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Sammanfattning 
I framtiden kommer multiplexad detektion att spela en central roll inom kliniskt bruk. Detta 

för att utvecklingen av riktad molekylär medicin är på uppgång och kräver studier av 

interaktioner mellan makromolekyler. Inom forskning används fluorescensmikroskopi för 

multiplexad detektion men inom kliniskt bruk föredras det att studera preparat med 

ljusfältsmikroskopi. Dagens problem med ljusfältsmikroskopi ligger i att det är svårt att 

detektera flera olika markörer samtidigt, multiplexning. Olink har lämnat en förfrågan på en 

ny testbar metod för multiplexad ljusfältsavläsning (bilaga 3). 

Bland dagens metoder för multiplexad analys har Nuance
TM 

som baseras på liquid crystal 

tunable filter (LCTF) och SpectraLamp som baseras på agile spectral light source (ASLS) 

studerats och utvärderats. Nuance
TM 

är en färdig produkt som idag finns ute på marknaden. 

Utöver att studera dagens metoder har två idéer för multiplexning formulerats av projektet. 

Huvudidén går under arbetsnamnen pyro immunohistochemistry (PIHC) och nyttjar teknik 

från pyrosekvensering för att visualisera markörer med ljusblixtar. Utöver huvudidén har 

projektet även ett utkast på en idé, restriction immunohistochemistry (RIHC). Den baseras på 

upprepad immunohistokemisk inmärkning där infärgningen avlägsnas mellan varje steg. 

Projektets bakgrund och syfte 
Biologiska system är komplexa och utvecklingen av molekylär medicin har medfört ett stort 

behov att kunna detektera specifika gener, transkript, proteiner och andra makromolekyler i 

vävnadssnitt. Interaktioner mellan dessa är avgörande i exempelvis diagnostik vid analys av 

tumörvävnad.  

Företaget Olink (bilaga 4) har efterfrågat en metod för att utföra multiplexad ljusfältsanalys. 

Multiplexad innebär att flera markörer kan analyseras samtidigt i ett prov. Detta kommer i 

framtiden att spela en central roll inom kliniskt bruk. Eftersom patologer starkt föredrar 

ljusfältsmikroskopi framför fluorescens kommer en stor efterfrågan finnas för produkter och 

tekniker där ljusfältsmikroskopisk detektion används för multiplexad analys. 

Fluorescensbaserade analysmetoder har nackdelarna att känslighet och kvantitativa resultat 

kan bli lidande. Detta på grund av spektralt läckage av signaler mellan kanaler samt av så 

kallad auto-fluorescens. Dessutom är patologer idag inte inlärda på att se de morfologiska 

skillnader i vävnader detekterade genom fluorescens som de däremot kan se genom 

immunohistokemisk kontrastinfärgning och ljusfältsmikroskopi. Vid analyser med 

ljusfältsmikroskopi kan i regel endast en markör åt gången detekteras. Att använda dubbel- 

eller trippelinfärgning och ljusfältsmikroskopiska detektionsmetoder innebär svår våtkemi och 

analys. För detta behövs spektral avbildning, det vill säga optisk spektral information i varje 

enskild pixel. Ljusfältsmikroskopi är på grund av dessa faktorer ett bättre alternativ för att nå 

ut till patologer än fluorescensmikroskopi. 
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Förstudie 
Projektet har gjort en förstudie där dagens metoder har studerats. Dagens metoder innefattar 

bland annat immunohistokemi (IHC) (bilaga 5) vilket är en metod som använder antikroppar 

för att detektera proteiner i vävnadssnitt. De avläsningsmetoder som studerats är liquid crystal 

tunable filter (LCTF) (bilaga 6) som använder ljusfiltrering och agile spectral light source 

(ASLA) (bilaga 7) som belyser prover med specifika våglängder. Metoder som ska användas 

på den kliniska marknaden kommer behöva utformas för att enklare accepteras hos patologer 

(bilaga 8).  

Projektets förslag på nya lösningar 

Pyro Immunohistochemistry 
Att detektera ett protein i ett vävnadssnitt med hjälp av en antikropp som i förlängningen ger 

upphov till en signal (färgat komplex eller fluorescens) är relativt enkelt. Att göra detta för två 

olika proteiner samtidigt och sedan särskilja signalerna är möjligt, framförallt med 

fluorescens. Dessutom är det önskvärt få med cellens morfologi (göra en kontrastinfärgning). 

Dagens tekniker visar i det här läget svagheter. Fluorescens har inte någon bra möjlighet till 

tydlig kontrastinfärgning och med färgade komplex blir de olika färgerna svåra att särskilja 

(och framförallt kvantifiera) vid samlokalisering. Om fler än två proteiner ska studeras 

samtidigt uppstår komplikationer vid samlokalisering. För att lösa detta behöver analysen 

lösas upp över någon parameter (såsom våglängd eller tid) och ett bildhanteringsprogram 

användas (1). Det behövs likvärdig men separerbar information från de olika markörerna som 

i efterhand kan studeras och läggas ihop efter behov. Eftersom det finns konkreta och tydliga 

svårigheter med både färgade komplex och fluorescens är det av intresse att försöka hitta en 

ny infallsvinkel på problemet. 

Ett av de stora problemen med multipla färgade komplex är hur signalen genereras från den 

inbundna antikroppen. Att få en antikropp att binda in specifikt till sitt antigen är inte särskilt 

svårt (2). Att sedan specifikt binda in en sekundär antikropp och via den få en specifik signal 

är betydligt knepigare. Det nya systemet måste, baserat på detta resonemang, ha en primär 

antikropp som gör den mer unik än de som används vid traditionell immunohistokemi. 

Slutligen är det mycket önskvärt om den nya tekniken är kompatibel med en 

kontrastinfärgning som framhäver provets morfologi. Som ovan nämnt är dagens 

immunohistokemiska metoder för kontrastinfärgning väl förankrade bland patologer. Detta 

gör traditionell immunohistokemisk kontrastinfärgning mycket attraktiva att använda även 

med en för övrigt helt ny teknik. 

Den konkreta idén 

Idén kring den nya tekniken har vuxit fram utifrån resonemanget i föregående stycken, Olinks 

produkter (antikroppar med ligerade nukleotidsekvenser) och sekvenseringsteknikens höga 

specificitet. Idén bygger på att använda teknik från pyrosekvensering för att detektera 

proteiner med hjälp av ljusblixtar. Ljusblixtarna, som kommer från elongeringsreaktioner av 

nukleotidsekvenser, kommer att kunna lösas upp med avseende på tid genom att en typ av 

nukleotid i taget kommer ge upphov till signalen. Nukleotidsekvenserna är från början 
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kopplade till de antikroppar som önskas användas. Med denna teknik kommer en fyrgradig 

nivå av multiplexning (lika många som antalet olika nukleotider) med lätthet uppnås även vid 

total samlokalisering. Dessutom kommer metoden vara kompatibel med traditionell 

immunohistokemisk kontrastinfärgning. Pyro Immunohistochemistry (PIHC) är den nya 

teknikens arbetsnamn (figur 1). 

 

 

Detaljerad teknisk beskrivning av PIHC 

PIHC-antikropparnas tillverkning, utseende och inbindning  

Hela processen börjar med att kunden bestämmer sig för vilka olika proteiner (1-4 stycken) de 

vill studera. Till dessa proteiner ska antikroppar tillverkas. Här finns några olika varianter. 

Om vi fokuserar på analyser av human vävnad är det en intressant idé att låta kunden beställa 

antikroppar direkt från Olink som skulle kunna ha ett samarbete med till exempel Atlas 

Antibodies. Atlas Antibodies är ett svenskt bioteknikföretag som tillverkar och distribuerar 

karaktäristiska antikroppar mot alla humana proteiner. (3) Olink skulle i så fall beställa 

antikroppar från Atlas Antibodies, binda in nukleotidsekvenser till dem och sedan skicka de 

färdiga PIHC-antikropparna (figur 2) till kunden. PIHC-antikropparna har en 

nukleotidsekvens bunden till antikroppens ickeantigenbindande del, FC-regionen. 

Nukleotidsekvensen består av två delar. Den första delen är en specifik sekvens som är 

komplementär till den primer som ska användas senare i processen. Denna del är gemensam 

för alla antikroppar. Den andra delen är en kedja av ett antal likadana nukleotider. Varje typ 

av antikropp som används har en specifik typ nukleotid i den här andra delen av 

nukleotidsekvensen. Nästa steg är att inkubera det förberedda vävnadssnittet tillsammans med 

PIHC-antikropparna som då binder in till respektive protein (figur 2). 

Figur 1 Logotypen med den nya teknikens arbetsnamn 
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Förberedelse inför syntes- och detektionssteget 

Innan nukleotidsyntesen och ljusblixtdetektionen kan ske krävs vissa ytterligare förberedelser. 

En specifikation av själva plattan som vävnadssnittet är fäst till är att den ska ha små kanter 

som håller de tillsatta kemikalierna på plats under analysen. De kemikalier som tillsätts i det 

här steget (figur 3) är följande:  

 
 Primer – hybridiserar till den första delen av PIHC-antikroppens nukleotid. 

 DNA-polymeras – binder in till den inbundna primersekvensen och inkorporerar 

nukleotider i syntessteget. 

 Adenosin -5'-fosforsulfat (APS) – bildar tillsammans med pyrofosfat ATP genom en 

reaktion katalyserad av enzymet ATP-sulfurylas. 

 ATP-sulfurylas – se APS ovan. 

 Luciferas – enzym som omvandlar luciferin till oxyluciferin med energi hämtad från 

ATP. Denna reaktion ger upphov till en ljusblixt. 

 Apyras – nukleotid- och ATP-nedbrytande enzym som används för att bryta ner de 

nukleotider som inte inkorporerats vid syntessteget. 

 Luciferin – substrat som omvandlas till oxyluciferin genom en reaktion som drivs av 

ATP och katalyseras av luciferas. 

