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Sammanfattning 
Slutsteget i immunförsvarets komplementaktivering innefattar en klyvning av 

komplementprotein C5, till C5a och C5b, vilket initierar bildandet av terminalt 

komplementkomplex (TCC) som i form av membran-attack-komplex (MAC) bildar 

cytotoxiska porer i bland annat gramnegativa bakterier. Bildandet av MAC kan 

blockeras av endogena regulatorer och TCC frisätts då som ett lösligt komplex, sC5b-9, 

i plasma. I examensarbetet studerades en variant av TCC, som i tidigare studier visats 

bildas oberoende av C3- och C5-konvertas när serum surgjorts till pH < 7,0 in vitro. 

Syftet med studien var att studera om detta atypiska TCC (aTCC) bildades hos grisar, 

som i en mekonium aspirationssyndrom (MAS)-modell, erhållit ett sänkt systemiskt pH 

in vivo. I syftet ingick också att etablera en ELISA-baserad metod för att analysera 

aTCC. I en sandwich ELISA användes monoklonal anti-C5a/C5a (desArg) (klon T13/9) 

som fångande antikropp och monoklonal anti-C9 (klon aE11) som detekterande 

antikropp för att analysera aTCC i plasmaprover från 18 MAS-grisar, samt i ett 

kontrollmaterial bestående av grisserum som surgjorts till pH 6,8 och 6,4 in vitro. 

Mängden aTCC i kontrollproverna ökade när pH sänktes men innehållet av aTCC i 

plasmaproverna minskade över MAS-studiens förlopp. När den relativa förändringen i 

aTCC relaterades till MAS-grisarnas slutliga pH kunde ett signifikant samband ses (p = 

0,02) som visade att en större förändring i aTCC sammanföll med ett lägre slutligt pH. 

Nivåerna av aTCC var generellt sett högre i plasmaproverna jämfört med 

kontrollproverna vilket skulle kunnat bero på skillnader i plasma vs serum avseende 

aTCC eller att proverna kom från grisar med olika ålder och vikt. Avsaknad av 

grisspecifik standard och negativ kontroll samt lågt signal/brusförhållande bidrar till 

felkällor för analysen och denna kräver fortsatt optimering. 
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Abstract 
The late steps of complement activation involves a cleavage of complement protein C5, 

to C5a and C5b, which initiates the formation of terminal complement complex (TCC). 

The final complex is referred to as the membrane-attack-complex (MAC) which forms 

cytotoxic pores in, inter alia, gram-negative bacteria. The formation of MAC can be 

inhibited by endogenous regulators and the TCC is then released as a soluble complex, 

sC5b-9, in plasma. In the degree project, another type of TCC was studied, which in 

previous studies had shown to form independently of C3 and C5 convertases when 

serum was acidified to pH <7.0 in vitro. The purpose of the study was to investigate 

whether this atypical TCC (aTCC) was formed in piglets, which in a model of 

meconium aspiration syndrome (MAS), received a reduced systemic pH in vivo. The 

purpose was also to establish an ELISA for analyzing aTCC. Sandwich ELISA, with 

monoclonal anti-C5a / C5a (desArg) (clone T13/9) as a capture antibody and 

monoclonal anti-C9 (clone aE11) as a detection antibody, was used to analyse aTCC in 

plasma samples from 18 MAS piglets, and in control samples consisting of pig serum 

acidified to pH 6.8 and 6.4 in vitro. The amount of aTCC in the control samples 

increased when the pH was lowered, but the content of aTCC in the plasma samples 

decreased over the course of the MAS study. When the relative change in aTCC was 

related to the final pH of the MAS pigs, a significant relationship could be seen (p = 

0.02) which showed that a major change in the aTCC coincided with a lower final pH. 

aTCC were generally higher in plasma samples compared with control samples, which 

could be due to differences in plasma vs serum for aTCC or that the samples came from 

pigs of different age and weight. Lack of pig-specific standard and negative control as 

well as low signal to noise ratio contribute to sources of error for the analysis and this 

requires continued optimization. 



  
 

 
 

Förkortningar 

aTCC = atypiskt terminalt komplementkomplex 

mAb = monoklonal antikropp 

MAC = membran-attack-komplex 

MAS = mekonium aspirationssyndrom 

TCC = terminalt komplementkomplex 
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1 Introduktion 

 Komplementsystemet 

Komplementsystemet är en central del av det medfödda immunförsvaret och består av 

flertalet proteiner i plasma och på cellmembran som samverkar för att skydda individen 

mot inkräktande mikrober och för att bibehålla homeostas (1-3). Lösliga 

komplementproteiner syntetiseras i huvudsak via levern och förekommer i plasma i en 

mestadels inaktiverad form (1). Vid en infektion aktiveras systemet i form av 

proteolytiska kaskader där ett aktiverat protein bildar ett proteolytiskt komplex som i 

nästa steg kan generera flertalet nya aktiverade molekyler. Komplementsystemets 

aktivering stimulerar inflammation och leder till opsonisering och fagocytos av 

främmande mikroorganismer samt till direkt lys av gramnegativa bakterier (1, 2). 

Vidare sker även en aktivering av det förvärvade immunförsvaret.  

Det finns tre huvudsakliga vägar som komplementsystemet kan aktiveras på: alternativa 

vägen, klassiska vägen samt lektinvägen (se fig. 1). Trots att aktiveringen sker på olika 

sätt genererar de tre olika vägarna ett enzymkomplex, C3-konvertas, som kan klyva det 

centrala komplementproteinet C3 till fragmenten C3a och C3b. Det större fragmentet 

C3b binder till ytan av mikroben eller annan yta där aktiveringen startade och verkar 

som ett opsonin för att inducera fagocytos (1, 2). C3a kan verka anti- eller 

proinflammatoriskt beroende på kontext (4). En ökande densitet av C3b på en 

aktiverande yta gör att C3-konvertaset byter substrat och övergår till att klyva C5 (i.e. 

C5-konvertas) till C5a och C5b (2). Därmed inleds slutsteget i komplementaktiveringen 

där cytotoxiska porer bildas i mikrobens cellmembran (1, 2, 5). 

