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TÓM TẮT 

 Bài báo này trình bày các kết quả ban đầu đạt được trong phân tích hệ protein (proteome) của ty thể tách 

từ lá cây thuốc bỏng (Kalanchoë pinnata) ở các thời kỳ sinh trưởng khác nhau bằng kỹ thuật điện di hai chiều. 

Ty thể được tách chiết từ lá của các cây thuốc bỏng ở thời kỳ non (2 tháng tuổi) và thời kỳ trưởng thành (6 

tháng tuổi) thông qua các bước ly tâm khác nhau ở 4 oC và được tinh sạch bằng dung dịch Percoll. Hàm lượng 

protein ty thể được xác định theo phương pháp Bradford. Protein tổng số của ty thể được tách chiết trong đệm 

phân tách có bổ sung protease inhibitor cocktail và được kết tủa bởi dung dịch 80% acetone lạnh trong 4 giờ. 

Hệ protein của ty thể được xác định bằng kỹ thuật điện SDS-PAGE và điện di hai chiều, toàn bộ protein trên 

gel điện di hai chiều sẽ được nhuộm với Sypro Ruby và được nhận dạng trên máy scan Typhoon 9000E. Sự 

biểu hiện của toàn bộ protein trên gel, trọng lượng phân tử và điểm đẳng điện của các protein được thăm dò 

bằng phần mềm Image Master 2DE. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng và sự phân bố protein trong hệ 

protein ty thể trên gel điện di hai chiều của cây thuốc bỏng tách từ lá cây trong giai đoạn non và giai đoạn 

trưởng thành có một sự khác biệt rõ rệt. 

Từ khóa: 2DE gel, cây thuốc bỏng, điện di hai chiều, protein, ty thể 

MỞ ĐẦU 

 Phân tích hệ protein trong từng tế bào, từng loại 

mô, từng bào quan riêng biệt bằng kỹ thụât điện di 

hai chiều (two dimensional electrophoresis, 2DE) 

phối hợp với phân tích khối phổ (MALDI-TOP-MS, 

Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization-Time 

of Flight Mass Spectrometry) là một trong những 

công cụ hữu hiệu giúp nhận dạng, phân tích và xác 

định toàn bộ lượng protein hiện diện trong mẫu vật, 

đồng thời giúp xác định được cấu trúc và chức năng 

của từng protein riêng biệt trong hệ protein của mẫu 

nghiên cứu.  Kỹ thuật này trước đây chỉ được nghiên 

cứu tập trung chủ yếu vào các đối tượng mô hình 

như cây lúa, cây Arabidopsis, cây đậu tương…nhưng 

trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu còn tập 

trung vào từng bào quan riêng lẽ như ty thể, lục 

lạp…của một số loại cây thông dụng khác.  

 Trong số các bào quan chính có trong các loài 

thực vật bậc cao, thì ty thể là một bào quan đóng vai 

trò hết sức quan trọng trong việc sản sinh và cung 

cấp năng lượng cùng với các sản phẩm trung gian 

cho nhiều quá trình trao đổi chất trong cây. Ty thể 

còn là bào quan chính có bộ máy di truyền riêng nên 

chúng có khả năng tổng hợp lượng protein tham gia 

cấu trúc hệ thống màng và các hoạt động sống xảy ra 

bên trong ty thể. Mặc dù lượng protein có trong ty 

thể chỉ chiếm khoảng 2-5% tổng số protein của tế 

bào nhưng chúng đóng một vai trò hết sức quan 

trọng trong việc duy trì hoạt động sống của tế bào.  

 Việc phân tích hệ protein của ty thể lần đầu tiên 

được công bố trên cây Arabidopsis bởi Millar và 

đồng tác giả (2001) và nhóm các nhà nghiên cứu 

người Úc này đã xác định được hàng trăm protein 

trên gel điện di hai chiều của ty thể trong đó có 100 

protein có hàm lượng cao và khoảng 250 protein có 

hàm lượng thấp. Cũng trong năm 2001, nhóm nghiên 

cứu người Đức (Kruft et al., 2001) cũng đã công bố 

các dữ liệu toàn diện về hệ protein ty thể của cây 

Arabidopsis và các kết quả thu được trong những 

nghiên cứu này đã làm sáng tỏ hơn về cấu trúc phân 

tử và vai trò của những protein chính trong ty thể đối 

với các hoạt động sống của tế bào ở cây Arabidopsis. 

