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1. Sammendrag 

hCG er et endogent glykoproteinhormon som består av en α-subenhet (hCGα), hvis 

struktur er felles for alle fire humane glykoproteinhormoner, og en β-subenhet 

(hCGβ) som er spesifikk for hCG. hCG forekommer i ulike isoformer. Graviditet og 

enkelte sykdomsrelaterte biologiske tilstander er assosiert med forhøyede nivåer av 

hCG i ulike former; dette gjør hCG egnet som biomarkør for gitte tilstander.  

hCGβ er en markør for flere aggressive krefttyper grunnet sin fremmende rolle ved 

kreftcellers invasjon. For å gjøre det mulig å differensiere mellom intakt hCG og fritt 

hCGβ i serum, ville man forsøke å utarbeide en metode der man ved å se på 

signaturpeptider for subenhetene hCGα og hCGβ kunne finne forholdet mellom 

hCGβ og intakt hCG, der alle forholdstall høyere enn én angir et forhøyet nivå av 

hCGβ. Tidligere arbeid  utført  på avdelingen har beskrevet en metode for 

bestemmelse av hCGβ [1, 2]; i denne oppgaven fokuseres det på bestemmelse av 

hCGα og de mulighetene dette gir. hCGα som i utgangspunktet er uspesifikk, gjøres 

spesifikk ved hjelp av immunoaffinitet.  

En bottom-up-metode med tryptisk proteolyse ble benyttet i utvelgelsesprosessen av 

signaturpeptid for hCGα. Signaturpeptidkandidaters identitet ble verifisert ved å 

sammenligne sekvensdata fra in silico tryptisk proteolyse med eksperimentelle 

MS/MS-data. Spesifisitet av signaturpeptider ble bekreftet via BLAST-søk. 

Signaturpeptid for hCGα ble bestemt å være αT2 (m/z: 409.002+, 827.45).  

For hCGβ ble βT5 (m/z: 643.003+, 964.052+) benyttet som signaturpeptid; dette var 

allerede et innarbeidet signaturpeptid for hCGβ, fra tidligere utviklede metode som 

nevnt over [1, 2]. 

SPE-prosedyre ble optimalisert for å passe både αT2 og βT5. For å unngå tap av αT2 

ved vask av sorbent etter prøvepåsetting, måtte det unngås bruk av selv små mengder 

ACN i vaskeløsning. 
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En SRM-metode ble utviklet for αT2 og βT5. Den utviklede metoden ble testet på 

serumprøver fra kreftpasienter. Man fant det mulig å differensiere mellom fritt hCGβ 

og intakt hCG og dermed detektere forhøyede nivåer av fritt hCGβ utfra forholdet 

mellom disse. 
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2. Forkortelser og begreper 

α-subenhet    Uspesifikk proteinkjede av hCG  

αT2     Tryptisk peptid fra α-subenheten av  hCG 

αT7     Tryptisk peptid fra α-subenheten av  hCG 
β-subenhet    Spesifikke proteinkjede av hCG  
βT5     Tryptisk peptid fra β-subenheten av  hCG 

βT11    Tryptisk peptid fra β-subenheten av  hCG 

ABC     Ammoniumbikarbonat  
ACN     Acetonitril 

βCTP     C-terminalsegmentet (93-145) av hCGβ 
BLAST    Basic Local Alignment Search Tool; dataverktøy for å 

finne aminosyresekvensers spesifisitet for sitt 

moderprotein 
CID      Kollisjonsindusert dissosiasjon  
Da      Dalton; enhet for molekylvekt  
ESI      Elektrosprayionisering  

FSH      Follikkelstimulerende hormon   
g      Gram, enhet for vekt  
GTD     Gestational trophoblastic disease, graviditetsrelatert 

trofoblastsykdom  
Isoform     Brukt om de ulike formene av hCG  
IE      Internasjonale enheter 
hCG      Humant choriongonadotropin  
hCGα     α-subenhet av hCG 
hCGβ     β-subenhet hCG 
hCGβcf     Nicked isoform av hCGβ  
hCGβn     Nicked isoform av hCGβ  
hLH      Humant luteiniserende hormon  
hyperglykosylert    Proteiner med markert forhøyet forekomst av 
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 sukkerenheter  
LC      Liquid Chromatography; væskekromatografi  
Min      Minutter  
missed cleavages  Resultat av ufullstendig proteolyse  
mol      Enhet for stoffmengde  

MF A    Mobilfase A 

MF B    Mobilfase B 

MS      Mass Spectrometry; massespektrometri  
MS/MS     Tandem Mass Spectrometry; tandem massespektrometri  
m/z      Masse-ladnings-forhold  
Nicked     Endogen enzymatisk degradert peptidbinding  
PBS      Forfatbuffer med samme osmotiske trykk som 

vevsvæskene  
PSTT     Placental site trophoblastic tumor; trofoblasttumor 

lokalisert ved placenta 
Pituitær      Hypofyserelatert   

QqQ     Trippelkvadrupol 

Rpm     Revolutions/rounds per minute  
SIM      Selected ion monitoring  
SRM     Selected reaction monitoring 

SQ      Singel Quadropol  
tR      Retensjonstid  
TFA      Trifluoroacetic acid, trifluoroeddiksyre  

TIC     Total ion count 
TOF      Time of Flight = flyvetid masseanalysator  
TSH      Thyreoideastimulerende hormon  
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2.1 Nomenklatur for proteolyse av hCG 

I denne oppgaven benyttes trypsin for proteolyse av proteiner. Tryptiske peptider 

angis etter prinsippet aTx. 

- a er henholdsvis α eller β og angir hvilken subenhet av hCG peptidet stammer 

fra. 

- T står for trypsin 

- x gjenspeiler peptidets nummer i rekken av peptider, regnet fra N-terminalen 

av proteinet, ved fullstendig tryptisk proteolyse av proteinet. 
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3. Innledning 

Den potensielle kliniske nytteverdien av endogene biomarkører som hCG, et 

glykoproteinhormon, er enorm. hCG forekommer naturlig ved graviditet og også ved 

en rekke sykdomsrelaterte biologiske tilstander som ulike former for kreft [3]. 

Dersom man med presise metoder kan måle konsentrasjon av hCG i kroppsvæsker 

som blod, vil man i tillegg til å kunne besørge tidlig diagnostisering av gitte 

biologiske tilstander også kunne monitorere tilstandene og ved behov iverksette 

behandling tilpasset den enkelte pasient. Presise og spesifikke metoder for slike 

målinger er essensielt, da forhøyede nivåer av hCG i enkelte tilfeller kan være så 

sterke indisier på alvorlig sykdom, at behandling initieres på grunnlag av slike 

målinger alene [3]. Flere ulike isoformer av hCG finnes; disse er forekommende ved 

ulike biologiske tilstander, noen er mer signifikante biomarkører enn andre. 

Eksempelvis er fritt hCGβ hyppig forekommende ved flere former for aggressiv 

kreft, blant annet på grunn av sin rolle som promotor for invasjon [3, 4]. Dette gjør 

hCGβ til en viktig markør for mange alvorlige krefttyper; store andeler av fritt hCGβ 

er ofte assosiert med dårlige prognoser, men samtidig kan deteksjon av forhøyede 

hCGβ-nivåer avsløre behandlingsrelaps og føre til at nye og mer effektive 

behandlingsregimer igangsettes. 

De metoder som i dag nyttes for påvisning og eventuelt kvantifisering av hCG, er 

stort sett basert på immunoaffinitet alene; problematikk rundt falskt negative og falskt 

positive resultater er avdekket for disse metodene [3-5]. Falske resultater i den ene 

eller den andre retning kan få alvorlige følger for den enkelte pasient. Det er derfor 

interessant å utvikle metoder som komplementerer de eksisterende metoder eller til 

og med overgår disse. 

Utvikling av en LC-MS metode for sikker deteksjon og, om ønskelig, kvantifisering 

av de ulike hCG-isoformer, ville kunne utnytte det potensialet som ligger i hCG som 

biomarkør langt bedre enn hva er tilfellet for mange av de til dags dato eksisterende 
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metoder. I tillegg kunne falske resultater lettere vært avdekket, da man kunne bygget 

et identitetsbekreftende trinn, i form av MS/MS, inn i metoden. 

3.1 Problemstilling 

Da en LC-MS-metode for deteksjon av flere signaturpeptider for hCG-isoformer med 

utgangspunkt i hCGβ allerede var utviklet på avdelingen [1, 2], så man det som en 

interessant mulighet å forsøke å inkorporere et signaturpeptid tilhørende hCGα i 

metoden. Forholdet mellom et signaturpeptid for hCGβ og et for hCGα i serum, 

representerer ratioen hCGβ/intakt hCG i blod, og ved å bestemme denne, kan man 

dermed også detektere forhøyede nivåer av hCGβ i blod. Dette fordi alle forholdstall 

høyere enn én vil være en indikasjon på forhøyede hCGβ-nivåer. Dette vil være av 

stor klinisk verdi, da det vil gi muligheter for å følge sykdomsforløpet til pasienter 

med aggressive kreftformer spesielt nøye. 

Denne oppgaven har, med andre ord, en todelt problemstilling; først må et 

signaturpeptid for hCGα forsøkes identifiseres, før det deretter må lages en metode 

der dette signaturpeptidet analyseres sammen med i første omgang ett signaturpeptid 

for hCGβ. Denne metoden skal så til slutt testes på serumprøver fra kreftpasienter. 
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4. Teori 

4.1 Aminosyrer, peptider og proteiner 

Proteiner er de biologiske makromolekyler som forekommer i størst grad i alle celler 

[6]. Celler inneholder tusenvis av ulike proteiner, hvert med sin spesifikke biologiske 

virkning [6-8]. Genetisk informasjon uttrykkes gjennom proteiner, hvilket ikke bare 

betyr at de biologiske funksjoner som styres av proteiner er enormt tallrike, men også 

at de spenner svært vidt når det kommer til selve deres funksjon [6, 7].  

Peptider og proteiner er kjeder av kovalent sammenbundne aminosyrer; 20 α-

aminosyrer (se tabell 4-1) i ulike kombinasjoner danner grunnlaget for alle peptider 

og proteiner [6-8]. Når det er kun få aminosyrer i kjeden, kalles strukturen et 

oligopeptid, når kjeden består av flere aminosyrer, er den korrekte betegnelsen 

polypeptid, dersom aminosyrekjedene har en molekylvekt over 10 kDa, kalles de 

proteiner; betegnelsene polypeptid og protein brukes i praksis likevel noe om 

hverandre [6, 8]. Grunnskjelettet av aminosyrene er det samme, men sidekjedene (R) 

varierer; dette kan brukes som grunnlag for klassifisering. I tabell 4-1 er aminosyrene 

sortert etter sine sidekjeder. 
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Tabell 4-1: Oversikt over de 20 α-aminosyrene. Aminosyrene er sortert 
etter egenskapene av sine sidekjeder (R). [6-9] 

R Aminosyre Forkortelser Monoisotopmasse Hydropati-indeks1 

U
po

la
r 

og
 a

lif
at

is
k 

 

Alanin 

Glycin 

Isoleucin 

Leucin 

Metionin 

Prolin 

Valin 

A, Ala 

G, Gly 

I, Ile 

L, Leu 

M, Met 

P, Pro 

V, Val 

71,04 

57,02 

113,08 

113,08 

131,04 

97,05 

99,07 

1,8 

-0,4 

4,5 

3,8 

1,9 

1,6 

4,2 

A
ro

m
at

is
k 

 

Fenylalanin 

Tryptofan 

Tyrosin 

F, Phe 

W, Trp 

Y, Tyr 

147,07 

186,08 

163,06 

2,8 

-0,9 

-1,3 

Po
la

r 
og

 u
la

de
t 

 

Asparagin 

Cystein 

Glutamin 

Serin 

Treonin 

N, Asn 

C, Cys 

Q, Gln 

S, Ser 

T, Thr 

114,04 

103,01 

128,06 

87,03 

101,05 

-3,5 

2,5 

-3,5 

-0,8 

-0,7 

B
as

is
k 

 

Arginin 

Histidin 

Lysin 

R, Arg 

H, His 

K, Lys 

156,10 

137,00 

128,09 

-4,5 

-3,2 

-3,9 

Su
r  

Asparaginsyre 

Glutaminsyre 

D, Asp 

E, Glu 

115,03 

129,04 

-3,5 

-3,5 

                                            

1 Skalaen kombinerer sidekjedenes hydrofobe og hydrofile egenskaper. Verdiene sier noe om en aminosyres tendens til å 
søke enten vandige eller ikke-vandige miljøer; negative verdier indikerer hydrofile stoffer, positive verdier indikerer 
hydrofobe stoffer. 
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4.2 Proteomikk 

Proteomikk kan betegnes som studien av proteomet, hvilket innbefatter det totale 

antall uttrykte proteiner i en celle eller et individ [10-13]. Proteomet er dynamisk; det 

varierer med celletype og den tilstand cellen befinner seg i [11-14]. Celler kan 

påvirkes både av biologiske og miljømessige faktorer; dette faktum kan det dras nytte 

av ved påvisning og monitorering av sykdom, da man vil kunne gjøre analyser på 

proteiner som oppreguleres eller nedreguleres gjennom sykdomsforløpet.  

Ofte vil det være hensiktsmessig å analysere kun enkelte proteiner som er funnet å 

være aktuelle for gitte sykdom, såkalte biomarkører (se 4.2.1), heller enn å studere 

proteininnholdet i prøven generelt; denne måte å drive proteomisk forskning på, 

kalles målrettet proteomikk [15, 16]. Et eksempel på en slik målrettet LC-MS/MS-

metode er LC etterfulgt av MS-deteksjon i SRM-modus. Ved bruk av selected 

reaction monitoring (SRM) masseanalyse og -deteksjon, kan høy spesifisitet og 

sensitivitet, samt reproduserbarhet oppnås, enten man analyserer ett enkelt eller flere 

signaturpeptider [15-17]. Dette gjør det mulig å detektere spesifikke proteiner ved 

lave konsentrasjoner, til tross for den bakgrunnsstøy man må påregne ved analyse av 

biologiske prøver. 

4.2.1 Biomarkører 

En biomarkør er en biologisk forbindelse hvis grad av tilstedeværelse i en organisme 

samsvarer med organismens tilstand [15, 18, 19]. For at en biomarkør skal være av 

klinisk verdi, må den la seg måle analytisk, slik at forbindelsen kvalitativt eller 

kvantitativt kan si noe om den biologiske tilstanden den korrelerer med. I klinikk kan 

biomarkører benyttes både ved utredning, diagnostisering og monitorering av 

sykdommer; de er også svært verdifulle hjelpemidler ved tilpasning av behandling til 

den enkelte pasient eller dersom det er ønskelig å vurdere terapeutisk respons på 

behandling [20, 21]. Proteiner er ofte godt egnet som biomarkører, da 

proteinuttrykket i svært mange tilfeller vil påvirkes ved sykdomstilstander [19].  
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Bestemmelse av biomarkører 
Proteomikk gjør det mulig å sammenligne mønstre i proteinuttrykk fra friske og syke 

individer, slik kan man oppdage proteiner som påvirkes gjennom sykdomsforløpet og 

dermed kan være potensielle biomarkører [15, 16, 20]. Proteiner kan også mistenkes 

å være egnet som biomarkører basert på tidligere forskning eller hypoteser med rot i 

allerede kjent biologisk kunnskap. Etter dette innledende søket etter proteiner med 

potensiell klinisk nytteverdi, går man så over i den mer målrettede delen av 

analyseprosessen. De utvalgte proteiner må identifiseres; ved bruk av MS, skjer dette 

som oftest ved hjelp av metodene bottom-up eller top-down som begge illustreres 

skjematisk i figur 4-1 [22, 23]. Ved bottom-up-proteomikk proteolyseres proteinet; 

peptidene detekteres og identifiseres så ved sammenligning av m/z-verdier mot 

databaser. Man ser da etter et spesifikt peptidmassemønster som kjennetegner gitte 

protein. Ved MS/MS bekrefter man aminosyresekvenser ved hjelp av fragmentionene 

(også her ved sammenligning med databaser) og identifiserer proteinet på grunnlag 

av dette [22, 23]. Top-down-proteomikk, derimot, baserer seg på at man introduserer 

det intakte proteinet direkte i høy-oppløsnings-MS, der man kan måle massen av det 

intakte proteinet, før det fragmenterer videre [22, 23]. 

