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Ágrip. 

Himnuflekar eru þétt pökkuð svæði innan frumuhimnunnar, rík af kólesteróli og 

glýkósphingólípíðum.  Rannsóknir á þeim hafa vaxið ört síðustu tvo áratugi, en 

samkvæmt okkar bestu vitund, hafa ekki verið framkvæmdar rannsóknir á 

himnuflekum úr burstalagi þarmaþekjufruma geislaugga fiska (Actionoerygii) fyrr.   

Alkalískur fosfatasi (AP) er vel þekkt merkiensím í burstahimnulagi (e. brush 

border membranes; BBM) og er staðbundið í himnuflekum.  AP úr Atlantshafsþorski 

(Gadus morhua) hefur verið til rannsóknar á rannsóknarstofu okkar um langt skeið 

og því vaknaði áhugi okkar á að auðkenna prótein og lípíðsamsetningu slíkra 

himnufleka og freista þess að kasta ljósi á náttúrulegt hlutverk þess, sem er óþekkt. 

Fyrsta markmið okkar var að einangra og auðkenna BBM og himnufleka úr 

þarmaþekjufrumum Atlantshafsþorsks til að staðfesta tilvist þeirra og bera saman við 

rannsóknarniðurstöður frá öðum dýrategundum.  Til að skilgreina einangrunarferlið, 

var notast við virknimælingar á þekktum merkiensímum hvers himnuhluta fyrir sig. 

Auk þess var dreifing AP kortlögð með mótefnavefjalitun og virknimælingu.  

Próteinmengjafræðilegar upplýsingar fengust með notkun massagreina (MALDI eða 

LC-ESI) á trypsinmeltum próteinsýnum sem höfðu áður verið aðgreind með SDS 

rafdrætti. 

Ólíkar aðferðir sem þörfnuðust bestunar sýndu allar aukningu í magni AP, bæði í 

BBM hluta og himnuflekum.  Einnig voru framkvæmdar 31P-NMR mælingar á 

fosfólípuðum sem gefa hlutfallslegt magn allra fosfólípíða.  Þær mælingar gáfu 

upplýsingar um hátt fosfatidylkólinhlutfall í BBM, en hins vegar hátt hlutfall 

sphingólmýelíns í himnuflekum.  Kólesterólmælingar sýndu hátt hlutfall í 

himnuflekum m.v. sápuleysanlega hluta BBM himnunnar.  Þannig sýndu allar þessar 

mælingar öll þekkt einkenni himnufleka, borið saman við aðrar dýrategundir.  

Nokkur prótein hafa þegar verið auðkennd í himnuflekunum s.s. amínópeptíðasi N, 

beta actin og villin 2.  Þannig hefur tilvist þekktra himnuflekapróteina og 

frymisgrindarpróteina verið staðfest í himnuflekum úr burstalagi þarmaþekjufrumna 

Atlantshafsþorsks (Gadus morhua), sem er af ættkvísl geislaugga (e. ray-finned 

fishes).  Það hefur ekki verið áður gert, eftir því sem við best vitum, fyrir þann stóra 

hóp fisktegunda. 
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Abstract. 

Membrane lipid rafts are glycosphingolipid/cholesterol-enriched membrane 

micro-domains in the plasma membrane that have been extensively studied during 

the past decade.  To the best of our knowledge, no studies have been performed on 

lipid rafts from BBM in ray-finned fishes (Actionoerygii).  Alkaline phosphatase 

(AP) is a well-know marker enzyme for both brush border membranes (BBM) and 

lipid rafts, and since AP from Atlantic cod (Gadus morhua) intestines has been under 

study in our laboratory for some years, we became interested in characterizing the 

enzyme population and lipid composition of membrane rafts from this source and 

possibly shed some light on its physiological role in that tissue. 

Our first aim was to isolate and characterize the BBM and lipid rafts from 

Atlantic cod (Gadus morhua) intestinal enterocytes to confirm their existence and 

compare their composition to lipid rafts from other species.  To validate the isolation 

process of BBM, we assayed marker enzymes for sub-cellular organelles, including 

AP, which was also mapped by immunological confocal microscopy and Western 

blotting.  Proteomics studies where performed by MALDI or LC-ESI mass 

spectrometry from trypsin digested SDS-PAGE samples. 

All methods were first optimized and then used to show the enrichment of AP in 

both BBM and lipid rafts.  We also performed lipid analysis on BBM and lipid rafts 

by thin-layer chromatography and 31P-NMR, which gives relative content of all 

phospholipids.   31P-NMR gave high content of phosphatidylcholine in BBM as 

expected, but in lipid rafts sphingomyelin was dominant.  Cholesterol was in greater 

amounts in lipid rafts than in the soluble fraction of the membrane preparation.  In 

summary, both 31P-NMR and cholesterol showed the same high content of 

cholesterol and sphingomyelin in the cod rafts, which is a characteristic of lipid rafts 

in intestinal BBM enterocytes from other species. 

Various proteins have been associated with our lipid raft preparation such as 

aminopeptidase-N, beta-actin, and villin 2.  The existence of lipid rafts containing 

cytoskeletal proteins has, therefore, been confirmed here in the intestinal BBM of 

enterocytes from the Atlantic cod (Gadus morhua).  To the best of our knowledge 

this is the first time that the presence and composotion of lipid rafts is described in a 

ray-finned fishes. 
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1. Inngangur. 

Enska orðið "proteome" lýsir tjáningu á próteinum sem hver lífvera framleiðir á 

hverju augnabliki á sínu æviskeiði, líkt og orðið "genome" sem lýsir samsetningu á 

genamengi lífveru.  Því er hægt að gefa orðinu íslenska heitið próteinmengi og 

fræðum þess orðið próteinmengjafræði.  Próteinmengjafræðin (e. proteomics) 

samanstendur af rannsóknum á afurðum genamengis og er því á margan hátt 

umtalsvert flóknara fyrirbæri þar sem tjáningu er stýrt af mörgum þáttum.  

Genamengi lífvera er í fullkomlega föstum skorðum í öllum frumum ólíkra líffæra og 

vefja, en tjáning þess er afar breytileg, bæði vegna utanaðkomandi áhrifa sem hún 

verður fyrir, til dæmis vegna ýmissa líffræðilegra sameinda og annarra efna.  Þannig 

telur genamengi mannsins um 25.000 gen, á meðan talið er að yfir 500.000 prótein 

séu tjáð frá þessum genum sem öll hafa ólíku hlutverki að gegna [1].  Skilningur á 

próteinmengi lífvera gefur því þannig skarpari mynd af virkni lífferla þeirra heldur 

en genamengi. 

Að þessu sögðu er ljóst að próteinmengjafræðin er flókin og mjög víðfeðm 

vísindagrein sem fjallar um rannsóknir á próteinum á stórum skala.  Markmiðið er að 

skilja samskipti milli próteina, eins og með skilningi á áhrifum efna á tjáningu þeirra, 

með raðgreiningu amínósýra, með greiningu þrívíddarmyndbyggingar þeirra, 

efnafræðilegum breytingum á þeim eftir tjáningu, auk magn- og þáttbundinnar 

greiningar á tjáningu einstakra próteina.  Á undanförnum árum hefur hagnýting 

massagreina við þessa vinnu verið nær ráðandi þar sem tæknin er mjög öflug til 

greiningar á flóknum próteinblöndum, hvort sem um er að ræða heildarprótein 

hverrar frumu eða próteininnihald frumuhluta.  Þannig hefur fjöldi birtra 

rannsóknagreina er fjalla um himnufleka innan frumuhimunnar aukist umtalsvert þar 

sem hagnýting massagreina leggur grunninn að rannsókninni. 

Á rannsóknarstofu Dr. Bjarna Ásgeirssonar, Raunvísindastofnun Háskóla Íslands, 

hafa umfangsmiklar rannsóknir verið gerðar á alkalískum fosfatasa (AP) m.t.t. 

kuldaaðlögunar, stöðugleika og hvötunarvirkni, bæði úr Atlantshafsþorski (Gadus 

morhua) og Vibrio sp. bakteríu.  Eftir að himnuflekahugtakið kom fram og áætlanir 

voru uppi um að setja upp massagreina við Efnagreiningasetur Háskóla Íslands 

vaknaði áhugi á því að einangra himnufleka úr Atlantshafsþorski og greina 

próteininnihald þeirra í þeirri von um að kasta mætti ljósi á nágranna AP innan 
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þeirra.  Með þeim upplýsingum má meta lífefnafræðilegar aðferðir til að skilja frekar 

náttúrulegt hlutverk AP til að komast nær skilningi á náttúrulegu hlutverki AP. 

1.1. Alkalískur fosfatasi. 

1.1.1. Grunngerð alkalísks fosfatasa. 

Alkalískur fosfatasi (AP) (E.C. 3.1.3.1) er ósértækur monoesterasi, sem getur 

hvatað vatnsrof fosfórs af breiðum hópi lífrænna sameinda sem bera estertengdan 

monofosfór s.s. af kjarnsýrum, sykrum, lípíðum og próteinum [2].  Hann er í reynd 

stór fjölskylda próteina sem er tjáð í frumum allflestra lífvera allt frá bakteríum til 

spendýra.  Eins og nafnið gefur til kynna er virkni AP mest við hátt sýrustig, pH 8-10 

[3].  Rannsóknir hafa lengi verið stundaðar á AP eða allt frá árinu 1912 þegar Von 

Euler fann út að hexósafosfat var klofið í hexósa og fosfat af coli gerlum [2].  Miklar 

rannsóknir hófust á AP úr E. coli eftir 1959 þegar uppgötvað var að örverur, 

sérstaklega Gram neikvæðar, framleiddu mikið magn af ensíminu þegar þær voru 

ræktaðar í fosfatlausu umhverfi.  Mestar rannsóknir hafa þó verið gerðar á ensíminu í 

E. coli  og eru þær niðurstöður oftar en ekki hafðar til samanburðar við rannsóknir á 

AP úr öðrum lífverum.  Þrívíddarlíkan AP úr E. coli sem Kim et al. 1990 

kristalgreindu í 2 Å upplausn hefur þannig verið allsráðandi í samanburði á byggingu 

og amínósýruröð annarra próteineininga AP úr hinum ýmsu lífverum (mynd 1) [4].  

Samsvörun í amínósýruröð ensímsins milli ólíkra lífvera er nokkuð mikil eða á bilinu 
 

  
Mynd 1.  Þriðja stigs bygging annarrar einingarinnar af tvennd alkalísks fosfatasa í E. coli með tvær 

sink og eina magnesíum auk fosfórs inni í hvarfstöðinni.  Byggð á kristalgreiningu Kim et al. 1990,  

PDB code 1ALK. 
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25-30% og hefur því varðveist vel í gegnum þróunarsöguna og þá sérstaklega með 

tilliti til hvarfstöðvarinnar.  AP úr E. coli er samsettur úr tveimur eins peptíðkeðjum 

sem gerðar eru úr 449 amínósýrum og hvor um sig inniheldur tvær sínk jónir og eina 

magnesíum.  Þessar málmjónir eru ensíminu mikilvægar þar sem hlutverk 

magnesíum er að stuðla að auknum stöðugleika hvarfstöðvarinnar auk þess að taka 

þátt í hvötunarhlutverki líkt og sínkið sem einungis tekur þátt í hvötunarhlutverki [5] 

[4].  Hvor eining hefur eina hvarfstöð sem er óvirk allt þar til tvær einingar hafa 

myndað tvíliðu [2].  Þekktar eru aðrar jónir í próteineiningum AP, sem taldar eru 

gegna sama hlutverki og magnesíum, þá helst í hita- og saltkærum örverum en þar 

hafa fundist t.d. kóbalt og kalsíum [2, 6, 7]. 

Við skoðun á kristalgreiningu AP úr E. coli (mynd 1) [4] má greina að hver eining 

skiptist upp í 16 α-helixa, 10 megin β-strendinga og þrjá minni strendinga og er 

hlutfall 2. stigs myndforma innan próteinsins um 55% og er afgangurinn í lykkjum 

og öðrum minna skilgreindum myndformum.  Þriðja stigs bygging AP er því α/β 

prótein með α/β/α meginsamsetningu samkvæmt „Structural Classification of 

Proteins” (SCOP), samsett af átta strendingum með röðina 43516728, þar sem flötur 

sjö er ósamsíða hinum (mynd 1). 

Í hærri lífverum, og þá sérstaklega í spendýrum, má finna ólík ísóensím af AP og 

hafa fjögur ísóensím verið skilgreind í manninum þar af þrjú vefjasértæk; þarmagerð, 

kynfrumugerð, fylgjugerð auk beina/lifur/nýrna sem er óvefjasértæk gerð.  Gera má 

grein fyrir ólíkum ísóensímum eftir amínósýruröð þeirra og með mælingum á 

hindrun ensímsins með amínósýrum.  Þannig sýnir þarma AP úr manni mikla 

hindrun í tilvist L-fenýlalaníns og levamisól á meðan L-leusín og hómó-arginín 

hindra ensímið óverulega [8].  Líffræðilegt hlutverk alkalískra fosfatasa er almennt 

ekki þekkt eða hvor hvarfleiðin, vatnsrof eða umfosfórun, sé hin líffræðilega leið, 

nema hvor tveggja sé [2].  Þó hefur verið sýnt fram á samband milli AP og 

beingerðar (e. hypophosphatasia), þar sem þeir sjúklingar sýna allir einhverja 

stökkbreytingu í vefjaósértækum AP meðan önnur ísóensím AP eru í lagi [9].  

Tilgátur um hlutverk þarmagerðarinnar hafa verið settar fram s.s. í Ca2+ búskap auk 

hlutverks í flutningi efna yfir himnuna.  Þannig eru mónóester efni ekki flutt yfir 

frumuhimnuna en með hvarfi AP fengist bæði ólífrænn fosfór auk ófosfóryleraðra 

efna sem þá er hægt að flytja yfir himnuna [8, 10].  Einnig hafa komið fram 

vísbendingar um samband á milli upptöku fituefna og þarmagerðarinnar en hlutverk 

AP í ferlinu er enn óljóst [11, 12].  Staðsetning ensímsins innan frumna er einnig ólík 
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eftir lífverum.  Í bakteríum er ensímið óhimnubundið í millihimnurými þeirra en í 

heilkjarnafrumum er það hins vegar oftast himnubundið í gegnum GPI 

(glykósylfosfatidylinósítól) – tengil (e. anchor) og liggur utan frumunnar (e. ecto-

enzyme) [2].  

1.1.2. Hvarfgangur alkalísks fosfatasa. 

Alkalískur fosfatasi hvatar rof fosfómónóestera, en eins áður hefur komið fram er 

sértækni ensímsins lítil og hefur verið sýnt fram á hæfni þess við affosfórun margra 

ólíkra sameinda.  Vatnslosun ólífræns fosfórs er þó ekki eina hvarfið sem ensímið 

getur hvatað þar sem það getur einnig framkvæmt umfosfórun á milli sameinda ef til 

staðar eru sameindir með hydroxyl hópa s.s. Tris og etanólamín [13].  Á mynd 2 má 

sjá yfirlitsmynd sem sýnir viðurkenndan hvarfferil ensímsins fyrir bæði hvörfin.  

Mynd 3 sýnir hins vegar nánari hvarfgang fyrir vatnslosun ólífræns fosfórs.  Í fríu 

ensíminu (E) er hvarfsetið fyllt þremur vatnsmólikúlum og hydroxyl hópur Ser102 er 

vetnistengdur við hydroxíð jón sem er girt af magnesíum.  Myndun á ensím-

hvarfefnaflókanum (E • ROP) verður þegar estertengda O á hvarfsameindinni 

myndar vetnistengi við Zn1 auk samskipta milli óbrúaðra O, Zn2 og guanandín hóp 

Arg166.  Við bindingu hvarfefnis inn í hvarfstöðina verkar magnesíum girta 

hydroxíð jónin sem basi og afprótónerar Ser102 sem gerir kjarnsækna árás á 

fosfóratómið og binst því með samgildu tengi og myndar ensím-fosfór flóka (E–P) 

og alkahólið sem eftir stendur gengur út úr hvarfstöðinni.  Kjarnsækin hydroxíð jón 

Zn1 veldur kjarnsæknu skiptihvarfi við fosfóratómið og Ser102 þannig að ólífrænn 

fosfór liggur nú innan hvarfstöðvarinnar án samgildra tengja (E • Pi) og jafnvægi 

kemst á milli losunar fosfórsins út úr hvarfstöðinni, en það er hraðatakmarkandi skref 

í hvötuninni við hátt sýrustig auk þess sem hár styrkur af ólífrænum fosfór í umhverfi 

ensímsins getur þannig hindrað fulla virkni ensímsins. 

 
Mynd 2.  Yfirlitsmynd af viðurkenndu hvötunarferli alkalísks fosfatasa.  Bæði fyrir vatnsrof 

fosfómónosters og umfosfórun þess á alkahól.  Mynd birt án heimildar úr grein Herrares et al. 1980 

[13] 
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Mynd 3.  Hvötunarferli vatnsrofs á fosfómónoester alkalísks fosfatasa.  Sjá nánari skýringu í texta. 

Mynd birt án heimildar úr grein Herrares et al. 1980 [13]. 

1.1.3. Alkalískur fosfatasi úr Atlantshafsþorski (Gadus morhua) 

Hryggdýr eru stór fjölskylda lífvera og eru fiskar u.þ.b. 2/3 hlutar þeirra.  Fyrri 

rannsóknir á alkalískum fosfatasa (AP) úr fiskum hafa bent til þess að í fiskum 

finnist einungis eitt ísóensím af AP og þá af óvefjasértækri gerð en ekki af 

þarmagerð [14].  Virkni alkalísks fosfatasa hefur verið könnuð úr ýmsum líffærum 

Atlantshafsþorsks (Gadus morhua) s.s. nýra, hrognum, lifur, þörmum og skúflöngum 

og vakti nokkra undrun að virkni AP var lítil í lifur [15].  Virknin var mest í þörmum 

og skúflöngum og hefur AP verið einangraður úr báðum þessum líffærum.  

Amínósýruraðgreining ensímanna úr þessum líffærum sýndi að um eitt ísóensím er 

að ræða þótt fundist hafi í tvígang breytileiki í röð amínósýranna við 

raðgreiningarvinnu á einum stað A351T sem gæti bent til þess að annað ísóensím 

væri til staðar með stökkbreytingu í einni amínósýru [15].  Samsvörun 

amínósýruraðarinnar við raðir manna AP sýndi mestan skyldleika við óvefjasértæku 

gerðina eða allt að 75% [15].  Einnig hafa verið framkvæmdar athuganir á 

hindrunareiginleikum amínósýra á virkni ensímsins, sem benda til skyldleika við 

óvefjasértæku gerðina fremur en þarmagerðina, þar sem það hindrast við bæði 

levamisól og L-fenylalanín en hindrast lítið með L-leusín og hómó-arginín [16].  

Eiginleikum ensímsins m.t.t. stöðugleika og hvötunarvirkni hefur verið lýst og ber 

með sér eiginleika kuldaaðlögunar [15].  Líffræðilegt hlutverk ensímsins er þó líkt og 
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með aðra alkalíska fosfata óþekkt en gæti verið áhugavert m.t.t. þróunar ensímsins í 

hærri lífverum í fleiri ísóensím og þann þróunarfræðilega þrýsting sem hefur valdið 

sérhæfni annarra alkalískra fosfatasa. 

1.2. Frumuhimnan og himnuflekar. 

1.2.1. Grunngerð frumuhimnunnar. 

Frumuhimnur allra frumna eru samsettar úr breiðu safni lífvirkra sameinda.  

Eiginleikar og samsetning þeirra eru ólík, allt eftir því hvaða frumulíffæri þær 

umlykja eða eftir því hvaða tegund lífvera þær tilheyra.  Allar hafa þær þó þann 

eiginleika að vera valgegndræpar, oftast með hjálp próteina og geta stýrt samsetningu 

sameinda innan frumunnar.  Lípíð í heimi efnafræðinnar er samheiti yfir afar stóran 

og fjölbreyttan hóp sameinda sem í sinni breiðustu skilgreiningu lýsir efnum sem eru 

fituleysanleg þ.e. fitusækin.  Lípíð eru tvígæfar sameindir, með hlaðinn hóp á haus 

sem gefur hópunum vatnssækna eiginleika og á hausnum hanga tvær óskautaðar 

kolefniskeðjur sem gefa þeim vatnsfælna eiginleika (mynd 4A).  Þessi eiginleiki 

lípíðanna er grundvöllur fyrir samsetningu himna þ.e. að mynda  tvílægt lag lípíða 

(Mynd 4B).  Ýmsir náttúrulegir flokkar lípíða hafa verið skilgreindir s.s. vax, olíur, 

steróíðar, fituleysanleg vítamín, monoglýseríð, díglýseríð, fosfólípíð auk 

sphingólípíða.   

 

 
Mynd 4.  A.  Helstu flokkar lípíða sem finnast innan frumuhimnunnar.  Mynd birt án heimildar úr 

grein Fantini et al. 2002 [17]  B.  Frumuhimnan.  Lípíð eru sýnd með bláum kúlum (haus) og rauðum 

hala sem mynda tvílag.  Prótein ýmist ganga í gegnum eða liggja í ytra eða innra umslagi hennar. 

Mynd birt án heimildar, www.cropsci.uiuc.edu/classes/cpsc112/ 
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Mörg þeirra hafa líffræðilega virkni s.s sem orkugeymsla lífvera, beint eða óbeint 

hlutverk í boðkerfum innan frumunnar og myndun frumuhimna [1]. 

Árið 1935 settu Davson and Danielli eitt fyrsta líkanið fram um samsetningu og 

gerð frumuhimnunnar, sem gerði ráð fyrir því að tvílag frumuhimnunnar innihéldi 

aðeins fosfólípíð, glýkólípíð og „neutral” lipíð s.s. kólesteról.  Líkanið gerði ekki ráð 

fyrir því að prótein lægju í himnunni sjálfri, heldur þektu himnuna beggja vegna 

tvílagsins vegna skautunar þeirra [18].  Síðar var sett fram það líkan sem lýst er í 

kennslubókum nú til dags, eða svokallað vökvamósaíklíkan (e. the fluid mosaic 

model), sett fram af þeim Singer og Nicolson 1972 [19].  Líkan þeirra gerir ráð fyrir 

því að frumuhimnan sé flókið tvílaga vökvalag lípíða þar sem prótein gangi ýmist í 

gegnum eða liggi í innra eða ytra umslagi hennar og fljóti þar frjáls eins og ísjakar í 

sjó.  Nánari rannsóknir allt fram til dagsins í dag hafa þó sýnt að frumuhimnan er 

umtalsvert flóknara líffæri sem tekur þátt m.a. í afmörkun frumulíffæra frá ytra 

umhverfi, í vörnum, boðskiptum, inn- og útfrumun svo eitthvað sé nefnt [20].   

Fjölbreytni lípíða í himnunni er mikil og gefur þannig til kynna að einstakar gerðir 

lípíða og þar með eðliseiginleikar himnunnar gegni mikilvægu hlutverki í 

líffræðilegum ferlum frumunnar. 

Vökvaeiginleiki tvílaga lífhimna er frumunni mikilvægur þar sem það er 

undirstaða þess að bæði lípíð og prótein geti flotið um í þeim.  Þannig er 

ummyndunarhitastig þeirra langt undir venjulegu líkamshitastigi, sem er breytilegt á 

milli lífvera, en halda þannig vökvaeiginleika sínum.  Fiskar hafa þannig eiginleika 

að geta breytt lípíðsamsetningu sinni í gegnum niðurbrot og nýmyndun lípíða, og 

þannig aðlagast breyttu umhverfishitastigi og um leið á vökvaeiginleikum himnunnar 

[1]. 

Eðlisfræðilegir eiginleikar lípíða og tvílaga lípíðhimna eru háðir ýmsum þáttum 

s.s. hita, efnafræðilegu umhverfi og samsetningu lípíðanna.  Þannig er bræðslumark 

(Tm) lípíða  mjög ólíkt eftir gerð þeirra, glýkósphingólípíð hafa Tm 37 – 41°C, 

sphingólípíð Tm 60 – 70°C, en flest fosfólípíð hafa Tm undir 0°C sem er að stærstum 

hluta vegna ómettuðu fitusýruhalanna [21]. 

En samsetning himna innan frumu er flókin blanda lípíða eins og áður hefur 

komið fram og hefur þessi flókna samsetning mikil áhrif á ástand tvílagsins þ.e. 

vökvaeiginleika hennar:  Fast-hlaup ástand (Lβ) og vökva-kristal ástand (Lα).  Á 

hitastigsbilinu sem liggur á milli þessara tveggja ástanda, venjulega kallað 
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ummyndunarhitastig, hafa einnig verið skilgreind tvö önnur ástönd innan himnunnar:  

Vökva-reglulegt ástand (lo)  og vökva-óreglulegt ástand (ld).  

 
Mynd 5.  Yfirlitsmynd sem sýnir grundvöll kenningar um þéttar pökkuð svæði, ör-klasa, innan 

frumuhimnunnar.  A.  Sameindargerð helstu lípíða í fræðilegri rúmvídd þeirra.  B.  Sýnir byggingu 

tvílaga himnunnar og ástæðu þess að kólesteról er sæknara í sphingómýelin.  Svæðin sem eru 

afmörkuð eru vegna hreyfanleika sameindanna.  Mynd birt án heimildar úr grein Fantini et al. 2002 

[17]. 

Þessi ástönd eru talin grundvöllur þess að innan frumuhimnunnar megi finna örklasa 

með ólíka samsetningu, þ.e. að ákveðin lípíð hafi þá eiginleika að þéttast saman í 

vökva-reglulegt ástand (lo) og sigla um í vökva-óreglulegu ástandi (ld) himnunnar.  

Mynd 5 sýnir samspil kólesteróls og lípíða m.t.t. pökkunar og þéttleika þeirra, en 

kólesteról minnkar vökvaeiginleika vegna stífs hringkerfis síns.  Hinsvegar gengur 

kólesteról ekki jafn djúpt inn í tvílagið og önnur lípíð og eykur þannig bilið á milli 

hala þeirra.  Þannig öðlast kolefniskeðjur lípíðanna aukinn hreyfanleika við metan 

enda kolefniskeðjanna og kemur í veg fyrir of þétta pökkun þeirra.  Þannig hefur 

mólhlutfall kólesteróls bein áhrif á vökvaeiginleika lípíða sem annars gætu pakkast 

þéttar í tvílaginu og himnan orðið of stíf [1]. 

1.3. Himnuflekar. 

Undanfarna tvo áratugi hafa komið fram rannsóknir og tilgátur um tilvist örklasa 

innan frumuhimnunnar.  Þessar rannsóknir hafa spunnist upp eftir rannsókn Brown 

og Rose sem fyrst lýstu einangrun frumuhimnuhluta eftir ólíkum leysanleika þeirra í 

hlutlausri sápu (Triton X-100) og þáttuðu í sundur á súkrósastigli [22].  Talið er að 
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himnuflekar séu þétt pökkuð svæði innan frumuhimnunnar sem eru rík af 

sphingólípíðum í ytra umslagi himnunnar en innra lagið, sem hefur ekki verið eins 

vel skilgreint, er talið fylgja ytra laginu þar sem langir fituhalar sphingólípíðanna á 

ytra umslagi ganga inn í innra umslagið, auk þess sem himnuprótein sem ganga í 

gegnum himnuna finnast oft innan himnufleka.  Margar rannsóknir hafa beinst að því 

að greina próteininnihald þessara himnufleka og hefur komið fram ákveðið mynstur 

varðandi prótein sem finnast innan þeirra og einnig fyrir samsetningu lípíða innan 

þeirra [23-26].  Hlutverk þessara örklasa er talið margþætt s.s. í boðleiðum og 

innanfrumu vali á próteinum sem flutt er á yfirborð [20, 25, 27, 28].  Tilvist þeirra 

hefur þó verið umdeild, þar sem einangrun þeirra hefur að mestu leyti verið 

framkvæmd með sápum s.s. Triton, CHAPS og Brijj, sem taldar eru hafa áhrif á 

himnulagið og ýta undir að ákveðin lípíð/prótein liggi innan þeirra in vitro [29, 30].  

Margar eðlisfræðilegar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á tilbúnum tvílaga 

himnum með ólíkum samsetningum lípíða til að reyna að öðlast mikilvægan skilning 

á hegðun frumuhimnunnar og myndun örklasa innan hennar.  Þar hefur komið í ljós 

að tilvist örklasa er möguleg in vivo og rannsóknir hafa jafnvel sýnt að slíkir klasar 

eru óleysanlegir í viðurvist hlutlausra sápa líkt og Triton X-100.  En að sama skapi 

hefur einnig verið sýnt fram á að vegna áhrifa þessara sápa getur samsetning þeirra, 

þ.e. mólhlutföll lípíðanna, breyst sem styður að einangrun þeirra in vitro í viðurvist 

ójónaðra sápa geti haft bein áhrif á samsetningu lípíðanna og myndað gervinga (e. 

artifacts) [31, 32]. 

Rannsóknir á örklösum innan frumuhimnunnar hafa getið af sér margbreytileg 

nöfn á fyrirbærinu vegna óvissunnar um tilvist þeirra s.s. TIM (e. triton insoluble 

membrane),  DIG (e. detergent insoluble glycolipid enriched membrane), DRM (e. 

detergent resistant membrane) og himnuflekar (e. lipid rafts) auk ýmissa annarra.  Í 

mars 2006 var haldin ráðstefna (Keystone Symposium on Lipid Rafts)  sem 

einvörðungu fjallaði um örklasa og eiginleika þeirra útfrá sjónarmiðum ólíkra 

fræðigreina s.s. líffræði, eðlisfræði, efna- og lífefnafræði.  Á þessari ráðstefnu náðist 

sátt um skilgreiningu á himnuflekum [33]. „Himnuflekar eru lítil (10-200 nm), 

fjölleit, sveigjanleg, steról- og sphingólípíð rík svæði sem framkalla frumuferla.  

Litlir flekar sem hafa eiginleika til að mynda stærri svæði með prótein-prótein og 

prótein-lípíð samskiptum”. 

Þrátt fyrir ofansagt hafa enn verið að birtast greinar sem leggja til að hugtakið 

„lipid rafts” verði aðeins notað yfir örklasa sem finnast í frumuhimnunni in vivo og 
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að DRM verði notað fyrir þessa klasa in vitro, í það minnsta meðan ekki koma fram 

aðferðir við einangrun án hlutlausra sápa [30].  Vegna áætlaðrar stærðar sinnar, 10-

200 nm, hefur verið tæknilega erfitt að sýna fram á tilvist þeirra in vivo.  Þó hafa 

komið fram rannsóknir sem ýta undir tilvist þeirra s.s. nýleg grein sem hagnýtir sér 

„Transmission electron microscopy” og sýnir að þéttni lípíðanna er ekki jöfn innan 

himnunnar, auk þess sem þekkt merkiprótein fyrir þessa örklasa liggja innan þeirra 

[34].  Rannsóknir á himnuflekum hafa meðal annarra beinst að tengslum 

stórsameinda s.s. prótein-prótein, prótein-lípíð eða lípíð-lípið samskiptum í 

frumuhimnunni auk áhrifa þessara tengsla við önnur prótein innan eða utan 

frumunnar sem ekki eru himnubundin. Samskipti milli stórsameinda innan frumna 

s.s. prótein-prótein og prótein-lípíð eru afar mikilvægur hluti af líffræðilegri virkni 

hennar og geta verið með ólíkum hætti, allt frá samskiptum þeirra í boðleiðum, 

myndun virkra próteinflóka, samskipta við flutningsprótein, auk samskipta vegna 

efnafræðilegra breytinga á próteinum líkt og fosfórun eða súlfónun þeirra fyrir 

tilstilli kínasa.  

Skilningur á þessum samskiptum er mikilvægur til að öðlast betri sýn á lífferla og 

heildarvirkni frumunnar auk skilnings á breytileika m.t.t. nýgengni sjúkdóma.  Önnur 

gerð samskipta hjá próteinum er samskipti þeirra við lípíð lífvirkra himna en áhugi 

vísindamanna á þessum samskiptum hefur helst beinst að spurningum sem snúa að 

áhrifum lípíðanna á byggingu og virkni próteina innan himnulagsins m.t.t. ólíkrar 

samsetningar á lípíðum himnunnar og hversu sterk tengsl eru á milli þessara 

sameinda auk beinna eða óbeinna áhrifa á líffræðilega virkni þeirra.  Einnig er 

rannsóknarefni hvort himnuprótein hafi áhrif á jafnvægi í samsetningu lípíða í 

himnunni til lengri eða skemmri tíma og gerð þeirra. 

Margar ólíkar aðferðir hafa verið notaðar til að ákvarða samskipti þessara 

sameinda sem oftast krefjast mjög sérhæfðs og flókins tækjabúnaðar s.s. BiFC (e. 

bimolecular fluorescence complementation), FRET (e. fluorescence resonance 

energy  transfer), SPR (e. surface plasmon resonance) auk nokkurs fjölda aðferða 

sem hagnýta massagreina, ýmist MALDI (e. matrix assisted laser 

desorption/ionization) eða LC-ESI (e. liquid chromatography-electrospray 

ionization).  Þar má helst nefna aðferðir sem byggja á notkun mótefna s.s. ónæmis-

samþétting (e. immuno co-precipitation), ónæmisfelling (e. immuno-pulldown), in 

vivo / in vitro krosstenging próteina með efnafræðilegum aðferðum sem síðan eru 

einangruð með hjálp mótefna eða vökvaskilja. 
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Fjölmörg prótein hafa verið skilgreind sem himnuflekaprótein, sem eru alltaf til 

staðar í flekum s.s. Src-fjölskylda kínasa (Lyn, Fyn og Lck) sem eru 

innanfrumuprótein sem taka virkan þátt í boðskiptaferlum með fosfóryleringu margra 

ólíkra viðtaka.  G-prótein, stór fjölskylda innanfrumupróteina tengd frumuhimnunni 

vinna, sem millistykki milli annarra próteina í boðskiptaferlum.  Annexin sem líka er 

innanfrumuprótein og bindur fosfólípið, Cbp sem er gegnumhimnuprótein og tekur 

þátt í endurvirkjun Src-fjölskyldu kínasa s.s.  Lyn og að síðustu 

glýkósylfosfatidylinósítóltengd (e. GPI-anchored) prótein sem geta verið með 

margvíslega virkni s.s. alkalíski fosfatasinn. [35, 36].  Eins hafa verið skilgreind 

prótein sem hafa breytilega sækni í himnufleka, þ.e. eru í jafnvægi innan og utan 

hans, s.s. BCR (e. B-cell receptor) [36] og aðrir viðtakar.  Auk þess finnast einnig 

prótein sem aldrei finnast innan himnufleka t.d. CD45 sem er fosfatasi, sem t.d. 

slekkur á svari BCR flóka innan B-frumunnar [36]. 

1.3.1. Hreyfingar himnufleka innan frumuhimnunnar. 

Dreifing himnufleka í frumuhimnunni er ólík á milli frumutegunda.  Í óskautuðum 

frumum s.s. B-frumum finnast þeir jafndreifðir yfir alla himnuna, ólíkt því sem er í 

skautuðum frumum, s.s. þekjufrumum, þar sem þá er helst að finna í „apical” hluta 

himnunnar [23].  Himnuflekar frumu í hvíld (e. steady state)  in vivo eru taldir vera 

mjög smáir (10 – 200 nm) [33] en hafa hæfni til að falla saman og mynda stærri 

einingar ef fruman verður við áreiti sem hún þarf að bregðast við.  Þessar hreyfingar 

himnufleka og próteina, sem jafnan eru talin nokkuð staðbundin [37], eru ekki vel 

skilgreindar og hafa verið sett fram ólík líkön um hvernig einingarnar geta ferðast 

kerfisbundið innan frumuhimnunnar.  Eitt þessara líkana er svokallaða staura- (e. 

picket) og girðingar- (e. fence) líkan (mynd 6).  Þetta líkan gerir ráð fyrir því að 

frymisgrindin taki þátt í að stýra og hólfa niður regluleg svæði innan 

frumuhimnunnar.  Gegnumhimnuprótein sem tengjast frymisgrindinni (staurar) hafa 

þannig áhrif á svæðið umhverfis og girða af svæði (girðing) sem stórsameindir og 

fosfólípíð eiga ekki gott með að komast framhjá.  Þetta líkan gefur til kynna að þau 

mólikúl sem fljóta innan  frumuhimnunnar sé stýrt innan ákveðinna svæða í ákveðnu 

jafnvægi [37].  Til stuðnings girðinga og staura líkani hefur verið sýnt fram á 

samband á þekktum himnuflekapróteinum við frymisgrind [23, 35, 36, 38].  Ein 

fjölskylda þessara próteina er ERM (e. ezrin/radixin/moesin) sem hefur þá eiginleika 

að krosstengja frymisgrindina við himnuprótein (mynd 7), en virkt form þessara  
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Mynd 6.  Girðinga og stauralíkan frumuhimnunnar.  Myndirnar sýna hvernig frjáls mólekúl ferðast 

innan himnunnar og þurfa að komast yfir þröskulda mynduðum af frymisgrind og tengdum 

mólikúlum.  Mynd birt án heimildar úr grein Kusumi et al. [37]. 

próteina er aðeins þegar þau eru fosfóryleruð.  Þannig lúta þau stjórn annarra 

próteina í gegnum fosfóryleringar. 

Innanfrumuprótein tengd frumuhimnunni (innra umslagi) hafa venjulega einn eða 

tvo fitusýruhala, myristoyl eða palmitoyl, sem ganga inn í innra umslag 

frumuhimnunnar og tengja þannig próteinið við frumuhimnunna.  Þrátt fyrir að vera 

staðsett einungis í ytra umslagi himnunnar hafa GPI-tengd prótein, sem finnast alltaf 

innan himnufleka, hlutverki að gegna í boðleiðum [22]. 

Í sumum tilfellum er um samspil Src-kinasa og GPI-tengdra próteina að ræða, en 

þar sem hvorug þessara próteina ganga í gegnum himnuna hafa samskipti þeirra 

verið vísindamönnum hugleikin.  Líklegasta skýringin á samskiptum þessara próteina 

er að gegnumhimnuprótein séu millistykki á milli þeirra, þannig að prótein bindist 

GPI-ankeri cis (þ.e. í plani við himnuna) og geti þannig bundist beint eða óbeint við 

Src-kinasana.  Dæmi um slíka boðleið er CD14 LPS (e. lipopolysaccaride) viðtaki, 

sem er GPI-tengt prótein.  Þegar LPS binst honum myndast prótein flóki, kallaður 

TLR4 (e. toll-like receptor-4 ) flóki, samsettur af LPS-LBP, CD14, TLR4 og MD-2 

(e. myeloid differentiation protein-2) en TLR-4 er gegnumhimnuprótein og kemur 

þannig boðferlinu af stað, en afleiðing þess er bólgusvar í vefnum.  En  Cuschieri et. 

al. (2006) [39] sýndu fram á nauðsyn þess að flókinn væri staðsettur í himnufleka 

svo boðleiðin færi í gang innan frumunnar. 

Hlutverk himnufleka í innfrumun hefur verið viðurkennt, þ.e. önnur leið en hin 

hefðbundna clathrin stýrða leið.  Dæmi um slíka ferla eru leiðir SV-40 vírusins, 

kóleru β undireiningar og TGFβ-viðtaka (e. trans-forming growth factor receptor)  
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Mynd 7.  Yfirlitsmynd af EMR (e. ezrin/radixin/moesin) próteinflóka og hvernig hann krosstengir 

frymisgrind við frumuhimnu gegnum himnuprótein.  Mynd birt án heimildar úr grein XXXXX 

inn í frumuna.  Helstu rök fyrir því að þessi efni komi ekki hina hefðbundnu leið inn 

í frumuna er að sýnt hefur verið fram á að þau eru háð kólesteróli sem bendir  

eindregið til hlutverks himnufleka [40].  Að auki hefur clathrin-óháðu ferlunum verið 

skipt í undirflokka, þá sem eru GTP-dynamin háðir og óháðir.   

Lítið er vitað hvernig þessir ferlar virka en caveolin, sem er þekkt sem 

himnuflekaprótein, er talið mikilvægt í þessum ferlum auk dynamins. 

1.4. Massagreiningar. 

Massagreiningar byggja á tækni þar sem greining er möguleg á efnasamsetningu 

ólíkra efnasambanda allt frá smásameindum til risasameinda eins og próteina.  

Tæknin byggir á að sýni sem á að greina er jónað, hraðað inn í rafsvið og 

massa/hleðslu hlutfall þeirra mælt.  Massagreinar eru flestir byggðir og hannaðir utan 

um þrjá megin þætti:  Jónunarhluta sem umbreytir sýni í jónir, massagreini sem 

aðgreinir þessar jónir með ýmist raf- eða segulsviði og nema, sem getur magnbundið 

numið jónirnar eftir aðgreiningu í massagreini.  Í massagreinum er bæði mögulegt að 

framkvæma þátt- og magnbundna greiningu á efnasamböndum. 

Massagreiningar á próteinum hafa á undanförnum árum verið vaxandi þáttur í 

auðkenningu þeirra og í próteinmengjafræðinni.  Tvær meginaðferðir hafa verið 

notaðar fyrir jónun próteina.  Annars vegar LC-ESI-qTOF (e. Liquid 

Chromatography Electro Spray Ionization-quadrupole Time Of Flight Mass 

Spectrometry), þar sem sýni eru fyrst aðgreind með vökvaskilju en þeim síðan 



 14 

rafúðað inn í massagreininn, og hins vegar MALDI-TOF MS (e. Matrix Assisted 

Laser Desorption Ionization – Time Of Flight Mass Spectrometry) þar sem sýni er 

kristallað inn í lífrænar sýrur sem undirlag og geislað með aflmiklum N2 leysigeisla 

(337 nm) á UV sviði.  Báðar þessar aðferðir byggja á aðgreiningu jóna í loftæmi með 

flugröri (TOF) og þeim tíma sem tekur þær að fljúga í gegnum það að nema.  Í TOF 

tækjum er jónum upphaflega hraðað í rafsviði sem fá þannig allar sömu kínetísku 

orkuna.  Hraði þeirra og tími sem tekur þær að komast í gegnum flugrörið að nema er 

því aðeins háður massa/hleðslu hlutfalli þeirra og er lýst með líkingu 1. 

 

! 

v  í öfugu hlutfalli við 

! 

m /z  (1) 

 
þar sem v = hraðinn, m = massi sameindar, z = fjöldi hleðsla sem sameindin ber. 

 
Í Efnagreiningasetri Háskóla Íslands eru tvær gerðir massagreina til rannsókna á 

próteinum.  Annars vegar LC-ESI-qTOF og hins vegar MALDI-TOF MS, báðir frá 

Bruker Daltonics, Þýskalandi.  Í ESI er sýni, sem uppleyst er í rokgjörnum leysi, ýtt í 

gegnum hárfína rafhlaðna nál inn í massagreininn.  Þegar sýnið sem venjulega er á 

jónaformi í leysinum ýmist sem kat- eða anjónir, kemur út úr nálinni myndast agnúði 

með örfína dropa um 10 µm þvermáli.  Þegar leysirinn gufar upp dragast agnirnar 

sem á að greina saman, allt þar til hleðslukraftar þeirra ýta þeim í sundur vegna 

coulombic krafta og mynda enn fínni dropa sem nú samanstendur nær eingöngu af 

greiningarsýni, dregst inn í massagreininn.  Einkenni jóna myndaðar með þessum 

hætti er að þær taka venjulega margar hleðslur á hverja greiningarsameind og fást því 

massatoppar sem einkennast af fjölda hleðslna sem greiningarsýnið tekur.  

Jónun greiningarsýna í MALDI er með ólíkum hætti og er mjúk jónunaraðferð, 

sem venjulegast gefur einungis eina eða fáar hleðslur á greiningarsameind.  Líkt og 

fyrir ESI er MALDI tæknin mjög hentug fyrir greiningu á stórsameindum s.s. 

próteinum, peptíðum og sykrum sem annars myndu brotna upp við jónun með öðrum 

jónunaraðferðum.  Greiningarsýnum s.s. próteinum eða peptíðum er blandað saman 

við burðarlag (e. matrix) og þeim blettað á MALDI skotmark sem venjulega er 

stálplata með aðgreindum stöðum fyrir blettun og leysi leyft að gufa upp af þeim.  

Við þetta myndast kristallar á skotmarki sem er blanda burðarlags og 

greiningarsýnis.  Jónun greiningarsýnanna í MALDI er venjulega framkölluð með N2 

lasergeisla (337 nm) sem beint er að greiningarsýni.  Burðarlagið hefur tvennu 
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hlutverki að gegna, annars vegar ver hún greiningarsýni fyrir orku lasergeislans sem 

annars myndi brjóta  

 
 

Mynd 8.  Byggingar ólíkra burðarlaga sem notaðar eru við samkristöllun greiningarsýna í MALDI 

massagreiningum.  A.  3,5-dímetoxy-4-hydrosinnapinik sýra.  B. α-cyanó-4-hydroxysinnamik sýra.  

C. 2,5-díhydroxybensóik sýra. 

það niður og eyðileggja, hins vegar dregur hún orku lasergeislans í sig og 

samkristallað sýnið springur upp og myndar ský jóna auk þess að miðla prótónu á 

greiningarsýnið sem síðan er hraðað inn í flugrör massagreinisins.  

Þó er ekki vel skilgreint hvernig þessi jónun á sér nákvæmlega stað en gerð 

burðarlags skiptir verulegu máli allt eftir gerð greiningarsýnisins.  Burðarlag, sem 

venjulega eru litlar lífrænar sýrur, þurfa að hafa þá eiginleika að geta framkallað 

uppgufun þ.e. hafa lágan gufuþrýsting en vera nægjanlega stórar til að gufa ekki upp 

við sýnaundirbúning eða meðan þær bíða greiningar.  Þær þurfa að hafa sýruhóp sem 

getur flutt prótónur yfir á greiningarsýni til  jónunar, hafa mikinn og sterkan 

eiginleika til að draga til sín orku á UV sviði og þurfa að vera leysanlegar í blöndu 

óskautaðs og skautaðs leysis.  Algengustu sýrurnar sem notaðar eru við greiningu 

próteina og peptíða eru þrjár:  3,5-dímetoxy-4-hydrosinnapinik sýra (mynd 8A), α-

cyanó-4-hydroxysinnamik sýra (mynd 8B) og 2,5-díhydroxybensóik sýra (mynd 8C).  

Algengt er að þessar sýrur séu leystar upp í blöndu af asetónítríl og 0,1% TFA 70:30 

(v/v).  Hvaða sýra er valin hverju sinni er samt í raun byggð á prófun og villuaðferð 

og það sama gildir um samsetningu þess leysis sem þær eru leystar upp í. 

Í MALDI-TOF tækjum (mynd 9) er mögulegt að mæla flughraða jóna á tvennan 

hátt.  Annars vegar eftir línulegri flugstefnu og hins vegar með endurkastsmælingu 

jóna innan flugrörsins.  Línuleg mæling mælir flugtíma jónanna sem fljúga beint í 

gegnum flugrörið að nema, en endurkastsróf byggir á að við enda flugrörsins er 

komið fyrir rafspegli undir horni sem endurkastar jónunum að öðrum nema sem 

staðsettur er í hlið flugrörsins.  Endurkastmælingar gefa betri aðgreiningu á jónum og  
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Mynd 9.  Yfirlitsmynd af MALDI-TOF massagreini.   Mynd birt án heimildar 

http://cbsu.tc.cornell.edu/vanwijk/images/massspec/massspec_schem_maldi.gif 

því aukna upplausn í massarófum og eru allsráðandi við mælingar á peptíðum og 

raðgreiningu þeirra. 

