Sammanfattning
Ridgeview Instruments AB är ett företag, med säte i Uppsala, som bland annat utvecklar
mjukvara för detektionsanalys och detektionsinstrumenten LigandTracer®. Instrumenten
detekterar cellinteraktioner i realtid och tillhandahåller information om hur interaktion mellan
undersökt ligand och receptor sker. LigandTracer® används bland annat vid cancerstudier och
affinitetsstudier av antikroppsinbindning till antigener på celler.
LigandTracer® och teknologin bakom den har studerats för att hitta de främsta styrkorna samt
utvecklingsområden i jämförelse med andra detektionstekniker. Dessa tekniker är surface
plasmon resonance, BioLayer Interferometry, quartz crystal microbalance samt surface
acoustic wave. Främsta styrkan hos detektion med LigandTracer® är att stor mängd data som
beskriver interaktionerna erhålls. Information av denna typ är viktig för att få en helhetsbild av
cellers ytprotein. Därför kan instrumenten exempelvis användas som kvalitetssäkrande steg i
antikroppsprocessen. LigandTracer® kan även användas för studier av hela celler och
vävnader. Utöver detta finns styrkor som minimerar det laborativa arbetet, så som tvättar i
prepareringssteg. Detta gör att både tid och reagens sparas.
En utvecklingsmöjlighet för LigandTracer® är egenskapen att kunna detektera fler
antikroppar och cellinjer samtidigt. Då mjukvaran TraceDrawer™ är ett viktigt tillbehör för
utvärderingen av detektionen, skulle utveckling med avseende på celldynamiken och
receptorernas rörelsemönster kunna förbättra instrumenten ytterligare.
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1 Bakgrund och frågeställningar
Detta projekt är ett förslag som Uppsala universitet fått från Ridgeview Instruments AB och
som innefattas av kursen Självständigt arbete i molekylär bioteknik1 15 hp [1]. Ridgeview
Instrument AB efterfrågade en extern synvinkel på instrumenten i LigandTracer®-serien och
var de har störst potential inom utvecklingen av terapeutiska antikroppar, främst med
avseende på kostnader så som tid och reagens. Utifrån beställningen gjordes en projektplan
för att besvara frågeställningarna:
•
•
•
•
•

I vilka steg i framställningen av terapeutiska antikroppar är produkten LigandTracer®
bäst lämpad?
Hur ser processen för läkemedelsutvecklingen av antikroppar ut?
Vilka är de främsta styrkorna hos LigandTracer®?
Kan man använda sig av LigandTracer® när man undersöker flera olika typer av
antikroppar samtidigt?
Kan LigandTracer® spara tid och reagens jämfört med andra metoder på marknaden?

1

Kursen består av flertalet obligatoriska moment utöver själva projektarbetet där fokus är att lära sig att arbeta i
projekt. Föreläsningar och workshops kring ledarskap, projektmetodik, presentationsteknik och
hållbarutveckling samt studiebesök och litteraturuppgifter har ingått.
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2 Studien
Innefattar bakgrundsfakta om Ridgeview Instruments AB samt dess teknik och
detektionsinstrument LigandTracer®. Andra detektionstekniker och en jämförelse mellan
dessa presenteras. Nuvarande användningsområden för LigandTracer® samt dess
utvecklingsmöjligheter diskuteras också.

2.1 Ridgeview Instruments AB
Ridgeview Instruments AB är ett Uppsalabaserat företag, som utvecklar mjukvara, metoder
samt instrument för analys av molekylinteraktioner [2].
Företaget utvecklar instrumenten LigandTracer® och dessa är bänkinstrument som detekterar
cellinteraktioner i realtid. Data som erhålls vid användning av LigandTracer® ger information
om kinetiken mellan antikropparna och cellytorna som studerats, beroende på önskad
detektion finns det olika instrument att välja mellan [3], beroende på önskad detektion finns
det olika instrument att välja mellan. Idén med LigandTracer® uppkom i samband med
önskan om att effektivisera de manuella detektionsmetoderna som då fanns på marknaden [4].
Företaget erbjuder bland annat detektion med hjälp av fluorescens- och
radionuklidinmärkning. Som komplement till instrumenten finns även en mjukvara,
TraceDrawer™. Mjukvaran ger information om hur receptorer och antikroppar interagerar
med varandra genom att utvärdera kinetiken vid körning med LigandTracer® [5]. Detta
innebär att TraceDrawer™ bland annat kan beräkna KD, Bmax, Bmax/2 och EC50. Där kD är
dissociationskonstanten och Bmax är maximala bindningskapaciteten. EC50 är koncentrationen
som motsvarar den halva biologiska effekten vid olika betingelser, så som temperatur och
inkubationstid [6].
Ridgeview Instruments AB har även ett systerbolag, Ridgeview Diagnostics AB, som bland
annat utvecklar tekniken Interaction Map®. Tekniken studerar komplexa
molekylinteraktioner [7].
2.1.1 LigandTracer®
Instrumenten LigandTracer® finns i fyra olika varianter, baserat på vilken typ av interaktion
som detekteras. Tillgängliga instrument i dagsläget är LigandTracer® Yellow,
LigandTracer® Green, LigandTracer® Grey samt LigandTracer® White [8].
Det gula, grå och det vita instrumentet detekterar interaktioner med hjälp av
radioaktivitetsinmärka ligander, radionuklider. Det gröna är det enda av LigandTracer®instrumenten som detekterar interaktioner med hjälp av fluoroforinmärkning [8].
Tekniken bakom LigandTracer® baseras på detektion av antikropp- cellyteinteraktion i en
lutande Petriskål som roteras. s. Petriskålen förbereds cirka ett dygn innan experimentet utförs,
för att cellinjerna ska växa till och fästa i Petriskålen [9]. För att detektion ska kunna utföras
måste liganden även märkas in med en fluorofor eller radionuklid.
Inför körning med LigandTracer® placeras Petriskålen lutande i instrumentet. Den delen av
skålen utan celler vrids mot basen av instrumentet så att ligand kan tillsättas utan att cellerna
vidrörs. Vid start, direkt efter tillsats av ligand, kommer Petriskålen att börja rotera och själva
detektionen sker på plattans övre del där vätskan hunnit rinna av i stor omfattning [10]. Detta
minimerar brus från de antikroppar som inte bundit in, eftersom de tillsammans med vätskan
rinner ned tack vare skålens lutning [9], se Figur 1.
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Figur 1
Schematisk figur över hur en Petriskål placeras i ett LigandTracer®-instrument [6]

