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Western blotting  

Øvelsesvejledning 

 

Formål 
At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting 

Teori 
Proteomik er studiet af celleproteiners struktur, funktion og interaktion med hinanden og 

med deres omgivelser.  

Et proteom er samlingen af proteiner, der udgør en celle, et væv eller en organisme. Prote-

omer ændrer sig hele tiden gennem biokemiske processer. En organisme kan have helt for-

skellige proteinsammensætninger i forskellige celler, og sammensætningen ændrer sig 

gennem miljøpåvirkninger og gennem organismens livscyklus. 

 

Antistoffer er specielle proteiner, der findes i alle animalske immunsystemer. Animalske 

immunsystemer danner antistoffer der opdager virusser, bakterier og allergener, hvorefter 

de mærker dem, så de invaderende stoffer kan blive destrueret. 

Antistoffernes evne til målrettet at gå efter bestemte mål gør dem ideelle til forskning og 

tests. Moderne biologisk forskning har kopieret måden antistofferne virker på i immunsy-

stemer, således at de kan bruges fx til at teste for sygdomme som HIV, lupus og kogalskab. 

 

Western blotting er en metode til at detektere og kvantificere specifikke proteiner i kom-

plekse biologiske prøver. Først ekstraheres proteinerne fra celleprøven. Derefter adskilles 

de efter størrelse med gelelektroforese. Så overføres de fra gelen til en papirlignende 

membran. Et specifikt antistof, der kun binder til det protein, der skal analyseres for, påfø-

res membranen. Antistoffet er fastgjort til en forbindelse, der giver en farvet reaktion med 

det ønskede protein. 
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Nedenfor er metoden skitseret – her påvises proteinet myosin 

 

 

 

Western blotting kan med meget stor sikkerhed identificere et specifikt protein mellem tu-

sinder af andre proteiner i en biologisk prøve. Metoden er baseret på to egenskaber ved 

proteiner: deres molekylmasse og deres specificitet med hensyn til antistof-bindinger. 
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I denne øvelse anvendes western blotting til at undersøge myosinforekomsten i muskelvæv 

fra forskellige fisk. 

For at kunne undersøge et specifikt protein, skal muskelvævet først nedbrydes for at prote-

inerne frigives fra cellerne. Derefter skal proteinerne denatureres så de bliver lineære. Det 

medfører at de kan adskilles mere effektivt i gelelektroforese-delen. 

 

Øvelsen starter med at cellemembranerne i muskelvæv nedbrydes, hvorefter proteinerne i 

cellerne dækkes med negative ladninger og svovl-broerne i proteinerne brydes. Til dette 

anvendes en lysebuffer (Laemmli), der indeholder SDS og dithiothreitol (DTT). Der opvar-

mes derefter til 95oC, hvorved proteinerne yderligere denatureres. Laemmli-bufferen inde-

holder også Tris, der er en buffer der holder pH konstant, glycerol, der gør prøvernes mas-

sefylde større så de synker ned i gelens brønde, samt farvestoffet bromthymolblåt, der gør 

at proteinvandringen kan følges under elektroforesen. 

 

 

Figur: Denaturering af proteinerne med varme og SDS 

 

Så kan der laves SDS-PAGE, (PAGE = polyakrylamid-gelelektroforese)  Her separeres  de 

SDS-coatede proteiner efter størrelse ved hjælp af en elektrisk spændingsforskel. En poly-

akrylamidgel placeres i et bufferfyldt kammer mellem to elektroder, og muskelekstrakterne 

overføres til brøndene i gelen. Så tilsluttes elektroderne til en strømforsyning, og der ska-

bes en spændingsgradient fra negativ til positiv ned gennem gelen. De SDS-coatede, nega-

tivt ladede proteiner vandrer gennem gelen mod den positive elektrode, de små proteiner 

hurtigere end de store. 

Det er ikke muligt at se proteinerne i muskelekstraktet under elektroforesen. Derfor tilsæt-

tes Precision Plus Protein Kaleidoscope, der består af farvede proteinstandarder. Den blå 

farve i bufferen kan også bruges til at følge elektroforesen. Den er negativt ladet og mindre 

end de fleste proteiner, så den vandrer gennem gelen hurtigere end proteinerne. 
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Til sidst laves Western blotting. Først overføres proteinerne fra gelen til en nitrocellulose-

menbran (blottet). Derefter præpareres blottet med mælkeprotein for at dække hele 

membranens overflade og for at blokere ikke-specifikke bindings-sites. 

Så inkuberes blottet med et antistof, der er designet til kun at binde til myosinkæderne. 

Derefter inkuberes med et sekundært antistof, der er sat sammen med et enzym. Det se-

kundære antistof er designet til at binde sig til det første antistof. Til sidst tilsættes et en-

zymsubtrat, der bindes til enzymet på det sekundære antistof og omdannes til et uopløse-

ligt farvet bundfald på det sted. 