 

1.1.1 Aktivering via den alternativa vägen 

I plasma in vivo pågår en ständig låggradig aktivering av komplementsystemet,- via den 

alternativa vägen (2). Detta sker genom en spontan hydrolys av en labil tioester i C3 till 

C3(H2O) vilket möjliggör bindning av Faktor B (FB). FB bundet till C3(H2O) klyvs 

sedan av ett serinproteas, Faktor D (FD), och bildar ett lösligt C3-konvertas, 

C3(H2O)Bb. Detta C3-konvertas genererar en konstant låg koncentration av C3b som 

kan bindas kovalent till närliggande ytor (2, 6). Faktor B kan också binda till C3b som 

bildats via den klassiska eller lektinvägen (se 1.1.2 och 1.1.3) och bilda C3-konvertaset, 

C3bBb (2) (se fig. 1). Genom att kunna forma nya C3-konvertas på deponerat C3b 
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bidrar den alternativa vägen till en viktig amplifikation av komplementaktivering, 

oberoende på hur komplementsystemet initialt aktiverades (7). Detta sker uteslutande på 

ytor som saknar endogena komplementregulatorer, det vill säga patogena ytor i motsats 

till värdceller. 

 

1.1.2 Aktivering via den klassiska vägen 

Aktivering av komplementsystemet via den klassiska vägen sker bland annat när 

komplementproteinet C1 känner igen antikroppar som bundit till antigen på mikrober 

(1, 2) (fig. 1). C1 består av subenheterna C1q, som binder till Fc-delen på IgG och IgM, 

samt C1r och C1s som är serinproteaser. Då C1q binder till antikroppar på mikrober 

aktiveras C1r, som i sin tur aktiverar C1s som klyver komplementproteinet C4 till C4a 

och C4b (1). C4b binder kovalent till immunkomplexet eller cellytan på mikroben och 

ansluts av proteinet C2. C1s klyver även C2 till C2a och C2b och fragmentet C2a bildar 

ett komplex med C4b, C4b2a, som utgör den klassiska vägens C3-konvertas (1).  

 

1.1.3 Aktivering via lektinvägen 

De cirkulerande plasmaproteinerna mannosbindande lektin (MBL), collectin 10 och 11 

samt ficolin -1, -2 och -3 är igenkänningsmolekyler i lektinvägen (8). Dessa känner igen 

kolhydratstrukturer på bakterier, virus och apoptotiska celler vilket leder till 

komplementaktivering (2). MBL och ficoliner associerar med MBL-associerade 

serinproteaser och aktiverar dessa vilka sedan klyver och aktiverar C4 och C2 för att 

generera ett C3-konvertas på samma sätt som via den klassiska vägen (fig.1) (1). 
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Fig. 1. Aktivering av komplementsystemet via alternativa vägen, klassiska vägen samt lektinvägen. 

Aktivering via den alternativa vägen kan ske antingen genom en spontan klyvning av C3 med hjälp av ett 

lösligt C3-konvertas (visas ej) eller genom att Faktor B binder till C3b som bildats via den klassiska eller 

lektinvägen. Den klassiska vägen aktiveras av att komplementproteinet C1 binder till antikroppar bundna 

till antigen på mikrober. Lektinvägen aktiveras bl.a. av att plasmaproteinet mannosbindande lektin (MBL) 

känner igen kolhydratstrukturer på t.ex. bakterier. Samtliga tre vägar resulterar i en klyvning av 

komplementproteinet C3 till C3a och C3b. Figuren är modifierad från (1). 

 

 Slutsteget i komplementaktiveringen 

Efter att ytterligare C3b-molekyler bundit till den aktiverande ytan genom det C3-

konvertas som bildats via den klassiska och lektinvägen (C4b2a) samt den alternativa 

vägen (C3bBb), övergår konvertaset till att klyva komplementproteinet C5 till C5a och 

C5b (1, 2). Därmed inleds komplementaktiveringens slutskede där C5b bildar ett 

terminalt komplementkomplex (TCC) tillsammans med komplementproteinerna C6, C7, 

C8 och C9 (9) (se fig. 2). TCC förekommer som membran-attack-komplex (MAC), som 

bildar cytotoxiska porer i cellmembran. Blockeras bildandet av ett fullvärdigt MAC av 

endogena regulatorer frisätts TCC som ett lösligt komplex, sC5b-9, i plasma. 

  

1.2.1 Komplementprotein C5  

Komplementprotein C5 syntetiseras i första hand av leverns hepatocyter men kan också 

bildas lokalt av monocyter, neutrofiler, fibroblaster och astrocyter (10). Koncentrationen 
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av C5 i cirkulationen är cirka 0,4 µM. C5 består av en α-kedja (115 kDa) och en β-kedja 

(75 kDa) som tillsammans bildar 12 domäner (10). Dessa delas in i åtta makroglobulin 

(MG)-domäner (MG1-MG8), en ”komplement C1r/C1s, Uegf, Bmp1” (CUB)-domän, 

en tioesterliknande (TED/C5d)-domän, en C5a-domän, och en C345C-domän. Flera 

domäner interagerar med C5-konvertasets och i synnerhet C345C-domänen är 

betydelsefull för C5-konvertaset klyvning av C5 till C5a och C5b (11). Klyvning sker 

vid Arg751-Leu752, en bindning som ligger gömd i C5, och resulterar i att ett 74 

aminosyror stort C5a-fragment frigörs från N-terminalen av α-kedjan (10). C5a verkar 

proinflammatoriskt genom att aktivera receptorer på många olika celltyper, bland annat 

mastceller, neutrofiler och endotelceller. Därmed medierar C5a biologiska funktioner 

såsom kontraktion av glatt muskulatur, ökad kärlpermeabilitet, frisättande av histamin 

och reaktiva syremetaboliter och vidhäftning till endotelceller. C5a har också stark 

kemotaktisk verkan på makrofager, mastceller och neutrofiler och stimulerar därmed 

fagocytos. I cirkulationen bryts C5a snabbt ner av karboxypeptidaser till C5a des-Arg, 

vilket inhiberar dess effekt (10).  

  

1.2.2 Bildandet av MAC 

C5-konvertasets klyvning av C5 genererar en dramatisk konformationsändring i C5b 

som möjliggör bindning till nästa komponent i slutkaskaden, C6 (fig. 2) (2, 5, 12, 13). 

