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Sammanfattning

Immunoassayer är en väldigt vanlig metod för koncentrationsbestämning av 
biomolekyler. Denna metod nyttjar antikroppars affinitet för vissa analyter. I detta 
projekt har det undersökts om Gyros AB:s detektionsinstrument kan göras 
känsligare. Flera förslag har tagits fram genom efterforskning i artiklar och intervjuer 
med personer insatta inom området. 

De metoder som projektgruppen valt att presentera för företaget är 
enzymbaserad immunoassay med fluorescerande substrat samt multipel inmärkning 
av antikroppar, vilket vi tror kommer bidra till att försärka den fluorescerande 
signalen. Immobilisering av antikroppar med hjälp av traptavidin är ytterligare ett 
framtaget förbättringsförslag som syftar till att bidra med starkare och förlängd 
immobilisering av antikroppar till den fasta fasen i immunoassay. Flertalet andra 
metoder har undersökts såsom detektion med hjälp av radioaktivitet och 
kemiluminiscens. Inga fortsatta studier gjordes på grund av svårigheter att anpassa 
metoderna till de nuvarande instrumenten. 

Vi tror att de förslag på metodförbättringar som vi föreslår kan förbättra 
känsligheten på Gyros mätningar om de implementeras på den nuvarande 
plattformen. 
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1. Inledning

Detta projekt genomfördes i anknytning till kursen Självständigt arbete i Molekylär 
Bioteknik, 1MB332 våren 2011. Kursens fokus låg på att ge studenterna större kunskap 
och överblick om hur ett projekt bedrivs. Genom koppling till företag med bioteknisk 
profil har projektet fått en verklighetsanknytning.

Gruppen (X1) fick en beställning från företaget Gyros AB. Projektets syfte var 
att ge förslag på nya detektionstekniker för Gyros plattform med fokus på känslighet. 
För att kunna uppnå detta arbetade gruppen i början av kursen fram en projektplan som 
detaljerat beskrev målen med projektet och hur dessa skulle uppnås, se bilaga. 
Till största del har kontakten med företaget gått genom beställarrepresentanten Johan 
Ledin. Gruppen har också regelbundet träffat sin handledare Margareta Krabbe.

1.1 Företaget
Gyros AB är ett världsledande bioteknikföretag som utvecklar och säljer instrument för 
automatiserade immunoassayer. De säljer sina produkter till många olika företag och 
institut runt om i världen men riktar sig främst till biofarmaceutiska företag. Några 
företag som är värda att nämna är till exempel GE Healthcare och Pfizer. Företaget har 
sitt huvudkontor i Uppsala Science Park där de startade sin verksamhet år 2000 och har 
i dag omkring 60 anställda [1].

1.1.1 Nuvarande tekniken
Gyros använder i dag en heterogen icke-kompetitiv mikrofluidisk detektionsteknik för 
kvantifiering av biomolekyler. Detta innebär att de använder en så kallad “sandwich 
immunoassay” där det inbindande antigenet inte har någon konkurrens från ett annat 
fluorescensinmärkt antigen. Gyros metod är unik då hela processen sker på en CD-
skiva, kallad Gyroslab Bioaffy CD. På skivan finns mikrokanaler där antikroppar med, 
för ändamålet, rätt specificitet immobiliseras till en fast fas för att effektivt och 
specifikt kunna binda till antigen i det prov man valt att analysera. Den fasta fasen 
består i dag utav polystyrenkulor som är täckta med streptavidin, ett protein med hög 
affinitet mot biotin. Då de primära antikropparna är biotinylerade binder de till den 
fasta fasen. Det antigen som fastnat på den primära antikroppen binder i sin tur en 
sekundär antikropp som är märkt med ett fluorescerande ämne. Till sist kan 
koncentrationen analyt detekteras av en laser med våglängden 635 nm. Den nuvarande 
metoden är känslig, modern och kräver inte mer än 15 nL provmängd för att kunna 
genomföra en analys. Trots att Gyros har en konkurrenskraftig plattform vill man 
kontinuerligt utvecklas för att vara ledande på marknaden. 
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Figur 1 Gyros Bioaffy 
CD(Liknande dimensioner som en 
vanlig CD-skiva) med förstoring 
av mikrokanalerna, den fasta 
fasen samt antikropp-antigen-
antikropp komplexet. 