Fyrir greiningu á heilum próteinum í MALDI fást ekki miklar upplýsingar um 

gerð þeirra í óþekktum sýnum.  Slík róf má hins vegar hagnýta til að greina 

hreinleika sýna þar sem blanda af próteinum myndi gefa fleiri toppa inn í rófið.  

Massaróf af heildarmassa próteina gefa þó ekki upplýsingar um hvert próteinið er, 

heldur aðeins vísbendingu um massa þekkts próteins.  Svokallað “bottom up” í 

próteinmengjafræði byggir á að einangra prótein úr ein- eða tvívíðum SDS-PAGE 

hlaupum þar sem próteinblettir eru skornir upp, meltir með sértækum próteinkljúfum 

og tekin af þeim massaróf.  Slík róf eru oftast kölluð peptíðmassafingrafararóf (e. 

peptide mass fingerprinting, PMF) próteinanna og gefa mjög mikilvægar upplýsingar 

sem hægt er að nota til að framkvæma samsvörunarleit í gagnabönkum s.s. Mascot 

(www.matrixscience.com).  Forsenda þess er þó að prótein hafi áður verið skilgreind 

eða að genamengi lífverunnar sem er til skoðunar hafi verið raðgreint, eða í versta 

falli stór hluti þess, svo samsvörunarleit hafi eitthvað til að bera saman við. 

Eiginleikar peptíða til að jónast og komast á flug í MALDI eru misjafnir þar sem 

ýmsir þættir hafa áhrif.  Má þar nefna val á burðarlagi sem peptíð eru kristölluð í auk 

samsetningar peptíðanna sjálfra.  Algengasta burðarlagið fyrir greiningu á peptíðum 
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er α-cyanó-4-hydroxysinnamik sýra (mynd 8B).  Samsetning peptíðanna skiptir 

einnig máli, þar sem hliðarhópar amínósýranna eru ólíkir og hafa misjafna eiginleika 

til að geta borið hleðslur.  

 
Mynd 10.  A. Sameindarbygging lýsíns og arginíns. B.  Hvarf O-methyl-ísourea við ε-amínhóp lýsíns 

við myndun homoarginín. 

Þannig hefur verið sýnt fram á að peptíð sem innihalda arginín hafa góða eiginleika 

til að jónast meðan lýsínberandi peptíð eiga erfiðara með að jónast og komast á flug 

inn í massagreininn [41]. 

Prótein melt með trypsíni hafa öll peptíð þar sem annað hvort arginín eða lýsín er 

á C-enda.  Þetta veldur því að arginínpeptíð eru ríkjandi í þeim massarófum meðan 

lýsínpeptíð sýna mun daufari svörun.  

Þessu vandamáli hafa vísindamenn mætt með því að gera efnafræðilegar 

breytingar á lýsín og breyta þeim í homoarginín.  Á mynd 10 má sjá byggingu 

þessara tveggja amínósýra og efnahvarfið sem er framkvæmt.  Notast er við O-

metyl-ísóurea, sem gefur massaaukningu uppá 42 Da og er sértækt á ε-amínhóp 

lýsíns og hvarfast því ekki við α-amínhóp N-enda peptíðsins.  Þessi efnabreyting, 

sem leiðir af sér aukinn fjölda toppa í massarófin, eykur samsvörun við 

samanburðarleit í gagnabönkum og þar með betri auðkenningu á próteininu. 
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Jafnvel þó ekki liggi fyrir upplýsingar um annað hvort próteinið eða DNA-röð þess, 

er samt hægt að kafa dýpra ofan í peptíðin með því að raðgreina þau í raðtengdum  

 
Mynd  11.  Nokkrar helstu mögulegar niðurbrotsjónir peptíða í samtengdri massagreiningu (MS/MS).  

Brotalína sýnir rofstað á peptíði og a, b og c jónir eru hlutar peptíða sem eru með N-enda, en  x, y og z 

eru jónir með C-enda. 

massagreinum (MS/MS).  Amínósýruröðin sem fæst út úr slíkum raðgreiningum má 

síðan nota til að framkvæma samsvörunarleit við önnur prótein úr öðrum lífverum. 

Raðgreining peptíða krefst þess að tekin séu róf með raðtengdum massagreinum (e. 

tandem mass spectroscopy).  Fyrri massagreinir einangrar þá út peptíð með tiltekið 

massa/hleðslu (m/z) hlutfall, oftast kallað móðurjón.  Í hólfi milli massagreina mætir 

móðurjónin oft fyrirstöðu sem fer eftir tækjum, ýmist eðalgasi svo sem argoni eða 

andrúmslofti.  Það veldur árekstrum og peptíðið brotnar upp í minni mólmassabrot 

sem eru aðgreind í síðari massagreini (e. collision induced dissociation, CID) [42].  

Slík róf eru afar flókin þar sem peptíðin geta brotnað við öll tengi milli allra 

atóma í meginstofninum, auk þess sem hliðarhópar geta brotnað af stofnkeðjunni.  Á 

mynd 11 er sýnd fræðileg meginkeðja peptíðs með nokkrum algengustu 

niðurbrotsmöguleikum á meginkeðjunni.  Tíðni þessara brota í rófum er þó 

mismunandi og eru svokallaðar b og y jónir með hæstu tíðnina (algengastar).  Til að 

einfalda greiningu slíkra rófa hafa vísindamenn beitt efnafræðilegum breytingum á 

peptíðunum með því að innleiða súlfónyl hóp á N-enda peptíðanna [43, 44].  Einn 

þessara hópa er 4-sulfófenyl-ísóthíócyanat sem gefur massaaukningu uppá 215 Da 

eftir hvarf við N-enda peptíðsins.  Innleiðing þessa súlfónhóps gefur N-endanum 

mínushleðslu og gerir peptíðinu og/eða peptíðbrotunum því erfiðara með að fljúga 

upp þar sem val inn í hröðunarhluta massagreinisins að nemanum er miðuð við 

jákvæðar jónir. 

Nauðsynlegt er að innleiða fyrst O-methyl-ísóurea á lýsín þar sem 4-súlfófenyl-

ísóthíócyanat er ekki sértækt á α-amínhópinn á N-enda og gæti því hvarfast inn á ε-
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amínhóp lýsíns sem gæfi skakka mynd af því sem leitað er eftir ef tveir slíkir hópar 

bættust inn á peptíðið.  Á mynd 12 má sjá að með þessari breytingu er innleidd 

neikvæð hleðsla á N-enda sem gerir hleðslur allra a, b og c jóna hlutlausar  

 
Mynd 12.  Áhrif hvarfs 4-súlfófenyl-ísóthíócyanats við α-amínhóp N-enda Peptíða þegar peptíðið 

brotnar í b og y jónir (mynd 13).  b-jón sem ber –hlaðinn súlfónhóp verður hlutlaus þegar hún tekur + 

hleðslu og  kemst því ekki á flug í massagreininum.  Sama gildir fyrir a- og c-jónir.   y-jónin ber hins 

vegar ekki slíkan hóp og verður þannig fyrir áhrifum rafsviðs þegar hún tekur +hleðslu og kemst á 

flug inn í massagreini. 

(þ.e.mínushleðslan styttir út áhrif plúshleðslunnar sem drífur hvert peptíð að 

nemanum) og einfaldar rófið. 

Ótvíræður kostur raðgreiningar peptíða með massagreinum er sá, að auðkenning 

próteina er möguleg með samsvörunarleit við prótein úr öðrum lífverum, oft mjög 

skyldum ef möguleiki er á [45].  En samt verður að hafa í huga að á endanum er 

nauðsynlegt að finna innan genasafns lífveru þær basaraðir sem samsvara 

amínósýruröð þess próteins sem greint var. 

1.5. Rannsóknarmarkmið. 

Þrátt fyrir að ýtarlegar rannsóknir á himnuflekum úr margvíslegum lífverum hafi 

verið framkvæmdar á undanförnum árum, hafa eftir því sem við best vitum engar 

slíkar rannsóknir verið framkvæmdar á frumum úr fiski.  Fyrir þær sakir og þá 

staðreynd að umtalsverðar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á alkalískum 

fosfatasa (AP), glýkósylfosfatidylinósítól (GPI) tengdu próteini úr Atlantshafsþorski 

(Gadus morhua) vaknaði áhugi fyrir því hvort nálgast mætti líffræðilegt hlutverk 

alkalísks fosfatasa í gegnum rannsóknir á himnuflekum.  Eins og áður hefur komið 

fram er talið að GPI-tengd prótein liggi einvörðungu innan þessara himnufleka og 

því mætti með einangrun þeirra jafnframt einangra nánustu nágranna ensímsins og 

meta út frá þeim upplýsingum lífefnafræðilegar aðferðir til að reyna að varpa ljósi á 

líffræðilegt hlutverk þess innan þarmaþekjunnar.  En þar sem engar upplýsingar lágu 
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fyrir um hvort himnuflekar væru til staðar í Atlantshafsþorski eða öðrum skildum 

fiskum, lá það fyrst fyrir að svara spurningunni:  Finnast himnuflekar innan 

þarmaþekju Atlantshafs-þorsks (Gadus morhua)?  Ef svo væri, þyrfti að bera saman 

samsetningu og gerð þeirra við himnufleka úr öðrum lífverum m.t.t. próteininnihalds 

og lípíða.   

Rannsóknum sem lýst er í þessari ritgerð eru aðeins upphafið af stærra 

rannsóknarverkefni við auðkenningu líffræðilegs hlutverks AP sem unnið verður á 

næstu árum. 

Annað sem staðið var frammi fyrir, var að reynsla við framkvæmd 

einangrunarvinnu himnufleka var ekki til staðar við Raunvísindastofnun Háskóla 

Íslands eða innan annarra stofnanna skólans, þótt góð reynsla væri til staðar innan 

stofnunarinnar m.t.t. lífefnafræðinnar og almennrar prótein þekkingar.  Auk þess sem 

nýstofnað Efnagreiningasetur var einnig að slíta barnskónum á greiningu próteina 

með massagreiningum.  Því var afráðið að upphaf rannsóknarvinnunar fælist í að 

framkvæma tilraunir á einangrun himnufleka með aðferðum fengnum úr birtum 

fræðigreinum og bestun þeirra [30, 46, 47].  Einnig var þörf á að leggja í grunnvinnu 

við greiningu próteina með massagreiningum og þá helst með MALDI-TOF MS og 

MS/MS sem fælist að stórum hluta í bestun þeirra aðferða. 

Áður hafa verið gerðar árangurslausar tilraunir á einþáttun gensins fyrir alkalískan 

fosfatasa, en einungis liggur fyrir amínósýruröð ensímsins [15].  Gerðar voru 

tilraunir á einþáttun gensins bæði með eldri cDNA söfnum og vísum sem til voru en 

einnig með nýju cDNA söfnum sem voru útbúin, auk nýrra vísa. 
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2. Efni og aðferðir. 

2.1. Efni. 

2,2,2-triklóróetanól og díetanólamíne fékkst frá Aldrich Co. Ltd. 

Tris[hydroxymetyl]amínometan (TRIS), N-[hydroxymetyl]píperasíne-N’-[2-

etanesúlfón sýra] (HEPES), N-tris[2-hydroxy-1-1-bis(hydroxyetyl)-etyl]glýsíne 

(TRICINE), NaCl, (NH4)2SO4, N,N,N’,N’-tetrametyletylendíamíne (TEMED), 

acrylamíde, bis-acrylamíde, para-nítrófenyl fosfat (pNPP), DNAasi úr kálfabrisi, 

ethidium bromíð, MgSO4, natríum dodesyl súlfat (SDS) fékkst frá Sigma-Aldrich 

Chemical Company. MgCl2 og tríklóróediksýra (TCA) fékkst frá Merck, Íso-

oktylfenoxypolýehoxyetanól (Triton X-100) með u.þ.b. 10 mM etylen oxíði fékkst 

frá BDH Chemicals Ltd, NaOH, glýseról, etylen glýkól og  ediksýra fékkst frá Acros 

Organics.  Önnur efni en hér upptalin koma fram í undirköflum aðferðakafla eða þar 

sem við á. 

Samsetning lausna sem er getið er hér á eftir er að finna í viðauka 7.4. 

2.2. Skilvindur. 

Notast var við Sorvall RC5C skilvindu með eftirfarandi snúðum SA-300 fyrir 250 

mL glös, SS-34 fyrir 50 og 10 mL glös,  SM-24 fyrir 16 mL glös.  Allir snúðar voru 

gerðir fyrir hámarkshraða 20.000 rpm (~48.000xg) öllum tilfellum.  Við einangrun 

himnufleka var ýmist notast við Sorval RC5C með SM-24 snúð eða Beckman 

Coulter Optima L-100xp ofurskilvindu með Beckmann SW41 snúð og 12 mL glös. 

2.3. Magnbundnar mælingar. 

2.3.1. Virknimælingar merkiensíma. 

2.3.1.1. Alkalískur fosfatasi (AP). 
Virkni alkalísks fosfatasa var mæld við 25°C með AP hvarflausn.  Litabreyting 

myndefnisins p-nítrófenóls var mæld við 405 nm í Uvicam UV1 ljósgleypnimæli yfir 

30 sekúndna tímabil.  Hvarfið var sett af stað með því að bæta ensími við AP 

hvarflausn að eins mL lokarúmmáli [48].  Niðurstöður settar fram sem U/mL.  

Styrkbreyting var metin með gleypnistuðli p-nítrófenóls 18.500 M-1cm-1.  

Hvarfferillinn var línulegur yfir tímabilið. 
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2.3.1.2. Leusín amínópeptíðasi (LAP). 
Virkni leusín amínópeptíðasa var mæld við 25°C með LAP hvarflausn.  

Litabreyting myndefnisins p-nitróanilíðs var mæld við 405 nm í Uvicam UV1 

ljósgleypnimæli yfir 30 sekúndna tímabil.  Hvarfið var sett af stað með því að bæta 

ensími við LAP hvarflausn að eins mL lokarúmmáli [49].  Niðurstöður settar fram 

sem U/mL.  Styrkbreyting var metin með gleypnistuðli p-nítróanelíðs 9.900 M-1cm-1. 

Hvarfferillinn var línulegur yfir tímabilið. 

2.3.1.3. Succinate dehydrogenasi (SDH). 
Virkni succinate dehydrogenasa var mæld við 37°C með SDH hvarflausn.  

Litabreyting afoxunar á 2,6-díklórófenól-indófenóli var mæld við 600 nm í Uvicam 

UV1 ljósgleypnimæli  yfir 1 mínútu.  Hvarfið var sett af stað með því að bæta ensími 

og 10 µL af 0,75 M succinati við SDH hvarflausn að eins mL lokarúmmáli [50, 51]. 

Niðurstöður settar fram sem U/mL.  Styrkbreyting var metin með gleypnistuðli 2,6-

díklórófenól-indófenóli 21.010 M-1cm-1.  Hvarfferillinn var línulegur yfir tímabilið. 

2.3.1.4. Súr fosfatasi (aP). 
Virkni súrs fosfatasa var mæld við 25°C með aP hvarflausn.  Litabreyting 

myndefnisins p-nírófenóls var mæld við 405 nm í Uvicam UV1 ljósgleypnimæli yfir 

30 sekúndur.  Hvarfið var sett af stað með því að bæta ensími við aP hvarflausn að 

eins mL lokarúmmáli [52].  Niðurstöður settar fram sem U/mL.  Styrkbreyting var 

metin með gleypnistuðli p-nítrófenóls 18.500 M-1cm-1.  Hvarfferillinn var línulegur 

yfir tímabilið. 

2.3.2. Mat á dreifingu GM1 (monosialotetrahexosylganglioside). 

PVDF (pólývínyldíflúoríð) himna vætt í 1 mínútu í metanóli og komið fyrir í 

Manniatis flutningslausn.  Fimm lög af þerripappír voru vætt í sömu lausn og komið 

fyrir í glerskál.  Himnan var lögð ofan á vættan þerripappírinn og þess gætt að engar 

loftbólur væru á milli þerripappírs og himnu.  Einn µL af sýni var pípetteraður á 

himnu og sýnið látið dragast inn í himnuna sem síðan var meðhöndluð eins og lýst er 

fyrir Western þerrun nema í stað mótefna var himnan inkúberuð með 1µg af 

kólerueiturs β-einingu tengdri HRP (Sigma C-3741) leyst í 20 mL HBS [53].  

Framköllunin var framkvæmd eins og lýst er í kaflanum um litun á HRP-tengdum 

PVDF himnum. 
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2.3.3. Ákvörðun á magni kólesteróls. 

Kólesteról var mælt með endapunktsmælingum á tengdu ensímferli „CHOD-PAP 

Reagent Kit” frá RANDOX #CH202.  Lausnirnar innihéldu kólesterólesterasa, 

kólesteróloxídasa og peroxidasa og vinnur mælingin samkvæmt eftirfarandi 

hvarfgangi. 

 

 
 
50 µL af sýni var komið fyrir í 1,5 mL smellhettuglasi og 950 µL af hvarfefni 

bætt við.  Síðan var sýnið inkúberað við 37°C í 30 mínútur.  Staðlar voru alla jafna 

mældir jafnhliða mælingum á sýnum.  Mælingar voru framkvæmdar í Molecular 

Device, Thermo Max örplötumæli sem útbúinn var með ljóssíu fyrir 490 nm. 

2.3.4. Ákvörðun á magni próteins. 

Prótein var mælt samkvæmt aðferð Bradfords með breytingum Zaman og 

Verwilghen [54] þar sem fosfórsýru er skipt út með perklórsýru í commasie G-250 

litunarlausn.  Staðallína var ákvörðuð með próteinstaðli 540-10 frá Sigma-Aldrich og 

var alla jafna framkvæmd jafnhliða mælingum á sýnum.  Mælingar voru  

framkvæmdar í Molecular Device, Thermo Max örplötumæli sem útbúinn var með 

ljóssíu fyrir 650 nm.  25 µL af sýni var sett í í sýnabolla og 225 µL af Commasie G-

250 litunarlausn bætt útí og inkúberað í 10 mínútur við herbergishita fyrir mælingu.   

2.4. Rafdráttur. 

2.4.1. SDS-polýakrýlamíð hlauprafdráttur. 

SDS-PAGE (natríum dódesyl súlfat polyakrýlamiðhlauprafdráttur) var ýmist 

framkvæmdur með 10%, 12,5% eða 15% (w/v) polýakrýlamíðhlaupi samkvæmt 

kerfi Laemmli [55], ýmist á 7 x 8 cm hlaupum eða 14 x 14 cm hlaupum og þau keyrð 

við fastan straum 25 mA eða 45 mA.  Próteinsýni voru leyst upp í 1x eða 5x sterkum 

sýnalausnum eftir því sem við á.  Sýnin voru soðin í fimm mínútur og snöggkæld.  

Sýnin voru síðan spunnin í eina mínútu við 14.000 rpm í Eppendorf skilvindu.  Flotið 

var loks tekið ofan af og því komið fyrir í sýnabollum þéttihlaups. 
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Lítil hlaup voru keyrð á föstum straumi, 25 mA fyrir eitt lítið hlaup en 50 mA ef 

tvö hlaup voru í tæki.  Stór hlaup keyrð á föstum straum 45 mA fyrir eitt stórt hlaup 

en 90 mA ef tvö hlaup voru í tæki.  Stór hlaup voru einnig keyrð yfir nótt við fastan 

straum 10 mA (u.þ.b. 17 klst). 

2.4.2. Svipríkur polýakrýlamíð hlauprafdráttur. 

Svipríkur (e. native) rafdráttur var framkvæmdur eins og SDS rafdráttur nema í 5x 

sýnalausn var afoxara sleppt þ.e. DTT eða merkaptóetanóli og sýnin ekki soðin.  

Einnig var SDS sleppt í keyrslulausn. 

2.5. Blár svipríkur hlauprafdráttur. 

Blár-svipríkur (e. blue native) rafdráttur er tvívíður rafdráttur á próteinflókum 

þannig að í stað þess að dragast af hleðslum próteinanna sjálfra dregst flókinn áfram 

á hleðslum Coomassie-G-250 sem hefur ásogast próteinunum.  Blár-svipríkur 

rafdráttur er fyrri vídd en síðan er dregið með venjulegu SDS-PAGE fyrir seinni 

víddina.  Aðferðinni sem hér er lýst er byggð á aðferð Wittig et al. [56]. 

Útbúin voru stigulhlaup 14 x 14 cm, 6 – 15% (w/v) með því að dæla kældum 

hlauplausnum inn á hlaupmótið frá botni og upp með hærri styrk hlauplausnar í 

fremra hólfi stigulhræru.  Síðan var 3,5% (w/v) hlaup steypt ofan á stigulhlaupið.  

Burstalagshimnusýni (e. brush border membrane) var spunnið niður og botnfallið 

leyst aftur upp í leysnilausn og 10% (w/v) Triton X-100 bætt útí að 1,0% (w/v) 

lokastyrk.  Rétt áður en sýnið var sett á hlaupið var bætt við Coomassie G-250 að 

0,5% (w/v) lokastyrk með 5% (w/v) stofnlausn.  Sýnin voru síðan skilundin og flotin 

hirt og komið fyrir í sýnabollum hlaupsins.  Rafdráttur var framkvæmdur við 100 V 

fasta spennu við 4°C þar til litur var genginn þriðjung inn í hlaupið.  Þá var fyrri 

katóðu lausn skipt út fyrir seinni katóðu lausn, en þá var rafdregið við fastan straum 

15 mA (max 500 V) þar til litur var genginn niður að botni hlaupsins.  Rásir voru 

skornar út úr hlaupinu og þær inkúberaðar í 2x sterkri Laemmli keyrslulausn auk 15 

mM DTT í 20 mínútur við herbergishita.  

Rásunum, sem skornar voru út úr hlaupinu, var komið fyrir á milli platna sem í 

átti að steypa 12,5% Laemmli hlaup í og aðgreiningarhlaupi hellt í mótið þar til um 

einn cm var að hlaupbút.  Þéttihlaupið var síðan steypt og þess gætt að engar 

loftbólur væru á milli þess og rásarinnar sem hafði verið komið fyrir, auk þess sem 
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móti fyrir eina rás var komið fyrir til að koma fyrir próteinstiga.  Hlaupið var síðan 

keyrt eins og venjulega fyrir SDS-PAGE hlaup og silfurlitað að loknum rafdrætti. 

2.5.1. Agarósa rafdráttur plasmíða. 

Rafdráttur plasmíða var framkvæmdur ýmist í  0,70 – 1,5% sterku agarósahlaupi 

íblandað ethidíumbrómíði til þess að gera DNA bönd sýnileg undir UV ljósi.  10 µL 

af mögnuðum sýnum var blandað saman við 1 µL af hleðslulausn og komið fyrir í 

hlaupbrunnum.  Stigar voru af breytilegu stærðarsviði en voru allir keyptir frá 

Fermentas.  Keyrt var við fasta spennu (80 mV) þar til litarefnið sem gengur fremst 

var gengið nægilega langt inn í hlaupið. 

2.5.2. Coomassie R-250 litun. 

Coomassie R-250 hlauplitun var framkvæmd með því að inkúbera hlaupin í 

Coomassie R-250 litunarlausn í minnst 4 tíma eða yfir nótt.  Þá var litunarlausn tekin 

af og hlaup skolað með dH2O og aflitunarlausn sett yfir hlaupin.  Skipt var um hana 

þegar hún var orðin mjög lituð og aftur ef með þurfti til að fá hlaupið tært. 

2.5.3. Silfurlitun, aðferð Chevallet et al.  

Silfurlitun á hlaupum var framkvæmd samkvæmt aðferð Chevallet et al. [57].  

Hlaupin voru negld (e. fixed) með því að innkúbera þau í 100 mL af neglingarlausn 

og komið fyrir á hristivöggu í 30 mínútur.  Neglingarlausn var svo hellt af 

hlaupunum og þau inkúberuð í 100 mL 20% etanóli (v/v) í 10 mínútur.  

Neglingarlausninni var þá hellt af og hlaupin inkúberuð í 10 mínútur með dH20.  

Hlaupin voru síðan aftur innkúberuð í 100 mL 20% etanóli (v/v) í 10 mínútur og 

aftur í dH20 í 10 mínútur.  Eftir að vatninu hafði verið hellt af hlaupunum voru þau 

inkúberuð með næmnilausn (e. sensitization solution) í 1 mínútu og þau skoluð að 

því loknu tvisvar med dH2O í eina mínútu.  Hlaupin voru síðan inkúberuð í 

silfurlausn og komið fyrir á hristivöggu í 30 mínútur en þá var lausninni hellt af og 

þau skoluð með dH2O í 15 sekúndur.  Hlaupin voru því næst inkúberuð í 100 mL af 

framköllunarlausn.  Grátt botnfall gat stundum myndast sem þurfti að fjarlægja með 

því að hella lausninni af og setja ferska framköllunarlausn á þau.  Framköllun gat 

tekið allt að fimm mínútur.  Þegar bönd voru orðin sýnileg var framköllunarlausninni 

hellt af og 100 mL af stopplausn hellt yfir hlaupin og þeim komið fyrir á hristivöggu 

í 30 mínútur.  Stopplausninni var síðan hellt af og hlaupin inkúberuð tvisvar í 30 



 26 

mínútur með dH2O og að lokum inkúberuð með geymslulausn.  Hlaupið mátti geyma 

í geymslulausn í marga daga í kæli en þegar átti að klippa bönd úr hlaupinu fyrir 

massagreiningu var best að klippa, þvo, afoxa og alkylera böndin sama daginn. 

2.5.4. Virknilitun fyrir sviprík rafdráttarhlaup. 

Eftir rafdrátt var svipríkt (e. native) hlaup inkúberað í virknilitunarlausn sem var 

útbúin með því að leysa í AP hvarflausn 6,7 mg/mL napthol-AS-MX (Sigma-Aldrich 

#5000) forleyst í 1 mL af dimetylformamíði (DMF) komið fyrir í AP hvarflausn og 1 

mg/mL fast red (Sigma-Aldrich #F6700) bætt við lausnina.  Hlaupið inkúberað í 20 

mínútur í hvarflausninni en þá var henni hellt af og hlaupið lagt í 20% (v/v) ediksýru 

í tíu mínútur.  Hlaupið að lokum neglt saman með því að leggja það í blöndu af 

glýseróli og metanóli 4:30 (v/v). 

2.6. PVDF himnuvinna. 

2.6.1. Western þerrun. 

Byrjað var á því að bleyta polyvínyldiflúoríð himnu (PVDF), Hybond-P 0,45 µm 

(Ammersham, #RPN303F), af passandi stærð fyrir hlaupið sem átti að flytja af með 

100% metanóli í 1 mínútu og síðan var það lagt í flutningslausn í minnst 15 mínútur.  

Eftir rafdrátt var hlaup inkúberað í flutningslausn í 15 mínútur áður en 

flutningssamlokan var sett saman.  Flutningssamlokan var sett saman þannig að níu 

stykki af þerripappír, sem bleyttir höfðu verið í flutningslausn, voru lögð ofan í tækið 

og PVDF himnan lögð ofan á þerripappírinn.  Því næst var hlaupið lagt ofan á 

himnuna og níu stykkjum af vættum þerripappír komið fyrir ofan á hlaupið.  Milli 

allra laga var valtað yfir með 15 cm tilraunaglasi til að fjarlægja allar loftbólur sem 

legið gætu á milli laganna.  Að lokum var tækinu lokað og það stillt á fasta spennu í 

2 ½ - 3 tíma, stórt hlaup 14 x14 cm 12V, lítið hlaup 7 x 8 cm 6V. 

2.6.2. Peroxíðasa-litun PVDF himna. 

Eftir Western þerringu var himnan blokkuð með HBS lausn + 2% (w/v) Tween-20 

í 10 mínútur og hún skoluð þrisvar með HBS lausn + 0,05% Tween-20 (w/v).  Því 

næst var himnan inkúberuð yfir nótt með mótefni gegn alkalískum fosfata úr þorski 

(Inovagen, Svíðþjóð) eða öðru mótefni í 1:2000 þynningu í HBS lausn + 0,05% 

(w/v) Tween-20.  Himnan var síðan skoluð þrisvar með 0,05% (w/v) Tween-20 í 
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HBS lausn og síðan inkúberuð fjórar klukkustundir með HRP-tengdu (e. horseradish 

peroxidase) mótefni gegn kanínumótefni sem hafði verið þynnt 1:9000 í HBS lausn 

+ 0,05% (w/v) Tween-20.  Himnan var því næst þvegin tvisvar með 0,05% (w/v) 

Tween-20 í HBS lausn og framkölluð með aðferð Burnetts [58].  10 mg 3-amino-9-

etylkarbasol var leyst upp í 5 mL dimetyl formamíði og bætt við 45 mL af 50 mM 

ediksýru pH 5,0.  Síðan var 20 µL af 30% vetnisperoxíði bætt við og lausninni hellt 

yfir himnuna og hún inkúberuð í u.þ.b. 10 mínútur eða þar til bönd komu fram. 

2.6.3. Ponceau-S litun á PVDF himnum. 

PVDF (pólývínyldiflúoríð) himna var inkúberuð í ponceau-S lit (Sigma-Aldrich 

P7170, 0,1 mg/mL í 5% ediksýru) í u.þ.b. 5 mínútur.  Lausninni var þá hellt af og 

himnan skoluð með dH2O þar til himnan sjálf varð fölbleik og próteinbönd urðu 

sýnileg og þá var himnan lögð á þerripappír og látin þorna. 

2.6.4. Coomassie R-250 litun á PVDF himnum. 

Coomassie R-250 litunarlausn var hellt yfir himnu og hún inkúberuð í eina 

mínútu.  Litunarlausninni var hellt af og himnan skoluð í þrepum með aflitunarlausn 

eða þar til himnan varð föl blá og próteinbönd urðu sýnileg.  Að lokum var himnan 

skoluð með dH2O, lögð á þerripappír og látin þorna. 

2.7. Einangrun alkalísks fosfatasa úr skúfum Atlantshafsþorsks. 

2.7.1. Jafningsgerð og tærun. 

Skúflangar voru tættir niður í Waring blandara íblandaðir með 1:1 (w/v) í vatni.  

Eftir jafningsgerð var CaCl2 bætt út í að 100 mM lokastyrk til að fella út fosfólípíð í 

jafningnum og komið fyrir við 4°C yfir nótt.  Fylgst var með því að sýrustig héldist á 

bilinu 8,5 – 9,0 með því að bæta glýsíni í jafninginn.  Ekki var ráðlegt að nota NaOH 

til að stilla sýrustig þar sem staðbundin hækkun á sýrustigi yfir pH 12,0 getur valdið 

snöggri afmyndun AP [15].  Eftir lípíðfellingu var jafningurinn spunninn við 

10.000xg í Sorvall RC5C með SA-300 snúð, til að fá tært flot og botnfalli hent.  Ef 

flot varð ekki tært, þurfti að athuga sýrustig og endurtaka fellingu með því að auka 

við styrk CaCl2.  Eftir að tært flot fékkst var ammóníum súlfati bætt við lausnina að 

45% mettunarstyrk.  Flotið var geymt yfir nótt við 4°C og þá spunnið aftur við 

10.000xg í Sorvall RC5C með SA-300 snúð.  Athugun var gerð á virkni AP í 
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botnfalli sem var hent ef virknin var ekki til staðar eða mjög lág hlutfallslega.  Flotið 

var hirt og ýmist keyrt inn á fenyl-Sepharósa súlu eða stillt á 85% mettunarstyrk 

ammóníum súlfats, geymt yfir nótt og spunnið aftur eins og lýst er hér að ofan.   

2.7.2. Fenyl Sepharósa súlukeyrslur. 

Fenyl Sepharósa CL-4B (Sigma-Aldrich #P7892) efni var komið fyrir í súlu og 

hún jöfnuð með AP lausn með 45% ammóníum súlfat mettun.  Súlan var keyrð við 

herbergishita og flotið sem fékkst var keyrt inn á súluna með sama flæðihraða og 

jöfnun hennar var framkvæmd við og fylgst með því hvort virkni AP kæmi fram í 

gegnumflæðinu.  Eftir að flotið var komið inn á súlu eða virkni fór að koma fram í 

gegnumflæðinu var súlan skoluð með að minnsta kosti fjórum súlurúmmálum af AP 

lausn með 45% mettun ammóníum súlfats eða þar til gleypni við A280 féll niður að 

grunnlínu AP lausnar.  Eftir skolun voru bundin prótein losuð af með því að keyra 

inn á súluna stigul með minnkandi ammóníum súlfat mettun í AP lausn, úr 45% 

niður í 0% og 6 mL skömmtum safnað af súlunni.  Rúmmál stigulsins var fjórfalt 

rúmmál súlunnar.  Eftir losun var próteinum sem enn voru bundin súlunni losuð með 

því að keyra inn á hana 50% etylen glýkól í vatni eða 0.1% Triton X-100 í 0,5 M 

NaOH og súlan síðan jöfnuð aftur með dH2O og síðan 20% Etanóli til varðveislu 

fenyl sepharósa efnisins.  Virkni AP og leusín amínópeptíðasa (LAP) var mæld í 

skammtasafninu auk leiðni og gleypni við A280. Safnað var úr skömmtum eftir 

samhverfum virknitoppi ensímanna fyrir næsta hreinsunarskref.  Að lokum var mælt 

próteinmagn og virkni AP og LAP í lokasöfnum. 

2.7.3. Sephacryl 300HR hlaupsíun. 

Sephacryl 300HR (Sigma-Aldrich, #S300SH) súla var jöfnuð með AP lausn með 

þreföldu rúmmáli súlunnar og flæðihraði stilltur 1 mL á mínútu.  Súlan var keyrð við 

4°C.  Sýni frá söfnum af fenýlsúlu voru felld með 90% mettun ammóníum súlfats og 

leyst aftur upp í lágmarksrúmmáli af AP lausn eða þar til lausn varð tær.  

Hámarksskammtur af rúmmáli sýnis eða 25 mL (5% af heildarrúmmáli súlunnar) 

voru keyrðir inn á súluna með sama flæðihraða og áður og strax hafin söfnun á 6 mL 

skömmtum af súlunni. Eftir notkun var súlan skoluð með 20% etanóli.  Virkni AP og 

LAP var mæld í skammtasafninu auk leiðni og gleypni við A280. Safnað var 

skömmtum eftir samhverfum virknitoppi ensímanna fyrir næsta hreinsunarskref.  Að 

lokum var virkni ensímanna mæld og próteinmagn í lokasöfnum. 
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2.7.4. Sephadex G-25 hlaupsíun. 

Sephadex G25 (Sigma-Aldrich, #G25150) súla var jöfnuð með AP lausn með 

þreföldu rúmmáli súlunnar og flæðihraði var stilltur á 1 mL á mínútu.  Súlan var 

keyrð við 4°C.  Sýni frá söfnun af fenýlsúlu voru felld með 90% mettun ammóníum 

súlfats og leyst aftur upp í AP lausn í lágmarksrúmmáli þar til lausnin varð tær.  

Hámarksskammtur af rúmmáli sýnis eða 3 mL (~5% af heildarrúmmáli súlunnar) 

voru keyrðir inn á súluna með sama flæðihraða og áður og strax hafin söfnun á 4 mL 

skömmtum.  Eftir notkun var súlan skoluð með 20% etanóli til geymslu.  Virkni AP 

var mæld í skammtasafninu auk leiðni og gleypni við A280.  Safnað var úr skömmtum 

eftir samhverfum virknitoppi ensímsins fyrir næsta einangrunarskref.  Að lokum var 

mæld virkni ensímanna og  próteinmagn í lokasöfnum. 

2.7.5. Q-Sepharósa Fast flow súlukeyrslur. 

Q-Sepharósa Fast flow (Sigma-Aldrich, #Q1126) efni var komi fyrir á súlu og hún 

jöfnuð með AP lausn.  Sýrustig var stillt hærra en áður vegna fenginnar reynslu við 

fyrri hreinsanir þar sem alkalískur fosfatasi vildi leka af súluefninu við lægra sýrustig 

[15].  Sýni sem hafði minni leiðni en 4 mS var keyrt inn á súluna með sama 

flæðihraða og súlan var jöfnuð við og hún skoluð með allt að fjórföldu súlurúmmáli 

eða þar til gleypni við A280 féll niður í grunnlínu AP lausnar.  Eftir skolun, voru 

prótein losuð með hækkandi NaCl stigli (0 – 500 mM) og 6 mL skömmtum safnað af 

súlunni.  Rúmmál stiguls var fjórfalt rúmmál súlunnar.  Eftir losun var súlan þvegin 

með því að keyra í gegnum hana 1 M NaCl í 25 mM ediksýrulausn, pH 5,0.  Virkni 

AP var mæld í skammtasafninu auk leiðni og gleypni við A280.  Skömmtum var 

safnað saman eftir samhverfum virknitoppi ensímanna fyrir næsta hreinsunarskref.  

Að lokum var mæld virkni AP og próteinmagn í lokasöfnum. 

2.7.6. Sephadex-75 Hi Load 16/60 hlaupsíun. 

Sephadex-70 Hi Load 16/60 (Pharmacia, #17-1068-01) hlaupsúlu var komið fyrir 

í FPLC tæki (Pharmacia) og hún jöfnuð með AP lausn við herbergishita.  Einum mL 

af ammóníum súlfat felldu sýni (innan við 5% af rúmmáli súlunnar) var sett á súluna 

og hún keyrð með 1 mL flæðihraða.  Eins mL skömmtum var safnað af 

súlukeyrslunni.  Virkni AP var mæld í skammtasafninu auk leiðni og gleypni við 

A280.  Skömmtum var safnað saman eftir samhverfum virknitoppi ensímanna fyrir 
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næsta hreinsunarskref.  Að lokum var próteinmagn og virkni AP í lokasafni mæld.  

Eftir keyrslu var súlan skoluð með þreföldu rúmmáli hennar með 20% etanóli til að 

hreinsa hana fyrir geymslu. 

2.8. Hreinsun mótefnis gagnvart AP úr kanínusermi. 

Mótefni gagnvart alkalískum fosfatasa (anti-AP) var framleitt í kanínu hjá 

Innovagen, Svíþjóð.  Mótefnavaki sem sendur var utan var alkalískur fosfatasi sem 

hafði áður verið einangraður af Dr. Bjarna Ásgeirssyni.  Fjögur ólík sermissýni 

fengust frá Innovagen;  blæðing 1, blæðing 2 og blæðing 3 auk pre-sermis. 

2.8.1. Hreinsun anti-AP með Prótein A 

Prótein A bundið á 4B Sepharósa var keypt frá Sigma-Aldrich (#P9424).  Prótein 

A hefur þann eiginleika að binda IgG, meðal annarra frá kanínu sértækt.  Þannig má 

hreinsa frá öll önnur sermisprótein auk annarra Ig úr sermisýni. 

Aðferð við hreinsun anti-AP var byggð á vinnulýsingu sem fékkst á vef 

Millipore™ http://www.millipore.com/immunodetection/id3/affinitypurification. 

Einum mL af uppleystu Prótein A var komið fyrir í lítilli súlu og hún skoluð með 

kaldri HBS lausn með minnst tíföldu rúmmáli súlunnar.  Sermissýni var þítt og 

komið fyrir í hitabaði við 37°C í 30 mínútur.  Að því loknu var sýnið spunnið í 

Eppendorf skilvindu við 14.000 rpm í 5 mínútur og flotið hirt.  Flotið var síðan látið 

leka í gegnum súluna þrisvar sinnum með þyngdarkrafti (flæðihraði u.þ.b. 1-2 mL á 

mínútu) og súlan skoluð með HBS með tíföldu rúmmáli sýnis.  Þegar skolun var að 

verða lokið var athugað hvort prótein væri enn að koma af súlunni með því að taka 

20 µL af gegnumflæði og blanda saman við 180 µL af Coomassie G-250 litunarlausn 

og gleypnin mæld við A620.  Skolun var haldið áfram þar til gleypni gegnumflæðis 

var komin að grunnlínu HBS lausnar.  Þegar skolun súlunnar var lokið var losað af 

súlunni með því að láta losunarlausn renna inn á hana.  Hálfs mL skömmtum var 

safnað af súlunni í smellhettuglös sem innihéldu 50 µL af jöfnunarlausn til að hækka 

sýrustigið og lágmarka þannig eðlissviptingu mótefnisins.  Fylgst var með 

próteinmagni sem kom af súlunni eins og lýst var hér að ofan og losunarlausn látin 

renna þar til gleypni hennar féll að grunnlínu losunarlausnar.  Próteinmagn var síðan 

metið í skömmtum, aðferð Zaman og Verwilghen [54] og safnað eftir samhverfum 

toppi af próteinmagni. 
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2.8.2. Hreinsun anti-AP með PDVF himnu. 

Framkvæmdur var rafdráttur á AP sýni í 7 x 8 cm hlaupi.  Hreinsað sýni af 

alkalískum fosfatasa var komið fyrir í hlaupi með tveimur bollum, annars vegar 6 x 

0,8 cm og hinsvegar 0,5 x 0,8 cm bolla fyrir stiga.  Eftir rafdrátt voru prótein flutt á 

PVDF himnu með Western þerrun og hún ponceau-S lituð til að sjá prótein á 

himnunni.  Klipptar voru út ræmur úr PDVF himnu þar sem próteinlitun átti sér stað 

og þeim komið fyrir í fjórfalt þynntu sermi úr blæðingu þrjú frá Innovagen og 

inkúberað yfir nótt við herbergishita.  Himnan var skoluð fjórum sinnum í fimm 

mínútur með HBS lausn.  Himnan næst innkúberuð í 2 mL af 25 mM glýsíni, pH 2,7 

í 10 mínútur til að losa um tengsl mótefnis við prótein og lausn dregin af og hlutleyst 

að pH 7,4 með 1 M TRIS. 

2.8.3. Hreinsun anti-AP með AP- Sepharósa súlu. 

2.8.3.1. Kyrrsetning alkalísks fosfatasa á Sepharósa 4B 
Stoðefnið Sepharósi 4B var virkjað með epiklóróhýdríni með aðferð Matsumoto 

et al. [59].  Stoðefnið var fyrst skolað með vatni og þurrkað í vatnsgeisladælu og 

síðan hrært út í 1,0 M NaOH og epiklóróhýdríni bætt útí að 10 mM styrk og hrist yfir 

nótt við 30-40°C.  Stoðefnið var næst skolað rækilega með dH2O. 

Lausnaskipti voru framkvæmd á AP sýni úr AP lausn í 100 mM NaHCO3, pH 9,8 

á Sephadex G-25 súlu eins og áður er lýst fyrir hlaupsíun með G-25 súlu.  AP sýni 

var blandað í epíklóróhýdrín-virkjaða Sepharósanum í 72 klukkustundir við 

herbergishita.  Sepharósa efni var komið fyrir á súlu og hún skoluð með tíföldu 

rúmmáli súlunnar með AP lausn og því næst var 1 M TRIS, 10 mM MgCl2, pH 8,0 

rennt í gegnum súlu og hún látin standa yfir nótt til afvirkjunar á lausum virkum 

hópum á stoðefninu.  Stoðefnið var loks skolað aftur með tíföldu rúmmáli súlunnar 

með HEPES lausn.  Virkni alkalísks fosfatasa var prófuð með því að setja 0,5 mL af 

AP hvarfefnislausn inn á súluna og ef litabreyting varð úr litlausu í gult var ensímið 

virkt á stoðefninu (AP Separósa). 

2.8.3.2. Einangrun anti-AP með AP Sepaharósa súlu. 
AP Sepharósa súla var jöfnuð með fjórföldu rúmmáli súlunnar með HBS lausn. 

Sermissýni úr kanínu með anti-AP (Innovagen, Svíþjóð) var þynnt tífalt og keyrt 

tvisvar sinnum inn á 10 mL AP Sepharósa súlu.  Þrepalosun var framkvæmd með því 

að dæla sjö ólíkum losunarlausnum í gegnum súlunna. 
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Losunarlausnir: 
1) HBS lausn + 0,5 M NaCl, pH 8,0 
2) HBS lausn + 0,5 M NaCl, 25% (w/v) etylen glýkól, pH 8,0 
3) HBS lausn + 0,5 M NaCl, 50% (w/v) etylen glýkól, pH 8,0 
4) HBS lausn + 0,5 M NaCl, 50% (w/v) etylen glýkól, pH 6,0 
5) 100 mM glýsín, 0,5 M NaCl, 50% (w/v) etylen glýkól, pH 5,0 
6) 100 mM glýsín, 0,5 M NaCl, 50% (w/v) etylen glýkól, pH 4,0 
7) 100 mM glýsín, 0,5 M NaCl, 50% (w/v) etylen glýkól, pH 3,0 

 

Fylgst var með gleypni við A280 til að meta losun próteina af súlunni og söfnun 

skammta af henni. 

2.9. Útdráttur og greining lípíða. 

2.9.1. Útdráttur lípíða. 

Útdráttur lípíða var framkvæmdur með aðferð Christansen et al. 1981 [60].  Sýni 

voru ýmist burstalagshimnur, Mg2+ felllingarhimnur eða himnuflekar.  Himnusýni 

voru spunnin niður og u.þ.b. 100 mg leyst aftur í HBS lausn og þeim komið fyrir í 

skrúftappaglasi með teflon tappa.  Því næst var bætt við 1 mL af klóróformi og 3,5 

mL af metanóli og glasið hrist kröftuglega í hvirfilhristara.  Þá var bætt í glasið 1 mL 

af metanóli og 3,5 mL af dH2O og aftur hrist kröftuglega í hvirfilhristara.  Næst var 

Ar blásið yfir sýnið í glasinu og því lokað kyrfilega og komið fyrir í kæliskáp yfir 

nótt.  Að morgni var glasið spunnið við 3.000 rpm (1.500xg) og lífræni fasinn sem lá 

undir fjarlægður og komið fyrir í nýju glasi og sýnið þurrkað niður undir Ar.  Sýnið 

var svo endurleyst í 500 µL CDCl3 fyrir 31P-NMR greiningu eða 

þunnlagsaðgreiningu.  Sýni ýmist notuð strax eða fryst undir Argoni við -20°C 

2.9.2. Greining lípíða. 

2.9.2.1. Þunnlagsaðgreining.  
Þunnlagsaðgreining var framkvæmd á útdregnum lípíðum með ólíkum 

skriðvökvum eftir gerð þeirra lípíða sem sóst var eftir að greina.  Tíu µL af uppleystu 

sýni var strikað tvisvar á þunnlagsplötur (Silicyckel, Kanada, Glass backed TLC 

extra hard, 250 µm thickness, F-254 indicator, cat. no. TLG-R10011B-323) og 

komið í þunnlagskeri með viðeigandi skriðvökva.  Skriðvökvi var að lokum látinn 

gufa upp og lípíð lituð. 
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2.9.2.2. Litun á þunnlagsplötum. 
Joðlitun (eitur!): 
Joð litar allar gerðir lípíða sem innihalda ómettaðar fitusýrur, sem byggir á tengslum 

við tvítengi milli kolefna. 

Nokkrum kristöllum af joði var komið fyrir í lokuðu íláti og þunnlagsplötu var 

komið fyrir ofan í ílátinu.  Litunin tók allt frá nokkrum mínútum til nokkurra 

klukkustunda, allt eftir magni lípíða á plötu.  Gott var  að hafa ílátið við vægan hita 

svo betri þurrgufun fengist úr kristöllunum.  Eftir litun var best að draga hring utan 

um bletti þar sem litunin gufaði í burtu með tíma. 

