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Sammanfattning 
Idag utvecklas vaccin främst med rekombinant teknik på grund av de många fördelar som 
finns med att då kunna designa antigenet. Nackdelen med sådana antigen är att de oftast ger 
en svagare immunrespons än andra typer och därför kräver tillsats av adjuvans, ett ämne som 
ökar ett antigens immunrespons.  
 
Isconova är ett företag som utvecklar adjuvanter med sin patenterade teknologi. 
Fosfatbuffrad salin, PBS, som idag används i Isconovas produkter, har länge fungerat bra 
som lösningsmedium, men har också några mindre önskvärda egenskaper. De önskar förslag 
på nya lösningsmedia för deras adjuvans och de vacciner som utvecklas med adjuvanten.  
 
Vi genomförde en litteraturstudie på buffertars egenskaper, hjälpämnens inverkan och 
Isconovas matrixer. Därefter drog vi slutsatsen att MOPS, HEPES och TRIS kan fungera i 
Isconovas vaccinadjuvans. Dessa buffertar har goda buffertegenskaper vid fysiologiskt pH 
och kan tillsammans med lämpliga hjälpämnen bilda stabiliserande lösningsmedium.  
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1. Inledning 
Detta projekt är en del av kursen Självständigt arbete i Molekylär bioteknik 15hp vid Uppsala 
universitet våren 2012. Kursens huvudsyfte är att vara en övning i att planera och arbeta i grupp 
med ett projekt. Projektgruppen har fått en beställning från det Uppsalabaserade 
vaccinadjuvansföretaget Isconova. Projektet ska ge förslag på olika lösningsmedia för vacciner 
som innehåller företagets patenterade adjuvanser. 

1.1 Isconova- framtidens vaccinadjuvansföretag 
Isconova är ett Uppsalabaserat vaccinadjuvansföretag vars affärsidé är att ”kommersialisera bolagets 
adjuvanser och genom specialistkunskap utveckla effektiva vacciner tillsammans med partners eller i egen regi” 
(Isconova, 2011). 
 
Isconova började redan 2004 med försäljning och utveckling av vaccinadjuvans på den 
veterinärmedicinska marknaden. År 2009 tog man steget in på marknaden för humanvaccin och 
bedriver idag forskningsprojekt tillsammans med flera andra ledande institutioner och företag. I 
Isconovas projektportfölj finns projekt på både human- och veterinärvaccin för 
sjukdomsområden som till exempel rabies, malaria och influensa (Isconova, 2011). 
 
Marknaden för human- och veterinärvaccin har visat stark tillväxt under de senaste åren, 
påskyndad av framsteg inom forskning och uppmärksammande av pandemier under 2000-talet. 
Genom att fortsätta utveckla deras marknadsledande adjuvans för ett brett spektrum av 
sjukdomar hoppas Isconova kunna följa denna uppåtgående trend. 
 
Isconova är ett företag med stor potential. Nya lanseringar av vaccin, stora tillgångar i form av 
licensrättigheter och patent samt framsteg i olika forskningsprojekt bäddar för en lovande 
framtid. 

1.1.1 Matrix M™- en adjuvant med goda förutsättningar 
Begreppet vaccination myntades av läkaren Edward Jenner på slutet av 1700-talet efter att han 
visat en metod för att framgångsrikt manipulera en människas immunförsvar. Sedan dess har 
metoden utvecklats genom bättre förståelse för immunsystemet samt fler användbara tekniker för 
att ta fram vacciner (se bilaga 7.1) och dess vaccinkomponenter. Vaccin finns idag mot många 
olika sjukdomar och vaccinering är fortfarande den effektivaste metoden för att förebygga 
infektioner. Idag framställs rekombinanta antigen (se bilaga 7.2), som också kallas för terapeutiska 
proteiner, för att kunna skapa nya typer av vaccin. Det finns många fördelar med att kunna 
designa ett antigen, däremot är dessa antigen oftast mindre effektiva och kräver tillsats av 
adjuvans (Cox, 2012). 
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Kravspecifikation 

• Alla kemikalier ska vara godkända för injektion i 
människor. 

• Matrix nanopartiklar ska vara stabila i lager på bulk i relativt 
hög koncentration (5-10 mg/ml) och stabila i 
vaccinlösningen (+2-8oC i minst två år). 

• Antigenet ska inte binda eller associera mätbart med 
Matrix-partiklarna. 

 

Isconova använder sig av sin patenterade nanoteknologi för 
att framställa adjuvanter till vaccin. Deras adjuvanter består 
av ett immunostimulerande ämne, saponin, som tillsammans 
med kolesterol och fosfolipider kan bilda en burformad 
nanostruktur. Den adjuvant som används för studier inom 
humanvaccin heter Matrix M™ (se bilaga 7.3) och består av 
två olika 40 nm stora partiklar (se figur 1). Det som skiljer 
de två olika partiklarna åt är innehållet av framrenade 
saponinfraktioner där en är mer hemolytiskt aktiv än den 
andra (Cox, et al., 2011).  

