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1. FÖRKORTNINGAR 

 

BGE   Bakgrundelektrolyt  

CD eller C  Cyklodextrin  

CE   Kapillärelektrofores  

D  Dimer 

E  Enantiomer 

EOF   Elektroosmotiskt flöde  

K  Associationskonstant 

m  Monomer 

MALDI-TOF-MS  Matrix Assisted Laser Desorption Ionization  

  Time Of Flight- Mass Spectrometry 

Met-β-CD   Metyl-β-cyklodextrin  

l  Effektiva längden på kapillären 

L  Totala längden på kapillären 

U  Spänning (volt) 

μeff  Effektivt elektroforetiska mobilitet 

μep  Elektroforetiska mobilitet  

μobs  Observerat elektroforetiska mobilitet 
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2. ABSTRACT 

 

Capillary electrophoresis (CE) is an analytical technique that is very useful for investigating 

processes that modify the charge and mass of proteins and polypeptide pharmaceuticals. This 

report explores the ability of CE to determine the aggregation constant between insulin 

molecules. Bovine insulin is a polypeptide (Mw=5733, pI = 5.3) that has two α-amino groups 

(Gly and Phe) and one ε–amino group (Lys). Analysis of concentration dependence of 

electrophoretic mobility of insulin at different conditions yields the association constant for 

dimerization of insulin. The association constant estimates how tight the peptide molecules 

are associated. The association constant is a useful factor to evaluate the purity of a peptide or 

protein sample. 

The association reaction of bovine insulin molecules was found to be favoured by 

temperature. The association constants were 7200 M -1, 8000 M -1, and 36000 M -1 at 15 oC, 25 

oC and 35 oC, respectively. The interactions between the peptide molecules increase at higher 

temperature, resulting in stronger association. The association constant was estimated to be 

3000 M -1in the presence of dioxane (5%, w/v %) at 25 oC. However, the interaction sites 

remain to be explored. 

 

 

3. KEYWORDS 

 

Bovine insulin; association constant; capillary electrophoresis; MALDI; electrophoretic 

mobility.  
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4. INLEDNING 

 

Insulin är ett livsnödvändigt peptidhormon som bildas av beta-celler i bukspottkörteln [1], i de 

så kallade Langerhanska cellöarna.  Insulin reglerar glukosmetabolismen i kroppen. Det 

sänker blodsockret genom att öka cellernas upptag av glukos och hämmar samtidigt leverns 

glukosproduktion. Insulin påverkar även fett- och protein-omsättningen och ökar kroppens 

förmåga att inlagra energiöverskott som kroppsfett.  

Insulinmolekylen är uppbyggd av två peptidkedjor, den ena med 21 och den andra med 30  

aminosyror som är bundna via två disulfid bryggor [1], se bild 1. Insulin har en molekylvikt 

på 5,7 kDa [2].  

 

 

Bild 1: Aminosyrasekvens för humant insulin 

 

Sviktande insulinproduktion framkallar diabetes, även kallad sockersjuka.    

Diabetes är en livslång sjukdom som kännetecknas av kroniskt förhöjt blodsocker och kan 

bero på brist på insulin (typ 1-diabetes) eller minskad effekt av insulin (typ 2-diabetes).  
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Sjukdomen kan leda till svåra komplikationer i ögon (retinopati), njurar (nefropati), nerver 

(neuropati), blodkärl och hjärta. Cirkulationsstörningar i benen utgör en allvarlig risk för 

fotsår och amputation.  

Diabetes, indelas i två former, en insulinberoende diabetes, som oftast drabbar personer under 

40 år, även kallad för typ 1-diabetes och en icke insulinberoende diabetes, som även kallas för 

typ 2-diabetes eller ibland vuxendiabetes. 

Typ 1-diabetes: 

Typ 1-diabetes beror på destruktion av de insulinproducerande β-cellerna i bukspottkörteln. 

