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Abstrakt
QPrEST är en ny intern standard för absolut kvantifiering av proteiner utvecklat av företaget
Atlas Antibodies AB. I en marknad där det redan finns etablerade standarder kan det vara
svårt att konkurrera ut de nuvarande produkterna. Därför har denna rapport gjorts vilken
består av en marknadsanalys av nuvarande standarder, statistisk undersökning av publicerade
artiklar inom absolut kvantitativ proteomik samt en global kundundersökning med 35
svarande. Resultaten har legat till grund för förbättringsförslag till Atlas Antibodies AB för
bättre marknadsföring och lansering av sin nya produkt, QPrEST. Slutsatsen från denna
rapport är att Atlas Antibodies AB måste nischa in sin produkt till kvantifiering av ett
målprotein då det är där standarden presterar bäst.
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1.0 Förkortningar
AAAB

Atlas Antibodies AB

AKP

Absolut kvantitativ proteomik

AQUA

Absolute quantitation

HPLC

High performance liquid chromatography

MS

Masspektrometri

PrEST

Protein epiptope signature tag

PSAQ

Protein standard absolute quantification

PTM

Post-translational modification

QconCAT

Quantitative concatamere

QPrEST

Quantitative protein epiptope signature tag

Sigma

Sigma Aldrich

SILAC

Stable isotope labeling by amino acids in cell culture

Standard

Intern standard
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2.0 Sammanfattning
För att kunna leverera förbättringsförslag till AAAB (Atlas Antibodies AB) angående hur de
ska marknadsföra sin nya standard (intern standard) QPrEST har vi granskat nuvarande
absolut kvantitativa proteomikmetoder på marknaden genom en marknadsanalys samt
genomfört en statistisk undersökning.
Marknadsanalysen gav en uppfattning om hur de konkurrerande standarderna fungerar samt
deras fördelar respektive nackdelar. En analys utfördes även på de konkurrerande företagens
hemsidor för att se hur de marknadsför sina produkter idag. Den statistiska undersökningen
utformades som ett komplement till marknadsanalysen för att besvara frågor gällande hur ofta
konkurrerande produkter till QPrEST citeras samt i vilka områden det publiceras mest inom
absolut proteomik och MS (masspektrometri). Detta för att få en uppfattning om vilka
standarder som är de mest populära idag, samt ta fram möjliga applikationsområden för
QPrEST.
Slutsatsen från analyserna är att det idag kan vara svårt att slå sig in på marknaden, och det
kan vara till fördel att inte marknadsföra sin produkt för absolut kvantitativ proteomik
generellt utan istället försöka nischa in QPrEST för att visa att den är klart bättre än andra
standarder. QPrESTs klara fördel är att den har hög noggrannhet och precision. Eftersom
QPrEST endast är funktionellt mot mänskliga målproteiner, är den som bäst när man
eftersöker hög noggrannhet och precision hos ett mänskligt målprotein. Naturliga områden
där absolut kvantitativ proteomik redan används och som har dessa krav, är biomarkörer,
studering av sjukdomsförlopp och validering av utsläckning av proteinuttryck.
En kundundersökning utfördes även med 35 svarande, vilket gav trovärdigt underlag till vilka
egenskaper som bör lyftas fram hos QPrEST för att bli mer attraktiv hos forskare. Slutsatserna
av kundundersökningen är att det som kan förbättras samt de viktigaste faktorerna vid val av
standard (enligt de svarande forskarna) är noggrannhet och precision, stabilitet och
lagringsduglighet samt möjlighet att köra fler prover samtidigt. Det finns ingen optimal
standard, utan den måste väljas utifrån situationen.
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3.0 Förbättringsförslag
Vi har tagit fram förbättringsförslag till hur AAAB ska marknadsföra QPrEST, presentera sin
produkt på hemsidan, etablera varumärket i vetenskapliga artiklar samt vilka
applikationsområden de ska lyfta fram. Dessa förbättringsförslag grundas i
marknadsanalysen, den statistiska analysen samt resultat från kundundersökningen.

3.1 Allmänt att ha i åtanke vid marknadsföring av QPrEST
Den huvudsakliga faktorn som bör lyftas fram hos QPrEST i all marknadsföring är att den har
hög precision och noggrannhet. Detta var en av de mest efterfrågade faktorerna i
kundundersökningen om vad som är viktigast vid val av standard, samt vad som bör förbättras
hos en ny standard.
Eftersom QPrEST är en ny okänd standard är det viktigt att synas i de områden där QPrEST
är applicerbar. Det kan innebära att marknadsföra QPrEST innan forskare påbörjar nya
projekt inom de områden där QPrEST har övertaget.
En övrig synpunkt att alltid ha i åtanke vid all marknadsföring är vikten av lättillgängliga
kontaktmöjligheter. Hos OriGene gjordes försök till mejlkontakt angående frågor om en av
deras standarder, men inget svar erhölls vilket gav en väldigt oprofessionell och oartig bild av
företaget.

3.2 Hemsidan
Förbättringsförslagen till AAABs hemsida grundas i granskade företagssidor till
konkurrerande produkter inom absolut kvantitativ proteomik (läs mer i avsnitt 4.0
Marknadsanalys). Konkurrenternas hemsidor jämfördes mot AAABs hemsida, vilket gav
förbättringsförslag för hur AAAB ska presentera QPrEST.
Marknadsföringen av QPrEST är lite blygsam. Vid tillfället (när denna rapport skrevs) finns
en bild med QPrEST-loggan och texten ”Talk to Tove”. Vi anser att texten ”QPrEST, the new
standard for Mass Spectrometry” bör göras större samt vara mer centrerad för att fånga
uppmärksamhet, och texten ”Talk to Tove” kan då göras mindre och läggas in under denna
text.
Det finns avsaknad av lättåtkomliga länkar till applikationsområden. En lösning vilket andra
hemsidor använde sig av är rullgardinsmenyer. ”Applikationsområden för QPrEST” skulle
kunna införas som en andra rullgardinsmeny under ”Our Products” när man markerar
”QPrEST”. Ett mer långsiktigt förbättringsförslag när mer material finns kring experiment
med QPrEST, är länkar till publicerade vetenskapliga artiklar där författarna framgångsrikt
använt QPrEST. Dessa kan läggas in under det specifika applikationsområdet.
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3.3 Vetenskapliga artiklar
En viktig synpunkt är att det idag inte finns några artiklar som nämner QPrEST-standarden.
De artiklar som är listade på AAABs hemsida använder istället termen SILAC-PrEST.
Framtida artiklar som AAAB publicerar bör använda QPrEST-termen för att etablera sitt
varumärke på marknaden.

3.4 Applikationsområden
Med avseende på hur marknaden ser ut idag har standarder olika nischer där de fungerar bäst.
Till exempel används QconCAT (Quantitative concatamere) till att köra flera prover
samtidigt, ”possibility to multiplex”. Det är synnerligen viktigt att lista QPrESTs egna nisch
tydligt mot kunderna. Lyft fram vad det är som gör QPrEST särskilt bra i ett
applikationsområde jämfört med andra standarder.
Enligt avsnittet 5.3 Applikationsområden för QPrEST är forskning inom humana sjukdomar,
biomarkörer med flera, de applikationsområden där QPrEST är mest lämplig som standard.
Detta då denna forskning sker på ett målprotein och kräver hög noggrannhet. Detta inträffar
troligtvis i ett senare skede av ett forskningsprojekt när resultat behöver konfirmeras. QPrEST
är även lämplig vid forskning på utsläckning av protein eftersom ett specifikt målprotein
betraktas även i detta scenario.
Från resultaten av den statistiska analysen kombinerat med resultaten från
kundundersökningen kan man konstatera att AQUA (Absolute Quantification) är den
populäraste tekniken idag. Enligt kundundersökningen som gjordes var den viktigaste
egenskapen för en standard noggrannhet och precision, vilket är QPrESTs fördelar i sin
prisklass. Detta kan ge QPrEST en chans att konkurrera med AQUA.
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4.0 Marknadsanalys
4.1 Slutsats
Genom att jämföra QPrEST med konkurrerande standarder ser vi att valet ofta blir
situationsbaserat. QPrEST är en förhållandevis billig standard som ger högre noggrannhet och
precision än AQUA. Den har fler målproteiner än QconCAT för mänskliga protein, vilket gör
den bättre om två eller fler peptider behövs som referens. Dock saknas fortfarande möjligheter
att undersöka PTMs (posttranslationella modifieringar) vilket finns för fullängdsmetoder.
För att slå sig in på denna marknad är det viktigt att framhäva situationerna då den egna
standarden är bäst. Företagen som säljer de mer etablerade standarderna har en mer
sofistikerad hemsida med utförliga beskrivningar och referenser till vetenskapliga artiklar.
Detta fanns i mindre skala eller saknades helt hos de mindre populära företagen.

