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Sammendrag 
Proteiner har i nyere tid fått en økt interesse som biomarkører for progresjon av 

sykdomsforløp, effekt av terapeutiske intervensjoner og doping. Dette har skapt et behov for 

analyseteknikker med høy nøyaktighet og sensitivitet som kan detektere små mengder protein 

i kompliserte matrikser. I denne oppgaven ble det karakterisert et nytt konsept for 

bestemmelse av proteiner, i form av papir-basert immunoekstraksjon etterfulgt av analyse 

med LC-MS/MS. Glykoproteinet humant koriongonadotropin (hCG) ble brukt som 

modellanalytt under denne oppgaven. 

 

Bestemmelse hCG ble først undersøkt ved bruk av immunoekstraksjon på voksprintet 

filterpapir med adsorbert antistoff, med påfølgende ekstraksjon og massespektrometrisk 

deteksjon. Sammenlignet med in-solution analyser resulterte denne metoden i lave signaler 

for hCG, og en høy grad av uspesifikk binding av hCG til analysepapiret. Bruken av blokke-

buffer og ulike vaskevolum etter prøvepåsetting ble undersøkt i et forsøk på å redusere 

graden av uspesifikke interaksjoner. Ulike konsentrasjoner av BSA som blokke-buffer hadde 

liten innvirkning på graden av uspesifikke interaksjoner, men det ble vist en reduksjon i 

signal for hCG ved økende mengder vaskeløsning, potensielt som følge av at uspesifikt 

tilkoblet hCG ble vasket bort fra papiret. Totalt sett ble denne metoden vurdert å ha flere 

utfordringer, men potensiale som analyseteknikk. 

 

En metode for bestemmelse av hCG basert på immunoekstraksjon med kovalent immobilisert 

antistoff på polymerisert filterpapir, etterfulgt av ekstraksjon og massespektrometrisk 

deteksjon ble undersøkt. Filterpapir polymerisert med HEMA ble enten ko-polymerisert med 

VDM eller syntetisert med TSCl for å danne «ankerpunkter» for kovalent immobilisering av 

antistoff. Ved denne tilnærmingen ble det observert en betydelig høyere signalintensitet for 

hCG og redusert grad av uspesifikk binding av hCG til papiret, sammenlignet med første 

undersøkte metode for bestemmelse av hCG.  

 

En konsentrasjonskurve for hCG ble undersøkt i serum for alle typer papir, som viste god 

korrelasjon mellom signalintensitet for hCG og undersøkt hCG-konsentrasjon for både 

HEMA-VDM- (R2 = 0,996) og HEMA-TSCl-polymerisert papir (R2 = 0,999). Sammenlignet 

med de to typene polymerisert papir, ga ubehandlet filterpapir opphav til en omtrentlig 7 

ganger lavere signalintensitet for hCG, og noe dårligere korrelasjon (R2 = 0,965). 
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Sammenlignet med konsentrasjonskurver for hCG i mindre kompliserte matrikser kunne man 

for begge typene polymerisert papir se en betydelig nedgang i graden av uspesifikke 

interaksjoner mellom hCG og papiret. Det ble med dette konkludert at beste ytelse i relasjon 

til immunoekstraksjon og deteksjon av hCG i serum ble oppnådd ved bruk av polymerisert 

filterpapir med kovalent immobilisert antistoff. 
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1  Forkortelser og begrep 
 

µPads   Microfluidic paper-based analytical devices 

AB   Antibody / antistoff 

ABC   Ammoniumbikarbonat 

AIBN   2,2´azobis(2-methylpropinonitrile) 

BSA   Bovint serumalbumin 

CID   Kollisjonsindusert dissosiasjon 

CPDA-1  Citrat fosfat dekstrose-adenin 

cps   Counts per second 

DBS   Dried blood spots 

DMF   N,N-Dimethylformamide anhydrous 

DMS   Dried matrix spots 

DPPH   2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl hydrate 

DTT   1,4-ditiotretiol 

ELISA   Enzyme linked immunosorbent assays 

ESI   Elektrosprayionisering 

hCG   Humant koriongonadotropin 

hCGa   a-subenheten av hCG 

hCGb   b-subenheten av hCG 

HEMA   2-hydroxyethyl methacrylate 

HPLC   Væskekromatografi 

ID   Indre diameter 

IE   Internasjonale enheter 

IAA   2-jodeddiksyre 

kDa   Kilodalton 

LC-MS  Væskekromatografi koblet til massespektrometri 

LC-MS/MS  Væskekromatografi koblet til Tandem massespektrometri 

m/z   Masse-ladningsforhold 

MFA   Mobilfase A 

MFB   Mobilfase B 

MS   Massespektrometri 

Mw   Molekylvekt 
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P-ELISA  Paper-ELISA 

PBS   Phosphate buffered salin 

Q1   Første kvadrupol 

Q2   Andre kvadrupol 

Q3   Tredje kvadrupol 

QqQ   Trippel kvadrupol 

rpm   Revolutions per minute / Omdreininger per minutt 

SRM   Selektiv reaksjonsmonitorering 

TCEP   Tris-(2-karboksyetyl)-fosfin 

TMSPM  3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate 

Tosyl / TSCl  p-toluenesulfonyl chloride 

VDM   2-Vinyl-4,4-dimethylazaltone 

WADA  World Anti-Doping Agency 
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2  Innledning 
 

2.1   Bakgrunn 
Proteiner har et mangfold av funksjoner i en rekke ulike biologiske prosesser og har et stort 

potensiale som markører for progresjon av sykdom, effekt av terapeutisk behandling, og 

doping (1). Grunnet dette har utviklingen av nøyaktige og effektive teknikker for 

bestemmelse av proteiner i biologiske matrikser fått en viktig rolle innen bioanalyse og 

analytisk kjemi. Forekomsten av proteiner i biologiske matrikser kan variere i stor grad, fra 

mg/mL for albumin, til pg/mL for cytokiner (2). Dette har nødvendiggjort utviklingen av 

analytiske metoder med høy sensitivitet og spesifisitet for analyse av proteiner i svært 

komplekse prøver. 

 

Immunoassays, antistoff-baserte metoder for bestemmelse av et stoff i en løsning, er kjent 

som en av de mest sensitive teknikkene for proteinbestemmelse. En av de oftest brukte 

teknikkene for kvantitativ proteinanalyse med immunoassay er Enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA), der deteksjonen av proteiner medfører en målbar respons, 

ofte i form av en fargereaksjon (3). Tross sin svært høye sensitivitet kan ELISA medføre 

falske positive resultater som følge av utilstrekkelig spesifisitet (4), og er derfor i visse 

tilfeller uegnet for analyse av proteiner som gjennom biologiske prosesser kan ha en delvis 

modifisert struktur.  

 

Som deteksjonsmetode har tandem massespektrometri (MS/MS) blitt fastslått som den 

viktigste teknikken for kvantitativ bestemmelse av proteiner på bakgrunn av sitt potensiale 

for ekstremt høy sensitivitet og spesifisitet (5). En annen viktig analyseteknikk er bruken av 

antistoffer for å «fange» proteiner, som tas i bruk for opprensning og oppkonsentrering av 

biologiske prøver, gjennom immunoekstraksjon (6). I nyere tid har kombinasjonen av 

immunoekstraksjon og LC-MS/MS blitt argumentert for å være den mest lovende teknikken 

for analyse av proteiner i komplekse prøver (7), der det har blitt rapportert karakterisering av 

mer enn 150 forskjellige målsubstanser i komplekse prøver og deteksjonsgrenser ned til 

pg/mL-nivåer (8).  
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Bruken av papir som analytisk hjelpemiddel daterer helt tilbake til tidlig 1800-tall gjennom 

bruken av lakmus-papir som pH-indikator (9). Papirbaserte analysemetoder, ofte kalt 

microfluidic paper-based analytical devices (µPads), ble først utviklet og beskrevet av 

Whitesides et al i 2004 i et ønske om å lage et effektivt og billig diagnostisk verktøy som var 

enkelt å ta i bruk (10). Bruken av µPads innen kjemisk analyse ble deretter beskrevet av 

Martinez et al i 2007, som markerte starten på en betydelig økt interesse for bruken av µPads 

til analytiske formål (11). Som materiale for prøvepåsetting og prøveopparbeidelse har papir 

flere praktiske egenskaper i form av kapillær-basert transportevne av væske, høy 

absorbsjonsevne i forhold til overflateareal og evne til å lagre reaktive substanser innad i 

papirets fibernettverk. Dette kombinert med lave kostnader og gode egenskaper for frakt og 

oppbevaring har sementert µPads som en plattform med stort potensiale som analytisk 

verktøy (12). Et eksempel på en ofte anvendt papirbasert prøvetakingsteknikk er Dried Blood 

Spots (DBS), som brukes til blant annet nyfødtscreening og diagnose av smittbare 

sykdommer. µPads har blitt undersøkt som verktøy for prøvepåsettelse og -opparbeidelse ved 

proteinanalyse, med hittil noe begrensede applikasjonsområder (12, 13). Ettersom deteksjon 

av analytt i hovedsak baserer seg på kolorimetri, luminescens eller elektrokjemisk deteksjon 

for de fleste papir-baserte analytiske metoder (14), har µPads sett begrenset bruk for 

bestemmelse av proteiner forekommende i lave konsentrasjoner i komplekse matrikser.  

 

Immobilisering av antistoffer på faste overflater til analytiske formål har allerede blitt 

beskrevet med stor suksess for blant annet ELISA (15) og analytiske kolonner brukt til 

prøveopprensning (16). Immobilisering av antistoff har også blitt gjennomført på papir for 

danne et verktøy for prøvetaking og samtidig klargjøring av den påsatte prøven for selektiv 

opprensning (17). I relasjon til dette har flere metoder for immobilisering av antistoffer på 

cellulose blitt beskrevet, med varierende styrke for interaksjonene som dannes mellom papir 

og antistoff (18).  
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2.2   Hensikt 
Hovedformålet for denne oppgaven var å gjøre en innledende karakterisering av en metode  

for kombinert prøvetaking og klargjøring for selektiv prøveopprensning av biologiske prøver 

for proteinanalyse. Dette ble utført gjennom bruken av papirbasert immunoekstraksjon med 

påfølgende LC-MS/MS-deteksjon, med glykoproteinet hCG som modellanalytt. For å oppnå 

dette ble ulike måter for immobilisering av antistoff til papir evaluert. 

 

Følgende delmål ble satt for å karakterisere de ulike immobiliseringsmetodene: 

 

-   Bestemme omfanget av, og fastslå måter å begrense graden av uspesifikk binding av 

hCG til filterpapiret 

-   Sammenligne strukturelle egenskaper for ubehandlet filterpapir og polymerisert 

filterpapir 

-   Sammenligne effektivitet, spesifisitet og reproduserbarhet ved immunoekstraksjon av 

hCG for ubehandlet papir med adsorbert antistoff og polymerisert papir med kovalent 

immobilisert antistoff 
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3  Teori 
 

3.1   Biomarkører 
Biomarkører er målbare biologiske substanser eller responser som kan benyttes som 

indikatorer for biologiske prosesser, sykdomsforløp eller farmakologisk respons ved 

terapeutisk behandling (1). En stor andel av kliniske biomarkører utgjøres av proteiner, som 

kan måles i biologiske matrikser som fullblod, serum, plasma og urin. Avhengig av hvilken 

tilstand som undersøkes kan det være relevant å gjøre en kvalitativ eller kvantitativ måling av 

disse proteinene. Kvalitative målinger gjøres for å bekrefte eller avkrefte tilstedeværelsen av 

biomarkøren, og kvantitative målinger brukes for å undersøke biomarkørens konsentrasjon i 

den aktuelle matriksen (19). 

 

3.1.1   hCG som modellanalytt 
Humant koriongonadotropin (hCG) er et hormon som produseres i trofoblastene i morkaken 

under svangerskap, og kan brukes som biomarkør for en rekke tilstander (20). hCG spiller en 

viktig rolle under start og progresjon av graviditet, og produseres i svært lave nivåer (< 5,4 

mIE/mL) hos friske menn og ikke-gravide kvinner. Grunnet dette brukes deteksjon av hCG i 

urinprøver som en indikasjon på graviditet. hCG kan også produseres i større mengder av 

både menn og ikke-gravide kvinner ved visse kreftformer og kan i den sammenheng 

anvendes som tumor-markør, hovedsakelig ved testikkel- eller ovariekreft (21). hCG kan 

også brukes i behandlingen av infertilitet hos kvinner ved å indusere ovulasjon og i 

behandlingen av hypogonadisme hos menn (22). hCG bidrar til økt egenproduksjon av 

testosteron hos menn og kan derfor anvendes som et prestasjonsfremmende dopingmiddel, og 

for å redusere bivirkningene relatert til bruken av anabole steroider (23). Grunnet dette står 

hCG oppført på dopinglisten til World Anti-Doping Agency (WADA), og er forbudt å ta i 

bruk av mannlige utøvere i og utenfor konkurranse (24). 

 

Struktur 

hCG (Mw = 37,5 kDa) er et glykoproteinhormon bestående av to subenheter, subenhet a 

(hCGa) og subenhet b (hCGb), som danner en heterodimer bundet sammen av ikke-

kovalente interaksjoner. hCG tilhører en gruppe med dimere glykoproteinhormoner, som 

inkluderer luteiniserende hormon, tyreoideastimulerende hormon og folikkelstimulerende 
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hormon. Disse hormonene har felles a-subenhet-struktur og unike b-subenhet-strukturer.  

hCGa består av 92 aminosyrer (Mw = 14 kDa), to karbohydratkjeder og fem intramolekylære 

disulfidbindinger. hCGb består av 145 aminosyrer (mW = 23,5 kDa), seks karbohydratkjeder 

og seks intramolekylære disulfidbindinger (25, 26). Disulfidbindingene dannes mellom 

sidekjedene til aminosyren cystein og bidrar til å opprettholde internstrukturen til 

subenhetene. I hver av subenhetene danner tre av disse disulfidbindingene en cysteinknute 

som bidrar til å stabilisere subenhetene, samt å gi opphav til deres sløyfe-aktige struktur (27, 

28). hCGa har en konstant struktur, i motsetning til hCGb som finnes i flere isoformer. 

Biologiske variasjoner kan påvirke strukturen til hCGb i form av adskillelse av subenhetene, 

hyperglykosylering eller degradering av strukturen (29). En grafisk fremstilling av hCG er 

gitt i Figur 3.1.  

 

Figur 3.1: hCG, satt sammen av hCGa (rød) og hCGb (grønn og svart). Figur modifisert og 

hentet fra (30) 
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3.2   Proteinanalyse ved hjelp av LC-MS/MS 
Utviklingen av analysemetoder for bestemmelse av proteiner og peptider i biologiske prøver 

har fått økt interesse på bakgrunn av nylige fremskritt innen forskning og medisinsk 

behandling. Utviklingen av protein - og peptidbaserte legemidler og økt kunnskap om peptid-

baserte biomarkørers rolle ved sykdom har skapt et behov for nøyaktige og effektive 

proteinbaserte analysemetoder. I motsetning til de fleste mindre kompliserte biologiske 

molekyler og ikke-biologiske legemidler har proteiner store og kompliserte strukturer. Dette i 

kombinasjon med andre matrikskomponenter kan medføre utfordringer for den anvendte 

analysemetoden, gjennom kontaminasjon, signalundertrykking og falske positive resultater 

(31, 32). Utviklingen av en prøveopparbeidelse og analytisk metode som er skreddersydd for 

proteinet som undersøkes er derfor nødvendig for å sikre god repeterbarhet og effektivitet. 

 

3.2.1   Prøveopparbeidelse 
Prøveopparbeidelse av biologiske prøver er et avgjørende trinn innen proteinanalyse. For å 

forsikre at prøven som analyseres er kompatibel med anvendt analyseinstrument er det ofte 

nødvendig å gjennomføre en opprensning, og til tider en oppkonsentrering. Grunnet den store 

forskjellen i fysiske og kjemiske egenskaper for ulike proteiner finnes det ingen felles metode 

for prøveopparbeidelse for alle biologiske prøver (33). 

 

Bottom-up-strategi 

Det anvendes hovedsakelig to prinsipper for prøveopparbeidelse ved proteinanalyse med LC-

MS/MS, top-down og bottom-up. Førstnevnte strategi baserer seg på at proteiner introduseres 

i analyseinstrumentet intakte, der proteinets intakte og fragmenterte masser analyseres (34). 