Rotationshastighet ställs in manuellt, men måste anpassas så att cellerna fortfarande är
förankrade i Petriskålen. Önskas speciella betingelser, så som särskild temperatur, är det lätt
att ställa in instrumentet i ett annat rum på grund av instrumentets vikt och storlek.
Standardtid för en körning är cirka 8 h, beroende på hur mycket information som önskas
erhållas samt vilken typ av interaktion som studeras [10].
2.1.2 Nuvarande användningsområden.
Eftersom att LigandTracer® är utformad för att studera interaktioner har den bland annat
används vid studier av olika cancertyper. Studier har utförts där antalet receptorer på
cancerceller undersökts för att få information om vilka av receptorerna som är viktiga för just
den cancertypen. I samband med detta studerades också vilka ligander som kunde interagera
med receptorerna på cancercellerna, till detta användes LigandTracer® Yellow och
LigandTracer® Grey [11].
LigandTracer® Yellow har även använts vid interaktionsstudier mellan inmärkta
monoklonala antikroppar och CD44v6, en antigen som ofta hittas i cancertumörer [12].
Instrumentet har också använts för att studera affinitet hos ett syntetiskt framställt
antikroppsfragment, Affibody®, och påvisat att inmärkning med radionuklider inte skadar
fragmentet i frågat [12].
Utöver LigandTracer® Yellow så används även LigandTracer® Grey ofta vid studier av
cancer. Det har exempelvis gjorts experiment på inbindningen av EGF, epidermal growth
factor, till EGFR, epidermal growth factor receptor, för att se hur receptorn påverkas då cellen
utsatts för olika förhållanden så som svält [13].
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2.2 Andra tekniker
Alla tekniker som jämförts med LigandTracer® kan detektera flertalet interaktioner i realtid.
De kan även köras med olika temperaturer, vanligtvis mellan 4-40 °C. Därför har denna
parameter inte tagits hänsyn till vid jämförelsen såvida tekniken inte avviker från detta. Då
projektets fokus ligger på antikroppar har endast dessa typer av interaktioner jämförts och för
varje teknik har applikationer med hela celler försökts hittas. Alla tekniker nedan är
inmärkningsfria, vilket innebär att liganden inte behöver märkas in med fluoroforer eller
radionuklider.
2.2.1 BioLayer Interferometry
Octet® är ett bänkinstrument för kinetikanalys och affinitetsbestämning som används vid
antikroppsval och epitopkartläggning [14]. Teknologin BioLayer Interferometry baseras på att
exempelvis antikroppar binds in till en yta som doppas ned i en lösning med analyt. Då dessa
analyter binder in bildas ett biologiskt lager. Ljus får sedan falla in mot ytan och reflektionen
av det vågmönster som skapas detekteras [15].
Beroende på tjocklek på det biologiska lagret av analyt-antikropp erhålls olika våglängder.
Dessa är ett direkt mått på tjocklek av lagret och motsvarar inbindningarna [15]. Det finns ett
flertal faktorer som inte påverkar metoden och dessa är de oinbundna analyterna,
refraktionsindex för mediet samt ändringar i flöde. Tekniken går även att använda på
exempelvis obehandlade lysat och cellmedium [15]. För att läsa mer om tekniken, se Bilaga 1.
2.2.2 Quartz crystal microbalance
Quartz crystal microbalance, QCM, är en teknik som baseras på kvartskristallens
piezoelektriska kraft [11]. Kristallen fästs i en sensor mellan två elektroder och en
alternerande ström tillsätts till kristallen som då oscillerar i en grundfrekvens. Med QCM
detekterar interaktioner med hjälp av frekvensskillnader, då massförändringen är proportionell
mot frekvensförändringen [16]. Det finns även alternativ till den traditionella QCM, ”quartz
crystal microbalance with dissipatation monitioring”, QCM-D [17]. QCM-D möjliggör
detektion av strukturella egenskaper i form av viskoelasticitet. Exempel på företag som
använder QCM är Attana AB och Q-sense. För att läsa mer om tekniken, se Bilaga 2.
2.2.3 Surface acoustic wave
SAW, surface acoustic wave, är en teknik som baseras på ett chip som detekterar
viktförändring vid inbindning. Chipytan oscillerar då akustiska vågor skapas och beroende på
hur mycket som binder in vid flödet av analyt över chipet förändras den akustiska vågen [18].
Massförändringarna skiftar vågens fas och amplitudens ändring ger konformations-,
viskositets- och elasticitetskaraktäristika [18]. SAW Instuments GMbH, som utvecklat
tekniken och instrumentet sam®, ser teknikens främsta styrkor som att deras analys ger
strukturinformation. Råmaterial kan även analyseras, ibland helt utan rening. Tekniken är inte
heller känslig för ändring av saltkoncentration, pH eller andra störningar och hela celler kan
studeras [18]. För att läsa mer om tekniken, se Bilaga 3.
2.2.4 Surface plasmon resonance
Surface plasmon resonance, SPR, är en teknik uppbyggd av en prisma, ett dielektrikum med
en metallyta av guld och till ytan är ett lager med antikroppar fästa [19]. Detektionen sker
genom att ljus faller in mot prismat och om inbindning till antikropparna har skett förändras
utfallsvinkeln på ljuset. Denna förändring av vinkeln är proportionell mot vikten av de
analyter som bundit in [19]. För att inbindning till antikropparna ska ske flödas analyterna
över chipet i fyra separata kanaler. Två idag stora tillverkare av instrument som nyttjar SPR är
Bio-Rad och GE Healthcare. För att läsa mer om tekniken, se Bilaga 4.
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2.3 Resonemang kring teknikerna
Nedan förs en diskussion om tekniken bakom LigandTracer® samt dess främsta styrkor och
utvecklingsmöjligheter. LigandTracer® jämförs även med andra detektionstekniker för att
besvara frågeställningarna.
2.3.1 I vilka steg vid framställning av terapeutiska antikroppar är LigandTracer®
bäst lämpad?
Vid framställning av antikroppar ingår följande övergripande steg: rena fram antigen,
immunisera värddjur, rena fram antikroppen, screena antikropparna samt välj ut de som är
bäst lämpade för vidare studier.
Det finns inget standardiserat sätt att välja ut och rena fram önskad antigen, detta kan endast
göras empiriskt genom att injicera antigenet i värddjuret [20] och observera om antikropp
bildats. Därmed går det att fastslå att LigandTracer® inte går att använda i processen att välja
ut antigen.
Vid framreningen av antikroppen separeras rester från celler, joner och liknande, bort.
Reningen utförs med olika typer av kromatografimetoder och då bland annat separation med
avseende på affinitet. Antikroppar kan inte detekteras direkt i provet eftersom det i
LigandTracer® används inmärkning som specifikt binder in till det man vill detektera. Denna
specificitet kan inte garanteras om provet är orent eftersom risk finns för inmärkning av andra
komponenter än de önskade.
När reningen är klar utförs vanligtvis affinitetsstudier av antikropparna med ELISA eftersom
tekniken erbjuder high-throughput, kan screena flera antikroppar samtidigt och är standard att
använda i sammanhanget [21]. För mer information, se Bilaga 5.
LigandTracer® kan i dagsläget inte erbjuda high-throughput eller studier av flera antikroppar
samtidigt, därmed kan den inte ersätta ELISA. Affinitetsstudierna utförs flera gånger, först
med testblödningar av djuret och slutligen för att välja ut flera antikroppskandidater. Sedan
tillverkas hybridom av antikroppens motsvarande B-lymfocyt. Phage display technology är en
alternativ teknik för framställning av antikroppar från respektive B-lymfocyter. Ytterligare
information om antikroppstillverkning finns i Bilaga 6. Om LigandTracer® används innan
hybridomtillverkningen för att välja ut de bäst lämpade antikropparna, skulle mängden
producerade hybridom reduceras.
LigandTracer® har en stor fördel jämfört med andra tekniker då metoden är mycket känslig.
I dagsläget används instrumentet för att studera inbindning av färdigutvecklade antikroppar
till membranproteiner. Tekniken bakom LigandTracer® erbjuder även möjlighet att se hur
själva inbindningen sker och inte bara att den har skett. Paralleller kan dras till
interaktionstiden för olika läkemedel. Exempelvis är det önskvärt att sömnmedel har en snabb
och kort interaktionstid medan huvudvärkstabletter bör ha en långvarig effekt [6].
LigandTracer® kan därför användas som ett kvalitetssäkrande steg i antikroppsprocessen då
validering av antikroppen och dess inbindning är mer precis än andra tekniker som är standard
idag. Instrumentet särskiljer sig även då den gör studier på cellvävnad och antikroppsaffintiet,
något som fler företag har som alternativt bruk och inte som standard.
Ridgeview Instruments AB har även utvecklat mjukvaran TraceDrawer™ för att utvärdera
data. Mjukvaran används inte bara av Ridgeview Instruments AB utan även av andra aktörer
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så som Attana AB. TraceDrawer™ kan även anses vara en av företagets styrkor, då andra
aktörer är intressenter av mjukvaran.
Det är i de ovannämnda aspekterna som LigandTracer® är konkurrenskraftig och det är också
där Ridgeview Instruments AB bör fortsätta marknadsföra sig.
2.3.2 Vilka är de främsta styrkorna LigandTracer® har?