Destruktionen antas bero på s.k. en autoimmun reaktion, vilket innebär att kroppen inte längre 

känner igen sina egna celler utan börja bilda antikroppar mot dem. Sjukdomen kan ifall 

patienten inte får insulin, leda till acidos, koma och död.  

Typ 2-diabetes: 

Majoriteten av patienter med typ 2-diabetes är ofta överviktiga och uppvisar tecken på det s.k. 

metabola syndromet, dvs. störningar i blodfetter och högt blodtryck. Sjukdomen kan bero på 

brist på insulin eller minskad effekt av insulin (insulinresistens). Sjukdomen behandlas 

förutom med motion och kost, med olika läkemedel som ökar insulinsekretionen, eller 

förstärker effekten av insulin. Utvecklingen går mot att även typ 2-diabetes behandlas med 

insulin för att spara β-cellerna. 

Syftet med studien har varit att med hjälp av kapillärelektroforetisk teknik undersöka hur 

snabbt insulin molekylerna associeras och bilda dimerer och hur temperaturen påverkar 

aggregationsbildningen.  
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Det finns ett flertal läkemedel som är peptider eller proteiner. I läkemedelsberedningar kan 

peptid- eller protein-molekyler bilda dimerer, trimerer, tetramerer etc. Aggregerade peptider 

eller proteiner betraktas ofta som inaktiva och de betraktas därför som förorening. Det är 

därför viktigt att framställa dessa läkemedel i beredningar där aggregationen är minimerad.  

Kapillärelektrofores (CE) är en snabb och effektiv separationsteknik som används både för 

analys av små molekyler och stora biomolekyler som peptider, proteiner och DNA. En av de 

viktigaste fördelarna med CE är den minimala provmängden (några nl) som förbrukas per 

körning. CE separerar molekylerna efter deras storlek och laddning, d.v.s. hastigheten av en 

jon ökar med ökande laddning och minskar med ökande molekylvikt.  

I den här studien används också Matrix Assisted Laser Desorption Ionization- Time Of Flight- 

Mass Spectrometry (MALDI- TOF- MS) för analys av insulin. MALDI- TOF- MS är en 

viktig teknik för identifiering av peptider, proteiner och andra biomolekyler, det är också en 

mycket känslig teknik. 

Kapillärelektrofores har visat sig vara en pålitlig teknik för bestämning av 

associationskonstanter [3]. För att utvärdera applikationen av CE för bestämning av 

associationskonstanter studerades bindningskonstanterna mellan orciperinalin enantiomerer 

och metyl-β-cyklodextrin (met-β-CD). Detta gjordes eftersom det fanns beskrivna metoder 

för mätning av sådana konstanter i litteraturen [4]. Met-β-CD används för kirala separationer 

[5], som en kiral selektor och orciprenalin är ett blodtrycksänkande läkemedel.  

Bestämning av associationskonstanter baseras på mobilitetsändringar som orsakas av 

reaktionen mellan provet och selektorn. När två molekyler associeras och bildar ett komplex 

kommer komplexet att vandra med en mobilitet som skiljer sig från de enskilda molekylernas 

elektroforetiska mobilitet [5]. Genom att med hjälp av ekvationer relatera mobiliteten till 

associationskostanten kan bindningskonstanterna bestämmas.  
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När två peptidmolekyler associeras, bildas en dimer med högre mobilitet. Antalet laddningar 

och molekylmassan fördubblas när dimeren bildas. Fördubbling av antalet laddningar innebär 

en fördubbling av elektroforetiska mobiliteten men samtidigt en fördubbling i massan bromsar 

mobilitet av dimeren [6]. Nettoeffekten av dessa fördubblingar blir att mobiliteten ökar 

eftersom ökningen i mobiliten ökar linjärt med antalet laddningar men minskar inte linjärt 

med ökande massan (mobiliteten är proportionellt till 1/m2/3) [7]. Aggregationsbildningen 

stimuleras när koncentrationen av peptiden ökar. Detta sker på grund av att vid högre 

peptidkoncentrationer kommer peptidmolekylerna i större utsträckning i kontakt med 

varandra och kan reagera via vätebindningar, hydrofobiska och elektrostatiska interaktioner. 

