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ABSTRACT 

 

Bacillus sp. bacteria are the bacteria which can produce several extracellular 

enzymes which are able to be very industrial useful bacterium. Understanding of 

adaptation in their environments of these bacteria interested us  to uncover their 

functions which can be applied for improvement of individual strain of Bacillus sp. 

Bacillus stearotheromophilus TLS33, isolated from a hot spring in Chiang Mai, 

Thailand, is a thermophile which is able to grown well at 65°C. It can produce 

thermostable enzymes such as proteases and lipases. Therefore, the proteomic study 

of the bacteria in Bacillus sp. could provide the basic knowledge of this bacterium. 

Proteomics is the study on the global changes of protein within the cell. Furthermore, 

proteomics combined electrophoresis and mass spectrometry in order to characterize 

proteins.  
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In this study, B. stearothermophilus TLS33 were encountered to cold stress at 

37°C and 25°C while it had entered to mid-log phase. At 37°C, this thermophile 

synthesized a number of proteins which involved in sporulation signaling proteins. 

These proteins were TagE, YbbB, RsfA, RsbT, MrpA and PyrC which related to the 

sigma F and sigma G factors on the Forespore stage of the sporulation process. This 

bacterium was also exposed to salt stress (10% w/v NaCl), ethanol stress (10% 

ethanol) and cold stress (25°C). These stress conditions induced unique proteins in 

individual stress conditions. For instance, EF-TU was up-regulated in salt stress, L-

lactate dehydrogenase in ethanol stress and Cold shock protein (CspB) was up-

regulated in cold stress. It was also found that a number of proteins related to 

oxidative stress were up-regulated, for instance, alkyl hydrogen peroxidase (AhpC) or 

peroxiredoxin (Prx) and thiolperoxidase (Tpx). 

 In oxidative stress study, Prx was found to possess four isoforms which are 

denoted that Prx I, Prx II, Prx III and Prx IV which had same molecular weight 

approximately 27 kDa but different in  pI 5.0, 4.87, 4.81 and 4.78, respectively. These 

isoforms shift to more acidic region in 2DE gel corresponding to the increasing of 

concentration of hydrogenperoxide (H2O2). Therefore, it was hypothesized that the 

shift to more acidic region in 2DE gel might result from the –SH of cysteine residue 

in protein molecule which was modified by H2O2 and to form sulfenic acid (-SO2H). 

The tandem mass spectrometry, liquid chromatography mass/mass spectrometry (LC-

MS/MS) was performed in order to investigate this post-translational modification. It 

was found that the 598 m/z tryptic peptide from Prx II and Prx III were 598 m/z and 

598, 809 m/z, respectively. These peptide fragments had 135 of mass difference 

between b3 and b4 ion of 598 m/z in both of Prx II and Prx III and in b6 and b7 in 809 
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m/z in Prx III. The mass difference could not be found in Prx IV. It was believed that 

this isoform might be overoxidized and formed sulfonic acid (-SO3H).  

The Cy3 Maleimide labeling and Pro Q Diamond, phosphoprotein detection 

reagent, was applied to investigate the thiol oxidized proteins. For the Cy3 Maleimide 

labeling technique, it was found that the major proteins labeled with Cy3 Maleimide 

involved in protein synthesis. Furthermore, these proteins related in pentose 

phosphate pathway such as fructose-bis-phosphate aldolase, Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase and L-lactate dehydrogenase were participating in NADPH 

production were up-regulated. It was also found that the Cy3 labeling technique was 

able to label on the proteins different from Sypro Ruby and Pro Q diamond. It could 

be preliminary concluded that this technique can be valuable for investigation of post-

translational thiol modified proteins which are believed that they had potential as 

signaling proteins. Moreover, two dimensional differential in-gel electrophoresis (2D-

DIGE) was also employed for detection of thiol oxidized proteins. This technique can 

provide reproducibility of 2DE gel. Also, it can assist to view on the differential 

protein expression obviously. Thus, the investigation of thiol oxidized proteins with 

fluorescence dyes can be applied for new branch of the proteomics called “Redox 

proteomics”. However, this study was subjected to be applied for genetic 

improvement of B. stearothermophilus TLS33 in highest benefit of industrial 

application.  
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บทคัดยอ 

 