Klyvningen sker på α-kedjan i C5 och frigörandet av C5a resulterar i ett re-arrangemang 

av α-kedjans domäner vilket exponerar ett bindningsställe för C6 (12). Bindning av C6 

stabiliserar det labila C5b-intermediatet och bildar C5b6, som fortfarande är associerat 

med C5-konvertaset (13). C6 samt de efterföljande komplementproteinerna C7, C8 och 

C9 är homologa proteiner som alla innehåller en domän, kallad membran-attack-

komplex/perforin (MACPF)-domän, vilken ger proteinerna dess förmåga att förankra 

sig i cellmembran (2, 5, 9, 13). Det nybildade komplexet C5b6 kan binda reversibelt till 

plasmamembran (9) men bindningen blir definitiv vid bindning av C7 vilket gör 

komplexet mycket lipofilt (2, 5, 9, 13). C5b-7 förankras i det yttre lipidskiktet av 

cellmembranet (9), oberoende av C5-konvertaset (5, 13), och blir där en 

högaffinitetsreceptor för C8 (1). C8 är ett trimert protein bestående av tre polypeptider 

(α, β, γ) i vilken α-kedjan blir den första att penetrera det dubbla lipidskiktet i 

plasmamembranet (5). C9 interagerar snabbt med C5b-8-komplexet varvid en C9-

polymerisering startar där upp till 18 C9-molekyler inkorporeras i det komplex som 

bildar slutprodukten i det aktiverade komplementsystemet, MAC (2, 13). Resultatet är 
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en cytotoxisk por i cellmembranet som tillåter fritt inträde av vatten och joner vilket kan 

generera lys av gramnegativa bakterier och erytrocyter (5). MAC kan även ansamlas på 

värdceller och framkalla aktivering alternativt apoptos men för detta krävs att tillräckligt 

många MAC förankras i cellmembranet (2, 5, 9). Bildandet av MAC är kraftigt reglerat 

för att förhindra att värdceller skadas. CD59 är ett glykosylfosfatidylinositol-förankrat 

protein på ytan av många olika celler som kan binda till komplexen C5b-8 och C5b-9 

och förhindra dessa att penetrera membranet (1, 2). Kärnförande värdceller kan också 

rensa bort MAC från cellytan genom endocytos och exocytos (2, 9, 13). 

 

Fig. 2. Bildandet av membran-attack-komplex. Komplementproteinet C5 klyvs av C5-konvertas till 

C5a och C5b. C5b binder sedan i tur och ordning komplementproteinerna C6, C7, C8 och C9 för att bilda 

en cytolytisk por, ett membran-attack-komplex (MAC), i bakteriens cellmembran. Figuren är modifierad 

från (1). 

 

1.2.3 Bildandet av lösligt sC5b-9 

Bildandet av ett funktionellt MAC regleras också av plasmaproteinerna vitronectin 

(även kallat S-protein) och clusterin som binder till C5b-7-komplexet och hindrar detta 

från att förankras i plasmamembranet (2, 9, 13). Även bindning av C8 till komplexet 

innan det förankrats i cellmembranet genererar samma resultat (2, 5, 13). Detta medför 

att bindningen av C5b-7 till cellmembran är en ineffektiv process och majoriteten av 

komplexen bildar istället vattenlösligt sC5b-7, som fortsätter att rekrytera 

komponenterna C8 samt C9 i löslig fas (13). Resultatet är ett lösligt sC5b-9, som inte 

har någon lytisk kapacitet och förmodas vara biologiskt inert (9, 13).  

Lösligt sC5b-9 speglar graden av komplementaktivering (13, 14) och kan kvantifieras 

genom att använda en antikropp specifikt riktad mot ett neoepitop som exponeras då 

komplexet bildas men som inte finns exponerat i det nativa proteinet (13, 15). 
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 Atypiskt TCC 

Tidigare studier har visat att serum som surgjorts till pH < 7 genererat en lytisk aktivitet 

som varit oberoende av C5-konvertasets klyvning av C5 (16, 17). Denna aktivitet har 

även uppstått vid surgörande av upprenat humant C5 och C6, som tillsammans med C7, 

C8 och C9, bildat ett lytiskt komplex med kapacitet att lysera osensibiliserade 

kycklingerytrocyter (17). Vid båda dessa tillfällen har det lytiska komplexet varit ett 

komplex bestående av C5-9, det vill säga ett TCC som initierats med ett intakt C5 och 

inte som brukligt C5b. En jämförelse av C5-6, genererat av surgjort C5 och C6, och av 

C5b-6 genererat av konvertasklyvning av C5, har visat att komplexen har liknande 

egenskaper (18, 19). Bland annat visade Hänsch et al. (1981) att komplexet C5-6 kunde 

bilda ett stabilt intermediat tillsammans med C7 på både erytrocyter från får och 

marsvin (18). Samma år visade Balkarowa-Ständer et al. att komplexet C5-7, samt även 

C5-8 och C5-9 binder till erytrocyter genom att de såg förekomsten av för komplexen 

specifika neoantigen på cellmembranet till erytrocyter från marsvin (20).  

Ett surgörande av C5 tycks medföra en konformationsändring som liknar den i C5b och 

som möjliggör bindning av C6 (17-19). Det har diskuterats huruvida detta C5 är 

proteolytiskt kluvet, dock sammanhållet av en intern disulfidbindning, och studier har 

rapporterat dels att detta sker utan en klyvning av C5 (20, 21) men även att en C6-

beroende klyvning i C5 kan ske (19). Andra studier har visat att C5 kan aktiveras av 

bland annat trypsin, vilket genererar en aktivitet i C5 som liknar den för C5a, men utan 

att C5a frigörs (22). Detsamma har setts för trombin (23). I fallet med trombin 

rapporteras att C5 klyvs två gånger, först för att bilda intermediatet C5T och därefter för 

att bilda C5a och C5bT där C5bT kan bilda ett C5bT-9 MAC med större lytisk aktivitet 

än C5b-9. Trombinmedierad klyvning av C5 sker primärt på ett alternativt ställe i α-

kedjan i C5. På grund av en intern disulfidbildning i denna α-kedja så frigörs inte C5a 

från C5b. Den andra klyvningen av C5 sker på samma ställe som för C5-konvertasets 

frisläppning av C5a, dock är denna klyvning utförd av trombin ineffektiv. I detta 

examensarbete benämns ett TCC som bär på en C5a-domän som atypiskt TCC (aTCC), 

det vill säga oberoende på om det är C5-9, C5bT-9 eller motsvarande C5 kluvet av 

alternativa konvertaser. Gemensamt för dessa är en exponering av ett neoepitop i C5a-

domänen (21) och antikroppar mot detta kan användas för att detektera detta atypiska 

TCC i serum med sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 
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 Antikroppar - struktur och funktion 

