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Proteomik  
Proteomik er studiet af proteiner, specielt deres struktur og funktion. Området dækker over 

hele det vidensfelt, der analyserer proteiner og deres anvendelsesmuligheder. 

I de to kit, der omhandler proteomik arbejdes der med analyse af fiskeproteiner og specielt 

aktin og myosin. I musklerne er der en hel række proteiner, der alle medvirker til at få musklen 

til at trække sig sammen. Nogle proteiner er bevarede og ens i hele dyreriget, mens andre er 

specielle og kun findes hos bestemte dyrearter. Disse varianter kan betragtes som 

raffinementer, der tilpasser musklen til en speciel funktion bestemt af dyrets levevis fx i 

forhold dets niche, fysiologiske påvirkninger og andet. 

De mest almindeligt forekommende muskelproteiner ses i nedenstående tabel.  

Proteiner er sammensat af aminosyrer. Aminosyrer indeholder en aminogruppe og en 

carboxylgruppe, der begge bruges til binding, når aminosyrer sættes sammen til proteiner. 

Derudover indeholder aminosyrer også en sidekæde. Det er i høj grad denne sidekæde, der 

giver aminosyrerne og dermed proteinet dets egenskaber. 

Aminosyresammensætningen i et protein bestemmes af organismes DNA og det er netop 

denne arvelighed, der arbejdes med i dette kit. 

Kendskabet til proteinernes arvelighed kan også bruges til at studere bestemt egenskaber eller 

rettere påvise aktive gener i organismer. Eksempelvis kan man påvise et bestemt protein, 

vitellogenin, i dyr, der er under påvirkning af hunligt kønshormon, og det kan derfor bruges til 

at påvise begyndende kønsskifte hos hanfisk i hormonforurenede vandløb. Ligeledes kan 

proteiner bruges til at bestemme slægtskab, fordi ét bestemt protein, fx den kontraktile element 

i en muskel har lidt forskelligt udseende fra dyr til dyr, men jo nærmere beslægtede to dyr er, 

desto mere ens er deres DNA og jo mere ens er deres proteiner dermed også. 

I dette forsøg arbejdes der netop med det kontraktile element, som består af aktin og myosin. 

De to proteiner oprenses sammen med en del andre proteiner fra forskellige fiskearters kød. 

Efter oprensningen adskilles proteinerne ved hjælp af elektroforese.
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Tjekliste: 

I kittet: 

Pipettespidser til prøvepåsætning    1 kasse 

1,5 mL mikrocentrifugerør     2 pakker 

1,5 mL skruelågsrør     1 pakke 

engangspipetter 1mL     3 pakker 

Laemmli prøvebuffer – 30 mL    1 flaske 

Kaleidoskopstandard     1 glas 

10x Tris-glycin-SDS elektroforesebuffer, 1 L   1 flaske 

BioSafe
TM

 coomassie farve, 200 mL    2 flasker 

Aktin-myosin standard, 500L frysetørret   1 glas 

DTT, 256mg      1 glas 

Gelfarvningskar     4 

Skumflydere      8 

Manual 

Nødvendigt ekstraudstyr 

Strømforsyninger 

Mikropipetter 0-20L     1 pr. gruppe 

Demineraliseret vand     3 L 

Eventuelt fixed volume pipetter 

Fiskeprøver 1g pr. gruppe 

Sakse, skalpeller e.l. til at skære i fiskekødet 

Vandbad der kan gå til 100
o
C 

Til lodret elektroforese med polyacrylamiodgeler: 

Lodret elektroforesekar – fx Mini-PROTEAN 3   4 

Ready Gel – færdigstøbte polyacrylamidgeler, 15%, 10 brønde  8 

BEMÆRK – polyacrylamidgeler kan maksimalt holde sig i 3 uger – bestil derfor først, når du ved 

hvornår forsøget skal køre 

Til vandret elektroforese med agarosegeler: 

elektroforesekar 

Agarose eller færdigstøbte geler 4% BEMÆRK det er nødvendigt med en ekstrafin agarose (low-

melt) 

Eddikesyre 

 

 
Lærerens forberedelser til 1. lektion (½ time): 
Indkøb 5 forskellige fiskeprøver.  

100g af hver art er rigeligt. 