4.2 Utförande
För att se hur marknaden ser ut idag gjorde vi en undersökning på de standarder som också
har ett produktutbud som kan konkurrera med AAABs QPrEST. Begränsning gjordes till
standarder inom absolut kvantitativ proteomik. Värt att notera är att det även finns relativa
kvantitetsmetoder, men dessa är bättre då man jobbar med stora mängder och inte behöver
exakta data, och därför har dessa uteslutits. Vi har granskat hemsidorna hos de företag som
säljer de olika standarderna, samt läst vetenskapliga artiklar som beskriver standarderna.
Detta för att se hur företagen marknadsför sina produkter samt vad de har för fördelar
respektive nackdelar jämfört med AAAB och QPrEST.






QPrEST – Atlas Antibodies AB
Absolut SILAC – OriGene
AQUA – Sigma Aldrich, Life Technologies, Creative Proteomics
QconCAT – Polyquant
PSAQ – Promised advanced proteomics

4.3 Resultat för marknadsanalysen
I denna avdelning presenterar vi varje standard var för sig. Varje avsnitt börjar med en
beskrivning av standarden följt av analys av återförsäljarens hemsida.

4.3.1 Standarden QPrEST
QPrEST är en standard (ref. “Atlas Antibodies | Antibodies and Mass Spectrometry
Standards,”) byggd på PrEST (Protein Epiptope Signature Tag) vilket är en biprodukt från
framtagning av antikroppar. Varje QPrEST består av två huvuddelar, en PrEST-del som blir
minst två peptider eller fler vid klippning, samt en QTag som används för att kvantifiera
QPrESTen. QTagen kvantifieras genom att man kör MS med ren QTag som standard.
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Eftersom alla QPrESTar har identiska QTagar så kan framrenad och kvantifierad QTag
användas till att kvantifiera mängden av alla QPrESTar. Att PrEST-delen består av fler
peptider som kan jämföras med målproteinet är också en stor fördel eftersom det ger mer
noggrannhet och precision. Dock kan man inte undersöka PTMs eftersom endast en del av
proteinet är utvalt och att QPrESTarna redan är tillverkade. Det finns i dagsläget QPrESTar
för över 13 000 olika humana proteiner, vilket innebär att man kan beställa QPrEST till nästan
alla humana proteiner.
Företaget Atlas Antibodies AB producerar och säljer QPrEST
AAAB ger en stilren presentation av sin produkt QPrEST på sin hemsida (ref. “Atlas
Antibodies | Antibodies and Mass Spectrometry Standards,”) vilket gör det enkelt för läsaren
att läsa (Figur 1). Dock finns risken att information missas av läsaren då länkarna oftast är i
mindre storlek samt att man lätt kan missa att scrolla ner hela vägen.

Figur 1: Atlas Antibodies hemsida. Sidan är väldigt stilren och lättnavigerad. Går man in på
fliken “Our Products” ser man QPrEST direkt vilket gör den lätt att hitta. Dock säger inte
QPrEST mycket om man inte är insatt sedan tidigare.
Rubrikerna för varje område är tydliga och innehåller ett påstående som återger det viktigaste
i texten. Detta gör att även om användaren endast skulle läsa rubriken så får den reda på
informationen. Det gör det även mer troligt att användaren kommer läsa vidare för att ta reda
på argument och påståenden. Bilderna på hemsidan är tillräckligt stora och har koncis
bildtext. Det finns dock risk att läsaren missar stycken, då de avgränsas extra tydligt med ett
färgbyte som kan misstas för bottenpanel (Bilaga 1, Figur 12). Av denna anledning är det
också extra viktigt att positionera styckena så att de viktigaste delarna kommer först.
Länkarna anges i samma textstorlek som löptexten men punktas upp och ges mycket luft för
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att lyftas ut ur texten. Detta fungerar till mestadels bra men det finns fortfarande en risk att
länkarna missas.
Sidan innehåller referenser till tre artiklar som handlar om QPrEST, men produktnamnet
QPrEST nämns inte i dessa. Det saknas referenser till många påståenden som görs i texten,
speciellt i tabellen “Comparison of QPrEST concept and other types of internal standards“.
Detta är viktigt för att ge en känsla av förtroende hos en akademisk läsare. Informationen som
saknas finns dock att hitta i ett produktblad som finns länkad som en pdf-fil på hemsidan.

4.3.2 Standarden Absolut SILAC
Absolut SILAC (Absolut stable isotope by amino acids in cell culture) är en fullängdsmetod
(ref. “OriGene - Mass Spec Standards”) och kan därför användas till PTMs vilket QPrEST
inte kan. Den är också väldigt säker eftersom den innehåller hela proteinet till skillnad mot
QPrEST som nästan aldrig innehåller alla peptider. Dock är standarden dyr i relation till
QPrEST, och det kan därför vara svårt för individuella forskarlag att ha råd med den. Precis
som i alla andra standarder är korrekt kvantifiering av referenspeptiden avgörande för
standardens säkerhet.
I Absolute SILAC skapar man rekombinanta SILAC-inmärkta standardproteiner (Hanke et
al., 2008). Standarden har hög reproducerbarhet och mindre felkällor eftersom standarden
tillsätts i provpreparationens lysatsteg. Detta förbättras ytterligare då hela proteinet är
standarden, vilket innebär att man kan anta att trypsindegraderingen kommer att ske på
samma sätt som för provproteinet. Eftersom man måste skapa en ny standard för varje nytt
protein så kan det bli dyrt och leveranstiden kan bli lång då den måste tillverkas på begäran.
Däremot finns det produkter för över 10 000 proteiner. Det öppnar också upp möjligheter till
att undersöka PTMs eftersom Absolute SILAC är en fullängdsmetod.
Företaget OriGene producerar och säljer Absolut SILAC
OriGene är det största företaget som producerar Absolut SILAC-standarder (ref. “OriGene Mass Spec Standards”). Deras hemsida är ostrukturerad med många underrubriker på menyn
och det är svårt att hitta vad man söker efter (Figur 2) till skillnad från AAABs hemsida. Det
saknas dessutom referenser och bra produktdata vilket AAAB är bra på.
Standarderna på OriGenes hemsida finns under en flik som kallas “Mass Spec Standards”.
Hemsidan som helhet ger ett något plottrigt intryck med många olika underrubriker på olika
platser. En något otydlig rubriksättning gör att det är svårt att urskilja de olika delarna och
texterna flyter ihop med varandra. Det finns länkar på sidan för att få mer information, men
dessa är mycket svåra att hitta då de står sist i stycken och inte har större typsnitt än löptexten
(Bilaga 1, Figur 13). Bakgrundsinformation till deras produkt är också bristande med endast
en powerpointpresentation som underlag för produkten. Försök till mejlkontakt fungerade inte
heller för att få mer information om deras produkt vilket ger ett mycket oseriöst intryck.
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Figur 2: Visar startsidan på OriGenes hemsida. Man möts direkt av många genvägsknappar
för vidare läsning, både i navigationsmenyn (den övre ringen) och i alla kategorier (den
nedre ringen). Detta ger ingen riktigt bra överblick eftersom det är för mycket information
samtidigt. Istället bör man tänka på att dela upp i mindre, mer generella kategorier och utgå
därifrån.

4.3.3 Standarden AQUA
AQUA (Absolute quantitation) är likt QPrEST inte en fullängdsmetod utan utnyttjar
någonting som kallas för en “AQUA-peptid” (ref. “Sweden | Sigma-Aldrich,”) vilken är en
tryptisk syntetisk peptid som innehåller en del av den peptid som ska kvantifieras. AQUApeptiden märker man med en stabil isotop vilket då ökar dess molekylvikt. AQUA är oftast
den billigaste standarden men blir dyrare ju högre renhet som krävs.
Företaget Sigma Aldrich producerar och säljer AQUA
Sigma Aldrich (Sigma) är en stor laborationsutrustningsåterförsäljare som även säljer AQUApeptider. Deras hemsida och marknadsföring präglas av en forskningskänsla med mycket
information och referenser (ref. “Sweden | Sigma-Aldrich,”) (Figur 3). Hemsidan kan dock
vara svårnavigerad då det finns många länkar som leder till delar av hemsidan som inte
handlar om proteomik.
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Under “AQUA peptides” finns många användbara och gedigna beskrivningar kring
standarden och produkten. Bland annat kan man läsa om många olika användningsområden,
strategier och förvaringsanvisningar. Något som är ett genomgående tema på hemsidan är en
stark forskningsstruktur med goda källor, vetenskapliga bilder och affischer. Här finns mycket
att läsa för den intresserade.