 

Apparatur og kemikalier 
Prøverør med låg, 5 stk 

Prøverør med skruelåg, 5 stk 

Engangspipette 

Muskelvævsprøver, 5 slags 

Laemmli-buffer 

Vandbad, 95oC 

Actin- & myosin-standarder, 10 µL 

Precision Plus Protein Kaleidoscope stan-

dard, 6 µL 

Ready Gel færdigstøbt gel, 15%, 10 brøn-

de 

Mikropipette og pipettespidser 

Elektroforesekar (mini-PROTEAN) 

Tris-glycin-SDS (TGS) løbebuffer 

Strømforsyning 

Blotting buffer 

Blotting papir 

Nitrocellulosemembran 

Fiberklude 

Blocker, 25 mL 

Primært antistof, 10 mL 

Sekundært antistof, 10 mL 

Farvedetektionsreagens 

Vaskebuffer 

Destilleret vand 

Inkubationsbakke 

 

Fremgangsmåde 
Del 1 

1. Mærk et prøverør med låg samt et prøverør med skruelåg med type af muskelvæv 

– der skal være et prøverør af hver slags pr. muskelvævsprøve 

2. Tilsæt 250 µL Laemmli-buffer til hvert af prøverørene med låg (ikke skruelåg) 

3. Skær et stykke muskelvæv på ca. 0,25 x 0,25 x 0,25 cm ud af hver vævsprøve. Und-

gå hud, fedt og knogler. Overfør muskelvævsprøverne til de tilsvarende prøverør. 

Luk lågene. 

4. Bank forsigtigt med en finger siden af rørene 15 gange. 
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5. Inkuber prøverne i 5 minutter ved stuetemperatur for at ekstrahere og opløse pro-

teinerne 

6. Hæld bufferen med de opløste proteiner, men ikke med muskelvævet, fra hvert 

prøverør over i det tilsvarende prøverør med skruelåg. Det er ikke nødvendigt at få 

al bufferen med over, da der kun skal bruges et lille volumen (< 20 µL) til gelen. Der 

må ikke være klumper i bufferen. 

7. Varm muskelekstraktet i skruelågs-rørene i 5 min. ved 95oC for at denaturere prote-

inerne før elektroforesen 

8. Muskelekstrakter kan kun opbevares 3-4 timer ved stuetemperatur. Hvis der går 

længere tid før elektroforesen, skal de nedfryses ved -20oC. Så kan de opbevares i 

nogle uger. 

9. Hvis muskelekstrakterne er frosne, skal de opvarmes til 95oC i 2-5 min. 

10. Opvarm actin- og myosin-standarderne til 95oC i 2-5 min. 

11. Gør elektroforesekarrene klar. Se nedenfor hvis de ikke allerede er gjort klar: 
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12. Fyld brøndene efter nedenstående skema. Vær opmærksom på at de tynde pipet-

tespidser frigiver væske langsommere end normale pipettespidser. Derfor skal 

stemplet trykkes meget langsomt ned, både når der suges væske ind og når brøn-

dene skal fyldes. Ellers bliver volumenet forkert. 

 

Brønd Volumen Prøve 

1 - - 

2 - - 

3 5 µL Precision Plus Protein Kaleidoscope standard 

4 5 µL Muskelekstrakt 1 

5 5 µL Muskelekstrakt 2 

6 5 µL Muskelekstrakt 3 

7 5 µL Muskelekstrakt 4 

8 5 µL Muskelekstrakt 5 

9 5 µL Actin- & myosinstandard 

10 - - 

 
13. Læg låget på og tilslut strømforsyningen (rød til rød og sort til sort). Indstil spæn-

dingen på 200 V og kør gelerne i 30 min. Hold øje med de farvede standarder og 

den blå farve for at følge elektroforesen. 

14. Sluk for strømforsyningen, fjern ledningerne, åbn låget og løft elektrodedelen ud 

15. Hæld bufferen ud af elektrodedelen. Åbn kamrene og fjern gelkassetterne 

 

Del 2 

1. Forberedelse af gelen: Fjern gelen fra kassetten. Læg gelkassetten fladt på bordet 

med den korte side op. Træk forsigtigt pladerne fra hinanden med fingerspidserne. 

Brug en lineal til at skære brøndene væk fra den ene side og rillen nedenfor den blå 

linje:  

 

 

2. Overfør gelen til en bakke med blottingbuffer. Inkuber gelen i mindst 15 min.  

3. Gør fiberkludene våde med blottingbuffer. De skal være helt gennemblødte 
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4. Skriv navn på et hjørne af nitrocellulosemembranen med en blyant. Gør blottingpa-

piret og membranen våde i blottingbufferen. 

5. Lav blotting-sandwichen på følgende måde: 

a. Hæld ca. 1 cm blotting buffer i en beholder, der er stor nok til at gelholde-

ren kan være der. Sæt gelholderen ned i beholderen med den sorte side i 

bufferen og den klare side opad som vist nedenfor: 

 

b. Læg en våd fiberklud fladt hen over den sorte plasikkassette 

c. Læg et stykke vådt blottingpapir ovenpå fiberkluden og fjern luftbobler. 