1.2 Problemställning 
Det Isconova önskar är förslag på lösningsmedia som kan användas i deras produkter. Som det 
ser ut idag levereras ett antigen ofta i en lösning specifikt anpassad för att hålla det intakt. 
Antigenet i lösning blandas sedan med adjuvanten, också den i en egen lösning. Den lösning som 
är vanligast i vacciner, och också används av Isconova, är PBS. Den är isoton1

1.2.1 Mål 

, godkänd för 
injicering samt går att lagra. Ett problem med PBS är att fosfatjonerna kan påverka antigenet och 
få dem att aggregera. I och med detta uppstår en del svårigheter med kompabiliteten mellan 
antigenet och fosfatjonerna när antigenets lösning och PBS blandas. Således är det svårt att i 
förväg veta huruvida ett antigen kommer behålla sin funktion när det kommit i kontakt med PBS. 
 
Projektets problemställning är därför att ge förslag på nya lösningsmedia som, enligt en 
kravspecifikation listad nedan, kan fungera som ett komplement till PBS. 

Målet med projektet är att leverera minst ett och högst tre förslag på lämpliga lösningsmedia som 
passar de bästa eller vanligaste proteinstabiliseringsmiljöerna enligt kravspecifikation (se figur 2).  

 

 

                                                             
1En lösning är isoton om dess koncentration av lösta partiklar och vatten är densamma som i en cell, vilket gör att 
vätskan diffunderar lika mycket in som ut ur cellen så att volymen förblir oförändrad. 

Figur 1. Schematisk bild över Matrix 
M™ teknologin, bestående av två 
nanopartiklar och ett antigen (Ag). 

 Lånad med tillstånd av Isconova AB 

Figur 2. Isconovas krav på lösningsmedium 



Civilingenjörsprogrammet i Molekylär Bioteknik  Självständigt arbete i Molekylär Bioteknik 15 hp 
Uppsala Universitet  1MB332 VT 2012 
 

3 
 

Önskad effekt av detta projekt är att Isconova använder sig av vår rapport i arbetet med att ta 
fram nya lösningsmedia. De media som ges som förslag kommer att ge Isconova nya möjligheter 
att fortsätta utveckla vaccin på humanmarknaden. 

2. Lösningsmedium 
Då många biologiska system är känsliga för kraftiga pH-förändringar krävs bra buffertar för 
att undvika detta. En buffert innehåller ofta en svag syra och dess motsvarande bas, vilket 
stabiliserar lösningens pH. I kroppen finns redan lösningar på problemet i form av blod som 
är en naturlig buffert. Vid studier av biologiska ämnen är det viktigt att den omgivande miljö 
är lik ämnets naturliga miljön och därmed påverkar systemet i så liten grad som möjligt. Här 
ges exempel på några buffertar med för och nackdelar samt hjälpämnen som kan vara till 
nytta.  
 

2.1 Hjälpämnen 
Ett vaccin innehåller förutom en buffert, antigen och adjuvans en rad olika hjälpämnen. De 
tillsätts för att skydda antigenet vid variationer i temperatur, pH, koncentration eller andra 
förhållanden. Tillsammans med en buffertlösning skapar hjälpämnena en stabiliserande miljö som 
gör det möjligt att lagra lösningsmediet under en längre tid. De hjälpämnen som tillsätts 
vaccinlösningar kan delas in i tre större funktionsområden: antioxidanter, surfaktanter 
(detergenter) och stabiliserare (Evans, et al., 2004, Silva, Carrondo & Alves, 2011). 

Antioxidanter tillsätts för att undvika oxidation av fria radikaler. Rekombinanta proteiner är 
känsliga för fria radikaler eftersom att de sällan är glykosylerade. Eftersom framtagning av 
proteiner genom heterolog rekombination blir allt vanligare blir även den antioxiderande effekten 
hos buffertar allt viktigare. Hjälpämnen som kan tillsättas för att motverka fria radikaler och 
stabilisera vaccinlösningar är EDTA tillsammans med etanol, histidin, askorbinsyra (C-vitamin) 
och alfatokoferol (E-vitamin) (Brandau, et al., 2002, Evans, et al., 2004, Silva, Carrondo & Alves, 
2011). Flera av Good’s buffertar har visat sig ha dessa goda antioxiderande egenskaper (Ugwu, et 
al., 2004). 

Surfaktanter tillsätts för att undvika partikelaggregering och ytadsorption. Dessa ytaktiva ämnen 
kan fungera som både emulgeringsmedel och adjuvans. Ett vanligt använt ämne är 
Tween/Polysorbate 80 (Brown et al., 2009). Vaccinet kan helt förlora sin funktion om inte 
lämpliga aggregationsinhiberare finns närvarande i lösningen. Effektiva inhiberare finns hos 
varierade molekylklasser som exempelvis surfaktanter, polyoler, aminosyror, socker och 
sockeralkoholer. Kissman, et al. (2010) uppmärksammade särskilt dietanolamin, glycerol, sorbitol, 
trehalose och lysin. 

Stabiliserare tillsätts vaccinet för att skydda vaccinet under olika temperaturförhållanden vid 
transport och lagring. Sackaros, tillsammans med andra stora sockerarter, används ofta som 
stabiliserare, “cryoprotectants” (Evans, et al., 2004 och Silva, Carrondo & Alves 2011). 
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2.2 Problemet med PBS 
Den vanligaste buffert som används idag är PBS, i denna är det fosfatjonerna som hjälper till att 
behålla stabiliteten. Det finns dock komplikationer med PBS: temperaturkoefficienten2

Generellt bör fosfatbuffertar undvikas vid arbete med proteinkemi på grund av fosfatjonernas 
inhiberande verkan. Detta eftersom man inte vet exakt vad som händer med dess fosfatjoner och 
hur de interagerar och påverkar proteinernas veckning och struktur (Lövgren Bengtsson, Karin 
2012-05-11). 
 

