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Sammanfattning 
Borrelia orsakas av spirocheter av Borrelia burgdorferi sensu lato. Det finns ett antal olika 

borreliaarter och vissa skiljer sig i deras förmåga att överleva i närvaro av komplementsystemet. 

B. afzelii är komplementresistent medan B. garinii är komplementkänslig. Detta är baserat på 

förmågan att rekrytera immunregulatorer, t.ex. faktor H till bakterieytan och förhindra 

aktivering av komplementsystemet. Vissa individer kan bilda borreliaantikroppar utan att 

utveckla kliniska symptom. Detta kan indikera ett mer effektivt immunförsvar mot spirocheter. 

Syftet med studien var att undersöka skillnader i komplementaktivering genom att mäta C3a och 

sC5b-9 med sandwich ELISA mellan två tidigare Borrelia-exponerade försökspersonsgrupper; 

individer med tidigare subklinisk borrelios (SB) och patienter tidigare diagnostiserade med 

neuroborrelios (NB), samt en kontrollgrupp utan tecken på Borrelia-exponering. Prover som 

analyserades i studien bestod av kontroller (Ctrl, n=8st), SB (n=60st) och NB (n=22st). Plasma 

från grupperna aktiverades med ACA1 och Lu59. För att jämföra den relativa ökningen av 

komplementaktivering mellan grupperna analyserades komplementfaktor C3a och det lösliga 

terminalkomplementkomplexet, sC5b-9 genom att använda sandwich-ELISA. Vid analys av 

C3a och sC5b-9, observerades en högre aktivering med Lu59 än ACA1, i överensstämmelse 

med tidigare studier. Vid C3a-analys observerades inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

varken för ACA1 eller Lu59. Vid sC5b-9-analys observerades en signifikant skillnad mellan SB 

och Ctrl (p= 0,0081) för Lu59. Slutsatsen med studien var att det behövs ytterligare studier för 

att undersöka hur komplementaktivering påverkar den kliniska bilden vid borrelios.  

 

Nyckelord 
Borrelia, komplementsystemet, immunologi, subklinisk borrelios, neuroborrelios, sandwich ELISA. 



  
 

 

 
Abstract 
Lyme borreliosis (LB) is caused by spirocheter of Borrelia burgdorferi sensu lato. 

There are different types of borrelia species and some differ in their ability to survive in 

the presence of the complement system. B. afzelii is complementresistant while B. 

garinii is complementsensitive. This is based on the ability to recruit immune 

regulators, such as factor H to the bacterial surface and prevent activation of the 

complement system. Some individuals may show anti-Borrelia antibodies without 

having developed clinical symptoms. This may indicate a more effective immune 

response against spirochetes. The aim of this study was to investigate differences in 

complement activation by measuring C3a and sC5b-9 with sandwich ELISA between 

two previously Borrelia-exposed groups; individuals with previous subclinical Lyme 

borreliosis (SB) and patients previously diagnosed with neuroborreliosis (NB), and a 

control group without signs of LB exposure. Samples analyzed in this study consisted of 

controls (Ctrl, n = 8st), SB (n = 60st) and NB (n = 22st). Plasma from the groups were 

activated with ACA1 and Lu59. To compare the relative increase between the groups, 

complement factor C3a and the soluble terminal complement complex, sC5b-9, were 

analyzed using sandwich-ELISA.The analysis of C3a and sC5b-9 showed higher 

activation with Lu59 than ACA1, which is consistent with previous studies. According 

to C3a-analysis, no significant differences were observed between the groups for neither 

ACA1 nor Lu59. According to sC5b-9-analysis, a significant difference between SB 

and Ctrl (p= 0,0081) for Lu59 was observed. Conclusion of the studie was that further 

studies are required to interpret how this complement activation affects LB from a 

clinical prespective. 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

Förkortningar 
 

SB  Subklinisk borrelios 

NB  Neuroborrelios 

EM  Erytema migrans 

MAC  Membranattackkomplex 

TCC  Terminalkomplementkomplex 

FH  Faktor H 

FHL-1  Faktor H-liknande-protein-1  

FI  Faktor I 

C4BP  C4-bindande protein  

CRASPs  Komplement regulator-förvärvande ytproteiner  

C1INH  C1 inhibitor 

ELISA  Enzyme-linked immunosorbent assay 

mAb  Monoklonala antikroppar 

Ctrl  Kontroller 
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1  Introduktion 
 
1.1  Borrelia 

Borrelia sprids via fästingar och orsakas av en grupp spirocheter av Borrelia burgdorferi 

sensu lato (B. burgdorferi s.l.). Infektionen kan ge symptom i huden, lederna, hjärtat och 

nervsystemet. Det finns ett antal olika arter i gruppen B. burgdorferi s.l. varav tre 

huvudarter som har identifierats som humanpatogener och är mer eller mindre 

associerade med olika kliniska manifestationer. B. burgdorferi sensu stricto (s.s.) är 

huvudsakligen förknippad med artrit, B. garinii med neuroborreliosis (NB) och B. afzelii 

med hudmanifestationer, såsom erytema migrans (EM) (1).  

B. burgdorferi identifierades först av W. Burgdorfer 1981 från den hårda fästningen 

Ixodes scapularis som tidigare var känd som Ixodes dammini. Borrelia-spirocheter 

överförs till värden huvudsakligen av fästingar som tillhör artkomplexet Ixodes ricinus. 