LigandTracer® är ett känsligt instrument relativt sina konkurrenter [4] och kan detektera
interaktioner med låg affinitet. Information om inbindningarna är viktiga för att få en
helhetsbild av cellens ytprotein. Nackdelen med exempelvis SPR är att den bara konstaterar att
inbindning av ligand har skett till chipytan, men inte hur [4]. Då inte hela celler är fästa på ytan
fås endast information om affiniteten receptor-ligand och inte hur den faktiska inbindningen
till celler skulle se ut. I kombination med det höga priset på de SPR-baserade instrumenten
blir LigandTracer® ett attraktivt alternativ.
En annan aspekt av känsligheten är hur själva detektionen går till. Tekniken SPR har i
jämförelse med tekniken bakom LigandTracer® en låg känslighet för inbindning av
molekyler med låg vikt [22] då detektionen är viktbaserad och inmärkningsfri. Det innebär att
instrumentet inte kan detektera med samma detaljrikedom som LigandTracer®.
LigandTracer® kan även analysera små molekyler, vilket ofta är av intresse. Dessa kan vara
svåra att märka in med fluorescens då markören är stor samt att detektionen kan påverkas av
faktorer som kyla, pH och ljus [6]. Då kan istället radionuklider användas då de inte påverkas
på samma sätt av dessa faktorer. Eftersom instrumenten inte kräver någon övervakning
minskas den laborativa tiden drastiskt [6]. Det krävs inte några tvättar och liganden får
självmant lossna från cellerna, då minimeras även här det laborativa arbetet [6].
Kravet för körning med en produkt från Ridgeview Instrument AB är att cellerna måste vara
förankrade i Petriskålen, vilket resulterar i att det går att utföra experiment på vävnader och
inte bara på enskilda celler. Detta kan vara en god fördel då betingelserna för studier bör vara
så lika in vivo som erbjuds även av bland annat Q-sense [23] som kan vara en god fördel då
betingelserna för studier bör vara så lika in vivo som möjligt [6]. Med Q-Sense går det bara att
studera en cellinje åt gången på varje sensor [23]. Vill man istället studera flera cellinjer
samtidigt, är det således bättre att använda sig av LigandTracer® som klarar av upp till fyra
cellinjer. Dessa behöver man inte heller räkna då mjukvaran TraceDrawer™ utför alla
beräkningar. Mjukvaran kan också avslöja om experimentet utförs med felaktiga
koncentrationer [6]. Även teknikerna SPR och Octet® kan användas sig av detektion på
membranstrukturer. Med SPR kan man fästa ett bilager av intakta membraner genom OSR,
on-surface reconstruction [19] och fortéBIO som tillverkar Octet® har även de en variant där
lipidpartiklar fästs in till chipytan. Då dessa inte studerar naturliga celler borde det vara mer
fördelaktigt att använda LigandTracer®.
Ytterligare en fördel med LigandTracer® är att det är ett instrument med mycket lite
bakgrundsbrus eftersom detektionen sker på den yta som roterat upp från vätskan. Detta
betyder att de antikroppar som inte bundit rinner av i mycket stor utsträckning [4]. Det
bakgrundsbrus som återstår redigeras efter avslutat experiment med hjälp av TraceDrawer™
[6]. Inför körning går det även att manuellt ställa in mätanpassningar, så som antal stopp för
detektion, och den som laborerar bestämmer själv när experimentet är färdigt.
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2.3.3 Går det att studera flera antikroppar samtidigt med LigandTracer®?
Nej, LigandTracer® är begränsad till att studera en antikropp i taget, men tack vare
Petriskålens dimensioner är antalet cellinjer som kan undersökas samtidigt fyra stycken [6].
2.3.4 Kan LigandTracer® spara tid och reagens jämfört med andra metoder på
marknaden?
Kostnad i jämförelse med andra metoder
Instrumenten som använder sig av SPR kan kosta 234 000-2 000 000 kr baserat på
dollarkursen i november 2012 [19][24]. Priset på LigandTracer® varierar beroende på typ
men samtliga kostar under 450 000 kr [6]. LigandTracer® är således ett relativt billigt
instrument.
LigandTracer® använder Petriskålar vid detektion medan många konkurrerande metoder
istället använder speciella chip med exempelvis guldyta. Chipen kostar 375-3400 kr styck för
SPR och 400-1300 kr för en sensor från Q-sense [25]. Många av dessa chip är en engångsvara
men vissa går att återanvända. Experiment måste dessutom valideras [4] vilket resulterar i att
flera sensorer måste användas och med det ökar kostnaderna. Det krävs även olika typer av
sensorer för olika typer av interaktioner. Petriskålarna till LigandTracer® är inte specialgjorda
utan kan införskaffas från extern återförsäljare, till skillnad från sensorerna som respektive
företag tillhandahåller [6]. Inköpskostnaden för Petriskålar är försumbar i sammanhanget.
Mängden reagens begränsas med LigandTracer® [4] då inga tvättar eller andra förberedande
steg krävs. Till Petripskålen tillsätts 2-3mL cellmedium och till det dess inmärkta ligand.
Bindningsaffiniteten mellan ligand och antikropp avgör mängd men för en antikropps-assay
krävs 1-10 µg/mL i 3mL vätska, så per körning åtgår 3-30 µg ligand [6]. I brunnarna på 96brunnarsplattan i Octet® är mängden analytlösning normalt 180-200 µL per brunn
koncentrationen av antikroppar 5 µg/mL [25]. Octet® erbjuder dock en variant av sin teknik
med en lutande platta för att på så vis inte behöva fylla en hel brunn och därmed minska
mängden analyt. Denna applikation kräver endast 40 µL reagens per brunn, jämförelsevis med
den horisontella plattan i Octet® som kräver 100 µL [25]. Dessa plattor innehåller dock 384
brunnar, vilket innebär att den totala mängden analytlösning ändå är närmare 16 mL. Detta
innebär att för analysen med lipopartiklar åtgår 80 µg analyt, mer än dubbelt så mycket som
för LigandTracer® baserat på en körning med maximal koncentration ligand.
Bland instrumenten som baseras på SPR, kräver ProteOn XPR36 95 µL prov och
motsvarande för Biacore T200 är 20-50 µL [19]. Här används 30 µg/mL antikroppar [26]
vilket innebär en ungefärlig åtgång av antikroppar på 1-3 µg. Detta är i samma område som
LigandTracer® vid tillfällen då hög spädning av proven krävs.
De QCM-baserade instrumenten från Attana AB kan variera mellan 100-235 µL prov till
mindre än 50 µL prov, detta beroende på instrument. Analytkoncentrationen som flödas är 25
µg/mL vilket ger en mängd på 12,5-58,75 µg [27]. Den största skillnaden i kostnad för
reagens är dock vid prepareringen av Petriskålar respektive chip eller moduler. Där leder det
minimerade antalet tvättar till drastiskt minskade kostnader. För att läsa mer om detta, se
protokoll för LigandTracer® [9] och exempelvis SPR i Bilaga 4.
Vid användning av Octet®RED tillkommer en kostnad för inköp och förankring av
membranfragment i form av lipopartiklar, något som användare av Ridegeview Instuments
AB:s apparatur undgår då naturliga celler används.
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Hur väl lipopartiklarna kan representera ett verkligt membran kan ifrågasättas, då det inte är
en hel cell utan skapade fragment.
Då arbetsinsatsen för laboranten kan reduceras i och med att LigandTracer® är automatiserad
är följden av detta är att användarna sparar in på sin arbetskostnad [6][4]. Denna faktor nämns
oftast som det steg i antikroppsutvecklingen som önskas att minimera och är därmed en av de
viktigare kostnadsaspekterna.
Tid i jämförelse med andra metoder
Tidsapekten kan delas in i två huvudkategorier, förbehandling samt detektionstid.
Det förberedande steget som måste göras inför körning med LigandTracer® är att preparera
Petriskålen med cellinjerna och inkubering sker över natt. Ligandimmobiliseringen till
metallytan för SPR och kontrollen tar 3-6 h. En preparering av chipytan för proteiner i SAW
tar 9 min där aktivering av chipytan, immobilisering av membranproteinet och cappning av de
obundna platserna ingår. Inbindning av liganden till membranytan tar sedan kring 15 min
[28]. Den aktiva arbetstiden för laboranten minskar således eftersom inkuberingen sker utan
tillsyn och inga övriga förberedelser krävs.
Vad gäller detektionstid kan exempelvis Biacore T200 köras 48 h utan tillsyn men en hel
körning med SPR kan ta allt från 10 min till ett dygn beroende på interaktion. Vid analys med
lipopartiklar i Octet®RED är den totala tiden dryga 3h. Stegen involverar tvättningar,
infästning av lipopartiklarna och till slut mätningarna av baslinje och dissociation [29].
Detektionen av dissociation vid användning av Octet®RED är i detta fall 0,5 h men kan pågå
upp till 4 h. Vad gäller detektionstid har förvisso LigandTracer® mycket längre detektionstid,
från 7 h upp till ett dygn, men eftersom hela förloppet följs erhålls en komplett bild av
interaktionen. Detta långa förlopp missas i andra tekniker där körningen standardiserats till
mycket kortare tidsrymder. Beroende på de komplex man undersöker finns olika viktiga
förändringar som kan följas och studeras, något som bör vara av intresse inom
läkemedelsutveckling. Att det endast krävs få pipetteringssteg, innan start av studien, sparas
också mycket tid.
Tabell 1 Jämförelsetabell
Sammanställd tabell över nämnda parametrar