 är 
nästintill dubbelt så stor för PBS jämfört med blodet, fosfatjonerna kan agera som inhibitor hos 
enzym och det finns risk för att fosfatjonerna bildar fällning tillsammans med de metalljoner som 
förekommer i blodet. (Roy, et al., 2011) 
 

2.3 Good’s buffers 
För att en lösning ska kunna användas vid injicering i människa krävs att lösningen i fråga är 
isoton. Samtidigt är det viktigt att pH ligger nära fysiologiskt pH, vilket är pH 7.4, samt att pKa 
hos lösningens molekyler kan variera från det önskade pH med plus/minus ett (Wilson & 
Walker, 2005). Alltså, bäst bufferkapacitet uppnås när lösningens pH ligger nära molekylernas 
pKa. Fördelen med detta är att det krävs lägre buffertkoncentrationer vilket anses säkrare än att 
använda buffertar med högre koncentration (Will, et al., 2011).  
 
En intressant grupp buffertar är Good’s buffers. De sammanställdes i en studie (Good, et al., 
1966) där man sökte buffertar lämpliga för biologiska studier. Gemensamt för dessa är en mängd 
egenskaper (listas nedan) som är till fördel vid biologiska och biokemiska studier. 

Good’s buffers: 

• pKa 6.0 – 8.0 

• Hög löslighet i vatten 

• Icke toxisk 

•  Begränsad effekt på biologiska reaktioner 

• Låg absorbans vid 240 och 700 nm 

•  Enzymatisk och hydrolytisk stabilitet 

• Minimal inverkar av temperatur och koncentration 

• Begränsad effekt av salt och joners sammansättning i lösningen 

• Minimal inverkan av mineralkatjoner och membranens permabilitet 

                                                             
2 Relativ ändring av pH med temperaturen 𝛼 =  d(pH)

dT
, Nationalencyklopedin, 2012-05-23 
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Av dessa studerades några noggrannare då de var verksamma inom lämpliga pH-områden. 
Buffertar med zwitterjoner, joner som har både en positiv och en negativ del,  är att föredra för 
lagring vid låga temperaturer då temperaturkoefficienten är bra och pH kan kontrolleras inom 
fysiologiskt pH, även vid låga temperaturer (Baicu, 2002).  

2.3.1 MOPS 
En av Good’s buffers är 3-(N-Morpholino)-propansulfonsyra, kallad för MOPS (se figur 3), som 
har ett pKa på 7.2 och lämpar sig alltså väl för fysiologiska buffertar. Det är en buffert bestående 
av zwitterjoner som är verksam mellan pH 6,5 – 7,9. Detta gör den lämplig för användning i 
biologiska system där mer neutrala pH är av intresse. I en studie (Will, et al., 2011) kring buffertar 
för in vitro fertilisering (IVF) ses MOPS som betydligt bättre än andra buffertar vid lagring av 
spermier vid låga temperaturer gällande motiliteten hos dessa. Sämre var den på att hålla 
cellmembranen intakta (Will, et al., 2011). MOPS bör hanteras på så sätt att det inte utsätts för 
direkt ljus (Promega, 2012). 

 

Figur 3. Bild illustrerar kemisk sammansättning av MOPS 

Sedan introduktionen av Good’s buffers har det framkommit att det kan bildas komplex med 
metalljoner vid användning av dessa buffertar. Tre av Goods’ buffers antas inte bilda komplex, 
detta på grund av att de inte innehåller några hydroximetyl- eller hydroxietylgrupper som antas 
vara delaktiga i komplexbildningen. En av de tre är just MOPS. (Yu, et al., 1997).  
 

2.3.2. HEPES 
En annan zwitterjonisk buffert som i vissa fall anses vara nära en ideal buffert för biologiska 
studier är N-(2-Hydroxyethyl)-piperazine-N’-ethanesulfonsyra, kallad HEPES (se figur 4) (Good 
& Izawa, 1972). Studien kring buffertar i IVF (Will, et al., 2011) konstaterar att HEPES är en 
pålitlig buffert som visar att om faktorer som pH, osmolalitet3

                                                             
3 Antal mol lösta molekyler i en lösning 

, gasnivå och joner kontrolleras så 
kan HEPES användas vid embryoutveckling. Även denna lösning visar goda resultat vid lagring 
av spermier som lagrats vid låga temperaturer. Till skillnad från MOPS behölls cellmembranen 
intakta i högre grad. När uttrycken för miljökänsliga gener hos embryon i nötkreatur jämförts in 
vivo med samma uttryckta gener in vitro visar det sig att HEPES och MOPS är mest lika in vivo- 
försöken (Will, et al., 2011). 



Civilingenjörsprogrammet i Molekylär Bioteknik  Självständigt arbete i Molekylär Bioteknik 15 hp 
Uppsala Universitet  1MB332 VT 2012 
 

6 
 

 

Figur 4. Bild illustrerar kemisk sammansättning av HEPES 

HEPES fungerar även bra vid förvaring av organ under transplantationer vid låga temperaturer. 
Den är testad vid låga temperaturer och har lämplig temperaturkoefficient för att hålla pH i rätt 
spann (Baicu, 2002).  
 