 

Klargøring af laemmlibuffer med DTT: 

Tag 30 mL Laemmlibuffer og tilsæt hele indholdet af glasset med DTT. 

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. 
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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.  

 

Klargør lokalet og gruppebordene 

 

Materialer til hver gruppe. 

Mikrocentrifugerør, 1,5 mL    5 

skruelågsrør, 1,5 mL     5 

1 mL engangssprøjter (fra kit I)    1 

Laemmlibuffer med DTT mærket ”PB”    1,5 mL 

Skalpel 

5 vejeskåle 

Skumholder til mikrocentrifugerørene 

Mærkepen 

Klemme til varme ting 

 

Fælles: 

Vandbad på 95
o
C 

Lærerens forberedelser til 2. lektion (½ time): 
Inden der kan fortsættes med elektroforese skal proteinekstrakterne fra de forskellige fiskeprøver 

gøres klar. Det betyder blandt andet at prøverne fra kit I skal behandles med DTT (dithiothretiol). 

DTT tilsættes for at undgå sammenklumpning af myosin med andre proteiner. 

 

Aktin og myosinstandarden. 

Tilsæt 500 µL Laemmli buffer til det lille glas med den frysetørrede aktin-myosin standard og opløs 

proteinerne. Lad glasset stå i 5 minutter ved stuetemperatur. Overfør hele aktin-myosin standarden 

til et mærket skruelågsrør og stil det i vandbadet ved 95 
o
C i 5 minutter. 

Mærk 8 1,5 mL skruelågsrør ”AM” og fordel 10 µL aktin-myosinstandard til hvert rør eller hav 

standarden klar ved et fællesbord, hvorfra en fra hver gruppe kan afpipettere den nødvendige 

mængde. 

Den klargjorte aktin-myosinstandard kan opbevares i op til 12 måneder ved -20
o
C. 

 

Elektroforesebuffer til polyacrylamidgeler (TGS-geler) 

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 

Mærk 8 1,5 mL mikrocentrifugerør med ”K” og fordel 6 µL Kaleidoskopstandard til hvert rør 

 

Klargør lokalet og gruppebordene 

 

Materialer til hver gruppe: 

Muskelekstrakt fra 1. lektion   5 rør pr. gruppe 
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Aktin-myosinstandard 10 µL    1 

Kaleidoskopstandard 6µL    1 

15 % 10 brønds Ready Gel (precast (færdigstøbt))  1 

Skalpel     1 

Mikropipette 0-20 µL    1 

Pipettespidser 

Affaldsbøtte til spidser mm. 

Holder til mikrocentrifugerørene 

Kar til gelfarvning 

 

Fælles: 

Lodret elektroforesekar – 1 pr. 2 grupper 

Strømforsyning 

Gelloading-hjælper 

Coomassiefarve 

Vandbad på 95 
o
C 

Rystebord/vippebord 

Demineraliseret vand eller vandhanevand til affarvning 
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ELEVVEJLEDNING 
 

Protein profilerings modul  
 

Del 1: Ekstraktion af muskelprotein 
Materialer pr gruppe 
Mikrocentrifugerør 1,5mL   5 

Skruelågsrør 1,5 mL   5 

1 mL pipetter   1 

Mærkepenne    1 

Laemmli prøvebuffer    1,5 mL 

Skalpel eller saks til at skære fisk  1 

Mikropipette 250µL   1 

Spidser til mikropipette 

 

Fælles: 

Fiskeprøver (5 forskellige) 

Vandbad på 95
o
C 

 

1. Mærk et 1,5 mL mikrocentrifugerør og et skruelågsrør for hver af de fisk, der skal 

undersøges. 

2. Tilsæt 250 µL Laemmli prøvebuffer til hvert af de mærkede mikrocentrifugerør. 

3. Skær en tern, 2,5mm på hver led, fiskekød ud af hver fisk og put dem i hvert af de mærkede 

mikrocentrifugerør. Luk rørene. 

4. Knips ca. 15 gange på røret for at få buffer og kød til at blandes. Knipsen på rørene er også 

med til mekanisk at ødelægge kødet. 