α-naphtol litun: 
Litar glýkolípið sérstaklega, auk cerebrósíða, súlfatíða, glýkósyldíglýseríð og 

ganglíósíð. 

Þurr þunnlagsplata sem hafði verið framkölluð með skriðvökva var úðuð með 

lausn A og hún látin þorna aftur.  Lausn B var þá úðað á plötuna og henni komið 

fyrir í hitaskáp við 120°C í 15 mínútur. 

Resorcinol litun: 
Litar ganglíósíð sértækt og bönd koma fram sem blá-fjólublá bönd. 

Þurr þunnlagsplata sem hafði verið framkölluð með skriðvökva var úðuð með 

resorcinol litunarlausn og hún þurrkuð.  Glerplötu af sömu stærð og þunnlagsplatan 

var lögð yfir þunnlagsplötuna og þeim komið fyrir í hitaskáp við 120°C í tíu mínútur. 
 

2.9.2.3. 31P-NMR mælingar. 
31P-NMR mælingar voru framkvæmdar samkvæmt aðferð Mets et al. [61].  Þessi 

aðferð býður upp á bæði magn- og þáttbundna greiningu.  Við framkvæmdum 

einungis þáttbundna greiningu sem gefur hlutfall hvers flokks fosfólípíða í sýninu. 

Cs-EDTA lausn 
Súrt form EDTA var leyst í u.þ.b. hálfu rúmmáli til að gefa 0,2 mM lokastyrk.  

Lausnin var síðan títruð með CsOH að pH 6,0 og lausnin þynnt að lokarúmmáli.  

Lausnin á að innihalda u.þ.b. 2,3 mól Cs á móti hverju móli af EDTA. 

Einum mL af endurleystu sýni frá lípíðútdrætti var komið fyrir í 1,5 mL 

smellhettuglasi auk 0,5 mL af Cs-EDTA og 0,2 mL af 87 mM Cr(acac)3 bætt út í.  

Glasinu var velt nokkrum sinnum til að fá fram góða blöndun og síðan skilundið í 1 

mínútu við 14.000 rpm í Eppendorf skilvindu.  Lífræni fasinn sem lá undir 
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fölbleikum vatnsfasanum var tekinn undan og honum komið fyrir í 5 mm NMR 

sýnaglasi (Wilmad USA). 
31P-NMR mæling var framkvæmd af Dr. Sigríði Jónsdóttur, Raunvísindastofnun 

Háskóla Íslands. með Bruker Avance 400 NMR tæki.  Mælt var við 161,97 MHz, 31P 

með frákúpluðu 1H við fosfór. 

2.10. Smásjárvinna. 

Smásjárvinna var framkvæmd af höfundi undir leiðsögn Lisse-Lotte Christiansen 

og Gert Hansen á rannsóknarstofu þess síðarnefnda við Panum Institute, 

Kaupmannnahafnarháskóla. 

2.10.1.1. Undirbúningur vefjasýna. 
Þarma- og skúflangasýni sem fengin voru úr þorski voru klippt niður í u.þ.b. 5 x 5 

mm búta og þeir skolaðir með því að koma þeim fyrir í 0,1 M fosfatlausn pH 7,2 og 

hrist varlega.  Bútar voru færðir í sömu lausn sem innihélt 1% paraformaldehýð sem 

negldi vefinn saman.  Neglingu þurfti að framkvæma í minnst 3 klst áður en haldið 

var áfram með sýnaundirbúning.  Einn biti af hvoru sýni var skolaður þrisvar sinnum 

í 0,2 M fosfatlausn, pH 7,0 og þeim síðan komið fyrir í eina mínútu í 2-metýl-bútan 

sem hafði verið forkælt á þurrís.  Bitarnir vor síðan veiddir upp úr leysinum og 

komið fyrir í hreinum glösum á þurrís og síðan steyptir í vax með því að leggja þá 

ofan á „Tissuefix” vaxlausn sem hafði verið komið fyrir í sýnahaldara við -20°C og 

þeir steyptir inn í vaxið.  Sýni voru skorin niður á sýnagler með Leica 818 

Microtome vefjaskera og glerin geymd við -20°C. 

2.10.1.2. Mótefnalitun vefjasýna. 
Hringur var teiknaður utan um sýni með Dako penna (Dako, code #S3023) sem 

varnar því að lausnir sem settar væru á sýnið rynnu um allt glerið.  Nægt rúmmál af 

TBS –glýsin lausn var sett á sýnin til að hylja þau fullkomlega og látið standa þannig 

tvisvar sinnum í 5 mínútur.  Sýnið var síðan þvegið þrisvar sinnum í 10 mínútur með 

FISK lausn.  Mótefni gagnvart þeim mótefnavaka sem átti að nota var þynnt í rétta 

þynningu í FISK lausn og sýnin þakin með lausninni og látin bíða við herbergishita í 

tvær klukkustundir.  Mótefnalausn var dregin af og sýnin þvegin þrisvar sinnum í tíu 

mínútur með FISK lausn.  Því næst voru sýnin inkúberuð í eina klukkustund með 

flúrljómandi anti-kanínu mótefni (Alexa-flour 488 “green” goat-anti rabbit IgG) 

þynnt 1:200 í FISK lausn.  Mótefnalausn var dregin af og sýnin þvegin þrisvar 
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sinnum í tíu mínútur með FISK lausn og síðan þvegin aftur þrisvar sinnum í tíu 

mínútur með FISK-glýsín lausn.  Að lokum var antifade (Fluoromount, Dako) sem 

inniheldur 0,015% natríum asíð lagt á sýnið og sýnagler lagt ofan á.  Sýnagler voru 

fryst við -20°C þar til þau voru skoðuð í smásjá. 

Smásjárskoðun var framkvæmd með Leica DM 4000 B ljóssmásjá sem var útbúin 

með ljósmyndabúnaði af gerðinni Leica DC 300 FX. 

2.11. Stöðlun Percols™ . 

Stofnlausnir af Percoll™ (SIP) voru útbúnar með því að blanda saman við 

Percoll™ 1:10 2,5 M NaCl annars vegar og hins vegar 2,5 M súkrósa.  Blöndurnar 

voru hristar saman við litaðar kúlur (GE-Amersham, Density marker beads, code 17-

0459-01) sem hafa þekkta eðlisþyngd við þessar aðstæður og mynda þétt, lituð bönd 

sem auðvelt er að staðsetja innan stigulsins.  Þéttleiki þessara kúla er listaður í töflu 

1, bæði fyrir NaCl og súkrósa sem íblöndunarefni.  Spunastaðallausnir voru útbúnar 

samkvæmt töflu 2. NaCl blöndur voru spunnar við 16.000 rpm (~25.000xg) ýmist í 

15, 30 og 45 mínútur. 

Tafla 1.  Þéttleiki staðla (Amersham Bioscience code 17-0459-01) í 0,25 M NaCl og 0,25 M súkrósa  
(g/cm3) 

 Litur staðals 0,25 M NaCl 0,25 M súkrósi 
 Blár 1,017 1,038 
 Gulur 1,033 1,049 
 Grænn 1,048 1,054 
 Rauður 1,062 1,068 
 Blár (vantar í keyrslur) 1,075 - 
 Gulur 1,087 1,096 
 Grænn 1,097 1,108 
 Rauður 1,121 1,133 
 Fjólublár 1,143 1,142 
 Blár - 1,084 

   

Súkrósablöndur voru spunnar bæði við 16.000 rpm (~25.000xg) í 15, 30 og 45 

mínútur auk þess sem þær voru spunnar við 20.000 rpm (~48.000xg) í 30, 60 og 90 

mínútur.  Fjarlægð frá botni glassins var mæld og teiknuð upp sem eðlisþyngd 

staðals á móti fjarlægð frá botni skilvinduglass en þannig má meta árangur spuna og 

eðlisþyngdar sýna innan þessara lausna. 
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Tafla 2.  Samsetning Percoll staðallausna í mL.   
NaCl blöndur 
Styrkur SIP * 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 
0,25 M NaCl 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 
SIP*   7.2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 
Súkrósa blöndur 
Styrkur SIP * 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 
0,25 M súkrósi  0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 
SIP*   7.2 6,4 5,6 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 
*Stofnlausn SIP var útbúin með því að blanda saman 1:10 Percoll™ við 2,5 M súkrósa. 
 

2.12. Einangrun þarmaþekjufruma úr Atlantshafsþorski. 

Tveimur ólíkum aðferðum var beitt við einangrun þarmaþekjufruma.  Þarmar úr 

Atlantshafsþorski voru fengnir að gjöf frá Tilraunaeldistöð Hafrannsóknarstofnunar, 

Stað við Grindavík.  Í báðum tilfellum voru þorskar slægðir og þarmur klipptur frá 

skúflöngum og endaþarmi. 

2.12.1. Einangrun þarmaþekjufruma, aðferð Larson et al. 

Helsti kostur aðferðar Larson et al. er sá, að hægt er að einangra lifandi frumur til 

áframhaldandi rannsókna in vivo [62].   

Þarmar úr nýslátruðum þorski voru opnaðir langsum og skolaðir með HBS lausn 

og þarmur klipptur niður í u.þ.b. 1,5 cm langa búta.  Þarmabútum var komið fyrir í 

fimmföldu rúmmáli (w/v) í lausn A og hrist kröftuglega í tíu mínútur og spunnið í 10 

mínútur við 700xg og flot dregið ofan af og hent.  Botnfall var endurleyst í sama 

rúmmáli en nú með lausn B og aftur hrist kröftuglega í 10 mínútur.  Vefjabútarnir 

voru síðan fjarlægðir úr lausninni og hún spunnin niður við 700xg í 10 mínútur.  

Botnfall var síðan þvegið tvisvar sinnum með lausn C með spuna við 700xg á milli 

þvotta.  Frumurnar voru loks endurleystar í lágmarksrúmmáli af lausn D ef nota átti 

frumurnar til in vivo tilrauna.  Ef það átti hins vegar að nota frumur til einangrunar á 

burstalagshimnum var fylgt aðferðalýsingu um einangrun burstalagshimna. 

2.12.2. Einangrun þarmaþekju með sköfun. 

Um uppruna þessarar aðferðar get ég ekki sagt til um, en hún hefur lengi verið 

notuð, einangrun þarmaþekju úr ólíkum lífverum.  Ýmist eru þarmar notaðir ferskir 

eða fyrst snöggfrystir með fljótandi köfnunarefni og geymdir við -20°C þar til 

einangrun þarmaþekjunnar var framkvæmd.  Þarmar voru opnaðir langsum og 
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hreinsaðir með HBS lausn (sjá viðauka 7.4).  Þarmaþekjan var skafin ofan af 

þarminum innanverðum með beittum hníf og varast var að ganga ekki of djúpt í 

vefinn til að lágmarka mengun frá vöðvalaginu sem liggur undir þarmaþekjunni.  

Slímkenndur efniviðurinn sem fékkst innihélt þarmaþekjufrumurnar og var notaður 

ferskur fyrir einangrun burstalagshimnanna. 

2.13. Einangrun BBM úr þarmaþekjufrumum Atlantshafsþorks. 

Bæði var notast við frumur einangraðar með aðferð Larson et al. [62] eða með 

sköfun þarmaþekjunnar sem upphafsefni við einangrun burstalagshimna 

þarmaþekjufruma úr Atlantshafs þorski.  Tveimur ólíkum aðferðum var beitt sem 

eiga þó það sameiginlegt að allar vinnulausnir innihéldu 10 µg/mL Aprotin og 10 

µg/mL Leupeptin auk þess sem allt ferlið var unnið á ís. 

2.13.1. Einangrun BBM úr þarmaþekju, aðferð Booth og Kenny. 

Aðferð Booth og Kenny [63] á einangrun burstalagshimna þarmaþekjufruma (e. 

brush border membrane, BBM) byggir á að þarmaþekjulagið sem snýr inn að 

meltingarvegi er skafið ofan af eins og lýst var áður.  Einnig er mögulegt að nota 

frumur beint sem voru einangraðar með aðferð Larson et al. [62]. 

Jöfnun frumanna var framkvæmd í Potter-Elevhjelm með 1:8 (w/v) 2 mM Tris-

HCl, 50 mM mannitol, pH 7,1.  Jafningur var spunninn í 50 mL glösum í Sorvall SS-

34 snúð við 150xg til að aðskilja ósprungnar frumur og aðrar stærri leifar frá 

frumuhlutum.  Flot var stillt á 10 mM MgCl2 og inkúberað í 10 mínútur og síðan 

spunnið við 1.500xg í 50 mL glösum í SS-34 snúð.  Botnfallið var hirt sem Mg2+ 

hluti og inniheldur frumuhluta með hátt fosfólípíðhlutfall s.s. „basolateral” hluta 

frumuhimnunnar.  Mg2+ botnfall var leyst upp í lágmarksrúmmáli af HBS lausn og 

sýni fryst við -20°C til nánari greiningar síðar.  Flotið var spunnið við 48.000xg í 30 

mínútur sem gaf botnfall skilgreint sem BBM.  Botnfall var leyst upp í 

lágmarksrúmmáli af HBS lausn og fryst við -20°C til nánari greininga síðar og 

einangrun himnufleka.  Einnig var tekið sýni af floti sem var fryst við -20°C til 

nánari greininga síðar.   

2.13.2. Einangrun BBM úr þarmaþekju, aðferð Ngyuen et al.  

Aðferð Ngyuen et al. [64] byggir á að þarmaþekjulagið sem snýr inn að 

meltingarvegi var skafið ofan af eins og áður var lýst.  Einnig er mögulegt að nota 
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frumur beint sem voru einangraðar með aðferð Larson et al. [62].  Jöfnun var 

framkvæmd í Potter-Elevhjelm með 1:8 (w/v) HB lausn (20 mM Tris-HCl, 5% 

súkrósa, 150 mM NaCl, pH 7,1).  Jafningur var spunninn í 50 mL glösum í Sorvall 

SS-34 snúð við 150xg til að aðskilja ósprungnar frumur og aðrar stærri leifar frá 

frumuhlutum.  Flotið var spunnið við 10.000xg í 10 mínútur og botnfalli kastað.  

Flotið var stillt á 10 mM MgCl2 og látið standa í 10 mínútur og voru síðan spunnið 

aftur við 10.000xg í 50 mL glösum í SS-34 snúð.  Botnfall var hirt sem Mg2+ hluti 

sem innihélt þá frumuhluta með hátt fosfólípíðahlutfall s.s. „basolateral” hluta 

frumuhimnunnar.  Mg2+ botnfall var leyst upp í lágmarksrúmmáli af HBS lausn og 

sýni fryst við -20°C til nánari greininga síðar.  Flotið var stillt á 40% súkrósa með 

því að bæta jöfnu rúmmáli af 80% súkrósa í HBS lausn og því komið fyrir í 

skilvinduglasi.  40% súkrósi var lagður ofan á sýnið í nægu rúmmáli til að koma ofan 

á einum mL af HBS lausn og var síðan spunnið í SS-34 snúð við 48.000xg í 60 

mínútur.  Himnur með lága eðlisþyngd gengu upp að skilum 40% súkrósa og HBS 

lausnar.  Þær voru hirtar og þynntar fjórum sinnum (v/v) og spunnar niður aftur við 

48.000xg  í 60 mínútur með sama snúð.  Botnfallið, skilgreint sem BBM, var leyst 

upp í lágmarksrúmmáli HBS lausnar og sýni fryst við -20°C til nánari greiningar 

síðar og einangrun himnufleka.  Einnig var tekið sýni af floti og fryst við -20°C til 

nánari greiningar síðar. 

2.14. Einangrun himnufleka úr burstalagshimnum. 

Einangrun himnufleka var framkvæmd samkvæmt aðferð Brown og Rose [22], 

breyttri af Danielsen et al. [65].  100 µL 10% Triton X-100 (w/v) í H2O lausn var 

bætt við 900 µL af áður einangruðum burstalagshimnum og látið bíða í 10 mínútur á 

ís.  Sýnið var síðan stillt að þeim styrk súkrósa sem þurfti fyrir það spunakerfi sem 

notað var.  Lýsingarnar hér að neðan um einangrun himnufleka eiga allar við sýni 

undirbúin eins og hér að ofan.  Í niðurstöðukafla um einangrun himnufleka verður 

vísað í skammta 1 til 12 eftir staðsetningu þeirra í stigli (12, botn og 1 toppur). 

2.14.1. Einangrun himnufleka með Percoll™ . 

Bornar voru saman tvær ólíkar samsetningar á styrk Percoll™.  Annars vegar 20% 

og hins vegar 30% súkrósaíblöndun (sjá samsetningu í töflu 4).  Percoll™ lausn var 

útbúin með því að blanda  saman sýni við AP lausn + 250 mM súkrósa að því 

rúmmáli sem passaði fyrir blöndun rétt styrks af Percoll (tafla 4).  Sýni var komið 
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fyrir í 10 mL skilvinduglasi og skilundið í 60 mínútur í Sorvall SS-34 snúð við 

20.000 rpm (~48.000xg).  Ellefu 0,8 mL skömmtum var safnað úr spunaglasi til 

frekari greiningar. 

2.14.2. Einangrun himnufleka með þrepaskiptum súkrósastigli. 

Sýni var undirbúið eins og lýst hér að ofan stillt á 40% súkrósa með því að blanda 

saman 1000 µL sýni og 1000 µL 80 % súkrósa.  Níu mL af 30% súkrósa voru lagðir 

ofan á sýnið og einn mL af 5% súkrósa lagður þar ofan á.  Glasinu komið fyrir í SW-

41 snúð fyrir Beckman ofurskilvindu og spunnið í 18 klukkustundir við 35.000 rpm 

(~210.000xg).  Ellefu 1 mL skömmtum var dælt upp úr glasi og safnað, botnfall var 

leyst upp í 1 mL af HBS lausn til ferkari greiningar. 

2.14.3. Einangrun himnufleka með línulegum súkrósastiglum. 

Samanburður á tveimur ólíkum súkrósastiglum við spuna var framkvæmdur. 

Annars vegar með 50%-25% línulegum stigli og hins vegar 35%-15% línulegum 

stigli sem voru lagðir ofan á sýnið. 

2.14.3.1. 50 – 25% stigull. 
Sýni var undirbúið eins og lýst hér að ofan og stillt á 60% súkrósa með því að taka 

800 µL af sýni og 2400 µL af 80 % súkrósa og því blandað vel saman og komið fyrir 

í botni 12 mL spunaglass.  Átta mL af línulegum 50 – 25% súkrósastigli í HBS lausn 

var lagður ofan á sýnið.  Stigullinn var útbúinn með stigulblandara og honum 

pumpað niður í glasið í gegnum rör sem var staðsett u.þ.b. 1 mm fyrir ofan sýnið.  

Þynnri súkrósalausnin var höfð í fremra hólfi stigulblandarans. Að lokum var rörið 

dregið varlega upp úr glasinu til að forðast sem mest blöndun stigulsins.  Glösunum 

var komið fyrir í Beckman ofurskilvindu með SW-41 snúð og spunnið við 35.000 

rpm (~210.000xg) í 18 klukkustundir.  Ellefu 1 mL skömmtum var dælt upp úr glasi 

og safnað, botnfall var leyst upp í 1 mL af HBS lausn, til frekari greininga síðar. 

 

2.14.3.2. 35 – 15% stigull. 
Sýni var undirbúið eins og lýst hér að ofan og stillt á 40% súkrósa með því að taka 

1000 µL sýni og 1000 µL 80 % súkrósa og því blandað vel saman og komið fyrir í 

botni 12 mL spunaglass.  Níu mL af línulegum 35 – 15% súkrósastigli var dælt ofan 

á sýnið eins og lýst er hér að ofan fyrir 50%-25% stigul.  Glösunum var komið fyrir í 
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Beckman ofurskilvindu með SW-41 snúð og spunnið við 35.000 rpm (~210.000xg) í 

18 klukkustundir.  Ellefu 1 mL skömmtum var dælt upp úr glasi og safnað, botnfall 

var leyst upp í 1 mL af HBS lausn, til frekari greininga síðar. 

2.14.4. Einangrun himnufleka með anti-AP mótefni. 

2.14.4.1. Kyrrsetning anti-AP á stoðefni. 
Lausnaskipti á anti-AP mótefni sem hafði áður verið hreinsað með Protein A 

hreinsun, var framkvæmd úr HBS lausn í 10 mM MES lausn pH 6,5 með G-25 

hlaupsíun eins og áður hefur verið lýst.  Notast var við Affi-15 stoðefni (Biorad 

#1536052) til kyrrsetningar á anti-AP.  Stoðefninu var komið fyrir í súlu og það 

þvegið með tíföldu súlurúmmáli.  Stoðefnið var fært í keiluflösku og anti-AP mótefni 

í MES lausn var blandað saman við og hrist rólega við herbergishita í 2 

klukkustundir.  Stoðefnið var fært aftur á súlu og prótein mælt í gegnumflæði til að 

meta kyrrsetningu anti-AP.  Stoðefnið var síðan skolað með MES lausn með 

fimmföldu rúmmáli súlunnar.  1 M etanólamín var því næst keyrt inn á súluna og 

beðið í 30 mínútur til að afvirkja virka hópa í stoðefninu.  Að lokum var anti-AP 

súlan skoluð og jöfnuð HBS með tíföldu rúmmáli súlunnar. 

2.14.4.2. Einangrun himnufleka með anti-AP fellingu. 
Mótefnafelling var framkvæmd með því að nota anti-AP stoðefni.  Framkvæmd 

var þannig háttað að 25 µL af anti-AP stoðefni var blandað saman við 75 µL af 

himnuflekasýnum og þau inkúberuð í 3 klukkustundir við herbergishita í 1,5 mL 

smellhettuglösum.  Sýnin voru síðan spunnin við 14.000 rpm í Eppendorf skilvindu 

við 14.000 rpm og flotið var tekið ofan af og geymt.  Stoðefnið var endurleyst og 

þvegið þrisvar sinnum með HBS lausn með því að pípetta varlega sýnið upp og niður 

með spuna í Eppendorf skilvindu við 14.000 rpm á milli.  Eftir þvott var 50 µL af 1x 

sterkri SDS sýnalausn sett á stoðefnið og pípetterað nokkrum sinnum í gegnum sýnið 

og þau soðin í 5 mínútur, snöggkæld og spunnin við 14.000 rpm í Eppendorf 

skilvindu.  Flotið var síðan tekið ofan af stoðefninu og rafdregið. 

2.14.4.3. Einangrun himnufleka með anti-AP súlu. 
Útbúin var súla með 0,5 mL af anti-AP stoðefni og hún jöfnuð með HBS lausn 

með tíföldu rúmmáli súlunnar.  Himnuflekasýni, sem innihalda venjulega nokkurt 

magn af óleysanlegum ögnum, voru undirbúin þannig að tveir mL af sýni voru 

þynntir í 10 mL og lausnin jöfnuð í Potter-Elevhjelm jafnara og síuð í gegnum 0,45 
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µm sprautusíu.  Himnuflekasýni var síðan keyrt undir þyngdarlögmáli inn á súluna 

fjórum sinnum til að tryggja hámarksmettun á súluefnið og hún skoluð á eftir með 

HBS lausn með tíföldu rúmmáli hennar.  Losað var af súlunni með 1 M 

díetanólamíni, pH 11,0 og safnað af henni í 300 µL skömmtum.  Virkni alkalísks 

fosfatasa var mæld í skömmtum og safnað saman eftir samhverfum virknitoppi.  

Söfnin voru síðan asetón-felld og leyst upp í 1x sterkri SDS sýnalausn og þau soðin í 

5 mínútur, snöggkæld og spunnin við 14.000 rpm í Eppendorf skilvindu.  Flotið var 

síðan tekið ofan af og rafdregið. 

2.15. Massagreiningar. 

2.15.1. LC-ESI-MS. 

Massaróf peptíða voru fengin með Bruker Daltonics, micrOqTOF Electrospray 

Ionzation Mass Spectrometer (ESI MS) með Agilent HPLC 1200RR vökvaskilju 

tengda fyrir framan (LC).   

2.15.2. MALDI-TOF MS. 

Massaróf peptíða voru fengin með Bruker Daltonics, AutoflexIII Smartbeam 

Matrix Assisted Laser Desorption/ionization Time Of  Flight Mass Spectrometer 

(MALDI-TOF MS).  Róf voru fengin með mælingum í pósitífum endurkasts ham (e. 

positive reflector mode) nema annað sé tekið fram. 

2.15.3. MALDI-TOF MS/MS. 

Raðgreining peptíða var fengin með Bruker Daltonics, AutoflexIII Smartbeam 

Matrix Assisted Laser Desorption/ionization Time Of  Flight Mass Spectrometer 

(MALDI-TOF MS/MS).  Róf voru fengin með mælingum í pósitífum endurkasts 

ham (e. positive reflector mode) með LIFT stýringu. 

2.15.4. Sýnameðhöndlun fyrir massagreiningar. 

Rétt er að minnast þess, að mikils hreinlætis er krafist við alla vinnu við 

undirbúning sýna til massagreininga þar sem mjög lítið þarf til að menga sýnin 

sérstaklega m.t.t. keratíns frá húð eða hári.  Undirbúningur sýna til massagreiningar 

getur verið mismunandi, allt eftir því hvað á að mæla.  Vinna fellst að stórum hluta í 

efnafræðilegum breytingum á þeim próteinum sem á að greina.  Hér verður því ferlið 
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brotið upp í einstaka þætti en upphafsskrefin voru þó alltaf eins við þvott á SDS 

sápunni úr hlaupbútunum. 

Eftir rafdrátt voru valin bönd til massagreininga og þau skorin út úr hlaupinu í 

u.þ.b. 1 x 1 mm búta og komið fyrir í 0,5 mL smellhettuglösum.  Næst voru 

hlaupbútar þvegnir tvisvar sinnum í 10 mínútur með 50 µL 50:50 asetónítríl / 200 

mM NH4HCO3 vatnslausn og hlaupbútar síðan afvatnaðir með því að leggja þá í 

100% asetónítríl þar til þeir urðu „opaque” hvítir.  Að lokum var asetónítríl dregið af 

og hlaupbútarnir þurrkaðir í „Speed Vac” í 15 mínútur.   

2.15.4.1. Alkylering þíólhópa. 
Nauðsynlegt er að afoxa alla þíólhópa og tvísúlfíðbrýr þannig að ekki hangi 

saman tvö peptíð eftir meltu próteinsins með próteinkljúf.  Því voru þeir afoxaðir 

með díthíothreitól (DTT) og innleiddur verndarhópur á afoxað sýstein.  

Verndarhópurinn getur verið af ýmsum toga en algengast er að notast við 

joðasetamíð, joðediksýru eða 4-vínylpyridín. Þurrkaðir hlaupbútar voru inkúberaðir í 

50 µL DTT lausn (50 mM NH4HCO3 vatnslausn, 10 mM DTT) í hitabaði / hitaskáp 

við 56°C í 30 mínútur.  DTT lausnin var dregin af og 50 µL af 55 mM 

alkyleringarmiðli (joðasetamíði, joðediksýru, 4-vínyl-pyridín) í 50mM NH4HCO3 

bætt við og komið fyrir í myrkri við 37°C í 30 mínútur.  Eftir að alkyleringalausn var 

dregin ofan af voru hlaupbútar þvegnir tvisvar sinnum með 50 µL af 50 mM 

NH4HCO3 vatnslausn.  Síðan voru þeir þvegnir tvisvar sinnum með 50 µL af 50:50 

asetónítríl / 200 mM NH4HCO3 vatnslausn.  Að lokum voru hlaupbútar afvatnaðir 

með 100% asetonítríl þar til þeir urðu “opaque” hvítir en þá var asetónítríl dregið úr 

glasi og hlaupbútarnir þurrkaðir í „Speed Vac” í 15 mínútur. 

2.15.4.2. Ummyndun lýsíns í hómóarginín. 
Sýnt hefur verið fram á að peptíð með arginín á C-enda fljúga betur upp í 

massagreinum en peptíð með lýsín.  Því hefur aukin næmni fengist í peptíðmassaróf 

ef lýsín er breytt í hómóarginín (mynd 12) [41, 66].  Þetta hvarf er hægt að 

framkvæma bæði í hlaupi og þá oftast sem upphafsefnahvarf eða eftir meltu með 

próteinkljúfum.  Helsti galli við að framkvæma þetta efnahvarf á peptíðum eftir 

meltu er að afsöltun sýnisins er nauðsynleg og óhjákvæmilegt tap verður á sýninu.  

Því höfum við venjulega framkvæmt þetta sem fyrsta hvarf ef það á að guanidylera 

peptíðin þar sem ekkert tap verður á sýninu þar sem próteinið er enn bundið í 

hlaupbútnum. 
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Á þurrkaða hlaupbúta var sett 50 µL MIS lausnar og þeir inkúberaðir í vatnsbaði / 

hitaskáp við 60°C í 30 mínútur.  MIS lausn var dregin af og hlaupbútar þvegnir 

tvisvar sinnum með 50 µL 50:50 asetónítríl / 200 mM NH4HCO3 vatnslausn.  Að 

lokum voru hlaupbútar afvatnaðir með 100% asetónítríl þar til þeir urðu “opaque” 

hvítir en þá var asetónítrílið dregið úr glasi og hlaupbútarnir þurrkaðir í „Speed Vac” 

í 15 mínútur. 

2.15.4.3. Melta próteinbanda úr SDS hlaupi með próteinkljúfum. 
Forsenda auðkenningar á próteinum með massagreiningum er að þau sé melt með 

vel skilgreindum próteinkljúfum eða efnafræðilegum aðferðum.  Við völdum að nota 

trypsin sem klippir sértækt frá C-enda við lýsín og argenín svo framarlega að prólín 

sé ekki næsta amínósýra.  Möguleiki er að melta prótein í hlaupbútum á öllum 

stigum eftir efnafræðilegar breytingar.  Einn skammtur af trypsín (20 µg) 

(dímethylated, proteomic grade, Sigma-Aldrich #T-6567) var leystur upp í 100 µL af 

0,1 mM HCl, lokastyrkur 200 ng/µL.  5 µL skammtar voru svo frystir til seinni nota. 

Einn skammtur af trypsín stofnlausn (5 µL ) var þynntur að 200 µL (lokastyrkur 5 

ng/µL) með 1:9 asetónítríl / 50 mM NH4HCO3 vatnslausn.  Nægt rúmmál til að þekja 

hlaupbútana var pípetterað í sýnaglösin og þeim komið fyrir á ís í 30 mínútur.  Gæta 

þurfti þess að hlaupbútarnir væru ávallt á kafi í trypsínlausn á meðan þeir drógu í sig 

trypsínlausnina.  Eftir að hlaupbútarnir voru að fullu vatnaðir var þeim komið fyrir 

við 37°C yfir nótt.  Að morgni var meltulausnin dregin af hlaupbútunum og komið 

fyrir í nýju 0,5 mL smellhettuglasi.  Stundum var framkvæmdur sérstakur útdráttur á 

peptíðum út úr hlaupbútum en þá var 50 µL 60:40 asetónítríl / 0,1% tríflúoríð 

ediksýru (TFA) lagt á hlaupbútana og hljóðbaðaðir í 10 mínútur og lausnin dregin af 

og sameinuð meltulausninni.  Síðan voru sýnin þurrkuð niður í „SpeedVac”.  Að 

lokum voru sýni endurleyst í 50% (v/v) asetónítríl, 0,1% TFA í vatni og blettað á 

MALDI-TOF skotmark eða sett á LC-ESI-qTOF.  Aukaútráttur gefur samkvæmt 

Sigma-Aldrich aðeins 5% af auknum heimtum af peptíðum og var venjulega sleppt.   

2.15.4.4. Súlfónun á N-enda peptíða með SPITC hvarfi. 
Raðgreining peptíða með MALDI MS/MS gefur flókin róf sem erfitt er að greina 

án hjálpar tölvutækninnar eða með samsvörunarleit í gagnabanka.  Möguleiki er á að 

einfalda þessi róf og fá einkennadi róf y-jóna sem hafa massa hverrar amínósýru 

milli toppa.  Þetta var gert með því að innleiða með hvarfi 4-súlfófenyl 
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ísothíócyanats súlfónhóp á N-enda peptíðsins.  Fylgt var aðferð León et al. 2007 

[45]. 

Frostþurkuð sýni eftir próteinkljúfameltu voru endurleyst í 10 µL af SPITC lausn 

og inkúberuð í hitabaði/hitaskáp 56°C í 1 klukkustund en þá var hvarfið stöðvað með 

því að bæta við 1 µL af 5% TFA. 

2.15.4.5. Afsöltun með C18 ZipTip oddum, Millipore. 
Fyrst voru ZipTipar virkjaðir með því að draga 10 µL 1:1 asetónítríl/H2O í 

gegnum þá tvisvar og því næst jafnaðir með því að draga 0,1% TFA vatnslausn í 

gegnum þá fjórum sinnum.  Þá var sýnalausn dregin tíu sinnum upp og niður í 

gegnum oddinn og hann skolaður með því að draga 0,1% TFA vatnslausn fjórum 

sinnum í gegnum oddinn.  Peptíð voru síðan losuð með því að draga 5 µL af 70:30 

asetónítríl / 0,1% TFA upp í oddinn og koma þeim fyrir í nýju 0,5 mL 

smellhettuglasi eða bletta þeim beint á MALDI-TOF skotmark. 

2.15.4.6. Afsöltun með Pep-Clean C18 spunasúlum, Pierce. 
Fyrst voru „Pep-Clean” súlurnar virkjaðar með því að pípettera 200 µL af 50% 

asetónítríl í vatni og spinna niður í 15 sekúndur við 500 rpm í Eppendorf skilvindu.  

Þetta var síðan endurtekið áður en spunasúlurnar voru jafnaðar með því að spinna í 

gegnum þær tvisvar sinnum 200 µL af 5:95 asetónítríl / 0,5% TFA.  Sýni voru 

undirbúin með því að stilla þau að 5% asetónítríl og 0,5% TFA.  Sýnum var næst 

pípetterað varlega ofan á C18 efnið í súlunum og spunnið niður og það endurtekið.  

Súlurnar voru því næst skolaðar með því að spinna í gegnum þær 200 µL 5:95 

asetónítríl / 0,5% TFA.  Sýnið var svo losað af stoðefninu með því að spinna 40 µL 

af 70:30 asetónítríl / 0,5% TFA í gegnum þær í ný 1,5 mL smellhettuglös.  Að lokum 

voru sýni ýmist frostþurrkuð í „SpeedVac” og endurleyst í 50% v/v asetónítríl, 0,1% 

TFA til blettunar á MALDI-TOF skotmark eða losunarlausnin blettuð beint. 

2.15.4.7. Blettun sýna á skotmark. 
Blettun sýna er mikilvægur hluti af undirbúningi sýna fyrir massagreiningu með 

MALDI-TOF, og þá ekki síst val á undirlagi (e. matrix) sem venjulega eru sýrur.  

Algengast er að α-cyanó-4-hydroxy sinamik sýra (HCCA) eða 2,5-hydroxbensóík 

sýra (DHP) séu notaðar sem undirlag fyrir peptíð en fyrir prótein er algengara að 

nota sinnapik sýru (SA).  Tvær megin aðferðir voru notaðar við blettun sýna á 

MALDI skotmark. 

Þurrdropa aðferð (e. dried droplet method): 
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Fyrst var 0,5 µL af 2% (v/v) TFA lausn pípettað á skotmark og því næst 0,5 µL af 

sýni.  Að lokum 0,5 µL af sýru lögð ofan á og sýnið látið þorna. 

Samloku aðferð (e. sandwich method): 
0,3 µL af sýru sem leyst er í 100% asetóni var píppeterað á skotmark og látið 

þorna.  0,5 µL af 2% (v/v) TFA lausn var lögð ofan á þurra kristallana og 0,5 µL af 

sýninu bætt við.  Að lokum var sýru pípettað ofan á sýnið og látið þorna. 
 
Uppskriftir að sýrum er að finna í viðauka 7.4. 

2.15.4.8. Mascot samsvörunarleit. 
Samsvörunarleit við massalista sem fengust úr massagreiningum á próteinsýnum 

auk raðgreiningarrófa var framkvæmd í gegnum Mascot gagnagrunninn á heimasíðu 

Matrix science (www.matrixscience.com).  Gefnar voru eftirfarandi forsendur í 

samsvörunarleit við peptíðmassafingrafararóf (e. peptide mass fingerprinting, PMF): 

Database:  Breytilegt; NCBI en oftast prófaðir fleiri en einn.  Taxonomy:  

Actinopterygii (Ray-finned fish).  Enzyme:  Trypsín.  Missed cleavage: 1 (1 gefur 

möguleika á að trypsín missi af einu klippiseti innan peptíðs).  Fixed modification:  

Carbamidomethyl (C), (vegna alkyleringar á sýstein með joðasetamíði).  Varible 

modification:  Oxidation (M), (vegna algengrar oxunar á methíónín), Gln -> pyro-

Glu (N-term Q) og Glu -> pyro-Glu (N-term E), (vegna hugsanlegrar hringlokunar 

þessara amínósýra á N-enda).  Peptide tolrenace +/-:  80 ppm.  Mass value:  MH+.  

Monoisotopic massi valinn.  

Í sumum tilfellum voru gerðar einhverjar breytingar á þessum leitarskilyrðum og 

mun það koma fram í niðurstöðukafla.  

Fyrir jónaleit MS/MS rófa voru gefnar sömu forsendur auk þess sem MS/MS tol. 

+/-: var stillt á 0,18 Da. 

2.16. Einþáttun á geni alkalísks fosfatasa. 

2.16.1. Vísar. 

Nokkurt safn vísa var til frá fyrri tilraunum á einþáttun gens alkalísks fosfatasa 

(AP)  (tafla 3).  Einnig voru útbúnir nýjir vísar (tafla 4) sem framleiddir voru hjá 

TAG Copenhagen A/S, Danmörku. 
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Tafla 3.  Yfirlit yfir eldri vísa til  einþáttunar á geni alkalísks fosfatasa úr Atlantshafsþorski 
Eldri vísar     

# basaröð fjöldi kirna / bræðslumark / GC hlutfall 
APN4 5’-garccnaarttytgcaay-WOBBLE 3’18 nt  Tm= 50,1  GC%= 41,7 
APN5 5’-garatggayaarttycc-3’ 17 nt  Tm= 48,2  GC%= 41,2 
APN7 5’-gayaaygaratgccngc-3’  21 nt  Tm= 55,7  GC%= 45,2   
APN6 5’-gtnaargartgggtngay-3’  18 nt  Tm= 52,4  GC%= 47,2  
APN1 5’-gaycayggncaygar-3’  15 nt  Tm= 50,4  GC%= 56,7   
APNR2 5’-nggsgtrtanccnccgaa -3’ 18 nt  Tm= 58,1  GC%= 61,1   
APNR3 5’-nccraaratytcrttncc-3’ 18 nt  Tm= 51,2  GC%= 44,4   
APNR8 5’-datrtarttytgytcrtg 3’  18 nt  Tm= 46,3  GC%= 32,4   
n= a, c, t, g.  y= c,t. r=a, g. D=a, g, t. 

 

Tafla 4.  Yfirlit yfir nýja vísa til  einþáttunar á geni alkalísks fosfatasa úr Atlantshafsþorski 
Eldri vísar      

# basaröð fjöldi kirna / bræðslumark / GC hlutfall 
APR1 5’-gcnacyaaiccraayttrtcc-3’ 21 nt  Tm= 55,7  GC%= 45,2 
APF1 5’-ttytggaaygaytgggc-3’ 17 nt  Tm= 49,0  GC%= 50  
APR2 5‘-arrtgngccatnggicc-3’ 17 nt  Tm= 54,4  GC%= 58,8 
APF2 5’-caygargcngtigaratgg-3’ 19 nt  Tm= 56,1  GC%= 52,6 
APR3 5’-ctatrcangcngcrtangcca-3’ 21 nt  Tm= 59,6  GC%= 54,8% 
APF3 5’-ccnaarttytggaaygaytgggc-3’ 21 nt  Tm= 59,9  GC%= 50,0% 
APR4 5’-gcacknccdatngcncgrtcca-3’ 22 nt  Tm= 64,1  GC%= 62,9% 
APF4 5’-tcttyytnggngayggnatgggc-3’ 23 nt  Tm= 60,7  GC%=56,5% 
APR5 5’-ttgtagcccggtccgttccca-3’ 21 nt  Tm= 63,5  GC%= 61,9% 
n= a, c, t, g.   y= c,t.  I= r=a, g.  d=a, g, t.  k=g, t.  I=inósin parast við a,c,t og g.  

 

2.16.2. Einangrun mRNA og myndun cDNA safna. 

Þegar tilraunir hófust við einþáttun á geni alkalísks fosfatasa (AP) var fyrst unnið 

með eldri cDNA söfn sem voru til úr fyrri tilraunum á einþáttun gensins.  

Eftirfarandi söfn voru til:  Stratagene 1-5,  cDNA og λ-safn.  Einnig voru útbúin ný 

söfn úr Atlantshafsþorski sem fengin voru frá tilraunaeldisstöð 

Hafrannsóknarstofnunnar, Stað við Grindavík.  ~ 300 gr. fiskur var slægður og 

skornir úr honum skúflangar og þarmur.  Líffærin voru skoluð með HBS lausn og 

litlir bútar skornir af líffærunum u.þ.b. 5 x 5 mm og komið fyrir í 1 mL frystiglösum 

og snöggfrystir með fljótandi köfnunarefni.  Einangrun RNA var framkvæmd með 

RNeasy MIDI kit frá Qiagen, cat. no. 75144.  Fylgt var leiðbeiningum framleiðanda.  

Mældur var styrkur RNA með gleypnimælingum en Qiagen gefur að við A260 =0,75 

sé jafnt og 40 µg/mL. 

Myndun cDNA var framkvæmt með „Superscript III, First-Strand Synthesis 

supermix” (Invitrogen, cat. no: 18080-400).  Fylgt var leiðbeiningum framleiðanda 

við gerð cDNA, bæði fyrir Oligo(dT)20 og random hexameru vísa sem fylgja settinu. 



 47 

2.16.3. PCR einþáttunarvinna. 

PCR hvörf voru sett saman með eftirfarandi efnum: 

Pfu Polymerasi og hvarflausn frá Fermentas #EP0502, dNTP kirnasett frá Amersham 

Biosciences # 27-2035-01.   

Hvarfblöndun. 
Efni Styrkur rúmmál (µL) 
Pfu lausn 10X 1,00 
Pfu polymerasi 2,5 U/µL 0,05 
dNTP mix 2,5 mM 0,50 
MgCl2  25,0 mM 1,20 
H2O  6,46 
Áfram vísir 10 µM 0,40 
Afturábak vísir 10 µM 0,40  

Samtals 10 µL 
 

Hvarfblöndum var komið fyrir í PCR glösum og þær settar í “GeneAmp® PCR 

system” PCR tæki sem forritað hafði verið fyrir keyrslurnar samkvæmt eftirfarandi 

forriti. 

Keyrsluforrit PCR hvarfsins: 
1) 94°C 120 sek. 
2) 94°C 45 sek. 
3) 50°C  30   sek. 
4) 72°C 75   mín. 
5) Skref 2 til 4 endurtekið 40 sinnum. 
6) 72°C 7  mín. 
7) Haldið við 4 °C 
 
Í vinnunni við mögnun var einnig breytt hitastigi í lið þrjú frá 48 – 56°C auk þess 

sem framkvæmdur var hitastigsstigull í þessum hvörfum til að fá fram bestun á 

hitastigi við mögnun jákvæðra viðmiða og gensins fyrir alkalískan fosfatasa. 
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3. Niðurstöður.  

3.1. Einangrun AP úr skúflöngum þorsks (Gadus morhua). 

Alkalískur fosfatasi (AP) hefur áður verið hreinsaður á rannsóknarstofu Dr. 

Bjarna Ásgeirssonar og er hreinsunarferlið vel skilgreint [16].  Í raun var ekki bein 

tenging við rannsóknina að framkvæma hreinsun á ensíminu, en vegna vinnu við 

gerð jákvæðra viðmiða, við þróun á massagreiningum auk mótefnahreinsunar var 

nauðsynlegt að hafa til taks hreinsaðan alkalískan fosfatasa. 

3.1.1. Jafningsgerð, tærun og keyrsla fenyl Sepharósa súlu. 

Alkalískur fosfatasi (AP) var hreinsaður úr skúflöngum með því að tæta 4,6 kg af 

skúflöngum niður og tærun framkvæmd samkvæmt verkefnalýsingu í kafla 2, Efni 

og aðferðir.  Eftir fellingu með 80% ammóníum súlfatsfellingu fengust 2,25 L af 

tærðu floti sem var skipt upp í tvo hluta sem voru keyrðir samhliða en hér verður 

aðeins gert grein fyrir hreinsun á öðrum hlutanum.  Niðurstöður virkni- og 

próteinmælinga eru færðar í töflu 5, sem sýnir niðurstöður úr grófhreinsun 

jafningsins og sést að fyrsta skref hreinsunarinnar gekk vel og fengust 99% heimtur 

af virkum AP og næstum fjórföld hreinsun fékkst á ensíminu. 

Því næst var sýnið keyrt inn á vatnsfælna súlu, fenyl Sepharósa.  Heildarrúmmál 

stiguls fyrir losun próteinanna af súlunni var 1 L úr 45% mettun ammóníum súlfats 

niður í hreina AP lausn.  Af keyrslunni var safnað 6 mL skömmtum og mæld virkni 

AP og leyðni í þeim.  Safnað var saman úr  skörpum og samhverfum virknitoppi 

skömmtum 85 – 120, samtals 256 mL (mynd 13).  Mæld var virkni AP og 

próteinmagn í safni og niðurstöður færðar í töflu 5. 

Niðurstöður mælinga á virkni og magni próteins má sjá í töflu 5.  Heildarheimtur 

af virkni alkalísks fosfatasa af súlukeyrslunni var 72,9% auk þess sem 

hreinsunarstuðull var nú 11,8. 

Tafla 5.  Einangrunartafla fyrir alkalískan fosfatasa við jafningsgerð og tærun upphafsflots. 
Sýni Rúmmál Virkni Prótein Eðl.virkni Prótein Virkni Heimtur Hreinsun 
 (mL) (U/mL) (mg/mL) (U/mg) (mg) (U) (%) (x) 

Tært flot 5.050 7,23 2,37 3,05 11.968 36.512 100 1,0 
Botnfall 80% 1.125 32,30 2,69 12,01 6.052 36.337 99,0 3,9 
Fenyl Sepharósi 256 104 2,88 36,14 737 26.649 72,9 11,0 
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Mynd 13.  Fenyl Sepharósa súlukeyrsla af endurleystu botnfalli eftir fellingu með 80% mettun 

ammóníum súlfats við tærun jafnings úr skúflöngum Atlantshafsþorsk (Gadus morhua).    Virkni 

alkalísks fosfatasa (U/mL).    Leyðni gegnuflæðislausnar (mS). 

3.1.2. Hlaupsíun með Sephacryl S-300. 

Fenyl Separósa safn var fellt með 80% mettun ammóníum súlfats, sýnið var svo 

endurleyst í í 22 mL sem þá gaf tæra lausn.  Safnað var 7 mL skömmtum af súlunni. 

Á mynd 14 má sjá að virknin dreifði sér yfir allt aðgreiningarsvið hennar, allt frá V0 

til Vt og því ljóst að engin hreinsun á próteinum fékkst af þessari súlukeyrslu.  