Bottom-up er en strategi som innebærer at det utføres en kjemisk eller enzymatisk spaltning 

av proteinet før introduksjon til analyseinstrumentet, der peptider spesifikke for det 

undersøkte proteinet analyseres (35). Dette er den mest anvendte strategien for bestemmelse 

av proteiner ved bruk av LC-MS/MS, og er velegnet ved analyse av proteiner forekommende 

i lave konsentrasjoner i biologiske prøver grunnet høye deteksjonsgrenser og god separasjon 

(36, 37). Ulemper med strategien inkluderer blant annet muligheten for ufullstendig spaltning 

av proteiner og svært komplekse prøver, som krever at man har gode forkunnskaper til 

signaturpeptidene som undersøkes (37). Enzymatisk spaltning av proteiner til peptider for 

bottom-up analyse gjøres oftest med enzymet trypsin, grunnet dets høye spesifisitet og 

effektivitet. Trypsin spalter proteiner ved karboksylterminalen mellom lysin og arginin, 
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forutsatt at disse aminosyrene ikke er direkte bundet til prolin. Proteolyse med trypsin 

generer peptider med massetall og ladning som er godt egnet for analyse med LC-MS/MS 

(36). For visse proteiner er det nødvendig å gjøre de aktuelle aminosyrene mer tilgjengelige 

for proteolyse ved å bryte ned proteinets tertiærstruktur. Dette gjennomføres ofte ved å utføre 

en reduksjon av proteinets disulfidbindinger med et reduksjonsreagens som 1,4-ditiotretiol 

(DTT) eller tris-(2-karboksyetyl)-fosfin (TCEP), etterfulgt av alkylering med 2-jodeddiksyre 

(IAA) for å forhindre gjendanning av bindingene (38, 39). Prinsippet for bottom-up 

prøveopparbeidelse er vist i Figur 3.2.  

 

Figur 3.2: Grafisk fremstilling av prinsippet for bottom-up som prøveopparbeidelsesstrategi 

ved proteinanalyse, med påfølgende væskekromatografi koblet til massespektrometri (LC-

MS). 

 

Ved tryptisk proteolyse av hCG dannes peptider med aminosyresekvenser som er unike for 

hCGa og hCGb, kalt signaturpeptider. De tryptiske signaturpeptidene aT2 og bT5 har 

aminosyresekvenser spesifikke for henholdsvis hCGa og hCGb, og er fremstilt i Figur 3.3. 

(26). 

 

 

Figur 3.3: Skjematisk fremstilling av a) hCGa: 1-92 og aT2: 36-42 og b) hCGb: 1-145 og bT5: 44-

60. Hentet og modifisert fra (26). 
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Immunoekstraksjon 

Immunoekstraksjon har i nyere tid blitt kombinert med bottom-up prøveopparbeidelse av 

proteiner for å oppnå god oppkonsentrering og opprensning av biologiske prøver, og baseres 

på bruken av antistoffer med høy affinitet for spesifikke målsubstanser (37). Ved analyse av 

proteiner i serum og plasma utgjør de 20 oftest forekommende proteinene 98 % av den totale 

proteinmassen (40). Dette innebærer at det ved analyse av proteiner som er naturlig 

forekommende i svært lave konsentrasjoner også vil være tilstede en stor mengde andre 

proteiner. Dette kan skape utfordringer under analysen i form av redusert kapasitet av 

anvendte separasjonsmetoder, ionesuppresjon ved bruk av elektrospray og et begrenset 

dynamisk område i MS (37). Ved bruken av immunoekstraksjon er det mulig å isolere 

proteiner forekommende i små mengder fra komplekse prøver, med svært høy spesifisitet. 

Dette gjøres som regel ved at antistoffer spesifikke for en gitt målsubstans først 

immobiliseres på en fast overflate. Slik immobilisering har blitt demonstrert i 96-

brønnsformat og på magnetiske kuler (37), og demonstreres i denne oppgaven på 

cellulosebasert filterpapir. Prøveløsningen tilsettes, og interaksjoner dannes mellom antistoff 

og målsubstans. Deretter fjernes matriks og ubundet målsubstans ved å gjennomføre en 

vaskeprosedyre, før målsubstansen ekstraheres fra antistoffene til en løsning egnet for videre 

analyse (37). Under denne oppgaven ble monoklonalt antistoff E27 brukt til 

immunoekstraksjon av hCG, et antistoff som har blitt vist å være selektiv for intakt hCG 

heterodimer, fri hCG b-subenhet, nicked hCG b heterodimer, nicked fri hCG b-subenhet og 

hCG b-core fragment (41). Prinsippet for immunoekstraksjon på cellulosepapir er fremstilt i 

Figur 3.4, og prinsippet for immobilisering av antistoff til cellulosepapir står beskrevet i 

avsnitt 3.4. 

 

 

Figur 3.4: Grafisk fremstilling av prinsippet for immunoekstraksjon. 
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3.2.2   LC-MS/MS 
Væskekromatografi i kombinasjon med massespektrometri har blitt etablert som et viktig 

verktøy for separasjon og deteksjon av proteiner på bakgrunn av høy sensitivitet, selektivitet 

og nøyaktighet (29, 42). Mange naturlig forekommende proteiner i biologiske matrikser som 

blod- eller urinprøver eksisterer i svært lave konsentrasjoner. Dette nødvendiggjør bruken av 

analyseinstrumenter med lave deteksjonsgrenser og høy nøyaktighet hvis det er ønsket å 

undersøke små endringer i proteinkonsentrasjoner i forhold til referanseverdier. Under denne 

oppgaven ble analyse av hCG utført ved separasjon over en C18-kolonne, etterfulgt av 

deteksjon med et trippel kvadrupol (QqQ) massespektrometer.  

 

Selektiv reaksjonsmonitorering 

Selektiv reaksjonsmonitorering (SRM) er en svært selektiv og sensitiv metode ofte brukt ved 

kvantitativ analyse av proteiner med QqQ. Ved SRM brukes den første (Q1) og siste (Q3) 

kvadrupolen som et filter for seleksjon av henholdsvis peptidioner og fragmentioner med 

bestemte m/z-verdier. Den andre (Q2) kvadrupolen fungerer som en kollisjonscelle der 

peptidioner selektert fra Q1 kolliderer med en inert kollisjonsgass (ofte helium eller argon) og 

fragmenteres i en prosess kalt kollisjonsindusert dissosiasjon (CID). Ønsket fragmention 

passerer så Q3, og detekteres. Ved bruk av SRM vil man eliminere signaler fra potensielt 

interfererende substanser, få redusert bakgrunnsstøy, og få lavere deteksjonsgrenser som 

følge av at signalforholdet mellom analytt og støy øker. Dette gjør SRM svært godt egnet 

som metode for analyse av proteiner forekommende i svært lave konsentrasjoner i komplekse 

prøver (32, 43, 44). 

 

Fragmentering av proteiner 

Ved bruk av SRM-modus til kvantifisering av proteiner er det nødvendig ha god kjennskap til 

proteinene som analyseres, og hvilke peptidioner og fragmentioner disse proteinene gir 

opphav til. For å beskrive fragmentene som kan dannes fra et peptidion brukes en 

nomenklatur som baseres på om fragmenteringen fant sted før, i, eller etter peptidets 

amidbinding. Dette betegnes med henholdsvis a, b og c i retning peptidets N-terminal, og x, y 

og z i retning peptidets C-terminal (Figur 3.5). Den oftest forekommende fragmentering av 

peptider skjer i b- og y-posisjon (45). 
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Figur 3.5: Nomenklatur for peptidioner dannet under kollisjonsindusert dissosiasjon. Oftest 

forekommende er y- og b-fragmentioner. 

 

Analyse av hCG 

Ved analyse av hCG med tandem massespektrometri utføres først en fragmentering av 

signaturpeptidene aT2 og bT5 (beskrevet i avsnitt 3.2.1), der fragmentioner spesifikke for 

aT2 og bT5 brukes som kvantitative og kvalitative markører for intakt hCG.  

 

 

3.3   Papirbasert prøvetaking og prøveopparbeidelse 
Bruken av papir som prøvepåsettingsmateriale har i senere tid fått betydelig økt interesse som 

forskningsområde, hovedsakelig innen utviklingen av verktøy for biokjemisk analyse, 

medisinsk diagnose og rettsmedisin (46, 47). Hovedargumentene for papir som materiale for 

prøvetaking og prøveopparbeidelse er lave kostnader, høy stabilitet for påsatt prøve og gode 

egenskaper for transport og lagring. 

 

3.3.1   Dried blood spots 
Dried blood spots (DBS) er en prøvetakningsteknikk først beskrevet av Guthrie et al (48) der 

blod trekkes fra finger, hæl eller tå og påføres på et DBS-kort med høy absorbsjonsevne, 

oftest cellulosebasert. Blodet las mette papiret og tørkes ved romtemperatur. En papirsirkel 

mettet med blod stanses ut fra kortet og overføres til en ekstraksjonsvæske som ved optimale 

forhold ekstraherer ønsket analytt fra blodet, uten å ekstrahere matrikskomponenter. Deretter 

gjennomføres som regel en analyse av analytten med LC-MS/MS (49, 50). Andre 

væskebaserte matrikser enn blod (plasma, serum, urin, spytt) kan også undersøkes med 

samme prinsipp, og kalles da Dried matrix spots (DMS) (51). DBS og DMS har en rekke 
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fordeler som prøvetagningsteknikk, inkludert lavt prøveforbruk, ingen krav til forbehandling 

av prøve før prøvepåsetting, og minimal infeksjonsrisiko. Det er også visse utfordringer ved 

teknikken som bør tas i betraktning, blant annet at den gir opphav til relativt små 

prøvevolum, og det kan være stor variasjon i utbytte ved prøveekstraksjon (52). Bruken av 

DBS som verktøy for proteinanalyse har blitt relativt lite utforsket. Rosting et al (13, 53) har 

demonstrert bruken av vannløselig cellulose som prøvepåsettingsmateriale til LC-MS/MS-

analyse av proteiner i fullblod. Denne metoden viste god ytelse, men for lav sensitivitet for å 

muliggjøre deteksjon av proteiner naturlig forekommende i svært lave konsentrasjoner. 

 

3.3.2   ELISA 
Enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) er en ofte anvendt analyseteknikk som 

brukes for å detektere og kvantifisere en rekke substanser, som peptider, proteiner og 

hormoner. ELISA baserer seg på at et antistoff spesifikt for substratet som undersøkes festes 

til en solid overflate. Substratet som analyseres «fanges» av antistoffet ved prøvepåsetting, og 

en vaskeprosedyre gjennomføres som fjerner prøvematriks og ubundet substrat. Et nytt 

antistoff som også er spesifikt for substratet bindes til substratet, og en reagens tilsettes som 

reagerer med det sist tilsatte antistoffet, og danner en målbar respons oftest i form av en 

fargereaksjon. Fargeintensiteten som oppnås brukes til å måle konsentrasjonen til substratet 

(3, 54). ELISA har tradisjonelt blitt utført på 96-brønnsplater, men på bakgrunn av de mange 

fordelene ved papir som analyseplatform nevnt under avsnitt 3.3 har ELISA-teknikken også 

blitt demonstrert med papir som overflatemateriale (P-ELISA) (55). En teknikk som minner 

sterkt om P-ELISA sees ofte brukt i form av urinprøvestrimler og graviditetstester, der et 

målsubstans kobles til et antistoff og danner en fargereaksjon. Slike tester skilles fra ELISA 

på bakgrunn av mangelen på et trinn for kvantifisering av målsubstansen. ELISA ansees som 

en svært spesifikk og sensitiv analyseteknikk, men metoden har også visse ulemper. 

Antistoffene som tas i bruk er svært spesifikke for substratet som analyseres, som gjør at 

mutasjoner eller strukturelle endringer hos substratet kan gi falske negative resultater. Falske 

positive resultater kan også være et problem av samme årsak, eller som følge av 

matrikseffekter (15). Prinsippet for ELISA er vist i Figur 3.6. 
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Figur 3.6: Prinsipp for ELISA. Fangende antistoff, målsubstans og detekterende antistoff 

danner et kompleks som aktiverer et reagens som medfører en detekterbar fargerespons. 

Hentet og modifisert fra (54) 

 

3.3.3   Papir-basert immunoekstraksjon i kombinasjon med LC-MS 
Kombinasjonen av papir-basert immunoekstraksjon og LC-MS-analyse har ikke blitt tidligere 

beskrevet, og er hovedfokuset for eksperimentene utført i denne oppgaven. Med denne 

analyseteknikken er det ønsket å kombinere den lave kostnaden og de praktiske fordelene ved 

papir-basert prøveopparbeidelse og prøvetagning med de lave deteksjonsgrensene og den 

høye nøyaktigheten man oppnår ved analyse med LC-MS. Kort oppsummert utføres 

teknikken ved at et antistoff spesifikt for substratet som analyseres festes på overflaten til en 

papir-basert overflate (i likhet med P-ELISA) før prøvepåsetting. Antistoffet fanger 

substratet, som gjør det mulig å vaske bort eventuelle forurensninger, ubundet substrat og 

overflødig prøvematriks. Deretter ekstraheres substratet fra antistoffet til et egnet medium 

som analyseres med LC-MS.  

 

Ved å kombinere papirbasert immunoekstraksjon med LC-MS er det ønsket å bekjempe noen 

av utfordringene man møter i bruken av DBS/DMS og P-ELISA. Sammenlignet med 

DBS/DMS medfører inklusjonen av immunoekstraksjon muligheten for en betydelig mer 

spesifikk prøveopprensning og ekstraksjon. Falske positive og negative resultater som er en 

aktuell problemstilling for P-ELISA vil i stor grad mitigeres på bakgrunn av at små 

strukturelle forskjeller og mutasjoner kan detekteres med MS/MS. Utfordringer man møter 
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ved bruken av denne metoden inkluderer tid- og ressurskrevende metoder for klargjøring av 

papir, og lavt potensiale for gjenbruk av antistoff og papirmaterialet.  

 

 

3.4   Immobilisering av antistoff på papir 
For å kunne inkorporere immunoekstraksjon med papir-basert prøveopparbeidelse er det 

nødvendig å utføre en immobilisering av anvendt antistoff til analysepapiret. Dette sikrer at 

antistoffet forblir festet til analysepapiret under eventuell frakt eller prøveopparbeidelse, og 

muliggjør vask av prøvepåsettingsområdet uten å fjerne målsubstratet. Flere metoder for 

immobilisering av antistoff eksisterer, og i denne oppgaven ble adsorpsjon og kovalent 

immobilisering av monoklonalt antistoff E27 til papir undersøkt.  

 

3.4.1   Immobilisering av antistoff på papir ved adsorpsjon 
Adsorpsjon ansees som den enklest gjennomførbare metoden for immobilisering av antistoff 

til cellulosebasert papir (56). Adsorpsjon utnytter «svake» interaksjoner som 

hydrogenbindinger, ioniske interaksjoner og van der Waalske krefter for å immobilisere 

antistoffet (57). Disse interaksjonene ansees som svake nok til å kunne brytes ved gitte 

vaskeprosedyrer, som kan være en fordel hvis det er ønsket å ekstrahere antistoffet fra papiret 

for senere gjenbruk, men kan også ansees som en utfordring hvis det er ønsket å vaske bort 

forurensninger, overflødig prøvematriks eller ubundet analytt fra papiret uten å vaske bort 

antistoffene. Immobilisering gjennom adsorpsjon krever ingen forbehandling av 

papirmaterialet som tas i bruk, og medfører som regel ingen endring av strukturen til 

antistoffet som immobiliseres. Dette betyr at de funksjonelle egenskapene til antistoffet som 

regel ikke påvirkes som et resultat av immobiliseringen (18, 58). Et unntak for dette 

eksisterer i at man i utgangspunktet har liten kontroll over hvilken orientering antistoffet har 

når det adsorberes til cellulosen. Dette kan medføre at deler av antistoffet blir mindre 

tilgjengelig for interaksjon med målsubstansen, og derav får noe redusert funksjonalitet (59). 

 

3.4.2   Kovalent immobilisering av antistoff på papir 
Dannelsen av kovalente interaksjoner har blitt demonstrert som den hittil mest stabile 

metoden for immobilisering av antistoff på cellulosebasert papir (18). Cellulosestrukturen i 

papiret inneholder hydroksylgrupper som uten ytterlig modifisering kun er i stand til å danne 

svake interaksjoner med antistoffer. For å oppnå kovalente interaksjoner mellom antistoffet 



 25 

og papiret er det derfor nødvendig å tilføre funksjonelle grupper til cellulosematerialet som er 

i stand til å interagere med antistoffet som tilkobles (18). I denne oppgaven karakteriseres to 

polymeriseringsmetoder for bearbeiding av papiret for å muliggjøre kovalent binding av 

antistoff til cellulosematerialet, som beskrives nærmere i kapittel 3.5. Ved kovalent 

immobilisering av antistoff har man ofte en større kontroll over hvilken orientering antistoffet 

har under immobilisering, sammenlignet med adsorpsjon (60). En sammenligning av 

prinsippet for adsorbert og kovalent immobilisert antistoff til cellulosepapir er vist i Figur 

3.7. 

