ortogonal 
mot glasytan där filamentet skall fästa. Axeln, som symboliseras av y-axeln i fig. 8, antas 
även vara ortogonal mot det elektriska fältet. Enligt ekvipartitionsteoremet är rotationsenergin 
runt denna axel kBT/2, vilket leder till:   
 

( ) 2/TkM BB =θ                                                                                                                       (10)                        
 
där θ är vinkeln mellan filamentet (S2) och x-axeln i planet som sammanfaller med glasytan, 
se fig. 8. Förhållandet Me(θ ) = MB(θ ) ger: 
 

( ) θθ sin2/ pTkE B=                                                                                                               (11) 
 
där E(θ ) är den elektriska fältstyrka som krävs för att myosinfilamentens genomsnittliga 
vinkel i förhållande till fältet skall vara lika med θ. Förutom energin som är förknippad med 
varje frihetsgrad (kBT/2) och vinkeln θ så är alltså E(θ ) endast beroende av parametern p: 
 

qdp =                                                                                                                                     (12) 
 
(Nordling & Österman, 1999), q är beloppet hos plus- och minusladdningen som dipolen 
består av och d är avståndet mellan dem. HMM är ingen dipol vid pH 7, men det elektriska 
momentet som skapas runt HMM-molekylens hydrodynamiska centrum (chyd), se figur 8, kan 
liknas vid ett dipolmoment där plusladdningen saknas. Det elektriska momentet motsvarar 
alltså ett halvt dipolmoment. Antag att chyd befinner sig mitt emellan laddningarna, att q = Qeff 
och att d = 2r, då erhålls: 
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rQp eff=                                                                                                                                  (13) 
 
där Qeff är den totala effektiva laddningen hos HMM och r är avståndet mellan Qeff och chyd (se 
fig.8). Eftersom det bildas ett moln av joner runt en elektriskt laddad partikel i en elektrolyt, 
blir beloppet på den effektiva laddningen (Qeff) något lägre än beloppet på partikelns verkliga 
laddning. För att bestämma Qeff hos det aktuella myosinet kan följande formler användas: 
 

( )rr
Q

κπε
ζ

+
=

14
                                                                                                                   (14) 

 
(Shaw, 1997), där ζ är partikelns zeta-potential, Q är den verkliga laddningen och ε är 
kapacitiviteten hos elektrolyten. Vidare är r partikelns radie och κ är som tidigare nämnts 
inversen av Debyelängden (se (4)). Formeln är egentligen avsedd för en sfärisk partikel men 
kan approximativt användas i detta fall. Vidare gäller: 
 

rqV πε4/=                                                                                                                             (15) 
 
(Nordling & Österman, 1999), där V är potentialen som skapas på avståndet r från laddningen 
q. Förutsätt att V = ζ, q = Qeff och att laddningen befinner sig i myosinets centrum. En 
omskrivning av (15) ger då: 
 

ζπε rQeff 4=                                                                                                                           (16) 
 
Kombineras (14) och (16) erhålls: 
 

r
QQeff κ+

=
1

                                                                                                                           (17) 

 
Vid beräkningen av Qeff för myosinet i fig. 8 förutsätts att elektrolyten är ganska svag (10 
mM) och monovalent, enligt (4) är då κ 107 m-1. Vidare antas att S1:s radie varierar mellan 2 
och 3 nm och att S2:s radie är 1 nm. Detta ger att Qeff för HMM:et är -75,2 e. För att 
bestämma Qeff :s position hos myosinet kan följande formel användas: 
 

effii i QrqR /∑=                                                                                                                      (18) 

 
där R är avståndet mellan S2:s högra ände och Qeff , se fig. 8, qi är de effektiva laddningar vars 
summa utgör Qeff och ri är dessa mindre laddningars avstånd till S2:s högra ände. Ekvation 
(18) ger att Qeff :s position är 39,2 nm från S2:s högra ände. Nu återstår att bestämma chyd:s 
position m.h.a. formeln: 
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SS

SSSS
hyd

ddc
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+

=
ζζ

ζζ                                                                                                          (19) 

 
avståndet i x-ledd från S1:s centrum till S2:s högra ände: dS1 = 62 nm, avståndet från S2:s 
centrum till S2:s högra ände: dS2 = 62/2 = 31 nm enligt fig. 8, ζ⊥S1 och ζ⊥S2 är 
friktionskoefficienterna för vinkelrät rörelse mot S1:s respektive S2:s långsida. Dessa värden 
kan nu erhållas genom insättning av lämpliga värden på L och d i följande formel:  
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( ) 84,0/ln
4

+
=⊥ dL

Lπηζ                                                                                                                (20) 

 
(Howard, 2001), där L och d är cylinderns längd respektive diameter. Om viskositeten är 1 
mPas och de i fig. 8 angivna måtten för S1 och S2 sätts in i (20) ger (19) att chyd befinner sig 
45,4 nm från S2:s högra ände. Vid rotationspositionen som illustreras längst ned i fig. 8 
användes samma metod som ovan, dock med skillnaden att en friktionskoefficient för rörelse 
parallellt med cylinderväggen fick användas för S1. Här blev resultatet att avståndet mellan 
chyd och S2:s högra ände är 43,7 nm. Ett genomsnittligt värde för det hydrodynamiska 
centrumets avstånd från S2:s högra ände är alltså 44,6 nm. Detta leder till att HMM kan 
förväntas ha samma hydrodynamiska rotationsegenskaper och därmed diffusionskoefficient 
för rotationsrörelse (Dr) som en cylinder med längden 89,2 nm och diametern 2 nm. 
 

rBr TkD ζ/=                                                                                                                           (21) 
 
(Ziebert, 2006), där ζr är friktionskoefficienten för rotationsrörelsen hos en cylinder. 
 

( ) 66,0/ln3

3

−
=

dL
L

r
πηζ                                                                                                              (22) 