แบคทีเรียสกุลบาซิลลัส ถือไดวาเปนแบคทีเรียสกุลที่มีความสามารถในการหลั่งเอนไซม

ออกจากเซลล ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนทางอุตสาหกรรมได การศึกษากลไกการดําเนนิชีวติ

ของแบคทีเรียนี้จึงเปนสวนหนึ่งที่สามารถนําไปปรับปรุงสายพันธุ Bacillus stearothermophilus  

TLS33 ซ่ึงมคีวามสามารถผลิตเอนไซมออกนอกเซลล คือ  โปรติเอสทนรอนและ ไลเปสทนรอน 

ซ่ึงเอนไซมเหลานี้มีประโยชนทางอุตสาหกรรมตางๆเปนอยางมาก ดงันั้นจึงมกีารศึกษาทางดานโป

รติโอมิกสของแบคทีเรียทนรอนตัวนี้ ซ่ึงในการศึกษาโปรติโอมิกสเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ของโปรตีนในสิ่งมีชีวิต โดยใชเทคนิคเจลอิเล็กโตรโฟรรีซีสแบบสองมิติ (Two-dimensional 

electrophoresis) รวมกับเครื่องวิเคราะหมวลโมเลกุลของสาร (Mass Spectrometry) มาศึกษา

โปรตีนในแบคทีเรียชนิดนี ้ แบคทีเรียไดถูกสรางสภาวะคับขันดวยการลดอุณหภมูิลงกระทัน ที่
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อุณหภูมิ 37°C และ 25°C ขณะที่แบคทเีรียกําลังเจริญเติบโต พบวาแบคทีเรียไดสังเคราะหโปรตีน

มาจํานวนหนึง่ ซ่ึงโปรตีนเหลานี้มีความสําคัญในการเหนี่ยวนําไปสูการสรางสปอร นอกจากนี้เมื่อ

แบคทีเรียตวันีย้ังมีการนําไปสูภาวะคับขนัตางๆ เชน ภาวะที่เปนเกลือสูง รอยละสิบของโซเดียม

คลอไรด (10% w/v NaCl), รอยละสิบของเอธานอล (10% v/v ethanol) และที่ 25°C พบวาที่

สภาวะคับขนัเหลานี้แบคทีเรียไดสรางโปรตีนที่แตกตางกันไปในแตละสภาวะ EF-TU ในสภาวะ

คับขันของเกลือ แอล-แลคเตทดีไฮโดรจีเนส (L-lactate dehydrogenase) ในสภาวะที่ถูกเผชญิ

กับเอทานอล หรือ  โคลด ช็อก โปรตีน บี (Cold Shock Protein B) ในขณะที่เผชญิในสภาวะเยน็ 

นอกจากนี้ยังพบวาโปรตีนสวนใหญที่ถูกสังเคราะหใหมากขึ้นขณะทีแ่บคทีเรียเผชญิสภาวะตางคบั

ขันตางๆมีความเกี่ยวของกับ Oxidative stress ยกตวัอยางเชน alkyl hydrogen peroxide C 

(AhpC) หรือ Peroxiredoxin  และ Tpx (Thiolperoxidase) ดังนั้นเราจึงศกึษา Oxidative 

stress พบวาโปรตีนชื่อวา Peroxiredoxin  มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของมันในเจลของอิเล็ก

โตรโฟรีซีสสองทิศทาง พบวาเมื่อปริมาณของไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) เพิม่ขึ้นโปรตีนตัว

นี้จะยายไปที่ตาํแหนงทีเ่ปนดานกรดของเจล ซ่ึงจากเจลทําใหเราเหน็โปรตีนชนิดนีม้ีไอโซฟอรม

ทั้งหมด 4 ฟอรม ซ่ึงไดใหช่ือไววา Prx I, Prx II, Prx III และ Prx IV เรียงตามลําดับจากดานที่

เปนเบสของเจลอิเล็กโตรโฟริซีสสองทิศทาง จากการทดลองนี้ทําใหมสีมมติฐานวาโปรตีนเหลานีม้ี

การดัดแปลงโมเลกุลหลังการถอดรหัส (post-translational modification) จากสมมติฐานที่วา 