B. burgdorferi s.l är spiralformade, motila, gram-negativa spirocheter och lever som 

extracellulära patogener. De har periplasmiska flageller som är unika och tillåter 

organismen att röra sig genom viskösa lösningar, en förmåga som är viktig vid migrering 

till avlägsna vävnader efter insättning i hudskiktet. Spirocheternas längd varierar mellan 

10 och 30 µm och bredden från 0,2 till 0,5 µm. Borreliaspirocheter är svåra att odla in 

vitro och kräver därför ett särskilt berikat medium och lågt syrgastryck (2). 

 

För att överleva i olika värdar och vävnader är det avgörande för borreliaspirocheter att 

undkomma värdens immunförsvar. Det medfödda immunförsvaret är det första försvaret 

som spirocheterna möter när de kommer in i kroppen och därefter initieras och aktiveras 

det adaptiva immunförsvaret (1). Borreliaarter skiljer sig i deras förmåga att överleva i 

närvaro av komplementsystemet och kan klassificeras som komplementresistenta (B. 

afzelii) eller känsliga (B. garinii) (1). Individer som har blivit utsatta för B. burgdorferi 

s.l. och bildat anti-Borrelia IgG-antikroppar utan att utveckla kliniska symptom klassas 

som individer med tidigare subklinisk borrelios (SB). Ett subkliniskt förlopp i jämförelse 

med klinisk borrelios skulle kunna bero på ett mer effektivt immunförsvar inkluderande 

det medfödda immunförsvaret (3).  
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1.2  Immunsystemet 

Immunsystemet försvarar kroppen mot infektioner av t.ex. mikrober och kroppens egna 

skadade celler. Tidigt immunförsvar mot mikrober utgörs av det medfödda 

immunförsvaret medan de senare svaren utförs av det adaptiva immunförsvaret. Ett 

immunsvar är en reaktion på komponenter i mikrober såväl som makromolekyler, 

proteiner, polysackarider och andra små kemikalier som av kroppen uppfattas som 

främmande. Vid vissa situationer kan även kroppens egna molekyler framkalla 

immunreaktioner, så kallade autoimmuna reaktioner (4).  

Det medfödda immunförsvaret består av cellulära och biokemiska försvarsmekanismer 

som redan finns före förekomst av infektion och är beredda att reagera snabbt. De 

reagerar på samma sätt vid upprepade exponeringar av samma mikrob. De viktigaste 

komponenterna är fysiska och kemiska barriärer, såsom epitel, fagocytiska celler 

(neutrofiler, makrofager), dendritiska celler och plasmaproteiner, inklusive proteiner i 

komplementsystemet och andra mediatorer av inflammation. I motsats till det medfödda 

immunförsvaret kan det adaptiva immunförsvaret känna igen och reagera på ett stort 

antal mikrobiella och icke-mikrobiella substanser. Det har förmågan att särskilja mellan 

olika substanser (specificitet) och reagera mer kraftigt vid upprepade exponeringar av 

samma mikrob (minne). De viktigaste komponenterna i det adaptiva immunförsvaret är 

lymfocyter och deras utsöndrade produkter, som t.ex. antikroppar (4).  

 

1.3  Komplementsystemet 

Komplementsystemet som tillhör det medfödda immunförsvaret skyddar och rensar 

kroppen från främmande celler, mikroorganismer och cellrester. Detta utförs antingen 

genom direktlys eller genom rekrytering av leukocyter som främjar fagocytos och 

cytotoxicitet. Komplementsystemet består av mer än 40 plasma- och cellulära proteiner. 

Det kan aktiveras via tre huvudvägar, den klassiska, den alternativa och lektinvägen. 

Den klassiska vägen aktiveras genom bindning till antikroppsbundna antigen, och 

lektinvägen genom att lektin binder mannos som finns i cellväggen. Alternativa vägen 

kan aktiveras direkt av främmande ytor, exempelvis av mikroorganismer eller 

konstgjorda biomaterial. Aktiveringsvägarna leder till aktivering av komplementfaktor 

C3 och därefter till bildandet av det cytolytiska membranattackkomplexet (MAC), C5b-

9, vilket framkallar cellys genom att skapa porer i cellmembranet (figur 1) (5). 

Anafylatoxinerna C3a och C5a aktiverar och rekryterar leukocyter, medan målbundna 
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C3-fragment (C3b, iC3b, C3d,g) underlättar bindning till och aktivering av de 

rekryterade cellerna (5). 

Igenkänning via lektin och klassiska vägen leder till sammansättningen av C4b2a-

konvertas, som klyver C3. Denna reaktion amplifieras starkt av den alternativa vägen, 

vilket genererar mer C3b och slutligen initierar terminalsekvensen. De lösliga 

anafylatoxinerna, C3a och C5a, tillsammans med de cellbundna opsoninerna iC3b och 

C3d,g, underlättar fagocytos. Komplementssystemet in vivo styrs av flera lösliga och 

membranbundna regulatorer. Inhibitorerna för varje steg i komplementkaskaden är C1 

inhibitor (C1INH) för komplementinitiering, C4b-bindande protein (C4BP) för den 

klassiska vägen, faktor H (FH) för den alternativa vägen och CD59 för terminalsekvensen 

av C5b-9 komplexet, enligt figur 1 (5).  

 

 

 
 
 

1.3.1  Faktor H (FH)  

Vissa borreliaarter har resistens mot komplementsystemet baserat på deras förmåga att 

rekrytera lösliga regulatorer, faktor H (FH) och faktor H-liknande-protein-1 (FHL-1) till 

bakterieytan (1). Rekrytering av FH och FHL-1 leder till inaktivering och nedbrytning av 

den alternativa vägens C3-konvertas och C3b, vilket i sin tur förhindrar aktivering av 

Figur 1. Ett schematisk bild av komplementsystemet tillsammans med lösliga och 

membranbundna regulatorer: C1 inhibitor (C1INH), C4b-bindande protein (C4BP), faktor 

H (FH) och CD59. (Clin Dev Immunol, Nilsson B, Ekdahl KN, CC-BY) (5). 
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komplementsystemet och minskar bildning av MAC. Detta bidrar till en högre 

spirochetöverlevnad (1).  