 
(Howard, 2001), om η är 1 mPas, L är 89,2 nm och d är 2 nm, fås att ζr är 2,1·10−25 Nsm. 
Vidare ger (21) att Dr är 19,7·103 s-1. Vid försök med HMM, har man beräknat att Dr är 
17,4·103 s-1 (Torre & Bloomfield, 1980) och 18·103 s-1 (Cardinaud & Bernengo, 1985). Att 
beräkna Dr är ej nödvändigt för att bestämma chyd:s position. Samstämmigheten mellan det 
beräknade värdet för Dr och de experimentella ovan, visar dock att det är rimlig att antaga att 
chyd befinner sig 44,6 nm från S2:s högra ände. Om Qeff är -75,2 e och det genomsnittliga 
avståndet mellan Qeff och chyd är 5,4 nm, se fig. 8, kan ”dipolmomentet” för HMM bestämmas 
till 65·10−27 Cm m.h.a. ekv. (13), vilket motsvarar 19,5·103 D. Tidigare resultat har visat att 
”dipolmomentet” för HMM är 1,8·103 D vid pH 7,3 (Cardinaud & Bernengo, 1985). Den 
största orsaken till den stora avvikelsen borde vara att Cardinaud & Bernengo använde en 
elektrolyt som var mångdubbelt kraftigare vad beträffar joninnehållet i förhållande till den 
elektrolyt som ligger till grund för beräkningarna ovan. Vid försök att bestämma 
dipolmomentet hos myosinets huvud (S1), har man funnit att detta moment sjunker kraftigt 
om jonstyrkan i den omgivande lösningen höjs (Eden & Highsmith, 1997). Om 
jonkoncentrationen eller jonstyrkan hos elektrolyten är högre blir ju κ större vilket reducerar 
Qeff enligt (17). Jonkoncentrationen bör också hållas så låg som möjligt för att reducera 
uppvärmningen av elektrolyten. Uppvärmning av elektrolyten är ju ett ganska stort problem 
vid dessa höga fältstyrkor. En bidragande orsak till skillnaden mellan resultaten kan dock vara 
att formel (14) ej är lämplig att använda då partikeln är cylinderliknande. Denna formel 
används ju som utgångspunkt för att bestämma Qeff. Om θ antas vara ± 0,2 rad och det 
beräknade värdet på ”dipolmomentet” 65·10−27 Cm används så ger ekv. (11) att erforderlig 
elektrisk fältstyrka är 160 kV/m vid rumstemperatur. 
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Figur 8: Myosin i elektriskt fält. Överst i figuren symboliserar E det elektriska fältet, θ är utfallsvinkel i 
förhållande till de Brownska och elektrodynamiska krafterna som verkar på myosinet. Därunder redovisas 
avståndet mellan chyd och Qeff vid rotation ortogonalt mot S1:s långsida och vid rotation parallellt med S1:s 
långsida. Avstånden anges i nm och laddningarna är elementarladdningar (e), pH-värdet antas vara 7. 
Eftersom myosinhuvudena är mycket rörliga (Highsmith & Eden, 1985) antas deras genomsnittliga position 
vara 180° i förhållande till varandra då de har lika laddning och därmed repellerar varandra. 
Myosinhuvudena förutsätts vidare vara 16,5 nm långa och deras största bredd vara 6,5 nm (Rayment & 
Holden, 1994). För att beräkna längden av S2 kan man använda att 1 nm är proportionell mot 1,67 kDa 
(Cardinaud & Bernengo, 1985). Då den mest sannolika molekylvikten hos S2 är 103,6 kDa (Swiss-Prot) fås 
att S2 är 62 nm lång. Vid elektronmikroskopi har man även mätt att S2 är 62 nm (Stewart & Edwards, 1984) 
och det resultatet används i figuren. De angivna laddningarna är den effektiva utom för det nedre 
myosinhuvudet där den verkliga laddningen anges. Värdena för den verkliga laddningen kommer från Swiss-
Prot.  
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2. Material och metoder 
 
2.1. Flödesceller 
Flödescellen tillverkades av två täckglas som sammanfogades via dubbelhäftande tejp, (figur 
9a). Eftersom ett elektriskt fält skulle gå genom cellen hade två elektroder placerats enligt 
figur 9a. Dessa hade anslutits till ett spänningsaggregat, som kunde uppnå 2 kV. I det första 
försöket belades det undre täckglaset med nitrocellulosa. De följande försöken utfördes utan 
någon beläggning på glaset. Destillerat vatten och en vattenbaserad lösning innehållande 5 
mM KCl användes som elektrolyter. Försök gjordes även att stoppa det elektroosmotiska 
flödet genom cellen med agaros (Riveline o. a., 1998), se figur 9b. Syftet med att använda 
agaros var att den tillät de strömförande jonerna att passera samtidigt som den stoppade 
vattenmolekylerna. Agaroslösningen baserades på en s.k. washbuffert och innehöll 2 % 
agaros. Washbufferten, vars pH-värdet hade justerats till 7,4 m.h.a. KOH, innehöll 25 mM 
imidazol (C3H4N2∗HCl), 4 mM MgCl2*6H2O, 4 mM EGTA (Ethylene Glycol Tetraacetic 
Acid), 2 mM NaOH och 25 mM KCl. Den totala jonkoncentrationen i agarosgelen var således 
ganska hög; 25  mM K+, 58 mM Cl-, 4 mM Mg2+ och 2 mM Na+. Den höga 
jonkoncentrationen i agarosen valdes för att huvuddelen av spänningsfallet mellan 
elektroderna i fig. 9b skulle vara inne i flödescellen. Agarosens gel temp. var 35-37 °C och 
dess smältpunkt 87-89 °C. Både lösningen i cellen och den strömförande lösningen utanför 
cellen innehöll 5 mM KCl. 
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I ett försök placerades flödescellen under en elektrolytbehållare som var delad på mitten. 
Jonernas enda väg från en sida av behållaren till den andra var således genom cellkanalen 
mellan det undre och det övre täckglaset, se figur 10. Arrangemangets syfte var att vätskan 
över flödescellen skulle förbättra värmeavledningen från cellen. Elektrolyten innehöll återigen 
5 mM KCl. 
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Figur 9a: Flödescell. Cellen sammanfogades m.h.a. 
dubbelhäftande tejp. Glasens dimensioner var 60x24 
respektive 18x18 mm. 

Figur 9b: Flödescell med agaros. En uppvärmd 
lösning innehållande 2 % agaros applicerades vid 
cellens ingångar där den fick stelna.  

Figur 10: Flödescell 
under elektrolyt-
behållare (längssnitt). 
Utvändiga mått på 
behållaren var 
74,5x32,5x14,5mm. 
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2.2. Kylanordning för flödescell 
Eftersom stationär vätska över flödescellen visade sig vara otillräcklig som värmeavledare vid 
kraftiga el-fält konstruerades en något mer avancerad kylutrustning enligt figur 11. 
Effektutvecklingen i cellen simulerades med ett egentillverkat värmeelement som ersatte 
flödescellen i dess tänkta position under kylaren. Fyra olika kylmedel testades, smältande is, 
40 % glykol, 33 % etanol och 23,3 % NaCl. De tre sistnämnda lösningarna var vattenbaserade 
och höll en temperatur av -20 °C.   
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2.3. Elektroosmotiskt flöde i kapillär 
Det elektroosmotiska flödet i en kapillär uppmättes på ett objektglas enligt figur 12. 
Vid experimenten användes två olika vattenbaserade elektrolyter, dels en lösning innehållande 
3 mM KCl samt en washbuffert (se flödesceller, agaroslösning). Washbufferten späddes dock 
till 25 % av sin ursprungliga koncentration för att reducera värmeutvecklingen i kapillären. 
Den utspädda buffertens koncentration av fria joner som påverkade det elektroosmotiska 
flödet var; 6,25  mM K+, 14,5 mM Cl-, 1,0 mM Mg2+ och 0,5 mM Na+. Som indikator för 
flödet användes Ekströms gröna karamellfärg som innehöll vatten, glycerol: E422, 
färgämnen: E104, E131 och etanol. 
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Figur 11: Kylanordning för flödescell. Värmeelementet 
fästes under kylblocket med ett tunt lager Casco 
elastisk tätningsmassa som var silikonbaserad och 
därför borde ha haft god värmeledningsförmåga 
eftersom värmekonduktiviteten hos silikon är relativt 
hög (Nordling & Österman, 1995). Temperaturen 
mättes på två ställen, dels i botten av kylaren med en 
trådgivare samt under värmeelementet med en 
foliegivare. Värmeelementet bestod av två 18x18x1 
mm täckglas och en slinga resistanstråd. Elementet 
sammanfogades med värmebeständigt snabblim och 
dess inre resistans uppmättes vara 2,3 Ω. 