Những năm sau đó, ngày càng có nhiều công trình 

nghiên cứu được công bố trên thế giới về việc phân 

tích hệ protein của ty thể ở cây Arabidopsis (Millar 

et al., 2003)  và các loại thực vật C3, C4 có giá trị 

kinh tế khác như ở cây đậu (Bardel et al., 2002), cây 

lúa (Heazlewood et al., 2003), ngô (Patricia et al,, 

2004), ở các nốt sần và rễ của cây đậu tương (Hoa et 
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al., 2004)…, tuy nhiên việc phân tích hệ protein của 

ty thể ở một số loại thực vật CAM (Crassualacean 

acid metabolism) vẫn còn chưa được nghiên cứu 

nhiều.  

 Trong số các loài thực vật CAM, cây thuốc bỏng 

là một loại cây điển hình thuộc nhóm malic enzyme 

(ME) CAM, loại cây này có khả năng đóng khí 

khổng vào ban ngày, do vậy hạn chế được sự mất 

nước qua lá, đồng thời vào ban đêm, khí khổng của 

chúng thường mở ra để hấp thụ CO2 và tạo thành 

acid malic. Quá trình chuyển hóa acid malic vào ban 

ngày sẽ tạo ra sản phẩm hữu cơ đồng thời cung cấp 

CO2 cho cây tiến hành quang hợp để tích lũy chất 

khô và một số hợp chất thứ cấp. Nhờ cơ chế đặc biệt 

này mà cây thuốc bỏng có thể tồn tại và thích nghi 

được với khí hậu khắc nghiệt của những vùng đất 

khô hạn, tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc 

biệt, ví dụ ở thời kỳ cây còn non hoặc khi cây được 

chuyển từ điều kiện sống khắc nghiệt ở vùng khô 

hạn sang điều kiện sống bình thường, được cung cấp 

nước đầy đủ, cây thuốc bỏng có thể chuyển hướng 

cố định CO2 từ chu trình CAM sang chu trình của 

cây C3 để thích nghi dần với điều kiện ngoại cảnh 

mới.  

 Trong những năm gần đây chúng tôi đã hoàn 

chỉnh qui trình tách chiết và tinh sạch ty thể từ lá cây 

cây thuốc bỏng (Hong et al., 2005), đồng thời chúng 

tôi cũng đã triển khai phân tích hệ protein của ty thể 

từ lá cây cây thuốc bỏng và cây dứa, Ananas 

cosmosus (Hong và Nose, 2012). Trong nghiên cứu 

này, chúng tôi trình bày các kết quả đạt được từ 

nghiên cứu thăm dò tác động của thời gian sinh 

trưởng lên sự biểu hiện hệ protein ở ty thể trên gel 

điện di hai chiều và nhận diện một vài protein khác 

nhau trong quá trình phân tích các protein riêng biệt 

trong hệ protein ở ty thể của cây thuốc bỏng ở hai 

thời kỳ sinh trưởng khác nhau, lúc cây còn non 

khoảng hai tháng tuổi và lúc cây trưởng thành lúc 6 

tháng tuổi. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

 Cây thuốc bỏng được nhân giống vô tính từ lá và 

các cây con được trồng trong chậu với chế độ chăm 

sóc, tưới nước hàng ngày vào buổi sáng. Các cây thí 

nghiệm khỏe mạnh được chọn lọc và để ổn định 

khoảng hai tuần trước khi làm thí nghiệm, sau đó 

chúng được phân thành hai lô trong đó một lô gồm 

các cây non khoảng hai tháng tuổi (lô 1) và một lô 

gồm các cây trưởng thành khoảng 6 tháng tuổi (lô 2). 

Tiến hành thu mẫu lá ở cả hai lô để làm vật liệu cho 

việc tách chiết và tinh sạch ty thể. 

