
Immunfluorescens protokol 
 

 

Kort outline 

1. Vask medium væk  10 min 

2. Fiksér celler  15 min 

3. Permabilisér celler  15 min 

4. Blokér uspecifik antistof binding 60 min 

5. Primært antistof inkubering 60 min 

6. Vask   10 min 

7. Sekundært antistof inkubering 45 min 

8. Vask   10 min 

9. DAPI inkubering  10 min 

10. Vask   10 min 

11. Mikroskopi  >30 min 

 

 

 

 

Vask og fiksering 

Princip: Vi ønsker at bibeholde den struktur cellerne har 

lige fra vi starter forsøget og til vi til sidst kigger på dem i 

mikroskopet. Derfor fikserer vi dem – en form for 

snapshot af hvordan cellen så ud på det tidspunkt vi er 

interesserede i. 

Cellerne vaskes for at fjerne vækstmedie, da dette 

indeholder en masse proteiner som vi ikke ønsker at 

fikser sammen med cellerne. Vi vasker med phosphate 

buffered saline (PBS) for at holde osmolaliteten ens 

(isotonisk) på begge sider af cellemembranerne, og 

undgår dermed cellelysering som ville ske ved brug af 

almindeligt sterilt vand (hypotonisk). Dernæst fikserer vi 

cellerne med 4% parafomaldehyd (PFA). PFA skaber 

kovalente kemiske bindinger imellem makromolekyler 

med amin-grupper og fikserer dem dermed til hinanden 

og forhindrer dem i at bevæge sig. 

 

Trin: 

1. Vask cellerne meget forsigtigt med PBS for at undgå at cellerne løsner sig fra pladen 

2. Fiksér cellerne i 10 min med 4% PFA ved rumtemperature (RT)  

3. Fjern PFA og vask igen forsigtigt 2x med PBS 

 



 

Permeabilisering 

Princip: Formålet med permabiliseringen er at bryde 

cellemembranernes integritet dvs. lave huller i dem, 

for at skabe fri adgang til alle cellens afdelinger for de 

antistoffer vi ønsker at bruge.  

I vores tilfælde ønsker vi at skabe adgang til 

cellekernen, så der er to dobbelte lipid membraner vi 

skal have lavet huller i. Vi bruger Triton X-100 som 

destabiliserings agent (surfaktant), da dette molekyle 

gør lipiderne opløselige i hydrofile opløsninger, så de 

praktisk talt bliver vasket væk og kun efterlader en 

hullet membran. 

 

Trin: 

4. Aspirér PBS 

5. Tilsæt PBS+0.5% Triton X-100  

6. Lad stå i 10 min 

7. Vask 1x med PBS 

 

 

Blokering 

Princip: Vi ønsker at blokere uspecifik binding af 

vores antistoffer til alle andre proteiner end deres 

specifikke antigen.  

Antistoffer har en meget høj affinitet for deres 

specifikke antigen, men almindelige protein-

protein interaktioner via elektrostatiske og 

hydrofobiske tiltrækningskræfter kan stadig skabe 

uspecifik binding til andre proteiner. For at undgå 

dette blokerer vi med en opløsning der er rig på 

proteiner der så kan binde sig til disse såkaldte 

”sticky patches” i stedet for antistofferne. 

 

Trin: 

8. Aspirér PBS 

9. Tilsæt PBS + 1%BSA 

10. Inkubér 1h ved RT 

 

 



Når vi bagefter tilsætter 

antistoffer er disse i stand 

til at erstatte blokerings 

proteinet når det gælder 

binding til deres specifikke 

antigen, men blokeringens 

proteinet forhindrer andre 

lavaffinitets bindinger.  

 

 

 

 

 

 

 

Primær og sekundært antistof inkubering 

Princip: Vi burger antistoffer for specifikt at detektere vores ønskede mål. Antistoffer er proteiner der har 

en meget høj affinitet for andre proteiner eller fragmenter af dem (epitoper). Antistoffer kan være både 

polyklonale og monoklonale. Polyklonale antistoffer skabes ved at injicere et værtsdyr med den epitop man 

ønsker at have et antistof imod, f.eks. en kanin eller en ged. Herved danner dyrets B-celler en masse 

antistoffer imod den fremmede epitop, og disse kan derefter oprenses og bruges i laboratoriet.  

I vores tilfælde er det proteinet g-H2AX vi ønsker at detektere, og vi bruge den metode der kaldes indirekte 

immunfluorescens. Det betyder at vi bruger to forskellige antistoffer – først et primært der binder sig til g-

H2AX, og derefter et fluorofor-konjugeret sekundært antistof der binder sig til det primære antistof. I vores 

tilfælde vil vi kun detektere et protein, så værtsdyrene hvori de primære og sekundære antistoffer er fra 

har ikke den store betydning, men det ville det have haft hvis vi ville se flere proteiner på én gang med 

forskellige farver. Phalloidin er et toksin fra svampen Amanita phalloides(grøn fluesvamp) der binder sig til 

F-aktin i cellernes cytoskellet, så vi kan visualisere det samtidigt. 

Trin: 

11. Aspirér blocking buffer 

12. Vask med PBS 

13. Tilsæt primært antistof  

14. Inkuber 1 time ved RT 

15. Vask 3x3min med PBS 

16. Tilsæt sekundært antistof 

og phalloidin-TRITC 

17. Inkuber 45 min ved RT 

under folie 

18. Vask 3x3min med PBS 

 



Cellekerne mærkning (og dækglas montering) 

Princip: For nemt at kunne lokalisere cellekernerne i mikroskopet visualiserer vi dem ved at tilsætte DAPI. 

DAPI er et fluorescerende molekyle der binder sig til AT-rige regioner i DNA.  

Trin: 

19. Aspirér PBS 

20. Tilsæt PBS+1µg/ml DAPI 

21. Inkuber 10 min ved RT under folie 

22. Vask 1x med PBS 

23. Lad ca 200ml PBS blive i brønden 

24. Klar til mikroskopi 

 

  

Ofte vil man normalt montere et dækglas som vist på billedet, 

men da vi bruger chamber slides gror cellerne allerede 

direkte på dækglasset, så vi kan udelade dette trin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

 

 

Dette er en foreløbig protokol, der kan muligvis stadigvæk forekomme små ændringer og tilføjelser. En 

endelig protokol vil blive udleveret på dagen. 

 

DAPI = DNA 

Vi springer dette 

trin over her, men 

det bruges normalt 

stort set altid 