 

Figur 4-1: Fremgangsmåter for bottom-up- og top-down-metode. [22] 
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4.3 hCG 

Humant choriongonadotropin (hCG) er et eksempel på en biomarkør, hvis kliniske 

nytteverdi er stor. hCG brukes ved utredning og diagnostisering av spesifikke 

biologiske tilstander. Også ved tilpasning av behandling til den enkelte pasient er 

hCG til stor hjelp, da man både initielt og hele sykdomsforløpet igjennom, kan 

monitorere hCG for å få et inntrykk av sykdomsbildet. 

4.3.1 Struktur 

hCG er et glykoproteinhormon bestående av to ulike subenheter, en α-subenhet 

(hCGα) og en β-subenhet (hCGβ). hCGα (14 kDa) består av 92 aminosyrer, mens 

hCGβ (23,5 kDa) er noe større med sine 145 aminosyrer; den gjennomsnittlige 

molekylvekten av hCG er 37,5 kDa [1, 3].  hCGs biologiske egenart bestemmes av 

hCGβ som er den subenheten som er spesifikk for hCG [1, 3]. Strukturen av α-

subenheten, derimot, er felles for hCG og hypofysehormonene, FSH, LH og TSH [1, 

3]. For å være biologisk aktive er glykoproteinhormoner avhengige av å være bundet 

til karbohydratforbindelser; om lag en tredjedel av hCGs molekylvekt utgjøres av 

oligosakkarider [3, 4, 24, 25]. Hver subenhet har to asparaginbundne (N-bundne)  

oligosakkarider; hCGβ har i tillegg fire serinbundne (O-bundne) oligosakkarider på 

C-terminalsegmentet [3, 4, 25]. De to subenhetene har lignende tredimensjonale 

strukturer, til tross for få sekvenslikheter; hver av dem er orientert rundt tre 

disulfidbroer som danner en cysteinknute [25, 26]. Som man kan se av figurene 4-2 

og 4-3, folder et segment av hCGβ seg om hCGα og bidrar slik til å stabilisere 

dimeren; subenhetene er ikke-kovalent bundet til hverandre [25, 26]. hCG inneholder 

i alt fem disulfidbroer i hCGα og seks i hCGβ [25, 26]. 
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a) b)  

Figur 4-2: To ulike fremstillinger av hCG-molekylet. hCGα vises i rødt og 
hCGβ i blått [25]. I b) er i tillegg disulfidbroer tegnet inn med 
gult.  

 

Figur 4-3: Skjematisk tegning av hCG-dimerens topologi [25]. 
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Isoformer 
hCG forekommer i flere ulike isoformer, avhengig av individets biologiske tilstand 

og hvilke prøvematrikser man studerer. I blod- og urinprøver, er 15 ulike isoformer 

vanlig forekommende (se figur 4-4, side 21); fem av isoformene, intakt hCG, hCGh, 

hCGβh, hCGα og O-glykosylert hCGα, syntetiseres naturlig av placenta ved 

graviditet eller av ikke-trofoblaste maligniteter, de resterende ti er 

degraderingsprodukter av disse [27]. Under gis en kort gjennomgang av de vanligst 

forekommende isoformer; deres biologiske forekomst omtales under 4.3.2. 

Intakt hCG: 
Dette er den intakte heterodimeren2, bestående av subenhetene hCGβ og hCGα [28]. 

Frie subenheter:   
I visse tilfeller opptrer de enkelte subenheter, hCGα og hCGβ, uavhengig av 

hverandre; subenhetene er såkalt frie [3, 4, 27].  

Hyperglykosylert hCG:  
O-bundne oligosakkarider er dobbelt så store som for vanlig hCG og N-bundne 

oligosakkarider er halvannen gang større enn vanlig; selve peptidstrukturen av hCG 

er uforandret [3, 4, 27]. Fritt hCGβ forekommer ofte i hyperglykosylert form [3, 4]. 

Fritt hCGα kan også opptre i en O-glykosylert form med ett ekstra O-bundet 

oligosakkarid, i tillegg til hyperglykosylerte N-bundne oligosakkarider [4, 27]. 

Hyperglykosylerte former av hCG markeres gjerne med en h etter vanlig forkortelse, 

som hCGh for hyperglykosylert intakt hCG. 

                                            

2 Intakt hCG forkortes gjerne hCG, men i denne oppgaven brukes kun betegnelsen intakt hCG, for å unngå forveksling med 
hCG brukt som en mer generell betegnelse. I forkortelser av isoformer med utgangspunkt i intakt hCG vil likevel hCG 
inngå som en del av forkortelsen, da det her ikke er samme mulighet for forveksling.  
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hCGβ-core fragment: 

Denne isoformen, hCGβcf, er et renalt degraderingsprodukt av hCGβ; 

peptidfragmentene hCGβ-6-40 og hCGβ-55-92 er bundet til hverandre av fire 

disulfidbroer; i tillegg er to av de N-bundne oligosakkaridene mindre enn på intakt 

hCG [3, 4, 27, 28]. 

Nicked hCG:  
Disse er degraderingsprodukter der peptidkjeden er spaltet mellom aminosyrene 

hCGβ 44-45 eller 47-48; strukturen opprettholdes ved hjelp av disulfidbroer [3, 4, 27, 

28]. Nickede former av hCG gis en n etter vanlig forkortelse, for nicked intakt hCG 

blir forkortelsen eksempelvis hCGn. 

hCG manglende βCTP: 

Videre degradering av enkelte isoformer kan skje ved at proteaser spalter av C-

terminalsegmentet på hCGβ (βCTP), det vil si aminosyrene 113-145 [28]. Slike 

isoformer gis prefikset -CTP. 
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Figur 4-4: De 15 vanligste isoformer av hCG, med eventuelle 
forkortelser, i blod og urin ved graviditet, GTD eller andre 
former for malignitet [27]. Tall refererer til aminosyrer i den 
enkelte subenhet (det tas utgangspunkt i intakt hCG og telles 
fra N-teminalen av polypeptidet); O refererer til O-bundne 
oligosakkarider; N refererer til N-bundne oligosakkarider; OO 
og NN refererer til hyperglykosylerte oligosakkarider; α 
refererer til hCGα; β referer til hCGβ; βCTP referer til C-
terminalsegmentet på hCGβ eller hCGβh.  
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4.3.2 Biologisk forekomst 

Som en del av normal reproduksjonsfysiologi, produserer alle mennesker små 

mengder pituitær hCG; for kvinner i forplantningsdyktig alder, vil konsentrasjon av 

hCG variere med menstruasjonssyklus [3, 27, 29-31]. Generelt gjelder det at hCG-

konsentrasjon er høyere i kvinner enn i menn, og konsentrasjonen øker med stigende 

alder [3, 29, 31]. Ved enkelte biologiske tilstander, vil ulike isoformer av hCG 

forekomme i konsentrasjoner langt høyere enn den kontinuerlige 

bakgrunnskonsentrasjonen man vanligvis finner av hCG. Tre av de ulike isoformene 

legger grunnlag for den biologiske aktiviteten av hCG, disse er vanlig intakt hCG, 

hCGh og fritt hCGβh; de er alle biologisk aktive molekyler som opptrer uavhengig av 

hverandre [27]. Tabell 4-2, side 24, gir en oversikt over biologiske tilstander assosiert 

med forhøyede nivåer av ulike hCG-isoformer i henholdsvis blod og urin. 

Intakt hCG er et hormon som dannes i syncytiotrofoblastene i placenta [3, 4, 27]. 

Under store deler av svangerskapet er vanlig intakt hCG den dominerende isoformen 

[27]. Intakt hCG sørger hele svangerskapet igjennom for at maternal blodtilførsel og 

angiogenese i spiralarteriene i livmormuskulaturen opprettholdes [4, 27]. I tillegg 

bidrar intakt hCG til å opprettholde progesteronproduksjon i det gule legemet, corpus 

luteum, tidlig i svangerskapet. Dette er for å unngå et brått fall i 

progesteronkonsentrasjon og dermed utstøtning av det befruktede egget ved en 

menstruasjonsblødning [3, 4, 32]. Ved tilfeller av spontanabort eller ektopisk 

graviditet, ses senkede konsentrasjoner av intakt hCG; Downs syndrom-graviditet, 

derimot, gir fordoblede konsentrasjoner [27]. Downs syndrom er også assosiert med 

forhøyede nivåer av hCGβh [3]. 

Både hCGh og hCGβh er autokrine faktorer som virker ved å blokkere apoptose og 

på denne måte forårsaker cellevekst, blant annet av kreftceller. Begge er også funnet 

å fremme invasjon av celler, som ved implantering av graviditet og metastaserende 

malignitet [27]. Det er observert klare tegn på at tilstedeværelse av hCGh eller 

hCGβh i blod, eventuelt hCGβcf i urin, er assosiert med dårlig prognoser for 

kreftsykdom [27]. 
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Majoriteten av hCG dannet i kreftvev er hyperglykosylert, testikulære 

germinalcellesvulster og choriokarsinom er eksempler på kreftformer som produserer 

hCGh; det er ikke uvanlig med avvikende former for glykosylering [3, 27]. hCGh 

produseres av cytotrofoblaster; disse cellene er dominerende i placenta helt i 

begynnelsen av svangerskapet [3, 27]. Den første svangerskapsuken forekommer 

derfor hCG hovedsakelig i form av hCGh, til fosteret har festet seg. I dette 

tidsrommet er svært lave nivåer av hCGh et klart tegn på 

svangerskapskomplikasjoner [27]. Det generelle hCG-nivået i blod forhøyes ved 

tilfeller av selv svært små trofoblasttumorer; dette gjør hCG til en svært sensitiv og 

spesifikk biomarkør for trofoblastsykdom – ved så godt som alle tilfeller av slik 

sykdom, observeres forhøyede hCG-nivåer [3]. Ved maligne former for 

trofoblastsykdom, eventuelt med utvikling av choriokarsinomceller, økes for 

eksempel andelen hCGh. Dette faktum kan benyttes til å skille mellom malign og 

benign trofoblastsykdom, da hCGh er til stede i langt mindre grad ved benigne former 

[3, 4, 27].  

hCGβh er tilstedeværende helt i begynnelsen av svangerskapet og til en viss grad 

gjennom resten av svangerskapsforløpet; den dannes også i retrodifferensierte ikke-

trofoblaste kreftceller [4, 27]. Så godt som alle maligne ikke-trofoblaste kreftformer 

produserer hCGβh; forhøyede nivåer ses hos 30-70% av pasienter med ulike former 

for denne type kreft [3, 27]. Degraderingsproduktet hCGβcf som finnes i urin brukes 

derfor som biomarkør for alle ikke-trofoblaste maligniteter [27]. Hos om lag 

halvparten av pasienter med testikkelkreft ses økte konsentrasjoner av hCG, og for 

pasienter med seminom-germinalcelletumor skyldes denne økningen ofte produksjon 

av hCGβh [3]. Produksjon av hCGβh skiller også placenta-site-trofoblasttumor fra 

andre former for trofoblastsykdom [27]. 

Brorparten av hCG som gjenfinnes i urin hos både kreftrammede individer og 

gravide, er i form av hCGβcf [3]. I urin finnes også enkelte ganger nickede former av 

intakt hCG og hCGβ; hos kreftpasienter kan hCGn også observeres i blod [3]. I 

tillegg kan former av hCG der aminosyrene 113-145 på β-subenheten (βCTP) er 

spaltet av forekomme i urin hos noen kreftpasienter [3, 28]. 
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Ingen biologisk funksjon på linje med de andre isoformene er kjent for hCGα, men 

en stimulerende effekt på prolaktinproduksjon i decidualceller er observert. Fritt 

hCGα kan spores i blod hos gravide og i blod og urin hos kreftpasienter [27]. Ved 

graviditet forekommer en hyperglykosylert form av fri hCGα [27]. Videre 

glykosylering av hCGα kan skje ved tilfeller av malignitet, slik at man får O-

glykoslylert hCGα [27]. Både syncytiotrofoblaster og ekstrauterine invasive 

cytotrofoblaster produserer et overskudd av hCGα som frigjøres som fritt hCGα eller 

glykosylerte former av denne [27].  

Tabell 4-2: Forekomst av ulike hCG-isoformer i blod- og urinprøver [4]. 
√√√: Hovedsakelig forekommende hCG-isoform;   
 √: Nøkkelform, alltid tilstede; ±: Funnet noen ganger;  
 X: Sjelden eller aldri detektert. 

Prøve Isoform 3-7 ukers 
graviditet 

8-40 ukers 
graviditet Blæremola Chorio-

karsinom PSTT 
Testikulær 
germinalcelle-
kreft 

Andre 
kreft-
former 

Intakt hCG √ √√√ √√√ ± ± ± ± 

hCGh √√√ √ √ √√√ ± √√√ ± 

hCGβ ± √ √ X √ X √ B
lo

d 

hCGβh √ ± ± √ √√√ √ √√√ 

Intakt hCG √ √ √ ± ± ± ± 

hCGh √√√ √ √ √√√ ± √√√ ± 

hCGβ ± √ √ X √ X √ 

hCGβh √ ± ± √ √ √ √ 

U
rin

 

hCGβcf √ √√√ √√√ √ √√√ √ √√√ 

4.4 Eksisterende metoder for deteksjon av hCG 

I lengre tid har immunometriske metoder, immunoassays, vært de dominerende for 

klinisk bestemmelse av biomarkører. De fleste immunoassays tilgjengelige i dag 

baserer seg på monoklonale antistoffer via et såkalt ”sandwich”-prinsipp, der man har 

et immobilisert antistoff som fanger målmolekylet fra prøven. Deretter binder et 

detektorantistoff seg til en annen epitop på målmolekylet og på denne måte merker 
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dette. Detektorantistoffet lar seg kvantifisere, for eksempel ved bruk av fluorescens, 

hvilket igjen gjør det mulig å finne konsentrasjonen av målmolekylet, da denne vil 

være direkte proporsjonal med mengden detektorantistoff bundet.  

Det er imidlertid en viss problematikk forbundet med bruk av immunoassays. I 

tillfellet hCG, er det svært få immunoassays som er kapable til å detektere og 

differensiere alle de ulike isoformer; dette skaper problemer blant annet ved 

kreftapplikasjoner, da ulike former for hCG dannes ved ulike krefttyper [3, 4]. Et 

annet svært avgjørende aspekt er problematikk rundt falskt positive og falskt negative 

utslag på hCG-tester. Eksempelvis kan falske indikasjoner på kreft påføre pasienter 

unødige påkjenninger i form av kreftbehandlingsregimer, mens falskt negative 

resultater kan forspille dyrebar tid for bekjempelse av sykdom, hvis ikke de 

villedende målinger avdekkes i tide. Falskt positive utslag kan ha sitt utspring i blant 

annet kryssreaksjoner og interferens med andre antistoffer [3, 4]. Falskt negative 

utslag kan forekomme dersom konsentrasjonen av målmolekyler overstiger 

kapasiteten til antistoffene og man får en såkalt Hook-effekt, det vil si at 

målmolekyler opptar alle bindingseter på begge antistoffer, slik at få eller ingen 

”sandwich”-komplekser dannes [4].  

