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Sammanfattning 
 
Kontinuerlig övervakning av patienters blodsocker under operationer och vård har visat sig givande men 
krångligt. Företaget Senzime i Uppsala har utvecklat ett instrument för att göra detta. Detta instrument 
är en biosensor som mäter blodsocker genom att uppmäta värmeflödet som bildas när sockret i blodet 
bryts ner av immobiliserade enzymer. Vi fick i uppdrag att föreslå reaktoryta med tillhörande enzym. 
 
Förslaget vi presenterar består i en reaktoryta av kiseldioxidkulor täckta med akrylonitril-co-polymer. På 
denna ska glukosoxidas och katalas immobiliseras kovalent i närvaro av glukos. 
 
Under projektets gång har vi jämfört våra förslag mot patentdatabaser. Dessa sökningar tyder på att det 
inte finns några patent som hindrar vårt förslag.  

Bakgrund – Senzime utmanar ödet 
 
Blodsockermätningar är ett av de vanligaste tester som görs inom sjukvården. Enligt aktuell statistik från 
Uppsala Akademiska Sjukhus (UAS) Centrallaboratorium utförs lite drygt 60.000 mätningar per år, både 
på Centrallaboratoriet och på sjukhusets övriga avdelningar [anställd vid Centrallaboratoriet, muntligen, 
2011-05-06]. En stor utmaning har varit så kallad onlinemätning, det vill säga kontinuerlig mätning av 
glukoshalt i en patients blod. Detta har varit en utmaning på grund av det stora antalet olika substanser i 
blodet som kan orsaka störningar på en kontinuerlig mätning [1, 2].   
 
Kontinuerlig glukosmätning är framförallt intressant eftersom det har visat sig att kritiskt sjuka patienter 
och patienter som genomgår operationer klarar sig bättre om deras blodsocker kan hållas stabilt. 
Instrument som kan mäta blodsockerhalten kontinuerligt kan därför vara avgörande för utgången av en 
operation eller för en patients fortsatta välbefinnande [1, 2]. Andra viktiga områden för onlinemätningar 
är till exempel inom läkemedelsframställning. Då användningsområdena för dessa typer av instrument 
är många finns en stor marknad och därmed ett ständigt behov av utveckling. 
 
Efter ett lyckat pilotförsök inledde UAS 2008 ett samarbete med det Uppsalabaserade 
bioteknikföretaget Senzime. UAS tog genom detta samarbete på sig att testa Senzimes utrustning för 
klinisk användning i intensivvård och då just vid ovan nämnda onlinemätningar [2]. Senzime grundades 
1999 och har på senare år fokuserat på att skapa apparatur för kontinuerlig mätning av blodsocker. 
Apparaturen i fråga består av en kalorimetrisk biosensor. Sensorn fungerar genom att ett blodflöde leds 
radiellt genom en reaktor där immobiliserade enzymer bryter ner glukos. Vid nedbrytningen genereras 
värme i proportion till glukoshalten. En detektor mäter värmeflödet och resultatet omtolkas till 
glukoshalt i ursprungsprovet (blodet) av en dator [3]. 
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Mål – Strävan efter effektivitet 

För att ta fram ett förslag har vi arbetat efter våra effekt- och projektmål. Vi har även fått kriterier som 
sensorytan ska kunna uppfylla. 

Effektmålet är att företaget kan arbeta vidare med 
vår lösning och eventuellt kunna implementera den 
i framtiden. Som projektmål har vi satt att ge 
förslag på design för en sensoryta, i vilket ett 
glukoskatalyserande enzym kan immobiliseras och 
ett flöde av analyt kan passera radiellt. Målet är att 
förslaget ska kunna användas vid mätningar av 
glukoshalt i blod. 

Inför valet av material till den reaktiva ytan i 
biosensorn ställde beställaren följande krav. Dessa 
kriterier sammanfattas även i figur 1. Materialet ska ha hög porositet vilket innebär att det ska ha en 
stor yta för enzymbinding med en porstorlek under 500 Å, porositeten ska ha en öppen struktur så att 
ett reagensflöde kan passera radiellt med endast ett mindre övertryck. Materialet ska även kunna gjutas 
till en tunn skiva som passar i reaktorutrymmet. De kemiska egenskaper som måste uppfyllas är 
hydrofilitet, låg ytreaktivitet och ge utrymme för en hög katalytisk förmåga på minst 50 nmol glukos i 
minuten.  

Härmed vill vi presentera ett förslag på en sensoryta att använda i Senzimes biosensorsystem. 

Förslaget som ger nya möjligheter 

För att kunna lägga fram ett förslag på en sensoryta med de eftersökta kriterierna (se ovan) finns tre 
aspekter att ta hänsyn till. Först och främst behövs en lämplig biomolekyl för vårt utvalda substrat. 
Därefter faller det naturligt att hitta ett adekvat material för den reaktiva ytan. Slutligen krävs en 
tillfredsställande immobiliseringsteknik som på ett bra sätt kan sammanfoga biomolekylen till den 
reaktiva ytan. 
 
