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Bilde fra: https://bioprocessintl.com/sponsored-content/keeping-host-cell-protein-elisas-covered/ (26.11.18)

IMMUNOLOGISKE METODER

Linn Silje Hansen
Bioingeniør ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
seksjon immunologi og cytometri
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IMMUNOLOGISKE METODER

 Metoder for å studere immunsystemet og 
metoder for å generere og bruke immunologiske 
reagenser for analyse

 De vanligste immunologiske metodene vedrører 
produksjon og bruk av antistoffer for å detektere  
bestemte analytter i biologiske prøver

IMMUNGLOBULINMOLEKYLETS OPPBYGGING
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ANTIGEN

 Et antigen defineres som et molekyl med epitop(er) som 
kan binde antistoff

 Et antigen kan ha en rekke ulike epitoper eller repeterte 
epitoper

 Opprinnelig ble begrepet antigen brukt om et hvert 
molekyl som kunne indusere produksjon av spesifikt 
antistoff, og dermed også en immunrespons (erstattes av 
immunogen)

ANTIGEN-ANTISTOFF-BINDING

Antigenbindende
region

Antistoff A

Antistoff B
Antistoff C

Epitop
(antigen 
determinant)

Modifisert fra: http://josedeondarza.com/Bio406/images/43.14%20Epitopes%20(antigenic%20de.JPG (15.11.18)
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VALG AV ANTISTOFF FOR BRUK I
IMMUNOLOGISKE METODER

 På grunn av høyere affinitet og spesifisitet mot analytten 
er antistoffene som brukes i immunologiske metoder ofte 
monoklonale

 En del metoder benytter likevel polyklonale antistoffer der 
det har vært mulig å oppnå tilstrekkelig god affinitet

 Dersom epitopene kan ha små forskjeller i struktur på 
grunn av genetisk polymorfisme, heterogen glykosylering
eller ulike grader av denaturering kan bruk av polyklonale 
antistoffer være fordel 

PRODUKSJON AV POLYKLONALT ANTISTOFF FOR
BRUK I IMMUNOLOGISKE METODER

Immunisering Antigen aktiverer
B-celler

Produksjon av 
polyklonale
antistoffer

Antisera inneholder 
polyklonale antistoffer

B-celler

Antigen

Polyklonalt
antistoff

Plasmaceller

Hukommelsesceller

Modifisert fra: https://courses.lumenlearning.com/microbiology/chapter/polyclonal-and-monoclonal-antibody-production/ (15.11.18)
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PRODUKSJON AV MONOKLONALT ANTISTOFF
FOR BRUK I IMMUNOLOGISKE METODER

Immunisering

Isolering
av antistoff-
produserende 
celler

Tumorceller 

Fusjon av antistoffproduserende 
celler med tumorceller gir hybridomceller

Screening for 
antistoffproduksjon

Kloning av antistoff-
produserende hybridomceller

Monoklonalt 
antistoff

Modifisert fra: https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/countries/korea/mercksalesfair/Room2-Session7.pdf (15.10.18)

ET LITE UTVALG AV IMMUNOLOGISKE METODER

 RIA

 ELISA

 Direkte og indirekte immunfluorescens på celler og vev

 Immunpresipitasjon

 Immunoblot

 Flowcytometri

 Bead-basert multiplex-teknologi 

 Chipbasert teknologi
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RIA

 RadioImmunoAssay

 I 1977 ble Nobelprisen i fysiologi eller medisin tildelt 
Solomon Berson og Rosalyn Yalow for utviklingen av 
RIA for deteksjon av peptidhormoner

 Svært sensitiv teknikk for deteksjon av antigen eller 
antistoff

RIA

 Prinsippet er basert på kompetitiv binding mellom antistoff og antigen med 
eller uten radioaktiv merking

 Merket antigen blandes med antistoff i en konsentrasjon som metter 
bindingskapasiteten til antistoffene

 Prøvemateriale som inneholder umerket antigen i ukjent konsentrasjon 
tilsettes i stadig økende mengde

 Antistoffene skiller ikke mellom merket og umerket antigen, og merket og 
umerket antigen vil derfor konkurrere om binding til antistoffene

 Med økende konsentrasjon av umerket antigen vil mengden merket antigen 
reduseres, og denne reduksjonen måles 
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RIA

Ag*
Ag

Ag* og Ag konkurrerer om binding til Ab

Supernatant

Presipitat

Anti-immunglobulin SAb

ELISA

 Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay

 Betegnelsen brukes gjerne om alle former for 
enzymimmunoassay med kolorimetrisk
deteksjonsprinsipp