Komplementregulatorerna inom FH-familjen binder till komplementregulator-

förvärvande ytproteiner (CRASPs) som uttrycks på ytan av B. burgdorferi s.l och 

därigenom reducerar den alternativa vägen för komplementaktivering. Den 

komplementresistenta stammen, B. afzelii (ACA1) uttrycker fem stycken CRASPs medan 

den komplementkänsliga stammen, B. garinii (Lu59) utrycker endast en CRASP med 

svag eller ingen bindning till FHL-1 och FH. Detta indikerar att resistens mot 

komplement korreleras med uttrycket av CRASP. B. afzelii rekryterar dubbelt så mycket 

FH jämfört med den komplementkänsliga stammen, B. garinii (1). 

 

1.3.2  C4b-bindande protein (C4BP) 

B. burgdorferi s.l. kan binda även till komplementregulator, C4b-bindande protein 

(C4BP). C4BP och FH som är de två huvudsakliga regulatorerna av den alternativa och 

klassiska vägen, verkar som kofaktorer för faktor I (FI) (1). FI är ett plasmaprotein som 

tillsammans med kofaktorerna medierar nedbrytningen av C3b. De klyver alfa-kedjan av 

C3b och ger inaktiverad C3b (iC3b), enligt figur 2B och C. Vid bildningen av iC3b 

upphör amplifiering av komplementkaskaden genom att förhindra bildning av ytterligare 

C3-konvertas och stoppar C5-klyvning, vilket minskar bildningen av MAC (6).  

 

 

Figur 2. A och B, Klyvning av komplementfaktor C3 (vid aktivering). C, bildningen 

av iC3b, vilket förminskar bildningen av membranattackkomplexet (MAC). (Front 

Cell Infect Microbiol., Brock SR, Parmely MJ, CC-BY) (6).  



  
 

 5 

1.3.3  Komplementfaktor C3 och dess aktiveringsprodukt C3a 

Komplementfaktor C3 (185 kDa) är det kvantitativt dominerande proteinet i 

komplementsystemet. Molekylen består av två disulfidbundna polypeptidkedjor, en 110-

kDa a-kedja och en 75-kDa b-kedja. Vid aktivering klyvs C3 mellan aminosyrorna 726 

och 727 i a-kedjan med den klassiska eller den alternativa vägens C3-konvertas, vilket 

leder till generering av C3a (10 kDa)- och C3b-fragment (7), enligt figur 2A och B.  

När C3a som sitter i a-kedjan spjälkas av uppstår det en neoepitop som bara C3a 

specifika antikroppar kan binda till. C3a-specifika antikroppar binder inte till naivt C3 

utan bara C3a eftersom epitopen inte är synlig när a-kedjan är intakt. C3a används som 

en aktiveringsmarkör för att mäta om det har skett en komplementaktivering i plasma. 

C3a är ett anafylatoxin som frisätts lokalt vid komplementaktivering och binder till 

membranreceptorer på fagocyter och stimulerar inflammatoriska reaktioner. Det uppstår 

vasodilation och ökad kärlpermeabilitet. Detta sker genom direkt påverkan på den glatta 

muskulaturen i kärlväggen och genom att inducera histaminfrisättning från mastceller och 

basofila leukocyter (8, 9).  

 

1.3.4  sC5b-9 (lösligt Terminal Complement Complex) 

Aktivering av komplementsystemets alla tre vägar resulterar i bildning av ett 

makromolekylärt terminalt komplement komplex (TCC) som består av C5b, C6, C7, C8 

och ett variabelt antal av C9. Det finns två former av TCC: membranattackkomplex 

(MAC), som är mediatorn av komplementlys och det lösliga, icke-lytiska sC5b-9-

komplexet. sC5b-9 har nya antigena determinanter (neoantigener), som inte kan 

detekteras i enskilda nativa komponenter. Monoklonala antikroppar (mAb) mot 

neoantigener av sC5b-9 är användbara för att studera patofysiologin hos en mängd olika 

sjukdomstillstånd och en möjlighet för att övervaka sjukdomsaktivitet (10). 

 

1.4  Antikroppar 

Antikroppar är cirkulerande proteiner som produceras av vita blodkroppar, B-lymfocyter, 

även kallade B-celler, när människokroppen utsätts för främmande antigener. De är 

specifika i sin förmåga att känna igen främmande molekylära strukturer och är medlare 

av humoral immunitet mot alla klasser av mikrober. Antikroppar finns i två former, 

membranbundna antikroppar på ytan av B-lymfocyter som antigenreceptorer, och 
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utsöndrade lösliga antikroppar som neutraliserar bland annat toxiner, förhindrar inträde 

och eliminerar mikrober (4).  

Alla antikroppsmolekyler har samma grundläggande strukturella egenskaper med en 

symmetrisk kärnstruktur bestående av två identiska lätta kedjor och två identiska tunga 

kedjor. Däremot uppvisar de variabilitet i de regioner som binder antigener. På grund av 

skillnader i den tunga kedjans konstanta delen kan antikroppsmolekylerna delas in i olika 

klasser (isotyper), såsom IgA, IgD, IgE, IgG och IgM (4).  

IgG som har en monomerutsöndrad form har funktioner som involverar opsonisering, 

komplementaktivering, antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet och neonatal 

immunitet. Detektering av specifika antigener eller antikroppar i blodet, urinen eller 

vävnaderna med användning av monoklonala och polyklonala antikroppar vid 

immunanalyser leder till diagnos av många infektioner och systemiska sjukdomar (4). 

