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Förkortningar  

A1AT alfa-1-antitrypsin 

ACN acetonitril 

BSA bovint serum albumin 

DBA dibutylamin 

DMF dimetylformaid 
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HILIC hydrophilic interaction liquid cromatography  

HPLC high preformance liquid cromatography 

ICA isocyanatsyra 

LC liquid cromatography 

MF metylformamid 
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Sammanfattning 

Isocyanater kan orsaka luftvägssjukdomar som till exempel astma och allergi. Ett antal studier har 

visat att isocyanatsyra (ICA) i kroppen kan orsaka karbamylering av protein genom att binda till 

aminogrupper i aminosyrornas sidokedjor. Karbamylering är en irreversibel reaktion som kan påverka 

eller göra så att proteinet helt förlorar sin funktion.  

Syftet med denna studie var att i) ta fram en metodik för att generera atmosfärer med kontrollerade 

halter av ICA och MIC i en exponeringskammaren och ii) studera hur ICA och MIC orsakar 

karbamylering av protein bundet till glasfiberfilter. 

Atmosfärer med ICA och MIC skapades i exponeringskammaren genom att urea och dimetylurea, via 

en sprutpump, leddes ut på en värmeplatta där de sönderdelades och förångades. Halten ICA och 

MIC kunde kontrolleras genom att ändra flödeshastigheteten på sprutpumpen, variera 

plattemperaturen eller variera koncentrationen av urea och dimetylurea i lösningen. Halten ICA och 

MIC bestämdes efter att ämnena bundits till dibutylimpregnerade glasfiberfilter och analyserats med 

LC-MS-MS. 

För att undersöka om ICA och MIC orsakade karbamylering drogs luft från exponeringskammaren 

genom proteinimpregnerade glasfiberfilter. Inför exponering monterades proteinimpregnerade filter 

i en luftprovtagare, vilken sedan placerades i exponeringskammaren där atmosfär med ICA eller MIC 

genererats. I kammaren drogs luft genom filtret och på så vis exponerades proteinet för ICA och MIC. 

Proteinproven hydrolyserades därefter med HCl innan de slutligen analyserades med HILIC-LC-MS-

MS. Graden av karbamylering av lysin detekterades genom att mäta andelen bildat homocitrullin och 

MIC-lysin, vilka är de karbamylerade formerna av lysin.  

Resultaten visar att det är möjligt att skapa atmosfärer med kontrollerade halter av ICA och MIC i 

exponeringskammaren. Här visas också att karbamylering sker när protein exponeras för ICA och MIC 

samt att ett positivt dos-respons-samband finns mellan halten ICA och MIC i kammaren och halten 

homocitrullin och MIC-lysin i de exponerade proteinerna.   

De erhållna resultaten kommer kunna ligga till grund för vidare studier av den biologiska effekten av 

proteinkarbamylering.  
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1. Inledning 
Karbamylering är en så kallade post translationell modifiering av ett protein eller en aminosyra och är 

resultatet av en reaktion mellan isocyanatsyra (ICA) och aminogrupper i ett protein [1]. 

Aminogrupper finns till exempel i aminosyran lysin och när ICA reagerar med ε-aminogruppen i lysin 

sker karbamylering och det bildas ε-karbamyl-lysin, även kallat homocitrullin [2]. ICA bildas naturligt i 

kroppen i samband med sönderdelning av urea. Produkter av nedbrytningen är ammoniumjoner och 

cyanat men cyanat är ett mycket reaktivt ämne som snabbt omvandlas till ICA. I figur 1 visas 

strukturformeln för ICA. Karbamyleringsreaktionen, (se figur 2) är irreversibel och kan leda till att 

proteinet förlorar sin funktion [1].  

   

 

 

 

 

 

 

Om vätet i ICA ersätts med en metylgrupp fås istället metylisocyant (MIC) som kan ses i figur 3, vilket 

är ett ämne som kan orsaka samma typ av karbamyleringsskada som ICA [3].  

 

 

 

 

MIC, till skillnad från ICA, bildas inte i kroppen. MIC återfinns som en intermediär i tillverkningen av 

karbamatpesticider, samt som intermediär i tillverkningen av lösningsmedlen N,N dimetylformamid 

(DMF) och metylformamid (MF) [3]. I en studie av proteiner från möss som injicerats med DMF och 

MF detekterades addukter med MIC hos både lysin och valin [3]. Produkten som bildas när 

karbamylering skett mellan MIC och lysin kallas MIC-lysin. MIC kan även genereras i laboratoriemiljö 

genom termisk sönderdelning av dimetylurea.  

Karbamylering är inblandat i flertalet sjukdomstillstånd som t.ex. ateroskleros, njursjukdom och 

syrebrist [4][2][1], men har även föreslagits vara en markör för cellens åldrande [1]. Denna typ av 

proteinskada har sedan flera år tillbaka varit föremål för studier i samband med hjärt- och 

kärlsjukdomar, sedan det upptäckts att karbamylering kan vara ett förstadium för ett flertal olika 

kardiovaskulära sjukdomar [2].  

Med kunskap om de negativa effekterna av karbamylering i det kardiovaskulära systemet, så är det 

sannolikt att även protein i lungan skulle kunna skadas vid exponering av isocyanater. Ett exempel 

som stöder denna hypotes är de lungskador som detekterats hos offren vid industrikatastrofen i 

Bhopal, Indien 1984 där ett stort gasutsläpp av MIC spred sig över staden. En stor del av befolkningen 

Figur 1. Isocyantsyra (ICA) 

ICA Protein med aminogrupp              Karbamylerat protein 

Figur 2. Karbamylering av protein 

Figur 3. Metylisocyant (MIC) 
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utsattes då för höga halter av MIC, vilket resulterade i tusentals omedelbara dödsfall och dryga 

100 000 konstaterade fall av lung- och ögonskador [5]. Exponering för isocyanater är också en av de 

vanligaste orsakerna till yrkesastma hos yrkesgrupper som hanterar produkter innehållande 

polyuretanplast (PUR) som finns i t.ex. PUR-baserade målarfärger och limmer eller i olika 

tätningsmaterial [6]. 

ICA och MIC är så kallade ”volatile organic compounds” (VOC) och förekommer ofta tillsammans. 

Dessa ämnen har till exempel detekterats i brandrök, dieselutsläpp och i samband med upphettning 

av produkter som innehåller urea-formaldehyd [7]. Även i det stekos som bildas vid matlagning har 

ICA och MIC kunnat detekteras. [7]. 

De gränsvärden för korttidsexponering som arbetsmiljöverket satt upp är 36 µg/m3 för ICA och 47 

µg/m3 för MIC [8]. Denna studie avser att exponera protein för halter av MIC och ICA i intervallet 10 -

1000 µg/m3, dvs ofta mycket högre halter än de föreskrivna gränsvärdena. 

Ett sätt att mäta halten ICA och MIC i luft är med hjälp av luftprovtagare med tillhörande 

dibutylaminfilter. Dibutylamin är ett ämne som, liksom aminogruppen, innehåller kväve som gärna 

reagerar med ICA och MIC, se figur 4. Tillvägagångssättet att mäta halten ICA och MIC i luft med hjälp 

av dibutylaminfilter har bland annat använts i en studie gjord av forskare vid Lunds universitet. [9] I 

studien används impingerflaskor med filter impregnerade med dibutylamin som monteras på en 

luftprovtagare.  ICA och MIC i luften reagerar då med dibutylamin och bildar komplex som sedan 

analyseras med HPLC [6][9].  

 

 

 

 

 

I dagsläget finns inte så många studier gjorda på hur ICA och MIC i luft påverkar lungan. En studie 

genomförd vid Linköpings universitet har dock undersökt samband mellan graden av karbamylering i 

protein och halten isocyanater i luften [7]. I en modell för att studera karbamylering av protein dras 

rökgaser, vilka genererats vid upphettning av proteinrika ämnen, genom proteinimpregnerade filter. 

Försöken visar på att karbamylering av lysin sker när protein exponeras för rökgaserna. Proteinfiltret 

utgör här en mycket enkel modell av en lunga. Denna modell har anammats även i denna studie.  

Syftet med detta arbete är; i) att använda en exponeringskammare och i den ta fram en metodik för 

att generera kontrollerade halter av ICA och MIC och ii) använda kammarmodellen för att studera 

hur ICA och MIC i gasform kan orsaka karbamylering av protein. I förlängningen, utanför detta 

projekt, är det sedan också viktigt att studera om eller i vilken omfattning som karbamylering 

påverkar den normala funktionen hos protein i luftvägarna. 

