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Populärvetenskapligsammanfattning 

Metodutvärdering av multipel fluorescerande cyanine färginmärkning av 

allergener med analys på 2-D elektrofores 

Av Despina Triantafillidou 

Allergi är en immunologisk respons mot en rad ämnen, bland annat pollen, nötter, ägg, 

frukter, skaldjur, och kvalster, som i vanligt fall är helt ofarliga. Dessa ämnen brukar även 

kallas för allergener. När immunförsvaret träffar på ett allergen sätter det igång en 

hypersensitivitetsreaktion i kroppen med produktion av IgE-antikroppar som för det mesta är 

specifika mot just det allergen som först stimulerade responsen. Men man har funnit att vissa 

IgE-antikroppar även binder till andra allergener som har helt skilda ursprung än det som först 

stimulerade antikroppsbildningen. Detta har man valt att kalla för korsreaktivitet. För att detta 

ska vara möjligt måste allergenmolekylerna ha en delvis lika struktur. 

I denna studie har fokus varit på kackerlacka, räka och kvalster som man vet innehåller 

allergena komponenter och även bland dem allergener som är korsreaktiva. Tropomyosin, 

glutation S-transferas och CCD (cross-reactive carbohydrate determinants) är de korsreaktiva 

komponenterna som hittills har upptäckts. I ett försök att hitta flera gemensamma allergena 

komponenter med korsreaktiva egenskaper användes en metod där proteinextrakt från 

kackerlacka, räka och kvalster märktes in med varsin fluorescerande färgmarkör för att 

blandas och sedan separeras och undersökas i en gemensam 2-D elektrofores. Denna metod 

skulle vara smidigare och ge få experimentella variationer i jämförelse med andra metoder där 

proven analyseras var för sig. Det visade sig dock att detta tillvägagångssätt för gemensam 

analys gav växlande resultat. En orsak till detta kan vara proteinextraktens komplexa 

sammansättning bestående av bland annat proteaser och andra enzymer som kan ha påverkan 

på provet innan analys. För att försöka bekräfta detta gjordes ett nytt försök bestående av tre 

renade tropomyosinproteiner. Resultatet från denna analys visade att metoden faktiskt 

fungerade bättre med mindre komplexa prov. 