Disse kompliserende faktorene har ført til at alternative strategier for analyse av 

biomarkører har gjort sitt inntog. Metoder der man benytter immunoaffinitet som et 

ledd i prøveopparbeidelsen, etterfulgt av LC-MS, er tatt i bruk [1, 33, 34]. Slike 

immuno-MS-metoder gjør det mulig å utelukke problemer som lett kan oppstå ved 

bruk av immunoassays, samtidig som de gir nye muligheter, da man i tillegg til å 

kunne skille mellom de ulike isoformer, kan detektere flere av dem i én og samme 

analyse. Det vil da i tillegg være mulig å se på forholdet mellom de ulike isoformer 

tilstede i prøven. 

4.4.1 Prøveopparbeidelse 

Til tross for sin kompleksitet er blod den mest brukte biologiske matriksen i 

analysesammenheng; så godt som alle celler i et individ interagerer med blodet, og 
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dette gir store diagnostiske muligheter [15, 19, 20]. Blod inneholder om lag 45 % 

blodceller; de resterende 55 % er plasma [20]. Plasma består i tillegg til vann, som 

utgjør den absolutt største prosentandelen, av 6-8 % proteiner, der brorparten er 

plasmaproteiner, og små andeler av salter, lipider, karbohydrater og andre stoffer som 

aminosyrer og vitaminer [20]. Supernatanten man får etter koagulasjon av 

plasmaprøver kalles serum [20]. I motsetning til plasma inneholder serum derfor ikke 

koagulasjonsfaktorer [35]. Ofte benyttes blod i form av plasma eller serum som 

prøvematriks. Det at man arbeider med så komplekse prøvematrikser, gjør 

opprenskning av prøven helt nødvendig for å få en vellykket analyse.  

Immunoaffinitet 
Ved å gjennomføre en immunoekstraksjonsprosedyre på en prøveløsning, kvitter man 

seg med alle de stoffer som ikke fanges av antistoffene. Prosedyren baserer seg på 

målmolekylenes affinitet til antistoffer; immobiliserte monoklonale antistoffer, gjerne 

festet til brønner eller magnetkuler, er tilpasset spesifikke epitoper på målmolekylet, 

slik at dette interagerer utelukkende med disse epitopene [28, 33]. Når overflødig 

prøveløsning så vaskes bort, sitter man igjen med kun de stoffer som er av interesse 

for videre analyse. Monoklonale antistoffer er godt egnet for formålet, da de har høy 

spesifisitet og kan fremstilles i nær ubregrensede mengder [36]. 

Ved valg av monoklonale antistoffer for immunoaffinitetsprosedyrer, er det viktig å 

bestemme hvilke isoformer av målmolekylet man ønsker å inkludere i analysen. For 

hCG er det med utgangspunkt i grunnstrukturen av proteinet, definert tre 

hovedklasser av antistoffgjenkjennende epitoper. Spesifikke monoklonale antistoffer 

gjenkjenner epitoper lokalisert på: 

- hCGα, fri og/eller bunden form 

- hCGβ eller metabolitter av denne, fri og/eller bunden form 

- intakt eller modifisert hCG-heterodimer [28]. 
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Tryptisk proteolyse 
Når analyse av peptidfragmenter er ønsket fremfor analyse av intakte proteiner, er 

man avhengig av proteaser som kan spalte proteinet. Ved proteomisk forskning er 

trypsin, en serin-protease, den absolutt mest anvendte proteasen; den isoleres primært 

fra bukspyttkjertel fra gris eller kveg [13, 37]. Optimal effekt av trypsin får man i 

svakt basisk miljø [37]. Dersom man tar utgangspunkt i N-terminalen av proteinet, 

spalter trypsin aminosyresekvenser etter lysin og arginin, så sant disse ikke er 

etterfulgt av prolin [13]. Det at trypsin spalter etter to ulike aminosyrer, gir såpass 

hyppig kløyving av proteinet at man ender opp med peptider av passelig lengde for 

MS-analyse [13].  

Da proteiner som oftest foreligger i en stabil tredimensjonal struktur i løsning, vil det 

være nødvendig å denaturere dem før tryptisk proteolyse, slik at trypsin kommer til. I 

tillegg til at varme bidrar til denatureringsprosessen, må disulfidbroer som dannes 

mellom aminosyrer av type cystein reduseres, slik at bindingene brytes; for å hindre 

redanning av disulfidbroene, tilsettes til slutt et alkylerende agens.  

SPE 
Før injeksjon til LC-MS, må det gjøres en opprensning av prøver som kan inneholde 

stoffer som ikke er forlikelige med LC-MS-systemet.  Eksempler kan være prøver der 

det i prøveopparbeidelsesprosessen har vært benyttet reduserende og alkylerende 

stoffer som genererer salter, disse kan felle ut eller forårsake korrosjon på kolonnen; 

ved å fjerne saltene ved SPE unngås dette. Et annet viktig aspekt ved SPE er 

mulighetene for oppkonsentrering av analytt; dersom man etter inndampning av 

eluatet reløser i et mindre væskevolum enn det volum prøveløsning som ble tilsatt, 

kan man oppkonsentrere prøven opp til flere ganger. SPE kan også benyttes for 

separasjon av analytter i en prøveløsning.  

Prinsippet for SPE baserer seg på stoffenes muligheter til å danne interaksjoner med 

henholdsvis stasjonærfase, sorbent, og væskefase; retensjon av analytt på sorbent 

oppnås når inteaksjonskreftene mellom disse overstiger kreftene som virker mellom 
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analytt og væskefase [38]. Forurensninger må kunne vaskes av uten at analyttens 

interaksjon med sorbenten brytes. 

Avhengig av analyttens og prøveløsningens egenskaper benyttes enten normal-fase-

ekstraksjon, der man konsentrerer og renser polare stoffer fra en ikke-vandig løsning, 

eller omvendt-fase-ekstraksjon, der upolare stoffer skilles fra en vandig løsning. 

Biologiske prøver som plasma, serum eller urin er vandige løsninger, omvendt-fase-

ekstraksjon er derfor mest anvendt innen feltet proteomikk. 

Generell prosedyre for SPE inkluderer som regel fire trinn: 

1. Kondisjonering – Sorbenten forberedes på ta i mot prøven; funksjonelle 

grupper aktiveres av et løsemiddel med høy løsemiddelstyrke, etterfulgt av 

vask med en løsning med lavere løsemiddelstyrke. 

2. Prøvepåsetning – Analytten og eventuelt forurensninger adsorberes til 

sorbentoverflaten. Det er viktig at prøveløsningen er av lav løsemiddelstyrke. 

3. Vask – Forurensninger vaskes bort. Vaskeløsningen må være av tilstrekkelig 

høy løsemiddelstyrke til å bryte interaksjoner mellom forurensninger og 

sorbent, samtidig som den ikke må være så høy at også analytten vaskes bort. 

4. Eluering – Det gjøres en selektiv desorbsjon av analytten, slik at analytten 

ekstraheres ut, mens eventuelle gjenværende forurensninger forblir retardert. 

4.4.2 Separasjon og deteksjon 

LC-MS har de siste årene utviklet seg til å bli en av de absolutt viktigste metodene for 

separasjon og deteksjon innen proteomikk [22]. Dette har sitt grunnlag i den gode 

sensitiviteten, selektiviteten og spesifisiteten man finner for protein- og 

peptididentifikasjon ved bruk av slike analyseteknikker [22]. 
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HPLC 
Væskekromatografiske systemer består av en stasjonærfase – vanligvis  et porøst 

materiale med stort overflateareal og mange funksjonelle grupper, pakket i en 

kolonne – og en mobil væskefase. Analyttene separeres på kolonnen avhengig av sin 

affinitet til henholdsvis stasjonærfase og mobilfase; desto kraftigere interaksjon en 

analytt danner med stasjonærfase, desto lengre blir dens retensjonstid. Økt 

løsemiddelstyrke på mobilfase vil svekke interaksjoner mellom analytter og 

stasjonærfase; av denne grunn benyttes ofte to mobilfasereservoarer. Dette muliggjør 

analyser med gradienteluering, det vil si at man øker løsemiddelstyrke av mobilfase 

gradvis gjennom analysen og dermed kan kontrollere bedre de ulike analytters grad 

av retensjon. Generelt gjelder det at stoffers retensjon i et kromatografisk system kan 

justeres ved å regulere parametre som egenskaper av stasjonærfase og mobilfase, 

eventuelt også egenskaper av analytt i prøve, mobilfasehastighet, kolonnelengde og 

temperatur. Ved forandring av disse parametrene, må man være klar over at 

separasjonen av analytter i prøven kan påvirkes. 

Separasjon av peptider ved hjelp av HPLC 
Da peptider kan være forholdsvis store molekyler med ulike hydrofobe egenskaper, 

vil de være godt egnet for separasjon i HPLC-systemer, ved hjelp av et såkalt omvent 

fase-prinsipp. Omvendt fase-materialet som kolonnen da er pakket med, er upolart og 

vil dermed generere Van der Waals-interaksjoner mellom stasjonærfasen og 

peptidene. Van der Waals-krefter øker proporsjonalt med molekylestørrelsen, hvilket 

i praksis fører til at det er størrelsen av de upolare delene av peptidet som i hovedsak 

avgjør i hvilken grad peptidet retarderes. Mobilfasen i et omvendt fase-system må 

være mer polar enn stasjonærfasen; retensjonstider synker i takt med økende 

løsemiddelstyrke.  

MS 
Ved massespektrometriske analyser måles masse-ladnings-forholdet, m/z, av ioner i 

gassfase. Et massespektrometer består hovedsakelig av tre deler; en ionekilde, en 

masseanalysator og en detektor. Ionekilden konverterer molekylene til ioner i 
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gassfase, masseanalysatoren separerer så ionene etter deres m/z-verdier, før 

detektoren til slutt detekterer antallet ioner for den enkelte m/z-verdi. 

Utviklingen av såkalte myke ioniseringsteknikker, ESI og MALDI, der molekyler 

forblir forholdsvis intakte, ga nytt liv til bruk av MS i proteomiske analyser [39, 40]. 

MALDI-TOF, ESI-kvadrupol-MS og ESI-ionefelle-FT/MS er de typene MS som er i 

mest utstrakt bruk for analyse av proteiner og peptider [40]. ESI generer ofte flere 

ladninger på proteiner og peptider, hvilket igjen gir m/z-verdier som faller innenfor 

aksjonsradiusen for masseanalysatorer som kvadrupoler og ionefeller. TOF-

analysatorer, derimot, har enn noe større massespennvidde [13]. 

Ionekilde – ESI 
Når væske, for eksempel mobilfase fra et HPLC-system, føres inn i et kapillær med 

en overlagt spenning, vil den forsøke å holde på mer og mer ladning og bli ustabil 

som følge av dette [40]. Ved enden av kapillæret vil de ladede dråpene anta en 

kjegleform, referert til som Taylor cone, fra hvilken væsken sprayes ut og danner en 

strøm av små ladede dråper [40]. Dråper av motsatt ladning til elektroden ved 

munningen av instrumentet, vil drives mot denne. På veien dit, vil en varm strøm av 

nitrogengass, tørkegass, bidra til at dråpene raskt reduseres i størrelse som følge av 

fordampning [40]. Etter en stund vil dråpene bli så små at overflatespenningen ikke 

lenger er i stand til å holde på ladningene, da splittes dråpene til enda mindre dråper i 

det som kalles en Coulomb-eksplosjon [40]. Prosessen gjentas til alle ioner er frigitt 

fra dråpene, før deler av ionene fokuseres via skimmeren og føres videre inn i 

masseanalysatoren [40]. I figur 4-5 illustreres ESI-prosessen, som man kan se av 

figuren reduseres trykket gradvis innover i instrumentet, fra atmosfærisk trykk i ESI 

til vakuum ved masseanalysator. 
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Figur 4-5: ESI-prosessen [40].  

ESI kan stilles inn enten i positiv eller negativ modus og da gi henholdsvis positivt 

eller negativt ladede ioner; siden proteiner og peptider ved sur pH totalt sett vil ha en 

positiv ladning, er ESI i positiv modus mest brukt i proteomikk. 

Masseanalysator – Singelkvadrupol (SQ) 
En kvadrupol består av fire parallelle metallsylindere som mellom seg har et 

dynamisk elektrisk felt; dette feltet dannes ved å legge en likestrømsspenning og 

radiofrekvens over sylinderne. Kvadrupolen lar kun ioner av spesifikke masser, 

såkalte resonansioner, slippe igjennom til detektoren, og virker derfor som et slags 

m/z-filter. Resonansioner vil oscillere stabilt gjennom det elektriske feltet for så å 

kunne detekteres, mens andre ioner vil være ustabile og kollidere med sylinderne  og 

nøytraliseres før de når detektoren.  

 

Figur 4-6: Skjematisk oppsett av en kvadrupol [40]. 
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Deteksjon av peptider ved hjelp av MS 

Scan 
Dersom det er ønskelig å få et fullstendig bilde av peptiduttrykket i en prøve, kan 

man gjøre et scan av prøven, det vil si at man tar opp fulle massespektra, for 

eksempel hvert sekund, for alle m/z-verdier innen et gitt intervall. Da scan genererer 

massespektra for alle separerte stoffer, kan data fra slike kjøringer være nyttige for 

eksempel hvis man ønsker å få en indikasjon på hvilke peptidprodukter man har i en 

prøve, ved sammenligning mot data fra in silico-proteolyse. Scan kan også avdekke 

om det er spesifikke mønstre som går igjen, dersom man kjører flere prøver. På grunn 

av forholdsvis lav sensitivitet, er bruken av scan som analyseverktøy noe begrenset. 

Selektiv ionemonitorering (SIM) 
I tilfeller der det ikke er nødvendig å se på alt av peptider i prøven, kan man i stedet 

velge ut spesifikke m/z-verdier som det da tas opp massespektra for gjennom hele 

analysen; denne formen for MS-analyse kalles selektiv ionemonitorering. 

Sensitiviteten av SIM er mye høyere enn hvilket er tilfelle for scan, dette gjør 

metoden bedre egnet for kvantitative analyser og deteksjon av stoffer med lav 

konsentrasjon. 

MS/MS 
MS/MS baserer seg på et prinsipp der man, i tillegg til vanlig singel-MS, legger inn 

en ekstra MS-analyse etter et mellomtrinn med fragmentering av molekylene; på 

denne måten kan analytter både detekteres og kvantifiseres, samtidig som det er 

mulig å bekrefte deres identitet, i én og samme analyse. Dessuten er det mulig, ved 

bruk av scan MS/MS-spektra, å finne spesifikke mønstre, såkalte fingeravtrykk, for 

de enkelte analytter, for eksempler proteiner og peptider. Dersom databaser gjør slike 

”fingeravtrykk” tilgjengelige, kan det potensielt være av stor verdi ved analyse av 

prøver med ukjente innholdsstoffer. 

Det finnes flere ulike MS/MS-masseanalysatorer, eksempler på slike er 

trippelkvadrupol, ionefelle og orbitrap; i denne oppgaven ble trippelkvadrupol 

benyttet, samt et MS/MS-scan fra LTQ-orbitrap. 
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Masseanalysator – Trippelkvadrupol (QqQ) 
En QqQ er bygget opp av to kvadrupoler (Q1 og Q3), lik den enkeltstående 

kvadrupolen som beskrives under punktet Masseanalysator – SQ, og én noe ulik 

kvadrupol (q2) kun styrt av radiofrekvens, som fungerer som kollisjonscelle, som 

skiller disse. Q1 kan stilles inn enten til å gjøre et fullt scan eller den kan trekke ut 

kun ioner med spesifikke masser, tilsvarende SIM. De ionene som slipper igjennom 

Q1, føres så videre til q2, der de kolliderer med nøytrale Argon-gassatomer og 

fragmenteres som følge av dette, såkalt kollisjonsindusert dissosiasjon (CID). Videre 

analyseres fragmentionene i Q3. Figur 4-9, side 35, illustrerer prinsippet for QqQ. 