Som nämnts i projektplanen avgränsar vi oss till att endast analysera glukoshalten i blod. Vi har därför 
beslutat att använda oss av glukosoxidas som vår biomolekyl, hämtad från organismen Aspergillus niger.  
Glukosoxidas är ett enzym som katalyserar oxidationen av glukos. För att få en högre värmeutveckling i 
systemet används även katalas som katalyserar nedbrytningen av väteperoxid, vilket är en biprodukt vid 
ovan nämnda oxidation. Detta enzym är hämtat från nötkreaturlever och har väteperoxid som substrat. 
Vidare har materialet till reaktionsytan valts med stor omsorg. Vi har beslutat att kiseldioxidkulor täckta 
med en akrylonitril-co-polymer har de eftersökta egenskaperna. För att fästa enzymet till ytan har vi valt 
att använda oss av kovalent immobilisering. Denna kommer att ske i närvaro av glukos för att bibehålla 
enzymets aktivitet. Nedan beskriver vi varje del i projektet mer utförligt och motiverar våra val. 

Sammanfattande kriterier för sensoryta: 
 

• Hög porositet 
• Kunna gjutas till tunn skiva 
• Öppen struktur för reagensflöde 
• Hydrofil yta med låg ytreaktivitet 
• Hög katalytisk förmåga  

 

Figur 1. Kriterier. De kriterier för sensorytan vi har 
arbetat efter att uppnå. 
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Det optimala enzymet 
För att den föreslagna biosensorn ska kunna ge ett utslag vid mätningar krävs att vi immobiliserar ett 
enzym med god förmåga att katalysera en reaktion med glukos som substrat. Det enzym vi valt till detta 
syfte är glukosoxidas (EC 1.1.3.4), som katalyserar reaktionen i ekvation 1 [4]: 

Beta-D-glukos + O2 à D-glukonolakton+ H2O2 

Ekvation 1. Oxidation. Oxidation av glukos till glukonolakton och väteperoxid, katalyserat av glukosoxidas. 

Detta enzym är det överlägset mest använda för bestämning av glukoshalter i biosensorer [5]. Det är 
billigt, har god stabilitet och är dessutom mycket specifikt för den naturligt förekommande beta-
anomeren av D-glukos. Används reaktionshastigheten med detta substrat som referens kommer inget 
alternativt substrat närmare än en fjärdedel av den uppmätta hastigheten [4]. Glukosoxidas har 
utvunnits ur ett flertal olika svamparter, däribland arter i släktet Penicillium, men det vanligast 
förekommande enzymet i denna typ av sensorer är hämtat från svartmögelsvampen A. niger [6]. Många 
av de dokumenterade egenskaperna hos enzymet, såsom substratspecificitet och optimalt pH, är 
artspecifika och vi har därför ansett att det rimligaste alternativet är att vi använder oss av detta enzym i 
vår sensor [4]. 

För att få en högre värmeutveckling i systemet har vi valt att även immobilisera katalas. Katalas 
katalyserar nedbrytningen av väteperoxid som är en biprodukt vid oxidationen av glukos. Vid denna 
nedbrytning genereras värme som tillsammans med värmen från glukosoxidationen förstärker signalen 
vid mätningen. Co-immobilisering av glukosoxidas och katalas är välstuderat och en vanlig kombination i 
denna typ av biosensorer [5]. Katalaset föreslår vi hämtas från nötkreaturlever vilket visat bra resultat i 
kombination med glukosoxidas från A. niger [9]. 

Aspekter att ta hänsyn till vid reaktionen 
Vid oxidationen av glukos bildas både glukonolakton och väteperoxid. Dessa produkter måste ta hänsyn 
till för att sensorn ska förbli funktionell efter den initiala katalysen. Glukonolakton hydrolyseras spontant 
till glukonsyra, vilken kan sänka pH i mikromiljön kring enzymet och därmed potentiellt inaktivera det. 
Dock är den begränsande faktorn i den ursprungliga katalysen av glukos det molekylära syret som 
fungerar som elektronacceptor vid oxidationen. Följden av detta är att koncentrationen av glukonsyra 
därmed egentligen inte har möjlighet att bli hög nog att markant sänka pH. Skulle pH sänkas marginellt 
är detta snarare en positiv effekt eftersom glukosoxidas arbetar optimalt vid pH strax under det neutrala 
[7]. Vår ursprungliga tanke angående detta var att blodets buffrande egenskaper skulle kunna hjälpa till 
att hindra en eventuell pH-sänkning men det är oklart hur mycket dessa egenskaper spelar in. 

Väteperoxid hämmar glukosoxidas redan vid mycket låga koncentrationer, och många mikroorganismer 
använder sig därför av katalas tillsammans med glukosoxidas för att lösa detta problem [8]. Speciellt 
känslig för inaktivering med väteperoxid är den reducerade formen av glukosoxidas, vilket är produkten 
av glukosoxidationsreaktionen. Väteperoxiden bryts ner med hjälp av katalas enligt ekvation 2. 

2 H2O2 à 2 H2O + O2 

Ekvation 2. Åtgärd. Väteperoxid spjälkas till vatten och syrgas av katalas. 
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Materialet som har vad som krävs 
För att behålla enzymet på plats i sensorn krävs ett material att immobilisera det på. Vi har valt att 
använda oss av CPC-silica (Controlled Pore Carrier) som grund för att få en så effektiv yta som möjligt. 
Detta är ett material i form av små porösa kulor baserade på kiseldioxid (SiO2), se figur 2. Då 
kiseldioxidkulor finns tillgängliga i ett stort antal varierande former och storlekar finns möjligheten att 
skräddarsy dessa efter valt enzym. I vårt fall ger en kulstorlek på 0,35 mm tillsammans med en 
medelporstorlek på 375 Å den högsta relativa aktiviteten hos glukosoxidas, hela 94 % av det fria 
enzymets aktivitet [11]. Vidare tillåter detta val av material en tillräckligt stor inbindningskapacitet då ett 
gram av SiO2-kulorna upptar cirka 40 m2.  Vi har även arbetat med polyuretan som ett alternativt 
material, detta finns att läsa om i bilaga 1. 