LigandTracer

SPR

QCM

SAW

BLI

Aktiv
prepareringstid (h)

-

3-6

0.33

0.33

0.5

Detektionstid (h)

8-24

0.6-24

-

-

3-4

< 450 000

234 000- 2
000 000

-

-

-

-

375-3400

400-1300

-

-

Temperatur (oC)

7-37

4-40

-

Detektionsyta

Celler och
vävnader

4-40
Antikropp
samt
membran

Antikroppar

Membran

4-40
Antikropp
samt
membran

Detektionstyp

Inmärkning
fluorofor eller
radionuklid

Vikt

Vikt

Vikt

Tjocklek
på lager

Tvättar

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Instrumentkostnad
(kr)
Chip eller
modulkostnad (kr)
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2.3.5 Utvecklingsmöjligheter för LigandTracer®
En utvecklingsmöjlighet för LigandTracer® är att utöka antalet cellinjer i Petriskålen för att
möjliggöra fler parallella studier. Skålen skulle exempelvis kunna utrustas med mindre
begränsade områden för celltillväxt. Dessa skulle kunna avgränsas genom nedsänkningar eller
mindre förhöjningar. Dock måste möjligheten för rotation och avrinning av vätskefasen
fortfarande garanteras. En utveckling av LigandTracer® med avseende på high throughput
skulle göra att Ridgeview Instruments AB skulle kunna mäta sig med företag som Q-sense,
fortéBIO och Attana AB i den aspekten.
LigandTracer® är ett mycket känsligt instrument och eftersom att celler är dynamiska samt att
receptorer kan röra på sig i viss utsträckning, kan instrumentet känna av det. Detta innebär att
samma resultat inte alltid erhålls, trots identiska körningar [4]. En förbättring skulle kunna
baseras på en vidareutveckling av TraceDrawer™ så registreringen av interaktioner dessutom
beror av celldynamik och receptorers rörelsemönster. Detta skulle kunna inkluderas i
bakgrundsbruset som automatiskt tas bort i slutet av experimentet.
QCM och SPR kan detektera serum som har låg reningsgrad eftersom liganderna som
detekteras är oinmärkta. I samtliga detektionstekniker bör ena molekylen vara framrenad för
att detektera interaktionerna på ett tillförlitligt sätt. LigandTracer® erbjuder i dagsläget
detektion på levande celler och därmed bör liganden vara framrenad. Detta till skillnad från
QCM och SPR där den immobiliserade liganden är framrenad och liganden kan detekteras vid
låg reningsgrad, i detta fall serum. LigandTracer® skulle därmed kunna uppnå optimala
förhållanden, det vill säga både levande celler samt serum om inmärkning kunde ske på både
liganden och på receptorn i cellen. [6].
Ett efterfrågat verktyg inom cancerforskning är att kunna detektera interaktioner mellan
mindre antikroppsfragment och sfäroider, vilket är en samling celler som tillsammans
påminner om en tumör [4]. Utvecklingspotential för LigandTracer® ligger i att tillhandahålla
ett bekräftande steg om inbindningsspecificiteten av fragmenten till sfäroiderna innan vidare
användning i terapeutiska sammanhang. De små fragmenten skulle kunna märkas in med
radionuklider för att möjliggöra detektion utan att förstöra strukturen.
2.3.6 Slutsats
LigandTracer® är en serie lättanvända instrument som förbrukar reducerad mängd material i
form av reagens och en minskad laborationstid jämfört med andra vanliga metoder inom
antikroppsutveckling. Instrumenten kan detektera små som stora ligander och dess inbindning
till naturliga cellytor som på så vis speglar verklig interaktion i kroppen på ett mer detaljerat
vis än andra tekniker som idag finns på marknaden. Instrumenten är dessutom relativt billiga
och mycket känsliga. Ridgeview Instruments AB och Ridgeview Diagnostics AB har
dessutom konkurrenskraftig mjukvara TraceDrawerTM och tekniken Interaction Map®.
Vi tror att LigandTracer i framtiden kan användas som komplimenterande steg i flertalet delar
av antikroppsprocessen då den kan validera inbindning till cellytor i detalj. Detta är även
användbart inom stora medicinska områden så som cancerforskning. Om exempelvis
inbindning och analys av sfäroider möjliggörs kan detta öppna upp och bredda marknaden för
LigandTracer®.
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5 Bilaga 1. BLI
5.1.1 fortéBIO
fortéBIO är en division inom Pall Life Sciences med huvudkontor i Californien, USA [30].
De har utvecklat Octet®-plattformen som är ett bänkinstrument för inmärkningsfri
kinetikanalys och affinitetsbestämning för exempelvis antikroppsval och epitopkartläggning.
Förutom mätinstrumentet får köparen med en bärbar dator och mjukvara som inkluderar
kinetik och kvantifieringsanalys [14]. fortéBIO anser sin teknik, BLI, jämförbar med bland
annat SPR och ELISA.
5.1.1.1 Detektionen
Teknologin BLI, BioLayer Interferometry, baseras på att exempelvis antikroppar binds in till en
sensoryta där sedan analyt som finns i brunnarna binder in och bildar ett biologiskt lager. Vitt ljus
sänds in i glasfiber som sedan reflekteras tillbaka i två faser. Den ena fasen är mellan glasfibern
och det biologiska lagret, medan det andra är från antikroppsytan och analytlösningen.
Reflektionen av de vågmönster som skapas, det vill säga förändringen i våglängd av ljuset,
detekteras [15], se Figur 2. De olika faserna kan antingen bilda konstruktiv interferens eller

