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Forord 
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begge to ta noe av skylden for at jeg endte opp med en mastergrad og drømmer om en 
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Til slutt vil jeg takke min fantastiske samboer og partner in crime. Vetle, du har vært utrolig 
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alle oppmuntrende ord jeg har fått gjennom det siste året - selv om jeg til tider har bodd mer på 

Farmasøytisk Institutt enn hjemme. Du er min klippe. Takk for alt.  
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Sammendrag 

Kreft i skjoldbruskkjertelen er en form for kreft som har hatt en økt insidens både på 

verdensbasis og nasjonalt de siste tiårene. Prognosene er gode og overlevelsesraten høy, likevel 

er det viktig med gode monitoreringsverktøy for å oppdage eventuelle tilbakefall og metastaser. 

Proteinet tyreoglobulin brukes som en biomarkør for denne monitoreringen.  

Tradisjonelle metoder for deteksjon av proteiner er dessverre forbundet med en del problemer, 

som kan medføre både falske negative og falske positive svar. Det er derfor ønskelig å utvikle 

en LC-MS metode for å omgå disse. I den sammenheng er en kombinasjon av 

immunoaffinitetsmetoder og LC-MS/MS en lovende løsning. Den vanligste strategien for dette 

er å isolere intakte proteiner. Autoantistoffer vil imidlertid kunne gjøre dette vanskelig, derfor 

er metoder som fanger proteotypiske peptider etter protolyse av det intakte proteinet trolig bedre.  

Epitopfisking av tyreoglobulin er et lovende konsept for dette formålet, og det var derfor 

ønskelig å undersøke mulighetene for å utvikle en slik metode for tyreoglobulin. Konseptet 

epitopfisking går ut på å gjøre en biomarkørbestemmelse basert på en 

immunoaffinitetsekstraksjon av et epitop-peptid, fulgt av en kromatografisk separasjon og 

påfølgende massespektrometisk deteksjon av epitop-peptidet for gitte biomarkør.  

I denne oppgaven var det initialt ønskelig å undersøke muligheten for å utvikle en metode som 

benytter seg av prinsippene bak epitopfisking. Innledende forsøk viste at man behøver mer 

informasjon om antistoffenes epitoper og deres egenskaper. Det ble derfor besluttet å undersøke 

om man kunne finne en LC-MS basert metode for å evaluere epitopkonfigurasjon. Metoden 

som ble utviklet for dette baserer seg på at en destruksjon av proteiners tredimensjonale struktur 

vil medføre en destruksjon av epitopen, hvis denne er konfigurasjons-avhengig. Dette 

innebærer at et antistoff med en konfigurasjonsavhengig epitop, ikke lenger vil kunne fange 

proteinet.  

For å oppnå destruksjon av proteinets tredimensjonale struktur ble det forsøkt tre forskjellige 

betingelser. Betingelsene var designet for ødeleggelse av den tredimensjonale strukturen enten 

ved å redusere og alkylere proteinet (betingelse 2. redusert og alkylert protein), ved å denaturere 

proteinet (betingelse 3. denaturert protein), eller ved å kombinere disse nevnte betingelsene og 

gjøre begge deler (betingelse 4. denaturert, redusert og alkylert protein). Resultatene viste at 

man for denaturert protein fikk treff på tyreoglobulin peptider av og til. Det samme var tilfellet 

for redusert og alkylert protein, men ikke for kombinasjonen av denaturert, redusert og alkylert 

protein. Dette kan tyde på at betingelse 2 og betingelse 3 alene, ikke ser ut til å gi en tilstrekkelig 
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ødeleggelse av proteinets tredimensjonale struktur. Der ser derfor ut til at det er nødvendig å 

utføre både denaturering og reduksjon og alkylering. Dette innebærer at den endelige metoden 

kun behøver å omfatte en betingelse med ubehandlet protein og en betingelse med denaturert, 

redusert og alkylert protein. Metoden ble i tillegg utprøvd med et antistoff for et annet protein, 

hvor man allerede kjente epitopkonfigurasjon. Dette forsøket ga resultater som forventet.   

Den endelige metoden presentert i denne oppgaven er lovende og ser ut til å kunne gi en enkel 

metode for bestemmelse av et antistoffs epitopkonfigurasjon med LC-MS. For å styrke 

metodens robusthet er det likevel nødvendig å utføre flere forsøkt med flere antistoffer og andre 

proteiner.  
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1 Bakgrunn 

Kreft i skjoldbruskkjertelen er en krefttype som i 2012 rammet 230 000 menn og kvinner på 

verdensbasis (1). Insidensen for differensiert skjoldbruskkjertelkreft har økt de siste tiårene, 

både på nasjonal og verdensbasis (1-4) Kreft i skjoldbruskkjertelen hadde en nasjonal insidens 

på 137 og 307 for henholdsvis menn og kvinner i 2016 (4). Det er gode prognoser og høy 

overlevelsesrate, likevel er det viktig med gode monitoreringsverktøy for å oppdage eventuelle 

tilbakefall og metastaser. Tyreoglobulin brukes som en biomarkør for denne monitoreringen(1-

3, 5).  

Tradisjonelle metoder for deteksjon av proteiner er dessverre forbundet med en del problemer, 

disse kan medføre både falske negative og falske positive svar. En av hovedutfordringene med 

tyreoglobulin er tilstedeværelse av autoantistoffer, på grunn av at disse kan påvirke resultatet 

og gi opphav til falske negative resultater. Det er derfor ønskelig å utvikle en LC-MS metode 

for å omgå særlig denne utfordringen. En kombinasjon av immunoaffinitetsmetoder som 

benytter seg av antistoffer for selektiv isolasjon av et intakt protein og LC-MS/MS for analyse 

kan være løsningen for noen av disse utfordringene. Dessverre vil ikke isolasjon av intakt 

protein nødvendigvis kunne omgå problemet med autoantistoffer, da disse fortsatt kan 

interferere med isoleringen av proteinet (6-11).  

Epitopfisking av tyreoglobulin er et lovende konsept for dette formålet og det er derfor ønskelig 

å utvikle en slik metode for tyreoglobulin. Konseptet epitopfisking går ut på å gjøre en 

biomarkørbestemmelse basert på en immunoaffinitetsekstraksjon av et (epitop-)peptid, fulgt av 

en kromatografisk separasjon og påfølgende massespektrometisk deteksjon av et, eller hvis man 

ønsker å bruke flere antistoffer samtidig, flere, spesifikke peptider for gitte biomarkør(er). Dette 

peptidet må, i tillegg til å være spesifikt for biomarkøren, inneholde et epitop for det 

monoklonale antistoffet brukt i metoden. Dette peptidet kan derfor betegnes som epitop-

peptidet. Metoden gir også muligheter for mulitipleksing, da samtidig bestemmelse av flere 

forskjellige biomarkører med flere ulike epitop-peptider er fullt mulig. En tryptisk proteolyse 

før immunoekstraksjon vil samtidig kunne eliminere muligheten for falske positive og negative 

prøvesvar, ved å ødelegge autoantistoffene (12, 13).  

I denne oppgaven var det ønskelig å undersøke muligheten for å utvikle en metode som benytter 

seg av prinsippene bak epitopfisking. En slik metode vil benytte seg av antistoffer spesifikke 

for tyreoglobulin for å gjøre en meget selektiv ekstraksjon i prøveopparbeidelsen, for så å 
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analysere prøven med LC-MS/MS. Lignende metoder med antistoffer mot signaturpeptider 

eksisterer allerede og disse har fordeler som rene kromatogrammer grunnet høy selektivitet og 

høy sensitivitet. Problemet med disse metodene er at de tross det ikke gir fult så lave 

deteksjonsgrenser som er ønskelig. Dette vil epitopfisking potensielt kunne løse. Samtidig vil 

også epitopfisking muligens kunne medføre en enda høyere selektivitet, da antistoffer utviklet 

mot bestemte peptider ser ut til å ha en lavere affinitet mot signaturpeptidet enn antistoffer som 

er utviklet for proteiner. I tillegg er antistoffer utviklet mot hele proteiner ofte allerede 

kommersielt tilgjengelige, slik at utvikling av metode kan være både raskere og mer 

kostnadseffektiv (14-17).  
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1.1 Hensikt med oppgaven 

For å undersøke om man kunne bruke epitopfisking for identifikasjon og kvantifisering av 

tyreoglobulin ble det i denne oppgaven gjort innledende forsøk med epitopfisking. Resultatene 

var for lite konsistente og ingen tydelig trend var å finne. Dette ledet oss til å tro at det trolig er 

hensiktsmessig å innhente mer informasjon om antistoffene før disse kan brukes i en LC-MS 

metode med epitopfisking. Hovedfokuset ble derfor å utvikle et enkelt verktøy for 

karakterisering av epitoper og antistoffer. 

I denne oppgaven ble fire monoklonale antistoffer undersøkt med dette formålet, og følgende 

spørsmål ble forsøkt belyst: 

1) Fungerer de immobiliserte antistoffene? 

2) Fungerer epitopfisking med tyreoglobulin? 

3) Kan LC-MS brukes til å karakterisere epitopkonfigurasjon 

3.1 ) Kan vi utelukke uspesifikk binding? 

3.2 ) Tåler antistoffene forbehandling nødvendig for ekstraksjon av lineært protein? 

3.3 ) Fungerer metoden for antistoffer med kjent epitopkonfigurasjon? 
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2 Teori 

2.1 Proteomikk 

Proteomikk er læren om hele proteomet og alle måtene det utrykkes på. Proteomet er alle de 

proteinene som er kodet i et genom. I motsetning til et gen, vil et protein kunne ha en mye større 

grad av variasjon, det varierer med celletyper, samt med cellenes tilstand. Altså er proteomet 

betydelig større og mer komplisert enn et genom. I proteomikken er målet ikke nødvendigvis å 

se på isolerte proteiner, men heller å karakterisere hele det biologiske systemets oppførsel og 

natur. Det vil si å få oversikt over ikke bare alle proteiner i en organisme, men også deres 

interaksjoner med hverandre og andre molekyler i organismen (18, 19). 

For å få en slik oversikt er det nødvendig med inngående informasjon om disse proteinene. 

Massespektrometri (MS) kan brukes for både identifikasjon og kvantifisering av proteiner, og 

er derfor en mye brukt teknikk for analyse av komplekse proteinblandinger. Med den store 

utviklingen som har skjedd på MS-fronten, har det blitt utviklet sensitive og reproduserbare 

analyser. Den myke ioniseringen som nyere ioniseringsteknikker benytter, er en stor fordel. De 

muliggjør dannelsen av peptidioner som er stabile og fragmenterer i forutsigbare mønstre. Dette 

har gitt opphav til store databaser med kataloger av proteiner og deres fragmenteringsspektre. 

Disse databasene gjør forskningen mye enklere og sparer veldig mye tid på å slippe å gjøre 

manuelle matcher av disse spektrene (18, 20-22).  

I proteomikken er det spesielt to typer prøveopparbeidelse som benyttes før separasjon ved 

væskekromatografi og påfølgende massespektrometri, såkalt top-down proteomikk og bottom-

up proteomikk (figur 2.1), i tillegg er affinitetsproteomikk et spennende nytt felt i proteomikken. 

I top-down proteomikk, undersøkes intakte proteiner, mens det i bottom-up proteomikk utføres 

en proteolytisk spalting av proteinene før separasjon og analyse (22). Affinitetsproteomikk 

innebærer bruk av monoklonale antistoffer (mAbs) for å uføre selektive og spesifikke 

ekstraksjoner av analytt fra prøvematriks (18, 20, 22, 23).  

 

2.1.1 Proteiner som biomarkører  

En biomarkør er en målbar indikator på en biologisk prosess eller tilstand. De gjenspeiler 

biokjemiske, molekylære eller cellulære forandringer av forskjellige slag, som måles i 

biologiske prøver av vev, celler eller kroppsvæsker (24). Biomarkører er viktige verktøy i 

klinikken, hvor de gir viktig tilleggsinformasjon om endepunkter til prøver og risikovurderinger, 
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diagnostisering og oppfølging.  Biomarkører kan også gi verdifull informasjon om 

terapirespons og tilbakefall. Mange substanser i kroppen kan være aktuelle biomarkører, 

inkludert DNA, RNA, lipider, metabolitter, oligosakkarider og proteiner generelt. Disse kan 

finnes i kroppsvæsker som spytt, blod, plasma, urin og spinalvæske. Proteiner er spesielt 

interessante fordi de er viktige i mange fysiologiske prosesser i både syke og friske pasienter. 

Dessverre er det også ulemper med bruk av biomarkører. Biomarkører er ikke alltid tumor- eller 

organspesifikke, og ikke alle biomarkører er validerte (19, 22, 24, 25).  

 

 

Figur 2.1: Skjematisk framstilling av bottom-up proteomikk versus top-down proteomikk. Ved bottom-up proteomikk utføres det en 
enzymatisk spalting av proteinet før analyse. Ved top-down proteomikk analyseres det intakte proteinet.  

LC-MS/MS-

analyse 

Enzymatisk proteolyse 

av protein 

Direkte  

LC-MS/MS-

analyse 
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2.2 Tyreoglobulin  

Tyreoglobulin (Tg) er et 670 k-Da glykoprotein, som produseres spesifikt og eksklusivt av 

follikulære celler i skjoldbruskkjertelen (tyreocytter). Proteinet består av to homodimerer, det 

vil si to identiske subenheter. Tyreoglobulin gjennomgår mange posttransjonelle 

modifikasjoner som blant annet glykosylering, fosforylering, jodisering og sulfatering, noe som 

kan gjøre det vanskelig å gjenkjenne proteinet i en del assays. Tyreoglobulin er prohormon for 

stoffskiftehormonene trijodotyronin (T3) og tyroksin (T4), men er også målbart i serum fra 

friske individer (26, 27). 

 

2.2.1 Tyreoglobulin og skjolbruskkjertelkreft 

Skjoldbruskkjertelen, eller tyroidea, er en kjertel formet som en sommerfugl og ligger rett 

nedenfor strupehodet. Den har en midtlapp og to sidelapper. Differensiert 

skjoldbruskkjertelkreft starter som regel som en knute i en av kjertelens lapper. Insidensen har 

økt de siste tiårene (2-4). Kreft i skjoldbruskkjertelen har en insidens på ca. 400 per år, og i 

2016 var det 444 nye tilfeller i Norge (4). Overlevelsesraten er god med henholdsvis 89,6 % og 

94,2 % for menn og kvinner (4), men for å oppdage tilbakefall er det viktig med gode 

monitoreringsverktøy. Diagnosen stilles som regel ved en biopsi av kjertelen. Behandling består 

av kirurgisk fjerning av hele kjertelen (thyreodektomi) ved bekreftet kreft, ofte i kombinasjon 

med etterbehandling med radioaktiv jod (2-4, 28, 29).  

 

2.2.2 Tyreoglobulin som biomarkør  

Siden tyreocyttene er de eneste cellene som produserer tyreoglobulin, vil en kirurgisk 

thyreodektomi innebære at all resterende tyreoglobulin vil forsvinne fra blodet etter noen uker. 

Tilstedeværelse av tyreoglobulin etter dette er derfor en meget sterk indikator på metastaser 

eller at ikke hele svulsten ble fjernet ved kirurgi. På bakgrunn av dette er sensitive målingen for 

tyreoglobulin et viktig verktøy for oppfølgingen av pasienter med differensiert tyroidea kreft 

(DTC) som har gjennomgått en thyreodektomi. Det er foreslått at en sensitivitet ned i 0,1 µg/L 

er ønskelig for dette formålet (28, 29).  

Selv om de nyeste immunofluorometriske assayene innehar denne sensitiviteten, er de utsatt for 

problemer forbundet med falske positive og negative signaler. Heterofile antistoffer, reagens-

antistoffer og auto-analytt antistoffer kan blant annet gi opphav til slike problemer. I tillegg er 
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det anslått at så mye som 20% av pasienter danner antistoffer mot tyreoglobulin (TgAb), disse 

antistoffene kan danne komplekser med tyreoglobulin (30). Disse Tg-TgAb-kompleksene er 

ikke detekterbare i immunometriske analyser, dermed vil tilstedeværelse av Tg-Ab kunne 

maskere positive resultater. For å unngå dette problemet måles også TgAb og negativ TgAb 

brukes for å verifisere tyreoglobulin målingen i den immunometriske analysen. Likevel kan 

disse målingene være problematiske (28). Det er rapportert hele 30-40 % feilprosent ved bruk 

av produsentenes egne grenseverdier (28-31). 

 

2.3 Antistoffer 

Antistoffer skilles ut av b-celler, tilhører supergen-familien immunoglobuliner og er 

glykoproteiner. Det finnes flere hovedgrupper immunoglobuliner som er vanlige i pattedyr, 

dette inkluderer IgG, IgE, IgM, IgA og IgD (figur 2.2). I disse hovedgruppene er det forskjeller 

i aminosyresammensettningen, karbohydratinnhold og størrelse, samt forskjeller innenfor 

hovedgruppene, IgA har to subgrupper i mennesker, mens IgG har fire undergrupper i 

mennesker og fire ytterlig heterogene undergrupper i mus (32). 

 

Figur 2.2: Skjematisk framstilling av de fem hovedgruppene antistoffer. IgD, IgE og IgE er monomerer med to y-formede grunnenheter. IgA 

er dimerer med to y-formede grunnenheter. IgM er pentamere med fem y-formede grunnenheter og et J-kjede. 

 

Grunnstrukturen i antistoffene er to identiske, tunge kjeder bestående av polypeptider, sammen 

med to identiske lette. kjeder av polypeptider. Den antistoffklassen som er å finne i høyest 

konsentrasjon i humant serum er monomere antistoffer av IgG klassen (figur 2.3). Det er også 

denne klassen som brukes mest i immunoassays, da de gir godt utbytte ved immunisering (for 

produksjon av antistoffene) og binder til sine epitoper med høy affinitet.  
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Figur 2.3: Illustrasjon av humant IgG generell oppbygning. Bestående av et par identiske, tunge kjeder med tre konstante domener (CH1, CH2, 
CH3), samt et variabelt domene (VH). Disse tunge kjedene er bundet til et par med to identiske, lette kjeder som besår av et konstant domene 

(CL) og et lett domene (VL). Disse variable domenene har tre CDR looper som er hypervariable, det er disse som binder til antigen (32, 33). 