Safnað var úr skömmtum 44 – 104 samtals 420 mL.  Niðurstöður mælinga á virkni 

og magni próteins í heildarsafni má sjá í töflu 6.  Heildarheimtur af virkni alkalísks 

fosfatasa af súlukeyrslunni var 49,7% auk þess sem hreinsunarstuðull var nú 10,6 og 

hafði lækkað úr 11,0 frá fenyl Sepharósa súlunni. 

Þar sem keyrsla á Sephacryl S-300 súlunni gaf enga aðgreiningu próteina á 

súlunni var gerð athugun á áhrifum þess að þynna sýni frekar fyrir hlaupsíun og 

gerðar samanburðarkeyrslur á Sehpadex G-25 súlu.  

Tafla 6.  Einangrunartafla fyrir alkalískan fosfatasa fyrir  keyrslu Sephacryl S-300 súlu. 
Sýni Rúmmál Virkni Prótein Eðl.virkni Prótein Virkni Heimtur Hreinsun 
 (mL) (U/mL) (mg/mL) (U/mg) (mg) (U) (%) (x) 

Tært flot 5.050 7,23 2,37 3,05 11.968 36.512 100 1,0 
Botnfall 80% 1.125 32,30 2,69 12,01 6.052 36.337 99,0 3,9 
Fenyl Sepharósi 256 104 2,88 36,14 737 26.649 72,9 11,0 
Sephacryl S-300 420 43,2 1,33 32,4 558,6 18.144 49,7 10,6 
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Mynd 14.  Hlaupsíun á Sephacryl S-300 súlu á safni fenyl Sepharósa sem felld var með 80% mettun 

ammóníum súlfats og endurleyst í AP lausn í 22 mL, safnað var 8 mL skömtum.   Virkni alkalísks 

fosfatasa.     Gleypni við 280 nm.  ♦ Leyðni (mS). 

Annars vegar voru 2 mL af safni af fenyl Sepharósa og hins vegar voru teknir 200 

µL af sama sýni sem þynnt var að 2 mL.  Á mynd 15A og B má sjá að umtalsverður 

munur er á þessum keyrslum þar sem óþynnt sýni gefur breiðan topp yfir 

aðgreiningarsvið súlunnar.  Hins vegar fékkst mjög skarpur og samhverfur toppur af 

keyrslunni þar sem sýnið hafði verið þynnt.  

 

 
Mynd 15.  Samanburður á Sephadex G-25 hlaupsíun á ólíkum þynningum á sýni sem hafði verið 

endurleyst eftir fellingu með 80% mettun ammóníum súlfats af safni fenyl Sepharósa.  A.  Óþynnt 

sýni 2 mL.  B.  Þynnt sýni, 200 µL að 2 mL.     Virkni alkalísks fosfatasa.     Gleypni við 280 nm. 
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Í framhaldi af þessu var komið fyrir sýni á Sephacryl S-300 súlu á sýni sem hafði 

verið þynnt umfram lágmarksrúmmál sem einnig gaf skarpan og samhverfan topp af 

súlunni (gögn ekki sýnd).  Því verður að gæta þess að endurleyst sýni af felldu safni 

fenyl Sepharósa, sé ekki of þétt í lausninni við hlaupsíun. 

3.1.3. Q-Sepharósa súla. 

Byrjað var á því að þynna sýnið til að ná leyðninni niður fyrir 3 mS.  

Lokarúmmáli, 2,3 L, keyrt inn á súlunna með 2,0 mL flæðihraða yfir nótt.  Þegar 

komið var að henni að morgni var gegnumflæði mjög virkt eða 3,39 U/mL.  Súlan 

var losuð með 500 mL stigullosun (0 – 500 mM NaCl).  Á mynd 16 sést að losun af 

henni gekk vel og fékkst góður samhverfur toppur.  Súlan var jöfnuð aftur og nú 

keyrt inn á hana gegnumflæðið af fyrri keyrslu, nú stillt á pH 9,0 en það hafði 

gleymst upphaflega sem var skýringin á slæmri bindingu ensímins á súluefnið í fyrri 

keyrslu. Keyrslan gekk vel og lítið lak í gegnum hana af alkalískum fosfatasa og var 

losun hennar í samræmi við fyrri keyrslu.  Rafdregið var úr báðum þessum keyrslum 

til að meta hreinsunarferilinn, mynd 17.  Þar má sjá að í fyrri keyrslunni kemur fljótt 

fram band við ~100 kDa mjög sterkt (rás 4) og styrkur AP minnkar (68 kDa band).  

Því var safnað í tvennu lagi af súlunni úr skömmtum 19 – 26 (safn I i í töflu 3) 

annars vegar og hins vegar úr skömmtum 27 – 38 (safn II í töflu 3).  Ef borin eru 

saman bandamynstur á mynd 17 rásum 1-7 annars vegar og hins vegar rásum 9 – 15 

má sjá að mikill munur var á próteinböndum sem komu fram við þessar keyrslur.  
 

 
Mynd 16.  Q-Sepaharósa súlukeyrsla af safni Sephacryl S-300.  Sýni losuð af súlunni með saltstigli 0 

– 0,5 M NaCl.  Sýni AP03bI.   Virkni alkalísk fosfatasa.    Gleypni við 280 nm.  ♦ Leypni mS.  
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Mynd 17.  SDS-PAGE hlaup af Q-Sepharósasúlukeyrslum.  12,5% akrylamíðhlaup var útbúið og 

keyrt samkvæmt aðferð Laemmli. Fyrri keyrsla og síðari keyrsla á gegnumflæði af fyrri keyrslu 

endurstillt að pH 9,0 sem sett var aftur á súluna litað með Coomassie R-250 litun.  Rásir 1 – 7 fyrri 

keyrsla og rásir 9 – 15 seinni keyrsla:  Rás: 1 skammtur 19. Rás: 2 skammtur 22. Rás: 3 skammtur 

26. Rás: 4 skammtur 36. Rás: 5 skammtur 30. Rás: 6 skammtur. Rás: 7 skammtur 28. Rás: 8 stigi 

Fermentas #SM0671. Rás: 9 skammtur 20. Rás: 10 skammtur 22. Rás: 11 skammtur 24. Rás: 12 

skammtur 26. Rás: 13 skammtur 28. Rás: 14 skammtur 30. Rás: 15 skammtur 32. 

Í rásum 9-15 fengust mjög sterk bönd fyrir AP en 100 kDa bandið sem var mjög 

áberandi í rásum 1 – 7 sást ekki og því hefur fengist ákveðin hreinsun á 

gegnumflæðissýninu við fyrri keyrsluna. 

Safnað var af súlunni skömmtum 20 – 42 (safn III töflu 7).  Niðurstöður mælinga 

á virkni og magni próteins í heildarsafni má sjá í töflu 7.  Í töflunni má sjá að 

heildarheimtur af þessum súlukeyrslum voru samtals 42,1% af öllum þremur 

söfnunum.  Tafla 7 sýnir einnig að þessi súla gaf umtalsverða hreinsun með 

hreinsunarstuðla frá 61,3 upp í 100,6 sem gefur samhliða mikla aukningu í 

eðlisvirkni ensímsins sem var á bilinu 135 – 305 U/mg. 

 

Tafla 7.  Einangrunartafla fyrir alkalískan fosfatasa af Q-Sepharósa súlu. 
Sýni Rúmmál Virkni Prótein Eðl.virkni Prótein Virkni Heimtur Hreinsun 
 (mL) (U/mL) (mg/mL) (U/mg) (mg) (U) (%) (x) 

Tært flot 5.050 7,23 2,37 3,05 11.968 36.512 100 1,0 
Botnfall 80% 1.125 32,30 2,69 12,01 6.052 36.337 99,0 3,9 
Fenyl Sepharósi 256 104 2,88 36,14 737 26.649 72,9 11,0 
Sephacryl S-300 420 43,2 1,33 32,4 558,6 18.144 49,7 10,6 
Q-Sepharósi (I) 51 58,3 0,19 306,8 9,7 2.973 8,1 100,6 
Q Sepahrósi (II) 88 45,9 0,34 135,0 29,9 4.039 11,1 44,2 
Q Sepahrósi (III) 154 54,3 0,29 187,3 44,6 8.362 22,9 61,3 
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3.1.4. Sephadex S-75 hlaupsíun. 

Söfn af Q-Sepharósa súlum voru aftur felld með fellingu við 80% mettun 

ammóníum súlfats og endurleyst í ríflega lágmarks rúmmáli og framkvæmd 

hlaupsíun.  Skipta þurfti upp sýnunum vegna hámarksrúmmáls sýnis sem Sephadex 

S-75 súlan ræður við.  Á mynd 18A, sem sýnir virkniferil alkalísks fosfatasa einnar 

keyrslunnar sést að skarpur og nokkuð samhverfur toppur fékkst.  Rafdregin voru 

sýni úr skömmtum keyrslunnar og má sjá á mynd 18B að góð hreinsun fæst á 

ensíminu, rásir 1 og 2 (skammtar 5 og 8 af súlunni).  Einnig má sjá þegar líður á 

keysluna hvernig minni prótein koma af súlunni sem undirstrikar hreinsunarhæfni 

hennar á þessum sýnum.  Safnað var úr skömmtum 1 – 8 úr þessari keyrslu og 

niðurstöður mælinga á virkni AP og próteinmagni færðar í einangrunartöflu (tafla 8) 

auk annarra keyrsla af safni Q-Sepharósa.  Gögn þessara súlukeyrslna verða ekki öll 

sýnd hér en niðurstöður í mælingum á söfnum færðar í einangrunartöflu (tafla 8) sýni 

II til V.  Niðurstöður mælinga á virkni og magni próteins í heildarsafni má sjá í töflu 

8.  Í henni má sjá að heildarheimtur af þessum súlukeyrslum voru samtals 18,3% af 

öllum söfnunum. Tafla 8 sýnir einnig að þessi súla gaf mikla hreinsun með 

hreinsunarstuðla frá 350 upp í rúma 830 sem gefur samhliða mikla aukningu í 

eðlisvirkni ensímsins sem nú var á bilinu 1050 – 2500 U/mg. 

 

 
Mynd 18.  Hlaupsíun á safni af Q-Sepharósa á Sephadex S-75, felldum með 80% mettun ammóníum 

súlfats.  A.  Virkniferill alkalísks fosfatasa í skömmtum Sephadex S-75 hlaupsíunar. B.  SDS-PAGE 

rafdráttur af skömmtum Sephadex S-75 hlaupsíunar. 12,5% akrylamíð hlaup útbúið og keyrt 

samkvæmt aðferð Leammli.  Rásir: Rás: 1 skammtur 5. Rás: 2 skammtur 8. Rás: 3 skammtur 10. 

Rás: 4 skammtur 13. Rás: 5 skammtur 15. Rás: 6 skammtur 23. Rás: 7 skammtur 28. Rás: 8 

skammtur 38, Rás: 9 stigi Fermentas #SM0671. 
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Tafla 8.  Einangrunartafla fyrir alkalískan fosfatasa af Sephadex S-75 hlaupsíun. 
Sýni Rúmmál Virkni Prótein Eðl.virkni Prótein Virkni Heimtur Hreinsun 
 (mL) (U/mL) (mg/mL) (U/mg) (mg) (U) (%) (x) 

Tært flot 5.050 7,23 2,37 3,05 11.968 36.512 100 1,0 
Botnfall 80% 1.125 32,30 2,69 12,01 6.052 36.337 99,0 3,9 
Fenyl Sepharósi 256 104 2,88 36,14 737 26.649 72,9 11,0 
Sephacryl S-300 420 43,2 1,33 32,4 558,6 18.144 49,7 10,6 
Q-Sepharósi (I) 51 58,3 0,19 306,8 9,7 2.973 8,1 100,6 
Q Sepahrósi (II) 88 45,9 0,34 135,0 29,9 4.039 11,1 44,2 
Q Sepahrósi (III) 154 54,3 0,29 187,3 44,6 8.362 22,9 61,3 
Sephadex S75 (I) 8 99,2 0,063 1.574,6 0,504 793 2,1 516 
Sephadex S75 (II) 8 91,1 0,069 1.320,2 0,522 729 1,9 433 
Sephadex S75 (III) 14 162,1 0,102 1.589,2 1,428 2.269 6,2 521 
Sephadex S75 (IV) 9 135,7 0,053 2.560,3 0,477 1.221 3,3 839 
Sephadex S75 (V) 12 145,8 0,136 1.072,1 1,632 1.749 4,8 351 

 

Rafdregin voru sýni af öllum söfnum úr Sephadex S-75 keyrslum þ.m.t. úr hinum 

helmingnum af upphafsefni og má sjá á mynd 19 að söfnin eru nokkuð hrein ef frá 

eru talin söfn í rásum 11 og 12.  Eins virðist vera mjög lítið í rásum 8 og 9 sem í eru 

sýni sem ekki var búist við að sýndu mikið (gögn um uppruna ekki sýnd).  
 

 
Mynd 19.  SDS-PAGE rafdráttur af skömmtum S-75 hlaupsíunar. Sýni voru leyst í 5x sterkri 

sýnalausn, inkúberuð í 5 mínútur við 100°C, kæld og spunnin við 14.000xg í 3 mínútur.  20 µL af floti 

voru sett á hverja rás. 12,5% akrylamíð hlaup útbúið og keyrt samkvæmt aðferð Leammli.  Rásir; 

Rás: 1 S-I.  Rás: 2 S-II. Rás: 3 S-III. Rás: 4 S-IV. Rás: 5 S-V. Rás: 6 S-VI.  Rás: 7 S-VII.  Rás: 8 

S-VII ii. Rás: 9 S-VIII ii. Rás: 10 S-IX. Rás: 11 S-X. Rás: 12 S-XI. Rás: 13 stigi Fermentas 

#SM0671.  Einkenni sýna í rásum 1 til 5 ræðst af sýnaröð í töflu 8 aðrar rásir eru úr annarri keyrslu 

(gögn ekki sýnd). 

3.2. Einangrun og hreinsun anti-AP mótefnis úr kanínusermi. 

Prófun á sértækni mótefnis gagnvart alkalískum fosfatasa úr kanínusermi (Anti-

AP) var prófað með því að framkvæma „Western” þerrun á rafdregnum sýnum úr  
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hreinsunarferli alkalísks fosfatasa.  Rafdregnar voru tvær samhliða runur sýna önnur 

fyrir „Western” þerrun og hin fyrir venjulega Coomassie R-250 litun (mynd 20A) til 

samanburðar á banda mynstri.  Á mynd 20B má sjá að prótein hafa ekki gengið 

fullkomlega úr hlaupi við flutning þeirra yfir á himnu þar sem mikil litun fæst á 

böndunum í flutningshlaupinu, enda var ekki búið að besta þann tíma sem þurfti fyrir 

flutning próteinanna yfir á himnuna. 

Himnan var fyrst inkúberuð í 1:1000 þynntu anti-AP úr blæðingu þrjú frá 

framleiðanda  (Innovagen, Svíþjóð) sem fyrra mótefni og með peroxíðasa tengdu 

mótefni gegn kanínu (anti-rabbit-HRP) í 1:9000 þynningu var inkúberað sem seinna 

mótefni og himnan framkölluð með 3-aminó-9’-etylkarbasól litun eins og lýst er í 

kafla 2, Efni og aðferðir.  Niðurstöðurnar sýna að flest bönd litast og því var þörf á 

því að framkvæma vinnu við að hreinsa upp mótefnið til að reyna að auka sértækni 

þess (mynd 20C). 

 
Mynd 20.  Athugun á virkni Anti-AP frá framleiðanda (Innovagen, Svíþjóð).  A. SDS-PAGE 

samanburðarhlaup fyrir „Western” þerrun litað með Coomassie R-250.  B.  Þerrunarhlaup litað eftir 

flutning með Coomassie R-250 til að meta flutning á himnu.  C.  SDS-PAGE rafdregin prótein eftir 

flutning á PVDF  himnu með „Western” þerrun.  Himnan var framkölluð með 3-aminó-9’-

etylkarbasól.  Rás: 1 Safn S1 af Sephadex S-300 hlaupsíun, Rás: 2 Safn S5 ii af S-300 hlaupsíun, 

Rás: 3 Safn1 af fenyl Sepharósa, Rás: 4 Safn 3 af fenyl Sepharósa, Rás: 5 stigi Fermentas #SM0671. 

3.2.1. Hreinsun mótefnis með Protein A Sepharósa. 

Fyrsta skref hreinsunar á mótefni var að hagnýta prótein A sem sértæka bindingu 

gagnvart IgG en þannig má því losna við önnur sermisprótein og aðrar gerðir 

mótefna.  Útbúin var 1 mL súla af Protein A og var 6 mL af sermi úr blæðingu þrjú 

frá Innovagen sett á súlu eftir að hún hafði verið jöfnuð með HBS lausn.  Sýni var 

látið renna tvisvar í gegnum súluna og losað af henni með því að lækka sýrustig. 
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Mynd 21.  Hreinsun mótefnis gagnvart AP úr kanínusermi, blæðingu 3 (Innovagen, Svíþjóð) á 

Prótein A Sepharósasúla.  Sýni voru sett á súluna í HBS lausn.  Losun framkvæmd með 25 mM 

glýsin, pH 3,0.  Skömmtum safnað eftir samhverfum toppum af gleypni losunarlausnar sem gekk í 

gegnum súluna. 

Mynd 21 sýnir gleypniferil við losun anti-AP af súlunni og fæst þar einn 

samhverfur megintoppur en safnað var saman þremur söfnum af súlunni (tafla 9).  

Prófað var að keyra sýni aftur í gegnum súluna líkt og áður til að athuga hvort hún 

hafi mettast í fyrstu keyrslu.  Í annarri keyrslu fékkst enn binding á IgG, sambærileg 

þeirri fyrstu, og var því sýnið keyrt í þriðja sinn en þá féll styrkur IgG í losun á  

megintoppi niður í ~1 mg/mL í fyrsta safni (gögn ekki sýnd af seinni tveimur 

keyrslum).  Einungis fyrsta safnið var hirt af þessum súlum og þeim blandað saman.  

Heildarrúmmál safns 4,5 mL og prótein magn 1,9 mg/mL eða 8,9 mg af IgG var 

heimt úr 6 mL af sermi. 

Nokkur sýni voru rafdregin á tvö hlaup, annað fyrir Coomassie R-250 litun (mynd 

22A) og hitt „Western” þerrað til að athuga virkni mótefna í þessu safni.  Á mynd 

22B má sjá að mjög sterk svörun fékkst fyrir mótefnið í öllum rásum nema á rás 2 en 

þar var sett nautgripa albumin (BSA) sem neikvætt viðmið og því eðlilegt að engin 

svörun fengist.  Hins vegar er undarlegt að í raun virtust öll bönd litast og því lítil 

sértækni í mótefninu.  Skýringu á þessu má kannski fá ef skoðuð er rás 1 en þar er 

AP sýni sem sent var utan til Innovagen til framleiðslu mótefnisins. 
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Tafla 9.  Söfnun skammta og próteinmagn af Protein A súlu við hreinsun mótefnis gagnvart AP ´r 
blæðing 3 (Innovagen, Svíþjóð). 

Glös # A620 Þynning Prótein (mg/mL) 
3-7  0,298 10x 2,29 
8-14 0,008 10x 0,07 

    15-23 0,006 10x 0,06 
 

Í samanburðarhlaupinu má sjá aðeins eitt band og því eðlilegt að ætla að um hreint 

sýni sé að ræða.  En á „Western” himnunni fyrir sömu rás má sjá að mjög sterk 

svörun fékkst fyrir band af réttri stærð fyrir alkalískan fosfatasa, auk litunar á þremur 

böndum þar fyrir neðan.  Því fékkst sú niðurstaða að framkvæma þyrfti nánari 

hreinsun á mótefninu til að fá fram betri sértækni fyrir það. 

Annað sem vert er að hafa í huga, er að hugsanlega getur sterkur bakgrunnur á 

himnunni skýrst af þynningu fyrra mótefnisins sem var í þessu tilfelli 1:1000.  Það 

var líklega nokkuð sterkt eftir þéttingu IgG á prótein A súlunni enda hafði engin 

títrun verið framkvæmd á mótefninu. 

 

 
Mynd 22.  Athugun á virkni  mótefnis gagnvart alkalískum fosfatasa ú kanínusermi, hreinsað með 

Prótein A.  A.  SDS-PAGE á sýnum úr safni IgG af Protein A súlu til samanburðar við „Western” 

þerrun af sömu sýnum.  B.  „Western” þerrun á sambærilegu hlaupi og í A til athugunar á virkni IgG 

mótefna í safni af Protein A súlu.  Þynningar mótefna voru 1:1000 anti-AP og 1:3000 anti-rabbit-

HRP.  12,5% akrylamíð hlaup útbúið og keyrt samkvæmt aðferð Laemmli.  Rás:  1.  AP sent til 

mótefnagerðar, Rás: 2.  Bovine serum albumin, rás: 3. Safn af  hlaupsíun AP hreinsun, Rás: 4.  Q-

sepharósa safn AP hreinsun, Rás: 5.  IgG safn af prótein A súlu án afoxunar DTT,  Rás: 6.  IgG safn 

af prótein A súlu með DTT afoxun, Rás: 7 stigi. Fermentas #SM0671.  
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3.2.2. Hreinsun mótefnis með PVDF himnu. 

Þar sem „Western” þerrun hafði sýnt fleiri en eitt band í sýnum á himnum, var 

ákveðið að athuga nánari hreinsun á IgG.  Á mynd 23A má sjá að tvö megin bönd 

eftir flutning á PVDF himnu voru til staðar á rafdregnu sýni úr hreinsunarferli 

alkalísks fosfatasa, annað um 68 kDa sem samsvarar massa alkalísks fosfatasa og 

annað um 100 kDa sem ekki er þekkt.  Böndin voru klippt út og þau inkúberuð með 

mótefni gagnvart AP og losuð af himnunni eins og áður var lýst (mynd 23A). 

Framkvæmd var blettaþerrun með lausnum sem fékkst við losun mótefnisins í 

nokkrum þynningum til að athuga virkni þess.  Á myndum 23B og 23C má sjá að vel 

hefur tekist til, þar sem mjög sýnileg svörun fæst við allt að 1:800 þynningu.  Annað 

sem vakti athygli er að enginn munur var á virkni mótefnisins úr efra eða neðra bandi 

sem gefur vísbendingu um að bæði böndin séu í raun AP eða mótefni sértækt 

gagnvart sykrum sem bæði ensímin innihalda. 

 

 
Mynd 23.  Hreinsun mótefnis á PVDF og prófun á virkni þess í ólíkum þynningum.  A.  „Western” 

himna lituð með Ponceau-S.  Efri og neðri böndin klippt úr himnunni og þau inkúberuð með mótefni, 

fjórfalt þynntri blæðingu 3 (Innovagen).  Mótefni losuð með því að leggja ræmurnar í 50 mM glýsín, 

pH 2,7, inkúberað í 3 mínútur og lausnin dregin af og sýrustig hækkað með 1 M Tris lausn.  B.  

Blettaþerrun á PVDF himnu af hreinsuðum alkalískum fosfatasa inkúberað með mótefni hreinsuðu 

með efra bandi af PVDF himnu í ólíkum þynningum.  C. Blettaþerrun á PVDF himnu af hreinsuðum 

alkalískum fosfatasa inkúberað með mótefni hreinsuðu með neðra bandi af PVDF himnu í ólíkum 

þynningum.  Númer vísa til þynningar mótefnis; 1 1:1,  2 1:20,  3 1:50,  4 1:100,  5 1:200,  6 1:400,  7 

1:800,  8 H2O (-viðmið),  9 affall,  10 óhreinsað sermi (+ viðmið). 
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3.2.3. Hreinsun anti-AP með AP-Sepharósasúlu. 

Vegna ósértækni mótefnisins úr kanínusermi var ákveðið að athuga hvort 

framkvæma mætti hreinsun á mótefninu með því að fá mótefnin til að ásogast 

alkalískum fosfatasa á stoðefni sem hann hafði verið kyrrsetur á. 

Þessi tilraun hófst með því að lausnaskipti voru höfð á sýni af alkalískum 

fosfatasa á Sephadex G-25 súlu 10 x 130 mm.  Súlan jöfnuð með 100 mM NaHCO3, 

pH 9,8 keyrslulausn.  Tvö sýni af alkalískum fosfatasa voru keyrð á súlunni (2 mL 

hvort) og skömmtum safnað af henni samkvæmt virknimælingu.  Sjá má í töflu 10 og 

á mynd 24 niðurstöður þessara súlukeyrslna.   Nokkra undrun vakti munurinn á milli 

þessara súlukeyrslanna m.t.t. virkni ensímsins þar sem virknitopparnir voru mjög 

ólíkir.  Miklu tapi á virkni ensímsins má líklegast best skýra með því að annars vegar 

var hátt pH í keyrslulausn og hins vegar var  lausnin án MgCl2 sem er ensímunum 

afar mikilvægt til að halda stöðugleika sínum [15].  Hins vegar var 

heildarpróteinmagnið að mælast örlítið hærra, svo allt ensímið virtist vera til staðar 

þó það væri ekki á virku formi (tafla 10). 

Átta grömmum af blautvigtuðum epíklóríð virkjuðum Sepharósa 4B var komið 

fyrir í  keiluflösku og ensímlausninni bætt við og blöndunni komið fyrir á 

hristivöggu og látið hvarfast eins og áður hefur verið lýst í kafla 2, Efni og aðferðir.  

Eftir hvarfið var Sepharósanum komið fyrir á súlu og hann skolaður með 80 mL af 

AP lausn og síðan keyrt inn á súluna, 1 M TRIS, 10 mM MgCl2, pH 8,0 og látin 

standa yfir nótt við herbergis hita til að afvirkja virka hópa í hlaupefninu. 

 
Mynd 24.  Sephadex G-25 hlaupsíun fyrir lausnaskipti á alkalískum fosfatasa úr AP lausn í 100 mM 

NaHCO3, pH 9,8.  Á myndinni eru tvær keyrslu með samskonar sýni. 
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Tafla 10.  Einangrunartafla hlaupsíunar á Sephadex G-25 súlu fyrir lausnaskipti á alkalískum 
fosfatasa fyrir kyrrsetningu hans á Sepharósa 4B. 

Sýni Rúmmál Virkni prótein Eðl.virkni Prótein Virkni Heimtur Hreinsun 
 (mL) (U/mL) (mg/mL) (U/mg) (mg) (U) (%) (x) 

Upphafsýni 8 99,2 0,063 1574 0,504 793 100 1,0 

Söfn G-25 saman  56 4,97 0,011 451 0,625 278 35 0,28 
 

Framkvæmd var próteinmæling á gengnumflæðinu sem kom af við gerð hvarfsins 

og kom í ljós að rétt um helmingur próteinmagns hafði hvarfast við súluefnið eða ~ 

0,3 mg sem samsvarar að ~0,6 nmól af AP hafi bundist á súluna.  Eftir kyrrsetningu  

ensímsins var gerð athugun á virkni AP á súluefnin með því að setja á súluna 1 mL 

af hvarfefnislausn fyrir AP og varð hún heiðgul strax efst í súlunni sem sýnir að AP 

sem hafði þó bundist súlunni var virkur á súluefninu. 

Gerð var önnur tilraun og nú voru tekin 50 g af blautvigt af epiklórið virkjuðum 

Sepharósa 4B til kyrrsetningar ensímsins.  Upphafsmagn ensíms var 0,63 mg en eftir 

kyrrsetningu gengu 0,24 mg af ensíminu í gegnumflæði.  Því höfðu einungis 0,39 mg 

bundist á súluefnið, en miðað við magn stoðefnisins sem farið var af stað með og 

hefði átt að binda allt efnið m.v. fyrri tilraun.  

Ástæðuna fyrir slæmri bindingu ensímsins við epiklóríðvirkjaðan Sepahrósa 4B er 

erfitt að skýra, nema þá helst að hlaupefnið hafði beðið nokkra daga eftir virkjun 

þess sem gæti hafa haft áhrif á virka hópa á stoðefninu.  Ákveðið var að halda áfram 

með tilraunina til að binda mótefni gagnvart alkalískum fosfatasa á súluna til frekari 

hreinsunar og öðlast með því aukna sértækni þess. 

3.2.4. Hreinsun anti-AP með AP Sepharósasúlu. 

Næst var gerð tilraun til að hagnýta AP Sepharósa til að hreinsa anti-AP mótefnið.  

Tíu mL af AP-sepharósa súla var jöfnuð með HBS lausn.  Tveir mL af sermi úr 

blæðingu 2 frá Innovagen voru þynntir í 20 mL HBS lausn.  Sýni var keyrt inn á 

súluna tvisvar með 0,3 mL á mínútu flæðihraða og hún skoluð á eftir með 50 mL 

HBS lausn.  Röð ólíkra losunarlausna voru því næst keyrðar inn á súluna til að fá 

upplýsingar um við hvaða aðstæður tengsl anti-AP og AP myndu rofna og safna 

þannig hugsanlega sértækara anti-AP (tafla 11).   

Tafla 11 sýnir röð þessara lausna og hvar hver þeirra var sett inn í súlukeyrsluna.  

HBS lausn með 0,5 M NaCl gaf af sér nokkuð skarpan topp (mynd 25A) og því  
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Tafla 11.  Samsetning losunarlausna á AP-Sepharósasúlu og hvar þær voru settar inn í ferlið.  
Losunarlausn skammtur # 
HBS lausn + 0,5 M NaCl, pH 8,0 25 
HBS lausn + 0,5 M NaCl, 25% (w/v) etylenglýkól, pH 8,0 31 
HBS lausn + 0,5 M NaCl, 50% (w/v) etylenglýkól, pH 8,0 38 
HBS lausn + 0,5 M NaCl, 50% (w/v) etylenglýkól, pH 6,0 44 
100 mM glýsín, 0,5 M NaCl, 50% (w/v) etylenglýkól, pH 5,0 55 
100 mM glýsín, 0,5 M NaCl, 50% (w/v) etylenglýkól, pH 4,0 63 
100 mM glýsín, 0,5 M NaCl, 50% (w/v) etylenglýkól, pH 3,0 70 

 

 

 
Mynd 25.  Hreinsun á anti-AP með AP-Sepaharósasúlu.  A.  Gleypniferill við losun mótefna af AP 

Sepharósa sem var framkvæmdur með ólíkar gerðir lausna, sjá töflu 11.  B. SDS-PAGE af söfnum úr 

hreinsunarferli anti-AP með AP Sepaharósasúlu..  12,5% akrylamíðhlaup var útbúið og keyrt 

samkvæmt aðferð Laemmli.  Rás: 1 Stigi Fermentas #SM0671. Rás: 2 Prótein A hreinsað anti-AP. 

Rás: 3 safn I. Rás: 4 safn II. Rás: 5 safn III. Rás: 6 gegnumflæði af AP-Sepharósa súlu. 

virtist sem einhver losun fáist einungis með auknum NaCl styrk.  Þó má sjá að 

nokkurt ris fæst úr grunnlínu þegar pH fer lækkandi og lítill toppur kemur fram við 

pH 4,0 og annar minni við pH 3,0.  Safnað var undan þessum toppum, (safn I, II og 

III) sýni voru rafdregin til að meta árangurinn.  Á mynd 25B má sjá að lítið sem 

ekkert mótefni er í þessum söfnum svo árangurinn var alls ekki sá sem vonast var 

eftir. Hugsanlega var helsta ástæða þess sú að lítið magn AP bast á súluefnið og hún 

hafi því litla bindirýmd fyrir anti-AP. 

3.3. Tjáning AP in vivo í þarmaþekjuvef þorsks (Gadus morhua). 

Sýnt hefur verið fram á að alkalískur fosfatasi er tjáður í þarmaþekjuvef margra 

lífvera [22, 67, 68].  Sem upphafskref í okkar rannsóknum var framkvæmd 
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mótefnalitun á þarmaþekjuvefjum þarms og skúflanga.  Tekin voru sýni úr efri og 

neðri hluta þarmsins og einnar fingurlaga totu úr skúflöngum og þau mótefnalituð 

með annars vegar mótefni gagnvart alkalískum fosfatasa, hreinsuðu með prótein A 

Sepharósa og hins vegar amínópeptíðasa N úr svíni.  Ekki var vitað hvort mótefni 

gagnvart amínópeptíðasa N myndi sýna krosstengsl við samsvarandi ensím úr 

Atlantshafsþorski þar sem nokkuð langt er á milli þessara lífvera í skyldleika.  Á 

mynd 26 má sjá niðurstöður fyrir mótefnalituninni gagnvart alkalískum fosfatasa í 

efri og neðri hluta þarmsins.  Mynd 26A var úr neðri hluta þarmsins og sýnir sterka 

tjáningu ensímsins í burstalaginu.  Á mynd 26B var sýnið ekki inkúberað með 

mótefni gagnvart AP og haft sem neikvætt viðmið.  Blettirnir sem sjást á myndinni 

eru vegna ósértækrar samloðunar seinna mótefnisins við stofnfrumur í vefjunum. 

Fyrir efri hluta þarmsins, (myndir 26C og D) er sama niðurstaða og fyrir neðri 

hlutann sem sýnir að alkalískur fosfatasi er líklega tjáður eftir öllum þarminum.  
 

  
Mynd 26.  Tjáning alkalísks fosfatasa in vivo í burstaþekjulagi þarmaþekjuvefs Atlantshafsþorsk.  A 

og B eru úr neðri hluti þarmsins, C og D úr efri hluti þarmsins.  Sýnagler voru inkúberuð með (A og 

C) kanínumótefni gagnvart alkalískum fosfatasa sem fyrra mótefni og án mótefnis (B og D).  Alexa-

flour 488 “green” geita anti-kanínu mótefni var notað sem seinna mótefni á öll sýnaglerin.  

Smásjárskoðun var framkvæmd með Leica DM 4000 B, og mynd útbúin með Leica DC 300 FX 

stafrænni myndavél. 
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Mynd 27.  Tjáning amínópetíðasa N in vivo í burstaþekjulagi þarmaþekjuvefs Atlantshafsþorsks.  A.  

Neðri hluti þarmsins.  B. Efri hluti þarmsins.  Sýnagler voru inkúberuð með kanínumótefni gagnvart 

amínópeptíðasa N úr svíni sem fyrra mótefni og Alexa-flour 568 “Red” geita anti-kanínu mótefni sem 

seinna mótefni.  Smásjárskoðun var framkvæmd með Leica DM 4000 B, og mynd útbúin með Leica 

DC 300 FX stafrænni myndavél.   

Samskonar litun var framkvæmd fyrir amínópeptíðasa N en mótefni var gagnvart 

ensíminu úr svíni (mynd 27).  Í neðri hluta þarmanna virðist ensímið vera tjáð 

nokkuð sterklega en mun minna í efri hluta þarmsins. 

Samskonar litun var framkvæmd á vef skúflanga, bæði fyrir alkalískan fosfatasa 

og amínópeptíðasa N.  Vefurinn virðist vera illa tættur og erfitt að greina frumulagið 

(mynd 28A og B).  En þó má sjá á mynd 28A sterka tjáningu í ytra lagi í flipa sem 

fannst í sýninu sem gefur sterklega til kynna að ensímið sé sterklega tjáð í burstalagi 

fremur en annars staðar í frumunni.   

 

 
 

Mynd 28.  Tjáning ensíma in vivo í burstaþekjulagi skúflanga í Atlantshafsþorski.  A. Sýnagler 

inkúberuð með kanínumótefni gagnvart alkalískum fosfatasa sem fyrra mótefni og Alexa-flour 488 

“green” geita anti-kanínu mótefni sem seinna mótefni.  B.  Sýnagler voru inkúberuð með kanínu 

mótefni gagnvart amínópeptíðasa N úr svíni sem fyrra mótefni.  Alexa-flour 568 “red” geita anti-

kanínu mótefni sem seinna mótefni.  Smásjárskoðun var framkvæmd með Leica DM 4000 B, myndin 

var útbúin með Leica DC 300 FX stafrænni myndavél. 
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Amínópeptíðasi virðist hins vegar vera tjáður innan frumunnar ef marka má mynd 

28B sem vekur nokkra undrun þar sem ensímið er himnubundið og því líklegra að 

það liggi í himnunni, annað hvort „apical” eða „basolateral”.  Einnig gæti hér verið 

um ósértæka bindingu að ræða þar sem mótefnið er gagnvart svínaensíminu.  Ber því 

ekki að túlka niðurstöðuna of sterkt. 

3.4. Einangrun og auðkenning BBM úr þarmaþekjuvef þorsks. 

Burstalagshimnur (e. brush border membrane, BBM) eru „apical” hluti skautaðra 

þekjufrumna s.s. í nýrum og þarmi og eru samsettar úr miklum fjölda smátota sem 

ganga út úr frumunni.  Við einangrun burstalagshimna hefur einkum verið stuðst við 

fellingu með tvígildum málmjónum eins og Ca2+ og Mg2+  ásamt spuna til að þátta í 

sundur ólíkar himnur innan frumunnar. Mg2+ og Ca2+ mynda brýr milli neikvæðrar 

hleðslu fosfólípíðanna og mynda þannig netju sem veldur útfellingu sem auðvelt er 

að spinna niður.  Burstalag skautaðra frumna er talið vera frekar jákvætt hlaðið og 

hefur ekki jafn hátt hlutfall fosfólípíða og aðrar himnur innan frumunnar, ef frá eru 

taldar „microsomal” blöðrur sem hafa líka samsetningu [63].  Einangrun 

burstalagshimnanna hefur ekki verið framkvæmd við Raunvísindastofnun Háskóla 

Íslands fyrr og varð því að byrja á því að þreifa fyrir sér með hvaða hætti aðrir 

vísindamenn hafa framkvæmt slíkar einangranir, þá helst úr sama líffæri. 

Upphaflega hófum við vinnu við einangrun BBM sem byggir á aðferð Nguyen et 

al. [64] þar sem einangrun BBM var framkvæmd á rottuþörmum. Síðar, eftir að við 

höfðum heimsótt Dr. Michael E. Danielsen hjá Panum Institue við Kaupmannahafnar 

Háskóla til að læra einangrun himnufleka úr burstalagshimnum var einnig prófuð 

aðferð byggð á aðferð Booth og Kenny [63].  

3.4.1. Aðferð Nguyen et al. 

Mynd 29B sýnir spunaglas eftir spuna á himnusýni úr þorskþarmi, sem stillt hafði 

verið á 40% súkrósa og hrein HBS lausn lögð ofan á.  Greinileg þétting efnis hefur 

orðið á skilum lausnanna.  Þessari þéttingu var safnað og virkni alkalísks fosfatasa 

mæld til að meta einangrun af burstalagshimnum.  Á myndum 29A og C, sem sýna 

annars vegar eðlisvirkni alkalísks fosfatasa og hins vegar  hlutfallslega virkni 

ensímsins af heildarjafningi, má sjá að tvöföldun fékkst í eðlisvirkni. 
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Mynd 29.  Virkni alkalísks fosfatasa, magn próteins og kólesteróls við einangrun burstalagshimna (e. 

brush border membrane, BBM) aðferð Nguyen et al. [64].  Þarmaþekja var skafin og gerður jafningur 

í HBS lausn 1:8 (w/v) og spunnið við 150xg í 5 mínútur til að skilja frá ósprungnar frumur og annað 

hrat.  Flot var spunnið við 10.000xg í 10 mínútur.  Flot var hirt og stillt á 10 mM MgCl2 og inkúberað 

á ís í 10 mínútur og spunnið í 10 mínútur við 10.000xg.  Flot var stillt á 40% súkrósa með því að bæta 

jöfnu rúmmáli af 80% súkrósa í HBS lausn. Hrein HBS lausn var lögð ofan á og spunnið við 48.000xg 

í 60 mínútur.  Burstalagshimnum sem liggja á skilum hreinnar lausnar og 40% súkrósa var safnað og 

þynnt fjórfalt með HBS lausn og spunnið aftur við 48.000xg.  Botnfall, skilgreint sem BBM, var 

endurleyst í lágmarksrúmmáli HBS lausnar. A.   Eðlisvirkni alkalísks fosfatasa (U/mg)  Hlutfall 

kólesteróls/próteins í heildarjafningi (mg/mg), Mg2+ botnfalli og burstalagshimnum.  B.  Þétting 

burstalagshimna á skilum hreinnar HBS lausnar og 40% súkrósa.  C.   Hlutfallsleg virkni alkalísks 

fosfatasa (U) af heildarjafningi.  Hlutfallslegt próteinmagn (mg/mL) af heildarjafningi.  

Hlutfallslegt magn kólesteróls (mg/mL) af heildarjafningi. 

Hlutfallsleg virkni alkalísks fosfatasa af upphafsvirkni var 27% sem var nokkuð 

lágt í báðum tilfellum.  Það verður þó að taka það inn í heildarmyndina að líkur eru á 

því að burstalagshimnurnar falli einnig út við Mg2+ fellingu, sem hefði 8% af 

heildarvirkni alkalísks fosfatasa.  Próteinmagn og kólesteról var einnig mælt í 

þessum skömmtum, en eitt einkenna burstalagshimna er hátt kólesteról/prótein 

hlutfall.  Á mynd 29A má einnig sjá að þetta hlutfall er hæst í sýnum 

burstalagshimna en þó ekki afgerandi (u.þ.b. tvöföld aukning í báðum tilfellum). Á 

mynd 29C sést hins vegar að hlutfallslegt magn kólesteróls er hátt í BBM eða um 

31%. 

Megingalli í aðferðarlýsingunni, sem fylgt var í grein Nguyen et al. [64], var að 

ekki kom fram hvaða snúður eða skilvinda var notuð, aðeins snúningshraði (rpm). En 

um mitt árið 2007 kom ný grein frá þeim félögum þar sem þetta er leiðrétt og kemur 

þá fram að g kraftur við spuna var umtalsvert hærri fyrir skrefið sem þéttir upp 

A 
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burstalagshimnurnar miðað við það sem við höfðum áætlað, og reyndist þörf á 

ofurskilvindun sem við höfum ekki til taks við Raunvísindastofnun Háskólans. 

Í okkar framkvæmd spunnum við sýnið við 48.000xg sem er hámarkskraftur sem 

fæst úr Sorvall SS-34 snúð en þeir spunnu þennan hluta við 210.000xg [69].  Þessi 

munur kann að skýra að ekki fékkst skarpara band á skilum 40% súkrósa og hreins 

HBS lausnar og líklegt var að lágar heimtur á heildarvirkni megi skýra af þeim 

sökum.  Þessi aðferðarfræði hefur ekki verið endurtekin m.t.t. þessa. 

3.4.2. Aðferð Booth og Kenny. 

Líkt og með aðferð Nguyen et al. byggir aðferð Booth og Kenny [63] á Mg2+ 

fellingarskrefi til að þátta í sundur ólíka himnuhluta en allnokkur munur er á 

aðferðafræðinni m.t.t. spunaskrefa.  Aðferð Booth og Kenny hefur aðeins eitt 

spunaskref áður en fellt er með Mg2+ á meðan aðferð Nguyen et al. hefur 10 mínútna 

spuna við 10.000 rpm án þess þó að skilgreina g-kraft.  Mynd 30B sýnir sambærilega 

mynd og fyrir aðferð Nguyen (mynd 29C) þar sem hlutfallslegar heimtur úr hverju 

einangrunarskrefi voru ákvarðaðar. Heimtur AP í burstalagshimnuhluta eru tæplega 

52%, próteins 21% og kólesteróls tæplega 56% sem er nokkuð hærri heimtur en það 

sem fékkst út einangrunarferli Nguyen.  Einnig má sjá á mynd 30A að hlutfall 

kólesteróls/próteins er hærra samanborið við áður fengnar niðurstöður (mynd 29A) 

sem ræðst einkum af því að minna fæst af próteinum með þessari aðferð. 

Mæld var virkni merkiensíma fyrir ólíka frumuhluta frumunnar.  Alkalískur 

fosfatasi (AP) og leusín amínópeptíðasi (LAP) voru mældir sem merkiensím fyrir 

burstalagshlutann.  Á mynd 31A sem sýnir dreifingu á hlutfallslegri eðlisvirkni 

þessara ensíma má sjá að mynstur þeirra var líkt, og hækkaði mest í 

burstalagshimnuhlutanum eins og ráð var fyrir gert.  Súr fosfatasi (aP) sem er 

merkiensím gagnvart frumuögnum (e. microsomes), sem var líklegasti 

mengunarþátturinn við einangrun burstalagshimna vegna svipaðrar yfirborðshleðslu 

þessara himna. Mælingar á súrum fosfatasa sýndu að hlutfallsleg eðlisvirkni var  

nokkuð stöðug sem gaf til kynna að þétting frumuagna hafi ekki orðið mikil á milli 

einangrunarskrefa (mynd 31A).  Succinat dehydrogenasi (SDH) er merkiensím fyrir 

hvatbera og mátti sjá að ensímið var að þéttast í Mg2+ botnfalli eins og búist var við.  

Þessar niðurstöður benda til þess að hvatberamengun hafi ekki verið að skila sér inn í 

burstalagshimnuhluta (mynd 31A). 
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Mynd 30.  Hlutfallsleg virkni alkalísks fosfatasa, magn próteins og kólesteróls við einangrun 

burstalagshimna (e. brush border membrane, BBM) með aðferð Booth og Kenny [63].  Þarmaþekja 

skafin og jafningur gerður í HBS lausn og lausnin spunnið við 150xg í 5 mínútur til að skilja frá 

ósprungnar frumur og annað hrat.   Flot var hirt og stillt á 10 mM MgCl2 og inkúberað á ís í 10 

mínútur og spunnið í 10 mínútur við 1.200xg (3.000 rpm).   Botnfall, skilgreint sem Mg2+ hluti  var 

endurleystur upp í lágmarksrúmmáli HBS. Flot var spunnið við 48.000xg í 30 mínútur og botnfall, 

skilgreint sem burstalagshimnur (BBM), endurleyst í lágmarksrúmmáli HBS lausn.  A.   Eðlisvirkni 

alkalísks fosfatasa (U/mg) heildarjafningi, Mg2+ botnfalli og burstalagshimnum.   Hlutfall 

kólesteróls/próteins í heildarjafningi (mg/mg), í Mg2+ botnfalli og burstalagshimnum.  B.   

Hlutfallsleg virkni alkalísk fosfatasa (U) af heildarjafningi.  Hlutfallslegt próteinmagn (mg/mL) af 

heildarjafningi,  Hlutfallslegt magn kólesteróls (mg/mL) af heildarjafningi. 

Mælingar á Na+/K+ ATPasa ollu hins vegar áhyggjum, en ensímið er merkiensím 

fyrir „basolateral” hluta frumunnar og svo virtist sem þáttun þessara tveggja himna 

hafi ekki náðst (mynd 31A).  Búist var við aukningu í eðlisvirkni Na+/K+ ATPasa í 

Mg2+ botnfalli en fjöldi greina hefur sýnt fram á tilvist þess eingöngu í þessum hluta, 

jafnvel þar sem hafa verið notaðar sömu einangrunaraðferðir [63, 70, 71]. 