 

Figur 3.7: Sammenligning av prinsippet for adsorbert (a) og kovalent (b) immobilisert 

antistoff på cellulose. 

 

 

3.5   Bearbeiding av papir 
3.5.1   Voksprinting 
Voksprinting er en teknikk som kan benyttes ved papirbasert analyse for å danne ikke-

permeable, hydrofobe barrierer i analysepapiret. Disse barrierene gir en større kontroll over 

hvor påsatt væske oppbevares og beveger seg. Voksprinting utføres ved at voks påføres 

filterpapiret i et ønsket mønster med en printer, som deretter varmebehandles ved en 

temperatur som smelter voksen gjennom papiret (Figur 3.8) (61, 62). Med denne teknikken 

kan det blant annet lages avgrensede prøvepåsettingsområder eller kanaler som fører påsatt 

prøve i en bestemt retning, gitt at prøven er hydrofil og ikke passerer de hydrofobe 
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voksbarrierene (61, 63). Under denne oppgaven ble voksprinting benyttet for å lage sirkulære 

prøvepåsettingsområder for adsorpsjon av antistoff til filterpapir. 

 
Figur 3.8: Prinsipp for voksprinting på filterpapir. Figur hentet og modifisert fra (62). 
 

 

3.5.2   Polymerisering 
For å utføre en kovalent immobilisering av antistoff til cellulosepapir er det nødvendig å 

tilføre papiret funksjonelle grupper som kan danne kovalente interaksjoner med antistoffet 

som tas i bruk. I denne oppgaven ble dette gjort ved silanisering etterfulgt av enten HEMA-

VDM-polymerisering eller HEMA-polymerisering med påfølgende tosylering (64). 

Polymerisering utføres oftest med addisjons-polymerisering, der flere monomere 

sammenkobles for å danne en større polymer, ofte i nærvær av en katalysator (65). 

 

Silanisering 

Silanisering er en prosess der en overflate dekkes med siloksaner (kjemiske forbindelser 

inneholdende silisium, oksygen og ofte organiske sidekjeder), som kan være reaktive 

grupper, korte polymere eller andre forbindelser (66). Dette er en nødvendig del av 

polymeriseringsprosessen for å forsikre en jevn og fullstendig tilkobling av polymeren til 

papiret. En metode for silanisering av cellulosepapir har tidligere blitt beskrevet av 

Castellano et al (67), som fastslo at silanolgruppene til cellulosepapiret bør hydrolyseres før 

silanisering gjennomføres. Dette kan gjøres ved å forbehandle papiret i en sterk base som 

NaOH. Slik forbehandling med NaOH har også blitt vist av Comfort et al (68) å medføre en 

svelling av cellulosefibrene til papiret, som gjør flere av papirets silanolgrupper er 

tilgjengelige for kjemiske interaksjoner. Silaniseringsprosessen krever en temperatur på minst 

80 oC for å finne sted (67, 69), og i denne oppgaven ble 3-(trimethoxysilyl) propyl 

methacrylate (TMSPM) i kombinasjon med 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) løst i 

dimethylformamide (DMF) benyttet som silaniseringsreagens. Prinsippet for forbehandling 

og silanisering av papir er vist i Figur 3.9. 
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Figur 3.9: Kjemisk reaksjon ved forbehandling (a) og silanisering (b) av papir. Hentet og 

modifisert fra (70) 

 

HEMA-VDM- og HEMA-Tosyl-polymerisering 

Etter forbehandling og silanisering er det mulig å utføre en polymerisering av papiret. 

Polymerisering kan utføres med mange forskjellige typer polymere, der typen polymer velges 

basert på hvilke kjemiske og fysikalske egenskaper man ønsker å oppnå. I denne oppgaven 

ble polymerisering av papir utført med 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) som monomer, 

grunnet evnen HEMA har til å kunne modifiseres med en rekke ulike reagenser (71). Ved å 

utføre en modifikasjon av HEMA-polymeren er det mulig å danne «ankerpunkter» som ved 

et senere punkt kan brukes for kovalent immobilisering av antistoff (72). Under denne 

oppgaven ble to slike metoder for modifikasjon undersøkt.  

 

Den første modifikasjonen ble utført ved å ko-polymerisere HEMA med crosslinkeren 2-

Vinyl-4,4-dimethylazaltone (VDM), en funksjonell gruppe som tidligere har blitt brukt som 

ankerpunkt ved immobilisering av enzymer (72, 73). VDM har en azlactone-ring som er 

tilgjengelig for «angrep» fra nukleofile forbindelser, som aminer (-NH2), hydroksylgrupper (-

OH) og tioler (-SH). Ved immobilisering av antistoff til VDM utnyttes denne egenskapen ved 

at aminet i N-terminus for antistoffet tilkobles VDM, som medfører en kovalent binding 

mellom antistoffet og VDM (72, 74). Prinsippet for HEMA-VDM-polymerisering av 

forbehandlet og silanisert papir er vist i Figur 3.10. 
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Figur 3.10: Kjemisk reaksjon ved HEMA-VDM-polymerisering av forbehandlet og silanisert 

papir. Hentet og modifisert fra (70) 

 

Den andre modifikasjonen som ble undersøkt var en syntetisering av p-toluenesulfonyl 

chloride (tosyl / TSCl) på HEMA-polymer uten ko-polymerisert VDM. Tosyl brukes normalt 

for å skjerme alkoholer eller som et ledd for å innlede substitusjonsreaksjoner. Syntetisering 

av tosyl på det polymeriserte papiret ble utført under basiske forhold med pyridin for å 

nøytralisere HCl som ble produsert under tosyleringen (75). Tosyl kan syntetiseres på 

strukturer inneholdende alkohol-grupper, som i dette tilfellet sitter i «enden» til HEMA-

strukturen. Under denne oppgaven ble tosyl erstattet med antistoff som en del av en 

substitusjonsreaksjon for å oppnå kovalent immobilisering av antistoffet til HEMA-

polymeren (76). Prinsippet for HEMA-polymerisering med påfølgende tosyl-syntetisering av 

forbehandlet og silanisert papir er vist i Figur 3.11. 

 

Figur 3.11: Kjemisk reaksjon ved HEMA-polymerisering med påfølgende tosyl-syntetisering 

av forbehandlet og silanisert papir. Hentet og modifisert fra (70) 
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4  Materialer 
 

4.1   Kjemikalier, proteiner og utstyr 
Tabell 4.1 - 4.7 gir en oversikt over kjemikalier, proteiner og utstyr som ble anvendt i 

arbeidet med denne oppgaven.   

 

Tabell 4.1: Kjemikalier 

Kjemikalie Kvalitet / Om Leverandør 

Acetonitril 

 (CH3CN) 

³ 99,9 % 

Hypergrade for LC-MS 

Merck KGaA 

Darmstadt, Tyskland 

Ammoniumbikarbonat 

(CH5NO3) 

³ 99,5 % Sigma-Aldrich 

St. Louis, MO, USA 

1,4-ditiotretiol (DTT), 

(C4H10O2S2) 

³ 99,0 % Sigma-Aldrich 

St. Louis, MO, USA 

Jodeddiksyre (IAA), 

(C2H3IO3) 

³ 98,0 % Sigma-Aldrich 

St. Louis, MO, USA 

Maursyre  

(HCOOH) 

³ 97,5 % Honeywell Fluka 

Seelze, Tyskland 

Metanol  

(CH3OH) 

³ 99,9 % 

Hypergrade for LC-MS 

Merck KGaA 

Darmstadt, Tyskland 

Isopropanol, 

(CH3CH(OH)CH3) 

Gradient grade for liquid 

chromatography 

Merck KGaA 

Darmstadt, Tyskland 

Tween 20Ò - Sigma Aldrich 

St. Louis, MO, USA 

Saltsyre  

(HCl) 

37,0 % Merck KGaA 

Darmstadt, Tyskland 

Natriumklorid  

(NaCl) 

³ 99,5 % Merck KGaA 

Darmstadt, Tyskland 

Tris-(2-karboksyetyl) fosfin 

hydroklorid 

³ 98,0 % Sigma Aldrich 

St. Louis, MO, USA 

TrizmaÒ base ³ 99,9 % 

 

Sigma Aldrich 

St. Louis, MO, USA 
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Dinatriumhydrogenfosfat 

(HNa2O4P) 

99,0 – 102 % Merck KGaA 

Darmstadt, Tyskland 

Natriumdihydrogenfosfat 

(NaH2PO4) 

99,0 – 102 % Merck KGaA 

Darmstadt, Tyskland 

Borsyre  

(H3BO3)  

99,8 % Merck KGaA 

Darmstadt, Tyskland 

Borax  

(Na2B4O7) 

99,5 % Sigma-Aldrich 

Steinhem, Tyskland 

Etanolamin 

(C2H7NO) 

³ 99,0 % Sigma-Aldrich 

Darmstadt, Tyskland 

Iseddik 

(CH3COOH) 

³ 99,7 % Merck KGaA 

Darmstadt, Tyskland 

Brilliant blue R 

•   (C45H44N3NaO7S2) 
 

- Sigma-Aldrich 

Darmstadt, Tyskland 

 

Tabell 4.2: Antistoff E27 og kjemikalier brukt til silanisering og polymerisering av 

filterpapir 

Protein Kvalitet / Om Leverandør 

Natriumhydroksid  

(NaOH) 

- VWR International 

Leuven, Belgia 

2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl hydrate 

(DPPH) 

- Sigma-Aldrich 

Darmstadt, Tyskland 

N,N-Dimethylformamide 

anhydrous (DMF) 

- Sigma-Aldrich 

Darmstadt, Tyskland 

 3-(trimethoxysilyl)propyl 

methacrylate (TMSPM) 

98,0 % Sigma-Aldrich 

Darmstadt, Tyskland 

2,2´azobis(2-

methylpropinonitrile) 

(AIBN) 

- Sigma-Aldrich 

Darmstadt, Tyskland 

2-Vinyl-4,4-

dimethylazaltone (VDM) 

- Polysciences Inc.  

Warrington, PA, USA 
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2-hydroxyethyl methacrylate 

(HEMA) 

97,0 % Sigma-Aldrich 

Darmstadt, Tyskland 

1-heptanol 

(C7H16O) 

- Sigma-Aldrich 

Darmstadt, Tyskland 

p-toluenesulfonyl chloride 

(Tosyl) 

³ 98,0 % Sigma Aldrich 

St. Louis, MO, USA 

Pyridine 

(C5H5N) 

- Merck KGaA 

Darmstadt, Tyskland 

Antistoff E27 - Radiumhospitalet – Oslo 

Universitetssykehus  

Oslo, Norge 

 

Tabell 4.3: Analytter, BSA og trypsin til proteolyse 

Protein Kvalitet / Om Leverandør 

Albumin, BSA, Albumin from 

bovine serum 

³ 96,0 % Sigma-Aldrich 

St. Louis, MO, USA 

OvitrelleÒ (hCG), 250 µg / 0,5 

mL, Injeksjonsvæske, 

oppløsning i ferdigfylt sprøyte 

- Merck Serono,  

London, Storbritannia 

PregnylÒ (hCG), 5000 IE, 

Pulver og væske til 

injeksjonsvæske, oppløsning 

- Merck Sharp & Dohme 

Sydney, Australia 

Trypsin, from bovine pancreas TPCK Treated,  

³ 10,000 BAEE units/mg 

Sigma Aldrich, 

St. Louis, MO, USA 

 

Tabell 4.4: Utstyr, ikke forbruksmateriell 

Utstyr Modell / Om Produsent 

Automatpipetter m10, m20, m100, m1000 Sartorius Biohit,  

Helsinki, Finland 

Vortexmikser SA8 Stuart, 

Staffordshire, UK 

Sentrifuge (liten) Sprout Heathrow Scientific,  

Vernon Hills, IL, USA 
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Eppendorf-mikser Thermomixer comfort  

1,5 mL 

Eppendorf,  

Hamburg, Tyskland 

Anlegg for Vannrensing Milli-Q, Integral 3 Millipore,  

Molsheim, Frankrike 

Vekt AE200 Mettler, Toledo 

Oslo, Norge 

Ristemaskin Vibramax 100 Heidolph,  

Schwabach, Tyskland 

Ultralydbad Ultrasonic cleaner VWR 

Leuven, Belgia 

Sentrifuge (stor) Centrifuge 5804 Eppendorf / VWR 

Hamburg, Tyskland 

 

Tabell 4.5: Utstyr, forbruksmateriell 

Utstyr Modell / Om Produsent 

Beskyttelse for 

arbeidsoverflate 

Bench surface protector,  

460 mm x 570 mm 

VWR 

Leuven, Belgia 

Eppendorfrør Protein LoBind Tube 

1,5 mL og 2,0 mL 

Eppendorf 

Hamburg, Tyskland 

Glasspasteurpipetter 150 mm VWR 

Radnor, PA, USA 

Sentrifugerør 15 mL, SuperClear VWR 

Radnor, PA, USA 

Vialer 32 x 11,6 mm, Clean Pack Nerliens Meszansky 

Oslo, Norge 

Mikro-inserts 31 x 6 mm, 0,1 mL VWR 

Radnor, PA, USA 

Vialkorker Hvite, plast Nerliens Meszansky 

Oslo, Norge 

Pipettespisser Optifit, Refill Tips,  

10 µL, 200 µL, 1000 µL 

Sartorius 

Helsinki, Finland 
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Tabell 4.6: Utstyr for håndtering og klargjøring av filterpapir, voksprinting og 

reaksjonskamre 

Utstyr Modell / Om Produsent 

Voksprinter ColorQube 8580 Xerox 

Norwalk, CT, USA 

Papirkutter A4 Paper Trimmer Argo 

Gdansk, Polen 

Puncher Harris, UNI-CORE,  

6,0 mm 

GE Healthcare, Life 

Sciences, Whatman 

Punching-matte Cutting Mat,  

6 x 8 in 

GE Healthcare, Life 

Sciences, Whatman 

WhatmanÒ filterpapir 

 (Papir av cellulose) 

Grade 1, Qualitative 

460 mm x 570 mm 

GE Healthcare, Life 

Sciences, Whatman 

ThermogreenTM LB-2 

Septum 

11 mm ytre diameter Sigma-Aldrich 

St. Louis, MO, USA 

Fused Silica Tubing Indre diameter: 50 µm,  

ytre diameter: 375 µm 

Teknolab A/S 

Drøbak, Norge 

 

Tabell 4.7: Instrumentelt oppsett for væskekromatograf og massespektrometer brukt ved 

bestemmelse av hCG 

Utsyr Modell / Om Produsent 

Micro Pump (Pumpe) Ultimate 3000 Pump,  

LPG-3400M 

Thermo Scientific 

Germering, Tyskland 

Autosampler / Injektor Ultimate 3000 RS Autosampler,  

WPS-3000 TRS 

Dionex, Thermo Scientific 

Germering, Tyskland 

Massespektrometer TSQ Quantum Access Thermo Scientific 

San Jose, CA, USA 

Separasjonskolonne BioBasic-8 (C8),  

Dimensjon: 50 x 1 mm 

Partikkelstørrelse: 5 µm 

Thermo Scientific 

Rockford, IL, USA 

Programvare / Software Chromeleon (Xpress) 

 

Dionex corp. 

Sunnyvale, CA, USA 

 Thermo Xcalibur Rockford, IL, USA 
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4.2   Serum 
Humant serum ble anskaffet fra Blodbanken i Oslo, Oslo universitetssykehus. Serum var 

tilsatt antikoagulasjonsmiddelet citrat fosfat dekstrose-adenin (CPDA-1), og ble fordelt i 

mindre prøverør og lagret i fryser før bruk. 

 

 

4.3   Tillaging av løsninger 
 

4.3.1   hCG-stamløsning og arbeidsløsning 
 

Stamløsning:  

En ampulle Pregnylâ eller Ovitrelleâ (5000 IE hCG) ble løst i 1 mL ionebyttet vann til 

konsentrasjon 5000 IE/mL (500 µg/mL). Stamløsning ble oppbevart kaldt og mørkt i et 

LoBind eppendorfrør. 

 

Arbeidsløsning: 

Stamløsning ble fortynnet til ønsket konsentrasjon i ABC-buffer (eller fosfatbuffer eller 

serum om spesifisert). Arbeidsløsningens konsentrasjon og anvendt buffer ble tilpasset 

avhengig av eksperimentet som ble utført. 

 

4.3.2   Bufferløsninger 
 

50 mM ABC-buffer:  

40 mg ABC-tørrstoff ble veid inn og løst i 10 mL ionebyttet vann. Løsningen ble laget 

dagsfersk og oppbevart kjølig.  