Masseanalysator – LTQ-Orbitrap 
Hovedsakelig består en LTQ-orbitrap av tre deler: først en lineær ionefelle, deretter 

den såkalte C-fellen, en C-formet kvadrupol kun styrt av radiofrekvens, og til slutt 

orbitrap. Det skjematiske oppsettet av en LTQ-orbitrap vises i figur 4-7. En ionekilde, 

for eksempel ESI, gir en kontinuerlig strøm av ioner til en lineær ionefelle som 

fragmenterer ionene og er kapabel til å ta opp MS- og MS/MS-spektra. Denne består 

av fire sylindere med en ringelektrode posisjonert over utgangen. Det potensialet som 

dannes mellom ringelektroden og likestrøm på sylindrene, danner et aksialt potensial 

i den lineære ionefellen. Dette sørger for at ioner samles opp før de føres videre til C-

fellen for ytterligere oppsamling før de sendes inn i orbitrap; dette gir forbedret 

analytisk kapasitet for instrumentet. I selve orbitrapen fanges ionene i et elektrostatisk 

felt som tvinger dem til å spinne om en spindelelektrode som igjen omgis av en 

tønneformet elektrode koaksial til spindelelektroden. m/z-verdier måles ut fra 

frekvensen av ionenes oscillasjon.  
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Figur 4-7: Skjematisk oppsett av LTQ-orbitrap [41]. 

Identifikasjon av peptider ved hjelp av MS-MS 
Når peptider fragmenteres ved hjelp av CID, er det som oftest grunnstrukturen av 

peptidet, selve aminosyresekvensen, som fragmenterer; dette gjør det mulig å 

bestemme peptiders aminosyresekvens ved hjelp av data generert fra MS/MS-

analyser. 

Nomenklatur for peptidioner generert av MS er utviklet av Roepstorff og Fohlman 

[42]. Figur 4-8 gir en skjematisk representasjon av nomenklatur for fragmentering av 

peptidioner. 

 

Figur 4-8: Peptidionfragmentering etter CID [43].  

Vanligst er det at bindingen mellom karbonyloksygenet og amidnitrogenet brytes, 

slik at man får komplementære b- og y-ioner [13, 43]. a-, b- og c-ioner dannes ved N-

terminalen av peptidet, mens de komplementære x-, y- og z-ioner dannes ved C-

terminalen av peptidet. I databaser kan man finne teoretiske m/z-verdier for 
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peptidioner; dersom disse er nogenlunde sammenfallende med verdier som kan 

gjenfinnes i massespektra, kan man klare å utlede aminosyresekvenser for spesifikke 

peptider og slik verifisere identiteten av gitte peptid. 

Selected reaction monitoring (SRM) 
SRM er en metode som går ut på at man velger ut ioner med spesifikke masser, 

spesifikke m/z-verdier, slik at kun disse slippes igjennom Q1, før de fragmenteres i 

q2. Fragmentionene analyseres så i Q3. På denne måten kan man detektere og 

kvantifisere spesifikke peptider og samtidig kontrollere deres identitet, ved å 

monitorere indentifiserte b- og y-ioner generert av analysen, som kan relateres tilbake 

til aminosyresekvensen. SRM er ideell for kvantifisering av analytter forekommende 

i lave konsentrasjoner i komplekse biologiske prøver grunnet det gunstige 

signal/støy-forholdet som den selektive masseanalysen medfører [44]. SRM gir i 

tillegg en svært høy spesifisitet, siden kromatogrammet kun representerer spesifikke 

fragmenter fra utvalgte ioner av bestemte masser. Figur 4-8 illustrerer skjematisk 

prinsippet for en SRM-analyse.  

 

Figur 4-9: Figuren gir en skjematisk illustrasjon av prinsippet for en QqQ 
og analysemetoden SRM [15].  
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4.5 Strategi 

Denne oppgaven baserer seg på bruk av signaturpeptider for bestemmelse av 

isoformer av biomarkøren hCG. Signaturpeptider er peptider med 

aminosyresekvenser spesifikke for sitt moderprotein i gitte prøvematriks; ved analyse 

av disse kan man også beregne mengde av tilhørende moderprotein, da denne vil 

være ekvivalent med mengde signaturpeptid. 

For at et peptid skal være egnet som signaturpeptid, må det oppfylle visse kriterier. Et 

signaturpeptid må ha alle sine teoretiske spaltingssteder for tryptisk proteolyse 

spaltet; dette fordi produksjon av peptider med missede spaltinger ikke lar seg 

kontrollere under proteolyse, hvilket gjør dem uegnet for kvantifisering [45]. 

Lengden av peptidet bør optimalt sett være mellom seks og tjue aminosyrer, da denne 

størrelsen er best egnet for MS-analyse [13]. Dessuten er aminosyresekvenser 

bestående av mindre enn seks aminosyrer mindre sannsynlige å være spesifikke for 

sitt protein, og spesifisitet for proteinet er et annet helt avgjørende kriterium for 

signaturpeptider. Det må ikke finnes identiske aminosyresekvenser verken i aktuelle 

matriks prøven er hentet fra, i denne oppgaven humant blod, eller i teoretiske 

tryptiske produkter fra ikke-humane proteiner som benyttes gjennom 

prøveopparbeidelsesprosessen (for eksempel antistoffer eller trypsin 

autolyseprodukter). Et potensielt signaturpeptids spesifisitet kontrolleres ved hjelp av 

dataverktøy. Sist, men ikke minst, stilles det krav til signaturpeptiders 

kromatografiske egenskaper; for å unngå signalsuppresjon og interferens med 

injeksjonsfront, er man avhengig av tilstrekkelig retensjon for signaturpeptidet på 

separasjonskolonnen. Et signaturpeptid må også være lett gjenfinnelig i MS-genererte 

data; det at peptidet enkelt ioniseres og dermed gir høy signalintensitet i MS spiller 

derfor også en viktig rolle i utvelgelsesprosessen av signaturpeptider. 

Analytiske metoder for deteksjon av hCGβ er allerede utviklet på avdelingen, se også 

3.1 Problemstilling [1, 2]. Det er derfor i denne oppgaven ønskelig å kunne detektere 

hCGα i tillegg til hCGβ. hCGα som i utgangspunktet ikke er strukturspesifikk for 

hCG, gjøres spesifikk gjennom immunoekstraksjon, siden man benytter et 
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monoklonalt antistoff som binder til en epitop på hCGβ (se 

Immunoekstraksjonsbrønner under 5.2 Tillagning av løsninger buffere og utstyr). 

Forutsetningen er at de monoklonale antistoffer ikke er kryssreaktive med strukturelt 

lignende forbindelser til hCG. All hCGα gjenværende i prøven etter 

immunoekstraksjon kan dermed tilbakeføres til intakt hCG, siden fritt hCGα ikke 

ville blitt fanget av antistoffene. Ved å differensiere mellom hCGβ og hCGα i 

analysen og finne et forholdstall mellom disse, ser man i realiteten på forholdet 

mellom intakt hCG og hCGβ, og vil utfra dette kunne si noe om mengden fritt hCGβ 

i prøven. 

Bottom-up-metode (prinsippet for metoden beskrives i avsnitt 4.2.1 under 

Betemmelse av biomarkører) benyttes for å kartlegge potensielle signaturpeptider for 

hCGα. Identitet av signaturpeptidkandidatene verifiseres ved MS/MS, før deres 

spesifisitet for hCGα kontrolleres. For hCGβ er signaturpeptider allerede identifisert 

[1, 2]. 

Ved utarbeidelse av LC-MS-metode, skal signaturpeptid for hCGα i første omgang 

forsøkes kombineres med kun ett signaturpeptid for hCGβ, da det vil være 

tilstrekkelig for å kunne finne ratioen hCGβ/intakt hCG. Senere kan det bli aktuelt å 

innlemme signaturpeptidet funnet for hCGα i den allerede eksisterende metoden, men 

dette vil ikke gås nærmere inn på i denne oppgaven – her fokuseres det kun på ett 

signaturpeptid fra hver av de to subenheter.  

Til slutt skal en SRM-metode utarbeides, der både signaturpeptider for hCGα og 

hCGβ er inkorporert. Det må også testes for eventuell positiv interferens. 

Når SRM-metode foreligger, skal denne testes på serumprøver fra kreftpasienter med 

påvist hCG-konsentrasjon i blod. 
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5. MATERIALER OG METODER 

5.1 Kjemikalier, analytter og utstyr 

I tabellene under, tabell 5-1 til og med 5-6, listes opp kjemikalier, analytter og utstyr 

benyttet under laboratoriearbeidet. 

Tabell 5-1: Kjemikalier 

Kjemikalie Kvalitet Leverandør 

Acetonitril, CH3CN LC-MS-kvalitet Merck KGaA, Darmstadt, 
Tyskland 

Ammoniumbikarbonat, 
NH4HCO3 

≥ 99,5 % Fluka, Tyskland 

Dinatriumfosfatdihydrat, 
Na2HPO4*2H2O 

99,5% Merck, Norge 

DTT (1,4-ditiotretiol), 
C4H10O2S2 

≥ 99,0 % Fluka, India 

Eddiksyre, CH3COOH 100%, analysekvalitet Prolabo, Paris, Frankrike 

IAA (2-jodacetamid), 
C10H9NO2 

~ 99 % SIGMA-ALDRICH, St. 
Louis, MO USA 

Kaliumdihydrogenfosfat, 
KH2PO4 

- - 

Kaliumklorid, KCl - - 

Maursyre, HCOOH >98%, analysekvalitet Merck KGaA, Darmstadt, 
Tyskland 

Metanol, CH3OH HPLC-kvalitet (gradient 
grade) 

VWK international, 
Leuven, Belgia 

Natriumklorid, NaCl 99,5% Merck KGaA, Darmstadt, 
Tyskland 

Saltsyre, HCl 37%, analysekvalitet Merck KGaA, Darmstadt, 
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Tyskland 

Trifluoreddiksyre, 
C2HF3O2 

≥98%, reagent grade Sigma-Aldrich inc., St. 
Louis, MO, USA 

Tris, NH2C(CH2OH)3 >99,9% Sigma, St. Louis, MO, 
USA 

Vann, H2O LC-MS-kvalitet Merck KGaA, Darmstadt, 
Tyskland 

 

Tabell 5-2: Proteiner 

Protein Kvalitet Leverandør 

Pregnyl®,                      
hCG 5000 IE/ampulle 

Legemiddel, pulver til 
injeksjonsvæske 

N. V. Organon, Oss, 
Nederland 

Trypsin fra bovin pankreas Essensielt saltfri 
(frysetørket) 

SIGMA, St. Louis, MO, 
USA 

 

Tabell 5-3: Utstyr til LC-MS 

Utstyr Modell Leverandør 

Autosampler/-injektor SIL-10AD vp Shimadzu, Kyoto, Japan 

Blandekammer FCV-10ALVP Shimadzu, Kyoto, Japan 

Degasser DGU-14A Shimadzu, Kyoto, Japan 

Detektor LC-MS-2010A Shimadzu, Kyoto, Japan 

Programvare LCMS solution v. 2.04 Shimadzu, Kyoto, Japan 

Pumper 2 × LC-10AD vp Shimadzu, Kyoto, Japan 

Separasjonskolonne Biobasic C8;  

50×1 mm, 5 µm i.d. 

Thermo scientific, 
Rockford, IL, USA 

Systemkontrollenhet SCL-10AVP Shimadzu, Kyoto, Japan 

 

Tabell 5-4: Utstyr til LC-MS/MS 
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Utstyr Modell Leverandør 

Autosampler/-injektor WPS-3000TRS Dionex corp. Sunnyvale, 
CA, USA 

Degasser SR-3000 Dionex corp. Sunnyvale, 
CA, USA 

Detektor TSQ Quantum Access Thermo scientific, 
Rockford, IL, USA 

Programvare Chromeleon v. 6.80 SR6               Dionex corp. Sunnyvale, 
CA, USA 

 Xcalibur v. 2.0.7 SP1 Thermo scientific, 
Rockford, IL, USA 

Pumpe LPG-3400M Dionex corp. Sunnyvale, 
CA, USA 

Separasjonskolonne Biobasic C8;  

50×1 mm, 5 µm i.d. 

Thermo scientific, 
Rockford, IL, USA 

 

Tabell 5-5: Øvrig utsyr; forbruksvarer 

Utstyr Modell Produsent 

Empore C8 Empore Exstraction Discs 
C8 47 mm 

Teknolab 

Eppendorfrør Plastibrand® 1,5 mL Brand GMBH, Wertheim, 
Tyskland 

Eppendorfrør, LoBind  
(for proteiner) 

Protein LoBind tube 1,5 
mL 

Eppendorf AG, Hamburg, 
Tyskland 

Immunoassaybrønner for 
hCG 

Type 27 (epitop 271) Radiumhospitalet, Oslo, 
Norge 

Glass-pasteurpipetter 150 mm Prolab 

Pipettespisser Finntip® Thermo Scientific, 
Rockford, IL, USA 
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Tabell 5-6: Øvrig utstyr; ikke-forbruksvarer 

Utstyr Modell Produsent 

Automatpipetter Finnpipette® Thermo electron corp. 
Cheshire, UK 

Labsystems, Helsinki, 
Finland 

Inkubatorovn Termaks Termax, Bergen, Norge 

Inndampningsenhet 
(nitrogengass og justerbart 
varmeelement) 

Pierce Reacti-therm III Thermo Fisher Scientific, 
Rockford, IL, USA 

pH-meter Beckman φISFET          
pH Meter 

Beckman, USA 

Sentrifuge Centrifuge 5804 Eppendorf AG, Hamburg, 
Tyskland 

Ultralydbad Ultrasonic Cleaner VWR international, 
Leuven, Belgia 

Vannrenseanlegg Easypure UV Barnstead, Dubuque, IA, 
USA 

Vekt XS 205 dualrange Mettler-Toledo, Oslo, 
Norge 

VibraMax Rystemaskin VibraMax 100 Janke & Kunkel, IKA-
WERK, Staufen, Tyskland 

Vortex-mikser Vibrofix VF1 electronic Janke & Kunkel IKA-
Werk, Staufen, Tyskland 

 IKA® MS3 digital IKA Works inc., 
Wilmington, NC, USA 
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5.2 Tillagning av løsninger, buffere og utstyr 

Ammoniumbikarbonat-buffer 
ABC-buffer, 50 mM, pH ∼ 8, lages ved å veie ut 40,0 mg ABC-tørrstoff, for deretter 

å tilsette ionebyttet vann til 10 mL. Bufferen tillages fersk for hver dag den skal 

brukes og oppbevares på is. 

hCG-løsninger 
For tillagning av hCG-løsninger ble Pregnyl® (Organon) benyttet som hCG-kilde. 

Pregnyl® ble, som anvist av produsenten, oppbevart kjølig (<15 °C). Hver ampulle 

Pregnyl® inneholder en tørrstoffblanding bestående av 5000 IE hCG og i tillegg 

utvalgte hjelpestoffer (se appendiks).  

hCG-stamløsning: 
Tørrstoff fra én ampulle Pregnyl® løses direkte i ampullen med 1,0 mL ionebyttet 

vann. Dette gir en stamløsning av hCG på 5000 IE/mL. Stamløsningen overføres så 

til LoBind-eppendorfrør for eventuell videre oppbevaring; den kan benyttes i inntil én 

uke etter oppløsning, forutsatt at den har vært oppbevart i kjøleskap (2-8 °C). 