Motivering till val av kiseldioxid 
Att använda kiseldioxidkulor istället för gjutna polymerer möjliggör 
ett tämligen obehindrat flöde av provet (blodet) både mellan kulorna 
men också genom dem. Reproducerbarheten är också god då 
kiseldioxidkulorna skapats med hög precision. Dessa täcks även av 
silanolgrupper som är väldefinierade hydrofila grupper. Dessa 
används ofta som underlag för enzymer efter att ha modifierats med 
olika typer av organosilan-kopplande agenter eller polymerer. Målet 
är att få ett stabilt underlag med blottade aminogrupper som kan ingå 
i en vidare immobliseringsprocess.  

För immoblisering av glukosoxidas på silica kan underlaget täckas med 
olika koncentrationer av en akrylonitril-co-polymer [11]. Detta för 
att det resulterande underlaget då får dels de egenskaper för en 
oorganisk matris som mekanisk styrka och hög specifik yta men 
även hög effektivitet, reproducerbarhet och selektivitet som 
polymeren bidrar med. En annan viktig aspekt är porstorleken. Efter 
studie av CPC-silica med olika porstorlekar fann man att 
porstorleken 375 Å lyckades binda in störst mängd protein och resulterade i högst relativ aktivitet, se 
figur 3. Resultatet känns rimligt då glukosoxidas har en längsta axel på 84 Å vilket kräver en minsta 
porstorlek på 168 Å för, en i lösning, snurrande molekyl [11].  I vårt förslag ska även katalas som är 
dubbelt så stor (183 Å) immobiliseras vilken i snurrande form kräver en minsta porstorlek på 366 Å [12]. 
På dessa grunder kan vi anta att vårt val av material och enzym är kompatibla. 

 

Figur 2. Kiseldioxidkulor. Kiseldioxidkulornas form 
är mycket väldefinierad och exakt. Bild tagen med 
Svepelektronmikroskop (SEM). 

Bilden används med tillstånd från 
upphovsrättsägaren 
http://www.microparticles.de, 2011-05-19 

http://www.microparticles.de/
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Figur 3. Effekt av porstorlek.  Effekten av porstorlek på den relativa aktiviteten (blå linje, diamanter) och mängd bundet protein 
(röd linje, fyrkanter) då glukosoxidas immobiliserats på silicakulor modifierade med 2% akrylonitril-co-polymer. 

Data: Godjevargova T, Nenkova R, Dimova N. 2005. Covalent Immobilization of Glucose Oxidase onto New Modified Acrylonitrile 
Copolymer/Silica Gel Hybrid Supports. Macromolecular Bioscience. 5:760-766  [11]. 
 

Immobilisering för maximal verkan 
När vi nu tagit fram ett enzym och ett material är det tid att fundera över hur dessa kan kopplas. Detta 
sker via immobilisering av enzymet, vilket är en vanligt förekommande teknik inom industrin för 
enzymkatalyserade reaktioner. Fördelarna är många, bland annat behåller man enzymerna på en och 
samma plats under reaktionen och man tillåts återanvända dessa dyra resurser. Det har även visat sig i 
många fall att enzymer blir mer resistenta mot pH- och värmeförändringar när de är inkorporerade i ett 
annat material [13]. 

För att immobilisera glukosoxidas har vi beslutat att använda kovalent immobilisering. Detta är en 
välbeprövad teknik som skapar starka och stabila bindningar mellan enzym och underlag. För att 
undvika blockering av de aktiva ytorna samt oönskade konformationsförändringar, har vi tänkt att denna 
ska ske i närvaro av substrat, i detta fall glukos. Då väteperoxid bildas när glukosoxidas bryter ner glukos 
så kommer immobiliseringen av katalas också ske i närvaro av dess substrat utan att väteperoxid 
behöver tillsättas separat. 

Kovalent immobilisering 
Det finns olika typer av metoder för att immobilisera ett enzym till en yta, där de primära metoderna är; 
adsorption, inklution samt kovalent immoblisering. Fördelar och nackdelar presenteras i tabell 1 och 
utifrån dessa har vi valt kovalent immobilisering. Detta är den mest använda tekniken när det gäller att 
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binda in enzymer i ett önskat material. Mängden immobiliserat enzym är relativt liten, däremot bildas 
rigida länkar mellan underlag och enzym [14]. Med denna metod kan vi uppnå önskad effekt med ett 
stabiliserat enzym, upplyft av underlaget som vidare leder till minskat läckage av enzymet [15]. 
Stabiliteten hos kovalent immobiliserat glukosoxidas är högre än för det fria enzymet. Detta är beräknat 
under en fyramånadersperiod med akrylonitril-co-polymerbehandlat CPC-silica som underlag samt med 
0.5 % glutaraldehyd som kopplande reagent [11]. 