 

1.4.1  Neodeterminant (Neoepitop) 

En antigendeterminant eller epitop är ytan på en molekyl som kan kännas igen av en 

antikropp. Det är strukturen på ett antigen som en antikropp binder till och det finns olika 

slags antigena determinanter. Konformationsdeterminanter är tillgängliga i nativa 

proteiner och förloras vid denaturering, medan linjära determinanter endast exponeras när 

proteinet är i denaturerad form. En neodeterminant (neoepitop) är däremot en epitop som 

uppkommer bara när det har skett någon slags reaktion. Proteiner kan utsättas för 

modifieringar såsom glykosylering, fosforylering, ubiquitinering eller proteolys. Dessa 

modifieringar, genom att förändra proteinets struktur, kan producera nya epitoper som 

känns igen av specifika antikroppar (4).  

 

1.5  Sandwich-ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)  

För att identifiera närvaro och koncentration av C3a och sC5b-9  i biologiska prover kan 

sandwich-ELISA användas. Detta är en analysmetod som visar antigen-

antikroppsreaktioner genom en färgförändring erhållen genom att använda ett 

enzymbundet konjugat och ett enzymsubstrat. Mängden antikropp som binder till antigen 

är proportionell mot mängden närvarande antigen. Metoden ger specifik analys, snabbt 

resultat och kräver ingen speciell utrustning (4, 11). 

 

I en sandwich-ELISA binds det relevanta proteinet mellan två antikroppsmolekyler. 

Brunnarna i en mikrotiterplatta coatas med en fångande antikropp som är riktade mot 
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antigenet som ska analyseras. Den fångade antikroppen adsorberas till brunnarna och kan 

vara polyklonala d.v.s binder till olika epitoper på samma antigen eller monoklonal som 

bara binder till en epitop. Plattan blockeras med en buffert för att täcka brunnarnas vägg 

och blockera oönskade inbindningsställen vid ojämn coatning av plattan. Provet tillsätts 

till de coatade och blockerade brunnarna och sedan inkuberas plattan under en tid och 

tvättas. Tvättning tar bort de obundna antigenerna. När antigenet bundit till antikroppen, 

kan dessa antigener inte avlägsnas. Efter tvättsteget tillsätts antikroppar, specifika för 

antigenet, dessa är märkta med ett enzym eller en biotinmolekyl. När biotinmärkta 

antikroppar används, tillsätts enzymkonjugerat streptavidin som binder till biotin. 

Enzymet som används är oftast ett peroxidas. Detta omvandlar ett ofärgat substrat till en 

färgad produkt. Färgbildningen visar ett positivt resultat, medan brist på färgning 

indikerar ett negativ resultat, d.v.s mängden färg är proportionell mot mängden antigen 

(figur 3) (11). Avläsning av resultatet utförs med en spektrofotometer, som mäter 

absorbansen vid en specifik våglängd (12). 

 

 
 

 

1.5.1  Kvalitetssäkring  

Vid analys av biologiska prover bör intra- och interanalys variationer bestämmas. 

Intraanalys är variationer inom ELISA-plattan medan interanalys är variationer mellan 

ELISA-plattor. Intra- och interanalys presenteras ofta som variationskoefficienten (CV%). 

En blank (negativ kontroll, spädningsbuffert) används för att mäta bakgrunden och utesluta 

ospecifik bindning, d.v.s den detekterande antikroppen binder inte till blockering eller 

coatande antikropp. En positiv provkontroll med lämplig koncentration används för att 

försäkra att analysen fortsätter att ge noggranna och tillförlitliga resultat. De CV-värden 

som används vid testning är i allmänhet mindre än 15% för klinisk användning (11). 

Figur 3. Sandwich ELISA med de olika komponenterna och steg som ingår i metoden.  
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1.6  Syfte 

Syftet med studien var att undersöka skillnader i komplementaktivering genom att mäta 

C3a och sC5b-9 med sandwich-ELISA mellan två tidigare Borrelia-exponerade 

försökspersonsgrupper; individer med tidigare subklinisk borrelios (SB) och patienter 

tidigare diagnostiserade med neuroborrelios (NB), samt en kontrollgrupp utan tecken på 

Borrelia-exponering. Hypotesen var att det fanns skillnader i immunförsvaret mellan 

grupperna mot Borrelia-spirocheter. 

 

2  Material och metod 

2.1  Patientmaterial 

Prover som analyserades i studien samlades in från både blodgivare och patienter. 

Blodgivare screenades för IgG-antikroppar specifika mot Borrelia-antigener med 

användning av ett kommersiellt multiplexkit, recomBead Borrelia IgG (Mikrogen GmbH, 

Neuried, Tyskland) (13). Prover från blodgivare som antecknade i deras studieenkät att de 

inte var tidigare Borrelia-exponerade och var negativa för förekomst av borreliaantikroppar 

klassificierades som kontroller (n=8st). Prover från blodgivare som antecknade att de inte 

var tidigare Borrelia-exponerade i deras studieenkät men var positiva för förekomst av 

borreliaantikroppar klassificierades som individer med tidigare subklinisk borrelios (SB) 

(n=60st). Utifrån laboratoriedatabasen i Kalmar län identifierades patienter som tidigare 

diagnostiserats med neuroborrelios (40st). Dessa patienter definerades som neuroborrelios 

baserat på att de uppvisat pleocytos (vitacellsökning), specifika borrelia-antikroppar i 

cerebrospinalvätska i kombination med passande neurologiska symtom. Samtliga patienter 

tillfrågades om deltagande i studien, varav 22st accepterade deltagande (13). Dessa prover 

klassificierades som neuroborrelios (NB).  