Antikroppar (immunoglobuliner, Ig) syntetiseras av B-lymfocyter och förekommer dels 

som antigenreceptorer (antikroppar bundna till ytan hos B-lymfocyterna) och dels som 

cirkulerande proteiner (1). Främmande strukturer (antigen) känns igen av de 

membranbunda antikropparna hos B-lymfocyterna och aktiverar dessa till plasmaceller 

som utsöndrar antikroppar med samma specificitet som antigenreceptorn. De 

cirkulerande antikropparna är en del av det adaptiva immunförsvaret och skyddar 

individen mot patogener, t.ex. bakterier och virus. Antikroppar har en Y-formad 

grundstruktur (fig. 3) som utgörs av två identiska tunga polypeptidkedjor och två 

identiska lätta polypeptidkedjor sammanhållna av disulfidbindningar (1, 24). Basen i 

den Y-formade antikroppen består av de tunga och lätta kedjornas konstanta regioner 

(C), där aminosyrasekvenserna i huvudsak är konstant, medan de yttersta delarna av 

armarna består av regioner med varierande aminosyrasekvens (V). De tunga och lätta 

kedjornas V-regioner bildar antikroppens antigenbindande ställen och ger antikroppen 

dess specificitet (1). C-regionen hos de tunga kedjorna medierar huvudsakligen 

antikroppens biologiska funktion; att binda till receptorer på fagocyter, Nk-celler, 

mastceller och komplementproteiner. Skillnader i de konstanta regionerna mellan 

antikroppar gör att de kan delas in i olika isotyper; IgA, IgD, IgE, IgG och IgM, som 

alla har olika effektorfunktioner. Antigen som har förmåga att aktivera B-lymfocyter 

kallas för immunogen och består oftast av makromolekyler i form av proteiner, 

polysackarider och nukleinsyror (1). Antikroppar binder till särskilda strukturer, så 

kallade epitop, på dessa molekyler. Epitop kan vara direkt tillgängliga för bindning av 

antikroppar eller bli tillgängliga då proteiner denatureras eller utsätts för 

konformationsändringar, till exempel proteolys. I det senare fallet produceras ett nytt 

epitop, så kallat neoepitop. Antikroppar som är specifika för ett epitop på ett antigen 

kallas för monoklonala antikroppar medan antikroppar som binder till flera olika epitop 

på samma antigen kallas polyklonala. Styrkan med vilken ett epitop binds till ett 

bindningsställe på antikroppen kallas för affinitet medan den totala styrkan med vilken 

en antikropp binder till ett antigen (vilket kan inkludera flera bindningar till epitop) 

kallas för aviditet.  

Inom immunkemiska analyser används både monoklonala antikroppar och polyklonala 

antikroppar (24). Monoklonala antikroppar tillverkas genom att isolera celler från 

mjälten hos en mus som blivit immuniserad med ett känt antigen (1, 24). Cellerna 

fuseras med cancerceller från en myelomcellinje och odlas i ett särskilt medium som 
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endast tillåter fuserade celler (hybridomceller) att växa. Antikroppar från dessa B-

cellskloner screenas och den klon som tillverkar de antikroppar som är av intresse väljs 

ut. Tillverkning av polyklonala antikroppar sker oftast i större djur, till exempel kaniner, 

får eller getter. Djuret immuniseras med antigen i intervall med några veckors 

mellanrum och därefter tas blodprov där serum testas för det specifika antigenet med en 

ELISA (1, 24). 

 

  

 

 

 

Fig. 3. Uppbyggnad av Immunoglobulin G (IgG). Figuren är modifierad från (1). 

 

 Sandwich ELISA 

Sandwich ELISA är en vanlig immunologisk teknik för att detektera specifika 

antikroppar eller lösliga antigen i ett prov bestående av t.ex. serum eller plasma (24). En 

mikrotiterplatta (ELISA-platta) coatas med en fångande antikropp, som är specifik för 

det antigen som ska detekteras, som adsorberas till ytan i plattans brunnar (24, 25) (fig. 

4). Efter att överflödig antikropp tvättats bort med en tvättbuffert blockeras eventuella 

återstående bindningsställen på plattan genom att inkubera denna med en 

proteinlösning, innehållande t.ex. bovint serumalbumin (BSA) (24). Detta för att 

förhindra ospecifika bindningar till dessa ställen. Därefter tillsätts antigenet (provet) 

vilket binds av den fångande antikroppen. Antigen som inte bundit tvättas bort och en 

detekterande antikropp inmärkt med ett enzym (t.ex. horseradish peroxidase, HRP), 

med affinitet för en annan epitop på antigenet, tillsätts (1). Genom att tillföra enzymets 

substrat (ofärgat) kan absorbansen för den färgade produkt som bildas mätas i en 

spektrofotometer. Ju mer antigen i provet desto mer enzyminmärkt antikropp kommer 

att binda vilket resulterar i en högre absorbans. För att beräkna koncentrationen antigen 

C 

C 

C 

C 

V 

V 

Lätt kedja 
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i ett prov konstrueras en standardkurva som anger förhållandet mellan kända 

koncentrationer av antigenet (standardpunkter) och uppmätt absorbans (1).  

 

Fig. 4. ELISA av sandwich-typ. Figuren är modifierad från (24). 

 

 Fysiologiskt pH och mekonium aspirationssyndrom (MAS) 

Homeostatisk kontroll av syra-bas-balansen i kroppen är vital för normal cellfunktion 

(26). Förändringar i vätejon (H+)-koncentrationen (pH) i kroppsvätskor påverkar 

kemiska reaktioner och kan bland annat ändra på den tredimensionella strukturen hos 

proteiner vilket stör normala kroppsfunktioner. Hos en frisk individ ligger systemisk 

arteriellt pH mellan 7,35 och 7,45 (26). Eftersom metabola processer i kroppen ofta 

genererar ett överskott av H+ måste kroppen ha mekanismer för att göra sig av med 

detta. Homeostas av pH bibehålls genom olika buffertsystem, via utandning av 

koldioxid och genom renal utsöndring av H+ och reabsorption av vätekarbonatjoner 

(HCO3
-).  

Förändringar i syra-bas-balansen kan resultera i acidos om pH i blodet understiger 7,35 

samt i alkalos om pH i blodet överstiger 7,45 (26). Acidos resulterar i minskad aktivitet 

i det centrala nervsystemet och i koma och död om systemiskt arteriellt pH understiger 

7. Effekten av alkalos är överaktivitet i centrala och perifera nervsystemet vilket leder 

till  nervositet, muskelspasm och till och med kramper och död. Förändringar i syra-bas-

balansen som leder till acidos alternativt alkalos måste kompenseras. Beroende på om 

tillståndet har metabol eller respiratorisk orsak så sker kompensationen på olika sätt. 

