
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

Datum 
2016-11-25 

Diarienummer 
U 2016/641 

KURSPLAN 

 
Kursplan för kursen Masspektrometri av proteiner, NAKE007 
English title: Protein Mass Spectrometry 
 
Kursplanen är fastställd av fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå 2016-11-
25. Kursen ges på forskarnivå och omfattar 3 högskolepoäng 
 
Lärandemål 
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna: 

Kunskap och förståelse 
• Redogöra för principerna bakom masspektrometri, inklusive grundläggande design av 

instrumentet och hur det fungerar. 
• Beskriva de vanligaste applikationerna för masspektrometri, och kunna visa vilka är 

teknikens möjligheter och begränsningar för analys av proteiner och peptider. 
• Analysera och tolka data som erhållits från masspektrometri. 

Färdighet och förmåga 
• Göra en experimentiell plan för hur man preparerar, separerar och analyserar 

proteiner och peptider med masspektrometri. 
• Laborativt utföra provupparbetning och kromatografiska separationer av proteiner 

och peptider. 
• Utföra masspektrometrisk analys och kunna bearbeta och analysera data med olika 

typer av specialiserad mjukvara.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
• Förklara vilken sorts resultat som kan fås från masspektrometri. 
• Jämföra resultat från olika analyser och förstå och kunna förklara dem. 
• Sammanfatta masspektrometriresultat i en rapport och presentation. 
 
Kursinnehåll 
Kursen ger en teoretisk och praktisk grund för hur masspektrometri rutinmässigt kan 
användas inom proteinvetenskap. Praktiska moment omfattar provupparbetning för 
protein- och peptidanalys, olika tekniker for deposition och för kromatografisk 
separation av komplexa prover inför masspektrometrisk bestämning. Manuell och 
automatiserad massbestämning av peptider och hela proteiner samt masspektrometrisk 
bestämning av peptidsekvenser. Grundläggande dataanalys för proteinidentifiering, 
bestämning av aminosyrasekvenser och PTM (”post-translational modifications”). 
 
Undervisningsformer 
Undervisningen består av en intensiv vecka, med moment som föreläsningar, 
experimentellt arbete vid masspektrometer, provberedning och dataanalys, en 
litteraturstudie (’journal club’) och seminarier med diskussion av egna resultat. 
Delmomenten utförs i grupper om 1-4 personer. Tid kommer också att finnas för att 
påbörja ett eget projekt, med feedback på egna ideer och experimentdesign-strategier. 
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Examination 
Examinationen baseras på aktivt deltagande, skriftliga rapporter och uppgifter samt 
muntlig redovisning av litteraturuppgift och laboratorieövningar. 
 
 
Betygsgrader 
Betygsgraderna på kursen är godkänd eller underkänd. För godkänt resultat krävs minst 
95% närvaro på lektioner och övningar, godkända skriftliga rapporter och uppgifter, och 
godkänd muntlig redovisning av litteraturstudium och övningar. 
 
Undervisningsspråk 
Kursen ges på engelska. 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande kunskap i proteinkemi. 
 
 
 