UPPSALA UNIVERSITET Nya lysande detektionstekniker

2011-05-31 1MB332

1.2 Problemställning
Syftet med projektet var att förbättra känsligheten på Gyros nuvarande 
detektionsteknik. I dag är kvantifiering av biomolekyler vid låga koncentrationer 
analyt svårt att utföra. Problemet beror på att plattformen som används har vissa 
självfluorescerande egenskaper som stör signalen och försvårar säker kvantifiering. 
Detektion vid låga koncentrationer, såsom pg/ml, försvåras även på grund utav att 
signalstyrkan inte är tillräckligt hög och säkra resultat blir därmed svåra att uppnå. 
Projektets främsta uppgift var således att presentera förslag som kan resultera i 
minskat bakgrundsbrus samt ökad styrka av signalen som detekteras. Målsättningen 
var att uppnå en tiofaldig ökning av känsligheten.

2. Förbättringsförslag

Med problemställningen i åtanke togs flera förslag på metoder som kan förbättra 
känsligheten fram. Förslagen arbetades ut genom en litteraturstudie och samtal med 
kunniga personer inom området. Både vedertagna och nya, inte fullt utvecklade, 
metoder undersöktes. Nedan presenteras metoder som anses ha störst potential att 
förbättra känsligheten utav Gyros plattform. 

2.1 Enzymbaserad immunoassay med fluorescerande substrat
Det nuvarande systemet utnyttjar flertalet fluoroforer kopplade till en och samma 
sekundära antikropp. Nackdelen med denna teknik är att man begränsas vid antalet 
fluoroforer som en antikropp kan binda. Om man istället kunde få en inbunden antigen 
att amplifiera sin respons skulle signalen öka och därmed skulle även känsligheten 
förbättras.

Ett alternativ är förslagsvis att gå tillbaka till en fundamental metod inom 
immunoassayer, nämligen ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) och 
inkorporera denna på Gyros plattform. Istället för inbundna fluoroforer används enzym 
som är kopplade till den sekundära antikroppen. Denna konjugering kan göras på olika 
sätt varav det klassiska sättet är att använda glutaraldehyd vilket beskrivs av Lequin 
(2005) [2]. Ett annat sätt är att biotinylera den sekundära antikroppen och sedan låta 
streptavidin konjugerat med enzym binda till komplexet, såsom beskrivet av Ishikawa 
et al. (1983) [3]. En fördel med användningen av denna detektionsmetod är att den inte 
är patenterad och är därmed direkt tillgänglig för implementering.

Genom att välja ett enzym som omvandlar ett lämpligt substrat till en 
detekterbar produkt kan vi själva bestämma med substratkoncentrationen den andel 
detekterbar produkt som skall åstadkommas relativt den faktiskt inbundna mängden 
enzym. Under mätningen är det viktigt att substratet förbrukas i proportion med 
inbunden antigen snarare än att begränsas av enzymets förmåga till aktivitet, därför är 
det lämpligt att använda ett enzym som inte arbetar för fort. Utöver denna 
katalysförmåga, som bestäms av kcat-värde, skall även produkten vara detekterbar med 
fluorescens. Ett lämpligt substrat som kan utnyttjas för en sådan assay är 
methylumbelliferyl, vilket beskrivs av Bobey et al. (1981) [4]. Denna molekyl 
absorberar ljus vid ca 365 nm och sänder ut fotoner med våglängd av ca 455 nm, se Van 
Tilbeurgha et al. (2001) [5]. Genom att koppla detta substrat till exempelvis en 
sockermolekyl kan man sedan med hjälp av ett lämpligt glykolas framställa den 
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detekterbara produkten. Då metoden utnyttjar en enzymatisk reaktion måste man ta 
hänsyn till en tidsaspekt. Tidsintervallet mellan tillförande av substrat och mätningens 
början kommer påverka den mängd fluorescerande produkt som erhåller. Ett enzym 
med lågt kcat-värde kommer förlänga denna period. 

Tekniken utnyttjar det faktum att det skapas flera fluorescerande produkter per 
inbunden analyt, något som höjer signalstyrkan vid detektion. En ytterligare fördel med 
metoden är det hastighetsbestämmande moment som uppkommer i närvaro av enzym. 
Detta moment bör kunna utnyttjas för mätning vid mycket låga koncentrationer. Vid 
mätning av små mängder analyt är det lämpligt att välja ett enzym som har ett högre 
kcat-värde. Det skulle ge upphov till en ännu starkare signal relativt inbundet material. 
Teoretiskt sett kan därför denna metod öka känsligheten långt över tio-faldigt (såsom 
projektmålet löd). För att kunna utnyttja metoden till fullo måste dock en del 
modifikationer på instrumentet genomföras. Den fluoroscerande produkten kommer 
vara mobil och därför måste en passande detektion utvecklas.