2.4 TRIS 
Tris(hydroxymetyl)-aminometan, kallad TRIS (se figur 5), lyfts fram som en bra buffert för 
användning vid biologiska studier då den är stabil och kompatibel med biologiska lösningar. 
Tillsammans med ett hydrokloridsalt har den pH väldigt nära fysiologiskt pH och en 
temperaturkoefficient på -0.026 pH per grader Celsius. Då TRIS temperaturkoefficient är 
närmare blodets än vad PBS är (blod -0.015, PBS -0.0015) anses den vara en bättre buffert än 
PBS (Durst, et al., 1972).  
 

 

 

Figur 5. Bild illustreras kemisk sammansättning av TRIS 

Senare studier (Will, et al., 2011) visar dock att eftersom TRIS är en primär alifatisk amin, är den 
reaktiv och agerar ofta inhibitoriskt i olika cellulära processer. Utan tillsatser är dess 
buffertkapacitet i det fysiologiska pH-intervallet 7.0-7.5 dålig och temperaturkoefficienten är hög 
relativt andra buffertar (Will, et al., 2011). Evans, et al. (2004) har i sin tur visat att tillsatser av 
olika hjälpämnen och stabilisatorer (till exempel histidin, trehalos, EDTA, sorbitol, etanol och 
sackaros) förbättrar TRIS buffertegenskaper och stabiliserande funktion, även i pH-intervallet 
7.0-7.5. 
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3. Lagring och kvalitetskontroll 
Då ett vaccin skall transporteras eller lagras under en längre tid krävs ett stabiliserande 
lösningsmedium för att förhindra att proteinet/antigenet denaturerar och mister sin biologiska 
aktivitet. För att försäkra sig om att lösningsmediumet passar både adjuvanten och antigenet, 
måste kvalitetstudier utföras i form av till exempel accelererade stabilitetsstudier som nämns 
nedan. Man måste även försäkra sig om vilka faktorer som påverkar ett vaccins stabilitet under 
lagringstiden. 
 

3.1 Lagring och stabilitet över tid  
Stabilitet är en viktig faktor att ha i åtanke vid lagring av vacciner. De vanligaste 
lagringsförhållanden för vaccin är vid 2-8˚ C. Många vaccin är temperaturkänsliga och varje år 
slängs stora mängder vaccin just på grund av de blivit förstörda av värme.  
 
Viktiga faktorer som påverkar ett vaccins stabilitet är pH, jonstyrka, osmolaritet och innehåll av 
olika hjälpämnen (Brandau, et al., 2003). Då antigenet utsätts för höga eller låga pH är 
sannolikheten stor att de denaturerar. Förändringar i pH kan även påverka laddningsfördelningen 
hos proteiner. Då detta sker är sannolikheten stor att sekundär- och tertiärstrukturen förändras 
vilket leder till att antigenet förlorar sin immuniserande funktion.  
 
Jonstyrkan i en vaccinlösning spelar också en stor roll för stabiliteten hos antigenet. 
Vaccinlösningen bör ha en jonstyrka på I<0.15 för att biomolekylerna skall lösa sig som bäst 
(Brandau, et al., 2003). De gånger antigenet består av hela bakterier eller inkapslade virus gäller 
det att vara extra noga med salthalten då de riskerar att lyseras, pga det osmotiska trycket, om 
omgivande jonstyrka är för hög eller låg.  
 

3.2 Kvalitetskontroll- för ett säkrare vaccin 
För att säkerställa att lösningsmediumet fungerar för vaccinet och antigenet skall kvalitetsstudier 
utföras i form av t.ex. stabilitetstester. Stabilitetsstudier kan göras experimentellt eller statistiskt 
för att beräkna hur länge vaccinet är hållbart. Med hjälp av dessa stabilitetsstudier kan man 
försäkra sig om att vaccinet fortfarande är effektivt och säkert för injektion under dess 
hållbarhetstid. Antigenets renhet, hjälpämnen i lösningsmediumet och hur de kan påverka 
antigenet eller andra komponenter är några utav de parametrar som kan undersöka hos ett vaccin. 
Enligt Pfleiderer (2009) är det svårt att ha en standardmetod för alla vaccin utan varje vaccin 
måste studeras var för sig beroende på deras innehåll av antigen och hjälpämnen.  
 
Vid stabilitetsstudier på vaccin använder man sig oftast av accelererade tester för att kontrollera 
vaccinets stabilitet. Detta innebär att stabiliteten hos vaccinet undersöks genom att accelerera 
förhållanden som exempelvis tid och temperatur. Man studerar även vaccinet under dess vanliga 
förhållande i realtid t.ex. 2-8˚C i ca två år.  
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Parametrarna som påverkar antigenet under hållbarhetstiden beskrivs av Pfleiderer (2009):  

• Dekonjugering vid separering av antigenet och proteinbäraren 
• Degradering t.ex. proteolys 
• Hydrolysering 
• Retoxifikering av antigenet till en mer toxisk form eller att antigenet inte är tillräckligt 

inaktiv 
• Struktur och storlek t.ex. övergång till en mindre immunogen struktur  
• Effekt hos antigenet 

 
I samband med dessa stabilitetsstudier bör även andra studier av vaccinet göras för att försäkra 
sig om att alla komponenter som tillsätts ett vaccin inte är toxiska eller påverkar antigenet 
negativt. Det som bör undersökas med antigenet är de biofysikaliska egenskaperna så som i vilket 
pH intervall de håller sig stabila, vilken jonstyrka och vilken buffert som passar bäst. En metod 
för att studera hur hjälpämnena kan påverka ett antigens stabilitet är att studera den optiska 
tätheten över tid (Morefield, 2011). Den optiska tätheten beskriver hur länge hjälpämnena kan 
hålla antigenet stabilt innan det aggregerar. Det är ett mått på lösningens grumlighet, som ökar 
när komponenterna aggregerar. Detta mäts som absorbans. För att det skall gå snabbare att 
screena för olika hjälpämnen kan man använda sig av en 96-hålsplatta.  
 
