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Sammendrag 

 

Kombinasjonen av microsampling (Dried serum spots (DSS) og Volumetric absorptive 

microsampling (VAMS)) med tryptisk proteolyse og epitopfisking før bestemmelse av 

ProGRP i LC-MS/MS har blitt undersøkt i dette arbeidet. 

Innledende forsøk med DSS, tryptisk proteolyse og epitopfisking viste lave signalintensiteter 

av analytten. For å optimalisere prosedyren og redusere tapet, var det nødvendig å vite hvilke 

trinn i prosedyren som førte til tap og i hvor stor grad tapet var. Et forsøk ble gjort for å 

kartlegge tapet; ulike prøver ble lagd for å undersøke hvor mye tap av analytt det var i de 

ulike trinnene i prosedyren (ekstraksjon av ProGRP fra DSS, tryptisk proteolyse, og 

epitopfisking av signaturpeptidet ALGNQQPSWDSEDSSNFK (ALGN)). Resultatene viste at 

tapet var størst under ekstraksjonen (~83,1 %) og epitopfiskingen (~45,9 %). 

Det ble forsøkt å optimalisere ekstraksjonen av ProGRP fra DSS; organisk løsemiddel ble 

tilsatt ekstraksjonsbufferet. Ingen signifikant økning i signalintensitet var observert. VAMS 

som et alternativ prøvetakingsteknikk ble forsøkt; det ble observert at VAMS ga høyere 

signalintensitet enn ved bruk av DSS (~39,8 %).  

En evaluering av VAMS i kombinasjon med tryptisk proteolyse, epitopfisking og LC-MS/MS 

for bestemmelse av ProGRP i serum ble utført; en kalibreringskurve ble laget med forskjellige 

konsentrasjoner av ProGRP (50-1000 ng/mL). Lineariteten i metoden viste en 

korrelasjonskoeffisient(R2) på 0,9995. Deteksjonsgrensen (LOD) var estimert å være 150 

ng/mL, og kvantifiseringsgrensen (LOQ) var estimert 500 ng/mL. Siden 50 ng/mL hadde en 

repeterbarhet på ~14,4 % (RSD), var det mulig det at var godt nok til å kvantifiseres i VAMS. 

VAMS i kombinasjon med tryptisk proteolyse, epitopfisking og LC-MS/MS viste lovende 

resultater. 
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1 Forkortelser 

 

ABC Ammonium bikarbonat 

CID 

C18 

Kollisjonsindusert dissosiasjon 

Octadecylsilylsilica 

DBS Dried blood spots 

DMS Dried matrix spots 

DSS Dried serum spots 

ED Utbredt sykdom (extensive disease) 

ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay 

ESI 

FA 

Elektrosprayionisasjon 

Maursyre (Formic acid) 

GRP Gastrinfrigjørende peptid (Gastrin-releasing peptide) 

HPLC/LC Væskekromatografi 

kV kilovolt 

LC-MS/MS 

LD 

LOD 

LOQ 

Væskekromatografi koblet til tandem massespektrometer 

Begrenset sykdom (limited disease) 

Deteksjonsgrense 

Kvantifiseringsgrense 

MS 

m/z 

Massespektrometri 

Masse-ladningsforhold 

MF A Mobilfase A 

MF B Mobilfase B 

Mw Molekylvekt 

PBS 

ProGRP 

Fosfatbuffer salin 

Progastrinfrigjørende peptid (ProGastring-releasing peptide) 
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Q1 Første kvadrupol 

q2 Heksapol 

Q3 Andre kvadrupol 

QqQ 

rpm 

Trippelkvadrupol 

Revolutions per minute 

RIA Radioimmunoassay 

SRM 

SCLC 

Selektiv reaksjonsmonitorering 

Småcellet lungekreft (Small cell lung cancer) 

STD Standardavvik 

VAMS Volumetric absorptive microsampling 

RT Retensjonstid 

RSD Relativt standardavvik 
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2 Innledning 

 

2.1 Bakgrunn 
 

Dried matrix spots (DMS) er en prøvetakingsteknikk (microsampling) for biologiske 

matrikser som blod, plasma, serum, spytt og urin [4, 5]. Den mest velkjente er Dried Bloods 

Spots (DBS) som fra 1960-tallet ble brukt i deteksjon av fenylketonuri hos spedbarn [6]. DBS 

er en svært lite invasiv teknikk for prøvetaking av blod sammenlignet med venepunksjon som 

tidligere var brukt for blodtaking av spedbarn [7]. Teknikken kan også brukes ved blodprøve 

av voksne pasienter; en bloddråpe påsettes et filterpapir og settes for tørk i 2 eller 3 timer. 

Den tørkede prøven kan så sendes til laboratoriet for analyse [6]. Fordeler som følger med 

denne teknikken er økt stabilitet ved tørket matriks, redusert smitterisiko, og lett håndtering, 

transport og lagring [6]. 

Et lite prøvevolum (15 µL-50 µL) er gunstig ved blodprøve fra små barn og forsøksdyr, men 

dette kan begrense mengden analytt og gjør det nødvendig med følsomme 

analyseinstrumenter [6, 8]. Hematokritt-nivået (forholdet mellom volum av røde blodceller og 

blodvolum) er også en utfordring ved analyse av DBS; høyt hematokrittnivå fører til ujevn 

spredning av blodet på filterpapiret. Dette kan gi forskjellige konsentrasjoner av analytten i 

prøvene når forskjellige områder av spotene stemples ut [6].  

Volumetric absorptive microsampling (VAMS) er en nyere prøvetakingsteknikk som baserer 

seg på samme prinsipp som DBS. Materialet består av et plastikkhåndtak med en rund tupp 

dekket av en hydrofil polymer. Teknikken kan brukes til å absorbere et bestemt volum (10 

µL, 20 µL eller 30 µL) av blod uten å bli påvirket av hematokritt-nivået, i motsetning til DBS 

[8]. VAMS har de samme fordelene som DBS ved å benytte seg av tørket matriks, og det kan 

også brukes til andre biologiske matrikser (blod, plasma, serum, spytt osv.) [8]. 

DBS har i senere tid blitt brukt til å bestemme molekyler av forskjellige typer, blant annet 

proteiner [6]. Utviklingen av kraftigere kromatografiske og massespektrometriske 

instrumenter i den siste tiden har gjort det mulig for analyse og bestemmelse av proteiner i 

blod [9, 10]. Utfordringene som forekommer oftest innenfor proteinanalyse er relatert til 

hvordan prøvene opparbeides før introduksjon i analyseinstrumentene, og hvordan følsomme 
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og pålitelige resultater kan oppnås [6]. En vanlig strategi er å generere peptider fra proteiner 

gjennom enzymatisk proteolyse, og deretter bestemmelse av disse peptidene i 

analyseinstrumentet (bottom-up strategi) [11]. 

Et bestemt protein som forekommer i veldig lav konsentrasjon i en blanding med mange 

proteiner i høy konsentrasjon gjør at selektiv prøveopparbeidelse er ønskelig for å oppnå høy 

følsomhet. Selektiv prøveopparbeidelse av proteiner gjennom bruk av antistoffer er svært 

nyttig innenfor proteinanalyse. En slik opprensing og oppkonsentrering av det ønskede 

proteinet reduserer kompleksiteten til prøven betydelig og maksimerer analysesystemets evne 

til å skaffe informasjon fra proteinet [12]. 

Fokuset på opprensing og oppkonsentrering av spesifikke peptider har økt som følge av 

fordelene ved håndtering av peptider sammenlignet med intakte proteiner [2]. SISCAPA 

(Stabile Isotope Standards with Capture by Anti-Peptide Antibodies) er en metode for 

bestemmelse av proteiner gjennom isolering av peptider; anti-peptid antistoffer brukes til å 

isolere spesifikke peptider fra en peptidblanding etter proteolyse av et protein [2, 13]. 

Epitopfisking er et nyere konsept som blir brukt til bestemmelse av proteiner. Dette baserer 

seg på å bruke kommersielt tilgjengelige anti-protein antistoffer til å fange peptider av 

proteinene som disse antistoffene er laget for. Dette har den fordelen at det unngås å bruke 

ressurser på tillaging av antistoffer til spesifikke peptider, som er tilfellet ved SISCAPA [2]. 

Tidligere så har det blitt forsøkt Dried serum spots (DSS) med immunoekstraksjon og tryptisk 

proteolyse for humant choriongonadotropin (hCG) [4]. Det er nå en ny måte for 

immunoekstraksjon (epitopfisking) som har blitt testet ut på progastrinfrigjørende peptid 

(ProGRP) [2]. Det er ønsket å sjekke Dried serum spots (DSS) i kombinasjon med den nye 

immunoekstraksjonsmetoden, og i tillegg undersøke Volumetric absorptive microsampling 

(VAMS) som et alternativ for prøvetaking. 

 

  

 



6 

 

2.2 Hensikt 
 

Målet med denne oppgaven er å evaluere såkalt microsampling i kombinasjon med tryptisk 

proteolyse og epitopfisking av ProGRP i serum før LC-MS/MS bestemmelse. 

Delmålene for oppgaven: 

- Kombinere Dried serum spots (DSS) med tryptisk proteolyse, epitopfisking og LC-

MS/MS for bestemmelse av ProGRP i serum 

- Kartlegge tapet av analytten i ulike trinn av prosedyren og finne ut hvor tapet er størst. 

- Optimalisere prosedyren 

- Teste ut om Volumetric absorptive microsampling (VAMS) er et bedre 

prøvetakingsalternativ 

- Evaluere Volumetric absorptive microsampling (VAMS) i kombinasjon med tryptisk 

proteolyse, epitopfisking og LC-MS/MS for bestemmelse av ProGRP i serum 
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3  Teori 

3.1 Småcellet lungekreft (SCLC) 

Småcellet lungekreft (SCLC) er en aggressiv type lungekreft med rask vekst og tidlig 

metastasering. Overlevelsesraten etter diagnose er i gjennomsnitt 14-20 måneder for 

begrenset sykdom (LD) og 7-10 måneder etter utbredt sykdom (ED) [14]. SCLC er veldig 

følsom for kjemoterapi dersom behandlingen er startet tidlig i sykdomsforløpet. 

Nødvendigheten for tidlig identifisering av lungekrefttypen gjør at spesifikke biomarkører er 

verdifulle i diagnosen [14, 15]. 