Figur 12: Kapillär på objektglas för mätning av 
elektroosmotiskt flöde. Kapillärens inner- och 
ytterdiameter var 50 μm respektive 0,3 mm. 
Vakuumfett användes för att skydda mot 
kortslutning då det hindrade elektrolyten att krypa 
utvändigt längs med kapillären. Fettsträngarna 
fixerade också kapillären på glaset. 
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2.4. Effektutveckling i kapillär 
Försöket utfördes för att testa om elektrolyten i en kapillär kunde utsättas för mycket höga 
elektriska fältstyrkor, ca. 1000 kV/m, utan att elektrolyten blev överhettad. Tidigare försök 
med kapillärer hade visat att ju mindre innerdiameter kapillären hade ju högre fältstyrka tålde 
elektrolyten innan den blev för varm. Eftersom de minsta kapillärerna som fanns att tillgå på 
institutionen, med en innerdiameter på 50 μm, ej klarat högre fältstyrkor än 100 kV/m 
användes en kapillärdraganordning för att framställa en tunnare kapillär, se figur 13. Önskade 
mått på de dragna kapillärerna var 300 μm  ytter- och 20 μm innerdiameter. Detta ger att 
önskat förhållande mellan ytter- och innermått var 15:1. De kapillärer som fanns att tillgå för 
att framställa de tunnare hade 1,5 mm ytter- och 0,8 mm innerdiameter och följaktligen 
förhållandet 1,9:1. Förhållandet mellan ytter- och innerdiameter måste alltså ändras. Detta 
åstadkoms med m.h.a. draganordningen i fig. 13. Först spändes kapillären fast i gripklorna 
m.h.a. spännskruvarna. Sedan kopplades en spänning på mellan värmespiralens ändar för att 
få glaset att flyta nedåt inne i spiralen och bilda den smälta av uppvärmt glas som illustreras 
uppe till höger i fig. 13. Jämfört med utgångsämnet är förhållandet mellan ytter- och 
innerdiameter kraftigt förändrat i smältan. Därefter lät man den rörliga änden röra sig mycket 
långsamt nedåt. Eftersom glaset hade stelnat under sträckzonen bildades det krafter i 
sträckzonen som symboliseras av de två pilarna i fig. 13. Dessa krafter resulterade i att 
samtidigt som kapillärväggen sträcktes och blev tunnare minskade också kapillärkanalens 
diameter ytterligare. 
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En 8 mm lång bit av den dragna kapillären placerades sedan på ett objektglas, se figur 14. 
Elektrolyten som användes var 25 % washbuffert. 
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Figur 13: Kapillärdraganordning till vänster och 
kapillär till höger.  

Figur 14: Kapillär på objektglas för test av 
effektutveckling. Som i figur 12 användes 
vakuumfett för elektrisk isolering och för fixering av 
kapillären. Dock applicerades endast en sträng då 
kapillären var ganska kort. 
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2.5. Kapillär i elektrolyt med skiljevägg av silikongummi 
För att nå en elektrisk fältstyrka på 1000 kV/m i kapillärens kanal med dåvarande 
spänningsaggregat fick kanalens längd ej överstiga 2 mm. Eftersom dessa korta kapillärer var 
svåra att hantera på objektglas enligt föregående försök (bl.a. var risken för överslag stor) 
konstruerades en anordning enligt figur 15. Syftet med detta försök var att undersöka 
silikongummits förmåga att täta runt kapillären. 
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2.6. Fjärrstyrning av aktin 
Vid detta experiment gjordes försök att orientera aktinfilament m.h.a. ett elektriskt fält. I 
stället för flödescell som brukar användas vid IVMA-försök användes en kapillär i vilken 
aktinet kunde växelverka med myosinet. Först sögs en nitrocellulosalösning in i kapillären 
m.h.a. en spruta. Lösningen blåstes snabbt ut igen och den lösning som fanns på 
kapillärväggarna fick torka in. Anledningen till behandlingen med nitrocellulosa var att 
myosinet eller snarare motorfragmentet heavy meromyosin (HMM) skulle kunna fästa i en 
fungerande form på glaset, d.v.s. så att det kunde förflytta aktin med ATP som energikälla. 
Efter att HMM:et sprutats in i kapillären tillfördes fluorescent aktin. Slutligen fylldes 
kapillären med en lösning innehållande adenosintrifosfat (ATP) och joner som var 
nödvändiga för myosinets funktion. För att kapillären skulle kunna studeras i 
fluorescensmikroskopet placerades denna sedan på ett täckglas enligt figur 16. 
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Figur 16: Kapillär på täckglas för IVMA-försök. 
Likt tidigare försök användes vakuumfett för 
elektrisk isolering och för att fixera kapillären på 
glaset. Immersionsoljan, som applicerades runtom 
kapillären, hade samma brytningsindex som glas. 
Oönskade brytningar förhindrades alltså när ljuset 
passerade ut genom kapillärväggen för att gå vidare 
genom täckglaset. 

Figur 15: Kapillär i elektrolytrör. Först monterades 
kapillären i gummit och dess ändar pluggades igen 
med vakuumfett så att ingen ström skulle kunna gå 
genom kapillärkanalen. En elektrisk spänning 
kopplades sedan på över kapillären och eventuella 
strömmar mellan "elektrolytrörshalvorna" noterades.
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3. Resultat/Diskussion 
 
3.1. Flödescellens konstruktion 
 
3.1.1. Flödescell med destillerat vatten och nitrocellulosa 
När cellen spänningssattes studerades inledningsvis storlek och riktning på det 
elektroosmotiska flödet genom cellen. Som väntat visade sig flödet vara proportionellt mot 
spänningen, men det hade motsatt riktning i förhållande till det elektriska fältet. Flödet 
förväntades ha samma riktning som fältet då zeta-potentialen enligt teorin var negativ, 
eftersom glasytan var negativt laddad och elektrolyten hade mycket låg jonstyrka. En möjlig 
förklaring till den oväntade flödesriktningen kan vara att nitrocellulosans yta var positivt 
laddad och därmed blev zeta-potentialen positiv. Annars hände ingenting dramatiskt förrän 
spänningen ökats till 2 kV vilket gav en fältstyrka på cirka 110 kV/m. Vid denna spänning 
bildades det gasbubblor i cellen och mellan bubblorna kunde en gulfärgad beläggning 
observeras på det undre täckglaset. Bubblorna kan vara resultatet av en kemisk reaktion med 
nitrocellulosa inblandad eller ren vattenånga som uppstått vid kokning i cellen. Att använda 
nitrocellulosa i kombination med mycket kraftiga el-fält verkar således vara förenat med 
komplikationer. 
 