 

2.2  Komplementaktivering av hirudinplasma med ACA1 och Lu59 

Två olika typer av borrelia-stammar användes vid aktivering av proverna: komplement 

resistent, Borrelia afzelii ACA1 och komplementkänslig, Borrelia garinii Lu59 från 

institutionen för mikrobiologi, Umeå universitet. Innan aktivering med de olika borrelia-

stammarna, räknades spirocheterna vid en spädning 1:10 i PBS med kalcium (Ca2+) i 

faskontrastmikroskop med hjälp av Bürker-kammare. Spirocheterna tvättades i 0,5ml PBS 
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med Ca2+, centrifugerades ned och suspenderades till en koncentration av 1x1010 

spirocheter/ml i PBS med Ca2+.   

 

Aktivering med Borrelia-spirocheterna utfördes på plasmaprov som samlats i hirudinrör 

(Refludan) eftersom hirudin är en trombinhämmare som gör att blodet inte koagulerar och 

att det inte påverkar aktivering av komplementsystemet. Rör med EDTA skulle påverka 

aktivering av komplementsystemet genom att hämma aktiveringen och rör med heparin 

skulle påverka aktivering genom att aktivera det ännu mer (14).  

Blodprover utan eller med specifika anti-Borrelia antikroppar togs venöst i 6 ml vacutainer 

plaströr (BD Bioscience, Plymouth, Storbritannien) med tillsats av hirudin (Refludan, 

Pharmion Ltd, Cambridge, Storbritannien) för en slutlig koncentration på 50 µg/ml blod. 

Plasma uppsamlades genom centrifugering vid 3000g under 20 minuter och frystes ned i -

80°C (1).  

 

Till 450 µl hirudinplasma tillsattes 50 µl av spirochetsuspensionen som sedan inkuberades i 

vattenbad i 37°C i 60 minuter, flytande, stillastående men skakades om några gånger under 

inkubationstiden. Kontroller, SB och NB prover inkuberades var för sig i dubbelprover 

med ACA1, Lu59 samt utan tillsatts av spirocheter. Även en ursprungsplasma, som frystes 

ned direkt i -80°C utan 37°C inkubering, analyserades för att kontrollera spontan 

aktivering vid nedfrysning och tining av proverna. Totalt inkuberades 6 prover för varje 

blodgivare och patient.  

 

Aktivering stoppades med 25 µl 0,2M EDTA med slutkoncentration 10 mM. Proverna 

centrifugerades 4500g i 5 minuter innan 400 µl plasma samlades upp och frystes ned i -80°C. 

Aktiveringen utfördes vid institutionen för klinisk och experimentell medicin vid 

Linköpingsuniversitet i Linköping. Analyserna utfördes vid institutionen för kemi och 

biomedicin, Lnu. Koncentrationen av C3a respektive sC5b-9 analyserades med hjälp av 

sandwich-ELISA. 
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2.3  Reagens 

2.3.1  C3a  

Den coatande antikroppen var en monoklonal mus anti-human C3a antikropp, mAb 17.3. 

Antikroppen hade en ursprungskoncentration på 0,70 mg/ml. Den detekterande 

antikroppen var en polyklonal biotinylerad kanin anti-human C3a antikropp. Antikroppen 

hade en ursprungskoncentration på 0,14 mg/ml. Både den coatande och detekterande 

antikroppen var tillverkade vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala 

Universitet, Uppsala.  

 

2.3.2  sC5b-9  

I sC5b-9 ELISA användes en monoklonal mus anti-human C9 mAb aEII, antikropp 

(Bioporto Diagnostics A/S, Hellerup, Denmark). Antikroppen hade en 

ursprungskoncentration på 1mg/ml. Den detekterande antikroppen var en polyklonal 

biotinylerad får anti-human-C5 antikropp BP373 (Acris, Herford, Germany). Antikroppen 

hade en ursprungskoncentration på 0,43 mg/ml.  

 

2.3.3  Standardserum  

Som standardserum användes zymosanaktiverat serum, ett ämne som ofta finns i bakterie- 

och jästcellsväggar och har förmågan att aktivera komplementsystemet. Standardserumet 

var kalibrerat mot kända koncentrationer C3a och sC5b-9. Standardserumet hade en 

koncentration på 14 µg C3a/ml respektive 197 µg sC5b-9/ml (15).  

 

2.3.4  Kontroller 

I varje C3 och sC5b-9 analys användes en kontroll gjord av poolat serum från fem 

blodgivare. Det sammanslagna serumet var zymosanaktiverat och användes som en positiv 

kontroll för sandwich ELISA (15). 

  

2.3.5  Buffertar 

Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) innehöll 10 mM Na-fosfat, 45 mM NaCl pH 7,4 och den 

används till coatning. 

Tvättbuffert (PBS + 0,05% Tween 20) användes för att tvätta plattan mellan varje steg. 

Spädningsbuffert användes vid spädning av standardserum, den detekterande antikroppen, 
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Streptavidin-HRP och vid blockering av plattan. Spädningsbufferten innehöll tvättbuffert, 

1%  bovint serum albumin (BSA), och 10 mM EDTA pH 7,4.  

 

2.4  Sandwich ELISA 

2.4.1  Coatning 

Mikrotiterplatta Maxisorp (Nunc, ThermoFisher, MA USA) coatades med anti-C3a mab 

17.3 som späddes 1:600 i PBS och 75 µL tillsattes till varje brunn. För analys av sC5b-9 

coatades en mikrotiterplatta med anti-Hu-C9 mab aEII som späddes 1:500 i PBS och 

150 µL tillsattes till varje brunn. Plattorna inkuberades vid +4°C över natt. 