Genom att använda sig av Arrhenius ekvation : 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇4 kan man beräkna ett vaccins 
stabilitet över tid utgående från de accelererade stabilitetstudierna (Morefield, 2011). ln(k) plottas 
mot 1/T för att studera hur vaccinet degraderar beroende på temperatur. Ett temperaturintervall 
av intresse används. För att beräkna hur stabiliteten ser ut under realtid görs en extrapolering av 
mätvärdena, om grafen är linjär sker en liten degradering över tiden. Dessa beräkningar måste 
dock stödjas av realtidstudier. De statistiska studierna kan indikera om vaccinet fortfarande är 
dugligt ifall det har utsatts för temperaturer utöver de rekommenderade (Morefield, 2011). 

4. Diskussion 
Utifrån de krav som Isconova gett oss för att hitta ett lämpligt lösningsmedium för Matrix M™ 
adjuvans har förslag tagits fram. Isconova använder sig idag av PBS, en buffert med bra 
egenskaper och som fungerar i dagens vacciner. Nackdelen är att den innehåller fosfatjoner som 
kan interagera med olika vaccinkomponenter. Efter att ha undersökt Good´s buffers och andra 
biologiska buffertar verkar MOPS och HEPES vara två buffertar som klarar de kriterier som 
krävs för att vara lösningsmedium i ett adjuvansvaccin (med Matrix M™ som adjuvant).  
 
Den tredje kandidaten, TRIS, är en beprövad buffert i biologiska system. Tillsammans med 
hydrokloridsalt och andra hjälpämnen (histidin, trehalos, EDTA, sorbitol, etanol och sackaros) 
kan ett TRIS-baserat lösningsmedium uppfylla kraven för att användas i arbetet med Isconovas 
vaccinadjuvans. 
 

                                                             
4 k=hastighetskonstant, A=frekvensfaktor, 𝐸𝑎 = aktiveringsenergi, R= allmänna gaskonstanten, T= 
temperatur 
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En utav de lösningmedium som vi tror skulle kunna användas i adjuverade vaccin är HEPES då 
den inte innehåller fosfatjoner och kan därmed undvika problemet med PBS. Dessutom 
innehåller den zwitterjoner, vilket är en fördel då sådana buffertar visar sig ha väldigt liten 
inverkan på biologiska system. Detta gör HEPES till en stabil buffert som fungerar bra kring 
fysiologiskt pH och är då en god teoretisk kandidat för injektioner i kroppen, där det är just 
fysiologiskt pH (Good, et al., 1966).  

Just HEPES och MOPS visade sig uttrycka miljökänsliga gener in vitro i motsvarade grad som in 
vivo (Will, et al., 2011). Detta gällde visserligen nötkreatursembryon, men om buffertarna har så 
liten inverkan på miljökänsliga geners uttryck hos ett nötkreatursembryo, så tror vi att det finns 
goda chanser att deras inverkan är minimal även vid injiceringar i fullt utvecklade människor. 
Detta tillsammans med att temperaturkoefficienten är bra och pH kan behållas inom fysiologiskt 
pH vid låga temperaturer gör det till en bra kandidat för att lagring (Baciu, 2002).  
 
HEPES har även, som en del andra av Good’s buffers, visat sig ha goda antioxiderande 
egenskaper. Detta är en stor fördel när det gäller att hålla ett antigen stabilt och då särskilt de 
antigen som framställts genom heterolog rekombination. Rekombinanta proteiner är för det 
mesta inte glykosylerade vilket då gör dem känsligare för fria radikaler (Ugwu, et al., 2004). 
 
Även MOPS är zwitterjonisk och ligger inom det fysiologiska pH-spannet vilket gör den till en 
lämplig kandidat för injicering i människa. Ytterligare en fördel med MOPS är att den inte bildar 
komplex med metalljoner, vilket gör den än mer intressant för att användas vid injektion. Detta 
eftersom det i blodet förekommer metalljoner, bland annat av järn (Yu, et al., 1997). 
 
För att dessa lösningsmedia sedan skall kunna användas i adjuvansvaccin måste kvalitetssäkringar 
utföras i form av olika stabilitetstudier. Med utgångspunkt i vilka föhållanden ett vaccin skall 
förvaras i kan olika beräkningar göras för att testa ett vaccins hållbarhet med tiden.  

Vi är övertygade om att de här förslagen utgör en god grund för Isconova att utforma ett lämpligt 
lösningsmedium som passar deras behov. 