Rafdráttur var framkvæmdur á 12,5% akrýlamíðhlaupi á sýnum 

einangrunarferilsins.  Mynd 31B sýnir mjög líka dreifingu próteinanna á milli allra 

hluta, nema ef frá eru taldir BBM og Mg2+ hlutar, sem hafa þó nokkuð líka 

samsetningu banda innbyrðis. Ef skoðað er betur fyrir BBM og Mg2+ 

botnfallshlutana sést að erfitt er að greina bönd innan þeirra með vissu þar sem 

bakgrunnur er þónokkur í þessum rásum.  Rafdráttur á þessum hluta gaf ítrekað 

mikinn bakgrunn.  Ef bornar eru saman rásir 1-3 og 10-12 þar sem rásir 10-12 hafa 

helmingi meira af sýni á hverri rás, má sjá að bakgrunnur eykst umtalsvert og erfitt 

að greina einstök bönd.  Af þessu var erfitt að greina hvort sjá mætti einkennandi 

bönd fyrir hvorn hluta fyrir sig í hlaupinu. 
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Mynd 31.  A.  Hlutfallsleg eðlisvirkni merkiensíma við einangrun burstalagshimnu (BBM) með 

aðferð Booth og Kenny.  (AP) alkalískur fosfatasi og (LAP) leusín amínópeptíðasi eru 

burstalagshimnu merkiensím. (a-AP) súr fosfatasi er frumuagnar merkiensím. (SDH) Succinat 

dehydrogenasa er hvatbera merkiensím. (Na/K) Na+/K+ ATPasi er merkiensím fyrir „basolateral) hluta 

frumuhimnunnar.  Stöplar eiga við ólíka skammta í einangrunarferlinu:   Flot fyrsta spuna,   

Botnfall fyrsta spuna,   Mg2+ botnfall,   Burstalagshimnur,   Flot lokaspuna.  B.  SDS-PAGE 

rafdráttur af sýnum úr einangrunarferli BBM samkvæmt aðferð Booth og Kenny.  12,5% 

akrylamíðhlaup útbúið og keyrt samkvæmt aðferð Laemmli.  Rás: 1. BBM botnfall, Rás: 2. Flot eftir 

48.0000xg spuna, Rás: 3. Mg2+ botnfall, Rás: 4. Flot eftir Mg2+ fellingar, Rás: 5. Flot eftir 1.500xg 

spuna, Rás: 6. Botnfall 1.100xg spuna, Rás: 7. Jafningur 3x þynnt, Rás: 8. Jafningur, Rás: 9. Stigi 

Fermentas #SM0671, Rás: 10. 30 µL Mg2+ botnfall, Rás: 11. 30 µL flot 48.000xg spuna, Rás: 12. 30 

µL BBM botnfall. 

3.5. Einangrun himnufleka úr burstalagshimnum. 

Himnuflekar hafa verið skilgreindir sem lítil þéttpökkuð svæði sem fljóta innan 

frumuhimnunnar.  Samsetning byggir á þéttari pökkun vegna hærra hlutfalls 

mettaðra fitusýruhala fosfólípíðanna, hærra magni kólesteróls og hærra hlutfalls 

sphingómýelins.  Einangrun himnufleka byggir á óleysanleika þeirra í ójónuðum 

sápum s.s. Triton X-100 og Brij98 og aðskilnað með spunastigli s.s. súkrósa, 

Percoll™ (Amersham Bioscience) og OptiPrep® Density Gradient Medium (Sigma).  

Notkun sápa við einangrun þeirra hefur verið umdeild meðal vísindamanna, sem hafa 

tekist á um það hvort það væri vegna áhrifa þessara sápuefna og þess hitastigs, 

venjulega um 4°C sem þeir eru einangraðir við eða hvort þeir séu til staðar in vivo.  

Notkun spunastiguls byggir á aðgreiningu eftir eðlisþyngd og fljóta þannig upp þeir 

hlutar sýnis sem hafa minni eðlisþyngd en lausnin sem þeir liggja í þegar spunnið er 
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við háan g-kraft (~210.000xg).  Við ákváðum að reyna tvær ólíkar aðferðir með 

súkrósa, auk þess að gera tilraunir á notkun Percoll til einangrunar á himnuflekum.  

Stöðlun Percoll var fyrst framkvæmd til að meta hvaða styrkur væri bestur auk 

spunatíma til að komast inn á svið eðlisþyngdar himnufleka sem er u.þ.b. 1,050 

g/mL. 

Fyrir súkrósastigla var ákveðið eins og áður segir að prófa annars vegar 

þrepastigulsaðferð þar sem sýnið var yfirlagt með lægri styrk súkrósa en sýnið var 

uppleyst í og svo lögð hrein lausn þar ofan á þar sem himnuflekar eiga að ganga upp 

að og þéttast saman við skil súkrósa og hreinnar lausnar, og hins vegar línulegan 

stigul súkrósa sem aðskilur sýnið nánar eftir eðlisþyngd hvers hluta þ.e. hlutar ganga 

ekki endilega til topps.  Með línulegum stigli fæst því meiri dreifing á himnuflekum 

innan spunaglassins þannig að fjölbreytni kemur fram í ólíkri eðlisþyngd þeirra. 

3.5.1. Einangrun himnufleka með Percoll. 

3.5.1.1. Stöðlun Percoll. 
Vinnan hófst með því að staðla efnið fyrir okkar aðstæður til að finna út hvaða 

skilvindutími og g-kraftur hentaði best fyrir okkar aðstæður m.t.t. aðgengilegs 

tækjakosts á Raunvísindastofnun Háskóla Íslands.  Frá framleiðanda er helst mælt 

með notkun NaCl eða súkrósa sem íblöndunarefna.  Eiginleikar þessara tveggja efna 

eru mjög ólíkir þegar litið er til seigju þeirra.  Því settum við upp tvöfalda tilraun 

með stöðlum með þekkta eðlisþyngd og við þær aðstæður sem voru til athugunar, 

annars vegar með NaCl sem íblöndunarefni og hins vegar súkrósa.  Samsetning á 

styrkjum Percoll™ er lýst í kafla 2. Efni og aðferðir.  Byrjað var á því að setja saman 

tilraun með NaCl blöndunnar og eftir 15 mínútna spuna við 16.000 rpm (~25.000xg) 

hefur stigulmyndunin náð jafnvægi og óveruleg breyting varð á staðsetningu 

staðlanna m.t.t. tíma, nema lítilega fyrir hæstu styrki Percolls™ (mynd 63 í viðauka 

7.1) og því ólíklegt til árangurs á því eðlisþyngdarsviði sem leitast var eftir. 

Með súkrósaíblöndun og spuna við sömu aðstæður og var framkvæmt fyrir NaCl 

gengu staðlarnir ýmist alveg upp í topp eða niður til botns nema fyrir lægstu styrkina 

af Percoll™ (mynd 64 í viðauka 7.1).  Af því má álykta að myndun stiguls hafi ekki 

náðst að því marki sem óskað var eftir, líklega vegna lágs g-krafts eða tímalengdar.  

Því endurtókum við spunann fyrir sömu styrki af súkrósaíblöndun, nema spunnið var 

við 20.000 rpm (~48.000xg) og í lengri tíma, 30, 60 eða 90 mínútur.  Á mynd 65 í 

viðauka 7.1 má sjá að myndun stiguls náðist betur við þessar aðstæður og einnig 
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ferðuðust staðlarnir nú jafnar yfir stigulinn.  Eftir 90 mínútna spuna við þessar 

aðstæður gefur stigulmyndun okkur kost á að velja um breitt svið eðlisþyngdar og 

því raunhæft að ætla að hægt sé að finna það svið sem myndi henta einangrun 

burstalagshimna eða himnufleka. 

3.5.1.2. Hagnýting Percoll til einangrunar himnufleka. 
Settar voru upp tvær tilraunir, annars vegar með 25 eða 30% Percoll með því að 

blanda saman 1 mL af burstalagshimnu, sem var einangruð með aðferð Nguyen et 

al., í hvorn stigul og fyllt með HBS súkrósa lausn að því rúmmáli sem passaði fyrir  

blöndun að réttum styrk Percols.  Sýnið var síðan spunnið í 60 mínútur við 48.000xg.  

Safnað var 11 skömmtum úr spunaglösum og virkni alkalísks fosfatasa (AP) og súrs 

fosfatasa mæld í sýnunum (aP).  

Á mynd 32A má sjá ferla fyrir virkni alkalísks fosfatasa fyrir báða styrki Percoll 

sem sýnir að þétting hafði átt sér stað innan stigulsins.  Ef þessir ferlar voru bornir 

saman sést að breikkun verður á virknitoppi fyrir 25% styrk Percoll og dreifist frekar 

yfir allan stigulinn frekar en fyrir 30% styrk Percoll.  Í 30% styrk Percoll verður 

þétting himnubrotanna meiri og gekk bandið því hærra upp í stigulinn.  

Súr fosfatasi sem er merkiensím fyrir frymisagnir sýnir ekki sama mun á milli 

styrkjanna tveggja af Percoll (mynd 32B) þar sem virkni ensímsins er nokkuð  

 
Mynd 32.  Einangrun himnufleka með Percoll stigli.  1 mL af burstalagshimnusýni var leyst upp í 

tveimur ólíkum styrkjum af Percoll (30% og 25%).  Spunnið í 60 mínútur við 48.000 xg og safnað 11 

0,8 mL sýnum.  Skammtur 1 frá toppi niður í skammt 11 í botni glassins.  A.    Virkni alkalísk 

fosfatasa (U/mL) í 30% stigli Percoll.    Virkni alkalísks fosfatasa (U/mL) í 25% stigli úr Percoll. B.  

  Virkni súrs fosfatasa (U/mL) í 30% stigli Percoll.    Virkni súrs fosfatasa (U/mL) í 25% stigli úr 

Percoll. 
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Mynd 33.  A.  Spunaglös eftir spuna burstalagshimna í Percoll stigli, glas merkt F1 30% og F2 25%.  

B.  Blettaþerrun gegn GM1 (mónósíalótetrahexosylganglíósíð) af skammtasafni Percoll stigla.  1 µL af 

hverjum skammti var blettað á PVDF himnu og hún inkúberuð með HRP-tengdu kólera eitri β (1 µg) 

og lituð eins og lýst er í kafla 2, Efni og aðferðir.  Númer vísa til skammtanúmera 1 efst í glasi og 11 

neðst.  -C neikvætt viðmið, +C jákvætt viðmið (burstalagshimnusýni).  Blettir í röð eitt samsvarar  

spuna við 30% styrk af Percoll, blettir í röð tvö samsvarar spuna við 25% styrk af Percoll. 

jafndreifð yfir allan stigulinn en hliðrast þó örlítið niður eftir glasinu fyrir 25% styrk 

Percoll.  Ef skoðuð er mynd 33A sem sýnir skilvinduglösin eftir spunann, má sjá 

hvernig þétting átti sér stað á mismunandi stöðum innan glasanna.  Þétting var 

nokkuð mikil efst og síðan kemur slóði af himnum niður frá henni. 

Framkvæmd var blettaþerrun til að meta staðsetningu GM1 

(mónósíalótetrahexosylganglíósíð) innan skammtana sem safnað var af Percoll 

stiglunum.  GM1 sem er þekkt fyrir að vera staðsett í himnuflekum og sýnir dreifing 

þess að góð þétting fáist úr báðum þessum styrkjum Percoll  (mynd 33B) [72, 73].   

Sama má segja um dreifingu GM1 og virkni alkalísks fosfatasa.  Breikkun fékkst 

fyrir staðsetningu þess fyrir 25% styrk af Percoll. 

Rafdregin voru sýni úr öllum skömmtum fyrir báða styrkina af Percoll (mynd 34).  

Hlaupin sýndu á sama hátt og aðrar niðurstöður úr þessum skömmtum svipaða 

dreifingu próteina innan stigulsins en þétting þeirra var þó mest í efri hluta.  Erfitt var 

að greina sterk og ákveðin bönd innan hlaupanna auk þess sem nokkur bakgrunnur 

líkt og smurningur lægi yfir allri rásinni.  Nánari greining var ekki framkvæmd á 

þessum sýnum. 
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Mynd 34. SDS-PAGE rafdráttur af sýnum úr einangrunarferli himnufleka með Percoll úr 

burstalagshimnum sem einangraðar voru með aðferð Nguen et al.  12,5% akrylamíðhlaup voru útbúin 

og keyrð samkvæmt aðferð Laemmli.  Rásir: 1-11 samsvara númerum sýna úr skammtasafni, Rás: 12 

tóm, Rás: 13  Stigi Fermentas #SM0671.   A.  Sýnasafn úr 30% Percoll stigli.  B.  Sýnasafn úr 25% 

styrk Percoll stigli. 

3.5.2. Einangrun himnufleka með súkrósastiglum. 

3.5.2.1. Einangrun himnufleka með þrepaskiptum súkrósastigli. 
Einangrun himnufleka með þrepastigli er algeng þar sem leitast er við að einangra 

og greina með massagreiningum heildarinnihald próteina innan himnufleka.  Þannig 

má einnig nota slíka heildareinangrun sem fyrsta skref (vídd) og fá svo nánari 

aðgreiningu með annarri vídd t.d. HPLC og/eða SDS-PAGE. 

Upphaflega var sett upp tilraun til að meta hvort hægt væri að ná aðskilnaði og 

einangrun himnufleka með Sorvall RC5C skilvindu sem er til innanhúss hjá 

Raunvísindastofnun Háskóla Íslands.  Á mynd 35A sjást mælingar á virkni alkalísks 

fosfatasa, magni próteins og kólesteróls í skömmtum sem safnað var úr 

skilvinduglasi.  Við þessar aðstæður sést að nokkur einangrun hefur átt sér stað.  

Aðskilnaður á milli leysanlega hlutans sem á að sitja eftir í botni glassins og þess 

óleysanlega, sem átti að ganga upp í stigulinn var þó ekki sérlega góður.  Myndin 

sýnir einnig að virkni alkalísks fosfatasa, próteinmagn og magn kólesteróls var mest í 

efri hluta stiguls en gengu mjög djúpt ofan í hann.  Síðar var þessi tilraun endurtekin 

en þá með því að skilvinda í Beckman ofurskilvindu við 210.000xg í sama tíma og 

áður var gert.  Mynd 35B sýnir að þá fengust mun skarpari skil á milli þessara hluta 

og greinilegt að himnuflekar hafa gengið alveg upp að skilum 35% súkrósalagsins og 

HBS lausnar.  Einnig var framkvæmd þerriblettun með HRP-tengdri β-einingu 

kóleraeiturs til að meta staðsetningu himnufleka innan skammtanna í þessum tveimur 

einangrunarferlum.  Á mynd 36A má sjá, líkt og virkni alkalísks fosfatasa hafði sýnt 
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áður, að aðskilnaður himnanna hefur ekki náðst að fullu þar sem litun á 

blettaþerruninni fæst yfir nánast allt sviðið.  Sé skoðuð mynd 36B sést hins vegar að 

þrátt fyrir að dauf litun fáist í gegnum allt sviðið er litunin mun sterkari í efstu 

skömmtunum eða í 1-3 og einnig í neðsta skammti. 

Þerriblettun var einnig framkvæmd með mótefnum gagnvart alkalískum fosfatasa og 

amínópeptíðasa N úr svíni en hann hafði sýnt svörun við vefjalitun og því líklegur til 

að sýna svörun í þessum skömmtum einnig.  Mynd 36C sýnir niðurstöður 

mótefnalitunar fyrir alkalískan fosfatasa sem sýnir svörun yfir allt bilið en þó sterkari 

í efri hlutanum (skammtar 1 – 5) og í neðstu tveimur skömmtunum. Amínópeptíðasi 

N sýndi einnig svörun (mynd 36D) yfir allt sviðið en þó má merkja sterkari litun í 

efri hluta 1 – 4 og í neðsta skammti sem var í samfellu við alkalíska fosfatasann. 

 

 
Mynd 35.  Einangrun himnufleka með þrepaskiptum súkrósastigli.  0,9 mL af burstahimnum voru 

inkúberaðar á ís í 0,1 mL af 10% Triton-X100 í 10 mínútur.  Einn mL af 80% súkrósa í HBS lausn 

bætt við til að stilla sýnið að 40% súkrósa.  Níu mL af 35% súkrósa í HBS lausn var lögð ofan á sýnið 

og einum mL af hreinni HBS lausn.  A.  Sýni spunnið í Sorvall RC5C við 48.000xg í 20 

klukkustundir, 1 mL skömmtum var safnað úr skilvinduglösum, 1 efst í glasi, 12 botnfall.   Virkni 

alkalísks fosfatasa (U/mL), ♦  próteinmagn (mg/mL),   kólesteról/prótein hlutfall (mg/mg).  B.  

Sýni spunnið í Beckman ofurskilvindu við 210.000xg í 20 klukkustundir, 1 mL skömmtum var safnað 

úr skilvinduglösum, 1 efst, 12 botnfall.   Virkni alkalísks fosfatasa (U/mL), ♦  próteinmagn 

(mg/mL),  kólesteról/prótein hlutfall (mg/mg)..  Athugið! að myndirnar bera ekki sama kvarða á y 

ásum. 
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Mynd 36.  Blettaþerrun á skammtasöfnun úr einangrun himnufleka með þrepaskiptum súkrósastigli.  

Einum µL af hverjum skammti var blettað á PVDF himnu.  Númer vísa til skammtanúmera: 1 efst í 

glasi og 12 neðst.  -C neikvætt viðmið, +C jákvætt viðmið (burstalagshimnusýni).  A.  Skammtar úr 

Sorvall RC5C spunakeyrslu voru inkúberaðir með HRP-tengdu kólera eitri β (1 µg) og himnan lituð 

eins og lýst er í kafla 2, Efni og aðferðir (sbr. Mynd 45A).  B. Skammtar úr Beckmann ofurskilvindu 

spunakeyrslu inkúberaðir með HRP-tengdu kólera eitri β (1 µg) og lituð eins og lýst er í kafla 2, Efni 

og aðferðir.  C. Skammtar úr Beckmann spunakeyrslu inkúberaðir með mótefni gagnvart alkalískum 

fosfatasa úr þorski sem fyrra mótefni og HRP-tengdu mótefni gagnvart kanínu sem seinna mótefni og 

himnan lituð eins og lýst er í kafla 2 Efni og aðferðir.  D.  Skammtar úr Beckmann spunakeyrslu voru 

inkúberaðir með mótefni gagnvart amínópeptíðasa-N úr svíni sem fyrra mótefni og HRP-tengdu 

mótefni gagnvart kanínu sem seinna mótefni og himnan lituð eins og lýst er í kafla 2, Efni og aðferðir. 

Amínópeptíðasi N sýndi einnig svörun (mynd 36D) yfir allt sviðið en þó má merkja 

sterkari litun í efri hluta 1 – 4 og í neðsta skammti sem var í samfellu við alkalíska 

fosfatasann. 

Sýni voru tekin úr skömmtunum og prótein felld með aceton fellingu fyrir SDS 

rafdrátt í 12,5% hlaupi og hlaupin silfurlituð.  Á mynd 37A má sjá að mikill 

bakgrunnur fékkst í rásum, þó sérstaklega í rásum 3, 4 og 5 og einnig í rásum 13 og 

14 en þetta eru rásirnar þar sem mælist mest af próteini og virkni ensímsins er mest.  

Erfitt var að greina nokkur bönd með vissu nema sýni af hreinsuðum alkalískum 

fosfatasa voru sett með á hlaupið (rásir 1 og 15 á mynd 37A).  Litun hlaupa hafði 

valdið nokkrum vandræðum vegna sterks bakgrunns og voru prófaðar ýmsar aðferðir 

til að losna við hann s.s. klóroform:metanól felling, TCA felling auk þess að leysa 

þau upp í sterkari sýnalausn en án mikils árangurs (gögn ekki sýnd). 

Einnig voru sýni tekin úr skömmtum og þau melt við herbergishita með DNAasa í 

1 klukkustund fyrir rafdrátt við samskonar aðstæður nema í 10% hlaupi.  Hlaupið má 

sjá á mynd 37B og bakgrunnur enn til staðar en er umtalsvert minni og hægt að 

greina bönd þótt þau séu nokkuð dauf. 
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Mynd 37. SDS-PAGE rafdráttur af sýnum úr einangrunarferli himnufleka úr burstalagshimnum sem 

einangraðar voru með þrepastigli og „Western”þerrun á sambærilegu hlaupi.  Sýni voru felld með 

asetón fellingu og leyst í 1x sterkri sýnalausn, inkúberuð í 5 mínútur við 100°C, kæld og spunnin við 

14.000xg í 3 mínútur.  Allar myndir eru með sömu rásir.  Rás: 1 Hreinsaður AP, Rás: 2 stigi 

Fermentas #SM0671, Rásir: 3-14 samsvarandi númer sýna úr skammtasafni, Rás: 15  hreinsaður AP.  

A. 12,5% akrýlamíðhlaup var útbúið og keyrt samkvæmt aðferð Laemmli.  B.  10% akrýlamíðhlaup 

var útbúið og keyrt samkvæmt aðferð Laemmli.  C.  „Western” þerrun af sambærilegu hlaupi og í A 

litun var framkvæmd eins og lýst er í kafla 2, Efni og aðferðir.  D.  „Western” himna í C var aflituð 

með því að inkúbera himnunna með metanóli og síðan Coomassie R-250 lituð á eftir til að sjá 

heildarmagn próteina á himnunni.  

Erfitt er að segja til um ástæður þessa en best reyndist að nota DNAasa meltu á 

sýnunum sem bendir til að sýnin séu umtalsvert menguð með DNA sem þá dregst 

ómarkvisst með próteinunum eftir breytilegri stærð þeirra. 

Framkvæmd var „Western” þerrun á samsvarandi hlaupi og himnan inkúberuð 

með mótefni gagnvart alkalískum fosfatasa.  Mjög greinileg svörun fyrir AP fékkst 

af þessari þerrun (mynd 37C) sérstaklega í efri hlutanum, rásir 3 – 5 og í rásum úr 

botni 12 – 14.  Athygli vakti fjöldi aukabanda úr öðru fosfatasasýninu á rás 1 en ekki 

í rás 15 og komu þessi aukabönd ekki fram við silfurlitun hlaupsins.  Einnig var 

„Western” himnan lituð Coomassie G-250 (mynd 37D), til að sjá hvort 
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bandamynstur kæmi betur fram á himnunni en í silfurlitaða hlaupinu á mynd 37B.  

Litunin gaf ekki betri niðurstöðu þar sem hún sýnir einnig mjög sterkan bakgrunn. 

3.5.2.2. Einangrun himnufleka með línulegum stiglum. 
Sett var upp samanburðartilraun á einangrun himnufleka með línulegum 

súkrósastiglum.  Annars vegar þar sem 35 – 15% línulegur súkrósastigull í HBS 

lausn var lagður ofan á Triton-X100 meðhöndlað burstalagssýni sem hafði verið stillt 

á 40% súkrósa í HBS lausn og hins vegar 50 – 25% línulegur súkrósastigull í HBS 

lausn sem var lagður ofan á Triton X-100 meðhöndlað burstalagssýni sem hafði verið 

stillt á 60% súkrósa í HBS lausn.  Tólf 1,0 mL skömmtum var safnað úr 

skilvinduglösum og mæld virkni AP, magn próteins og kólesteróls.  

Á mynd 38A og B má sjá samanburð á þessum keyrslum sem gáfu ólíkar 

niðurstöður.  Ef horft er til virkni alkalísks fosfatasa, varð ris í virkninni við efri hluta 

stigulsins, líkt því sem áður hafði sést í þrepastigli (mynd 35).  Í 35 – 15% stiglinum 

var líkt og sýnið hafi ekki gengið almennilega upp úr upphafsstyrk súkrósa inn í 

stigulinn þar sem mesta virknin varð eftir í leysanlega hlutanum við botn stigulsins. 

50 – 25% stigullinn gaf hins vegar aðra mynd, þar sem virkni ensímsins gekk vel upp 

og er meginhluti virkni alkalísks fosfatasa í efri hluta en hlutfallslega miklu minni í 

botnhlutanum.  Mælingar á próteinum og kólesteróli gáfu sömu niðurstöðu, m.t.t. 

dreifingar innan skammtanna, og virkni alkalísks fosfatasa hafði sýnt í báðum 

sýnunum (mynd 38A og B). 

Framkvæmd var blettaþerrun á þessum skömmtum til að þreifa fyrir GM1 

(mónósíalótetrahexosylganglíósíð) og má sjá á mynd 38C að svörunin var góð fyrir 

báða stiglana þar sem þeir sýndu báðir sterkustu litunina í efri hlutanum.  Dreifing 

GM1 innan þessara keyrslna ber þó einnig með sér nokkurn mun og staðfestir enn 

betur kosti 50%-25% stigulsins þar sem aðeins er hægt merkja dauft svar við neðstu 

skömmtunum á meðan sterk svörun fæst í neðri hluta 35%-15% stigulsins.  Fyrir 

50%-25% stigulinn dreifðist GM1 yfir fleiri skammta eða í fyrstu fimm frá toppi sem 

einnig er í fullu samræmi við það sem sést með virkni AP úr sama spunaglasi. 

Heildarniðurstaðan er því sú, að betri aðskilnaður frá botni fæst með því að keyra við 

hærri styrk stiguls og eins virðist sem aðkilnaður á milli leysanlega hlutans við botn 

spunalagsins aukist við stærri stigul. 
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Mynd 38.  Einangrun himnufleka með línulegum súkrósastiglum.  0,9 mL af burstahimnum voru 

innkúberaðar á ís í 0,1 mL af 10% Triton-X100 í 10 mínútur.  A.  Einum mL af 80% súkrósa í HBS 

lausn var bætt við sýni til að stilla hana að 40% súkrósa.  Tíu mL af línulegum 35 – 15% súkrósa í 

HBS lausn voru lagðir ofan á sýnið og það spunnið í Beckmann ofurskilvindu við 210.000xg í 20 

klukkustundir, eins mL skömmtum var safnað úr skilvinduglösum, 1 efst, 12 botnfall.   Virkni 

alkalísks fosfatasa (U/mL),    próteinmagn (mg/mL),  ♦ magn kólesteróls (mg/mL).  B.  1,6 mL af 

80% súkrósa í HBS lausn var bætt við sýnið til að stilla það á 60% súkrósa.  9 mL af línulegum 50 – 

20% súkrósa í HBS lausn lagt ofan á sýnið og það spunnið í Beckman ofurskilvindu við 210.000xg í 

20 klukkustundir, 1 mL skömmtum safnað úr skilvinduglösum, 1 efst, 12 botnfall.   Virkni alkalísks 

fosfatasa (U/mL),    próteinmagn (mg/mL),  ♦ magn kólesteróls (mg/mL).  Athugið! að myndir A 

og B bera ekki sama kvarða á y ásum.  C.  Blettaþerrun á skammtasöfnun úr einangrun himnufleka 

með línulegum súkrósastigli.  einum µL af hverjum skammti blettað á PVDF himnu.  Númer vísa til 

skammtanúmera, 1 efst í glasi og 12 neðst.  -K neikvætt viðmið, +K jákvætt viðmið 

(burstalagshimnusýni).  Himnan var lituð eins og lýst er í kafla 2, Efni og aðferðir. 

3.5.3. Einangrun himnufleka með mótefnasúlu. 

3.5.3.1. Kyrrsetning anti-AP á Affi-15 Sepharósa. 
Í upphafi voru höfð lausnaskipti á anti-AP sem áður hafði verið hreinsað með 

Prótein A.  Skipt var úr HBS lausn yfir í 10 mM MES lausn, pH 6,5 með því að 

keyra sýnið í gegnum Sephadex G-25 súlu 2,5 x 13 cm sem hafði verið jöfnuð með 

10 mM MES lausn, pH 6,5.  Hlaupsíunin gekk vel (gögn ekki sýnd).  Safnað var 

saman úr skömmtum, annars vegar úr glasi 17 – 22 og hins vegar 23 – 32.  Tafla 12  
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Tafla 12.  Skammtasöfnun og magn próteins af Sephadex G-25 hlaupsíun. 
Safn rúmmál (mL) Prótein (mg/mL) Prótein (mg) 
17-22 7  0,430 3,01 
23-32 15 0,057 0,86 

 

sýnir magnið af IgG í þessum sýnum.  Kyrrsetning var framkvæmd með því að láta 3 

mg af anti-AP hvarfast við 2 mL af Affi-15 stoðefni og fékkst fullkomin binding 

anti-AP á súlefnið þ.e. ekkert prótein mældist í lausninni sem gekk af við hvarfið. 

Höfðum því stoðefni með bundnu mótefni sem samsvaraði 1,5 mg mótenis á hvern 

mL stoðefnis. 

3.5.3.2. Mótefnafelling himnufleka með anti-AP Affi-15 Sepharósa. 
Sett var upp tilraun þar sem Affi-15 stoðefni með kyrrsettu mótefni (anti-AP 

Sepharósi) var notað til mótefnafellingar.  Tvö sýni af himnuflekum auk hreinsaðs 

sýnis af alkalískum fosfatasa voru inkúberuð í 3 klukkustundir í smellhettuglösum 

sem komið var fyrir í hristara (tafla 13).  Á mynd 39A er rafdráttur á floti sem tekið 

var ofan af eftir fyrsta spuna stoðefnisins, og var það sem ekki bast á stoðefnið.  Á 

rás 2 sem er sýni af alkalískum fosfata má sjá þrjú meginbönd þar sem alkalískur 

fosfatasi er við ~68 kDa en prótein hinna tveggja bandanna voru óþekkt.  Á rásum 3 

– 5 sem eru himnuflekasýni má einnig sjá nokkuð af böndum, þar af eitt við ~68 kDa  

sem er líklegt til að vera alkalískur fosfatasi en önnur bönd var útilokað að spá fyrir 

um.  Á mynd 39B er rafdráttur á sýnum sem losnuðu af Affi-15 stoðefninu við suðu í 

sýnalausn. 

Nokkuð einkennandi bandamynstur fékkst efst í hlaupinu frá u.þ.b. 150 – 300 kDa 

og jafnframt á rás 2 þar sem komið var fyrir neikvæðu viðmiði og hefði ekki átt að 

sýna neitt bandamynstur.  Því verður að álykta að þessi bönd eigi uppruna frá 

stoðefninu sjálfu en ekki sýnunum í öðrum rásum.  Í rás 3 fengust hins vegar bönd 

við lægri massa og sterkast við ~68 kDa sem gat samsvarað alkalískum fosfatasa sem 

var settur sem jákvætt viðmið svo fellinginn tókst. 

Í himnuflekasýnum, rásum 3 – 5 fengust nokkuð misvísandi niðurstöður þar sem 

rásir 3 og 4 sem voru eins sýni og sýndu ólíkan styrk á þessum böndum en sýni 5 

sem var frábrugðið þeim sýndi enga svörun.  Í rásum 3 og 4 má sjá bönd við u.þ.b. 

68, 52, 40 og breitt band við 20 kDa.  Númer inn á hlaupum vísa til banda sem voru 

skorin upp, alkyleruð og massaróf tekin af þeim í MALDI-TOF.  Massagreiningar á 

böndum 2 og 3 gáfu bæði jákvætt svar fyrir alkalískan fosfatasa með peptíðmassa 

fingrafararófi.  Því hefur fengist staðfesting á því að band 3 sem hefur oft hefur fylgt  
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Tafla 13.  Samsetning mótefnafellingar á himnuflekasýnum með anti-AP Affi-15 Sepharósa. 
Gerð sýnis Affi-15 HEPES lausn  Rúmmál sýnis. 
 (µL) (µL) (µL) 
H2O 25 25 50 
AP-COD 25 25 50 
Himnuflekar 1 25 25 50 
Himnuflekar 1 25 25 50 
Himnuflekar 2 25 25 50 
 

með í rafdregnum hlaupum fyrir hreinan alkalískan fosfata, auk þess að koma fram 

við „Western” þerrun og talinn sýna að hluta ósértækni mótefnisins, var jafnframt 

alkalískur fosfatasi. Þessu til staðfestingar voru tekin MS/MS róf af massatoppum 

sem fengust af þessum sýnum án þess að gera á þeim nokkrar efnabreytingar en 

massatoppur við 1435,838 fékkst í báðum rófum af böndum 2 og 3. Raðgreining 

beggja sýnanna gaf sambærilega niðurstöðu og má sjá á mynd 40A MS/MS róf þessa 

topps úr bandi 3.  Rófið var aðeins greint með samsvörunarleit við Mascot 

gagnabankann (www.matrixscience.com) þar sem MS/MS róf geta verið mjög flókin 

að greina án hjálpar tölvutækninnar.  Samsvörunarleit í Mascot skilaði afgerandi 

niðurstöðu og má sjá á innfelldu myndinni á mynd 40A að einungis eitt peptíð kom 

til greina með marktæku skori. 

 

 
Mynd 39.  SDS-PAGE rafdráttur af mótefnafellingu með anti-AP Affi-15 Separósa.  Sýni voru leyst í 

sýnalausn og inkúberuð í 5 mínútur við 100°C, kæld og spunnin við 14.000xg í 3 mínútur.  12,5% 

akrylamíðhlaup var útbúið og keyrt samkvæmt aðferð Laemmli og það silfurlitað.  Rás: 1 tóm, Rás: 2 

Hreinsaður AP, Rás: 3 himnuflekasýni 1, Rás: 4 himnuflekasýni 1, Rás: 5 himnuflekasýni 2.  A.  

Fyrsta flot eftir inkúberingu sýnis.  B.  Sýni losuð af stoðefni.  Númer inn á hlaupum vísa til þeirra 

banda sem voru valin til massagreininga. 
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Mynd 40.  Raðgreining á peptíði með massann 1435,838 með MALDI-TOF MS/MS.  Sýni var skorið 

upp úr SDS-PAGE rafdráttarhlaupi af mótefnafellingu með anti-AP Affi-15 Sepharósa sýni #3.  Sýni 

sem hafði verið alkylerað með joðasetamíði var melt og blettað á MALDI skotmark.  Fyrst var tekið 

massafingrafararóf sem gaf m.a. massatopp við 1435,838.  Þessi massi var valinn til að taka MS/MS 

róf.  A.  MALDI-TOF MS/MS róf af toppi 1435,838.  Á innfelldu myndinni má sjá skorkort úr 

Mascot samsvörunarleit.  B.  Auðkenning samsvörunarleitar í Mascot gagnabankanum 

(www.matrixscience.com) á MALDI-TOF MS/MS rófi af massatoppi 1435,838. 

Á mynd 40B er svo auðkenning á peptíðinu sem gefur amínósýruröðina 

RNPNGFYLLVEGGRI.  Með þessu hefur það því verið staðfest að fylgiband við 

~50 kDa er einnig alkalískur fosfatasi.  Fræðilegur massi alkalísks fosfatasa ef 

eingöngu er tekið tillit til amínósýra hans er 52.189 Da svo e.t.v. er ósykrað form 

ensímsins að koma fram sem aukaband. Önnur sýni í þessari tilraun gáfu ekki 

niðurstöðu í samsvörunarleit þannig að ~100 kDa próteinið er enn óþekkt. 

3.5.3.3. Einangrun himnufleka með anti-AP Affi-15 Sepharósa. 
Sett var upp súla með 0,5 mL af anti-AP Affi-15 stoðefni og hún skoluð með 10 

mL af HBS lausn.  Tveir mL af burstalagshimnum voru þynntir í 10 mL og stillt á 

0,5% styrk Triton X-100.  Sýnið var jafnað í Potter-Elevhjelm og síað í gegnum 

Watmann 1 síupappír til að losna við óuppleystar agnir í lausninni og látið leka í 

gegnum súluna með þyngdarkrafti.  Rúmmál upphafsýnis eftir síun var 7.5 mL og 

virkni alkalísks fosfatasa 1,24 U/mL.  Eftir að sýni hafði runnið í gegnum súluna var 

virknin í gegnumflæði 0,75 U/mL og var því rennt aftur í gegnum súluna.  Nú var 
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virkni gegnumflæðis 0,63 U/mL.  Þar sem virknin var enn að lækka var sýnið látið 

renna aftur í gegn en eftir það lækkaði virknin ekki frekar og því var súlan skoluð og 

losað af henni með 1 M díetanólamíni, pH 11,0.  Eftir losun var gegnumflæði látið 

renna aftur í gegnum súluna en ekki fékkst jafn góð binding á súluna við seinni 

keyrsluna. 

Losunarferla þessara súlukeyrslna má sjá á mynd 41A og kemur fram mjög 

skarpur toppur af súlunni fyrir fyrri keyrsluna en ekki jafn skarpur fyrir síðari 

keyrsluna sem kann að skýrast af því að stoðefnið sé laskað eftir fyrri losunina.  

Rafdregin voru sýni af safni fyrri keyrslu og síðara gegnumflæði og má sjá á mynd 

41B rás 3 að mikið fæst af böndum í losunarsýni sem sýnir að binding fæst við 

súluna.  Númerin inni á myndinni vísa til banda sem voru skorin út til 

massagreininga og vakti band númer 3 sérstaka eftirtekt þar sem það passar við stærð 

alkalísks fosfatasa. 

Massaróf gáfu hins vegar enga niðurstöðu nema fyrir band 11 sem var hreinn AP 

og var notaður sem jákvætt viðmið á aðferðafræðina og gaf marktækt skor frá 

Mascot gagnabankanum.  Í öðrum rófum fékkst áberandi sama toppamynstur sem 

erfitt er að skýra.  

 
Mynd 41.  Keyrsla anti-AP Affi-15 Sepharósa.  A. Keyrsla Affi-15 með kyrrsettu mótefni gagnvart 

alkalískum fosfatasa.  Burstalagshimnusýni voru inkúberuð í 0,5% Triton X-100, síuð og látin renna 

inn á súluna.  Losað var af súlunni með 1 M díetanólamíni. pH 11,0. Gegnumflæði var sett aftur á súlu 

eftir losun og losað af henni með sama hætti og í fyrri keyrslu.    Fyrri keyrsla,    Seinni keyrsla.  

B. SDS-PAGE rafdráttur af sýnum úr safni í anti-AP Affi-15 súlu.  12,5% akrylamíðhlaup var útbúið 

og keyrt samkvæmt aðferð Laemmli og það silfurlitað.  Rás: 1 stigi Fermentas #SM0671.  Rás: 2 

gegnumflæði seinni keyrslu.  Rás: 3 safn fyrri keyrslu.  Rás: 4 tóm.  Rás: 5 hreinn AP. 
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Þannig voru eftirfarandi toppar stórir í öllum rófunum 1202,5 m/z; 1634,7 m/z; 

2261,8 m/z.  Framkvæmd var guanandylering á lýsin auk súlfónunar á N-enda 

peptíðanna til að reyna að fá raðgreiningu á þessum peptíðum. Ágætlega gekk að fá 

raðgreiningarróf á toppum 1202,5 m/z og 1634,7 m/z en ekkert róf fékkst af 2261,8 

m/z.  Raðgreiningarróf fyrir 1202,5 m/z peptíðið gaf amínósýruröðina  

I/LWPTSEWQR og fyrir 1637,7 m/z peptíðið fékkst aðeins amínósýruröð fyrir hluta 

peptíðsins VxxxI/LPI/LAHQDWI/LR (gögn ekki sýnd). 

Framkvæmd var samanburðarleit á þessum amínósýrum og fékkst sama 

niðurstaða fyrir báðar raðirnar, IgG úr kanínu.  Þó var samsvörunin ekki fullkomin 

þar sem í minna peptíðinu fékkst W inn í röðinni þar sem IgG hefur amínósýrurnar 

SV á sama stað.  Ef rófin voru hins vegar skoðuð, voru massar þessara tveggja 

amínósýra 186,09 Da sem passaði við massa W sem er 186,07 Da og þar sem ekki 

kemur fram toppur í rófinu sem greinir þessa massa í sundur fellur greiningin á þeim 

en röðin er því LSVPTSEWQR.  Það sama má segja um stærra peptíðið.  Ef skoðað 

var bilið þar sem ekki fékkst greining á amínósýrunum passar það við massa þeirra 

amínósýra sem IgG úr kanínu hefur.  Massi amínósýranna TSV er 287,13 Da en á 

rófinu er ógreint bil uppá 287,16. Da  Þannig að topparnir sem eru að trufla greiningu 

próteina úr þessari tilraun eru komnir frá mótefninu sem virðist þar með vera að 

losna af súluefninu og valda mengun í sýnunum. 

3.6. Greining lípíða úr burstalagshimnum og himnuflekum. 

3.6.1. Þunnlagsaðgreining. 

Dregin voru út lípíð í þremur ólíkum sýnum, burstalagshimnum, himnuflekum og 

sýni úr botni súkrósastiguls við einangrun himnufleka.  Á mynd 42 má sjá 

niðurstöður á þunnlagsaðgreiningu þessara sýna með ólíkum litunaraðferðum.  Fyrst 

er þar joðlitun (mynd 42A) sem litar tvítengi ómettaðra fitusýruhala.  

Á rás 1 var settur staðall sem var blanda af fosfatidylkólíni og 

fosfatidyletanólamíni en svo virðist sem ástand þeirra hafi ekki verið í lagi og því var 

erfitt að nota þá sem staðla við þessa greiningu.  En út frá ólíkum litunaraðferðum 

mátti reyna að rýna í niðurstöður.  Fyrir α-naptól litun (mynd 42B) sem gefur 

sértæka litun á glýkólípíðum má sjá að öll sýnin í 42B gefa nýtt band borið saman 

við 42A og gefur til kynna að hár styrkur glýkólípíða sé til staðar í sýnunum.  

Styrkur bandanna á plötunum gefur þó ekki rétta mynd af hlutfallslegu innihaldi  
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Mynd 42.  Þunnlagsaðgreining af lípíðum dregnum út úr burstalagshimnum, himnuflekum og 

leysanlega hluta súkrósastiglanna (botn).  25 µL af lípíðum sem leyst voru upp í díetyleter var blettað 

á þunnlagsplötu og hún framkölluð með 60:50:1:4  (CHCl3:CH3OH:H2O:CH3COOH) og hún þurkkuð 

og komið fyrir í litun.  A.  Joðlitun.  B.  α-naphtol litun.  C.  Resorcinol litun.  Rásir fyrir allar myndir.  

Rás: 1 Staðall blanda fosfatidyletanólamín og fosfatidylkólín. Rás: 2 Burstalagshimnur.  Rás: 3 

Himnuflekasýni efst úr stigli.  Rás: 4 Himnuflekasýni neðst úr stigli. 

 
Mynd 43.  Þunnlagsaðgreining af lípíðum dregnum úr burstalagshimnum, himnuflekum og leysanlega 

hluta súkrósastiglanna (botn).  25 µL af lípíðum sem leyst voru upp í díetyleter var blettað á 

þunnlagsplötu og hún framkölluð með 7:3  (Própanól: H2O) og hún þurkkuð og komið fyrir í litun.  A.  

Joðlitun.  B.  α-naphtol litun.  C.  Resorcinol litun.  Rásir fyrir allar myndir. Rás: 1 Staðall blanda 

fosfatidyletanólamín og fosfatidylkólín. Rás: 2 Burstalagshimnur.  Rás: 3 Himnuflekasýni efst úr 

stigli.  Rás: 4 Himnuflekasýni neðst úr stigli. 
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Mynd 44.  Þunnlagsaðgreining af lípíðum dregnum úr burstalagshimnum, himnuflekum.  25 µL af 

lípíðum sem leyst voru upp í díetyleter var blettað á þunnlagsplötu og hún framkölluð með 7:3  

(própanól: H2O) platan þurrkuð og komið fyrir í litun með því að inkúbera plötuna í 1 µg af HRP-

tengdu kólera eitri (β-einingu) og lituð samkvæmt lýsingu í kafla, 2 Efni og aðferðir. Rás: 1 Staðall. 

Rás: 2 Burstalagshimnur.  Rás: 3 Himnuflekasýni efst úr stigli.  Rás: 4 Himnuflekasýni neðst úr 

stigli. 

þessara sýna.  Einnig var litað með resorsinóli sem litar ganglíósíð sértækt (mynd 

42C) og staðfestir greiningu á glýkólípíðum sem fékkst með α-naptól litun. 

Einnig var sett upp framköllun á plötunum sem aðskildi ganglíósíðin (mynd 43) 

og voru lituð með sama hætti og plöturnar fyrir aðgreiningu fosfólípíðanna.  

Joðlitunin gaf bönd sem ekki sáust í α-naptól og resorsinól lituninni, sem gáfu litun á 

öðrum böndum í öllum sýnun.  Miðað við staðal var hér frekar um að ræða GD1a en 

ekki GM1.  Einnig var framkvæmd litun þunnlagsplötu, sem hafði verið framkölluð 

með skriðvökva fyrir ganglíósíð, með HRP-tengdu kólera eitri (β-einingu) sem binst 

sérstækt á GM1.  Á mynd 44 má sjá að litun fékkst í allan staðalinn en ekki einungis 

GM1 sem var ekki það sem búist var við þar sem kólera eitrið á að vera sértækt 

gagnvart GM1.  Einnig fékkst litun á böndum úr sýnunum, en erfitt að meta hvort hér 

sé um GM1 þar sem ekki var hægt að treysta sértækni kólera eitursins.  Sterkasta 

litunin fékkst þó úr burstalagshimnum en frekar dauf litun fyrir himnuflekasýni og 

band fyrir botnfallssýni var mjög dauft. 

3.6.2. 31P-NMR mælingar á fosfólípíðum. 

Til að meta hlutfall fosfólípíða í sýnum voru tekin 31P-NMR róf af annars vegar 

burstalagshimnusýni og himnuflekum einangruðum með þrepastigli.  Í burstalags-  
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Mynd 45. 31P-NMR mælingar á burstalagshimnum og himnuflekum.  Einum mL af endurleystu sýni í 

DCl3 frá lípíðútdrætti var komið fyrir í 1,5 mL smelluhettuglasi og 0,5 mL af Cs-EDTA auk 0,2 mL af 

87 mM Cr(acac)3 bætt útí.  Glasinu var velt nokkrum sinnum til að fá góða blöndun og skilundið í 1 

mínútu við 14.000 rpm í Eppendorf skilvindu.  Lífræni fasinn sem lá undir fölbleikum vatnsfasanum 

var tekinn undan og komið fyrir í 5 mm NMR sýnaglasi  og sýni mælt í Bruker Avance 400 NMR 

tæki.  Mælt var við 161,97 MHz, 31P með frákúpluðu 1H við fosfór. A.  Burstalagshimnusýni.  B.  

Himnuflekasýni.  Skammstafanir;  DPH (dífosfatidylglýseról), LPI (lyso-fosfatidylinisítól), PE 

(fosfatidyletanólamín), PS (fosfatidylseríne), SPH (sphingómýelín), AAPC (alkylasylfosfatidylkólín), 

DSPH (díhydrosphingómýelín). 

himnusýninu fékkst ríkjandi toppur fyrir fosfatidylkólini (PC) eða um 76% af 

heildarflatarmáli undir toppum rófsins á meðan fosfatidyletanólamíni (PE) var um 

9%, sphingómýelín (SPH) 7% og fosfatidylserin (PS) 6% (mynd 45A).  Fyrir 

himnuflekasýni fékkst allt önnur samsetning þar sem fosfatidylkólín (PC) mældist 

ekki en sphingómýelín (SPH) var um 74% af heildarflatarmáli undir toppum rófsins 

og aðrir toppar voru vart merkjanlegir nema þá helst fyrir alkylasylfosfatidylkólín 

(AAPC) um 7% og díhydrosphingósín (DSPH) 3% (mynd 45B). 