Stamløsning fortynnes til ønsket konsentrasjon ved tilsetning av 50 mM ABC-buffer. 

Simulerte pasientprøver: 
Tørrstoff fra én ampulle Pregnyl® løses direkte i ampullen med 1,0 mL plasma eller 

serum. Dette gir en hCG-løsning på 5000 IE/mL. Løsningen overføres så til LoBind-

eppendorfrør for eventuell videre oppbevaring; den kan benyttes i inntil én uke etter 

oppløsning, forutsatt at den har vært oppbevart i kjøleskap (2-8 °C). Ved fortynning 

til ønsket konsentrasjon, tilsettes blank plasma/serum. 

Reduserende agens, DTT 50 mM 
7,7 mg DTT-tørrstoff veies ut og løses i 1,0 mL 50 mM ABC-buffer like før den skal 

benyttes. DTT oppbevares i kjøleskap, og siden løsningen tillages umiddelbart før 

bruk, kan det også være aktuelt å mellomlagre utveid stoff i kjøleskap. Ved 

håndtering av DTT bør, i henhold til HMS, hansker benyttes. 
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Alkylerende agens, IAA 200 mM 
37,2 mg IAA-tørrstoff veies ut og løses i 1,0 mL 50 mM ABC-buffer like før bruk. 

IAA er lysømfiendtlig og bør i minst mulig grad eksponeres for lys. Siden stoffet 

også raskt degraderes ved høyere temperaturer og derfor må oppbevares i fryser, vil 

det være hensiktsmessig at eventuell mellomlagring av innveid stoff før oppløsning, 

gjøres i fryser, da dette i tillegg vil besørge mørke omgivelser. I henhold til HMS ble 

hansker og briller benyttet ved håndtering av IAA. 

Trypsinløsning 
Først lages en trypsinstamløsning på 1,0 mg/mL ved å løse 1,0 mg trypsin i 1,0 mL 

50 mM ABC-buffer. Løsningen blandes kun ved forsiktig risting, for å unngå 

skumdannelse. Denne stamløsningen fortynnes deretter med 50 mM ABC-buffer til 

en trypsinløsning på 50 µg/mL; dette for å kunne tilsette et noe større volum til hCG-

løsningene, slik at faren for pipetteringsfeil begrenses til et minimum.  

Både tillagning av stamløsning og videre fortynning gjøres umiddelbart før tilsetning 

til hCG-løsninger. 

Immunoekstraksjonsreagenser 

10*PBS-buffer, stamløsning: 
8 g NaCl, 0,2 g KCl, 1,44 g Na2HPO4*2H2O og 240 mg KH2PO4 veies ut og 

ionebyttet vann tilsettes til 100 mL. 

1*PBS-buffer: 
1 ml 10*PBS-buffer måles ut og ionebyttet vann tilsettes til 10 mL. 

1*PBS-buffer med 0,05 % Tween: 
5 mL 10*PBS tilsettes 25 µL Tween-20; deretter tilsettes ionebyttet vann til 50 mL, 

slik at man får en fortynning til 1*PBS. 

Tween-20-løsningen er viskøs og kan være vanskelig å få ordentlig ut av pipetten; 

derfor fylles pipettespissen med et overskudd av væske, tuppen tørkes av, før angitt 

volum tilsettes løsningen ved å trykke frem til pipetten gir motstand. 
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10 mM Tris-HCl: 
Først lages en HCl-løsning bestående av syv deler ionebyttet vann og én del HCl. 

Deretter veies 121,8 mg Tris ut og overføres til en målekolbe. Målekolben fylles over 

halvfull med ionebyttet vann, før pH justeres til 7,4 med tillaget HCl-løsning ved 

hjelp av et pH-meter. Til slutt tilsettes ionebyttet vann til 100 mL. 

Immunoekstraksjonsbrønner 
Brønnene på mikrotiterplatene som brukes ved immunoekstraksjon er fôret med det 

monoklonale antistoffet E27 fra Radiumhospitalet. E27 er et antistoff for epitop β4 

som er lokalisert øverst på loop 1 og 3 (L1 og L3, se figur 4-3) av β-subenheten [46]. 

E27 binder alle isoformer av hCG, foruten fritt hCGα [46]. 

Løsninger for SPE 

10 % (v/v) TFA, stamløsning: 
9 mL ionebyttet vann måles opp og én ampulle 100 % TFA à 1 mL tilsettes. 

0,1 % (v/v) TFA: 
9,9 mL (9900 µL) ionebyttet vann måles opp og 100 µL 10 % (v/v) TFA stamløsning 

tilsettes. 

Elueringsløsning, 80 % (v/v) ACN og 20 % (v/v) TFA (0,1 % (v/v)): 
800 µL ACN måles opp og 200 µL 0,1 % (v/v) tilsettes. 

Utstyr for SPE 

SPE-tipper: 
Tipper for SPE lages ved manuelt å stanse ut seks puter (diameter ≈ 1 mm) av et C8-

materiale fra en 3M EMPORE® C8 disk, ved hjelp av en pasteurpipette (se figur 5-1). 

Deretter skyves C8-materialet over i en 300 µL pipettepiss, med en metalltråd og 

pakkes her forsiktig sammen i bunnen av pipettespissen ved bruk av samme 

metalltråd eller eventuelt en annen pipettespiss (se figur 5-1).  
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Figur 5-1: Tillagning av SPE-tipper. Først stanses C8-materiale ut med 
pasteurpipette. Dette overføres så til en pipettespiss og 
pakkes forsiktig sammen i bunnen av pipettespissen. 

Eppendorfrør for oppsamling av væske: 
Det stikkes hull i lokket av et lukket eppendorfrør, ved eluering benyttes LoBind 

eppendorfrør, og SPE-tippen festes så direkte i dette hullet. Det er viktig at tippen står 

stødig, slik at utstyret tåler sentrifugen. I figur 5-2 vises det endelige SPE-systemet 

med SPE-tip festet i eppendorfrør for oppsamling av væske. 

 

Figur 5-2: SPE-system; SPE-tip festet i eppendorfrør for oppsamling av 
væske. 

Tilpasset plastsprøyte: 
En 20 mL plastsprøyte må tilpasses SPE-tippene, slik at det blir tett nok til at man 

kan få presset luft gjennom tippene. Dette gjøres ved å tre på en avklippet ende av en 

1000 µL pipettespiss. 
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Mobilfaser 
Hovedsakelig ble mobilfaser innholdende ACN benyttet, men i innledende forsøk ble 

også mobilfaser med MeOH forsøkt brukt. Felles for begge typer mobilfaser, er at 

vandig buffer, 20 mM maursyre, ble laget først. 

 20 mM maursyre: 
En målekolbe fylles om lag halvfull med ionebyttet vann, så tilsettes 377 µL 100 % 

maursyre, før kolben til slutt fylles opp til 500 mL med ionebyttet vann. 

ACN-mobilfaser: 

Mobilfase A, 5 % ACN i 20 mM maursyre:  
25 mL 100 % ACN tilsettes 475 mL vandig buffer, 20 mM maursyre. 

Mobilfase B, 95 % ACN i 20 mM maursyre: 
25 mL vandig buffer, 20 mM maursyre, tilsettes 475 mL 100 % ACN. 

MeOH-mobilfaser: 

Mobilfase A, 5 % MeOH i 20 mM maursyre:  
25 mL 100 % MeOH tilsettes 475 mL vandig buffer, 20 mM maursyre. 

Mobilfase B, 95 % MeOH i 20 mM maursyre:  
25 mL vandig buffer, 20 mM maursyre, tilsettes 475 mL 100 % MeOH. 

Vaskeløsninger for HPLC 

Vaskeløsning for autoinjektor: 
En målekolbe fylles om lag halvfull med ionebyttet vann; deretter tilsettes 2 mL 

eddiksyre og 10 mL MeOH, før ionebyttet vann tilsettes til 200 mL. 

Vaskeløsning for pumper: 
500 mL ionebyttet vann og 500 mL MeOH blandes i en egnet kolbe. 
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5.3 Prøveopparbeidelse 

5.3.1 Prosedyre for immunoekstraksjon 

Immunoekstraksjonsprosedyre ble utført på alle biologiske prøver. 

Prosedyre for immunoekstraksjon er utviklet av Hanne Lund, stipendiat ved 

Farmasøytisk Institutt, Universitet i Oslo [1]. 

Først festes et tilstrekkelig antall antistoffbelagte brønner i dertil hørende stativ; 

deretter går immunoekstraksjonsprosedyren som følger: 

1. 200 µL 10 mM Tris-HCl tilsettes hver brønn, for vask.                        
Brønnene ristes kort på Vibramax ristemaskin (≤ 500 rpm), før 
løsningen fjernes med vakuumsug. 

2. 200 µL prøveløsning tilsettes hver brønn.                                                           
Brønnene ristes på Vibramax ristemaskin ved 500 rpm i én time, før 
prøveløsningen fjernes med vakuumsug. 

3. 200 µL PBS med 0,05 % Tween tilsettes hver brønn, for vask.            
Brønnene ristes kort på Vibramax ristemaskin (≤ 500 rpm), før 
løsningen fjernes med vakuumsug. 

4. 200 µL 1*PBS-buffer tilsettes hver brønn, for vask.                             
Brønnene ristes kort på Vibramax ristemaskin (≤ 500 rpm), før 
løsningen fjernes med vakuumsug. 

5. 200 µL 10 mM Tris-HCl tilsettes hver brønn, for vask.                                     
Brønnene ristes kort på Vibramax ristemaskin (≤ 500 rpm), før 
løsningen fjernes med vakuumsug. 

Etter å ha gjort nødvendig opprenskning av prøven ved hjelp av immunoekstraksjon, 

gjøres en proteolyse direkte i brønnene, en såkalt in-well-proteolyse (5.3.2). 

5.3.2 Proteolyse 

Da isoformer av hCG er for lange peptider til å være egnet for direkte LC-MS-

analyse, er det nødvendig å klippe peptidene til kortere aminosyrekjeder. Det gjøres 
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ved en tryptisk proteolyse. Proteolysen kan utføres enten in-solution, i LoBind 

eppendorfrør, eller  in-well, direkte i antistoffbelagte brønner. 

Prosedyre for in-solution-proteolyse 
Denne metoden ble anvendt for vandige løsninger av hCG fra Pregnyl®.  For ønsket 

konsentrasjon av hCG lages fortynning fra hCG-stamløsning (5.2, hCG-løsninger). 

Det er viktig at LoBind-eppendorfrør benyttes, for å unngå binding av proteiner til 

overflaten av eppendorfrørene. 

Volumene av de ulike løsningene i prosedyren under, er beregnet for 200 µL av en 

100 µg/mL hCG-løsning, men ble benyttet for 200 µL 0-50 µg/mL hCG-løsning, da 

de egentlige volumene for disse konsentrasjonene er så små, at man i stedet velger å 

tilsette et overskudd, for å eliminere faren for at unøyaktigheter ved pipettering kan gi 

for lite stoff til at proteolysen blir vellykket. 

1. 1,1 µL 50 mM DTT tilsettes hCG-løsningen. 

2. hCG-løsningen settes ved 95 °C, gjerne under rotasjon, i 15 minutter.
 Løsningen avkjøles så til romtemperatur. 

3. 1,5 µL 200 mM IAA tilsettes hCG-løsningen. 

4. Umiddelbart etter tilsetning av IAA, settes løsningen mørkt i om lag 15 
minutter. 

5. 10 µL 50 µg/mL trypsin tilsettes hCG-løsningen. 

6. hCG-løsningen settes til inkubering i varmeskap ved 37 °C i 10-20 
timer [2]. Løsningene plasseres så i kjøleskap (2-8 °C), slik at 
proteolysen stoppes. 

Prosedyre for in-well-proteolyse 
Denne metoden ble anvendt både for autentiske og simulerte pasientprøver av hCG 

(5.2, Simulerte pasientprøver). 

Før en in-well-proteolyse kan gjennomføres, er man avhengig av å gjøre en 

prøveopprensning, der all prøveløsning utover hCG, alle isoformer, vaskes bort; dette 

gjøres ved hjelp av immunoaffinitet (se 5.3.1). 
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Prosedyre for in-well-proteolyse er utviklet av Hanne Lund, stipendiat ved 

Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo [1]. 

1. 200 µL ABC-buffer tilsettes hver brønn. 

2. 4 µL 50 mM DTT tilsettes hver brønn, før brønnene plasseres i 
varmeskap ved 90 °C i 15 minutter.                                                       
Løsningene avkjøles til romtemperatur før prosedyren fortsettes. 

3. 6 µL 200 mM IAA tilsettes hver brønn.                                       
Brønnene settes deretter mørkt umiddelbart. 

4. 2 µL 50 µg/mL trypsin tilsettes hver brønn. 

5. Brønnene settes til inkubering i varmeskap ved 37 °C i om lag 2,5 timer 
for optimalt utbytte.                                                                   
Løsningene plasseres så i kjøleskap (2-8 °C), slik at proteolysen stoppes. 

5.3.3 Prosedyre for SPE 

SPE-prosedyre ble gjennomført både på vandige og biologiske hCG-løsninger, selv 

om sistnevnte allerede hadde gjennomgått et prøveopprensningstrinn i form av 

immunoekstraksjon (5.3.1). 

Etter eksperimentering med egnethet av vaskeløsninger og optimalisering av 

konsentrasjonsforhold i elueringsmiddel for en SPE-prosedyre tilpasset både hCGβ 

og hCGα (6.4.1), ble den endelige prosedyren som følger: 

Sentrifugering av prøvene gjøres som regel i 2-6 minutter per spinn, ved 5000-6000 

rpm. Dersom det oppstår problemer med å få dratt all løsning gjennom sorbenten ved 

hjelp av sentrifugen, kan man benytte en tilpasset plastsprøyte (5.2, Utsyr for SPE) 

for å presse løsningen gjennom. 

1. 100 µL 100 % ACN appliseres i hver SPE-tip, som nå er festet i 
eppendorfrør (5.2, Utstyr for SPE).                                                                                  
Væsken dras så gjennom sorbenten ved bruk av sentrifuge. 

2. 100 µL 20 mM maursyre appliseres i hver SPE-tip.                                  
Væsken dras så gjennom sorbenten ved bruk av sentrifuge. 
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3. 200 µL prøveløsning appliseres i hver SPE-tip.                                 
Væsken dras så gjennom sorbenten ved bruk av sentrifuge. 

4. 100 µL 20 mM maursyre appliseres i hver SPE-tip.                             
Væsken dras så gjennom sorbenten ved bruk av sentrifuge. 

5. SPE-tippene flyttes over til tillagede LoBind-eppendorfrør før eluering. 

6. 60 µL elueringsmiddel, bestående av 80 % ACN (100 %) og 20 % TFA 
(0,1 %) appliseres i hver SPE-tip.                                                         
Væsken dras så gjennom sorbenten ved bruk av sentrifuge. Sentrifugér til 
sorbenten er tørr. 

7. LoBind-eppendorfrørene med eluat settes til inndampning på Pierce 
Reacti-Therm, der varme (60 °C) og nitrogengass damper av 
elueringsmiddelet. 

8. Reløsning  av prøvene gjøres i 20 mM maursyre. Dersom 
oppkonsentrering er ønsket, løses prøvene i 50 µL 20 mM maursyre; dette 
gir en fire ganger oppkonsentrering. I tilfeller der oppkonsentrering ikke er 
nødvendig, løses prøvene i 200 µL 20 mM maursyre.  Etter tilsetning av 
20 mM maursyre, ristes prøvene forsiktig på Vortex-mikser. 