3.1.2. Flödescell med destillerat vatten utan beläggning på undre täckglas 
Huvudsyftet med detta försök var att se hur nitrocellulosabeläggningen i föregående 
experiment påverkade resultatet. Resultatet av försöket med destillerat vatten på en ren 
glasyta i cellen blev att inga tendenser till kokning observerades trots en spänning på 2 kV. 
Förklaringen till detta fås om man jämför strömmen genom cellerna vid en potentialskillnad 
på 1 kV med och utan nitrocellulosa. Denna ström var 0,2 mA med nitrocellulosa men endast 
0,04 mA utan. Nitrocellulosa verkar alltså vara elektriskt ledande och därför olämplig att 
använda när flödescellen skall utsättas för dessa höga fältstyrkor. TMCS-behandlat 
(silaniserat) glas borde inte orsaka samma olägenheter som nitrocellulosan och skulle alltså 
kunna användas istället som fästyta för myosinet. 
 
3.1.3. Flödescell med 5 mM KCl-lösning utan beläggning på undre täckglas 
Eftersom washbufferten som används vid motility-försöken innehåller kaliumklorid testades 
här hur denna jonförening i flödescellens vattenbaserade elektrolyt påverkade 
ledningsförmåga och temperatur i cellen. I tabell 3.1.3. redovisas resultatet av detta försök. 
 
Tabell 3.1.3. 
Strömmar och temperatur i flödescell med 5 mM KCl 

U (kV) I (mA) Tföre (°C) Tefter (°C) 
0,1 0,3 20,6 21,3 
0,2 0,5 20,7 21,8 
0,3 0,7 20,5 21,8 
0,4 0,9 20,5 21,1 
0,5 0,5-2 20,5 21,6 
0,6 - 20,7 28,0 

U är spänningen över cellen, I är strömstyrkan genom cellen i förhållande till spänningen och Tföre och Tefter är 
temperaturen i en vattendroppe ovanpå cellen före och efter försöket. 
 
Att inget strömvärde finns noterat vid 0,6 kV beror på att kokning uppstod i cellen nästan 
omedelbart efter det att spänningen kopplats på, vilket också avspeglar sig i att Tefter vid detta 
försök var märkbart högre än vid försöken med de lägre spänningarna. Det kan också 
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konstateras att den termiska ledningsförmågan mellan elektrolyten i cellen och utsidan av 
cellen var begränsad då vattendroppen på cellens utsida endast höll en temperatur på 28,0 °C 
trots kokning. Anmärkningsvärt är strömvärdet vid 0,5 kV som pendlade upp och ned mellan 
0,5 och 2 mA. Detta fenomen borde bero på att de tunna (0,12 mm) flexibla täckglas som 
cellen består av buktade sig under försöket. Därmed varierade tvärsnittsarean och den 
elektriska ledningsförmågan i cellen. Att glasen buktade sig har troligen två orsaker. Den 
främsta orsaken torde vara att glasen buktade sig när temperaturskillnaden mellan den 
uppvärmda elektrolyten och omgivningen utanför cellen blev stor. Den sida på glasen som var 
vänd mot den varma elektrolyten utvidgade sig mer än den sida som var vänd mot den relativt 
kalla omgivningen. Detta ledde till att glasen buktade sig inåt mot elektrolyten. Men glasen 
kan också ha buktat sig som en följd av att vätsketrycket sjönk i cellen. När värmen inifrån 
cellen spridits till vätskeansamlingarna utanför cellen sjönk ju vätskans ytspänning som är 
temperaturberoende (Lide, 2000). Av detta följde ett minskat vätsketryck i cellen, se fig. 17. 
Som en följd av den minskade tvärsnittsarean minskade värmeutvecklingen i cellen. Detta 
ledde till att cellens temperatur började sjunka och följaktligen började temperaturskillnaden 
mellan elektrolyten och omgivningen att minska. Även vätskeansamlingarnas temperatur 
började att sjunka, vilket ledde till ett ökande vätsketryck i cellen. Detta medförde att 
tvärsnittsarean och därmed värmeutvecklingen ökade. Denna ökning av arean pågick tills dess 
att värmeproduktionen var lika stor som värmeavgivningen. När värmeproduktionen återigen 
överskred värmeavgivningen började tvärsnittsarean på nytt att minska och cirkeln var sluten.   
Slutligen kan konstateras att cellen måste kylas på något vis om spänningsaggregatet skall 
kunna utnyttjas till fullo, vilket innebär en spänning på 2 kV. 
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3.1.4. Flödescell med agaros 
I detta experiment testades lämpligheten att använda agaros som medel för att stoppa det 
elektroosmotiska flödet genom cellen. Modifieringen av flödescellen redovisas i figur 9b. 
Agarosen visade sig vara ett effektivt medel för att eliminera flödet genom cellen. Dock hade 
agarosen tendensen att lossna efter en stund. Det senare berodde troligen på att elektrolytens 
temperatur överskred agarosens smältpunkt (87 °C), vilket är möjligt vid höga spänningar. 
Värmeutveckling i själva agarosen kan också vara en bidragande orsak till problemet samt att 
det elektroosmotiska flödestrycket blev högre vid höga spänningar. Det skulle vara intressant 
att kyla cellen på något vis och se om resultatet förbättras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17: Förhållande mellan elektrolytens ytspänning 
och vätsketrycket i flödescellen. De av heldragen och 
streckad linje innefattade ellipserna representerar hög 
respektive låg ytspänning. Tryckkrafterna som glasen 
utsätts för är ungefär proportionella mot ellipsernas höjd. 
Dessa krafter illustreras av pilarna i mitten av figuren. 
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3.2. Kylning av flödescell 
 
3.2.1. Flödescell under elektrolytbehållare 
Då överhettning av cellen varit ett stort problem vid föregående försök placerades cellen 
under en elektrolytbehållare enligt figur 10. Resultatet av experimentet återges i tabell 3.2.1. 
  
Tabell 3.2.1. 
Strömmar och temperatur i flödescell under elektrolytbehållare 

U (kV) Istart (mA) Istopp (mA) Tföre (°C) Tefter (°C) tkokn. (s) 
0,5 3,3 8,0 25 50 84 
0,6 8,0 17 28,5 37 51 
0,7 5,6 14 28 36 50 
0,8 6,0 13 29 33,5 39 
0,9 13 13 29 31 11 

U är spänningen över cellen, Istart och Istopp är strömmen genom cellen när försöket startades respektive stoppades, 
Tföre och Tefter är temperaturen mätt i elektrolyten direkt ovanpå cellens centrum före och efter försöket och tkokn. 
är tiden från det att försöket startades tills det att kokning uppstod i cellen och försöket avbröts. 
 