I en exponeringskammare kommer atmosfärer med ICA och MIC genereras genom att låta lösningar 

av urea respektive dimetylurea droppa ned på en värmeplatta med temperatur från 200–400℃. 

Urea och dimetylurea kommer då genomgå termisk sönderdelning till ICA och MIC vilka är lättflyktiga 

föreningar. Exponering av protein sker sedan genom att ett proteinimpregnerat filter monteras till en 

luftprovtagare, vilken placeras i exponeringskammaren där atmosfärer med ICA och MIC genererats. 

När luft sugs genom luftprovtagaren exponeras proteinet för ICA eller MIC. Efter exponeringen av 

Isocyanatsyra (ICA)                  Dibutylamin (DBA)                          ICA-DBA-komplex 

Figur 4. Bildning av ICA-DBA-komplex 
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proteinfiltren hydrolyseras proteinen på filtret och eftersom homocitrullin och MIC-lysin är så pass 

polära föreningar så analyserades proverna med HILIC-LC-MS-MS. 

Ökad kunskap om förekomst av isocyanater i luft och dess effekt på protein kan komma att få 

betydelse för möjligheten att göra bättre riskbedömning och säkrare arbetsmiljölagstiftning för de 

yrkesgrupper som exponeras för isocyanater i arbetet och som följd utvecklar någon form av 

lungsjukdom som t.ex. astma. 

 

2. Material och metoder 

2.1 Kemikalier och material 
I studien användes 1,3-dimetylurea och dibutylamin från tillverkaren Sigma Aldrich. Även bovint 

serumalbumin (BSA), och alfa1antitrypsin (A1AT) och L-lysin kom från Sigma Aldrich. DBA Isocyanat 

monomer-mix (Cat nr CRM40569) och DBA-d9 Monomers Internal Standard (Cat nr CRM40570) 

inhandlades hos Supelco (numera Sigma Aldrich). Homocitrullin beställdes från Santa Crus Biotech. 

Fetalt bovint serum (FBS) var köpt från Gibco. Vatten som användes vid beredning av de olika 

lösningarna var renat med Merk MilliQ® vattenrenare.   Toluen och acetonitril var av analytisk 

standard och kom från Sigma Aldrich.  

 

2.2 Modell för att skapa atmosfär med ICA och MIC i exponeringskammaren 
För utprovning av halten ICA och MIC till kommande exponering av protein genererades atmosfärer 

med ICA och MIC i en exponeringskammare där en sprutpump levererade urea- och dimetylurea-

lösning ut på en värmeplatta. Med hjälp av hög värme på värmeplattan sönderdelades urea och 

dimetylurea till ICA och MIC. Först utfördes tre försök för att hitta en temperatur på värmeplattan 

som passar för att skapa en atmosfär med MIC och ICA. I ytterligare ett försök testades fyra olika 

flödeshastigheter från sprutpumpen för dimetylurea- och urealösningen i syfte att undersöka om 

ökat flöde ger ökad halt ICA och MIC i atmosfären i kammaren. Därefter gjordes ett test med dubbla 

filter för att testa om filtret i provtagaren hade kapacitet att fånga upp all ICA när koncentrationen av 

ämnet var hög i atmosfären. Slutligen genomfördes ett försök för att se 

hur halten ICA i kammaren minskar med tiden. 

2.2.1 Beskrivning av exponeringskammare 
Exponeringskammaren var utformad som en tät, åttkantig 

plexiglaskammare med sidlängden 70 cm och höjden 2 m, se figur 5. 

Exponeringskammaren hade en volym på ca 4,75 m3.  Kammaren 

ventilerades via det frånluftsrör och det tilluftsrör som fanns anslutet 

till kammaren. Ventilationens luftflöde testades med en KEBO Grave 

lufthastighetsmätare som visade att flödet genom 

exponeringskammaren var 2,71 m3 luft per minut. Förutom en dörr in 

till kammaren fanns också en lucka som medgav att föremål kunde 

avlägsnas eller tillföras kammaren utan att atmosfären som skapats 

inne i kammaren påverkades. 

 Figur 5. Exponeringskammaren 
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2.2.2 Generering av atmosfär med ICA och MIC 
För att generera en atmosfär med ICA eller MIC användes urea- eller 

dimetylurealösning i en 50 ml polypropenspruta som monteras i en 

sprutpump av märket Braun Perfusor® fm, se figur 6. Sprutpumpen 

ledde urealösning ned på en värmeplatta via en slang med en 

glaskapillär monterad i den fria änden. Glaskapillären ledde lösning ut 

på värmeplattan i exponeringskammaren. Vid upphettning 

sönderdelades urea respektive dimetylurea till bland annat ICA 

respektive MIC i gasform. Rökgaserna fördelades jämt över utrymmet i 

kammaren med hjälp av en bordsfläkt. Lösningens flödeshastighet 

kontrollerades med hjälp av sprutpumpen. Halten ICA och MIC i kammaren ändrades genom att 

ändra temperaturen på värmeplattan eller genom att ändra flödeshastigheten från sprutpumpen. I 

samtliga försök där atmosfär med ICA skulle skapas användes urealösning som bereddes av fast urea 

som löstes i MilliQ-vatten till en koncentration av 100 mg/ml. För atmosfärer med MIC testades två 

koncentrationer av dimetylurea i MilliQ-vatten, 100 mg/ml och 500 mg/ml. I exponeringsförsöken 

användes endast lösning med dimetylureakoncentration 500 mg/ml när atmosfär med MIC skulle 

skapas.  

2.2.3 Provtagning av halten ICA och MIC  
För bestämning av ICA och MIC i luft gjordes provtagning med en Castella CEL 

Apex Pro Personal Air Sampler, se figur 7. Till luftpumpen monterades en 

tjuvluftsventil, en flödesbegränsare samt en Swinnex filterhållare med 

dibytylaminimpregnerat filter som finns beskrivet i 2.2.4. Vid varje provtagning 

justerades luftflödet in i provtagaren till 0,2 l/min. Varje mätning pågick under 

fem minuter.  Samtliga mätningar skedde i exponeringskammaren eller i 

inomhusluft i rumstemperatur 21,5-22,5 ℃. 

Den halt av ICA och MIC som fanns i kammaren var beroende av 

flödeshastigheten av urea eller dimetylurea från sprutpumpen samt 

temperaturen på värmeplattan. Efter varje förändring av flödeshastigheten eller 

plattemperaturen följde en femton minuters ställtid för att en ny stabil och 

jämviktad atmosfär med ICA eller MIC skulle erhållas. 

2.2.4 Beredning av isocyanatprovtagare med dibutylaminfilter 
För beredning av dibutylaminfiltren användes glasfiberfilter av typen Munktell 

MG160 vilka placerades på en glasskiva. En impregneringslösning med DBA 0,7 

mol/l i metanol/ättiksyra (90:10) bereddes i ett 5 ml polypropenrör. Därefter 

applicerades 50 µl av lösningen på varje filter. Glasskivan med filtren lades i en 

plexiglaslåda och förslöts med perforerad gladpack. Filtren torkade sedan i 

dragskåp under 30 min under tillförsel av N2-gas via ett tunt rör som fördes ned i 

plexiglaslådan. De färdigpreparerade filtren applicerades därefter i Swinnexhållare för att sedan 

användas i kombination med en luftprovtagare.  

 

2.3 Studier av ICA- och MIC-medierade proteinskador vid exponering av 

proteinimpregnerade filter 
När metodik för generering av atmosfär med kontrollerade halter av ICA och MIC i kammaren 

utarbetats, kunde exponering av protein för ICA och MIC påbörjas.  

Figur 6. Sprutpump, Braun Perfusor® fm 

Figur 7. Provtagare kopplad till 
luftpump med tjuvluftsventil, 
flödesjusterare och 
Swinnexhållare 
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2.3.1 Exponering av protein 
Atmosfär med ICA eller MIC generades i exponeringskammaren, enligt tidigare beskrivning, utifrån 

urealösning med koncentration 100 mg/ml eller dimetylurealösning med koncentration 500 mg/ml 

och plattemperatur 295–305℃.  De glasfiberfilter som impregnerats med proteinlösning placerades i 

Swinnexhållare och monterades i en provtagare av typen Castella CEL Apex Pro Personal Air Sampler, 

med tillhörande flödesjusterare och tjuvventil. De impregnerade filtren exponerades sedan för luften 

i exponeringskammaren under 30 min genom att provtagaren sattes igång inne i kammaren med ett 

justerat flöde till 0,2 l/min. Efter varje ändring av flödeshastighet från sprutpumpen eller byte av 

lösning i sprutpumpen följde en ställtid på 20 minuter för att en ny koncentration av ICA eller MIC 

skulle erhållas i kammaren. I försöken skedde exponering av tre olika proteiner, bovint serum 

albumin (BSA), fetalt bovint serum (FBS) från nötkalv samt alfa-1-antitrypsin (A1AT). BSA valdes för 

att serumalbumin är enkelt protein som finns i stor utsträckning i vår kropp och inte allt för dyrt att 

köpa. FBS och A1AT valdes för att de fanns tillgängliga på labb.   