 

FC-regionen i antistoffet har «effector» funksjonen i antistoffet og binder til komplement og 

celler involvert i immunresponsen. De to andre domene med mer varierende sekvenser kalles 

FV-regionen. Det er i disse domenene tre hypervariable sekvenser som kalles complementary-

determining regions (CDRs). Hver av disse danner forskjellige loop-strukturer og hver av 

armene i «Yen» har da seks slike CDRs, fordelt på den lette og tunge kjeden. Sammen er det 

disse som danner antigenets bindingssete, som kalles en paratop. Antistoffets paratop binder til 

antistoffets bindingssete, som kalles en epitop. Epitopen kan enten være en såkalt 3D-epitop, 

eller en lineær epitop (figur 2.4). En 3D-epitop er avhengig av konfigurasjonen til proteinet og 

kalles også konfigurasjons-avhengige, sammensatte eller hybride epitoper. I slike epitoper vil 

da aminosyrene som utgjør epitopen befinne seg nære hverandre som følge av den 

tredimensjonale strukturen. En lineær epitop består derimot av aminosyrer som er bundet etter 

hverandre i rekke og dermed er eksponerte når proteinet er lineært. Begge disse typene epitoper 

forekommer i naturen, men de sammensatte epitopene har betydelig høyere forekomst, med et 

90/10 forhold (32, 33).  
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Figur 2.4: Illustrasjon av sammensatte (3D) og lineære epitoper. En sammensatt epitop er avhengig av proteinets 3D-struktur, mens en lineær 

epitop binder seg til aminosyrer som etterfølger hverandre i aminosyresekvensen og binder derfor lineært protein.  

 

2.4 Rutinebestemmelse av proteiner  

2.4.1 Immunometriske metoder  

Tradisjonelt har proteiner som tyreoglobulin blitt bestemt med immunometriske 

analysemetoder som for eksempel Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) og 

immunofluorometriske metoder (IFMA). Immunometriske analyser som dette har blitt brukt 

for identifikasjon og kvantifikasjon av proteiner i årrekker og anses som gull-standard i 

klinikken (34). Prinsippet går ut på at selektive/spesifikke antistoffer binder seg til analytten 

(antigenet), noe som genererer et lesbart signal. Dette kan gjøres med binding med antistoffer i 

væskefase, eller med antistoffer immobilisert på fastfase. Antistoffene kan merkes på flere 

forskjellige måter, noen av de vanligste er radioisotop-merking (radioimmunoassays eller RIA), 

fluorofor-merking (fluoroimmunoassays) og enzymatisk merking, som i ELISA. Videre deles 

disse immunoassay-metodene inn i kompetitive eller ikke-kompetitive analyser. I en kompetitiv 

analyse (figur 2.5.a) vil målingen av analytten foregå ved måling av en merket analytt (antigen-

capture immunoassay), og målingen vil da reflektere hvor mye av den merkede analytten som 

ikke binder på grunn av at endogen analytt «tar plassen» på antistoffet. Alternativt måles nivået 

av et merket antistoff (antibody-capture immunoassays). Etter likevekt fjernes ubundet antistoff, 

bundet antistoff måles og korreleres til analytt konsentrasjon (34-36).  

I en ikke-kompetitiv analyse (figur 2.5.b), også kalt «sandwich assays», er det nødvendig at 

analytten som skal måles har to (eller flere) tilgjengelige bindingsseter, eller epitoper. Den ene 

epitopen binder til et immobilisert antistoff (catcher), mens den andre binder til et annet 

antistoff (markør) som er merket. Etter oppnådd likevekt vaskes ubundet markør vekk og 

gjenværende markør måles og korreleres til analyttens konsentrasjon (34, 35).  
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Figur 2.5.a: Prinsipp kompetitiv analyse. Måling av analytt foregår ved måling av merket analytt eller merket antistoff. 2.2.b: Prinsipp ikke-

kompetitiv analyse. Analytt har to eller flere bindingsseter (epitoper). Den ene binder til en catcher, den andre til en markør. Ubundet 

markør vaskes vekk etter likevekt. Gjenværende markør måles og korreleres til analytt konsentrasjon 

 

Fordeler og ulemper med immunometriske metoder 

Immunometriske metoder har mange fordeler. De er forholdsmessig sensitive, raske, krever lite 

ekspertise fra operatør, relativt nøyaktige, robuste, krever minimal prøveopparbeidelse og har 

høy throughput. Ofte gjøres slike analyser i et 96-brønns format. Dette muliggjør også 

automatisering. I motsetning til LC-MS/MS metoder kan immunometriske metoder i tillegg 

dekke et bredere spekter av konsentrasjoner (7, 34, 35). 

Immunometriske metoder har også en del ulemper. En av disse er at det dessverre er store 

forskjeller mellom ulike plattformer og produsenter. Dette gjør sammenligninger vanskelig ved 

bruk av forskjellige «kit» (35, 36). Et annet problem er de tidligere nevnte autoantistoffene og 

anti-reagens antistoffer, samt den såkalte «high dose hook effekten». Autoantistoffer er 

endogene antigener som kan feste seg på epitopene til de monoklonale antistoffene i analysen, 

dermed får man falske negative signal (figur 2.6.a). Anti-reagens antistoffer er antistoffer som 

kan være uspesifikke eller multi-spesifikke, disse kryssbinder reagensantistoffene i analysen og 

gir slik opphav til falske positive signaler (figur 2.6.b). Den såkalte high dose hook effekten 

(figur 2.6.c) viser til at når det er store mengder analytt til stede, risiker man at både catcher og 

markør blir mettet av analytt. Dermed vil markør ikke binde seg på de analyttene som er bundet 

til de immobiliserte antistoffene og vaskes vekk. Da får man et lavere signal enn det som er 

reelt. I tillegg er de immunometriske metodene tidskrevende og kostbare å utvikle og validere, 

noe som gjør utviklingen av slike metoder for nye biomarkører vanskeligere. Manglende 

mulighet til såkalt «multipleksing», analyse av flere forskjellige analytter samtidig, er også en 

ulempe, samt manglende spesifisitet og nøyaktighet (6-11).  

a b 
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Figur 2.6.a: Auto-antistoffer. Auto-antistoffer kan feste seg på epitopene til mAbs og skjule et positivt signal, slik at falske negative resultater 

kan forekomme. 2.3.b: Anti-reagens-antistoffer. Anti-reagens-antistoffer kan kryssbinde reagensantistoffene i analyse og gi opphav til falske 
positive resultater. 2.3.c: High dose hook effekt. Med store mengder analytt tilstede kan det forekomme at både catcher og markør blir mettet 
av analytt. Markør kan da ikke binde seg til immobilisert antistoff og vaskes da vekk. Dette gir lavere signaler enn reelt. 

 

2.5 LC-MS basert bestemmelse av proteiner 

Proteiner er store og heterogene. Dette betyr at protein-prøver i forskjellige matrikser kan være 

veldig kompliserte. Det samme proteinet kan finnes i utallige former og særlig post-transjonelle 

modifikasjoner (PTMs) kan ha mye å si, da de påvirker proteinets masse. Spesielt store og 

hydrofobe proteiner kan være vanskelige å analysere intakte, da en økende masse vil gi en 

økende feilmargin i en massespektrometisk (MS) detektor (18, 20, 37-39).  

 

2.5.1 Bottom-up proteomikk  

Bottom-up proteomikk og LC-MS er mye brukt i kombinasjon, det er flere grunner til dette. En 

av disse grunnene er at disse to metodene utfyller hverandre, slik at denne kombinasjonen gir 

en høyere separasjonsevne (40). Skal det være mulig å analysere mange tusen proteiner i en og 

samme analyse, kan det være en fordel å redusere den store massen til proteinene i prøven, til 

peptider med mindre masser. En enzymatisk protolyse av et protein til peptider øker 

sensitiviteten i MS, da den takler store masser dårlig. I tillegg vil en reduksjon i massen også 

resultere i bedre kromatogrammer. En generell framgangsmåte for bottom-up proteomikk vil 

innebære en prøveopparbeidelse hvor man gjør en proteolytisk spalting av proteinet til mindre 

peptider. Peptidene blir separert med væskekromatografi og deretter ioniseres de med en myk 

a b c 
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ioniseringsteknikk som for eksempel ESI, hvor analyttene går over til gassfasen. I en MS-

detektor kan da ko-eluderende peptider separeres og i et MS/MS-oppsett kan det oppnås 

detaljert informasjon om analyttene (figur 2.7) (7, 16, 18, 41).   

Figur 2.7: Generell framgangsmåte bottom-up proteomikk. Proteiner gjennomgår en enzymatisk protolyse til peptider. Peptidene separeres i 
kromatografisk kolonne og detekteres videre med MS/MS.  

 

Trypsinering 

Proteolytiske enzymer, også kalt proteaser, «klipper» proteiner til peptider på bestemte, 

velkjente steder. Denne kunnskapen gjør at vi kan forutsi alle mulige peptider fra et gitt protein 

ved enzymatisk protolyse med en gitt protease. Disse proteolytiske peptidene som dannes kan 

da være spesifikke eller uspesifikke for det gitte proteinet. Det finnes søkealgoritmer som kan 

identifisere proteiner gjennom å søke raskt igjennom store databaser med spektrene fra disse 

forskjellige proteinene. For både identifikasjon, og spesielt for kvantifisering, brukes såkalte 

«signaturpeptider». Signaturpeptider er peptider som er unike for proteinet og gir gode signaler 

i LC-MS/MS-analyse. Et mye brukt signaturpeptid for tyreoglobulin er peptidet som betegnes 

som «VIF». Den ideelle lengden på peptidene for analyse ved LC-MS/MS er en 

aminosyresekvens mellom 6-20 aminosyrer. Dette er en lengde som er velegnet for 

peptidfragmentering med kollisjonsindusert dissosiasjon (CID). Slike peptider fragmentert med 

CID, danner b- og y-ioner i forutsigbare mønstre, som er egnet for bruk til database-

sammenligninger (18). Disse b- og y-ionene beskrives i større detalj senere. I tillegg er disse 

peptidene lettere å ionisere i ionekilden enn proteiner, slik at man lettere kan oppnå en lavere 

deteksjonsgrense (LOD) (18, 39, 42-44)  

Trypsin isolert fra svin eller storfe er et av de mest brukte proteolytiske enzymene til dette 

formålet. Det er flere grunner til dette, blant annet at trypsin kan lagres i krystallinsk form, er 

enkelt å rense opp, er billig og ikke minst, fordi det er godt karakterisert.  Det er også vist at 

protolyse med trypsin gir peptider med aminosyrelengder godt egnet for analyse i MS. For å 

LC-MS/MS- 
analyse 

Proteotypiske 

peptider 

MS/MS spektre for 

forskjellige 

peptider 

Reduksjon og alkylering 

av proteinet  

Proteolyse 



15 

 

unngå at trypsin klipper andre trypsin-molekyler, såkalt «autolyse», er det viktig å oppbevare 

trypsinet kaldt og alltid bruke ferske trypsinløsninger. Andre enzymer som kan brukes som 

proteaser inkluderer chemotrypsin, ArgC, LysC, LysN, AspN og GluC (18, 45-47).  

 

 

Figur 2.8: Skjematisk framstilling av tyreoglobulin aminosyresekvens aminosyrer 1610-1655 med trypsin-klippeseter i rødt (lysin (K) og 
arginin (R)) og signaturpeptid for tg VIFDANAPVAVR i grønt. 

 

Klippesetene til trypsin i polypeptidkjeden til proteinet er på C-enden av aminosyrene lysin (K) 

og arginin (R) (figur 2.8), men studier viser at affiniteten er større for arginin (47). 

Klippeprosessen kalles også trypsinering og peptidproduktene av prosessen kalles tryptiske 

peptider. Selve trypsineringen skjer ved aminosyrene Asp (102) – His (57) – Ser (195) i trypsin, 

denne konstellasjonen er en såkalt «katalytiske triade» (figur 2.9). En katalytisk triade er et sett 

med tre aminosyrer som er å finne ved et enzyms aktive sete (48). I enzymets aktive sete er da 

asparginsyre bundet til histidin, noe som øker imidazolets nitrogen atoms pKa fra 7 til ca. 12. 

Dermed får histidinet her en sterk basisk karakter og trekker på hydrogenet fra serinet, noe som 

resulterer i et nukleofilt oksygen atom. Det er dette oksygen atomet som utfører et nukleofilt 

angrep på substratpeptidets karbonylgruppe. Optimal pH og temperatur for at denne prosessen 

skal skje er 8 og 37 ºC (46-48).  
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Figur 2.9: Illustrasjon av trypsins 3D-struktur, med elementene som utgjør den katalytiske triade (His57, Asp102, og Ser195)(46) 

 

For at proteaser skal kunne klippe proteiner, er det en forutsetning at de rent fysisk kommer til 

og når sine klippeseter. Siden proteiner har en tredimensjonal struktur med foldete β-flak og 

krøllede α-helikser, kan dette medføre sterisk hindring for trypsinet. Derfor kan man få peptider 

som har et eller flere uprotolyserte klippeseter, altså de har «hoppet over» et eller flere 

klippeseter. For å minimere disse, kan det være en fordel å behandle proteinet slik at den 

tredimensjonale strukturen ikke opprettholdes. Dette kan gjøres på flere måter, en mulighet er 

å denaturere proteinet med for eksempel urea, slik at den tredimensjonale strukturen destrueres. 

En annen mulighet er å spalte disulfidbroene som er viktige komponenter i denne 

tredimensjonale strukturen. Disse dannes mellom to cystein sidegrupper, som inneholder thioler, 

når disse kommer nære hverandre dannes den tredimensjonale strukturen. For å unngå at dette 

skal forhindre proteolysen utføres ofte en reduksjon med 1,4-ditiotreitol (DTT) av 

disulfidbroene, som fører til at disulfidbroene destrueres. Samt en alkylering med 2-

jodeddiksyre (IAA), alkyleringen vil da motvirke gjendannelse av disulfidbroene (figur 2.10). 

Denne denatureringen eller reduksjonen og alkyleringen er ikke alltid nødvendig med mindre 

proteiner som mangler disulfidbroer (47, 49).  
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Figur 2.10: Illustrasjon av disulfidbroer og to-trinns degenerasjon av disulfidbroer ved reduksjon og alkylering. 

 

2.5.2 Immunoekstraksjon 

Prøveopparbeidelse i proteomikk er viktig, og da spesielt i en målrettet analyse. Det arbeides 

ofte med kompliserte matrikser, for eksempel fullblod og serum, dette krever gode 

opprensninger og som regel også oppkonsentrering. Dette er både viktig for å fjerne endogene 

stoffer som organiske forbindelser, proteiner og salter, slik at de ikke skaper interferens eller 

ødelegger instrumenteringen. Samt for i det hele tatt å være i stand til å detektere proteiner som 

er tilstede i meget små konsentrasjoner (pg-ng/mL nivåer), såkalte low-abundance proteiner. 

Tyreoglobulin er et slik low-abundance protein, i motsetning til high-abundance proteiner, som 

for eksempel albumin og hemoglobin, disse proteinene er tilstede i mg/L nivåer (50). Uten å 

enten fjerne high-abundance proteinene, eller å isolere low-abundance proteiner, er det 

vanskelig å se signaler fra noe annet en high-abundance proteinene (51). En av de mye brukte 

strategiene for å løse dette er immunoaffinitetsekstraksjons teknikker, dette er teknikker som 

ved hjelp av antistoffer isolerer ut proteinet som skal undersøkes. Dette muliggjør både selektiv 

isolasjon og oppkonsentrering av proteinet, eller flere utvalgte proteiner. I tillegg vil ekstraktet 

være en mye renere prøve, uten mange av serumets interferenser, noe som gir et renere og bedre 

kromatogram med bedre signaler (16, 18, 23, 37, 52). 

Både monoklonale antistoffer (mAbs), polyklonale antistoffer og antistoffer mot peptider 

brukes i forskjellige immunoaffinitesekstraksjonsteknikker. Det kan da enten være antistoffer 

som er spesifikt produsert mot bestemte signaturpeptider, eller antistoffer for hele proteiner. 

Monoklonale antistoffer har mindre uspesifikk binding enn native og rekombinante polyklonale 

antistoffer, dermed har mAbs mindre kryss-reaktivitet enn disse polyklonale antistoffene (12, 

32). Rekombinante polyklonale antistoffer som er laget mot syntetiske peptider er derimot 

meget spesifikke og kan ha spesifisitet sammenlignbar med mAbs. Disse anti-peptid 

antistoffene kan dessverre ta lang tid å produsere og optimalisere. I tillegg egner de seg ofte 

dårlig for ekstraksjon av et intakt protein, da det kan være steriske hindringer tilstede som ikke 

er tilstede når man arbeider med tryptiske peptider. Siden immunoaffinitets metoder baserer seg 
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på en spesifikk affinitet for mål protein/peptidet, medfører dette en særlig spesifikk isolasjon 

og stor grad av oppkonsentrasjon (16, 23, 32, 53).  

 

2.5.3 Immunoekstraksjon LC-MS/MS av proteiner 

En immunoekstraksjon baserer seg på at antistoffet gjør en molekylær gjenkjenning av et 

bestemt område på et bestemt protein eller et «motif» som går igjen i en gruppe proteiner (32). 