Den reaktiva aminogruppen på kiselkulornas akrylonitril-co-polymer aktiveras genom tillsatts av 
glutaraldehyd. Glutaraldehyden fungerar som en kopplande reagent där den tillåter reaktiva sidokedjor 
på enzymet, så som lysins sidokedja, att länkas ihop med underlaget [11]. En högre koncentration av 
glutaraldehyd leder till större inbindningskapacitet men däremot minskad aktivitet hos glukosoxidas. 
Detta tros bero på att vid för tätt inbundna enzymer blockerar de varandras aktiva ytor. Därför har den 
optimala koncentrationen av glutaraldehyd bestämts till 0,5 % [17]. Vi har i vårt förslag som avsikt att 
co-immobilisera glukosoxidas med katalas. Detta enzym kan immobiliseras på samma sätt som 
glukosoxidas [7]. Här rekommenderas ett förhållande på 2:1 mellan glukosoxidas och katalas [17]. 

 

 

 

 

Tabell 1. Immobiliseringstekniker. De tre vanligaste immobiliseringsteknikerna adsorption, inklution samt kovalent 
immobilisering, tillvägagångssätt för dessa samt för- och nackdelar för respektive metod[14] [16] [17]. 

Teknik Tillvägagångssätt Nackdelar Fördelar 

Adsorption 

Fysiska interaktioner 
såsom jonbindningar och 

hydrofobiska effekter. 

Interaktioner kan 
försvagas genom tillsatsen 
av substrat, ofta för svaga 
interaktioner för industrin. 

Mildast, stora mängder kan 
immobiliseras. 

Inklution 
Instängning i porer på 

underlaget. 

Stor risk för blockering av 
aktiva grupper, kräver 

stora molekyler. 
Inget tillsatt reagent. 

Kovalent 

Kovalent fixering till ett 
underlag med tillsats av 

ett reagent. 

Tillsats av reagent kan 
kontaminera enzymet. 

Starka och stabila länkar 
mellan enzym och underlag. 
Den vanligaste metoden för 

ändamålet. 

Figur 4. Kopplande reaktion. Glutaraldehyd kopplas till nukleofilen på materialet och möjliggör en vidare koppling till enzymet (E). 

Bild: Godjevargova T, Nenkova R, Dimova N. 2005. Covalent Immobilization of Glucose Oxidase onto New Modified Acrylonitrile 
Copolymer/Silica Gel Hybrid Supports. Macromolecular Bioscience. 5:760-766 [11]. 
 



9 
 

För ökad enzymaktivitet 
Det är lätt att enzymets geometri ändras eller att dess aktiva yta blockeras vid immobiliseringen [7]. För 
att undvika detta kan immobiliseringen ske i närvaro av substrat eller dess kompetitiva inhibitor. Studier 
på kovalent immobilisering av katalas och glukosoxidas i närvaro av glukos visar på en fyra- respektive 
trefaldig ökning av enzymaktivitet. Detta är ett klart tecken på att substrat skyddar den tertiära 
strukturen och den aktiva ytan hos båda enzymerna. Däremot upptäckte man en minskad inbindning av 
de båda enzymerna vilket beror på steriskt hinder. Kovalent immobilisering i närvaro av substrat ger 
därmed ett högkvalitativt system [7].  

Termodynamik – så mäts effektiviteten 
 
Som vi nämnt ovan är Senzimes system en kalorimetrisk biosensor där värmeutvecklingen mäts. Denna 
värmeutveckling är proportionell mot koncentrationen av glukos. Detta förutsätter att enzymet inte är 
en begränsande faktor vilket innebär att det måste finnas mer enzym än analyt. 
 
Värmeutvecklingen beräknas genom att mäta förändringen i den elektriska resistansen i en så kallad 
termistor, se ekvation 3 [18]. I detta måste även termistorns karaktäristiska temperaturkonstant vägas 
in, här B. Denna konstant kan vara svår att få fram varför instrumentet måste kalibreras noga med kända 
koncentrationer. 

 

Ekvation 3. Värmeutveckling. Förhållandet mellan resistens- och temperaturdifferens, där R står för resistansen 
och T för temperaturen. 

Immobilisering av katalas i detta system tar inte bara hand om väteperoxid utan leder även till en högre 
känslighet i systemet då även denna reaktion resulterar i värmeutveckling. Glukosoxidas från A. niger är 
ett stabilt enzym som arbetar bra under naturliga betingelser gällande temperatur, pH och tryck 
behöver inte dessa parametrar ändras vid mätningar. [19] 

Patent – inga hinder i vägen 

Vi har gjort översiktliga undersökningar i patentdatabaser för att se om det finns något hinder för våra 
förslag. Dessa sökningar har huvudsakligen skett i Patent- och Registreringsverkets databas. Så vitt vi kan 
se finns inget hinder för det vi föreslagit. 
 
Sökningar på enzymerna glukosoxidas och katalas avslöjade att det finns en stor mängd patent inom 
området men att praktiskt taget alla dessa är utgångna. När det gäller material var det generellt svårt att 
lista ut hur och var de olika patenten gällde. För till exempel silica-material finns en otrolig mängd 
patent inom en mängd olika områden. Dock har vi inte funnit något patent gällande den användning 
som vi föreslagit. 
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Hur ska förslaget tas i bruk? 
  