Figur 2 PIHC-antikropparnas utseende och inbindning till respektive antigen (protein) 
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Syntes- och detektionssteget 

När molekylerna har tillsatts (figur 3) och primer samt DNA-polymeras fått tid att binda in 

som de ska tillsätts en typ av nukleotid i taget och signalen detekteras med hjälp av någon typ 

av kamera/skanner. I syntesprocessen (figur 4) inkorporeras nukleotider där de passar med 

hjälp av DNA-polymeras. När nukleotiderna inkorporeras genereras en pyrofosfatmolekyl per 

inkorporerad nukleotid på samma sätt som vid pyrosekvensering (4). Signalens styrka per 

detekterat protein blir direkt proportionell mot antalet inkorporerade nukleotider (längden på 

den till antikroppen bundna nukleotidsekvensen). ATP-sulfurylas katalyserar sedan reaktionen 

då ATP bildas med pyrofosfat och APS som substrat. Efter detta följer reaktionen där 

luciferin genom katalys av luciferas och energi från ATP omvandlas till oxyluciferin. Denna 

reaktion ger upphov till en ljusblixt som detekteras. (4) 

Möjlighet finns att modifiera signalen som generas av ljusblixtarna. Ett forskarlag i Tokyo har 

arbetat med att utveckla dessa tekniker. De har tagit fram en metod för att förlänga 

ljusblixtarnas signal och två metoder för att öka intensiteten på signalen från ljusblixtarna. 

Signalen kan förlängas så att 80-90% av ljusets intensitet finns kvar efter 5 sekunder att 

jämföra med ungefär 40 % efter 5 sekunder utan förlängning (5). Den första tekniken för 

ökning av intensiteten bygger på ATP-amplifiering genom regeneration av AMP och 

pyrofosfat (6). Den andra tekniken för intensitetsökning bygger på rolling circle amplification 

(7) 

Någon typ av kamera/skanner ska läsa av vävnadssnittet, detektera ljusblixtarna och spara 

resultatet som en bild. När apyras brutit ner överskottet av nukleotider är det bara att upprepa 

proceduren för nästa nukleotid (adenin i figur 4). När alla fyra nukleotider använts och 

genererat sammanlagt fyra bilder görs en traditionell immunohistokemisk kontrastinfärgning 

med till exempel hematoxylin. Även kontrastinfärgningen fotograferas och sparas som en 

separat bild. Det är väldigt viktigt att provet ligger stilla under hela syntes- och 

detektionsproceduren. Detta är ett argument som talar för att ett automatiskt system behövs. 

Figur 3 Tillsats av primer, enzymer och substrat 
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Genererad rådata (“output” från detektionssteget)  

I det exempel som vi tittat på tidigare kommer bildinformation från fem lager erhållas (figur 

5). Varje lager innehåller information om antingen var ett specifikt protein finns lokaliserat 

(nummer 1-4, figur 5) eller en bild av kontrastinfärgningen (nummer 5, figur 5). Rådata 

kommer troligtvis inte i sig vara särskilt lättöverskådligt och användarvänligt. Därför kommer 

en mjukvara som behandlar och lägger ihop de olika bilderna vara en nödvändighet. 

 

 

 

Figur 4 Nukleotidsyntesen samt den kopplade blixtgenererande 

reaktionen där nukleotiderna tillsätts i tur och ordning. 

Figur 5 Rådata bestående av fem lagers bildinformation 
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Mjukvarubaserad behandling av rådata 

För att rådata ska kunna ge relevant information till användaren kommer den behöva 

behandlas med en mjukvara. Mjukvaran bör vara användarvänlig och kunna kalibreras för att 

hantera ljusblixtområdenas intensiteter baserat på hur långa nukleotidsekvenser som använts. 

Mjukvaran bör på detta sätt kunna bestämma lokaliseringen av individuella protein och 

förhoppningsvis även göra kvantitativa bestämningar av samtliga detekterade proteiner. Detta 

kommer även att kunna göras vid total samlokalisering vilket är en av metodens största 

fördelar. Mjukvaran bör ha en funktion som gör att användaren på ett enkelt sätt kan välja 

vilka lager som ska åskådliggöras (figur 6). För att göra analysen smidig bör användaren 

kunna bestämma lagrens hierarki, opacitet och vilka färger de olika lagrens ljusblixtar ska 

representeras med. De lager som avbildar ljusblixtar bör behandlas på ett sådant sätt att 

områden utan blixtar blir helt genomskinliga. 

 

 

 

Tänkbart utseende för genererad samt behandlad data 

Rådata från detektionssteget  

När ett vävnadssnitt från bröstcancer ska analyseras med avseende på ER och PR (östrogen- 

respektive progesteronreceptorer) samt kärnkontrastinfärgas ger det upphov till tre bilder 

(figur 7). Figur 7a visar var vävnadssnittet är positivt för ER, alltså en bild på ljusblixtar 

kopplade till PIHC-antikroppen som är specifik för ER. Figur 7b visar på samma sätt var 

vävnadssnittet är positivt för PR. Slutligen är figur 7c en bild av vävnadssnittets 

kärnkontrastinfärgning som är gjord på klassiskt immunohistokemiskt vis. Utifrån dessa 

schematiska skisser är det svårt att göra några djupgående analyser. En rejäl förbättring av 

upplösningen för figur 7a och 7b behövs vilket är tänkt att göras med en mjukvara. Observera 

att bilderna i figur 7 är fiktiva. 

Figur 6 Lagren läggs ihop och processas enligt användarens önskemål med en mjukvara 
 



Slutrapport 12-X6 

10 

 

 

 

Rådata behandlad med en mjukvara 

Bilderna av ljusblixtarna behandlas med en mjukvaran (figur 8). Mjukvaran är tänkt att kunna 

kalibreras efter den förväntade intensiteten på ljuset som generas från varje enskilt protein 

(det vill säga proportionell mot antalet inkorporerade baser i syntessteget). På detta sätt borde 

en algoritm som beräknar var de enskilda proteinerna faktiskt befinner sig kunna användas 

och dessutom bestämma dem kvantitativt. Bilderna är nu betydligt trevligare att utvärdera och 

analysera. 

Figur 7 Skiss av hur tre lager rådata från ett vävnadssnitt skulle kunna se ut 
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Mjukvarans olika tänkta funktioner för att underlätta analysen  

För att på ett smidigt sätt kunna studera bilderna och komma fram till ett slutgiltigt resultat 

bör mjukvaran kunna hantera ett antal olika typer av sammanslagningar av de olika lagren 

(figur 9). Mjukvaran bör klara av att välja: 

 vilka lager som för tillfället ska slås ihop och visas 

 hierarkin för lagren som slås ihop, alltså vilket lager som ligger ovanpå ett annat 

 lagrens opacitet, alltså hur genomskinliga lagren ska vara 

 vilka färger de olika lagren ska representeras med 

 representera ett samlokaliserat område mellan två lager med en separat färg 

Dessa funktioner är troligtvis nödvändiga för att göra analysen smidig och attraktiv för 

användaren. 

Figur 8 Skiss av hur tre lager processad rådata från ett vävnadssnitt skulle kunna se ut 
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Sammanfattning av PIHC 

PIHC är en idé till en metod som skulle kunna ha en enorm potential i och med möjlighet till 

multiplexning. Att metoden ska fungera hänger på om den visar sig vara känslig nog att 

detektera proteinuttryck i vävnadssnitt med tillräckligt stor noggrannhet. Den största 

svårigheten med metoden är troligtvis att hitta en detektionsmetod (kamera/skanner) som på 

kort tid (några få sekunder) kan avbilda ljusblixtarna från en så stor yta av vävnadssnittet att 

resultatet blir attraktivt att studera. Utöver detta är det nog främst på rent kemisk nivå som 

metoden kan stöta på problem. 

Detektion av ljussignaler 

Kriterier och önskade egenskaper för detektion med PIHC. 

 Kunna läsa av och registrera ljusblixtarna innan de slocknar. 

 Behöver kunna ta två sorters bilder. Dels en bild på den kontrastinfärgade vävnaden. 

Sedan en bild utan belysning för att läsa av ljusblixtarna. Dessa bilder ska sedan 

läggas ihop 

 Pyrosekvensering är främst anpassad för korta läsningar, detta då en ljusblixt bara 

lyser upp under en specifik tid. För vanlig pyrosekvensering är det en CCD kamera 

som detekterar ljusblixten (8). De signaler som detekteras samlas upp och framställs i 

form av ett pyrogram (9), (figur 10). 

Figur 9 Skiss av hur tre lager processad rådata kan presenteras för användaren 
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Detektion av signaler  

En high-performance CCD kamera kan användas som detektion, detta genom att en stråle av 

vitt ljus passerar genom ett exitationsfilter och sedan genom provet (som för fluorescens). Det 

emitterade ljuset fokuseras på CCD kameran via ett emissionsfilter. En nackdel med denna 

metod är att den inte amplifierar signalen. Detta problem bearbetas genom att CCD systemet 

avläser signal över en tidsperiod.(10) 

Det har gjorts en studie som jämför kvalitén hos två detektionsapparater, ett optiskt 

mikroskop och en skanner. Denna undersökning har gjorts för biopsi- och cytologibilder. För 

båda apparaterna gjordes undersökningen under förstoring 40x. (11) 

Optiska mikroskop använder linser för förstärkning, dessa förstärker det ljus som reflekteras 

från provets yta. Dessa ljusstrålar fångas sedan upp av ett öga eller någon avläsningsapparat. 

Mikroskopi kan användas för både ljustältsavläsning och fluorescens. En skanner fångar 

istället upp ljus genom en array av fotoreceptorer. Provet är placerat i en glasskiva, genom 

denna sänds ljus och genom en co-aligned array fångas ljusreflektionen upp av fotodetektorn. 

Skanner finns bara för ljusfältsavläsning, inte för fluorescens. (11) 

Undersökningen av R. Redondo et al, (11) gjordes genom tre olika metoder.  

1. Objective Perceptual Contrast mesurement – för att se omfattningen av möjliga 

inparametrar. Detta gav att suddighet var det största problemet med mikroskopi. 

2. Non-reference quality image baserad på suddighets uppskattning på kanter. 

3. I denna del av undersökningen lät de experter inom området kolla på bilder från båda 

apparaterna. Denna undersökning visade på att i de flesta fall gav skannern lite bättre 

bildkvalité, där fokus är huvudproblemet. Men i vissa fall kunde mikroskopet leverera 

bättre in-focus images. 