Detta innebär att mobiliteten av peptiden (monomer ↔ dimer) blir högre när koncentrationen 

ökar, vilket kan utnyttjas för att bestämma aggregationskonstanterna. Det måste påpekas att 

jämvikten mellan monomer och dimer sker momentant så att det sällan går att separera dem 

från varandra med konventionella analytiska tekniker som CE. Med hjälp av MALDI kan man 

detektera peptidaggregaten eftersom analysen sker under några mikrosekunder vilket är 

snabbare än reaktionskinetiken. Aggregationskonstanten är ett mått på hur starkt två 

peptidmolekyler reagerar med varandra för att bilda en dimer [8]. 

I denna studie har vi mätt den elektroforetiska mobiliteten av bovint insulin (från nöt) vid 

olika koncentrationer för att sedan beräkna associationskonstanten (K1-2).  

 

5. MATERAL OCH METODER 

5.1 Kemikalier 

Metyl-β-cyklodextrin och α-cyano-4-hydroxy cinaminic acid (ACHCA) köptes från Sigma 

Aldrich (Tyskland). Orciprenalin togs från läkemedelsverkets substansförråd. Tris 
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(hydroxymetyl) aminometan-lösning köptes från Fluka Chemia (Tyskland). Glysin-, 

Mesityloxid och Dioxan lösningar kom från Merck (Tyskland). Bovin Insulin och Leuprolin 

kom från EDQM (Frankrike).  

 

 

5.2. Instrument 

 

5.2.1. Kapillär elektrofores (CE) 

CE utrustningen bestod av en P/ACETM MDQ system (Beckman Coulter, Brea, CA, USA) 

med en diod arraydetektor, våglängden som används var 200 nm. Kapillärerna som användes 

var av fused silica med 50 μm innerdiameter, och med totala längden 50 cm (L) varav 40 cm 

var effektiva längden (l) och kom från Genetec AB (Göteborg, Sverige). Proverna injicerades 

i kapillären med tryck (0,5 psi) under 5 sekunder.  

 

5.2.2. MALDI-TOF-MS 

MALDI- TOF- MS utfördes på en Autoflex (Bruker Daltonict, Bremen, Tyskland) utrustad 

med en pulsad kvävelaser med våglängden 337 nm och med en time- of- flight 

masspektrometer av reflektortyp. 

 

5.3. Provförberedningen för MALDI- TOF- MS 

Den matris som användes för analys av bovint insulin var en mättad lösning av ACHCA i 50 

% acetonitril, 50 % destillerat vatten och 0,1 % trifluorättiksyra (TFA). Bovint insulin löstes 

också i samma lösning varpå 1 μl av matrislösningen och 1 μl insulin (vid olika 

koncentrationer) blandades. Av blandningen applicerades 1 μl på MALDI- plattan som sedan 
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fick stå och torka i rumstemperatur tills all vätska avdunstat varpå plattan placerades i 

masspektrometern för analys.  

5.4. Bestämning av elektroosmotiska mobiliteten och elektroforetiska mobiliteten 

Det elektroosmotiska flödet bestämdes genom att använda den oladdade molekylen 

mesityloxid som ett prov. Provet injicerades i kapillären och migrationstiden användes för att 

bestämma EOF-et. Analysen genomfördes genom att applicera 15 kV spänning över 

kapillären. Det elektroosmotiska flödet beräknades med följande ekvation: 

eoμ = 
0tU
lL

×
×       Ekv (1) 