5. Lad rørene inkubere i 5 minutter ved stuetemperatur. Herved ekstraheres og opløses 

proteinerne i bufferen 

6. Hæld forsigtigt bufferen fra hvert mikrocentrifugerør over i det tilhørende skruelågsrør. 

Undgå at overføre fiskekødet. Skru låget på 

7. Stil rørene i varmebad ved 95
o
C i 5 minutter. Ved opvarmningen denatureres proteinerne og 

gøres dermed klar til elektroforesen 

8. Lad prøverne stå ved stuetemperatur, hvis der umiddelbart skal fortsættes med elektroforese. 

Hvis elektroforesen først skal laves på et senere tidspunkt kan prøverne opbevares ved -20
o
C 

i adskillige uger. 

 

Del 2: Elektroforese 
Materialer pr. gruppe 

Fiskeproteinekstrakt fra del 1  5 

Aktin og myosin standard 12,5 µL  1 glas 

Kaleidoskop standard 6 µL  1 glas 
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15 % 10-brønds polyacrylamidgel  1 

Mikropipetter 1-20 µL   1 

Mikropipettespidser   1 kasse 

Fælles: 

Lodret elektroforesekar   1 elektroforesekar pr. 2 grupper 

1x Tris-glycin-SDS-buffer (elektroforesebuffer) 500 mL pr elektroforesekar 

Prøvepåsætningshjælper    

Farvekar    1 til 2 geler 

Coomassie farve   50 mL til 2 geler 

Vandbad 80-95
o
C 

 

Elektroforese 

1. Opvarm aktin/myosin standarden (AM) i vandbadet i 2-5 minutter. Hvis 

dine fiskeproteinprøver har været i fryseren opvarmes de ligeledes i 2-5 

minutter. 

2. Saml det lodrette elektroforesekar med gelerne i. Se tegning: 

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 elektroforesebuffer. 

4. Placer prøvepåsætningshjælperen over gelerne 

5. Noter, hvad der skal puttes i hver brønd  

      Brønd Volumen  Prøve 

1&2  tomme  Tomme 

3  5 µL  Kaleidoskopstandarden 

(K) 

4  5 µL  Fiskeprøve 1 

5  5 µL  Fiskeprøve 2 

6  5 µL  Fiskeprøve 3 

7  5 µL  Fiskeprøve 4 

8  5 µL  Fiskeprøve 5 

9  5 µL  Aktin-myosinstandard 

(AM) 

10  tom  tom 

 

6. I brønd nr. 3 påsættes 5 µL kaleidoskopstandarden. Dette skal gøres meget langsomt, da 

prøven ellers ikke falder korrekt ned i brønden. 

7. Sæt prøverne på som angivet i skemaet ovenfor. Roligt håndelag og stor tålmodighed er 

nødvendigt. Der skal skiftes pipettespids imellem hver prøve. Hvis der skal fortsættes 

med immunoblotting tilsættes der 5 µL til hver brønd – ellers 10 µL 

8. Tag en ny spids og tilsæt 5 µL af AM til brønd nr. 9. 

9. Fjern prøvepåsætningshjælperen. 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  

10. Sluk strømforsyningen og tag ledningerne ud. Løft låget af og tag elektrodedelen ud. 

11. Hæld elektroforesebufferen fra og tag gelen/gelerne ud.  

12. Skal gelerne immunoblottes, er det bedste er at gå videre med denne straks efter 

elektroforesen.  
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13. Hvis der ikke er mulighed for dette farves gelerne med coomasieblå for derved at fiksere og 

stabilisere proteinerne i gelen i op til 24 timer. Alternativt kan gelerne opbevares i deres 

kassette 24 timer i køleskabet. Derved vil myosinbåndene dog blive tykkere og mere 

utydelige, idet proteinerne vil diffundere ud i gelen. 

Gem 50 mL af elektroforesebufferen til næste lektion. 

Farvning og affarvning 

14. Gelen afmonteres og lægges på bordet med den lille plade opad. Skær tapen væk ved at 

skære med fast hånd i den hvide tape langs siderne og vrid forsigtigt den ene plade væk. 

Gelen hænger ved den anden Gelen skylles nu i et passende kar med vand for at vaske 

overskydende buffer væk. Skyl to eller eventuelt tre gange. Pas på, for nu glider gelen let af 

pladen. 

15. Hæld vandet fra og tilsæt 50 mL Coomassie farve pr 2 geler. Farvestoffet binder sig til 

proteinerne. Lad gelen farve i 1 time. Vip forsigtigt ind imellem  

16. 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 

Eventuel tørring af gelen 

17. Fugt 2 stykker GelAir cellofan i et kar med vand. 

18. 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. 