พบวา กลุมของ ซัลไฟดริล (sulfydryl) อิสระของซิสเตอีนมีการเปลี่ยนแปลงดวย สารจําพวก

ออกซิเจน ทําให เกดิเปนกรดซัลเฟนนิก (Sulfenic acid) ซ่ึงมีผลใหเกิดความเปนประจุลบ จึงทํา

ใหโปรตีนตวันี้เคลื่อนที่ไปยังขั้วที่เปนบวกซึ่งอยูดานทีเ่ปนกรดของเจล  ดังนัน้จงึมีการทดลองที่

เพื่อใชตรวจสอบสมมติฐานดวยเทคนิคแทนเด็มแมสสเปกโทรเมทรี-โครมาโทกราฟฟแบบ
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ของเหลว แมส/แมส (Tandem Mass spectrometry Liquid Chromatography mass/mass 

spectrometry) จึงไดคนพบวา เปปไทดที่ไดจากการยอยของโปรตีน Prx II ที่มวลโมเลกุล 598 

m/z และของโปรตีน Prx III ที่มวลโมเลกุล 598 m/z และที่ 809 m/z ซ่ึงพบวามีความแตกตาง

ของแมสเปน 135 ของการแตกตวัของเปปไทด พบวาทีต่ําแหนง b3 และ b4 ของ เปปไทดที่ 598 

m/z และที่ b6 และ b7 ของเปปไทดที่ 809 m/z ดังนั้นจึงสรุปไดวาโปรตนีตวันีม้กีารเปลีย่นแปลง

ดวยไฮโดนเจนเปอรออกไซดจึงทําใหเกดิไอโซฟอรมที่ตําแหนงตางๆในเจล  

    นอกจากนี้ยงัมีการศึกษาโปรตีนที่เปนเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลดวย

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด หรือ อีกนัยหนึ่งคือการตรวจสอบโปรตีนที่ถูกออกซิไดส (oxidized) ที่

ตําแหนงไทออล (thiol) โดยการตดิฉลากกับ Cy3 Maleimide และมีการใช Pro Q diamond 

เปนสียอมโปรตีนที่เติมหมูฟอสเฟต หรือ ฟอสโฟโปรตีน (phosphoprotein) เพื่อทดสอบโปรตีน

ที่มีประจุเปนลบ จากการทดลองพบวาเทคนิคการติดฉลากโปรตีนดวย Cy3 Maleimide พบวา

โปรตีนที่ถูกติดฉลากไดนัน้ทําใหทราบวาโปรตีนสวนใหญที่ถูกเปลี่ยนนั้นทําหนาทีก่ารสังเคราะห

โปรตีน และ พบวามีการยอมติดกับโปรตนีที่เกีย่วของกบัเพนโตส ฟอสเฟต (Pentose phosphate 

pathway) และยังพบอีกวา การติดฉลากดวย Cy3 Maleimide ใหการแตกตางทั้งใน Sypro 

Ruby และ Pro Q Diamond ดังนัน้จึงพอจะสรุปไดวา วิธีการนี้สามารถใชศึกษาโปรตีนที่ถูก

เปล่ียนแปลงหลังการแปลรหัสได ซ่ึงโปรตีนเหลานี้มีศกัยภาพเปนโปรตีนที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการ

ส่ือสารภายในเซลล (Signaling protein) อีกทั้งไดมกีารประยกุตการใชวิธีการอิเล็กโตรโฟริซิส

แบบสองทิศทางแบบความแตกตางภายในเจล (two dimensional differential in-gel 

electrophoresis) ซ่ึงชวยเหลือดานความสามารถในการทําซ้ํา (reproducibility) ของ

เจลอิเล็กโตรโฟริซิสแบบสองทิศทาง และยังสามารถชวยใหมองเห็นโปรตีนที่แตกตางกันไดอยาง
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ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้วิธีการนี้สามารถนําไปประยกุตใชกับวิทยาการแขนงใหมของโปรติโอมิกสที่

เรียกวา รีดอกซ โปรติโอมิกส (Redox Proteomics) ทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษานี้คาดวาจะสามารถ

นําไปประยุกตในการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของแบคทีเรียตัวนีเ้พื่อไดประโยชนสูงสุดของการ

นําไปใชในดานอุตสาหกรรมตอไป  
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