3.1.1 ProGRP – biomarkør for SCLC 

En biomarkør kan karakteriseres som en målbar biologisk indikator for en patologisk 

prosess[16]. ProGRP anses som en sensitiv og spesifikk biomarkør for diagnostisering, 

behandling og tilbakefallsrate for SCLC [14, 17, 18]. ProGRP er den stabile forløperen til 

nevropeptidhormonet gastrinfrigjørende peptid (GRP) som er en kraftig induserende faktor 

for celledeling i SCLC tumor [14]. GRP brukes ikke på grunn av hormonets ustabilitet i blod, 

med en halveringstid på 1,5 minutter [19]. 

Konsentrasjon av endogent ProGRP er variererende, men ganske lav. I friske mennesker er 

konsentrasjonen av ProGRP på 12,6±6,9 pg/mL mens den er 862±1203 pg/mL for LD og 

1645±1491 pg/mL for ED[14]. ProGRP er sjeldent økt i pasienter med andre ondartede og 

godartede sykdommer med unntak av pasienter med nyresvikt, nevroendokrine tumorer i 

lungene, og skjoldbruskkjertelkreft (medullært tyroideakarsinom)[20, 21]. 
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ProGRP har 3 isoformer med henholdsvis 125, 118 og 115 aminosyrer (som vist i Figur 1). 

Disse isoformene har noen likheter i sekvensen; i) De 27 første aminosyrene, ii) Gly-Lys-Lys-

senteret der forløperpeptidkjeden blir brutt ned, iii) og det fikserte fragmentet mellom 31 og 

98 aminosyrene. Det som skiller isoformene fra hverandre er antallet aminosyrer i C-

terminalkjeden (henholdsvis 27, 20 eller 17 aminosyrer) [19]. 

 

3.2 Teknikker for prøvetaking (microsampling) 

3.2.1 Dried matrix spots (DMS) 

Dried matrix spots (DMS) er en prøvetakingsteknikk for biologiske matrikser, for eks; 

fullblod, plasma, serum, urin og spytt [4, 5] . Den mest brukte er Dried blood spots (DBS) ved 

prøvetaking av fullblod. Denne teknikken er som nevnt vanlig brukt på nyfødte i 

diagnostisering av metabolske sykdommer [6, 22, 23]. Den er mindre invasiv enn 

venepunksjon da man tar noen dråper blod fra fingeren, hælen eller tåen ved hjelp av en 

lansett [22, 24]. Et volum på rundt 15-50 µL fullblod  blir påsatt et spesiallaget filterpapir, og 

satt til tørk i tørre og rene omgivelser i noen timer (2-3 timer) [6, 22]. Teknikken er vist i 

Figur 2. Filterpapiret kan være cellulosebasert eller ikke-cellulosebasert [24]. 

Figur 1 De 3 isoformene av ProGRP [1]. A) Isofrom 1: 125 aminosyre. B) Isoform 2: 118 aminosyrer. C) Isoform 3: 115 

aminosyrer. Likheter mellom isoformene: i) De 27 første aminosyrene, ii) Gly-Lys-Lys-senteret iii) og det fikserte 

fragmentet mellom 31 og 98 aminosyrene. Forskjeller mellom isoformene: antall aminosyrer i C-terminalkjeden (27, 20 

eller 17 aminosyrer). 
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Figur 2 Dried blood spot [3]. Påsetting av blod på DBS-filterpapiret ved hjelp av en lansett. 

I en tørket flekk (spot) har analyttene høyere stabilitet, i tillegg til at de fleste bakterier og 

virus er inaktiverte (unntak for Hepatitt B og HIV) [6, 22, 23]. DBS er egnet til lagring over 

tid og de er lette å transportere [22, 24]. Pasientene kan også ta blodprøvene på egen hånd 

uten opplæring [22, 23]. Ved analyse stemples spotene ut og gjennomgår en 

prøveopparbeidelse før selve analysen. Det er noen ulemper i denne teknikken; lite 

prøvevolum gir begrenset analyttmengde å jobbe med og gir i mange tilfeller nødvendighet 

for en følsom analysemetode [6]. Resultatene kan også bli påvirket av hematokritt-nivået i 

blodet. Hematokritt er forholdet mellom volumet av røde blodceller og volumet av blod. Dette 

nivået varieres avhengig av kjønn og sykdomstilstand. Et høyt hematokritt-nivå gir en ujevn 

fordeling av blod på filterpapiret og da en ujevn fordeling av analytten. Dette fører til 

prøvevariasjoner dersom bare en del av spoten stemples ut til analyse [6]. 

I denne oppgaven er det benyttet Dried serum spots (DSS) for analyse av serum. Dette er en 

enklere matriks og man unnslipper utfordringer som oppstår ved bruk av blod.  

3.2.2 Volumetric absorptive microsampling (VAMS) 

Volumetric absorptive microsampling (VAMS) er et av de nyere prøvetakingsverktøyene som 

får økende oppmerksomhet. De kan benyttes på de samme biologiske matriksene som DMS 

(fullblod, plasma, serum, spytt, urin) og de har alle fordelene som non-invasivitet, stabilitet, 

transport, lagring og håndtering [8]. Som nevnt tidligere så er ulike hematokritt-nivåer en av 

utfordringene til DBS. Én ekstra fordel av VAMS er at det kan ta opp et bestemt volum (10 

µL, 20 µL eller 30 µL) uavhengig av hematokritt-nivået. Dette gir mindre prøvevariasjoner 

enn DBS [8].  
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Figur 3 Volumetric absorptive microsampling (VAMS). Blod absorberes i tuppen til VAMS-materialet før det blir satt til 

tørk. Etter tørk kan tuppen fjernes fra plastikkhåndtaket og brukes for videre prøveopparbeidelse. (modifisert figur fra [8]) 

Et VAMS materiale består av ett plasthåndtak med en rundformet tupp på rundt 4 mm (Figur 

3). Tuppen er av hydrofil polymer og inneholder porer som fylles under prøvetakingen. Når 

prøven er absorbert i tuppen legges den for tørk før den brukes videre i analyse [8]. 

3.3 LC-MS-basert proteinanalyse 

Proteiner er av interesse som biomarkører for diagnostisering av sykdommer og for å gi riktig 

behandling [6]. Immunometriske teknikker (for eks; ELISA (enzyme-linked immunosorbent 

assay) og RIA (radioimmunoassay)) er ofte brukt for bestemmelse av biomarkører. Disse 

baserer seg på bruk av antistoffer, og har fordelene av å være følsomme [12]. En rekke 

ulemper følger med disse teknikkene; høye kostnader, mangel på «multiplexing» (analyse av 

flere molekyler samtidig), mangel på spesifisitet og vanskelig å standardisere. For å løse disse 

utfordringene så har oppmerksomheten blitt rettet mot væskekromatografi koblet til 

massespektrometri (LC-MS) [6, 12].  

Massespektrometri (MS) er vanligvis brukt som følge av metodens høye følsomhet og 

robusthet i analyse av biomolekyler som proteiner og peptider [10]. Væskekromatografi 

(HPLC/LC) brukes for å separere proteiner/peptider i en kompleks matriks før deteksjon i 

MS. Dette maksimerer evnen MS-instrumentet har til å skaffe informasjon fra 

proteinene/peptidene i den komplekse matriksen [9]. 

3.3.1 Væskekromatografi (HPLC/LC) 

Væskekromatografi (HPLC/LC) er en ofte brukt kromatografisk metode for bestemmelse av 

ulike forbindelser i legemiddelformuleringer og i biologiske materialer [25], inkludert 
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proteiner og peptider [9]. Analytten blir injisert i en strøm av mobilfase som passerer gjennom 

en kolonne tilpasset til separasjonen av forbindelsene. Denne kolonnen er pakket med 

materiale som retarderer analytten basert på dens egenskaper. I denne oppgaven benyttes 

omvendt-fase kromatografi som baserer seg på hydrofobisiteten til analyttene og kolonnen er 

pakket med en hydrofob silikabasert stasjonærfase, octadecylsilylsilica (C18) som er den mest 

brukte i dette prinsippet. I utgangen av kolonnen blir analyttene registrert av en detektor [25]. 

3.3.2 Massespektrometri (MS) 

Massespektrometere brukes til ionisere komponenter i en prøve og analysere dem basert på 

deres masse/ladning-forhold (m/z). Et massespektrometer består av 3 deler; (i) en ionekilde 

som produserer ioner fra prøven, (ii) en masseanalysator som separerer ioner basert på deres 

m/z-verdi, (iii) og en detektor som detekterer ioner separert av masseanalysatoren [26, 27]. I 

tillegg benyttes det et datasystem for oppsamling og lagring av informasjonen fra detektoren. 

Elektrospray ionisasjon (ESI) 

Elektrospray ionisasjon (ESI) brukes i denne oppgaven for dannelse av ioner fra prøven. 

Prøven føres gjennom en flyktig mobilfasestrøm fra LC til MS. Væskestrømmen fra kolonnen 

i LC passerer gjennom et trangt kapillærrør og ved utgangen av røret blir prøven forstøvet 

med nitrogengass (N2). Dråpene som dannes blir elektrisk ladd av en høy spenning (typisk +5 

eller -5 kV) som er pålagt mellom kapillærrøret og en nærliggende elektrode. Samtidig vil 

dråpene (mobilfaseløsningen) fordampe og føres ut av massespektrometeret ved bruk av 

tørkegass. Ionene føres videre inn i masseanalysatoren som følge av elektrisk spenning der de 

separeres og bestemmes i detektoren [25]. 

Trippelkvadrupol (QqQ) 

En kvadrupol-masseanalysator består av fire parallelle stenger som er pålagt en oscillerende 

elektrisk felt. Ionene fra ionekilden føres gjennom dette feltet. Ved å variere det elektriske 

feltet er det mulig å velge ut hvilke ioner som skal bli ført videre til detektoren [25]. 

En trippelkvadrupol (QqQ) består av 2 kvadrupoler som er plassert før og etter en heksapol. 

Heksapolen har som funksjon å danne fragmenter. En trippelkvadrupol har flere moduser som 

den kan kjøre. I oppgaven benyttes det selektiv reaksjonsmonitorering (SRM); den første 

kvadrupolen (Q1) fungerer som et massefilter. Med en gitt spenning så er det mulig å velge ut 



12 

 

ioner med spesifikke m/z-verdier som slippes gjennom til heksapolen (q2). Denne fungerer 

som en kollisjonscelle der ioner kollideres med en inert gass og fragmenteres i en prosess kalt 

kollisjonsindusert dissosiasjon (CID). Utvalgte fragmentioner blir detektert i den siste 

kvadrupolen (Q3). Bruk av SRM gir høy selektivitet og lave deteksjonsnivåer kan oppnås. 

SRM blir brukt i kvantifisering av substanser som er tilstede helt til pikogram-nivå [25]. 