Acidos eller alkalos med metabolisk orsak kräver respiratorisk kompensation via 

antingen hyper-eller hypoventilering. Acidos eller alkalos med respiratorisk orsak 

kräver kompensation via njurarna med ändrad sekretion av H+ och reabsorption av 

HCO3
-.  

Fångande antikropp 

Antigen 

Detekterande 

enzyminmärkt antikropp 
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Mekonium aspirationssyndrom (MAS) är ett allvarligt tillstånd som kan drabba nyfödda 

barn då de andas in mekonium (barnbeck) innan eller efter de förlösts (27). Mekonium 

består bland annat av fostervätska, epitelceller, galla, mukus, bilirubin och kolesterol 

(28). Inhaleringen av mekonium kan blockera luftvägarna och leda till skador på 

luftvägsepitelet samt till inflammation och inaktivering av surfaktant i lungornas 

alveoler. Vidare kan hypoxi, hyperkapni och acidos uppstå. Behandling av MAS består 

bland annat av andningshjälp med extra syretillförsel och adminsistreing av surfaktant 

(27). 

 

 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att studera om, och i såfall, i vilken utsträckning aTCC 

bildas under normala och patofysiologiska betingelser in vivo. Genom att etablera en 

ELISA-baserad metod, med antikroppar riktade mot C5a-neoepitop och neoepitop i C9, 

ämnades nivåer av aTCC analyseras i plasmaprover från en experimentell in vivo-studie, 

baserad på inducerad MAS i gris (27). Denna modell inkluderar en episod av hypoxi, en 

patofysiologi som associeras med lågt systemiskt pH, vilket är en stark indikation på att 

aTCC skulle kunna bildas in vivo. 

 

 

2 Material och metoder 

 Kemikalier och reagens 

Samtliga kemikalier och reagens kom från Merck (f.d. Sigma Aldrich), Darmstadt, 

Tyskland.  

 

 Provmaterial 

Provmaterialet som användes i examensarbetet kom från en studie där effekten av en 

C5-inhibitor (SOBI002) och en blockerande antikropp mot CD14 (anti-CD14) studerats 

i en modell av MAS i gris (27). Grisarna i MAS-studien var två dagar gamla och 

uppdelade i en behandlingsgrupp, en positiv kontrollgrupp och en negativ 

kontrollgrupp. Det primära syftet med examensarbetet var att analysera aTCC i 

modellen som sådan och eventuell effekt av behandling var av sekundär betydelse. Efter 

att grisarna sövts och stabiliserats med avseende på kliniska parametrar såsom 
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blodtryck, andning och puls utsattes de för 10 minuters hypoxi innan MAS 

administrerades intratrakealt (i.e. till lunga via luftvägarna) till alla grisar förutom de 

som tillhörde negativ kontrollgrupp. Positiv och negativ kontrollgrupp fick fysiologisk 

natriumkloridlösning (NaCl) istället för behandling. EDTA-blodprover hade tagits innan 

(tbas) och efter att MAS installerats till grisarna. Prover hade därefter tagits i 

regelbundna intervall upp till 8 timmar eller till dess att grisen avled. Blodproverna hade 

centrifugerats och förvarats i -80°C i form av EDTA-plasma. Samtliga prover från 

MAS-studien var blindade och kliniska data (inklusive pH-värde) har tilldelats efter att 

analyserna i examensarbetet varit genomförda.  

 

 Etik 

Djuren i MAS-studien var behandlade i enlighet med norska lagar och föreskrifter 

gällande försöksdjur och studien var godkänd av norsk djurförsöksetisk nämnd (27). 

Grisarna var i full anestesi under hela försöket. 

  

 Kontrollmaterial 

I examensarbetet användes ett kontrollmaterial bestående av grisserum från en frisk och 

fullvuxen (20 kg) gris. Serumet hade tillförts EDTA (0,2 M, pH 7,4) till 10 mM 

slutkoncentration, för blockering av komplementaktivering in vitro (14). 

Kontrollmaterialet delades upp i tre prover varav två av dessa surgjordes till pH 6,4 och 

6,8 med 5 % (v/v) 0,5 M HCl respektive 0,33 M HCl. Till det tredje provet tillsattes 5 % 

(v/v) NaCl (0,9 %) för att bibehålla fysiologiskt pH 7,4 men erhålla samma spädning 

som de två övriga proverna. pH i kontrollmaterialet kontrollerades med pH-meter 

(Mettler, Toledo, MP220, Greifensee, Schweiz). Samtliga prover bereddes på is och 

förvarades sedan i alikvoter i -80°C. Kontrollmaterialet användes för att studera 

huruvida pH-sänkningen i serum gav en likadan och återkommande nivå av aTCC i 

varje analys. Varje kontrollprov analyserades i 4 replikat per ELISA-platta. 

 

 Analys av aTCC i plasmaprover från gris med sandwich ELISA 

För att analysera aTCC i plasmaprover från gris tillämpades ELISA av sandwich-typ. 

Olika varianter av sandwich-komplex testades för att optimera metoden: dels 

monoklonal (mAb) anti-C5a/C5a (desArg) (klon T13/9) (Kerafast, Boston MA, USA) 

som fångande antikropp och mAb anti-C9 (klon aE11) (Diatec Monoclonals, Oslo, 
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Norge) som detekterande antikropp (samt vice versa) och dels mAb anti-C5a/C5a 

(desArg) (klon T13/9) som fångande antikropp och polyklonal (pAb) anti-C9 (Quidel, 

San Diego, CA, USA) som detekterande antikropp. Fångande antikropp testades i 

koncentrationerna 2 µg/ml samt 1 µg/ml och detekterande antikropp testades i 

koncentrationerna 1, 2 och 4 µg/ml. För att reducera bakgrundssignalen testades olika 

blockeringslösningar: fosfatbuffrad salin innehållande 0,2 % Tween 20 (PBS Tween) 

med 0,1 % bovint serumalbumin (BSA), PBS Tween med 1 % BSA samt PBS Tween 

med 1 % mjölkpulver.  