 

0,1 M Fosfatbuffer, pH = 7,8: 

17,907 g HNa2O4P x 12H2O ble løst i 500 mL ionebyttet vann (laget 0,1 M).  

6,8995 g NaH2PO4 x H2O ble løst i 500 mL ionebyttet vann (laget 0,1 M).  

500 mL 0,1 M HNa2O4P x 12H2O ble tilsatt 45 mL 0,1 M NaH2PO4 x H2O. 
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0,1 M Fosfatbuffer, pH = 7,5:  

Fosfatbuffer (0,1 M,  pH = 7,8) ble titrert til pH = 7,5 med pH-meter ved tilsetning av 0,1 M 

NaH2PO4 x H2O.  

 

0,1 M Boratbuffer, pH = 9,6: 

0,2 M borsyre-løsning: 1,240 g borsyre ble veid inn og løst i 100 mL destillert vann.  

0,05 M borax-løsning: 1,905 g (borax) ble veid inn og løst i 100 mL destillert vann. 

0,1 M Boratbuffer, pH = 9,6: 50 mL 0,2 M borsyre-løsning ble titrert til pH = 9,6 med pH-

meter ved tilsetning av 0,05 M borax-løsning.  

 

4.3.3   Løsninger for tillaging av polymerisert filterpapir 
 

1,0 M NaOH: 

40,0 g NaOH ble veid inn og løst i 1,0 L ionebyttet vann. 

 

Silaniseringsløsning: 

0,0050 g DPPH, 0,6608 g DMF og 0,3132 g TMSPM ble veid inn i en HPLC-vial, som ble 

ristet i 30 sekunder på vortexmikser og satt i ultralydbad i 5 minutter. Ble oppbevart mørkt og 

kjølig. 

 

Polymeriseringsløsning, /m VDM: 

0,0043 g AIBN, 100 µL VDM, 300 µL HEMA og 300 µL Heptanol ble veid inn i en HPLC-

vial, som ble ristet i 30 sekunder på vortexmikser og satt i ultralydbad i 5 minutter. Ble 

oppbevart mørkt og kjølig. 

 

Polymeriseringsløsning, /u VDM: 

0,0043 g AIBN, 300 µL HEMA og 300 µL Heptanol ble veid inn i en HPLC-vial, som ble 

ristet i 30 sekunder på vortexmikser og satt i ultralydbad i 5 minutter. Ble oppbevart mørkt og 

kjølig. 
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4.3.4   Løsninger for prøveopparbeidelse på polymerisert filterpapir 
 

1,0 M Ethanolamine, pH = 9,5 med 1 mL Tween 20 per liter (0,1 % Tween 20®): 

6,108 g Ethanolamin ble veid inn og løst i 100 mL ionebyttet vann. Videre ble 0,1 mL Tween 

20® tilsatt. Løsningen ble oppbevart mørkt.  

 

0,1 M Tris hydroklorid buffer, pH = 7,0 med 1 g Tween 20 per liter og 1 g BSA per liter 

(0,1 % Tween 20® og 0,1 % BSA): 

1,218 g Trizma® base ble veid inn og løst i 95 mL ionebyttet vann. pH ble titrert til 7,0 med 

pH-meter ved tilsetning av HCl/vann-løsning (1:3). Videre ble det tilsatt 0,1 mL Tween 20® 

og 1 mL 100 mg/mL BSA løst i destillert vann. 

 

10*PBS-løsning: 

8 g NaCl, 0,2 g KCl, 1,44 g Na2HPO4 x 2 H2O og 240 mg KH2PO4 ble veid inn og løst i 100 

mL ionebyttet vann. Løsningen ble oppbevart mørkt og kjølig. 

1*PBS-løsning: 

10*PBS-løsning ble fortynnet med ionebyttet vann i forholdet 1:10, til ønsket volum. 

Løsningen ble oppbevart mørkt og kjølig. 

 

1*PBS-løsning med 0,05 % Tween 20®: 

10 mL 10*PBS-løsning ble fortynnet med 90 mL ionebyttet vann. Videre ble det tilsatt 50 µL 

Tween 20®. Løsningen ble oppbevart mørkt og kjølig.  

 

4.3.5   Løsninger til ekstraksjon 
 

Reduseringsreagens: 

50 mM DTT: 3,90 mg DTT ble veid inn og løst i 500 µL ABC-buffer (50 mM). 

5 mM DTT: 50 µL av 50 mM DTT-løsning ble fortynnet i 450 µL ABC-buffer (50 mM). 

Reduseringsreagensen ble laget umiddelbart før bruk. 

 

Alkyleringsreagens: 

200 mM IAA: 18,67 mg IAA ble veid inn og løst i 500 µL ABC-buffer (50 mM). 

20 mM IAA: 50 µL av 200 mM IAA-løsning ble fortynnet i 450 µL ABC-buffer (50 mM). 
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Alkyleringsreagensen ble laget umiddelbart før bruk. 

 

Trypsinløsning:  

1 mg/mL trypsinløsning:1 mg trypsin ble løst i 1 mL ABC-buffer (50 mM).  

50 µg/mL trypsinløsning: 50 µL av 1 mg/mL trypsinløsning ble fortynnet i 950 µL ABC-

buffer (50 mM). 

Trypsinløsning ble laget umiddelbart før bruk. 

 

4.3.6   Løsninger til karakterisering av BSA-distribusjon på papir 
 

Vaskeløsning:  

1 mL iseddik, 5 mL metanol og 4 mL ionebyttet vann ble blandet sammen. Løsningen ble 

oppbevart mørkt. 

 

Fargeløsning: 

10 mg Brilliant Blue R ble veid inn og løst i 10 mL vaskeløsning. Løsningen ble oppbevart 

mørkt. 

 

4.3.7   Løsninger knyttet til kromatografisk instrumentering 
 

20 mM maursyre:  

774 µL konsentrert maursyre ble tilsatt en målekolbe som ble fylt med ionebyttet vann til 

1000 mL.  

 

Mobilfase A (MFA) (95 % 20 mM HCOOH, 5 % ACN):  

950 mL 20 mM maursyre og 50 mL 100 % ACN ble blandet. 

Mobilfase B (MFB) (95 % ACN, 5 % 20 mM HCOOH): 

50 mL 20 mM maursyre og 950 mL 100 % ACN ble blandet. 

Vaskeløsning (50 % MeOH, 50 % MQ-vann):  

500 mL metanol og 500 mL ionebyttet vann ble blandet. 

Vaskeløsning (95 % MQ-vann, 5 % MeOH):  

950 mL ionebyttet vann og 50 mL metanol ble blandet. 
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Seal wash (90 % MQ-vann, 10 % MeOH):  

900 mL ionebyttet vann og 100 mL metanol ble blandet. 

 

Løsningene ble blandet godt og satt på ultralydbad i 10 minutter før bruk. 

 

 

4.4   Tillaging av utstyr 
 

Reaksjonskammer 

Et hull på omtrent 9 mm. ble stanset ut av et ThermogreenTM LB-2 Septum (11 mm ytre 

diameter). To omtrent 13 mm lange biter ble skjært og brutt av Fused Silica Tubing (Indre 

diameter: 50 µm, ytre diameter: 375 µm), og ført inn gjennom septumet, i en vinkel på 90o 

relativt til hverandre. Det ble påsett at det ikke eksisterte noen skader eller perforeringer i 

septumet, for å kunne forsikre lufttetthet ved senere bruk i varmeskap. En grafisk fremstilling 

av reaksjonskammeret er gitt i Figur 4.1. 

 
Figur 4.1: Skjematisk illustrasjon av reaksjonskammer. Tillaget med GC septum (11 mm ytre 
diameter) og silica kapillær (13 mm lengde)  
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5  Metoder 
 

5.1   Preliminære forsøk med ubehandlet filterpapir 
5.1.1   Voksprinting 

WhatmanÒ grade 1 filterpapir ble trimmet til A4-størrelse og anvendt i en Xerox ColorQube 

8580-printer med voks som printermedium. Vokssirkler (6.0 mm indre diameter) ble printet 

på arket og varmebehandlet ved 100 oC i 10 minutter i varmeskap. Ønsket antall vokssirkler 

ble printet på hvert papir, med ulike antall avhengig av gjennomført eksperiment.  

 

5.1.2   Adsorpsjon av antistoff E27 på ubehandlet filterpapir 
Prosedyren for immobilisering av antistoff og prøveopparbeidelse på voksprintet filterpapir 

ble utført i henhold til en tidligere beskrevet metode av Lei et al (17). 

 

Voksprintet filterpapir ble tilsatt 20 µL 0,05 mg/mL monoklonalt antistoff E27 i midten av 

hver vokssirkel, etterfulgt av tørking ved romtemperatur i omtrent 45 minutter. Deretter ble 

20 µL 0,1 % BSA tilsatt og papiret ble tørket på samme måte. Hver vokssirkel ble vasket 

med 20 µL 50 mM ABC-buffer tre ganger ved å trekke bufferen gjennom til et blotting-papir 

(Grade 1 filterpapir) på undersiden av filterpapiret. 

 

5.1.3   Prøvepåsetting på ubehandlet filterpapir med antistoff 

Prøvepåsetting ble utført ved at 20 µL 50 mM ABC-buffer med 10 µg/mL hCG (totalt 0,2 µg 

per prøve, om ikke annet er spesifisert) ble tilsatt i midten av hver vokssirkel, etterfulgt av 

tørking ved romtemperatur i omtrent 45 minutter. Hver vokssirkel ble videre vasket med 500 

µL 50 mM ABC-buffer ved å trekkes gjennom prøvepåsettingsområdet til et blotting-papir 

som ble plassert på undersiden av vokssirkelen. Prøvepåsettingsområdet innenfor 

vokssirklene ble stanset ut og overført til hvert sitt 2 mL Lo-Bind eppendorfrør 

som ble tilsatt 100 µL 50 mM ABC-buffer. En skjematisk oversikt over metoden er gitt i 

Figur 5.1. 
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Figur 5.1: Skjematisk fremstilling av fremgangsmåtene for proteinanalyse med ubehandlet 

filterpapir, inkludert ekstraksjon og analyse. 

 

5.2   Polymerisert filterpapir 
5.2.1   Tillaging av polymerisert filterpapir 
Forbehandling 

Prosedyren for forbehandling, silanisering, HEMA-VDM-polymerisering og HEMA-

polymerisering ble utført i henhold til en tidligere beskrevet metode av Skjærvø et al (64). 

 

Ønsket antall filterpapirsirkler ble stanset ut med en Harris UNI-CORE puncher (ID: 6,0 mm) 

og overført til et begerglass med 200 mL 0,5 M NaOH. Papiret ble rørt på magnetrører i 10 

minutter og deretter overført til et begerglass med 500 mL ionebyttet vann. Dette ble rørt i 

ytterligere 10 minutter for å fjerne resterende NaOH. Papiret ble tørket ved å plasseres på rent 

filterpapir i 10 minutter.  

 

Silanisering 

Forbehandlet filterpapir ble dyppet med pinsett i silaniseringsløsning og plassert direkte i 

hvert sitt reaksjonskammer. Reaksjonskamrene ble festet mellom to glassplater ved hjelp av 

klyper og varmebehandlet i varmeskap ved 100 oC i 2 timer. Etter reaksjonen ble overflødig 

silaniseringsløsning vasket bort med ACN. Papiret ble tørket ved å plasseres på rent 

filterpapir i 10 minutter. 
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HEMA-VDM-polymerisering 

Forbehandlet og silanisert filterpapir ble dyppet med pinsett i polymeriseringsløsning med 

HEMA-VDM og ble plassert i separate reaksjonskammer. Reaksjonskamrene ble festet 

mellom to glassplater ved hjelp av klyper og varmebehandlet i varmeskap ved 100 oC i 5 

timer. Etter reaksjonen ble overflødig polymeriseringsreagens vasket bort med ACN. Papiret 

ble videre tørket ved å plasseres på rent filterpapir i 10 minutter. 

 

HEMA-polymerisering 

Forbehandlet og silanisert filterpapir ble dyppet med pinsett i polymeriseringsløsning med 

HEMA og plassert i separate reaksjonskammer. Reaksjonskamrene ble festet mellom to 

glassplater ved hjelp av klyper og varmebehandlet i varmeskap ved 100 oC i 5 timer. 

Overflødig polymeriseringsreagens ble vasket bort med ACN. Papiret ble videre tørket ved å 

plasseres på rent filterpapir i 10 minutter.  

 

Syntetisering av Tosyl til HEMA-polymerisert papir 

Prosedyren for tosylering av HEMA-polymerisert filterpapir ble utført i henhold til en 

tidligere beskrevet metode av Albayrak et al (75). 

 

Tosyl (8 g) ble løst i 32 mL pyridin ved hjelp av magnetrører. Forbehandlet, silanisert og 

HEMA-polymerisert filterpapir ble tilsatt og rørt i 3 timer. Papiret ble plassert på rent 

filterpapir og tilsatt 15 µL 5 mM HCl to ganger, som ble trukket gjennom til det 

underliggende papiret. Videre ble det HEMA-TSCl-polymeriserte papiret vasket med 

magnetrører i 300 mL ionebyttet vann i 20 minutter, med ett løsningsbytte etter 10 minutter. 

 

5.2.2   Preliminær metode for immobilisering av antistoff på polymerisert 

filterpapir 
To ulike metoder for immobilisering av antistoff på polymerisert papir ble undersøkt under 

preliminære forsøk, her referert til som preliminær immobiliseringsmetode 1 og 2. 

 

Preliminær immobiliseringsmetode 1 

Polymerisert filterpapir ble overført til hvert sitt 2 mL Lo-Bind eppendorfrør som ble tilsatt 

100 µL 0,1 M fosfatbuffer (pH = 7,8) med 20 µg/mL monoklonalt antistoff E27. 

Eppendorfrørene ble så ristet ved 25 oC, 500 rpm i 3 timer. 
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Preliminær immobiliseringsmetode 2 

Polymerisert filterpapir ble overført til hvert sitt 2 mL Lo-Bind eppendorfrør som ble tilsatt 

100 µL 0,1 M fosfatbuffer (pH = 7,8) med 20 µg/mL monoklonalt antistoff E27. 

Immobiliseringen ble gjort stillestående ved 4 oC i 18 timer. 

 

5.2.3   Endelig metode for immobilisering av antistoff på polymerisert 

filterpapir 
Følgende metode for immobilisering av antistoff og prøvepåsetting ble anvendt for både 

HEMA-VDM-, og HEMA-TSCl-polymerisert papir. Prosedyren for immobilisering av 

antistoff og prøveopparbeidelse på polymerisert papir ble utført i henhold til en tidligere 

beskrevet metode av Paus et al (77). 

 

Polymerisert filterpapir ble plassert i hvert sitt 2 mL Lo-Bind eppendorfrør som ble tilsatt 100 

µL 0,1 M boratbuffer (pH = 9,6) med 0,5 mg/mL monoklonalt antistoff E27. 

Eppendorfrørene ble ristet ved 37 oC, 800 rpm i 20 timer. Papiret ble så overført til nye 2 mL 

eppendorfrør som ble tilsatt 100 µL 1,0 M ethanolamine (pH = 9,5) med 0,1 % Tween 20®. 

Eppendorførerene ble ristet ved 25 oC, 800 rpm i 2 timer. Papiret ble så overført til nye 2 mL 

eppendorfrør som ble tilsatt 100 µL 0,1 M Tris hydroklorid buffer (pH = 7,0) med 0,1 % 

Tween 20® og 0,1 % BSA. Eppendorfrørene ble ristet ved 25 oC, 800 rpm i 30 minutter. 

Papiret ble vasket ved å plasseres på et rent filterpapir, og tilsatt 15 µL 0,1 M fosfatbuffer 

(pH = 7,5) to ganger, som ble trukket gjennom til det underliggende papiret.  

 

5.2.4   Prøvepåsetting på polymerisert filterpapir 

Polymerisert papir ble lagt i hvert sitt reaksjonskammer og 20 µL 0,1 M fosfatbuffer (pH = 

7,8)(om ikke annet er spesifisert) med 2 µg/mL (om ikke annet er spesifisert) hCG ble påført 

i midten av hvert papir. Papiret ble deretter tørket i romtemperatur. Hvert papir ble overført 

til 2 mL eppendorfrør og vasket ved å tilsettes 500 µL PBS med 0,05 mg/mL med Tween 

20®, 400 µL PBS, 300 µL Tris-HCl og 300 µL 50 mM ABC-buffer. Etter tilsetningen av hver 

enkelt vaskereagens ble eppendorfrøret ristet i 15 sekunder på vortexmikser før løsningen ble 

fjernet. Etter siste vasketrinn ble papiret tatt ut av eppendorfrørene og blottet mot rent 

filterpapir for å fjerne resterende buffer. Papiret ble deretter overført til nye 2 mL 

eppendorfrør og ekstrahert med 100 µL 50 mM ABC-buffer.  
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5.3   Ekstraksjon 
Reduksjon, alkylering og proteolyse ble utført på samme måte for alle beskrevne varianter av 

ubehandlet og behandlet papir. 