Tách và tinh sạch ty thể 

 Trước đây, chúng tôi đã hoàn chỉnh qui trình 

tách chiết và tinh sạch ty thể từ lá cây thuốc bỏng, ty 

thể được tách chiết theo qui trình này có độ tinh sạch 

cao, không bị nhiễm các thành phần khác của tế bào, 

đồng thời vẫn đảm bảo tính nguyên vẹn của màng 

trong và màng ngoài ty thể (Hong và đồng tác giả, 

2005, Hong và Nose, 2012), do vậy trong nghiên cứu 

này chúng tôi tiếp tục sử dụng qui trình này để tách 

ty thể nhưng không đánh giá lại chất lượng của ty thể 

sau khi tách chiết mà chỉ tập trung vào các thí 

nghiệm liên quan đến việc chuẩn bị mẫu protein của 

ty thể để tiến hành điện di nhằm thăm dò sự khác 

biệt trong hệ protein ty thể ở các mẫu lá cây thuốc 

bỏng thu ở các lô thí nghiệm khác nhau.  

 Khoảng 30 g lá của cây thuốc bỏng ở mỗi lô 

được rửa sạch, lau khô và được cắt thành những 

mảnh nhỏ hình vuông cạnh cỡ 1 cm, cho vào nghiền 

với 100 ml dịch chiết [(350 mM manitol, 250 mM 

sucrose, 0,1% (w/v) Bovine serum albumin (BSA), 

1% (w/v) polyvinylpolypyrrolidone (PVPP-40), 5 

mM KH2PO4, 5 mM EDTA-KOH (pH 7.4), 1 mM 

dithiothreitol (DTT) và 50 mM HEPES-KOH (pH 

7.4)] trong máy xay sinh tố khoảng 60 giây. Dịch 

đồng nhất sau khi nghiền đuợc lọc qua một phễu lọc 

xuyên qua 4 lớp giấy lọc Mira cloth và thu lấy dịch 

lọc. Các bước tiếp theo trong quá trình tách chiết và 

tinh sạch ty thể được tiến hành theo sơ đồ minh họa 

ở hình 1, trong đó các loại dịch rữa có thành phần 

như sau:  

 Dịch rửa 1: 400 mM sucrose, 5 mM KH2PO4, 5 

mM EDTA-KOH (pH 7.4), và 50 mM HEPES-KOH 

(pH 7.4)]; dịch rửa 2: 600 mM sucrose, 5 mM 

KH2PO4, 5 mM EDTA-KOH (pH 7.4), và 50 mM 

HEPES-KOH (pH 7.4)]; dịch rửa 3: 400 mM 

sucrose, 0,1% (w / v) BSA, 5 mM KH2PO4, 5 mM 

EDTA-KOH (pH 7.4), 50 mM HEPES-KOH (pH 

7.4), và 27% Percoll. Toàn bộ ty thể thu được sẽ 

chuyển vào ống eppendorf 2 ml để tách chiết protein. 

Mẫu protein của ty thể được chiết trong đệm phân 

tách (lysis buffer) chứa 8M Urea, 40 mM Tris-HCl 

(pH 7.5), 50 mM DTT, 2% (w/v) Triton X-100 và 

0.1% protease inhibitor cooktail, sau đó, ly tâm mẫu 

ở 4
o
C với tốc độ là 18.000g trong 15 phút. Sau khi ly 

tâm, loại bỏ phần kết tủa, thu lấy phần dịch nổi bên 

trên và dùng để xác định hàm lượng protein ty thể 

bằng phương pháp Bradford (Bradford, 1976), sử 
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dụng BSA làm protein chuẩn. Protein của ty thể (20 

µg/giếng) được phân tách trên polyacrylamide gel 

(10%) bằng kỹ thuật điện di SDS-PAGE (Sodium 

Dodecyl Sulfate Polyacrylamide), sử dụng marker 

chuẩn có khối lượng phân tử từ 14.4-97.4 kDa. Sau 

quá trình điện di gel được nhuộm với Coomassie 

Brillant Blue. 

Tách và tinh sạch protein ty thể trong điện di hai 

chiều 

 Lấy 500 µg protein ty thể cho kết tủa trong dung 

dịch 80% acetone, ủ ở -20°C trong 4 giờ. Ly tâm 

mẫu ở 4
o
C với tốc độ 18.000 g trong 15 phút, sau khi 

ly tâm, thu lấy phần kết tủa bên dưới và tái hòa tan 

trong 360 µl dung dịch đệm IFE (Isoelectrofocusing 

sample buffer) chứa 6 M urea, 2 M thiourea, 20 mM 

DTT, 2% (v/v) pH 3-10 IPG buffer, 2% (v/v) 

tributylphosphine (TBP), 0,002 % (w/v) bromphenol 

blue (BPB), và 2% (w/v) CHAPS {3-

[(cholamidopropyl) dimethylammonio] 