3.7. Einangrun próteinflóka með bláum svipríkum rafdrætti. 

3.7.1. Blár svipríkur rafdráttur,  fyrri vídd. 

Burstlagshimnusýni voru undirbúin undir rafdrátt með því að leysa þau upp í 

leysnilausn með 1% Triton X-100 og Eftir að þau höfðu verið inkúberuð á ís í 10 

mínútur var flot hirt sem sýni 1.  Botnfall var síðan endurleyst aftur í leysnilausn og 

spunnið aftur niður og flot hirt sem sýni 2.  Þetta var síðan endurtekið og síðasta flot 

hirt sem sýni 3.  Rafdregin voru annars vegar 60 µL af sýni í brunn og hins vegar 100 

µL í brunn.  Eftir rafdrátt sást ekki eins mikið af greinilegum böndum í hlaupinu og 
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búist hafði verið við, jafnvel ekki í stiganum, þar sem þau voru í raun forlituð, (mynd 

46A).  Þó mátti greina dauf bönd í rásum þar sem 100 µL höfðu verið settir á 

hlaupið. Rásir 2 og 4 og voru skornar út og komið fyrir í SDS lausn og afgangurinn 

af hlaupinu var þá Coomassie R-250 litaður til að reyna fá fram bönd og má sjá á 

mynd 46B að stigi kom mjög vel fram við litunina og eins sáust nú betur bönd í 

rásum 1 og 3 allt frá u.þ.b. 670 kDa og niður eftir rásinni.  Því mátti búast við að 

seinni víddin myndi gefa aðgreiningu á þessum flókum þar sem næstum helmingi 

meira af sýni var á þeim rásum sem skornar voru út. 

 
Mynd 46. Blár svipríkur (e. blue native) rafdráttur í 6 – 15% stigulhlaupi.  200 µL af 

burstalagshimnum voru spunnar niður og botnfall endurleyst í leysnilausn + 1% triton X-100 í tíu 

mínútur á ís og sýni spunnið aftur.  Flot hirt sem sýni 1 og botnfall endurleyst aftur í leysnilausn sem 

sýni 2 og flot hirt sem sýni 3.  Sýni var stillt á 0,5% (w/v) Coomassie G-250 og komið fyrir í brunna 

og rafdregið.  A.  Mynd af hlaupi eftir rafdrátt.  Rásir á hlaupi;  Rás: 1 sýni 1 60 µL. Rás: 2 sýni 1 

100 µL. Rás: 3 sýni 2 60 µL. Rás: 4 sýni 2 100 µL. Rás: 5 stigi (Pharmacia, art. no 17-0551-01). 

Rás: 6 sýni 3 60 µL. Rás: 7 sýni 3 100 µL.  B.  Hlaup litað með Coomassie R-250 litun eftir að rásir 

voru skornar úr því fyrir seinni vídd. Rásir á hlaupi;  Rás: 1 sýni 1 60 µL. Rás: 3 Sýni 2 60 µL. Rás: 

5 stigi (Pharmacia, art. no 17-0551-01). 

3.7.2. SDS-PAGE, seinni vídd. 

Rafdráttur fyrir seinni víddina gaf nokkuð líka niðurstöður fyrir báðar rásirnar 

sem voru skornar úr fyrri víddinni á myndum (blár svipríkur rafdráttur) nema hvað 

heldur meira var að sjá af blettum í sýni eitt í efri hluta hlaupsins (mynd 47A).  Hins 

vegar mátti sjá röð próteina dreifast niður hlaupið úr flóka af stærðinni ~690 kDa í 

sýni tvö (mynd 47B).  Á myndum 47A og B eru númer inn á hlaupinu sem samsvara 

böndum sem voru skorin upp fyrir massagreiningar.  Greining á þessum sýnum gáfu 

ekki miklar niðurstöður nema fyrir band 2 og 3 í hlaupinu með sýni 2 (mynd 47B).  
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Mynd 47.  SDS-PAGE rafdráttur af útskornum rásum af bláum svipríkum rafdrætti.  Rás úr bláum 

svipríkum rafdrætti var skorin út úr og inkúberuð í 2x sterkri SDS lausn með 15 mM DTT í 10 

mínútur.  Rásin steypt inn í þéttihlaupið sem var lagt ofan á 12,5% akrylamíðhlaup sem var útbúið og 

keyrt samkvæmt aðferð Laemmli og það silfurlitað.  A.  Rás 2 úr bláum svipríkum rafdrætti (mynd 

46A).  B. Rás 4 úr bláum svipríkum rafdrætti (mynd 46A).  Númer inn á hlaupum vísa til sýna sem 

voru klippt úr hlaupi til massagreininga. 

 

 

 
Mynd 48.  MALDI-MS róf af sýnum úr seinni vídd blás svipríks (e. blue native) rafdráttar.  Bönd inn 

voru skorin upp og þau alkyleruð og melt með trypsini.  Sýnum var blettað á MALDI skotmark með 

þurrdropablettun.  Róf voru tekin í endurkastsham.  Á innfeldu myndunum má sjá dreifingu á skori 

fyrir á samsvörunarleit í Mascot (www.matrixscience.com), rautt samsvarar marktæku skori (sjá nánar 

í viðauka 7.3.1 myndir 66 og 67).  A.  Band #2 úr sýni 2 (mynd 47B), var líkt „heat shock protein” úr 

sebrafiski, Danio rerio.  B.  Band #3 úr sýni 2 (mynd 47B), var líkt „glutamate dehydrogenasa” úr 

silungi, Oncorhynchus mykiss. 
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Samanburðarleit í Mascot (www.matrixscience.com) gaf þessum sýnum 

marktæka svörun.  Fyrir band 2 fékkst svar sem „heat shock protein” úr sebrafiski, 

Danio rerio, (gi|82466667) sem er 60 kDa prótein og passar ágætlega fyrir stærð 

próteinsins í hlaupinu auk þess sem samsvörunin var byggð á átta peptíðum (mynd 

48A og viðauka 7.2.1 mynd 66).  Fyrir band 3 fékkst marktækt svar fyrir „glutamate 

dehydrogenasa” úr silungi, Oncorhynchus mykiss, (gi|57157294) sem er 54 kDa 

prótein og passar einnig fyrir stærð þess í hlaupinu auk þess sem samsvörunin var 

byggð á fimm peptíðum (mynd 48B, einnig í viðauka 7.2.1 mynd 67). 

3.8. Massagreiningar. 

3.8.1. Undirbúningur sýna. 

Farið var yfir margar ólíkar aðferðir við undirbúning sýna og fylgt bestunargrein 

Terry et al. 2004 sem lýsir undirbúningi sýna fyrir MALDI greiningar allt frá meltu 

með próteinkljúfum að eiginlegum mælingum þeirra [46].  Ekki verða sett fram gögn 

fyrir alla þessa vinnu þar sem það yrði að meginhluta framsetning á gögnum án 

raunverulegra niðurstaða. 

3.8.1.1. Melta próteina í lausn fyrir massagreiningar. 
Í fyrstu voru framkvæmdar massagreiningar með MALDI-TOF á sýnum af 

alkalískum fosfatasa sem meltur hafði verið með ólíkum próteinkljúfum í lausn.  Þær 

mælingar gáfu engar niðurstöður sem kann að skýrast að hluta af því að massagreinar 

höfðu rétt nýlega verið settir upp og reynsla á mælingum á próteinum og peptíðum 

lítil við Efnagreiningarsetur, Háskóla Íslands.  Því var einnig barist við að fá róf af 

allskyns sýnum meltum í lausn en ekkert gekk og fengust engar nothæfar 

niðurstöður. 

3.8.1.2. Afsöltun og þétting peptíða með C18 stoðefnum. 
Framkvæmdar voru þéttingar á sýnum og afsöltun með C18 ZipTip 

pípettuoddum (Millipore, USA) með misjöfnum árangri.  Í þeim tilfellum þar sem 

reynt var að melta prótein í lausn fékkst ekkert af oddunum en þeir gáfu árangur 

þegar þeir voru notaðir á þéttingar sýna sem melt höfðu í hlaupbútum.  Skýringuna á 

þessu er ekki gott að segja til um aðra en þá að eitthvað hafi farið úrskeiðis við 

tilraunir á meltu próteinanna í lausn. 
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Í sumum tilfellum komu upp vandamál við notkun oddanna þar sem svo virtist 

sem þeir hefðu stíflast og mjög erfitt var að draga lausnirnar í gegnum þá og kom 

fyrir, að ekki náðist að losa peptíð af þeim sem olli tapi á dýrmætum sýnum. 

 Keyptar voru spunasúlur frá Pierce, USA sem innihéldu einnig C18 stoðefni og 

þrátt fyrir að vera seinlegri til notkunar við þéttingu og afsöltun reyndust þær betur 

þar sem stífluvandamál oddanna var yfirstigið.  Báðar aðferðirnar höfðu þó þann 

ókost að svo virtist sem ákveðið tap á smærri peptíðum kæmi fram, líklega vegna 

fastari bindingu þeirra við stoðefnið og að þær hafi ekki losnað af við 70% styrk 

asetónítríls. 

3.8.1.3. Melta próteina í hlaupi fyrir massagreiningar. 
Þar sem ekki hafði gengið að fá róf í MALDI af próteinum meltum í lausn var 

hafin vinna við að melta prótein í hlaupi þ.e. rafdregin próteinbönd voru skorin upp 

og þau melt með trypsini.  Í öllum tilfellum voru próteinin afoxuð og alkyleruð á 

sístein með joðasetamíði.  Prófað var að melta úr hlaupum sem annars vegar voru 

lituð með Coomassie R-250 og hins vegar með silfurlitun.  Silfurlituðu hlaupbútarnir 

komu almennt betur út þar sem svo virtist sem bæði erfiðara væri að aflita 

hlaupbútana nægilega vel svo Coomassie R-250 toppar kæmu ekki fram í rófunum.  

Einnig virtist vera meiri líkur á því að fá fram keratín mengun í þessum hlaupbútum 

en uppruni þeirra er þó ekki staðfestur úr litnum.  Prófað var að melta bæði aflitaða 

og óaflitaða silfurlitaða hlaupbúta og fékkst ekki merkjanlegur munur á rófum og því 

líklegra að ekki sé þörf á aflitun á þeim fyrir meltu.  Meltutilraun var einnig sett upp 

þar sem metin voru áhrif þess að framkvæma guanandyleringu á lýsín í hómóarginín 

í hlaupbútnum fyrir meltu og áhrif þess á getu trypsins við að melta próteinin.  

Niðurstaðan sýndi fram á að guanandylering hafði ekki áhrif á getu trypsins við 

meltu próteinanna.  Í raun var það mikill kostur að framkvæma þetta efnahvarf í 

hlaupinu og losna þannig við eitt afsöltunarskref sem hefur ávallt tap á peptíðum í för 

með sér.  Einnig voru könnuð áhrif meltutíma trypsins m.t.t. heimta á peptíðum úr 

hlaupbútum.  Í raun var lítill munur á heimtum peptíða en prófað var að melta allt frá 

tveimur klukkustundum og að því að melta yfir nótt (u.þ.b.17 klukkustundir).  Þá var 

styrkur ensíms í meltulausnum athugaður til að athuga hvort minnka mætti styrk 

ensíms.  Ráðlagður skammtur frá Sigma-Aldrich á trypsini er 10 ng/µL.  Gerður var 

samanburður á 10 ng/µL og 5 ng/µL þar sem melt var yfir nótt og fékkst ekki 
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marktækur munur á heimtuðum peptíðum og því óhætt að minnka þann styrk sem 

Sigma-Aldrich mælir með fyrir ensímið við meltu á próteinum hlaupbútanna. 

3.8.1.4. Val á burðarlagi fyrir greiningu peptíða og heilla próteina. 
Val á burðarlagi fyrir massagreiningar getur skipt sköpum um það hvort róf fáist 

og hafa ýmsar gerðir þeirra komið fram og sýnt fram á kosti þeirra við greiningar á 

peptíðum eða próteinum.  Sem hluta af bestun aðferða við greiningar á þessum 

efnum var sett upp tilraun þar sem prófaðar voru tvær ólíkar sýrur leystar upp í ólíku 

hlutfalli leysa jafnframt því sem ólíkar blettunaraðferðir voru prófaðar.   

Settar voru saman fimm gerðir burðarlagslausna (sjá Viðauka 7.6.8).  Einnig voru 

prófaðar ólíkar blettunaraðferðir með þessum burðarlögum annars vegar 

þurrdropablettun og hins vegar samlokublettun og þær prófaðar á bæði heilu próteini 

og meltu til að meta hvað hentaði best fyrir þessa vinnu.  Á mynd 49 eru niðurstöður 

MALDI-TOF mælinga fyrir heilan alkalískan fosfatasa tekin í línulegum ham.   

 

 
Mynd 49.  MALDI-TOF MS róf mæld með línulegum ham af ómeltum alkalískum fosfatasa með 

tveimur ólíkum burðarlögum, annars vegar α-cyanó-4-hydroxy sinnamik sýru (HCCA) og hins vegar 

sinnapinik sýru (SA) með ólíkum blettunaraðferðum.  A.  Þurrdropablettun með HCCA uppleystri í 

70:30 asetónítríl / 0,1% TFA.  B.  Þurrdropablettun með HCCA uppleystri í 30:70 asetónítríl / 0,1% 

TFA.  C.  Samlokublettun með SA uppleystri 70:30 asetónítríl / 0,1% TFA þar sem undirlag var fyrst 

blettað með SA í 100%.  D. Samlokublettun með SA uppleystri 30:70 asetónítríl / 0,1% TFA þar sem 

undirlag var fyrst blettað með SA í 100% asetóni.   
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Aðeins ein samsetning á blettun gaf ekkert róf þar sem sýnið var blettað með 

þurrdropa aðferð með α-cyanó-4-hydroxy sinamik sýru í 30:70 asetónítríl / 0,1% 

tríflúor ediksýru (TFA) og hentar því alls ekki fyrir þessar greiningar (mynd 49B).  

Hins vegar gaf 70:30 samsetning sömu efna með sömu sýru, blettað með 

þurrdropaaðferð ágætis róf (mynd 49A). 

Samlokublettun var einnig prófuð með sinnapinik sýru og gáfu báðar 

samsetningarnar góð róf en þó fékkst einungis þríhlaðna jónin þegar 30:70 asetónítríl 

/ 0,1 TFA var notað (myndir 49C og D) auk þess sem skörpustu topparnir fengust í 

rófinu með þessari samsetningu.  Af þessu má ráða að best sé að nota sinnapinik sýru 

uppleysta í 30:70 asetónítríl / 0,1 TFA fyrir mælingar á heilum próteinum. 

Sömu samsetningar á blettun voru prófaðar fyrir blettun á peptíðum úr alkalískum 

fosfatasa.  Á myndum 50A og B eru róf sem tekin eru af peptíðsýnum blettuðum 

með samlokuaðferð með sinnapinik sýru. Í báðum tilfellum fengust ekki góð róf ef 

borið er saman við róf á mynd 50D sem er róf þar sem peptíðunum var blettað með 

þurrdropaaðferð með α-cyanó-4-hydroxy sinamik sýru í 70:30 asetónítríl / 0,1 TFA.   
 

 
Mynd 50. MALDI-TOF MS róf af peptíðum af trypsinmeltum alkalískum fosfatasa, mæld með 

endurkastsham  með tveimur ólíkum burðarlögum, annars vegar α-cyanó-4-hydroxy sinnamik sýru 

(HCCA) og hins vegar sinnapinik sýru (SA) með ólíkum blettunaraðferðum.  A.  Samlokublettun með 

SA uppleystri 70:30 asetónítríl / 0,1% TFA þar sem undirlag var fyrst blettað með SA í 100%.  B. 

Samlokublettun með SA uppleystri 30:70 asetónítríl / 0,1% TFA þar sem undirlag var fyrst blettað 

með SA í 100% asetóni.  C.  Þurrdropablettun með HCCA uppleystri í 30:70 asetónítríl / 0,1% TFA.  

D.  Þurrdropablettun með HCCA uppleystri í 70:30 asetónítríl / 0,1% TFA. 
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Einnig fengust ekki góð róf þar sem α-cyanó-4-hydroxy sinnamik sýra var blettuð 

á með þurrdropaaðferð í 30:70 asetónítríl / 0,1 TFA.  Því lítur út fyrir að besta 

samsetningin fyrir greiningu peptíða sé að bletta með þurrdropaaðferð þar sem α-

cyanó-4-hydroxy sinnamik sýra er leyst upp í 70:30 asetónítríl / 0,1 TFA. 

Þó er rétt að taka það fram að peptíðsýni geta verið ólík og ekki sjálfgefið að 

heimfæra megi þessar niðurstöður á allar peptíðblöndur og því verður ávalt að bletta 

á annan hátt fáist ekki róf með þessari samsetningu. 

3.8.2. Efnahvörf peptíða fyrir massagreiningar. 

Í massagreiningum á peptíðum hefur mörgum aðferðum verið lýst til að gera 

efnahvörf á peptíðum til að auka þannig annað hvort gæði rófanna eða fá fram 

sértæka eiginleika í þau svo hægt sé að framkvæma sértækari mælingar á þeim s.s. 

magnbundnar mælingar og raðgreiningar amínósýra peptíðanna. 

3.8.2.1. Guanindylering lýsíns með O-metylísóurea. 
Fram hafa komið rannsóknir sem sýna að hæfni peptíða til að ná flugi inni í 

flugrör massagreinisins sé misjöfn eftir amínósýruinnihaldi þeirra.  Þannig eru 

lýsinberandi peptíð talin vera „latari” við að fljúga upp í MALDI-TOF og hefur verið 

sýnt fram á að með því að umbreyta lýsín í hómóarginín megi auka hæfni þeirra til 

að fljúga inn í flugrörið.  Settar voru upp tilraunir til að meta árangur af því að hvarfa 

lýsin við O-metyl-ísourea á peptíðróf úr MALDI-TOF en við hvarfið bætast 42 Da 

við massa þeirra [41].   

Hvarfefnið á að vera sértækt á ε-amín hóp lýsíns en er mjög háð sýrustigi.  

Upphaflega var hvarfið framkvæmt með 20 mM natríum bíkarbónat lausn með pH 

9,5 en engin efnabreyting fékkst.  Ástæða þess að ekkert hvarfaðist er líklega tengd 

sýrustigi lausnarinnar en ástand amín hópsins má ekki vera á prótóneruðu amínó 

formi þ.e R-NH3
+ til að hvarfið eigi sér stað, en pKa gildi hliðarhópsins er 10,8.  Því 

var skipt um hvarfaðstæður og hvarfið framkvæmt í 2,8 M ammóníum hýdroxíði sem 

tryggir að sýrustigið liggi nógu hátt til að ε-amínó sé allur á amín formi (R-NH2), 

þannig að hvarfið gæti átt sér stað sem og það gerði.  Á mynd 51 má sjá samanburð á 

MALDI-TOF MS rófum teknum í endurkastsham.  Mynd 51A er róf sem tekið var af 

ómeðhöndluðu sýni en mynd 51B af sýni sem var hvarfað með O-metylísóurea.  Í 

fyrsta lagi má sjá að umtalsverð aukning varð í fjölda toppa sem komu fram í rófinu. 

En ekki er hægt að rekja þá alla til nýrra peptíða þar sem einnig er að finna peptíð 
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Mynd 51. Samanburður á MALDI-TOF MS rófum af nautgripasermis albumin (BSA) sýnum eftir að 

O-metyl ísóurea (MIS) var hvarfað við lýsin til að umbreyta henni í hómóarginín.  Hvarfið var 

framkvæmt með því að inkúbera hlaupbút við 60°C í í 30 mínútur í MIS lausn sem var útbúin með því 

að leysa 50 mg í 2,8 M NH4OH.  Eftir hvarf var hlaupbútur meltur með trypsini og meltulausn blettað 

á skotmark með α-cyanó-4-hydroxy sinnamik sýru í 30:70 asetónítril / 0,1% TFA  með 

þurrdropaaðferð.  Róf tekin í endurkastsham.  A.  Óhvarfað sýni af BSA.  B.  MIS hvarfað sýni af 

BSA, örvar vísa til massaaukningar uppá 42 Da, en * á nýjan topp sem ekki var í upprunalega sýninu. 

sem hafa ekki hvarfast og koma því tveir toppar fyrir sum peptíðin.  Dæmi um slíka 

toppa má sjá á rófinu, þannig er toppur á mynd B með massa 1880,824 m/z og annar 

þar við hliðina með 1922,841 m/z þ.e. massamunur upp á 42 Da sem er einmitt massi 

innleidda hópsins sem hvarfað var inn á lýsín (merkt með örvum á mynd 51B).  Eins 

má sjá að nýr toppur kemur mjög sterkur inn í rófi með massa 1205,564 (merktur 

með * á mynd 51B). 

Áhrif efnahvarfsins og aukning á toppum í rófunum hafði mikil áhrif á 

samsvörunarleitina, þrátt fyrir að þurfa að setja inn eina breytu í leitina sem hefur 

áhrif til lækkunar á Mascot skori vegna aukinna líka á að peptíð finnist með 

samsvarandi massa innan gagnagrunnsins.  En Mascot skor fyrir þessi sýni fór úr 124 

fyrir óhvarfað sýni í 287 fyrir sýnið sem hafði verið hvarfað, sem er umtalsverð 

hækkun og leggur því þessi efnabreyting betri grunn að því að marktækt skor fáist 

við samsvörunarleit peptíðmassa fingrafararófa (PMF). 

3.8.2.2. Súlfónun N-enda peptíða með 4-súlfófenyl-ísothíósíanati. 
Framkvæmt var hvarf með 4-súlfófenyl ísothíósýanati (SPITC) til að einfalda 

raðgreiningu peptíða.  SPITC getur hvarfast við alla amínóhópa peptíðanna og er 
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ekki sértækt við N-enda þeirra.  Því þarf fyrst að framkvæma hvarf lýsín með O-

metyl ísóurera bæði sem verndarhóp fyrir SPITC hvarfið en einnig vegna aukinnar 

getu þessara peptíða til að fljúga inn í massagreininn.  Massaaukning peptíðanna við 

hvarfið nemur 215 Da [44].  Á mynd 52 eru borin saman róf sem tekin voru af 

nautgripasermis albumin (BSA) staðli (Bruker Daltonics, Þýskalandi) fyrir og eftir 

hvarf við SPITC og má finna toppa þar sem massaukning nemur þeim 215 Da (merkt 

1 og 2 á myndum 52A og B) og gefur því til kynna að innleiðing súlfónhópsins hafi 

tekist.  Einnig má sjá, þegar þessi róf eru borin saman, hvað fjöldi toppa í rófunum 

minnkar mikið en innleiðing súlfóhópsins gefur peptíðunum neikvæða hleðsu á N-

enda þeirra og því dregur mjög mikið úr flughæfni þeirra inn í massagreininn.  Í 

sumum tilfellum eftir hvarf peptíðsýna fengust ekki róf (gögn ekki sýnd), líklega 

vegna þessarar neikvæðu hleðslu og eins þess að styrkur peptíða úr hlaupmeltum 

sýnum er einnig lítill.  Að auki var nauðsynlegt að afsalta sýnin með C18 stoðefni, 

annað hvort „ZipTip” oddum eða „Pep-Clean” spunasúlum, sem einnig veldur tapi á 

peptíðum og lækkar tíðni peptíðanna í massarófunum. 
 
 

 
Mynd 52.  Samanburður á MALDI-TOF MS rófum af nautgripasermis albumin (BSA) sýnum eftir að 

4-súlfófenyl ísothíósýanati (SPITC) var hvarfað við fría amínó hópa í peptíðunum sem höfðu verið 

melt með trypsini.  Hvarfið var framkvæmt með því að inkúbera hlaupbútinn í í 60 mínútur í SPITC 

lausn sem var útbúin með því að leysa 10 mg/mL af SPITC í 20 mM natríum bikarbónati, pH 9,5.  

Eftir hvarf var sýnið afsaltað með Pep-Clean C18 (Pierce, USA) og blettað á skotmark með α-cyanó-4-

hydroxy sinnamik sýru í 30:70 asetónítril / 0,1% TFA  með þurrdropa aðferð.  Róf voru tekin í 

endurkastsham.  Númer inn á myndum vísa til dæma um aukningu í massa peptíðanna.  A.  MIS 

hvarfað sýni af BSA.  B.  SPITC hvarfað sýni af BSA. 
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Í sumum tilfellum þegar róf fengust af SPITC hvörfuðum peptíðum mátti greina 

að hvarfið hafði ekki gengið á sumum peptíðanna þar sem peptíðtoppar komu við 

sama massa í rófunum.  Ástæður þessa eru óljós en ein skýring á þessu kann að vera 

að amínóhópurinn á N-enda sé ekki aðgengilegur s.s. í því tilfelli þegar glútamín og 

glútamat eru staðsettar á N-enda er möguleiki á hringlokun þeirra (pyro-Glu og pyro-

Gln). 

Í heild er hvarfið ekki að gera mikið fyrir greiningu á peptíðunum eins og er en 

hefur þó gefið af sér niðurstöður á stökum peptíðum sem hægt hefur verið að 

raðgreina með hjálp hvarfsins og verður fjallað um í kaflanum hér á eftir.  

3.8.3. Raðgreiningar peptíða. 

Raðgreiningarróf sem eru tekin með MALDI-TOF MS/MS eru afar flókin því 

þegar peptíðin brotna niður verða til mikið af niðurbrotsjónum (dæmi um róf er á 

mynd 40).  Peptíðin geta rofnað við öll atóm meginkeðjunnar auk þess sem 

hliðarhópar geta brotnað af sem í eðli sínu gefa af sér marga massa í rófin.  Slík róf 

er nánast ógjörningur að ráða í nema með hjálp tölvutækninnar og samsvörunarleitar 

við gagnabanka s.s. Mascot.  Ýmsum leiðum hefur verið lýst til að gera slík róf 

einfaldari sem byggja venjulega á því að innleiddir eru hópar inn á peptíðin sem færir 

ákveðnum hluta peptíðsins neikvæða hleðslu og slekkur þannig á merki frá þeim 

þegar peptíðin brotna upp og gefur því einkennandi róf ákveðinna jóna.  Ein þessara 

aðferða er innleiðing á súlfónhóp á N-enda peptíðanna eins og var lýst í kaflanum hér 

að framan um hvarf SPITC inn á N-enda peptíðanna. 

Toppar sem komu fram í rófum af peptíðum sem hafði verið hvarfað við SPITC 

voru valdir til að taka MS/MS róf, eru oftast kallaðir móðurjónir.  MS/MS róf af 

peptíðum þar sem hvarf SPITC hefur tekist, einkennast af ákveðnu rófamynstri við 

heildarmassa móðurjónar þar sem brot súlfónhópsins af peptíðinu gefur ávallt massa 

215 Da neðan við massa móðurjónarinnar (mynd 53A og B).  Aðrir toppar sem koma 

fram eru venjulega einkennandi fyrir y-jónir auk imóníum jóna og á massinn á milli 

þessara y-jóna að samsvara einni amínósýru.  Á mynd 53A má sjá MS/MS róf af 

toppi við 1142,547 m/z úr SPITC rófi af BSA staðli.  Þar tókst raðgreining 

fullkomlega á peptíðinu þ.e. allar amínósýrur þess greindar og má lesa röð þess sem 

YI/LYEI/LAR lesið frá hærri massa og niður.  Vegna þess að massi ísoleusíns og 

leusíns er nánast hinn sami er ekki hægt að greina á milli þessara sýra í rófum af  
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Mynd 53.  Samanburður á MALDI-TOF MS rófum af nautgripasermis albumín (BSA) sýnum eftir að 

4-súlfófenyl ísothíósýanati (SPITC) var hvarfað við fría amínóhópa í petíðunum sem höfðu verið melt 

með trypsini.  Hvarfið var framkvæmt með því að inkúbera hlaupbút í í 60 mínútur í SPITC lausn sem 

var útbúin með því að leysa 10 mg/mL af SPITC í 20 mM natríum bikarbónati, pH 9,5.  Eftir hvarf 

var sýnið afsaltað með Pep-Clean C18 (Pierce, USA) og blettað á skotmark með α-cyanó-4-hydroxy 

sinnamik sýru í 30:70 asetónítril / 0,1% TFA  með þurrdropa aðferð.  Róf voru tekin í endurkastsham.  

A.  MIS hvarfað sýni af BSA.  B.  SPITC hvarfað sýni af BSA. 

þessari gerð og því verður að framkvæma samsvörunarleit með báðum möguleikum 

þessara amínósýra komi þær fyrir innan peptíðsins.  

Það sama gildir um massa lýsíns og glútamíns en hægt er að gera greinarmun á 

þeim vegna hvarfs lýsins við O-metyl ísourea sem gefur henni massaaukningu upp á 

42 Da.  Á mynd 53B sést dæmi um raðgreiningarróf sem tekið er af sama bletti og 

rófið á mynd 53A en er með 200 Da stærri móðurjón.  Þar fékkst ekki nema hluti af 

amínósýruröðinni frá C-enda með röðina QNAI/LI/LVR. 

Nokkuð algengt var að raðgreining næði ekki yfir allt rófið þegar peptíð stækkuðu 

og virðist sem svo að stærri brotin nái ekki að nemanum auk þess sem að í sumum 
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tilfellum fékkst ekki einkennandi niðurbrot af súlfónhópnum og þar með engin 

raðgreining.  Ástæður þessa eru ekki ljósar en líklegt er að samsetning peptíðanna 

hafi þar einnig áhrif. 

3.8.4. Niðurstöður MALDI-TOF massagreininga á sýnum. 

3.8.4.1. Greining himnuflekapróteina úr burstalagshimnum. 
Fjöldi massarófa hefur fengist en niðurstöður úr þeim hafa látið á sér standa úr 

samsvörunarleit við gagnabanka.  Ein ástæða þess er líkast til sú, að litlar 

upplýsingar eru til um prótein úr Atlantshafsþorski (Gadus morhua).  Þannig eru 

einungis um 500 prótein skilgreind í SwissProt gagnabankanum.  Auk þessara 

skilgreindu próteina eru til niðurstöður úr cDNA raðgreiningarverkefnum á 

genamengi þorsks en oftast eru þessar raðir aðeins hlutar af DNA hvers próteins eða 

svokallaðar „shot gun” raðir.  Þess vegna er grundvöllur þess að framkvæma 

einungis peptíðmassa fingrafararófs leit tæplega til staðar.  Þess vegna verður að 

treysta mjög á að fá svör fyrir samsvörunarleitinni úr skyldum lífverum þ.e. öðrum 

geislauggum. (e. ray-finned fishes).  Þessu er að sjálfsögðu þeim vandkvæðum 

bundið að einungis þarf eina breytingu á amínósýruröð peptíðsins til þess að 

greiningin á því falli.  Þannig er nauðsynlegt að hafa möguleika á því að geta 

raðgreint peptíðin og gera samsvörunarleit einungis á þeim röðum sem þar fást.  Víst 

kann þetta að hljóma sem mikið púsluspil en ef það gefur uppskeru er það þess virði. 

Eftir mikla vinnu við raðgreiningar á próteinum rafdregnum af himnuflekasýnum 

í MALDI-TOF fóru niðurstöður samsvörunarleitar loks að skila árangri gagnvart því 

að fá marktækt skor frá Mascot gagnabankanum (www.matrixscience.com), en þó 

einungis úr skyldum lífverum en ekki beint úr Atlantshafsþorski.  Í töflu 14 er 

upptalning þessara próteina sem hafa fundist úr þessum sýnum og úr hvaða lífveru  

Tafla 14.  Greind prótein með MALDI-TOF úr rafdregnum sýnum af himnuflekum, einangruðum úr 
Atlantshafsþorski (Gadus morhua). 
   Peptíð Mascot MW  
# Protein ID  Númer fundinn  skor KDa Staðs. 
1 Muskelin 1 [Danio rerio] gi47086651 10 68 85 UF 

2 Voltage dep. anion channel-2 [Danio rerio]* gi68165945 9 78 30 HB 

3 Prohibitin [Danio rerio]* gi41152028 6 66 30 FH 

4 Similar to Dynein, heavy chain [Danio rerio] gi189519010 12 64 534 HF 

5 Beta-actin [Misgurnus anguillicaudatus] gi66731678 6 71 42 FG 
FH frumuhimna,  HB hvatberahimna, UF umfrymi, FG frymisgrind, HF himnuflekar. *staðfest að 
auki með raðgreiningu peptíðs. 
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þau koma.  Róf og aðrar upplýsingar um marktæk skor frá Mascot er að finna í 

viðauka 7.2.2.  Í töflunni eru 5 prótein af ólíkum uppruna m.t.t. staðsetningar innan 

frumunnar en ekki einungis himnuprótein.  Tvö þessara próteina hafa að auki fengist 

staðfest með raðgreiningu peptíða, „voltage dependent anion channel 2” og 

„prohibitin” sem eru bæði þekkt sem hvatberaprótein.  Það síðarnefnda hefur þó 

einnig verið skilgreint sem frumuhimnuprótein.  Múskelín er umfrymisprótein en þó 

með þekkta virkni við skipulag frymisgrindar auk β-actins sem er mjög vel skilgreint 

og starfar í frymisgrindinni og er algengt að komi fram við einangrun á 

himnuflekum.  Að lokum hefur fengist marktækt svar á dynein sem er eina próteinið 

auk β-actins sem hefur verið skilgreint sem himnuflekaprótein af þessum fimm 

próteinum.  Þess ber þó að geta að öll próteinin nema dynein passa við stærð þeirra 

úr rafdráttarhlaupum, en dynein fékkst úr bandi sem var af stærðinni 100 kDa sem  

dregur vissulega úr trúverðugleika þess. Til marks um það hvað leiðin getur verið 

löng í auðkenningu próteina með vissu úr Atlantshafsþorski verður tekið dæmi um 

prohibitin.  Samsvörunarleit úr bandi af stærð ~30 kDa hafði verið að koma fram 

með bæði marktækt og ómarktækt skor fyrir prohibitin. En eftir að það tókst að 

raðgreina eitt peptíð úr massarófinu var það sent í samsvörunarleit inn í DNA banka 

þar sem unnið er að raðgreiningu genamengis Atlantshafsþorsks í kanada 

(www.codgene.ca).  Samsvörunarleitin skilaði marktæku svari um að 

amínósýruröðin fyndist innan óskilgreindrar „shot gun” raðar númer all_2.0.2602.c1.  

sem er 1677 basar af stærð.  Þessi röð var síðan þýdd með þýðingarforriti á 

heimasíðu expasy (www.expasy.org) í alla lesramma bæði aftur á bak og áfram í 

amínósýrur og leitað að methíónin sem upphafstaðar og að næsta stopp kóða, sem 

auk þess gæti hugsanlega passað við 270 amínósýrur prohibitins úr Danio rerio. Í 

fyrsta lesramma 5´-3 fannst amínósýruröð sem var 270 eins og röðin sem borið var 

saman við (mynd 54B).  Þessi amínósýruröð var því næst klippt fræðilega með 

„Peptide mass” forriti á heimasíðu Expasy (www.expasy.org) og fengnir fræðilegir 

massar sem ættu að fást í MALDI-TOF af þessu fræðilega próteini.  Á mynd 54C má 

sjá lista yfir þessa massa þar sem þeir massar sem passa við rófið á mynd 54A hafa 

verið merktir.  Í sumum tilfellum þurfti að bæta við massana vegna guanandyleringar 

á peptíðunum fyrir mælingu.  Á mynd 54A, sem sýnir rófið, hafa einnig verið merkt 

inn þessi fræðilegu peptíð og má sjá að þegar gerð hefur verið grein fyrir tveimur 

toppum sem eru þekktir, annars vegar trypsin toppur merktur tr og hins vegar keratín 
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Mynd 54.  Úrvinnsla úr gögnum fyrir fræðilegt prohibitin úr Atlantshafsþorski (Gadus morhua) sem 

fengin var með því að raðgreina peptíð úr massarófi sem samsvörunarleit hafði gefið sem prohibitin.  

DNA röð sem fékkst úr samsvörunarleit var þýdd í alla lesramma og líkleg röð fundin og hún þýdd  í 

prótein sem var klippt fræðilega m.t.t. massa peptíða og borið saman við rófið sem hafði fengist fyrir 

prohibitin til staðfestingar á að raunverulega væri um prohibitin úr þorski að ræða.  A.  MALDI-TOF 

massaróf sem samsvörunarleit hafði gefið marktæka niðurstöðu um að væri prohibitin úr Danio rerio.  

Topparnir sem merktir eru inn á myndina með * samsvara fræðilegum peptíðum prohibitins úr 

Atlantshafsþorski, K fyrir þekktan keratin topp og tr fyrir þekktan trypsintopp.  B.  Fræðileg 

amínósýruröð í 5’ – 3’ ramma 1 úr genaröð frá Codgene, Canada (www.codgene.ca).  Litaða svæðið 

er það sem var valið til að klippa niður fræðilega til að meta massaróf í A.  C.  Fræðilegir massar 

fræðilegs próteins í B stjörnumerkt eru massar sem passa við toppa í rófinu sem áður fékst í A. 
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toppur merktur K að allir aðrir megintoppar passa saman við hið fræðilega prótein.  

Einn þessara toppa, 1426,903 m/z var stærstur en stóð útaf þegar 

samsvörunarleitin gaf jákvæða niðurstöðu fyrir prohibitin í Danio rerio en passaði 

inn í hið fræðilega prótein. 

Af þessu fengnu má telja nokkuð víst að hér sé um að ræða prohibitin þar sem 

samsvörunarleitin hafði gefið marktækt svar við sex peptíðmössum fyrir Danio rerio. 

3.8.5. Niðurstöður LC-ESI-qTOF massagreininga á sýnum. 

Þreifingar á hagnýtingu ESI-qTOF voru framkvæmdar fyrst á himnuflekasýnum 

sem melt höfðu verið með trypsini úr próteinböndum af SDS-PAGE hlaupum en án 

árangurs og virtist sem peptíðin kæmu ekki af súlunni inn á massagreininn.  Síðar 

kom í ljós að þröskuldur tækis var stilltur of hátt gangvart styrk þannig að ekki voru 

tekin róf nema styrkur peptíðanna væri nógu hár til að fara yfir þennan þröskuld og 

því engin MS/MS róf tekin.  Til að auka við styrk peptíðanna var sýni undirbúið með 

„In-tube” meltu en þá voru himnuflekasýnin steypt inn í acrýlamíðhlaup í 

smellhettuglasi og hlaupið var næst skorið í bita og melt eins og venjulega fyrir 

meltu á próteinböndum skornum upp úr hlaupi af rafdregnum hlaupum. 
 

Tafla 15.  Greind prótein með LC-ESI-qTOF MS/MS úr „In-tube” meðhöndluðum himnuflekasýnum, 
einangruðum úr Atlantshafsþorski (Gadus morhua). 
   Peptíð Mascot MW  
# Prótein Númer fundinn  skor KDa Staðs. 
1 solute carrier family 25 [Danio rerio] gi47550717 7 225 33 HB 

2 beta-2 tubulin [Gadus morhua] gi5923889 5 140 50 FG 

3 Tubulin beta-6 chain  [Danio rerio] gi125819301 3 108 53 FG 

5 Villin 2 [Danio rerio] gi71892458 2 98 76 FH 

5 Beta-actin [Oncorhhynchus mukiss] gi66731678 6 71 42 FG 

6 Intermediate filament [Carassius auratus] gi124740 1 62 58 FG 

7 Na+/K+ ATPase [Danio rerio] gi18858295 2 58 113 HB 

8 Heat shock protein 90  [Danio rerio] gi555573 1 50 11 UF 

9 ADP/ATP translocasi [Platichthys flesus] gi12667046 2 44 11 HB 

10 Prohibitin [Danio rerio] gi41152028 1 30 32 FH/HB 

11 Voltage-dep. anion channel  [Danio rerio] gi41054601 1 36 30 HB 

12 Aminopeptidase N [Danio rerio] gi68362930 1 25 109 HF 

13 Cytochrome C oxidase sub2 [Gadus morhua] COX_GADMO 2 24 26 HB 
FH frumuhimna,  HB hvatberahimna, UF umfrymi, FG frymisgrind, HF himnuflekar.   
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Aðeins ein tilraun var framkvæmd með „In-tube” aðferð auk þess sem þröskuldur 

fyrir styrk peptíðanna var lækkaður í tækinu.  Nokkuð mikið af efnivið kom af 

súlunni eins og sjá má á mynd 55A sem sýnir heildarjónamagn (jónuð peptíð) sem 

var að fara í gegnum massagreininn og er til marks um peptíð sem eru að koma af 

vökvaskiljunni sem er tengd framan við massagreininn.  En líklega var aðgreining 

peptíðanna ekki nógu góð þar sem jónamagnið eykst jafn og þétt, í stað þess að gefa 

ákveðið toppamynstur þegar peptíð losna af vökvaskiljunni, sem veldur því að 

massagreinirinn sleppir að taka róf af hluta þeirra peptíða sem eru að koma inn á 

tækið.  Ástæðan fyrir þessu er að þegar massagreinirinn nemur jón skiptir hann um 

ham og fer yfir í MS/MS ham og mælir niðurbrot þeirrar jónar en á meðan það gerist 

rennur sýnið enn í gegn og engin MS róf eru tekin á meðan. 

Á mynd 55B er sýnt lítið tímabil keyrslunnar og má sjá einn topp á þessu tímabili 

með massann 369,19 m/z og merktan um að tekið hafi verið MS/MS róf af honum 

sem er sýnt á mynd 55C.  Niðurstöður keyrslunnar gáfu hins vegar ríflega 150 MS 

róf af peptíðum en gæði MS/MS rófa þessara peptíða voru mjög misjöfn þar sem 

megin hluti þeirra var ónothæfur. 

Ástæðurnar fyrir þessum slæmu MS/MS rófum voru ekki kunnar.  

Samsvörunarleit var gerð á öllum gögnunum samtímis í gegnum forritið Biotools 

(Bruker Daltonics, Bremen, Þýskalandi). En þrátt fyrir að gæði margra rófanna væru 

slæm fengust nokkrar niðurstöður og eru prótein sem fengu hæsta marktæka skorið 

frá Mascot (www.matrixscience.com) listuð í töflu 15. 

Nokkur þeirra próteina sem áður höfðu fundist með MALDI-TOF fengust nú 

einnig hér, t.d. prohibitin, „voltage-dependent anion channel-2” og β-actin.   Önnur 

prótein eru að mestum hluta úr hvatbera eða frymisgrind sem veldur ákveðnum 

áhyggjum varðandi einangrunarferli himnufleka.  
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Mynd 55.  Róf fengin úr LC-ESI-qTOF á keyrslu himnuflekasýnis sem var undirbúið með „In-tube” 

aðferð.  Himnuflekasýni var steypt inn í hlaup í smellhettuglasi og skorið niður í bita og melt með 

trypsini.  Meltulausnin var dregin af og keyrð inn í C18 HPLC vökvaskilju og síðan inn á 

massagreininn.  A.  Ferill jónamagns sem fer inn á massagreininn.  B.  Yfirlit yfir massaróf á tólftu 

mínútu ferilsins sem sýnir massa móðurjónar.  C.  MS/MS róf af móðurjón í B tekin með MS/MS. 
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3.9. DNA vinna. 

3.9.1. Tilraunir til einþáttunar úr eldri cDNA söfnum. 

Runumögnun (PCR hvörf) á eldri cDNA söfnum var fyrst reynd og sett upp hvarf 

með eftirfarandi vísaröðum: ActF – ActR, APN7 – APNR8 og LibTryFor – 

LibTryRev.  Tilgangurinn var að meta ástand þessara cDNA safna þar sem þetta voru 

vísar fyrir vel skilgreind prótein úr þorski, annars vegar Act fyrir β-actin og hins 

vegar LibTry fyrir trypsin.  Eftirfarandi söfn voru til frá fyrri tilraunum: fimm ólík 

cDNA söfn sem voru framleidd hjá Stratagene, Agilent Technologies, fengin frá Dr. 

Ágústu Guðmundsdóttur, cDNA safn gert af Dr. Bjarna Ásgeirssyni unnið úr lifur 

auk λ-safn framleitt af Dr. Bjarna Ásgeirssyni og Jónasi Hauksyni úr milta þorsks 

[74, 75].  

λ-safn var hitað við 72°C til að sprengja upp veirurnar þannig að erfðaefni gengi 

út úr þeim.  Sett voru upp PCR hvörf fyrir þessi cDNA söfn og vísa.  Á mynd 56A, 

B, C og D má sjá að engin mögnun fékkst úr þessum söfnum, jafnvel ekki úr 

jákvæðum viðmiðum.  Vísar fyrir gen alkalísks fosfatasa gáfu band um 500 bp. en 

það á að vera 800 bp. og því einungis gervingur (e. artifact). 

Þessi tilraun var endurtekin, nema nú var tímalengd þáttatengingar breytt úr 60 

sekúndum í 75 sekúndur.  Niðurstöðurnar urðu þær sömu (gögn ekki sýnd) og því 

hefur þessi þáttur ekki áhrif á mögnun úr þessum söfnum.  Þar sem tími 

þáttatengingar gaf ekkert svar var ákveðið að framkvæma hitastigsstigul með og án 

sniðmáts (e. template) í þrepum á hitastigsbilinu frá 48°C til 56°C.  Nokkuð er um 

bönd í þessum sýnum (mynd 57) en ekkert þeirra samsvaraði réttri stærð afurða og 

því líkast til einungis gervingar.  Einnig má sjá að minnsta mögnun þessara gervinga 

var við 52°C og var það því líklegast besta hitastigið til að reyna að fá mögnun fram 

á réttu geni.  Þrátt fyrir að ekki fengist jákvætt svar við mögnun jákvæðra viðmiða 

var prófað að gera PCR hvörf á vísum beint að geni alkalísks fosfatasa en 

niðurstöðurnar urðu ýmist engin mögnun eða þá fjöldi banda birtist og þá öll af 

rangri stærð (gögn ekki sýnd) og því einungis gervingar. Því var ljóst að ráðast yrði 

að gerð nýrra cDNA safna til að halda þessum tilraunum áfram. 
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Mynd 56.  Agarósarafdráttur á PCR sýnum ólíkra cDNA safna með vísum fyrir β-actin, trypsin og 

vísum fyrir gen alkalísk fosfatasa í öllum tillfellum var rafdregið í 1% agarósahlaupi.  Röð rása á 

hlaupum er í öllum tilfellum sú sama fyrir allar gerðir vísapara:  Rásir: 1 tóm, 2 tóm, 3 litla cDNA 

safn, 4 Stratagene #1, 5 Stratagene #2, 6 Stratagene #3, 7 stigi Fermentas 100bp DNA ruler #SM0628, 

8 Stratagene #4, 9 Stratagene #5, 10 λ-safn, 11 H2O, 12 tóm.  A. β-actin vísar með 2 mM MgCl2,  B. 

β-actin með 3 mM MgCl2.  C. Vísar fyrir gen alkalísk fosfata APN7 – APNR8 vísar með 2 mM 

MgCl2  D. Trypsin vísar með 2 mM MgCl2. 

 
Mynd 57.  Agarósarafdráttur með 1% agarósahlaupi á PCR sýnum ólíkra cDNA safna með vísum 

fyrir β-actin 152bp., β-actin 588 bp. og trypsin.  PCR hvörf voru framkvæmd í hitstigsstigli frá 48°C 

til 56°C.  Röð rása á hlaupum er í öllum tilfellum sú sama fyrir allar gerðir vísapara:  Rásir: 1 48,0°C, 

2 50,3°C, 3 51,5°C, 4 54,0°C, 5 56,0°C, 6 stigi Fermentas 500bp DNA ruler #SM0618, 7 48,0°C án 

sniðmáts, 8 50,3°C án sniðmáts, 9 51,5°C án sniðmáts, 10 54°C án sniðmáts.  A.  β-actin vísar fyrir 

588bp,  B. H2O.  C. β-actin vísar fyrir 152bp.  D.  Trypsín vísar. 
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3.9.2. Gerð nýrra cDNA safna úr þarmi og skúflöngum. 

Útbúnin voru ný cDNA söfn úr annars vegar skúflöngum og hins vegar þarmi. 

Niðurstaðan var góð ef litið er á mynd 58 sem sýnir rafdrátt RNA úr þessum sýnum.  