En slik ekstraksjon ved hjelp av monoklonale antistoffer som er festet på magnetiske kuler er 

blitt gjort med proteiner som blant annet hCG og ProGRP (54, 55). Dette etterfølges av 

protolyse med trypsin og analyse med LC-MS/MS (figur 2.11). Dette gir meget gode 

deteksjonsgrenser. De to metodene immunoekstraksjon og LC-MS/MS har en stor fordel i at de 

har en utfyller hverandre, slik at de sammen gir en økt effekt. Andre fordeler er at mange av 

utfordringene med de mye brukte immunometriske metoder, som high dose hook effekten og 

interferens av antireagenser kan omgås. High dose hook effekten er ikke et problem med en 

LC-MS metode, da en MS detektor ikke vil mettes av mengden peptid som binder til antistoffet, 

slik det vil i en immunometrisk analyse. Likeledes vil interfererende antireagens 

immunoglobuliner ikke påvirke deteksjon med en MS-detektor (7). LC-MS metodene er 

dessverre ikke mye brukt i klinikken, da de krever stor ekspertise og mer omfattende 

prøveopparbeidelse enn de immunometriske analysene som er i bruk. Ved implementering av 

immunoekstraksjon-metoder i klinikken er det mulig å unngå en stor andel falske negative og 

flaske positive resultater, samt mulig å multiplekse flere forskjellige markører og å undersøke 

forskjellige isoformer i en og samme analyse (54, 56-60).  

Figur 2.11: Illustrasjon av LC-MS/MS immunoaffinitetsekstraksjons metode for bestemmelse av protein biomarkør. Vaskede antistoffer festet 

på magnetiske kuler tilsettes prøve. Deretter utføres immunoaffinitetsekstraksjon, ved risting. Etter immunoaffinitetsekstraksjon vaskes de 
magnetiske kulene i flere steg, for å fjerne urenheter og andre komponenter. Til slutt utføres en eluering og oppkonsentrering, før enzymatisk 
protolyse. Bestemmelse av signaturpeptid gjøres ved LC-MS/MS (Modifisert fra (54)) 
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2.5.4 Immunoekstraksjon LC-MS/MS av peptider 

Stable Isotope Standards with Capture by Anti-peptide Antibodies (SISCAPA), er en 

kvantifiseringsmetode som baserer seg på immunoekstraksjon gjort med polyklonale antistoffer 

som produseres spesifikt mot utvalgte signaturpeptider fra proteinet som skal analyseres. 

Metoden gjør det mulig å oppnå en veldig selektiv oppkonsentrering av dette peptidet, slik at 

man får et ekstrakt tilnærmet fritt for de peptidene man ikke ønsker å undersøke. Dette gjør at 

matrikseffekter reduseres og at man kan gjøre nøyaktige bestemmelser av det intakte proteinet 

ved bruk av en egnet intern standard. Slik oppnås oppkonsentrering selv i komplekse matrikser 

også når man har lave konsentrasjoner av analytt. I tillegg har man muligheten til å gjøre 

multipleksing (7, 17, 61, 62).  

I SISCAPA brukes det et syntetisk, isotopmerket signaturpeptid som intern standard (figur 

2.12). Denne interne standarden tilsettes før immunoekstraksjon, men etter reduksjon, 

alkylering og proteolyse. Etter immunoekstraksjon elueres de fangede peptidene av antistoffene, 

deretter kan eluatet analyseres på LC-MS/MS og det gjøres en kvantifisering basert på forholdet 

mellom signalintensiteten til intern standard og målproteinet. En slik syntetisk, isotopmerket 

intern standard brukes også ofte ved fanging av intakte proteiner, men den vil korrigere for mer 

ved SISCAPA (16, 17).  

Figur 2.12: Skjematisk framstilling av arbeidsprosedyre for SISCAPA.1. Protolyse av plasmaproteiner til peptider: Først destrueres den 

tredimensjonale strukturen ved denaturering, disulfidbroer brytes ved reduksjon og alkyleres for å unngå gjendannelse. Deretter 

protolyseres proteinet før det utføres en desalting med SPE. 2. Fanging av peptider: En stabil isotopmerket standard tilsettes før 
immunoekstraksjon utføres med antipeptid antistoff bundet til magnetiske kuler. 3. Eluering av peptider: Ubundet fraksjon med uspesifikke 
peptider vaskes vekk, deretter elueres bundet fraksjon av kulene før eluatet analyseres med LC-MS/MS (tilpasset fra (16)). 

1: Protolyse av plasmaproteiner til peptider 

2: Fanging av peptider 

3: Eluering av peptider 
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Selv om det er mange fordeler forbundet med metoden, er det noen ulemper også. En av de 

største utfordringene er forbundet med bruken av antistoffer utviklet for spesifikke peptider. 

Disse antistoffene er både kostbare og produksjonen tar lang tid. Dermed tar det også lang tid 

å utvikle nye SISCAPA assay, i og med at utvikling av potente antistoffer er en tidskrevende 

prosess i seg selv (62, 63).  

 

2.5.5 Epitopfisking som prøveopparbeidelse 

Epitopfisking er et nytt konsept som er introdusert av Levernæs med flere (13). Prinsippet ligner 

på SISCAPA, men forskjellen er at det i epitopfisking brukes monoklonale antistoffer som er 

utviklet mot hele proteinet og ikke bare signaturpeptidet. Epitopfisking går ut på å gjøre en 

selektiv immunoekstraksjon av tryptiske peptider med monoklonale antistoffer utviklet mot 

intakte proteiner. Det aktuelle proteinet klippes først enzymatisk med trypsin, før man bruker 

et monoklonalt antistoff for å «fiske ut» tryptiske peptider med bestemte epitoper (figur 2.13). 

Siden det monoklonale antistoffet binder spesifikt til en epitop unik for proteinet, kan dette 

epitop-peptidet brukes til indirekte bestemmelse av proteinets konsentrasjon. I likhet med 

SISCAPA metoder, gjøres det en reduksjon, alkylering og en protolyse før ekstraksjonen, dette 

gjør at ekstraktet blir fritt for autoantistoffer. I tillegg blir ekstraktet, som med SISCAPA, 

tilnærmet fritt for de peptidene man ikke ønsker å undersøke, slik at matrikseffekter reduseres. 

Også som med SISCAPA så kan man oppnå god oppkonsentrering, fjerne interferenser og gjøre 

multipleksing. Noe som kan gi renere kromatogrammer. En annen fordel med epitopfisking er 

at det blir en reduksjon i uspesifikk binding mellom målproteinet og antistoff (13). 

 

Figur 2.13: Skjematisk framstilling av arbeidsprosedyre epitopfisking. Proteinet gjennomgår reduksjon og alkylering for å bryte og hindre 

gjendannelse av disulfidbroer. Deretter protolyseres proteinet med trypsin til tryptiske peptider. Videre utføres en immunoekstraksjon med 

spesifikke antistoffer immobilisert på magnetiske kuler. De ubundne peptidene vaskes vekk, så elueres de bundne peptidene av og eluatet 
analyseres med LC-MS/MS.  
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Hovedforskjellen mellom epitopfisking og SISCAPA, er at det i epitopfisking brukes 

kommersielt tilgjengelige antistoffer utviklet mot hele proteiner, mens i SISCAPA metoder er 

det antistoffer spesifikt utviklet mot bestemte signaturpeptider som brukes til ekstraksjonen. 

Dermed kan man trolig oppnå like gode resultater, eller bedre, som med SISCAPA, men med 

reduserte kostnader og uten lange ventetider for utviklingen av antistoffer (13). 

 

2.6 Metoder for bestemmelse av epitoper 

2.6.1 Western blotting 

Western blotting, også kalt proteinblotting eller immunoblotting, er en mye brukt metode for 

deteksjon av low-abundance proteiner (64). Metoden har to faser, i fase 1 overføres proteiner 

til en solid-fase membransupport etter at det er gjort en gel-fraksjonering. I fase 2 skjer det en 

immunodeteksjon av membran-immobilisert protein. Fordelen med denne kombinasjonen er at 

metoden kombinerer oppløsningen til gelelektroforese med spesifisiteten til immunoassays. 

Samt at analyse av proteinene er mye lettere på en membran enn i en gel. Membranbundne 

proteiner kan analyseres flere ganger, i tillegg til at de kan oppbevares immobilisert på 

membran lengre enn i en gel (64-66). Man kan tenke seg at teknikken kan benyttes til å 

undersøke epitoper ved å først strekke ut proteinet med en gel-fraksjonering, før gjør en 

immunodeteksjon med antistoffet som skal undersøkes. Hvis antistoffet fester seg til det lineære 

proteinet og gir signal så er antistoffets epitop lineær. 

 

2.6.2 Røntgenkrystallografi 

Røntgenkrystallografi er en teknikk som tillater undersøkelser av et proteins struktur ned på 

molekylært nivå. Dette gjøres ved først å krystallisere proteinet, slik at krystallen kan analyseres 

ved røntgen. Røntgen bestråler krystallen og generer et diffraksjonsmønster ut i fra hvordan 

røntgenstrålene bøyes og diffrakteres av elektronskyen rundt atomene i krystallen.  Dette 

diffraksjonsmønsteret som generes er opphav til et røntgenkrystallogram med informasjon om 

proteinets struktur. Det er mulig å generere enorme mengder diffraksjonsdata på bare sekunder.  

For å undersøke et antistoffs epitop med denne metoden kan man krystallisere proteinet bundet 

til antistoffet. Ut i fra dette bildet av komplekset, så kan man se hvordan epitopen ser ut (67, 

68). 
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2.6.3 HD-exchange MS (HDX-MS) 

HD-exchange MS (HDX-MS) er en såkalt «protein footprinting» metode. Slike metoder 

benytter seg av kjemiske modifikasjoner for å generere masseskift. Dette masseskiftet generes 

på enten aminosyrenes sidekjeder, eller på amid-skjelettet. Deretter utføres det en MS-analyse 

for å undersøke modifikasjonene. HDX-MS kan generere informasjon om proteiners 

konformasjonelle dynamikk ved å undersøke bytte-kinetikk. Slik kan man også få informasjon 

om proteinets folding, protein-aggregering og både protein-protein og protein-ligand 

interaksjoner. For å undersøke et antistoffs epitop med HDX-MS kan man binde antistoff og 

protein, for så å bytte ut alle hydrogenatomer med deuterium. Når man så bryter denne 

bindingen etterpå, kan man se hvor antistoffet har bundet seg til proteinet ved å se på hvor det 

fortsatt er hydrogen-atomer og ikke deuterium (69).  

 

2.7 Væskekromatografi: Nano-LC 

Figur 2.14: Skjematisk oversikt over deteksjon av peptider med LC-MS/MS. Peptider separeres initialt ved væskekromatografi, etterfulgt av 
ionisering av peptidene med elektonspray (ESI), da kan de separeres på bakgrunn av masse-ladningsforhold (m/z) i en massanalysator 
(MS/MS) og genererer ms/ms spektre som tolkes ved hjelp av dataprogramvare.  

 

Væskekromatografi (LC) er en separasjonsmetode hvor en væskefase (mobilfasen) 

transporterer prøven gjennom en fastfase (stasjonærfasen) som dekker innsiden av en kolonne 

(figur 2.14). Denne stasjonærfasen vil interagere med analyttene og det vil da skje en separasjon. 

Separasjonen er basert på analyttenes affinitet for den stasjonærfasen versus affiniteten for 

mobilfasen. Det er vanlig å bruke omvendt-fase stasjonærfaser (upolare) og nano-systemer for 

å separere peptider og proteiner i biologiske matrikser. Mobilfasen vil da være en vandig 

løsning som må være kompatibel med prøven og helst også detektoren. Omvendt-fase 

væskekromatografi separerer analyttene basert på upolare interaksjoner mellom de hydrofobe 

sidegruppene i peptidene og karbonkjedene i stasjonærfasen. Analytter med høyere 

hydrofobisitet vil ha sterk affinitet og til stasjonærfasen og vil ha en sterkere retensjon enn de 

mindre hydrofobe analyttene som har mindre affinitet. Analyttene med lav hydrofobisitet har 

lav affinitet til stasjonærfasen og vil dermed eluere av kolonnen før de mer hydrofobe analyttene 

med høy affinitet. Dette betyr at justering av mobilfasens sammensetning gir muligheter for å 
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styre retensjonen. Økt innhold av organiske modifikator i mobilfasen øker løsemiddelstyrken 

og vil gi redusert interaksjon mellom stasjonærfase og analytt (52, 70-72).  

Karbonkjedene kan ha varierende lengder og kan også inkludere andre funksjonelle grupper 

med forskjellige egenskaper, C8 og C18 er mye brukt. Når disse gruppene settes på silika-

partiklene blir noen av silanolgruppene på silika-partiklene ikke dekket av de funksjonelle 

gruppene, på grunn av sterisk hindring. Disse kalles restsilanolgrupper og kan skape problemer 

på grunn av sine sure egenskaper som kan ha sekundere interaksjoner med ladde aminosyrer på 

peptidene. Dette kan gi problemer med båndspredning (38, 40, 52, 70). Derfor er pH-kontroll 

alltid viktig for å unngå sekundære interaksjoner med disse restsilanolgruppene. I tillegg er det 

fordelaktig med en lav pH i mobilfasen ved analyse av proteiner og peptider, da man kan sikre 

at peptidene har sterke upolare egenskaper og sterke interaksjoner med karbonkjedene i 

stasjonærfasen, ved at de sure sidegruppene på peptidene forblir uladet (40). Dette er også 

gunstig etter separasjonen, da positivt ladde peptider fragmenteres bedre i massespektrometeret 

(18).  

Figur 2.15: Illustrasjon av radiell fortynning i tradisjonell LC-MS/MS og nano-LC-MS/MS. Tradisjonell LC-MS/MS gir stor radiell 

fortynning, siden diameteren i kolonnen tillater større radiell vandring av prøven. Nano-LC-MS/MS tillater mindre grad av radiell vandring 
og gir dermed en mindre grad av radiell fortynning, slik at et smalere og mer konsentrert bånd entrer detektor. 

 

Konvensjonell væskekromatografi benytter seg av kolonner i størrelsesordenen 4.6 mm indre 

diameter (52). Når man skal undersøke prøver med meget små konsentrasjoner, er ikke dette 

alltid tilstrekkelig. Det har derfor blitt vanlig å miniatyrisere LC-systemet. Dette innebærer å 

bruke en betydelig mindre indre diameter i kolonnen, samtidig som man kan beholde lengden 

på kolonnen og type stasjonærfase. Dette har en dramatisk effekt på sensitiviteten. En typisk 

Nano-LC kolonne kan ha en indre diameter på 0.01-0.1mm (73-75). Denne reduksjonen i 
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diameter medfører også en reduksjon i den radielle fortynningen, noe som igjen fører til høyere 

signaler (figur 2.15) (76, 77). Dermed vil en smalere kolonne med samme stasjonærfase og 

lengde, kunne gi bedre signaler, noe som er svært ønskelig med de små konsentrasjonene man 

ofte jobber med i proteomikken. I praksis vil dette bety at samme mengde prøve injisert på en 

75 µm indre diameter kolonne vil kunne gi et signal ~3700 ganger høyere enn på en 4.6mm 

indre diameter kolonne med samme stasjonærfase og lengde. Selv om sensitiviteten blir høyere, 

er ofte mengden prøve injisert i et nano-LC-system mindre, derfor ser man ikke alltid denne 

teoretiske økte sensitiviteten. Man kan derimot uansett oppnå tilsvarende/god sensitivitet med 

mindre prøve, noe som er viktig ved små tilgjengelige prøvevolum (73).  I tillegg er det også 

en fordel at forbruket av mobilfase reduseres betydelig, da mobilfasehastigheten gjennom en 

nano-kolonne kan reduseres betydelig, samtidig som den lineære hastigheten er lik. Lav 

hastighet gir i tillegg redusert ioneundertrykkelse (73, 75, 78).   

 

2.8 Massespektrometri 

Massespektrometeret består typisk av tre hovedkomponenter, ionekilden, selve 

masseanalysatoren og en detektor. For analyse i MS må stoffene i prøven være både ladet og i 

gassfase. De separerte analyttene kommer ut av væskekromatografen i væskeform og entrer 

ionekilden, som både sørger for at denne væsken omdannes til gass, samt for at analytten er 

ladet. Deretter vil analyttene transporteres videre til masseanalysatoren og sorteres på bakgrunn 

av m/z-verdier.  I proteomikken er det hovedsakelig de myke ioniseringsteknikkene 

matrisestøttet laserdesorpsjon (MALDI) og elektrosprayionisering (ESI) som benyttes. Disse 

typene myk ionisering gir en mindre omfattende fragmentering, som skaper et forutsigbart 

fragmenteringsmønster. Dette er en stor fordel for analyse av store biomolekyler som proteiner 

og peptider. I denne oppgaven ble nano-ESI brukt som ioniseringskilde (20, 71). For å få best 

mulige resultater med god strukturell data er det en fordel å ha så god nøyaktighet, sensitivitet 

og oppløsning som mulig. Derfor er det nå vanlig å kombinere to masseanalysatorer. Når man 

kombinerer to masseanalysatorer av samme type, kalles det tandem-MS/MS, kombinerer man 

to massanalysatorer med forskjellige analytiske prinsipper, kalles det hybrid-MS/MS (20). 

Resultatet av slike analyser er detaljerte massespektre som er velegnede for å bestemme 

peptidets aminosyresekvens (18, 37, 79). Det finnes mange mulige kombinasjoner av de 

forskjellige masseanalysatorene som kan brukes for MS/MS, i denne oppgaven er det brukt en 

lineær ionefelle i kombinasjon med en orbitrap (LTQ Orbitrap XL fra Thermo, figur 2.16).  
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Figur 2.16: Illustrasjon av nano-LC-MS/MS-system lignende det brukt i denne oppgaven: LTQ XL™ Linear Ion Trap Mass Spectrometer 

(80). 