propanesulfonate} (Berkelman et al., 1998). Ủ toàn 

bộ lượng mẫu này trên thanh IPG strips (pH 3-10NL, 

18 cm) từ 12-15 giờ hoặc ủ qua đêm, sau đó tiến 

hành điện di hai chiều theo các bước  như đã hướng 

dẫn của nhà sản xuất (Immobiline DryStrips, 

Amersham Pharmacia Biotech, USA). Chương trình 

chạy mẫu và các bước tiếp theo trong điện di hai 

chiều được tiến hành như đã mô tả trong công trình 

trước đây của chúng tôi (Hong và Nose, 2012). Mỗi 

thí nghiệm điện di hai chiều trên các mẫu thu ở lô 1 

và lô 2 được lặp 3 lần trên 3 bản 2DE gel khác nhau. 

Các protein trên gel điện di hai chiều được cố định 

30 phút trong dung dịch 70% (v/v) methanol và 10% 

(v/v) acid acetic (Stasyk et al., 2001), rửa mẫu 3 lần 

với nước cất hai lần, rồi nhuộm gel với Sypro Rubi 

và ủ trong tối ít nhất 3 giờ, sau đó scan trên máy 

Typhoon 9000E. Hệ protein ty thể trên gel điện di 

hai chiều sau khi nhuộm sẽ được nhận biết và phân 

tích thông qua phần mềm Image Master 2D-GE 

version 5.0.  

 Toàn bộ sơ đồ thí nghiệm tách chiết ty thể, tách 

chiết protein và phân tích hệ protein được trình bày ở 

hình 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1. Sơ đồ tiến hành thí nghiệm trong phân tích hệ protein ty thể của cây thuốc bỏng.Tất cả các bước ly tâm khác đều 
được tiến hành ở 4

o
C. 
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Hàm lượng protein của ty thể  

 Kết quả xác định hàm lượng protein của ty thể 

tách từ lá cây thuốc bỏng ở lô 1 và lô 2 theo phương 

pháp Bradford được trình bày ở bảng 1, trong đó sử 

dụng BSA làm protein chuẩn kết hợp với thuốc thử 

protein chuẩn (Protein Standard Solution) để dựng 

đồ thị chuẩn theo hướng dẫn của hãng Bio Rad. 

 Từ các kết quả thu được ở bảng 1 có thể thấy ty

thể tách từ lá cây thuốc bỏng ở giai đoạn non có hàm 

lượng protein thấp hơn so với lượng protein có trong 

ty thể tách từ lá ở giai đoạn trưởng thành. Sự khác 

biệt này có thể được giải thích là do trong giai đoạn 

non, cây chưa được phát triển hoàn chỉnh vì thế 

lượng protein tham gia cấu trúc của ty thể như 

protein ở hệ thống màng trong, màng ngoài, ở 

khoảng giữa hai lớp màng hoặc ở trong chất nền ty 

thể… chưa được hình thành và phát triển một cách 

đầy đủ, do vậy hàm lượng của chúng sẽ thấp hơn so 

với ở cây trưởng thành (Bảng 1). 

 
Bảng 1. Hàm lượng protein (mg/ml) của ty thể tách chiết từ lá non (Lô 1) và lá trưởng thành (Lô 2). 
 

Mẫu Hàm lương protein ở lô 1  Hàm lương protein ở lô 2 

1 1,521 2,105 

2 1,803 2,357 

3 1,714 1,975 

Trung bình 1,679 ± 0,144 2,146 ± 0,194 

 

Sự biểu hiện protein trên gel SDS 

 Để có một nhận định sơ bộ về sự phân bố các 

protein trong hệ protein ty thể cây thuốc bỏng dựa 

trên sự phân tách về khối lượng phân tử, chúng tôi 

tiến hành điện di mẫu trên gel polyacrylamide (10%) 

bằng kỹ thuật điện di SDS-PAGE và sử dụng protein 

của ty thể tách từ lá cây trưởng thành ở lô 2, kết quả 

thí nghiệm của ba lần lặp lại được trình bày ở hình 2. 