2.3.2 Beredning av filter impregnerade med protein  
Vid exponering av protein för ICA och MIC användes filter impregnerade med BSA, A1AT samt FBS. 

FBS är en blandning av flera olika proteiner, bland annat BSA och A1AT [10]. 

Filtren som exponerades var impregnerade med en proteinlösning som beretts genom att proteinet i 

fråga lösts i 0,9% NaCl till en koncentration av 1 mg/ml protein.  

I ett av försöken testas även en impregneringslösning med lägre halt NaCl än i de övriga försöken. I 

detta fall späddes NaCl-lösningen 10 ggr och proteinet löstes då i 0,09% NaCl till en koncentration av 

1 mg/ml protein. 

En impregneringslösning med FBS bereddes genom spädning 50 ggr av kalvserumet med 0,9 % NaCl.  

Vid impregneringen av glasfiberfiltren användes filter av typen Munktell MG160 och 40 µl av önskad 

lösning applicerades på filtret. Efter impregnering torkades samtliga filter på en glasskiva över 

natten.  

 

2.4. Analyser 
Proven som tagits för mätning av halten ICA och MIC i exponeringskammaren analyserades med 

HPLC-MS-MS. I detta fall användes en C18-kolonn på grund av dess förmåga att separera ickepolära 

föreningar som till exempel DBA-ICA och DBA-MIC. De prov med proteiner som ingått i 

exponeringsförsöken hydrolyserades först innan de analyserades. Även här användes HPLC-MS-MS 

fast istället för C18-kolonn användes här hydrophilic interaction liquid cromatography (HILIC)-kolonn. 

Homocitrullin och MIC-lysin har båda, till skillnad från DBA-ICA och DBA-MIC, svagt polära 

egenskaper så för retention av dessa ämnen passar HILIC-kolonnen bättre.  

 

2.4.1 Kvantitativ analys av halten ICA och MIC i exponeringskammaren 
Provupparbetning: Inför analys av de prover som tagits på halten ICA och MIC i 

exponeringskammaren avlägsnades provfiltren från Swinnexhållarna och placerades i eppendorfrör. 

Till varje eppendorfrör tillsattes H2SO4 med koncentration 1 mmol/L, och internstandard DBA d9 

monomers internal standard mix, se tabell 1.  

ICA och MIC i proven kunde mängdbestämmas med hjälp av en standardkurva. Till standardkurvan 

bereddes därför även fyra standardprover (L1-L4) med ökande koncentration DBA isocyanat-mix från 
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0,1 µmol/l -100µmol/l, se tabell 1.  Även till standardproverna tillsattes internstandard, och H2SO4 

med koncentration 1 mmol/L. 

Tabell 1. Beredning av prover för standardkurva till HPLC-analys  

 DBA-mix 0,1 
µg/l (µl) 

DBA-mix 1 
µg/l (µl) 

DBA-mix 10 
µg/l (µl) 

DBA-mix 100 
µg/l (µl) 

1 mmol/L 
H2SO4  
(µl) 

Internstandard 
(µl) 

Toluen 
(µl) 

L1 10 - - - 400 5 400 
L2 - 10  - 400 5 400 
L3 - - 10 - 400 5 400 
L4 - - - 10 400 5 400 

  

Samtliga prov blandades med en vortexmixer av märket Janke och Kunkel IKA-Vibrax VXR under 1 

min. Därefter tillsattes toluen till samtliga prover och standardprover. Proven omskakades igen med 

vortex under fem minuter vid 2400/min. Sedan centrifugerades proverna i 2 min vid 14 000 rpm med 

en centrifug av typen Eppendorf mini spin plus. Toluenfasen i eppendorfrören fördes därefter över 

till nya eppendorfrör och indunstades med kvävgas under ca 30 min. De torra proverna löstes i 100 µl 

acetonitril (ACN)/vatten (80:20). Lösningen skakades med vortex under 2 min vid 2400/min och 

centrifugerades vid 14000 rpm. 100 µl av proven och standardproven fördes sedan över till 

brunnarna i ett 96-håls Mega Block (Sarstedt), för analys med LC-MS-MS. 

Analys: Vid analysen av proverna användes vätskekromatografi. Instrumentet som användes vid 

samtliga analyser var en Thermo Scientific Autosampler med Accela 1250 pump. 

Vätskekromatografen var en Acsentis Express C18 med dimensionerna 7,5 cm *2,1mm, 2,7 µm. 

Isokratisk eluering tillämpades där den mobila fasen som användes bestod av ACN/vatten (80:20) 

som surgjorts med 0,1 % myrsyra. Flödesinställningen var 300 µl/min och injektionsvolymen för 

samtliga provanalyser var 10 µl. 

Elektrosprayjonisation användes för jonisation av ämnena som därefter detekterades genom 

tandem-masspektrometri med instrumentet Thermo Scientific TSQ Quantum Access Max.  Detektorn 

var inställd på att detektera masstal för DBA-komplex med ICA och MIC som finns listade i tabell 2.  

Tabell 2. Masstal för detektion med MS 

 moderjon m/z  produktjon m/z  

ICA-DBA 173,2 130,6 
MIC-DBA 182,2 139,6 

 

2.4.2 Analys av halten lysin och homocitrullin och MIC-lysin i exponerat albuminimpregnerat 

filter  
Provupparbetning: De provfilter som exponerats för atmosfärer med ICA och MIC genomgick först 

hydrolys innan de analyserades med HILIC-LC-MS-MS. Inför hydrolysen avlägsnades filtren från 

Swinnexhållarna och delades med sax och pincett upp i fjärdedelar. Varje fjärdedel vägdes och 

placerades sedan i 2 ml polypropenrör med skruvkork. Till varje prov tillsattes sedan 200 µl 6 M HCl-

lösning. Provet placerades därefter i värmeskåp i 100 ℃ under 18 h. Den aminosyrablandning som 

erhölls efter att proteinet på filtret hydrolyserats, centrifugerades under 2 min vid 14 000 rpm. Från 

varje prov togs 40 µl och fördes över till 1,5 ml eppendorfrör. Dessa prover indunstades i en Thermo 

Scientific Savant SPD11N Speed Vac concentrator tempererad till 50 ℃. Till indunstningsresten 

tillsattes 200 µl ACN/vatten (50:50). Proverna skakades med en vortex under 2 min vid 2400/min och 

centrifugeras därefter under 2 min vid 14 000 rpm. Av varje prov fördes sedan 100 µl över till 
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brunnar i ett Mega Block (Sarstedt) som därefter täcktes med Slit seal (Sarstedt) innan det placerades 

i automatinjektorn.  

Fem standardlösningar med koncentration av lysin och homocitrullin från 0,01–100 µmol/l bereddes 

genom en spädningsserie med spädningsfaktorn 10. Spädningen gjordes utifrån standardlösningen 

med högst koncentration lysin och homocitrullin (standardlösning L5 se tabell 3).  L5 i sin tur 

bereddes utifrån stamlösningar av lysin respektive homocitrullin med koncentration 10 mmol/l. 

Tabell 3. Beredning av standardlösningar för mätning av lysin och homocitrullin i intervallet 100–0,01 µmol/l genom 
spädningsserie. 

 Koncentration µmol/L Beredning 

L5 100 10 µl 10 mmol/l Lysin + 10 µl 10 mmlol/l homocitrullin + 980 µl milliQ-vatten 
L4 10 50 µl L5 + 450 µl vatten 
L3 1 50 µl L4 + 450 µl vatten 
L2 0,1 50 µl L3 + 450 µl vatten 
L1 0,01 50 µl L2 + 450 µl vatten 

 

Analys: För analys av halten lysin, homocitrullin samt MIC-lysin användes samma analysinstrument 

som beskrivits i analys av halten ICA och MIC, se 2.4.1. Kolonnen som användes var en Thermo 

Sientific Syncronis HILIC-kolonn med dimensionerna 15 cm*2,1mm, 5µm. Gradienteluering användes 

där den mobila fasen som användes vid start bestod av ACN med 0,1 % myrsyra och Milli Q-vatten 

(95:5). Flödesinställningen var 300 µl/min och injektionsvolymen för samtliga provanalyser var 10 µl. 

