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Det blir allt vanligare att framställa proteiner för att använda som så kallade biofarmaceutiska 
läkemedel. Genom att genmodifiera och odla celler kan man få dem att producera ett önskat 
protein. När nivåerna av proteinerna är tillräckligt höga skördar man cellerna och renar fram 
proteinet. I en sådan process kan komponenter från cellerna, så kallade värdcellsproteiner, bli 
kvar under reningens gång och till slut kontaminera det färdiga läkemedlet. Dessa 
värdcellsproteiner är främmande för kroppen och en låg halt skulle kunna ge upphov till en 
immunrespons hos en patient som behandlas med läkemedlet. Det är därför ytterst viktigt att 
minska nivåerna av värdcellsproteiner så att läkemedlet inte får en oönskad effekt. Företag 
som framställer sådana läkemedel har ett stort intresse av att minska och bestämma 
koncentrationen av dessa proteiner. I dagsläget finns inga uppsatta krav på vilka nivåer av 
värdcellsproteiner som får förekomma i biofarmaceutiska läkemedel. Detta beror på att den 
nivån som är accepterad kan vara olika från fall till fall beroende på hur reningsprocessen ser 
ut, hur stor dosen är och hur läkemedlet administreras. En riktlinje som företagen använder 
sig av är nivåer på 1-100 ppm då biofarmaceutiska läkemedel som blivit godkända av USAs 
läkemedelsverk (FDA) innehållit sådana nivåer. Syftet med detta arbete var att utveckla en 
Biacore™-baserad metod för att koncentrationsbestämma värdcellsproteiner från två olika 
cell-linjer, MDCK-celler, ursprungligen från hundnjurar, och CHO-celler, ursprungligen från 
ovarier hos kinesisk dvärghamster. 
 
Biacore™ är ett instrument som med hjälp av ett optiskt fenomen känner av skillnader i 
täthet, t.ex. hur mycket proteiner som finns, vid en yta. Ökad täthet ger en ökad respons. 
Instrumentet kan användas för bland annat koncentrationsbestämningar. Metoden som 
utvecklats i denna studie baseras på att man till ytan kopplar en antikropp som kan binda 
värdcellsproteiner. Antikroppar som kan binda vissa värdcellers proteiner finns att köpa men i 
de flesta fall får man framställa egna. Ett prov innehållande värdcellsproteiner kan injiceras 
över ytan och värdcellsproteinerna kan då binda till antikropparna vilket ger en ökad täthet 
nära ytan. Beroende på koncentrationen av värdcellsproteiner blir responsen olika stor och 
med hjälp av kända koncentrationer i form av en standardkurva kan man bestämma en okänd 
koncentration.  
 
Denna studie resulterade i två analyser för koncentrationsbestämning. Värdcellsproteiner från 
MDCK-celler kunde mätas ner till 50 ng/ml. I en dos på 1 mg/ml av ett läkemedel motsvarar 
det 50 ppm, vilket innebär att man hamnar i det området man vill mäta. När den optimerade 
analysen för värdcellsproteiner från CHO-celler användes för att analysera prover från en 
process visade det sig att någonting i dessa prover störde analysen som därför fick 
vidareutvecklas. Tester som visar vilka nivåer som går att mäta med den utvecklade analysen 
finns därför inte. 
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