Excitationsvåglängden för det föreslagna substratet är som nämnts ca 365 nm, 
en kortare våglängd än den som används i nuläget. En förändring av intensiteten hos 
lasern kan innebära oväntade konsekvenser som vi inte kan förutse och är något som 
måste undersökas närmare.

  Detektion med denna metod kan ske på olika sätt. Enzymaktiviteten kan 
beräknas genom att göra en intensitetsmätning vid två olika tidpunkter. Utifrån 
intensitetsskillnaden kan koncentrationen analyt därmed härledas. En annan möjlighet 
skulle kunna vara att ha någon typ av barriär vid utloppet av kolonnen som förhindrar 
den fluorescerande produkten från att passera ut ur kanalen. I detta fall skulle en 
bestämd mängd substrat sköljas igenom kolonnen varpå det enzym som bundit skulle 
arbeta endast under den tid som ett flöde av substrat existerar. Därefter skulle mätningen 
göras över barriären vid utloppet, och på så vis erhålles en intensitet relativ till hur 
mycket enzym som bundit. 

2.2 Multipel inmärkning av antikroppar

Multipel inmärkning av antikroppar är en metod som baseras på att oligonukleotider 
fästs på den sekundära antikroppen via en interaktion mellan biotin/streptavidin/biotin 
(Zhang, Guo 2007) [6]. På varje streptavidin som är kopplad till den sekundära 
antikroppen kan tre oligonukleotider kopplas. På dessa oligonukleotider kan flertalet 
fluorescerande DNAprober, till exempel SYBR Green I, binda till dubbelsträngat DNA. 
Detta leder till att den fluorescerande signalen förstärks eftersom det kan binda flera 
oligonukleotider till varje antikropp. Det kommer att vara en stor fördel jämfört med de 
tre till sju fluoroforer som finns på varje antikropp i dag. Längden av DNA-strängen är 
proportionerlig till den ökade signalstyrkan. Ju längre DNA-strängen är desto fler 
fluorescerande ämnen kommer kunna binda och resultatet blir således att signalen blir 
starkare (Zhu et al. 2008) [7]. Om oligonukleotiden är för lång kommer detta att 
resultera i rumsliga hinder i immunoassayen. Detta leder i sin tur till att den undre 
detektionsgränsen blir lägre. 
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Figur 2 Exempel på hur den sekundära antikroppen ser ut vid multipel inmärkning. De gröna prickarna 
föreställer inmärkta DNAprober. 

Det som skiljer denna metod från den som används i dag är hur den sekundära 
antikroppen är uppbyggd. För att implementera denna metod på Gyros nuvarande 
plattform kommer det krävas att oligonukleotider med fluorescerande prober ska fästa 
till den sekundära antikroppen i jämförelse med fluoroforinmärkningen som används i 
dag. Då det är ett annat fluorescerande ämne som ska detekteras, förslagsvis SYBR 
Green I, måste våglängden på lasern anpassas. Detta kan vara en nackdel då våglängden 
i nuläget är 635 nm. Analystiden kan vi endast uppskatta och den kommer troligtvis inte 
att skilja markant från tidsåtgången som dagens teknik kräver.

Enligt Zhang och Guo (2007)[6] blir känsligheten 10 gånger högre om den 
sekundära antikroppen märks med en 30 baspar lång oligonukleotid istället för att 
koppla fluoroforerna direkt på antikroppen. Denna metod är kommersiellt tillgänglig 
eftersom det finns ett stort utbud DNAprober på marknaden i dag. 

   2.3 Immobilisering av antikroppar med hjälp av traptavidin
Gyros analysinstrument utnyttjar för närvarande interaktionen mellan biotin och 
streptavidin för att binda in primära antikroppar till fast fas. Detta är ett populärt och 
flexibelt system som går att anpassa till många former av användning. Anledningen till 
den frekventa användningen är att bindningen har en lång livslängd i förhållande till 
andra icke-kovalenta bindningar, vilket gör den lämplig för analytiska sammanhang.

Tertiärstrukturen av streptavidin kan beskrivas som en “dimer av dimerer” av en 
streptavidin-monomer, det vill säga fyra identiska streptavidinenheter. Varje enhet 
består av åtta antiparallella beta-flak och bildar en så kallad beta-barrel. Det är i denna 
beta-barrel som biotin binds in. Interaktionen stabiliseras med hjälp av vätebindningar, 
hydrofoba interaktioner och van der Waals-krafter. Chilkoti et al. (2005) [8] har visat att 
varje monomers konserverade tryptofan i position 120 bidrar till en bättre biotinaffinitet 
för en närliggande subenhet. På så sätt är det fördelaktigt för streptavidin att anta sin 
polymera form. 