För detektion användes tandem-masspektrometri med Thermo Scientific TSQ Quantum Access Max. 

Masstalen för de fragment av lysin, homocitrullin och MIC-lysin som detektorn var inställd att 

detektera ses i tabell 4.  

Tabell 4. Masstal för detektion med MS 

 moderjon m/z  produktjon m/z  

Lysin 147,1 84,3 
Homocitrullin  204, 173,2 
MIC-lysin 190,2 173,1 

 

2.5 Statistik 
Skillnader mellan grupperna beräknades med Students t-test och ett p-värde på < 0,05 bedömdes 

som statistiskt signifikant. Graden av korrelation beräknades genom att beräkna värdet av 

korrelationskoefficienterna i kvadrat. Detta utfördes med mjukvaran GraphPad Prism 4 (GraphPad 

Software, CA, USA).  

 

2.6 Process 

Vid planeringen av arbetet upprättades en tidsplan för projektet. Denna tidsplan finns i Appendix 1. I 

tidsplanen finns aktiviteterna i projektet listade i kronologisk ordning, där varje aktivitet har en 

tidsuppskattning.  

En plan för systematisk uppföljning kan ses i Appendix 2.  
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3. Försök och resultat 

3.1 Generering av atmosfär med ICA och MIC i kammaren 
Vid utprovningen av halten ICA och MIC var målet att skapa en atmosfär med kontrollerad halt av 

respektive ämne mellan 10 och 1000 µg/m3. Halten i kammaren skulle också gå att reglera.  För ICA 

hade försök redan utförts på laboratoriet och därför startades utprovningen med att generera 

atmosfär med MIC. 

I försöken genererades en atmosfär med MIC i gasform genom att dimetylurea via en sprutpump 

sönderdelades på en värmeplatta i exponeringskammaren. Konstant luftomsättning medgav att en 

stabil och jämviktad koncentration av MIC kunde ställa in sig i kammaren. Dibutylamin-impregnerade 

filter i en luftprovtagare gjorde det sedan möjligt att mäta koncentrationen av MIC i luften. Filtren 

extraherades och analyserades med LC-MS-MS. I övrigt genererades atmosfärer utifrån samma 

betingelser som finns beskrivet under material och metod.  

I det första försöket genererades atmosfärer med MIC genom att testa tre olika flödeshastigheter av 

dimetylurea från sprutpumpen där dimetylurealösningen hade koncentration 100 mg/ml. 

Temperaturen på värmeplattan ställdes in på 350–360 ℃. Detta försök resulterade dock i flera 

relativt låga halter av MIC i atmosfären. 

I nästa försök sänktes därför temperaturen till 295–305 ℃, för att se om detta i kombination med 

högre koncentration av dimetylurea kunde ge en högre halt MIC i kammaren. Två koncentrationer av 

dimetylurea testades, 100 mg/ml och 500 mg/ml, samt två olika flödeshastigheter från sprutpumpen, 

1 ml/h och 10 ml/h. Resultatet visade då på en ökning av koncentrationen MIC i atmosfären i 

korrelation med flödeshastigheten från sprutpumpen för båda lösningskoncentrationerna. Högst halt 

MIC erhölls med lösningskoncentrationen 500 mg/ml och flödet 10 ml/h, se tabell 5. Analyserna 

utfördes med HPLC-MS/MS. Resultatet gäller för de förhållanden som beskrivits i 

exponeringskammaren. Halten MIC i rumsluft var ej detekterbar. 

Tabell 5. Koncentration av MIC i exponeringskammaren för två olika lösningskoncentrationer och två olika flödeshastigheter 
från sprutpumpen.   

Flödeshastighet ml/h Koncentration dimetylurea mg/ml Koncentration MIC (µg/m3) 

1 100 10 
10 100 104 
1 500 130 
10 500 816 

 

Försök gjordes även för att generera atmosfär med ICA. Tidigare försök att generera atmosfär med 

ICA hade visat att en koncentration på 100 mg/ml för urealösningen var applicerbart för detta 

ändamål. Denna koncentration av urea användes därför i samtliga försök. 

För att närmare undersöka hur halten ICA varierar med temperaturen gjordes ett försök där 

temperaturen på värmeplattan varierades. Flödeshastigheten från sprutpumpen ställdes in på 5 ml/h 

och resultatet av försöken visas i figur 8. Här ses ett samband mellan temperatur på värmeplattan 

och halten ICA i atmosfären i kammaren. En kontrollprovtagning gjordes i laboratoriemiljö där halten 

ICA var under 0,5 µg/m3. Utifrån detta resultat konstateras att temperaturen 295–305 ℃ passar 

både när det gäller att skapa atmosfärer med MIC och med ICA. Denna temperatur användes därför 

för resten av försöken. 
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Temperatur ℃ Koncentration ICA 
(µg/m3) 

205–215 365 
235–245 499 
255–265 728 
295–305 895 

 
Figur 8. Halten ICA i exponeringskammaren beroende av plattemperaturen. Generering av atmosfär med ICA från 
urealösning med koncentration 100 mg/ml och flödeshastighet från sprutpump på 5 ml/h.  

  

I nästa steg var avsikten att påvisa ett samband mellan koncentration av MIC och ICA i kammaren och 

flödeshastigheten från sprutpumpen. Atmosfärer med ICA och MIC genererades separat och tre 

provtagningar gjordes på respektive atmosfär i kammaren för fyra olika flödeshastigheter.  Resultatet 

åskådliggörs i figur 9.  

 

 

Figur 9. Koncentration av ICA och MIC beroende av flödeshastigheten från sprutpumpen. Koncentration av urea i lösningen 
var 100 mg/ml och dimetylurealösningen hade en koncentration på 500 mg/ml. Medelvärde av tre provtagningar ± 
standardavvikelse.  

I båda fallen, både vid generering av ICA och MIC, ökade koncentrationen med flödeshastigheten 

från sprutpumpen. Halten ICA och MIC i ren labbluft var ej detekterbar. Grafen till höger i figur 9, 

visar på ett tydligt samband mellan flödeshastighet från sprutpumpen och halten MIC i 

kammarluften. I grafen till vänster i figur 9, ser vi en ökning av halten ICA med ökat flöde från 

pumpen. Dock är inte ökningen lika stor som förväntat för de högre flödeshastigheterna. Detta skulle 

kunna bero på ett genomslag i provtagaren som i sin tur bero på att provtagaren inte förmådde ta 

upp all ICA i luften. I ett nytt försök undersöktes därför om så var fallet.  I detta försök placerades två 

filter efter varandra i samma filterhållare. Resultatet visade att det första filtret innehöll 1377 µg/m3 

ICA medan det andra filtret endast innehöll 5 µg/m3. Detta visade att det filter som suttit som 

nummer två i provtagaren endast innehöll 0,4 % av den mängd ICA som detekterats i försöket.  Ett 
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filter kan därför anses ha kapacitet nog att fånga upp all den ICA som når filtret under dessa 

förhållanden.  

I de försök som hittills gjorts hade en temperaturväxling i exponeringskammaren eller en ändring av 

plattemperaturen följts av en ställtid på 15 min innan nästa försök påbörjades, för att en ny halt ICA 

och MIC skulle ha chans att ställa in sig. En serie provtagningar gjordes därför för att se hur snabbt 

halten ICA i exponeringskammaren minskar efter att flödet från sprutpumpen stängts av. I försöket 

skapades en atmosfär enligt de betingelser som utprovats och ett flöde på 10 ml/h. Fem minuter 

efter att pumpen stängts av och glaskapillären flyttas från värmeplattan gjordes den första 

provtagningen. Därefter gjordes provtagningar 15, 25, 35, 55 och 75 min efter avstängning. 

Resultatet av försöket visas i figur 10. Vid försökets start var koncentrationen av ICA i atmosfären 

1296µg /m3 luft. Efter 2,5 minuter hade halten ICA halverats och efter 15 min hade halten ICA sjunkit 

till ca 3 % av startvärdet. Halten MIC antogs avta på samma sätt som halten ICA och därför var det 

inte motiverat att göra ett liknade experiment för MIC.  