Figur 10 Detta är ett exempel på ett typiskt pyrogram som är den data som fås från pyrosekvensering. 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DRedondo,%2520R.%26authorID%3D9733221700%26md5%3Dcdaf39bff56c3913a5d7fc10193c13c3&_acct=C000035158&_version=1&_userid=651519&md5=b11d859dd0bf22bcb1bdc455325a22d0
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Slutsatsen av artikel var att skannrar ger lite bättre bildkvalité än vad motoriserade optiska 

mikroskop gör men båda metoderna är tillräckligt bra för att vara användbara inom kliniskt 

bruk, undervisning och forskning. (11) 

Signalförstärkning vid detektion 

Eftersom signalen från PIHC troligtvis är mycket svag kan en känslig detektionsutrustning 

som klarar av att förstärka signalen behövas. Det finns tekniker som klarar denna typ av 

signalförstärkning till exempel Photomultiplier tube. (bilaga 9) Detta är dessvärre inte direkt 

applicerbart för PIHC men kanske kan inspirera utvecklingen av nya detektionsredskap. 

Restriction Immunohistochemistry 
I projektets slutfas kom en ny idé fram om en detektionsteknik som skulle kunna användas för 

infärgning av proteiner i vävnad. Denna idé, Restriction immunohistochemistry (RIHC), är 

inspirerad av Olinks nuvarande metoder. Ha i åtanke att denna metod inte är fullt bearbetad. 

Bland annat så har vävnadssnittets tålighet för upprepad tvättning inte undersökts. Hur ett 

kromogent enzym ska kunna binda specifikt till en nukleotidsekvens har heller inte 

undersökts. (Eventuellt skulle ett fusionsprotein med ett DNA bindande domän kunna 

användas.).  

Grundprincipen bygger på utnyttjandet av antikroppar precis som vanlig immunohistokemi 

men antikropparna har även en inbunden nukleotidkedja (figur 11). En typ av antikroppar 

tillsätts och binder in till antigener på provets yta (steg 1 figur 11). Därefter tillsätts enzym 

som specifikt binder in till antikroppens nukleotidkedja. I nästa steg tillsätts ett substrat samt 

ett kromogen som binder in till enzymet (steg 2 figur 11). När det bildas ett komplex av 

enzym, substrat och kromogen utsöndras en färg som dels hamnar på komplexet och även på 

provets yta (12) (steg 3 figur 11). När denna infärgning har detekterats används ett specifikt 

restriktionsenzym för att klippa av nukleotidkedjan som sitter på antikroppen (steg 4 figur 11) 

Detta gör att det infärgade komplexet avlägsnas och tvättas sedan bort från provet (steg 5 

figur 11). Färgen som har fällts ut ner på provets yta kan för en del kromogener tvättas bort 

med organiskt lösningsmedel (12). Sedan kan ytterligare en antikropp tillföras som är specifik 

för ett annat antigen och samma procedur utförs igen. Ett problem med denna teknik skulle 

kunna vara att vävnaden behöver tvättas upprepade gånger vilket skulle kunna ha en negativ 

effekt på efterkommande infärgningar. 
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Denna metod skiljer sig från vanlig immunohistokemi genom användandet av en 

nukleotidkedja mellan antikroppen och enzymet istället för att enzymet binder direkt till 

antikroppen. Fördelen med att använda en nukleotid är att avfärgningsprocessen blir enkel då 

restriktionsenzymer som är relativt lätthanterliga kan användas. Alternativet skulle vara att 

hela antikroppen skulle behöva avlägsnas. En ytterligare förbättring av denna infärgning 

skulle vara om färgen skulle kunna vara centrarad till komplexet och inte fällas ut på provet. 

Endast restriktionsenzymer skulle då behöva användas för tvättning. 

Från varje infärgning av antikroppar görs en detektion som resulterar i en bild. När alla 

infärgningar är klara används ett bildhanteringsprogram som sätter ihop alla bilder. Detta ger 

möjlighet att välja vilka markörer och i vilken kombination dessa ska visas, för att bland annat 

se på samlokalisation. 

För ytterligare specificitet skulle teknik som idag används av Olink kunna utnyttjas, bland 

annat delar från metoden Duolink. Detta skulle kunna göras på två olika sätt. 

En första metod är att ha en primär antikropp som binder in specifikt till ett antigen. Till 

denna binder sedan en sekundär antikropp som har en nukleotidkedja inbunden. Sedan 

fungerar processen som ovan med resterande del av infärgningen.  

Den andra metoden är mer lik tekniken från Duolink. Den går ut på att två stycken primära 

antikroppar med nukleotidkedjor binder in specifikt till vävnaden (figur 12.1). 

Nukleotidkedjorna på de två primära antikropparna är komplementära till varandra i någon 

grad (behöver inte vara hela, men tillräckligt för att de ska binda ihop med varandra 

Figur 11 Kortfattad beskrivning av RIHC. Steg 1, antikropp med en nukleotidkedja binder 

in till antigen. Därefter binder ett enzym in specifikt till nukleotidkedjan. Steg 2, ett substrat 

och ett kromogen binder in till enzymet. Steg 3, En fällning sker och det blir en färgning 

som kan detekteras. Steg 4, Ett restriktionsenzym klipper av nukleotidkedjan. Steg 5, 

nukleotidkedjan och färgen tvättas bort. 
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specifikt)(figur 12.2). När dessa två kedjor har basparat (figur 12.3) tillsätts ett enzym som 

binder in specifikt till denna dubbelkedja (figur 12.4). RCA kan sedan användas för att 

amplifiera signalen. Infärgningen fungerar sedan på samma sätt som tidigare. Det positiva 

med denna idé är att en ännu högre grad av specificitet uppnås och en starkare signal erhålls. 

För ytterligare specificitet kan tekniken med primära och sekundära antikroppar användas. 

Detta innebär samma metod som för Duolink men med skillnaden att markörer för 

ljusfältsavläsning används istället för fluorescens markörer. Samt att tvättning sker mellan 

varje steg. 

 

 

 

 

För denna teknik kommer också nukleotidkedjan som enzymet bundit in till klippas bort av 

restriktionsenzymer, men då denna kedja kommer ha två förankringspunkter i antikroppar gör 

det att det behöver klippas på två ställen. Detta kan enkelt göras genom att ha samma 

nukleotidkod på båda sidorna, så att en typ av restriktionsenzym klipper i båda positionerna. 

  

Figur 12 Teknik för att få ökad specificitet till inmärkningen.  

Antikroppar med nukleotidkedjor binder in till antigen (1). Nukleotidkedjorna på 

antikropparna är delvis komplementära (2). Dessa två basparar med varandra och enzym 

tillförs(3). Detta enzym binder specifikt in till dubbelkedjan (4). 
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Diskussion 

Allmänt 
För att utföra multiplexad detektion i vävnadssnitt med stor precision finns en väldigt viktigt 

aspekt att ta hänsyn till. Signaler från samlokaliserade markörer måste kunna särskiljas. 

Samlokaliserade markörer orsakar svårigheter vid ljusfältsbaserad immunohistokemi då flera 

färger i samma position är svåra att urskilja med ögat. För att klara av detektionen måste 

signalen kunna lösas upp med avseende på någon parameter, till exempel tid, våglängd, ljud 

eller pH. I rapporten har metoder som löser detta behandlats: 

 LCTF löser detta genom detektion med avseende på våglängd (ljuset filtreras med 

vätskekristaller). 

 ASLS löser också upp analysen med avseende på våglängd (provet belyses med ljus 

av specifika våglängder).  

 PIHC och RIHC löser upp detektionen med avseende på tid (en markör i taget 

detekteras).  

Metoderna genererar information i form av bilder i flera lager (en markör per lager) som 

sedan kan läggas samman och studeras på olika sätt med en mjukvara. Projektet har kommit 

fram till att detta (digitalisering och mjukvarubaserad behandling av informationen) är en 

nödvändighet för att samlokaliserade markörer ska kunna studeras. En fördel med 

digitalisering är att olika kombinationer av intressanta markörer kan väljas i databehandlingen 

och studeras på olika sätt. Ytterligare en fördel är att bilder lätt kan skickas mellan olika 

sjukhus och institutioner för att få ett snabbare svar för den drabbade patienten. En nackdel 

med digitaliserade bilder är att de förlorar det djup som finns då vävnaden betraktas i 

mikroskop med ögat. Detta djup har viss betydelse för patologers möjlighet att ställa korrekta 

diagnoser. 

LCTF 

LCTF används idag i form av NuanceTM imaging system från CRI och är tillämpbar för 

multiplexad analys för både ljusfältsmikroskopi och fluorescensmikroskopi. En stor fördel 

med NuanceTM är att det fungera väl med de befintliga protokollen för IHC. NuanceTM ger klar 

separation av våglängder med stor noggrannhet, är relativt snabb, automatiserad och 

koordineras med mjukvara för bildbehandling. Nackdelar är som tidigare nämnt att resultatet 

kan påverkas kraftigt om provet eller kameran störs under bildtagningen. Även den 

begränsade ljuspasseringen kan vara ett problem. 

Metoden begränsas av de infärgningstekniker som finns idag då det är svårt att rent praktiskt 

färga in med flera distinkta markörer. Under projektets gång har ingen artikel påträffats där 

fler än fyra markörer studerats samtidigt. 

NuanceTM är ett litet praktiskt redskap som innesluter de nödvändiga komponenterna för 

multiplexad analys. Det kopplas in till mikroskopets befintliga kameraport. Återförsäljare i 

Belgien har kontaktats men inga prisuppgifter har erhållits. NuanceTM är ett väldigt smidigt 

redskap och är förmodligen mycket prisvärt i förhållande till dess kapacitet  
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ASLS 

ASLS skulle vara intressant att tillämpa för direkt multiplexning på prov. Genom att byta ut 

den vanliga lampan i ett mikroskop mot en ASLS, exempelvis SpectraLamp, kan prover 

belysas med kombinationer av specifika våglängder. Istället för att fotografera prover för 

analys med dator skulle en patolog kunna studera prover direkt i mikroskop med de 

våglängder som gör valda markörer synliga. Därefter kan ljuskombinationen ändras för att 

göra andra markörer synliga. Problemet med samlokaliserade proteiner får patologen lösa 

genom att studera en markör (ett snävt våglängdsintervall) åt gången och “komma ihåg” var 

tidigare studerade markörer var lokaliserade. På detta vis skulle direkt multiplexning med ögat 

bli möjlig men begränsas av patologens förmåga att lägga ihop flera lagers information i 

huvudet utan en sofistikerad mjukvara.  

PIHC 

PIHC är en idé kring en metod som skiljer sig avsevärt från de metoder som används idag. 