För att gå vidare med förslaget måste laborativa tester utföras. Detta först och främst för att verifiera att 
systemet fungerar och jämföra dess effektivitet med Senzimes gällande lösning. Om vårt förslag på 
sensoryta har lägre känslighet än det som finns idag finns det ingen anledning att helt byta ut 
reaktorytan. Med hög känslighet menar vi att ytan och immobiliseringstekniken kan binda in mycket 
enzym vilket vidare leder till en hög kapacitet för systemet. Detta betyder i sin tur att fler 
substratmolekyler kan omvandlas per sekund och en högre värmeutveckling genereras. För att 
bestämma inbundet enzym kan man exempelvis använda sig av absorptionsmätningar vid specifika 
våglängder. Faller systemet på känsligheten kan man se till andra faktorer såsom stabilitet eller andra 
aspekter med vår lösning som kan vara intressanta att implementera i den existerande reaktorytan för 
att förbättra denna.  
 
Under laborativa tester måste även ytans karaktäristiska temperaturkonstant tas fram för att resultatet 
ska kunna beräknas. Hela systemet kommer även kräva en kalibrering som utförs med hjälp av 
mätningar av kända koncentrationer för att få ett linjärt system som på ett korrekt sätt relaterar 
värmeutvecklingen till glukoskoncentrationen. 
 
Båda enzymer vi har föreslagit finns att beställa från till exempel Sigma Aldrich. På Fluka, vilket är ett 
dotterbolag till Sigma Aldrich, finns även CPC-silica att införskaffa. Även andra ämnen och lösningar som 
krävs för immobiliseringen så som glutaraldehyd finns att köpa. 

Slutord 
 
Vi är nöjda med förslaget vi här har framfört gällande kovalent immobilisering av glukosoxidas till CPC-
silica. Då det här förslaget baseras på välbeprövade metoder som påvisat god känslighet och stabilitet 
tror vi att det passar väl in på Senzimes krav. Våra förhoppningar är att vi i denna rapport har väckt idéer 
hos Senzime, som de kan gå vidare med inom företaget. Vi i projektgruppen har under projektets gång 
fokuserat på glukosmätningar i blod. Användningen av Senzimes apparatur vid on-linemätningar på UAS 
ger oss hopp om att någon del av vår lösning i framtiden kan implementeras inom intensivvården. 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Jan Andersson och vår beställarrepresentant Gunnar Johansson för 
stöd och hjälp under projektets gång. 

 

Bilagor 

Bilagorna återfinns efter referenslistan längst bak i denna rapport. Här framställs information om det 
alternativa materialet polyuretan och på vilka grunder detta valdes bort. I bilagorna finns även en rubrik 
som heter tankar kring projektet som beskriver hur arbetet i gruppen har gått till, denna följs upp med 
arbetsfördelning samt reflektion över processen och uppföljning av individuella kursmål. Slutligen 
bifogas gruppmedlemmarnas individuella exekutiva sammanfattningar på engelska. 
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Bilagor 

1. Alternativt material 

Inledningsvis i projektet undersökte vi vad som tidigare använts i liknande sensorer. Från en artikel [10] 
jämfördes olika material till just glukosbiosensorer och enligt dessa försök fanns ett material, 
polyuretan, som både ger en långvarig stabilitet och en extremt hög känslighet jämfört med andra 
polymerer som testades. En högre känslighet hos polymeren innebär att den medför bättre möjlighet till 
detektion av låga substratkoncentrationer. Polyuretan är dessutom ett mångsidigt material som använd 
i allt från husisolering och kontorsstolar till just medicinteknisk utrustning. Ett sådant kommersiellt 
uppmärksammat material blir därför lättillgängligt och billigt. 

Vår nästa fråga var nu hur polyuretan ska kunna formas och göras poröst nog att dels innesluta en 
tillräckligt stor mängd enzym men framförallt poröst på rätt sätt så att blodprovet kan passera genom 
materialet radiellt utan svårigheter. Därför kontaktade vi Tim Bowden, polymerkemist på Uppsala 
universitet. Han förklarade att det finns ett flertal tekniker för att få detta material poröst, bland annat 
genom sockerutlakning (sugar leaching). Denna teknik bygger på att man löser upp polymeren i ett 
lösningsmedel och tillsätter porogen, en sorts socker eller salt i kristallform, som blandas homogent. När 
man sedan låter lösningsmedlet avdunsta stelnar polymeren med de små kristallerna fortfarande 
fängslade inuti. Till sist löses kristallerna upp och sköljs bort och lämnar kvar små hålrum i polymeren. 
Problemet är att ingen av dessa tekniker är särskilt lättkontrollerade. Eftersom porbildningen är 
slumpmässig blir sannolikheten att få en genomtränglig struktur genom materialet mycket liten.  

Bowden föreslog andra material såsom porösa glas- och kiseldioxidkulor (CPG, CPC) eller kisel med 
mikrostrukturer som skulle göra ett genomflöde möjligt. Eftersom reproducerbarheten är ett 
grundläggande krav från beställaren var vi i projektgruppen överens om att ett materialbyte så här sent 
var nödvändigt.  

Att säkerställa genomträngligheten hos polyuretan har vi inga genomtänkta förslag på eftersom vi 
snabbt beslutade om ett materialbyte. En möjlighet skulle vara att fysiskt bilda genomgående gångar 
genom materialet, detta kan till exempel göras med laserbehandling. 
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2. Tankar kring projektet  
 
Det här projektet lider nu mot sitt slut och det kan vara intressant att blicka tillbaka på hur arbetet har 
gått för gruppen under arbetets gång.  
 