 

2.4.2  Blockering 

Plattorna tvättades 3 gånger med tvättbuffert i tvättinstrument, hydroSPEEDTM, TECAN 

(Männedorf, Switzerland) och blockerades med spädningsbuffert genom att tillsätta 

200µL/brunn. Plattorna inkuberades 30 minuter på skak, Titramax 1000 (VWR, 

Stockholm, Sverige) vid 450RPM vid rumstemperatur (RT). 

 

2.4.3  Standardserum/Prover 

Plattorna tvättades 3 gånger med tvättbuffert. Standardserum för C3a späddes i en 

spädningsserie med start på 1:3500, för ett mätintervall av 0,0078- 4ng/ml. Standardserum 

för sC5b-9 späddes i en spädningsserie med start på 1:40, för ett mätintervall av 9,62- 

4925ng/ml.  

Prover späddes olika beroende på aktiveringsgrad, dvs högre spädning på prover med 

högre aktivering. Prover som aktiverades med ACA1 och Lu59 späddes 1:10 000 för C3a 

och 1:50 för sC5b-9 analyser. Prover utan tillsatts av spirocheter (nollprov) späddes 1:1000 

för C3a och 1:5 för sC5b-9. Ursprungsplasma späddes 1:500 för C3a och 1:5 för sC5b-9. 

Positiv kontroll för C3a och sC5b-9 analyser späddes 1:1000 respektive 1:25.  

Efter spädning tillsattes dubbelprover av samtliga prover och en blank (negativ kontroll, 

spädningsbuffert) i respektive platta. Det tillsattes 50µL/brunn av C3a standardserumet och 

respektive prover i C3a platta och 100µL/brunn av sC5b-9 standardserumet och respektive 

prover tillsattes i sC5b-9 platta. Plattorna inkuberades 60 minuter på skak vid RT. 
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2.4.4  Detekterande antikropp  

Plattorna tvättades 3 gånger med tvättbuffert. Den detekterande antikroppen för C3a 

späddes 1:100 medan den detekterande antikroppen för sC5b-9 späddes 1:200. Plattorna 

inkuberades 60 minuter på skak vid RT. 

 

2.4.5  Streptavidin-HRP 

C3a och sC5b-9 plattorna tvättades och streptavidin-HRP konjugat, (GE Healthcare, 

Uppsala, Sverige) späddes 1:500 i spädningsbuffert. Det tillsattes 50µL respektive 

100µL/brunn (alla brunnarna) och plattorna inkuberades 15 minuter vid RT. 

 

2.4.6  Detektering 

Plattorna tvättades 3 gånger med tvättbuffert. Substrat förberedes genom att blanda 12ml 

färgbuffert (0,11M Na-acetat pH 5,5) + 200µL TMB (3,3’ 5,5’-Tetrametylbenzidin 

6mg/ml löst i Dimetylsulfoxid, DMSO) + 10µL väteperioxid, H2O2. Det tillsattes till 

samtliga brunnar med 5–10 s intervall. Det färgades ca 5 minuter innan färgningen avbröts 

med 1 M svavelsyra, H2SO4. 

 

2.4.7  Spektrofotometrisk mätning  

Plattorna avlästes med ELISA-läsaren, TECAN med en dataanalysmjukvara, MagellanTM  

V 7.1. Absorbansen mättes vid en mätvåglängd på 450nm och referensvåglängd på 620nm, 

och koncentrationen beräknades med hjälp av en standardkurva. 

 

2.5  Statistik 

För att undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan de tre grupperna, SB, 

NB och Ctrl, användes mjukvaran, Graphpad prism 7 (GraphPad Software, CA USA). 

Resultatet visas i relativ ökning i komplementaktivering av respektive grupp jämfört 

med plasman utan tillsats av spirocheter (nollprov). Relativ ökning är ett mått som 

beskriver hur mycket en mängd ändras från ett initialt till ett slutligt värde d.v.s hur 

många gånger mer aktivering av komplemetsystemet har skett i respektive grupp. Alla 

tre grupper jämfördes samtidigt i Kruskal-Wallis som är en icke-parametrisk test. Vid 

en signifikant skillnad mellan grupperna jämfördes de var för sig i en Mann-Whitney 

test. Mann-Whitney är en icke-parametrisk test där det utförs en rankning utav den 

relativa ökningen med högst aktivering, oavsett om det är SB, NB eller Ctrl. För att 



  
 

 13 

undersöka skillnader i komplementaktivering mellan Borrelia-stammarna, ACA1 och 

Lu59, utfördes Mann-Whitney för respektive grupp. För en signifikant skillnad i 

komplementaktivering mellan de olika grupperna krävdes ett p-värde mindre än den 

förutbestämda signifikansnivån, p < 0,05.  

 

2.6  Etik 

Samtliga blodgivare och patienter som inkluderades i studien har lämnat ett skriftligt 

medgivande. Studien har etiskt tillsånd att utföras och är godkänd av 

etikprövningsnämnden i Linköping med Dnr 2011/474-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 14 

3  Resultat 

3.1  Standardkurvor 
 
För att beräkna provernas koncentrationer användes ett mätintervall av standardserumet från 

0,0078 – 4ng/ml och 9,62 – 4925ng/ml för C3a respektive sC5b-9 analyser enligt figur 4. 