 

 

 

Antal minuter efter 
avstängning 

Koncentration ICA 
(µg/m3) 

0 1296 
5 260 
15 34 
25 17 
35 11 
55 7 
75 5 

 

  

 
Figur 10. Halten ICA i exponeringskammarens upp till 75 min efter att tillförseln av urea stängts av. 

Atmosfären genererades utifrån flödeshastighet på 10 ml/h. 
 

Slutsatsen av dessa försök var att atmosfärer med koncentration av ICA och MIC mellan 10 och 100 

µg/m3 kan skapas i exponeringskammaren med en plattemperatur på 295–305 ℃ och 

koncentrationer på 100 mg/ml för urea och 500 mg/ml för dimetylurea. Försöken visar också att 

halten av ICA och MIC i atmosfären kan regleras genom att justera flödeshastigheten av lösningarna 

från sprutpumpen. Atmosfär med ICA och MIC genererades därför enligt dessa betingelser i de 

efterföljande exponeringsförsöken. Inför kommande exponeringsförsök justerades ställtiden till 20 

minuter för att säkerställa att tidigare försök ej skulle påverka nästkommande försök. 

3.2 Studier av ICA och MIC-medierade proteinskador med hjälp av 

proteinimpregnerade glasfiberfilter 
I exponeringskammaren kunde nu kontrollerade atmosfärer med ICA och MIC genereras med halter 

av respektive ämne i intervallet 10–100 µg/m3. Dessa kunde nu användas för exponering av protein. 
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I exponeringsförsöken användes glasfiberfilter som impregnerats med bovint serumalbumin (BSA), 

alfa1 antitrypsin (A1AT) samt ett fetalt bovint serum (FBS) innehållande flera olika proteiner. Dessa 

exponerades för kammarluft med ICA och MIC i syfte att undersöka graden av proteinskada. 

Exponerade proteinprov hydrolyserades för att få ett prov med fria aminosyror. Proven analyserades 

sedan med HILIC-LC-MS-MS med avseende på att mäta mängden homocitrullin och MIC-lysin som 

bildats. Vid analyserna kunde mängden homocitrullin i proven bestämmas med hjälp av 

standardkurvor av lysin och homocitrullin. För att bestämma halten av bildat MIC-lysin i proven 

mättes istället toppareor i kromatogrammen. Anledningen till detta var att MIC-lysin inte finns 

kommersiellt tillgängligt. 

I det första exponeringsförsöket exponerades filter, som impregnerats med fyra olika 

filterimpregneringar, för atmosfärer med ICA och MIC. Här testades två olika typer av proteiner, BSA 

0,9% NaCl eller BSA 0,09% NaCl samt A1AT 0,9% NaCl eller A1AT 0,09% NaCl. Försöket avsåg att testa 

om halten homocitrullin och MIC-lysin i de exponerade filtren skilde sig åt beroende på vilket protein 

som exponerats samt beroende på halten NaCl som de var lösta i. Atmosfärerna hade genererats 

med en flödeshastighet från sprutpumpen på 10 ml/h. Övriga betingelser i genereringen av atmosfär 

finns beskrivet under rubriken ”2. Material och metod”. Även kontrollprov togs där filter med de 

olika impregneringslösningarna exponerades på samma sätt fast för samma mängd ren 

laboratorieluft. De kommer därför omnämnas som ickeexponerade filter.  

Resultatet av försöket visas i figur 11. Här visas att skador sker i samtliga fall när protein exponeras 

för MIC och ICA. Vid jämförelse av staplar med BSA-prov med olika halt NaCl kan endast en liten 

visuell skillnad i halten homocitrullin per lysin konstateras (A). Det finns dock inte statistiskt underlag 

att avgöra om denna skillnad är signifikant eller ej. För prov som exponerats för MIC kan ingen 

skillnad ses hos BSA-prov med olika halt NaCl (B). Halten NaCl bedömdes således inte vara av 

betydelse för uppkomsten av homocitrullin i de exponerade proverna.  

I prov med BSA-impregnering var halten homocitrullin något högre än i det prov som impregnerats 

med A1AT. Om skillnaden är signifikant eller ej går inte heller här att avgöra på grund av för litet 

statistiskt underlag då resultatet endast baseras på enkelprov. Ett bakgrundsvärde av homocitrullin 

på 0,6–0,8 % detekteras i samtliga kontrollprov som analyserats med avseende på homocitrullin. Inga 

identifierbara toppar av MIC-lysin kunde detekteras i de ickeexponerade proven. 

 

Figur 11.  A: Andel homocitrullin per lysin för ICA-exponerade prov (svart stapel) och kontrollprov (grå stapel). B: Topparean 
MIC-lysin/topparean lysin för MIC- exponerade prov (svart stapel) och kontrollproven (grå stapel).  

Att karbamylering sker när BSA och A1AT exponeras för ICA och MIC kan konstateras, frågan var nu 

om ökad halt ICA och MIC i atmosfären leder till högre grad av karbamylering. Detta testades genom 
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att exponera BSA-impregnerade filter för atmosfärer med olika halter av MIC och ICA. Atmosfärer 

med två olika halter av MIC och ICA genererades genom att variera flödet från sprutpumpen. Tre 

mätningar gjordes för varje flöde och ämne. Förutom detta utfördes tre exponeringar av filter för ren 

labbluft.  Resultatet av analyserna presenteras i figur 12. För MIC-lysin fanns ett tydligt dos-

responssamband mellan halt MIC i atmosfären och andel MIC-lysin i proverna (B). I de kontrollprover 

som togs kunde inga toppar för MIC-lysin detekteras. För de filter som exponerats för ICA gick det att 

se en signifikant ökning av halten homocitrullin vid ökad koncentration ICA i kammaren (p <0,05) (A). 

Dock var ökningen av MIC-lysin i exponerade prover större än ökningen av homocitrullin, se figur 12.  

 

Figur 12. A: Andelen homocitrullin per lysin i ICA-exponerade BSA-filter (svart stapel) och ickeexponerade BSA-filter (grå 
stapel).  B: Toppararean MIC-lysin/topparean lysin för MIC-exponerade BSA-filter (svart stapel) och ickeexponerade BSA-
filter (grå stapel).  Atmosfärer med ICA och MIC genererades m.h.a två olika flödeshastigheter.  

Eftersom det i detta försök gjorts tre provtagningar för varje flöde och atmosfär kunde resultatet 

analyseras statistiskt.  Analysen visar på en signifikant skillnad mellan andelen homocitrullin per lysin 

i de ickeexponerade kontrollproven och de prov som exponerats för lägst halt ICA (p <0,05). Här ses 

också en signifikant skillnad mellan halten homocitrullin per lysin för de prov som exponerats för den 

lägre halten ICA jämfört med de prover som exponerats för den högre. I de ickeexponerade 

proverna, där endast labbluft passerat, fanns inga detekterbara halter MIC-lysin.  

I ytterligare ett exponeringsförsök undersöktes om bakgrundsvärdet av homocitrullin som 

detekterades i de ickeexponerade BSA-filtren, även kunde detekteras i ickeexponerade FBS- och 

A1AT-filter. Här undersöktes också om det rådde skillnad mellan olika protein i hur stor andel 

homocitrullin som bildats vid exponering. Flödeshastigheten från sprutpumpen som användes för att 

generera atmosfär var 5 ml/h. Provtagningar av halten ICA i kammaren gjordes under själva 

exponeringen av proteinerna med dibutylamin-impregnerade filter. Tre filter av varje protein 

exponerades samtidigt. Även tre kontrollprov i ren labbluft togs samtidigt. Resultatet åskådliggörs i 

figur 13. Analyser av proverna i detta försök visade att av de tre testade proteinerna var BSA det 

protein med högst bakgrundsvärde av homocitrullin, se figur 13. Bakgrundsvärdet för BSA är 

signifikant skilt från både bakgrundsvärden för A1AT och för FBS. I A1ATs fall utgör bakgrundsvärdet 

endas en tredjedel av bakgrundsvärdet för BSA. För de exponerade proverna är halten homocitrullin 

som högst i BSA-proverna. 

Även ökningen av halten homocitrullin efter exponering för ICA var intressant att titta på. I figur 13 

ses att halten homocitrullin i de exponerade BSA-proven var signifikant högre än halten i de 

exponerade A1AT- och i FBS-proven.  
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Figur 13.  Andel homocitrullin per lysin för tre olika proteiner som exponerats för atmosfär med ICA (svart stapel) och 
ickeexponerade filter (grå stapel). Halten ICA i kammaren var 710–850 µmol/m3. Atmosfären genererades utifrån en 
flödeshastighet från sprutpumpen på 5 ml/h.  