5.4 LC-MS for analyse av hCG 

5.4.1 Oppsett av LC-MS 

LC-MS-systemene som ble brukt består av følgende deler: mobilfasereservoarer, 

pumper, blandekammer, degasser, autoinjektor, separasjonskolonne og MS. 

5.4.2 HPLC 

Autoinjektor vaskes med egnet vaskeløsning (5.2, Vaskeløsninger for HPLC) ved 

oppstart. Pumper vaskes med aktuelle mobilfaser for kjøringen. Mobilfasene benyttes 

også for ekvilibrering av kolonnen; varighet av ekvilibreringen må være minst 30 

minutter.  

Uavhengig av hvilket apparat som ble benyttet, var følgende parametre alltid de 

samme: 
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Kolonne:     BioBasic C8;     

      kolonnedimensjoner: 50 mm × 1 mm i. d., 

      gjennomsnittlig porestørrelse: 300 Å,  

      partikkeldiameter: 5 µm.  

Injeksjonsvolum, vandige prøver:  20 µL 

Injeksjonsvolum, biologiske prøver: 40 µL 

Væskehastighet under analyse:  50 µL/min 

Væskehastighet under reekvilibrering av analysekolonnen: 100 µL/min 

Under innledende forsøk ble MeOH forsøkt brukt som mobilfase, men da dette ikke 

ga tilfredsstillende resultater, ble ACN valgt som mobilfase for resten av 

forskningsarbeidet. Sammensetning av mobilfase A og mobilfase B var henholdsvis  

5 %  organisk løsemiddel i 20 mM maursyre og 95 % organisk løsemiddel i 20 mM 

maursyre (5.2, Mobilfaser). 

Singelkvadrupol 
Da det ble brukt både MeOH- og ACN-mobilfaser under forskningsprosessen, 

gjengis under prosentverdier av de ulike mobilfaser ved bestemte perioder av 

gradientkjøringer med henholdsvis ACN, tabell 5-7, og MeOH, tabell 5-8.  

Tabell 5-7: Gradient, 0-40 % MF B på 22 min, brukt ved analyse på SQ 
med ACN-mobilfaser. 

Tid (min) MF A (%) MF B (%) 

0,0 100 0 

22,0 60 40 

22,1 0 100 

23,9 0 100 

24,0 100 0 
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37,0 100 0 

 

Tabell 5-8: Gradient, 25-85 % MF B på 20 min, brukt ved analyse på SQ 
med MeOH-mobilfaser. 

Tid (min) MF A (%) MF B (%) 

0,0 75 25 

20,0 15 85 

20,1 0 100 

22,0 0 100 

22,1 75 25 

30,0 75 25 

 

Trippelkvadrupol 
Ved analyse på QqQ, ble kun ACN-mobilfaser benyttet. I tabell 5-9 gjengis 

prosentverdier av MF A og MF B ved bestemte perioder av gradientkjøringen.  

Tabell 5-9: Gradient brukt ved analyse på QqQ 

Tid (min) MF A (%) MF B (%) 

0,0 100 0 

10,0 60 40 

12,0 54 46 

12,0 5 95 

14,0 5 95 

14,0 100 0 

26,0 100 0 
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Orbitrap 
Et orbitrapscan ble benyttet for MS/MS-bekreftelse av potensielle signaturpeptider. 

Scannet var kjørt av Léon Reubsaet, professor i legemiddelanalyse ved Farmasøytisk 

Institutt, Universitetet i Oslo, ved en tidligere anledning. 

Ved analyse på orbitrap ble MeOH-mobilfaser benyttet (5.2, Mobilfaser). I tabell 5-

10 gjengis prosentverdier for henholdsvis MF A og MF B gjennom analysen. 

Tabell 5-10: Gradient brukt ved analyse på orbitrap. 

Tid (min) MF A (%) MF B (%) 

0,0 100 0 

40,0 35 75 

41,0 0 100 

43,0 0 100 

43,5 100 0 

52,5 100 0 

 

5.4.3 MS 

Singelkvadrupol 
Ved kjøring på SQ, var følgende parametre alltid de samme: 

Ioniseringsmodus:   ESI (positiv modus) 

Scanintervall:   0,8 sek 

Forstøvergass:   Nitrogen (N2) 

Hastighet av forstøvergass:  1,5 L/min 
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Tørkegass:    Nitrogen (N2) 

Hastighet av tørkegass:  10-20 L/min 

Kildespenning:   4,5 kV 

Blokktemperatur:   200 °C 

Kapillærtemperatur:   200 °C 

Initielt i forskningsprosessen og ved søk etter potensielle signaturpeptider, ble scan-

modus, m/z 350-1000, benyttet. SIM-modus ble brukt parallelt med scan under 

innledende forsøk og ved studier av spesifikke m/z-verdier, se tabell 5-11. For å 

spares for forurensninger, i den grad det lot seg gjøre, var massespektrometeret ikke 

på under hele kjøringen; for MeOH-kjøringer var det på fra  3.-20. min, for ACN-

kjøringer  5.-25. min3.  

Tabell 5-11 gjengir de m/z-verdier som ble studert ved kjøring i SIM-modus på SQ; 

m/z-verdiene representerer signaturpeptider for hCGβ og hCGα (5.5). 

Tabell 5-11: m/z-verdier for signaturpeptider, brukt ved kjøring i SIM-
modus på SQ. 

Signaturpeptid m/z 

βT5 
964,052+ 

643,003+ 

αT2 
           817,45+ 

409,002+ 

 

                                            

3 I startfasen av eksperimentering med ulike mobilfaser, ble MS beholdt på noe lenger, for å være sikker på at alle topper av 
interesse falt innenfor gitte tidsintervall da MS var på. 
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Trippelkvadrupol 
Ved kjøring på QqQ, var følgende parametre alltid de samme: 

Ioniseringsmodus:   ESI (positiv modus) 

Kildespenning:   4 kV 

Sheath gas:    Nitrogen (N2) 

Sheath gas pressure:   10 mTorr 

Tørkegass:    Nitrogen (N2) 

Hastighet av tørkegass:  5-10 L/min 

Kapillærtemperatur:   270 °C 

CID-energi4:    30% 

Kollisjonsgass:   Argon 

Kollisjonsgasstrykk:  1,7 mTorr 

Scanintervall:   0,5 sek 

Ved hjelp av en switch-ventil, ble væskestrøm fra de fem første minuttene av 

analysen sendt ut av systemet som avfall, for å spare MS for forurensninger. 

Væskestrøm etter femte minutt ble ført inn i ionekilde og videre til MS/MS. MS ble 

skrudd av 20 minutter inn i analysen. 

Da det var ønskelig å utarbeide en SRM-metode for sikrere deteksjon av 

signaturpeptidene, ble QqQ benyttet. Ved SRM opererer Q1 i en form for SIM-

modus, slik at kun spesifikke ioner slipper videre til q2 for fragmentering, etter 

fragmentering detekteres kun spesifikke fragmenter av Q3 som, med andre ord, også 

opererer i en slags SIM-modus. I tabell 5-12 ses m/z-verdier for forløperioner og 

                                            

4 CID-energi ble variert i innledende forsøk på QqQ. Endelig CID-energi ble satt til 30%. 
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fragmentioner innlemmet i SRM-metoden. For å finne fragmentioner egnet for SRM 

for den enkelte forløper, ble QqQ initielt operert i SIM-MS-modus, da gjør i stedet 

Q3 et fullt scan av alle fragmentioner. 

Tabell 5-12: m/z-verdier for moderioner og fragmenter brukt ved SRM på 
QqQ.  

Signaturpeptid Moderion, m/z Fragmention, m/z 

βT5 964,22+ 497,30 

610,20 

αT2 409,32+ 385,25 

 

Orbitrap 
Følgende parametre ble brukt ved analyse på orbitrap: 

Ioniseringsmodus:  ESI (positiv modus) 

Tørkegass:   Nitrogen (N2) 

Hastighet på tørkegass: 10-20 L/min 

Forstøvergass:  Nitrogen (N2) 

Kildespenning:  5 kV 

Kapillærtemperatur:  275 °C 

 

Det ble gjort et dataavhengig scan for utvelgelse av fragmetioner til MS/MS. 

5.5 Identifisering og valg av signaturpeptider 

En in silico tryptisk proteolyse ble generert fra databasen ProteinProspector (5.5.1); 

data herfra ble så sammenlignet opp mot data generert fra scan-kjøringer på SQ, for å 

finne potensielle signaturpeptider. Potensielle signaturpeptider ble så gjenfunnet i et 

orbitrap-scan, for å bekrefte ved MS/MS at aktuelle m/z-verdier faktisk representerer 
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de ønskede peptider. MS/MS-data fra orbitrap-scan ble sammenlignet med MS/MS-

data fra in silico-proteolyse i ProteinProspector (5.5.1). Deretter ble peptidenes 

spesifisitet kontrollert ved hjelp databasen BLAST (5.5.2). Under avsnitt 4.5 Strategi 

gis utdypende informasjon rundt prosessen for valg av signaturpeptider. 

5.5.1 ProteinProspector (http://prospector.ucsf.edu/prospector/mshome.htm) 

ProteinProspector, versjon 5.5.0, ble benyttet for å få en oversikt over hvilke peptider 

som teoretisk kan dannes fra en tryptisk proteolyse av hCG. ProteinProspector er et 

proteomikkverktøy beregnet brukt i kombinasjon med MS. I figur 5-3 ses et 

skjermbilde fra ProteinProspector. 

Prosedyre ved bruk av ProteinProspector: 

1. Velg MS-digest. 

2. Under Digest velges Trypsin. 

3. Legg inn maksimalt antall utelatte klipp under Max. missed cleavages; ved 
søk etter signaturpeptider 0, eventuelt 2, dersom det er ønskelig å se flere 
teoretiske peptidfragmenter. 

4. Under Constant Mods velges Carboxymethyl.                                              
Sjekk at ingen variable modifikasjoner er merket. 

5. Legg inn ønsket intervall for m/z-verdier, 200-5000, under Peptide Mass. 

6. Legg inn minste ønskede antall aminosyrer, 2, under Min. Peptide Length. 

7. Huk av Report Multiple Charges. 

8. Legg inn aktuelle hCG-sekvens under User Protein Sequence. 

9. Under Instrument velges ESI-ION-TRAP-low-res. 

10. I søk-resultatene kan MS/MS-data genereres ved å klikke på den enkelte 
sekvens. 
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Figur 5-3: Skjermbilde fra ProteinProspector. Utfylling er gjort etter 
prosedyre beskrevet over og aminosyresekvens for hCGα er 
lagt inn. 

5.5.2 BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi) 

For å kontrollere de potensielle signaturpeptiders spesifisitet, ble Basic Local 

Alignment Search Tool, BLAST, versjon 2.2.23, benyttet. BLAST er utviklet av 

National Center for Biotechnology Information (NCBI). Protein BLAST (blastp) som 

er spesielt utviklet for protein-søk, ble valgt. Figur 5-4 vises et skjermbilde fra protein 

BLAST. Ved å sammenligne aminosyresekvensen man legger inn med 

sekvensdatabaser, beregner BLAST den statistiske sannsynligheten for at gjeldende 

aminosyresekvens kan inngå i andre proteiner.  

Resultatene av et BLAST-søk gis i form av ulike statistiske parametre:  

- Bit score gir en indikasjon på hvor spesifikk aminosyresekvensen er for 

proteinet, denne bør være så høy som mulig.  
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- E-verdi sier noe om sannsynligheten for at aminosyresekvensen ved en 

tilfeldighet kan inngå i et databasesøk, jo lavere denne verdien er, jo mer 

signifikant er resultatet.  

- Aminosyredekning angir det antall aminosyrer i proteinet som korrelerer med 

aminosyresekvensen av peptidet. 

Prosedyre ved bruk av BLAST: 

1. Velg protein blast. 

2. Legg inn ønsket aminosyresekvens under Enter Query Sequence. 

3. Velg databasen Swissprot protein sequences under Choose Search Set. 

4. Velg organisme, Homo sapiens, under Choose Search Set. 

5. Velg algoritmen blastp under Program Selection. 

6. Trykk BLAST for å starte søket. 

 

Figur 5-4: Skjermbilde fra protein BLAST. Aminosyresekvensen for 
signaturpeptidet αT2 er lagt inn og parametre ellers er fylt inn 
som beskrevet i prosedyren over. 
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6. Resultater og diskusjon 

6.1 Valg av mobilfase 

Da foreliggende LC-MS-metoder for analyse av hCG, baserte seg på bruk av ACN-

holdige mobilfaser, var det, av økonomiske årsaker, nødvendig å vurdere alternative 

metoder til disse. MeOH ble sett på som et potensielt alternativ til ACN som 

mobilfase. LC-MS-metoder med MeOH som mobilfase, som ga resultater bedre enn 

eller likeverdige til dem for anayse med ACN, ble forsøkt utviklet. 

6.1.1 Metanol versus acetonitril 

De ulike kjøringer ble kjørt med prøver fortynnet fra hCG-stamløsning fra Pregnyl® 

(se 5.2 under hCG-løsninger) til henholdsvis 50 IE/ml og 500 IE/ml; 20 µL prøve ble 

injisert til LC-MS-systemet. 

For ACN forelå følgende LC-MS-metode som var funnet egnet for analyse på hCGβ 

[1, 2]: 0-40% MF B på 22 min. 

Denne metoden ga en retensjonstid for signaturpeptidet βT5 (se avsnitt 6.3) på 

omkring 20 minutter. 

Da MeOH har en løsemiddelstyrke omtrent 25% lavere enn ACN ved omvendt-fase-

kromatografi, vil det være nødvendig å la gradienten nå en høyere andel MF B enn 

ved kjøring med ACN som mobilfase. Ulike MeOH-gradienter ble forsøkt, disse er 

gjengitt i tabell 6-1. For å gi et inntrykk av hvordan de ulike gradienter er i forhold til 

hverandre, angis også retensjonstider for signaturpeptidet βT5 (se 6.3 

Signaturpeptider). 
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Tabell 6-1: Gradienter ved bruk av MeOH som mobilfase ved kjøring på 
SQ. 

Gradient Retensjonstid βT5 

0-60% MF B på 25 min ∼ 25 min 

25-85% MF B på 25 min ∼ 15 min 

25-100% MF B på 31,25 min ∼ 15 min 

25-85% MF B på 20 min ∼ 13 min 

 

For MeOH ble den beste gradienten funnet å være 25-85% MF B på 20 min. 

Denne og gradienten 25-85% MF B på 25 min, ga tilnærmet like gode 

kromatografiske resultater; den korteste gradienten ble derfor foretrukket. 

Ved sammenligning av scan fra kjøringer med henholdsvis ACN og det som ble 

funnet å være beste gradient for MeOH, ble større uklarhet og generelt mindre 

kompleksitet av kromatogrammet observert for kjøringer med MeOH.  

I tillegg ga SIM-kjøringer med ACN mye høyere signalintensitet enn med MeOH, 

toppene ble også noe smalere. Dette illustreres i figur 6-1. 
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a)  

b)  

Figur 6-1: Samme prøve analysert i SIM-modus med ulike mobilfaser, 
ACN og MeOH. a) SIM for βT5 med ACN som MF. Gradient: 
0-40% MF B på 22 min. b) SIM for βT5 med MeOH som MF. 
Gradient: 25-85% på 20 min. 