Figur 3: Det här är första sidan man möts utav när man går in på AQUA-sidan på Sigmas
hemsida. Sidomenyn är väldigt lång vilket gör att det kan vara svårt att hitta AQUA (röd
markering). Det finns däremot en tydlig länk till produkterna, med mycket luft omkring så det
är lätt att hitta.
Företaget Lifetechnologies producerar och säljer AQUA
Lifetechnologies är ett Thermo Fisher Scientific-varumärke och kvantifieringsmetoden de
säljer är AQUA (ref. “Life Technologies,”). På hemsidan (Figur 4) kan man hitta information
om hur MS fungerar, och dess applikationer beskrivs väldigt detaljerat. Man kan se alla deras
MS och HPLC-produkter (high performance liquid chromatography). Det finns även en pdffil på 36 sidor som heter “Quantitative Proteomics Handbook” och i den står det väldigt
detaljerat om kvantitativ proteomik (Bilaga 1, Figur 14). Hemsidan är väldigt enkel att
navigera på och i varje länk som innehåller produktinformation finns nästan alltid ännu en
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länk om deras produkter. Dessa innefattar bland annat affinitetsrening, proteinelektrofores,
proteinextraktion, provförberedning för MS etc.
De marknadsför dock inte AQUA väldigt mycket utan snarare kvantitativ proteomik generellt,
vilket även det ger ett väldigt proffsigt intryck och de verkar vara väldigt måna om att man
ska ha full koll innan man beställer deras produkter. De har gott om referenser (10 stycken) på
“Overview of Mass Spectrometry” vilket ger läsaren en trygghet.

Figur 4: Lifetechnologies startsida med rullgardinsmenyer. Stilren och lätt att navigera på.
Utifrån dessa alternativ och även sökfunktionen är det väldigt lätt att hitta det man söker
efter.
Företaget Creative proteomics producerar och säljer AQUA
Creative proteomics säljer ett antal olika standarder inom kvantitativ proteomik med bland
annat relativ kvantifiering men också olika standarder inom absolut kvantifiering (ref.
“Proteomics platforms - Creative Proteomics,”). Till skillnad från AAAB består deras
produktbeskrivning till mestadels av text med väldigt få bilder och innehåller heller inga
referenser till vetenskapliga publikationer. De har även ett bredare produktsortiment för
kvantitativ proteomik.
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Creative proteomics hemsida är enkel och stilren. Den är väldigt lättnavigerad eftersom det
endast finns ett fåtal länkar på första sidan med tydliga rubriker över var man hamnar (Figur
5). De har även kortare sammanfattningar på alla sina tekniker vilket ger en bra överblick på
egenskaperna (Bilaga 1, Figur 15) och det finns även texter som mer djupt förklarar tekniken.
Dock kan frånvaron av referenser till vetenskapliga artiklar göra att den fakta de listar blir
mindre trovärdig (Bilaga 1, Figur 16).
När denna rapport skrevs verkade hemsidan inte vara helt klar. Länken till deras
produktkatalog fungerade inte, vilket ger intrycket av en ofärdig hemsida. Det är även
problematiskt när en sådan vital information som produktkatalog inte fungerar (Bilaga 1,
Figur 17).

Figur 5: Hemsidan är väldigt stilren, tydlig och lättnavigerad. På första sidan möts man av
en sidobar med ett fåtal knappar, dock välkategoriserade. Klickar man på dem får man upp
en större undermeny med länkar till relevanta områden från moderknappen.

4.3.4 Standarden QconCAT
QconCAT (Quantitative concatamere) är en konkatamermetod (ref. “PolyQuant GmbH,”).
Detta innebär att det är en standard som kan innehålla en eller flera peptider. I QconCAT
tillverkar man en peptid som innehåller en unik del av det protein man vill kvantifiera. Om
man vill kvantifiera flera proteiner i samma prov ligerar man ihop dessa unika delar i varje
protein till en enda lång peptid. Detta möjliggör för kvantifiering av flera olika proteiner
samtidigt vilket är unikt för QconCAT. Ett problem som kan uppstå vid kvantifiering av flera
proteiner samtidigt är att det kan ske “missade” klyvningar. Denna standard har en väldigt
hög känslighet och kan även appliceras direkt på proverna som kan vara blod, urin, cellextrakt
eller vävnadsprov.
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Företaget Polyquant producerar och säljer QconCAT
Polyquant är ett företag som specialiserar sig på att lösa riktade proteomikproblem, och
syntetiserar även genmutantbibliotek (ref. “PolyQuant GmbH,”). Det finns en kort
beskrivning på deras hemsida (Figur 6) av hur QconCAT-teknologin fungerar där de endast
tar upp fördelar med standarden. Det finns artiklar och länkar på hemsidan som beskriver mer
grundligt hur man designar en QconCAT samt hur man optimerar gener och uttrycker
proteiner. På hemsidan listas även användningsområden för QconCAT-teknologin, där det
finns länkar till sidor som beskriver varje användningsområde mer detaljerat. Det finns gott
om referensartiklar som är direkt kopplade till all information på hemsidan.

Figur 6: På Polyquants hemsida är information väldigt kort och koncis vilket har både föroch nackdelar. Nackdelen är att man måste gå in och läsa vetenskapliga artiklar för att få
reda på detaljerad information och fördelen är att det är enkelt att läsa.
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4.3.5 Standarden PSAQ
Fördelen med PSAQ (Protein standard for absolute quantification) jämfört med QPrEST är att
den är väldigt säker, den delar samma kemiska egenskaper som proteinet av intresse (dvs den
ser ut som proteinet som man vill kvantifiera) samt har en precision som kan detektera låga
nivåer av provprotein (Brun et al., 2009). Det ger däremot nackdelen att själva produkten är
väldigt dyr, det tar tid och är kostsamt att skapa nya standarder för produkten. QPrEST är
billigare men har lägre precision och kan inte analysera PTMs.
Standarden bygger på två metoder där man antingen märker proteinet med 15N isotopen eller
med vissa specifika anpassade aminosyror för “bottom-up” MS analys (Picard et al., 2012).
Fördelen med PSAQ är precis som Absolut SILAC att man kan tillsätta standarden tidigt i
processen, i detta fall under lysatet. Eftersom PSAQ är en fullängdsmetod betyder det även att
standarden kommer ha identiska kemiska egenskaper som proteinet av intresse, vilket leder
till en arbetsprocess då man exempelvis kan köra 2D-elektrofores utan förbehandling.
Företaget Promise advanced proteomics producerar och säljer PSAQ
Promise advanced proteomics är det enda företaget som säljer PSAQ. Hemsidan är
lättnavigerad och det är lätt att hitta informationen man vill åt (ref. “Welcome to Promise
Advanced Proteomics,”). Eftersom PSAQ är deras enda produkt marknadsför de den starkt på
första sidan, och bland det första man ser är användningsområden för PSAQ vilket känns
väldigt relevant (Figur 7). De beskriver sin produkt med en kort sammanfattning och har även
referenser till fem stycken vetenskapliga artiklar för vidare läsning. Värt att notera är att alla
dessa artiklar är skrivna av forskare från Promise advanced proteomics vilket kan ge en
vinklad syn på PSAQ (Bilaga 1, Figur 18). Det är mycket mindre information om PSAQ på
själva hemsidan, än i artiklarna de listar, till skillnad från AAAB som har en mer utförlig
beskrivning av QPrEST på sin hemsida.
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Figur 7: Promise advanced proteomics erbjuder endast sin egentillverkade produkt PSAQ
och marknadsför den därför starkt på första sidan. Hemsidan känns lättnavigerad och det är
väldigt bra att de listar användningsområden för standarden direkt på första sidan.
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5.0 Statistisk analys
Den statistiska analysen genomfördes för att teoretiskt analysera etableringen av konkurrenter
till QPrEST samt inom vilka forskningsområden som QPrEST, i relation till andra standarder,
kan rikta sin marknadsföring. Detta har vi gjort genom att titta på hur ofta konkurrenter nämns
i publicerade artiklar och hur ofta artiklar nämner absolut MS tillsammans med en viss typ av
forskning. Hur sökningarna utformades redovisas i Bilaga 2, Tabell 2.

5.1 Undersökning av konkurrenter
5.1.1 Slutsats
Resultat från vår statistikundersökning på konkurrenter visar att de topp tre mest publicerade
konkurrerande produkterna till QPrEST (Figur 8) är:
1.

AQUA
2. QconCAT
3. PSAQ
Artikelmässigt är QconCAT, AQUA och PSAQ de mest populära standarderna, vilket pekar
på att QconCAT, AQUA och PSAQ är de mest använda standarderna på marknaden. Enligt
marknadsanalysen är AQUA klart mest utbredd på marknaden och borde därför vara den mest
använda standarden på marknaden idag. Denna slutsats stämmer överens med att det finns fler
publicerade artiklar där forskarna använder sig av AQUA-metoden.
Om man tittar på hur publikationer sett ut under de fem senaste åren ser resultaten ungefär
lika ut (Figur 9). I förhållande till Origene och vår undersökta standard QPrEST, som inte
hittats citerade i några publikationer, finns det en ökande trend hos tidigare nämnda topp tre.
För att komma in på marknaden gäller det att förstå vilka behov användare av AQUA,
QconCAT och PSAQ har och marknadsföra sig på ett sätt så att QPrEST kan erbjuda dem
mer än vad dessa kan, eller nischa sig till en del av användarna.