Detta kan ses som en styrka i och med att den kan öppna helt nya dörrar. Nackdelen är förstås 

att det kommer att krävas mycket förarbete och resurser för utveckling och lansering av en 

färdig produkt. Den stora svårigheten med tekniken verkar vara detektionen. Att hinna läsa av 

hela/tillräckligt stor del av vävnadssnittet med tillräckligt stor förstoring/upplösning på den tid 

som ljusblixtarna “lyser” (några få sekunder) har projektet ingen given lösning på. En tänkbar 

idé är att ett vävnadssnitt undersöks när det är kontrastinfärgat, det vill säga att morfologin 

studeras. Då en region av intresse påträffas kan PIHC utföras för just det området via 

fotografering genom mikroskop. För PIHC är ljusfältsmikroskopi att föredra framför 

fluorescens då morfologin är av intresse. 

Positiva aspekter  
 Signalen kan troligtvis förstärkas genom att binda in flera nukleotider av samma slag i 

sekvens. Således kan systemet trimmas in så att önskad intensitet/upplösning erhålls. 

 Ingen spektral avbildning och alltså ingen ljusfiltrering med LCTF (Calipers 

produkter) behövs. 

 Signaler från samma position kan särskiljas eftersom det är olika nukleotidsekvenser 

som ger upphov till signalerna som löses upp med avseende på tid. 

 De kemikalier som kommer att användas är välkända och väl beprövade inom 

pyrosekvenseringstekniken och Olinks produkter. 

 Utrustningen som verkar behövas, ett ljusfältsmikroskop med en kamera (eller kanske 

en skanner) är inte särskilt avancerad. Dock är det kanske nödvändigt med ett 

automatiskt system för att göra metoden robust och praktisk vilket gör utrustningen 

mer avancerad.  

 Tekniken är troligtvis kompatibel med att göra en traditionell immunohistokemisk 

kontrastinfärgning med till exempel hematoxylin. 

 Att uppnå en fyrgradig nivå av multiplexning (lika många som antalet olika 

nukleotider) borde vara en relativt enkel uppgift. 

 Att utöka nivån av multiplexning till ett mycket stort antal markörer är möjligt om det 

är praktiskt genomförbart att genomföra analysen med ett antal olika primrar.   
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Negativa aspekter  

 Ljusblixten kommer inte exakt därifrån reaktionen sker utan molekylerna (pyrofosfat) 

kan diffundera iväg innan de stöter på de rätta enzymerna och ljusblixten genereras. 

Detta är nog främst en fråga om koncentrationer. Detta borde vara relativt enkelt att 

frångå genom att testa vid vilken enzymkoncentration pyrofosfatet diffunderar så pass 

lite att det inte stör analysen. 

 Förmodligen finns det ett praktiskt maximum till fyrgradig multiplexning (4 markörer) 

samt kontrastinfärgning. Detta för att nukleotider är polymerer av just fyra olika 

kvävebaser. I teorin går det nog att jobba med smarta kombinationer av nukleotider för 

att särskilja olika markörer belägna på samma ställe. Det är nog dock svårt rent 

praktiskt. Möjlighet att använda olika primrar skulle kunna utöka det fyrgradiga 

minimat av multiplexning avsevärt. 

 Tekniken lämpar sig inte för direkt visuell analys, något som patologer verkar föredra. 

För att uppnå teknikens fulla potential krävs att ljusblixtarna fotograferas ”lagervis” 

och att användaren sedan får jobba med en mjukvara för att studera resultatet. 

Förödande aspekter samt tänkbara lösningar  
 Ljusblixtarna kanske är för svaga för att kunna detekteras (fotograferas).  

o Lösning: Det finns några olika metoder för signalförstärkning och även för 

signalförlängning, detta går förhoppningsvis att lösa om det visar sig vara ett 

problem. 

 Ljusblixtarna kanske är för diffusa för att händelserna ska kunna lokaliseras med 

tillräckligt stor noggrannhet.  

o Lösning: Programmera en mjukvara som hanterar bildernas intensiteter och 

beräknar varifrån blixtarna härstammar. Mjukvaran skulle kunna ha antalet 

upprepade nukleotider i nukleotidsekvenserna som indata och utifrån detta 

beräkna ljusblixtarna centrum.  

 Komplementära nukleotidsekvenser från de olika antikropparna skulle kunna tenderar 

att klibba ihop när antikropparna ska binda in till respektive antigen.  

o Lösningar:  

o Problemet kanske går att hantera på kemisk nivå genom blockering av 

bindningen mellan nukleotidsekvenserna i det här skedet.  

o Att använda mer än en typ av primer istället för olika nukleotidsekvenser.  

o Att enbart använda två nukleotider som inte klibbar, till exempel adenin och 

cytosin, för detektionen. Denna lösning kommer dock att begränsa metoden till 

tvåvärd multiplexning vilket inte är särskilt märkvärdigt. Denna lösning tar 

dock bara hänsyn till Watson-Crick baspar.  

o Om styrkan mellan antikropparna och deras respektive antigen än starkare än 

basparningen hos nukleotidsekvenserna kanske det är möjligt att öka 

temperaturen vid inbindningssteget och på så sätt premiera 

antikroppsinbindningen. 

 Det kanske inte finns någon teknik som hinner med att fotografera hela provet med 

kraftig förstoring under den tid som blixtarna lyser.  
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o Lösning: Att ta fram någon typ av skanner som snabbt skannar hela provet 

(kan dock bli svårt att få tillräcklig upplösning/förstoring). En annan tänkbar 

idé skulle kunna vara att patologen får börja med att titta på vävnadssnittet 

när det är kontrastinfärgat, alltså studera morfologin. När de har hittat ett 

ställe som de tycker är spännande eller ser konstigt ut kan PIHC göras för just 

det området.  

Detektion av PIHC  

En intressant metod för förstärkning av ljussignalen är PMT som presenterats tidigare. 

Beroende på vilken typ av detektionsapparat som slutligen kommer läsa av signalen kan det 

vara bra med en förstärkt signal. Eftersom PMT amplifierar signalen gör detta att även väldigt 

små ljussignaler kan detekteras vilket är positivt för idé kring PIHC. Problemet med denna 

metod är att en PMT som sitter över hela provet inte kan avgöra exakt var i provet 

ljussignalen kom ifrån. En lösning på detta skulle vara att dela in fotokatoden i små celler för 

att få fram mer specifikt var signalen kom ifrån. Dessa celler kommer dock att behöva vara 

väldigt små och frågan är om det går att få den specificitet som krävs. 

Inom pyrosekvensering används en CCD-kamera för att detektera förändringar (ljusemission) 

i ett prov. Det som skiljer detektionen i PIHC från detektionen inom pyrosekvensering är att 

ljusblixtens position på provet är av intresse och inte bara om reaktion har skett eller inte. En 

ytterligare egenskap som önskas är att hela vävnadssnittet ska kunna läsas av.  

Det finns två vanliga apparater för ljusfältsdetektion, skanner och ljusfältsmikroskop. Båda 

dessa analyserar provet genom att belysa det och sedan detektera ljusreflektionen. En skillnad 

är att ingen belysning kommer att behövas för PIHC. Istället detekteras det ljus som emitteras 

i den ljusblixtframkallande reaktionen.  

En idé är att använda en skannerprocess för att hinna detektera hela vävnadssnittet medan 

ljusblixtarna “lyser”. Skannrar fungerar bra i ljusfältavläsning vilket är en god egenskap inom 

PIHC där ljus detekteras. Det tar väldigt lång tid för en skanner att läsa av hela vävnadssnittet 

i jämförelse med hur länge ljusblixten varar (bilaga 2). Ett prov som har arean 25 x 50 mm tar 

40-720 minuter att skanna. Detta är alldeles för lång tid då ljusblixten endast varar i ett fåtal 

sekunder. Det skulle även vara svårt att göra någonting med tekniker från optiska mikroskop 

då de för samma area har en avläsningstid på 107-448 minuter. För att kunna använda någon 

av dessa metoder för PIHC måste de förbättras. En fråga är hur mycket avläsningstiden 

minskar då belysning inte behöver göras från skannern/mikroskopet vid fotografering av 

ljusblixtar. 

RIHC 

Projektets tankar kring RIHC är inte särskilt djupgående. Det finns faktorer som påverkar 

teknikens möjlighet som projektet inte har hunnit utvärdera. Bland annat möjligheten att 

modifiera enzymer för inbindning till antikropparnas ligerade nukleotidsekvenser. Om detta 

går att lösa har tekniken stor potential då den använder teknik som är stort sett identisk med 

dagens immunohistokemiska metoder. Ytterligare ett problem skulle kunna vara att 

restriktionsenzym är anpassade till dubbelsträngade nukleotidkedjor. Den stora skillnaden 

jämfört med IHC är att RIHC är upplöst med avseende på tid då en markör åt gången 
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detekteras. Det som avgör vilken nivå av multiplexning som kan uppnås med RIHC är hur 

noggrann men ändå “snäll” tvättprocessen kan bli. Alltså hur väl infärgning avlägsnas och hur 

lite vävnadssnittet tar skada. 

Slutsats 
En generell slutsats som kan dras från detta projekt (multiplexad ljusfältsavläsning) är att det 

är svårt att få ett system som fungerar för avläsning med ögat. En digitaliserad metod där en 

mjukvara hanterar bilder från flera lagers avläsningar (en markör per lager) löser problemet. 

För att uppnå flera lagers avläsningar krävs att markörerna som detekteras går att detektera 

enskilt. Mjukvaran lägger sedan ihop de olika bildlagren enligt användarens önskemål. En 

annan fördel med en digitaliserad metod är att digitala bilder skulle kunna skickas mellan 

experter för snabba diagnoser. En möjlig framtid är att patienter undersöks i förebyggande 

syfte för att minimera akuta behov, detta skulle resultera i att allt fler diagnoser behöver 

ställas. Som följd ställs högre krav på lagring av informationen och detta talar för att 

digitalisering är nödvändig. 

Patologer är relativt konservativa inom sitt yrke. Andra branscher ändras allteftersom nya 

metoder utvecklas för att förbättra dem. Patologerna är ansvariga för att diagnostisera 

patienters hälsa och liv. Därför är det sunt för dem att vara försiktiga med att ta till sig nya 

metoder. Dessutom är det mänskliga ögat det överlägset bästa verktyget för att hitta olikheter, 

nya mönster och avvikelser från ”normalfallet”. Problemet med digitalisering är att det i 

dagsläget inte går att få samma djup i digitaliserade bilder som däremot kan uppnås vid 

mikroskopering av vävnadsprovet. Djupet i bilden är en faktor som hjälper patologerna att 

ställa korrekta diagnoser. En annan faktor för patologen är att det, beroende på vilken typ av 

diagnos som ska ställas, finns olika krav på hur lång tid diagnosen får ta. En patient som 

ligger på operationsbordet kan vara i akut behov av en snabb diagnos medan andra patienters 

diagnoser inte är lika akuta.  