 

I den slutgiltiga analysen av aTCC användes mAb anti-C5a/C5a (desArg) (klon T13/9) 

(Kerafast, Boston MA, USA) som fångande antikropp samt mAb anti-C9 (klon aE11) 

(Diatec Monoclonals, Oslo, Norge) som detekterande antikropp. Analysen utfördes med 

följande steg: 1) en 96-håls ELISA-platta (högbindande med flat botten, Costar, BIO-

RAD, Hercules, CA, USA) coatades med den fångande antikroppen, spädd till 1 µg/ml i 

0,1 M karbonatbuffert (pH 9,6). Plattan inkuberades med sealing i rumstemperatur över 

natten eller i 4°C vid förvaring > 24 timmar upp till 7 dagar; 2) ytor som inte bundit den 

fångande antikroppen blockerades med PBS Tween samt 1 % BSA mellan 30-60 

minuter i rumstemperatur; 3) prover respektive kontrollprover späddes 1:5 med 

antigenbuffert (PBS med 0,05 % Tween 20 och 10mM EDTA) och analyserades i 

duplikat respektive kvadruplikat; 4) för att detektera antikropp-antigen-komplexet 

användes den detekterande antikroppen i en spädning på 2 µg/ml i PBS Tween; 5) som 

sekundär antikropp användes get anti-musIgG2a, konjugerad med horse raddish 

peroxidase (HRP) (SouthernBiotech, Birmingham AL, USA) spädd 1:2000 i PBS 

Tween. Innan blockering och mellan ovan beskrivna steg tvättades plattan tre gånger 

med PBS (10 mM Na-fosfat + 0,15 M NaCl, pH 7,4) med 0,05 % Tween 20 i en 

ELISA-tvättare (Hydrospeed, TECAN, Salzburg, Österrike). Mellan samtliga steg 

inkuberades ELISA-plattan 60 minuter i rumstemperatur om inget annat angivits. 

Slutligen visualiserades sandwich-komplexet med substratlösning bestående av 

tetrametylbenzidin (TMB, 200 µl av 6 mg/ml löst i dimetylsulfid (DMSO)) i 12 ml 0,11 

M Na-acetat (pH 5,5), och 10 µl H2O2. ELISA-plattan färgades i cirka 20 minuter och 

efter tillsats av stopplösning (1M H2SO4) mättes absorbansen vid 450 nm med 620 nm 

som referensvåglängd i en ELISA-plattläsare (Sunrise, TECAN, Salzburg, Österrike). 

Den korrigerade absorbansen beräknades med mjukvaran Magellan 7.1 (TECAN, 

Salzburg, Österrike).  
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 Proteinkoncentrationsbestämning 

Under MAS-studien led grisarna av kapillärläckage av plasmaproteiner och tillfördes 

därför vätska kontinuerligt för att upprätthålla blodtryck. Därför utfördes under 

examensarbetet en proteinkoncentrationsbestämning för att avgöra huruvida 

proteininnehållet i proverna förändrats från studiens början (tbas) till studiens slut. 

Absorbansen vid 280 nm mättes i plasmaprover från grisarna vid tbas (alternativt t10 då 

inte tbas hade tillräcklig volym) samt från det sista prov som tagits från respektive gris 

innan den avlidit. Proteinkoncentrationen användes för att korrigera den uppmätta 

absorbansen för aTCC i förhållande till det förändrade proteininnehållet i proverna.  

 

 Statistiska beräkningar 

Statistiska beräkningar, i form av linjär regressionsanalys och korrelationsanalys, 

utfördes med hjälp av GraphPad Prism v7 (San Diego, CA, USA). p < 0,05 bedömdes 

vara statistiskt signifikant. Med Microsoft Excel 2010 (Microsoft, Washington, USA) 

beräknades variationskoefficienten inom (intra-CV) och mellan (inter-CV) respektive 

ELISA-platta baserat på medelvärde och standardavvikelse av den interna kontrollen 

med pH 6,4 (4 replikat per ELISA-platta). Detta utfördes för att studera metodens 

precision och repeterbarhet. För respektive ELISA-platta relaterades absorbansen i 

proverna till medelvärdet för den interna kontrollen med pH 6,4 i samma platta för att 

justera för skillnader i absorbans mellan plattorna.  

 

 

3 Resultat 

 Analyserat provmaterial 

Totalt analyserades aTCC i plasmaprover från 18 grisar och för dessa utfördes även 

efterföljande mätning av proteinkoncentration (absorbans vid 280 nm).  

Av de 18 grisarna tillhörde 7 grisar försöksgruppen (mekonium + SOBI002 + anti-

CD14); 9 grisar tillhörde den positiva kontrollgruppen (mekonium + fysiologisk NaCl) 

och 2 grisar tillhörde den negativa kontrollgruppen (fysiologisk NaCl). 
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3.1.1 Proteinkoncentrationsbestämning 

Proteinkoncentrationen mättes i plasmaprover från MAS-studiens start (tbas), alternativt 

vid t10 i de fall då plasmamängden vid tbas var för låg, samt från studiens slut. Samtliga 

grisar visade på ett sjunkande proteininnehåll över försökets förlopp. I medel var 

proteinmängden i slutproverna 80 % av startvärdena (data visas ej). Detta förhållande 

användes för att korrigera mängden aTCC i slutproverna i relation till det sänkta 

proteininnehållet. Korrigeringen utfördes genom att normalisera värdet för aTCC i 

proverna från studiens slut utifrån den förändrade proteinkoncentrationen i proverna. 

 

3.1.2 Slutligt pH samt pH-förändring hos grisarna från MAS-studien 

Medelvärdet för pH hos grisarna vid MAS-studiens start var 7,42. Grisarnas slutliga pH 

samt pH-förändring från MAS-studiens början till slut visas i fig. 5 (a-b). Hälften av 

grisarna hade ett slutligt pH mellan 7,2 och 7,4 och pH-förändringen var i de flesta fall 

oförändrad eller sänkt med upp till 0,4 enheter. Tre grisar hade ett fall i pH med mer än 

0,4 enheter och två grisar hade ett förhöjt pH. Det fanns en trend att pH-förändringen 

var något större i försöksgruppen jämfört med positiv och negativ kontrollgrupp (fig. 

5c). Detta var dock inte statistiskt signifikant (p = 0,19). 
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Fig. 5. Fördelning av a) slutligt pH och b) förändring i pH hos 18 grisar vars plasmaprover använts för 

analys av aTCC. Grisarna hade ingått i en MAS-studie där pH mätts i plasmaprover från studiens start 

och fortlöpande till studiens slut. c) pH-förändring (medelvärde ± standardavvikelse) för respektive 

försöksgrupp (n=7), positiv kontrollgrupp (n=9) samt negativ kontrollgrupp (n=2) som grisarna var 

uppdelade i under MAS-studien. 