Fragmentering av peptider 

 

Figur 4 Nomenklatur av peptidioner etter fragmentering [25]. xn-, yn- og zn- fragmenter leses fra fragmenteringspunktet 

og mot C-terminalen (ladningen etter fragmentering er på C-terminal-fragmentet). an-, bn- og cn- fragmenter leses fra N-

terminalen og mot fragmenteringspunktet (ladningen er på N-terminal-fragmentet). n: antall aminosyrer på fragmentet. 

Fragmentering av peptider foregår hovedsakelig i peptidryggmargen: (i) mellom amin-

nitrogenet og α-karbonet, (ii) α-karbonet og karboksylsyre-karbonet, (iii) eller mellom 

karboksylsyre-karbonet og amin-nitrogenet [25].  

Fragmentene som kommer av disse er xn-, yn- og zn- fragmenter som leses fra 

fragmenteringspunktet og mot C-terminalen (ladningen etter fragmentering er på C-terminal-

fragmentet), og an-, bn- og cn- fragmenter som leses fra N-terminalen og mot 

fragmenteringspunktet (ladningen er på N-terminal-fragmentet). n står for antall aminosyrer 

på fragmentet [25]. Ved bruk av CID dannes det hovedsakelig bn- og yn-fragmenter [28]. 

3.3.3 Prøveopparbeidelse før analyse av proteiner/peptider 

Biologiske matriksprøver med høy kompleksitet kan gi en rekke utfordringer; (i) De kan 

inneholde forbindelser med samme masse og retensjonstid som analytten, som kan resultere i 

en falsk-positiv respons (interferens) for analytten i analyseinstrumentet. (ii) De kan 

inneholde forbindelser som påvirker ioniseringsgraden (ionesuppresjon) som kan føre til et 
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lavere signal for analytten. (iii) De kan inneholde forbindelser som forverrer eller ødelegger 

analyseinstrumentet. (iv) Lav konsentrasjon i prøvene kan gjøre det vanskelig med deteksjon 

av analytten i analyseinstrumentet [29].  

For at disse utfordringene skal påvirke analyseresultatene i minst mulig grad så utføres det en 

prøveopparbeidelse av de komplekse prøvene. Strategien som benyttes er avhengig av 

forbindelsenes egenskaper, prøvens sammensetning og konsentrasjon av analytten i prøven 

[29]. 

To strategier er vanlig brukt ved MS-basert proteinanalyse; en bottom-up strategi innebærer at 

enkelte proteiner eller proteinblandinger gjennomgår en enzymatisk proteolyse og genererer 

peptider før analyse. I top-down strategien blir intakte proteiner fragmentert i en gassfase før 

analyse [11].  

Proteiner vs. Peptider 

En bottom-up strategi er foretrukket da målinger av peptidmasser kan gjøres med høyere 

følsomhet og massenøyaktighet enn for massen til intakte proteiner [26]. Begrensninger i MS-

instrumentet gjør at analyse av intakte proteiner gir lav massenøyaktighet. Dette vil være 

omvendt proporsjonal med størrelse og hydrofobisitet av proteinet. Følsomheten ved analyse 

av intakte proteiner er heller ikke like høy som ved analyse av peptider. Siden analyse av 

proteiner ikke er helt optimal i øyeblikket vil en strategi bygget omkring peptider være 

foretrukket [26, 30]. Bestemmelse av proteiner gjøres ofte gjennom deres signaturpeptider. 

Disse er generert fra proteolysen og er spesifikke for proteinene de er fra [31]. 

Enzymatisk proteolyse  

Det benyttes proteolytiske enzymer for dannelse av peptider fra proteiner. Det er ønsket at 

størrelsen på peptidene som blir dannet er mellom 6-20 aminosyrer. Denne lengden er ideelt 

for MS-analyse og til sammenligning i databaser. Peptider mindre enn 6 aminosyrer er 

som regel for korte til å gi unike treff ved søk i databasen, og peptider over 20 aminosyrer 

gjør det vanskelig å skaffe informasjon fra MS-analyser [30]. 

Trypsin tilfredsstiller kravet for dannelse av ideelle peptider til MS-analyse og er det mest 

brukte proteolytiske enzymet. Det skaffes fra bukspyttkjertelen til gris eller okse. Trypsin 

kløyver proteiner etter lysin (K) og arginin (R) med unntak av de som er etterfulgt av prolin 
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Figur 5 Aminosyresekvens for ProGRP isoform 1. Kløyvingsseter for trypsin: lysin (K) og arginin (R). Bindingssete for 

M18: Glutamin-Glutamin-Prolin-Serin-Tryptofan (QQPSW). (modifisert figur fra [2]). 

(P) i retningen mot C-terminalen (Figur 5). Distansen mellom disse to aminosyrene i 

proteiner er vanligvis slik at kløyving av disse områdene gir peptider med optimal lengde til 

MS-analyse [30]. Konvensjonell trypsin-proteinforhold er 1:20-1:40 (w/w) og inkubering 

over natten [32]. Et høyere forhold kan øke risikoen for autolyse av trypsin. Ved å bruke 

immobilisert trypsin er det mulig å øke trypsin-proteinforholdet og i tillegg redusere autolysen 

[33]. I oppgaven er det benyttet et forhold på 1:2 (w/w) for å forsikre fullstendig proteolyse av 

ProGRP i en fortynnet serumprøve. 

3.3.4 Immunoekstraksjon 

Biologiske matrikser (blant annet blod, plasma og serum) er ofte brukt i bestemmelse av 

proteiner. I en bottom-up strategi vil det være nærmest umulig å analysere proteolytiske 

peptider fra lavt-forekommende proteiner med høy presisjon og nøyaktighet i tilstedeværelse 

av høyt-forekommende proteiner (for eks. albumin). Dette er på grunn av begrenset dynamisk 

område (forholdet mellom høyeste og laveste signal i samme analyse) i MS-instrumentet [12]. 

En opprensning og oppkonsentrering vil være nødvendig for å analysere det ønskede peptidet 

i den komplekse matriksen. En immunoekstraksjon kan benyttes basert på en antistoff-antigen 

interaksjon der man bruker antistoffer som har høy affinitet til proteinet/peptidet for binding 

og isolering [29].  

Det finnes to tilnærminger for immunoekstraksjon; (i) ekstraksjon av proteiner som 

gjennomføres før enzymatisk proteolyse, og (ii) ekstraksjon av peptider etter enzymatisk 

proteolyse av målproteinet [12]. 

SISCAPA (Stabile Isotope Standards with Capture by Anti-Peptide Antibodies) er basert på 

bruk av syntetiserte anti-peptid antistoffer mot signaturpeptider. I denne tilnærmingen er det 
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først enzymatisk proteolyse av proteinet som inneholder signaturpeptidet, etterfulgt av 

immunoekstraksjon av peptidet med immobiliserte antistoffer. En stabil isotopmerket peptid 

(intern standard) som har samme affinitet til antistoffet som signaturpeptidet tilsettes prøven 

før immunoekstraksjon. Fordelene av denne tilnærmingen i forhold til immunoekstraksjon av 

intakt protein er isolering av signaturpeptidet og dermed mindre interferenser fra andre 

peptider under analyse i MS [13]. Det stabile isotopmerkede peptidet vil korrigere for 

variasjoner som oppstår under immunoekstraksjon av signaturpeptidet [13]. 

Tilnærmingene for immunoekstraksjon av proteiner og peptider er vist henholdsvis i Figur 6 

og Figur 7. 

Figur 6 Immunoekstraksjon av det intakte proteinet, etterfulgt av enzymatisk proteolyse og analyse i LC-MS. (modifisert 

figur fra [12]) 

 

Figur 7 Enzymatisk proteolyse av protein, etterfulgt av immunoekstraksjon av peptid og analyse i LC-MS. (modifisert 

figur fra [12])). 

3.3.5 Epitopfisking 

Epitopfisking brukes til ekstraksjon av peptider etter enzymatisk proteolyse. Denne skiller seg 

fra SISCAPA ved at istedenfor å lage skreddersydde antistoffer til signaturpeptider, brukes 

det monoklonale antistoffer som opprinnelig er utviklet mot intakte proteiner [2]. 

Epitopfisking av signaturpeptidet kan benyttes forutsatt at et peptid inneholder epitopen etter 

den enzymatiske proteolysen [2]. I denne oppgaven brukes det antistoffet M18 – utviklet mot 

intakt ProGRP til epitopfisking av signaturpeptidet ALGNQQPSWDSEDSSNFK (ALGN). 
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Antistoffet binder til dette peptidet ved sekvensen QQPSW som tilsvarer epitopen [2]. Dette 

er vist i Figur 5. 

 



17 

 

4 Materiale og metode 

4.1 Materialer 

4.1.1 Kjemikalier/reagenser 

Tabell 1 viser en oversikt over kjemikalier og reagenser som er brukt. 

Tabell 1 Kjemikalier/reagenser som er brukt 

Kjemikalier/Reagenser Leverandør 

Maursyre (> 98 % ) LC-MS grad Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Ammonium bikarbonat (ABC) Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Acetonitril (≥ 99,9 %) LC-MS grad Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Benzamidin Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Etanolamin (16,57 M) Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Kalsiumkloridhydrat (CaCl2 x H2O) Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Kaliumklorid (KCl) Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Trypsin (TCPK-behandlet bovin pankreas, 10000-

15000 BAEE enheter/mg Protein) 

Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Tris(hydroksymetyl)aminometan (Trisma base) Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Tris(hydroksymetyl)aminometan HCl (Tris HCl) Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Metanol (≥ 99,9 %) LC-MS grad Merck, Darmstadt, Tyskland 

Tween 20 Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Natriumazid (NaN3) Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 
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Acetatsyre N-hydroksysuccinimid (NHS) ester 

(AANHS) 

Toronto Research Chemicals, Toronto, Canada 

Dinatriumhydrogenfosfat dodekahydrat 

(analysekvalitet) 

Merck, Darmstadt, Tyskland 

Natriumdihydrogenfosfat monohydrat 

(analysekvalitet) 

Merck, Darmstadt, Tyskland 

Saltsyre (HCl), 37 % Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Dinatriumtetraborat (Borax) Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Natriumklorid (NaCl) Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

Natriumhydroksid (NaOH) Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

4.1.2 Serum 

Humant serum fra friske personer ble kjøpt fra Oslo Universitetssykehus, Ullevål (Oslo, 

Norge). 