Multiplexad analys kräver ett experiment som går att lösa upp med avseende på någon 

parameter, det vill säga ett lager med information angående varje markör. De två parametrar 

som behandlats i projektet är våglängd (LCTF och ASLS) och tid (PIHC och RIHC). Den 

stora fördelen med att lösa upp experimentet med avseende på våglängd är att all våtkemi 

utförs vid ett tillfälle jämfört med tidsupplösning där upprepade våtkemi-detektionssteg 

utförs. Den stora fördelen med tidsupplösning är att det förmodligen har mycket större 

potential vad gäller multiplexningsgrad (antal markörer).  

Sammanfattningsvis ser vi digitalisering som ett grundsteg. Patologerna måste vara beredda 

att gå från direkt visuell detektion till att studera digitala bilder för att få tillgång till en högre 

grad av multiplexning. Vi hoppas och tror att PIHC är en eventuell lösning till dagens 

problem. 
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Bilaga 1: Tabell över tekniska specifikationer från NuanceTM broschyr 
 

 Nuance EX Nuance FX Nuance VX 

Spectral range 450-950 nm 420-720 nm 420-720 nm 

Bandwidth flexibility 20 and 40 nm 20 and 40 nm 20 nm 

Scientific-grade CCD Cooled Sony ICX285 Cooled Sony ICX285 Cooled Sony ICX285 

Mount required 1x c-mount 1x c-mount 1x c-mount 

Acquisition and 

analysis software 

Yes Yes Yes 

Brightfield No Yes Yes 

Fluorescence Yes Yes No 

NIR fluorescence Yes No No 

Tekniska specifikationer för Nuance
TM 

 (13) 
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Bilaga 2: Egenskaper hos skannrar samt optiskta mikroskop 

 

 
 

Skanner Mikroskop 

CCD RGB Ja Ja 

CCD monochromatic Nej Ja 

CMOS storlek* 3 x 2098 pixlar 2048 x 2048 pixlar 

Sensor pixel storlek (µm) 14 x 14 7.4 x 7.4 

Bildupplösning (µm/pixel) 
  

   20x objektiv 0.47 0.37 

   40x objektiv 0.23 0.185 

Slide feeder Upp till 160 (BCR)** Upp till 300 (BCR)** 

2.5x objektivlins Nej Ja 

10x objektivlins Nej Ja 

20x objektivlins Ja Ja 

40x objektivlins Ja Ja 

60x objektivlins Nej Ja 

Ljusfälts digitalisering Ja Ja 

Fluorescens digitalisering Nej Ja 

Digitaliserings hastighet 40x (mm2/s) 0.35-0.66 0.05-0.18 

Digitaliserings tid vid 40x 
  

  Area 10 x 10 mm 4-60 min 11-35 min 

  Area 15 x 15 mm 9-150 min 25-80 min 

  Hela arean 25 x 50 mm 40-720 min 107-448 min 

JPEG komprimerings metod Ja Ja 

JPEG2000 komprimerings metod Nej Ja 

Komprimerad fil storlek 40x 1.5 GB - 2 GB 1.5 GB – 2 GB 

(BCR)* = inkluderar en band kod läsare (bar code reader) 
* värde för tester ur denna studie (11) 
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Bilaga 3: Projektbeställning 
Detta är den projektbeställning som gavs från Olink till projektgruppen. 

 

 

Beställning: 

Det finns många olika sätt att idag avbilda ett preparat med mikroskopi; ljusfält, fluorescens, 

elektron och varianter av dessa. Ljusfält är den klart mest använda avbildningsformen för 

kliniskt bruk medan fluorscense används mycket inom forskning. Av dessa ger 

fluorescensavläsnignen möjlighet att avbilda flera markörer samtidigt genom att titta i olika 

fluorescens-kanaler och sedan lägga samman de monokroma bilderna till en sammansatt bild 

med flera lagers information. För ljusfält så finns idag inte möjligheten att titta i flera kanaler 

utan allt ljus avläses samtidigt med en flerfärgskamera. I en snar framtid så kommer flera 

markörer, så kallad multiplexad avläsning, vara relevant även inom kliniskt bruk. Hittils har 

de flesta då tagit till fluorescens som avläsningsform, alternativt begränsat sig till två färger i 

ljusfält. Olink beställer testbara idéer för utveckling av multiplexad ljusfältsavläsning. Det kan 

till exempel vara nya sätt att behandla avbildningen, eller nya idéer om avläsning. Gångbara 

idéer kommer få användning i Olinks framtida produkter. 
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Bilaga 4: Beställaren Olink 

Beställaren Olink 
Olink är ett avknoppningsföretag som bildades 2004 av en grupp forskare, doktorander och 

affärskunniga som gick in med en patentportfölj som enda kapital. Ekonomiska svårigheter år 

2005 gjorde att alla anställda avskedades. De valde att sälja patent till andra företag och kunde 

därmed påbörja anställningen på nytt. Deras första produkt, Duolink, var färdig för lansering 

2007 men var svår att få ut på marknaden. Första kundpublikationen kom 2009, vilket innebär 

att produkten blev omnämnd i en publikation och 2012 uppskattas den omnämnas i uppemot 

cirka 200 publikationer vilket är ett gott resultat för en produkt. För att finansiera företaget 

insåg Olink att en produkt inte räckte. Genom att jobba runt ett av patenten de sålt av började 

de utveckla en ny produkt, Proseek. Denna utgjorde ett bättre alternativ jämfört med den 

produkt som det andra företaget hade lanserat. Proseek lanserades 2011 men en uppgradering 

av produkten behövs och därför har produkten ännu inte slagit lika bra som Duolink. Olink 

räknar med att innan slutet av 2012 ha expanderat till cirka 35 anställda. 

Duolink 

Duolink bygger på att två primära antikroppar binder in till proteinet av intresse. Sekundära 

antikroppar med nukleotidsträngar binder in till de primära antikropparna. 

Nukleotidsträngarna ligeras ihop till en cirkulär bit DNA på vilket roling circle amplification 

(RCA) tillämpas för att amplifiera mängden DNA. Därefter binds fluorescerande markörer in 

och på så sätt ges utslag av det undersökta proteinet. 

Proseek 

Proseek används för att detektera och kvantifiera ett specifikt protein i en lösning. Tekniken 

bygger på att två olika Proseekprober, A och B, som är primära antikroppar med konjugerade 

nukleotidsträngar blandas och inkuberas med provet. Nukleotidsträngarna på proseekprober 

som bundit in nära varandra basparar och förlängs genom DNA-polymerisation (figur 13). 

Detta skapar en målsekvens för realtids-PCR. 

 

 

  

Figur 13. Nukleotidsträngar på Proseekprober A och B 

basparar och förlängs genom DNA polymerisation för 

realtids-PCR. 
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Bilaga 5: Immunohistokemi 

Immunohistokemi 
Immunohistokemi (IHC) innebär att proteiner lokaliseras genom att en antikropp binder till 

sitt specifika antigen i biologisk vävnad (figur 14.3). Inmärkningsmetoden används inom 

diagnostik, speciellt inom detektion av cancerceller. IHC används också inom forskning för 

att kunna studera uttryck av protein i olika delar av biologisk vävnad.(12) 

Interaktionen mellan antigenet och antikroppen är dock inte synlig under ett mikroskåp förrän 

markörer används för visualisering (figur 14.4). Oftast används enzymer exempelvis 

peroxidas som markörer. Varje enzym har ett specifikt substrat och kromoget som genom en 

reaktion ger upphov till färg. De vanligaste kromogenerna ger en brun, blå eller röd färg.(12) 

Fixering 

För att märka in en vävnad måste den fixeras och behandlas. Att fixera vävnad är nödvändigt 

för att: 

 bevara cellulära beståndsdelar 

 undvika förskjutning av cellens beståndsdelar 

 stabilisera proteiner i cellen för att behålla ursprungsformen 

 underlätta infärgning 

Inom histopatologi används två huvudtyper av infärgning, tvärbindningsfixering och 

koagulerande fixering. Formaldehyd är ett vanligt medel för fixering. Fördelar med 

formaldehyd är att det bevarar peptider, struktur hos cellulära organeller, lipider och 

samverkar med nukleinsyror. Mekanismen bakom fixering med formaldehyd är bildandet av 

tvärbindningar mellan formalin, ytterligare produkter som adderas samt oladdade reaktiva 

aminogrupper. Ett problem med formalinsubstanser är att de får vissa proteiner att fälla ut då 

de klyver vätebindningar. När vävnad fixerar är det viktigt att använda rätt buffert eftersom 

reaktionen mellan antikropp och antigen är känslig för vissa pH-värden.(12) 
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Utmaningar med IHC 

När vävnad fixeras modifieras den tertiära strukturen (figur 14.1) hos antigener och det kan då 

bidra till att antikroppar inte hittar sina bindningsplatser. En av de största utmaningarna inom 

IHC är att återskapa strukturändringar som sker under fixeringen. Detta problem har delvis 

lösts med så kallat antigenåterskapande som används för att återskapa struktur hos antigener. 