I ett försök att få ett ännu mer stabilt komplex med längre hållbarhet har Chivers 
et al. (2011) [9] muterat aminosyror i proteinet streptavidin och utvärderat 
bindningsförmågan som det nya mutantkomplexet erhållit. I de flesta av dessa komplex 
var bindningen försämrad; aminosyror med en funktion essentiell för stabilisering i 
komplexet byttes ut mot sådana som förhindrade proteinets förmåga till 
komplexbildning. Men ett av de fall som studerades var unikt; interaktionen tycktes 
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istället bli mer stabil. Denna mutant karaktäriserades av S52G och R53D, det vill säga 
Serin i position 52 byttes ut mot Glycin och Arginin i position 53 byttes ut mot 
Asparaginsyra. Dessa mutationer gav proteinet en nackdel med avseende på 
sannolikheten att associera med biotin, men samtidigt stärktes komplexets stabilitet när 
det väl associerats, vilket innebar en 10-faldigt lägre dissociationshastighet. Denna 
mutant fick namnet traptavidin. Traptavidin har den konformationella egenskapen att 
den “loopen”, som hos streptavidin är öppen utan inbundet biotin, alltid är stängd. Detta 
förklarar sänkningen av associations- och dissociationskonstanterna för proteinet.  Det 
innebär att biotinet får då svårare att lossna (dissociera), men också svårare för att binda 
(associera). Man har visat att traptavidin-biotin interaktionen är starkare både med 
avseende på mekaniska krafter samt värmetålighet [9]. 

Vi tror att om streptavidin ersattes med traptavidin skulle livslängden för en 
analys förlängas då det blir en mindre risk för spontan dissociation. Även risken för att 
flödet får komplexet att sönderfalla minskas, något som kan leda till förlorat material 
och en försämrad mätning. Användningen av traptavidin skulle troligtvis inte öka 
känsligheten av en mätning i den mån som projektmålet antyder, dock skulle mätningen 
bli säkrare och analysen mer robust.

Traptavidin är i skrivande stund patenterat, vilket gör att en implementering 
skulle innebära att Gyros först måste köpa upp rättigheterna till användningen av 
proteinet.

Figur 3 Grafen visar hur olika proteinkomplexen dissocierar med tiden

3. Förkastade metoder 

Många studier bedrivs för att förbättra detektion och kvantifiering av analyter. 
Flertalet av dessa har god utvecklingsmöjlighet men är i dag inte användbara på ett 
mikrofluidiskt system. Metoder som skulle innebära allt för omfattade modifikationer 
på plattformen är listade i sin korthet nedanför. 

3.1 Signalamplifiering med luminiscens
Ett alternativ till fluorescensmätning vid kvantifiering av biomolekyler är 
kemiluminiscensmätning. Detta används i stor utsträckning ute på marknaden och är en 
känslig detektionsteknik. Kemiluminescens skiljer sig från fluorescens genom att istället 
för att utnyttja en excitation emitteras ljus genom en kemisk reaktion.

Det finns flera olika kemiska tillvägagångssätt vid användandet av 
kemiluminiscens. Vanligast är att använda luminol och väteperoxid. I denna reaktion 
bildas den exciterade formen av 3-aminophthalat som sedan emitterar en mätbar signal. 
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Denna signal kan sedan mätas med rätt utrustning och därmed kan en 
koncentrationsbestämning göras. Reaktionen är långsam och svag men kan förbättras 
med en oxidant som till exempel silver, platina eller guld/silver-legering. Man brukar 
använda sig av nanopartiklar av dessa ämnen som i sin tur fästs på de sekundära 
antikropparna. När luminol och väteperoxid tillsätts i systemet bidrar dessa 
nanopartiklar till att påskynda och förstärka reaktionen. 

En liknande reaktionsväg beskrivs av Cui och Baoxin (2011) [10] ,i deras 
gemensamma artikel, med skillnaden att AgNO3 används tillsammans med luminol 
istället för väteperoxid. De nämner även att de använder silverjoner som oxidant för att 
initiera reaktionen. Deras undersökning visade att i frånvaro av nanopartiklar skedde 
ingen luminiscens samt att responsen varierade beroende på storleken av dessa. 
Signalen blev starkare då mindre nanopartiklar användes och den optimala storleken 
estimerades till 5 nm. Med denna metod kunde de mäta koncentrationer av humant IgG 
från 10 till 100 ng/ml, vilket inte motsvarar Gyros önskan att uppnå känslighet vid 
koncentrationen 0,1 pg/ml.