Försöket visar att elektrolyten över cellen hade en viss kyleffekt om man jämför med 
föregående då kylning helt saknades. Dock var kyleffekten ej tillräcklig för att klara 2 kV 
spänning utan att cellen upphettades så kraftigt att kokning inträffade. När kokning uppstod i 
cellen vid 0,9 kV hade ”kylektrolytens” temperatur endast stigit 2 °C på 11 s. Detta tyder på 
att värmeöverföringen från cellen till elektrolyten ovanpå var ganska svag. Eftersom cellens 
ingångar var täckta av ett flera millimeter tjockt elektrolytskikt så kunde vätsketrycket i cellen 
hållas konstant och fenomenet med pendlande strömstyrka genom cellen vid en viss spänning 
uppstod aldrig vid detta försök. Startvärdena för strömmen verkar vara linjära mot spänningen 
vilket överensstämmer med teorin, med undantag för värdet vid 0,6 kV. Detta kan bero på att 
läckströmmar gick utanför cellen, en uppenbar risk vid detta försök då cellen nästan var helt 
täckt av elektrolyt. Strömvärdena var också konstant stigande med tiden utom för den högsta 
spänningen där kokning uppstod nästan omedelbart. Ett sätt att kontrollera tillförlitligheten i 
ovanstående resultat är att beräkna elektrolytens konduktivitet d.v.s. den elektriska 
ledningsförmågan (σ) med utgångspunkt från  tabell 3.2.1. och jämföra med teoretiska 
värden. Enligt Nordling & Österman gäller: 
                                                           

RAl /=σ                                                                                                                                 (23) 
 
där l, R och A är ledarens längd, resistans respektive area. Vidare gäller Ohms lag: 
 

IUR /=                                                                                                                                  (24) 
 
där U är spänningen mellan ledarens ändar och I är strömmen genom denna. En kombination 
av (23) och (24) ger: 
 

UAIl /=σ                                                                                                                               (25) 
 
Här är l cellens längd (18 mm) och A är cellens tvärnittsarea (1,3 mm2). Tar man sedan 
spännings- och strömvärden från den första mätningen 0,5 kV resp. 3,3 mA fås att σ är 91 
mS/m. I fig.18 jämförs ledningsförmågan för rent vatten (Light o. a., 2005) med 
ledningsförmågan i en vattenbaserad elektrolyt innehållande kaliumklorid vid olika 
koncentrationer och temperaturer (Lide, 2000). Eftersom värden för 5 mM KCl ej fanns att 
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tillgå fick dessa värden bestämmas m.h.a. kubisk regression i en grafräknare. Med värden från 
Lide och Light som utgångspunkt beräknades först ledningsförmågan hos 5 mM KCl i 
temperaturintervallet 0-50 °C med ekvationen: 
  

dcCbCaC +++= 23σ                                                                                                         (26) 
 
där a, b, c och d är konstanter och C representerar koncentrationen. Med detta resultat som 
utgångspunkt kunde sedan ledningsförmågan i intervallet 50-100 °C beräknas med 
ekvationen: 
 

dctbtat +++= 23σ                                                                                                           (27) 
 
där t står för temperatur. 
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Teori och experiment verkar överrensstämma ganska bra. En lösning innehållande 5 mM KCl 
(25 °C) har en beräknad ledningsförmåga på 70 mS/m enligt fig. 18 och det tidigare 
beräknade värdet från försöket är 91 mS/m. Beräknar man sedan konduktiviteten med 
utgångspunkt från de 8,0 mA som strömmen hann stiga till innan kokning uppstod vid 
spänningen 0,5 kV fås att ledningsförmågan är 222 mS/m. Enligt teorin skulle detta innebära 
att medeltemperaturen i elektrolyten är högre än 100 °C då kokning uppstår eftersom en 
ledningsförmåga på 180 mS/m motsvarar en temperatur hos elektrolyten på 100 °C (fig. 18). 
Även här är alltså den, med utgångspunkt från försöket, beräknade konduktiviteten något hög 
om man jämför med det teoretiskt förväntade värdet. Tänkbara orsaker till dessa avvikelser 
kan vara läckströmmar mellan elektrolytbehållarens halvor och/eller att cellens tvärsnittsarea 
är något större än 1,3 mm2. Men man får också komma ihåg att värdena för 5 mM KCl är 
något osäkra eftersom de ej är experimentella utan endast beräknade, detta gäller i särskilt hög 
grad i intervallet 50-100 °C. Slutligen kan konstateras att konduktiviteten, som lätt bestäms 
med formel enligt ovan skulle kunna användas för att bestämma temperaturen hos 
elektrolyten i cellen då temperaturen kan tecknas som en funktion av ledningsförmågan: 
 

dcbat +++= σσσ 23                                                                                                           (28) 
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3.2.2. Kylanordning för flödescell 
I en serie försök studerades effektiviteten i det system, enligt figur 11, som konstruerats för att 
kyla flödescellen. I tabell 3.2.2. jämförs resultaten från försöken. 
 
Tabell 3.2.2. 
Effektiviteten hos kylsystemet för flödescell vid användande av olika kylmedel 

Kylmedel Imax (A) Tkylare (°C) Pmax (W) 
Isvatten 1,30 4,6 3,9 
Glykol 1,38 1,0 4,4 
Etanol 1,30 2,3 3,9 

Saltlösning 1,47 -6,2 5,0 
Imax är maximal ström som kunde ledas genom värmeelementet utan att temperaturen under elementet översteg 
30 °C, Tkylare är bottentemperaturen i kylaren och Pmax är maximal värmeeffekt som kunde ledas bort. 
 
Pmax beräknades enligt formeln: 
 

RIP 2
maxmax =                                                                                                                             (29) 

 
där R var 2,3 Ω (se Material och metoder). 
 
3.2.2.1. Isvatten 
Isen i flaskan hann ej smälta i samma takt som smältvattnet passerade kylblocket när ventilen 
i figur 11 var helt öppen. Det var således nödvändigt att till flaskan hälla tillbaka en del av det 
smältvatten som passerat kylsystemet, vilket minskade kyleffekten. Med en större 
kylmedelsflaska på 2-3 liter istället för den lilla på 0,5 l som användes vid försöket så skulle 
ismängden kunna ökas och Tkylare sänkas ytterligare, vilket borde leda till förbättrad kyleffekt. 
 
3.2.2.2. Glykol 
Kylvätskan var trögflytande och detta ledde till att vätskan lämnade avtappningsslangen i 
figur 11 droppvis trots att ventilen var helt öppen. Om man ökade diametern på slangar och 
slanganslutningar så skulle flödet och därmed kyleffekten troligen förbättras. 
 
3.2.2.3. Etanol 
Etanollösningen flöt ganska bra genom systemet men gav ej bättre kyleffekt än isvattnet trots 
att den höll en lägre temperatur än isvattnet. Förklaringen till detta resultat fås om man jämför 
kylmediernas värmekapacitet och värmeledningsförmåga. Etanol har mycket lägre värden än 
vatten i båda fallen (Nordling& Österman, 1999) och är därför olämpligt att använda i detta 
sammanhang. 
 