Deadlines 
I vår projektplan presenteras de olika deadlines vi hade satt upp för projektet, dessa visade sig bli mer 
flytande och snarare agera riktmärken. Vissa delmoment, som till exempel test av hypotes,  var oklara 
hur de skulle utföras. I detta fall använde vi oss av ett möte med polymerkemisten Tim Bowden för 
utvärdering om vårt material, polyuretan.  
I det stora hela har vi dock legat väl framme enligt tidplanen under hela projektet. Ett undantag för 
detta var då projektet hade uppehåll till förmån för en annan kurs, vi hade planerat att kunna arbete 
med vårt projekt på halvfart parallellt, något som visade sig vara ohållbart. En annan incidens som satte 
tidplanen i press var när vi blev tvungna att byta material i slutet av maj. Som tur var hade vi tidigare 
arbetat med olika material och kunde välja ett av dessa som uppfyllde våra krav. Och vi var snart tillbaka 
var vi skulle i projektetsgång.  
 
Områdesuppdelning 
Den uppdelning av informationsområde vi gjorde i början av kursen har visat sig inte vara optimal, till 
exempel har patentsökning och termodynamiska aspekter varit något orelevanta för oss. Samtidigt har 
materialområdet varit en större del än väntat vilket vi löste med att hela gruppen ägnade några dagar åt 
materialsökning. Dessutom har Emma Hansson arbetat lite extra med Simon Isaksson i materialfrågan 
och Johan Petersson har arbetat extra med rapportskrivning. Om ämnesuppdelningen hade gjorts idag 
hade vi troligen lagt upp arbetet på ett annat sätt där mer fokus hade lagts på material och detta 
tidigare under projektets gång. Gällande projektområde har detta varit lite luddigt och vi har fördelat 
ansvaret inom gruppen.  

 

Kommunikation  
Mötena som har hållits som planerat har fungerat väl och alla har fått leda gruppen i omgången, vilket 
har fungerat mycket väl. En bit in i projektet upprättades några extra mötesregler. Dessa regler gällde 
mest sunt förnuft som att komma i tid och stänga av telefonen under gruppmötena samt att 
aktivitetsrapporter skulle läggas upp senast två dagar efter slutförd aktivitet. Den senare visade sig ge 
stor nytta då det blev lättare att hålla reda på aktivitetsrapporterna. De övriga reglerna ledde till 
förbättringar där dock smärre överkomliga problem kvarstod. 
 
Kommunikationsplanen har följts väl av alla parter under projektets gång, däremot har vi inte haft något 
studiebesök. Om detta har påverat vårt resultat är svårt att säga. Vi har haft flera möten med både 
beställarrepresentanten Gunnar Johansson och handledaren Jan Andersson, dessa möten har varit 
mycket betydelsefulla och inspirerande för oss.  
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Riskanalys 
I projektplanen finns även en riskanalys, nu med facit i hand kan vi se att några av de risker vi förutsett 
har inträffat, till exempel, som tidigare nämnts uteblivit studiebesök. I övrigt har vi varit skonade från 
dessa risker, däremot har en del så som marknadsfrågan visat sig vara obetydlig för oss. 
 
Slutligen 
I det stora hela har projektet gått bra för oss och vi är nöjda med resultatet vi har åstadkommit. 
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3. Arbetsfördelning 

Vi delade upp projektet i ansvarsområden enligt följande: 
Material – Simon 
Enzym – Marie 
Patent – Johan 
Immobiliseringsteknik – Belinda 
Termodynamiska aspekter – Emma 

Rapportskrivandet har skett i grupp frånsett de specifika delar man blivit tilldelad. Då patent- och 
termodynamikdelarna inte var lika omfattande som de övriga har Johan och Emma gjort en större del i 
sammanfattning- och bakgrundsstycken. 

Under delar av projektet, speciellt i slutskedet när det visade sig att vi var tvugna att tänka om, har alla 
lagt sina respektive områden åt sidan och ägnat sig åt att leta efter lämpligt material. Detta visade sig 
vara väl omfattande för att göras av en person. 
 
Redovisningar: 
Projektplansredovisning – Belinda och Marie 
Mellanredovisning – Emma, Johan och Simon 
Slutredovisning – Belinda och Marie 
Posterpresentation – Johan 
 
Övrigt: 
Möte med polymerkemist – Simon och Emma 
Marknadsundersökning – Belinda och Emma 
Posterskrivning – Simon, Marie och Johan 
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4. Exekutiva sammanfattningar 
 

4.1 Factors like high binding capacity and stable catalyst 
-contributes to an effective biosensor that helps the clinics monitor blood sugar 
 
Today about 60 000 glucose measurements are done every year at Akademiska sjukhuset in Uppsala. 
Based on this fact we can assume that glucose testing is a very important tool at hospitals. One problem 
with this kind of measurements has been to perform continuous ones, so called on-line-measurements. 
These are typically helpful during operations, where it is important to keep a stable blood sugar. The 
challenge has been to build a device that can withstand the interference from all the other substances 
except glucose in blood. Senzime is a company that model tools for exactly this purpose and we have 
been asked to develop the sensor-surface compatible with this system.  
Senzime uses a calorimetric biosensor for their systems. This means that they can measure a 
concentration of a biological substance (glucose in this case) by detecting the heat flow from a reaction. 
The reaction is:  Beta-D-glukos + O2 ◊ D-glukonolakton+ H2O2 and the detection is based on the fact that 
the heat generated, is proportional to the concentration of substrate. To catalyze the reaction a suitable 
enzyme like glucose oxidase is often used.  
 
Our mission is here to create the surface that can give the specificity for glucose and is stable and 
sensitive enough. The design includes primary an appropriate material but also a suitable enzyme and 
immobilization technique. After an extensive research we now have a suggestion.  
 