 

5.3.1   Reduksjon og alkylering 
Hvert eppendorfrør, inneholdende én ubehandlet eller behandlet filterpapirsirkel, ble tilsatt 10 

µL 5 mM DTT i 50 mM ABC-buffer og ristet ved 60 oC, 800 rpm i 15 minutter. Deretter ble 

hvert eppendorfrør tilsatt 20 µL 20 mM IAA i 50 mM ABC-buffer og ristet ved 25 oC, 800 

rpm i 15 minutter.  

 

5.3.2   Proteolyse 

Hvert eppendorfrør ble tilsatt 10 µL 0,05 mg/mL trypsin i 50 mM ABC-buffer og ristet ved 

37 oC, 800 rpm over natten, i omtrent 16-18 timer.  

 

 

5.4   Karakterisering av BSA-distribusjon på papir 
Prosedyren for karakterisering av BSA-distribusjon ved tilsetning på papir ble utført i 

henhold til en tidligere beskrevet metode av McCann et al (63). 

 

Ubehandlet og/eller polymerisert papir ble plassert i et reaksjonskammer og ønsket 

konsentrasjon av BSA i 0,1 M fosfatbuffer (pH = 7,8) ble tilsatt og tørket ved romtemperatur 

i 30 minutter. Papiret ble plassert på et rent filterpapir og tilsatt 15 µL fosfatbuffer som 

trekkes gjennom til det underliggende papiret. Papiret ble deretter satt til varmebehandling 

ved 80 oC i 10 minutter. Papiret ble overført til eppendorfrør inneholdende 0,1 %  (W/v) 

blotteløsning og ble latt stående i 10 minutter. Overflødig blotteløsning ble fjernet ved at 

papiret ble overført til et sentrifugalrør inneholdende 10 mL vaskeløsning, som ble satt til 

risting ved 800 rpm i 60 minutter med ett bytte av vaskeløsning etter 30 minutter. Papiret ble 

deretter tatt ut av sentrifugerøret og tørket ved romtemperatur. Fordelingen av BSA ble 

undersøkt ved å observere distribusjonen og intensiteten av blåfargen på papiret. 
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5.5   Instrumentelle betingelser 
Analysen av hCG ble utført med LC-MS/MS. Separasjon ble utført med gradienteluering og 

deteksjon ble utført med et trippel kvadrupol massespektrometer i SRM-modus.  

 

5.5.1   HPLC-Parametere 
 

Tabell 5.1: Kromatografiske betingelser tatt i bruk for HPLC-systemet 

Kromatografiske betingelser 

Mobilfase A 95 % 20 mM maursyre, 5 % ACN 

Mobilfase B 5 % 20 mM maursyre, 95 % ACN 

Separasjonskolonne BioBasic C8, 50 mm x 1 mm i.d., 5 µm partikkelstørrelse 

Injeksjonsvolum 10 µL 

Mobilfasehastighet 50 µL/min 

Kolonnetemperatur 30 oC 

 

Kolonnen ble først kondisjonert ved å først føre 30 % MFA gjennom kolonnen i 30 minutter, 

fulgt av 100 % MFA i 30 minutter. En grafisk fremstilling av gradienten som benyttes i 

metoden er vist i Figur 5.2 

 
Figur 5.2: Grafisk fremstilling av gradient. x-akse: tid (minutter). y-akse: Andel mobilfase B (%) 
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5.5.2   MS/MS-Parametere 
 

Tabell 5.2: Massespektrometriske betingelser tatt i bruk for MS/MS-systemet 

Massespektrometriske betingelser 

Ionisering ESI, positiv modus 

Påsatt spenning 4 kV 

Temperatur for MS inlet 270 oC 

Kollisjonsgass Argon 

Kollisjonsgasstrykk 1.7 mTorr 

Forstøvergass og tørkegass Nitrogen 

Forstøvergasstrykk 13 

Scanintervall 0,5 scan/sek 

Fragmenteringsteknikk CID 

 

Den kromatografiske og massespektrometriske metoden ble utført etter en tidligere beskrevet 

metode av Lund et al. (26), og varte i totalt 30 minutter. Deteksjon ble utført i tidsrommet fra 

5.00 til 25.82 minutter, utenfor dette tidsrommet ble eluat ført direkte til avfall. 

Masseseparasjon av signaturpeptidene til hCG, aT2 og bT5, ble gjort i SRM-modus og deres 

korresponderende m/z-verdier kan observeres i Tabell 5.3.  

 

Tabell 5.3: Selektiv reaksjonsmonitorering-metode for analyse av a-subenhet og b subenhet av hCG.  

hCG variant Signaturpeptid  Precursor-ion 

(m/z) 

Fragment-ion 

(m/z) 

Kollisjonsenergi 

(V) 

hCGa subenhet aT2 409.300 583.400 20 

hCGb subenhet bT5 964.200 1036.300 30 

964.200 1317.800 
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6  Resultater og diskusjon 
I dette arbeidet har kombinasjonen av papirbasert prøvetaking med immunoekstraksjon og 

massespektrometrisk deteksjon blitt undersøkt ved å bruke kreft- og dopingmarkøren, hCG 

som modellsubstans. To prinsipper for immobilisering av antistoff på filterpapir ble 

undersøkt og sammenlignet, adsorpsjon av antistoff til voksprintet filterpapir og kovalent 

immobilisering av antistoff til polymerisert filterpapir. Hovedformålet med oppgaven var å 

kartlegge potensialet for analyse av proteiner på disse typene papir, samt metodene for 

klargjøring av papir og prøveopparbeidelse, for så å vurdere disse metodene mot hverandre.  

 

6.1   Innledende forsøk 
Under denne oppgaven ble hCG brukt som modellprotein. Det ble anvendt to ulike kilder for 

hCG, PregnylÒ og OvitrelleÒ. For å bestemme et referansepunkt relatert til MS-signal og 

kromatografiske egenskaper ble det utført en in-solution proteolyse av hCG i ABC-buffer for 

begge preparatene. Signalintensiteten for hCG i disse prøvene ble anvendt som et 

referansepunkt for maksimalt oppnåelig utbytte ved senere analyse på papir. En metode for 

reduksjon, alkylering og trypsinering av hCG har tidligere blitt beskrevet av Lund et al. (78), 

og ble anvendt ved proteolyse av PregnylÒ og OvitrelleÒ. Anvendt metode for in-solution 

prøveopparbeidelse står beskrevet i avsnitt 5.3, og signaturpeptidene som ble brukt for å 

identifisere hCGa og hCGb ved MS-deteksjon står beskrevet i avsnitt 5.5.2.   

 

6.1.1   PregnylÒ 

Ved in-solution proteolyse av PregnylÒ ble det observert tydelige signaler for 

signaturpeptidene til både hCGa og hCGb. PregnylÒ ble undersøkt i konsentrasjonen 10 

µg/mL, og Figur 6.1 a) viser kromatogrammet for signaturpeptidene aT2 og bT5. Basert på 

tidligere «in-house» erfaring med hCG ble det notert at signalet for bT5 var betydelig lavere 

enn forventet. Et eksperiment utført av Egeland et al (79) som brukte PregnylÒ som kilde til 

hCG viste at forholdet i signalintensitet for aT2 og bT5 var omtrent 2,5 til 1. Forholdet i 

signalintensitet for aT2 og bT5 for PregnylÒ anvendt under denne oppgaven var omtrent 

100:1. 
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6.1.2   OvitrelleÒ 

OvitrelleÒ ble undersøkt i en konsentrasjon på 20 µg/mL. På bakgrunn av dårlige signaler for 

bT5 for PregnylÒ ble den undersøkte konsentrasjonen av OvitrelleÒ doblet i et ønske om å 

oppnå en høyere signalintensitet for bT5. Forholdet i signalintensitet for aT2 og bT5 for 

OvitrelleÒ var omtrent 4,5 til 1. Dette er fortsatt noe lavere signal for bT5 enn forventet. 

Figur 6.1 b) viser kromatogrammet for signaturpeptidene aT2 og bT5.  

 

Figur 6.1: Kromatogram for signaturpeptidene til a) PregnylÒ, aT2 (3,98x105) og bT5 

(4,25x103) og b) OvitrelleÒ, aT2 (8,08x105) og bT5 (1,82x105).  

 

6.1.3   Fellesvurdering av PregnylÒ og OvitrelleÒ 

Forekomsten av aT2 for PregnylÒ og OvitrelleÒ var tilsynelatende tilnærmet lik, tatt i 

betraktning at OvitrelleÒ ble undersøkt i en konsentrasjon dobbelt så høy som PregnylÒ, og 

viste et omtrentlig dobbelt så høyt signal. Medregnet forskjellen i undersøkt konsentrasjon 

kunne det for OvitrelleÒ  observeres en tilnærmet 21 ganger høyere signalintensitet for bT5, 

sammenlignet med PregnylÒ. En oversikt over verdier for aT2 og bT5 for PregnylÒ og 

OvitrelleÒ er gitt i Tabell 6.1. Forventet årsak til at signalet for bT5 var såpass lavt for 
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PregnylÒ var at anvendt stamløsning for PregnylÒ var gammel (produksjonsdato: 08-2014) 

og hadde gjennomgått flere fryse- og tinesykluser. Disse faktorene ble antatt å ha medført en 

degradering av løsningen over lengre tid. Dette ble også ansett som en mulig årsak til 

retensjonsskiftet som sees ved sammenligning av PregnylÒ og OvitrelleÒ. Tross dette ble 

PregnylÒ anvendt ved visse preliminære forsøk med ubehandlet filterpapir, grunnet mangel 

på andre kilder for hCG. 

 

Tabell 6.1: Utvalgte analytiske parametere for PregnylÒ og OvitrelleÒ. 

 

Som tidligere beskrevet er hCGb spesifikk for hCG (i motsetning til hCGa), og er delen av 

hCG som bindes til det monoklonale antistoffet som anvendes under denne oppgaven. 

Grunnet dette er det først og fremst ønsket å analysere signaturpeptidet til hCGb, bT5, ved 

massespektrometrisk deteksjon av hCG.  

 

Flere av de preliminære forsøkene utført på papir brukte PregnylÒ som kilde til hCG. En 

vurdering ble gjort relatert til om resultatene fra arbeidet utført med PregnylÒ fortsatt kunne 

ansees som relevant for oppgaven, tross lave signalintensiteter for bT5. Under arbeidet med 

OvitrelleÒ kunne det i stor grad observeres at ulike forsøksparametre som ble undersøkt (bruk 

av blokke-buffer, ulike mengder anvendt antistoff og ulike vaskeprosedyrer) påvirket den 

observerte signalintensiteten for aT2 og bT5 på samme måte. Grunnet dette kunne det antas 

at forsøk med PregnylÒ fortsatt kunne ansees som relevante for oppgaven, basert på at aT2 

kunne vurderes som en indikator for hvilke trender man kunne forvente å observere for bT5. 

Her er det verdt å påpeke er at dette kun er tilfellet hvis man antar at de kjemiske og 

fysikalske egenskapene til hCG er like for OvitrelleÒ og PregnylÒ. Som tidligere beskrevet i 

avsnitt 3.2.1 bindes antistoffet brukt i denne oppgaven til hCGb. Grunnet den lave 

 PregnylÒ OvitrelleÒ 

Signaturpeptid aT2 bT5 aT2 bT5 

Konsentrasjon hCG 

i analyseprøve 

(µg/mL) 

10 10 20 20 

Signalintensitet  398000 4250 808000 182000 

Retensjonstid (min) 11,45 15,44 10,96 15,14 
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signalintensiteten for bT5 hos PregnylÒ er det grunn til å tro at egenskapene man normalt kan 

forventer å se for hCGb kan være påvirket, som videre vil kunne påvirke hCG sin evne til å 

bindes til det anvendte antistoffet. Dette vil kunne medføre at hCG fra PregnylÒ og OvitrelleÒ 

oppfører seg på ulik måte ved eksperimenter som inkluderer bruken av antistoff.  

 

 

6.2   Voksprintet filterpapir 
Preliminære forsøk med voksprintet filterpapir tok utgangspunkt i en eksperimentell 

prosedyre for «sandwich-immunoassay», beskrevet av Lei et al. (17). Denne prosedyren har 

blitt modifisert for å lage en ny metode som ble kombinert med massespektrometrisk 

deteksjon. 

 

For å utføre en bestemmelse av hCG med denne metoden printes først et ønsket antall 

vokssirkler på et filterpapir med A4-størrelse. Vokssirklene fungerer som hydrofobe, ikke-

permeable barrierer som danner prøvepåsettingsområder med en 6 mm. ID. Størrelsen til 

vokssirklene ble bestemt på bakgrunn av verktøyet som senere ble anvendt for å stanse ut 

prøvepåsettingsområdet fra vokssirkelen (stanser ut et område tilsvarende en indre diameter 

på 6 mm). Immobilisering av antistoff til papiret ble gjort gjennom adsorpsjon, ved at 20 µL 

0,05 mg/mL antistoffløsning ble påsatt prøvepåsettingsområdet etterfulgt av tørking ved 

romtemperatur. Egnet påsettingsvolum ble på bakgrunn av størrelsen til vokssirkelen vurdert 

å være 20 µL, ettersom dette medførte en jevn fordeling av løsningen over hele 

prøvepåsettingsområdet. Tørking etter påsetting av løsning til papiret ble gjort ved 

romtemperatur, og kunne dermed variere mellom 45-60 minutter avhengig av luftfuktighet. 

Etter immobilisering av antistoff ble det tilsatt en blokke-buffer til prøvepåsettingsområdet, 

før påsetting av prøven som ble analysert. Deretter ble det gjort en vask av 

prøvepåsettingsområdet som så ble stanset ut og overført til en buffer for ekstraksjon og 

proteolyse. Den ekstraherte prøven ble til slutt analysert med LC-MS/MS.  

 

For å evaluere voksprintet filterpapir med adsorbert antistoff som metode for bestemmelse av 

hCG ble det undersøkt i hvor stor grad antistoffet bidro til fullstendig og reproduserbar 

immunoekstraksjon av modellanalytten. Det var også ønsket å undersøke i hvor stor grad det 

ble dannet uspesifikke interaksjoner mellom modellanalytten og papiret.  
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6.2.1   Uspesifikk binding av analytt til filterpapiret 
En kjent utfordring ved arbeid med papir-basert analyse er forekomsten av uspesifikke 

interaksjoner mellom protein-baserte analytter og cellulose-materialet i papiret (80). Dette 

medfører at en ukjent mengde analytt bindes til analysepapiret ved prøvepåsetting, noe som 

kan påvirke repeterbarheten og følsomheten til analysen betydelig (81). Forekomsten av slike 

interaksjoner kan være vanskelig å kontrollere, både i relasjon til å forhindre at de oppstår, og 

å bryte dem i ettertid. På bakgrunn av dette var det ønsket å kartlegge graden av uspesifikk 

binding til filterpapiret, samt mulige måter å ta høyde for denne utfordringen. 

 

Vask etter prøvepåsetting 

Fjerning av uspesifikke interaksjoner mellom hCG og analysepapiret ble først undersøkt ved 

å utføre en vask av papiret etter prøvepåsetting. Dette gjøres under prøveopparbeidelse for å 

eksempelvis fjerne overflødig prøvematriks, forurensninger eller analytt som ikke er bundet 

til antistoffene på papiret. Optimale vaskebetingelser innebærer at bindinger mellom 

forurensninger og cellulosematriks brytes, og bindinger mellom analytt til antistoff og 

antistoff til cellulosestrukturen forblir. På bakgrunn av dette ble ulike mengder vaskeløsning 

undersøkt for å kartlegge optimale vaskeforhold.  

 

Effekt av ulike vaskevolum etter prøvepåsetting ble undersøkt med vaskevolum på 0, 20 og 

200 µL, der vaskeløsningen (50 mM ABC-buffer) ble trukket gjennom 

prøvepåsettingsområdet til et underliggende filterpapir. Ved dette forsøket ble hvert papir 

tilsatt blokkebuffer med 0,1 % BSA og PregnylÒ ble anvendt som kilde til hCG. 