5.1.2 Resultat
I tidsskriftssökningar av konkurrenter framgår det tydligt att AQUA är klart populärast vad
gäller att nämnas i publikationer från detta urval av artiklar (Figur 8) med ett resultat på 89
träffar totalt. Resultatet bör vara ännu högre då träffar från ”Analytical methods” inte tagits
med för AQUA då den sökningen gett många falskt positiva träffar. Annars är de flesta av
träffarna från MCP (Molecular and Cellular Proteomics) och Nature. AQUA följs av
QconCAT på cirka 50 träffar och PSAQ på 32 träffar, mestadels från Analytical methods,
MCP och Science Direct. Även Origene full length protein verkar nämnas ofta i publikationer
med strax under 25 träffar, främst i Science Direct. Inga citeringar av QPrEST har hittats i den
här undersökningen då QPrEST tidigare kallades SILAC-PrEST.
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Figur 8: Antal träffar på de vanligaste standarderna vid sökning på dessa i vetenskapliga
tidskrifter (data-tagen från Bilaga 2, Tabell 3). Från diagrammet kan man läsa hur många
träffar varje standard fått då den sökts efter i några utvalda tidskrifter. Resultat från olika
tidskrifter visas i var sin färg.
För att se hur trenderna ser ut för de olika standarderna gjordes en undersökning av samma
typ av citeringar i olika databaser under tre tidsintervall; 2015, 2013-2015 och 2011-2015
(Figur 9). Undersökningen begränsades till Scopus, PubMed och Web of Science. Sökningar i
Scopus visar att QconCAT nämnts oftast i artiklar i en ökande trend med tre artiklar som
kommit ut det senaste året (Figur 9A). Trots att både AQUA och PSAQ nämnts i flera artiklar
de senaste fem åren, finns ännu inga nya publikationer i Scopus år 2015. I PubMed ger
samma sökningar flera träffar på artiklar som nämner både PSAQ och AQUA det senaste året
i en ökande trend (Figur 9B). QconCAT är fortfarande ledande totalt sätt samt i att nämnas i
nya publikationer. Web of Science visar att QconCAT totalt publicerats mest, men att AQUA
i förhållande till tidigare år nämns oftare i senare artiklar (Figur 9C). Jämfört med de tre mest
populära standarderna hittade vi inga citeringar alls av QPrEST eller Origene.
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Figur 9: Antal träffar de vanligaste standarderna får vid sökningar i databaserna Scopus,
PubMed och Web of Science över tidsintervallen 2011-2015, 2013-2015 samt senaste året
2015 (data från Bilaga 2, Tabell 4). I figuren syns resultat från tre databaser där samma
sökningar på konkurrenter utförts. Alla träffar på citeringar av standarderna visas både i
siffror samt intensitet av grön färg. Grönt indikerar att en standard nämnts ofta i relation till
sina konkurrenter.

5.1.3 Utförande
Utförandet bestod av ett flertal moment som innefattade sökningar på relevanta nyckelord
tillsammans med fraserna “absolute quantification” och “mass spectrometry” (Bilaga 2,
Tabell 2). Detta för att begränsa sig till artiklar som exklusivt handlar om absolut proteomik
och utöver detta även citerar de produkter, metoder eller områden som vi undersöker.
Huvudundersökningen på konkurrerande standarder har utförts på de produkter som ligger i
AAAB intresse. Sökningar för hur många träffar man får, alltså hur många artiklar som
nämner standarden av intresse gjordes delvis i databaserna Scopus, PubMed samt Web of
Science i tre stycken tidsintervall och delvis i olika utvalda vetenskapliga tidsskrifter. För
vetenskapliga tidsskrifter sparades totala antal resultat för att få en överblick av användandet
av dessa (Bilaga 2, Tabell 3) medan sökningarna i databaserna avgränsades till antalet artiklar
publicerade 2015, 2013 till 2015 samt 2011 till 2015 (Bilaga 2, Tabell 4). Datan har
visualiserats med hjälp av programmet RStudio i form av ett översiktligt histogram (Figur 8)
samt en tabell över träffar i de tre tidsintervallen för varje databas för sig (Figur 9). Koder i
R-språk till histogram och graf samt infil för plottarna kan hittas i Bilaga 3.

5.2 Undersökning av forskningsområden
5.2.1 Slutsats
Framtida användare av standarder för kvantitativ MS verkar vara forskare som publicerar
inom metabolism, fosforylering, cancersjukdomar, biomarkörer och även riktad proteomik
(”shotgun proteomics”), då alla dessa områden har haft en ökning i antal publicerade artiklar
per år, de senaste fem åren. Med hänsyn till QPrESTs funktion och styrkor skulle en
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etablering i forskningsområden som humana sjukdomar (inkluderat biomarkörer) vara
givande för att hitta nya användare.

5.2.2 Resultat
Områden där absolut proteomik används i mycket hög grad är forskning inom metabolism,
humana sjukdomar, cancer och biomarkörer (Figur 10). Efter att ett viktat medelvärde
beräknats för våra tre undersökta databaser på antal citeringar per område, kan man se både
ökande och avtagande trender. De områden där det publiceras allt oftare om absolut
proteomik och MS är PTMs och riktad proteomik (där alla proteiner från ett specifikt cellprov
identifieras och kvantifieras).

Figur 10: Diagram på antal träffar databaserna PubMed, Scopus och Web of Science givit
när de sökts på nyckelord för områden som använder sig av kvantitativ proteomik samt
deras viktade medelvärde. Datan samlades för åren 2011 - 2015 och kan hittas i Tabell 5 i
Bilaga 2. Ett viktat medelvärde av dessa har beräknats (Bilaga 2, Tabell 6) för att redovisa
hur områden mer generellt publicerar om absolut kvantitativ MS (svarta trendlinjer). Då
datan samlades in april 2015, multiplicerades det värdet med tre för att kunna representera
hela året. Värdet för 2015 är på så vis en uppskattning.
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5.2.3 Utförande
Undersökningen utfördes genom att söka i samma databaser som innan. Sökorden innehöll ett
område, exempelvis ”genetics”, tillsammans med ”absolute quantification” och ”mass
spectrometry” då vi endast var ute efter artiklar som använder sig av absolut proteomik. Hur
sökningarna utformades för varje område kan läsas av i Bilaga 2, Tabell 2. Data för antal
publicerade artiklar samlades in för tidsintervallet 2011-2015 (Bilaga 2, Tabell 5). Resultatet
har visualiserats i MATLAB som linjediagram i paneler med varje område för sig (Figur 10)
för att möjliggöra upptäckten av eventuella tendenser de senaste fem åren. Datan för 2015 är
uppskattad för att kunna representera hela året genom att multiplicera antal artiklar som
samlades in i april 2015 med 3. Kod till panelerna samt dess infil finns med i Bilaga 3.

5.3 Applikationsområden för QPrEST
Genom att utnyttja information från den statistiska analysen och kombinera med
informationen från de granskade metoderna från marknadsanalysen, kan vi ta fram områden
där QPrEST är applicerbar och bör marknadsföras inom för att hitta nya användare.
Från alla forskningsområden som undersökts, kan bara några använda QPrEST för
kvantifiering. Vissa kräver till exempel möjligheten att köra flera prover samtidigt, eller
standarder till icke-humana proteiner. Detta lämnade oss med färre områden där QPrEST är
applicerbar: forskning på genetik, olika humana sjukdomar, immunförsvaret och biomarkörer
(Tabell 1). Då dessa använder sig mest av absolut MS förlorar AAAB inget på att rikta sin
marknadsföring dit.
Cancer, immunsystem, genetik, mänskliga sjukdomar och biomarkörer är alla liknande
områden, den gemensamma nämnaren är att man vill hitta nyckelkomponenter i sjukdomar.
Det första steget är att hitta målproteinet, då vill man ofta använda sig av mer storskaliga
metoder exempelvis relativ kvantifiering. I nästa steg vill man ofta konfirmera att sambandet
faktiskt är sant för ett specifikt protein. Som en naturlig konsekvens har man bara ett protein
och vill gärna ha högre noggrannhet, vilket just är QPrEST styrka. Även vid
utsläckningsförsök av proteinuttryck har man bara ett målprotein och vill ha hög säkerhet.
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Tabell 1: Forskningsområden där QPrEST är applicerbar.
Områden
Riktad proteomik
Upptäcktsproteomik
Metabolism
Metabolismväg
Cancer
Sjukdomar i djur
Fosforylering
Metylering
Signalväg
PTMs
Immunsystem
Genetik
Humana sjukdomar
Biomarkörer

Applicerbar på QPrEST
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Vid riktad proteomik betraktas utvalda proteiner. Området är dock brett vilket innebär att
mycket kan tolkas in, bland annat icke-humana proteiner, vilket inte är funktionellt mot
QPrEST. Metabolism, metaboliska vägar samt signalvägar innefattar ofta att mer än ett
protein betraktas. Detta gör QPrEST ineffektivt. Metoden QconCAT är förmodligen mer
intressant här.
QPrEST är därför som bäst när det kommer till humana sjukdomar, vilket inkluderar
områdena cancer, immunsystem, genetik , mänskliga sjukdomar samt biomarkörer.
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6.0 Kundundersökning
En global kundenkät skickades ut digitalt till 140 relevanta forskare. 35 svar erhölls vilket ger
en svarsfrekvens på 25%.