 

 

 

 

3.2  Komplementaktivering av hirudinplasma med ACA1 och Lu59 
 
En högre komplementaktivering observerades av Borrelia-stammen Lu59 än ACA1 på 

samtliga grupper, subklinisk (SB)-, neuroborrelios (NB) och kontroller (Ctrl) på både C3a 

och sC5b-9 analyser. I C3a-analys observerades det en signifikant skillnad mellan 

Borrelia-stammarna för Ctrl (Mann-Whitney test, p=0,02), SB (Mann-Whitney test, 

p<0,0001) och NB (Mann-Whitney test, p<0,0001). I sC5b-9-analys observerades det en 

signifikant skillnad mellan Borrelia-stammarna för Ctrl (Mann-Whitney test, p=0,0011), 

SB (Mann-Whitney test, p<0,0001) och NB (Mann-Whitney test, p<0,0001) (Figur 5). 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Standardkurvor för C3a (grön kurva) och sC5b-9 (röd kurva), där standardserumet för 

C3a (A) och sC5b-9 (B) analyser späddes 1:3500 respektive 1:40. Den detekterande antikroppen 

för C3a och sC5b-9 späddes 1:100 respektive 1:200. 
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3.3  C3a-analys 
 
Inga signifikanta skillnader mellan grupperna i relativ ökning observerades för varken 

aktivering med ACA1 eller Lu59 vid analys av C3a för ACA1(Kruskal-Wallis test, p= 

0,082)  respektive Lu59 (Kruskal-Wallis test, p= 0,60) (figur 6). 

 

 

 

 

Figur 5. Analysresultatet från C3a (A) och sC5b-9 (B) visar en högre komplementaktivering med 

Lu59 (gråa staplar) än ACA1 (svarta staplar) på försöksgrupper, SB (n=60st), NB (n=22st) och Ctrl 

(n=8st). Staplarnas övre, nedre och mittlinje representerar max, min respektive median. Mann-

Whitney test, *p=0.02; **p=0.0011; ****p<0.0001.   

Figur 6. Relativ ökning av komplementaktivering med ACA1(A) och Lu59 (B) för försöksgrupper SB 

(blåa staplar, n=60st), NB (röda staplar, n=22st) och Ctrl (gula staplar, n=8st) vid analys av C3a. 

Staplarnas övre, nedre och mittlinje representerar max, min respektive median. 
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3.4  sC5b-9-analys 
 
Inga signifikanta skillnader mellan grupperna i relativ ökning observerades för aktivering 

med ACA1 vid analys av sC5b-9 (Kruskal-Wallis test, p= 0,22). Vid aktivering med Lu59 

observerades en signifikant skillnad mellan grupperna (Kruskal-Wallis test, p= 0,038). Den 

signifikanta skillnaden som observerades i aktivering av sC5b-9 var mellan SB och Ctrl 

(Mann-Whitney test, p= 0,0081), där en högre aktivering observerades i kontollgruppen 

(figur 7).  

 

 

 

3.5  Kontroller 
 
Ursprungsplasman låg mellan 70 och 527 ng/ml för samtliga prover. Blanken (negativ 

kontroll) för C3a- och sC5b-9-analys visade låg absorbans. Den positiva kontrollen för C3a-

analys visade ett medelvärde på 374 ng/ml och en variationskoefficient (CV) på 24,9%. 

Positiva kontrollen för sC5b-9-analys visade ett medelvärde på 11195 ng/ml och CV på 

19,3%. 

 

 

 
 

Figur 7. Relativ ökning av komplementaktivering med ACA1 (A) och Lu59 (B) för försöksgrupper 

SB (blåa staplar, n=59st), NB (röda staplar, n=22st) och Ctrl (gula staplar, n=8st) vid analys av 

sC5b-9. Det observerades en hög-signifikant skillnad mellan SB och Ctrl vid aktivering med Lu59, 

Mann-Whitney test,  **p= 0,0081. Staplarnas övre, nedre och mittlinje representerar max, min 

respektive median. 
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4  Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka skillnader i komplementaktivering genom att mäta 

C3a och sC5b-9 med sandwich ELISA mellan två tidigare Borrelia-exponerade 

försökspersonsgrupper; individer med tidigare subklinisk borrelios (SB) och patienter 

tidigare diagnostiserade med neuroborrelios (NB), samt en kontrollgrupp utan tecken på 

Borrelia-exponering. Detta utfördes genom att aktivera hirudinplasmaprover från 

grupperna med två olika Borrelia stammar, B. afzelii (komplementresistent, ACA1) och B. 

garinii (komplementkänslig, Lu59), och jämföra den relativa ökningen i 

komplementaktivering mellan dem. Hypotesen var att det fanns skillnader i 

immunförsvaret mellan grupperna mot Borrelia-spirocheter. 

 

4.1  Komplementaktivering av hirudinplasma med ACA1 och Lu59 

B. garinii associeras med NB medan B. afzelii associeras med hudmanifestationer såsom 

erythema migrans (1). Det är därför intressant att undersöka om det finns någon skillnad i 

komplementaktivering mellan dessa stammar, och framförallt grupperna SB och NB. Detta 

för att ta reda på om det finns någon koppling mellan kliniska symptom och 

komplementaktivering och om det skiljer sig mellan vilken stam av Borrelia som 

aktiveringen sker genom. Resultatet visar en skillnad i komplementaktivering mellan 

ACA1 och Lu59, där den komplementkänsliga stammen Lu59 inducerade en högre nivå av 

komplementaktivering, dvs en högre relativ ökning än den komplementresistenta stammen 

ACA1 (figur 5). Detta resultat stämmer överens med resultat från tidigare studie (1).  

 

4.2  C3a- och sC5b-9-analys 

Vid analys av C3a observerades inga signifikanta skillnader mellan grupperna SB, NB och 

Ctrl (Kruskal-Wallis test, p > 0,05) för varken ACA1 eller Lu59 (figur 6).  