 

 Analys av aTCC i kontrollmaterial och provmaterial med 

sandwich ELISA 

3.2.1 Analys av kontrollmaterial 

Kontrollmaterialet bestod av serum från en frisk gris som surgjordes till pH 6,4 och 6,8 

och sedan analyserades för aTCC. Medelvärdet av den uppmätta absorbansen för aTCC 

i dessa kontrollprover visade att koncentrationen av aTCC ökade något med sjunkande 

pH (tabell I). Ökningen var tydligare mellan pH 6,8 och 6,4 än mellan pH 7,4 och 6,8.  

 



  
 

- 16 - 

 

Tabell I. Medelvärde och standardavvikelse av uppmätt aTCC med sandwich ELISA i kontrollprov 

(grisserum) med pH 6,4; 6,8 respektive 7,4. Medelvärdet är beräknat på absorbansvärdena för respektive 

kontrollprov i fyra ELISA-plattor à 4 replikat och standardavvikelsen är beräknad från kontrollprovernas 

medelvärde för respektive ELISA-platta. 

 

 

 

1 Absorbansenheter 

 

Variationskoefficienten inom (intra-CV) respektive mellan (inter-CV) varje ELISA-

platta beräknades från medelvärde och standardavvikelse av kontrollprovet med pH 6,4 

(tabell II). Av totalt fyra analyserade plattor hade tre plattor ett intra-CV < 5 %. Den 

fjärde plattan hade ett intra-CV mellan 10 och 15 %. Inter-CV beräknades till 6,2 %. 

 

Tabell II. Medelvärde och standardavvikelse av uppmätt aTCC med sandwich ELISA i kontrollprov 

(grisserum) med pH 6,4. Från medelvärde och standardavvikelse av kontrollprovet har 

variationskoefficienten inom respektive ELISA-platta (intra-CV) och mellan respektive ELISA-platta 

(inter-CV) beräknats. 

  

Dag 1 2 

ELISA-platta 1 2 1 2 

pH 6,4 Medelvärde (n=4) (AE1) 0,14 0,13 0,13 0,14 

Standardavvikelse (AE) 0,003 0,002 0,001 0,017 

Intra-CV (%) 2,4 1,5 0,7 11,9 

  Inter-CV   6,2 % 

 

1 Absorbansenheter 

 

Kontrollprov Medelvärde (AE1) Standardavvikelse (AE) 

pH 7,4 0,079 0,0018 

pH 6,8 0,095 0,0063 

pH 6,4 0,135 0,0034 
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3.2.2 Analys av provmaterial 

3.2.2.1 Uppmätt aTCC i provmaterial vs kontrollmaterial 

Innehållet av aTCC var generellt sett mycket högre i plasmaproverna från MAS-

grisarna (tabell III) jämfört med kontrollproverna. Medelvärdet av mängden aTCC i 

plasmaproverna från MAS-studiens början (tbas) var sju gånger högre än i kontrollprov 

med pH 7,4. Startvärdena varierade också kraftigt mellan grisarna. I plasmaproverna 

från MAS-studiens slut var medelvärdet för mängden aTCC nästan tre gånger högre än 

för kontrollprovet som surgjorts till pH 6,4 in vitro. 

 

Tabell III. Medelvärde och standardavvikelse av uppmätt aTCC med sandwich ELISA i plasmaprover 

från MAS-studiens start respektive slut. Medelvärde och standardavvikelse är beräknade på 

absorbansvärdena (duplikat) för plasmaprover från 18 grisar. 

 

Plasmaprov (n=18) Medelvärde (AE1) Standardavvikelse (AE) 

MAS start 0,558 0,4268 

MAS slut 0,354 0,2557 

 

1 Absorbansenheter 

 

3.2.2.2 Samband mellan uppmätt aTCC och slutligt pH 

I plasmaprover från 18 grisar vid MAS-studiens slut mättes aTCC och relaterades till 

pH i dessa prover. Förutom att korrigera mängden aTCC för den sjunkande 

proteinkoncentrationen så relaterades de uppmätta värdena på respektive ELISA-platta 

till medelvärdet för det interna kontrollprovet med pH 6,4 på samma platta. Detta 

utfördes för att justera för skillnader i absorbans mellan plattorna. Ingen signifikant 

korrelation mellan slutligt pH och uppmätt aTCC kunde ses (fig. 6).  
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Fig. 6. Samband mellan uppmätt aTCC och pH i plasmaprover från 18 grisar vid MAS-studiens slut. 

Absorbansen i respektive prov anges i absorbansenheter och är ett medelvärde av ett duplikat och värdet 

är relaterat till ett internt kontrollprov med pH 6,4. Den streckade linjen (y=1) anger värdet för 

kontrollprovet med pH 6,4. Analysmetoden är sandwich ELISA. 

 

3.2.2.3 Samband mellan relativ förändring i aTCC och slutligt pH, pH-förändring samt 

behandlingsgrupp 

Då mängden aTCC varierade kraftigt mellan de individuella grisarna normaliserades 

data från MAS-studiens slut med data från studiens start (tbas) för respektive gris för att 

erhålla jämförbara värden. Den relativa förändringen i aTCC från MAS-studiens början 

till slut beräknades genom att dividera värdet för aTCC i plasmaprover från studiens slut 

med värdet för aTCC i prover från tbas. Den relativa förändringen i aTCC relaterades 

sedan till slutligt pH (fig. 7a), pH-förändring (fig. 7b) samt behandlingsgrupp (fig. 7c). 

Ett signifikant samband kunde ses mellan den relativa förändringen i aTCC och slutligt 

pH (p = 0,02) (fig. 7a) samt även mellan den relativa förändringen i aTCC och 

förändring i pH (p = 0,008) (fig. 7b). Den relativa förändringen i aTCC skiljde sig inte 

nämnvärt åt mellan respektive behandlings- och kontrollgrupp (fig. 7c) 

 

I majoriteten av proverna uppmättes en minskning av aTCC från studiens början till 

studiens slut (i.e. relativ förändring < 1,0). En större sänkning tycktes sammanfalla med 

ett lägre slutligt pH (fig. 7a) och en större förändring (sänkning) i pH (fig. 7b). 
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Fig. 7. Samband mellan relativ förändring i aTCC och: a) slutligt pH, b) pH-förändring samt  

c) försöksgrupp. Sambandet har studerats genom att analysera aTCC och pH i plasmaprover från 18 grisar 

tillhörande försöksgrupp (n = 7) samt positiv (n = 9) och negativ kontrollgrupp (n = 2) i en MAS-studie. 

Den relativa förändringen har angivits som absorbansen i proverna från MAS-studiens slut relaterat till 

absorbansen i proverna från studiens start. Den streckade linjen (y=1) anger ett oförändrat värde för aTCC 

medan ett värde > 1 anger en ökning av aTCC. På samma sätt anger ett värde < 1 en minskning av aTCC.  