destruktiv interferens i det blå respektive orange ljusspektrat. Dessa vågors relativa amplitud
plottas och bildar basen för analysen med BLI-teknologin [31].
Om inbindning sker, förlängs längden på reflektionen från ljuset i fasen mellan biolagret och
analytlösningen jämfört med den andra fasens reflektion som är oförändrad. Med fler
inbindningar som sker, förskjuts plotten av vågorna mot höger medan när dissociation sker faller
plotten tillbaka mot vänster [31]. BLI ger, beroende på hur tjockt det biologiska lagret av

analyt-antikropp är, olika våglängder som är ett direkt mått på tjocklek av lagret. Ändringar i
våglängd motsvarar inbindningarna och dissociationen som sker [15].
Analyter som inte bundit in till antikropparna, refraktionsindex för mediet och ändringar i
flöde påverkar inte metodens fiberoptik utan det är endast association och dissociation som
ger utslag. Eftersom tekniken inte baseras på flödescytometri minimeras även underhållet av
instrumentet. BLI-tekniken går även att använda på exempelvis obehandlade lysat och
cellmedium [15]. Med Octet® kan kinetisk screening göras med 96 prover på 2h och
proteinkvantifiering 96 prover på 30 min [14]. Maskinen kan också köras med olika
temperatur, från 4-40 °C.

Figur 2
BLI-teknologin A) Vitt ljus sänds ned genom glasfibern. B) Reflektionen av ljuset från de två faserna bildar
antingen konstruktiv interferrens i det blå ljuspektrat eller destruktiv interferrens i det orange. Ändringarna i
våglängd motsvarar inbindning och dissociation mellan antikropp och analyt C) Brunn med analytvätska i
vilken BLI-sensorn är nedsänkt. [15]
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5.1.1.2 Inbindning och detektion av membranprotein-antikropp
Eftersom membranproteiner är det största målet för farmaceutiska läkemedel är det mycket
intressant att studera dessa. Detta kan göras med instrumentet Octet®RED där inbindningen
av antikroppar till ett lipidlager med uttryckta membranproteiner fästa på biosensorn studeras.
Lipidpartiklarna är 150 nm stora och består av naturliga cellmembraner, hela celler behöver
således inte studeras. Lipidpartiklar med målprotein och antikroppars inbindning till dessa
proteiner detekteras i 96- eller 384-brunnarsplattor [29]. För detta behövs 180-200 µL prov
per brunn jämfört med 100 µL för 384-brunnarsplattan. Koncentrationen av antikroppar är 5
µg/mL [25]. kon, kdiss, kD samt koncentration analyseras i realtid i BLI-biosensorn med syfte
att få fram läkemedelskandidater på ett snabbare och billigare sätt samt med högre throughput
än andra vanliga tekniker [29].
Det första som görs är att lipidlagret fästs på biosensorytan. Detta tar 30 min och det krävs 1-7
enheter av membranprotein per brunn vilket motsvarar en koncentration av lipopartiklar på 110 µg/mL. Efter detta tvättas sensorn i 45 min för att inga rester som inte bundit ska finnas
kvar. När detta är klart sker första detektionen för att få en baslinje till analysen. Efter detta
mäts först proteinets och antikroppens associationskinetik under cirka 5 min, beroende på hur
snabb inbindning det är till ytan, och sedan dissociationskinetiken under 30 min. En hel
körning tar 3h och 7 min där de mest tidsödande stegen består av tvättar, uppmätning av
baslinje samt mätning av ligandens dissociation från lipidlagret. Kinetikmätningen kan dock
göras upp till 4 h om så önskas [32].
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6 Bilaga 2. Quartz crystal microbalance
Quartz crystal microbalance, QCM, är en teknik för att mäta protein-proteininteraktioner i
realtid. Interaktionerna som studeras med QCM kan undersökas utan inmärkning av
exempelvis fluorescens eller radionuklider.
Tekniken baseras på att kvarts erhåller en egenskap som förändrar det mekaniska arbetet till
elektricitet [11]. Denna egenskap kallas piezoelektriska kraften. Sensorn som detekterar
interaktionen består av en kvartskristall som fästs mellan två elektroder, som skapar ett
elektriskt fält i kristallen. Normalt består elektroderna av guld, men de kan även bestå av
exempelvis silver eller platina. En alternerande ström tillsätts till kristallen som resulterar i att
kristallen utvidgas för att sedan återgå till dess normala storlek. Detta studeras genom att mäta
frekvensen kristallen oscillerar med, vilket är kristallens grundfrekvens [11].
QCM detekterar interaktioner genom att mäta frekvensskillnader då frekvensen ändras när en
massförändring sker på kristallytan, massförändringen är proportionell mot
frekvensförändringen [16]. Då antigener och antikroppar studeras, fästs antigenet på sensorn
och antikroppar flödas över kristallen [33]. Enligt protokoll tar immobilisering av liganden på
sensorn, 16 h och 20 min alternativt 17 h och 20 min [33]. Tiden varierar beroende på om
liganden har fria aminogrupper.
Det finns även ett alternativ till den traditionella QCM, ”quartz crystal microbalance with
dissipatation monitioring”, QCM-D [17]. QCM-D möjliggör detektion av strukturella
egenskaper i form av viskoelasticitet.
6.1.1 Attana AB
Attana AB är ett Stockholmsbaserat företag som registrerades 2002 [34] som utvecklar
biosensorer. De använder sig av QCM som bland annat mäter kinetik och affinitet mellan
protein-protein interaktioner så som antikroppar och dess antigen. Både monoklonala och
polyklonala antikroppar kan studeras [34].
Attana AB tillhandahåller två olika apparaturer; Attana Cell 200 och Attana 200 [35]. Attana
Cell 200 är en uppgradering av Attana 200. Inget av instrumenten kräver hög reningsgrad på
de proteiner som ska detekteras vilket innebär att även serum kan studeras [35]. I Attana Cell
200 kan även hela celler fästas på chipet. Detektionsvikten är från 1000 Da och
flödeshastigheten är 1-150 µL/min [36]. Detektionsvikten och flödeshastigheten är densamma
för Attana 200.
Attana 200 samt Attana Cell 200 erbjuder high-throughput med upp till 192 prover att
analysera på samma gång. A100 C-Fast kan dock inte detektera serum. Provmängden är
mindre i A100 C-Fast och Attana 100, för detektion krävs minst 50 µL prov jämförelsevis
med Attana 200 och Attana Cell 200 behöver mellan 100-235 µL prov för detektion.
Attana cell 200 systems väger 26 kg, exkluderat datorn, och är kompatibel med Windows XP
[37]. Ridgeview Instuments AB tillhandahåller mjukvaran TraceDrawer™ till Attana AB
[38].
6.1.2 Q-Sense AB
Q-sense är ett företag som detekterar proteininteraktioner med hjälp av QCM-D och är
baserade i Västra Frölunda, Göteborg [39][40]. Enligt allabolag.se är företaget avregistrerat,
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men kvar finns moderbolaget Biolin Scientific AB. Biolin Scientific AB refererar till Q-sense
på dess hemsida [35].
Q-Sense har flera olika instrument som klarar av en, fyra eller åtta moduler samtidigt, vilket
möjliggör high-throughput [41]. Varje modul innehåller en sensor som kan anpassas efter
exempelvis behov, med exempelvis önskvärt pH eller His-tag-capturing. Modulerna kan
också anpassas temperatur- och fuktighetskontrollerade och finns i olika varianter [23]. I en
prislista från 2007 [25] kan det noteras att en sensor kan kosta från ca 400-1300 kr, baserat på
dagens valutakurs [42].
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7 Bilaga 3. Surface acoustic wave
7.1.1 SAW Instruments GmbH
SAW Instruments GmbH är ett tyskt företag som initierades vid Center for Advanced
European Studies and Research i Bonn år 2000 [43]. 2006 skapades första SAW
biosensorprodukten sam® och försäljning av dessa påbörjades. Företaget utvecklar, förutom
sina sam®-instrument för detektion, även mjukvara för att utvärdera resultat från mätningar
gjorda med tekniken.
7.1.1.1 Tekniken
SAW, surface acoustic wave, är en inmärkningsfri realtidsteknik som baseras på att ett chip
detekterar viktförändring vid inbindning. Chipet kan tillverkas av bland annat guld,
streptavidin och andra ytbeläggningar som möjliggör immobilisering. Ytan oscillerar då
akustiska vågor skapas i det piezoelektriska materialet och beroende på hur mycket som
binder in till chipet förändras den akustiska vågen och data om inbindning erhålls [18].
Massförändringarna skiftar vågens fas och amplitudens ändring ger konformations-,
viskositets- och elasticitetskaraktäristika för interaktionen [18]. SAW Instruments GmbH ser
sina främsta styrkor som att deras analys med sam® ger strukturinformation, råmaterial kan
analyseras i vissa fall även utan rening. Tekniken är inte känslig för ändring av
saltkoncentration, pH och andra störningar [18].
7.1.1.2 Inbindning till biosensorn
Inbindningen till biosensorn sam® sker med artificiella membranytor som immobiliseras till
en array på chipet [28]. I arrayen kan interaktion mellan membranytorna och andra ytor med
membranbindande protein till exempel ske. Sensorchipets ytor består vanligen av antingen
guld, SiO2 eller TiO2. Dessa kan sedan testas för olika membran för att jämföra bindning,
eftersom vissa binder bättre till vissa ytor än andra [28]. När membranformningen till chipet
skett är biosensorn klar för användning [28].
Inbindning av hela celler kan ske till chipen, något som bland annat gjorts med
bröstcancerceller, då antikroppar användes för att verifiera att rätt celler bundit till ytan [26].
Mätningarna som sedan gjordes med sam®5-biosensor visade att antikropparna påvisade
affinitet och mängd i förhållande till cellerna [26].
För att studera inbindning av membranproteiner används sam®X-biosensorn. Först sker en
aktivering av chipytan där oberoende injektioner på två chip med vardera 4 kanaler kan ske.
Sedan immobiliseras membranproteinerna genom kovalent inbindning till sensorchipet och efter
det sker en capping av de icke inbundna platserna på ytan [28]. Sedan görs en