3.2.2.4. Saltlösning 
Vätskan flöt lätt genom systemet och det visade sig att Tkylare nu var avsevärt lägre än då den 
trögflutna glykolblandningen användes, men bottentemperaturen borde kunna sänkas 
ytterligare. Om kylmedelsflaskan i figur 11 och slangförbindningen mellan denna och kylaren 
isolerades termiskt från omgivningen så skulle Tkylare kunna sänkas ännu mer och kyleffekten 
därmed förbättras. Värmeöverföringen mellan värmekälla och kylare skulle kanske också 
förbättras om man bytte ut den silikonbaserade tätningsmassa som nu används mot speciell 
värmeledningspasta. 
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3.2.3. Beräkning av effektutveckling i flödescell 
Effektutveckling i en ledare: 
 

UIP =                                                                                                                                     (30) 
 
En omskrivning av (25) ger: 
 

lAUUI /2σ=                                                                                                                          (31) 
 
Kombineras (30) och (31) erhålls: 
 

lAUP /2σ=                                                                                                                           (32) 
 
Om man förutsätter att elektrolyten håller en temperatur på 30 °C och innehåller 5 mM KCl 
fås att σ är ca. 80 mS/m enligt fig. 18. Vidare antas att U är 2 kV (E är ca. 110 kV/m), A är 
1,8 mm2 och l är 18 mm. Dessa värden insatta i (32) ger att effektutvecklingen i flödescellen 
blir 32 W. Någon eller några av de fyra parametrarna i (32) måste alltså justeras om 
värmeffekten i cellen ej skall överstiga de 5,0 W som kylutrustningen klarar av att leda bort. 
Om man inte vill minska jonstyrkan i elektrolyten eller fältstyrkan genom cellen kvarstår 
cellens tvärsnittsarea (A) som enda alternativ att justera. Detta eftersom ledningsförmågan (σ) 
är direkt proportionell mot jonstyrkan i lösningen enligt diagram 1 och spänningen (U ) och 
cellens längd (l ) påverkar den elektriska fältstyrkan i cellen. En omskrivning av (32) ger: 
 

2/ UPlA σ=                                                                                                                            (33) 
 
Låter man sedan effektutvecklingen vara 5,0 W samtidigt som de andra parametrarna hålls 
oförändrade ger (33) att cellens tvärsnittsarea maximalt får vara 0,28 mm2 om kylutrustningen 
skall räcka till med denna elektrolyt vid maximal spänning. Minskningen av arean 
åstadkommes lämpligast genom att minska cellens höjd till ca. 15 µm. Att reducera 
tvärsnittsarean genom att minska cellens bredd är ej att rekommendera, eftersom man då även 
reducerar arean på det område där värmeöverföring mellan övre täckglas och kylare sker. En 
minskning av cellens bredd i syfte att förhindra överhettning bör alltså endast utföras då det 
visar sig omöjligt att minska cellens höjd.  
 
3.2.4. Reglersystem för celltemperaturen 
Eftersom man ibland eventuellt vill använda avsevärt lägre spänning än den maximala (2 kV), 
som spänningsaggregatet kan leverera, finns ett behov av att kunna reglera kyleffekten. Om 
ett sådant reglersystem saknas finns annars risk att temperaturen i cellen blir för låg under 
vissa förhållanden. Systemet skulle kunna bestå av en mikroprocessor som får information om 
temperaturen i cellen och kylaren. Celltemperaturen fås av (28) och temperaturen i kylaren 
kan mätas med trådgivaren i fig. 11. Genom att ersätta den manuellt styrda ventilen i fig. 11 
med en motorstyrd dito, skulle vätskeflödet genom kylaren och därmed  celltemperaturen 
kunna regleras av processorn.  
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3.3. Kapillärer 
 
Då elektrolyten i flödescellerna snabbt blivit överhettad vid kraftiga elektriska fält, testades 
kapillärer som elektrolytbehållare. Kapillärer med en kanaldiameter på endast några 10-tals 
μm har en ganska stor ytterdiameter (kylyta) i förhållande till kanalens tvärsnittsarea. 
Flödescellerna hade ju däremot en ganska liten kylyta i förhållande till kanalarean. Problemet 
med överhettning av elektrolyten borde alltså vara mindre i dessa kapillärer än i de 
flödesceller som använts tidigare. Mätning eller kontroll av elektroosmotiskt flöde kan också 
vara lättare att utföra om kapillärer används i stället för flödesceller. 
 
3.3.1. Elektroosmotiskt flöde i kapillär 
För att bestämma det elektroosmotiska flödet genom en kapillär placerades denna på ett 
täckglas enligt fig. 12. Som elektrolyt användes en lösning innehållande 3 mM kaliumklorid 
eller 25 % washbuffert. I fig. 19a-c redovisas den elektroosmotiska flödeshastigheten och 
strömmen som passerade genom kapillären. För att teoretiskt beräkna det elektroosmotiska 
flödets magnitud måste zeta-potentialen bestämmas. Då kaliumkloridlösningen är 
symmetriskt univalent (beloppet på laddningen hos plus- och minusjoner är lika) kunde (4), 
(5), (7) och (8) användas för detta ändamål. Om ε är 710 pF/m, σ0 är −320μC/m2  (effektiv 
ytladdning på en glasyta; Behrens & Grier, 2005) och T är 300K ger (4) att κ är 5,6·106m−1 

och (7) att Ψ0 är −64 mV. Av detta följer γ som är −0,54 enligt (5). Låter man sedan dStern vara 
0,26 nm vilket är lika med kaliumjonernas diameter ger (8) att ζ är −63 mV. Genom att 
studera ett tidigare försök (Scales o.a., 1992) uppskattades ζ till ca. –80 mV i en elektrolyt 
innehållande 3mM KCl vid pH 7. Ovanstående resultat (−63 mV) får därför anses vara en 
rimlig approximation då det använda värdet för ytladdningen (σ0) endast är ett riktvärde. 
Viktiga faktorer som påverkar ytladdningen är enligt Behrens & Grier, glastyp, huruvida 
glaset är polerat eller poröst och lösningens jonstyrka. Vad gäller washbufferten kunde inte 
ovanstående ekvationer användas för att bestämma zeta-potentialen eftersom denna elektrolyt 
inte är univalent. Men vid låga zeta-potentialer som i våra studier kan följande formler 
användas (Shaw, 97): 
 

( )xκ−Ψ=Ψ exp0                                                                                                                     (34) 
 

εκσ /00 =Ψ                                                                                                                             (35) 
 
Låter man x vara lika med dStern i (34) erhålls: 
 

( )Sterndκζ −Ψ= exp0                                                                                                               (36) 
 
Hos en sammansatt elektrolyt som washbufferten krävs dock en något mer komplicerad 
ekvation än (4) för att bestämma parametern κ (Miller, 1989): 
 

∑=
i BiiA TkzcNe εκ /22                                                                                                        (37) 

 
Jonstyrkan (I ) i en lösning kan beräknas med formeln: 
 

2/2
ii i zcI ∑=                                                                                                                          (38) 
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Kombination av (37) och (38) ger alltså: 
 

TkINe BA εκ /2 2=                                                                                                               (39) 
 
Genom att använda de koncentrationer av de olika jonerna som anges i material och metoder 
fås att jonstyrkan i 25 % washbuffert är 14,2 mM. Detta resultat insatt i (39) ger att κ är 
12·106 m−1. Vidare gäller att Ψ0 är −37 mV enligt (35) och via (36) erhålls att ζ är −36,9 mV. 
Här förutsätts att Sternlagret till största delen innehåller kaliumjoner och därmed är 0,26 nm 
tjockt. För denna något komplicerade elektrolyt finns inget värde för ζ att jämföra med i 
referenslitteraturen. Men det beräknade resultatet verkar ganska rimligt eftersom zeta-
potentialens belopp, utom i undantagsfall, minskar med ökande jonstyrka i lösningen. Enligt 
ekvation (2) kan den elektroosmotiska mobilititeten bestämmas till 45·10−9 m2/Vs för 
kaliumkloridlösningen respektive 26·10−9 m2/Vs för washbufferten. Viskositeten hos 
lösningarna antas vara 1 mPas. 
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 Märks tydligas 
 
