
 

KARDIOGRAF 

Viser musens hjerterytme, blodsukkerkoncentra-

tion og insulinniveau. 
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HVAD ER EN MIKROTITER-PLADE ? 

Her ser du en mikrotiter-plade. Det er en plasticplade med 96 små huller. Disse huller kaldes brønde. 

 

HVAD BRUGES DEN TIL? 

Sådan en mikrotiterplade bruges typisk til bestemmelse af indholdet i en vævsprøve fra en organisme (fx en 

prøve fra en rotte). Det betyder, at man ved hjælp af en lille bitte smule af vævsprøven i hver brønd, kan 

teste om vævsprøven indeholder eksempelvis ANTISTOFFER eller ANTIGENER eller om organismen (fx 

rotten) har en helt bestemt genetisk profil. 

Derudover kan man via en mikrotiterplade undersøge, om man har fået fremstillet et velegnet ANTISTOF til 

et bestemt ANTIGEN. 

 

HVORDAN BRUGES MIKROTITERPLADEN? 

Det er nødvendigt at tilsætte en masse forskellige kemiske stoffer på pladen. Hvilke stoffer der skal til-

sættes, og hvordan de skal tilsættes, afhænger helt af, hvad man vil teste eller prøve at fremstille.  

ELISA METODEN (et lille tip når du læser teksten: antistoffer er de gode soldater, antigener er de dumme fjender) 

Det er en metode, der ved hjælp af antigener kan påvise om de tilsvarende specifikke antistoffer er til ste-

de i en vævsprøve. Ved denne metode tilsættes helt specielle enzymer som sidder på ganske bestemte pro-

teiner. Enzymerne farver de brønde, der netop indeholder de antistoffer, man gerne vil gøre brug af. Sagt 

på en anden måde: hvis antigenerne ”angribes” af antistofferne i en brønd, så vil enzymet farve denne 

brønd. På den måde kan man se, at man har fundet det rigtige antistof. 

Hvis brønden ikke farves, så kan det på den anden side betyde, at antigenet ikke stoppes af antistoffet. Det 

betyder, at forskerne må i gang med at finde et andet antistof, som kan ”angribe” antigenet og dermed 

stoppe en infektion. 
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