vesikelimmobilisering och sist mäts affiniteten av membranbindande protein. En körning med
30 µL/min tar 9 min för protein där aktivering, immobilisering och capping ingår [28]. I
dataanalysen är det sedan möjligt att själv välja vilka uppmätta parametrar som bör utvärdera.
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8 Bilaga 4. Surface plasmon resonance
Surface plasmon resonance är en väl utbredd teknik inom området inmärkningsfri detektion.
Företag som utvecklat produkter baserade på tekniken är bland andra GE Healthcare med sin
apparatur Biacore och Bio-Rad som tillverkar ProteOnTMXPR36.
8.1.1.1 Tekniken
Surface plasmon resonance, SPR, är en detektionsteknik där ändring av vinkeln mellan
infallande och utgående ljus påvisar inbindning av exempelvis protein-ligandinteraktioner.
Ljuset har en sådan infallsvinkel att när den träffar ett dielektrikum av metall, glas och guld,
inträffar totalreflektion [19]. Då exciteras elektroner och ytplasmoner uppkommer.
Ytplasmoner är små elektromagnetiska vågor som har förmågan att ändra reflektionsvinkel på
det ljus som faller mot prismat när ligander binder in och det är på denna förändring
detektionen baseras [19]. På dielektrikets guldsida fästs ligander på ett monolager av alkyltiol
samt ett dextranlager, se Figur 3. Dessa lager påverkar inte signalen som mäts utan är en
nödvändighet för immobiliseringen [19]. Inga tvättar eller andra inkubationssteg krävs för att
göra lignadinbindningen till lagret.
För att vinkeln på det ljuset ska förändras krävs det att inbinding till ligand sker [19]. Därför
flödas analyten förbi de immobiliserade liganderna i en flödescell. Den förändring som sker i
vinkel på det utgående ljuset är proportionell mot vikten av de inbundna analyterna.
Flödeshastigheten i flödescellen är 1-100 µL/min och mängden prov som krävs är mellan 2080 µL. Detektionen kan antingen ske med en position sensing detector, PSD, eller en chargecoupled device, CCD [19].

Figur 3
Detektion med SPR vid inbindning med antikroppar [44]

8.1.1.2 Immobilisering av ligand
Ligandimmobiliseringen till SPR-chipet och kontrollen av denna tar kring 3-6 h [19] och
liganderna kan fästas till chipet på 3 sätt [19]. Denna typ av inbindning som används då
antikroppar ska immobiliseras är direkt kovalent inbindning av liganden till ytan. Ibland sker
detta med hjälp av exempelvis aminer, tioler och aldehyder, där amin-immobiliseringen är
enklast att utföra [45]. Vid en kovalent inbindning är pI- och pH-kontroll viktigt eftersom det
kan orsaka att liganden inte beter sig på önskat vis utan lossnar från ytan. Det är även viktigt
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att några icke specifika bindningar eller aggregeringar inte uppkommer samt att för många
ligander fäster [19]. Detta kan innebära att analyten sedan får problem att binda in.
Det andra tillvägagångssättet är indirekt ickekovalent inbindning via kopplande
högaffinitetsmolekyler. Molekyler som används i detta fall kan till exempel vara monoklonala
antikroppar, avidin-, biotin- eller His-taggade rekombinanta proteiner [19]. Då är molekylen
kovalent bunden till ytan och sedan ickekovalent bundna till liganden.
Den tredje typen av inbindning är membranproteinförankrande agens. Denna metod kan
användas för att exempelvis studera G-kopplade proteiner då ett bilager av intakta membraner
kan fästas på ytan. Tekniken kallas för OSR, on-surface reconstruction [19].
Vid immobilisering av ligander behövs olika koncentration av ligand i lösningen. Streptavidin
kräver hög koncentration med 200 µg/ml medan IGF endast kräver 50 µg/ml. Volymen som
injiceras är mellan 10-30 µL och för regenerering behövs 100 mM HCl [46]. När amingrupper
används för immobilisering förbrukas 200 µL 0,1 M NHS, 0,4 M EDC, 1 M etanolamine
hydrocloride och 100 mM HCl. Flödespumpen fylls med HBS 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl,
3,4 mM EDTA och 0,05 % surfaktant P20. När chipet preparerats med HBS tillsätts 70 µL
EDC och 70 µL NHS samt 30 µL dextran till det som ska bygga upp matrisen på ytan.
Proteinlösningen och 35 µL etanolamid tillsätts sedan, den senare för att avaktivera de platser
till vilka karboxylgrupper ingen inbindning skett [46].
8.1.1.3 Detektionen
En körning med SPR tar olika lång tid beroende på kinetiken hos det studerade provet och
olika apparater. Processen är dock automatiserad och exempelvis kan Biacore T200 köras upp
till 48 h utan tillsyn. Det resultat som användaren får vid studie av ligand-analytinteraktioner
är i form av ett sensogram. Det är en plott med respons units, RU mot tid där exempelvis 1000
RU motsvarar skillnad i vinkel på 0,1 grader [19].
Det finns flera olika tillverkare av maskiner som använder sig av SPR-tekniken. Biacore T200
från GE Healthcare detekterar i temperaturer mellan 4-45 °C och klarar körningar med allt från
små molekyler, så som läkemedelskandidater, till större proteiner. Multipla interaktioner med ett
och samma epitop kan också göras genom att olika antikroppar bekräftar varandra [47]. Den har