Siden ACN var MeOH overlegen både når det gjaldt signalintensitet, oppløsning og 

kompleksitet av kromatogrammer, ble det, til tross for de økonomiske aspekter, valgt 

å fortsette med ACN som mobilfase. Resultatene man fikk ved bruk av MeOH som 

mobilfase var ikke tilfredsstillende, sammenlignet med ACN. 

6.2 Kartlegging av potensielle signaturpeptider for hCGα 

Beskrivelse av strategien for utvelgelse av signaturpeptid finnes under avsnitt 4.5 

Strategi.  

Det var i utgangspunktet ønskelig å finne signaturpeptider bestående av mellom seks 

og tyve aminosyrer, da disse gjerne er best egnet for MS-analyse [13]. Når et peptid 

består av færre enn seks aminosyrer, vil sjansene for at det genererer unike 

databasesøk være små; spesifisitet er essensielt for et signaturpeptid. Et eventuelt 

signaturpeptid må kunne identifiseres ved MS/MS. 
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Ved in silico tryptisk proteolyse ble ingen missede kløyvinger godtatt, da det var 

ønsket at eventuelle signaturpeptider skulle være fullstendig tryptisk protelolysert, 

siden disse peptidproduktene er lettere reproduserbare.  

6.2.1 Identifikasjon av peptidprodukter fra hCGα  

hCG-prøver av høye konsentrasjoner, 500 IE/mL, ble benyttet, da det forenklet 

arbeidet med å detektere potensielle signaturpeptider i de ulik SQ-scan. Et 

prøvevolum på 20 µL ble injisert til LC-MS-systemet. 

SQ-scan ble nøye gjennomgått ved sammenligning opp mot data fra in-silico-

proteolyse (5.5.1); alle m/z-verdier som kunne relateres til hCGα, ble identifisert. To 

peptider som tilsynelatende stammet fra hCGα, ble valgt ut som kandidater til 

signaturpeptider; disse var αT2, aminosyresekvens: AYPTPLR (m/z: 409,2+2), og 

αT7, aminosyresekvens: VTVMGGFK (m/z: 419,7+2). Begge forekom i så godt som 

samtlige SQ-scan, riktig nok med noe varierende toppintensitet for αT7. Figur 6-2 

viser SQ-scan med topper for både αT2 og αT7. 

 

Figur 6-2: SQ-scan av hCG; ioneuttrekk for αT2 og αT7 er utført. 
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Peptidet βT11, aminosyresekvens: DHPLTCDDPR (m/z: 409,5+3), som stammer fra 

hCGβ, har en m/z-verdi svært lik den av αT2. Det gjør det nødvendig å sjekke for 

interferens fra βT11 i forhold til det potensielle signaturpeptidet, αT2. m/z-verdier for 

de enkelte peptider ble forsøkt lagt inn et SIM-program og analysert på SQ, dette for 

å se om toppen for βT11 har en annen retensjonstid enn αT2. Dette ga imidlertid 

ingen resultater, da kun én topp ble detektert. Dersom de to peptidene har 

sammenfallende retensjonstider, kan det være en mulighet at SQ, grunnet sin 

begrensede selektivitet og sensitivitet, ikke har god nok oppløsning til å skille dem fra 

hverandre, siden massedifferansen er så liten. Sannsynligheten for dette er ikke stor, 

men det er likevel nødvendig å gjøre en MS/MS-identifikasjon også av βT11 for å 

bekrefte at αT2 og βT11 elueres ut på ulike tidspunkt. 

Ioneuttrekk fra et fullt scan av hCG fra LTQ-orbitrap ble foretatt for å sjekke 

ulikheter i retensjonstid mellom αT2 og βT11. Videre analyse av MS/MS-resultatet 

fra fragmenteringen av de respektive peptider, bekreftet identiteten av disse. Mulig 

interferens fra βT11 kan derfor utelukkes. I figur 6-3 vises et kromatogram som 

bekrefter dette. αT2 og βT5 er grunnlinjeseparerte; nesten fire minutter skiller dem i 

retensjonstid. Det gås ut fra at denne grunnlinjeseparasjonen opprettholdes ved 

analyse på SQ, men at βT11, på grunn av sin lave intensitet (βT11 utgjør mindre enn 

5% av αT2), ikke kan ses fordi sensitiviteten er for lav. Med tanke på at det skal 

utvikles en selektiv SRM-metode, vil usikkerhet rundt identitet uansett ikke være et 

problem. 
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Figur 6-3: Selektivt ioneuttrekk fra orbitrap-scan. Kromatogrammet viser at 
αT2 og βT11 eluerer ut på ulike tidspunkter. 

Identitet av αT2 og αT7 ble bekreftet ved sammenligning av MS/MS-data fra analyse 

med MS/MS-data generert av ProteinProspector (5.5.1). b- og y-ioner ble gjenfunnet i 

massespektrene, slik at det var dekning for hele aminosyresekvensen. I figur 6-4 ses 

MS/MS-spektra for αT2 og αT7. 
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a)  

  NH2 – A – Y – P – T – P – L – R - COOH 

 

b)  

 NH2 – V – T – V – M – G – G – F – K - COOH 

 

Figur 6-4: MS/MS-spektra for henholdsvis αT2 (a) og αT7 (b).  
 b- og y-ioner er tegnet inn. Aminosyresekvenser for det 
enkelte peptid er angitt, se side 34-35 Identifikasjon av 
peptider ved hjelp av MS-MS. 
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6.2.2 Kontroll av eventuelle signaturpeptiders spesifisitet 

For å være egnet som signaturpeptid, må et peptid være spesifikt for sitt protein i gitte 

prøvematriks. Av denne grunn måtte signaturpeptidkandidatenes spesifisitet for 

hCGα kontrolleres; dette ble gjort ved å foreta et BLAST-søk (se 5.5.2). Tabell 6-2 

oppsummerer BLAST-søkene for de potensielle signatupeptider. 

Tabell 6-2: Resultat av BLAST-søk for signaturpeptidkandidater i 
menneske. Resultater er oppgitt for hCGα5 og det protein 
med nest beste spesifisitet. Se 5.5.2 BLAST, side 55, for 
forklaring av de enkelte begreper. 

Signatur-

peptid 

Aminosyresekvens Protein Bit 

score 

E-verdi Aminosyre-

dekning 

αT2 (R)AYPTPLR(S) hCGα 

WSCD1 

26,1 

21,0 

8,1 

275 

7/7 

7/10 

αT7 (R)VTVMGGFK(V) hCGα 

PACSIN1 F-BAR 

28,6 

20,6 

1,6 

422 

8/8 

5/6 

 

Både αT2 og αT7 ble funnet å være spesifikke for hCGα. Av tabell 6-2 kan man se at 

ingen andre proteiner inneholder den eksakte aminosyresekvensen for 

signaturpeptidene. I tillegg er også bit score høyest for hCGα for begge kandidater; 

denne bør være så høy som mulig, da høy verdi indikerer høy spesifisitet. E-verdi for 

både αT2 og αT7 er langt lavere for hCGα enn andre proteiner, desto lavere E-

verdien er, desto mer signifikant er resultatet. 

I og med at αT7 har en høyere bit score enn αT2, indikerer dette at spesifisiteten for 

hCGα er noe bedre. E-verdien for αT7 er lavere enn for αT2; dermed vil også 

                                            

5 BLAST oppgir flere treff for α-subenheten av hCG og forløpere, siden denne er felles for flere av 
glykoproteinhormonene, men da alle verdier er identiske til dem for hCGα, oppgis kun verdier for denne. 
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signifikansen av resultatet være noe høyere for αT7. Begge signaturpeptidkandidater 

har uansett E-verdier for hCGα som antyder en langt høyere signifikans enn hvilket 

er tilfelle for andre proteiner, så dette er av mindre relevans. Siden begge kandidater 

er de eneste med full aminosyredekning for gitte sekvenser, vil de likevel begge være 

godt egnet som signaturpeptider for hCGα. 

6.2.3 Signalintensitet 

Det er viktig at et eventuelt signaturpeptid har tilstrekkelig høy signalintensitet, da 

deteksjon av dette er essensielt for bestemmelse av proteinet det utgjør en del av.  

αT2 hadde i alle kromatogrammer betraktelig høyere signalintensitet enn αT7. 

Endelig valg av signaturpeptid for hCGα falt derfor på αT2.  

6.3 Signaturpeptider 

For hCGα ble signaturpeptid altså bestemt til å være αT2 (6.2). Da signaturpeptider 

for hCGβ allerede var utredet på avdelingen, ble det signaturpeptidet med høyest 

signalintensitet, βT5, valgt for inkorporasjon i denne oppgavens metoder [1, 2]. 

Under, figur 6-5, vises signaturpeptidenes plassering i aminosyresekvensene for de 

enkelte subenheter. 

 

Figur 6-5: Aminosyresekvenser for hCGβ og hCGα. På hCGβ er βT5 
uthevet i rødt, mens αT2 er uthevet i grønt på hCGα. 
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6.3.1 Forskjeller i retensjonstid for αT2 og βT5 

αT2 ble funnet å ha en langt kortere retensjonstid enn βT5; dette ses tydelig i figur 6-

6. I tillegg så man noe større variasjoner i retensjonstider for αT2 enn for βT5.  

 

Figur 6-6: SIM for βT5 og αT2 på SQ. Kromatogrammet viser topper for 
αT2 og βT5; retensjonstider for hver av toppene er angitt. 

Disse forskjellene i retensjonstider mellom de to signaturpeptidene skyldes 

sannsynligvis deres ulike polaritet. Figur 6-7 viser aminosyresekvenser for hvert av 

signaturpeptidene sammen med den enkelte aminosyres hydropati-indeks; dette for å 

gi et inntrykk av sekvensenes polaritet. 

 

Figur 6-7: Aminosyresekvenser for henholdsvis βT5 og αT2. Over den 
enkelte aminosyre står dens hydropati-indeks; desto høyere 
denne verdien er, desto mer hydrofob er aminosyren (se 
Tabell 4-1) [9].  

Av Figur 6-7 ser man at αT2 er et langt kortere og mindre hydrofobt peptid enn βT5. 

Dette vil igjen føre til at αT2 har lavere affinitet til den hydrofobe stasjonærfasen i 
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det væskekromatografiske systemet. αT2s korte retensjonstid kan forklares med at 

den vil ha høy affinitet til mobilfasen allerede tidlig i gradientkjøringen og dermed vil 

eluere ut med mobilfasen før denne når opp i spesielt høy løsemiddelstyrke. Det at 

αT2 er et nokså kort peptid, dermed med færre grupper som kan interagere med 

stasjonærfase, kan også være en forklaring på at toppene er noe bredere og 

retensjonstidene fluktuerer noe mer enn hva er tilfellet for βT5. βT5, derimot, er et 

lengre og mer hydrofobt peptid og har derfor større affinitet til stasjonærfase; det 

eluerer først av kolonnen når løsemiddelstyrken i mobilfase er høyere.  

6.4 Prøveopparbeidelse 

Da eksisterende SPE-metode for hCG, utviklet av Hanne Lund, stipendiat ved 

Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo [1], og Silje Bøen Torsetnes gjennom 

hennes masteroppgavearbeid ved samme institusjon [2], var utviklet kun for hCGβ, 

var det nødvendig å sjekke om metoden var egnet også for hCGα. 

6.4.1 Optimalisering av SPE-betingelser 

Elueringsmidler 
I den allerede utviklede SPE-metoden, benyttes et elueringmiddel funnet optimalt for 

hCGβ, bestående av 80% ACN og 20% TFA(0,1%). For å teste ut om dette forholdet 

gir tilfredsstillende resultater også for hCGα, ble ulike forhold av ACN og 

TFA(0,1%) forsøkt brukt ved eluering. Alle forsøk ble analysert sammen med en 

direkteinjeksjon, prøve ikke gjennomgått SPE, og sammenlignet opp mot denne for å 

korrigere for eventuelle systemulikheter. Signalintensitet av direkteinjeksjon tilsvarer 

100% ekstraksjonsutbytte. 

SPE-prosedyren brukt er beskrevet i 5.3.3 Prosedyre for SPE, men med den endring 

at MF A ble brukt i stedet for 20 mM maursyre i kondisjonering og vask. 

Tabell 6-3 angir de ulike elueringsmidler som ble brukt. 
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Tabell 6-3: Løsninger og volumer benyttet ved eksperimenter med ulike 
elueringsmidler for SPE. 

 Volum Løsning 

Elueringsmiddel 60 µL 20% ACN; 80% TFA(0,1%) 

40% ACN; 60% TFA(0,1%) 

60% ACN; 40% TFA(0,1%) 

80% ACN; 20% TFA(0,1%) 

100% ACN 

 

Først ble prøver med konsentrasjon 500 IE/mL hCG analysert; resultatene viste langt 

høyere ekstraksjonsutbytter for βT5 enn for αT2, derfor mistenktes overbelastning av 

kolonnen. Siden βT5 danner sterkere interaksjoner med stasjonærfase enn αT2, antok 

man at αT2 ville kunne bli fortrengt. Da man ved prøvekonsentrasjoner på 50 IE/mL 

hCG fortsatt så denne forskjellen i ekstraksjonsutbytte, ble denne mistanken 

avkreftet.  

Figur 6-8 oppsummerer resultater for eksperimentering med ulike elueringsmidler. 

Jevnt over ser det ut til at ACN:TFA(0,1%)-forholdene 40:60, 60:40 og 80:20 er de 

som gir best ekstraksjonsutbytter for begge signaturpeptider, men ved forholdet 

40:60, er det langt større standardavvik for αT2 enn ved de to andre forholdene. 

Resultatene gir en indikasjon på at utbyttet for αT2 er noe høyere ved forholdet 80:20 

enn ved 60:40. I tillegg er det mest ønsket å fortsette med elueringsmiddelforholdet 

80:20, da dette er en innarbeidet metode for hCGβ; selv om ekstraksjonsutbyttet for 

βT5 her kan virke å være noe lavere ved forholdet 80:20 enn ved 60:40, er 80:20 

tidligere funnet å være det mest optimale elueringsmiddelforhold for hCGβ [1, 2]. 
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Forholdet 80% ACN og 20% TFA(0,1%) ble vurdert å være det best egnede 

elueringsmiddelet de to signaturpeptider. 

 

Figur 6-8: Ekstraksjonsutbytte ved eluering med de ulike 
elueringsmidler. Standardavvik er angitt på den enkelte søyle. 

SPE-gjennomstrøm 
Ved direkteinjeksjon av hCG-prøver ble et langt høyere forholdstall βT5/αT2 

observert enn hva var tilfelle for prøver der SPE var utført; se figur 6-9. Dette ga en 

mistanke om at noe av αT2 tapes gjennom SPE-prosedyren. 
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a) 

 

b) 

 

Figur 6-9: SIM for βT5 og αT2 på SQ. a) Direkteinjisert prøve (uten 
SPE). b) Prøve etter SPE. Zoom av signalet for αT2 er innfelt 
i egen rute. Merk at signalintensitet for αT2 er langt høyere 
ved direkteinjeksjon enn etter SPE. 

Siden αT2, som nevnt under 6.3.1 Forskjeller i retensjonstid, er et lite peptid som er 

langt mindre hydrofobt enn βT5, så man det som en mulighet at et eventuelt tap av 

substans kunne skje under vasketrinnet, da det ble vasket med MF A inneholdende 

organisk modifikator, 5% ACN. For å få en bekreftelse, eventuelt avkreftelse, på 



 74 

dette, ble det satt opp en eksperimentrekke for å se på SPE-gjennomstrøm. Væske fra 

trinnene prøvepåsetting og vask ble samlet opp, i stedet for å kasseres slik vanlig 

prosedyre er.  

 

Figur 6-10: Prinsipp for SPE-gjennomstrømseksperimenter. Figuren viser 
hvilke løsninger fra bestemte trinn i SPE-prosedyren som ble 
analysert. 