 I utgangspunktet en platebasert teknikk, men en
rekke modifikasjoner er tilgjengelig
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ELISA

 Gjennomføring av en ELISA inkluderer minst ett 
spesifikt antistoff mot et antigen av interesse

 Binding av antigen til faste fase kan foregå på 
forskjellige måter, avhengig av protokoll

 Antigen kan immobiliseres på et støttende medium, 
enten gjennom direkte ikke-spesifikk adsorpsjon eller 
ved hjelp av spesifikk binding til et antistoff

ELISA
 Etter immobilisering av antigen, blir det vanligvis 

tilsatt et blokkeringsmiddel for å redusere risikoen 
for ikke-spesifikk binding i de neste trinnene i 
analysen

 Deretter blir antistoff tilsatt, noe som fører til 
kompleksdannelse med antigenet

 Antistoffet kan være bundet kovalent til enzym, eller 
det kan detekteres ved hjelp av et sekundært 
konjugert antistoff
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ELISA

 Mellom hvert trinn vaskes platen grundig med en 
vaskebuffer for å fjerne ubundne proteiner

 Substratet blir så tilsatt for å initiere den 
enzymatiske reaksjonen og dermed
produsere fargen som detekteres 

 Signalet er (i de fleste tilfeller) en direkte 
funksjon av antigenmengden 

ELISA

Substrat

Substrat

Substrat

Substrat

Antigen

Primært antistoff-
konjugat

Sekundært antistoff-
konjugat

Antistoff bundet
Til fast fase

Inhibitor 
antigen

Direkte ELISA         Indirekte ELISA          Sandwich ELISA       Kompetitiv ELISA

Modifisert fra: https://www.bosterbio.com/newsletter-archive/20170728-which-elisa (15.11.18)
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SANDWICH ELISA

Primær-
antistoff

Analytt

Sekundær-
Antistoff 

Enzym-
konjugat

Substrat

AUTOMASJON AV ELISA

Bilder fra: http://www.dynextechnologies.com/ds2-96-well-microplates-12-assays.php, 
og http://longer-bio.com/Private/ProductFiles/3510cdd89afa09f87dbb.pdf
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DIREKTE OG INDIREKTE IMMUNFLUORESCENS
PÅ CELLER OG VEV

 Bruk av fluorokrom-konjugert antistoff for å merke spesifikke 
målantigener på celler eller vev

 Distribusjonen av målantigener synliggjøres av fluorokromen ved 
bruk av fluorescensmikroskop

 Ved direkte immunfluorescens (IF) er fluorokromen konjugert til et 
primærantistoff

 Ved indirekte immunfluorescens (IIF) bruker man to antistoff, og 
fluorokromen er konjugert til sekundærantistoffet

 Mulig å forsterke signalet ved bruk av IIF siden flere 
sekundærantistoff kan binde til primærantistoffet

DIREKTE OG INDIREKTE IMMUNFLUORESCENS
PÅ CELLER OG VEV

Direkte 
immunfluorescens

Indirekte 
immunfluorescens

Sekundær-
antistoff

Antigen

Primær-
antistoff

Modifisert fra: https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cell-analysis/cell-analysis-learning-center/molecular-
probes-school-of-fluorescence/imaging-basics/labeling-your-samples/immunolabeling.html (15.11.18)
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DIREKTE IMMUNFLUORESCENS

Bilde fra: http://uscapknowledgehub.org/index.htm?102nd/specrena.htm (15.11.18)

INDIREKTE IMMUNFLUORESCENS

Bilde fra: https://anapatterns.org/nuclear_patterns.php (15.11.18)
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IMMUNPRESIPITASJON

 Teknikker som kombinerer fri molekyldiffusjon med 
presipitasjon av immunkomplekser

 Presipitasjonsreaksjoner i kombinasjon med diffusjon 
kan utføres både i løsning eller i et støttemedium som 
agar eller agarose

 Ved anvendelse av automatisert utstyr er avlesningen 
basert på turbidimetri eller nefelometri

DEN KVANTITATIVE PRESIPITASJONSKURVEN
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Modifisert fra: https://slideplayer.com/slide/8779072/ (15.11.18)
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TURBIDIMETRI OG NEFELOMETRI

Fotodetektor

Turbidimetri

Nefelometri

Fotodetektor

Figur fra: https://neupsykey.com/principles-of-analytical-methods/ (15.11.18)