4 flödesceller, väger 60 kg och har en analytvolym som är en standardiserad injektionsvolym
samt 20−50 µL, hur mycket beror på applikation. Flödeshastigheten är allt från 1 till 100
µL/min [19] och koncentrationen antikroppar 30 µg/mL [26].
Bio-Rads produkt ProteOn XPR36 har en molekylviktsdetektion för molekyler som väger mer
än 201 Da. Interaktionsarrayen går bland annat att använda för antikroppsscreening, proteinprotein interaktion samt protein-nukleinsyra interaktion och deras kinetik. Flödeshastigheten
är 20-200 µL och analytvolymen 95 µL. Maskinen kan köras mellan 15-40 °C och väger 85
kg [19].
SPR-chipen är dyra och kostar allt från 375-3400 kr styck, dock kan de ofta återanvändas.
Själva maskinen kan kosta 234 000-2 000 000 kr [19].
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9 Bilaga 5. Enzyme-linked immunosorbent assay
Enzyme-linked immunosorbent assays, ELISA, är en teknik för att detektera en antigen eller
en antikropp. Det finns olika typer av ELISA, men principen för dem är densamma. Exempel
på olika typer av ELISA är direkt, indirekt samt två typer av sandwich ELISA. Sandwich
ELISA är den vanligaste tekniken.
För att detektera antigen med sandwich ELISA, adderas en antikropp till en polystyrenplatta
med 96 brunnar [48]. Antikropparna som adderas fästs i brunnarna och en blockerande buffert
tillsätts för att blockera ofyllda brunnar och därigenom minimera bakgrundsbrus. Därefter
adderas antigen som binder till antikroppen som i sin tur adderats till plattan. Sedan tillsätts en
antikropp som binder till antikropp-antigen-komplexet. Det är i det kommande steget som de
två typerna av sandwich ELISA skiljer sig åt. En antikropp som är inmärkt med enzym
tillsätts till komplexet. I den andra typen av sandwich ELISA tillsätts en antikropp utan
enzym och därefter tillsätts ännu en antikropp vilken är inmärkt med enzym. Det avslutande
steget i samtliga ELISA-varianter är att addera ett enzymsubstrat till komplexet.
Enzymsubstratet initierar en reaktion som genererar en färgändring [21], se Figur 4.
Vid direkt ELISA fäst en antigen i brunnarna på polystyrenplattan och därefter adderas en
antikropp som är inmärkt med enzym. Vid indirekt ELISA är inte den första antikroppen inmärkt
med enzym utan en andra antikropp vilken är inmärkt med enzym [49].

Figur 4
Sandwich ELISA: 1, Antikropp fästs i brunn. 2, Antigen fästs till antikropp. 3, Antikropp fästs till antigen. 4, En
andra antikropp inmärkt med enzym fästs till antikropp.

Substratet väljs beroende på hur resultatet ska mätas. Substat-enzym reaktionen kan producera en
produkt som är färgad, fluorescerande eller som avger synligt ljus, chemiluminiscens. Då
reaktionen ger en färgad produkt, mäts absorbansen i en spektrofotometer i respektive brunn. Vid
val av chemifluorescens erhålls en fluorescerande produkt, vilken kan mätas med en fluorometer.
Med chemifluorescens kan kinetiska analyser utföras. Produkten vid chemiluminiscens är ljus,
vilket kan detekteras med en luminometer.

Enligt protokoll tar ELISA minst 8 h vilket innebär stor tidsåtgång. Inkubering kan dock
göras över natt. ELISA använder mycket reagens då många tvättar och inkuberingar utförs.
Ett flertal faktorer kan i varje steg påverka slutresultatet av ELISA, som till exempel pH hos
buffertlösningar, volymen av tvättar och mänskliga faktorn [48].
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10 Bilaga 6. Antikroppar, dess struktur och applikationer
Antikroppar, även kallade immunoglobiner [50], är försvarsmolekyler som finns i organismer
för att angripa främmande substanser, antigener. Antikroppar produceras av en typ av vita
blodkroppar, B-lymfocytceller [51] och alla antikroppar har antigen som den binder till vid
eventuellt försvar. En antigen som framkallar detta försvar hos ett immunsystem kallas
immunogen. För att en antigen ska framkalla immunorespons behöver den ha en originalitet,
hög molekylvikt samt ha en kemisk sammansättning som är tillräckligt komplex [52].
Det är vanligt att antikroppar märks in med radioaktiva ämnen för att kunna följas vid
exempelvis diagnostisering av sjukdomar. I dagsläget finns det flertalet terapeutiska
antikroppar vilka används som läkemedel och U.S. Food and Drug Administration hade fram
till 2011 godkänt 35 olika sorters antikroppsbaserade läkemedel [53]. Antikropparna kan
också märkas in för detektion av inbindning till bland annat hela celler, receptorer och
enzymer [53].
Den idag mest kända tekniken för att tillverka antikroppar, hybridomtekniken, presenterades
för första gången 1975 av Georges Köhler samt Cesar Milstein [50] och baseras på fusion
mellan antikroppar och cancerceller.
10.1.1 Antikroppens applikationer
På senare tid har antikroppar väckt allt mer intresse och har därmed också blivit användbara
inom många områden. De utnyttjas på många olika sätt, exempelvis vid diagnostik och terapi.
I dagsläget är det antikroppsbaserade immunanalyserna det vanligaste och även den snabbast
växande teknologin för analysering av biomolekyler [53].
Det är även vanligt att antikroppar märks in med radioaktiva ämnen för att kunna följas vid
exempelvis diagnostisering av sjukdomar. Antikropparna kan märkas in för detektion av
bland annat hela celler, receptorer och enzymer [53].
Antikroppar har under åren som nämnt också fått en medicinsk applikation. I dagsläget finns
det flertalet terapeutiska antikroppar som används som läkemedel. U.S. Food and Drug
Administration hade fram till 2011 godkänt 35 olika sorters antikroppsbaserade läkemedel. En
av de vanligaste är Herceptin®, som används för att behandla den bröstcancerart som har ett
överuttryck av HER2 [54]. Antikroppar kan också användas vid till exempel.
njurtransplantation för att förhindra att kroppen stöter bort det främmande organet [53].
10.1.2 Strukturell information om antikroppar
Storleken på antikroppar kan variera ifrån 150 till 1000 kD [49]. Området på antigenet där
antikroppen binder in kallas för antigensdeterminant, som är mer känt som epitop [55].
Epitopen består oftast av kortare peptidsekvenser, cirka 5-8 aminosyror, och finns på ytan hos
antigenet.
Strukturen och utseendet på antikroppar påverkar inte bara dess bindningsförmåga, utan även
bindningsspecificitet och den biologiska aktiviteten hos själva antikroppen [50].
Immunoglobinerna, antikropparna, finns i flera olika typer, IgA, IgD, IgE, IgM samt IgG och
alla har i grund och botten liknande strukturer [55].
Den grundläggande strukturen består av fyra olika polypeptidkedjor, varav två större
subenheter, tunga kedjan, och två mindre, lätta kedjan [50]. Dessa subenheter bildar
tillsammans en Y-formad molekyl [50], se Figur 5.
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Figur 5
Schematisk figur över en antikropp [47]