Ser man däremot på förhållandet mellan halten homocitrullin i de exponerade proverna och halten i 

kontrollproverna för varje protein så är ordningen en annan. För A1AT är halten homocitrullin i de 

exponerade proverna ca 8 gånger större än halten som detekterats i de ickeexponerade 

kontrollproven. I FBS-proven är halten homocitrullin ca 6 gånger större än i kontrollproven och för 

BSA är halten endast 5 gånger större än i kontrollproven.  

 

3.3 Processanalys 
För processanalys, se appendix 3. 

 

4. Diskussion 

4.1 Utprovningen av MIC och ICA i exponeringskammaren 
Ett av syftena med studien var att hitta en metodik för att generera atmosfärer i 

exponeringskammare med kontrollerade halter av ICA och MIC. En utgångspunkt vid utprovningen av 

halten MIC i kammaren var hypotesen att hög temperatur gynnar sönderdelningen av dimetylurea till 

MIC. Dimetylurea har en kokpunkt på 269 ℃ och försök som tidigare gjorts på laboratoriet hade visat 

att MIC inte bildas i lika hög utsträckning som ICA när dimetylurealösnig och urealösning med samma 

koncentration upphettas.  Denna kunskap gjorde att det i första försöket testades om en temperatur 

långt över dimetylureans kokpunkt (350–360 ℃) kunde vara gynnsam för sönderdelningen av 

dimetylurea och på så sätt ge hög halt MIC i kammaren. Denna höga temperatur resulterade dock i 

mycket låga koncentrationer av MIC.  En förklaring kan vara att den höga temperaturen medförde att 

dimetylurealösningen stötkokade när den träffade värmeplattan och då stänkte av plattan innan 

sönderdelning till MIC hann ske.  

Till nästa försök i utprovningen sänktes därför temperaturen på plattan till 295–305℃. Resultatet av 

detta försök visade då på en korrelerad ökning av halten MIC i förhållande till flödeshastigheten från 

sprutpumpen. Två dimetylurealösningar med olika koncentration (100 mg/ml respektive 500 mg/ml) 

testades med två olika flödeshastigheter. Eftersom lösningen med högst koncentration dimetylurea 
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gav den högsta halten MIC i kammaren samt ett värde som låg inom intervallet 10-1000µg/m3 så 

valdes denna lösningskoncentration för kommande försök där generering av atmosfär med MIC 

skulle ske.   

På samma vis som i utprovningen av halten MIC startades utprovningen av halten ICA med att 

undersöka om samband fanns mellan halten ICA i kammaren och temperaturen på värmeplattan. I 

tidigare försök med att skapa atmosfär med ICA som gjorts på laboratoriet hade det konstaterats att 

en lösningskoncentration för urealösningen på 100 mg/ml var applicerbart.  Resultatet av försöket 

visade att ökad temperaturen gav ökad halt ICA i kammaren, se figur 8. Halten ICA visade sig som 

förväntat var högst vid 295–305 ℃, vilken var den högsta testade temperaturen. Dock kunde det 

konstateras att sambandet mellan temperatur och halten ICA i kammaren inte var linjärt. För de höga 

temperaturerna avtog ökningen av halten ICA. En orsak till den inbromsade ökningen av ICA som 

visats vid försöken antogs kunna vara att filtret i provtagaren mättats och då inte haft förmåga att 

fånga upp all ICA när halten ICA i atmosfären blivit för hög. Detta resonemang föranledde ytterligare 

ett försök där en mätning på luft med hög koncentration av ICA gjordes med en provtagare med 

dubbla filter.  Resultatet från detta försök visar dock på att det inte fanns något genomslag av ICA på 

det andra filtret. Ett filter ansågs därför ha kapacitet nog att ta upp den ICA och MIC som når filtret.  

För kommande exponeringsförsök valdes plattemperaturen 295–305 ℃ eftersom försök visat på 

tydliga samband mellan halten MIC och ICA i kammare och flödeshastigheten från sprutpumpen vid 

denna temperatur, se figur 9.  

Längden på ställtiden, när en ny halt av ICA eller MIC jämviktas i kammaren, testades också. Atmosfär 

med ICA genererades med den högsta utprovade flödeshastigheten (10 ml/h) från sprutpumpen. När 

sprutpumpen sedan stängdes av gjordes mätningar med jämna tidsintervall för att se hur snabbt 

halten ICA avklingade. Efter 2,5 minuter hade halten ICA minskat med hälften av den initiala halten 

och efter 15 min hade halten sjunkit till ca 3% av vad det var från början, se figur 10. Detta ansågs 

vara en tillräckligt låg halt för att inte kommande försök skulle påverkas. För att få en extra marginal 

förlängdes dock ställtiden till 20 minuter inför de kommande exponeringsförsöken.  

Ett av syftena med studien var därmed uppfyllt. De första försöken visar på en fungerande metodik 

för att generera atmosfärer i exponeringskammaren med kontrollerade halter av ICA och MIC. I figur 

9 och 10 visas att halterna av ICA och MIC kunde regleras genom ändringar av plattemperatur eller 

flödeshastighet från sprutpumpen.  

4.2 Exponering av protein 
I merparten av försöken användes BSA för exponering, men även A1AT och FBS har nyttjats. Redan i 

det första exponeringsförsöket med BSA kunde det konstaterats att homocitrullin och MIC-lysin 

bildats när proteiner på filtren exponerats för ICA och MIC, se figur 11. Även försöken i figur 12 och 

13 visar på ökad grad av karbamylering i de exponerade proverna. Störst ökning av karbamylerat 

lysin ses i de prover som exponerats för MIC, se figur 11 och figur 12. I de ickeexponerade filtren, 

genom vilka endast ren laboratorieluft passerat, kunde inga detekterbara halter av MIC-lysin hittas.  

Det är dock oklart hur stor del av lysinet i det exponerade proteinet som varit åtkomligt för ICA 

respektive MIC. Proteinets veckningsstruktur skulle kunna vara sådant att endast en mycket liten 

andel av lysinet i proteinet kan komma i kontakt med ICA och MIC vid exponeringen. Att undersöka 

detta vidare skulle dock vara svårt med just denna metod eftersom andelen lysin på BSA-proteinets 

yta inte enkelt kan mätas.  

Ett fynd som däremot kunde undersökas vidare var det bakgrundsvärde av homocitrullin som 

uppvisats i de ickeexponerade proverna, se figur 11. Dessa prover innehöll ca 1 homocitrullin per 100 
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lysin. Ett högt bakgrundsvärde av homocitrullin gör att det blir svårare att bedöma skillnader i 

homocitrullinhalter mellan exponerat- och icke exponerat prov. Det var därför även intressant att 

jämföra halten homocitrullin i det exponerade provet med bakgrundsvärdet i kontrollen.  

I de exponeringsförsök där flera olika proteiner testades var BSA det protein som genererade högst 

bakgrundsvärde av homocitrullin, se figur 11 och 13. BSA var även det protein med högst ökning av 

homocitrullin efter exponering. När graden av karabamylering jämförs mellan A1AT och FBS kunde 

ingen signifikant skillnad ses vare sig mellan homocitrullinhalterna eller mellan bakgrundsvärdena. 

Om ökningen av homocitrullin i de exponerande proven istället anges som ett förhållande till 

bakgrundsvärdet, så var halten homocitrullin endast 5 gånger större än bakgrunden i BSA-proverna 

medan halten homocitrullin i FBS-proverna och A1AT-proverna var 6 respektive 5 gånger större.  

En tanke som väckts inför det tredje exponeringsförsöket var att det relativt höga bakgrundsvärdet 

av homocitrullin i BSA kanske kunde kopplas till framställningsprocessen av proteinet. Ytterligare ett 

protein (A1AT) och ett serum (FBS) exponerades därför för ICA för att se om bakgrundsvärde skiljde 

sig från det i BSA. A1AT hade liksom BSA, renats och separerats fram industriellt medan FBS var ett 

icke processat serum tagit från kalvfoster. Resultatet visade dock på ett lägre bakgrundsvärde av 

homocitrullin för både A1AT och FBS jämfört med värdet för BSA.  

Slutsatsen som dras är att då låg grad av karbamylering förväntas kan det vara en fördel att använda 

ett protein som FBS eller A1AT som genererade låg halt av homocitrullin. Detta ökar möjligheten att 

påvisa små skillnader i graden av karbamylering.  