4.1.3 Proteiner/peptider 

Klonet ProGRP isoform 1 og monoklonalt antistoff M18 var en gave fra Radiumhospitalet, 

Oslo universitetssykehus (Oslo, Norge). ProGRP 295 µg/mL hjelpeløsning var laget og 

benyttet i videre fortynning til arbeidsløsninger ved bruk av Ammonium bikarbonat (ABC 

buffer. Stabil isotopmerket peptid ALGNQQPSWDSEDSSNF-K[13C6-
15N2] (ALG18*) var 

skaffet fra Innovagen (Lund, Sverige). ALG18* 100 ng/mL hjelpeløsning var laget og 

benyttet i videre fortynning til arbeidsløsninger ved bruk av ABC-buffer. 

4.1.4 Løsninger 

Løsninger for tillaging av immobiliserte trypsinkuler (20 mg/mL) 
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Vaskeløsning 1 mM HCl 

0,02 mL av 37 % HCl fortynnes til 250 mL med MilliQ-vann.  

Vaskebuffer 0,1 fosfatbuffer pH 7,8:  

a) Dinatriumhydrogenfosfat dodekahydrat 0,4 M løsning: 14,324 g dinatriumhydrogenfosfat 

dodekahydrat løses i 100 mL MilliQ-vann. b) Natriumdihydrogenfosfat monohydrat 0,4 M 

løsning: 5,578 g natriumdihydrogenfosfat monohydrat løses i 100 mL MilliQ-vann. c) 

Fosfatbuffer pH 7,8: 91,5 mL av a) og 8,5 mL av b), bland og fortynn til 400 mL med MilliQ-

vann.  

Koplingsbuffer: 0,1 M fosfatbuffer pH 7,8, 5 mL etanolamin, 4 mM benzamidin. Lagres 

kaldt. 

a) 0,1 M etanolamin: 0,6 mL av 16,57 M etanolamin fortynnes til 100 mL med 0,1 M 

fosfatbuffer. b) 0,25 M benzamidin: 0,7501 g benzamidin løses i 25 mL 0,1 M fosfatbuffer. c) 

0,5 mL 0,1 M etanolamin, 0,16 mL 0,25 M benzamidin og 9,34 mL 0,1 M fosfatbuffer 

blandes. 

Modifiseringsbuffer: 0,1 M fosfatbuffer pH 7,8, 22 mM AANHS. Lagres kaldt 

a) 0,1 M AANHS løsning: 0,7856 g AANHS løses i 25 mL 0,1 M fosfatbuffer. b) 1,1 mL 0,2 

M AANHS løsning fortynnes med 0,1 M fosfatbuffer til 10 mL. 

Blokkebuffer: 0,1 M etanolamin. Lagres kaldt.  

0,6 mL av 16,57 M etanolamin fortynnes til 100 mL med 0,1 M fosfatbuffer. 

Lagringsbuffer: 50 mM Tris pH 8,2, 1 mM CaCl2, 0,02 % NaN3. Lagres kaldt. 

0,33 g Trisma base, 0,354 g Tris HCl, 0,0147 g CaCl2 og 0,02 g NaN3 løst i 100 mL MilliQ-

vann. 

Trypsin 20 mg/mL 

40 mg trypsin løst i 2 mL koblingsbuffer. 
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Løsninger for tillaging av M18-antistoffkuler (25 mg/mL) 

0,125 M Boraxbuffer 

4,7665 g dinatriumtetraborat løses og fortynnes til 100 mL med MilliQ-vann 

L590 buffer 

0,5844 NaCl (0,1 M), 0,6057 g Trisma base (0,05 M) og 0,05 g NaN3 (0,05 %) løses i 100 mL 

MilliQ-vann. 

L540 buffer 

14,61 g NaCl (2,5 M), 0,6899 g natriumdihydrogenfosfat og 0,05 g NaN3 (0,05 %) løses i 100 

mL MilliQ-vann. 

1M HCl 

8,28 mL HCl (37 %) fortynnes til 100 mL med MilliQ-vann. 

1M NaOH 

3,9997 g NaOH løses med 100 mL MilliQ-vann. 

 

Løsninger til fortynning, ekstraksjon og tryptisk proteolyse 

ABC 50 mM 

40 mg Ammonium bikarbonat veies ut og løses i 10 mL MilliQ-vann. 

ABC 100 mM  

80 mg Ammonium bikarbonat veies ut og løses i 10 mL MilliQ-vann. 

ABC 100 mM med 10 % (v/v) metanol 

80 mg Ammonium bikarbonat veies ut og løses i 9 mL MilliQ-vann. 1 mL metanol (≥ 99,9 

%) tilsettes. 
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Løsninger til epitopfisking (vask før/etter immunoekstraksjon, eluering) 

10x Fosfatbuffer salin (PBS) 

8 g NaCl, 0,2 g KCl, 1,44 g natriumdihydrogenfosfat løses og fortynnes til 100 mL MilliQ-

vann. 

1x PBS 

10 mL av 10x PBS fortynnes til 100 mL med MilliQ-vann. 

1x PBS med 0,05 % (v/v) Tween 20 

50 µL Tween 20 og 10 mL 10x PBS fortynnes til 100 mL med MilliQ-vann. 

Tris HCl (pH 7,4) 

121,8 mg Trisma base tilsettes 50 mL MilliQ-vann. pH justeres til pH 7,4 med HCl løsning 

(7:1 MilliQ-vann:HCl). Fortynnes deretter til 100 mL med MilliQ-vann. 

2 % (v/v) maursyre 

10 µL maursyre (> 98 %) fortynnes til 500 µL med MilliQ-vann. 

 

Løsninger til LC-MS 

20 mM maursyre 

774 µL maursyre (> 98 %) fortynnes til 1 L med MilliQ-vann. 

Mobilfase A 

950 mL 20 mM maursyre tilsettes 50 mL acetonitril (≥99,9 %). Settes på ultralydbad i 10 

min. 

Mobilfase B 
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950 mL acetonitril (≥ 99,9 %) tilsettes 50 mL 20 mM maursyre. Settes på ultralydbad i 10 

min. 

4.1.5 Instrumenter og utstyr 

Utstyr, ikke forbruksmateriell 

Tabell 2 og tabell 3 viser en oversikt over instrumenter og utstyr som er brukt. 

Tabell 2 Utstyr, ikke forbruksmateriell 

Instrumenter/utstyr Type Leverandør 

Anlegg for demineralisert vann MilliQ 

Integral 3 

Millipore, 

Molsheim, 

Frankrike 

Automatpipetter  m10, m20, m100, m1000, 10 mL Sartorius Biohit, 

Helsinki, Finland 

Eppendorf-mikser Thermomixer comfort 1,5 mL Eppendorf, 

Hamburg, Tyskland 

Hulamixer Hulamixer ® sample mixer Invitrogen, 

Carlsbad, USA 

Magnetstativ DYNAL ® Invitrogen, 

Carlsbad, USA 

Magnetisk mikser Hytrel HTR 8068 IKA Color 

squid 

Sigma Aldrich (St. 

Louis, MO, USA) 

Magnet Stirring bars Cylindrical 25 x 6 

mm 

VWR International 

pH-målere 744 – Ph Meter 

SevenCompact pH/Ion S220 

Metrohm, Herisau, 

Sveits 

Mettler Toledo, 
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Mississauga, Canada 

Pinsett -   

Saks  -  

Sentrifuge (liten) Micro centrifuge LABNET 

Sentrifuge (stor) Centrifuge 5804 Eppendorf/VWR, 

Hamburg, Tyskland 

Whirlmixer/vortexmikser SA8 Stuart, 

Staffordshire, UK 

 

Utstyr, forbruksmateriell 

Tabell 3 Utstyr, forbruksmateriell 

Utstyr Type Leverandør 

DSS FTA® DMPK-C, 

cellulosebasert filterpapir 

Whatman, Kent, UK 

Eppendorfrør 1,5 mL 

Eppendorfrør 2 mL 

Eppendorfrør 5 mL 

Protein LoBind Tube Eppendorf, Hamburg, 

Tyskland 

Inserts 31 x 6 mm, 0,1 mL VWR, Radnor, Oslo, 

Norge 

Dynabeads (magnetkuler) M-280 Tosylactivated Invitrogen, Carlsbad, 

USA 

Pipettespisser Optifit, Refill Tips, 10 µL, 

200 µL, 1000 µL, 10 mL 

Sartorius Biohit, 

Helsinki, Finland 
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Reagensrør 15 mL, 25 mL, 45 mL Superclear VWR International 

Sepharose-kuler NHS-activated sepharose 

4 fast flow 

Sigma Aldrich (St. Louis, 

MO, USA) 

VAMS Mitra® microsampler (10 

µL) 4 sampler Clamshell 

Neoteryx®, Torrance, 

CA, USA 

Vialer 32 x 11.6 mm, Clean Pack Nerliens Meszansky, 

Oslo, Norge 

Korker til vialer Hvite, plast Nerliens Meszansky, 

Oslo, Norge 

 

Instrumentelt oppsett for LC-MS/MS, trippelkvadrupol 

Tabell 4 viser en oversikt av det instrumentelle oppsettet for LC-MS/MS. 

Tabell 4 Instrumentelt oppsett for LC-MS, trippelkvadrupol 

Instrumenter/utstyr Type Leverandør 

Autosampler WPS-3000TRS Thermo Scientific, Dionex 

Pumpe LPG-3400M Thermo Scientific, Dionex 

Kolonneovn FLM-3300, MIC, 1X2P-

10P 

Thermo Scientific, Dionex 

Separasjonskolonne Aquasil C18-kolonne, 

partikkelstørrelse (µg):3, 

diameter (mm): 50 x 1 

Thermo Scientific 

Masseanalysator TSQ Quantum access 

(trippelkvadrupol) 

Thermo Scientific 
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Dataprogram til 

analyseresultater 

Xcalibur 2.2 SP1.48 Thermo Scientific 

 

4.2 Metode 

4.2.1 Tillaging av serum med ProGRP  

Serumprøver lages ved å tilsette serum med ProGRP (tilsetningsvolum <1 %) før 

prøvepåsetting. 

4.2.2 Prøvepåsetting 

DSS 

15 µL serum (blank/tilsatt med ProGRP) påsettes innenfor predefinerte sirkler på et DSS- 

filterpapir. Filterpapiret settes til tørk i 2 timer før videre analyse. 

VAMS 

10 µL serum (blank/tilsatt med ProGRP) absorberes i en VAMS ved å dyppe tuppen i 

serumprøven. Plastikkhåndtaket holdes i en 45 ° vinkel og tuppen skal ikke være helt 

nedsunket (prøven skal ikke ha kontakt med plastikkhåndtaket). Hold i 6 sekunder. Materialet 

settes til tørk i 2 timer før videre analyse. 