De tunga och lätta subenheterna hos molekylen består av en variabel och en konstant del [50],

vilket ger upphov till olika egenskaper hos antikroppar. I den variabla delen så är det främst
kring position 55, 30 och 95 i lätta kedjan som variationerna sker och därför är just detta
område också den specifika delen hos antikroppen [50].
Hos den Y-formade molekylen så är det “stammen”, Fc-fragmenten, som avgör vilken
biologisk aktivitet antikroppen kommer att ha [50]. Den biologiska aktiviteten påbörjas då
antikropparna binder till respektive antigen och med biologisk aktivitet avses att
antikropparna kan ge upphov till bland annat fagocytos och cellysering [50].
På armarna hos den Y-formade molekylen finns de två Fab-fragmenten, framgments of
antigen bindning, som då också är den specifika delen hos antikroppen och binder till
respektive antigen [50]. Studier har också visat på att Fab-fragmenten utgörs av hela lätta kedjan
och en del av den tunga kedjan [50], se Figur 1.
Antikroppar kan antingen vara monoklonala eller polyklonala. Hur de grupperas beror på
deras egenskaper. En antikropp som endast binder till en specifik antigen kallas för
monoklonal, medan en antikropp som kan binda flera olika epitop kallas för polyklonal.
Att en antikropp kan binda till flera epitop gör den mångsidig. Då en antikropp är polyklonal
så finns det större chans att antikroppen binder till något över huvud taget, tack vare sin
mångsidighet så blir den även applicerbar i t.ex. flera olika detektionsmetoder. Den
polyklonala egenskapen är dessutom en fördel ifall något av de epitopbindande regionerna
skulle skadas, då finns det en chans att några av de andra epitopen fortfarande är intakta [54].
Om en antigen har flera olika epitop så kan också flera olika antikroppar binda till just det
antigenet. Skulle det vara så att fler än två av antigenets epitop är identiska så kan antikroppen
bilda en starkare bindning till antigenet [55].
Monoklonala antikroppar är antikroppar som kommer från samma B-cell. Detta gör att
antikroppen kan binda specifikt till en epitop. Tack vare en monoklonal antikropps specifika
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egenskap kan den används inom läkemedel. Detta eftersom att specificiteten gör att
antikroppen får en målsökande egenskap, då antikroppen hittar sin motsvarande receptor.
10.1.3 Då en antikropp binder
Då en antikropp binder till det specifika antigenet så signalerar cellerna i immunsystemet att
göra sig av med den främmande substansen. Affiniteten av antikroppen för antigenet beror på
vilken typ av bindning som sker [55], detta kan vid intresse mätas med olika sorters
detektionsmetoder.
10.1.4 Framställning av antikroppar med hybridomtekniken
För att kunna isolera en B-lymfocytcell för produktion av en särskild antikropp måste
produktionen av sådana B-celler i en organism påbörjas. Detta kan göras genom att injicera
ett önskat protein, en antigen, i ett värddjur. Djuret kommer då att börja producera antikroppar
mot det injicerade antigenet. Därefter tas B-celler från värddjurets mjälte och cellerna tillsätts
i en kultur av myelomceller, cancerceller, se Figur 6.

Figur 6
Händelseförlopp vid framställning av monoklonala antikroppar [56]

Detta resulterar i att ett hybridom, celler skapade av fusionen av en B- och myelomcell,
bildas. Fusionen kan göras med hjälp av antingen polyetylenglykol som ändrar på
cellväggarnas permeabilitet, ett virus eller elektroporering [50]. Selektion för att hitta fuserade
myelomceller sker genom att cellerna tillväxer i ett selektionsmedium som garanterar att
endast de fuserade cellerna fortlever [50]. För att avgöra vilka av de fuserade hybridomen
som producerar den önskade antikroppen genomförs screening, med enzyme-linked
immunosorbent assay, ELISA [50].
Efter att ha identifierat rätt hybridom placeras detta i tillväxtkultur vilket på så vis tillgodoser
användaren med evig produktion av de önskade monoklonala antikropparna [50].
10.1.4.1 Exempel på tidschema för framställning av monoklonala antikroppar med
hybridomtekniken
Vecka 1: Första immunisering av önskat värddjur
Vecka 2: Andra immunisering
Vecka 4: Testblödning av värddjur
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Vecka 5-6: Tredje immunisering
Vecka 8: Fjärde immunisering
Vecka 9: Testblödning av värddjur
Vecka 10: Cellfusion, det vill säga hybridom + B-lymfocyt
Vecka 12-14: Screening
Vecka 15-16: Subkloning
Vecka 17-18: Screening
Vecka 20-21: Kryobevaring av de tre bästa klonerna [57]
10.1.5 Framställning av antikroppar med phage display technology
Phage display technology är en alternativ teknik till hybridomtekniken för antikroppstillverkning.
Den infattar många biotekniska metoder och används också för att studera monoklonala
antikroppar med hög affinitet [37][3]. Tekniken ger en inblick i hur genotypningen och
fenotypningen samspelar hos bakterier och är en av de viktigaste teknologierna för
antikroppsprocessen [3]. Phage display technology används främst tillsammans med ELISA för
att selektera ut antigener och för att studera bindningar mellan bakterie och ligand [39][37].
Teknologin ger en bättre selektion av antikroppar än hybridomtekniken, vilket har resulterat i att
affiniteten av antikroppar har förbättrats genom åren [3]. Phage display technology är gentemot
hybridomtekniken också en bra teknik att utnyttja för att producera flera kloner under en kortare
period [37].
Specifika peptider eller proteiner undersöks på ytan av vissa speciella stammar av Escherichia
coli [58]. För att kunna använda en bakterie krävs en del förarbete, det mesta av arbetet sker in
vitro eller in situ där bakterien selekteras och märks in [59][60]. I tekniken utnyttjas även en
hjälpfag till värdorganismen, vilken initierar och elongerar transkriberingen och translatering av
vektorn, så att alla viktiga proteiner som används vid DNA-replikation finns med [58].

10.1.5.1 Tekniken
Inledningsvis isoleras en B-lymfocyt från ett värddjur, det enda krav som finns vid val av
värddjur, är att det ska gå att genomföra en PCR på det genetiska materialet [58]. Därefter
isoleras RNA och mRNA görs om till cDNA. cDNAt amplifieras sedan med PCR och
produkterna från denna sätts ihop till en komplett sekvens av intresse. Bakterierna som
används vid transformation, av de kompletta sekvenserna, är främst vissa speciella stammar
hos Escherichia coli [58]. Därefter infekteras bakterien av en hjälpfag, vilken initierar och
elongerar transkriberingen och translatering av vektorn och bildar därmed ett fusionsprotein,
det vill säga en modifierad antikropp med komprimerat DNA [58]. Resultatet från en phage
display technology är antingen en komplett antigen eller ett antikroppsfragment [58].
Phage display technology används främst tillsammans med ELISA för att selektera ut
antigener. Detta för att studera bindningar mellan bakterie samt ligand och därefter kunna
selektera ut antigener [60][58]. Teknologin ger en bättre selektion av antikroppar än
hybridomtekniken, vilket har resulterat i att affiniteten av antikroppar har förbättrats genom
åren [3]. Phage display technology är gentemot hybridomtekniken också en bra teknik att
utnyttja för att producera flera kloner under en kortare period [58].
Några exempel på utnyttjandet av phage display technology är vid Affibody®-framställning
[59].
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10.1.5.2 Affibody®
Vid antikroppsframställning kan man även framställa antikroppsfragment. Dessa är fördelaktiga
då de kan penetrera membran och dylikt, eftersom att större molekyler istället binder till
receptorer på cellytor. Ett exempel på dessa är en Affibody® som är en liten, lätt och robust
molekyl som påminner om en antikropp. Till skillnad från antikroppar och antikroppsfragment

kan en Affibody® syntetiseras med “solid phase technique”, detta beror på att specifika
funktionella grupper kan inkorporeras, vilket inte är möjligt vid syntetisering från naturliga
källor. Molekyler kan också framställas med phage display technology, genom att antigener
framställs via bakteriofagens yta [59].
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