6.1 Slutsats
Det verkar idag finnas en efterfrågan av en ny kvantitativ standard på marknaden. 62-71% av
de svarande ansåg att det fanns ett sådant behov (Bilaga 4, Diagram 7). Det som efterfrågas
mest är möjlighet att köra flera prover samtidigt (”multiplex”), en kostnadsminskning
(”cost”), ökad stabilitet och lagringsduglighet (”stability and shelflife”) samt noggrannhet och
precision (”accuracy and precision of the analysis”) hos standarden (Bilaga 4, Diagram 8).
Om man istället tittar på vad deltagarna i enkäten faktiskt prioriterar vid val av standard är
svaren väldigt lika angående vad de tyckte behövde förbättras. Där hamnar nämligen
noggrannhet och precision av analysen( ”accuracy and precision of the analysis”) i topp, följt
av stabilitet och lagringsduglighet (”stability and shelflife”), möjlighet att köra flera prover
samtidigt (”multiplex”), men även kvantifieringsgräns (”limit of quantification”) (Bilaga 4,
Diagram 6). Deltagarna i enkäten tror dock inte att det finns en optimal standard som kommer
passa i alla situationer, utan att standarden måste väljas för att passa den aktuella
frågeställningen.

6.2 Resultat
Enkäten skickades ut till 140 forskare inom proteomik världen över. Forskarna hittades
genom att söka efter artiklar inom absolut kvantifiering av proteiner och därefter leta fram
kontaktuppgifter till författarna. Vi sökte även efter kontaktuppgifter till forskare inom
relevanta områden vid olika universitet. Spridningen ur geografisk synpunkt är helt
slumpmässig, likaså fördelningen mellan forskare från olika områden inom absolut kvantitativ
proteomik.
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6.2.1 Antal svarande
Totalt erhölls 35 svar, vilka hade stor geografisk spridning (Figur 11).

Figur 11: Enkätdeltagarnas geografiska spridning. Ju fler svarande i ett land, desto
mörkare färg. Grå färg indikerar att det inte finns några deltagare från det landet. Man kan
tydligt se att områdena med störst svarsfrekvens ligger i Europa eller Nordamerika. Detta
överensstämmer även med AAABs nuvarande kunder. För lista över alla länder, se Bilaga 4,
Tabell 7.
Totalt svarade 22 deltagare att de arbetade med absolut kvantitativ proteomik och 3 stycken
att de planerar att göra det i framtiden. Detta visar att vi skickade enkäten till relevanta
kandidater. Alla svarande, utom två, angav att de arbetade inom akademin. De två övriga
arbetade inom statlig verksamhet samt som försäljare.
11 stycken av de svarande lämnade kontaktuppgifter och visade därigenom intresse att prova
på en ny standard. Av dessa var det ingen som redan använde QPrEST. Kontaktuppgifter ges
vid förfrågan.

25

6.2.2 Använda interna standarder
När vi bad deltagarna svara på vilken metod de använde idag så fick vi många olika svar. De
mest vanligt förekommande var:






AQUA, 20 stycken varav 9 använde endast denna
Origene heavy-labeled full-length protein, 7 stycken varav 3 använde endast denna
PSAQ, 4 stycken
QconCAT, 3 stycken
QPrEST, 2 stycken

Följande metoder nämndes endast en gång vardera:








Märkningsfri och TMT (tandem mass tags)
MS1 filtering PRM
Utökad peptid
Märkta peptider
Isotopiskt märkta proteinunika peptider
Förbättrad AQUA
MOPs (Mass overlapping peptides)

Komplett lista finns i Bilaga 4, Tabell 8.
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6.2.3 Urvalsgrupper
När vi studerade vilka faktorer som är viktigast vid val av standard samt vilka faktorer som
behövde förbättras valde vi att dela upp de svarande i olika urvalsgrupper, detta för att se om
svaren skiljde sig åt beroende på erfarenhet inom ämnet eller beroende på vilken metod de
använde. För att resultaten skulle vara pålitliga valde vi bort urvalsgrupper med för få
svarande. Detta ledde till att vi enbart hade två metodspecifika urvalsgrupper, AQUA och
Origene heavy-labeled full-length protein.
Vi tittade på följade fyra urvalsgrupper:





Alla svarande
Alla som arbetar med absolut kvantitativ proteomik
Alla som arbetar med AQUA
Alla som arbetar med Origene heavy-labeled full-length protein

På frågan om vad som var viktigast vid val av standard tittade vi även på följande
urvalsgrupper:



Alla som ser ett behov av en ny optimerad standard
Alla som arbetar med absolut kvantitativ proteomik och som ser ett behov av en ny
optimerad standard

Alla dessa urvalsgrupper hade minst sju deltagare.

6.2.4 Viktigaste faktorerna vid val av standard
De olika urvalsgrupperna ansåg gemensamt att den absolut viktigaste faktorn vid val av
standard var noggrannhet och precision vid analys (”accuracy and precision of the analysis”).
Därefter varierar de näst viktigaste faktorerna beroende på vilken urvalsgrupp man fokuserar
på. Alla urvalsgrupper var dock överens om att de tre följande viktigaste faktorerna var
stabilitet och lagringsduglighet (”stability and shelflife of the standard”), möjlighet att köra
flera prover samtidigt (”possibility to multiplex”) samt kvantifieringsgräns (”limit of
quantification”) (Diagram 1).
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5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
Accuracy and precision Stability and shelf life Possibility to multiplex Limit of quantification
of the analysis
of the standard
Alla

Arbetar med AKP

Arbetar med AQUA

Arbeta med OriGene

Arbetar med AQUA och vill ha ny metod

Alla som vill ha ny standard

Diagram 1: Stapeldiagrammet visar de fyra viktigaste faktorerna vid val av standard. De
olika faktorerna ses på x-axeln samt medelvärdet för de svarande på y-axeln. Svaren gavs på
en skala från 1-5 där 1 var oviktigt och 5 var väldigt viktigt. Diagram med alla faktorer finns
som Bilaga 4, Diagram 6.

6.2.5 Faktorerna som kan förbättras hos en ny standard
Vilken faktor som är i störst behov av förbättring varierar mellan urvalsgrupperna. Svaren
påminner till stor del om vad som är viktigast vid val av standard. Möjlighet att köra flera
prover samtidigt (”multiplex”), stabilitet och lagringsduglighet (”stability and shelflife of the
standard”) samt noggrannhet och precision (”accuracy and precision of the analysis”) var tre
av de viktigaste faktorerna även här. Det som skiljer sig mot diagrammet ovan är att de även
vill se en förbättring vad gäller kostnaden (”cost”) (Diagram 2).
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5.00
4.50

4.00
3.50
3.00
2.50
Possibility to multiplex
Alla

Cost

Arbetar med AKP

Stability and shelf life Accuracy and precision
of the standard
of the analysis
Arbetar med AQUA

Arbetar med OriGene

Diagram 2: Stapeldiagrammet visar de fyra viktigaste faktorerna som bör förbättras hos en
ny standard. De olika faktorerna ses på x-axeln samt medelvärdet för de svarande på y-axeln.
Svaren gavs på en skala från 1-5 där 1 var ointressant och 5 var väldigt viktigt. Diagram med
alla faktorer finns som Bilaga 4, Diagram 8.
Ökad stabilitet och lagringsduglighet var viktigast för alla svarande, de svarande som ser ett
behov av en ny optimerad standard och de som arbetar med absolut kvantitativ proteomik. Vi
ser att möjligheten att köra flera prover samtidigt är viktigast för de som arbetar med AQUA,
de som arbetar med absolut kvantitativ proteomik och de som ser ett behov av en ny
optimerad standard, de som arbetar med Origene heavy-labeled full-length protein.

6.2.6 Viktiga faktorer att förbättra
För att hitta möjliga faktorer som QPrEST bör titta på i sin marknadsföring valde vi att
summera hur hög vikt kunderna la vid olika faktorer vid val av standard och hur mycket de
tyckte att olika områden behöver förbättras. På så vis kunde vi se att den faktor AAAB borde
lyfta fram mest i sin marknadsföring för QPrEST är noggrannhet och precision vid analys.
Andra viktiga faktorer var kvantifieringsgräns (”limit of quantification”), antal kvantifierade
peptider (”number of quantified peptides”) och möjlighet att köra flera prover samtidigt
(”possibility to multiplex”), vilket kan ses i Diagram 3. För sammanställning av samtliga
faktorer, se Bilaga 4.
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Marknadsföringsmöjligheter
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
Accuracy and precision of Possibility to multiplex
the analysis

Alla

Arbetar med AKP

Stability and shelf life of
the standard

Arbetar med AQUA

Cost

Arbeta med OriGene

Diagram 3: Stapeldiagrammet visar de fyra viktigaste faktorerna kombinerat från frågorna
vad som är viktigast vid val av standard samt vilka faktorer som kan förbättras hos en ny
optimerad standard. De olika faktorerna ses på x-axeln. På y-axeln summerades medelvärdet
från båda frågorna.

6.2.7 Viktig information för kunderna
När vi frågade kunderna vilken information de tycker att det är viktigt att få tillgång till var
det absolut viktigaste MS-spektrum; vilket över hälften av de svarande nämner. Utöver det
efterfrågades även information om renhet, buffertar, löslighet, batch-batch reproducerbarhet,
kvalitetsinformation, peptidinnehåll samt artiklar.