5. Tack 
Vi vill tacka vår handledare Jan Andersson, vår beställarrepresentant Gunnar Johansson och 
Isconovas Karin Lövgren Bengtsson för deras hjälp under projektets gång med våra frågor och 
funderingar. Vi vill även tacka hela X3 för värdefulla synpunkter och kommentarer. Slutligen vill 
vi tacka IBG för en välorganiserad kurs. 
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7. Bilagor 

7.1 Om vacciner 
Begreppet vaccination myntades av läkaren Edward Jenner på slutet av 1700-talet efter att han 
visat en metod för att framgångsrikt manipulera en människas immunförsvar. Jenner observerade 
att mjölkerskor som smittats och återhämtat sig från kokoppor inte insjuknade i dödliga 
smittkoppor. Efter att ha smittat en åtta år gammal pojke med kokoppor visade Jenner att han 
kunde introducera smittkoppor utan att pojken insjuknade. Sedan dess har metoden utvecklats 
genom bättre förståelse för immunsystemet samt fler användbara tekniker för att ta fram vacciner 
och vaccinkomponenter. Vaccin finns idag mot många olika sjukdomar och vaccinering är 
fortfarande den mest effektiva metoden för att förebygga infektioner. 
 
Med vaccinering vill man ge upphov till ett skydd mot en viss sjukdom genom att träna 
immunsystemet i att känna igen ett visst smittoämne. Dagens vaccin stimulerar främst humoral 
immunrespons (Cellular and molecular immunology, sjätte upplagan), vilket är de av immunsystemets 
reaktioner som sker i kroppens vätskor. Det innebär främst att immunsystemets 
antikroppsrespons påverkas (Nationalencyklopedin, 2012-05-23). Man försöker också få vacciner 
att stimulera den cellulära responsen, dvs de reaktioner som sker i kroppens vävnader. 
 
Ett vaccin innehåller alltid ett antigen, ett smittoämne, som kan tas fram med hjälp av olika 
metoder. I vacciner förekommer antigen i form av levande, försvagade mikroorganismer, 
avdödade mikroorganismer, delar av renade makro-eller mikroorganismer samt rekombinant 
framställda antigen. 

7.2 Om rekombinanta antigen 
Ett antigen är ett för kroppen främmande ämne som specifikt känns igen av en antikropp eller en 
T cellreceptor och således påverkar immunförsvaret. Antigen förekommer som olika typer av 
biologiska molekyler såsom proteiner, lipider, kolhydrater, socker och nukleinsyror (Cellular and 
molecular immunology, sjätte upplagan). 
 
Rekombinanta antigen kallas också terapeutiska proteiner, vilket är en stor grupp proteiner som 
utvecklats med bioteknik för farmaceutiskt bruk. Idag framställs rekombinanta antigen för att 
kunna skapa och designa nya typer av vaccin. Biologiska antigen har den fördelen att de har kvar 
sina naturliga karraktärsdrag såsom inneboende veckning och glykosylering. Rekombinanta 
antigen framställs däremot med hjälp av en annan mikroorganism och har därför inte kvar de 
naturliga dragen då dessa skiljer mellan olika cellsystem (Lövgren Bengtsson, Karin 2012-05-11). 
Fördelen med rekombinanta antigen är att de inte orsakar sjukdom då det inte innehåller 
patogenen. Däremot är dessa antigen mindre effektiva och kräver tillsats av adjuvans. (Cox, 2012) 
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7.3 Matrix M™- en adjuvant med goda förutsättningar 
Isconova använder sig av sin patenterad nanoteknologi för att framställa adjuvanter till vaccin. 
Deras adjuvant består av ett immunostimulerande ämne, saponin, som tillsammans med 
kolesterol och fosfolipider kan bilda en burformad nanostruktur. Isconova har tagit fram olika 
typer av adjuvanter beroende på inom vilket område de skall användas för. Den som används för 
studier inom humanvaccin heter Matrix M™. Teknologin för Matrix M™ är tredje generationens 
adjuvant och baseras på ISCOM teknologin som kom till av en slump på 1980-talet (Karin 
Lövgren Bengtsson, 2012-05-11). 
 
Matrix M™ strukturen består av två stycken olika 40 nm stora partiklar bestående av kolesterol, 
saponin och fosfolipid. Det som skiljer de två partiklarna åt är fraktionen av saponin. Saponinen 
är en glykosid som utvinns ur barken på Quillaja saponaria Molina, ett träd som växer i Chile 
(Madhun et al., 2009). De två fraktionerna består av Matrix-A och Matrix-C partiklar. Genom att 
blanda Matrix- C med en fem till tio gånger lägre koncentration än Matrix-A fås en säkrare 
produkt (Lövgren Bengtsson et al., 2011). Det har visat sig att det är bäst att tillverka dessa två 
fraktioner var för sig och endast blanda dem innan de skall bli en slutlig vaccinprodukt. Matrix-C 
är den mer aktiva formen av saponin och därför mer toxisk medan Matrix-A är den fraktion som 
har minst aktivitet men ändå behåller dess immunologiska egenskaper (Cox et al., 2011). Att 
använda adjuvanten på detta sätt har visat att minskad koncentration av adjuvant och antigen 
medför ett högre immunsvar (Madhun et al., 2009). På så sätt kan adjuvanten användas vid olika 
pandemier för att minska på produktionskostnad men också en ökad produktionshastighet, vilket 
medför att fler människor runt i världen kan vaccineras. 
 
Matrix M™ adjuvans har visat sig ge reaktionssvar på både cellulär- och antikroppsbildande nivå i 
kroppen (Isconova, 2012-05-20). Att en adjuvant ger svar på båda dessa är fördelaktigt då den 
både eliminerar intracellulära patogener genom det cellulära immunsvaret och även en ökande 
bildning av B-celler och antikroppar (Madhun et al., 2009). De flesta andra adjuvanter, så som 
aluminiumsalter5

                                                             
5 Annan typ av adjuvant som är vanlig i humanvacciner 

, har endast visat svar på bildning av antikroppar så här finns fördelar med att 
använda sig av Matrix M™ som adjuvant.  
 