Glucoses oxidase from Aspergillus niger is the enzyme we want to use. This because of its stable 
properties and the fact that it is the most used one for this purpose. Our suggestion also implies co- 
immobilization of catalase, to reduce the inhibition of glucose oxidase from hydrogen peroxide.  
The suggested material is CPC-silica (controlled porosity carrier). These porous silica beads have for 
example the advantage that you can model the size of your immobilization area, after the size of the 
enzyme. This makes the area for enzyme binding more effective and leads to a more sensitive device in 
the end. We have also chosen to cover the silica beads with an acrylonitrilecopolymer that further 
contributes to selectivity, and reproducibility that also is required for the system.  
 

Finally we intend to immobilize the enzymes; glucose oxidase and catalase to the support by covalent 
fixation. This technique forms strong and stable bonds between the enzyme and the material that 
suggests for a stable catalyst. The immobilization is also ought to be made in presence of the substrate 
glucose to remain the activity of glucose oxidase during the process.  
 

We are very satisfied with the outcome of our project and hope that our suggestions can help Senzime 
in their interest of developing equipment for on-line measurements of glucose.  
 
 
Summary from Belinda Fridman based on our project in Självständigt arbete, the spring 2011 
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4.2 Practical design suggestion for reactor area in the system of Senzimes 
technology 
The concentration of glucose in the patient’s blood is a critical factor for the outcome of severe diseases 
during operations. Continuous surveillance of the level can be kept by using Senzimes system, which is 
based on on-line-measurement. These measurements can detect sudden changes in the blood flow 
easily and therefore avoid them. Senzimes system includes a calorimetric biosensor based on enzyme 
kinetic. 
 
Our goal with this project was to find a practical design for the reactor area in Senzimes system. The 
reactor area is where the enzyme catalyzed reaction takes place. In this case the enzyme, glucose 
oxidase, catalyzes the oxidation of glucose in the blood. The reaction rate can be measured based on the 
heat produced by this exothermic reaction. For stability the enzyme has to be immobilized on the 
surface, which creates a need for a material with the right properties and a method for the 
immobilization. 

When we started this project we received a couple of criteria’s for the surface such as high porosity, 
open structure and hydrophilic properties. The material that we suggest is silica beads covered with 
acrylonitril-co-polymer, called CPC-silica where CPC stands for controlled pore carrier. These silica beads 
are porous, leaving a large area for immobilization of the enzyme.  The coverage of co-polymer gives the 
material the right properties for the measurement of blood glucose.  
The decision for the enzyme was quite simple due to the fact that glucose oxidase from aspergillus niger, 
A.niger, is by far the most effective enzyme for these measurements. It is also relatively cheap and has a 
high specificity for the substrate, glucose. When glucose is oxidized to gluconolacton hydrogen peroxide 
is created. Hydrogen peroxide can injure glucose oxidase in low concentration. By engaging of catalase 
to the matrix hydrogen peroxide is converted to water and oxygen, which are harmless products. 
 
As mentioned earlier the enzyme has to be immobilized to the surface for effective measurements. The 
most prosperous method for this is covalent immobilization, which leaves a stable interaction.  The 
sensitivity of enzyme is kept by immobilization in presence of substrate, here glucose. 
Our proposal of glucose oxidase from A.niger covalently immobilized on CPC-silica is a well known 
combination for calorimetric biosensors. We suggest this combination for semzimes system because it is 
stable, but yet sensitive. We also hope that this project has raised ideas for senzime to implement in 
their current system. 

 
  
Emma Hansson 
2011-05-25 
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4.3 Improved biosensor technology saves lives 
To continuously measure blood sugar levels has long been asked for from all parts of the world’s 
healthcare. The importance of following these levels in critical care situations, like during surgeries, is 
vital and the only problem is that it is technically very complicated to construct such a device. That is 
why the Uppsala company Senzime has adopted this challenge and in 2009 they reached the first 
milestone where they had their first system tested with great results. The system works by measuring 
the heat flow that is generated when the sugar in a blood sample undergoes a biochemical reaction, 
where the heat is proportional to the concentration glucose. 
 
But of course they don’t stop there! In the hope to streamline and make their technology more sensitive 
and stable they gave us the task of unbiased design the reactive surface of the sensor, not larger than a 
thumbnail, which can be used in their existing system. 
 
One proposal in hand – better than one handful in mind 

Our work with this project resulted in the suggestion to have the glucose catalyzing enzyme, glucose 
oxidase, covalently immobilized with catalase to a carrier matrix based on porous silica beads (CPC-
silica) coated in an acrylonitrile copolymer.  
 
These choices satisfy all the requirements Senzime calls on the sensor surface. The immobilization 
technique chosen gives the highest stability possible which is important, not only for the necessarily long 
storage period but also for an efficient functioning sensor during the whole measurement. Glucose 
oxidase from the Aspergillus niger is the most studied enzyme for this purpose and is optimized for use 
in a glucose-catalytic reaction. But in this reaction hydrogen peroxide is produced as a product which 
inhibits glucose oxidase. This is resolved most easily by coimmobilization of catalase, which process 
hydrogen peroxide into water and oxygen. 

 
Finally, we chose a carrier material which allows a good throughput of samples (between and through 
the beads), a high porosity that gives great surface area for enzyme immobilization and lastly the 
acrylonitrile-silica hybrid combines the selectivity of the polymer with the mechanical strength of the 
beads. 
 