 

2.8.1 Nano-elektrosprayionisering (Nano-ESI) 

En annen fordel med å benytte seg av et nano-LC system er at den optimale 

mobilfasehastigheten for elektrosprayionisering (ESI) er under 50 µL/min. Dette siden lave 

mobilfasehastigheter produserer mindre dråper, som i tur øker ioneoverføring inn i MS. Høyere 

mobilfasehastigheter enn dette har både negativ effekt på fordampingen av ioner og bidrar til 

den radielle fortynningen, begge disse faktorene reduserer sensitiviteten (76, 81). Ved 

konvensjonell væskekromatografi brukes mobilfasehastigheter i området 0.2-0.5 mL/min, noe 

som ikke er optimalt i kombinasjon med nano-ESI.  En nano-ESI kan operere med 

mobilfasehastigheter helt nede i nanoliter-per-minutt-området, noe som er godt kompatibelt 

med en nanoLC-kolonne. Slike elektrosprayer defineres som nanosprayer eller nano-ESI. En 

nano-ESI kan i likhet med et nano-LC-system ha betydelig høyere sensitivitet enn 

konvensjonell ESI (52, 73). NanoLC er av disse grunnene et viktig verktøy for proteinanalyse 

sammenlignet med konvensjonelle systemer (70, 73, 75, 76, 78). 
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Figur 2.17: Skjematisk framstilling av elektrosprayionisering. Ionisering skjer ved en spenningsforskjell som danner et elektrisk felt mellom 

kapillæret og innløpet til MS. Væsken som kommer ut av LC forstøves ved hjelp av gass og danner en aerosol. Det elektriske feltet danner 

små ladde dråper av væskestrømmen slik at det blir en spray av væskestrømmen. Disse dråpene gjennomgår colomb-fisjon og eksploderer til 
mindre og mindre dråper. Til slutt når spenningen Rayleight limit og det skjer en dissosiasjon og det dannes desolvatiserte ioner som går 

videre i MS.  

 

ESI er en myk ioniseringsteknikk som danner multippelt ladde ioner, slik at de fleste havner 

innenfor masseområdet til de mye brukte massespektrometiske analysatorene quadrupoler og 

ionefeller. Denne ioniseringen skjer ved en spenningsforskjell mellom selve kapillæret og 

innløpet til massespektrometret, denne inngangen kalles et funnel (37, 79). Væsken som 

kommer ut av kapillærrøret forstøves slik at det dannes en fin sky/aerosol (figur 2.17). 

Spenningen mellom kapillæret og innløpet forårsaker et elektrisk felt som danner ladde dråper 

av væskestrømmen og gir en spray med en kjegle form (Taylors cone). Dråpene med ioner i 

overflaten får så stor overflatespenning at det skjer en coulomb-fisjon, da «eksploderer» de 

opprinnelige dråpene og danner mange mindre, mer stabile dråper. Underveis fordampes 

mobilfasen av disse dråpene og til slutt blir ionene tvunget så nære hverandre at 

overflatespenningen vil øke proporsjonalt med reduksjonen i dråpestørrelse. Til slutt når 

spenningen et visst punkt, kalt Rayleight limit, hvor det skjer en dissosiasjon og det dannes 

desolvatiserte ioner som passerer videre inn i masseanalysatoren. Masseanalysatoren holdes 

under et høyt vakuum (70, 73, 79).  

ESI kan utføres i enten negativ eller positiv modus. I positiv modus sendes bare positivt ladde 

ioner videre til masseanalysatoren, i negativ modus er det tilsvarende kun negativt ladde ioner 
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som sendes videre til MS. Dette avgjøres av pH i mobilfasen, da det avgjør ladningen på ionene. 

For ESI i positiv modus må da pH i mobilfasen nødvendigvis være sur. En sur pH i mobilfasen 

gir både en bedre kromatografisk separasjon, peptidioner som lettere fragmenterer da de er 

positivt ladde, samt en større mulighet for multippelt ladde ioner uten fragmentering. Siden 

mange peptider har mange mulige protonakseptorer, kan disse eksistere som både enkelt ladede 

og multippelt ladede ioner. Tryptiske peptider er ofte multippelt ladde i positiv modus av den 

grunn at de har aminogrupper på N-enden, samt arginin og lysin på C-enden, som kan gi 

protonering i surt miljø. Multippelt ladde ioner er gunstig, da det gjør det mulig for flere 

peptider i analysatorens masseområde. Av disse grunnene gjøres ESI hovedsakelig i positiv 

modus for analyse av basiske analytter (18, 37, 45, 79).  

 

2.8.2 Massespektrometre 

Et massespektrometer (MS) er et sofistikert instrument som identifiserer analytter basert på 

forholdet mellom masse og ladning. Dette forholdet benevnes som m/z-verdien. Ioner plasseres 

i et elektrisk eller magnetisk felt, hvor den kraft og akselerasjon som hvert ion bøyes av med, 

vil være omvendt proporsjonal med ionets m/z-verdi. (7) I dette feltet vil ioner akselereres slik 

at de separeres etter masse-ladnings-forholdet (m/z) (18, 20, 70). En MS kan utføre svært 

sensitive kvalitative og kvantitative analyser. En MS skal derfor helst ha både god 

oppløsningsevne, høy massenøyaktighet og god sensitivitet. Siden proteinanalyse ofte dreier 

seg om prøver med svært lave konsentrasjoner er det nødvendig med instrumenter med høy 

sensitivitet. God oppløsningsevne er også viktig, da den må kunne separere mange forskjellige 

peptidioner, som kan ha veldig små forskjeller i m/z-verdier. Samtidig må også det 

massespektret som viser m/z-verdiene avvike så lite som mulig fra de sanne verdiene, derfor er 

en høy massenøyaktighet også essensielt. Av disse grunnene brukes MS mye i proteomikken 

(18, 20, 70).  

 

2.8.2.1 Lineær ionefelle (LIT) 

En lineær ionefelle (LIT) er en masseanalysator som «fanger» ionene i 2 dimensjoner. Den er 

utformet med fire ringelektroder, parallelt mellom to endeelektroder (figur 2.18). Ionene 

«fanges» ved at det radialt pålegges et radiofrekvensfelt mellom fire stålelektroder samtidig 

som det aksialt pålegges et likestrømsfelt på endeelektrodene. Da «fanges» ionene som entrer 

LIT i det elektriske feltet mellom endeelektrodene. Slike lineære ionefeller har meget høye 
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injeksjonseffektiviteter, samt en høy kapasitet til å lagre ioner. Dette er gunstig og har en 

synergisk effekt i kombinasjon med en orbitrap masseanalysator. For at ionene skal kunne 

fanges optimalt i en orbitrap, er det nødvendig at ionene sendes fra en pulserende ionekilde, 

som for eksempel en LIT. Når ESI brukes som ionekilde, er det fordelaktig å plassere en lineær 

ionefelle mellom ESI og orbitrappen, da ESI er en kontinuerlig ionekilde (82, 83).   

 

Figur 2.18: Skjematisk framstilling av en LTQ Orbitrap XL™ fra Thermo Scientific™. Analytter ioniseres i ESI, sendes til en lineær 
ionefelle hvor den gjennomgår en kollisjonsindusert dissosiasjon, før produktioner sendes videre til orbitrap via en C-felle som «kjøler ned» 
produktionene (84).  

 

Peptidionene som dannes i ESI ionekilden sendes videre til LIT, hvor de utvikler høy hastighet 

i det elektriske feltet. For å «fange» de i ionefellen kjøles de ned ved en kollisjon mellom ionene 

og en inert gass som helium, de vil da fragmenteres ved CID. Denne kollideringen foregår i det 

elektriske feltet som dannes ved pålegning av RF-spenning på de elektrodene som befinner seg 

i midten og likestrøm på de elektrodene som befinner seg på enden av ionefellen. Når denne 

kollideringen forekommer, vil hastigheten til ionene reduseres (20). LIT er en fleksibel 

masseanalysator og det kan utføres både MS/MS-analyser og full-skann. Regulering av RF-

spenning gjør det mulig å destabilisere ioner, slik at kun ioner med ønsket m/z-verdi forblir i 

fellen. På denne måten kan uønskede ioner utstøtes fra fellen og ønskede ioner kan sendes ut 

for deteksjon i tur og orden, ved oppregulering av RF-spenningen og vekselstrømfeltet (20). 

Slik kan en LIT brukes for å utføre mange MS/MS-eksperimenter  (20, 82, 85).  

 

2.8.2.2 Orbitrap 

Orbitrapen har en spesiell egenskap som skiller den fra andre masseanalysatorer i at den er ikke-

destruktiv.  I andre masseanalysatorer vil ionene som slippes ut av MS treffe en detektor, hvorpå 

de vil annihileres. En orbitrap er en ionefelle som fanger ionene i et elektrostatisk felt, noe som 

Elektrospray ionekilde LTQ Lineær ionefelle C-felle HCD kollisjonscelle 

Orbitrap 

Masseanalysator 
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tillater generering av et massespektrometer uten tap av ioner. Selve orbitrapen består av to 

elektroder som ligner på tønner, disse er isolerte fra hverandre, samt en spindel-lignende 

elektrode som er plassert i senter mellom disse (figur 2.19). Disse skaper et elektrisk felt, hvor 

molekylioner oppnår en høy hastighet. Denne høye hastigheten leder til at ionene treffer 

elektrodene og destrueres ved direkte injeksjon på orbitrap. Veien rundt denne destruksjonen 

er en C-felle, som plasseres før selve orbitrappen og kjøler ned molekylionene. Separasjon 

oppnås i orbitrap ettersom ioner som har forskjellige masser, oppnår forskjellige grader av 

banespinn og forskjellige grader av rotasjonsfrekvens, ut i fra dette kan m/z-verdiene deriveres, 

slik at massespekteret skapes (20, 82, 85).  

Figur 2.19: Skjematisk illustrasjon av orbitrap masseanalysator. Elektrodene skaper et elektrisk felt hvor molekylioner oppnår høy hastighet. 
Hastigheten gjør at ionene treffer elektrodene og destrueres. Nedkjøling i c-fellen før entring i orbitrap forhindrer dette. Separasjon oppnås 
når ioner med forskjellige masser oppnår forskjellig banespinn og rotasjonsfrekvens. m/z-verdier deriveres ut i fra dette (tilpasset fra (80)). 

 

2.8.3 Kollisjonsindusert dissosiasjon (CID) 

I en MS/MS-analyse utføres det en separasjon og utvelgelse av spesifikke ioner i 

peptidblandingen i den første masseanalysatoren. Disse spesifikke peptidionene av interesse 

betegnes som precursorioner. Precursorionene gjennomgår en fragmentering ved for eksempel 

kollisjonsindusert fragmentering, fragmentene som dannes betegnes som produktioner og disse 

analyseres i masseanalysator nummer to. Når peptidionene entrer masseanalysatoren og 

fragmenters her blir de fragmentene som oppstår som nevnt ovenfor betegnet som 

produktionene. Dette er en del av teknikken Protein Fragments Fingerprinting (PFF) og 

utføres som regel ved kollisjonsindusert dissosiasjon (CID) (83). Det skjer da en dissosiasjon 
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C-felle 

Forsterker 

Detektert signal 

Spenningsramme 
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av peptidene til aminosyrer som danner disse fragmentene ved en kollisjon av akselererte 

molekylioner med en inert gass, som regel helium. Fragmentene som dannes har typiske m/z-

verdier for de forskjellige aminosyrene, disse kan kryss-sjekkes mot databaser med kompliserte 

algoritmer som Sequest og MASCOT (20, 38, 83). Det finnes forskjellige energinivåer man kan 

kjøre CID på, høyenergisk, felle-CID og lavenergisk CID. Lavenergisk CID skjer på et høyt 

trykk (ca 4 mbar) og 1-200 eV energi nivå, dette skaper mange kollisjoner (10-100). 

Høyenergisk CID benytter seg av lavt trykk og høy kollisjonsenergi, på 2-10 keV nivå. Dette 

resulterer i få kollisjoner og ofte avspaltning av sidegrupper. Derfor er høyenergisk CID 

velegnet for biopolymerstudier og studier av isomere. I forbindelse med biopolymerer er det en 

fordel at høyenergisk CID kan utføre med ione-ekstraksjon, slik at det kan spaltes biopolymerer. 

I ionefelle-instrumenter kan det utføres felle-CID, som muliggjør spaltinger av peptider over 

lang tid, slik at man oppnår meget høye dissosiasjonskvaliteter. Felle-CID gjøres med lav 

kollisjonsenergi (20 eV) og høyt trykk (18, 79, 83).  

 

Figur 2.20: Kollisjonsindusert dissosiasjon. Prekursorionet entrer MS. MS er fylt med inert gass. Som følge av kollisjon av precursorionene 
med de inerte gass-molekylene, dannes produktioner. 

 

Peptidionene inne i massanalysatoren kolliderer med den inerte gassen for at denne 

dissosiasjonen skal skje. Det genereres da forskjellige produktioner (figur 2.20). Oftest vil 

ladningen overføres på peptidets hovedkjede, slik at peptidbindingen mellom aminnitrogenet 

på N-terminal og kaboksyloksygenet på C-terminal er den som brytes. Slik generes det mange 

ulike produktioner ved CID av peptider. Disse produktioner dannes etter forutsigbare mønstre 

og har en detaljert nomenklatur (figur 2.21). Ionene som får ladning på N-termus kalles a-, b- 

og c-fragmentioner. Ionene som får ladning på C-termus kalles x-,y- og z-fragmentioner. y- og 

b-fragmentionene er de som observeres mest frekvent. På bakgrunn av fragmenteringen kan 
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peptidenes strukturelle informasjon detekteres med to viktige regler. For det første er det slik at 

mellom to y-ioner vil det være en masseforskjell man kan korrespondere til en aminosyre. For 

det andre er det slik at b-ionene og y-ionene er komplementære, slik at b- og y-ionserien 

beskriver de samme aminosyresekvensene i motsatt retning (18, 20, 79, 83).  

Figur 2.21: Illustrasjon av CID fragmentioner. a-, b- og c- fragmentioner får ladning på N-ende, x-, y- og z- fragmentioner får ladninger på 
C-enden. Det forutsigbare fragmenteringsmønsteret er et verdifullt verktøy for identifikasjon av proteiner og peptider. 

 

2.8.4 Sequest 

Sequest var det første algoritme-baserte programmet for identifikasjon av proteiner ved 

matching av MS/MS-spektre mot en sekvensdatabase. Sequest ble introdusert allerede i 1993. 

Det finnes i dag mange andre lignende databehandlingsverktøy også (18). Slike 

databehandlingsverktøy kan gi en rask annotering av MS/MS-spektre til spesifikke peptid-

sekvenser i den databasen man søker mot. Det blir da søkt ikke bare mot selve MS/MS-

spekteret, men også prekursorionets m/z-verdi benyttes i søket. Deretter kan brukeren velge 

hvilket enzym som er brukt for protolysen og om kun enkeltladde, eller også dobbeltladde ioner 

gikk inn i MS/MS. Etter dette velger bruker databasen som dette skal søkes mot. Da vil Sequest 

utsette alle proteinene i databasen for en virtuell protolyse med valgt enzym. Dette generer en 

liste med alle mulige peptider for sammenligning. Denne listen blir så skannet mot alle MS/MS-

spektrene i valgt råfil og det beregnes en korrelasjon mellom MS/MS-spektrene og teoretiske 

MS/MS-spektre som Sequest generer. De mest pålitelige protein identifikasjonene har mange 

forskjellige sekvenser i samme protein med høy korrelasjon (18). Sequest kan ikke gjøre en 

faktisk de novo-tolkning av disse spektrene, men gjør et teoretisk søk mot valgte databaser. 

Sequest og lignende databehandlingsverktøy er viktige verktøy for å redusere store mengder 

data til mer håndterbare mengder (18).  
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3 Materialer  

3.1 Kjemikalier, proteiner, antistoffer og utstyr  
 

Tabell 3.1: Kjemikalier brukt i denne oppgaven (alfabetisk rekkefølge). 

Navn Kvalitet LOT/Batch nr. Leverandør 

Acetic acid N-hydroxysuccinimide 

ester (AANHS) 

≥ 98 % FA337191501 Carbosynth 

Acetonitril, CH3CN LC-MS 

kvalitet 

1.00029.2500 Merck KGaA 

Ammoniuimbikarbonat, NH4HCO3 ≥ 99.5 % BCBDC708V Sigma-

Aldrich, Co 

Benzamidin, C6H5C(NH)NH2 ≥ 99 % BCBL7181V Sigma-

Aldrich, Co 

Borsyre, H3BO3 99.5 – 103 % 9022120 Merck KGaA 

Dinatriumfosfat dihydrat, 

Na2HPO4•2H2O 

98.5 -101 % SZBE2860V Sigma-

Aldrich, Co 

Dinatriumfosfat dodecahydrat, 

Na2HPO4•12H2O 

99-102 % A713279 642 Merck KGaA 

Ditiotreitol, DTT 

 

≥ 99.5 % BCBP1762V Sigma-

Aldrich, Co 

Etanolamin, NH3C2H4OH ≥ 99 % 376881/1 Fluka 

Iodoacetic acid, IAA ≥ 98 % BCBN995IV Sigma-

Aldrich, Co 

Kaliumdihydrogenfosfat, KH2PO4 Analysekvalitet A262673 110 Merck KGaA 

Kaliumklorid, KCl 99.50 % 91K0142 Merck KGaA 

Kaliumklorid dihydrat, 

CaCl2•2H2O 

≥ 99 % STBB6695V Sigma-

Aldrich, Co 

Maursyre, HCOOH LC-MS 

kvalitet 

G349S Sigma-

Aldrich, Co 

Metanol, CH3OH LC-MS 

kvalitet 

I0884935 715 Merck KGaA 

Natriumazid, NaN3 ≥ 99 % K45746488625 Merck KGaA 

Natriumdihydrogenfosfat 

monohydrat, NaH2PO4•H2O 

99 – 102 %  A689146 545 Merck KGaA 

Natriumhydroksid, NaOH 99 % 11F200024 VWR 

Natriumklorid, NaCl 99.5 % 074K0093 Sigma-

Aldrich, Co 

Saltsyre, HCl 

 

37 %, 

analysekvalitet 

 Merck KGaA 

Urea 98 % 018K0747 Sigma-

Aldrich, Co 
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Tris(hydroxymethyl)aminomethane 

HCl 

> 99.9 %  Sigma-

Aldrich, Co 

Trisma Base, NH2C(CH2OH)2 > 99.9 % 133924352707404 Sigma-

Aldrich, Co 

Tween 20  SZBA 3190V Sigma-

Aldrich, Co 

 

Tabell 3.2: Proteiner brukt i denne oppgaven. 