Blokkebuffer, hvis funksjonalitet blir ytterligere beskrevet ved et senere avsnitt, ble tilsatt før 

prøvepåsetting for å forhindre uspesifikke interaksjoner mellom hCG og papiret. En klar 

trend ble observert for signalintensiteten til aT2, der økende mengder vask ga en reduksjon i 

signalintensitet (Figur 6.2). Ingen tydelige signaler ble observert for bT5 ved de ulike 

vaskemengdene. Tre potensielle årsaker for reduksjonen i signalintensitet for aT2 ved 

økende mengder vaskeløsning ble vurdert. Hvis vaskeprosedyren resulterte i brudd av 

interaksjonene mellom hCG og antistoff, eller brudd av interaksjonene mellom antistoff og 

filterpapiret, ville det i begge tilfeller resultert i at økende mengde vask ville gi en økt 

fjerning av hCG fra prøven. Ettersom det ved senere forsøk, som beskrevet i avsnitt 6.4, ble 

bekreftet at hCG ikke fjernes fra antistoffet ved vaskemengder tilsvarende 200 µL ABC-

buffer, ble det antatt at dette ikke var grunnen til reduksjon i signalintensitet. Immobilisering 
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av antistoff gjennom adsorpsjon gir kun opphav til svake interaksjoner mellom antistoffet og 

papiret, som trolig vil kunne brytes under gitte vaskeforhold. En tredje mulig årsak var at 

hCG hovedsakelig ble bundet til filterpapiret gjennom uspesifikke bindinger, som ble brutt i 

økende grad ved økende mengder vask. Hvis dette var tilfellet har det blitt påvist at økende 

mengder vask gir redusert grad av uspesifikk binding mellom hCG og filterpapiret. På 

bakgrunn av dette ble det besluttet å gjennomføre påfølgende forsøk med et vaskevolum på 

500 µL, for i størst grad å fjerne uspesifikke interaksjoner mellom hCG og papiret, samtidig som det 

ble tatt i bruk håndterbare mengder med vaskeløsning.  

 

Figur 6.2: Signalintensitet for aT2 med vaskevolum på 0, 20 og 200 µL etter prøvepåsettelse. 
 

Som diskutert i avsnitt 6.1.3 ble det tatt visse forhåndsregler ved vurdering av resultater fra 

eksperimenter som undersøker PregnylÒ med antistoff, relatert til potensielt redusert 

bindingsevne av hCG til det anvendte antistoffet. Her er det verdt å påpeke at det er ukjent 

om hCG ble bundet fullstendig til det anvendte antistoffet, og det kan derfor være 

problematisk å anse aT2 som en indikator for hvilke trender man kunne forvente å observere 

for bT5. Ettersom ingen andre eksperimenter ble utført som undersøkte effekten av ulike 

vaskemengder på ubehandlet papir tilsatt antistoff med OvitrelleÒ som kilde til hCG, ble 

dette eksperimentet likevel vurdert som relevant for oppgaven.  

 

Blokke-buffer 

En mye anvendt metode for å redusere uspesifikk binding til cellulose er gjennom bruken av 

en blokke-buffer (55). En optimal blokke-buffer kan bestå av ett eller flere proteiner eller 
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andre forbindelser som dekker cellulosefibrene på papiret, slik at analytten ikke har mulighet 

til å feste seg uspesifikt. Ideelt sett vil blokke-bufferen ikke påvirke eller observeres i 

analysen som gjennomføres, og bindes til alle områder på celluloseoverflaten med potensiale 

for uspesifikk binding uten å påvirke antistoffet og analytten som blir analysert (82). Dette 

prinsippet er grafisk fremstilt i Figur 6.3.  

 

Figur 6.3: Grafisk fremstilling av prinsipp for papirbasert prøvepåsetting uten (a) og med (b) 

BSA som blokke-buffer. 

 

Under arbeidet med voksprintet filterpapir ble BSA løst i 50 mM ABC-buffer anvendt som 

blokke-buffer. For å undersøke hvilken konsentrasjon av BSA som medførte minst binding 

av hCG til filterpapiret ble tilsetning av 20 µL blokke-buffer med 0,01 % BSA, 0,1 % BSA 

og uten BSA (0 %) undersøkt. Grunnet lave signaler for bT5 ved in-solution og papirbasert 

analyse av PregnylÒ ble OvitrelleÒ brukt som alternativ kilde til hCG ved dette, og fremtidige 

eksperimenter. 

 

Høyest signalintensitet for bT5 ble observert ved 0,01 % BSA som blokke-buffer. Noe lavere 

signal ble observert for 0,1 % BSA, og lavest signal ble observert for prøven uten BSA, men 

en markert differanse for de tre konsentrasjonene kunne ikke observeres (Figur 6.4). 

Forskjellen i signalintensitet kunne potensielt begrunnes i at blokking-bufferen medførte at en 

mindre andel av hCG ble bundet til papiret gjennom uspesifikke interaksjoner, og en høyere 

andel spesifikk antistoffbinding fant sted. Som et resultat av dette ville interaksjonene 

mellom hCG og papir ikke blitt brutt like lett ved vask, og en høyere signalintensitet ville 

blitt observert ved analyse. Totalt sett ble det vurdert at inklusjonen av BSA som blokke-
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buffer resulterte i noe høyere signalintensitet for bT5, men en stor forskjell for papir med og 

uten tilsatt blokke-buffer kunne ikke observeres. 

 

Figur 6.4: Normalisert signalintensitet for hCGb (bT5), med 0 %, 0,01 % og 0,1 % BSA på 

papir med antistoff. Høyest signalintensitet for 0,01 % BSA (100 %: 2217,5) 

 

 

6.2.2   Vurdering av adsorpsjon av antistoff på ubehandlet filterpapir 
Et eksperiment ble utført der bestemmelse av hCG ble gjort med ubehandlet filterpapir med 

og uten tilsatt antistoff. Dette ble gjort for å undersøke i hvor stor grad bruken av antistoff 

påvirket bestemmelsen av hCG. Eksperimentet ble utført med 0,01 % BSA som blokke-

buffer, og med 500 µL vaskeløsning etter prøvepåsetting. To konsentrasjoner av hCG (20 µL 

av 10 µg/mL og 20 µL av 2 µg/mL satt på papiret) ble undersøkt, for å fastslå om 

signalintensitet for bT5 ville samsvare ved ulike konsentrasjoner. Resultatet av eksperimentet 

er presentert i Figur 6.5 og viste at signalintensiteten for bT5 var lav for papir både med og 

uten tilsatt antistoff, sammenlignet med signalintensitet for bT5 ved in-solution analyse. 

Tross dette kunne det observeres en tydelig forskjell i signalintensitet for papir med og uten 

tilsatt antistoff.  
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Figur 6.5: Signalintensitet for bT5 ved undersøkelse av ubehandlet filterpapir tilsatt antistoff (blå) og 

uten tilsatt antistoff (grønn), for hCG-konsentrasjon 10 µg/mL (uten omriss) og 2 µg/mL (med 

omriss).  

 

Effekten av adsorbert antistoff på voksprintet filterpapir 

En tydelig forskjell i signalintensitet for papir med og uten tilsatt antistoff ble observert. For 

hCG tilsatt i konsentrasjon 10 µg/mL kunne det observeres en økning i signalintensitet på 

omtrent 30 % for papir tilsatt antistoff, og for hCG tilsatt i konsentrasjon 2 µg/mL kunne 

observeres en økning i signalintensitet på omtrent 40 %. Det bør påpekes at det ved optimale 

forhold ikke burde registreres noe signal for bT5 for papiret uten tilsatt antistoff, der det i 

dette tilfellet vises relativt høye signaler. Dette indikerer at en stor andel av hCG fortsatt ble 

bundet til papiret som følge av uspesifikke interaksjoner, noe man også må anta er tilfellet for 

papir tilsatt antistoff. Her bør det påpekes at antistoffet i seg selv trolig vil okkupere seter for 

potensielle uspesifikke interaksjoner til en ukjent grad. Dette sannsynliggjør at graden av 

uspesifikke interaksjoner til papir med tilsatt antistoff vil være noe redusert sammenlignet 

med papir uten tilsatt antistoff. For papir tilsatt antistoff blir det dermed vanskelig å vurdere 

hvor stor andel av signalintensiteten for bT5 som skyldes uspesifikke interaksjoner.  
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Korrelasjon mellom hCG-konsentrasjon og signalintensitet 

Ved dette eksperimentet ble to konsentrasjoner av hCG undersøkt, med en 5 ganger 

konsentrasjonsforskjell. Dette ble gjort for å undersøke om signalintensiteten for bT5 ble 

endret i like stor grad som endringen i undersøkt konsentrasjon av hCG. Ved sammenligning 

av signalintensitet for de to konsentrasjonene av hCG ble det observert en 2,4 ganger lavere 

signalintensitet for bT5 i prøven tilsatt 20 µL av 2 µg/mL hCG-løsning, sammenlignet med 

prøven tilsatt 20 µL av 10 µg/mL hCG-løsning. En mulig forklaring på at det ble observert en 

mindre reduksjon i signalintensitet for bT5 enn forventet, er at det har skjedd en overmetning 

av papirets antistoff ved høyere konsentrasjoner av hCG. I et slikt tilfelle ville en høyere 

andel av den undersøkte mengden hCG ha mulighet til å danne antistoff-interaksjoner ved 

lavere undersøkte konsentrasjoner av hCG.  

 

 

6.3   Polymerisert filterpapir 
Voksprintet filterpapir med adsorbert antistoff som teknikk for prøveopparbeidelse og videre 

bestemmelse av hCG viste seg å ha flere utfordringer. Lav signalintensitet for hCG 

sammenlignet med in-solution analyse, høy grad av uspesifikke interaksjoner mellom hCG 

og papiret og liten forskjell i signalintensitet ved sammenligning av papir med og uten 

antistoff ble vurdert som store begrensninger ved bruk av denne teknikken. Grunnet dette var 

det ønsket å karakterisere en ny metode for bestemmelse av hCG, med mulighet for å bedre 

møte disse utfordringene. 

 

En stor utfordring ved bestemmelse av hCG med antistoff adsorbert på filterpapir var at 

antistoffet tilsynelatende ikke ble godt nok festet, og løsnet under vask. For å prøve å løse 

dette problemet ble det dannet et lag med HEMA-polymer over hele overflaten til 

filterpapiret, hvis hensikt var å danne en plattform som tillot kovalent immobilisering av 

antistoff til filterpapiret. Ved å utføre en modifisering av HEMA-polymeren er det mulig å 

danne ankerpunkter for dannelsen av kovalente bindinger mellom antistoff og polymer. To 

slike metoder for modifisering ble undersøkt, ved ko-polymerisering med HEMA-VDM og 

syntetisering med tosyl. En grafisk sammenligning av fremgangsmåtene anvendt ved arbeid 

med HEMA-VDM- og HEMA-TSCl-polymerisert og «ubehandlet» papir er fremstilt i Figur 

6.6. Alle eksperimenter utført på polymerisert papir tok i bruk OvitrelleÒ som kilde til hCG. 
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Figur 6.6: Skjematisk fremstilling av fremgangsmåter for arbeid med ubehandlet-, og 

polymerisert filterpapir. 
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6.3.1   Undersøkelse av egenskapene til polymerisert filterpapir  
Polymerisering av filterpapir ble først undersøkt i form av HEMA-VDM-polymerisering. 

Under preliminære forsøk med polymerisert papir var det ønsket å karakterisere de 

strukturelle egenskapene til HEMA-VDM-polymerisert papir, sammenlignet med 

«ubehandlet» filterpapir. Dette ble gjort for å få en indikasjon på om de to typene papir 

oppførte seg likt under bestemte betingelser og om polymeriseringsprosessen var vellykket. 

 

Sammenligning av ubehandlet og polymerisert papir i NaOH 

Cellulose har blitt vist å gå i delvis oppløsning, og få et endret utseende i nærvær av NaOH 

(83). Et eksperiment ble derfor gjennomført som sammenlignet ubehandlet filterpapir (ren 

cellulose) og HEMA-VDM-polymerisert papir (cellulose modifisert med HEMA-VDM) i 

NaOH. Med dette var det ønsket å undersøke om den anvendte metoden for polymerisering 

medførte en fullstendig polymerisering av papiret, og om de strukturelle egenskapene til 

papiret ble endret som følge av polymeriseringen. Tre ubehandlede papirsirkler og tre 

HEMA-VDM-polymeriserte papirsirkler av samme størrelse ble plassert i hvert sitt 

begerglass med 1 M NaOH, som ble satt til røring i 30 minutter med magnetrører. 

Papirbitenes struktur, utseende og stivhet ble deretter sammenlignet. Det kunne visuelt 

observeres en omtrentlig 25 % reduksjon i diameter av det ubehandlede papiret, men 

tilsynelatende ingen reduksjon i størrelse kunne observeres for det polymeriserte papiret. Ved 

sammenligning i mikroskop kunne det også observeres at det ubehandlede papiret, til tross 

for reduksjon i diameter, fikk en betydelig økning i tykkelse sammenlignet med det 

polymeriserte papiret, som igjen kunne sees som relativt upåvirket. Grunnet de åpenbare 

forskjellene observert i dette forsøket for ubehandlet og polymerisert papir ble det trukket en 

konklusjon om at polymeriseringsprosessen medførte en signifikant endring i papirets 

strukturelle egenskaper.  

 

Karakterisering av tilgjengelige bindingsseter ved blotting av BSA 

Som tidligere nevnt i avsnitt 6.2.1, kan uspesifikk binding av proteiner være en utfordring 

ved arbeid med papirbaserte analyseteknikker. Grunnet dette var det ønsket å undersøke i 

hvor stor grad og hvordan proteiner ble bundet til HEMA-VDM-polymerisert papir, 

sammenlignet med ubehandlet papir. For å gjøre dette ble en blotting-prosedyre med BSA 

utført som beskrevet i avsnitt 5.4, hvis hensikt var å fremheve egenskapene for 

proteindistribusjon på ubehandlet og polymerisert papir. Antistoff ble ikke påsatt papiret 
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under dette eksperimentet. Ulike konsentrasjoner av BSA ble påsatt de to papirtypene, og en 

blåfarget «farge-løsning» ble tilsatt papiret som ved interaksjon med BSA dannet et blåfarget 

kompleks. Gjennom en visuell sammenligning ble den observerte fargedistribusjonen- og 

intensiteten henholdsvis brukt som et mål på distribusjon av BSA og mengde BSA bundet til 

papiret. En oversikt over hvilke konsentrasjoner av BSA som ble undersøkt, samt 

fargeintensiteten som kunne observeres for hver av papirbitene er gitt i Tabell 6.2.  

 
Tabell 6.2: Konsentrasjon av påsatt BSA og tilhørende bilder av ubehandlet og polymerisert papir 

 

For begge typene papir kunne samme trend observeres i form av økende fargeintensitet ved 

økende mengder påsatt BSA. Det kunne likevel observeres en signifikant sterkere blåfarge 

for ubehandlet papir, som indikerte at BSA i mindre grad ble bundet til det polymeriserte 

papiret. For ubehandlet papir ble det observert en fargegradient med økende intensitet mot 

utkanten av papiret, i motsetning til polymerisert papir, der blåfargen var mer jevnlig 

distribuert. En slik såkalt «Coffee ring effect» (84) som ble observert for ubehandlet papir er 

et fenomen som oppstår når det påsatte proteinet flyttes mot kantene av papiret som en følge 

av vask. Ettersom dette fenomenet ikke kunne observeres for polymerisert papir er det grunn 

til å tro at evnen BSA hadde til å bindes til de to typene papir var betydelig annerledes. 

Mangelen på bevegelse av BSA på polymerisert papir ved vask indikerte at BSA ble 

immobilisert med sterkere interaksjoner på polymerisert papir enn på ubehandlet papir. På 

bakgrunn av disse resultatene og tidligere forskning knyttet til immobilisering av BSA på 

HEMA-VDM-polymer (85) er det dermed grunn til å tro at BSA i dette tilfellet ble kovalent 

immobilisert til det polymerisert papiret.  

Konsentrasjon tilsatt BSA Ubehandlet papir Polymerisert papir 

1,0 % 
  

0,1 % 
  

0,01 %   

0,0 % 
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6.3.2   Immobilisering av antistoff på polymerisert filterpapir 
På bakgrunn av antatt vellykket kovalent immobilisering av BSA på HEMA-VDM-

polymerisert papir ble samme prinsipp overført til immobilisering av antistoff. Under det 

preliminære arbeidet med HEMA-VDM-polymerisert papir ble det undersøkt to ulike 

strategier for kovalent immobilisering av antistoff. Første undersøkte metode ble basert på 

immobilisering i 100 µL, 0,1M fosfatbuffer (pH = 7,8) tilsatt totalt 2 µg antistoff per bit med 

polymerisert papir, ved 25 oC, 800 rpm i 3 timer. Den andre undersøkte metoden ble utført på 

samme måte, med unntak av at immobiliseringen fant sted stillestående i 18 timer ved 4 oC. 