Där L är den totala kapillärens längd (50 cm), l kapillärens effektiva längd (40 cm), U den 

pålagda spänningen (V) och t0 är migrationstiden for mesityloxid (min). Sedan beräknades 

den elektroforetiska mobiliteten μep med hjälp av ekvationen: 

μep = μobs – μeo     Ekv (2) 

 

Ut
lL

mig
obs ×

×
=μ   tmig = migrationstiden för insulin  Ekv (3) 

 

eoobseff μμμ −=   μeff = effektivt elektroforetiska mobiliteten Ekv (4) 

 

 

5.5. Bestämning av bindningskonstanterna mellan orciprenalinenantiomerer och met-β-

CD 

Orciprenatinet var löst i vatten till en koncentration av 10 mM. Som bakgrundselektrolyt 

(BGE) används 50 mM fosfatbuffert pH 3,0 med met-β-CD. En lösning på 50 mM av met-β-

CD i 50 mM fosfatbuffert pH 3,0, späddes med samma buffert till olika koncentrationer i 

intervallet 0-30 mM, för analys av orciprenalin enantiomerer och bestämning av 
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associationskonstanterna. Alla lösningar filtrerades före användning genom ett 0,22 μm 

Millex GV filter. Kapillären sköljdes före varje analys med 1,0 M NaOH i 5 min och sedan 

med destillerat vatten i 3 min och till slut med bakgrundselektrolyten (BGE) i 5 min. Provet 

injicerades i 5 s med hjälp av ett tryck på 0,5 psi. Analyserna genomfördes genom att 

applicera en konstant spänning på 30 kV över kapillären, se bild 2.  

 

Bild 2: En förenklad bild över byggstenar av kapillärelektroforesen 

 

Orsaken till att cyklodextriner kan separera enantiomerer är att de binder olika enantiomerer 

till sig olika hårt, vilket kan uttryckas med följande ekvationer: 

C + E1 CE⎯→←Κ1
1     Ekv (5)  

   C + E2 CE⎯→←Κ 2
2     Ekv (6) 

C är CD (met-β-CD), E är enantiomern (orciprenalin) och K1 och K2 är 

associationskonstanterna mellan den första och den andra enantiomeren och met-β-CD. 

Enantiomer separation är möjlig när K1 ≠ K2. 
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1Κ  = 
[ ]

[ ][ ]1

1

EC
CE       Ekv (7) 

Den effektiva mobiliteten av varje enantiomer är en kombination av två olika mobilitet enligt 

följande ekvation: 

effμ = 
[ ]

[ ] [ ] ( )
[ ]

[ ] [ ] ( 1
11

1
1

11

1
CEepEep ECE

CE
ECE

E
μμ

+
+

+ )    Ekv (8) 

μep är mobiliteten av orciprenalin i en BGE utan CD, och μep(CE) är elektroforetiska 

mobiliteten av enantiomer-CD komplexen. Ekvation 3 och 4 resulterar i ekvation (5).  

 

effμ = [ ] ( )
[ ]

[ ] ( 111
1

1

1
1

1
CEepEep CK

CK
CK

μμ
+

+
+ )    Ekv (9) 

För att kunna bestämma associationskonstanterna måste ekvation (5) skrivas som följande 

ekvation: 

( [ ]
( ) ( )

)
( ) ( )

[ ] ( ( ) ( ) ) 1E1 11111

11
K

CC

EepCEepEepCEepEepeff μμμμμμ −
+

−
=

−
⇔   Ekv (10) 

Samma ekvationer skrivs för bestämning av K2. 

Sedan plottades [ ]
( ) ( )11 EepEeff

C
μμ −

 mot koncentrationen av cyklodextrin för att bestämma K1.  

Från lutningen och intercepten beräknades associationskonstanterna K1 och K2.  

Det måste tilläggas att för bestämning av associationskonstanterna antogs att μep(E1) = μep(E2) = 

μep(Orciperinalin)och μep(CE1) = μep(CE2). 