4.2.3 Ekstraksjon 

a) DSS: de predefinerte sirklene klippes ut og overføres til eppendorfrør (LoBind protein, 2 

mL) 

b) VAMS: tuppene fjernes fra plastikkhåndtakene med en pinsett og overføres til 

eppendorfrør (LoBind protein, 2 mL) 

1 mL av 100 mM ABC-buffer tilsettes eppendorfrørene. Rørene inkuberes i 1 time under 

omrøring (1000 rpm) ved romtemperatur på whirlmikser. Løsningene (ikke materialer) 

overføres til nye eppendorfrør (LoBind protein, 1,5 mL) for tryptisk proteolyse. 
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4.2.4 Tryptisk proteolyse (tillaging av immobiliserte trypsinkuler, vask av 

kuler og enzymatisk proteolyse) 

Immobilisering av trypsin til sepharose-kuler (20 mg trypsin/mL kuler) 

For tillaging av 2 mL immobiliserte trypsinkuler: 

2 mL sepharose-kuler vaskes med 20 mL vaskeløsning (miks, sentrifuger (5000 rpm, 5 min), 

fjern supernatant). Kulene vaskes så med 20 mL vaskebuffer (miks, sentrifuger (5000 rpm, 5 

min), fjern supernatanten). 2 mL 20 mg/mL trypsin (løst i koplingsbuffer ved 0 °C) tilsettes 

og inkuberes i 25 min ved romtemperatur og 1100 rpm på mikser (sentrifuger og fjern 

supernatanten). 2 mL modifiseringsbuffer tilsettes og løsningen inkuberes i 20 min ved 

romtemperatur og 1100 rpm (sentrifuger og fjern supernatanten).10 mL blokkebuffer tilsettes, 

inkuberes i 10 min ved romtemperatur og 1100 rpm (sentrifuger og fjern supernatanten). 2 

mL lagringsbuffer tilsettes og kulene lagres i kjøleskap. 

Vask av Trypsinkuler før bruk 

Regn ut et overskudd av trypsinkuler basert på antall prøver (30 µL x antall prøver). Volumet 

overføres til et eppendorfrør. Røret sentrifugeres og supernatanten fjernes. 1 mL ABC 100 

mM buffer tilsettes. Rørene blandes ved risting. Røret sentrifugeres og supernatanten fjernes. 

1 mL ABC 100 mM buffer tilsettes. Røret blandes ved risting. Røret sentrifugeres og 

supernatanten fjernes. Tilsett ABC 100 mM buffer lik som det beregnede volumet som ble 

overført på starten. 

Enzymatisk proteolyse 

Etter ekstraksjonen av prøven fra DSS/VAMS fjernes materialet og 30 µL immobilisert 

trypsinkuler (vasket) tilsettes. Prøvene inkuberes i 2 timer under omrøring (1000 rpm) ved 37 

°C på en eppendorf-mikser. Supernatanten (ikke kuler) overføres til nye eppendorfrør 

(LoBind, 1,5 mL). 
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4.2.5 Epitopfisking (tillaging av M18-antistoffkuler, vask av M18-

antistoffkuler, epitopfisking og eluering) 

Immobilisering av M18-monoklonalt antistoff til magnetiske kuler 

Mengde M18-antistoff 

Forhold antistoff/kuler: 1 mg antistoff/50 mg kuler 

Koblingsforhold: 1 g kuler/40 mL 

Konsentrasjon av M18: 1,32 mg/mL 

Mengde M18-antistoff 0,96 mg som tilsvarer 0,727 mL. 

Surgjøring av antistoffet 

Bruk is under prosedyren. 0,727 mL M18-antistoff overføres til en 5 mL Protein LoBind 

eppendorfrør. Putt oppi en liten magnet og sett på magnetisk mikser. pH justeres til 2,5 med 1 

M HCl (merk volum brukt). Inkuber på is i 1 time. Nøytraliser til pH 7 med 1 M NaOH (merk 

volum brukt). 

Vask av magnetiske kuler  

Volum av magnetiske kuler er 1,6 mL som tilsvarer 48 mg kuler. Løsningen overføres til et 

LoBind eppendorfrør. Sett på magnetstativ, vent 1 min, fjern løsningen. Tilsett 1 mL MilliQ-

vann. Fjern løsning. Vask med 1 mL MilliQ-vann gjentas. 

Kobling av antistoff og magnetiske kuler 

Det surgjorte antistoffet (0,835 mL etter pH-justering med syre og lut) tilsettes til de vaskede 

kulene. Beregn totalvolum for å oppnå konsentrasjon på 20 mg magnetiske kuler/mL (oppnås 

ved at totalvolumet er 2,4 mL). Tilsett 0,48 mL boratbuffer (1/5 av totalvolumet som er 

beregnet). Tilsett 1,085 mL L540-buffer (til total volum). Roter på hulashaker over natt i 

romtemperatur. Sentrifuger (1500 rpm) i 10 min, sett på magnetstativ, vent 2 min, fjern 

løsning. Tilsett samme volum L590-buffer som totalvolum, roter 2 timer på hulashaker i 

romtemperatur (gjenta trinn). Inkuber over natt på hulashaker i romtemperatur. Vask med 

L590-buffer. Reløses i 2,4 mL L590-buffer for å oppnå ønsket konsentrasjon av kuler (20 mg 

kuler/mL). Oppbevares kaldt. 
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Vask av M18-antistoffkuler 

Regn ut et overskudd av antistoffkuler basert på antall prøver (20 µL x antall prøver). 

Volumet overføres til et eppendorfrør. Røret settes på et magnetstativ i 1 min. Løsningen 

(ikke kuler) fjernes. 1 mL 1 x PBS med 0,05 % (v/v) Tween 20-løsning tilsettes og blandes. 

Røret settes på et magnetstativ i 1 min. Løsningen (ikke kuler) fjernes.1 mL 1 x PBS-løsning 

tilsettes og blandes. Røret settes på et magnetstativ i 1 min. Løsningen (ikke kuler) fjernes. 

Tilsett 1 x PBS-løsning lik som det beregnede volumet som ble overført på starten. 

Immunoekstraksjon 

20 µL M18-antistoffkuler (vasket) tilsettes prøvene. Prøvene ristes på en hulamixer i 1 time 

ved romtemperatur. 

Vask etter immunoekstraksjon 

Prøvene settes på et magnetstativ i 0,5 min, ristes i 0,5 min, og las stå i 1 min. Løsningen 

(ikke kuler) fjernes. 500 µL PBS med 0,05 % (v/v) tween 20 tilsettes og blandes. Prøvene 

settes på et magnetstativ i 0,5 min, ristes i 0,5 min, og las stå i 1 min. Løsningen (ikke kuler) 

fjernes. Rørene sentrifugeres og løsningen (ikke kuler) fjernes. 400 µL PBS tilsettes og 

blandes. Prøvene settes på et magnetstativ i 0,5 min, ristes i 0,5 min, og las stå i 1 min. 

Løsningen (ikke kuler) fjernes. Rørene sentrifugeres og løsningen (ikke kuler) fjernes. 300 µL 

Tris-buffer tilsettes og blandes. Prøvene settes på et magnetstativ i 0,5 min, ristes i 0,5 min, 

og las stå i 1 min. Løsningen (ikke kuler) fjernes. Rørene sentrifugeres og løsningen (ikke 

kuler) fjernes. 300 µL ABC 100 mM buffer tilsettes og blandes. Prøvene settes på et 

magnetstativ i 0,5 min, ristes i 0,5 min, og las stå i 1 min. Løsningen (ikke kuler) fjernes. 

Rørene sentrifugeres og løsningen (ikke kuler) fjernes. 

Eluering 

15 µL Maursyre 2 % (v/v) tilsettes prøvene og inkuberes i 5 minutter under omrøring (1000 

rpm) ved romtemperatur. Supernatanten overføres til nye eppendorfrør (LoBind protein, 1,5 

mL). Dette trinnet gjentas og supernatantene overføres til de samme eppendorfrørene. 20 µL 

ABC 100 mM buffer tilsettes slik at det totale volumet i hvert rør er 50 µL. Prøvene 

sentrifugeres og 40 µL av prøvene overføres til vialer og analyseres i LC-MS. 
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4.2.6 Forsøk for kartlegging av tap av analytt 

Ekstraksjon 

- Prøve 1: 15 µL av serum tilsatt med ProGRP (1 µg/mL) påsettes DSS og settes til tørk 

i 2 timer. 

- Prøve 2: 15 µL blank serum påsettes DSS og settes til tørk i 2 timer. I ekstraksjonen 

tilsettes spotten 1000 µL med ABC-buffer tilsatt med ProGRP (15 ng/mL) 

- Prøve 3 (referanse): 15 µL serum tilsatt med ProGRP (1 µg/mL) tilsettes 985 µL 

ABC-buffer (100 mM). 

Prøvene opparbeides gjennom hele prosedyren (ekstraksjon, tryptisk proteolyse og 

epitopfisking) før 40 µL injiseres for analyse i LC-MS/MS. 

Tryptisk proteolyse 

- Prøve 1: 15 µL serum tilsatt med ProGRP (1 µg/mL) fortynnes til 1000 µL med ABC-

buffer (100 mM). 

- Prøve 2: 15 µL ProGRP (1 µg/mL) fortynnes til 1000 µL med ABC-buffer (100 mM) 

Prøvene opparbeides gjennom tryptisk proteolyse og epitopfisking før 40 µL injiseres for 

analyse i LC-MS/MS. 

Epitopfisking 

- Prøve 1: 15 µL blank serum påsettes DSS og settes til tørk i 2 timer. I ekstraksjonen 

tilsettes spotten 1000 µL med ABC-buffer (100 mM) tilsatt med tryptisk proteolysert 

ProGRP (15 ng/mL). 

- Prøve 2: 300 ng/mL trypsinert ProGRP i ABC-buffer (100 mM). 40 µL injiseres i LC-

MS/MS. 

Prøve 1 opparbeides gjennom epitopfisking før 40 µL injiseres for analyse i LC-MS/MS. 
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4.2.7 Instrumentelle betingelser for LC-MS 

Analyse av ProGRP utføres med LC-MS/MS. Det benyttes gradient eluering for separasjon av 

peptidene, og trippelkvadrupol i selektiv reaksjonsmonitorering (SRM)-modus for deteksjon. 

Tabell 5-7 viser en oversikt over parametere for LC og MS/MS. 

LC-parametere  

Tabell 5 LC-parametere 

Kromatografiske betingelser 

Mobilfase A 95:5 20 mM FA:ACN 

Mobilfase B 5:95 20 mM FA:ACN 

Separasjonskolonne Aquasil C18-kolonne, partikkelstørrelse 

(µg): 3, diameter (mm): 50 x 1. 