Nanopartikelns struktur är stabil i sig själv och klarar av höga saltkoncentrationer och 
förändringar i pH, dock är själva saponinen känslig för degradering då risk för hydrolys finns vid 
högre pH (Lövgren Bengtsson et al., 2011).Då saponinen binder ihop med kolesterolet bildas en 
stabil struktur som är en viktig egenskap då den bidrar till att minska eller eliminera den 
hemolytiska effekten hos själva saponien (Lövgren Bengtsson et al., 2011). 
 
När man började med ISCOM teknologin ville man att antigenet skulle inkorporeras i partikeln 
för att den lättare skulle transporteras tillsammans med partikeln till rätt plats där den kan 
presenters för immunförsvaret. Svårigheter att få hydrofila antigener att fästa in till partikeln var 
svårare än antigener med en hydrofobisk svans t.ex. en fettsyra. Isconova et al. (2011) såg senare 
att inkorporering av dessa inte behövdes utan att antigenet kunde flyta fritt i lösningen 
tillsammans med Matrix M™ partiklarna. Enligt Morein och Bengtsson (1998) har det visat sig 
att då adjuvanten och antigenet injicierats försvinner de från  injektionsplatsen så snart som 
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möjligt och förflyttar sig till det dränerande lymfsystemet. Därför tror de att antigenet presenteras 
fort för immunsystemet och att smärta vid injektionsplatsen minskar (Lövgren Bengtsson, Karin, 
2012-05-11). 

7.4 Engelska sammanfattningar 

7.4.1 Joakim 
By adding an adjuvant to a vaccine solution, the immunogenic response at the time of injection 
will increase. Most of the vaccines today contain some sort of adjuvant. Isconova is a company 
specialized in developing advanced adjuvants, utilizing their patented Matrix™ technology. 
Combining fractions of saponins, cholesterol and phospholipids, the particles form a cage-like 
3D structure when mixed. This adjuvant is known to increase the effect of the vaccine, thereby 
reducing the amount of vaccine needed. 

The purpose of this project is to study suitable formulations for storage and stabilization of one 
of Isconovas advanced adjuvants called Matrix-M™. A group of five students went about this 
task by exploring databases, journals and other sources of information in search of these 
formulations. 
 
This study resulted in three possible formulations based on three buffers: HEPES, MOPS and 
TRIS. HEPES and MOPS are two of the Good’s buffers, known for having suitable properties 
for biological systems. TRIS is another well tested biological buffer. All three of these buffers, 
combined with the right stabilizing excipients, have desirable traits in the physiological pH 
interval 7.0-7.5.  

7.4.2 Elin 
Since the end of the 18th century, when the first documented vaccination was done, vaccination 
has been developed and still is developing to prevent influenza. Today a main field in vaccine 
research is about recombinant produced antigens that gives the opportunity to produce new 
vaccines against different diseases. These antigens need a buffer solution that keeps them stable 
and allow them to be stored without loosing their function. A disadvantage with recombinant 
antigens is that they are less effective then most of the antigen produced without recombinant 
techniques, and therefore need an immunostimulating compound that increase the effect of the 
vaccine. This compound is called an adjuvant. 
 
Isconova is a leading vaccine adjuvant company, located in Uppsala, which develop adjuvants 
with their patent nano-particle Matrix technology. The adjuvant approved for development of 
human vaccines is called Matrix MTM. . It consists of two different molecules containing 
different fractions of the immunostimulating compound saponin incorporated with cholesterol 
and lipids, forming cage-like structured particles. Isconovas adjuvant is produced and stored in 
phosfate buffered saline, PBS, which is a common buffer in biological research. The problem 
with PBS is that the phosfate ions have the ability to aggregate with other compounds in the 
vaccine. 
 
The vaccine components are seldom produced at the same place at the same time. Often 
different companies produce different components and therefore they are produced in different 
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stabilizing buffers. Since the antigen is the most unstable part the buffer solution must be 
adjusted to it. 
 
Our suggesion is that the zwitterionic buffers HEPES and MOPS could be a complement to PBS 
in vaccines. Also TRIS together with excipients could be an alternative to study. Both HEPES 
and MOPS are included in a group of biological buffers called Good´s buffers. Good´s buffers 
satisfy a number of criteria about pH, pKa, solubility and stability that makes them useful when 
studying biogical systems. Neither of the buffers contain phosfate ions and all of them have 
shown good properties in several biological studies. 

7.4.3 Anna 
Isconova is an Uppsala based company developing adjuvant for vaccines. Their adjuvant is a 
patented technology based on ISCOM™ nanoparticles found in the early 80’s. Throughout the 
years they have developed new generations of nanoparticles called Matrix M™ containing two 
different nanoparticles structures consisting of cholesterol, saponin (an immunostimulating 
substance) and phospholipids. The difference between the first and the third generation is that 
the first has antigens incorporated into the structure while the third has a solution with antigens 
and nanoparticles free flowing in the solution. This composition can make the vaccine more 
effective because several types of antigens can be used, for example recombinant proteins that 
often have difficulties to incorporate into the structure. 
 