6.3 Enkätens utformning
Enkäten utformades för att vara snabb och lätt att fylla i för att maximera antalet deltagare.
Detta gjordes genom att ha många frågor i form av kryss och flervalsfrågor och enbart ett fåtal
textfrågor. Eftersom enkäten skulle skickas ut globalt skrevs enkäten på engelska (Bilaga 5).
Enkäten innehöll totalt 12 frågor, av vilka två var svarsmatriser med nio frågor vardera.
Enkätens utformning delades upp i tre delar: Kundinformation (vilka enkätdeltagarna var),
Produktinformation (specifika frågor om vad de använder nu och vad de tycker är viktigt vid
valet av standard) samt Avslutning/uppföljning (insamling av information om kunder som är
intresserade av att testa nya produkter). Se Bilaga 6 för mer djupgående resonemang angående
enkäten.

30

7.0 Avslutning
I den här studien har vi kommit fram till att det är viktig att nischa marknadsföringen av
QPrEST. Vi har funnit att det finns ett stort behov av en ny standard för att tillfredställa
konsumenternas behov. Lämpliga nischer för QPrEST är biomarkörer, studering av
sjukdomsförlopp samt validering av utsläckning av proteinuttryck. Vi har även funnit att
QPrEST kan erbjuda en hög noggrannhet och precision till ett lågt pris relativt nuvarande
metoder på marknaden. Därför tror vi att QPrEST har en stor möjlighet att slå sig in på
marknaden.

7.1 Tillkännagivanden
Vi skulle vilja tacka Lena Henriksson som varit vår handledare och hjälpt oss med
grupprocessen och utformandet av rapporten. Jan Andersson som varit vår
beställarrepresentant och hjälp kring vetenskapliga utförandet. Tove Boström som varit
beställare från AAAB, som har beställt projektet, och varit behjälplig speciellt kring
utformandet av kundenkäten. Till sist AAAB som gav oss ett informativt studiebesök och
tillgång till deras logotyp.
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Bilaga 1 - Hemsidor
Atlas Antibodies AB (QPrEST)

Figur 12: Denna del kan uppfattas som en bottenpanel och man kan därför missa
informationen som finns under den.
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Origene (Full length quantification)

Figur 13: Texten som handlar om OriGenes standard är väldigt otydlig och rörig, länkar
som “learn more” kan vara otydliga eftersom de är i samma storlek och typsnitt som övrig
text och kan därför missas. Det finns heller inga referenser till vetenskapliga artiklar och
“learn more” leder till en powerpointpresentation som är det enda underlaget de har för sin
text.
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Life technologies (AQUA)

Figur 14: På Life technologies hemsida finns det en lång och utförlig beskrivning av
kvantitativ proteomik. Det står även om hur AQUA fungerar. Det finns också en manual för
ytterligare information om kvantitativ proteomik som kan laddas ner.
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Creative Proteomics (AQUA)

Figur 15: Om man klickar in sig på Protein quantification får man en lista med alla
tekniker och standarder de erbjuder samt en liten sammanfattning av varje teknik. Detta
känns mycket snyggt och smidigt eftersom man får en bra överblick.
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Figur 16: Till sist om man klickar in sig på AQUA så får man en mer utförlig
sammanfattning av tekniken men det fattas referenser till publicerade vetenskapliga
artiklar vilket är en stor nackdel då de inte har något underlag för texten.

Figur 17: Fliken produkter är listad tydligt på första sidan med en länk. Trycker man på
länken möts man dock av en trasig länk som inte leder någonstans. Man får intrycket av att
hemsidan inte är färdig och det är särskilt dåligt att en sådan vital länk som produktkatalog
inte fungerar.
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Promise advanced proteomics (PSAQ)

Figur 18: Under PSAQ-fliken har de listat en liten sammanfattning om metoden men också
fem publicerade vetenskapliga artiklar genom vilka man kan få en djupare inblick i hur
den fungerar. Detta är mycket positivt eftersom de har något att stärka sina påståenden med
på hemsidan. Värt att notera är att alla artiklar de listat är skrivna av forskare som jobbar
hos Promised Advanced Proteomics.
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Bilaga 2 - Tabeller och sökord
Tabell 2: Fullständiga sökningar till utvalda sökord eller nyckelord som använts vid
utförandet av statistikanalysen.
Sökning

Nyckelord

Kategori

QPrEST AND internal standard
QconCAT AND internal standard
PSAQ AND protein standard for absolute
quantification
RISQ OR recombinant isotope labeled and
selenium quantification AND internal
standard
FLEXIquant AND internal standard
AQUA AND absolute quantification AND
internal standard
Absolute SILAC AND internal standard
Origene AND heavy labeled full length
protein AND internal standard

QPrEST
QconCAT
PSAQ

Intern standard
Intern standard
Intern standard

RISQ

Intern standard

FLEXIquant
AQUA

Intern standard
Intern standard

Absolute SILAC
Origene

Intern standard
Intern standard

“targeted proteomics” AND “absolute

Targeted proteomics

Forskningsområde

quantification” AND “mass spectrometry”
discovery AND proteomics AND “absolute Discovery proteomics
quantification” AND “mass spectrometry”
metabolism AND “absolute quantification” Metabolism
AND “mass spectrometry”
Metabolic pathway
“metabolic pathway” AND “absolute
quantification” AND “mass spectrometry”
cancer AND “absolute quantification” AND
“mass spectrometry”
animal AND disease AND “absolute
quantification” AND “mass spectrometry”
phosphorylation AND “absolute
quantification” AND “mass spectrometry”
methylation AND “absolute quantification”
AND “mass spectrometry”

“signalling pathway” AND “absolute

Forskningsområde
Forskningsområde
Forskningsområde

Cancer

Forskningsområde

Animal disease

Forskningsområde

Phosphorylation

Forskningsområde

Methylation

Forskningsområde

Signalling pathways

Forskningsområde

Post-translational modifications

Forskningsområde

Immune System

Forskningsområde

quantification” AND “mass spectrometry”

“post translational modifications” AND
“absolute quantification” AND “mass
spectrometry”

“immune system” AND “absolute

quantification” AND “mass spectrometry”
genetics AND “absolute quantification” AND Genetics
“mass spectrometry”
human AND disease AND “absolute
Human disease
quantification” AND “mass spectrometry”
biomarker AND “absolute quantification” Biomarker
AND “mass spectrometry”
Absolute proteomics
“absolute quantification” AND “mass
spectrometry”
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Forskningsområde
Forskningsområde
Forskningsområde
Viktning

Tabell 3: Resultat på antal träffar som alla sökningar på interna standarder fått i några
utvalda tidsskrifter: Cell, Nature, Science Direct, Journal of Cell Biology (JCB), Molecular
and Cellular Proteomics (MCP), Analytical methods samt PLoS ONE. Celler i rött är
sökningar som gett fel antal träffar på grund av hur tidsskriften tolkar sökningar. I det här
fallet har “false-positive” resultat erhållits på ett antal träffar vid sökningar på AQUA. Då
har värdet manuellt satts till 0.
Nyckelord

Cell

Nature

Science
Direct

JCB

MCP

Analytical
Methods

PLoS ONE

QPrEST
QconCAT
PSAQ
RISQ
FLEXIquant
AQUA

0
4
0
0
0
6

0
4
4
0
3
23

0
10
5
0
0
3

0
0
2
0
0
4

0
12
6
0
1
45

0
19
13
4
6
0

0
1
2
0
0
8

Tabell 4: Resultat på antal träffar vid sökningar av nyckelord i databaser under tre
tidintervall,1 år (15), 3 år (13-15) samt 5 år (11-15). Databaser valda för undersökningen är
Scopus (S), PubMed (P) samt Web of Science (W).
Nyckelord S (15) S (13-15) S (11-15)
QPrEST
QconCAT
PSAQ
RISQ
FLEXIquant
AQUA
Absolute SILAC
Origene

0
3
0
0
0
0
0
0

0
9
0
1
0
3
0
0

0
13
8
1
1
5
0
0

P (15) P (13-15) P (11-15)
0
2
4
0
0
2
0
0
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0
6
4
0
0
3
0
0

0
8
7
2
1
3
1
0

W (15) W (13-15) W (11-15)
0
2
0
0
0
2
0
0

0
9
1
3
0
3
2
0

0
15
8
5
1
7
6
0

Tabell 5: Insamlad data för antal träffar på olika forskningsområden som använder sig av
absolut kvantitativ proteomik vid sökningar på databaserna Scopus (S), PubMed (P) samt
Web of Science (W) under åren 2011 - 2015 (som i tabellen förkortats till 11 – 15).
Keyword
Targeted
Proteomics
Discovery
proteomics
Metabolism
Metabolic
pathway
Cancer
Animal disease
Phosphorylation
Methylation
Signalling
pathways
Post
translational
modifications
Immune System
Genetics
Human disease
Biomarker

