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Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug 

Brugen af dette kit til undervisningsbrug skal varetages af en gymnasielærer, som har en biologisk 
uddannelsesbaggrund mindst svarende til de af VTU udstukne faglige mindstekrav i biologi. og som har 
gennemført et af Arbejdstilsynet godkendt kompetencegivende kursus af 2 dages varighed i eksperimentel 
genteknologi. 

Når eksperimenter, som er omfattet af aftalen, gennemføres i forbindelse med enkeltfaglig eller tværfaglig 
undervisning, har gymnasielæreren ansvar for at forsøgene gennemføres efter de gældende 
retningslinjer.Aftalen vedrører undervisning i genteknologi i biologi, bioteknologi A , teknikfag  og teknologi A i 
STX (det almene gymnasium), HTX og HF 

De genteknologiske forsøg må kun udføres, dersom der senest 3 uger forud for arbejdet med forsøgene 
(herunder forarbejdet) er sendt en indberetning til Undervisningsministeriets fagkonsulent i biologi på det 
indberetningsskema, der indgår som en del af aftalen 

Ved indberetning indsendes altid en udfyldt forside og mindst ét udfyldt bilag.  

Indberetningsskemaets forside skal underskrives af både den for forsøgenes udførelse ansvarlige lærer og 
skolens rektor/leder og sendes til Undervisningsministeriets fagkonsulent i biologi 3 uger inden forarbejdet 
påbegyndes.  

Link til 
indberetningsskemaet:http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Fagenes%20sider/Fag%
20A‐F/Biologi%20‐%20stx.aspx 
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Proteinekstraktion og elektroforese af 
GFP (suppleringskit til pGLO 
Bakterietransformationskittet) 

Formål 
Formålet med kittet er ved hjælp af en ekstraktion og efterfølgende proteinelektroforese at lave en 
nærmere identifikation af det fluorescerende protein, GFP, som bevirker at kolonier fra pGLO 
transformationen lyser, når de dyrkes på selektivt medie indeholdende ampicillin og arabinose. 

Introduktion 
GFP (Green Fluorescens Protein) er et naturligt forekommende protein hos mange gopler. Det gen, 
der danner basis for GFP stammer oprindeligt fra den bioluminiscerende gople Aequorea victoria. 
Grønt Fluorescerende Protein får goplen til at fluorescere og lyse i mørket. Siden begyndelsen af 
1990’erne har man i højere og højere grad benyttet genet som et ’redskab’ i forskningen, hvor  det 
brugs til at ’afsløre’ resultater inden for rekombinerede E. coli og ved kloning.  

Proteinet består af 239 aminosyrer. Krystallografiske studier har vist, at GFP er et tøndeformet 
protein og at den fluorescerende chromophor ( en kemisk gruppe, der laver farve) er begravet midt 
inde i proteinet. I vildtypen består chromophoren af tre sammenhængende aminosyrer Ser-Tyr_Gly, 
som for at kunne udtrykkes undergår en række forandringer og danner komplekser med et 
aktiverende protein, aequorin, et calcium-aktiveret luminiscensprotein. Fra aequorin overføres der 
energi til GFP, hvilket resulterer i fluorescens.  
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I laboratoriet har GFP ikke et tilsvarende aktiverende protein og det er derfor nødvendigt at excitere 
proteinet ved hjælp af en ekstern energiressource for at aktivere det. UV-lys er perfekt til dette, idet 
GFP’s chromophorer absorberer bølger ved 395nm, hvorved der exciteres elektroner i 
chromophoren til et højere energiniveau. Når elektronerne falder tilbage i energiniveau udsendes 
energi i form af synligt grønt lys på 509nm. Det er derfor muligt, at få bakterier, der har fået indsat 
GFP,  til at producere det fluorescerende protein, der får bakterierne til at lyse med en skinnende 
grøn farve under en UV-lampe. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figuren viser exciterings- og emissionprofilerne for GFP-chromophoren. 

I denne øvelse vil vi sammenligne proteinsammensætningen hos bakterier, hvor promotoren er 
aktiveret med de proteinsammensætningen hos de bakterier, som har vokset på arabinose-frit 
medium og derved ikke har fået aktiveret GFP. 