Từ kết quả trình bày ở hình 2 cho thấy hệ protein của 

ty thể thuốc bỏng chứa nhiều protein phân bố trong 

khoảng 14.4-97.4 kDa trong đó có nhiều băng 

protein khá đậm và rõ nét phân bố tập trung ở vùng 

có khối lượng phân tử lớn hơn 27 kDa (Hình 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 2. Sự phân bố hệ protein ty thể của lá cây thuốc bỏng ở lô 2 trên gel SDS-PAGE, nhuộm màu với Coomassie Brilliant 
Blue. S: protein chuẩn, 1, 2, 3: protein của ty thể cây thuốc bỏng (3 lần lặp lại). 
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Sự biểu hiện protein ty thể trên gel điện di hai 

chiều (2DE gel) 

 Sự khác biệt về số lượng của các protein có chất 

lượng trên các gel điện di hai chiều điển hình của ty 

thể tách từ lá cây thuốc bỏng thu được ở lô 1 và lô 2 

được trình bày ở bảng 2. 

 Sự phân bố các protein trong hệ protein ty thể 

của lá cây thuốc bỏng thu được từ lô 1 và lô 2 ở các 

gel điện di hai chiều điển hình sau khi scan trên 

máy Typhoon 9000E và phân tích bằng phần mềm 

Image Master 2D-GE version 5.0 được thể hiện ở 

hình 3.  

 
Bảng 2. Sự thay đổi số lượng protein trên gel điện di 2 chiều của ty thể cây thuốc bỏng ở các lô thí nghiệm khác nhau. 
 
 

Chuẩn bị mẫu 

 

Số lượng protein 

trên gel 2DE* 

 

Protein của ty thể được tách từ lá cây ở thời kỳ non (Lô 1) 

Protein của ty thể được tách từ lá cây ở thời kỳ trưởng thành (Lô 2) 

 

345 

403 

 

 
Ghi chú: * Gel điện di hai chiều được nhuộm với Sypro-Rubi và protein trên gel được xác định sử dụng phần mềm 
ImageMaster 2D Elite (Amersham Biociences).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3. Sự biểu hiện hệ protein trên gel điện di hai chiều (2DE gel) của ty thể tách từ lá cây thuốc bỏng. (1) Protein của ty 
thể được tách từ lá cây ở thời kỳ non (Lô 1). (2) Protein của ty thể được tách từ lá cây ở thời kỳ trưởng thành (Lô 2). 
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Hình 4. Phân tích sự biểu hiện khác biệt của các nhóm protein trên 2DE gel của ty thể tách từ lá cây thuốc bỏng ở lô 2 (A) 
và lô 1 (B). 

 

Hình 5. Dùng phần mềm Image Master 2DE để phân tích sự biểu hiện khác biệt của các protein trên 2DE gel (A), khối 
lượng phân tử và điểm đẳng điện của một số protein trên 2DE gel (B), và hình ảnh 3D của các protein tương ứng trên 2DE 
gel (C) của ty thể tách từ lá cây thuốc bỏng ở lô 2. 
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 Phân tích và so sánh một vùng điển hình tương 

ứng trên hai gel điện di hai chiều của ty thể tách từ lá 

cây thuốc bỏng ở lô 2 (gel A) và lô 1 (gel B) bằng 

phần mềm trên máy vi tính cũng cho thấy gel A chứa 

nhiều nhóm protein hơn đồng thời các protein trên 

gel A cũng đậm nét và phân bố khác biệt rõ rệt so 

với các protein tương ứng ở gel B (Hình 4). 

 Tượng tự kết quả khác biệt về hàm lượng protein 

của ty thể tách từ lá cây thuốc bỏng ở thời kỳ non và 

trưởng thành như đã trình bày ở bảng 1, kết quả thu 

được từ hình 3, hình 4 và bảng 2 cho thấy khi sử 

dụng cùng một lượng mẫu protein ty thể như nhau để 

tiến hành điện di hai chiều thì sự biểu hiện các 

protein riêng lẽ trong hệ protein ty thể trên 2DE gel 

ở hai lô thí nghiệm có sự sai khác rõ rệt. Trong đó, 

hệ protein ty thể tách từ lá cây thuốc bỏng ở thời kỳ 

non thường có số lượng protein ít hơn (345 protein) 

so với ty thể tách từ lá thuốc bỏng ở thời kỳ trưởng 

thành (403 protein, Bảng 2). Đồng thời các protein 

trên 2DE gel của hệ protein ty thể tách từ lá cây 

thuốc bỏng ở thời kỳ trưởng thành thường phân bố 

đậm nét, rõ ràng và có nhiều protein tập trung thành 

từng vùng khác biệt rõ rệt hơn so với hệ protein ty 

thể tách từ lá ở cây thuốc bỏng ở thời kỳ non (Hình 3 

và Hình 4).  