Injeksjonsvolum 10 µL 

Mobilfasehastighet 50 µL/min 

Kolonnetemperatur 25 °C  

 

Kolonnen kondisjoneres ved bruk av 100 % Mobilfase A i minst 30 min før første analyse. 

Figur 8 viser en fremstilling av gradienten som er brukt i metoden.  

 

Figur 8 Fremstilling av gradienteluering: Analysen starter med 0 % mobilfase B i 3 minutter, med en flowhastighet på 50 

μL/min. Deretter er det en lineær økning av mobilfase B fra 0 % til 50 % etter 18 min. Fra 18 min økes mobilfase B fra 50 

% til 100 % på 0,1 min og opprettholdes slik i 2 min. Mobilfase B reduseres så fra 100 % - 0 % på 0,1 min (20 min-20.1 

min). Mobilfase B holdes på 0 % utover analysetiden. Fra 23 min er det en økning av flowhastighet fra 50 µL/min til 100 

µL/min på 0,1 min. Denne flowhastigheten holdes slik fram til 28 min før den igjen reduseres til 50 µL/min. Analysetid: 

30 min. 
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MS/MS – parametere 

Tabell 6 MS/MS-parametere 

Massespektrometriske betingelser 

Ionisering  Positiv mode 

Spray voltage (V) +4000 

Kapillærtemperatur (°C) 270  

Forstøvergass Nitrogen (N2) 

Forstøvergasstrykk (arbitrære enheter) 5  

Tørkegass Nitrogen (N2) 

Fragmenteringsteknikk CID 

Kollisjonsgass Argon 

Kollisjonsgasstrykk (mTorr) 2   

 

Tabell 7 SRM-modus for analyse av peptider fra ProGRP 

Aminosyre-

sekvens 

Precurs

or (m/z) 

Produk

t (m/z) 

Kollisjon

senergi  

(V) 

Deteksjon 

Starttid 

(min)  

Deteksjon 

Stopptid 

(min) 

Scan-

tid  

(min) 

ALGN 1005,45

0 

913,300 35 10,50 19,50 0,5 

 1005,45

0 

1028,30

0 

35 10,50 19,50 0,5 

 1005,45

0 

1398,50

0 

35 10,50 19,50 0,5 

ALG18* 1009,45

0 

921,300 35 10,50 19,50 0,5 

 1009,45

0 

1036,30

0 

35 10,50 19,50 0,5 

 1009,45

0 

1406,50

0 

35 10,50 19,50 0,5 

NLLGLIEAK 485,800 630,300 15 18.50 29,50 0,5 

 485,800 743,200 16 18.50 29,50 0,5 

 

4.2.8 Signifikanstest for prøvevolum i tryptisk proteolyse 

Paret t-test for signifikans ved ulike prøvevolum under tryptisk proteolyse. 

u1 = signifikant forskjell i tryptisk proteolyse mellom 500 µL og 1000 µL.  

Nullhypotensen (H0:u1=0): ingen signifikante forskjeller i tryptisk proteolyse mellom 500 µL 

og 1000 µL.  
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Alternativ hypotese (Ha:u1≠0): signifikante forskjeller i tryptisk proteolyse mellom 500 µL og 

1000 µL.  

α-nivået (signifikansnivået) var satt som 0,05. H0 forkastes dersom p-verdien fra t-testen er 

lavere enn α-nivået. Testen viste en p-verdi på 0,39 (p-verdi>0,05). Forskjellene er ikke 

signifikante (nullhypotesen forkastes ikke).  
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Figur 9 a) Kromatogram for ProGRP-deriverte peptider LSAP (RT 4,72), ALGN (RT 17,48) og NLLGLIEAK (RT 20,36) 

b) massespekter av ALGN. RT: retensjonstid; AH: topphøyde; m/z: masse-ladningsforhold. 

 

5 Resultater og diskusjon 

 

5.1 Innledende forsøk 

Det ble gjort forsøk på tryptisk proteolyse av ProGRP og epitopfisking av signaturpeptidet. 

Dette ga informasjon om retensjonstider til de tryptiske peptidene, fragmentene og 

fragmentforholdet til signaturpeptidet ALGN. 

5.1.1 Tryptisk proteolyse av ProGRP 

250 ng/mL ProGRP ble tryptisk proteolysert i ABC-buffer med 10 µL av immobilisert trypsin 

og analysert med LC-MS/MS. En oversikt er gitt over peptidene dannet fra ProGRP (Figur 

9a) og fragmentforholdet av signaturpeptidet ALGN (Figur 9b). 

Intensiteten og fragmentforholdet til ALGN fra dette forsøket ble brukt som referanse for hva 

som kan oppnås av tryptisk proteolyse av ProGRP. 
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Figur 10 Kromatogram av ALGN etter epitopfisking av tryptisk proteolysert ProGRP 250 ng/mL RT: Retensjonstid; 

AH: topphøyde. 

5.1.2 Epitopfisking av signaturpeptidet 

Epitopfiskingen ble gjennomført ved bruk av magnetiske kuler som var dekket med M18-

antistoffet. ProGRP 250 ng/mL (tryptisk proteolysert) ble ekstrahert i ABC-buffer med 20 µL 

M18-antistoffkuler og analysert i LC-MS/MS. En klar signaltopp av ALGN var observert 

etter epitopfisking (Figur 10). 

Signalintensiteten av ALGN fra dette forsøket ble brukt som referanse for hva som kan 

oppnås fra epitopfisking av ALGN. 

5.1.3 Volum under tryptisk proteolyse 

Forsøk ble gjort for å optimalisere volumet under den tryptiske proteolysen. Fire ulike 

prøvevolum ble valgt; 100 µL, 200 µL, 500 µL og 1000 µL. Prøvene ble laget ved å fortynne 

en gitt mengde ProGRP (1 µg) til de ulike prøvevolumene med bruk av ABC-buffer. Etter 

tryptisk proteolyse ble prøvene fortynnet til 1000 µL (samme volum for sammenligning) før 

analyse. 
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De ulike prøvevolumene ble sammenlignet med hverandre (Figur 11). Det var ikke noen 

signifikante forskjeller ved å bruke ulike prøvevolum. Proteolysen av 1 µg ProGRP viste litt 

høyere signal ved å bruke 500 µL, men dette volumet i tillegg til de på 100 µL og 200 µL 

hadde noe høyere standardavvik (RSD mellom 8,6-16,2 %) enn volumet på 1000 µL (RSD ~ 

4,9 %). Tatt i betraktning så er det ikke store forskjeller som gjør at det ene volumet er bedre 

enn det andre under tryptisk proteolyse av 1 µg ProGRP. 

Det samme forsøksoppsettet ble gjentatt med ProGRP på 100 ng for å se om samme mønster 

var observert i en lavere analyttmengde. Resultatene er vist i Figur 12.  

 

 

Figur 11 Utbytte av ALGN fra forskjellige volum (100 µL, 200 µL, 500 µL og 1000 µL) ved tryptisk proteolyse av 1 µg 

ProGRP. Signalene av ALGN er vist i forhold til signalene fra tryptisk proteolyse av 1000 µL). (n=3). 

(usikkerhetsstolper er vist). 
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Et lignende mønster som fra forsøket med 1 µg ProGRP er observert. Høyt standardavvik 

(RSD>~20,2 %) i 500 µL og 1000 µL i dette forsøket gjør at det ikke er enkelt å fastslå hvilke 

av volumene som er mest gunstig i den tryptiske proteolysen, men det er vist at 

prøvevolumene på 100 µL og 200 µL gir dårligere signal i dette forsøket. 

De innledende forsøkene ble utført på vandige standarder. Neste trinn var å se om bruk av 

mer kompleks matriks (serum) hadde effekt på proteolysen.  

15 µL av serum (1 µg/mL ProGRP) ble fortynnet med ABC- buffer til bestemte volumer og 

proteolysert med 30 µL immobilisert trypsin. Den økte mengden av trypsin var for å forsikre 

at ProGRP ble fullstendig proteolysert i en prøve der serumproteiner var tilstede. ALGN ble 

epitopfisket før analyse. Intern standard (ALG18*) ble tilsatt for å korrigere eventuelle 

endringer av ALGN under epitopfiskingen.  

Det var ikke store forskjeller mellom signalintensitetene fra 500 µL og 1000 µL, men 

signalene fra 100 µL og 200 µL var dårligere (Figur 13). Dette var også observert i forsøket 

med 100 ng ProGRP i vandige standarder. En paret t-test ble utført for 500 µL og 1000 µL. 

Testen viste en p-verdi på 0,39 (p-verdi>0,05). Forskjellene var ikke signifikante. 
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Figur 12 Utbytte av ALGN fra forskjellige volum (100 µL, 200 µL, 500 µL og 1000 µL) ved tryptisk proteolyse av 100 

ng ProGRP. Signalene av ALGN er vist i forhold til signalene fra tryptisk proteolyse av 1000 µL. (n=3). 

(usikkerhetsstolper er vist). 
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Figur 13 Utbytte av ALGN fra forskjellige volum (100 µL, 200 µL, 500 µL og 1000 µL) ved tryptisk proteolyse og 

epitopfisking av 1 µg/mL ProGRP i 15 µL serum. Signalene er presentert som arealet av analytten (ALGN)/arealet av 

ALG18*. (n=3). (usikkerhetsstolper er vist). 

 

5.2 Innledende forsøk med Dried serum spots (DSS) 

I forsøk med Dried serum spots ble det tatt utgangspunkt i prøvevolumer fra de innledende 

forsøkene. Da innledende forsøk ikke viste signifikant bedre proteolyse ved lavere volum, ble 

det besluttet å bruke 1000 µL. Dette sikret at spotene var helt dekket av ekstraksjonsbuffer og 

fikk god omrøring i mikseren (1000 rpm). Dette volumet ble også brukt under 

epitopfiskingen. 

15 µL serum tilsatt 250 ng/mL ProGRP ble påsatt filterpapiret og tørket i 2 timer. Prøvene 

gjennomgikk deretter ekstraksjon, tryptisk proteolyse og epitopfisking før analyse. Det ble 

observert svært lave signaler sammenlignet med vandige standarder (data ikke vist). En 

høyere konsentrasjon av 1 µg/mL ProGRP i serum ble benyttet. Økningen i konsentrasjon ga 

signaler som fortsatt var lave. Hjelpeløsningene brukt til å lage prøvene ble undersøkt; 

løsningene ble proteolysert med trypsin og analysert i LC-MS/MS. Lave signalintensiteter ble 

observert i disse (data ikke vist).  