Sikkerhedsanvisninger 
Bemærk, at levende bakterier, der indeholder genteknologisk fremstillede plasmider ikke må slippes 
ud i naturen. Følgende sikkerhedsforskrifter SKAL derfor overholdes: 

Arbejd kun på pladser med dækpapir 

• Bær kittel 
• Opsaml alt affald 
• Al affald skal destrueres efter forskrifterne 
• Rapporter straks ved eventuelt uheld 
• Arbejd stille og roligt 
• Mad og drikkevarer må ikke indtages i laboratoriet 
• Vask hænder, når laboratoriet forlades 
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Oversigtsfigur over forsøget: 
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Materialer (til 8 grupper), kemikalier og opløsninger 
pGLO-kit 

LB/Amp og LB/amp/ara plader med hhv. hvide og grønt fluorescerende bakteriekolonier på (fra 
pGLO-forsøget) 

pGLO SDS-PAGE Extension kit (Indeholder 1g DTT, 100uL kaleidoskop standard, 100 mL 
Coommassiefarve, 1L TGS-buffer og  30 mL Laemmlibuffer) 

Færdigstøbte polyacrylamidgeler 4-20%, 10 brønde, Tris-HCL (TGS-geler) 

Demineraliseret vand 

Nødvendigt udstyr   
Udstyr til lodret elektroforese 

Strømforsyning 

Vandbad – op til 100oC 

Mikropipetter (0-20µL, 20-200µL, 50-1000µL) 

Spidser til mikropipetterne 

Bøtte til affald 

Evt. geltørringssystem 

  

Fremgangsmåde 
Prøverne klargøres 

1. Mærk 4 skruelågs-mikrocentrifugerør med ”Hvid –varme”, ”grøn  -varme”, ”hvid +varme” 
og ”grøn +varme”. 

2. Tilsæt 300µL Laemmlibuffer til de to ’-varme’ rør 

3. Med en steril podenål tages en passende mængde kolonier (20-100 kolonier)fra en LB/amp 
plade med hvide kolonier og disse overføres til røret, der er mærket ”hvid –varme”. Bland 
godt ved at snurre podenålen rundt mellem fingrene. Der må ikke være klumper i. Bland 
yderligere ved at stille mikropipetten på 100µL,  sætte en ny spids på og derefter suge op og 
ned. 

4. Gentag proceduren til røret mærket ”grøn –varme” med kolonier fra LB/amp/ara-pladen 

5. Overfør derefter 150µL fra ”hvid –varme”-røret til ”hvid +varme”-røret. Overfør derefter 
150µL fra ”grøn –varme røret til ”grøn +varme”-røret. 
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6. Inkuber de to ”+varme”-rør i 5 minutter i 95 oC vandbadet. Afkøl efterfølgende til 
stuetemperatur 

Elektroforesen  

Her benyttes BioRads lodrette elektroforeseudstyr med dertil passende geler. Man skal derfor rete 
vejledningen til, når der benyttes andet udstyr 

1. Tag handsker på, når gelen skal håndteres!  
 
2. Skær med en skarp skalpel langs den sorte linie ”cut” i bunden af 

gelen. Træk derefter modsat i slippen ”pull”. Træk nu meget 
forsigtigt kammen op. Dette skal ske helt parallelt. Sæt de to geler* 
fast i den inderste holder  med den korte plade indad. Vær sikker på 
at gelen er helt i bund. Saml det lodrette elektroforesekar med gelerne 
i selve karret  
* Hvis man kun har én gel sættes en ’erstatningsplade’ i hvor den 
anden gel elles skulle være placeret. 
 

3. Tjek at karret er samlet korrekt, så det ikke lækker. Fyld det indre 
kammer med elektroforesebuffer til et stykke op over toppen af den 
mindste plade. Fyld derefter det ydre kammer med ca. 200 mL TGS 
elektroforesebuffer. 

 
4. Placer prøvepåsætningshjælperen over gelerne 

 
5. Noter, hvad der skal puttes i hver brønd, idet følgende skema følges: 

1 5µL Kaleidoskopstandard 
2 15µL hvid  -varme 
3 15µL grøn -varme 
4 15µL hvid +varme 
5 15µL grøn +varme 
6 5µL Kaleidoskopstandard 
7 15µL hvid  -varme 
8 15µL grøn -varme 
9 15µL hvid +varme 
10 15µL grøn +varme 

           Roligt håndelag og stor tålmodighed er nødvendigt. Der skal skiftes         
           pipettespids imellem hver prøve! 
 