Ungefär 85 % av de antigener som är fixerade i formalin är i behov av antigenåterskapande 

för att kunna optimera immunreaktionen. Behovet av antigenåterskapandet (figur 14.2) beror 

inte enbart på antigenet som undersöks utan också på antikroppen som används. I närvaro av 

antigenåterskapare har polyklonala antikroppar bättre förutsättningar att detektera 

antigener.(12) 

Detektion av immunreaktion 

För att se reaktionen mellan antigen och antikropp i ljufältsmikroskop måste reaktionen 

visualiseras. Markörer används för att visualisera immunreaktionen genom att fästa till den 

primära, sekundära eller tertiära antikroppen. Många olika markörer kan användas som 

fluorescens, metaller och enzym. Enzym är det vanligaste alternativet för infärgning. Denna 

reaktion fäller ut en färg och sker i närvaro av ett specifikt substrat och kromogen.(12) 

  

Figur 14 delar av det immunohistokemisk arbetsflödet 

Proteinets tertiära struktur veckas upp (1). Fixering följt av antigenåterskapande (2). Signalförstärkning 

med sekundär antikropp (3). Mer avancerad sekundär inmärkning för signalförstärkning (4) 
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Direkta metoder  
Direkta metoder är de enklaste metoderna inom detektion. Reaktionen sker i ett steg med en 

primär antikropp som är ihopsatt med en markör. Metoden är snabb men saknar känslighet för 

de flesta antigener i vanligt förekommande vävnad.(12) 

Indirekta metoder 

Vid behov av en mer känslig antigendetektion har det utvecklats en tvåstegsmetod. Första 

lagret antikroppar som tillsätts innehåller inga markörer, det andra lagret antikroppar som 

tillsätts innehåller markörer. Den höga känsligheten i denna metod beror på att signalerna 

amplifieras när de sekundära antikropparna (figur 14.3) binder in till de primära Resultatet 

blir att en mindre mängd antigen kan detekteras. (12) 

Detektion av multipla antigener i vävnad 

För att studera flera olika antigener samtidigt i en eller flera celler används multipel 

immuninmärkning. Komplikationer som kan ske vid multipel detektion är falsk infärgning 

som är ett resultat av reaktivitet mellan olika komponenter. Därför är det viktigt att planera 

försöken och ha kontinuerliga kontroller.(12) 
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Bilaga 6: Liquid Crystal Tunable Filter 

Liquid Crystal Tunable Filter 
Ett redskap som kan användas för multiplexad analys i dagsläget är Liquid crystal tunable 

filter (LCTF). Detta är ett polarisationsinterferensfilter baserat på Lyots design och använder 

elektro-optiska egenskaper hos vätskekristaller för att reglera vilket våglängdsband som kan 

passera igenom. (14) 

Bernard Lyot beskrev 1933 designen för ett polarisationsinterferensfilter. Linjärt polariserat 

ljus träffar en dubbelbrytningskristall med en infallvinkel på 45 grader੦ och fördelas i två 

komponenter av likvärdig intensitet på dess ordinära och extraordinära “eigenmode”. De olika 

“eigenmode” har olika fortledningshastigheter vilket medför att ljuskomponenterna passerar 

med en relativ fasfördröjning och polarisationstillståndet ändras då de återkombineras. Ljuset 

analyseras med en linjär polarisator där transmissionen sträcker sig mellan 0 och 1 beroende 

på vågländen, i enlighet med Malus lag. (14) 

Våglängdsseparationen mellan transmissionstoppar av intilliggande ordning beror av den 

relativa fasfördröjningen mellan de två “eigenmode” som passerar genom kristallen. Detta 

kallas kristallens retardans. En dubbelbrytningskristall som används på detta sätt kallas för en 

vågplatta. Har vågplattan hög retardans ligger intilliggande transmissionstoppar nära varandra 

medan en låg retardans ger en större separation. Kombinationen av två linjära polarisatorer 

och en fixerad vågplatta utgör ett delelement i ett Lyotfilter (figur 15). Filtret byggs upp av 

flera delelement som placeras optiskt i serie så att vågplattorna har en perfekt binär sekvens 

av retardans (figur 16). Överlag har konstruktionen en spektralbredd som avgörs av den 

tjockaste vågplattan och en fri spektral räckvidd som ställs in av den tunnaste vågplattan. (14) 

 

 

 

Figur 16 Schematisk uppbyggnad av Lyotfilter. (A) 

den tunnaste vågplattan ställer in den fria 

spektrala räckvidden. (B) den tjockaste vågplattan 

avgör spektralbredden. 

Figur 15. Schematisk bild av ett 

delelement i Lyotfilter. 
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Med Lyotfilter som utgångspunkt har vätskekristallfilter, så kallade LCTF, utvecklats. Ett 

lager av vätskekristallmaterial (5-25 µm) innesluts av två glasskivor täckta med en transparent 

elektrod av indium-tennoxid (ITO). Vätskekristaller har egenskaper både som vätska (låg 

viskositet där individuella molekyler kan röra sig fritt) och som solida kristaller (domäner 

med makroskopiskt riktningsberoende av elektriska och optiska egenskaper). De 

vätskekristaller som används i de flesta LCTF består av stavformade molekyler med 

slumpmässiga positioner med en orientering så att alla de långa axlarna pekar i ungefär 

samma riktning. Denna orientering kan tilldelas genom att täcka den inre cellytan av filtret 

med en mjuk polerad plast. Molekylerna kommer att ligga nästan parallellt med ytan, 

orienterade längs riktningen av poleringen. Ljus som passerar kristallen utsätts för dess 

extraordinära index om det är polariserat längs den poleringsriktningen. Annars utsätts det för 

kristallens ordinära index. Vågplattan fungerar likt de som ingår i ett Lyotfilter. Ett 

delelement i LCTF byggs upp av två linjära polarisatorer, en fixerad vågplatta och en LCTF 

vågplatta (figur 17). (14) 

 

 

 

Vätskekristallmaterialet kan till skillnad från en solid kristall byta orientering genom att ett 

elektriskt fält appliceras i den önskade riktningen. Kristallerna har ett positivt dipolmoment 

längs stavaxeln och omorienteras av vridmomentet. På detta sätt kan retardansen hos filtret 

regeleras från maximalt värde (inget elektriskt fält) till nästan noll (starkt elektriskt fält) (figur 

18) (14) 

Figur 17. Schematisk uppbyggnad av ett 

LCTF delelement. 
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LCTF i praktiken 

Cambridge Research and Instrumentation, Inc. (CRI) har använt LCTF för att konstruera ett 

redskap för multiplexad analys, NuanceTM imaging system. Detta är ett mikroskopbaserat 

system som byggs upp av LCTF, optik och en kyld monokrom charged-couple device (CCD) 

kamera och kan monteras på alla mikroskop som är kompatibla med digitalkameror (15). 

Systemets VariSpec LCTF fungerar som filterhjul med hudratals filter (16) Filtren saknar 

rörliga delar vilket minskar brus och andra störningar i bildtagningen. De släpper igenom 

koncentrerade färger av snäva spektrala band. Filtren kan ställas in till vilken våglängd som 

helst inom ett givet intervall med en precision på ca 1 nm inom 50 ms (16). De spektrala 

räckvidderna på filtren varierar mellan 420 till 950 nm som tydliggörs i bilaga 1 (15),(13). 

Med en mjukvara, inForm, koordineras bildtagandet med NuanceTM. Provet fotograferas 

automatiskt längs ett givet intervall. Våglängden mellan varje bild skiljer vanligtvis på 10 

eller 20 nm. Detta medför att en helhetsbild byggs upp över tiden (15). LCTF är 

bandsekventiell och bilden byggs upp lager för lager över tid. Detta innebär att resultatet kan 

påverkas kraftigt om provet eller kameran flyttas under bildtagningen. (16). En annan nackdel 

med ett LCTF är att det använder polarisation men endast cirka 30 procent av det infallande 

ljuset kan passera. I ett vanligt interferensfilter kan uppåt 90 procent passera igenom. Detta 

medför att ljuspassering kan vara ett problem. (15) 

  

Figur 18. Reglering av retardans hos LCTF. (A) maximal 

retardans vid avsaknad av elektriskt fält. (B) ett starkt elektriskt fält 

ändrar orienteringen för vätskekristallerna och sänker 

retardansen. 
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Bilaga 7: Agile Spectral Light Source 

Agile Spectral Light Source 
En annan metod för att utföra multiplexad analys i ljusfält är Agile spectral light source 

(ASLS). Den använder specifika våglängder för analys av prover precis som LCTF. 

SpectraLamp från CRI ersätter den vanliga lampan i ett ljusfältsmikroskop. Den kan belysa 

provet med vilken kombination eller intensitet av våglängder som helst inom intervallet 420 

till 700 nm, även vitt ljus. Provet som analyseras belyses med enskilda våglängder var för sig 

eller med valda blandningar av ljus. I samband med belysningen fotograferas provet för 

spektralanalys. Möjligheten att välja specifika kombinationer av specifika våglängder ger 

metoden en bra signal-mot-brus upplösning. (16) 
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Bilaga 8: Att tillfredställa en patolog 

Att tillfredsställa en patolog 
Patologer är relativt konservativa inom sitt yrke (17) ett citat ur artikeln lyder ”Many 

pathologists are not yet convinced that there is need for any evaluation tools beyond their own 

eyes”. Andra branscher ändras allteftersom nya metoder utvecklas för att förbättra dem. 

Patologerna är ansvariga för att diagnostisera patienters hälsa och liv. Därför är det lätt för 

dem att luta sig tillbaka på äldre beprövade metoder där de kan nyttja redan existerande arkiv. 

För att byta metod skulle ett nytt arkiv behöva skapas med referenspunkter som kan användas 

för jämförelser vid svåravlästa vävnadsprover. 

Det mänskliga ögat är det överlägset bästa verktyget för att hitta olikheter, nya mönster och 

avvikelser från ”normalfallet”. Därför är patologer som är kunniga inom sina områden väldigt 

eftertraktade på sjukhus och institutioner. En patient som ska opereras kan vara beroende av 

att få en snabb diagnos för att kirurgen ska kunna ta rätt beslut. Det är då viktigt att 

hanteringen av vävnadsprovet går snabbt. Om patientens tillstånd inte är livshotande är det 

patologens diagnos som läkarens beslut baseras på om behandling ska startas. Svar på frågor 

bör kunna fås inom några dagar. För att detta ska vara möjligt bör vävnadsprov inte behöva 

skicka mellan olika sjukhus och institut. Istället kan ett effektivt avbildningsprogram 

användas för att sedan bara skicka bildfilerna till experter inom respektive område. Problemet 

är att det i dagsläget inte går att få samma djup i en digitaliserad bild som däremot erhålls vid 

mikroskopering av själva vävnadsprovet. 

Framtiden kommer behöva en högre “throughput” då alltmer förebyggande diagnostik 

kommer att ske inom vården. Därför behövs enklare sätt att hantera varje vävnadsprov. Ett 

sätt att underlätta detta är genom att få digitala bilder som patologerna kan hantera i en dator. 

I dagsläget är det svårt att förankra detta hos patologer då de har väl inarbetade metoder och 

samtidigt menar att mycket av informationen tappas på vägen i digitaliseringen. Att skapa en 

3D bild skulle kunna vara ett alternativ för att patologerna själva ska kunna vrida och titta från 

olika vinklar och samtidigt få ett djup i bilden. 