Final words 

We feel pleased and confident with the proposal we put forward when these methods and choices are 
well known and proven. We now hope that Senzime benefit from our studies and can improve their 
important biosensor system and in the long turn save lives. 
 
 
Simon Isaksson, Senzimesquad. 2011-05-25 
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4.4 New glucose biosensor for clinical on-line measurements 
The difficulties arising with clinically used on-line (continuous) measurements are being met 
by instruments from Senzime. These instruments are able to continuously measure the blood 
glucose level of a patient, for instance during an operation. The sensor we present is meant to 
work in Senzime’s systems of calorimetric biosensors. 
 
Our biosensor is based on CPC-silica (controlled pore carrier silica) as the carrier for 
the enzyme. This material consists of small porous beads of silica on which we couple 
an acrylonitrile co-polymer. The co-polymer will have the function of a spacer and will 
ultimately be the part to which the enzyme will be attached. CPC-silica is a very precise 
material: the beads are almost perfectly spherical in shape and it is possible to create very 
evenly shaped pores. The fact that the material is bead-shaped will also permit a radial flow of 
blood through the sensor, which is necessary for the apparatus to function properly. 
 
The enzyme to be used in the sensor is glucose oxidase from Aspergillus niger. The enzyme 
from A.niger is cheap, stabile and very specific to beta-D-glucose, which is the naturally 
occurring form of the glucose molecule. Glucose oxidase catalyzes the oxidation of glucose to 
D-gluconolactone with hydrogen peroxide as a by-product. This by-product can inactivate the 
glucose oxidase itself which is why the enzyme will be immobilized together with catalase, to 
which hydrogen peroxide is a substrate. 
 
The immobilization of both enzymes will be covalent. This is performed using glutaraldehyde 
as a coupling agent. Covalent immobilization of the enzymes will lead to a stable system 
where the enzymes are tightly coupled to the material and the sensor can be re-used for a 
longer time than if the immobilization would have been done in another way. Moreover, the 
enzymes will be immobilized in the presence of their substrates. This prevents the active 
site of the enzyme to be coupled to the material or otherwise blocked or disturbed, and so 
maintains a larger percentage of activity than if the immobilization would have taken place 
without the substrates. 
 
We believe that this biosensor is a safe, efficient and stable solution which can be used in the 
systems created by Senzime. Our hope is that at least some aspect of the sensor will be helpful 
in clinical intensive care, and for the future development of on-line measurements. 
 
 
Marie Ottosson, 2011-05-25 
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4.5 Glucose biosensor for online measurements 
Measurements of blood sugar levels are one of the most common tests performed in hospitals. 
According to recent figures from UAS (Uppsala university hospital) around 60.000 of these tests are 
performed there every year. A special kind of this tests are the “online” glucose tests, where a patients 
glucose levels are measured continuously over a longer period of time. This is used in a number of 
situations, from surgery to monitoring of diabetic patients. However, these measurements have proven 
difficult to implement in practice. 

Senzime is an Uppsala-based company founded in 1999 that specialises in this kind of tests. They have 
developed a calorimetric biosensor consisting of enzymes immobilized on a matrix connected to a heat 
sensor. When blood is allowed to pass through the matrix glucose is broken down by the enzymes. The 
heat flow resulting from that reaction are monitored by the sensor and interpreted as a glucose 
concentration. 

Our task in this project were to propose a design for the reactor matrix. We have decided on the 
following set-up: 

The matrix material will consist of CPC-silica (controlled pore carrier) covered in acrylonitrile copolymer. 
On this matrix glucose oxidase from Aspergillus niger (a mould) and catalase from a bovine will be 
immobilized. Immobilization will be done covalently in the presence of glucose. 

This particular combination of materials was chosen for a multitude of reasons. CPC-silica is a material of 
small porus globes made of silicon dioxide. This creates a very large surface area for immobilization and 
also allows the blood sample to flow through the matrix unhindered. This material also possesses good 
mechanical strength, keeping the shape and structure of the matrix. CPC-silica can be created with great 
precision in size and pore diameter, allowing a tailor made matrix for this particular situation. 

The polymer, on the other hand, gives the matrix high specificity, selectivity and reproducibility when it 
comes to immobilization. By combining this to materials we can secure the best aspects of both. 

Glucose oxidase catalyzes a reaction between glucose and oxygen resulting in glukonolakton and 
hydrogen peroxide. This reaction releases heat which is detected by the sensor. Together with glucose 
oxidase catalase will also be immobilized. Catalase catalyses they breakdown of hydrogen peroxide to 
water and oxygen. The reason to add catalase to the reactor matrix is two-fold: The above reaction 
generates heat, resulting in a stronger response and it prevents the accumulation of hydrogen peroxide 
which acts as an inhibitor to glucose oxidase. 

Covalent immobilization will be used simply because it results in very stable bindings without 
deactivating the enzymes. 

Immobilization will be performed in the presence of glucose. This keeps the active site of glucose 
oxidase “busy” and reduces the probability of the enzyme “sticking” to the matrix in an orientation that 
blocks the active site. The addition of glucose will also result in the creation of hydrogen peroxide as the 
reactions proceed and will thus help catalase in the same way. 
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During the course of the project we have done searches in patent databases. As far as we can see, our 
suggestion shouldn't cause any conflicts with existing patents, at least not in Sweden. 

 

Johan Petersson, 2011-05-25 
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