6. Kør elektroforesen: Fjern prøvepåsætningshjælperen. Luk karret og tilslut 
elektroforeseapparatet til strømforsyningen. Kør gelen ved 200V i 30 minutter. Hold øje 
med kaleidoskopstandarden. Da alle prøverne er farvede kan elektroforesen følges flot og 
illustrativt. Lad ikke den blå linje køre længere end til bunden af gelen. 
 

7. Efter elektroforesen fjernes bundkanten fra den færdigstøbte gel ved at skære med et 
plastikkort eller en lineal. Brug derefter en lineal eller et skarpt barberblad/skalpel til 
forsigtigt at dele gelen i to. Skær lige inden kaleidoskopstandarden i brønd 6. 
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8. Put hver gel op i et farvekar og skyl med vand i 3x5minutter 

 
9. Den ene halvdel undersøges ved hjælp af en UV-lampe – den anden halvdel farves med 

coommassieblå: 50 mL Coomassie farve pr 2 geler. Farvestoffet binder sig til proteinerne. 
Lad gelen farve i 1 time. Vip forsigtigt ind imellem. Der kan fint farves natten over, hvis 
man har sikret sig at gelen er dækket med farve. 

 
Hæld farven fra og fyld karret med postevand. Vip og hæld vandet fra. Gentag flere gange. 
Lad eventuelt gelen ligge i vand natten over. Tag et digitalt billede af gelen.  

Resultater 
 

10. Analyser gelen. På figuren ses et billede af en gel med det mønster, der forventes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tørring af gelerne 
11. Fugt 2 stykker GelAir cellofan i et kar med vand i 15-20 sekunder 

 
12. Placer det ene stykke cellofan over et plastikkar og stræk det så meget, at det danner en 

vandret overflade. Brug en elastik til at holde cellofanen på plads. 
 

13. Placer en gel oven på cellofanen. Fjern eventuelle luftbobler under og ved kanten af gelen. 
Placer nu det andet stykke cellofan oven på gelen. Undgå at der dannes luftbobler mellem 
gelen og cellofanen. Sæt endnu en elastik på for at holde på det andet stykke cellofan. Lad 
gelen tørre i flere dage i et velventileret rum. Hvis man skærer bunden af plastikkarret øges 
ventilationen og gelen tørrer hurtigere 
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Undersøgelse af geler fra elektroforese af DNA eller proteiner ved brug af 
LoggerPro software (Vernier) 
Formål: at analysere elektroforesen af DNA/proteiner og finde sammenhæng mellem 
vandringslængde og størrelsen. 

Fremgangsmåde: Gå ind i "insert" og importer et billede af en gel med farvede bånd. Billedet skal 
helst vise klare og tydelige bånd. Desuden skal der være påsat en standard med kendte størrelser af 
båndene. 

 
1. Gå ind under "page" og klik ’auto arrange’. Nu vil billedet af gelen fint sidde ved siden af et  

      koordinatsystem med DNA/protein-størrelsen som funktion af vandringslængden 
 

2. Ved siden af koordinatsystemet ses en bjælke med forskellige funktioner. Først klikkes på 
den øverste knap og man kan sætte 0-linien, hvorfra man måler vandringslængden 
 

3. Klik på næste knap og indstil skalaen ved at trække markøren fra 0-linien til det der svarer 
til 1 cm. Nu vil alle vandringslængder blive målt i cm. 
 

4. Klik på tredie knap og indtast værdierne fra standarden. Dette gøres ved at klikke på et af de 
kendte bånd og indtaste størrelsen på DNA'et/proteinerne i kb eller kDalton. Punktet bliver nu 
indsat på grafen, med logaritmen til størrelsen som funktion af vandringslængden. 
 