Patologer ställer även krav på hur hanteringen av proverna ska gå till. De är inte intresserade 

av att jobba med små känsliga volymer av lösningar och reagens. De är heller inte 

intresserade av pipettera små volymer på sitt prov i många omgångar. När de studerar prover i 

mikroskop använder de idag helt vanliga ljusfältsmikroskop där de tagit bort reglage och 

istället för runt provet för hand. En eventuell ny metod ska även passa in i deras nuvarande 

arbetsschema för att de ska vara intresserade av att ta den till sig. Det effektivaste skulle vara 

en helhetslösning där ett prov stoppas in i en maskin och allting sköts mekaniskt och 

patologen får ut en 3D bild som kan studeras. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att patologer är konservativa och bestämda. Många 

av deras krav på bättre produkter är rimliga och måste tillses. Patologerna måste dock förlika 

sig vid tanken på förändringar för att kunna effektivisera sitt jobb. (17) 
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Bilaga 9: Signalförstärkning med photomultiplier tube 
Styrkan på ljusblixtarna från pyrosekvensering är inte stor vilket gör att det kan vara bra att 

kunna förstärka dessa signaler. Photomultiplier tube (PMT) är en metod för fotondetektion. 

Den används ofta i laserbaserade skannrar tillsammans med en skannerprocess och 

databehandling (figur 19).(10) 

 

 

 

Fotomultimetern innehåller en ljuskänslig fotokatod (figur 20) (18), när denna utsätts för ljus 

(fotoner) genereras elektroner. Elektronerna slår sedan mot en laddad elektrod (dynod) som 

ger upphov till flera elektroner. En PMT innehåller flera stycken dynoder som gör att 

elektronerna amplifieras flera gånger och därmed ökar signalstyrkan. Elektronerna samlas upp 

vid anoden och ger resultat som en ström som är potentiell mot intensiteten ljus som träffat 

fotokatoden. Denna fördel gör att PMT kan detektera väldigt låga nivåer ljus (10), den kan till 

och med detektera enstaka fotoner (18). En ytterligare fördel med denna metod är att den kan 

detektera ljus för en stor area. Det finns många olika PMT modeller som kan väljas beroende 

på hur stort område som ska avläsas, vilka våglängder samt några ytterligare egenskaper.(18) 

 

 

 

Figur 19 En schematisk bild över hur detektion går till i en laserbaserad skanner. Först 

används en laser för att belysa provet, sedan PMT för att amplifiera signalen, därefter 

används en konverterare som ger en signal som kan läsas av. 

Figur 20 Detta är en figur över hur en PMT i korthet ser ut. Ljuset tas upp av en fotokatod, 

elektroner sänds sedan vidare. Elektronerna fokuseras av fokuserings elektroder. Därefter 

träffar elektronerna dynoder, efter varje dynod förstärks signalen. Slutligen samlas 

elektronerna upp vid anoden och skickas vidare som en ström signal. 
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Ett problem med PMT är att vid användning för exempelvis en array behövs en 

fotokatod/anod för varje brunn i arrayen. Detta för att PMT tar upp signalen/fotonerna (avgör 

om det är en signal eller inte) men kan inte avgöra vart den kom ifrån. Denna egenskap 

medför att det behöver användas multianod PMT och multikanal data för att kunna kolla på en 

array. Eftersom PMT mäter ljus är det viktig att inga kringliggande ljuskällor stör systemet. I 

ett exempel som Paul Z. Y. Liu et.al. (19) presenterar är PMT kopplad till ett system som 

interagerar och diagnotiserar signalerna var och en för sig, sedan överförs de till en vanlig 

dator för visualisering. 
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Bilaga 10: Utvärdering av projektet 
Möten 

Vi har haft möten ungefär en gång i veckan fram till slutredovisningstiden då det har blivit lite 

mer anpassat efter situationen. Mötena har varit effektiva och givande och har varit de 

tillfällen då vi tagit beslut angående projektet. Det har fungerat bra med veckoansvarig och 

fikaansvarig. 

Dokumentation 

De dokument som uppförts (aktivitetsrapporter, mötesprotokoll, osv.) har innehållit lagom 

med information. Systemet med mallar för diverse protokoll har fungerat bra som grund. 

Mindre väsentliga delar har kunnat plockas bort för att skräddarsy protokollen efter tycke. 

Vad som skulle kunnat förbättras är ett gemensamt format för aktivitetsrapporter och 

mötesprotokoll. Eventuellt föra en bättre kontinuerlig revidering av alla protokoll för en mer 

homogen struktur. 

Handledare 

Vår handledare har varit Lars-Göran Josefsson. Under projektets gång har vi haft tre möten 

med honom och det har fungerat bra. Under mötena har vi pratat om arbetets gång, vi har fått 

vägledning samt diskussion om individuella mål. Vi har också haft regelbunden mejlkontakt 

där vi informerat om hur arbetet går och hur långt vi har kommit. Vi har även fått 

återkoppling på vårt arbete under dess gång.  

Studiebesök 

Vi har under projektets gång varit på två besök hos Olink. Dessa har varit väldigt givande för 

oss som grupp och för projektets utformande. Första besöket var med Ann-Catrin Andersson 

som arbetar på Olink och har bra kunskap om mikroskopi. På detta möte pratade vi en del om 

tekniker och tänkbara idéer och fick respons på funderingar vi hade. Senare hade vi ett möte 

med Mats Gullberg som gjorde en presentation av företaget och svarade på ytterligare frågor 

vi kommit på under projektets gång. Det var väldigt intressant att få komma och höra vad det 

var för företag som projektet gjordes åt och även se att de verkligen var intresserade av våra 

resultat. 

Svårighet 

När vi fick projektet kunde ganska snart inses att detta inte var en enkel uppgift. Detta fick vi 

höra från flera håll av kunniga personer bland annat på studiebesöken på Olink. Att 

svårigheten har varit hög var både positivt och negativt. Det positiva är att det verkligen blir 

nytänkande, man måste fundera utanför vad som finns idag. Det lämnar utrymme för att 

spekulera och gå in på områden som verkar intressanta. Det som varit lite mer negativt är att 

det är lätt att fastna i tankegångar och inte alltid lätt att hitta relevant information. Vi upplevde 

även att när man fastnade var det ganska svårt att kunna återuppta arbetet och komma igång 

med en ny idé. Överlag har svårigheten gjort oss mer gott and ont. 

Föreläsningar 

Många av föreläsningarna har varit ganska bra men några av dem var överflödiga. När det 

blivit fyratimmarspass är det svårt att fokusera under hela tiden. Dela hellre upp det i två 
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separata tillfällen, då är det lättare att ta till sig all ny information. Föreläsningarna om 

projektplan och projektledning tycker vi var ganska överflödiga eller iallafall var det ganska 

mycket basic saker som togs upp på dem.  

Beställarrepresentanten  

Beställarrepresentanten, Jan Andersson har svarat på mejl när vi behövt hjälp. Den enda 

synpunkten är att vi skulle behövt hjälp lite snabbare då gruppen körde fast när vi hittade en 

färdig metod. Vi förlorade här två arbetsdagar som just då kändes väldigt värdefulla. Annars 

har vi fått den hjälp vi behövt. 

Nöjda med resultatet 

Vi är nöjda med resultatet utifrån den tidsram som vi haft tillgång till. Hade det funnits tid till 

att gå in mer på djupet på vissa delar hade det varit bra. Ett moment som känns frånvarande i 

slutrapporten är spektral avbildning. 

Har gruppen fungerat? 

Gruppen har fungerat jättebra, det har inte varit några större frågor som behövts diskuteras 

utan allt har flutit på. Alla har bidragit med sin del till projektet. Alla har fått provat på olika 

moment i projektet och agera som en mer drivande kraft. Vi har även haft en trevlig 

teambuiling. 

 

Har det gått att genomföra projektet som planerat från början (följt 

projektplanen?) 

Genomförandet av projektet har fungerat bra. Vi började använda oss av milstolpar som var 

till för att underlätta projektplanen och tidplanen och det har fungerat bra i vårt arbete. 

Mellanredovisning  

Mellanredovisningen gick bra. Där diskuterades projektets gång och information som vi 

samlat in presenterades. Eftersom informationsökandet precis hade kommit igång fanns det 

inte jätte mycket att prata om. Det kändes för tidigt i projektet gång att göra en presentation. 

Projektplanen hade precis blivit fastställd och arbetet påbörjats när en ny redovisning skulle 

göras. Vi tycker mellanredovisningen inte behövs i ett så kort projekt. Däremot skulle det vara 

bra och ha tvärgruppsdiskussion/utbyte av idéer för projektupplägg. 

Informationssökning 

Informationsökningen var ett effektivt sätt att komma in i arbetet på ett snabbt sätt. Utan den 

kan vi tänka oss att det är svårare att veta var man ska börja. Nu fick man en bra start på 

arbetet och en grund som man kunde stå på under resten av tiden. 

Slutrapporten 

Arbetet med slutrapporten har gått bra. Vi har lagt upp det så att vi har god tid på oss att 

skriva den.  

Projektplan 

Alldeles för lång tid för att sammanställa en projektplan i jämförelse med hur mycket tid som 
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fanns till projektet. Känns som det tog för lång tid innan genomförandefasen fick börja, med 

för många föreläsningar på för låg nivå. 

Medstudenter (utanför gruppen) 

Återkopplingar har fungerat bra och gett mycket för projektet. Detta är väldigt bra inslag då 

man får en inblick på hur utomstående personer ser på projektet och den 

dokumentation/presentation som gjorts. Det som skulle kunna vara tydligare är vad det ska 

återkopplas på. Bättre beskrivningar då främst angående presentationen om denna ska 

återkopplas skriftligen eller inte vilket det fanns skilda åsikter om. 
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Bilaga 11: Individuella sammanfattningar  

Axel Särnholm 

In the future multiplexed detection will take a central role in clinical use. The development of 

targeted molecular medicine is booming and requires study of interactions between 

macromolecules. This work is about bright field microscopy, and how today’s big problem 

with multiplexed imaging must be solved for a better future.  

The problem lies within pathology and how you today can’t perform multiplexed imaging to 

see which proteins that are co-localized. The only way to study proteins in fixed tissue is to 

look with your eye. But the information that you get out from this analysis isn’t enough for 

the future demands.  

You will need information about which proteins that is responsible for different diseases and 

if it’s a combination of two proteins you must be able to distinguish them from each other. 

Another cause is that the amount of analyse that are needed in the future will be much bigger 

since preventive treatments probably will grow. The projects goal was to solve these problems 

and to do this we came to some conclusions.  