S11 S12 S13 S14 S15 P11 P12 P13 P14 P15 W11 W12 W13 W14 W15
2

2

4

2

2

2

2

4

2

2

7

10

14

16

9

9

9

11

6

2

3

8

8

4

1

29

27

21

21

5

32
1

28
3

22
1

32
5

16
4

58
1

67
1

58
0

43
0

9
1

46
0

55
3

45
1

43
2

14
1

9
6
6
3
2

16
10
8
2
4

16
3
5
2
2

7
7
10
1
3

3
2
6
1
2

9
3
3
1
0

16
8
2
1
0

13
4
8
1
1

9
1
6
1
0

10
3
5
1
0

25
16
15
1
0

30
30
19
1
0

34
28
11
2
1

19
27
8
2
1

11
7
5
1
0

5

7

1

4

3

1

1

1

1

5

5

6

5

6

4

0
10
8

0
10
19

1
11
18

2
12
22

1
1
5

0
38
12

0
43
12

1
53
9

1
29
8

1
2
1

3
16
31

9
22
43

8
30
49

6
28
39

4
3
10

7

20

14

15

4

11

19

14

18

12

37

38

34

36

9

Tabell 6: Viktning av databaserna med sökningen “Absolute quantification mass
spectrometry”. Då denna fras använts i alla sökningar på nyckelorden gjordes en viktning på
detta. Databaser med flest antal träffar kommer ge noggrannare resultat och deras vikt, i
form av en uträknad faktor, används vid beräkning av medelvärde för ett precisare
medelvärde av artikelträffar på forskningsområden.

Träffar på “Absolute quantification mass spectrometry”
signifikans
% av Totalt
faktor

Scopus

PubMed

Web of Science Totalt

719
0,31126
31
0,31

531
0,22987
23
0,23

1060
0,45887
46
0,46
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2310
1
100
1

Bilaga 3 - R skript och infiler
Kod 1| Histogram

library(reshape)
library(scales)
library(ggplot2)
#------------------------- Histogram Interna standarder - Journals -----------------------------#
#hämta fil JournalsTXT
data.sum <- read.delim(file.choose(), header=T)
colnames(data.sum) <- c("Keyword","Cell","Nature","Science Direct","JCB","MCP","Analytical
methods","PLoS ONE")
print(data.sum)

# melt data för att kunna göra stacked histogra
data.sum$Keyword <- data.sum[,1]
melt.data.sum <- melt(data.sum, id.vars = "Keyword")
print(melt.data.sum)
colnames(melt.data.sum)<-c("Sökord","Tidsskrift","Träffar")

his<-ggplot(melt.data.sum, aes(x = Sökord, y = Träffar,fill=Tidsskrift)) +
geom_bar(stat='identity') + theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1))
his + ggtitle("Antal träffar på sökningar av konkurrerande interna standarder\ni vetenskapliga
tidsskrifter\n\n")
#--------------------------------- END ------------------------------#

infil:
Keyword Cell Nature Science Direct Journal of Cell biology Molecular and Cellular Proteomics Analytical
Methods (Royal Society of Chemistry) PLoS ONE
QPrEST 0 0 0 0 0 0 0
QconCAT 4 4 10 0 12 19 1
PSAQ 0 4 5 2 6 13 2
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AQUA 6 23 3 4 45 0 8
Origene 2 6 11 3 0 1 0

Kod 2|Multivariata tabeller

1

#----------------------------- Alternative data view ----------------------------#
database <- read.delim(file.choose(), header=T)
#-------------------- tabeller -----------------------#
split.screen(c(1,3))
screen(1)
par(las=1, mgp=c(2,.5,0), mar=c(3, 7, 3, 1))
image(1:3, 1:8, t(database[8:1, 2:4]), col=colorRampPalette(c("white", "green3"))(100),
main="Antal träffar på interna standarder\ni databasen Scopus",
xlab="", ylab="", axes=FALSE)
text(rep(1:3, each=8), rep(8:1, 3), unlist(database[1:8, 2:4]))
axis(1, at=1:3, c("15", "13-15", "11-15"), lwd=0)
axis(2, at=8:1, labels=database$Keyword[1:8], lwd=0, las=1)
box()
screen(2)
par(las=1, mgp=c(2,.5,0), mar=c(3, 7, 3, 1))
image(1:3, 1:8, t(database[8:1, 5:7]), col=colorRampPalette(c("white", "green3"))(100),
main="Antal träffar på interna standarder\ni databasen PubMed",
xlab="", ylab="", axes=FALSE)
text(rep(1:3, each=8), rep(8:1, 3), unlist(database[1:8, 5:7]))
axis(1, at=1:3, c("15", "13-15", "11-15"), lwd=0)
axis(2, at=8:1, labels=database$Keyword[1:8], lwd=0, las=1)
box()
screen(3)
par(las=1, mgp=c(2,.5,0), mar=c(3, 7, 3, 1))
image(1:3, 1:8, t(database[8:1, 8:10]), col=colorRampPalette(c("white", "green3"))(100),
main="Antal träffar på interna standarder\ni databasen Web of Science",
xlab="", ylab="", axes=FALSE)
text(rep(1:3, each=8), rep(8:1, 3), unlist(database[1:8, 8:10]))
axis(1, at=1:3, c("15", "13-15", "11-15"), lwd=0)
axis(2, at=8:1, labels=database$Keyword[1:8], lwd=0, las=1)
box()
#------------------------------------ END -----------------------------------#

infil: DatabasesTXT
Keyword

Scopus(15)
WoS(15)
QPrEST
0
0
QconCAT
3
2
PSAQ
0
0
RISQ
0
0
FLEXIquant
0
0
AQUA
0
2
Absolute SILAC
1

Scopus(13-15)
WoS(13-15)
0
0
9
9
0
1
1
3
0
0
3
3
0
0

Scopus(11-15)
WoS(11-15)
0
0
13
15
8
8
1
5
1
1
5
7
0
2
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PubMed(15)

PubMed(13-15) PubMed(11-15)

0

0

0

2

6

8

4

4

7

0

0

2

0

0

1

2

3

3

0
6

0

0

Origene

0
0
0
0
Targeted Proteomics
2
9
9
Discovery proteomics
2
21
5
Metabolism
16
70
14
102
Metabolic pathway
4
1
1
Cancer
3
26
11
64
Animal disease
2
16
7
Phosphorylation
6
16
5
Methylation
1
4
1
5
Signalling pathways
3
1
0
Post translational modifications
7
9
Immune System 1
4
4
18
Genetics
1
24
3
48
Human disease 5
45
10
74
Biomarker
4
33
9
65

0
0
8
39
19
47
130
203
10
4
51
119
12
62
21
24
9
7
7
2
3
4
4
30
44
79
72
127
60
135

0

0

0

12
56
37
103
9

2

7

1

12

99

203

14
7
10

1

1

31

52

28
108
35
58
1

3

7

5

12

3

5

13
2
8
15
1

1

1

20
26
2

5

2

69

142

1

16

34

12

39

64

Targeted Proteomics
8

8
39

12
56

2

7

2
9
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2

Kod 3| Paneler
%---------------------------------- Kod till paneler -------------------------------%
file = importdata('data2.txt');
A=file.data;
B=file.textdata;
A(:,(end-4):end)=0;
for i=1:4
A(:,5*i)=A(:,5*i)*3; %Extrapolerar data för 2015
end
for i=1:14
A(i,16)=0.31*A(i,1) + 0.23*A(i,6) + 0.46*(11);
A(i,17)=0.31*A(i,2) + 0.23*A(i,7) + 0.46*A(i,12);
A(i,18)=0.31*A(i,3) + 0.23*A(i,8) + 0.46*A(i,13);
A(i,19)=0.31*A(i,4) + 0.23*A(i,9) + 0.46*A(i,14);
A(i,20)=0.31*A(i,5) + 0.23*A(i,10) + 0.46*A(i,15);
end
X = [2011 2012 2013 2014 2015];
gron = [47 146 29] ./ 255;
bla = [89 147 242] ./ 255;
nr3 = [251 134 48] ./ 255;
nr4 = [12 12 12] ./ 255;
set(0,'DefaultLineLineSmoothing','on');
set(0,'DefaultPatchLineSmoothing','on');
opengl('OpenGLLineSmoothingBug',1);
for i=1:14
figure(1)
C = max(A(i,:))
subplot(4,4,i)
h=plot(X,A(i,1:5),'b',X,A(i,6:10),'r',X,A(i,11:15),'g',X,A(i,16:20),'m','LineWidth',3);
set(gca,'fontWeight','bold','xtick',2011:2015)
% set(gca,'fontWeight','bold','ytick',0:C/3:C)
set(gca,'TickLength',[0 0])
title(B(i+1,1),'FontSize',12)
set(h(1),'Color',gron)
set(h(2),'Color',bla)
set(h(3),'Color',nr3)
set(h(4),'Color',nr4)
axis([2011,2015,-2,max(A(i,:))+5])
box off
% legend('Scopus','PubMed','Web of Science','Viktat medelvärde','Location','northwest')
% legend('show')
set(gcf,'Color',[1,1,1])
end
%Få legend på vettig plats
subplot(4,4,16)
axis([2011,2015,-2,max(A(1,:))+5])
set(gca,'fontWeight','bold','xtick',2011:2015)
h=plot(X,A(1,1:5),'b',X,A(1,6:10),'r',X,A(1,11:15),'g',X,A(1,16:20),'m','LineWidth',3);
set(h(1),'Color',gron)
set(h(2),'Color',bla)
set(h(3),'Color',nr3)
set(h(4),'Color',nr4)
%plot(X,A(i0,0:0),'b',X,A(0,0:0),'r',X,A(0,0:0),'g',X,A(0,0:0),'m','LineWidth',3)
set(gca,'TickLength',[0 0])
legend('Scopus','PubMed','Web of Science','Viktat medelvärde','Location','northwest')
legend('show')
%------------------------------ END -----------------------------%