 
En omskrivning av (1) ger ekvationen: 
 

Eveoeo /=μ                                                                                                                             (40) 
 
Sätts sedan värdena från fig. 19a in i (40) samtidigt som en feluppskattning görs, fås att den 
elektroosmotiska mobiliteten är  (23,4±1,0)·10−9 m2/Vs hos kaliumkloridlösningen och 
(15,6±0,5)·10−9 m2/Vs hos washbufferten. De experimentella resultaten skiljer sig alltså från 
de teoretiska förutsägelserna vad gäller det absoluta värdet av mobiliteten i varje lösning. 
Dock är det intressant att notera att teori och experiment är kvantitativt överensstämmande 
vad avser skillnaden i elektroosmotisk mobilitet mellan KCl-lösningen och washbufferten. Att 
flödeshastigheten och strömmen i kapillären ökade proportionellt mer än fältstyrkan tyder på 
en uppvärmning av elektrolyten när fältstyrkan höjdes. Denna uppvärmningseffekt märks 
tydligast om man studerar strömmen genom kapillären. Strömmen genom elektrolyten var ju 
direkt proportionell mot den elektriska ledningsförmågan i lösningen som ökar med stigande 
temperatur enligt fig. 18. Flödeshastighetens icke linjära ökning i förhållande till fältstyrkan 
borde bero på att lösningens viskositet minskade kraftigt i vid temperaturhöjningen och 
därmed påverkade den elektroosmotiska mobiliteten enligt (2). zeta-potentialens belopp kan 
också förväntas öka med temperaturen, men detta kompenseras i (2) av att lösningens 
kapacitivitet minskar i ungefär lika stor grad (Evenhuis o. a., 2006). En möjlig förklaring till 
att mobiliteten i respektive lösning är lägre än det teoretiskt beräknade värdet kan vara att 
karamellfärgen, som användes som indikator, reducerade flödet. Denna kan t.ex. ha innehållit 

Figur 19a: Elektroosmotiskt 
flödeshastighet (veo) i kapillär i 
förhållade till fältstyrkan. 
Elektrolyterna var 3 mM KCl-
lösning och 25 % washbuffert.  

Figur 19b: Elektrisk ström genom 
kapillär med 3 mM KCl-lösning i 
förhållande till fältstyrkan, när 
tidtagningen avbröts. 

Figur 19c: Elektrisk ström genom 
kapillär med 25 % washbuffert i 
förhållande till fältstyrkan, när 
tidtagningen avbröts. 
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joner eller sänkt pH-värdet i lösningarna och därmed påverkat zeta-potentialen. Eventuell 
förändring av pH borde ha varit störst hos KCl-lösningen då denna ej innehöll någon pH-
stabilisator. Färgen kan också ha ökat viskositeten hos lösningarna. Andra förklaringar till 
avvikelserna kan vara att kapillären bestod av någon udda glastyp eller att den var behandlad 
med någon polymer som reducerade flödet (Horvath & Dolnik 2001). Ett alternativ till 
karamellfärgen  är att blanda fluorescenta mikropartiklar (Devasenathipathy o.a., 2002) i 
elektrolyten. Genom att studera dessa partiklars rörelser i ett fluorescensmikroskop skulle den 
elektroosmotiska flödeshastigheten troligen kunna bestämmas på ett mer tillförlitligt sätt. 
 
3.3.2. Effektutveckling i kapillär 
Ett experiment utfördes för att testa hur höga elektriska fältstyrkor elektrolyten i en kapillär, 
(innerdiameter 25 μm), kunde utsättas för utan att bli överhettad. Kapillären var framtagen 
m.h.a. draganordningen i fig. 13 och dess ytterdiameter var 300 μm enligt mätning med 
mikrometerskruv.  För att bestämma den dragna kapillärens innerdiameter avbildades först 3 
snittytor med CCD-kamera. Dessa ytor analyserades sedan m.h.a. programmet Adobe 
Photoshop. Här konstaterades att kanalen ej var helt rund utan något D-formad samt att dess 
area varierade något. Kanalens tvärsnittsarea uppskattades till 500 μm2 motsvarande en 
medeldiameter på 25 μm. Förhållandet mellan ytter- och innerdiameter blev alltså 12:1. Detta 
kan jämföras med "utgångskapillären" vars förhållande mellan ytter- och innerdiameter var 
1,9:1. I tabell 3.3.2. redovisas resultatet av försöket. 
 
Tabell 3.3.2. 
Ström genom kapillär med 25 μm innerdiameter som funktion av pålagd spänning. 
Kapillären innehöll 25 % washbuffert. 

U (kV) 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 
I (μA) 2(1) 10(1) 22(1) 35(2) 65-95(3) 

U är spänningen över kapillären och I är strömmen genom denna. 
(1) stabil ström. (2) startvärde, stiger långsamt. (3) startvärde och stoppvärde efter 1 min.  
 
Betrakta försöket där en spänning på 2,0 kV appliceras över en kapillär (Tabell 3.3.2): Under 
försökets gång steg strömmen och därmed elektrolytens ledningsförmåga med 50 %. Detta 
förmodas bero på en uppvärmning av elektrolyten. Vid försökets start var elektrolytens 
temperatur (20 °C) lika med rumstemperatur. Jämförelse med fig. 18 tyder på att elektrolyten 
hade en temperatur på ca. 40 °C när försöket avbröts. En spänning på 2 kV över kapillärens 
längd motsvarar en elektrisk fältstyrka på 250 kV/m. Resultatet av detta försök tyder på att 
250 kV/m är den högsta fältstyrka som denna washbuffert, i en kapillär med en innerdiameter 
på 25 μm, kan utsättas för om inte värmeutvecklingen skall bli alltför hög. Enligt tidigare kan 
värmeeffekt i en elektrolyt beräknas m.h.a. formel (32). Med nuvarande spänningsaggregat 
som maximalt kan leverera 2 kV, får kapillärens längd (l ) ej överskrida 2 mm, om en 
fältstyrka på 1000 kV/m skall kunna uppnås. Detta är en fjärdedel av den i försöket använda 
längden. Värmeavgivningsförmågan hos denna korta kapillär kommer att minska i 
motsvarande grad, förutsatt att ytterdiametern hålls konstant. Detta leder till att 
effektutvecklingen (P) i 2 mm kapillären endast får vara en fjärdedel av den i en kapillär på 8 
mm om värmen skall kunna ledas bort tillräckligt snabbt. För att jämvikten skall behållas i 
(32) måste alltså kapillärkanalens area (A) minskas till en sextondel av den föregående enligt: 
 

4/
16/4/

2

l
AUP σ

=                                                                                                                    (41) 
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Kapillären med en diameter på 25 μm har en area på 490 μm2 och följaktligen skall den 
tunnare kapillären ha en area på ca. 30 μm2, vilket innebär en diameter på 6,2 μm. En kapillär 
med så liten innerdiameter är möjlig att tillverka med en konventionell mikroelektroddragare. 
Ett problem är dock att kapillären blir något svårhanterlig eftersom den endast får vara 2 mm 
lång om fältstyrkor på 1000 kV/m skall uppnås med nuvarande spänningsaggregat. En längre 
kapillär skulle kunna användas om man bytte ut nuvarande spänningsaggregat mot ett som 
kunde leverera högre spänning, eller kompletterade nuvarande aggregat med en liten 
transformator. 
 