Mätning med hjälp av luminiscens skulle komma att kräva stora ändringar i 
Gyros nuvarande plattform vid implementering. Den största förändringen skulle vara att 
ersätta lasern med ett annat instrument för mätning av luminiscenssignalen. Dessutom 
skulle inte metoden innebära förbättrad känslighet när det gäller koncentrations-
bestämning. Med detta som slutsats kom gruppen fram till att metoden inte skulle 
presenteras för företaget. 

3.2 Radioaktiv inmärkning 
Ytterligare en populär metod som utkonkurrerades när ELISA slog igenom är 
radioimmunoassayen. Denna assay utnyttjar radioaktiv märkning av antikroppar som 
detektionsmetod. Denna inmärkning sker i regel med en inmärkning med jod-125-
isotopen (Goddard et al. 1986)[11]. Detektion sker sedan med en gammaräknare. 
Radioaktivitet har några fördelar men också minst lika många nackdelar i 
sammanhanget. Radioaktiv labeling skulle ge upphov till en mycket känslig metod 
som kan ge upphov till en noggrann koncentrationsmätning, detta då ett radioaktivt 
sönderfall kan ge upphov till 1000-tals fler mätbara utsöndringar än vad en 
fluorescerande antikropp kan. Nackdelen med detta sönderfall är att när det väl skett så 
kan det inte ske igen; till skillnad från en fluorofor som fortsätter emittera ljus så länge 
den belyses av rätt våglängd. Därmed är livslängden för en radioaktiv immunoassay 
betydligt kortare och kräver mer sofistikerade mätinstrument som ej är direkt 
anpassningsbara på Gyros plattform. Utöver detta kräver hanteringen av radioaktiva 
ämnen särskilda arbetsformer som måste tas hänsyn till, en faktor som inte är attraktiv 
för en kommersiell produkt.

3.3 Reducering av bakgrundsbrus
De självflourescerande egenskaperna hos CD-skivan vilka försvårar kvantifiering kan 
reduceras på olika sätt. Gyros har själva tagit hänsyn till att vatten bidrar till lägre 
bakgrundsignal och i dag görs därför all detektion på blöt assay. En modifiering som 
analyserades av oss var att ändra materialet som plattan bestod utav. Ett materialutbyte 
till polydimethylsiloxane vilket även kan benämnas PDMS (Lim, Zhang 2007) [12] 
studerades och analyserades. Detta material är optiskt genomskinligt ner till 230 nm, 
billigt och lättillverkat. Våra studier ledde dock till att detta förslag förkastades då 
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PDMS är hydrofobt. Den egenskapen innebär att det är svårt för molekyler, såsom 
enzymer och antikroppar, att fästa vid skivans yta (Zhang et al. 2007) [13]. I dag görs 
många studier med syftet att finna lämpliga ytmodifikationer för PDMS så att det kan 
bli ett lämpligt material att använda just för mikrofluidiksystem i framtiden. 

4. Diskussion

Då flertalet metoder tros vara väl lämpade att förbättra känsligheten av Gyros 
plattform måste hänsyn tas till de aspekter som kan påverka implementering och 
plattformsmodifikation samt förbättring av detektionen. Samtliga presenterade 
förbättringsförslag anser vi har lovande potential för att uppnå en känsligare 
detektionsteknik. Dock är en materialförändring lättare att implementera i det 
befintliga systemet än en förändring av komplexet och substratet som detekteras. Detta 
borde ändå vara intressant då det kan förbättra känsligheten på mätningarna. 

Ett förslag på vidareutveckling för metoden multipel inmärkning av 
antikroppar är att hitta en DNAprobe som kan detekteras vid en högre våglängd, 
förslagsvis 635 nm som används av Gyros i dag. Även vidare studier bör göras för att 
bestämma längden av oligonukleotiden som är ultimat för den nuvarande plattformen 
så att fler fluoroforer kan binda utan att det leder till rumsliga problem i assayen. 
Ytterligare undersökning bör göras för att ta reda på om komplexet antikropp, 
streptaviden/traptavidin och oligonukleotid kan kopplas samman innan applicering på 
plattformen sker eller om detta bör göras stegvis. 
           Den enzymbaserade metoden kommer behöva kalibreras med avseende på de 
enzym som används för att noggranna samband ska kunna dras. Vi föreslår att detta 
utförs för flertalet olika enzym med ett brett spann av kcat vid varierande 
koncentrationer utav både enzym och substrat. På så sätt bör man kunna tillverka 
referensmodeller som går att utnyttja för koncentrationsbestämning. 