 Ngoài ra, bên cạnh việc sử dụng phần mềm để 

phân biệt và chọn lọc các protein đặc trưng, trên 

2DE gel của ty thể tách từ lá cây thuốc bỏng ở thời 

kỳ trưởng thành (Hình 5A) để xác định khối lượng 

phân tử và điểm đẳng điện của từng protein riêng lẽ 

ví dụ 4 protein ngẫu nhiên chọn lọc trên gel có khối 

lượng phân tử và điểm đẳng điện tương ứng lần 

lượt là: 69,7 và 5,60; 65,8 và 7,30; 26,3 và 5,50; 

18,0 và 5,30 (Hình 5B) thì sự khác biệt về hàm 

lượng và chất lượng của các protein riêng lẽ này 

còn được thể hiện qua các hình ảnh không gian 3 

chiều (3D) ở hình 5C.  

KẾT LUẬN 

 Các kết quả trình bày trong nghiên cứu này chỉ 

là những kết quả ban đầu đạt được trong quá trình 

nhận diện và so sánh sự khác biệt của hệ protein ty 

thể trên gel điện di hai chiều ở cây thuốc bỏng trong 

thời kỳ non và trưởng thành. Từ nghiên cứu này có 

thể khẳng định giữa hai hệ protein ty thể tách từ lá 

cây thuốc bỏng ở thời kỳ non và trưởng thành có một 

sự khác biệt rõ rệt về hàm lượng, số lượng lẫn sự 

phân bố protein trên gel điện di hai chiều, trong đó 

các chỉ tiêu này ở cây non thường thấp hơn so với 

cây trưởng thành. Để có thể đánh giá một cách toàn 

diện và chính xác về sự khác biệt trong cấu trúc và 

chức năng của các protein đặc trưng cho từng hệ 

protein ty thể ở mỗi lô thí nghiệm thì trong nghiên 

cứu tiếp theo, chúng tôi sẽ triển khai tách chiết, tinh 

sạch protein, phân cắt các chuỗi polypeptide bởi 

Trypsin để phân tích khối phổ (MALDI-TOP-MS) 

đồng thời các thông số về đặc tính và chức năng của 

các chuỗi polypeptid này sẽ được xác định dựa trên 

cơ sở dữ liệu NCBI thông qua chương trình 

MASCOT. 

Lời cảm ơn: “Nghiên cứu này được tài trợ bởi 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 

(NAFOSTED) trong đề tài mã số: 106-NN.02-

2014.13.  
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MITOCHONDRIAL PROTEOME ANALYSIS OF KALANCHOË PINNATA IN 

DIFFERENT GROWTH STAGES 

 
Hoang Thi Kim Hong, Nguyen Thi Thu Thuy 

College of Sciences, Hue University  

SUMMARY 

 This paper presents the original results of the proteome analyzing from mitochondria isolated from 

Kalanchoë pinnata leaves in different growth and development stages by two-dimensional electrophoresis 

(2DE) technique. Mitochondria were isolated from leaves of the young plants (2 month olds) and mature plants 

(6 month olds) via the various steps centrifuged at 4 °C and purified by Percoll medium. Mitochondrial protein 

contents were determined according to Bradford method. The total mitochondrial proteins were extracted in 

lysis buffer supplemented with protease inhibitor cocktail and they were precipitated by 80% cold acetone for 

4 hours. Mitochondrial protein was determined by SDS-PAGE and two-dimensional electrophoresis (2DE) 

techniques. Mitochondrial proteins were extracted in the lysis buffer with the protease inhibitors and used for 

2-DE analysis. Mitochondrial proteins from 2DE maps were stained for at least 3 hours with Sypro Ruby and 

the total mitochondrial protein on 2DE maps were identified and analyzed by a Typhoon scanner 9000E. The 

molecular weight and isoelectric point of each mitochondrial protein on 2-DE maps were probed by Image 

Master 2DE Software. The obtained results show that the total protein number and the expression of each 

protein in mitochondrial 2DE gels isolated from leaves of young plants and mature plants were completely 

different. 
 

Keywords: CAM plants, mitochondria, protein, SDS-PAGE, two-dimensional electrophoresis 
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