Navn Kvalitet/Modell LOT/Batch nr. Leverandør 

Tyreoglobulin    Oslo 

Universitetssykehus 

Radiumhospitalet 

ProGRP Isoform 1  Oslo 

Universitetssykehus 

Radiumhospitalet 

hCG Ovitrelle AU020944 MerckSerono 

 

Tabell 3.3: Utstyr og proteiner til tryptisk protolyse og immobilisering av trypsin på kuler. 

Navn Modell/Kvalitet LOT/Batch nr. Leverandør 

Kuler NHS- activated SepharoseTM 4 

Fast Flow 

10242924 GE Healthcare 

Trypsin TPCK-treated from Bovine 

Pancreas, 10000-15000 BAEE 

units/mg protein 

SLBQ9465V Sigma 

Sentrifuge Eppendorf centrifuge 5804  VWR international 

 

Tabell 3.4: Utstyr og protein til immunoekstraksjon (alfabetisk rekkefølge). 

Navn Modell/Kvalitet Leverandør 

Magnetiske kuler DynabeadsTM M-

280 Tosylactivated 

Invitrogen by Thermo 

Fisher Scientific 

Magnetstativ DynamagTM-2 Invitrogen by Thermo 

Fisher Scientific 

Monoklonalt antistoff 

 

E40 Oslo 

Universitetssykehus 

Radiumhospitalet 

Monoklonalt antistoff 

 

E44 Oslo 

Universitetssykehus 

Radiumhospitalet 

Monoklonalt antistoff 

 

E45 Oslo 

Universitetssykehus 
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Radiumhospitalet 

Monoklonalt antistoff 

 

E146 Oslo 

Universitetssykehus 

Radiumhospitalet 

Monoklonalt antistoff 

 

E27 Oslo 

Universitetssykehus 

Radiumhospitalet 

Prøveblander for blanding av løsning 

med magnetiske kuler 

HulaMixerTM Invitrogen by Thermo 

Fisher Scientific 

 

Tabell 3.5: Komponenter i LC-MS/MS instrument.  

Navn Modell Leverandør 

Autosampler/Injektor WPS-3000TRS Dionex Corp.  

Detektor LTQ XL Orbitrap Discovery Thermo Scientific  

Loading Pumpe  Ultimate 3000 LoadingPump Thermo Scientific 

Micro Pumpe Ultimate 3000 MicroPump Thermo Scientific 

Programvare Chromeleon v. 6.80 SR8 

Xcalibur v. 2.0.7 SPI 

Dionex corp. 

Separasjonskolonne Acclaim pepmapTM 75µm x 15 cm, 

nanoViper C18, 3µm, 100Å 

Thermo Scientific 

Forkolonne  Acclain Pepmap C18, 100Å, 300µm 

id 5 mm, 5µm 

Thermo Scientific 

Flow manager FlowManager FLM-3300B, NANO Dionex Corp. 

 

Tabell 3.6: Øvrig utstyr; forbruksmateriell, alfabetisk rekkefølge 

Navn Modell Leverandør 

Eppendorfrør, LoBind Protein LoBind tube 0.5 

mL, 1.5 mL og 2.0 mL 

Eppendorf AG, Hamburg, 

Tyskland 

Glasspasteurpipetter 230 mm VWR International, Leuven, 

Belgia 

Hvite korker til vialer  Holger teknologi, Oslo, Norge 

Inserts til vialer 31 x 6 mm, 0.1 mL VWR International 

Pipettespisser Finntip®  

Biohit® 

Optifit® 

Thermo Scientific, Rockford, IL, 

USA 

Biohit Oyj, Helsinki, Finnland 

Sentrifugerør 15 mL med skrukork, 

steril 

VWR International 
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50 mL med skrukork, 

steril 

Vialer 32 x 11.6 mm Matrisk kjemisk teknologi, Oslo, 

Norge 

 

Tabell 3.7: Øvrig utstyr; Ikke-forbruksmateriell. 

Navn Modell/Kvalitet  Leverandør 

Automatpipetter Biohit® 

Finntip® 

 

 Biohit Oyj, Helsinki, 

Finnland 

Thermo Scientific, 

Rockford, IL, USA 

PH-meter 872 pH Lab 20549 Metrohm AG, Herisau, 

Sveits 

Thermomikser Comfort Eppendorf 1.5 

mL 

5355-41882 Fischer Scientific, 

Oslo, Norge 

Sentrifuge Eppendorf Centrifuge 

5804 

 

Fischerbrand® 

SPROUTTM 

HSA 19955 

 

0012367 

VWR International 

 

Heathrow Scientific 

LCC 

Ultralydbad VWR Ultrasonic Cleaner T2020SX 

13444 

VWR International, 

Leuven, Belgia 

Vannrenseanlegg  Mili-Q Centry Systems  EMD Milipore 

Corporation, Billerica, 

MA, USA 

Vekt NewClassic MS 

MS105DU 

B540527512 Mettler-Toledo, Oslo, 

Norge 

 

Vortexmikser IKA MS3 digital  03.308192 IKA Works inc. 

Wilmington, NC, USA 

 

3.1.1 Fremstilling av løsninger 

Ammoniumbikarbonat-buffer (ABC-buffer) (50 mM) ble lagd ved å veie inn 40 mg 

ammoniumbikarbonat og løse dette i 10 mL MiliQ vann, i et 15 mL sentrifugerør med skrukork. 

Alltid lagd dagen den brukes og oppbevart kjølig. 

 

DTT-løsning for reduksjon (100 mM) ble lagd ved å veie inn 7.7 mg DTT som ble løst i 500 

µL 50 mM ABC-buffer. Alltid lagd dagen den brukes og oppbevart kjølig. 
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IAA-løsning for alkylering (400 mM) ble lagd ved å veie inn 37.19 mg IAA som ble løst i 500 

µL 50 mM ABC-buffer. Alltid lagd dagen den brukes, oppbevart kjølig og beskyttet mot lys. 

 

Tyreoglobulin standard (100 µg/mL) ble lagd ved å løse 4.85 mg TG i 1 mL og fortynne 30 µL 

av dette med 1455 µL 50 mM ABC-buffer i et LoBind eppendorfrør. Oppbevares frossen. 

 

Trypsin-løsning for proteolyse i løsning (1mg/mL) ble tillagd ved å løse 1 mg trypsin i 1mL 50 

mM ABC-buffer. Alltid lagd ny før bruk og oppbevart kjølig. 

 

Urea-løsning for denaturering (16M) ble lagd ved å veie inn 480 mg Urea som ble løst i 500 µL 

MiliQ vann.  

 

Fortynning av 10 µg/mL protolysert tyreoglobulin til 1 µg/mL ble lagd ved å samle 

Supernatantene fra 5 paralleller protolysert tyreoglobulin med kuler i samme LoBind 

eppendorfrør (10 µg/mL). 200 µL av de samlede supernatantene ble overført til nytt 2 mL 

LoBind eppendorfrør. 1800 µL fersk ABC-buffer ble tilsatt for en 1:10 fortynning. 

Fortynningen ble analysert før bruk til epitopfisking. Oppbevares frossen.  

 

Fortynning av 1 µg/mL protolysert tyreoglobulin med kuler til 50 ng/mL ble lagd ved 

overføring av 100 µL 1µg/mL protolysert tyreoglobulin med kuler til 4 separate 2 mL LoBind 

eppendorfrør. 1900 µL fersk ABC-buffer ble tilsatt.  Oppbevares frossen.  

 

Løsninger for immobilisering av trypsin på sepharose kuler 

Trypsin-løsning ble lagd ved å veie inn 2 mg trypsin i et LoBind eppendorfrør, og løse dette i 

1 mL koblingsbuffer. 

 

Vaskeløsning ble lagd ved pipettere 20.65 µL 12.1 M HCl-løsning i en målekolbe og fylle denne 

opp til 250 mL med MiliQ vann. Oppbevares i kjøleskap. 
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Vaskebuffer (fosfatbuffer) ble lagd ved å veie inn 17.91 g Na2HPO4•12H2O i en målekolbe og 

fylle denne opp til 500 mL med MiliQ vann. Oppbevares i kjøleskap. 

 

Koblingsbuffer ble lagd ved å veie inn 4.80 mg benzamidine i et 15 mL sentrifugerør med 

skrukork. 3.02 µL ethanolamin-løsning ble pipettert og tilsatt. Fosfatbuffer til 10 mL ble så 

tilsatt. Oppbevares i kjøleskap. 

 

Modifikasjonsbuffer ble lagd ved å veie inn 34.57 mg 22 mM AANHS løsning i et 15 mL 

sentrifugerør med skrukork. MiliQ vann til 10 mL ble så tilsatt. Oppbevares i kjøleskap. 

 

Blokkeringsbuffer ble lagd ved å pipetere 60.36 µL ethanolamin-løsning i et 15 mL 

sentrifugerør med skrukork. MiliQ vann til 10 mL ble så tilsatt. Oppbevares i kjøleskap. 

 

Lagringsbuffer ble lagd ved å veie inn 157.6 mg 10 mM Tris-HCl, 73.50 mg CaCl2 og 0.02 g 

NaN3 og løse dette i 100 mL MiliQ vann. Oppbevares i kjøleskap. 

 

Løsninger brukt til immunoekstraksjon 

10* PBS-buffer ble lagd ved innveiing av 8 g NaCl, 0.2 g KCI, 1.44 g Na2HPO4•2H2O og 240 

mg KH2PO4 og oppløsning i MiliQ vann til 100 mL. Oppbevares i kjøleskap. 

 

PBS-buffer ble lagd ved fortynning av 10* PBS-buffer 1:10 med MiliQ vann. Oppbevares i 

kjøleskap.  

 

PBS-buffer 0.05 % Tween 20 ble lagd ved å løse 50µL Tween 20 i 10 mL av 10*PBS-buffer, 

for så å tilsette MiliQ vann til 100 mL. Oppbevares i kjøleskap.  
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Tris-HCl-løsning (10 mM) ble lagd ved først å lage en HCl-løsning for å justere pH, ved å 

tilsette MiliQ vann i 1:7 til 12.1 M HCl. 121.8 mg Tris (tris(hydrosymethyl)aminomethane) ble 

så løst i 50 mL MiliQ vann. HCl-løsningen ble så brukt for å justere pH til 7.4, deretter ble det 

tilsatt MiliQ vann til 100 mL. Oppbevares i kjøleskap. 

 

Løsninger til LC 

Maursyre 20 mM løsning ble lagd ved å måle opp 755 µL HCOOH av LC-MS kvalitet og fylle 

opp til 1 L med MiliQ vann.  

 

Mobilfase A ble lagd ved blanding av 950 mL 20 mM maursyre og 50 mL MeCN av LC-MS 

kvalitet. Mobilfasen settes på ultralydbad i 15 min. 

 

Mobilfase B ble lagd ved blanding av 950 mL MeCN av LC-MS kvalitet og 50 mL med 20 mM 

maursyre. Mobilfasen settes på ultralydbad i 15 min. 

 

Vaskeløsning til kolonne ble lagd ved blanding av 500 mL MeCN av LC-MS kvalitet og 500 

mL med MiliQ vann. Settes på ultralydbad i 15 min. 

 

Vaskeløsning til injeksjonssprøyte ble lagd ved blanding av 50 mL metanol og 950 mL MiliQ 

vann. Settes på ultralydbad i 15 min. 

 

Vaskeløsningene benyttes til vask av kolonne og injeksjonssprøyte mellom analyse og prøver. 

Alle mobilfasene ristes godt og settes på ultralydbad 10-15min for å fjerne luftbobler.  
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4 Metode  

4.1. Immobilisering av trypsin på sepharose kuler  

For 1000 µL immobilisert trypsin: 

Det brukes 1000 µL NHS aktiverte sepharose-kuler. Disse vaskes først med 10 mL 

vaskeløsning. Løsningen blandes, kjøres på vortex-mikser, spinnes ned og supernataten fjernes 

og forkastes. Så tilsettes kulene 10 mL vaskebuffer. Kulene med vaskebuffer blandes, kjøres på 

vortex-mikser, spinnes ned og supernataten fjernes og forkastes. Det tilsettes så 1000 µL 20 

mg/mL trypsin i koblingsbuffer. Så tilsettes 1000 µL modifikasjonsbuffer. Blandingen 

sentrifugeres så ved 1100 RPM i 25 minutter ved 25 ºC. Spinnes så ned og supernatant fjernes 

og forkastes. Deretter tilsettes 5000 µL blokkeringsbuffer. Blandingen sentrifugeres så ved 

1100 RPM i 20 minutter ved 25 ºC. Spinnes så ned og supernatant fjernes og forkastes. Til slutt 

tilsettes 1000 µL lagringsbuffer Blandingen sentrifugeres så ved 1100 RPM i 10 minutter ved 

25 ºC. Spinnes så ned og supernatant fjernes og forkastes. Den ferdige suspensjonen reløses i 

lagringsbuffer og lagres kjølig og beskyttet mot sollys.  

 

4.2 Prøveopparbeidelse  

4.2.1 Prosedyrer for enzymatisk protolyse av tyreoglobulin 

Forberedelse av tyreoglobulin før enzymatisk protolyser 

65 µL ABC-buffer ble pipettert i et LoBind eppendorfrør. 10 µL tyreoglobulin standard (100 

µg/mL) ble tilsatt med automatpipette. For å redusere disulfidbroer på cystein ble det tilsatt 6 

µL DTT (100 nM), løsningen ble så ristet ved 800 RPM risting ved 60 ºC i 15 minutter. Etter 

reduksjon ble løsningen satt i kjøleskap i noen minutter for nedkjøling. Det ble så tilsatt 9 µL 

IAA (400 mM) for alkylering, slik at disulfidbroene ikke gjendannes. Alkyleringen foregikk i 

15 minutter i mørket, ved 24ºC. 

Enzymatisk protolyse av tyreoglobulin i løsning 

Tyreoglobulin ble klargjort som beskrevet i avsnittet ovenfor. Deretter ble det tilsatt 10 µL 

trypsin (0.5 µg/mL) og løsningen ble satt i mørket ved 37 ºC over natten, med 800 RPM risting.  

 

Enzymatisk protolyse av tyreoglobulin med immobilisert trypsin  

Tyreoglobulin ble klargjort som beskrevet i tidligere avsnitt. Deretter ble det tilsatt 20 µL 

immobilisert trypsin-suspensjon og løsningen ble satt i mørket ved i 1 time, ved 37 ºC, med 800 
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RPM risting. Etter proteolyse ble klippen avkjølt 2 minutter i kjøleskap. Eppendorfrørene ble 

så ristet kraftig og så sentrifugert på SPROUTTM sentrifuge. Supernatant ble overført til nye 

LoBind eppendorfrør. Eppendorfrørene ble så igjen ristet kraftig og så sentrifugert på 

SPROUTTM sentrifuge. Supernatanter ble samlet etter sentrifugering og overført til nye LoBind 

eppendorfrør for nedfrysing eller vialer for direkte analyse.  

 

4.2.2 Prosedyrer for immunoekstraksjon 

Vasking av antistoff-kuler 

20 µL kuler ble overført til LoBind eppendorfrør og vasket med 500 µL PBS-løsning med 

Tween 20. Løsningen ble ristet forsiktig i 1 min og så satt tilbake på magnetstativ. De 

magnetiske kulene trekker da mot veggen, slik at det er enkelt å fjerne løsningen. 1% PBS 

løsning ble så fjernet forsiktig. Vasking av antistoff-kuler ble utført før bruk av alle antistoffer 

immobilisert på magnetiske kuler. 

 

Epitopfisking med antistoff på magnetiske kuler 

500 µL protolysert tyreoglobulin ble tilsatt de vaskede antistoff-kulene. Immunoekstraksjonen 

ble så utført i 50 minutter - 1 time under rotasjon på hulashaker ved romtemperatur. Deretter 

ble eppendorfrørene plassert i magnetstativ og supernatanten, andelen tyreoglobulin som ikke 

ble bundet til kulene i ekstraksjonen, ble fjernet forsiktig. Supernatanten ble tatt vare på for 

analyse. Kulene ble så vasket med først 500 µL 1% PBS-løsning med Tween 20, så 400 µL 1% 

PBS-løsning, 300 µL Tris-HCL og sist med 300 µL ABC-buffer (50 mM). Vaskeløsningene 

ble tilsatt når eppendorfrørene var plassert i magnetstativ. For hver vaskeløsning ble 

eppendorfrørene med kuler først blandet forsiktig til løsningen så homogen ut. Så ble de satt 

tilbake i magnetstativet, hvor de sto i 30 sekunder så ble de forsiktig ristet i ytterligere 30 

skunder, før de ble satt tilbake i magnetstativet og fikk stå i 1 minutt. Deretter ble 

vaskeløsningen forsiktig fjernet. Siden det fortsatt var en del løsning til stede etter dette steget, 

ble resterende løsning så spunnet ned i sentrifuge, før rørene ble satt tilbake i magnetstativet og 

løsningen ble fjernet etter 1 minutt. Til slutt ble de ekstraherte peptidene eluert av de 

immobiliserte antistoffene med 25 µL 2% maursyre i 5 minutter ved 800 RPM risting ved 

romtemperatur. Eluatet ble så spunnet ned og rørene ble satt tilbake i magnetstativet, før eluatet 

ble overført til nytt LoBind eppendorfrør. Elueringen ble utført to ganger, begge eluatene ble 

samlet i samme LoBind eppendorfrør.  
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4.2.3 Forsøksoppsett for karakterisering av epitopkonfigurasjon 

Intakt protein 

10 µL prøve (100 µg/mL) ble tilsatt hvert eppendorfrør. Deretter ble 950 µL ABC-buffer (50 

mM) eller 950 µL serum tilsatt. 

 

Forbehandling av protein før immunoekstraksjon (for destruksjon av 3D epitop) 

Redusert og alkylert protein  

10 µL prøve (100 µg/mL) ble tilsatt hvert eppendorfrør. Deretter ble 6 µL DTT (100 mM) tilsatt 

og prøvene ble redusert i 15 minutter ved 60 ºC med 800 RPM risting. 9 µL IAA (400 mM) ble 

så tilsatt, prøvene ble alkylert i 15 minutter i mørket, ved romtemperatur. Etter reduksjon og 

alkylering ble 935 µL ABC-buffer (50 mM) eller 935 µL serum tilsatt. 