IMMUNOBLOT (WESTERN BLOT)
 Metode for identifisering av proteiner i en kompleks 

proteinblanding

 Proteinene denatureres og separeres så gjennom bruk av 
natriumdodecylsulfat-polyakrylamid gelelektroforese (SDS-
PAGE)  

 Proteinbåndene overføres fra gelen til nitrocellulose- eller 
polyvinyilidendifluorid (PVDF)-membran gjennom bruk av 
elektrisk strøm

 Tilsats av enzymbundet antistoff muliggjør deteksjon av 
antigenet man er ute etter å undersøke
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IMMUNOBLOT (WESTERN BLOT)

Analytt

Figur fra: http://www.axelbiotech.com/product-info/immunology-reagent-post/xifangmodianfawesternblot (15.11.18)

DETEKSJON I WESTERN BLOT

Enzym-konjugert
sekundærantistoff

Deteksjonssignal

Substrat

Primærantistoff

Membran 

Analytt

Figur fra: http://bioeng01.wixsite.com/bmeresources/single-post/2016/10/22/Western-blot  (15.11.18)
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FLOWCYTOMETRI

 Hurtig objektiv og kvantitativ metode for analyse og sortering av 
celler i en løsning

 Markører på celleoverflaten eller intracellulært kan merkes med 
spesifikke antistoffer konjugert med ulike fluorokromer

 Cellene føres enkeltvis forbi en lysstråle i en væskestrøm

 Signalene fra hver enkelt celle blir registrert som pulser av spredt lys 
og fluorescens dersom cellen er fluorescensmerket

 Med flowcytometri er det mulig å samtidig måle en rekke forskjellige 
egenskaper for hver enkelt celle 

FLOWCYTOMETRI

Sheath fluid

Prøvemateriale
(celler i suspensjon)

Laserlyskilde

Fluorescens

Lavvinkel lysspredning

Modifisert fra: https://www.abcam.com/protocols/introduction-to-flow-cytometry (15.11.18)
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BEAD-BASERT MULTIPLEX-TEKNOLOGI

 Spesialiserte, fargekodede beads i ulike kombinasjoner og intensiteter 
av rød, infrarød, og rødorasje

 Spesifikke antistoffer er bundet til hver bead

 Etter binding til antigen muliggjør merkede deteksjonsantistoffer 
avlesning og differensiering

 Kan «multiplexe» hundrevis av unike bioassays i en og samme prøve 

 Ulike deteksjonsmetoder er tilgjengelig 

BEAD-BASERT MULTIPLEX-TEKNOLOGI

Eksitasjon av beads gir
identifisering av antigen

Eksitasjon av sekundærantistoff
gir antigenkonsentrasjon

Flowcytometer-
basert deteksjon

Bead
Farges

Coates
med pAb

Prøvemateriale
tilsettessAb

tilsettes
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DETEKSJON VED BEAD-BASERT MULTIPLEX-
TEKNOLOGI

DETEKSJON VED BEAD-BASERT MULTIPLEX-
TEKNOLOGI
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CHIPBASERT TEKNOLOGI

 «Lab-on-a-chip»

 Mange ulike modifikasjoner og bruksområder

 Antistoff er immobilisert til fast fase på en chip

CHIPBASERT TEKNOLOGI

Fluoroformerket
Anti-IgE

Serum IgE

Allergen

Fast fase 
(chip)

Bilder fra: http://www.phadia.com/en-US/Products/Products/ImmunoCAP-ISAC/Test-Principle-ImmunoCAP-ISAC/ (15.11.18)
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CHIPBASERT TEKNOLOGI

3 minutter

3 timer

Serum                   Inkubasjon             Tilsats av SAb

Scanne biochip Analysere bilder                  Rapport

Bilder fra: http://www.phadia.com/en-US/Products/Products/ImmunoCAP-ISAC/Test-Principle-ImmunoCAP-ISAC/ (15.11.18)

CHIPBASERT TEKNOLOGI

Buffer

Antistoff og 
nanoprober

Antigen

Kompleksdannelse

Antigen

Antistoff

Antistoff-konjugerte nanosfærer

Utløp

Deteksjon

Modifisert fra: https://pubs.rsc.org/-/content/articlepdf/2012/lc/c2lc40353f (15.11.18)
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CHIPBASERT TEKNOLOGI

Modifisert fra: https://pubs.rsc.org/-/content/articlepdf/2012/lc/c2lc40353f (15.11.18)

Bilde fra: https://www.technologynetworks.com/drug-discovery/blog/emerging-trends-and-new-developments-in-microfluidics-294969 (15.11.18)
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