5. Dette gøres for alle båndene i standarden, og der fremkommer en graf der i forskellige 
områder er lineær. 
 

6. Nu kan man bestemme båndlængde for alle de andre prøver ved at klikke  
 

7. Klik nu på den fjerde knap og tilføj en prøve. (add lane!) 
 

8. Dobbelt-klik på feltet over den søjlerne i regnearket for den nye prøve og indfør titel + evt. 
kb eller kD for størrelsen af båndene. 
 

9. Ved at klikke på de enkelte bånd i fra en given brønd vil programmet nu beregne 
fragmentstørrelsen i båndet. 

 
10. Nu kan denne procedure gentages for alle de andre prøver og man kan sammenligne 

båndstørrelserne for de enkelte prøver. 
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Lærersupplement 
 

Forberedelse 

Klargøring af Laemmlibuffer med DTT: 
Tag 30 mL Laemmlibuffer og tilsæt hele indholdet af glasset med DTT (det totale volumen vil blive 
ca. 50 mL). Mærk 8 1,5 mL mikrocentrifugerør med ”PB” for prøvebuffer. Fordel 1,5 mL 
Laemmlibuffer med DTT til hvert af de 8 rør. Rørene stilles i fryseren til de skal bruges. Rørene 
med den færdigblandede Laemmlibuffer kan opbevares i fryseren i op til 3 måneder. 

Bemærk: På grund af det ustabile DTT opbevares prøverne i fryseren. Den lave temperatur vil til 
gengæld betyde at den SDS, der er i prøven, udfældes. Det er derfor nødvendigt at varme prøven op 
til stuetemperatur og ryste grundigt før brug. 

 

Elektroforesebuffer til polyacrylamidgeler (TGSgeler) 
Der er brug for ca. 500 mL elektroforesebuffer pr. lodret elektroforesekar. Hvert kar kan tage 2 
geler. For at fremstille 2L elektroforesebuffer tages 200mL 10x Tris-glycin-SDS med 1.800 mL 
demineraliseret vand. Den færdige buffer kan opbevares i op til 6 måneder ved stuetemperatur. 

Tips: Det er en god ide, at fremstille 1-2 L ekstra buffer i tilfælde af, at et af elektroforesekarret 
lækker. Alternativt kan man lade karret stå i en bakke e.l. under påfyldningen, så man kan samle 
eventuelt spild op. 

 

Kaleidoskopstandarden 
Før kaleidoskopstandarden skal bruges eller fordeles varmes den til stuetemperatur for at få opløst 
alle SDS-udfældninger, der dannes, når den fryses. Mærk 8 1,5 mL mikrocentrifugerør med ”K” og 
fordel 6 µL Kaleidoskopstandard til hvert rør. 
Yderligere beskrivelse af proteinelektroforese findes i Proteomik 1 – Proteinelektroforese. Se 
emu’en. 

Indkøb og leverandører 
Kemikalier mm. Købes hos www.biorad.com  

Udstyr og geler til den lodrette elektroforese kan købes hos mange forhandlere. Vær opmærksom 
på, at gelerne passer til det elektroforeseapparat, der benyttes. Her er beskrevet udstyret fra 
www.biorad.com  
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Opbevaring af materialer 
Det er meget vigtigt at pointere, at polyacrylamidgelerne normalt kun kan holde sig 4-5 uger i 
køleskab, hvorfor disse først bestilles, når man er sikker på, hvornår forsøget skal køre. 

Alle de forskellige kemikalier og opløsninger opbevares som beskrevet på etiketten. 

Forsøget bør udføres umiddelbart efter, at man har fået kolonier på pladerne fra pGLO-kittet, da 
disse plader ikke må opbevares i længere tid, men skal destrueres jvf. de skærpede sikkerhedskrav. 

Praktisk tips og mulige fejlkilder 
Sørg for at tage en tilpas mange kolonier – det øger chancen for et godt resultat! 

Det kan være en fordel at fylde elektroforesebuffer på før man forsigtigt fjerner kammen. Gelerne er 
meget tynde og derfor skal man have et roligt håndelag. 

Ved påsætning af prøverne kan det være en stor hjælp at benytte en ”prøve-påsætningshjælper”, 
hvis en sådan findes til elektroforeseudstyret. Benyt de særlige pipettespidser til lodret elektroforese 
– de har en ekstra lang tynd spids, hvilket letter prøvepåsætningen. 

Kilder: 
www.biorad.com  

 