Vid användning av traptavidin istället för streptavidin bör inte associations-
konstanten ha betydelse för analysens kvalitet. Eftersom associationskonstanten för 
trapdavidin biotin- komplexet är lägre än den med streptavidin kommer inbindningen 
av den primära antikroppen till den fasta fasen att ta längre tid. Detta är något som 
man måste ta hänsyn till vid en implementation. 

Ytterligare studier och prövningar kommer behöva göras för att säkerställa de 
teorier som framförts. Projektgruppen tror på dessa förslag och hoppas att Gyros kan 
komma att utvärdera dessa för att avgöra ifall de är relevanta för en framtida 
implementering.

5. Tack

Gruppen vill passa på att tacka Gyros AB för ett lärorikt studiebesök, Gunnar 
Johansson för ett givande möte samt Margareta Krabbe, Johan Ledin och Jan 
Andersson. Sist men inte minst vill gruppen även tacka opponenterna som gett bra och 
konstruktiv kritik muntligt såväl som skriftligt.
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7. Bilagor

7.1 Gruppreflektion av processen
Gruppen har under kursens gång fått lära sig att arbeta i projektform. En välstrukturerad 
projektplan arbetades fram, med tydliga mål och direktiv på hur dessa skulle uppnås (se 
bifogad projektplan). Projektplanen har hållits i god mån och de olika momenten har 
utförts väl. De mål som gruppen satte upp i projektplanen har uppnåtts. Flera förslag på 
metoder för att förbättra Gyros nuvarande plattform har föreslagits till företaget. 

Några avvikelser från projektplanen har förekommit och nämndes vid 
mellanredovisningen, dessa var tidsplaneringen för olika moment och den första 
kontrollpunkten. Tidsplaneringen kunde inte hållas då antalet timmar som var utsatta på 
informationssökning var optimistiska. Detta berodde på att hänsyn inte togs till de 
obligatoriska momenten på kursen samt att kursen multivariat dataanalys var mer 
tidskrävande än förväntat. När det gäller den första kontrollpunkten var det meningen 
att gruppen skulle diskutera hur långt alla kommit i informationssökningen och det 
skulle beslutas hur projektet skulle fortskrida. Revideringen av projektplanen var dock 
inte avslutad och det kunde i detta skede inte tas några beslut. Trots dessa avvikelser 
känner gruppen att detta inte påverkade det slutgiltiga resultatet.

Samarbetet inom gruppen har fungerat väl och inga nämnvärda konflikter har 
dykt upp. Alla har under hela projektets gång vetat vad som ska göras och vem som ska 
uträtta det. Detta har uppnåtts genom noga planering av de olika momenten och god 
kommunikation. De individuella målen som varje person satte upp i samband med 
projektplanen har i största möjliga mån tagits till hänsyn och ansvarsområdena har 
delats ut därefter. 

Gruppen har lärt sig mycket både inom ämnesområdet samt fått fördjupade 
kunskaper i hur ett projekt genomförs. Man har också fått lärdom i hur kontakten med 
ett företag sker i samband med en projektbeställning. 
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7.3 Exekutiva sammanfattningar på engelska

7.3.1 Jana Zachrisson 

A project was assigned to the group X1 by the company Gyros AB in the course 
Independent Project in Molecular Biotechnology given at Uppsala University. Gyros is
a well established company in the field of immunoassays.  The method they have
developed is very modern and competitive on the market.

The aim of this project was to find alternative methods that could be imple-
mented on Gyros instruments and that would contribute to a more specific detection and 
quantification of bio-molecules. The members of the group had to search for a lot of in-
formation surrounding the area of immunoassays in order to present realistic and well 
thought out suggestions. With that said the group search broad and wide for well-suited 
methods and for inspiration. Several methods were found to be proper candidates, some 
of them better suited than others.

Material changes can be easily implemented and alternatives do exist. A poly-
mer by the name polydimethylsiloxane is currently being developed for microfluidic de-
vices for the purpose of reducing background noise. It is today not a valid option to re-
place the polymer of which the disk (that the detection is made on) consists of but it 
might be extremely interesting in a few years time. In the assay today streptavidin is 
used to immobilize antibodies but recently a modification of this called traptavidin was 
found to be much better option.  