 

5.6. Bestämning av bindningskonstanterna mellan bovint insulinmolekyler 

Bindningskonstanterna mellan bovint insulin bestäms genom att provlösningar bestående av 

insulin (vid olika koncentrationer, från 2,0 till 400 μM), mesityloxid (som EOF marker) och 
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leuprorelin (som intern standard). Proverna gjordes i samma buffert som användes för CE 

körningar, det vill säga i 25 mM tris- och 192 mM glycinbuffert (pH 8,4) med 5 % dioxan 

eller utan dioxan. Var och en av proverna analyserades tre gånger. Proverna kördes vid olika 

temperatur 15 °C, 25 °C och 35 °C, för att studera temperatureffekten på 

bindningskonstanterna.  

Två monomer (m) går ihop och bildar en dimer (D).  

2 m D      Ekv (11)  ⎯→←Κ

Associationskonstanten (K1-2 eller K) beräknades med hjälp av Ekv (12): 

K = [ ]
[ ]2m

D       Ekv (12) 

Och 

C0      [ ] [ ]Dm 2+= Ekv (13) 

Där C0 är den totala koncentrationen av insulin. Den effektiva mobiliteten av insulin 

uppskattas från följand ekvation: 

[ ]
( )

[ ]
( )Depmepeff C

mC
C
m μμμ

0

0

0

−
+=     Ekv (14) 

Där μeff  är den effektiva mobilitet av insulin. μep(m) och μep(D) är elektroforetiska mobiliteten 

av monomer respektive dimer.  

Från ekvationerna 12 och 13, monomer koncentrationen ([m]) kan beräknas: 

[ ]
K

C
m

4
181 0 −Κ+

=      Ekv (15) 

När man kombinerar ekvation 3 och 4 erhålls följande ekvation, vilken används för 

bestämning av K.  

( ) ( ) )( ( )DepDepmepeff KC
KC

μμμμ +
−+

×−=
0

0

4
181

   Ekv (16) 
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Värdena på μep(D) och K uppskattades genom att jämföra den observerade elektroforetiska 

mobiliteten med den teoretisk beräknade (från Ekv 16) mobiliteten. Den teoretiska 

mobiliteten beräknas genom att ange olika värden på K och μep(D). De värdena som ger minsta 

avvikelse från den observerade mobiliteten antas som associationskonstant och mobilitet av 

dimeren. Detta gjordes i Excel med kurvanpassning ”curve fitting”.  

 

 

6. RESULTAT 

 

6.1. Bestämning av bindningskonstanterna mellan orciprenalin och met-β-CD 

Värdena på bindningskonstanterna K1, K2 mellan met-β-CD och orciprenalinenantiomererna 

bestämdes med hjälp av linjens, [CD]/Δμ mot [CD], lutning och kärningspunkt, se Ekv (10) 

och bild 3. Värdet för K1 blev 115 M-1 och för K2 145 M-1. 

 

Bild 3- Linjen för bestämning av associationskonstanterna (K1 och K2) mellan orciprenalinenantiomerna och 

met-β-CD. 
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6.2. Karakterisering av bovint insulin med MALDI- TOF- MS 

MALDI användes för att undersöka förekomsten av aggregerat bovint insulin. Analys av 

bovint insulin vid olika koncentrationer (0,03 μM – 872 μM) visade att aggregationen ökar 

med ökande insulinkoncentration. Bovint insulin bildade dimerer, trimerer, tetramerer och 

även pentamerer, se bild 4. Dimerer var den dominerade aggregationsformen och dess 

förekomst ökade med ökande insulinkoncentration. Det måste påpekas att vi bara observerade 

monomerer vid lägsta koncentrationen som var 0,03 μM, bild 4 och Tabell 1. Dimerer, som 

sagt, var den dominerande aggregationsformen som förekom, det är därför studien 

fokuserades på dimerbildningen.  
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Bild 4- MALDI spektra från analys av insulin vid olika koncentrationer. A: 0,03 μM, B: 15 μM, C: 50 μM och 

D: 200 μM. 