Det viste seg at det som bidro mest til de lave signalene var fortynningsmetoden som ble 

brukt. Metoden ble forbedret ved å bruke en kortere fortynningsrekke. Dette ga mye høyere 
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Figur 14 Arbeidsflyt for kartlegging av tap i DSS. Ulike prøver blir lagd for hvert trinn for bestemmelse av tapet: i) 

ekstraksjon. ii) tryptisk proteolyse. iii) epitopfisking. 

signaler sammenlignet med de tidligere forsøkene med den gamle fortynningsrekken, og 

signalintensitetene var heller ikke langt fra de som ble observert i de innledende forsøkene. 

Tapet skyldes nok at ProGRP adsorberes til pipetter under tillaging av hjelpeløsningene [34]. 

En lengre fortynningsrekke medførte da ytterligere tap som følge av økt bruk av pipetter. 

5.2.1 Lavt analyttsignal 

Et forsøk med 15 µL serum (1 µg/mL ProGRP) ble gjennomført ved bruk av DSS-prosedyren 

og optimalisert fortynningsrekke. Analyse av prøvene viste signalintensiteter som var lavere 

enn de som var observert fra de innledende forsøkene med serum (uten filterpapir). De lave 

signalene tydet på at det var tap i prosedyren. Dette kan være fra prøveopparbeidelsen eller 

interaksjoner til filterpapiret. For videre arbeid med prosedyren så var det viktig å vite hvilke 

trinn som bidro til tap. En kartlegging av tapet ville da gjøre det mulig å velge det rette trinnet 

i prosedyren for optimalisering. 

5.3 Kartlegging av tap  

Tilnærmingen for å kartlegge tapet i prosedyren var oppdeling i ulike trinn og finne ut graden 

av tap i disse trinnene. Disse var da (i) ekstraksjon, (ii) tryptisk proteolyse, og (iii) 

epitopfisking. For å kartlegge tapet så ble forskjellige prøver lagd for hvert av disse trinnene 

(Figur 14). 
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Figur 15 Oppsett til bestemmelse av tap under ekstraksjon. Tre ulike prøver; (i) serum (tilsatt ProGRP) påsatt DSS, (ii) 

blank serum påsatt DSS (ProGRP tilsatt i ABC-buffer), (iii) og en referanse (serum (tilsatt ProGRP) tilsatt i ABC-

bufferen (uten DSS-filterpapir)). Prøvene blir tryptisk proteolysert og epitopfisket før analyse i LC-MS/MS. Absolutt 

mengde ProGRP: 15 ng. 

5.3.1 Tap under ekstraksjon 

For å se på betydeligheten av tapet i ekstraksjonstrinnet ble det opparbeidet tre ulike prøver; 

(i) serum (tilsatt ProGRP) påsatt DSS, (ii) blank serum påsatt DSS der ProGRP senere ble 

tilsatt i ABC-buffer, (iii) og en referanse der serum (tilsatt ProGRP) ble tilsatt direkte i ABC-

bufferen uten tilstedeværelse av filterpapiret. 15 ng ProGRP var absolutt mengde i alle 

prøvene. Prøvene ble tryptisk proteolysert og epitopfisket før analyse i LC-MS/MS (Figur 

15). 

Signifikante forskjeller var observert mellom prøvene med DSS og prøven uten, der 

sistnevnte hadde mye høyere signalintensitet (Figur 16). 

En mulighet for disse observasjonene er ufullstendig ekstraksjon av analytten; ProGRP kan ha 

en sterk binding til filterpapiret. Måter å løse dette på er optimalisering av ekstraksjonstid og 

ekstraksjonsløsning, evt. annet prøvetakingsmateriale. Dette ble undersøkt senere i oppgaven 

(delkapittel 5.4). Endring av ekstraksjonsløsning er ikke ønsket for ProGRP fordi bufferen 

som er valgt (ABC) er kompatibel med den etterfølgende tryptiske proteolysen. 

Forsøket ble gjentatt på et senere tidspunkt, og samme mønster ble observert. Forskjellen 

mellom signalintensitetene var derimot lavere og variasjoner fra menneskelige feil kan ikke 

ses bort fra (data ikke vist). 
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Figur 16 Tap under ekstraksjon. Utbytte av ALGN (% signal i forhold til referansen) fra i) serum tilsatt ProGRP (Spiket 

serum). ii) blank serum (ProGRP tilsatt i ABC-buffer). iii) referanse (ingen DSS/DMPK-C-filterpapir). Absolutt mengde 

ProGRP: 15 ng. (n=4).(usikkerhetsstolper er vist i figuren). 

Figur 17 Oppsett til bestemmelse av tap under tryptisk proteolyse. To ulike prøver; (i) serum (tilsatt ProGRP) fortynnet i 

ABC-buffer og (ii) ProGRP (uten serum) fortynnet i ABC-buffer. Prøvene blir tryptisk proteolysert og epitopfisket før 

analyse i LC-MS/MS. Absolutt mengde ProGRP: 15 ng. 

 

5.3.2 Tap under tryptisk proteolyse 

For å undersøke om fullstendig tryptisk proteolyse av proteinet i serum ble oppnådd eller om 

det faktisk var tap fra dette trinnet ved ufullstendig proteolyse, ble to forskjellige prøver med 

samme absolutte mengde ProGRP (15 ng) laget; (i) serum (tilsatt ProGRP) fortynnet i ABC-

buffer og (ii) ProGRP (uten serum) fortynnet i ABC-buffer (referanse) (Figur 17). 

En sammenligning ble gjort mellom prøvene (Figur 18). Det var observert at tryptisk 

proteolyse av ProGRP ga litt høyere signaler i prøven med serum enn prøven uten serum, men 

den sistnevnte hadde ganske høyt standardavvik (RSD ~ 53,6 %). Det kan se ut som tap ved 

proteolyse ikke er så stort, men en viss usikkerhet er tilstede da vandig standard har høy 

variasjon. Forskjellen kan komme fra tap gjennom utstyr (for eks; pipetter) eller av 

menneskelige feil som er blitt diskutert tidligere i oppgaven. En annen mulighet kan være at 
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Figur 19 Oppsett til bestemmelse av tap under epitopfisking. to ulike prøver; i) blank serum påsatt DSS (tryptisk 

proteolysert ProGRP tilsatt i ABC-buffer). ii) referanse (tryptisk proteolysert ProGRP 300 ng/mL) til direkte injeksjon i 

LC-MS/MS; konsentrasjonen i denne prøven skal tilsvare 100 % utbytte av epitopfisking. Prøven med DSS blir ekstrahert 

og epitopfisket før analyse i LC-MS/MS. 

serum dekker pipettespissene slik at tap gjennom adsorpsjon blir mindre. Siden ganske stor 

mengde med immobilisert trypsin (trypsin-proteinforhold 1:2 (w/w)) er benyttet, er det antatt 

at fullstendig proteolyse at ProGRP er oppnådd og at signalforskjellen som observeres i 

figuren kommer fra feilkildene som er nevnt. 

5.3.3 Tap under epitopfisking 

Tap under epitopfisking ble undersøkt ved å sammenligne to ulike prøver; i) blank serum 

påsatt DSS (tryptisk proteolysert ProGRP ble tilsatt senere sammen med ABC-buffer) og ii) 

en referanse (tryptisk proteolysert ProGRP 300 ng/mL) til analyse i LC-MS/MS (uten 

epitopfisking). Konsentrasjonen skal tilsvare 100 % utbytte av epitopfisking. Prøven med 

DSS ble ekstrahert før epitopfisking og analyse i LC-MS/MS (Figur 19).  

Figur 18 Tap under tryptisk proteolyse. Utbytte av ALGN (% signal i forhold til signalet til referansen) etter proteolyse 

av ProGRP i serum og i ABC-buffer; i) ProGRP i serum (spiket serum). ii) ProGRP i ABC-buffer. (n=4). 

(usikkerhetsstolper er vist). 
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Tabell 8 Tap av analytt i prosedyren 

 

Det ble vist et lavere signal fra serumprøven i forhold til referansen (Figur 20). Dette kan 

komme av en mer kompleks prosedyre (ekstraksjon og epitopfisking). En svakhet ved 

forsøket er at serumet ikke ble tryptisk proteolysert før epitopfisking. Dette kan ha en 

påvirkning i bindingen mellom antistoffet og signaturpeptidet. Tap av analytt kan også oppstå 

av interaksjoner til DSS.  

I innledende forsøk ble det utført epitopfisking på vandige standarder (ProGRP 250 ng/mL i 

ABC-buffer). Et utbytte på ~74,4 % (RSD~8,2 %) indikerer at M18-antistoffkulene kan bidra 

til noe av tapet i prosedyren. 

5.3.4 Evaluering av tapet 

I DSS er signifikant tap observert i ekstraksjon fra filterpapiret og epitopfisking med M18-

antistoffene (Tabell 8). Det totale tapet er ~90,8 % ved bruk av hele prosedyren. 

 

 

 

 

 

Tap: Ekstraksjon ~83,1 % 

 

Tryptisk proteolyse             - 

 

Epitopfisking ~45,9 % 

 

Totalt ~90,8 % 

Figur 20 Tap under epitopfisking. Utbytte av ALGN (% signal relativt til signalet til referansen) i i) blank serum 

påsatt DSS-filterpapir (tryptisk proteolysert ProGRP tilsatt i ABC-buffer). ii) referanse (tryptisk proteolysert 

ProGRP). (n=3). (usikkerhetsstolper er vist) 
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Figur 21 Utbytte av ALGN (% signal i forhold til signalet fra referansen) fra i) ekstraksjon med ABC +10 % metanol, 

og ii) ekstraksjon med ABC-buffer (referansen). (n=3). (usikkerhetsstopler er vist i figuren). 

I første omgang ble det fokusert på å minske tapet i ekstraksjon fordi tapet her var størst og 

eventuelt vurdere alternativer til DSS der ProGRP ikke har samme interaksjon. 

5.4 Forsøk på å redusere tap i ekstraksjon 

5.4.1 Forsøk med organisk løsemiddel i ekstraksjonsbuffer  

Siden ABC som ekstraksjonsbuffer var kompatibel med tryptisk proteolyse så var det ikke 

ønsket å bytte ekstraksjonsbuffer. Et forsøk ble heller gjort for å se om tillegg av organisk 

løsemiddel ga bedre utbytte av ProGRP enn ABC-bufferen alene. Signalintensiteten fra 

prøven som ble ekstrahert med 10 % metanol ble sammenlignet med prøven uten metanol 

(referanse), som vist i Figur 21. Ingen signifikante forskjeller ble observert mellom prøvene 

med og uten ekstraksjon av 10 % metanol.  