Methods for amplifying the signal that is measured for detection and quantifi-
cation where also investigated. A technique similar to ELISA could result in stronger 
detection signal but in contrast several modifications of the instrument are required. 
Oligonucleotides labeled with fluorescent DNAprobes turned out to be a well-suited 
candidate for amplifying the signal and replacing the fluorophores that are used today.

To conclude the group has presented several methods that could improve Gy-
ros instrument in many different aspects.

7.3.2 Karin Rudström

By enhancing the fluorescent signal and increasing the strength of the bond between pri-
mary antibodies and the solid phase, Gyros' instrument would increase the sensitivity of 
their measurements tenfold. The enhanced signal can be acquired by means of modify-
ing the secondary antibody so it can connect to more fluorophores, than the three to sev-
en of them that are connected to it today. In order to strengthen the bond between the bi-
otinylated antibody and the solid phase, which currently consists of polystyrene beads 
covered with streptavidin, traptavidin can be used instead. The reason for this being that 
when traptavidin binds to the biotin, the dissociations constant is much lower than when 
the biotin binds to streptavidin. This means that there will be a lower risk of antibodies 
breaking loose and the lifespan of the analysis will be prolonged.

The aim of this project was to come up with suggestions of more sensitive de-
tection technology that can be applied to Gyros' instruments. The current detection tech-
nology of Gyros uses microfluidic in order to analyze the sample on the immunoassays. 
This takes place on a special CD, which contains several microchannels. In the end of 
each channel there is a small immunoassay that has the polystyrene beads covered by 
streptavidin as solid phase. The biotinylated primary antibodies, that are specific for the 
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analyte, are applied in the channels and bond with the beads. Then the sample is applied 
and finally the secondary antibody labeled with a few fluorescent tags is added. The 
concentration of the analyte can be detected when the CD spins under a laser that has a 
specific wavelength. This is a fast and efficient method which is very sensitive, however 
there are very good possibilities to improve this technology, chiefly concerning the sen-
sitivity.

We have come to the conclusion that there are two good alternatives concern-
ing a redesign of the secondary antibody in order to receive a stronger signal. One is to 
attach an oligonucleotide through a biotion/streptavidin/biotin bridge to the antibody. 
Then DNA probes can be bound to this DNA e.g. SYBR Green I, which binds well to 
double stranded DNA. The length of the oligonucleotide is proportional to the number 
of fluorophore that are connected to each antibody. This means that the longer the DNA 
strand is, the stronger the fluorescent signal becomes. However if the strand is too long 
there might occur some problems when the complex with the analyte and the primary 
antibody is formed on the solid phase. Another way of doing it is to connect an enzyme 
to the antibody that has a fluorescent product if a substrate is added. The enzyme should 
not work too fast since it is important that the substrate is consumed in proportion to the 
concentration of analyte. These two will contribute with an increased number of fluo-
rophores per antibody and hence a very increased signal strength.

The suggestions we have presented in this report would demand some modifi-
cations of the current instrument of Gyros. Nevertheless they all have great developing 
potential to be more specifically adapted to Gyros and thence able to be implemented in 
a simpler way.

7.3.3 Sara Ghalib

Gyros AB is a leading company in the field of immunoassays. They have developed an 
instrument called Gyrolab Workstation where microfluidics, a modern technique, is 
used to quantify bio-molecules on a compact disc with help of centrifugal force.  On 
that disc you can find micro channels where a specific load of the sample can flow 
through and the target molecule can be caught on a matrix. The matrix is made out of 
streptavidine covered polysterene beads where primary antibodies can bind to via biotin. 
The antibody binds the target molecule that later binds to a fluorescence marked sec-
ondary antibody. With the help of a laser the fluorescence signal can be read and the 
concentration of the target molecule can be determined.

This is a very good and modern technique, but Gyros AB wants to set the stan-
dard on the world market. To establish that goal they want to continually modify their 
technique to make precise measurements even on very low sample concentrations. To 
reach that goal different methods have been explored. The spectrum of the search was 
very broad. Everything from small material changes to complete changes of the instru-
ment has been taken into consideration. After the search all found information was ana-
lyzed and three method proposals where chosen.

One proposal is to exchange streptavidine on the polysterene beads to its mu-
tant traptavidine. Researchers have recently found that this new mutant dissociates bi-
otin in a ten times slower rate. This means that the different compounds that bind to the 
matrix will stay there longer, which allows a better measurement of the detection signal. 
It is a small change that will make a big improvement.

