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Forord

TIL Biokemi 1

Forord til farste udgave af ovelsesvejledningen til Biokemi 1
Dette er den ferste udgave af evelsesvejledningen til kurset Biokemi 1 som startes op ferste gang i
efteraret 2005, det vil sige samtidig med at Uddannelsesreform 2005 treeder i kraft.
0velsesvejledningen bygger hovedsageligt pa evelser beskrevet i vejledningen til det tidligere
"Biokemisk avelscskursus": Hanne Flyge og Lone Melchior Larsen, Biokemisk 0velseskursus,
Kemisk Institut, 7.udgave (1999), Samfundslitteratur. En del af evelseme har gennemgaet en
mindre revision pa basis af erfaringer fra tidligere afholdte evelseskurser. Her har Niels Agerbirk,
Institut for Grundvidenskab, veeret en veesentlig bidragsyder til avelserne "Gelfiltrering af
peroxidase" samt "Ionbytning af ribonukleotider". 0velsen "Fotosyntese; enzymet rubisco" er ny
og udviklet til Biokemi 1 kurset afTom Hamborg Nielsen, Institut for Plantebiologi.
Jeg vil geme takke bidragsydeme til evelsesvejledningen, herunder ogsa laboratoriefuldmeegtig
Seren Olsen, som har veeret behjeelpelig med forslag til og eksperimentel afprevning af
evelsesrevisioneme, kritisk gennemleesning og tilretning af beskrivelseme af det eksperimentelle
arbejde samt med kritiske kommentarer til diverse afsnit i evrigt. Ogsa en tak til Ib M. Skovgaard,
Institut for Grundvidenskab, for kommentarer til den statistiske behandling af forsegsresultater.
Afslutningsvis vil jeg her opfordre til konstruktive kommentarer til ovelsesvejledningens form og
indhold, bade i den afsluttende evaluering af kurset, men ogsa undervejs. I en ferste udgave viI der
altid snige sig ting ind som ber rettes, og det geres bedst hvis der bliver gjort opmeerksom pa dem.

Institutfor Grundvidenskab, August 2005, Charlotte Bjergegaard
Forord til 7. udgave
Vi har nu en gang arligt revideret ovelsesvejledningen ud fra egne faglige og peedagogiske ideer og
forslag fra Ieerere og studerende. Tak til Tom Hamborg Nielsen, som i har bidraget med en ekstra
evelse i gelelektroforese med fokus pa animalske vrev og til arets evelsesleerere (Lisbeth Drozd
Lund, Dina Silke MaIling, Heidi Blok Frandsen og Stine Broeng Metzdorff) som har foreslaet
preelab-spergsmal, Ogsa tak til de evelsesleerere der gennem arene har samlet egne og studerendes
forslag til rendringer: Christian Bukh, Iben Lykke Petersen, Kurt Heller, Jens Chr. Serensen, Heidi
Blok Frandsen og Stine Broeng Metzdorff, og til de mange konstruktive studerende der venligt har
papeget hvordan mangfoldige detaljer kunne geres smartere. En seerlig tak til Sussi Rosenern Dohn
og Seren Olsen som udger den faste stab i laboratoriet og har bidraget med mange forslag, bade af
peedagogisk og laboratoriepraktisk art. Siden tredje udgave har Niels Agerbirk veeret hovedansvarlig
for revisioneme af laboratorievejledningen.
Institutfor Grundvidenskab og Milje, August 2011, Niels Agerbirk og Charlotte Bjergegaard
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Forord til 8.+9. udgave
Vejledninger til Excel er opdateret til version 2010, nogle preelab spergsmal er revideret,
vejledninger, reaktionsskemaer og rapportskemaer er forbedret lidt hist og her. Derudover er bade
vores gamle institut og fakultet nedlagt, og vi er spredt for aIle vinde men still going strong.
Morale: Fakulteter og institutter forgar, men Biokemi 1 bestar.

Institutfor Plante- og Miljevidenskab og Institutfor Fedevarevidenskab, 201212013,
Niels Agerbirk og Charlotte Bjergegaard
Forord til

to. udgave

Kun to neevneveerdige rendringer: I evelse om enzymoprensning er indfert en mere selvsteendig
pooling af fraktioner (s. 11) som del af et peedagogisk udviklingsprojekt. I evelse om
ethanolbestemmelse er eendret pa spergsmal 2 om ligevregtsteori. (0velsen om SDS-PAGE
varetages fortsat separat afTom Hamborg Nielsen og er ogsa ueendret fra sidste ar).

Institutfor plante- og Milj((}videnskab,juli2014, Niels Agerbirk
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INDHOLDSFORTEGNELSEogUGEPLAN*
* Se desuden

planen pa side ii (afsnittet "Introduktion til evelser")

Introduktion til evelser

s. i-iii

Dialyse af skummetmrelk

S.1-22}

Ionbytning af ribonukleotider

s.1-18

Enzymoprensning ved gelfiltrering

S.1-16}

Enzymkinetik; p-fructosidase fra grer

s.1-17

Analyse af rubisco/proteiner i ked
ved SDS-PAGE

S.1-17}

Ethanolbestemmelse

s. 1-20
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Blokuge 1 og 2
i parallelt forlab

Blokuge 3 og 4
i parallelt forlab

Blokuge 5 og 6
i parallelt forleb

Blokuge 7 (+ farste del af
blokuge 8) bruges til endelig
frerdiggorelse af rap porter
Bemeerkat for et af de 5
evelseshold starter evelseme
mandag iblokuge 2 og slutter
derfor forst iblokuge 7. For dette
hold kerer evelserne parallelt i
blokuge 2 og 3, 4 og 5 samt 6 og 7

APPENDIKS
Automatpipette
I Behandling af forsegsresultater
Spektrofotometri
Gelfiltrering

s. A1-A18
s.A1
s.A3
s.A8
s. A14