Etter immobilisering av antistoff ble hCG påsatt. For begge metodene kunne relativt lave 

signaler detekteres for aT2 og ingen signaler ble observert for bT5. Det ble med dette antatt 

at antistoffet ikke hadde blitt tilstrekkelig immobilisert på overflaten av det polymeriserte 

papiret, som resulterte i at hCG ble vasket bort etter prøvepåsetting.  

 

På bakgrunn av dårlige resultater ved preliminære immobiliseringsmetoder ble en ny metode 

for immobilisering av antistoff undersøkt i henhold til en metode beskrevet av Paus et al. 

(77), som originalt ble brukt for å gjøre en kovalent immobilisering av antistoff på tosyl-

aktiverte magnetiske kuler. Grunnet dette ble en ny metode for modifisering av HEMA-

polymer undersøkt der tosyl-grupper ble syntetisert på polymeren som ankerpunkter for 

kovalent immobilisering av antistoff. Det ble også anvendt andre løsninger og teknikker for 

immobilisering av antistoff og blokking med BSA sammenlignet med de preliminære 

immobiliseringsmetodene, som har blitt nærmere beskrevet i avsnitt 5.2.3. Både HEMA-

VDM-polymerisert og HEMA-TSCl-polymerisert papir ble undersøkt med denne «endelige» 

immobiliseringsmetoden. Med den endelige immobiliseringsmetoden kunne det detekteres 

tydelige signaler for både aT2 og bT5, som tydet på at antistoffet hadde blitt immobilisert på 

det polymeriserte papiret i en høyere grad enn ved de to foregående metodene. En 

sammenligning av resultatene for de tre immobiliseringsmetodene er fremstilt i Figur 6.7.  
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Figur 6.7: Grafisk fremstilling av logaritmisk signalintensitet for aT2 (rød) og bT5 (blå) for antistoff 

immobilisert etter preliminær immobiliseringsmetode 1, preliminær immobiliseringsmetode 2 og 

endelig immobiliseringsmetode for HEMA-VDM- og HEMA-TSCl-polymerisert papir. 

 

Totalt sett kunne det sees et betydelig høyere signal for både aT2 og bT5 ved bruken av den 

endelige metoden for immobilisering av antistoff. Flere forskjeller skilte de tre 

immobiliseringsmetodene, så den nøyaktige årsaken til forskjellen i signalintensitet var 

ukjent. En årsak som ble vurdert å kunne være grunnen til forskjellen i oppnådd 

signalintensitet for de tre metodene var at det ble tatt i bruk en betydelig større mengde 

antistoff per bit med polymerisert papir ved den endelige immobiliseringsmetoden. Den 

endelige metoden tok i bruk 25 ganger høyere konsentrasjon av antistoff (500 µg/mL), enn de 

to preliminære immobiliseringsmetodene (20 µg/mL). Som et motargument mot dette kan det 

henvises til et preliminært forsøk som ble utført med den første preliminære 

immobiliseringsmetoden, der signalintensiteten for aT2 og bT5 ble undersøkt ved ulike 

konsentrasjoner av antistoff brukt for immobilisering på HEMA-VDM-polymerisert papir. 

Dette ble gjort for å undersøke om mengden anvendt antistoff hadde en innvirkning på 

bindingsgraden av hCG. Ved dette forsøket ble konsentrasjoner undersøkt som var 10, 100 og 
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200 ganger høyere enn den først undersøkte antistoffkonsentrasjonen på 20 µg/mL. I likhet 

med tidligere forsøk med den første preliminære immobiliseringsmetoden ble 

signalintensiteten for aT2 observert som svært lav sammenlignet med in-solution og ble ikke 

observert for bT5. På bakgrunn av dette eksperimentet ble det fastslått at årsaken til dårlige 

signalintensiteter for aT2 og bT5 med de to preliminære immobiliseringsmetodene ikke 

skyltes den anvendte antistoffkonsentrasjonen.  

 

Flere eksperimentelle parametere som skiller de preliminære og den endelige 

immobiliseringsmetoden inkluderer blant annet immobiliseringsforholdene, som ved den 

endelige immobiliseringsmetoden ble gjort i 0,1 M boratbuffer (pH = 9,6), ved 800 rpm, 37 
oC i 20 timer. Under disse forholdene kunne man se en forskjell i pH, temperatur, 

immobiliseringstid og bufferkomposisjon, faktorer som alle kan tenkes å ha påvirket graden 

av immobilisering til papiret. En annen parameter som skilte immobiliseringsmetodene er at 

det polymeriserte papiret ved den endelige immobiliseringsmetoden ble overført til 1,0 M 

etanolamin med 0,1 % Tween 20â for å blokkere eventuelle tosylgrupper på HEMA-TSCl-

polymerisert papir som ikke hadde blitt kovalent bundet til antistoff. Ettersom dette trolig 

ikke hadde en direkte innvirkning på antistoff som allerede hadde blitt immobilisert på 

papiret ble dette ikke ansett som en sannsynlig årsak til forskjellen i effekt for 

immobiliseringsmetodene.  

 

Sammenlignet med den endelige immobiliseringsmetoden er det tydelig at de to preliminære 

immobiliseringsmetode resulterte i svært dårlig immobilisering av antistoff til det 

polymeriserte papiret. Ettersom det ved antatt mangel på antistoff-interaksjoner ved de 

preliminære immobiliseringsmetodene kan observeres svært lave signaler for både aT2 og 

bT5 kan det antas at det er en svært liten grad av uspesifikk binding av hCG til det 

polymeriserte papiret. Dette er trolig også tilfellet for uspesifikke interaksjoner til papiret ved 

bruk av den endelige immobiliseringsmetoden, ettersom sammensetningen og egenskapene 

til det polymeriserte papiret er de samme. Denne konklusjonen kan først og fremst trekkes for 

HEMA-VDM-polymerisert papir, ettersom HEMA-TSCl-polymerisert ikke ble undersøkt 

med de to preliminære immobiliseringsmetodene. 
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6.4   Konsentrasjonskurver for hCG i ulike 

prøvematrikser for ubehandlet og polymerisert 

filterpapir 
På bakgrunn av vellykket kovalent immobilisering av antistoff var det ønsket å gjennomføre 

en ytterligere karakterisering av egenskapene til HEMA-VDM- og HEMA-TSCl-

polymerisert papir. Det var også ønsket å sammenligne det polymeriserte papiret med 

ubehandlet papir ved bruk av den endelige immobiliseringsmetoden, for å ytterligere vurdere 

hvilken betydning polymeriseringsprosessen hadde for immobiliseringen av antistoff. 

 

Naturlig forekommende konsentrasjoner av hCG for friske menn og ikke-gravide kvinner har 

en øvre referanseverdi på 0,7 – 5,4 mIE/mL (0,07 – 0,54 µg/mL). Eksperimenter utført på 

ubehandlet og polymerisert papir har hittil blitt utført med konsentrasjoner for hCG høyere 

enn dette, fra 2 til 20 µg/mL. Det var derfor ønsket å undersøke om den endelige metoden for 

immobilisering av antistoff og analyse av hCG på ubehandlet og polymerisert papir var egnet 

til analyse av biologiske prøver med hCG-konsentrasjoner tilsvarende naturlig 

forekommende konsentrasjoner. Dette ble gjort ved å undersøke konsentrasjonskurver for 

hCG i ulike prøvematrikser, der korrelasjon mellom analyttkonsentrasjon og signalintensitet 

for bT5 ble undersøkt.  

 

Konsentrasjonskurver ble laget for hCG i tre ulike prøvematrikser; 0,1 M fosfatbuffer, 0,1 M 

fosfatbuffer med 0,1 % BSA og serum. (Ved forsøket med 0,1 M fosfatbuffer som 

prøvematriks ble kun HEMA-VDM-polymerisert og HEMA-TSCl-papir undersøkt, og for de 

to påfølgende matriksene ble også ubehandlet papir undersøkt.) Konsentrasjonskurvene for 

hCG ble dannet ved å tilsette papiret den aktuelle matriksen med hCG i konsentrasjonene 100 

ng/mL, 250 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL og 2000 ng/mL. Hver konsentrasjon ble 

undersøkt på papir med immobilisert antistoff, med tre paralleller for hver konsentrasjon. For 

hvert av forsøkene ble det også inkludert én parallell for hver konsentrasjon av hCG på papir 

uten immobilisert antistoff. Av praktiske årsaker var det ikke mulig å inkludere mer enn én 

parallell for papir uten immobilisert antistoff, noe som ble vurdert å bidra til å delvis svekke 

konklusjoner trukket i relasjon til papir uten antistoff. En oversikt over eksperimentelle 

parametere og oppnådde korrelasjonsverdier mellom påsatt konsentrasjon av hCG og 

signalintensitet for bT5 kan sees i tabell 6.3.  
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Tabell 6.3: Eksperimentelle parametere og korrelasjonsverdier for konsentrasjonskurver for 
hCG i ulike prøvematrikser. R2-verdier viser korrelasjon mellom undersøkt konsentrasjon av 
hCG og signalintensitet for bT5. 
 

6.4.1   Konsentrasjonskurve for hCG i 0,1 M fosfatbuffer 
Konsentrasjonskurver for hCG ble først undersøkt i 0,1 M fosfatbuffer, med HEMA-VDM- 

og HEMA-TSCl-polymerisert papir. Ved gjennomføring av dette eksperimentet kunne det 

observeres en sterk korrelasjon mellom konsentrasjon av hCG og signalintensitet for bT5 på 

begge typer polymerisert papir, både for papir med (Figur 6.8) og uten antistoff (Figur 6.9) 

(Tabell 6.3). HEMA-TSCl-polymerisert papir viste omtrent 1,6 ganger høyere 

signalintensitet enn HEMA-VDM-polymerisert papir med immobilisert antistoff for bT5 ved 

hCG påsatt i konsentrasjon 2000 ng/mL. Differansen i signalintensitet ble redusert ved lavere 

undersøkte konsentrasjoner av hCG. Under disse eksperimentene ble signalintensiteten for 

hCG på papir uten immobilisert antistoff brukt som et mål på uspesifikk binding av analytten 

til papiret. For HEMA-TSCl-polymerisert papir uten antistoff kunne det observeres en 

omtrentlig 7 ganger høyere signalintensiteten for bT5, sammenlignet med HEMA-VDM- 

polymerisert papir uten antistoff. Grunnet dette ble det vurdert at hCG dannet uspesifikke 

interaksjoner til HEMA-TSCl- polymerisert papir i betydelig høyere grad enn til HEMA-

VDM-polymerisert papir. Det ble med dette også antatt at forskjellen i signalintensitet for 

Prøvematriks Type papir  Antall 

prøvereplikater 

hCG-

konsentrasjoner 

tilsatt papir (ng/mL) 

R2-verdi, 

/m tilsatt 

antistoff 

R2-verdi, 

/u tilsatt 

antistoff 

0,1 M fosfatbuffer 

(pH = 7,8) 

HEMA-VDM-

polymerisert 

3 med antistoff 

1 uten antistoff 

100, 250, 500, 1000, 

2000  

0,9929 0,9923 

 HEMA-TSCl-

polymerisert 

  0,9791 0,9264 

0,1 M fosfatbuffer 

(pH = 7,8) med 

 0,1 % BSA 

HEMA-VDM-

polymerisert 

3 med antistoff 

1 uten antistoff 

100, 250, 500, 1000, 

2000 

0,9991 0,9903 

HEMA-TSCl-

polymerisert 

  0,9961 0,9027 

 Ubehandlet   0,9902 0,9380 

Serum HEMA-VDM-

polymerisert 

3 med antistoff 

1 uten antistoff 

100, 250, 500, 1000, 

2000 

0,9958 0,8310 

 HEMA-TSCl-

polymerisert 

  0,9986 0,8081 

 Ubehandlet   0,9652 0,9579 
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bT5 mellom HEMA-VDM- og HEMA-TSCl-polymerisert papir med immobilisert antistoff i 

stor grad skyltes uspesifikke interaksjoner.  

 
Figur 6.8: Konsentrasjonskurve for hCG i 0,1 M fosfatbuffer påsatt HEMA-TSCl-polymerisert (oransje) og 
HEMA-VDM-polymerisert (blå) papir med antistoff. 
 

 
Figur 6.9: Konsentrasjonskurve for hCG i 0,1 M fosfatbuffer påsatt HEMA-TSCl-polymerisert (oransje) og 
HEMA-VDM-polymerisert (blå) papir uten antistoff. 
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6.4.2   Konsentrasjonskurve for hCG i 0,1 M fosfatbuffer med 0,1 % BSA 
Grunnet høye nivåer av uspesifikk binding av analytt til det polymeriserte papiret (spesielt 

HEMA-TSCl-polymerisert papir) ved undersøkelse av konsentrasjonskurver for hCG i 0,1 M 

fosfatbuffer, ble samme eksperiment utført på nytt med en mer kompleks prøvematriks. Ved 

å ta i bruk en mer kompleks prøvematriks, i form av 0,1 M fosfatbuffer med 0,1 % BSA, var 

det ønsket å blokkere seter for uspesifikke interaksjoner på papiret med BSA, før de kunne 

interagere med hCG.   

 

Dette eksperimentet ble undersøkt på HEMA-VDM- og HEMA-TSCl-polymerisert og 

ubehandlet papir med (Figur 6.9) og uten (Figur 6.10) antistoff. Ubehandlet papir ble 

inkludert i eksperimentet for å undersøke om den endelige metoden for immobilisering av 

antistoff også kunne brukes for utføre en adsorpsjon av antistoffet til det ubehandlede papiret. 

Både for begge typene polymerisert papir og ubehandlet papir ble det vist en god korrelasjon 

mellom påført hCG-konsentrasjon og signalintensitet for bT5 ved bruk av prøveløsning med 

hCG tilsatt 0,1 % BSA (Tabell 6.3). HEMA-TSCl-polymerisert papir med immobilisert 

antistoff viste høyest signalintensitet for bT5 ved hCG påsatt i konsentrasjon 2000 ng/mL, 

denne gangen to ganger høyere enn HEMA-VDM-polymerisert papir med immobilisert 

antistoff og åtte ganger høyere enn ubehandlet filterpapir.  

 

Ved sammenligning med resultatene fra forrige eksperiment, kunne det for HEMA-TSCl-

polymerisert papir ved den høyeste undersøkte konsentrasjonen av hCG observeres noe 

nedgang i uspesifikk binding av hCG (omtrentlig 1,2 ganger lavere signal for bT5 på papir 

uten immobilisert antistoff) og en økt affinitet for hCG til det immobiliserte antistoffet 

(samme signalintensitet for bT5 på papir med immobilisert antistoff, tross antatt nedgang i 

uspesifikke interaksjoner). HEMA-VDM-polymerisert papir viste samme grad av uspesifikke 

interaksjoner som tidligere, og en omtrentlig 1,3 ganger lavere signalintensitet for bT5 på 

papir med immobilisert antistoff ved høyeste undersøkte konsentrasjon av hCG. Her bør det 

påpekes at standardavviket for signalintensiteten til bT5 for de to eksperimentene overlapper, 

så signifikansen ved den tilsynelatende reduksjonen i signalintensitet for HEMA-VDM-

polymerisert papir med immobilisert antistoff er noe usikker. 
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Sammenlignet med polymerisert papir viste det ubehandlede papiret lave signaler for hCG, 

både med og uten tilsatt antistoff. Grunnet den lave signalintensiteten for bT5 hos ubehandlet 

papir kunne det konkluderes at den endelige immobiliseringsprosedyren for polymerisert 

papir ikke resulterte i bedre resultater for det ubehandlede filterpapiret, sammenlignet med 

tidligere forsøk med voksprintet filterpapir. Det bør likevel poengteres at ubehandlet papir 

med tilsatt antistoff viste høyere signalintensitet for bT5, sammenlignet med ubehandlet papir 

uten tilsatt antistoff. Det ble med dette antatt at det skjedde en immobilisering av antistoff til 

det ubehandlede papiret i form av adsorpsjon, men at denne immobilisering var mindre 

effektiv en den kovalente immobiliseringen som fant sted på polymerisert papir. 

 

 
Figur 6.10: Konsentrasjonskurve for hCG i 0,1 M fosfatbuffer med 0,1 % BSA påsatt HEMA-TSCl-
polymerisert (oransje), HEMA-VDM-polymerisert (blå) og ubehandlet (grå) papir med antistoff. 
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Figur 6.11: Konsentrasjonskurve for hCG i 0,1 M fosfatbuffer med 0,1 % BSA påsatt HEMA-TSCl-
polymerisert (oransje), HEMA-VDM-polymerisert (blå) og ubehandlet (grå) papir uten antistoff. 
 