3.3.3. Kapillär i elektrolyt med skiljevägg av silikongummi 
Förmågan hos en packning av silikongummi att täta runt en kapillär studerades (se figur 15). 
Resultatet blev mycket bra, trots 2 kV spänning över gummiväggen var strömmen noll mellan 
elektrolythalvorna. Att gummit tätade så effektivt beror förmodligen på att dess hårdhet 
endast var 30 på durometerskalan, vilket är beteckningen för ett mycket mjukt gummi. 
Eftersom tjockleken på gummit som användes i försöket var 3,175 mm uppnåddes en 
maximal fältstyrka på ca. 630 kV/m. Då silikongummit är mycket flexibelt finns en risk att 
kapillären blir helt inbäddad i gummit om kapillärens längd understiger gummits tjocklek. 
Detta medför naturligtvis att elektrolythalvorna blir elektriskt isolerade från varandra. 
Önskade 1000 kV/m skulle alltså kunna uppnås med nuvarande spänningsaggregat om 
gummits tjocklek minskades till 2 mm. Silikongummit finns i varierande tjocklekar hos ett 
flertal leverantörer som kan nås via internet, b.l.a. CS Hyde Company, Inc. Illiniois. Det borde 
också vara möjligt att slipa ned befintligt gummi till en tjocklek på 2 mm. En fördel med 
denna metod, jämfört med kapillärer på täckglas enligt figur 14, är att man kan pressa 
elektrolyten genom svårfyllda kapillärer genom att skapa ett vakuum eller övertryck i den ena 
elektrolytkammaren. Nackdelen är att man inte kan se kapillären i mikroskopet när 
spänningen kopplas på.    
 
3.3.4. Fjärrstyrning av aktin 
I detta IVMA-test utsattes aktinfilamenten för externa elektriska krafter. Resultatet av 
försöket att styra aktinet med ett el-fält visas i figur 20. 
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Figur 20a: Filamentens hastighet i förhållande till 
det elektriska fältets styrka. E är fältstyrkan och I är 
strömmen genom kapillären. vmed är filamentens 
medelhastighet och vmax är hastigheten hos det 
snabbaste filamentet. 

Figur 20b: Filamentens rörelseriktning i förhållande 
till det elektriska fältets riktning. θmin och θmax är 
färdriktningen för det filament som avviker minst 
respektive mest från el-fältets riktning. θmed är 
filamentens genomsnittliga färdriktning i förhållande 
till fältriktningen.
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Det framgår av fig. 20 att det elektriska fältet hade en klar inverkan på aktinfilamentens 
hastighet och rörelseriktning. Om man studerar försöket utan spänning är resultatet något 
oväntat då det gäller filamentens rörelseriktningar. Rent statistiskt borde θmin ha varit strax 
över 0° och θmed ha varit ca. 90°. θmax var dock som förväntat strax under 180°. Resultatet 
tyder på ett vätskeflöde genom kapillären som påverkade filamenten. Flödet skulle kunna ha 
berott på att vätskedropparna vid elektroderna (se fig. 16) var olika stora. Om dropparna ej 
hade samma storlek orsakades ju en tryckskillnad mellan kapillärens ändar av dropparnas 
ytspänning. Denna tryckskillnad verkar ha hunnit att bli utjämnad då fältstyrkan höjdes till 8 
kV/m, se vmed och θmin. Resultatet tyder också på en viss uppvärmning av elektrolyten, 
eftersom förhållandet mellan fältstyrkan och strömmen genom kapillären ej var linjärt. 
Uppvärmningen bidrog troligen till filamentens hastighetsökning. Man har vid tidigare 
motility-försök funnit att aktinfilamentens hastighet ökar kraftigt om temperaturen höjs i 
lösningen (Höök & Larsson, 2000). Det faktum att lösningens viskositet är omvänt 
proportionell mot dess temperatur borde främja hastighetsökningen. Vidare var det svårt att 
bestämma riktningen hos det elektroosmotiska flödet genom kapillären, som enligt teorin 
borde ha skapats av det elektriska fältet. Normalt brukar fält och flöde ha samma riktning i 
glaskapillärer. Men tidigare försök (se Flödescell med dest. vatten) har visat att flödet kan 
byta riktning då glasytan är belagd med nitrocellulosa som i detta fallet. Efter försöket 
noterades att vätskedroppen vid pluspolen var grön. Detta kan bero på att ämnen bildats i 
reaktioner mellan elektrolyten och nitrocellulosan och sköljts med i ett eventuellt flöde mot 
pluspolen. Det mesta tyder alltså på ett elektroosmotiskt flöde från minus- till pluspol. Detta 
är samma transportriktning som förväntas genom direkt inverkan av fältet (elektrofores) på de 
negativt laddade aktinfilamenten. Därför är det är svårt avgöra vilket som mest påverkade 
filamentens rörelser, det elektriska fältet eller det elektroosmotiska flödet. Vid en uppföljning 
av detta försök borde man alltså försöka stoppa det elektroosmotiska flödet, t.ex. med agaros 
(se Flödescell med agaros). 
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4. Slutsats 
 
Studien visar att flera olika komplikationer uppträder vid försök att orientera proteiner m.h.a. 
elektriska fält. Dessa oönskade effekter är främst elektroosmos, uppvärmning av elektrolyten, 
elektrofores och reaktioner på glasytan. Det elektroosmotiska flödet kan stoppas med agaros. 
Uppvärmningen som var ett stort problem då flödesceller användes kan reduceras kraftigt om 
cellhöjden minskas och yttre kylning anordnas. Vad gäller elektroforesen, så borde proteinets 
förflyttning parallellt eller antiparallellt med det elektriska fältet reduceras om ett visst 
elektroosmotiskt flöde kan skapas antiparallellt med proteinets färdväg. De ytreaktioner som 
skedde då glaset var belagt med nitrocellulosa borde utebli om TMCS-behandlat glas används 
i stället. Av de proteiner som studeras i denna avhandling verkar aktin vara lättast att påverka 
med elektriskt fält. Myosinet kräver teoretiskt uppskattat en fältstyrka på 150 – 1500 kV/m för 
att orienteras. Komplikationer förhindrade att genom direkta experiment fastställa erforderlig 
fältstyrka. Om en fältstyrka på 150 kV/m är tillräcklig för att orientera myosinfilamenten, så 
borde detta kunna ske i en flödescell. Krävs det däremot en fältstyrka på 1500 kV/m, så måste 
nog orienteringen ske i en kapillär.  
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