The project group was commissioned to produce suggestions for solution media that suits both 
the antigen and Matrix M™ according to a specification. Their patented product Matrix M™ are 
produced and now stored in phosphate saline buffer, PBS, a buffer solution known to work in 
most biological contexts. However, there are also problems with this buffer due to phosphate 
ions which is believed to affect aggregation of the antigen. 
 
After an extensive literature study we were able to suggest three buffers with the help of some 
excipients. Two of the buffers were both members of Good’s buffers, which have been known as 
excellent biological buffers for a long time. MOPS and HEPES both have the criteria of pH in 
the physiological range. Studies have shown that both MOPS and HEPES have characteristics to 
keep a steady environment in vivo, making them suitable for injectable vaccines. 
 
TRIS is another candidate known to act as a biological buffer within the physiological pH, 
however, be borne in mind that this buffer need help from excipients to meet the requirements 
as a buffer in this pH range. Excipients are also important for the stabilization of the vaccine as a 
whole and for the antigen. Examples of such excipients are: antioxidants, surfactants and 
stabilizers.   
 
Because many vaccines are transported long distances or stored for a long time in varying 
temperatures extensive stability studies in the form of real time and accelerated must be 
conducted. These studies make sure that the vaccine can remain stable under a long time. 
 
I have great hopes that the suggestions that we have developed to Isconova can help them on the 
way to a bright future within the human vaccine market.  
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7.4.4 Linus 
Great vaccines have helped the human kind for a long period of time during which a lot of lives 
have been saved and some terrible diseases practically have been extinguished. The development 
continues and with the help of advanced technology we are now able to treat and cure numerous 
things. Among advanced technical solutions we find adjuvants carrying out the same work as a 
normal vaccine, but with less antigen.  

Isconova AB are in the process of developing this method using their own patented technology, 
Matrix –M. Previous studies of their products reveals a problem with the current buffer solution 
(PBS), the adjuvant and antigen aggregated. We were assigned with the challenge of finding new 
suggestions of possible buffer solutions and excipients that could fit their needs. 
 
We came up with three possible buffers and some stabilizing agents that we believe could be 
possible candidates for a new buffer. One biological buffer, called TRIS, has been used for 
studying biological systems. It lacks the phosphate ions that probably were a part of the problem 
with PBS. By adding stabilizing agents like histidine, trehalose, EDTA, ethanol and sucrose, we 
believe that the buffer could be stable at physiological pH and become an alternative to the PBS. 
 
A group of buffers known as “Good’s Buffers” contains several buffers with a list of properties 
suitable for biological systems. After studying them we found two candidates, MOPS and 
HEPES. Both of them have shown low impact on biological systems and MOPS is a buffer that 
also lacks phosphate ions, but instead contains zwitterions, which has a low impact on biological 
systems. Its pH and pKa is within range of the physiological pH and since it does not build 
complexes with metal ions, the impact in blood would be minimal by avoiding interactions with 
the bloods iron. 
 
The other buffer found among Good’s buffers, HEPES, is believed to be another good 
candidate. Like MOPS, there are no phosphate ions present, it contains zwitterions, and works 
well around the physiological pH. It is also a good antioxidant, which is a great advantage when 
working with recombinant antigens since most of them are sensitive to free radicals. 
 
Using antioxidants like EtOH or histidine with EDTA as additives might help to stabilize the 
vaccine in use. Surfactants can be added if aggregation becomes a continued problem, a suitable 
substance is Polysorbate 80. For stabilizing the vaccine during cold storage, we believe additives 
like sacarose is a good substance. 
 
Hopefully these suggestions will provide Isconova with some good indications of what could be 
the next replacement or a complement for the current vaccine solution. By using these as 
guidelines we believe they could.  

7.4.5 Viktor 
Adjuvants are particles that enhance the immune response of vaccine. They make it possible to 
reduce the amount of antigens in vaccines which reduces the cost and rate of production. 
 
Isconova is an Uppsala based company that is specialized in the field of vaccine adjuvans. They 
have come up with a new form of adjuvant, the Matrix-M™ particle. This particle is made up of 
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three main components: cholesterol, saponins and phospholipids. The components together 
make up a, 40nm, spherical cage-like structure. 
 
Today the Matrix-M™ particles are prepared in PBS (phosphate buffered saline) buffer.  This 
buffer is one of the most used buffers for vaccine preparation. It is isotonic, approved for 
injection and suitable for storage, features you want the vaccine to possess. The problem with 
PBS is that the phosphate ions may disturb the conformation of the vaccine antigens and make 
them aggregate. Because of this it is hard to know how the proteins are going to react when they 
come in contact with the PBS 
 
This is why Isconova need some suggestions for alternative buffer solutions to use if the PBS 
appears to be non-suitable for a specific antigen. During our research we have come up with 
three alternative buffers: HEPES, MOPS and TRIS. The research has been done through an 
extensive literature study. 
 
TRIS is a commonly used buffer in biological laboratorial work. It got some features that make it 
unsuitable as a vaccine buffer. But combined with excipients and stabilizers it seems that it could 
work pretty well. 
 
An interesting group of buffers are the so called Good’s buffers. They are a bunch buffers 
selected based after some criteria which make them candidates for use in biological research. 
HEPES and MOPS belong to this group, and got all the properties that is needed for an effective 
buffer used in vaccines. 
 
We hope that our suggestions will help Isconova in the development of their products.
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