Sørg for at der er tilstrækkeligt med buffer til at dække papiret.  

d. Læg gelen på papiret. Gør rullen våd og rul hen over gelen for at trykke 

luftbobler ud. Der må ikke være luftbobler mellem gelen og blottingpapiret. 

e. Placer forsigtigt den våde nitrocellulosemembran oven på gelen med siden 

med navn på nedad. Lad være med at flytte membranen når den først er 

lagt på gelen, da proteinerne blotter med det samme. Rul luftbobler mel-

lem gelen og membranen væk. 

f. Placer et stykke vådt blottingpapir oven på membranen og rul luftbobler 

væk 

g. Læg en våd fiberklud oven på blottingpapiret 

h. Læg den klare plastikdel af kassetten over sandwichen og sæt den sammen 

med den sorte del med klipsen. Dette vil klemme sandwichen sammen. 

Hold sandwichen delvist nede i blottingbufferen. 

6. Gør Mini Trans-Blot-apparatet klar på følgende måde: 

a. Placer det røde og sorte Mini Trans-Blot-modul i geltanken med den sorte 

side i midten af tanken og bananstikkene opad 
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b. Placer det frosne Bio-Ice-modul i geltanken 

c. Skub kassetten med blotting-sandwichen ned i Trans-Blot-modulet, den 

sorte side mod den sorte side og den klare side mod den røde side. Der kan 

være to sandwicher i hvert modul. 

d. Fyld tanken med blotting-buffer op til den hvide klemme. Læg låg på tan-

ken – den røde plug på låget skal passe sammen med den røde plug på 

Tans-Blot-modulet. 

e. Tilslut til en strømforsyning (rød til rød og sort til sort). Kør blottet ved 20 V 

i 2,5 timer  

f. Når blottingen er færdig, kan immunodetektion laves med det samme. Al-

ternativt kan blottingmodulet stå ved stuetemperatur natten over. 

 

7. Når blottet er færdigt, skal sandwichen skilles ad. Rør kun ved kanterne af mem-

branen og kun med handsker. Pil membranen af gelen og tjek om de farvede stan-

darder er på membranen. Hvis ikke, skal I fortælle det til jeres lærer. 

8. Placér membranen med de farvede standarder opad i en farvebakke med 25 mL 

blocking-opløsning. Sæt bakken på vippebord i mellem 15 min og 2 timer ved stue-

temperatur 

9. Hæld blocking-opløsningen væk 

10. Tilsæt 10 mL primært antistof til bakken og placer den på vippebord i 10-20 min. 

ved stuetemperatur 

11. Hæld antistoffet væk 

12. Rens membranen med ca. 50 mL vaskebuffer og hæld den væk 

13. Tilsæt 50 mL vaskebuffer igen og placér bakken på vippebord i 3 min. 

14. Hæld vaskebufferen væk. 

15. Tilsæt 10 mL sekundært antistof til membranen og placér bakken på vippebord i 5-

15 min. 

16. Hæld antistoffet væk 

17. Gentag pkt. 27-29 

18. Tilsæt 10 mL farvedetektionsreagens til membranen, placér på vippebord i mindst 

10 min. indtil båndene er tydelige 
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19. Hæld detektionsreagenset væk og rens membranen to gange i destilleret vand. Tør 

den forsigtigt med køkkenrulle imellem og lad den lufttørre i op til en time. Pak 

membranen ind i plastik og opbevar den mørkt. 

20. Brug nedenstående tabel til at bestemme myosinkædernes længde: 

Farve af Precision Plus 

Protein Kaleidoscope 

standard  

Standardmasse (kD) 

Blå 250 

Lilla 150 

Blå 100 

Pink 75 

Blå 50 

Grøn 37 

Pink 25 

Blå 20 

Blå 15 

Gul 10 

 

Efterbehandling 
1. Hvilken funktion har de fire hovedingredienser i Laemmli-bufferen? 

2. Hvor mange individuelle proteinenheder udgøres den kvaternære struktur af myo-

sin af? Hvilke proteiner er det og hvad er deres omtrentlige masse? 

3. Hvorfor skal proteinerne denatureres før elektroforese? 

4. Hvorfor behandles proteinerne med SDS, DTT og varme før SDS-PAGE? 

5. Hvilken funktion har actin- og myosin-standarden? De farvede standarder? 

6. Hvorfor skal proteinerne blottes fra polyakrylamidgelen til en membran? 

7. Hvorfor må der ikke være luftbobler mellem gelen og membranen? 

8. Hvorfor bevæger proteinerne sig fra gelen til membranen? 

9. Hvorfor bruges det sekundære antistof? 

10. Hvilken information giver western blottet for hver prøve? 

11. Beskriv hvordan et specifikt protein kan identificeres i en blanding af proteiner 

12. Hvilke andre metoder kan man anvende til at analysere proteiner? 
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13. Har myosin-proteinerne samme størrelse indenfor samme art? Hvordan beregnes 

proteinernes størrelse? 

14. Hvordan kan denne information bruges til at forklare strukturelle og måske evoluti-

onære forskelle indenfor dyrearter? 

 