Fjöldi banda sáust sem var dreift yfir allt stærðarsviðið.  Einnig var mælt magn RNA 

í sýnunum með gleypnimælingum til að meta árangurinn af einangrun heildar RNA 

úr þessum vefjum (tafla 16).  Framkvæmt var cDNA hvarf með „First strand cDNA” 

setti frá Invitrogene og var útbúin fjórföld uppskrift sem jafngildir 40 µL hvarfi.  

Magn RNA sem sett var í hvörfin var ~1,5 µg.  Mögnun var annars vegar 

framkvæmd með „Oligo T” vísum og hins vegar „random” hexamerum sem fylgdu 

settinu. Ekki var framkvæmdur rafdráttur á þessum sýnum þar sem slíkt myndi 

einungis gefa smurning eftir hlaupi og því ákveðið að sjá frekar hvort mögnun 

fengist á áður skilgreindum vísum fyrir jákvæð viðmið úr RNA búnu til með „Oligo 

T” eða „random” hexamerum. 
 

Tafla 16.  Mat á magni heildar RNA úr þörmum og skúflöngum Atlantshafsþorsks. 
Sýni Magn (µL) A260 Þynning sýnis RNA (ng/µL) Heildarmagn (µg) 
Þarmur I 40 0,165 50 x 330 13,2 
Þarmur II 40 0,170 50 x 330 13,2 
Skúflangar I 40 0,307 50 x 614 24,5 

 

 

 
Mynd 58.  Rafdráttur í 1,0% agarósahlaupi til að meta árangur af einangrun heildar RNA úr annars 

vegar skúflöngum og hins vegar þörmum Atlantshafsþorsks (Gadus morhua).  Rásir  1 og 3.  RNA úr 

þarmi,  2.  RNA úr skúflöngum. 
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Tafla 17.  Samsetning á vísum fyrir jákvæð viðmið vegna prófunar á nýju cDNA safni úr skúflöngum. 
Rás Vísir áfram Vísir afturábak Stærð búts (bp.) 
1 LIBELBFOR LIBELBREV 345 
2 LIBTRYFOR LIBELBREV óþekkt 
3 LIBCHYMAFOR LIBCHYMAREV 378 
4 β-actin F β-actin F 55 
5 H2O H2O 0 
6 GadActF GadActR 588 
7 APN4 APNR8 1368 
8 APF1 APNR8 1359 
9 Stigi Fermentas 200bp DNA Ladder #SM0633. 
10 Tóm rás. 
 

 
Mynd 59.  Agarósarafdráttur í 1,0% hlaupi fyrir prófun á nýju cDNA safni úr skúflöngum gagnvart 

þekktum vísum fyrir jákvætt viðmið auk eins vísapars gagnvart geni alkalísk fosfatasa.  Rásir þær 

sömu fyrir báða myndirnar. 1 elastasi (345 bp.),  2.  trypsins (óþekktur fjöldi bp.),  3.  cymotrypsin 

(378 bp.),  4. β-actin (55 bp.), 5.  vatn,  6. β-actin (588 bp.),  7.  alkalískur fosfatasi (1368 bp.),  8. 

alkalískur fosfatasi (1359 bp.), 9 Stigi Fermentas 200bp DNA Ladder #SM0633.  10.  Tóm.  A.  

„Oligo T” sem sniðmót.  B.  „Random” hexamerur sem sniðmót. 

Nú fengust jákvæðar niðurstöður og svar við mögnun á vísum fyrir jákvæð 

viðmið, þ.e. β-actin og elastasa, sem hafði ekki fengist úr eldri cDNA söfnum.  Tafla 

17 sýnir samsetningu vísa í tilrauninni.  Samsvarandi tilraun var gerð fyrir þarma 

RNA sem sýndi sömu niðurstöður (gögn ekki sett fram hér).  Á myndum 59A og B  

og á rás 1 sést band fyrir elastasann af réttri stærð 345 bp., en á rás 2 mátti sjá að 

nokkur bönd fengust en ekkert þeirra sterkt og því líklega um gerving að ræða.  Rásir 

3 og 4 sýndu einnig sterka svörun af réttri stærð fyrir chymotrypsin 378 bp. og β-
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actin 55. bp í rás fjögur.   Vatn var sett sem sniðmát á rás fimm sem neikvætt kontról 

og sýndi enga svörun eins og vonast var til.  β-actin á rás sex sýndi einnig mjög 

sterkt band og einnig mátti greina einhverja gervinga með í rásinni.  Einnig var sett 

með í þessa tilraun tvö pör af vísum fyrir þreifun á geni alkalísks fosfatasa (sjá töflu 

17 og mynd 59A og B rásir 7 og 8). 

Ekkert sást fyrir fyrra parið í rás sjö en sterkt band kom fram í rás átta við u.þ.b. 

270 bp. það band var reyndar ekki af réttri stærð miðað við það sem búist var við og 

því líklega einungis gervingur.  Þegar hér var komið við sögu var ljóst að jákvæð 

viðmið voru að sýna svörun og því hægt að gera ráð fyrir því að cDNA söfnin hafi 

verið í lagi og þreifun fyrir geni alkalísks fosfatasa gæti hafist. 

3.9.3. Tilraunir til einþáttunar AP með nýjum cDNA söfnum. 

Á mynd 60 má sjá yfirlitsmynd af þeim vísum sem voru til gagnvart geni alkalísks 

fosfatasa til að reyna að fá fram mögnun gensins.  Sett var upp tilraun þar sem öll 

möguleg pör vísa voru prófuð á nýjum cDNA söfnum.  Ekki verður farið yfir allar 

samsetningar hér þar sem niðurstöður þeirra voru allar neikvæðar.  Samsetningu eins 

hluta af þessari tilraun má sjá í töflu 18.  Keyrt var samkvæmt áður lýstu 

keyrsluforriti fyrir PCR hvörf.  Mynd 61A og B sýnir agarósarafdrátt af PCR 

hvörfunum fyrir þessa samsetningu vísa.  Einungis vísar fyrir β-actin sýndu svörun 

með réttri stærð en umtalsvert af öðrum böndum af ólíkum stærðum fyrir önnur sýni.  

Öll þessi bönd sem sáust í öðrum sýnum voru metin sem gervingar.  Ákveðið var að 

prófa að endurtaka þessar samsetningar við annað samþéttingarhitastig, breyta úr 

50°C í 56°C, og meta þannig hvort sama mynstur gervinga kæmi fram.  Niðurstöður 

tilraunarinnar staðfestu að einungis gervingar væru að magnast í þessum sýnum þar 

sem engin bönd fengust nema fyrir jákvætt viðmið (gögn ekki sýnd). 

 

 
 

Mynd 60.  Yfirlitsmynd af vísum sem til eru gagnvart geni alkalísks fosfatasa úr Atlantshafsþorski 

(Gadus morhua).  Bláar tölur vísa til basapara og svartar til amínósýra.  Bláar örvar eru eldri vísar en 

grænir eru nýir. 
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Mynd 61.  Rafdráttur í 1,0% agarósahlaupi á PCR hvörfum með vísum gagnvart geni alkalísks 

fosfatasa með nýju cDNA safni úr skúflöngum fengið með „random” hexamers.  A. Rásir sjá töflu 18 

A1 – A10.  B.  Rásir sjá töflu 18 B1-B10. 

Hreiðrað (e. nested) PCR var framkvæmt á öllum mögulegum samsetningum.  

Hreiðrað PCR felst í því að notað var sýni úr fyrri PCR hvörfum sem sniðmót og 

mögnun reynd með vísum sem falla innan þess svæðis gensins sem vísar sniðmóts 

áttu við.   

 

Tafla 18.  Samsetning á vísum fyrir þreifun á geni alkalísk fosfatasa í nýju cDNA safni úr þörmum og 
skúflöngum. Sjá mynd 61A og B fyrir vísan í rásir í töflu. 

 Rás vísir áfram vísir afturábak stærð búts (bp.) 
 A1 APN6 APNR2 411 
 A2 APN6 APNR3 432 
 A3 APN6 APR2 649 
 A4 APN6 APNR8 684 
 A5 APN1 APNR2 142 
 A6 APN1 APNR3 163 
 A7 APN1 APR2 380 
 A8 APN1 APNR8 144 
 A9 Stigi Fermentas 200 bp. DNA Ladder #SM0633. 
 A10 Tóm rás. 
 B1 APF2 APNR2 123 
 B2 APF2 APNR3 144 
 B3 APF2 APR2 361 
 B4 APF2 APNR8 396 
 B5 GadActF GadActR 588 
 B6 GadActF -ensím GadActR -ensím - kontróll 
 B7 H2O H2O - kontróll 
 B8 GadActF GadActR + kontróll 
 B9 Stigi Fermentas 200 bp. DNA Ladder #SM0633. 
 B10 Tóm rás. 
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Tafla 19.  Samsetning á vísapörum fyrir þreifun á geni alkalísks fosfatasa í nýju cDNA safni úr 
þörmum og skúflöngum. 

 Rás vísir áfram vísir afturábak stærð búts (bp.) 
 1 APF3 APR3 1393 
 2 APF3 APR4 1006 
 3 APF3 APR5 1186 
 4 APF4 APR3 1303 
 5 APF4 APR4 916 
 6 APF4 APR5 1096 
 7 GadActF GadActR 588 
 8 H2O 
 9 Stigi Fermentas 200 bp. DNA Ladder #SM0633 
 10 Tóm 
 

Samsetningar og niðurstöður þessara PCR hvarfa finnast í viðauka 7.3.2.  Keyrt 

var samkvæmt áður lýstu keyrsluforriti fyrir PCR hvörf en þær gáfu engar 

niðurstöður fyrir genið sem sóst var eftir.  Ráðist var í að setja saman enn nýja vísa 

en nú var stuðst við stutta röð sem fannst í genabanka CODGENE í Kanada 

(www.codgene.ca) fyrir alkalískan fosfatasa.  Með því má festa frekar niður 

basaraðir vísanna og hafa minni breytileika í þeim. 

Keyptir voru tveir áfram vísar og þrír afturábak og sett var upp tilraun sem prófaði 

allar mögulegar samsetningar á nýjum vísum, án þess að blanda við fyrri vísa.  

Samsetningu vísa í þessari tilraun má sjá í töflu 19.  Keyrt var samkvæmt áður lýstu 

keyrsluforriti fyrir PCR hvörf nema samþéttingarhitastig var 54°C í stað 50°C. Mynd 

62A, sýnir árangur við mögnun AP  gensins með nýju vísunum, má sjá að band af  
 
 

 
Mynd 62.  Rafdráttur í 1,0% agarósahlaupi fyrir prófun á nýjum vísum.  A.  Rásir.  Sjá töflu 8.  B.  

Endurrafdregið sýni úr rás 6 á mynd A fjórum vikum eftir að PCR hvarf var framkvæmt.  
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réttri stærð fékkst fyrir eitt vísaparið (APF4 – APR5) auk tveggja annarra banda.  

Aðrir vísar gáfu ekkert svar. 

Ekki var mögulegt að halda áfram vinnu við þetta sýni s.s. endurmögnun og 

raðgreiningu fyrr en fjórum vikum eftir að PCR hvarfið var framkvæmt.  Þegar 

komið var að sýninu aftur og það rafdregið fyrir raðgreiningu kom einungis fram 

smurningur á hlaupinu líkt og sýnið hefði brotnað niður (mynd 62B).  

Reynt var að endurtaka þetta hvarf með engum árangri þrátt fyrir að prófað hafi 

verið að breyta samþéttingarhitastigi.  Þetta voru mikil vonbrigði og frekari vinnu við 

einþáttun gensins frestað þar sem heyrst hafði af stóru raðgreiningarverkefni úr 

Atlantshafsþorski.  Vonast er til að niðurstöður þeirra gefi hluta gens þess svo það 

megi búa til vísa með litlum eða engum breytileika til að þreifa fyrir geninu. 
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4. Umræða. 

4.1. Hreinsun alkalísks fosfatasa úr skúflöngum. 

Skúflangar, sem eru hluti af meltingarvegi sumra fiska, eru aragrúi fingurlaga tota 

sem eru lokaðar í annan endann og staðsettar fyrir neðan magaopið fyrir framan 

þarminn [76].  Upptaka næringarefna í meltingarvegi þorsks er talin vera að stærstum 

hluta í skúflöngum og því líklegt að meltingarensím séu tjáð í miklu magni í 

tengslum við þá [68].  Hlutverk alkalísks fosfatasa er eins og áður kom fram hulið 

dulúð.  Ensímið er tjáð í miklu magni í skúflöngum, en alls óvíst að hlutverk þess sé 

sem hluti af melingarensímum í þörmum þorska [15]. 

Hreinsunarferli fyrir ensímið hefur verið lýst og var hann framkvæmdur í 

megindráttum óbreyttur nema hvað hann var styttur, þar sem ekki var þörf á frekari 

súlukeyrslum til að ná ensíminu hreinu [16]. 

Hreinsun á fenyl Sepharósa, sem byggir á vatnsfælnum hrifum, gekk vel en 

heimtur voru heldur lægri en við birtan hreinsunarferil, eða um 73% í stað 90%.  

Umtalsvert hærri hreinsunarstuðul fékkst af súlunni, 11 í stað 1,8 (sjá töflu 5). 

Hlaupsíun ensímins með Sephacryl S-300 gekk ekki alveg jafnvel þar sem 

keyrslan gaf enga hreinsun á ensíminu hvað próteinmagn varðar (tafla 6) og virkni 

alkalísks fosfatasa mældist yfir allt einangrunarsvið súlunnar.  Heimtur af súlunni 

voru rétt tæp 50% til samanburðar við 76% í birtum hreinsunarferlum.  Hér var þó 

notast við Sephacryl S-300 í staðinn fyrir Sephadex G-25 súlu í áðurbirtu ferli, en þó 

fékkst góð afsöltun á sýninu fyrir keyrslu þess inn á Q-Sepharósasúlu. 

Gerð var athugun á því hvort þéttni sýnisins hefði getað haft áhrif á 

greiningarhæfni Q-Sepharósasúlunnar.  Samanburður á sýni sem fór óþynnt á súlu og 

sýnis sem hafði verið þynnt aukalega var framkvæmdur og gaf mjög ólíkar 

niðurstöður (mynd 15).  Sýnið sem hafði verið þynnt aukalega gaf skarpan 

samhverfan topp í virkni alkalísks fosfatasa af skiljuninni og gaf þannig einnig 

hreinsun á ensíminu (gögn ekki sýnd).  

Við hreinsun ensímsins á Q-Sepharósasúlu, sem er katjónaskiptir, gleymdist í 

fyrstu að stilla sýrustig á pH 9,0, sem er nauðsynlegt til að fá bindingu ensímsins við 

súlefnið.  Mikið af ensíminu lak því í gegnum súluna.  Eftir losun annarra próteina af 

súlunni var fyrra gegnumflæðið sett aftur á súluna eftir að sýrustig hafði verið stillt 

að pH 9,0.  Samanburður á þessum tveimur keyrslum með SDS rafdrætti er mjög 
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áhugaverður m.t.t. hreinsunar (mynd 17), þar sem einkennandi band við ~100 kDa 

var mjög ríkt í fyrri keyrslunni.  Safna þurfti í tvennu lagi af fyrri keyrslunni til að 

hreinsa frá þetta ~100 kDa prótein en ekki var ástæða til þess fyrir seinni keyrsluna.  

Ef litið er til aukningar í eðlisvirkni má sjá að söfnin þrjú voru að gefa eðlisvirkni á 

bilinu 190 – 300 U/mg og hreinsunarstuðla á bilinu 44 - 101.  Hér voru 

heildarheimtur af Q-Sepharósakeyrslum þó einnig lægri miðað við áður birtan 

hreinsunarferil eða tæplega 42% í stað 76% [16]. 

Af þessu má velta upp þeirri spurningu um hvort breyta mætti hreinunarferlinu á 

þann hátt að í fyrstu sé leitast við að binda á súluna önnur prótein en alkalískan 

fosfatasa og keyra síðan gegnumflæðissýnið aftur inná súlu og binda þá ensímið.  

Þetta var þó ekki prófað en það væri áhugavert að sjá niðurstöður slíkrar tilraunar. 

Næst var sýnið hlaupsíað aftur með Sephadex S-75 súlu sem gefa mjög góða 

aðgreiningu á próteinum og fékkst hreint ensím af þessari keyrslu.  Í birtum 

hreinsunarferli var notast við Sephacryl S-300.  Mynd 18, er mynd af virkniferli 

alkalísks fosfatasa og SDS hlaupi af skammtasafni einnar slíkrar keyrslu.  Þar má sjá 

dreifingu aukabanda og hvernig mögulegt var að safna frá súlunni þannig að hreint 

ensím fengist.  Heildarheimtur af þessum keyrslum, sem var skipt upp í fimm hluta, 

voru umtalsvert lægri í samanburði við birtan feril (16% í stað 48%).  Þó verður að 

taka til greina að ensímið var ekki fullhreinsað á þessu stigi í áður birtum ferli [16]. 

Athyglisverðast er að líta á hvað hreinunarstuðlar tóku stökk uppávið eða allt frá 

433 til 839 eftir söfnum af keyrslunum (tafla 8).  Í samanburði við birtan feril sem 

aðeins gefur hreinsun uppá rúma sex við hlaupsíun á þessu stigi.  Samkvæmt töflu 8 

er eðlisvirkni ensímsins einnig orðin sambærileg við birta eðlisvirkni fullhreinsaðs 

ensíms eða á bilinu 1.320 – 2.560 U/mg. 

Þrátt fyrir að ýmislegt hafi komið uppá í hreinsun ensímsins má segja að 

heildarniðurstaðan sé góð sem gefur 16% heildarheimtur en af birtum hreinsunarferli 

voru þær 21% [16]. 

4.2. Mótefni gagnvart alkalískum fosfatasa. 

Hreinsun á fjölstofna mótefnum úr sermi gagnvart ákveðnum próteinum er oftast 

nauðsynleg til að auka sérvirkni þeirra.  Hreinsun mótefna má framkvæma á margan 

hátt og er mörgum aðferðum lýst vel í bókarköflum Andrews (2001 og 2003) [77-

79].  Oft er fyrst framkvæmd hreinsun með Protein A kyrrsettu á Sepharósaefni.  
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Prótein A sem bindur IgG sértækt og má þannig hreinsa það frá öðrum Ig úr serminu 

auk annarra sermispróteina.  Einnig er möguleiki á að binda mótefnavaka á stoðefni 

sem síðan er notað til að fiska út sértæk mótefni, ýmist með gerð súla eða með 

fellingu.  Binding mótefnis á mótefnavaka getur verið misjöfn m.t.t. hversu fast það 

binst.  Þannig þarf í sumum tilfellum aðeins að auka saltstyrk til að rjúfa tengsl milli 

þessara sameinda, en oftar en ekki eru þessi tengsl þó það sterk að lækka þarf sýrstig 

allt niður að pH 2,7.  

Upphaflega var mótefnið hreinsað á prótein A skilju sem gaf mjög góða 

niðurstöður og heimtist vel af IgG í hreinsuninni (mynd 21).  Sértækni mótefnisins 

var ekki talin mjög góð eftir þessa hreinsun og því var ákveðið að binda alkalískan 

fosfatasa á epiklóriðvirkjaðan Sepharósa til að ná fram betri hreinsun á mótefninu 

[59].  Kyrrsetning á ensíminu gekk illa og fékkst ekki há binding m.t.t. magns ensíms 

á súluefnið, sem kom beint niður á bindirýmd hennar.  Þó var jákvætt, að eftir 

kyrrsetningu var ensímið enn á virku formi.  Það var prófað með því að setja AP 

hvarflausn á súluna.  Hvarflausnin varð heiðgul þegar hún gekk niður í súlefnið sem 

er merki um að p-nítrófenól hafi myndast úr hvarfefninu p-nítrófenýl fosfati.  

Tilraunir til að binda mótefni á AP-Sepharósa súlu tókust illa, líklega vegna mjög 

lítillar bindirýmdar súlunnar.  Losun var framkvæmd með því að auka fyrst styrk 

NaCl og síðan bætt við etylenglýkóli í þrepum.  Að síðustu var sýrustig 

losunarlausna lækkað í þrepum niður að pH 2,7 (sjá töflu 11).  Mynd 25, sem sýnir 

losunarferlið, má sjá að stærsti gleypnitoppurinn fékkst þegar 0,5 M NaCl var bætt 

við keyrslulausn.  Þetta gefur til kynna að tengsl mótefnisins og mótefnavakans megi 

rjúfa með því að auka aðeins saltstyrk.  Þetta má hagnýta í öðrum tilraunum s.s. við 

mótefnasamþéttingar og fellingar.  Prófun á toppum sem fengust af hreinsuninni gáfu 

enga mótefnalitun, jafnvel óþynnt sem gefur til kynna að þéttni mótefnis hafi verið 

alltof lítil eða ekki til staðar. 

Hönnuð var uppsetning á tilraun til fínhreinsunar mótefnisins með því að nota 

„Western” þerraða himnu með mótefnavakanum.  Himnan var þerruð af hlaupi þar 

sem alkalískur fosfatasi var aðgreindur frá ~ 100 kDa aukabandi sem hafði gengið 

erfiðlega að losa út við hreinsun ensímsins.  Prófun á virkni mótefna sem fengust af 

himnunum sýndi að aðferðin var að virka mjög vel og fengust mjög góð svör í 

mótefnalitun á blettaþerruðum alkalískum fosfatasa, fullhreinsuðum, í allt að 1:800 

þynningu (mynd 23).  Það sem mesta athygli vakti var að mótefni hreinsuð af báðum 

böndunum gáfu fullkomlega samsvarandi niðurstöðu.  Þetta var óvænt niðurstaða þar 
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sem stærra bandið var af óþekktu próteini og því einungis hægt að áætla að þessi tvö 

prótein gætu haft líka samsetningu í sykrum, þ.e. bæði verið glýkóprótein. 

4.3. Massagreiningar. 

Líkt og fyrir margar aðferðir sem notast er við í lífvísindum lítur fræðileg 

aðferðafræði massagreininga út fyrir að vera mjög einföld í framkvæmd.  Að mörgu 

þarfa að hyggja á leið sýnis, sem hefur verið aðgreint með SDS rafdráttarhlaupi til 

greiningar þess á massagreini.  Þar sem uppsetning massagreina var rétt lokið hjá 

Efnagreiningarsetri Háskóla Íslands og greining próteina ný hafin var nauðsynlegt að 

fara í gegnum heilmikið af bestunaraðferðum við greiningu þessara sýna.  Vinna við 

MALDI-TOF greiningar var megináhersla vinnunnar en lítillega komið inn í vinnu 

við LC-ESI-qTOF. 

Í niðurstöðukafla komu fram niðurstöður vinnu við blettun sýna og áhrifa ólíkra 

burðarlaga (e. matrix).  Áhrif þessara þátta voru mikilvæg en skilningur á hvernig 

jónun sýnanna, sem hafa verið kristölluð inn í burðarlagið, fer fram er ófullkominn.  

Því er val burðarlags oftar en ekki byggður á prófunum og því mikilvægt að reynsla 

byggist upp innan rannsóknarstofunnar um hvaða efni og aðferðir gefi góðar 

niðurstöður og hvaða aðferðir ekki, eftir gerð sýna.  Af þeim sökum er erfitt að gefa 

út eina aðferð sem virkar, heldur þarf sá sem mælingarnar framkvæmir að vera 

meðvitaður um áhrif þessara þátta og hafa tilfinningu fyrir því hvernig megi bæta 

mælinguna [80]. 

Sýnaundirbúningur er ekki síst mikilvægur þegar fjölpeptíð eiga í hlut og leggur 

grunn að því að mæling fáist úr viðkomandi sýni.  Mörgum ólíkum aðferðum hefur 

verið lýst fyrir sýnaundirbúning allt eftir því hvaða eiginleikum á að ná fram í 

mælingunum [46, 81, 82].  Allar eiga þær þó það sameiginlegt að framkvæmd er 

afoxun á sístein og innleiddur á hana verndarhópur til að varna myndun ósértækra 

tvísúlfíðbrúa milli peptíða sem á að greina.  Algengast er að notað sé joðasetamíð, 

joðediksýra eða 4-vínylpýridin sem alkyleringarmiðla.  Hér er aðeins lýst notkun 

joðasetamíðs og því engin reynsla fengin af notkun annarra alkyleringarmiðla eða 

hvort þeir hafi áhrif á greiningu peptíðanna.  Innleiðing verndarhópsins var 

framkvæmd á próteinum sem höfðu verið aðgreind með SDS rafdrætti. 

Trypsin er vel skilgreindur próteinkljúfur og var valinn til meltu próteinanna eftir 

að þau höfðu verið alkyleruð.  Trypsinið sem fengið var frá Sigma-Aldrich er 
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dímetylerað á öllum lýsinum sem finnast innan þess sem varnar sjálfsmeltu þess 

[83].   Í grein Terry et al. [46] kemur fram að meltutími hafi áhrif á heimtur peptíða í 

mælingum, þ.e. þann fjölda peptíða sem koma fram í massarófununm.  Þannig fékk 

hann niðurstöður sem gáfu til kynna að tveggja klukkustunda melta gæfi bestu rófin 

á meðan tap á peptíðum kæmi fram ef melt væri yfir nótt.  Áhrif meltutíma var 

könnuð, allt frá tveimur klukkustundum og til þess að melta þau yfir nótt og fengust 

jafn góð róf óháð meltutíma.  Þetta gefur ákveðinn sveigjanleika í þann tíma sem 

nauðsynlegur er við framkvæmd meltu próteinbanda úr rafdregnum SDS hlaupum. 

Lýst hefur verið aukinni næmni í MALDI-TOF rófum ef lýsinberandi peptíðum er 

breytt efnafræðilega í hómóarginín [66, 84, 85].  Efnabreytingin er framkvæmd með 

O-metylísourea sem hefur sértækni á ε-amín hóp lýsíns og hvarfast því ekki við α-

amínhópinn á N-enda peptíðkeðjunnar [86].  Mögulegt er að framkvæma hvarfið 

bæði á peptíðum sem hafa verið dregin út í lausn en einnig er mögulegt að 

framkvæma hvarfið í hlaupbútnum áður en prótein eru alkyleruð og melt.  

Samanburði á þessum tveimur hvarfaðstæðum hefur verið lýst þar sem fram kom 

aukinn fjöldi toppa í rófum úr sýnum þar sem hvarfið var framkvæmt í hlaupbútnum 

[85].  Framkvæmdar voru tilraunir með báðum aðferðum sem staðfestu aukningu 

peptíða sem kom fram í massarófunum, enda ákveðin hætta fólgin í tapi á peptíðum 

við afsöltun sýnanna eftir slíkt efnahvarf á fríum peptíðum í lausn.  Að auki var ekki 

merkjanlegt að efnabreytingin hafi haft áhrif á getu trypsins til að melta próteinið. 

Með aukinni tíðni allra peptíða með hvarfi O-metylísourea fæst hámarksnæmni í 

samsvörunarleit í gagnabönkum, s.s. Mascot (www.matrixscience.com) gagnvart 

peptíðmassafingrafararófum, en grundvöllur þeirrar leitar er að til staðar séu í 

gagnabankanum upplýsingar til að bera peptíðin við.  Þannig eru aðeins rúmlega 500 

prótein skilgreind úr Atlantshafsþorski (Gadus morhua) og einungis um 200 bætast 

við ef tekið er til allra próteina úr Gadus fjölskyldunni.  En skyldleikaleit við aðrar 

tegundir fiska getur mjög auðveldlega gefið neikvætt svar, þrátt fyrir skyldleikann, 

þar sem einungis þarf breytileika í einni amínósýru í peptíðinu til að massi þess sé 

allt annar og greiningin fellur.  Því er ljóst að kafa þarf dýpra eftir upplýsingum úr 

peptíðunum sem fást í MALDI-TOF mælingum og freista þess að ná raðgreiningu á 

þeim.  Raðgreiningarróf, sem fengin eru með samtengdri massagreiningu (MS/MS), 

eru hinsvegar afar flókin og fást mjög margir niðurbrotstoppar í slíkum rófum.  

Meginjónirnar við niðurbrot peptíða eru a, b, c, og x, y z jónir þar sem b og y jónir 

sýna hæstu tíðnina (mynd 11) [42].  Massar þessara jóna liggja mjög þétt saman í 
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rófunum og eru illgreinanlegar nema með hjálp tölvutækninnar.  Einnig er möguleiki 

að senda slík róf inn í gagnabanka til samsvörunarleitar. 

Ýmsum leiðum hefur verið lýst til að einfalda þessi róf ýmist með hvörfum hópa á 

C- eða N-enda þeirra [87, 88].  Þessi efnahvörf hafa bæði þá eiginleika að með 

innleiðingu hóps á annann hvorn endann má fá upp einkennandi róf einnar 

niðurbrotstjónar sem gefur þá massa á milli toppa sem samsvarar einni amínósýru.  

Súlfónun á N-enda peptíðana er þó mjög algeng og hefur gjarnan verið framkvæmt 

hvarf með 4-súlfófenylísothíócynats inná N-enda þeirra [44, 84, 89].  Við hvarfið er 

innleiddur súlfón hópur á N-endann sem fær þannig neikvæða hleðslu og bælir niður 

jónir sem ella hefðu plús hleðslu á N-endanum.  Þegar tekin eru samtengd massaróf 

af toppum sem fást í peptíðrófunum, fást róf þar sem y-jónir komast nær 

einvörðungu á flug í gegnum flugrörið og að nema sem gefur þannig topparóf sem er 

auðlesið með massa einnar amínósýru á milli þeirra.  Ókosturinn við þetta efnahvarf 

er að tíðni toppa í peptíðrófunum fellur mjög mikið vegna innleiðingar þessara 

neikvæðu hleðslna, sem annars hefðu haft plús hleðslu og komast þar með ekki á 

flug inn í flugrör massagreinisins að nemanum.  Oft á tíðum fengust jafnvel engin róf 

eftir hvarf  súlfónhópsins, líklega vegna þessarar sömu neikvæðu hleðslu. 

Raðgreining peptíðanna gekk best á styttri peptíðum þar sem róf stærri peptíða 

sýndi venjulega enga massatoppa við efri hluta (hærri massa) innan rófanna.  Þannig 

fékkst oftar en ekki aðeins hluti af amínósýruröð peptíðanna.  Einnig kom fyrir, að 

þótt toppar fengust í MS rófi, gáfu MS/MS róf enga niðurstöðu líkt og ekki hefði 

tekist að hvarfa súlfónhópinn inn á peptíðið.  Átæðan fyrir því var ókunn en 

hugsanlega tengd einhverskonar óvirkjun N-enda gagnvart hvarfi s.s. með 

hringlokun ef glútamín eða glútamik sýra eru staðsett á N-enda.  Samhliða þessum 

prófunum á aðferðum voru prófaðar ýmsar stillingar á MALDI tækinu til að fá fram 

aukna tíðni í rófin eða bæta upplausn þeirra.  Síðasta sumar fengum við svo 

heimsókn frá tæknimanni Bruker, framleiðanda tækisins, sem gaf okkur heilmiklar 

upplýsingar um hvernig mætti stilla tækið og almenna vinnu með það sem var okkur 

mikils virði. 

4.4. Einangrun himnuhluta úr þarmaþekjufrumum. 

Frumuþekja þarma er samsett af einföldu lagi skautaðra frumna.  Skautaðar 

frumur eru tengdar saman á þéttum samskeytum (e. tight junction) og mynda þannig 
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tvo aðskilda hluta frumuhimnunnar.  Hlutinn sem snýr inn að undirliggjandi stoðvef 

kallast neðri hluti (e. basolateral eða contraluminar) en sá hluti sem snýr út í hol 

þarmana kallast efri hluti (e. apical).  Efri hlutinn hefur oft einnig verið nefndur 

burstalag (e. brush border) vegna fjölda örsmárra tota sem þekja þennan hluta.  Lengi 

hefur verið vitað, að samsetning þessara frumuhimnuhluta er ólíkur m.t.t. lípíða og 

próteinsamsetningar [90, 91].  Þannig líkist  neðri hluti frumunnar meira samsetningu 

frumuhimna óskautaðra fruma.  Burstalagshlutinn er hins vegar frábrugðin og 

inniheldur hærra magn glýkósphingólípíða eða allt að 30% [92].  Glýkósphingólípið 

eru að auki talin liggja nær eingöngu á ytra umslagi frumuhimnunnar sem veldur því 

að þau eru meira en 50% af lípíðum ytra umslags burstalagshimnunnar.  

Sýnt hefur verið fram á að samskipti kólesteróls við önnur lípíð innan 

frumuhimnunar eru ólík eftir gerð lípíðanna og minnkar sækni þess í lípíðin í 

eftirfarandi röð: sphingómýleín > fosfatidylserín > fosfatidylkólín > 

fosfatidyletanólamín og með aukinni ómettun kolefniskeðjanna [93].  Ástæðan fyrir 

þessu er að ómettun í kolefniskeðjunni gerir það að verkum að hið flata steról 

hringkerfi kólesteróls á ekki sama möguleika til að ásogast jafn þétt að lípíðunum.  

Kólesteról sem er nokkuð jafndreift innan beggja umslaga frumuhimnunnar sýnir 

þannig hæfni til að mynda þéttar pökkuð svæði eða örklasa (e. micro-domains) innan 

frumulagsins þá helst með glýkósphingólípíðum.  Glýkósphingólípíð innihalda að 

stærstum hluta langar mettaðar kolefniskeðjur, ólíkt fosfólípíðum, sem hafa frekar 

ómettaðar kolefniskeðjur.  Þannig fæst grundvöllur fyrir þessum örklösum í ytra 

umslagi frumuhimnu burstalagsins með samneyti glýkósphingólípíða og kólesteróls. 

Seint á níunda áratugnum settu Simons og van Meer fyrstir fram tilgátu um tilvist 

lípíð verkvangs fyrir myndun burstalagshimna í Golgi, sem síðar leiddi af sér 

hugmyndina um himnufleka [92].  Himnuflekar eru eins og áður hefur komið fram 

þéttar pökkuð svæði rík af sphingólípíðum og kólesteróli.  En hvað um hlutverk 

próteina innan þessara himnufleka? 

Sýnt hefur verið fram á að ákveðin prótein liggi innan þessara himnufleka og 

annarra sem liggja utan þeirra í frumuhimnunni [69, 94].  Það sem hefur mest áhrif á 

það hvort prótein liggi innan himnufleka er umhverfi þ.e. amínósýrugerð þess hluta 

próteinsins sem gengur í gegnum himnuna eða hluta hennar og gefi því þannig 

ákveðið heimilisfang s.s. vegna vatnsfælinna hrifa, vetnistengja auk lípíðskeljarinnar 

sjálfrar [95].  Einnig er heill flokkur próteina, GPI-tengd prótein, talin liggja innan 

þessara himnufleka í gegnum glýkósylfosfatidylinisítól ankkeri sem almennt eru talin 
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hafa langar og ómettaðar kolefniskeðjur [22, 95, 96].  Alkalískur fosfatasi tilheyrir 

þessum flokki próteina og hefur verið sýnt fram á tilvist hans í burstalagshimnu 

þarmaþekjufruma í Atlantshafsþorski (Gadus morhua) [16, 94]. 

4.4.1. Auðkenning burstalagshimna. 

Athugun á tjáningu alkalísks fosfatasa in vivo var athuguð með mótefnalitun á 

vefjasýnum úr efri og neðri hluta þarmsins auk skúflanga.  Alkalískur fosfatasi, er 

talin vera tengdur burstalaginu í gegnum GPI ankker [97].  Litunin sýndi að ensímið 

er tjáð mjög sterkt í burstalagi frumnanna í öllum þessum hlutum og staðfestir 

tengingu ensímsins við burstalagið.  Einnig var gerð athugun á amínópeptíðasa N 

sem einnig er merkiensím fyrir burstalagið og gengur einu sinni í gegnum himnuna á 

einkennandi svæði við N-enda ensímsins [98].  Mótefnalitun sýndi tjáningu 

ensímsins einnig í burstalaginu, en þó má ekki túlka þær niðurstöður of sterkt þar 

sem mótefnið var vakið gagnvart sama ensími úr svíni. Það virðist þó sýna góð 

krosstengsl við þorskaensímið. 

Einangrun burstalagshimna úr ýmsum lífverum og lífærum hefur verið lýst [63, 

64, 99-102].  Algengasta aðferðin nú við einangrun þeirra er hagnýting Mg2+ til að 

fella niður himnur sem bera hátt hlutfall fosfólípíða.  Þannig er möguleiki að þátta í 

sundur neðri  hluta sem hefur hærra hlutfall fosfólípíða og burstalagshimnur sem eru 

ríkari af glýkósphingólípíðum og glýkólípíðum sem bera ekki þessar hleðslur [63, 

64]. 

Fyrir einangrun burstalagshimna úr þarmaþekju Atlantshafsþorsks fékkst, að 

hlutfallsleg virkni alkalísks fosfatasa, sem er mjög gjarnan notaður sem merkiensím 

fyrir burstalagið, var um 27% eða 52% af heildarsýni eftir því hvorri aðferðinni var 

beitt (myndir 29 og 30) þar sem aðferð Booth og Kenny (1974) kom betur út.  Þetta 

hlutfall fellur vel að áður birtum niðurstöðum sem sýna þetta hlutfall á bilinu 13% til 

26%. 

Succinate dehydrogenasi er hvatberaensím sem var mælt til að meta aðskilnað 

hvatbera frá öðrum frumuhlutum.  Önnur ensím hafa verið mæld sem merkiensím 

fyrir hvatbera, s.s. cytokróm c.  Fellingarskrefið með Mg2+ sýndi ríflega tvöfalda 

aukningu í hlutfallslegri eðlisvirkni succinat dehydrogenasa (mynd 31A).  Það er 

einnig í samræmi við birtar niðurstöður á merkiensímum hvatbera þar sem notast er 

við Mg2+ fellingu.  Önnur merkiensím sem voru mæld sýndu ekki marktæka 
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aukningu í neinum hluta einangrunarferilsins nema Na+/K+ ATPasi sem er 

merkiensím fyrir neðri hluta frumunnar. 

Hlutfallsleg eðlisvirkni Na+/K+ ATPasa sýndi hins vegar ríflega tvöfalda aukningu 

í burstalagshluta sem er í mótsögn við niðurstöður annara tilrauna þar sem hann er 

oftast allsráðandi sem merkiensím neðri hluta frumunnar.  Ástæðurnar fyrir þessu eru 

ókunnar og standa yfir rannsóknir, á rannsóknarstofu Dr. Bjarna Ásgeirssonar, á 

þessari óvenjulegu staðsetningu.  Þar hefur reyndar komið í ljós að mælingar á virkni 

ensímsins hafa verið vandkvæðum bundnar og ekki fengist staðfesting á því hvort 

þessi aukning sé raunveruleg eða bundin við aðferðafræðina sem notast hefur verið 

við.  Því kann hluti af þessari virkni að skýrast frá öðrum ATPösum eða fosfatösum í 

þessum hluta. 

4.4.2. Auðkenning himnufleka. 

Vísindaheimurinn hefur tekist á um tilvist himnufleka þar sem upphaflega var 

erfitt að sýna fram á tilvist þeirra in vivo og notkun ójónaðra sápa við einangrun 

þeirra einungis talin ýta undir myndun þeirra in vitro.  En á síðustu árum hafa komið 

sterkar vísbendingar um tilvist þeirra in vivo, en andmælendur kenningarinnar um 

tilvist þeirra höfðu notað það sem sín sterkustu rök að ekki hefði tekist að sýna fram 

á tilvist þeirra in vivo [103].   

Rannsóknir okkar byggðu á einangrun himnufleka með Triton X-100 sem hefur 

mest verið notuð við einangrun himnufleka, auk þess sem prófaðar voru ólíkar 

aðferðir fyrir aðskilnað þeirra frá öðrum hlutum. Súkrósastiglar hafa verið hagnýttir 

fyrir aðgreiningu frumuhluta um langan tíma.  Ýmsum samsetningum þeirra hefur 

verið lýst bæði þrepaskiptum og línulegum sem byggir á því að dreifing himnuhluta 

innan stigulsins fæst með ólíkri eðlisþyngd þeirra hluta sem á að aðgreina.  

Himnuflekar eru eðlisléttir og er sýni því venjulega komið fyrir í botni spunaglass.  

Þeir skríða síðan upp eftir stigli vegna léttrar eðlisþyngdar sinnar.  Einnig hafa komið 

fram önnur efni, Percoll™ (Amersham Bioscience) og OptiPrep® Density Gradient 

Medium (Sigma-Aldrich), sem mynda stigla og hafa verið notuð með góðum árangri 

við aðgreiningu ýmissa frumna, vírusa og himnuhluta.  Þessi efni hafa ekki verið 

mikið notuð við einangrun himnufleka, en þó hefur verið lýst aðferðum með notkun 

Optiprep en ekki Percoll, nema þá sem hluta af ferlinu [104]. 
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Gerðar voru athuganir á einangrun himnufleka með því að hagnýta Percoll með 

tveimur ólíkum styrkjum þar sem helsti eiginleiki þess efnisins er að ekki er þörf 

fyrir ofurskilvindun.  Ágætis niðurstöður fengust úr þessum tilraunum og náðist 

góður aðskilnaður himnufleka frá botnssýni. Mælingar á virkni ensíma sem voru 

framkvæmdar voru á sýnum stigulsins, auk þreifunar fyrir GM1, sýndu öll einkenni 

himnufleka.  Hins vegar er ókostur við notkun Percolls að nauðsynlegt getur verið að 

fjarlægja efnið úr sýnum fyrir lífefnafræðilegar mælingar, s.s. próteinmælingar, sem 

krefst notkunar ofurskilvindu. 

Því var ákveðið að gera tilraunir með súkrósastiglum, bæði þrepaskiptum og 

tveimur ólíkum línulegum stiglum.  Niðurstöður þessara tilrauna gefa til kynna að 

val á gerð rétts stiguls sé mikilvæg, allt eftir því hverju leitað er eftir að ná fram.  Þar 

sem himnuflekar eru efalaust misleitir má fá fram dreifingu þeirra í línulegum stigli, 

sem sýnir misleitni þeirra.  Þannig mátti sjá mun á dreifingu á virkni alkalísks 

fosfatasa í tveimur ólíkum súkrósastiglum, annars vegar 35 – 15% og hins vegar 50 – 

25%.  35 -15% stigullinn gaf nokkuð jafndreifða virkni yfir mestan hluta stigulsins 

og  var á mörkum þess að greina mætti afgerandi aðskilnað frá leysanlega hluta 

sýnisins í botni glasanna.  50 – 25% stigullinn gaf hins vegar góðan aðskilnað frá 

leysanlega hlutanum í botni glassins og virkni alkalísks fosfatasa lyftist hærra í 

stiglinum og spannaði þannig minna svæði innan hans.  Prófun á þrepaskiptum 

súkrósa þar sem sýni var stillt á 40% og lagt ofaná það 35% súkrósi sem var að 

síðustu lagður með hreinni HBS lausn gaf hins vegar þéttingu á skilum 35% og 

hreinnar lausnar en aðrir skammtar sýndu nánast enga virkni alkalísks fosfatasa og 

mjög lágt prótein og kólesteról magn.  Með þessum niðurstöðum má álykta að það 

ráðist af eðli þeirra rannsókna sem á að framkvæma í framhaldi af einangrun 

himnufleka hvaða aðferð við einangrun þeirra er valin.  Ef verið er að leita eftir því 

hvernig ákveðin prótein dreifast innan himnufleka er líklegast best að velja línulegan 

stigul og styrk hans efir því hversu góðan aðskilnað á að reyna fá fram í misleitum 

himnuflekum.  Ef hins vegar á að framkvæma leit himnuflekapróteina innan 

himnufleka í heild er best að ná fram sem bestri þéttingu sýnisins og nota 

þrepaskiptan súkrósastigul. 

Lípíðsamsetning himna er eins og áður kom fram ólík og var framkvæmd greining 

á samsetningu fosfólípíða innan annars vegar burstalagshimna og himnufleka með 

hagnýtingu á 31P-NMR.  31P-NMR gefur möguleika á bæði þátt- og magnbundinni 

mælingu fosfólípíða sem dregin hafa verið út úr sýnum og hefur aðferðin reynst 
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nákvæm [61, 105].  Framkvæmd var þáttbundinn mæling og kom fram mikil munur 

á milli þessara himnuhluta m.t.t. samsetningar á fosfólípíðum, sérstaklega með tilliti 

til fosfatidylkólins og sphingómýelíns.  Burstalagshimnur sýndu mjög hátt hlutfall 

fosfatidylkólin (72%) og fosfatidyletanólamín var aðeins 4%.  Þetta er nokkuð ólíkt 

hlutfall en birt hefur verið úr öðrum lífverum þar sem hlutfall þessara tveggja lípíða 

var mælt.  Í rottu er þetta hlutfall 39% fosfatidyletanólamín og 21% fosfatidylkólin 

[106] en í kanínu, 35% fosfatidyletanólamín og 30% fosfatidylkólín [107].  

Mælingar á fosfólípíðhlutfalli himnufleka þorsks gaf hins vegar allt aðra mynd, þar 

sem sphingómýelín var í yfirgnæfandi magni hlutfallslega eða 74%.  

Alkylasylfosfatidylkólín mældist 7% en ekkert fosfatidylkólin greindist.  Samkvæmt 

þessu háa magni sphingómýelíns má ráða að góð einangrun á himnuflekum hafi 

fengist. 

Áhugi okkar lá í því að finna skilgreind himnuflekaprótein í þessum sýnum til 

staðfestingar á því að himnuflekar fyndust í burstalagi þekjufrumna í 

Atlantshafsþorski og var því einangrun þeirra venjulega framkvæmd með 

þrepaskiptum súkrósa.  Próteinauðkenning var síðan framkvæmd með 

massagreiningum á próteinböndum sem höfðu verið aðgreind á SDS rafdráttargeli.  

Fimm prótein hafa verið skilgreind úr þessum sýnum, en róf margra annarra eru til 

sem hafa ekki en gefið marktæka niðurstöðu í samsvörunarleit.  Ástæða þess er án 

efa skortur á upplýsingum um skilgreind prótein og eins að raðgreining á heildar 

DNA hefur ekki verið lokið á Atlantshafsþorski.  Án þessara upplýsinga er erfitt að 

hagnýta sér eingöngu peptíðmassafingrafararóf og raðgreining peptíðanna gríðarlega 

mikilvægur hluti rannsóknarinnar.  Með raðgreiningu er hægt að framkvæma annars 

konar samanburðarleit þar sem bornar eru saman amínósýruraðirnar en ekki massar 

þeirra.  Með því má oft finna eða fá vísbendingu um hvaða próteini peptíðið tilheyrir. 

Þrátt fyrir þennan annmarka hafa fundist fimm prótein með MALDI-TOF á 

sýnum sem skorin voru upp úr rafdráttargeli (tafla 14), öll skilgreind í öðrum 

lífverum.  Aðeins eitt þessara próteina hefur þó verið skilgreint sem 

himnuflekaprótein, dynein, en ákveðin vafi leikur á niðurstöðu samsvörunarleitar í 

því tilviki vegna stærðar þess sem er um 534 kDa en var staðsett við ~100 kDa í 

SDS hlaupinu.  Einnig fannst β-actin sem hefur hlutverk í undirliggjandi 

frymisgrindinni og er mjög algengt að það greinist með í himnuflekasýnum [35, 64].  