Vid analys av sC5b-9 observerades inga signifikanta skillnader mellan grupperna för ACA1 

(Kruskal-Wallis test, p > 0,05). Däremot observerades en signifikant skillnad mellan SB och 

Ctrl (Mann-Whitney test, p= 0,0081) för Lu59, där en högre aktivering observerades i Ctrl 

(figur 7). För att ta reda på vad betydelsen är för den skillnaden mellan SB och Ctrl i sC5b-9 

analysen, behöver det utföras ytterligare studier. Studien utgår från att skilja SB från NB för 

att se om deras aktivering av komplementsystemet skiljer sig beroende på vad man får för 

symptom vid Borrelia-exponering. Det går därför inte fastställa något konkret skillnad med 

bara det här resultatet utan flera studier måste utföras för att få en bättre bild.  
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4.3  Kontroller 

Ursprungsplasman av samtliga prover visade lägre resultat än nollprovet som förväntat. 

Om ursprungsplasman hade visat högre resultat än nollprovet, så skulle man har tagit 

hänsyn till ursprungsplasman istället för nollprovet. Blanken (negativ kontroll) som 

användes vid varje C3a- och sC5b-9-analys visade förväntat resultat med låg absorbans. 

Den positiva kontrollen för C3a- och sC5b-9-analys visade ett högt CV resultat jämfört 

med de CV-värden som används i allmänhet. Det ska helst vara mindre än 15% för klinisk 

användning (11). Däremot har CV i tidigare analys för C3a och sC5b-9 varit mellan 15 och 

25% enligt personlig kommunikation med Kerstin Sandholm. 

 

4.4  Metoden 

Sandwich-ELISA är en manuell metod där prover måste spädas många gånger och olika 

beroende på aktiveringsgrad. Metoden är specifik och tillförtlitlig eftersom det används 

antikroppar som binder till neoepitoper och det används en blank som visar att det inte 

finns ospecifk bindning. Varje steg i metoden är avgörande och det är viktigt att vara 

konsekvent med de olika spädningarna. I studien jämfördes komplementaktivering med 

och utan borrelia-spirocheter så den absoluta koncentrationen är inte det viktigaste, utan 

att plasma från samma givare analyseras på samma ELISA-platta.  

 

4.5  Ekonomiska aspekter 

När det gäller den ekonomiska aspekten av metoden är antikroppar väldigt dyra. Ett färdigt 

ELISA-kit kostar 4-5000kr för C3a och ca 5000kr för sC5b-9 analys. Den coatande 

antikroppen, anti-human C9 mAb aEII, i sC5b-9 analys kostar ca 5000kr för 200µg medan 

den detekterande antikroppen, anti-human-C5 antikropp BP373, kostar ca 4000kr för 1ml.  

 

4.6  Preanalys 

Preanalys är viktigt och avgörande när man arbetar med analys av 

komplementsystemets proteiner med sandwich-ELISA. Användning av fel rör vid 

venprovtagning, provtagning från infusionsarm, felhantering av blodprover (otillräckligt 

blandning, felaktig lagring, temperatur, upptining av biologiska prover), samt patientens 

tillstånd (fastande, graviditet, användning av läkemedel) kan påverka analysresultaten 

och bör beaktas vid utförande av vetenskaplig forskning (11). De flesta material och 

utrustning som användes vid sandwich-ELISA analys, bestod av engångsmaterial, vilket 
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minskade risken för kontamination i analysen. Alla sopor (plast, kartonger och papper) 

sorterades var för sig och all material som kom i kontakt med humant serum var 

engångsmaterial som sorterades som smittande avfall.  

 

5  Slutsats 
Vid aktivering av hirudinplasma från SB, NB och Ctrl med ACA1 och Lu59 och 

därefter analys av komplementfaktorerna C3a och sC5b-9 med hjälp av sandwich-

ELISA, observerades en högre aktivering med Lu59 än ACA1 vilket stämmer överens 

med tidigare studier. Signifikanta skillnader i komplementaktivering observerades 

mellan SB och Ctrl vid analys av sC5b-9 efter aktivering av hirudinplasma med Lu59. 

Ytterligare studier behövs för att undersöka hur komplementaktivering påverkar den 

kliniska bilden vid borrelios.  
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8  Riskanalys 
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Kemikalie Formel H-

fraser 

Faroangivelser 

(uttolkade) 

P-fraser Skyddsangivelser (uttolkade) Miljöaspekter/ 

Avfallshantering 

EDTA 
(etylendiamintetra-
ättiksyra) 

 H319 Orsakar allvarlig 
ögonirritation. 

P305 + 
P351 + 
P338 

Vid kontakt med ögonen: Skölj 
försiktigt med vatten i flera 
minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. 

 

Väteperioxid,  H2O2 H318-
H412 

Frätande, Orsakar 
allvarliga 
ögonskador.  

P280-P305 
P351 P338 
P310 

Använd skyddshandskar 
/skyddskläder/ögonskydd 
/ansiktsskydd.  Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. Kontakta 
genast giftinformationscentral 
eller läkare. 

Skadliga 
långtidseffekter 
för vattenlevande 
organismer. 

Svavelsyra,  H2SO4 H290-
H314 

Frätande, kan 
vara korrosivt för 
metaller, orsakar 
allvarliga 
frätskador på hud 
och ögon. 

P260-
P303+P361 
+P353-
P304 + 
P340 
+P310- 
P351+ 
P338 

Inandas inte damm/rök/ 
gaser/dimma/ångor/sprej. Skölj 
huden med vatten/duscha. Vid 
inandning: Flytta personen till 
frisk luft och se till att han eller 
hon vilar i en ställning som 
underlättar andningen. 

 