19. Placer en gel oven på cellofanen. Fjern eventuelle luftbobler under og ved kanten af gelen. 

20. 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. 

Analyse og fortolkning af resultaterne 

       Studer de forskellige bånd nøje. Hvis der er bånd, der forekommer hos flere arter, er der tale 

om fælles træk. Du kan nu konstruere et fiske-familie-træ eller et kladogram ud fra de forskellige 

fælles fiskeproteiner, idet man antager, at hvis 2 fiskearter har et eller flere fælles bånd – dvs.  

fælles fiskeprotein – så må de også formodes at have en fælles stamfader. 

Du kan også lave en standardkurve for de forskellige proteinbånds størrelser. Først måles og noteres 

afstanden på de 5 synlige bånd i kaleidoskopstandarden. Start med det grønne 37 kD bånd og bevæg 

dig mod det gule 10 kD bånd. Det er vigtigt at der måles med mindst ½ mm’s nøjagtighed. 

Standardkurven kan nu tegnes på semilogaritmisk papir, idet afstandene i mm afsættes ud af x-

aksen og båndenes kD vægt afsættes op ad y aksen. Standardkurven kan nu benyttes til at plotte de 

forskellige fisks proteinbånd ind og efterfølgende finde de bånd, der er fælles for de forskellige 

arter. Kladogrammet kan herefter konstrueres. 

Vil man gå yderligere i detaljer kan de forskellige fisks proteiner og aminosyresekvenser findes på 

nettet – se appendiks B i den engelske vejledning. 

 

Resultatbehandling  

Benyt enten nedenstående traditionelle metode eller benyt et af de programmer, der i dag findes til 

efterbehandling af elektroforeser. Her kan eksempelvis nævnes softwaren til LabPro fra Vernier 

(metoden beskrives sidst i denne vejledning). 

 

Gelen kan måles op. Dvs. at man måler hvor langt de enkelte bånd har bevæget sig i millimeter fra 

påsætningsstedet. Dette kan fx gøres ved at tegne den af på følgende måde. Læg et ark OHP-plastik 

på gelen og tegn den af med en vandfast spritpen. Eventuelt kan I prøve at fotokopiere den. Det er 

også muligt at tørre gelen.  
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Databehandling. 

 

Standarderne.  

Tegn en standardkurve som vist få figuren ved brug af de kendte masser af 

proteinerne i  kaleidoskop-blandingen  (tabel 2). Dette gøres ved at afsætte 

vandringslængden i mm ud af den lineære akse på semi-log papir og 

massen opad den logaritmiske akse. Tegn den bedste rette linie.  
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Tabel 2: 

Protein  Farve Vægt 

 

Myosin  Blå 202738 daltons 

-Galactosidase Magenta 134556 daltons 

Bovin serum albumin Grøn   83039 daltons 

Carbonsyre anhydrase Violet   41169 daltons 

Sojabønne trypsin Orange   31224 daltons 

Inhibitor  Rød   17274 daltons 

Lysozyme  Blå     7009 daltons  

 

 

 

Det er nu muligt at finde størrelsen af alle dine ukendte proteiner, ved at gå ind på kurven og aflæse 

massen udfor vandrings-længden. Af tabel 1 kan du nu komme med begavede gæt på hvilke 

proteiner de forskellige bånd indeholder. På grundlag af båndene  i hvert spor skal du lave en tabel 

over størrelserne af proteinerne og hvilke proteiner det kunne være. Kan du finde ud af  hvilke bånd 

der er aktin og hvilke der er myosin ? Søg svaret i A/M-standarden.  

 

Reflektionsspørgsmål og diskussion: 

Hvad viser dit resultat om slægtskabet imellem de forskellige dyr? Er der nogle bånd som alle 

fiskearter har? Er der nogle bånd som kun en fiskeart har? Hvem har flest bånd fælles? næstflest osv. 

Opstil et stamtræ imellem arterne på baggrund af flest ligheder og sammenlign med stamtræet på 

figuren. Det kan være en fordel at sammenligne ”helhedsindtrykket” af gelerne.  

 

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

båndstørrelserne for de enkelte prøver. 

 

 


