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Varje år kommer 40 000 patienter in med akut hjärtinfarkt till något av våra sjukhus i Sverige,  
14 000 av dessa avlider till följd av infarkten. Det kan ibland vara svårt att identifiera en 
hjärtinfarkt hos vissa patienter eftersom symptomen kan variera. Troponin är en typ av proteiner 
som bygger upp en del av hjärtmuskeln, när hjärtat får syrebrist till följd av en infarkt, skadas 
hjärtmuskeln och troponin läcker ut i blodet. Medicinska laboratorier har utvecklat diagnostiska 
metoder för att mäta halten troponin i blodet och därmed kunna identifiera patienter med akut 
hjärtinfarkt genom ett enkelt blodprov. 
 
LifeAssays AB är ett diagnostikföretag i Lund som har utvecklat en diagnostikmetod för att mäta 
inflammationsprotein i blodet, men företaget skulle vilja utveckla ett test för troponin. 
Känsligheten för diagnostikmetoden måste då öka tusenfalt, eftersom troponin finns i blodet i 
mycket lägre koncentrationer. Diagnostikmetoden som LifeAssays har utvecklat bygger på 
antikroppar som är kopplade till mycket små magnetiska partiklar. Troponin binder till 
antikropparna på de magnetiska partiklarna och till en större partikel som även den har 
antikroppar kopplade till sig. Den större partikeln gör att magnetiska partiklar som är bundna till 
troponin sjunker till botten och bildar en pellet. Genom att mäta hur magnetisk pelleten är (hur 
många magnetiska partiklar som finns bundna i pelleten), kan man bestämma koncentrationen av 
troponin. 
 
Mitt arbete gick ut på att göra de magnetiska partiklarna mer magnetiska än de är idag och på så 
sätt göra diagnostikmetoden på LifeAssays så känslig att den kan mäta troponinhalten i blod.  
Jag försökte att ändra metallsammansättningen som de magnetiska partiklarna är uppbyggda av 
(istället för järn, göra partiklar som innehåller kobolt, mangan, zink, nickel eller krom). Det 
gjorde inte partiklarna mer magnetiska. När jag använde en större magnetisk partikel från ett 
annat företag (Chemicell) som hade högre järnhalt visade sig partikeln vara mer magnetisk. När 
jag kopplade på antikroppar till partikeln och använde den i diagnostikinstrumentet på 
LifeAssays ökade känsligheten fyra gånger jämfört med de magnetiska partiklar som används på 
företaget idag. 
 
Känsligheten i diagnostikmetoden kan öka ytterligare om man optimerar vissa parametrar, som 
inkuberingstid och koncentration av antikroppar, och hur man kopplar antikropparna till de 
magnetiska partiklarna. Man kan även optimera förhållandet mellan de små magnetiska 
partiklarna och de större partiklarna i provröret för att få en ökad känslighet. Jag lyckades öka 
känsligheten för diagnostikmetoden fyra gånger, men det krävdes en tusenfaldig ökning för att 
kunna utveckla ett test för att mäta troponin. Även om LifeAssays inte kan utveckla ett 
troponintest med en magnetisk partikel från Chemicell, kan den ökade känsligheten som denna 
partikel medförde, användas i det diagnostiska testet för inflammationsprotein. En ökad 
känslighet ger större säkerhet i testet och möjligheten att mäta lägre koncentrationer av proteiner i 
blod, något som kan utnyttjas i LifeAssays nuvarande diagnostikmetod. 
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Improved sensitivity of magnetic permeability based immunoassay for detection of    
C-reactive protein 
 
ABSTRACT 
A new rapid test based immunoassay for the detection of the inflammation marker C-reactive 
protein (CRP) is described. This two-site heterogeneous immunoassay was performed with 
reagent vials containing solid phase (polyclonal anti-CRP conjugated silica microparticles) and 
labeling agent (monoclonal anti-CRP conjugated nanoparticles).  CRP samples (20 µl) was 
introduced in to the reagent vial, mixed by hand for 30s and after an 11-min sedimentation, 
placed into the coil of the magnetic permeability detector. Enrichment of magnetic material in the 
solid-phase sediment is detected and quantified based on the principle that magnetic material 
affects the inductance of the coil. Detection of CRP using commercial magnetic nanoparticles 
(label of the immunoassay) from Chemicell showed a linear range for CRP-concentration 0-5 
mg/L with an improved sensitivity compared to the control material (magnetic nanoparticles used 
at LifeAssays today). Characterization of magnetic nanoparticles using different parameters was 
performed and the magnetic permeability per gram magnetic nanoparticles was calculated and 
used to compare the magnetic properties and concentration of nanoparticles (label).  
 
 
 