 

Denaturert protein  

10 µL prøve (100 µg/mL) ble tilsatt hvert eppendorfrør. Deretter ble 50 µL urea (16 M) tilsatt 

og prøvene ble denaturert i 15minutter ved 60 ºC med 800 RPM risting. Etter denaturering ble 

900 µL ABC-buffer (50 mM) eller 900 µL serum tilsatt.  

 

Denaturert, redusert og alkylert protein 

10 µL prøve (100 µg/mL) ble tilsatt hvert eppendorfrør. Deretter ble 6 µL DTT (100 mM) og 

50 µL urea (16 M) tilsatt og prøvene ble redusert og denaturert i 15minutter ved 60 ºC med 800 

RPM risting. 9 µL IAA (400 mM) ble så tilsatt, prøvene ble alkylert i 15 minutter i mørket, ved 

romtemperatur. Etter reduksjon, denaturering og alkylering ble 885 µL ABC-buffer (50 mM) 

eller 885 µL serum tilsatt. 

 

Immunoekstraksjon med antistoff på magnetiske kuler 

Forbehandlet eller fortynnet intakt protein eller blankt serum ble tilsatt til vaskede antistoff-

kuler. Immunoekstraksjonen ble så utført i 1 time under rotasjon på hulashaker ved 

romtemperatur. Deretter ble eppendorfrørene plassert i magnetstativ. Kulene ble så vasket som 

beskrevet under epitopfisking. Etter vaskestegene ble det utført en reduksjon ved tilsetting av 6 

µL DTT (100 mM) i 15minutter ved 60 ºC og 800 RPM risting. Etterfulgt av en alkylering med 
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9 µL IAA (400 mM) i 15 minutter i mørket, ved romtemperatur. Etter reduksjon og alkylering 

ble prøvene trypsinert over natt med 10 µL trypsin (50 µg/mL) ved 37 ºC og 800 RPM risting. 

 

4.3 Analyse av tyreoglobulin 

4.3.1 Parametere for HPLC 

Tabell 4.1: Kromatografiske parametere for HPLC 

Injeksjonsvolum                          5, 10, 20 µL 

Mobilfasehastighet                                    0.3 µL/min 

Filter                                           Screen 1/16’’OD, 1 micron, 316SS, 10/pkg 

Forkolonne      µ-Precolum, 300 µm i.d. x 5 mm, C18 PepMap100, 5 µm, 100 Å 

Kolonne                 Acclaim PepMapTM100, 75µm i.d x 15 mm, nanoViper C18, 3 µm, 

100 Å 

Kolonneovn     30 ºC                              

 

Analyse av prøvene i denne oppgaven ble utført med en 89 minutter lang gradient, illustrert i 

figur 4.1. Mobilfasehastigheten holdes konstant på 0.300 µL/min fram til 74 minutter, da økes 

hastigheten til 0.400 µL/min., før den igjen reduseres ned til 0.300 µL/min. De siste 3 minuttene 

hastigheten 0.300 µL/min.  

Figur 4.1: Gradient for LC-MS/MS-analyse. I løpet av tiden mellom 0-60 minutter går gradienten fra 100% mobilfase A til 50/50% 
mobilfase A/B. I de påfølgende 4 minutter vaskes kolonnen med 100% mobilfase B, slik at rester av analytt og forurensinger elimineres. 

Påfølgende rekondisjonering av kolonnen skjer ved at mobilfase A økes fra 0% til 100% i løpet av 0.1 sekunder, fra 64 minutt til 64.100 
minutt. Mobilfase A holdes på 100% resten av kjøringen.  
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Analysesystemet har en 10-portsventil, slik at kolonnesvitsjing med backflushing er en 

mulighet. Det ble brukt i to trinn. Først ved injeksjonen av prøven, så ved den påfølgende 

analysen. Ved injeksjon var 10-portsvenstilen i stilling 1_2, slik illustrert i figur 4.2. Deretter 

svitsjet 10-portsventilen sin posisjon til 10_1, som er analysemodus, illustrert i figur 4.3. Når 

gradienten er ferdig svitsjer 10-portsventilen tilbake til 1_2 stilling.  

Figur 4.2: Skjematisk illustrasjon av 10-portsventil ved injeksjon av prøve. Prøven injiseres og loading pumpen transporterer prøven med 

mobilfasen gjennom en forkolonne med et filter, hvor prøven blir retardert. Her blir prøven vasket i 4 minutter, for å minimere risiko for at 
forurensninger når den analytiske kolonnen. 

Figur 4.3: Skjematisk illustrasjon av 10-portsventil i analysemodus: Mikropumpen prøver mobilfasen i motsatt retning fra loading pumpen, 
slik at prøven elueres fra forkolonnen i et fint, tynt bånd (backflushing). Etter backflushing blir analyttene overført til den analytiske 
kolonnen, hvor de separeres før MS/MS-analyse.  
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4.3.2 Parametere for MS 
 

MS-parametere 

Ionisering:  ESI i positiv mode 

Kapillærtemperatur (ºC) 275 

Kollisjonsgass: Helium (He) 

Kollisjonstrykk:  1.7 mTorr 
 

Analyttene elueres fra den analytiske kolonnen i tidsrommet fra 4 minutter til 89 minutter og 

analyseres i MS-skann. Ioniseringsmetoden brukt er positiv modus elektrospray ionisering 

(ESI). Skanningen ble utført med to forskjellige metoder. Den første metoden var en full-skann 

singel-MS (FTMS). Neste metode skjer i produkt ion skannings modus på tandem-MS 

(orbitrap/ionefelle). Her ble ionene med høyest signalintensitet plukket ut og fragmentert i flere 

forskjellige skanne-begivenheter. I første begivenhet blir ionet med høyest signalintensitet 

plukket ut, så nest høyest intensitet, osv.  For å muliggjøre skanning av også ioner med lavere 

intensitet har orbitrappen en såkalt «dynamisk eksklusjonsliste». Det vil si at de peptidene som 

blir fragmentert venter på denne listen i 15 sekunder før de fjernes. Dermed kan orbitrap 

fragmentere seks forskjellige ioner etter deres intensitet i første skann begivenhet, samtidig som 

de vil ligge i listen, slik at orbitrappen ikke fragmenterer de på nytt igjen i neste skanne- 

begivenhet.  

Skanne-begivenhet 1 (FTMS) 

Skanneområde: 250 – 2000 m/z 

Oppløsning 30 000 

 

Skanne-begivenhet 2 (ITMS) 

Data avhengig MS/MS scan Dynamisk eksklusjon 

CID (V): 35.0 

Minimum signal: 100.0 

Tid masser oppbevares på ekskulsjonsliste (s) 15 

 

Skanne-begivenhet 3-7 (ITMS) 

   

Data avhengig MS/MS scan Dynamisk eksklusjon 

CID (V): 35.0 

Minimum signal: 500.0 

Tid masser oppbevares på ekskulsjonsliste (s) 15 
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4.4 Data dependent analyse 

4.4.1 Xcalibur 

Xcalibur er et sett dataprogrammer som brukes i forbindelse med alle rawfiler med 

massespektrometre fra Thermo Scientifics. Programmet brukes for å behandle eksperimentelle 

data. Programmet Processing Setup tillater brukeren å lage en metode for hvordan 

eksperimentell data behandles, og for hvordan resultatene av analysen presenteres i programmet 

Quan Browser. Slik kan Xcalibur brukes for å detektere peptider og bestemme konsentrasjoner 

i prøver. 

Xcalibur ble brukt i denne oppgaven for å søke etter bestemte peptider, samt å bestemme disse 

peptidenes signalintensiteter. 

  

4.4.2 Protome Discoverer 

Thermo Fisher Protome Discoverer™ er et program for proteomisk dataanalyse. Det inneholder 

en omfattende søke motor fra Thermo Scientific, som kan søke i ulike databaser, med ulike 

algoritmer. Disse søkene kan identifisere proteiner og proteolytiske peptider, basert på de 

eksperimentelle data som LC-MS/MS-analysen generer. Resultatene generert av Protome 

Discoverer viser blant annet dekningsgrad (coverage) mot proteiner, antall uprotolyserte 

klippeseter og om matchen mellom datafilen og databasen er «god», «middels» eller «svak», 

dette illustreres visuelt med et henholdsvis grønt, gult eller rødt ikon.  

I denne oppgaven ble Protome Discoverer brukt for å søke mot spesifikke proteindatabaser eller 

humandatabase, med algoritmen Sequest.  

 

4.4.3 Karakterisering av en protolyse. 

For å vurdere og karakterisere en protolyse har vi spesielt to kriterier vi kan se på, antall 

uprotolyserte klippeseter og signalintensiteten av signaturpeptider som er spesifikke for 

proteinet. I tillegg får vi også informasjon om dekningsgraden som er et mål på hvor stor andel 

av proteinets aminosyresekvens som er identifisert i databehandlingsprogrammet protome 

discoverer. Det er antallet rapporterte uprotolyserte klippeseter som sier noe om hvor god 

klippen er, samt intensiteten av peptider med 0 uprotolyserte klippeseter mot de peptidene med 

1 og 2 uprotolyserte klippeseter. 
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I denne oppgaven har det blitt gjort enten enkle søk mot Sequest i enten FASTA tyreoglobulin 

eller FASTA ProGRP database, eller et mer avansert søk. Det mer avanserte søket er gjort mot 

SwissProt human database (revidert og kanonisk, nedlastet Mars 2017). Dette søket rapporterer 

kun proteiner og peptider med en sikker (grønn) match og har følgende restriksjoner: CID, 

prekursor-toleranse 10 ppm, fragmentmasse-toleranse 0.6 Da, maksimum 3 uprotolyserte 

klippeseter, statisk modifikasjon med karboksymetyl på C, dynamisk modifikasjon med 

oksidasjon på M. Raten for feil oppdagelse som ble brukt var 0.01 for filtreringen av data i 

søket.  
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5 Resultater og diskusjon  

5.1 Innledende forsøk  

5.1.1 Proteolyse av tyreoglobulin i løsning 

Tyreoglobulin er et relativt nytt protein for vår forskningsgruppe, og proteinet er mye større 

sammenlignet med de man har jobbet med tidligere. Derfor var det innledningsvis ønskelig å 

undersøke om man kunne oppnå protolyse av tyreoglobulin. I den anledning ble det gjort forsøk 

med protolyse av tyreoglobulin (10 µg/mL, n=3) i løsning, over natt. 

Dekningsgrad, antall uprotolyserte klippeseter og signalintensitet av signaturpeptider ble brukt 

til å vurdere hvor god protolysen var. Dekningsgrad er et kvalitativt mål som kun gir 

informasjon om man har funnet det aktuelle proteinet eller ikke. % Dekningsgrad forteller hvor 

stor del av aminosyresekvensen som har blitt detektert i form av peptider, men det er et dårlig 

mål på hvor god protolysen faktisk har vært. For å kunne vurdere protolysen må man også se 

på antall rapporterte peptider med et eller flere uprotolyserte klippeseter. Et lavt antall 

uprotolyserte klippeseter tilsier at klippen har vært god. Ingen av disse begrepene gir oss 

imidlertid noen kvantitativ informasjon.  

For kvantitativ informasjon kan man se på signalintensiteten til signaturpeptider. 

Signalintensiteten til signaturpeptider er det signalet som en topp til et bestemt peptid har i 

databehandlingsprogrammet Xcalibur. Et høyt signal av signaturpeptid vil indikere at 

protolysen er god. Tyreoglobulin har flere signaturpeptider, disse har blitt diskutert av blant 

annet Shuford med flere (86). I denne oppgaven er det hovedsakelig signalintensiteten til 

signaturpeptidet VIFDANAPVAVR (heretter kalt VIF) som er brukt for evaluering, da dette 

peptidet er godt karakterisert som signaturpeptid for tyreoglobulin. En tilfredsstillende 

protolyse er forventet å gi en høy dekningsgrad, få uprotolyserte klippeseter og høye 

signalintensiteter for VIF. 
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Figur 5.1: Ekstrahert ionekromatogram med topp for VIF signaturpeptid. Her ser man en fin topp med høyt signal for rett m/z-verdi. Dette, 
kombinert med et MS/MS-spekter som matcher VIF godt, tyder på en sterk identifikasjon av signaturpeptidet. 

 

Protolyse av tyreoglobulin i løsning ga en gjennomsnittlig dekningsgrad på 60.5 % (RSD 3.4%), 

mange sikre treff (grønne matcher mot tyreoglobulin database i Protome Discoverer), lavt antall 

uprotolyserte klippeseter og høye signaler fra VIF (figur 5.1). Gjennomsnittlig signalintensitet 

til VIF var 8.00 E6 (RSD 66.6 %). Disse tallene varierte mye, men for dette formålet var det 

hovedsakelig identifikasjon av tyreoglobulin som var målet, slik at variasjonen i signalintensitet 

her, ikke har så mye å si. Dette var som forventet for en god protolyse av tyreoglobulin i disse 

konsentrasjonene og signalet er derfor tilstrekkelig høyt for bekreftelse på protolysens 

effektivitet. 

For en sikker identifikasjon av VIF er det nødvendig å se på både MS/MS-spekteret og peptidets 

masse. Peptider fragmenterer, som diskutert i 2.7.3, i et forutsigbart mønster. Dette gjør det 

enkelt å identifisere peptidet ut i fra informasjonen man får fra fragmenteringsmønsteret 

kombinert med peptidmassen. Resultatene fra disse protolysene i løsning ga MS/MS spektre 

med flere matchende fragment masser for VIF for samtlige prøver. Figur 5.2 viser et 

representativt MS/MS-spekter av en av prøve, med fragmentioner påført.  

 

Resultatene viser at det er mulig å få en god protolyse av tyreoglobulin i løsning med den 

trypsin-konsentrasjonen (1:20) og klippetiden (over natt) som ble brukt. 
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5.1.2 Test av immobilisert antistoff mot intakt tyreoglobulin 

For alle metoder med immunoekstraksjon er det nødvendig med antistoffer som har en god og 

spesifikk binding til målproteinet. Det er derfor brukt antistoffer som er bekreftet å ha 

tilstrekkelig evne til å binde målproteinet i denne oppgaven (87). Siden det i denne oppgaven 

er antistoffer som er immobilisert på magnetiske kuler, krever det også en bekreftelse av at 

antistoffene har blitt immobilisert effektivt, at de virker etter immobilisering, samt at disse 

fungerer for analyse i et LC-MS-system. Immobiliserte antistoffer er effektive og enkle å jobbe 

med og de kan lett holdes igjen i prøven med et magnetiskstativ mens de behandles. På denne 

måten kan en prøve vaskes gjentatte ganger med vaskeløsninger som fjerner forskjellige 

uønskede stoffer, uten at antistoff og proteinet bundet til antistoff går tapt.  

Broughton et. al. har utviklet en rekke antistoffer mot tyreoglobulin (87). Fire av disse har blitt 

brukt i denne oppgaven: E40, E44, E45 og I24. For å undersøke om immobiliseringen av de 

monoklonale antistoffene var vellykket, ble det utført immunoekstraksjon som beskrevet i 4.2.3 

av intakt tyreoglobulin (10 µg/mL) fra ABC-buffer (n=3).  

 

 Tabell 5.1: Tyreoglobulin dekningsgrad og antall sikre peptider for de fire antistoffene. 

 E40 (n=3) E44 (n=3) E45 (n=3) I24 (n=3) 

Ʃ Dekningsgrad 20.5 % 30.2 % 20.5 % 38.1 % 

Signalintensitet VIF 
(RSD %) 

6.28 E6  
(61.1) 

1.59 E7 
(54.5)  

9.39 E6 
(69.0) 

1.49 E7 
(21.6) 

TG peptider identifisert i 
Protome Discoverer   

43 61 48 98 

 

 

Både E40, E44, E45 og I24 fungerte for fanging av tyreoglobulin, med en dekningsgrad mellom 

20.5 % - 38.1 % (tabell 5.1). Antallet peptider identifisert i Protome Discoverer var ganske 

forskjellig for de ulike antistoffene, med høyest antall for I24. Grunnen til dette kan være at de 

forskjellige antistoffene binder til epitoper på forskjellige steder i tyreoglobulin sekvensen. 

Siden det intakte tyreoglobulin proteinet klippes når det fortsatt er bundet til kulene og ikke 

elueres av kulene først, kan dette ha en del å si. Slik at enkelte deler av proteinet er bedre 

tilgjengelig for trypsin når I24 binder enn når for eksempel E40 binder.   
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Figur 5.3: Ekstrahert ionekromatogram med topp for VIF (m/z 636.36) for alle fire antistoffer. Her ser man fine topper med høye signaler 
for rett m/z-verdi for alle antistoffer. Kombinert med et MS/MS-spekter som matcher VIF gir dette sterk identifikasjon av VIF. Orange: E40, 

grønn: E44, rosa: E45, turkis: I24. 

 

Som dekningsgraden av tyreoglobulin viser, fanget alle fire antistoffer tyreoglobulin. I tillegg 

ble VIF generert og funnet i intensiteter rundt 1.0 E7 for alle fire antistoffer (figur 5.3). 

Resultatene fra disse forsøkene viser at alle antistoffene ser ut til å fange tyreoglobulin 

tilstrekkelig godt, siden dekningsgraden for alle fire antistoffer er som forventet, samt at alle 

prøver fra alle fire antistoffene har VIF tilstede i forventede signalintensiteter.  

For å kontrollere at resultatene ikke skyldes carry-over, ble det også utført immunoekstraksjon 

som beskrevet i 4.2.3 av blank ABC-buffer uten tilsatt tyreoglobulin for alle fire antistoffer 

(n=1).  

 

Tabell 5.2:  Resultater fra immunoekstraksjon av ABC-buffer blank med E40, E44, E45 og I2.  