infil:
Keyword S 2011 S 2012 S 2013 S 2014 S 2015 P 2011 P 2012 P 2013 P 2014 P 2015 W 2011 W 2012 W 2013 W
2014 W 2015
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Targeted Proteomics 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 7 10 14 16 9
Discovery proteomics 9 9 11 6 2 3 8 8 4 1 29 27 21 21 5
Metabolism 32 28 22 32 16 58 67 58 43 9 46 55 45 43 14
Metabolic pathway 1 3 1 5 4 1 1 0 0 1 0 3 1 2 1
Cancer 9 16 16 7 3 9 16 13 9 10 25 30 34 19 11
Animal disease 6 10 3 7 2 3 8 4 1 3 16 30 28 27 7
Phosphorylation 6 8 5 10 6 3 2 8 6 5 15 19 11 8 5
Methylation 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Signalling pathways 2 4 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Post translational modifications 5 7 1 4 3 1 1 1 1 5 5 6 5 6 4
Immune System 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 3 9 8 6 4
Genetics 10 10 11 12 1 38 43 53 29 2 16 22 30 28 3
Human disease 8 19 18 22 5 12 12 9 8 1 31 43 49 39 10
Biomarker 7 20 14 15 4 11 19 14 18 12 37 38 34 36 9

1Vissa delar erhållna av Christoffer Bäcklin, assistent med doktoranduppgifter på Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala
Universitet.

46

Bilaga 4 - Alla svar från kundundersökningsenkäten
Sammanställning av alla svar från kundundersökningsenkäten. Vissa svarsalternativ ges på
engelska för att undvika otydligheter på grund av översättning.

Kundinformation
Som kan ses i Diagram 4, arbetar nästan alla svarande inom akademin.

11
1
Academia
Core Facility
Government

Vendor

33

Diagram 4: Resultatet av frågan ”What is your place of work?”.
Tabell 7: De svarande kom från följande länder.
Land
Antal svarande
Australien
2
Kanada
1
Danmark
1
Finland
1
Iran
1
Japan
1
New Zealand
1
Schweiz
1
Storbritannien
1
Tyskland
2
Norge
2
Indien
3
Nederländerna
3
Sverige
5
USA
7
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Yes

3
5

No
27

Not currently, but I plan to start
Diagram 5: Resultat av frågan "Do you currently work with absolut quantitative
proteomics?".

Produktinformation
Tabell 8: Enkätdeltagarnas svar på frågan ” If you work with absolute quantitative mass
spectrometry, what internal standards do you use?”. Metoder under avskiljaren kan dock
inte ses som standarder för absolut kvantitativ proteomik.
Omnämnda standarder
Antal gånger
Labeled peptides
1
MOPs
1
QPrEST
2
QconCAT
3
PSAQ
4
OriGene heavy-labeled full-length protein
7
AQUA
20
label free and TMT
1
Isotopically-labeled proteotypic peptides
1
winged/extended peptides
1
MS1 filtering PRM
1
Förbättrad AQUA
1
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5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
A
Alla

B

C

D

E

F
G
Arbetar med AKP

Arbetar med AQUA

Arbetar med OriGene

Arbetar med AQUA och vill ha ny metod

Alla som vill ha ny standard

H

I

Diagram 6: Medelvärdet av svaren på frågan ”When choosing an internal standard, rank
the following factors on a range from 1 to 5” för alla svarande, samt fem urvalsgrupper.
Svaren gavs på en skala från 1 till 5, där 1 var oviktigt och 5 var extremt viktigt.
Tabell 9: Tolkningsnyckel till diagram 6.
Kolumn
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Kategori
Limit of quantification
Accuracy and precision of the analysis
Possibility to multiplex
Number of quantified peptides
Similarity to target protein regarding PTMs
Addition of the internal standard as early as possible in sample preparation
That the internal standard does not require additional complex equipment
Stability and shelf life of the standard
Cost
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Alla svarande

Arbetar med AKP

Nej
38%

Nej
40%
Ja
60%

Ja
62%

Arbetar med AQUA

Arbetar med OriGene

Nej
29%

Nej
44%
Ja
56%

Ja
71%

Diagram 7: Svaret på frågan ”Do you think there is a a need for a new optimized internal
standard?" för alla svarande, samt tre urvalsgrupper.
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5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
A

B
Alla

C

Arbetar med AKP

D

E

F

Arbetar med AQUA

G

H

I

Arbetar med OriGene

Diagram 8: Svaret på frågan "If yes, what factors need to be optimized?" för alla svarande,
samt tre urvalsgrupper. Svaren gavs på en skala från 1 till 5, där 1 var oviktigt och 5 var
extremt viktigt.
Tabell 10: Tolkningsnyckel till diagram 8.
Kolumn
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Kategori
Limit of quantification
Accuracy and precision of the analysis
Possibility to multiplex
Number of quantified peptides
Similarity to target protein regarding PTMs
Addition of the internal standard as early as possible in sample preparation
That the internal standard does not require additional complex equipment
Stability and shelf life of the standard
Cost
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Tabell 11. Svaret på frågan "Do you think that the amount of available product-specific
data (e.g. SDS-PAGE, MS spectra) is important when choosing an internal standard?”
Alternativ Antal svar
Ja
27
Nej
6
Tabell 12. Svaret på frågan "If yes, what data is important to show?" för samtliga
svarande.
Önskad information
Purity
Buffers
Solubility
Correct quantification
Detectability
Fragmentation pattern
Stability
Isotopic distribution
Performance
Articles
LC chromatograms
MS spectra
Quantification test case
LC
MS/MS
Better MALDI since it shows how clean peak is
MS conditions
Relative amounts
Batch-to-batch consistency
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Bilaga 5 - Enkäten
Enkäten gjordes i Google Form och skickades ut via mail. Google anpassar så att vissa ord
visas på det språket användare som öppnar enkäten använder på Google. Detta gäller t.ex.
”Obligatoriskt” i början av enkäten och ”Övrigt” på flervalsfrågorna.

Figur 19: Skärmklipp del 1 av 4 av enkäten som skickades ut till deltagarna.
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Figur 20: Skärmklipp del 2 av 4 på enkäten som skickades ut till deltagarna.
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Figur 21: Skärmklipp del 3 av 4 på enkäten som skickades ut till deltagarna.
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Figur 22: Skärmklipp del 4 av 4 på enkäten som skickades ut till deltagarna.
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Bilaga 6 - Enkätens utformning
Kundunderlag inledde enkäten. Där fanns tre stycken grundfrågor om deltagaren av enkäten.
För att ta reda på var deltagarna fanns började enkäten med frågor om var de arbetade
(Academia/Industry/Other) och i vilket land. Detta för att kunna se hur väl deltagarna
representerade den nuvarande kundgruppen AAAB har. För att vidare se hur relevanta svaren
var för enkäten frågade vi sedan om deltagaren arbetade med absolut kvantitativ proteomik
eller om de hade några planer på att göra det i framtiden. Denna fråga gav oss en möjlighet att
värdera svaren olika beroende på deltagarnas erfarenhet.
Produktunderlag var det nästföljande avsnittet. För att ta reda på vilken produkt/typ av metod
som används mest idag frågade vi vilken metod deltagarna använde i form av en flervalsfråga
med alternativen AQUA/QconCAT/PSAQ/OriGene heavy-labeled full-length
protein/QPrEST/Other. För att ta reda på vad kunderna anser är viktigast då de väljer en
standard använde vi en svarsmatris med nio alternativ. Varje alternativ rankades på följande
skala: orelevant (“irrelevant”), inte viktigt (“not important”), ganska viktigt (“moderately
important”), viktig (“important”), nödvändigt (“crucial”), ingen åsikt (“no opinion”). Denna
fråga följdes sedan upp med en fråga om de ansåg att det behövdes en ny standard, följt av
samma svarsmatris som innan, men med frågan om vad som behövde optimeras hos en ny
standard samt vilken produktspecifik information de ville ha om en sådan produkt. Vi
avslutade denna del av enkäten med en öppen fråga för att verkligen ge deltagarna
möjligheten att skriva allt de ville dela med sig av.
Avslutningsvis frågade vi om de var intresserade av att testa en ny standard och bad i så fall
om deras kontaktuppgifter. Dessa kontaktuppgifter kan fås på begäran.
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