Att halten ICA och MIC i exponeringskammaren har betydelse för ökningen av homocitrullin och MIC-

lysin i exponerade prover konstateras i det försök där koncentrationen av ICA och MIC ändras med 

hjälp av variation av flödeshastighet från sprutpumpen, se figur 12. Resultatet visar här på ett 

signifikant dos-respons samband mellan halten MIC och ICA i kammaren och bildningen av MIC-lysin 

och homocitrullin i proven. Sambandet var dock starkare för MIC/MIC-lysin än för ICA/homocitrullin. 

Eftersom halten av ICA är högre än halten MIC i kammaren vid en given temperatur och ett givet 

flöde kan detta anses märkligt. En tänkbar förklaring kan vara att filter som exponeras för ICA-

atmosfärer blir mättade redan vid den halt ICA som genererats av den lägre flödeshastigheten. Detta 

skulle i så fall innebära att en stor andel av det lysin i filtret som finns åtkomligt för ICA reagerar med 

ICA redan vid låga halter i kammaren. Detta medför att en stor ökning av halten ICA i atmosfären inte 

har så stor betydelse för hur mycket lysin som karbamylerats. 

I denna studie har protein exponerats för halter av ICA och MIC som ligger långt över de 

korttidsgränsvärden som arbetsmiljöverket satt. Syftet har varit att se om skador överhuvudtaget kan 

identifieras med denna metod.  En intressant fortsättning på studien vore därför att undersöka om 

det med denna metod även går att detektera skador på protein som exponerats för lägre halter av 

ICA och MIC, där nivån ligger närmare de satta gränsvärdena. 

Utifrån denna studie kan det dock konkluderas att modellen att mäta karbamylering med exponering 

av proteinfilter fungerar för att upptäcka karbamylering på protein. Ett mer tillförlitligt resultat hade 

dock kunnat erhållas om mer tid funnits till förfogande. Fler prover hade då kunnat tas vid varje 

exponeringstillfälle, vilket skulle ha ökat resultatets tillförlitlighet.  

Denna studie öppnar upp för fler försök med denna modell där den biologiska effekten av 

exponering för isocyanater kan studeras.   
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Appendix 2 – Plan för systematisk uppföljning 

Nedan listas tillvägagångssättet för det laborativa arbetet. Aktiviteterna som utfördes listas i 

kronologisk ordning med en målbeskrivning, plan för utförande samt en analys av resultatet följt av 

ett beslut om hur arbetet skulle fortskrida. Det laborativa arbetet var uppdelat i två delar. Först 

utarbetades en metodik för att generera atmosfärer med kontrollerade halter av ICA och MIC i 

exponeringskammaren och därefter utfördes ett antal försök med exponering av protein.  

DEL 1: Utprovning av halt ICA och MIC som ligger inom intervallet 10–100 µg/m3.  

1. Mål: Ta reda på om det går att generera en atmosfär med MIC med en plattemperatur på 

360 ℃ där koncentrationen MIC i kammaren ligger i intervallet 10–100 µg/m3. Om försöket 

ska anses lyckat måste det även gå att se ett samband mellan flödeshastighet från 

sprutpumpen och koncentrationen av MIC i kammaren.  

Plan: En dimetylurealösning med koncentration 100 mg/ml bereddes. Värmeplattan ställdes 

in på 360 ℃. Tre olika flödeshastigheter från sprutpumpen testades, 1,5, 10 ml/h. 

Analys: Försöket resulterade i mycket låga halter av MIC i kammaren. Inget samband mellan 

ökad flödeshastighet och ökad halt MIC i atmosfären kunde upptäckas.  

Beslut: Försök med lägre plattemperatur måste utföras. Även högre lösningskoncentration 

på dimetylurealösningen bör testas. 

 

 

2. Mål: Ta reda på om det går att generera en atmosfär med MIC med en plattemperatur på  

295-305 ℃ där koncentrationen MIC i kammaren ligger i intervallet 10 -100 µg/m3. Här 

undersöks också två olika lösningskoncentrationers applicerbarhet när det gäller att skapa 

atmosfär med koncentrationen MIC i önskat intervall. 

Plan: Två dimetylurealösningar bereds med koncentration 100 mg/ml respektive 500 mg/l. 

Mätningar görs sedan för två olika flödeshastigheter, 1 ml/h och 10 ml/h, för respektive 

lösningskoncentration. Temperaturen på värmeplattan sänks till 295–305 ℃. 

Analys: Tydligt samband mellan ökande halt MIC när flödet från sprutpumpen ökar med 

plattemperatur på 295-305℃. Högs halt MIC gav dimetylurealösning koncentration 500 

mg/ml med flödeshastighet 10 ml/h.  

Beslut: Gå vidare till nästa aktivitet. 

 

 

 

3. Mål: Ta reda på om det finns ett samband mellan temperatur på värmeplattan och halten 

ICA i exponeringskammaren. 

Plan: En urealösning med koncentration 100 mg/ml bereds. Mätningar görs för 

flödeshastigheten 5 ml/h och 4 olika temperaturen på värmeplattan, 205, 235, 255, 305 ℃ 

(OBS! Temperaturangivelserna är ungefärliga.)  

Analys: Ett tydligt samband mellan ökande temperatur och ökad halt ICA i kammaren. Högst 

halt ICA genererades när plattas temperatur var ca 305℃.  

Beslut: Temperatur 305 ℃ ska används vid kommande försök. Gå vidare till nästa aktivitet. 

 

 



   

 

 
 

4. A: Mål: Ta reda på om ökat flöde från sprutpumpen ger ökad halt av ICA och MIC i 

exponeringskammaren när plattemperaturen är 295–305 ℃.  

Plan: En atmosfär med ICA genereras med en urealösning med koncentration 100 mg/ml, 

295-305℃, mätningar görs sedan för följande flöden 1,   2,5,  5 och 10 ml/h. Tre mätningar 

görs för varje flöde. 

En atmosfär med MIC genereras med dimetylurealösning med koncentration 500 mg/ml och 

plattemperatur 295-305℃. Tre mätningar gjordes sedan följande flöden 1, 2,5  5 och 10 

ml/h. 

Ett kontrollprov görs på korridorsluft. 

Analys: Tydliga samband kunde upptäckas mellan ökad flödeshastighet från sprutpumpen 

och ökad halt ICA och MIC i kammaren. Dock ökade halten ICA i korrelation med ökad 

flödeshastighet inte som förväntat. 

Beslut: Undersök om genomslag av halten ICA existerar, dvs om filtret i provtagaren har 

kapacitet nog att ta upp all ICA.  

 

B: Mål: Ta reda på om filtret i provtagaren har kapacitet att ta upp all ICA som når filtret 

under provtagningen. 

Plan: Dubbla filter monteras i den Swinnexhållare som monteras på provtagaren. Mätning 

görs sedan i atmosfär som genererats av urealösning med koncentration 100 mg/ml, flöde 

från sprutpump på 10 ml/h och plattemperatur 295–305 ℃. 

Analys: Resultatet av försöket visar att endast 0,4 % ICA kunde detekteras på det andra filtret 

som placerats längs från luftintaget. Slutsatsen som dras är att ICA inte har något genomslag 

utan att filtret har kapacitet att fånga upp all ICA i luften som passerar filtret.  

Beslut: Endast ett filter kommer användas i kommande försök. Gå vidare till nästa aktivitet 

 

5. Mål: Undersöka hur snabbt halten ICA minskar efter sprutpumpens avstängning när en 

atmosfär genererats med 100 mg/ml urealösning, flöde 10 ml/h och plattemperatur 295–305 

℃. Detta för att se om ställtiden på 15 minuter är tillräcklig.  

Plan: En atmosfär med ICA genereras av urealösning med koncentration 100 mg/ml, flöde 

från sprutpump på 10 ml/h och plattemperatur 295–305 ℃. Sprutpumpen slås sedan av och 

kapillären, ur vilken urealösning levereras droppvis, avlägsnas från värmeplattan. Mätningar 

görs sedan 5, 15, 25, 35, 55 och 75 minuter efter att sprutpumpen stängts av. 

Analys: Startkoncentrationen av ICA i atmosfären är 1296 /m3 luft. Efter tre minuter har 

halten ICA i luften halverats och efter 5 minuter finns endast 20 % av mängden ICA kvar i 

kammaren. Efter 15 min finns 3%. Halten ICA i kammaren minskar som förväntat.  