 E40 (n=1) E44 (n=1) E45 (n=1) I24 (n=1) 

Dekningsgrad 0 % 0 % 0 % 0 % 

TG peptider identifisert i 
Protome Discoverer   

0 0 0 0 

VIF-peptid tilstede Nei Nei Nei Nei 

 

Tabell 5.2 viser resultatene fra immunoekstraksjon av blank ABC-buffer. Tabellen viser at 

ingen av antistoffene har fanget tyreoglobulin, ingen tyreoglobulin-peptider ble funnet og heller 
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ikke VIF ble ikke funnet i noen av prøvene. Dette viser at det ikke er carry-over i prøvene som 

generer signalene. Disse resultatene er dog ikke veldig sikre, da det kun ble kjørt en parallell av 

hver. For å styrke resultatene er det derfor ønskelig å gjenta forsøket med flere paralleller.  

 

5.1.3 Epitopfisking 

Det var ønskelig å undersøke om de fire antistoffene kunne brukes til epitopfisking av 

tyreoglobulin. Epitopfisking går ut på å gjøre en selektiv immunoekstraksjon av proteotypiske 

peptider etter proteolyse av proteinet. En forutsetning for at epitopfisking skal fungere er at 

antistoffet gjenkjenner lineære epitoper. Siden epitopene til de fire antistoffene som ble brukt 

ikke er kjent, var det ikke gitt at epitopfisking ville fungere. Initialt ble det utført epitopfisking 

som beskrevet i 4.2.2 med konsentrasjoner på 10 µg/mL, men det ble da observert carry-over 

av tyreoglobulin i analysene. Derfor ble det utført en analyse av protolysert tyreoglobulin med 

synkende konsentrasjoner (500 ng/mL – 1 ng/mL), for å undersøke hvor lavt man kunne gå og 

fortsatt finne tyreoglobulin. Dette resulterte i en konklusjon om at man kunne finne 

tyreoglobulin med sikker identifikasjon (tyreoglobulin identifisert i Protome Discoverer og VIF 

peptid funnet i kromatogrammet) helt ned i konsentrasjoner på 50 ng/mL.  

Det ble derfor besluttet å redusere konsentrasjonen til 50 ng/mL og det ble utført en 

epitopfisking som beskrevet i 4.2.2 av protolysert tyreoglobulin (50 ng/ mL, n=3) med alle fire 

antistoffer. Fra disse ble både supernatanten (ubundet fraksjon) og eluatet (bundet fraksjon) 

analysert. Analyse av supernatanten kan gi informasjon om hvilke peptider som ikke ble «fisket 

ut», mens analyse av eluatet skal gi informasjon om hvilke peptider som ble «fisket ut» og 

eluert ut.  

 

 

Figur 5.4: (a) Dekningsgrad (20.48 %) av tyreoglobulin i supernatanten fra E40 epitopfisking. (b) Dekningsgrad (11.34 %) av tyreoglobulin 

i eluatet fra E40 epitopfisking. De grønne feltene viser de delene av proteinets sekvens som er identifisert med en høy sikkerhet i Protome 

Discoverer. De gule feltene representerer de delene av sekvensen som er identifisert med en mindre høy sikkerhet og de røde feltene 
representerer delene av sekvensen som er identifisert med en svak sikkerhet. Se appendiks for resterende antistoffer.  

 

Dekningsgraden for supernatanten fra E40 var 20.5 % og dette ble redusert til 11.3 % for eluatet 

(figur 5.4.a). For suksessfull epitopfisking kan man forvente å finne et enkelt grønt felt i eluatet 

som da viser proteinets epitop. Fra figuren så man at det var dekning av store deler av proteinet 

i sekvensen og ikke bare et område som forventet å finne hvis antistoffet kun hadde bundet til 

a 
b 
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et epitop-peptid. Dette var også tilfellet for de resterende antistoffene. Tabell 5.3 viser at alle 

antistoffene har fisket ut noe. Siden man ikke kunne se noe tydelig felt i dekningen av 

tyreoglobulins sekvens i eluatene som skiller seg ut som antistoffets epitop, så ser man ikke 

noen tydelig sammenheng i de forskjellige antistoffene og hva de «fisker ut» i eluatet (figur 

5.4.a) og som er igjen i supernatanten (figur 5.4.b).   

 

Tabell 5.3: Resultater fra epitopfisking av tyreoglobulin i ABC-buffer med antistoffene E40, E44, E45 og I24.  

 E40 (n=3) E44 (n=3) E45 (n=3) I24 (n=3) 

Ʃ Dekningsgrad i eluat 11.3 %. 13.8 % 8.0 % 15.2 % 

TG peptider funnet i Protome 

Discoverer 

17 21 9 21 

VIF-peptid tilstede Nei Nei Nei Nei 

 

Samtidig er det observert en høyere dekningsgrad i eluatene enn forventet. Siden man ser 

dekning over hele proteinsekvensen og ikke i de forventede isolerte feltene så er også mulig at 

noe av dette kan skyldes uspesifikk binding. Det er altså en mulighet for at den lave 

konsentrasjonen brukt for epitopfisking har noe å si for de manglende resultatene og at en 

høyere konsentrasjon hadde gitt bedre resultater. Problemet med høyere konsentrasjon var at 

det ble observert stor grad av carry-over, slik at resultatene for epitopfisking med høyere 

tyreoglobulin-konsentrasjoner heller ikke ga resultater. En mulig løsning kunne vært å beholde 

den høyere konsentrasjonen, hvis man kunne redusere carry-over på annet vis. Det ble likevel 

besluttet at det var mer hensiktsmessig å innhente mer informasjon om antistoffene før disse 

kan brukes i en LC-MS metode med epitopfisking 

 

5.2 Karakterisering av epitopkonfigurasjon med LC-MS/MS 

Siden epitoper kan være enten lineære eller konfigurasjons-avhengige, kan dette ha en 

innvirkning på hvor godt de forskjellige antistoffene kan fungere for epitopfisking. Etter forsøk 

med epitopfisking som ikke ga noe konkret informasjon, ble det ønskelig å undersøke 

antistoffenes epitoper mer før avgjørelse om disse eventuelt kan være aktuelle for epitopfisking.  

Metoder som kan brukes for karakterisering av epitopers egenskaper er Western Blot, 

røntgenkrystallografi og HD-exchange. Disse metodene krever utstyr som man sjeldent har 

tilgjengelig på en LS-MS lab. Derfor ønsker vi å se om man på en enkel måte kan undersøke 
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antistoffers epitoper med en LC-MS metode. En mulighet for dette kan være en sammenligning 

av immunoekstraksjon på lineært protein mot ikke-lineært protein. I denne oppgaven har man 

sammenlignet ubehandlet protein (native) med protein som er redusert og alkylert og/eller 

denaturert, slik at konfigurasjonen er destruert og proteinet er lineært. 

 

5.2.1 Evaluering av epitopkonfigurasjon med immunoekstraksjon fra buffer 

For å undersøke om de aktuelle antistoffene har lineære eller konfigurasjonsavhengige epitoper 

ble det utført forsøk med immunoekstraksjon av tyreoglobulin i buffer på alle antistoffene under 

fire forskjellige betingelser. De forskjellige betingelsene ble valgt for å prøve å enten brette ut 

proteinets tredimensjonale struktur eller for å beholde denne. Tanken var at det skulle oppstå 

en slags på/av-effekt for de forskjellige epitopkonfigurasjonene. Det vil si at hvis et antistoff 

har en lineær epitop så vil det kunne fange proteinet uansett om proteinet har sin 

tredimensjonale struktur i behold eller ikke. For et antistoff som har en konfigurasjonsavhengig 

epitop er bildet litt annerledes. Et antistoff med en konfigurasjonsavhengig epitop vil ikke være 

i stand til å fange proteinet hvis den tredimensjonale strukturen ikke er i behold, men derimot 

fange proteinet når det er ubehandlet.  

For å beholde den tredimensjonale strukturen ble den første betingelsen 1. ubehandlet protein, 

det vil si at for betingelse 1 var proteinet intakt. De tre resterende betingelsene var designet slik 

at den tredimensjonale strukturen skulle ødelegges, enten ved å redusere og alkylere proteinet 

(betingelse 2. redusert og alkylert protein), ved å denaturere proteinet (betingelse 3. denaturert 

protein), eller ved å kombinere disse nevnte betingelsene og gjøre begge deler (betingelse 4. 

denaturert, redusert og alkylert protein Tanken var at ved denaturering folder man ut proteinet 

og ved reduksjon og alkylering så bryter man disulfidbroer. I tilfelle disse to betingelsene ikke 

var tilstrekkelige for å brette ut proteinet hver for seg, så ble det også inkludert en betingelse 

hvor man gjør begge deler. Denaturering med utført med urea, reduksjon ble utført med DTT 

og alkylering ble utført med IAA. De første forsøkene viste at konsentrasjonen som ble brukt 

til epitopfisking i forrige kapittel ble for lav og man så ikke resultater. Derfor ble 

konsentrasjonen økt og det ble tilføyd flere blanke kjøringer med mobilfase mellom hver 

parallell i analysen for å eliminere carry-over (tyreoglobulin 10 µg/mL, n=3).  

Alle de fire antistoffene fanget tyreoglobulin under alle betingelser, med relativt liten variasjon 

i dekningsgrad mellom de forskjellige betingelsene innad for hvert antistoff (RSD < 27.5 %) 
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(tabell 5.4). VIF ble også funnet i alle betingelser for alle antistoffer, uten signifikante 

forskjeller i intensitet for noen av antistoffene (p>0.1).  

 

Tabell 5.4: Resultater for immunoekstraksjon med antistoffene E40, E44, E45 og I25 fra de forskjellige betingelsene. 

 E40  E44 E45 I24 

Ʃ Dekningsgrad intakt protein  20.5 % 30.2 % 20.5 % 38.1 % 

Ʃ Dekningsgrad redusert og alkylert protein  23.9 % 23.1 % 16.2 % 38.1 % 

Ʃ Dekningsgrad denaturert protein 17.7 % 15.3 % 23.5 % 40.3 % 

Ʃ Dekningsgrad denaturert, redusert og alkylert 

protein 

25.2 % 21.0 % 23.2 % 33.9 % 

Gjennomsnittlig signalintensitet VIF peptid 

intakt protein  6.28 E6 1.59 E7 9.39 E6 1.49 E7 

Gjennomsnittlig Signalintensitet VIF peptid 

redusert og alkylert protein  2.93 E7 2.50 E7 1.74 E7 1.01 E7 

Gjennomsnittlig Signalintensitet VIF peptid 

denaturert protein  1.93 E7 1.82 E7 1.76 E7 1.06 E7 

Gjennomsnittlig Signalintensitet VIF peptid 

denaturert, redusert og alkylert protein   2.20 E7 1.88 E7 2.38 E7 2.44 E7 

 

Den høye dekningsgraden, kombinert med høye signaler av signatur peptidet VIFDANAPVAR 

viser at alle de monoklonale antistoffene fungerer for immunoekstraksjon under alle betingelser. 

Disse resultatene indikerer at alle fire antistoffer har lineære epitoper. Dette var i linje med hva 

som var forventet, da alle antistoffene brukt i denne oppgaven brukes i ELISA og de fleste 

antistoffer som benyttes i ELISA er lineære (33). Problemet med dette var at hvis alle 

antistoffene hadde vært lineære, så var det også forventet at forsøkene med epitopfisking skulle 

gitt mer tydelige resultater. På grunn av de høye signalene fra det tyreoglobulin spesifikke VIF-

peptidet, var det ønskelig sikre at dette resultatet ikke skyldes uspesifikk binding. Siden 

epitopfiskingsforsøkene hadde en mye lavere konsentrasjon og disse fungerte så dårlig, var det 

også viktig å sjekke for uspesifikk binding. Derfor ble immunoekstraksjon av protolysert 

tyreoglobulin fra buffer gjentatt med et antistoff som ikke er spesifikt for tyreoglobulin. 

 

5.2.2 Spesifikk eller uspesifikk binding?  

For å vurdere uspesifikk binding ble det utført en ekstraksjon av intakt tyreoglobulin med et 

ikke-tyreoglobulin antistoff (E146) fra ABC-buffer (10 µg/mL, n=1). E146 er et ProGRP 

antistoff og det var derfor ikke forventet at E146 skulle fange tyreoglobulin. Forventningen var 

derfor at man ikke skulle finne tyreoglobulin i Protome Discoverer og heller ikke en topp for 
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VIF i kromatogrammet. Det ble valgt å bruke kuler med et antistoff immobilisert og ikke bare 

kuler uten antistoff siden disse magnetiske kulene er meget annerledes uten antistoff bundet til 

seg. Ønsket var å undersøke uspesifikk binding til selve antistoffet og ikke til kulene. Det var 

derfor fornuftig å teste dette mot kuler med et antistoff uten spesifisitet for tyreoglobulin. 

Forsøket med E146 fra buffer ga mange tyreoglobulin peptider funnet i Protome Discoverer, 

og VIF peptid tilstede med signalintensitet på 4.69 E6, samt en dekningsgrad på 5.20% (Tabell 

5.5). Dekningsgraden var betydelig lavere enn den var for immunoekstraksjonen med 

tyreoglobulin-spesifikke antistoffer, men intensiteten av VIF var i det samme området (~ 4.0 

E6 – 1.6 E7) som for de spesifikke antistoffene (figur 5.5.a) Dette tyder på en høy grad av 

uspesifikk binding.  

Det er ofte slik at buffere gir opphav til en del uspesifikk binding, av den grunn ble det besluttet 

å forsøke en mer reel matriks som serum, for å se om dette kunne redusere den uspesifikke 

bindingen. Forventningen for dette var at en mer kompleks prøvefortynningsmatriks skulle 

redusere den uspesifikke bindingen, slik at tyreoglobulin ikke var å finne i Protome Discoverer 

og VIF ikke å finne i kromatogrammet.  

 

Tabell 5.5: Resultater fra immunoekstraksjon av E146 fra ABC-buffer og serum. 

 

Ved immunoekstraksjon av tyreoglobulin fra serum med E146 ble det ikke funnet match med 

tyreoglobulin og VIF peptidet ble ikke funnet ved manuell leting i Xcalibur (figur 5.5.b). Dette 

viste at uspesifikk binding kunne elimineres med en mer kompleks fortynningsmatriks og at 

resultatene fra immunoekstraksjon fra buffer mest sannsynligvis skyldes uspesifikk binding. I 

forsøket med E146 i buffer ble det kun utført en parallell, dette er en svakhet og det burde 

utføres et tilleggs eksperiment med tre paralleller.  

 E146 TG I buffer (n=1) E146 TG I serum (n=3) 

Ʃ Dekningsgrad 5.2 % 0.0 % 

Signalintensitet VIF peptid 4.69 E6 0 

Antall TG peptider funnet 12 0 

Antall TG peptider grønn match 9 0 
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Figur 5.5: Ekstrahert ionekromatogram av VIF.  (a) E146 fra buffer: Her ser man en fin topp med signal intensitet på 5.0 E6. Kombinert med 

matchende MS/MS-spekter for VIF gir dette sikker identifikasjon av VIF. (n=1) (b) E146 fra serum: Her ser man ingen topp for VIF og man 
kan konkludere med at peptidet ikke er å finne i ekstraktet fra immunoekstraksjon fra serum (n=3). 

 

Resultatene fra disse forsøkene indikerer at immunoekstraksjon fra serum fører til mindre 

uspesifikk binding og dermed er bedre egnet enn immunoekstraksjon fra buffer. Uspesifikk 

binding kan muligens også ha påvirket forsøkene vist i 5.1.2 og 5.1.3, slik at disse resultatene 

er vanskelig å evaluere.  

 

5.2.3 Immunoekstraksjon av intakt tyreoglobulin fra serum 

Siden det ble observert stor grad av uspesifikk binding ved ekstraksjon av tyreoglobulin fra 

buffer, var det viktig å bevise at tyreoglobulin antistoffene faktisk fungerte ved å gjenta forsøket 

beskrevet i 5.1.2 fra serum. For å undersøke om man fortsatt oppnådde høy dekningsgrad og 

signalintensitet for VIF, ble det utført en immunoekstraksjon av intakt tyreoglobulin (10 µg/mL, 

n=3) med antistoffene E40 og E44, i en mer kompleks prøve med serum som 

fortynningsmatriks.   

Figur 5.6: Dekningsgrad av tyreoglobulin sekvens i immunoekstraksjon av intakt tyreoglobulin fra serum (a) E40: 26.9 % og (b) 

E45:10.9 %.  De grønne feltene viser de delene av proteinets sekvens som er identifisert med en høy sikkerhet i Protome Discoverer. De gule 

feltene representerer de delene av sekvensen som er identifisert med en mindre høy sikkerhet og de røde feltene representerer delene av 

sekvensen som er identifisert med en svak sikkerhet. 
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Sammenlignet med tidligere resultater av immunoekstraksjon fra buffer beskrevet i kapittel 

5.1.2, ga disse forsøkene en 6.5 % høyere dekningsgrad for E40, og en 19.29 % lavere 

dekningsgrad for E44 (figur 5.6). Dekningsgrad er et lite gunstig mål for dette, da det lett kan 

variere mye ved identifikasjon av bare et ekstra peptid.  

 

Tabell 5.6: Resultater fra immunoekstraksjon med E40 og E44 av tyreoglobulin i kompleks prøve. 

 E40 TG i serum 

(n=3) 

E44 TG i serum 

(n=3) 

Ʃ Dekningsgrad intakt protein 26.9 % 10.9 % 

TG peptider funnet i Protome Discoverer 58 21 

Signalintensitet VIF peptid intakt protein 1.36 E7 7.97 E6 

 

Resultatene viste at immobilisering av antistoffene har fungert og at de selektivt ekstraherer 

tyreoglobulin fra serum. Samtidig så ble det observert at det er forskjeller i de to antistoffene. 

For E40 fant man både høyere dekningsgrad og signalintensitet av VIF ved immunoekstraksjon 

fra serum sammenlignet med buffer. For E44 ble motsatt observert, både dekningsgrad og 

signalintensitet av VIF ble redusert ved immunoekstraksjon fra serum sammenlignet med buffer. 