 

6.4.3   Konsentrasjonskurve for hCG i serum 
For å vurdere ytelsen til polymerisert og ubehandlet papir emd tilsatt antistoff ved 

undersøkelse av biologiske prøver ble det laget en konsentrasjonskurve for hCG i serum. Det 

var også ønsket å undersøke om en mer kompleks matriks hadde en større innvirkning på 

graden av uspesifikk binding av hCG til papiret. Sammenlignet med 0,1 M fosfatbuffer med 

0,1 % BSA er serum betydelig mer kompleks, som kan medføre både fordeler og utfordringer 

som prøvematriks. Ved å ha en stor grad av proteiner i den anvendte prøvematriksen antas 

det at en større del av potensielle områder for uspesifikk binding til papiret vil blokkeres. 

Matrikseffekter som konsekvens ved bruk av serum kan også gjøre den anvendte 

analysemetoden mindre sensitiv og nøyaktig (som beskrevet i avsnitt 3.2), med mindre det 

gjennomføres en svært effektiv prøveopprensning. 

 

Ved dette eksperimentet ble en konsentrasjonskurve for hCG i serum undersøkt på HEMA-

VDM- og HEMA-TSCl-polymerisert og ubehandlet papir med (Figur 6.12) og uten (Figur 

6.13) antistoff. Her kunne det observeres god korrelasjon mellom påsatt konsentrasjon av 

hCG og signalintensitet for bT5 ved polymerisert og ubehandlet papir tilsatt antistoff, men en 

betydelig dårligere korrelasjon uten tilsatt antistoff (Tabell 6.3). Signalintensitet for bT5 ved 
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sammenligning av HEMA-TSCl-polymerisert og HEMA-VDM-polymerisert papir med 

immobilisert antistoff var relativt lik over hele konsentrasjonskurven, med unntak av et signal 

omtrent 1,2 ganger høyere for HEMA-VDM ved høyeste påsatte konsentrasjon av hCG. Her 

bør det påpekes at et stort standardavvik kan observeres for begge typene polymerisert papir, 

som gjør det noe usikkert hvor stor differanse det faktisk var for signalintensiteten for bT5 

hos de to typene polymerisert papir. Sammenlignet med HEMA-VDM-polymerisert papir 

med antistoff ble det observert en 8 ganger lavere signalintensitet for bT5 for ubehandlet 

papir med antistoff.  

 

For HEMA-VDM-polymerisert papir ble høyest signalintensitet for bT5 og minst grad av 

uspesifikke interaksjoner observert ved analyse av hCG i serum, sammenlignet med tidligere 

undersøkte prøvematrikser. Dette er trolig en indikasjon på at kompleksiteten til serum som 

prøvematriks i stor grad reduserte den uspesifikke bindingen av hCG til det polymeriserte 

papiret, som igjen medførte at en større andel av hCG ble bundet til det immobiliserte 

antistoffet.  

 

For HEMA-TSCl-polymerisert papir ble det også vurdert at analyse av hCG i serum medførte 

høyest grad av hCG-binding til antistoff, sammenlignet med tidligere undersøkte 

prøvematrikser. Dette ble fastslått på bakgrunn av at signalintensitet for bT5 var på tilnærmet 

samme nivå som ved tidligere undersøkte prøvematrikser (standardavvik tatt i betraktning), 

samtidig som det ble observert en tilnærmet tredoblet reduksjon av uspesifikke interaksjoner 

mellom hCG og papiret.  

 

For ubehandlet papir kunne det observeres liten forskjell i ytelse og grad av uspesifikke 

interaksjoner, sammenlignet med tidligere undersøkte prøvematrikser.  
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Figur 6.12: Konsentrasjonskurve for hCG i serum påsatt HEMA-TSCl-polymerisert (oransje), HEMA-VDM-
polymerisert (blå) og ubehandlet (grå) papir med antistoff. 
 

 

 
Figur 6.13: Konsentrasjonskurve for hCG i serum påsatt HEMA-TSCl-polymerisert (oransje), HEMA-VDM-
polymerisert (blå) og ubehandlet (grå) papir uten antistoff. 
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6.4.4   Totalvurdering av konsentrasjonskurver for hCG i ulike 

prøvematrikser 
Etter å ha undersøkt konsentrasjonskurver for hCG i ulike prøvematrikser ble en helhetlig 

vurdering av de observerte resultatene gjort. 

 

Ved undersøkelse av papir med immobilisert antistoff kunne det observeres høyest signal for 

bT5 ved bruken av polymerisert papir, sammenlignet med ubehandlet papir. Dette var tilfellet 

for alle undersøkte prøvematrikser, og ved alle konsentrasjoner av hCG. Dette ga en tydelig 

indikasjon på at HEMA-VDM- og HEMA-TSCl-polymerisering etterfulgt av kovalent 

immobilisering av antistoff til analysepapiret ga opphav til en mer effektiv teknikk for 

prøveopparbeidelse enn antistoff adsorbert til ubehandlet filterpapir.  

 

En felles observasjon for alle prøvematrikser var at differansen i oppnådd signalintensitet for 

HEMA-VDM-polymerisert-, HEMA-TSCl-polymerisert- og ubehandlet papir ble betydelig 

redusert ved undersøkelsen av lavere konsentrasjoner av hCG. Dette var tilfellet både for 

papir med og uten tilsatt antistoff. Dette kan ha skyltes at mengden tilgjengelig antistoff og / 

eller overflater for uspesifikke interaksjoner var såpass mye større enn den analyserte mengde 

hCG at forskjellen i evnen til å holde på hCG til en viss grad ble utlignet for de ulike typene 

papir. Signalintensiteten til bT5 ved laveste undersøkte konsentrasjon av hCG (100 ng/mL) 

kunne fortsatt sees å være større for polymerisert papir sammenlignet med ubehandlet papir 

og for papir med antistoff sammenlignet med papir uten antistoff. Et eksempel på dette kan 

sees ved analyse av hCG i plasma ved konsentrasjonen 100 ng/mL, der signalintensitet ved 

bruk av bT5 ved bruk av HEMA-VDM-polymerisert papir med antistoff var omtrent 7,3 

ganger høyere enn for ubehandlet papir med antistoff. Dette ga en indikasjon på at 

polymeriseringsprosessen og bruken av antistoff også spilte en viktig rolle ved analyse av 

lavere konsentrasjoner av hCG.  
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7  Konklusjon 
 

I dette arbeidet har proteinanalyse med papir-basert immunoekstraksjon og påfølgende LC-

MS/MS-analyse for første gang blitt demonstrert. Ulike metoder for immobilisering av 

antistoff på filterpapir ble karakterisert i denne sammenheng. 

 

Voksprintet filterpapir med adsorbert antistoff som metode for immunoekstraksjon av hCG 

viste seg å ha flere begrensninger. Til tross for optimalisering av metoden forekom det en høy 

grad av uspesifikk binding av hCG, og antistoff ble tilsynelatende ikke godt nok festet til 

filterpapiret. Bruken av papir med adsorbert antistoff resulterte likevel i 1,4 ganger høyere 

signalintensitet for bT5, sammenlignet med papir uten immobilisert antistoff. Dette tydet på 

at metoden hadde noe potensiale som analyseteknikk, tross de presenterte utfordringene. 

 

Polymerisering av papir med HEMA som monomer, og videre modifisering av HEMA-

polymeren med VDM og tosyl for å danne ankerpunkter for kovalent immobilisering av 

antistoff ga sammenlignet med voksprintet filterpapir med adsorbert antistoff desidert høyere 

signalintensitet for hCG og mindre grad av uspesifikk binding til papiret. En 

konsentrasjonskurve for hCG i serum ble undersøkt for alle typer papir, som viste god 

korrelasjon mellom signalintensitet for hCG og undersøkt hCG-konsentrasjon for HEMA-

VDM- og HEMA-TSCl-polymerisert papir, og noe dårligere korrelasjon for ubehandlet 

papir. Det ble også oppnådd en omtrentlig 7 ganger høyere signalintensitet for hCG ved bruk 

av polymerisert papir, sammenlignet med ubehandlet papir. Sammenlignet med 

eksperimentene utført for konsentrasjonskurver av hCG i mindre kompliserte matrikser 

kunne det i serum observeres en stor reduksjon av uspesifikke bindinger mellom hCG og 

analysepapiret. Dette ble antatt å være som følge av at tilgjengelige seter for uspesifikke 

interaksjoner på analysepapiret i stor grad ble okkupert av andre matrikskomponenter enn 

hCG. I lys av dette ble det vurdert at immunoekstraksjon ved bruk av polymerisert filterpapir 

med kovalent immobilisert antistoff medførte en bedre bestemmelse av hCG enn ubehandlet 

filterpapir med adsorbert antistoff. 

 

Før den eventuelle ferdigstillingen av et produkt som tar i bruk den presenterte metoden for 

bestemmelse av hCG, er det visse parametere som må undersøkes. Det vil være nødvendig å 

undersøke egnetheten av metoden til analyse av biologiske matrikser som fullblod og / eller 
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urin, ettersom disse er lettere tilgjengelig for hurtig og enkel prøvetaking enn serum. Det vil 

også være nødvendig å designe en mer praktisk utforming av analysepapiret enn løse 

papirsirkler, samt å undersøke om funksjonen og stabiliteten til analysepapiret er konstant 

over lengre tidsperioder og ved ulike oppbevaringsforhold.  
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On#paper immunocapture.of human.chorionic gonadotropin.
for.LC#MS.#analyses

Eirik Solbakk,.Øystein Skjærvø,.Trine.Grønhaug Halvorsen& Léon.Reubsaet
School.of.Pharmacy,.University.of.Oslo,.Blindern,.Oslo,.Norway

Figure 1: On-paper sampling method for MS analysis.

hCG is.comprised.of.two.subunits,.the.α#subunit,.and.the.β#subunit..

Signature.peptides.for.the.α#subunit.(αT2,.m/z:.409.3+2).and.the.β#

subunit.(βT5,.m/z:.964.2+2).were.measured,.with.the.β#subunit.being.

specific.to.hCG. The.signature.peptide.of.the.β#subunit.was.used.as.

the.target.analyte..The.β#subunit.of.hCG is.also.the.part.of.the.

protein.which.binds.to.the.antibody.utilized.in.this.study..An.in#

solution.digest.was.performed.and.analysed.to.establish.a.reference.

for.following.analyses..(Fig.&2)

Different.concentrations.of.BSA.was.used.to.coat.the.sampling.spot.

in.order.to.investigate.non#specific.interactions.between.the.analyte.

and.the.paper..Best&performance&and&reproducibility&was&observed&

at&0,01&%&BSA.&0,1.%.BSA.showed.a.slightly.lower.signal,.and.1,0.%.

and.0,0.%.BSA.showed.the.lowest.signals..No.significant.difference.

could.be.observed.when.comparing.the.different.concentrations..

(Fig.&4)

Washing.of.the.sampling.spot.after.application.of.antibodies.and.

hCG is.necessary.in.order.to.remove.any.unbound.hCG..No&

significant&difference&in&analyte&signal&intensity&could&be&observed&

when&comparing&the&use&of&60&µL&washing&solution&and&500&µL&

washing&solution.&(Fig.&6)&It.was.thus.concluded.that.it.is.possible.to.

wash.the.sample.with.up.to.500.µL.washing.solution.without.

affecting.the.signal.intensity.of.the.analyte.

The.performance.of.the.device.was.evaluated.by.applying.the.

analyte.to.paper.with,.and.without.antibodies..This.was.also.done.to.

assess.whether.the.antibodies.effectively.adsorbed.to.the.paper..

A&significant&difference&in&signal&intensity&could&be&observed&

(approximately.40.%)..(Fig.&3) The.signal.observed.when.utilizing.the.

device.without.antibodies.was.presumably.caused.by.non#specific.

binding.of.the.analyte.to.the.paper,.even.though.the.sampling.spot.

in.both.cases.was.coated.with.0,01.%.BSA..
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Results and.Discussion

Analytical.devices.fabricated.on.paper.(PAD).have.gained.an.

increased.attention.during.the.last.few.decades..These.devices,.most.

often,.fabricated.on.non#intrusive.filter.paper.have.shown.promising.

results.for.sampling.and.sample.storage.with.diagnostics.value..

Furthermore,.PADs.for.targeted.analyses,.such.as.ELISA.and.

colorimetric.assays.are.frequently.reported.with.simple.fabrication,.

easy.use.and.high.performance.1,2 However,.to.the.authors’.

knowledge,.PADs.with.integrated.immunocapture.for.mass.

spectrometric.(MS).protein.analyses.remains.un#explored..Therefore,.

we.wanted.to.develop.a.new.PAD.sampling.device.fabricated.with.

wax#printing.on.commercially.available.filter.paper.integrated.with.

antibodies..To.assess.the.potential,.we.have.adapted.a.previously.

described.adsorption.method.for.analyses.of.human.chorionic.

gonadotropin.(hCG).3 The.device.performance.was.evaluated.with.

respect.to.MS#intensity.and.reproducibility.

The.sampling.spots.(6.0.mm.ID).were.wax.printed.on.Whatman®.grade.1.filter.paper.and.subsequently.baked.at.100.oC for.10.

minutes.prior.to.use..Twenty.µL.monoclonal.antibody.E27.was.applied.to.the.spot,.dried.and.the.paper.is.washed.before.application.

of.20.µL.bovine.serum.albumin.(BSA)..Excess.BSA.was.washed.off,.followed.by.application.of.20.µL.10.µg/mL hCG in.ABC#buffer..The.

sampling.spot.was.then.punched.out.and.transferred.to.a.2.mL.Eppendorf.tube.for.extraction.with.subsequent.reduction/alkylation.

and.tryptic digestion..Separation.was.performed.over.15.minutes.on.a.C8.column.(Bio#Basic,.50.mm.x.1.mm,.particle.size:.5.µm).

with.0.– 95.%.ACN./.20.mM formic.acid.(95:5,.v/v)..Total.run.time.was.30.minutes..Detection.was.performed.in.SRM.mode.with.

positive.mode.ESI.on.a.Thermo.Fischer.Quantum.Access.TSQ..An.overview.of.the.complete.workflow.is.shown.below..(Fig.&1)

Figure 2: Ion chromatogram of αT2.(top).and.βT5.(bottom)

hCGα (αT2),.100.%:.8.17E5

hCGβ (βT5),.100.%:.1.91E5

Figure 4: Normalized MS-intensity for hCGβ (βT5),.with.0.%,.0,01.%.
and.0,1.%.BSA.on.paper.with.antibodies..Highest.intensity.for.0,01%.
BSA (100.%:.2217,5)

Figure 6: Normalized MS-intensity for hCGβ (βT5).when.washed.with.
60.µL.(top).and.500.µL.(bottom).washing.solution.on.paper.with.
antibodies.and.0,01.%.BSA..

Figure 3: hCGβ (βT5).with.and.without.antibodies.on.paper.with.0,01.
%.BSA..Highest.intensity.when.utlizing antibodies (100.%:.2217,5).

Given.that.no.significant.difference.in.analyte.signal.intensity.could.

be.observed.with.different.concentrations.of.BSA,.an.experiment.

was.conducted.to.characterize.non#specific.BSA.adsorption.to.the.

paper..This.was.done.using.a.method.previously.described.by.

McCann.et.al4. BSA.was.adsorbed.to.the.paper.prior.to.being.washed.

with.15.µL.phosphate.buffer..Brilliant.Blue.R.was.used.to.stain.BSA,.

with.an.increased.colour#intensity.representing.higher.

concentrations.of.BSA..Stronger&colourIintensity&could&be&observed&

at&higher&concentrations&of&BSA,&indicating&a&higher&degree&of&BSA&

adsorption&in&correlation&to&the&BSA&amount.&(Fig.&5)

0,1.%.BSA

0,01.%.BSA

0.%.BSA

InIsolution digest of hCG Reduction of nonIspecific interactions

Optimization&of&washing&procedure

OnIpaper&immunocapture&proofIofIconcept

Conclusion

Figure 5: Filter paper with increasing concentrations of BSA (0 %, 
0,01 % and  0,1 %), and concurring increase in colour-intensity 

With.antibody Without antibody

Here.we.have.demonstrated.that.on#paper.

immunocapture.show.promising.results.for.protein.

sample.preparation.for.LC#MS/MS.analyses..A.40.%.

increase.in.signal.intensity.could.be.observed.when.

utilizing.antibodies,.compared.to.paper.without.

antibodies..Best.performance.was.obtained.when.

applying.0,01.%.BSA.to.the.filter.paper.prior.to.

application.of.the.analyte,.and.up.to.500.µL.washing.

solution.can.be.used.to.wash.away.excess.BSA..
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