Figur 6-10 illustrerer prinsippet for SPE-gjennomstrømseksperimentene. Under angis 

eksperimentrekken i form av de kriteria som skiller det enkelte eksperiment fra vanlig 

SPE-prosedyre (5.3.3): 

Eksperiment A: - 20 mM maursyre brukt i kondisjonerings- og vasketrinn 

Eksperiment B: - TFA(0,1%) brukt for 20 mM maursyre i alle trinn 

Eksperiment C: - MF A brukt for 20 mM maursyre i alle trinn 

Eksperiment A ble gjort for å se om man unngikk tap av αT2 gjennom SPE-

prosedyren ved bruk av kun 20 mM maursyre; dette ville i så fall forstereke 

mistanken om at det kunne være de 5% ACN i MF A som forårsaket tapet av αT2 

ytterligere. 

Hensikten med eksperiment B var å se om man fikk et bedre ekstraksjonsutbytte ved 

bruk av TFA(0,1%) enn ved bruk av 20 mM maursyre. 

Eksperiment C var ment som en kontroll for eventuelt å konstatere at bruk av MF A 

ga lavere ekstraksjonsutbytter.  

Figur 6-11 sammenfatter resultatene fra eksperimentrekken. 
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Figur 6-11: Resultater fra SPE-gjennomstrømseksperimenter. For hvert 
eksperiment er ekstraksjonsutbytte (%) for både αT2 og βT5 
angitt. 

Ingen signaturpeptider ble detektert i gjennomstrømsprøvene for eksperiment A og B; 

disse eksperimentene ga dessuten gode ekstraksjonsutbytter for både βT5 og αT2 og 

mye lavere forholdstall βT5/αT2 enn de observert tidligere. Eksperiment C bekreftet 

hypotesen om at 5% ACN er nok til å vaske ut αT2 før eluering; forholdsvis høye 

signaler av αT2 ble detektert i gjennomstrøm II, altså etter vask med MF A. Ingen 

signaler ble detektert av βT5 i gjennomstrøm, dette forklares igjen av βT5s mer 

hydrofobe karakter. 

MF A er, med andre ord, uegnet brukt i en SPE-prosedyre for både hCGα og hCGβ, 

og siden TFA(0,1%) ikke gir bedre ekstraksjonsutbytter enn 20 mM maursyre, velges 

en prosedyre tilsvarende eksperiment A som endelig SPE-prosedyre. 

6.4.2 Testing av endelig SPE-prosedyre 

Endelig SPE-prosedyre står beskrevet i avsnitt 5.3.3. Av figur 6-12 kan man, ved 

sammenligning med figur 6-9 b), se hvordan signalintensiteten av αT2 har økt ved 

bruk av ny SPE-metode, i tillegg til at forholdstallet mellom βT5 og αT2 er en del 

lavere.  
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Figur 6-12: SIM for αT2 og βT5 på SQ. Prøvene har gjennomgått ny 
SPE-prosedyre6. 

6.5 SRM 

For å kunne detektere, kvantifisere og identifisere signaturpeptidene i én og samme 

kjøring, var det ønskelig å utarbeide en SRM-metode for αT2 og βT5. SRM er en 

enda mer sensitiv og nøyaktig metode enn SIM og er derfor svært godt egnet når man 

ønsker å studere analytter av lave konsentrasjoner, gjerne i komplekse biologiske 

prøver. Siden denne metoden er tiltenkt en klinisk nytteverdi, vil dette være viktige 

faktorer. 

Utvalgte moderioner fra de to signaturpeptidene ble fragmentert, med påfølgende 

scan av genererte fragmentioner; dette for å kunne identifisere hyppig forekommende 

fragmenter med høy signalintensitet fra αT2 som kunne bygges inn i SRM-metoden. 

For βT5 forelå allerede en SRM-metode som en del av en metode for flere av hCGs 

isoformer, utviklet av Hanne Lund, stipendiat ved Farmasøytisk Institutt, Universitet i 

Oslo.  

                                            

6 Den siste toppen i kromatogrammet er for et molekyl med samme m/z-verdi som αT2, men siden retensjonstiden er en helt 
annen for dette molekylet, vil dette ikke ha noen innvirkning på resultatet av analysen. 
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Figur 6-13: MS/MS-spektrum fra QqQ for αT2.   
 Fragmentioner er tegnet inn. 

Fragmentspektrene ble sammenlignet opp mot sekvensdata fra ProteinProspector 

(5.5.1) for å kunne identifisere de ulike fragmentioner. Fragmentionene ble, som 

nevnt over, valgt på grunnlag av sin signalintensitet og hvor hyppig forekommende 

de var i massespektrene. Figur 6-13 viser et MS/MS-spektrum for αT2. Man ser i 

spekteret et tydelig signal for fragmentionet y3 som er det som ble inkorporert i 

metoden. I tabell 6-4 vises alle de fragmentioner som ble valgt for innlemmelse i 

SRM-metoden, både de allerede utredede for βT5 og det funnet eksperimentelt i 

denne oppgaven for αT2.  

Tabell 6-4: Fragmentioner for αT2 og βT5. m/z-verdier angis etter 
henholdsvis signaturpeptider og tilhørende fragmentioner. 
Den eksperimentelle m/z-verdien er den som ble innlemmet i 
SRM-metoden. 

Signaturpeptid Eksperimentell 
m/z-verdi 

Fragmention Teoretisk 
m/z-verdi 

Eksperimentell 
m/z-verdi 

αT2 409,3 y3 385,2558 385,3 

βT5 964,2 b5 

b6 

497,3082 

610,3923 

497,3 

610,2 
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For å finne de optimale forholdene som ga mest fragmentering, ble både CID 20%, 

25% og 30% forsøkt. Forholdsvis gode fragmenteringsmønstre ble sett for αT2 ved 

alle prosentverdier, fragmentionet y3 pekte seg ut som et av de mest intense signalene 

i alle spektre. Siden CID 30% var funnet å være det mest optimale for den allerede 

eksisterende metoden som βT5 var en del av, velges denne. Dette fordi inkorporering 

av αT2 til den eksisterende metoden vil forsøkes når dette er mulig.  

For å få optimal separasjon av toppene, ble ulike gradienter forsøkt. Selv om 

hovedfokuset i denne oppgaven er på signaturpeptidene αT2 og βT5, ble det i dette 

trinnet også tatt hensyn til de resterende peptider i allerede utviklet SRM-metode, da 

dette vil forenkle et eventuelt arbeid med å inkorporere αT2 i metoden. Disse andre 

signaturpeptider omtales likevel ikke nærmere i denne oppgaven, for utdypende 

informasjon henvises det til det arbeid gjort av Hanne Lund, stipendiat ved 

Farmasøytisk Institutt, Universitet i Oslo, og Silje Bøen Torsetnes under hennes 

mastergradsarbeid ved samme institusjon [1, 2]. 

Endelig gradient ble som følger: 

0-40% MF B på 10 minutter, deretter 40-46% MF B til 12 min  

I figur 6-14 vises kromatogram for αT2 og βT5 med tilhørende retensjonstider ved 

analyse av SRM-program med ovenfor nevnte gradient. 
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Figur 6-14: SRM for αT2 og βT5 på QqQ, i tillegg vises TIC øverst. 

6.6 Kapasitet av immunoaffinitetsbrønner 

Siden både SPE- og LC-MS/MS-metode nå foreligger, ble fokus rettet mot bruk av 

immunoaffinitet i opprensning av prøven. Det første som ble testet var hCG-

kapasiteten av immunoaffinitetsbrønnene. For å kontrollere kapasiteten, ble en 

fortynningsrekke med simulerte pasientprøver fra 0,1-10 IE/mL hCG laget (se 5.2 

hCG-løsninger, Simulerte pasientprøver). Prøvene ble analysert med SRM-program 

på QqQ. Figur 6-15 viser topparealer av både αT2 og βT5 i forhold til konsentrasjon. 
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Figur 6-15: Fortynningsrekke av hCG i simulerte pasientprøver. 

Det er tydelig at det for konsentrasjoner høyere enn omkring 2 IE/mL, dannes et 

platå; dette kan tyde på at man i dette konsentrasjonsområdet når et metningspunkt 

for immunoaffinitetsbrønnene. Eventuell overskytende mengde hCG blir da vasket 

vekk med overskuddsvæsken, fordi den ikke har antistoffer å binde seg til.  

Til tross for platådannelse ser det ut til at konsentrasjonene av αT2 og βT5 i simulerte 

pasientprøver med hCG fra Pregnyl®, gjennom hele fortynningsrekken følger 

hverandre i et forholdsvis konstant forhold. Dette tyder på at ingen hCGβ-isoformer 

fortrenger isoformer av intakt hCG og vice versa. 

6.7 Interferens 

Siden antistoffet som benyttes, E27, kan ha noe, om enn svært lite, kryssreaktivitet 

med hLH og hLHβ [46], er det viktig å kontrollere eksperimentelt at prøvene ikke 

inneholder stoffer som interferer med målproteinene. 
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6.7.1 Test for positiv interferens 

Ved å la blank serumprøve gjennomgå immunoekstraksjonsprosedyre og 

prøveopparbeidelse generelt, på lik linje med ordinære prøver, vil man ved analyse 

kunne se om prøvematriksen inneholder stoffer som interfererer med 

signaturpeptidene. Figur 6-15 avkrefter tilstedeværelse av positiv interferens, da det 

ikke er topper av betydelig intensitet som eluerer ut på samme tidspunkter som 

signaturpeptidene er forventet å komme. 

 

Figur 6-16: Blank serumprøve analysert ved SRM på QqQ. Forventede 
elueringstider er rammet inn for begge signaturpeptider. 
Kromatogrammet har ingen interfererende topper med αT2 
eller βT5. 
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6.8 Pasientprøver 

Man ville forsøke, ved SRM-analyse på QqQ, å påvise forhøyede hCGβ-nivåer i blod 

hos kreftpasienter med kjent økning i hCG-konsentrasjon. Pasientprøver ble levert fra 

Radiumhospitalet. hCG-konsentrasjonen i prøvene var allerede bestemt ved 

immunometriske metoder. Figurene 6-17 og 6-18 viser resultater fra analyse av 

pasientprøver.  

Man ser tydelig at enkelte prøver gir høyere signalintensitet for βT5 enn αT2. Siden 

signaturpeptidene representerer de respektive subenheter og man vet at fritt hCGα 

ikke vil fanges opp av anvendte antistoff, vil det si at forholdstallene kan relateres til 

forholdet mellom fritt hCGβ og intakt hCG. Det må likevel tas hensyn til grad av 

ionisering av signaturpeptidene. Eksperimentelt kan αT2 og βT5 ha helt ulik grad av 

ionisering i ESI. Man kan ikke anta at forholdet 1:1 (hCGβ/intakt hCG) in vivo er 

overførbart til analyseresultatene uten kvantitativt å ha kontrollert dette mot 

standarder. For å kunne knytte signalintensitet av signaturpeptidene til en gitt 

konsentrasjon, må det gjøres en normalisering ut fra standardrekker for begge 

subenheter. Imidlertid kan man, uten ytterligere kvantifisering, påvise ulikheter 

pasientprøvene imellom. Av figur 6-17 ses det helt tydelig at forholdet mellom αT2 

og βT5 varierer mye fra pasient til pasient. Enkelte av pasientene har et βT5/αT2-

forholdstall mye høyere enn det man finner for andre av pasientprøvene (merk for 

eksempel det høye forholdstallet for prøven i figur 6-18 b)). Disse ulikhetene kan 

skyldes at ulike tumorer produserer ulike mengder av de forskjellige formene for 

hCG. Ved hjelp av SRM på QqQ, har det, med andre ord, vært mulig å påvise 

forhøyede nivåer av hCGβ i serum, men for at disse nivåene skal være direkte 

overførbare til in vivo-nivåer, er bearbeiding av metoden nødvendig. 

Resultatene fra analyse av pasientprøver underbygger den litteratur som beskriver at 

enkelte kreftpasienter skiller ut fri hCGβ som en vesentlig andel av total hCG [47-

50]. I klinikk vil påvisning av store fraksjoner av hCGβ kunne være et verdifullt 

verktøy ved diagnostisering og monitorering av enkelte kreftformer. 
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Noen av pasientprøvene har en så høy konsentrasjon, se figur 6-17, at de vil overstige 

det som i avsnitt 6.6 ble indikert å være øvre ytegrense for 

immunoekstraksjonsbrønnene. Dette vil sannsynligvis ha mindre å si for resultatet, i 

hvert fall i denne oppgaven, da man kun ser på forholdstallet mellom intakt hCG og 

hCGβ, og dette forholdet ble funnet å være forholdsvis konstant også etter nådd 

metningspunkt av brønner (se 6.6). 

 

Figur 6-17: Prøver fra kreftpasienter med hCG i blod. Konsentrasjon 
bestemt på Radiumhospitalet står oppført for den enkelte 
prøve. 
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a) 

 

b)  

 

Figur 6-18: Prøver fra kreftpasienter med hCG i blod7 analysert på QqQ i 
SRM-modus. Konsentrasjonene er henholdsvis 7,280 IE/mL 
(a) og 15,800 IE/mL (b). Kromatogrammer både for total ion 
count (TIC) og hvert av signaturpeptidene angis. 

                                            

7 De samme prøvene gjengis i figur 6-17 dersom sammenligning med flere pasientprøver er ønskelig. 
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7. Konklusjon 

Ut fra flere mulige peptider ble αT2 (AYPTPLR) valgt som signaturpeptid for hCGα. 

Dette peptidet ble innlemmet i en eksisterende LC-MS/MS-metode for hCGβ (βT5).  

Selv om α-subenheten av hCG ikke i utgangspunktet er spesifikk for hCG (den 

forekommer også i andre glykoproteinhormoner), viste det seg at forekomst av         

α-subenhet etter immunoekstraksjon kun stammet fra hCG. 

Immunoekstraksjon ble etterfulgt av SPE-prosedyre som var funnet egnet for allerede 

eksisterende metode med hCGβ. Denne ble optimalisert, slik at den var egnet for 

ekstraksjon av prøver inneholdende signaturpeptider for både hCGβ og hCGα. 

Dermed ble det mulig å differensiere mellom fritt hCGβ og intakt hCG, og bestemme 

forholdet mellom disse, slik at forhøyede nivåer av hCGβ i serum kunne detekteres. 

Siden grad av ionisering i ESI for αT2 og βT5 ikke er kartlagt, er hCGβ/intakt hCG-

forholdet som ses ved analyse foreløpig ikke direkte overførbart til in vivo-forholdet. 

Kvantifisering og normalisering mot standarder vil være nødvendig for å etablere det 

virkelige forholdet mellom disse peptidene.  

Analyse av pasientprøver viste likevel potensiale av denne metoden for bestemmelse 

av både fritt hCGβ, samt intakte former av hCG. 
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8. Fremtidig arbeid 

Først og fremst må man eksperimentelt kartlegge signaturpeptidenes grad av 

ionisering i ESI. Det må gjøres en normalisering ut fra standardrekker for både αT2 

og βT5. Dette vil gjøre det mulig å knytte peptidenes signalintensitet fra analyse til 

gitte in vivo-konsentrasjoner. 

På sikt vil målet også være å inkorporere αT2 i tidligere utviklede metode for ulike 

isoformer av hCGβ [1, 2], slik at man kan se på uttrykket av alle isoformer i én og 

samme prøve. Dette vil kunne gi verdifull informasjon om så godt som samtlige 

isoformer av klinisk relevans. En slik metode ville være et svært spesifikt og sensitivt 

analytisk verktøy som satt i system kan være av stor klinisk verdi. 
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