Dette kan tyde på at de to antistoffene har ulike epitoper. Videre viser dette at serum er godt 

egnet som matriks for å unngå uspesifikk binding.  

 

5.2.4 Undersøkelse av antistoffers stabilitet ved eksperimentelle betingelser  

For å forsikre seg om at antistoffene ikke ødelegges og gjør mindre effektive ekstraksjoner, var 

det ønskelig å undersøke om antistoffene påvirkes av de konsentrasjonene urea, DTT og IAA 

som ble brukt for å undersøke epitopkonfigurasjon. Dette ble undersøkt ved at det ble gjort et 

forsøk med immunoekstraksjon av forbehandlet serum, for å simulere den behandlingen som 

tyreoglobulin gjennomgår i oppsettet for undersøkelse av epitopkonfigurasjon. Serum ble 

behandlet med de samme betingelsene som beskrevet i 5.2.1 (1. ubehandlet protein (intakt), 2. 

redusert og alkylert protein, 3. denaturert protein og 4. denaturert, redusert og alkylert protein).  

Dette ble utført med antistoffet E44 med ønske om at resultatene skulle vise at E44 fortsatt 

kunne fange tyreoglobulin etter den overnevnte forbehandlingen. Siden de fire antistoffene 

fungerer likt og er festet likt til de samme typene kuler, er det grunn til å anta at resultatene for 

et antistoff også gjelder for de andre tre. Slik at man kan konkludere med at antistoffene er 

stabile, eller ikke, under disse forholdende (tyreoglobulin 10 µg/mL, n=3).  
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Tabell 5.7: Resultater av immunoekstraksjon fra forbehandlet serum med antistoffet E44. 

 E44 serum 

forbehandlet før TG 

tilsatt (n=3) 

Ʃ Dekningsgrad ubehandlet serum 11.6 % 

Ʃ Dekningsgrad redusert og alkylert serum 22.9 % 

Ʃ Dekningsgrad denaturert serum 12.1 % 

Ʃ Dekningsgrad denaturert, redusert og alkylert serum 21.6 % 

  

Gjennomsnittlig signalintensitet VIF intakt protein  

(RSD %) 

1.08 E7  

(3.0 %) 

Gjennomsnittlig signalintensitet VIF redusert og alkylert 

protein (RSD %) 

1.39 E7 

(12.3 %) 

Gjennomsnittlig signalintensitet VIF denaturert protein 

(RSD %) 

1.41 E7 

(9.4 %) 

Gjennomsnittlig signalintensitet VIF denaturert, redusert og 

alkylert protein (RSD %) 

1.36 E7 

(40.9 %) 

 

Resultatene viste at antistoffet fortsatt fanget tyreoglobulin under alle betingelser, med 

dekningsgrader mellom 11.6 % og 22.9 % for alle betingelser. VIF ble i tillegg funnet i alle 

prøver (tabell 5.7). Dekningsgraden for ubehandlet serum er nesten lik den dekningsgraden som 

ble observert for ubehandlet tyreoglobulin i forsøket beskrevet i 5.2.4. Dette tyder på at man 

kan anta at forholdene er like. Signalintensitetene til VIF var for alle betingelser ikke signifikant 

forskjellig fra tidligere forsøk med immunoekstraksjon i serum (p>0.05).  Disse resultatene 

viste at antistoffene tåler behandling med de konsentrasjonene DTT, IAA og urea som ble brukt 

i dette oppsettet og at oppsettet dermed kan være egnet til å undersøke antistoffets epitop. 

 

5.2.5 Immunoekstraksjon fra serum for evaluering av tyreoglobulin antistoffer 

For å evaluere om epitopene til tyreoglobulin antistoffer var lineære eller 

konfigurasjonsavhengige, ble det gjort en immunoekstraksjon av tyreoglobulin i serum på 

antistoffene E40 og E44 under fire forskjellige betingelser. Serum ble valgt som 

fortynningsmatriks, for å unngå uspesifikk binding. De forskjellige betingelsene var som 

beskrevet tidligere, valgt for å prøve å enten brette ut proteinets tredimensjonale struktur eller 

for å beholde denne (tyreoglobulin 10 µg/mL, n=3).  

Tidligere resultater fra immunoekstraksjon i buffer viste tyreoglobulin ekstrahert under alle 

betingelser for begge antistoff, noe som indikerte at begge antistoffene har en lineær epitop. 

Men siden det ble vist en stor grad av uspesifikk binding ved ekstraksjon fra buffer, var det 



60 

 

ønskelig å gjenta forsøket med serum som fortynningsmatriks for å utelukke et falskt positivt 

svar grunnet uspesifikk binding. Målet med dette forsøket var at antistoffene enten skulle klare 

å fange tyreoglobulin og dermed at VIF er tilstede bare for intakt tyreoglobulin, noe som 

indikerer en konfigurasjonsavhengig epitop. Eller at resultatene skal vise at antistoffet fanger 

tyreoglobulin for både intakt og behandlet protein, som indikerer en lineær epitop.  

 

Tabell 5.8: Resultater av immunoekstraksjon i serum for antistoffene E40 og E44. 

1I. D = ikke detektert 

 

Tabell 5.8 viser at immunoekstraksjon av tyreoglobulin i serum med E40, tydelig gir 

forskjellige resultater fra de tidligere resultatene fra immunoekstraksjon av tyreoglobulin i 

buffer med samme antistoff (kapittel 5.2.1). Det samme gjelder for E44 som ekstraherte 

tyreoglobulin fra serum når protein var ubehandlet, med en dekningsgrad på 10.9 % som er en 

betydelig reduksjon på ~20 %. For E40 viser resultatene av dette nye forsøket at tyreoglobulin 

kun ble ekstrahert fra intakt protein, med en dekningsgrad på 26.9 %. Dette er en økning i 

dekningsgraden med 6.4 % fra dekningsgraden fra buffer, noe som ikke er en veldig stor 

forskjell i dekningsgrad og kan være grunnet tilfeldige forskjeller i protolysen. VIF ble også 

kun funnet i resultatene fra intakt protein ekstrahert med E40 (figur 5.7). For E44, ble VIF ble 

funnet i resultatene fra intakt protein samt en parallell med denaturert protein (figur 5.8) 

 E40 TG i serum 

(n=3) 

E44 TG i serum 

(n=3) 
Ʃ Dekningsgrad intakt protein 26.9 % 10.9 % 

Ʃ Dekningsgrad redusert og alkylert protein 0.0 % 1.3 % 

Ʃ Dekningsgrad denaturert protein 0.0 % 1.3 % 

Ʃ Dekningsgrad denaturert, redusert og alkylert protein 0.0 % 0.0 % 

   

Gjennomsnittlig signalintensitet VIF peptid intakt protein 1.36 E7 7.97 E6 

Gjennomsnittlig signalintensitet VIF peptid redusert og 

alkylert protein 
I.D

1 I.D 

Gjennomsnittlig signalintensitet VIF peptid denaturert 

protein 

I.D 7.06 E6 (n =1) 

Gjennomsnittlig signalintensitet VIF peptid 

denaturertredusert og alkylert protein 

I.D I.D 
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Figur 5.7: Ekstrahert ionekromatogram med topp for VIF alle fire betingelser fra immunoekstraksjon med E40. Her ser man fine topper med 
høye signaler for rett m/z-verdi for ubehandlet protein, men ingen signal for VIF for behandlet protein. 

 

I tillegg fant man i ekstraktet fra E44 også et peptid fra redusert og alkylert protein og tre fra 

denaturert protein, med en dekningsgrad på 1.3 % for begge betingelser. Dekningsgraden på 

1.3 % som ble funnet i redusert og alkylert protein stammet fra et peptid som kun ble funnet i 

en av de tre parallellene. Dette peptidet (ELAETGLELLLDEIYDTIFAGLDLPSTFTETTLYR) 

var veldig lagt og hadde ingen uprotolyserte klippeseter, men det er ikke unikt for tyreoglobulin 

ifølge søkeverktøyet BLAST(88). Carry-over ble utelukket da peptidet ikke var å finne i de 

blanke kjøringene før og etter denne parallellen. Siden peptidet ikke er unikt og kun er tilstede 

i en av parallellene kan dette tenkes å skyldes uspesifikk binding. 

 

Fra ekstraktet med denaturert protein ble det funnet tre forskjellige peptider. Peptidet 

QKPANVLNDAQTK ble funnet i ekstraktet til alle tre paralleller, men som peptidet ovenfor, 

er heller ikke dette peptidet unikt for tyreoglobulin ifølge BLAST, og kan dermed komme fra 

andre kilder. Peptidet VTGGQPACESPR og signaturpeptidet VIFDANAPVAVR ble også 

funnet i ekstraktet til hver sine paralleller av de tre parallellene. Begge disse peptidene er unike 

for tyreoglobulin, og disse peptidene er ikke å finne i de blanke analysene som ble kjørt før hver 

av parallellene. Derfor skyldes de nok heller ikke disse carry-over fra andre prøver eller under 

prøveopparbeidelsen. Det kan tenkes at denatureringen av proteinet ikke har fungert 
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tilstrekkelig og at det er derfor disse peptidene har dukket opp i disse parallellene. En annen 

mulig forklaring er også her at det fortsatt er noe uspesifikk binding. 

Figur 5.8: Ekstrahert ionekromatogram med topp for VIF alle fire betingelser fra immunoekstraksjon med E44. Her ser man fine topper med 
høye signaler for rett m/z-verdi for ubehandlet protein og en svakere topp for en parallell med denaturert protein, men ingen signal for VIF 
for de resterende parallellene med behandlet protein. 

 

Disse funnene tyder på at både E40 og E44 har en konfigurasjonsavhengig epitop, siden 

tyreoglobulin kun er ekstrahert i stor grad når proteinstrukturen er intakt. På grunn av at det ble 

observert noen enkeltstående peptider unike for tyreoglobulin, så er det nødvendig å gjøre disse 

forsøkene flere ganger, slik at det kan utelukkes at tyreoglobulin ekstraheres fra lineært protein 

selv i liten grad. Det kan også hende at det er nødvendig med høyere temperaturer eller at 

denaturering eller reduksjon og alkylering alene ikke strekker proteinet ut i tilstrekkelig grad 

og at både denaturering, reduksjon og alkylering må utføres samtidig for å ødelegge proteinets 

tredimensjonale struktur tilstrekkelig godt.  

 

5.3 Verifisering av metode ved bruk av mAb med kjent konfigurasjon  

Oppsettet skissert i denne oppgaven er tenkt å kunne brukes for å undersøke 

epitopkonfigurasjon. For å evaluere dette oppsettet ble det gjort et eksperiment med et antistoff 
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med kjent epitopkonfigurasjon. Det lineære ProGRP antistoffet E146 ble brukt for dette 

forsøket og serum ble brukt som fortynningsmatriks (ProGRP 250 ng/mL, n=3). Siden 

antistoffets er kjent som lineær på forhånd og ProGRP sekvensen ikke inneholder disulfidbroer, 

så forventes det at E146 skal fange ProGRP for alle betingelser (89). Det kan likevel forekomme 

forskjeller i dekningsgrad, da protolysen kan variere, men intensiteten til signaturpeptidet 

NLLGLIEAK bør være ganske lik.  

  

Tabell 5.9: Dekningsgrad ProGRP under forskjellige betingelser. 

 ProGRP (n=3) 

Ʃ Dekningsgrad intakt protein 57.6 % 

Ʃ Dekningsgrad redusert og alkylert protein 77.6 % 

Ʃ Dekningsgrad denaturert protein 80.0 % 

Ʃ Dekningsgrad denaturert, redusert og alkylert protein 58.4 % 

 

Resultatene fra disse forsøkene viste at ProGRP ble ekstrahert under alle fire betingelser, men 

at dekningsgraden var betydelig høyere for redusert og alkylert og for denaturert ProGRP 

(Tabell 5.9). Dette kan skyldes variasjoner i protolysens effektivitet, siden ProGRP er et lite 

protein så vil treff på kun et ekstra peptid gi stort utslag på dekningsgraden. Tabell 5.10 viser 

at ProGRP signaturpeptidet NLLGLIEAK var å finne, med intensitet rundt 1.0 E7 under alle 

betingelser og aller høyest intensitet for siste betingelse hvor proteinet går gjennom både 

denaturering, reduksjon og alkylering.  Dette tyder på at metoden kan vise at epitopen er lineær, 

da den har fanget ProGRP for alle betingelser med signaturpeptidet tilstede ved alle betingelser, 

uten signifikante forskjeller i signalintensitetene (p>0.1).  

 

Tabell 5.10: Gjennomsnittlig signal intensitet for signatur peptid NLLGLIEAK. 

 

Disse resultatene viser at ProGRP og ProGRP antistoffet E146 kan brukes til å bekrefte at dette 

oppsettet kan sjekke om en epitop er lineær eller konfigurasjonsavhengig. For å få et sterkere 

datagrunnlag er det ønskelig å utføre dette forsøket med flere kjente lineære antistoffer, samt 

kjente konfigurasjonsavhengige antistoffer, for både ProGRP og for andre proteiner. 

 Signal intensitet 

Gjennomsnittlig intensitet intakt ProGRP 2.23 E7 (RSD 47.3 %) 

Gjennomsnittlig intensitet redusert og alkylert ProGRP 2.16 E7 (RSD 64.9 %) 

Gjennomsnittlig intensitet denaturert ProGRP 3.77 E7 (RSD 1.3 %) 

Gjennomsnittlig intensitet denaturert, redusert og alkylert ProGRP 4.29 E7 (RSD 28.8 %) 
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6 Konklusjon og videre arbeid  

I denne oppgaven var det i utgangspunktet et ønske om å utvikle en metode for bestemmelse av 

tyreoglobulin basert på epitopfisking. Innledende forsøk med epitopfisking ga ingen klare 

resultater og det ble derfor besluttet at det var hensiktsmessig å først prøve å skaffe informasjon 

om antistoffenes epitoper ved bruk av en LC-MS/MS basert metode.  

Det er i oppgaven skissert en metode som er vist seg lovende for undersøkelse av et antistoffs 

epitop. Metoden går ut på å gjøre en immunoekstraksjon med antistoffet festet på magnetiske 

kuler under forskjellige betingelser som påvirker proteinets tredimensjonale struktur. Et 

antistoff som binder til en lineær epitop vil antistoffet kunne binde godt til både intakt og et 

utbrettet protein og dermed gi gode ekstraksjoner for alle fire betingelser brukt i denne metoden. 

Er det derimot en konfigurasjonsavhengig epitop som antistoffet binder til, vil ikke på samme 

måte kunne binde godt til et utbrettet epitop og derfor kun gi gode ekstraksjoner for et intakt 

protein.  

Resultatene viser at metoden fungerer for å undersøke epitopkonfigurasjon. Videre ser det ut til 

at det er nødvendig å utføre både denaturering og reduksjon og alkylering. Dette innebærer at 

den endelige metoden må bestå av en betingelse med både denaturering og reduksjon og 

alkylering. I tillegg til en betingelse med ubehandlet protein. 

I arbeidet med denne oppgaven ble det utført en del forsøk som burde utføres flere ganger for 

å få et bedre datagrunnlag. Noen essensielle forsøk som burde vært utført ble ikke utført av 

tidsmessige grunner. Det er derfor aktuelt å blant annet gjennomføre forsøkene med 

immunoekstraksjon av tyreoglobulin fra kompleks matriks med de tyreoglobulin antistoffene 

man ikke har testet, for å undersøke disses epitop egenskaper. Det er også aktuelt å gjennomføre 

et forsøk for å undersøke om det er interferens fra endogen tyreoglobulin i serum. Dette kan 

gjennomføres med en immunoekstraksjon av serum som ikke spikes med tyreoglobulin. I 

tillegg bør det utføres flere forsøk med antistoffer for flere andre proteiner som man kjenner til 

epitopenes egenskaper på forhånd, for å verifisere metoden. For dette formålet er det flere godt 

karakteriserte antistoffer for ProGRP og for hCG med både lineære og konfigurasjonsavhengige 

epitoper som kan benyttes. 

Etter gjennomføring av disse manglende forsøkene kan man benytte metoden for screening av 

flere antistoffer. Slik at man deretter kan starte med nye epitopfiskingsforsøk 
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Appendiks 
Dekningsgrad etter epitopfisking av antistoffene E44, E45 og I24 (Kapittel 5.1.3.) 

 

 

Figur A.1: (a) Dekningsgrad (15.97 %) av tyreoglobulin i supernatanten fra E44 epitopfisking. (b) Dekningsgrad (13.80 %) av tyreoglobulin 

i eluatet fra E44 epitopfisking. De grønne feltene viser de delene av proteinets sekvens som er identifisert med en høy sikkerhet i Protome 

Discoverer. De gule feltene representerer de delene av sekvensen som er identifisert med en mindre høy sikkerhet og de røde feltene 
representerer delene av sekvensen som er identifisert med en svak sikkerhet. 

 

 

 
Figur A.2: (a) Dekningsgrad (11.56 %) av tyreoglobulin i supernatanten fra E45 epitopfisking. (b) Dekningsgrad (7.98 %) av tyreoglobulin i 

eluatet fra E45 epitopfisking. De grønne feltene viser de delene av proteinets sekvens som er identifisert med en høy sikkerhet i Protome 
Discoverer. De gule feltene representerer de delene av sekvensen som er identifisert med en mindre høy sikkerhet og de røde feltene 
representerer delene av sekvensen som er identifisert med en svak sikkerhet. 

 

 

 

Figur A.3: (a) Dekningsgrad (27.57 %) av tyreoglobulin i supernatanten fra I24 epitopfisking. (b) Dekningsgrad (15.21 %) av tyreoglobulin 

i eluatet fra E45 epitopfisking. De grønne feltene viser de delene av proteinets sekvens som er identifisert med en høy sikkerhet i Protome 
Discoverer. De gule feltene representerer de delene av sekvensen som er identifisert med en mindre høy sikkerhet og de røde feltene 
representerer delene av sekvensen som er identifisert med en svak sikkerhet. 
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