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Syftet med den här studien, som ligger till grund för ett examensarbete inom biologi, är att 
immobilisera antikroppar på en mikrochip yta för uppfångandet av bakterier. Detta är en del 
av ett större EU projekt vars syfte är att tillverka ett miniatyriserat system för diagnostik av 
sepsis (blodförgiftning). Blodförgiftning är livshotande infektioner som orsakas av bakterier i 
blodomloppet. Det är en mycket allvarlig sjukdom och en snabb insats med rätt antibiotika är 
direkt avgörande en patients överlevnad.  

Ett mikrochip är ett miniatyriserat system med kanaler och reaktionskammare. I dessa 
kanaler och kammare transporteras vätska som möjliggör en analys. Dessa kanaler är 
vanligtvis exceptionellt små, smalare än ett människohårstrå.  Detta medför en rad fördelar 
jämfört med vanligt förekommande analysutrustningar i normal storlek. Absolut kontroll av 
vätska på en mikroskala innebär bl.a. att endast små volymer av dyra kemikalier konsumeras. 
Många processer som idag tar lång tid (provbearbetning, spädningar, centrifugering) kan 
integreras på ett mikrochip och parallella experiment kan utföras samtidigt. Därmed 
möjliggörs en snabbare analys.  

Mikrochip ingår i ett koncept som kallas ”laboratore-på-ett-chip”. Tanken är att utföra 
analyser med en liten mängd blod (saliv, urin etc.).  Kort tid därefter skall svar erhållas. I dags 
läget finns vanligtvis centrala laboratorium dit sjukhusen skickar sina prover. En sepsis 
diagnos kan ta upp till 7 dagar.   

Tanken med ”laboratorie-på-ett-chip” koncepter är att läkare, övrig sjukvård personal 
eller till och med privatpersoner i det egna hemmet snabbt kunna utföra en diagnostik. 
Forskning inom mikrofluidik och så kallat laboratorie-på-ett-chip system syftar bl.a. till att 
miniatyrisera och utföra biokemiska och cellbiologiska studier på små integrerade flödeschip 
istället för i storskaliga laboratorier utrustningar. 

Frågeställningen, som är utgångspunkten i detta arbete är följande: Kan antikroppar 
utnyttjas för att fånga upp intakta bakterier?  

Antikroppar är molekyler som finns i våra egna kroppar och är en del av vårt 
immunförsvar. De kan specifikt binda till andra biologiska molekyler och detta kan utnyttjas i 
forskning sammanhang.  I den här studien kombineras mikrofluidik tillsammans med 
antikroppar för att isolera intakta bakterier på mikrochip. Chip ytan har via en kovalent 
immobiliserings teknik funktionaliserats med ett monolager av proteinet Avidin.  
Biotinylerade antikroppar (anti-Lipid A LPS), kan sedan inkorporeras genom att utnyttja 
avidin-biotin interaktion. Genom att flöda bakterier genom den funktionaliserade chip ytan 
kan man sedan evaluera den mikrofluidik baserad immunoanalysen.  

Svårigheten med att arbeta med biologiska material är att de kräver en väldigt specifik 
miljö. Antikroppars funktionalitet kan påverkas av det sätt de fastnar vid ytan. Det finns en 
rad olika tillväga gång sätt att immobilisera antikroppar och de måste utvärderas 
experimentellt. 

Denna studie visar att möjligheten att fånga upp bakterier med hjälp av antikroppar 
finns. Ytterligare studier krävs för att fastställa detta. Detta öppnar för dörrar till att utveckla 
snabba diagnostiska metoder för bakterie isolering och identifiering in ett kompakt 
laboratorie-på-ett-chip -system.  
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