Beslut: Ställtid på 15 minuter är tillräcklig vid byte av atmosfärsbetingelser. Gå vidare till 

nästa aktivitet. 

 

 

 

Del 2. Exponering av protein för ICA och MIC 

 

6. Mål: Ta reda på vilket lösningsmedel som ger tydligast analysresultat när standardkurvan för 

lysin och homocitrullin bereds. När lysin och homocitrullin löses i vatten eller i acetonitril 

(ACN). 



   

 

 
 

Plan: Två serier med fem standardlösningar för mätning av lysin och homocitrullin bereds. En 

serie med vatten som lösningsmedel och en serie med ACN som lösningsmedel.  

Standardlösningarna analyseras med LC-MS-MS. 

Analys: Bäst resultat erhålls för de lösningar där lysin och homocitrullin är lösta i ACN.  

Beslut: Standardkurva bereds hädanefter med ACN som lösningsmedel. Gå vidare till nästa 

aktivitet.  

 

 

7. Mål: Ta reda på om ökad grad av karbamylering kan detekteras på lysin i bovint 

serumalbumin BSA om det exponeras för atmosfär med MIC och ICA 

Plan: Filter impregnerat med BSA 1 mg/ml exponeras för atmosfär med MIC (500 mg/ml 

dimetylurea) och ICA (100 mg/ml urea). Flöde 10 mg/ml, plattemperatur 295–305 ℃. Filtren 

exponeras under 30 min. 

Analys:  Märkbara halter av homocitrullin och MIC-lysin kunde detekteras. 

Beslut: Gå vidare till nästa aktivitet 

 

 

8. Mål: Undersöka om betingelserna i upparbetningen av proverna kan påverka förekomsten av 

homocitrullin och MIC-lysin i de exponerade proverna. Detta görs genom att undersöka om 

halten NaCl i lösningsvätskan har betydelse för förekomsten av homocitrullin/MIC-lysin i de 

exponerade proverna. Här undersöks också om proteintypen har betydelse för hur stor andel 

av lysinet i proteinet som karbamyleras.  

 

Plan: Tre typer av filterimpregnering bereds, A-C.  

A: BSA 1 mg/ml 0,9% NaCl 

B: BSA 1 mg/ml 0,09% NaCl 

C:  α1antitrypsin 1 mg/ml NaCl 0,9% testas. 

9 mätningar görs enligt försöksuppställning i tabell 1. Mätningar görs även med ett filter av 

varje typ (A-C) i vanlig ren labbluft.   

Tabell 1. Försöksuppställning för försök 9. Fyra olika typer av filterimpregnering testas. För att generera atmosfär 
med ICA användes urealösning 100 mg/ml och för MIC dimetylurealösning 500 mg/ml. Plattemperatur 295–305℃.  

Filterexponering Filter  

ICA BSA 1,0 mg/ml 0,9 % NaCl 

BSA 1,0 mg/ml 0,09 % NaCl 

α 1- antitrypsin 1.0 mg/ml 0,9 % NaCl 

MIC BSA 1,0 mg/ml 0,9 % NaCl  

BSA 1,0 mg/ml 0,09 % NaCl  

α 1- antitrypsin 1.0 mg/ml 0,9 % NaCl 

Inomhusluft BSA 1,0 mg/ml 0,9 % NaCl  

BSA 1,0 mg/ml 0,09 % NaCl  

α 1- antitrypsin 1.0 mg/ml 0,9 % NaCl 

 

 

Analys: Analyserna visade däremot att halten av NaCl i impregneringsvätskan inte verkar ha 

någon signifikant betydelse för analysresultatet. I de fall där filtren impregnerat med 



   

 

 
 

α1antitrypsin (A1AT) så blir andelen homocitrullin och MIC-lysin lägre än i de fall där filtren 

impregnerats med BSA. Bakgrundsvärde av homocitrullin upptäcks i samtliga kontrollprover. 

Beslut: I kommande exponeringsförsök löses proteinet i 0,9% NaCl.  

 

9. Mål: Undersöka om ökad halt ICA och MIC i kammaren ger ökad andel karbamylering i 

exponerade protein.  

Plan: Exponeringar görs med filter som impregnerats med BSA 1 mg/ml i atmosfär med MIC 

och ICA. Atmosfärernas olika halter av ICA och MIC genereras enligt samma principer som i 

punkt 4 men i detta försök för endast två olika flödeshastigheter av lösningen från 

sprutpumpen, 2,5 och 10 ml/h. Tre exponeringar görs för varje flöde. Även tre kontroller tas 

på korridorsluft. Varje mätning i försöket sker under 30 min.  

Analys: Resultatet visar på ett tydligt samband mellan halt MIC-lysin som detekteras i proven 

och halten MIC i kammaren. Resultatet för de prover som exponerats för ICA visar inte på en 

lika stor skillnad mellan ökad halt homocitrullin och ökad halt ICA i kammaren. Kanske 

innehåller atmosfären med den låga koncentrationen ICA tillräckligt med ICA för att ge 

skador på allt det lysin som finns tillgängligt i filtret. Bakgrundsvärde av homocitrullin 

upptäcks i alla kontrollprover. 

Beslut: Nytt försök ska utföras där två andra proteiner också ska exponeras för att se om 

bakgrundsvärdet för dessa protein skiljer sig från det i BSA. 

 

 

10. Mål: Undersöka om bakgrundsvärdet av homocitrullin är lika högt för olika protein samt 

undersöka om olika protein som exponeras för ICA uppvisar större eller mindre andel 

homocitrullin vid exponering av ICA jämfört med hur mycket som bildas när BSA exponeras 

för ICA.  

Plan: Filter impregneras med olika typer av proteinlösningar. Lösningarna har alla 

proteinkoncentration 1 mg/ml. De protein som testas är A: BSA, B: fetalt bovint serum (FBS) 

från kalv C: A1AT. Filtren exponeras sedan för atmosfär med ICA genererad genom 

flödeshastigheter 5 ml/h från sprutpumpen. Även kontrollprov görs på inomhusluft med 

samtliga filterimpregneringar. Under exponeringarna tas även prov på halten ICA i kammaren 

med provtagare som har dibutylaminfilter monterat i filterkassetten.  

Exponeringen sker under 30 min. Tre exponeringar per filtertyp genomförs. 

Analys: Bakgrundsvärdet hos BSA är högre än för FBS och A1AT. Halten homocitrullin är 

högst i BSA-proven. Kvoten av halten homocitrullin i exponerat prov/ kontroll är dock störst 

för FBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Appendix 3 Processanalys 

Det laborativa arbetet i detta projekt utfördes till stor del under ledning av handledaren. Försöken 

var därför väl planerade från början och behövdes sällan göras om. Endast i de enstaka fall där 

laborantens fokus fallerade behövde försöken göras om. Kunskaper om vikten av noggrannhet och 

struktur i arbetet förvärvades under arbetets gång. Några misstag under pipetteringen vid 

upparbetningen av proverna resulterade i att vissa prover förstördes och fick göras om. Misstagen 

berodde oftast på att laboranten tappat fokus på uppgiften och tillsatt för stor eller för liten mängd 

av en viss vätska till något av proven. Mängden vätska som skulle tillsättas proverna var ofta mycket 

små och det krävdes ett strukturerat arbetssätt och total fokusering på uppgiften. I dessa fall gick det 

nämligen inte att i efterhand visuellt avgöra om en så liten mängd som t.ex. 5 µl blivit tillsatt eller ej.  

Även tolkningen av kromatogrammen utfördes under ledning av handledaren. Här förvärvades också 

ny kunskap om tolkning av toppar samt vilken hjälp i avläsningen som instrumentet kan bidra med. 

Förutom detta så har projektet givit mycket ny kunskap om hur ett HPLC-instrument fungerar och 

vilka inställningar som behöver göras för en viss typ av analys.  

Inför kommande projekt där arbetet inte sker under handledning så rekommenderas samma 

noggranna planering av varje moment. En plan för noggrann planering av varje försök bör göras 

innan det genomförs. Protokoll för upparbetningar av prover bör göras så att proven bearbetas på 

precis samma sätt varje gång. Detta för att öka reproducerbarheten i försöken. Pipettering bör ske på 

en avskärmad plats för att undvika att arbetet avbryts mitt i en provserie. 

Skrivprocessen tog lite längre tid än beräknat. Flera revideringar av texten gjordes med målet att 

skapa en lättläst, innehållsrik och komprimerad text.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