 

Tabell 1- MALDI resultat från analys av insulin vid olika koncentrationer. 

[insulin]  monomer dimer trimer tetramer pentamer  
(μM) (Da) (Da) (Da) (Da) (Da) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
0,03 5733 - - - - 

0,9 5733 11466 - - - 

15 5733 11466 17199 - - 
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30 5733 11466 17200 22932 - 

50 5733 11466 17199 22932 28555 

   

 

6.3. Bestämning av associationskonstanter vid olika förhållanden 

Prover som bestod av leuprorelin (intern standard), mesityloxid (neutral markör) och bovint 

insulin (vid olika koncentrationer från 2,0 till 400 μM), analyserades med CE vid olika 

temperaturer, bild 5. Resultaten av CE körningar är redovisad i Tabell 2. 

Bindningskonstanterna uppskattades genom att använda ”kurvanpassning” i Excel där 

observerade värden på effektiva mobiliteten (μeff) matchades mot teoretiska, som beräknats 

efter att olika värden för K och μep(D) satts in i ekvationen (16). 

Ändringar i elektroforetiska mobiliteten av bovint insulin följde med bra precision de 

teoretiska värdena. Den elektroforetiska mobiliteten av leuprorelin (IS) varierade mindre än 

den elektroforetiska mobiliteten av bovint insulin och variationen var inte signifikanta och 

följde inget bestämt mönster. IS användes för att urskilja slumpmässiga variationer från 

systematiska variationer i elektroforetiska mobiliteten, bild 6.  
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Bild 5- CE analys av leuprorelin, mesityloxid och bovint insulin. Analyserna utfördes vid 25oC i A och vid 15 oC 

i B. 

 

 

Tabell 2- Bestämning av elektroforetiska mobiliteten av leuprorelin (Is), mesityloxid (Mo)och insulin (Ins). 

Mobiliteterna bestämdes med hjälp av ekvation (1), (2) och (3). 

temperatur μobs (IS) 
± RSD % 

μobs (Ins) 
± RSD % 

μeof (Mo) 
± RSD % 

μep (IS) 
± RSD %

μeff (Ins) 
± RSD % 

Bindningskonstant
M-1

15 °C 0,0566 
± 0,4 % 

0,0395 
± 2,6 % 

0,0511 
± 0,4 % 

0,0002 
± 3,4 % 

0,0008 
± 7,2 % 

7200  

25 °C 0,0705 
± 0,3 % 

0,0501 
± 1,5 % 

0,0640 
±  0,3 % 

0,0065 
± 0,9 % 

0,0139 
± 6,0 % 

8000  

35 °C 0,0839 
± 0,9 % 

0,0599 
± 1,0 % 

0,076 
± 1,1 % 

0,0079 
± 0,8 % 

0,0162 
± 6,5 % 

36000  

5 % 
dioxan 

0,0471 
± 0,2 % 

0,0332 
± 2,1 % 

0,0424 
± 0,9 % 

0,0047 
± 8,2 % 

0,0092 
± 5,3 % 

2700 
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Med hjälp av bindningskonstanten mellan bovint insulinmolekyler gick det att beräkna 

monomer koncentrationen i procent med hjälp av ekvation (15). Resultatet visar att monomer 

halten minskar med ökande insulinkoncentration (Co), Tabell 3. 