5.4.2 Alternativt prøvetakingsmateriale 

Volumetric absorptive microsampling (VAMS) ble som tidligere forsøk (organisk løsemiddel 

i ekstraksjonsbuffer) testet for å se om ekstraksjonen ble bedre. VAMS er veldig lik DSS når 

det gjelder håndtering av en tørket prøvematriks og har de samme fordelene som beskrevet 

tidligere i teoridelen. VAMS består derimot av et annet materiale enn det som er i DSS. 

Forsøket som ble gjort her testet om de samme utfordringene under ekstraksjonen av ProGRP 
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fra DSS også dukket opp ved bruk av VAMS. Fire forskjellige prøver ble tillaget; (i) serum 

(tilsatt ProGRP) som ble absorbert til VAMS, (ii) blank serum som ble absorbert til VAMS 

(ProGRP ble tilsatt sammen med ABC-buffer), (iii) serum (tilsatt ProGRP) som ble spottet på 

DSS, og (iv) serum (tilsatt ProGRP) tilsatt direkte i ABC-buffer som referanse. VAMS tar 

opp et bestemt volum på 10 µL, dermed ble også 10 µL brukt i tillaging av alle prøver. Intern 

standard ble tilsatt for å korrigere for variasjoner som oppstod under epitopfiskingen.  

Prøvene ble sammenlignet med hverandre; serum (tilsatt ProGRP) absorbert med VAMS viste 

en signalintensitet som var sammenlignbar med prøven uten prøvetakingsmateriale (Figur 

22). Dette antydet at komplett ekstraksjon av ProGRP var oppnådd fra VAMS. Prøven med 

blank serum (ProGRP senere tilsatt sammen med ABC-bufferen) hadde lavere signalintensitet 

enn prøven med serum (tilsatt ProGRP). Dette kan være som følge av variasjoner fra 

pipettering og tillaging av hjelpeløsninger; tillaging av ProGRP i serum og tillaging av 

ProGRP i ABC-buffer ble gjort hver for seg. 

Sammenligning mellom signalintensitetene fra VAMS og DSS viser at det førstnevnte er 

bedre under ekstraksjon av ProGRP med ~39,8 % større utbytte. Grunnen er at proteinet ikke 

blir bundet i samme grad i VAMS som ved bruk av DSS. Om dette gjelder for andre proteiner 

er ikke sikkert. Tidligere arbeid av Rosting et al. har vist at dette kan være proteinavhengig; 

det ble vist forskjellig grad av utbytte på 6 proteiner med forskjellige fysiokjemikalske 

egenskaper ved bruk av VAMS og DBS [35]. For VAMS så viste det lavere utbyttee på 4 
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Figur 22 Sammenligning av VAMS og DSS. Resultatene vises som arealforholdet ALGN/ALG18* til de ulike prøvene; i) 

Spiket serum (ProGRP) absorbert i VAMS. ii) blank serum (ProGRP tilsatt i ABC-buffer) absorbert i VAMS. iii) Spiket 

serum (ProGRP) påsatt DSS. iv) Referanse: Spiket serum (ProGRP) i ABC-buffer. (n=4).(usikkerhetsstolper er vist i 

figuren). 
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proteiner, mens det var en 1 lik og en 1 høyere ved sammenligning med DMPK-C. Dette er 

ikke rart siden teknikkene består av ulike materialer. 

Det er relativt sett mindre forskjell mellom DSS og referansen sammenlignet med tidligere 

forsøk, i tillegg til høyere signalintensiteter (Vedlegg 1). Mulige grunner er variasjon ved 

tillaging av hjelpeløsninger, bedre pipettering som førte til høyere signaler, mer effektiv 

proteolyse eller at LC-MS/MS fungerte bedre ettersom signaler fra kvalitetetskontroll-prøver 

(QC) også var bedre (data ikke vist).  

En annen årsak kan være at spot-volumet er mindre enn før (fra 15 µL serum til 10 µL 

serum). Dette gir en mindre kompleks prøve som kan ha en mindre påvirkning på 

prøveopparbeidelsen. 

ProGRP har lavere utbytte fra filterpapiret i dette forsøket enn det som er observert av 

ekstraksjon av proteiner fra tidligere arbeid gjort av Rosting et al. [4, 36]. I deres forsøk var 

det vist en fullstendig ekstraksjon av proteinene fra samme type filterpapir. Det kan være at 

ekstraksjonstiden på 1 time ikke er helt optimal for ekstraksjon av dette proteinet fra DSS. I 

de tidligere forsøkene gjort av Rosting et al.[4] ble materialene først ekstrahert i 1 time, men i 

motsetning til prosedyren i denne oppgaven så ble ikke materialet fjernet, og ekstraksjonen 

gikk over hele natten samtidig med den tryptiske proteolysen. Fremtidige forsøk med lengre 

ekstraksjonstid kan utprøves. 

5.5  VAMS – kalibreringskurve, Linearitet, 

deteksjonsgrense og kvantifiseringsgrense 

Test av VAMS viste gode resultater sammenlignet med DSS, og er sannsynligvis et bedre 

alternativ i ekstraksjonen av ProGRP. En kalibreringskurve ble laget for evaluere VAMS i 

kombinasjon med tryptisk proteolyse, epitopfisking og LC-MS/MS. Det ble analysert 

forskjellige konsentrasjoner av ProGRP i serum (konsentrasjonsområde fra 10 ng/mL til 1000 

ng/mL).  

Serumprøver tilsatt med ProGRP som dekket punkter i konsentrasjonsområdet (10 ng/mL, 50 

ng/mL, 100 ng/mL, 500 ng/mL og 1000 ng/mL) ble absorbert til VAMS og satt til tørk før 

videre prøveopparbeidelse og analyse i LC-MS/MS. En kalibreringskurve ble laget ved å 
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Figur 23 VAMS - kalibreringskurve av ProGRP (50 ng/mL, 100 ng/mL, 500 ng ng/mL og 1000 ng/mL). Signalene av 

ALGN/ALG18* plottet mot konsentrasjon av ProGRP. (n=3). (usikkerhetsstolper er vist). R2: korrelasjonskoeffisient 

R² = 0,9995
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plotte arealforholdet ALGN/ALG18* fra hver prøve mot konsentrasjonen av ProGRP (Figur 

23). 

Det var tydelige signaltopper i nesten alle prøvene bortsett fra prøven som var tilsatt med 10 

ng/mL ProGRP (n=3) med standardavvik på ~43 % (RSD). Parallell 3 viste et lavt signal som 

skillet seg fra støyet (Vedlegg 4), men samme observasjon var ikke gjort på parallell 1 og 

parallell 2 (Vedlegg 2-3). Parallell 1 og Parallell 2 viste topper som dukket opp nær 

signaturpeptidet. Ved undersøkelse om ALGN faktisk var tilstede i kromatogrammet ble det 

sett på massespektrene til disse parallellene. Parallell 1 viste en fragmentforhold som tilsvarte 

det som var typisk for ALGN. I Parallell 2 var det et lignende mønster på massespekteret, 

men med et høyere signal på noen av fragmentene (913.30 m/z og 1028.3 m/z). Basert på 

usikkerheten på noen av parallellene ble derfor ikke 10 ng/mL ProGRP inkludert i 

kalibreringskurven. 

Lineariteten i metoden viste en korrelasjonskoeffisient (R2) på 0,9995. Bestemmelse av en 

ukjent konsentrasjon av ProGRP i serum vil være mulig innenfor dette 

konsentrasjonsområdet. Relativ standardavvik (RSD) for prøvene med 50 ng/mL til 1000 

ng/mL (n=3) holdt seg under ~17,2 %. 

Fra signal-til-støy forholdet av den laveste konsentrasjonen (50 ng/mL) i kurven var 

deteksjonsgrensen (LOD) estimert å være 150 ng/mL (S/N = 3), og kvantifiseringsgrensen 

(LOQ) 500 ng/mL (S/N = 10). Prøven hadde en repeterbarhet på ~14,4 % (RSD). Ifølge Food 



47 

 

Drug Administration (FDA) sine krav for validering av bioanalytiske metoder så må RSD for 

den laveste konsentrasjonen i kalibreringskurven være innenfor 20 % [37]. Det vil si at 50 

ng/mL ProGRP kan være godt nok til å kvantifiseres i denne metoden. 
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6 Konklusjon 

I denne oppgaven har kombinasjon av microsampling, tryptisk proteolyse og epitopfisking 

blitt evaluert. Dried serum spots (DSS) som prøvetakingsteknikk før tryptisk proteolyse og 

epitopfisking resulterte i tap av analytt til prøvetakingsmaterialet. Bytte av 

prøvetakingsmaterialet (cellulosebasert filterpapir) til Volumetric absorptive microsampling 

(VAMS) reduserte tapet med ~39,8 %. 

En evaluering av VAMS, tryptisk proteolyse og epitopfisking ved bruk av kalibreringskurve 

viste at kombinasjonen var god nok til å bestemme ProGRP 50 ng/mL i serum. For å kunne 

bestemme ProGRP i referanseverdien hos friske må metodens følsomhet bedres.  
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7 Videre arbeid 

I videre arbeid bør fokuset ligge i å optimalisere epitopfisking på grunn av tap i dette trinnet. 

En større mengde M18-antistoffkuler kan utprøves for å sjekke om utbyttet er større eller det 

kan undersøkes om immunoekstraksjonsvolumet kan optimaliseres. For å detektere endogene 

konsentrasjoner av ProGRP i serum bør det benyttes mer følsomt analysesystem (for eks; 

NanoLC-MS/MS). Dette gir da muligheten til å teste ut på reelle prøver. Eventuelt kan hele 

prosedyren (med VAMS) forsøkes på proteiner med ulike fysiokjemikalske egenskaper for å 

sjekke anvendeligheten på andre proteiner. 
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Vedlegg 

 
Vedlegg 1 viser forskjeller i signalintensiteter av ALGN etter opparbeidelse av Dried Serum 

Spots med prosedyren. En mye høyere signal er observert i våren 2019 (28.02.2019) enn i 

vinter 2018 (13.12.2018) 
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Vedlegg 2 viser kromatogram og massespekter av serumprøve (ProGRP 10 ng/mL) etter 

opparbeidelse med VAMS-prosedyren. Parallell 1. (ALGN er merket med en sirkel) 
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Vedlegg 3 viser Kromatogram og massespekter av serumprøve (ProGRP 10 ng/mL) etter 

opparbeidelse med VAMS-prosedyren. Parallell 2. (ALGN er merket med en sirkel) 
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Vedlegg 4 viser kromatogram og massespekter av serumprøve (ProGRP 10 ng/mL) etter 

opparbeidelse med VAMS-prosedyren. Parallell 3. (ALGN er merket med en sirkel) 

 