Mestur árangur í staðfestingu á próteinum fékkst með raðgreiningu peptíða úr annars 
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vegar „voltage-dependent anion channel 2” sem finnst bæði í himnum hvatbera og 

frumuhimnunnar og hins vegar prohibitins, skilgreint sem hvatberaensím.  Við 

greiningu á prohibitin fékkst mjög góð staðfesting á próteininu með því að 

framkvæma fyrst samsvörunarleit á raðgreindu peptíðinu við kanadískan gagnabanka 

þar sem unnið er að raðgreiningu DNA úr Atlantshafsþorski (Gadus morhua).  Eftir 

að sú DNA röð sem þar fannst var þýdd í alla lesramma fannst öll amínósýruröð 

prohibitins úr þorski, auk þess sem massar trypsinmeltra peptíða þess pössuðu 

fullkomlega við peptíðmassafingrafararófið.  Mestu vonbrigðin við greiningar á 

próteinum úr himnuflekasýnum með massagreiningum var að þrátt fyrir að mælingar 

á virkni alkalísks fosfatasa í sýnum, „Western” þerrun og sýnilegs bands við rétta 

stærð ensímsins í SDS hlaupi tókst ekki að fá fram auðkenningu þess með 

massagreiningum.  Ástæður þess eru ókunnar. 

LC-ESI-qTOF mælingar gáfu hinsvegar fleiri auðkennd prótein eða 13 (tafla 15).  

Í þeim lista er að finna bæði hvatberaprótein og eins betur skilgreind 

himnuflekaprótein, þar á meðal amínópeptiðasa N, villin 2, tubulin beta 6 og 2.  Að 

auki fengust marktæk skor á prótein sem fundist höfðu með MALDI-TOF eða 

prohibitin, “voltage dependent anion channel 2” og β-actin.   En einnig fengust önnur 

hvatberaením svo sem cytochrome c oxiðasi “heat shock protein 90” og “soulute 

carrier family 25”, sem gefur til kynna að sýnið hafi borið einhverja mengun frá 

hvartberum.  Þá kom einnig fram Na+/K+ ATPasi sem er merkiensím fyrir neðri hluta 

(e. basolateral) þekjufrumunnar sem sýnir að sýnið hafi einnig verið mengað með 

þeim hluta.  Þessar niðurstöður hafa valdið ákveðnum áhyggjum en þó hefur þessi 

tilraun aðeins verið framkvæmd einu sinni og því ekki staðfestar lokaniðurstöður. 

4.4.3. Einangrun himnufleka án súkrósastigla. 

4.4.3.1. Blár svipríkur rafdráttur. 

Prófun á einangrun próteinflóka var framkvæmd með bláum svipríkum (e. blue 

native) rafdrætti [56].  Notast var við burstalagshimnur sem einnig voru inkúberaðar 

í Triton X-100 og þannig vonast til að mögulegt væri að rafdraga himnufleka í 

sundur.  Með þessu móti væri einnig möguleiki að fjölleitni þeirra kæmi í ljós eftir 

stærð, en fyrsta vídd þessa kerfis byggir á aðgreiningu próteinflóka, sem eru síðan 

aðgreindir með venjulegum SDS rafdrætti sem brýtur upp flókann í stök prótein. 
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Massagreiningar á blettum í tvívíðum hlaupum gáfu ekki niðurstöður nema fyrir 

tvo þeirra með mjög góðu marktæku skori við samsvörunarleit.  Annars vegar fannst 

“heat shock protein 60” og hins vegar glútamat dehydrogenasi.  Þau eru bæði staðsett 

í hvatbera og teljast því lítið áhugaverð gagnvart rannsókninni.  Framkvæmd þessarar 

tilraunar var gerð þegar mælingar á trypsinmeltum sýnum úr hlaupi voru ekki 

komnar á fullan skrið sem kann að hafa haft áhrif á greiningu þessara sýna.  Þótt 

aðeins hvatbera ensím hafi fundist, er aðferðin að skila próteinflókum úr Triton X-

100 meðhöndluðum sem líta má á sem himnuflekasýni [108, 109].  Því má gera ráð 

fyrir að aðferðin gæti gefið góðar niðurstöður þegar unnið verður með hana frekar 

við rannsóknir á himnuflekum úr þarmaþekju Atlantshafsþorsks (Gadus morhua). 

4.4.3.2. Notkun mótefnis til einangrunar á himnuflekum.   

Mótefnafellingar eru víða notaðar í rannsóknum á himnuflekum en með því má 

einangra einsleitari himnufleka [72].  Mótefni gagnvart alkalískum fosfatasa var 

notað hér til að framkvæma mótefnafellingu úr himnuflekasýni sem tókst ágætlega.  

Einkennandi bandamynstur kom fram í SDS rafdráttarhlaupi, jafnvel í rás með 

neikvæðu viðmiði.  Eina skýringinn á uppruna þessara banda er að þau komi frá 

kyrrsetna mótefninu eða stoðefninu sjálfu.  Bönd sem fengust í hlaupinu voru skorin 

úr til massagreininga.  Massagreiningar á þessum sýnum gáfu ekki neina marktæka 

auðkenningu á þessum próteinum.  Einnig var prófað að setja upp súlu með sama 

stoðefni og notað var við mótefnafelinguna og fengust sterk bönd í SDS hlaupi fyrir 

nokkur prótein sem reynt var að massagreina í MALDI-TOF.  Samsvörunarleit gaf 

hér einnig enga niðurstöðu en ágætis massaróf fengust.  Í þessum rófum mátti finna 

einkennadi toppamynstur sem upphaflega var talið að væru utanafkomandi mengun 

enn voru ekki einkennandi keratíntoppar.  Reynt var að raðgreina þessa toppa og 

tókst að raðgreina tvö peptíð sem samsvörunarleit á amínósýrunum gáfu upp að væru 

IgG úr kanínu í báðum tilfellum.  Svo virðist sem IgG sé viðloðaðandi niður eftir 

allri rásinni í hlaupinu, en erfitt að finna ástæðu fyrir þessari hegðan, nema þá að 

hluti mótefnisins sé enn bundinn þessum próteinum sem verður að teljast ólíklegt 

eftir suðu í sýnalausn.  Noktun mótefnis var þannig að gefa prótein af sér og það 

fleiri en eitt, sem bendir eindregið til þess að hagnýta megi þessa aðferðir við 

einangrun á einsleitum himnuflekum sem innihalda það prótein sem sóst er eftir og 

fylgiprótein þess. 
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4.5. Einþáttun á geni alkalísks fosfatasa. 

Áhugi okkar hefur verið mikill á því að komast yfir þær basaraðir sem tjá 

alkalískan fosfatasa úr Atlantshafsþorski.  Með því myndu opnast frekari möguleikar 

á rannsóknum á eiginleikum þess, en ensímið hefur verið rannsakað ýtarlega m.t.t. 

hraðafræðilegra þátta og stöðugleika [15, 16, 110].  Með því að finna basaraðirnar 

væri möguleiki á að setja upp frekari rannsóknir á áhrifum markvissra stökkbreytinga 

á eiginleika ensímsins.  Þannig væri t.d. mögulegt að tjá ensímið í gersvepp, þar sem 

skipt væri út þeim amínósýrum sem mynda sykrunarstaði þess (Asn124, Asn 214 og 

Asn413), og meta áhrif sykrukeðjanna á hraðafræðilegum eiginleika þess [16].  En 

þrátt fyrir að tilraunir til einþáttunar hafi verið framkvæmdar með hléum allt frá því 

þær hófust fyrst árið 1994 hefur það ekki tekist [74, 75]. 

Hafist var handa við þreifun á eldri cDNA söfnum sem til voru frá fyrri tilraunum 

með þekktum vísum fyrir trypsin, elastasa og β-actin til að fá úr því skorið hvort þau 

væru enn nothæf.  Ástand þessara cDNA safna virðist ekki hafa verið gott þar sem 

engin mögnun fékkst uppúr þeim þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.  Því lá það beinast við 

að einangra nýtt RNA til myndunnar nýrra cDNA safna.  RNA var einangrað úr bæði 

þörmum og skúflöngum og þar umbreytt í cDNA söfn.  Sömu vísar og notaðir voru í 

fyrri tilraun gáfu nú jákvætt svar fyrir elastasa og β-actin sem sýnt hefur verið fram á 

að er í stöðugri tjáningu og því gott jákvætt viðmið [111].  Því var ljóst að þreifun á 

geni alkalísks fosfatasa gat hafist á nýjan leik þar sem jákvæð viðmið voru að gefa 

mögnun. 

Þreifun fyrir AP geninu fór fyrst fram með eldri vísum sem allir voru byggðir með 

margfeldi (e. degenerate) þar sem ekki liggur fyrir nema amínósýruröð ensímsins.  

Eldri vísar voru þó einnig byggðir með hliðsjón af basaröðum alkalísks fosfatasa 

annara lífvera.  Þessi þreifun fyrir geninu bar engan árangur og því voru framleiddir 

nýjir vísar byggðir upp með sama hætti, þ.e. með margfeldi, en staðsettir inná önnur 

svæði á amínósýruröðinni.  Fyrst voru framleidd fjögur pör af vísum sem voru auk 

þess paraðir saman við eldri gerðir vísa, þ.e. öll möguleg pör sett saman, en engin 

mögnun fékkst úr þeim tilraunum. 

Að auki voru settar upp tilraunir með hreiðrað (e. nested) PCR á öllum 

mögulegum samsetningum vísa.  Hreiðrað PCR byggir á því að notuð er fyrri lausn 

af PCR hvarfi sem sniðmát og vísar sem falla innan þess svæðis notaðir til að magna 

upp bútinn í öðru PCR hvarfi.  Hreiðrað PCR hefur þannig möguleika á að sýna 
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mögnun þótt notuð hafi verið PCR afurð sem ekki hafði sýnt mögnun eða var ekki 

sjáanleg í agósageli [112].  En allt kom fyrir ekki, og engin mögnun fékkst úr þessum 

tilraunum. 

Enn voru framleiddir fimm vísar, sem voru að hluta til byggðir á basaröð sem 

fannst í gagnabanka Codgene, Kanada (www.codgene.com) til viðbótar og nú gaf eitt 

parið, APF4 – APR5 (sjá töflu 8 og mynd 19A) jákvætt svar þótt fram kæmu 

gervingar með á agarósahlaupinu.  Ekki var hægt að framkvæma raðgreiningarvinnu 

á þessu bandi strax og virtist sem DNA mögnuninn hafi brotnað niður því aðeins 

kom fram smurningur í hlaupi þegar átti að fara fram hreinsun á bandinu til 

raðgreiningar. 

Reynt var án árangurs að magna upp með þesssum vísum aftur.  Því fengust engar 

niðurstöður í þessa vinnu og var hún stöðvuð, þar sem frést hafði af því að ~60.000 

„shot gun” raðir úr Atlantshafsþorski væru í raðgreiningu hjá norskum aðilum, og 

því vert að bíða og sjá hvort einhverjir hlutar gensins fyndust í þessum röðum sem 

myndi auðvelda gerð vísa.  Þetta sýnir þó mikilvægi þess gagnvart einþáttunarvinnu 

að hafa einhverja vitneskju til að byggja upp vísa sem hafa lágmarks margfeldi. 

Ástæður þess að engin mögnun fæst geta verið margþættar.  Má þar nefna helst 

samþættingarhitastig, styrk MgCl2, margfeldi og lengd vísa.  Líklegasta skýringin 

liggur þó líklega í vísunum, en þeir voru allir í styttri kantinum, frá 17 – 21 

núkleótíðum, en talið er best til árangurs að lengd þeirra sé um 20 – 30 núkleótíð.  

Ástæða þess að vísar voru hannaðir stuttir var tilraun til að halda margfeldi þeirra í 

lágmarki sem ræðst af erfðalykli amínósýranna, þ.e. fleiri en ein basaröð gefur 

tjáningu sömu amínósýrunnar. 

Ekkert hefur enn heyrst af raðgreiningu „shot gun” raða frá því verkið var stöðvað 

og umræða komin af stað innan rannsóknarhópsins um að hefja þurfi vinnuna að 

nýju hvort sem þessar raðir fáist eða ekki.  Þá væri möguleiki á því að prófa aðferð, 

sem hefur verið hagnýtt á undanförnum árum við einþáttun á geni nokkurra próteina 

úr Atlantshafsþorski (Gadus morhua) [111, 113, 114], „RACE” (e. rapid 

amplification of cDNA ends)  [115, 116]. 

Aðferðinn er í raun tvískipt þ.e. annars vegar 3’ og hins vegar 5’ „RACE”.  3’ 

Aðferðin byggir á myndun á sértæku cDNA, þar sem notaður er „oligo T” sem 

inniheldur að auki kenniröð fyrir sértækan vísi fyrir PCR hvarfið.  5’ aðferðin 

hagnýtir eiginleika öfugrita (e. reverse transcriptase) sem bætir við 3-5 C á 3’ enda á 

upphafs cDNA sem er síðan magnað með G ríkum vísi með auðkennandi kenniröð 
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fyrir sértækan vísi.  Sértæku vísana fyrir annað hvort 3’ eða 5’ má síðan para saman 

við einn vísi gagnvart geninu og framkvæma hefðbundið PCR hvarf.  Með þessu er 

einungis nauðsynlegt að notast við einn margfaldaðan (e. degenrate) vísi og auka 

þannig líkurnar á því að mögnun fáist af hluta gensins. 
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5. Ályktanir og framtíðarsýn. 

Rannsóknir þær sem hér hefur verið lýst eru fyrstu skref stærri rannsóknar sem 

beinist að einangrun einsleitna himnufleka úr þarmaþekjufrumum Atlantshafsþorsks 

(Gadus morhua).  Tilgangurinn er að greina alkalískan fosfatasa og önnur prótein 

sem liggja innan þessara einsleitu himnufleka til að meta hugsanleg tengsl og 

samskipti alkalísks fosfatasa við þau.  Engin reynsla var fyrir af vinnu við 

himnufleka innan Háskóla Íslands og því þurfti að fara í gegnum þær 

undirbúningstilraunir sem hér hefur verið lýst til þess að framhaldsrannsóknir gætu 

farið fram. 

Hér var stuðst við einangrunarferla sem hafa gefið góða raun á þarmaþekju 

spendýra  og annarra lífvera en fiska.  Einangrun himnufleka úr þarmaþekjufrumum 

geislaugga (e. ray-finned fishes) hefur ekki verið framkvæmd áður að best er vitað og 

því um nokkurt frumkvöðlastarf að ræða.  Einangrunarferli himnufleka úr þorski 

hefur nú verið bestað og notkun ólíkra stigla og hegðan þeirra við einangrunarferlið 

skoðað.  Niðurstöðurnar hafa sýnt að öll helstu einkenni himnufleka úr þorski eru í 

fullu samræmi við birtar niðurstöður úr öðrum lífverum. 

Próteinmengjafræðileg vinna við himnufleka úr þarmaþekjufrumum 

Atlantshafsþorsks (Gadus morhua) var fyrst og fremst framkvæmd með 

massagreiningum, einkum MALDI-TOF.  Hagnýting þessarar tækni þurfti einnig að 

fara í gegnum bestunarferli þar sem massagreiningar á próteinum höfðu ekki verið 

framkvæmdar við Háskóla Íslands fyrr.  Bestunarferill massagreininga var nokkuð 

tímafrekur, en nú teljum við okkur vera komin yfir helstu annmarka tækninnar sem 

upphaflega var glímt við.  Bestun efnahvarfa til að auka bæði gæði 

peptíðmassafingrafararófa og möguleikann á raðgreiningu stakra peptíða hafa einnig 

gefið ágætar niðurstöður.  Þannig liggja fyrir góðar aðferðalýsingar fyrir þessi 

efnahvörf og uppvinnslu á sýnum fyrir greiningu í masssagreinum. 

Raðgreiningar fjölpeptíða hafa gengið einna síst, enda í eðli sínu tæknilega flókið.  

Neikvæð hleðsla var leidd inn á peptíðin með efnahvarfi við smásameind, sem 

dregur mjög úr hæfileika sumra þeirra til að ná flugi inni í flugtúbuna að nema.  

Þannig einfaldast massarófið mikið en jafnframt minnkar stærð toppa allverulega. 

Því má segja að vinnu við bestun þeirrar aðferðar sé ekki lokið að fullu.  Í það 

minnsta verðum við að öðlast betri reynslu við mælingar þessara peptíða í 
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massagreininum, þar sem raðgreining DNA úr Atlantshafsþorski er ekki lokið og því 

mikilvægt að geta framkvæmt amínósýruraðgreiningu á peptíðum með skilvirkum 

hætti. 

Notkun mótefna á eftir að verða mikilvægur hluti af einangrun einsleitinna 

himnufleka sem innhalda alkalískan fosfatasa og nánustu nágranna.  Prófaðar hafa 

verið mótefnafellingar sem hafa gefið ágætis fyrirheit um að þetta megi framkvæma 

með góðu móti.  Hluti af slíkri vinnu verður einnig að framleiða fleiri mótefni 

gagnvart þeim próteinum sem eiga eftir að finnast innan þessara einsleitu himnufleka 

til að gera megi rannsóknir á staðsetningu þeirra in vivo þar sem notaðar verða bæði 

flúrljómandi smásjár og rafeindasmásjá. 

Að þessu sögðu er ljóst að framhaldsvinna við auðkenningu á nágrönnum 

alkalísks fosfatasa í einsleitnum himnuflekum getur nú hafist af fullum krafti, þar 

sem grunnþekking á einangrun og greiningu þeirra liggur nú fyrir.  Einnig er hér í 

fyrsta skipti, eftir því sem við best vitum, lýst einangrun himnufleka úr 

þarmaþekjufrumum geislaugga. 
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7. Viðaukar. 

7.1. Percoll stöðlun. 

 
 
Mynd 63.  Stöðlun Percoll™ íblandað með 0,25 M NaCl og skilundið við 16.000 rpm (~25.000xg). 

Seríur af styrkjum Percolls™, 20-90% útbúnar samkvæmt lýsingu í kafla 2, Efni og aðferðir, glas 1 

90% Percoll niður í 20% Percoll í glasi 8.  A. Spunnið í 15 mínútur. B.  Spunnið í 30 mínútur C.    

Spunnið í 45 mínútur. 
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Mynd 64.  Stöðlun Percoll™ íblandað 0,25 M súkrósa skilundið við 16.000 rpm (~25.000xg). Seríur 

af styrkjum Percolls™ 20-90% voru útbúnar samkvæmt lýsingu í kafla 2, Efni og aðferðir, glas 1 90% 

Percoll og niður í 20% Percoll í glasi 8.  A. Spunnið í 15 mínútur. B.  Spunnið í 30 mínútur C.  

Spunnið í 45 mínútur.  
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Mynd 65.  Stöðlun Percoll™ íblandað 0,25 M súkrósa skilundið við 20.000 rpm (~25.000xg). Seríur 

af styrkjum Percolls™ 20-90% voru útbúnar samkvæmt lýsingu í kafla 2 Efni og aðferðir, glas 1 90% 

Percoll og niður í 20% Percoll í glasi 8.  A.  Spunnið í 30 mínútur. B.  Spunnið í 60 mínútur C.  

Spunnið í 90 mínútur. 
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7.2. Massagreiningar 

7.2.1. Massagreining blár svipmótaður. 
 

 
 

Mynd 66.  MALDI-MS róf af sýnum úr seinni vídd af bláum svipríkum rafdrætti.  Bönd skorin upp 

og þau alkyleruð og melt með trypsin.  Sýnum blettað á MALDI skotmark með þurrdropa blettun.  

Róf tekin í endurkastsham.  Á innfelldu myndunum má sjá dreifingu á skori á samsvörunarleit í 

Mascot (www.matrixscience.com), rautt samsvarar marktæku skori. 
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Mynd 67.  MALDI-MS róf af sýnum úr seinni vídd af bláum svipríkum rafdrætti.  Bönd skorin upp 

og þau alkyleruð og melt með trypsin.  Sýnum blettað á MALDI skotmark með þurrdropa blettun.  

Róf tekin í endurkastsham. Á innfelldu myndunum má sjá dreifingu á skori á samsvörunarleit í 

Mascot (www.matrixscience.com), rautt samsvarar marktæku skori. 

 



 141 

7.2.2. Massagreining himnufleka. 

 
Mynd 68.  MALDI-MS róf af sýnum úr himnuflekum úr SDS-PAGE hlaupum.  Bönd skorin upp og 

þau alkyleruð og melt með trypsin.  Sýnum blettað á MALDI skotmark með þurrdropablettun.  Róf 

tekin í endurkastsham. Á innfelldu myndunum má sjá dreifingu á skori á samsvörunarleit í Mascot 

(www.matrixscience.com), rautt samsvarar marktæku skori. 
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Mynd 69.  MALDI-MS róf af sýnum úr himnuflekum úr SDS-PAGE hlaupum.  Bönd skorin upp og 

þau alkyleruð og melt með trypsin.  Sýnum blettað á MALDI skotmark með þurrdropablettun.  Róf 

tekin í endurkastsham. Á innfelldu myndunum má sjá dreifingu á skori á samsvörunarleit í Mascot 

(www.matrixscience.com), rautt samsvarar marktæku skori. 
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Mynd 70.  MALDI-MS róf af sýnum úr himnuflekum úr SDS-PAGE hlaupum.  Bönd skorin upp og 

þau alkyleruð og melt með trypsin.  Sýnum blettað á MALDI skotmark með þurrdropablettun.  Róf 

tekin í endurkastsham. Á innfelldu myndunum má sjá dreifingu á skori á samsvörunarleit í Mascot 

(www.matrixscience.com), rautt samsvarar marktæku skori. 
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Mynd 71.  MALDI-MS róf af sýnum úr himnuflekum úr SDS-PAGE hlaupum.  Bönd skorin upp og 

þau alkyleruð og melt með trypsin.  Sýnum blettað á MALDI skotmark með þurrdropablettun.  Róf 

tekin í í endurkastsham. Á innfelldu myndunum má sjá dreifingu á skori á samsvörunarleit í Mascot 

(www.matrixscience.com), rautt samsvarar marktæku skori. 
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Mynd 72.  MALDI-MS róf af sýnum úr himnuflekum úr SDS-PAGE hlaupum.  Bönd skorin upp og 

þau alkyleruð og melt með trypsin.  Sýnum blettað á MALDI skotmark með þurrdropablettun.  Róf 

tekin í endurkastsham. Á innfelldu myndunum má sjá dreifingu á skori á samsvörunarleit í Mascot 

(www.matrixscience.com), rautt samsvarar marktæku skori. 
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7.3. PCR vinna. 

7.3.1. PCR hvarfasamsetningar á nýjum cDNA söfnum 

 KAG-01            
  PCR hvarf              Prógram       
             Hitastig tími (s)   
  Rúmmál hvarfs  µL 25        Upphafsafmyndun 94°C 120   
  Fjöldi hvarfa 17        Afmyndun 94°C 45   
            Anneling  50°C 30   
  MIX  1X  17      Eftirmyndun 72°C 90   
  10x Taq buffer 2.5   42.5      Loka eftirmyndun  420   

  
dNTP mix 2,5 mM 
hvert 2.5   42.5           

  25 mM MgCl2 (2 mM) 2   34      Fjöldi hringa 35    
  Taq Polymerase 5 U/µL 0.25   4.25           
  H2O   14.25   242.25              
  µL mix í glas  21.5           
  Forward primer  10 µM 1.25             
 Reverse primer  10 µM 1.25             
               
  Template   1  17         
               
        
ÞarmaRNA Oligo dT       
S Forw. Rev. bp   
1 LIBELBFOR1 LIBELBREV1 345   
2 LIBTRYFOR LIBTRYREV ?   
3 LIBCHYMAFOR1 LIBCHYMAREV1 378   
4 β-actin F β-actin R 55   
5 H2O H2O 0   
6 Gadus Actin F Gadus Actin R 588   

7 APN4 APNR8 1368   

 

   
    

8 APF1 APNR8 1359   
        
ÞarmaRNA Hexamer       
S Forw. Rev. bp   
1 LIBELBFOR1 LIBELBREV1 345   
2 LIBTRYFOR LIBTRYREV ?   
3 LIBCHYMAFOR1 LIBCHYMAREV1 378   
4 β-actin F β-actin R 55   
5 H2O H2O 0   

6 Gadus Actin F Gadus Actin R 588   

 

   
    

7 APN4 APNR8 1368        
8 APF1 APNR8 1359        
           

Mynd 73.  Samsetning og hvarfaðstæður PCR hvarfa KAG-01 á cDNA söfnum úr þörmum mynduð 

annars vegar með Oligo T eða Random hexamerum fyrir jákvæð viðmið.  Efri til vinstri, samsetning 

hvarfblöndunar.  Efri til hægri, forrit sem var keyrt eftir.  Niðri til vinstri, samsetning vísa.  Niðri til 

hægri agarósararafdráttur á mögnuðum sýnum. 
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 KAG-02           
  PCR hvarf              Prógram     
             Hitastig tími  
  Rúmmál hvarfs  µL 25        Upphafsafmyndun 94°C 120 
  Fjöldi hvarfa 17        Afmyndun 94°C 45 
            Anneling  50°C 30 
  MIX  1X  17      Eftirmyndun 72°C 90 
  10x Taq buffer 2.5   42.5      Loka eftirmyndun  420 
  dNTP mix 2,5 mM hvert 2.5   42.5         
  25 mM MgCl2 (2 mM) 2   34      Fjöldi hringa 35  
  Taq Polymerase 5 U/µL 0.25   4.25         

  H2O   14.25   
242.

25            
  µL mix í glas  21.5          
  Forward primer  10 µM 1.25            
  Reverse primer  10 µM 1.25            
              
  Template   1  17        
                   
            
Skúf RNA Oligo dT           
S Forw. Rev. bp       
1 LIBELBFOR1 LIBELBREV1 345       
2 LIBTRYFOR LIBTRYREV ?       
3 LIBCHYMAFOR1 LIBCHYMAREV1 378       
4 β-actin F β-actin R 55       
5 H2O H2O 0       
6 Gadus Actin F Gadus Actin R 588       

7 APN4 APNR8 
136

8       

8 APF1 APNR8 
135

9       
9 Stigi fermentas 200 bp SM 00633           
            
Skúf RNA Hexamer           
S Forw. Rev. bp       
1 LIBELBFOR1 LIBELBREV1 345       
2 LIBTRYFOR LIBTRYREV ?       
3 LIBCHYMAFOR1 LIBCHYMAREV1 378       
4 β-actin F β-actin R 55       
5 H2O H2O 588       
6 Gadus Actin F Gadus Actin R 0       
7 APN4 APNR8 1368       
8 APF1 APNR8 1359       
9 Stigi fermentas 200 bp SM 00633           
          

Mynd 74.  Samsetning og hvarfaðstæður PCR hvarfa KAG-02 á cDNA söfnum úr skúflöngum 

mynduð annars vegar með Oligo T eða Random hexamerum fyrir jákvæð viðmið.  Efri til vinstri, 

samsetning hvarfblöndunar.  Efri til hægri, forrit sem var keyrt eftir.  Niðri til vinstri, samsetning vísa.  

Niðri til hægri agarósararafdráttur á mögnuðum sýnum. 
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 KAG-03            
  PCR hvarf              Prógram       
             Hitastig tími (s)   
  Rúmmál hvarfs  µL 25        Upphafsafmyndun 94°C 120   
  Fjöldi hvarfa 17        Afmyndun 94°C 45   
            Anneling  50°C 30   
  MIX  1X  17      Eftirmyndun 72°C 90   
  10x Taq buffer 2.5   42.5      Loka eftirmyndun 420   
  dNTP mix 2,5 mM hvert 2.5   42.5           
  25 mM MgCl2 (2 mM) 2   34      Fjöldi hringa 35    
  Taq Polymerase 5 U/µL 0.25   4.25           

  H2O   14.25   
242.2

5              
  µL mix í glas  21.5           
  Forward primer  10 µM 1.25             
  Reverse primer  10 µM 1.25             
               
  Template   1  17         
                    
             
Skúf RNA Hexamer            

S Forw. Rev. bp        
A1 APN4 APR1 216        
A2 - APNR2 1095        
A3 - APNR3 1116        
A4 - APR2 1333        
A5 APF1 APR1 207        
A6 - APNR2 1086        
A7 - APNR3 1107        
A8 - APR2 1324        
             
Skúf RNA Hexamer            
S Forw. Rev. bp        

B1 APN5 APNR2 903        
B2 - APNR3 927        
B3 - APR2 1141        
B4 - APNR8 1176        
B5 APN7 APNR2 606        
B6 - APNR3 627        
B7 - APR2 844        
B8 - APNR8 879        

 
Mynd 75. Samsetning og hvarfaðstæður PCR hvarfa KAG-03 á cDNA söfnum úr skúflöngum 

mynduð með random hexamerum fyrir vísum gegn geni alkalísk fosfatasa.  Efri til vinstri, samsetning 

hvarfblöndunar.  Efri til hægri, forrit sem var keyrt eftir.  Niðri til vinstri, samsetning vísa.  Niðri til 

hægri agarósararafdráttur á mögnuðum sýnum. 
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 KAG-04            
  PCR hvarf              Prógram       
             Hitastig tími (s)   
  Rúmmál hvarfs  µL 25        Upphafsafmyndun 94°C 120   
  Fjöldi hvarfa 17        Afmyndun 94°C 45   
            Anneling  50°C 30   
  MIX  1X  17      Eftirmyndun 72°C 90   
  10x Taq buffer 2.5   42.5      Loka eftirmyndun 420   
  dNTP mix 2,5 mM hvert 2.5   42.5           
  25 mM MgCl2 (2 mM) 2   34      Fjöldi hringa 35    
  Taq Polymerase 5 U/µL 0.25   4.25           

  H2O   
14.2

5   
242.2

5              
  µL mix í glas  21.5           
  Forward primer  10 µM 1.25             
  Reverse primer  10 µM 1.25             
               
  Template   1  17         
                    
             
Skúf RNA Hexamer            

S Forw. Rev. bp        
C1 APN6 APNR2 411        
C2 - APNR3 432        
C3 - APR2 649        
C4 - APNR8 684        
C5 APN1 APNR2 142        
C6 - APNR3 163        
C7 - APR2 380        
C8 - APNR8 415        
             
Skúf RNA Hexamer            
S Forw. Rev. bp        

D1 APF2 APNR2 123        
D2 - APNR3 144        
D3 - APR2 361        
D4 - APNR8 396        
D5 GadusF GadusR 588        

D6 GadusF/-ensim 
GadusR/-

ensím 0        
D7 H2O H20 0        
D8 GAD/GAD GAD/GAD 588        

 
Mynd 76. Samsetning og hvarfaðstæður PCR hvarfa KAG-04 á cDNA söfnum úr skúflöngum 

mynduð með random hexamerum fyrir vísum gegn geni alkalísk fosfatasa.  Efri til vinstri, samsetning 

hvarfblöndunar.  Efri til hægri, forrit sem var keyrt eftir.  Niðri til vinstri, samsetning vísa.  Niðri til 

hægri agarósararafdráttur á mögnuðum sýnum. 
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7.3.2. Samsetning „nested” PCR hvarfa. 

 KAG-05            
  PCR hvarf              Prógram       
             Hitastig tími (s)   
  Rúmmál hvarfs  µL 25        Upphafsafmyndun 94°C 120   
  Fjöldi hvarfa 17        Afmyndun 94°C 45   
            Anneling  50°C 30   
  MIX  1X  17      Eftirmyndun 72°C 90   
  10x Taq buffer 2.5   42.5      Loka eftirmyndun 420   
  dNTP mix 2,5 mM hvert 2.5   42.5           
  25 mM MgCl2 (2 mM) 2   34      Fjöldi hringa 35    
  Taq Polymerase 5 U/µL 0.25   4.25           
  H2O   14.25   242.3              
  µL mix í glas  21.5           
  Forward primer  10 µM 1.25             
  Reverse primer  10 µM 1.25             
               
  Template   1  17         
                    
             
             
Nested frá KAG-01 APN4 og APF1 
Hexamer þarm         

S Forw. Rev. bp  
 

     
A1 APN4 APR1 216        
A2 - APNR2 1095        
A3 - APNR3 1116        
A4 - APR2 1333        
A5 APF1 APR1 207        
A6 - APNR2 1086        
A7 - APNR3 1107        
A8 - APR2 1324        
             
Nested frá KAG-03 og 04 APN7 og APN5 Hexamer 
skúf        
S Forw. Rev. bp        

B1 APN5 APNR2 903        
B2 - APNR3 927        
B3 - APR2 1141        
B4 APN7 APNR2 606        
B5 - APNR3 627        
B6 - APR2 844        
B7 GADACTF GADACTR 0        
B8 H2O H2O 0        

 
Mynd 77. Samsetning og hvarfaðstæður nested PCR hvarfa KAG-05.  Efri til vinstri, samsetning 

hvarfblöndunar.  Efri til hægri, forrit sem var keyrt eftir.  Niðri til vinstri, samsetning vísa.  Niðri til 

hægri agarósararafdráttur á mögnuðum sýnum. 
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 KAG-06            
  PCR hvarf              Prógram       
             Hitastig tími (s)   
  Rúmmál hvarfs  µL 25        Upphafsafmyndun 94°C 120   
  Fjöldi hvarfa 12        Afmyndun 94°C 45   
            Anneling  50°C 30   
  MIX  1X  12      Eftirmyndun 72°C 90   
  10x Taq buffer 2.5   30      Loka eftirmyndun 420   

  
dNTP mix 2,5 mM 
hvert 2.5   30           

  25 mM MgCl2 (2 mM) 2   24      Fjöldi hringa 35    
  Taq Polymerase 5 U/µL 0.25   3           
  H2O   14.8   177              
  µL mix í glas  22           
  Forward primer  10 µM 1             
  Reverse primer  10 µM 1             
               
  Template   1  12         
                    
             
             
Nested frá KAG-04 APN6, APN1 
og APF2          

S Forw. Rev. bp        
A1 APN6 APNR2 411        
A2 - APNR3 432        
A3 - APR2 649        
A4 APN1 APNR2 142        
A5 - APNR3 163        
A6 - APR2 380        
A7 APF2 APNR2 123        
A8 - APNR3 144        
             
Nested frá KAG-04 
APF2            
S Forw. Rev. bp        

B1 APF2 APR2 361        
B2 GADACTF GADACTR 588        
B3 H2O H2O 0        
B4              
B5              
B6              
B7              
B8              

 
Mynd 78.  Samsetning og hvarfaðstæður nested PCR hvarfa KAG-06.  Efri til vinstri, samsetning 

hvarfblöndunar.  Efri til hægri, forrit sem var keyrt eftir.  Niðri til vinstri, samsetning vísa.  Niðri til 

hægri agarósararafdráttur á mögnuðum sýnum. 
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 KAG-07           
  PCR hvarf              Prógram     

             Hitastig 
tími 
(s) 

  Rúmmál hvarfs  µL 25        Upphafsafmyndun 94°C 120 
  Fjöldi hvarfa 19        Afmyndun 94°C 45 
            Anneling  50°C 30 
  MIX  1X  19      Eftirmyndun 72°C 90 
  10x Taq buffer 2.5   47.5      Loka eftirmyndun 420 
  dNTP mix 2,5 mM hvert 2.5   47.5         
  25 mM MgCl2 (2 mM) 2   38      Fjöldi hringa 35  
  Taq Polymerase 5 U/µL 0.25   4.75         
  H2O   14.75   280.3            
  µL mix í glas  22          
  Forward primer  10 µM 1            
  Reverse primer  10 µM 1            
              
  Template   1  19        
                   
            
APN4/APR2 APF1/APR2 APN5/APR2         

S Forw. Rev. bp       
A1 APN4 APR1 216       
A2 - APNR2 1095       
A3 - APNR3 1165       
A4 APF1 APR1 207       
A5 - APNR2 1086       
A6 - APNR3 1107       
A7 APN5 APNR2 903       
A8 - APNR3 924       
            
APN7/APR2 APN6/APR2 APN1/APR2 
APF2/APR2        
S Forw. Rev. bp       

B1 APN7 APNR2 606       
B2 - APNR3 627       
B3 APN6 APNR2 411       
B4 - APNR3 432       
B5 APN1 APNR2 142       
B6 - APNR3 163       
B7 APF2 APNR2 123       
B8 - APNR3 144       
            
S Forw. Rev. bp       

C1 GADACTF GADACTR 588       
C2 H20 H2O 0       

 
Mynd 79. Samsetning og hvarfaðstæður nested PCR hvarfa KAG-06.  Efri til vinstri, samsetning 

hvarfblöndunar.  Efri til hægri, forrit sem var keyrt eftir.  Niðri til vinstri, samsetning vísa.  Niðri til 

hægri agarósararafdráttur á mögnuðum sýnum. 
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7.4. Vinnulausnir og uppskriftir. 

7.4.1. Vinnulasunir 
 
AP lausn, pH 8,0: 

 25 mM HEPES  

 10 mM MgCl2 

TBS lausn: 
25 mM Tris, pH 7,1: 

150 mM NaCl 

HBS lausn: 
25 mM HEPES, pH 7,1: 

150 mM NaCl 

Manniatis flutningslausn pH 8,3: 
 39 mM glýsín 

 48 mM Tris-HCl 

 0,037% (w/v) SDS 

 20% (v/v) metanól 

 

Glýsín og Tris voru leyst í H2O, pH stillt með HCl og metanóli bætt út í eftir 

stillingu á pH. 

Losunarlausn (mótefnahreinsun): 
50 mM glýsin, pH 2,7, stillt með 6 M HCl. 

Hlutleysnislausn (mótefnahreinsun): 
 1 M Tris, óstillt pH 

 1,5 M NaCl 

 0,5% (w/v) NaN3 

7.5. Ensím hvarflausnir  

Alkalískur fosfatasi (AP): 
 1 M díetanólamín, pH 9,8 

 1 mM MgCl2  

 5 mM p-nitrófenýlfosfat 
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Lusín amínópeptíðasi (LAP). 
 60 mM Tris-HCl, pH 7,2 

 2 mM lúsín p-nítróanilíð 

Succinate dehydrogenasi (SDH): 
 10 mM kalíum fosfat, pH 7,4 

 2 mM kalíum sýaníð 

 2,6- díklórófenól-indófenól (1,5 mg/mL) 

Súr fosfatasi (aP): 
 50 mM ediksýra, pH 5,0 

 5 mM p-nitrófenýlfosfat 

7.6. Rafdráttarlausnir og hlaup uppskriftir 

7.6.1. SDS-PAGE 
Hlaup lausnir: 
Lausn A: 

1,5 M Tris-HCl, pH 8,9  

Lausn B: 
0,5 M Tris-HCl, pH 6,8 

 10 mL/L TEMED 

Lausn C: 
30% (w/v) akrýlamíð,  2,6% (w/v) bis-akrýlamíð. 

 Síað í gegnum Whatman 1.  

Lausn P: 
1g/10 mL ammoníum persúlfat í vatni 

Skammtað 500 µL í smellhettuglös og þau fryst. Notist fersk. 

Lausn Pe: 
0,1 g/10 mL ammoníum persúlfat í vatni 

5x sterkur afoxandi sýnabúffer: 
 60 mM Tris-HCl  pH 6,8  

 5% (w/v) SDS 

 10% (w/v) súkrósi (eða glýceról) 
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 0,02% Bromophenýl blár 

 10 mM DTT eða merkaptóetanól 

5x sterkur Laemmli keyrslubúffer, pH 8,75 (ekki stillt): 
 0,25 M Tris-HCl  pH 8,75 

 1,9 M Glýsin 

 10 mM EDTA 

 0,5% (w/v) SDS 

Keyrslubúffer er sá sami fyrir bæði anóðu og katóðu.  Einnig má nota 0,2 

M Tris pH 8,75 fyrir anóðu. 

Hlaup uppskriftir: 
Aðgreiningargel: 

36 mL passar fyrir eitt stórt hlaup (14 x 14 cm) í Hoefer 600 tæki eða 4 lítil gel (7 

x 8 cm) í Hoefer Migthy Small tæki. 

 

 ~10% ~12,5% ~15% 

Búffer A 9,0 mL 9,0 mL 9,0 mL 

Lausn C 12,0 mL 15,0 mL 18.0 mL 

H2O 14,8 mL 11,8 mL 8,8 mL 

Lausn P 0,2 mL 0,2 mL 0,2 mL 

TEMED 50 µL 50 µL 50 µL 

 
Þéttigel: 

Blanda passar fyrir eitt stórt eða 4 lítil. 

 
Búffer B   2,5 mL 

Lausn C   1,5 mL 

H2O    6,5 mL 

Lausn Pe     0,5 mL 
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7.6.2. Blár-svipríkur rafdráttur. 
Hlaup lausnir: 

3X sterk hlauplausn: 
 75 mM imídasól  pH 7,0; stillt með HCl 

 1,5 M 6-amínóhexonik sýra  

Anode lausn (neðri): 
 25 mM imídasól  pH 7,0; stillt með HCl. 

Fyrri katóðu lausn  (efri): 
 50 mM Tricine  ~pH 7,0;  ekki stillt. 

 7,5 mM imídasól 

 0,02% w/v Coomassie G-250 

Seinni katóðulausn (efri): 
Fyrri katóðu lausn þynnt tífalt með sömu lausn án Coomassie G-250, gefur 

lokastyrk Coomassie G-250 0,002% (w/v).  Allar keyrslulausnir eru fíltraðar í 

gegnum 0,45 µm filter 

Sýna leysnibúffer pH 7,0 (4°C): 
 50 mM NaCl 

 50 mM imidazol 

 2 mM 6-aminocaproik sýra 

 50 mM bisTris-HCl. 

Hlaup uppskriftir: 
 
Styrkur gels 3,5% 4% 6% 13% 15% 

Acrylamið 49% 0,44 1,20 1,80 3,20 3,75 

3X hlauplausn 2,00 4,90 4,90 4,10 4,10 

Glyceról -- -- -- 2,45 2,45 

Vatn   3,4 8,60 8,10 2,55 2,00 

TEMED 0,005 0,001 0,01 0,001 0,001 

10% ammóníum persúlfat 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 

Heildarrúmmál 14,75 14,75 14,75 12,3 12,30 
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7.6.3. Agarósa rafdráttur. 
Hlaup og keyrslu lausn (TBE), pH7,8:  

89 mM TRIS 

89 mM bórat  

2 mM EDTA 

 

Hleðslu lausn: 
8 M Urea 

0,25% (w/v) brómófenýl blár 

0,25% (w/v) af xylene cyanole 

Gel uppskrift: 
50 mL TBE. 

2,5 µL ethidíum brómíð (10 µg/µL) 

Agarósaduft (w/v) (eftir styrk gels) 

Hitað upp að 80°C til að bræða gelið og steypt í mót. 

7.6.4. Litunar og mælilausnir 
Coomassie R-250: 

Litunar lausn: 
 0,25% (w/v) Coomassie R-250 

 45% (v/v) metanól 

 7% (v/v) ediksýra 

Aflitunar lausn: 
 45% (v/v) metanól 

 
Coomassie G-250 prótein mælilausn: 

0,04% Coomassie G-250 (w/v)  í 0,5 M perklórsýru. 

 
Silfurlitun. 

Neglingar lausn (e. fixing soulution): 
10% (v/v) ediksýra, 30% (v/v) etanól 

Næmnis lausn (e. sensitization solution): 
0,02% (w/v) natríumþíósúlfat 
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Silfurnítrat lausn: 
0,2% silfurnítrat í H2O (w/v) 

Framköllunar lausn: 
3% (w/v) natríum karbónat 

250 µL af formaldehýði sett út í lausnina áður en hún er notuð. 

Stopp lausn: 
4% (w/v) TRIS 

2% (v/v)  ediksýra 

Geymslu lausn: 
 1% (v/v) ediksýra 

7.6.5. Lípíð vinna 
7.6.5.1. Skriðvökvar fyrir lípíð framköllun: 
Fosfólípíð: 

Leysar: 60:50:1:4  (CHCl3:CH3OH:H2O:CH3COOH) 

Þunnlagsplata forkeyrð í 100 hexane. 

Staðlar: P fosfatidyletanolamine, P Choline 

Hlutlaus lípíð: 
Leysar: 60:40:2  (Heptane:diethylether::CH3COOH) 

Staðlar: Cholesterol, 18:1, 18:2 16:0 

Ganglíósíð: 
Leysar: 7:3  (Propanol: H2O) 

Staðlar: GM1  (Sigma-Alrich G-2375). 

 

7.6.5.2. Lípíð litunar lausnir 
α-Naphtol: 

Lausn A. 0,5 g α-Naphtol leyst í 100 mL 1:1 MEOH/H2O 

Lausn B 95 mL fullsterk H2SO4 + 5 mL H2O 

Resorcinol: 
0,5 g Resorcinol leyst upp í 25 mL H2O (stöðugt).  

Minnsta kosti 4 klukkustundum fyrir litun eru 5 mL af litunarlausn leystir í 40 

mL af fullserkri. HCl + 0,25  mL af 0,1 M koparsúlfati (CuSO4*5H2O) og lausn 

þynnt í 50 mL lokarúmmáli með H2O. 
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7.6.6. Smásjárvinnu lausnir. 
FISK þvotta og þynningar lausn, pH 7,4: 

 50 mM Tris   

 150 mM NaCl 

 0,5% ovalalbumin (Sigma-Aldrich, #A5503) 

 0,1% gelatín  (Merck, 04078) 

 0,05% tween-20 

 0,2% teleost gelatín (Sigma-Aldrich G7765) 

Lausn útbúin með því að blanda Tris og NaCl búffer og stilla hann á rétt 

sýrustig.  Öðrum efnum bætt út í og lausnin hitaðuð rólega þar til allt er 

uppleyst.  Hentugt er að frysta niður smá skammta af þessari lausn til síðari 

nota. 

 

TBS-glysín (e. Tris buffered saline), pH 7,4: 
 50 mM Tris,   

 150 mM NaCl 

 20 mM glýsin. 

 

7.6.7. Frumueinangrunar lausnir. 
Lausn A: 
 96,0 mM NaCl 
 1,5 mM KCl 

 8,0  mM KH2PO4 

 5,6 mM Na2HPO4 

 2,0  mM Citrate 

 Stillt á pH 7,3 

Lausn B: 
 154,0  mM NaCl 

 5,6 mM Na2HPO4 

 1,5  mM EDTA 

 0,3  mM DTT 

 Stillt á pH 7,3 

 



 161 

Lausn C: 
 154,0  mM NaCl 

 10,0 mM Na2HPO4 

Stillt á pH 7,3 

Búffer D: 
 0,25 M súkrósi  

 5,00 mM HEPES 

 0,10 mM DTT 

  Stillt á pH 7,3 

  + próteinasahindra kokteill. 

7.6.8. Hvarf lausnir fyrir massagreiningar. 
MIS lausn: 

50 mg  O-metylísourea hemisúlfat salt (MIS)  (Sigma-Aldrich,  M8893) 

221 µL H2O 

187 µL 7,5 M NH4OH 

Trypsín meltu lausn: 
5 µL af 200 ng/µL þynnt í 200 µL með 1:9 asetónítríl/50 mM NH4HCO3.  

SPITC lausn: 
 10 mg/mL 4-súlfófenyl ísothíócynat (SPITC) 

Leyst í 20 mM natrium bicarbonat pH 9,5 

Mettaðar lausnir α-cyanó-4-hydroxy sinamik sýru (HCCA) voru útbúnar í: 

70:30 asetónítríl / 0,1% TFA 

30:70 asetónítríl / 0,1% TFA 

100% asetón. 

Mettuð lausn 2,5-hydroxbensóík sýru (DHP) var útbúin í: 
30:70 asetónítríl / 0,1% TFA 

Mettaðar lausnir sinnapik sýru (SA) voru útbúnar í: 
70:30 asetónítríl / 0,1% TFA 

100% asetón 

 


