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Måling av proteiner fra et par dråper av tørket blod - enkel prøvetaking for 
pasienten og nøyaktige analysesvar fra laboratoriet.  
 

I denne doktorgraden er det vist at tørkede bloddråper kan benyttes til å måle proteiner med 

hjelp av sensitive og spesifikke instrumenter. Doktorgradsarbeidet bidrar derfor til viktig 

informasjon for blant annet å kunne detektere spesifikke sykdomsmarkører fra en blodprøve 

som enkelt kan tas av pasienten selv. 
 
Tørkede bloddråper (Dried Blood Spots) er en prøvetakingsteknikk der pasienten, etter et lite 

stikk i fingeren, kan avsette et par dråper blod på et papirkort. Papirkortet kan deretter legges 

i en konvolutt og sendes til analyselaboratoriet.  Teknikken har lenge vært kjent i prøvetaking 

av nyfødte, men kan også være interessant for blant annet pasienter som hyppig må avgi 

blodprøver. Ulike stoffer kan måles fra de tørkede bloddråpene, og i denne doktorgraden har 

formålet vært å analysere proteiner fra disse prøvene. Proteiner er viktig som blant annet 

sykdomsmarkører eller legemidler, og metoder som kan måle disse med tilstrekkelig 

nøyaktighet og sensitivitet er viktig. Massespektrometri er et verktøy som kan måle proteiner 

med god nøyaktighet, og kan derfor supplere andre teknikker som i dag benyttes for å måle 

proteiner fra biologiske prøver.  

 

Doktorgradsarbeidet har sett nærmere på bruk av tørkede bloddråper til å måle proteiner med 

hjelp av massespektrometri. Utfordringer i oppgaven har blant annet vært knyttet til å måle 

proteiner fra bare et par dråper av blod. Disse utfordringene har vært undersøkt ved hjelp av 

ulike prøvematerialer for blod og spesifikke opprensningsmetoder av bloddråpene. Resultatet 

fra arbeidet viser at tørkede bloddråper kan benyttes i måling av proteiner av både ulik 

størrelse og i ulike konsentrasjoner. Videre ble det sett at sofistikerte instrumenter og metoder 

for opprensning av prøvene er spesielt viktig der man ønsker å måle lave konsentrasjoner av 

proteiner.  

 
 