The first conclusion is that pathologist must reconsider their old methods and start to use these 

new that are presented by us and other researcher all over the world. The second thing is that 

the pathologists have to stop to look at each slide in the microscope. They need to learn how 

to analyse digital samples because the only way to improve the workflow is to make it digital 

with each protein as a separate layer so that you can choose which layers that should be 

presented at the moment.  

While the project were looking and figuring for solutions we stumbled on to an idea that we 

thought would be possible to execute. But with some more research we found that Cambridge 

Research Institute already found a solution containing these theories. Their (and our) idea was 

to look at different markers with different wavelength and photograph each wavelength and 

then add all pictures together with software.  

We started with another idea based on pyro sequencing. By putting all the reagents on the 

tissue you can make the proteins where antibodies have bound into to emit a flash and with 

some sort of camera or scanner detect that flash and register from where it came. By doing 

this for all the different nucleotides at the time you can get an image with information from 

each point that you can add together to one picture with software.  
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Anton Berglund 

Biological systems are complex and in today's development of medicine and in clinical 

pathology the ability to study the simultaneous expression of numerous proteins becomes 

more and more crucial. Veteran pathologists are experts on making diagnoses by studying 

fixed tissue samples stained through immunohistochemical means in bright field microscopes. 

These well tested techniques are reliable but fairly limited. To study more than two markers at 

once requires difficult wet chemistry and co-located markers are nearly impossible to discern 

between. With this in mind we aim to evaluate some of today's methods as well as proposing 

new ideas for multiplexed analysis. The main focus will be on the hardware solutions for 

multiplexed analysis. Tools exist that enables sophisticated spectral analysis (the analysis of 

separate wavelengths) with software. This report features two of these tools: liquid crystal 

tunable filters (LCTF) and agile spectral light source (ASLS). 

Liquid crystal tunable filters use a design from 1930 and the properties of liquid crystals to 

filter light of specific wavelengths. This leads to the visualisation of markers corresponding to 

those wavelengths. The filters have been used Nuance
TM

 imaging system that photographs a 

sample at specific wavelengths. A software, inForm, is used to analyse the various levels of 

the picture and unmixes the signals of co-located markers. The main drawback of this method 

is that the picture is built up over time and can be disrupted if either the sample or the camera 

is disturbed during the analysis. 

Agile spectral light source uses specific wavelengths to analyse a tissue sample. However 

instead of filtering incoming light like an LCTF based method it illuminates the sample with 

light of specific wavelengths generated by a special lamp, an agile spectral light source. An 

ASLS, like CRI's SpectraLamp can be used as a replacement for the normal lamp in a regular 

bright field microscope. 

The first of our new ideas uses technology borrowed from pyrosequencing to analyse multiple 

markers on a fixed tissue sample. Rather the enzyme used for staining a tissue sample the 

antibodies have a nucleotide sequence attached to them. The sequences have: a specific 

sequence for the binding of primers to be used and a sequence of a repeated nucleotide. The 

antibodies bind to specific antigens and primers are added. The primers bind to the nucleotide 

and DNA-polymerase, luciferin and luciferase to generate a light flash just like in 

pyrosequencing. The real challenge of this method is to develop a detection and analysis 

system that can convert the raw data. Some form of scanner was considered but the ones 

we've studied have to long capture time to be of any use. 

The second idea we propose was hatched at the ending phase of the project and has not been 

fully processed. Restriction immunohistochemistry or RIHC uses a technique similar to 

Olink's own Duolink combined with DNA cleavage and a washing step. Due to time 

restrictions the pros and cons of the idea have not been fully evaluated. 

What we can conclude with our report is that a digital representation will be necessary in any 

approach for multiplexed analysis. The human eye is not capable of discerning between two 

co-located proteins let alone more. 
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Ayda Zamany Company 

This project was given from a company named O-link that is located in Uppsala, Sweden. The 

purpose of this project was to find a possible idea for multiplexed bright-field microscopy. 

Today it is much desired to be able to study a couple of proteins at the same time with bright-

field microscope. This is possible today with florescence but hard to manage with a regular 

bright-field microscope. Since fluorescence is expensive it is not used for clinical context. 

With today’s immunohistochemistry (IHC) it is hard to manage detection of more then one 

protein. One of the biggest challenges with IHC is to reverse the structure when antibody and 

antigen combines. To solve this problem you can use an antigen retriever that will reverse the 

structure to its original. 

A tool that can be useful for multiplexed bright-field microscopy is Liquid crystal tunable 

filter (LCTF). This is a polarization-interference filter based on Lytos design and uses the 

electro-optical characteristics of hydrogen crystals to regulate wavelength band that passes 

through. 

Pyro Immunohisto chemestry (PHIC) is a new idea for multiplexed bright-field microscopy. 

The technic is based on antibody that is ligated with a nucleotide sequence. The nucleotide 

will become dissolved and a signal will be detected. The idea comes from pyrosequencing 

during the detection process and the protein will be detected with the light flash. With this 

method you will be able to detect up to four proteins since there is four nucleotides in 

pyrosequencing. 

To process the data that you will get from the PHIC some sort of software is needed that will 

give relevant data. This software should be easy to use and be able to handle light flash 

intensity. 

PIHC is an idea to a method with good potential since it offers multiplexing with four 

detection possibility. This method is different form the methods that exist today. This is a 

advantage since it creates new possibilities in research. Other positive aspects with this 

method is that if a more intense light is needed it is possible to use more nucleotides. No 

spectral imaging is needed for this method and signals from the same spot can still be detected 

since there are different nucleotide sequences. The material for this method is not advances 

and since it is based on excising methods a lot of the materials already exist. In future it might 

be possible to use more the four markers. 
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Johan Björkesten 

The project group has, with lots of hard work and imagination, reached the targets that were 

formulated in the project plan. The main target was to propose an idea of a testable technique 

for multiplexed bright field detection of macromolecules in fixed tissue. The least acceptable 

result was to make a summary of today existing techniques. The project has done both and 

also been writing a text about necessary criteria for a product qualified to satisfy pathologists 

needs. 

The projects main result is split up in two parts. The first part is containing a deep technical 

summary of an already existing (but not very well-known) product called Nuance
TM

 that is 

based on spectral imaging with liquid crystal tunable filters (LCTF). The man behind the 

product is Dr. Richard M. Levenson and it is distributed by Caliper, a PerkinElmer company. 

The second and most exciting part presents an idea of an entirely new technique called Pyro 

immunohistochemistry (PIHC). PIHC is (as the name suggests) based on technique from 

pyrosequencing and is thought to be using lightning reactions to detect markers in fixed tissue 

samples. The part about PIHC includes (amongst other things) 

 a complete technical description 

 figures explaining all steps in the process 

 descriptions of the different molecules involved 

 figures of a fictive real-looking analysis of two receptors in breast cancer 

 thoughts around the design of the analysis software 

 thoughts about hypothetical co-operations with other companies 

 lists of positive and negative aspects involved with the technique 

 a purpose of the product logotype 

PIHC has some major advantages towards Nuance
TM

. The largest one is the supposed 

capacity of highly multiplexed detections possible by use of primers complementary to 

different nucleotides specifically ligated to antibodies. Nuance
TM

 today has a practical 

minimum to four graded multiplexing based on limitations in wet chemistry. The project 

believes that this limitation will not easily increase. PIHC will, because of this, have a great 

advantage as the demands for higher grades of multiplexing is increasing with the steady gain 

of insight in the complexity of biological systems. 

The project believes that the idea with PIHC has great potential. Developing the idea into a 

finished product is feeling very straight forward except from the step were the photographic 

detection takes place. The project doesn´t have any optimal solution to this but presents some 

dignified thoughts to get around with the problem. PIHC could be a revolutionary future 

success in a world of old-fashioned immunohistochemistry. 
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Sandra Eklund 

The aim with this project was to work out a technique for multiplexed bright field detection 

on tissues, a project given by Olink. The progress within biomedicine gives a new market for 

detection methods and equipment. Methods for today’s analysis of tissues with traditional 

bright field microscopy have some limitations. The biggest limitation is the difficulty of using 

several markers on the same tissue. Colocation is a big problem with bright field microscopy 

with the eye as reading instrument. Our solution for this problem is to digitalize the process. 

This means that pictures are taken and handled by a computer program. The program needs to 

handle pictures in layers, so that even if colocation occurs it can be detected which proteins 

that is located at that position. With this program you should choose which markers you 

would like to see and compare different combination of markers. One additional conclusion of 

this project is that the reading of the markers needs to be separated by some parameter for 

example wavelength or time. 

Today there is one product that can handle some level of multiplexing of our knowledge on 

the market, Nuance
TM

. Nuance
TM

 uses a technique, liquid crystal tunable filter (LCTF), which 

has a liquid crystal filter for separation of the reflected light from the tissue before it comes to 

the detection device. 

Pyroimmunohistochemistry, PIHC are an idea of a method developed from this project 

inspired by pyrosequencing. The main idea for this process is to have antibodies with ligated 

nucleotide sequences. The antibody binds specifically to the desire antigen. The nucleotide 

chains are of four types either a sequence of only adenine, cytosine, guanine or thymine. With 

the chemistry from pyrosequencing only one base at the time is added to the sample and some 

detection technique gives an answer to if a reaction has been done. When nucleotide bases are 

added and there are complementary nucleotides on the chain the reaction will give away a 

flash of light that can be detected. This is done for the four nucleotide bases and this gives 

four digital pictures. For diagnostic it is also essential to have a picture of the morphology of 

the tissue, which also need to be taken and are done by counterstaining. With this five pictures 

and a computer program a multiplexed detection in four degrees are possible. One further idea 

is to have specific primers and different start sequences in the nucleotide chain and then use 

different DNA polymerase for a higher degree of multiplexing. One problem that remains is 

the detection part of this method but speculation about a scanner seems possible. 

Restriction immunohistochemistry (RICH), this idea are not yet properly researched because 

lack of time. But the main idea is to use some of Olinks own techniques with nucleotides 

linked to antibodies and then use traditional immunohistochemistry. One kind of antibody is 

added at the time and after the detection the stain is washed away and a new detection can be 

done. This method does also need digital pictures to get the whole picture of colocation. 

Our ideas could give a high degree of multiplexed detection of macromolecules in tissues. 

Request on the market for good qualitative methods for diagnostics are going to increase, 

when the methods used today do not cover the need. PHIC could give a multiplexed analyse 

of the tissue sample, up to four degrees and maybe even higher. RICH could also have the 

capacity to give a high multiplexed analyse. 