 

 

Tabell 3. Uträknad monomerkoncentrationsbildning i procent  

[Insulin] 
μM 

15 °C 
[m] % 

25 °C 
[m] % 

35 °C 
[m] % 

25 °C (5% dioxan) 
[m] % 

2 97 % 97 % 89 % 99 % 

5 94 % 93 % 78 % 97 % 

10 89 % 88 % 67 % 95 % 

20 81 % 80 % 56 % 91 % 

40 71 % 69 % 44 % 85 % 

80 59 % 58 % 34 % 76 % 

160 48 % 46 % 25 % 65 % 

300 38 % 36 % 19 % 54 % 

400 34 % 32 % 17 % 49 % 
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Bild 6- Sambandet mellan insulin koncentrationen och mobiliteten av leuprorelin (A) och mobiliteten av insulin 

(B) vid 25 °C. Diagram B visar sambandet mellan beräknad (Δ) och observerad mobilitet (▲).  
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7. DISKUSSION 

 

Bindningskonstanterna mellan orciprenalin och met-β-CD kan alltså bestämmas med hjälp av 

kurvanpassning med hjälp av följande ekvation [9]: 

 

aΔμeff= {(K1 [CD]μep(E) -K2[C]μ ep(CE)}/{1+ K1K2[C]2 – [C]( K1+K2 )} Ekv (17) 

 

var a är en faktor som kompenserar för viskositetsändringar orsakade av CD koncentrationer 

som påverkar mobiliteten. Kurvanpassningsmetoden (Ekv 17) bestämmer bägge konstanterna 

på en och samma gång. Fördelen med denna metod är att man ej behöver mäta EOF som är 

väldigt svagt vid låga pH och vars mätning är mycket tidskrävande. I den linjära metoden som 

användes i denna studie bestäms associationskonstanterna var för sig. Fördelen med denna 

metod är att man inte behöver kompensera mobiliteten för viskositetsändringar (a faktor i Ekv 

17), men nackdelen är att EOF måste mätas.  

Det fanns en ganska bra överenskommelse mellan våra resultat (K1= 115 och K2 =145) och 

dem rapporterade i litteraturen (K1= 110 och K2 =160) [9].  

 

CE bestämningarna visar att associationskonstanten mellan insulinmolekyler ökar med 

temperatur [10], Vid höga temperaturer kan peptidmolekylerna enklare komma i kontakt med 

varandra och reagera, vilket förstärker associationen mellan molekylerna. Den negativa 

effekten av tillsatsen av dioxan som organiskt lösningsmedel på associationskonstanten kan 

förklaras med att lösligheten av peptiderna ökar i närvaron av dioxan.  

Effekten av andra tillsatser måste undersökas för att ytterligare kunna fastställa de krafter som 

ligger bakom associering av insulinmolekyler.  
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Det finns andra bindningar, som väte bindningar och elektrostatiska interaktioner, som också 

bidrar till associering av monomerer. Dessa bindningar påverkas av temperaturen, så att 

vätebindningar försvagas vid högre temperaturer [11-12]. 

Detta visar hur viktigt är att ha olika hjälpämnen i insulinbreddningar för att minska 

aggregationen av monomer.  

Konventionellt används andra metoder, som ljusspridning [13], icke denaturerade 

gelelektrofores, gel filtrering och sedimenteringsjämvikt [14] för att bestämma 

aggregationskonstanterna (K1-2, K2-3, K3-4… ). Till skillnad från de konventionella teknikerna 

är CE en snabb metod som kan kombineras med andra tekniker för att ta reda på 

polypeptid/protein renheten. Nackdelen med CE är att det inte går att undersöka förekomsten 

av högre aggregationsgrader, som t.ex. trimerer, tetramerer osv..  

 

 

8. FRAMTIDA STUDIER 

 

Metoden kan utvecklas för att bestämma associationskonstanterna mellan 3 insulinmolekyler 

(K2-3). 

Man kan applicera metoden till att undersöka associeringsreaktionen i närvaron av andra 

modifierare som tween® 80 eller andra för läkemedelsberedningar godkända modifierare.  

Bestämning av associationskonstanter mellan andra peptider och proteiner är andra 

möjligheter.  

Dessutom kan man klarlägga hur och på vilka ställen insulinmolekylerna associeras.  
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