Another proposal is to bind oligonucleotides marked with fluorescence markers 
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to the secondary antibody. This would mean that every target molecule would be send-
ing a stronger signal and therefore the detection would be better.

A third more radical proposal was developed with inspiration of the classical 
immunoassay method ELISA. The signal will then be send from a fluorescence pro-
duced by an enzyme-substrate complex that is linked to the secondary antibody. There 
are two methods to measure the signal. A small modification of the disc, in a form of an 
extra barrier, could be made to prohibit the product to disappear or a change of the de-
tection technique to make a real-time measurement.

All of the proposals have a good potential to improve quantification using Gy-
rolab Workstation. A combination of implementation of traptavidine together with one 
of the other methods could make an at least ten times more sensitive detection. This 
means that scientists will not have to be dependent of big amounts of samples. A few 
pros of this are a lower costs and the possibility to use the same study subject for a 
longer period of the study.

7.3.4 Mattias Lundén  

A group of students at the Master of Science program in molecular biotechnology engi-
neering were assigned to improve the sensitivity for quantification of bio-molecules on 
Gyros AB’s platform. Alternative methods were to be studied and presented to the com-
pany if suitable for implementation.

To accomplish this the group made a well-defined project plan that included 
the goals and how to achieve them. The bone structure of this plan involved information 
search and analysis of the recovered data. After a wide search the group had come up 
with a lot of ideas but chose to discard many due to implementation difficulties in the 
existing platform.

One aspect to look into the current platform is that the number of fluorophores 
one antibody can bind is limited. These fluorophores are responsible for the strength of 
the signal being detected when running an experiment. One-way to solve this is to use a 
similar approach as in ELISA (Enzyme -Linked Immmunosorbent Assay), which has an 
enzyme bound to the secondary antibody. This enzyme will produce a detectable prod-
uct when mixed with the right substrate. This enzyme-substrate reaction will go on until 
there is no substrate left, so the signal is strong.

Another method for enhancing the signal is multiple labeling of antibodies. The 
idea here is to bind an oligonucleotide to the secondary antibody via a biotin/strepta-
vidin/biotin bridge. On this oligonucleotide several DNA-probes can bind and also sev-
eral of these chains can bind to the same antibody so the signal will be enhanced.

The group has also looked at a mutant of streptavidin, named traptavidin. The 
differences between these two proteins are that two amino acids have been replaced in 
traptavidin and this resulted in conformational changes. These changes contribute to 
lower association- and dissociation-constants. This will make it a bit harder for trapta-
vidin to bind biotin but when bound it has a lower chance of dissociation. This will lead 
to a better binding stability on the solid phase and the recovered data will be more accu-
rate.

It is the groups opinion that these methods could improve the present instru-
ment if they where to be further tested and then implemented.
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7.3.5 Daniel Holmberg

This project was based on cooperation between students of Uppsala University and the 
biotech company Gyros AB. Gyros is a company that develops highly sensitive im-
munoassays in a small-scale design that they call ”lab-on-chip”. This design is based 
upon the fact that measurements are done on a CD microengineered to contain columns 
within it’s channels. These columns consist of plastic beads capable of adhering pro-
teins to them, serving as a solid phase for detection. A flow through these columns is 
generated by spinning the discs, thereby pushing any fluid outward by centrifugal force. 
These channels serve as a means to distribute substrate and analyte to the solid phase, 
where detection is done with the aid of fluorescent technology.
           Gyros has tasked our project group to modify their detection methods so that an 
even more sensitive platform for detection can be established. Through a visit to Gyros 
we received information about the current technique of detection and thereby its limits. 
Through this knowledge we were able to focus our attention on techniques that we 
thought to be applicable directly or with little modification to existing instruments. This 
proved to be more difficult than expected, as many existing methods of detection re-
quire techniques and tools that are not particularly compatible with Gyros CDs.

The gathering of information concerning methods was done individually and 
thereafter summarized and evaluated within the group. We chose to continue our studies 
on the methods we perceived to be the most sensitive, these were then presented in front 
of members of the class as well as our supervisor and Gyros-representative on may 
10th.

After meeting with the scientist Gunnar Johansson at the institution for Bioor-
ganic Chemistry at Uppsala University, the group had the opportunity to ask questions 
regarding the methods we had earlier presented. It came to our attention that several of 
these were flawed in ways we had not anticipated, aswell as others having more poten-
tial than initially expected. With this knowledge in mind, we were able to further devel-
op the methods considered to be viable.
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