I c) anges den relativa förändringen som medelvärde ± standardavvikelse för respektive 

behandlingsgrupp. Analysmetoden är sandwich ELISA. 

 

 

4 Diskussion 

I detta examensarbete studerades en variant av lösligt TCC (atypiskt TCC) som i ett 

fåtal tidigare studier visats bildas bland annat då serum surgjorts till pH < 7,0 in vitro. 

Denna variant av TCC har tidigare mätts i form av lytisk kapacitet i serum och visats 

uppstå oberoende av C3- och C5-konvertas (16, 17). I examensarbetet studerades om 

detta atypiska TCC också bildades in vivo vid patofysiologiska betingelser förknippade 
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med ett sänkt systemiskt pH. Detta utfördes genom att mäta aTCC i plasmaprover från 

grisar som i en experimentell modell bestående av MAS-installation och hypoxi uppnått 

ett systemiskt lågt pH. Uppmätt aTCC relaterades till de pH-värden som uppmätts i 

grisarna vid MAS-studiens slut.  

 

Resultatet visade att det bildades aTCC hos grisarna men att det inte fanns något 

samband mellan mängden uppmätt aTCC och slutligt pH. Däremot fanns ett signifikant 

samband mellan den relativa förändringen i aTCC och slutligt pH i plasmaproverna. 

Mängden aTCC tycktes minska över MAS-studiens gång och en större sänkning 

verkade kunna förknippas med ett lägre slutligt pH, en observation som står i motsats 

till den initiala hypotesen. Detta var också i motsats till kontrollproverna där en liten 

men återkommande ökning av aTCC kunde ses vid en sänkning i pH. Kanske är pH-

förändringen hos grisarna under MAS-studien för liten (sänkning med upp till 0,4 

enheter) för att kunna inducera en detekterbar ökning i aTCC, jämfört med 

kontrollproverna. Kontrollproverna var surgjorda med minst 0,6 enheter.j 

Förbryllande var också den stora skillnaden i uppmätt aTCC mellan kontrollproverna 

med pH 7,4 och plasmaproverna från grisarna vid MAS-studiens start. Rimligtvis borde 

en liknande mängd aTCC ha uppmätts här men mängden aTCC hos MAS-grisarna var 

oftast mycket högre (i medel 7 gånger högre). Dessutom varierade mängden aTCC 

kraftigt mellan grisarna. Kontrollproverna bestod av grisserum och kanske är det så att 

serum och plasma skiljer sig åt med avseende på aTCC. Värt att tillägga här är att 

komplementsystemet och koagulationssystemet har visats vara direkt kopplade till 

varandra genom att trombin kan fungera som ett C5-konvertas (23, 29). Detta skulle 

kunna medföra skillnader i aTCC mellan serum och plasma, då processen att få serum 

inbegriper en full aktivering av koagulationssystemet.   

Skillnader i mängden aTCC mellan kontrollprover och plasmaprover från MAS-studien 

borde även rimligen påverkas av den faktor att grisarnas systemiska pH sänkts in vivo 

till skillnad mot kontrollprover som surgjorts in vitro. Möjliga faktorer som skulle 

kunna påverka aTCC i in vivo-modellen är den behandling, i form av bedövning och 

anestesi, som MAS-grisarna utsatts för. En annan väsentlig skillnad mellan 

kontrollprover och plasmaprover är grisarnas ålder och vikt. Grisarna i MAS-studien 

var endast två dagar gamla och hade en vikt på cirka 2 kg medan grisen som 

kontrollserum tagits ifrån var fullvuxen med en vikt på cirka 20 kg.  
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Vid analysen av aTCC användes en monoklonal antikropp, specifik för att detektera det 

neoepitop i C5a-domänen som visats exponeras då C5 surgörs (21). Att försöka etablera 

en ELISA-baserad metod för att mäta aTCC i gris, med antikroppar riktade mot detta 

neoepitop samt neoepitop i C9, var en del av examensarbetets syfte. Under 

examensarbetet testades metoden för första gången och olika mindre försök att optimera 

metoden gjordes. Effekten av olika antikropp-antigenkomplex undersöktes genom att 

analysera mängden aTCC i kontrollproverna med olika pH. Det fungerade bättre att 

använda T13/9 som fångande antikropp och aE11 som detekterande antikropp än 

tvärtom. Denna konstellation gav sammantaget lägre absorbansvärden men med hög 

reproducerbarhet med avseende på ökande aTCC vid sänkning av pH. Ett försök att 

detektera aTCC med polyklonal C9 fungerade inte alls då detta genererade höga 

absorbansvärden som inte visade något samband mellan aTCC och pH i 

kontrollproverna. En möjlig förklaring är ospecifika interaktioner av C9 och/eller 

ospecifik bindning av den polyklonala antikroppen till ELISA-plattan. Polyklonala 

antikroppar är specifika för flera olika epitoper på antigenet och har generellt sett en 

högre benägenhet att binda ospecifikt jämfört med monoklonala antikroppar som är 

specifika för endast en epitop (24).  

 

Ett återkommande problem under analysen var det låga förhållandet mellan signal och 

brus. Flera försök att dämpa bakgrundssignaler gjordes, bland annat genom att testa 

olika blockeringslösningar, inklusive BSA och mjölkpulver. Lägst bakgrundssignal 

tycktes blockeringen med BSA 1 % ge men det var bara marginellt.  

Brister i analysen är också avsaknaden av grisspecifik standard och negativ kontroll. 

Med en standard av upprenat aTCC skulle koncentrationer kunna mätas i absoluta tal. 

En negativ kontroll skulle kunna vara ett C5-deficient serum. 

 

En ytterligare felkälla i analysen är den efterföljande proteinmätningen. 

Proteinkoncentrationsbestämningen visade på ett stort proteinläckage under MAS-

studiens förlopp vilket krävde en kompensation för detta i analysresultaten från 

examensarbetet. aTCC är dock ett stort proteinkomplex och det är oklart om detta hålls 

kvar eller läcker ut genom kapillärerna. Även om data inte korrigerats för proteinmängd 

så hade det inte förändrat trenden med ett sjunkande aTCC över tid. Trenden hade 

snarare varit än tydligare utan denna korrigering. Alla ytterligare analyser är i sig en 

felkälla vilket i slutändan bidrar till extra stor felkälla i grundanalysen.  
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Analyser med sandwich ELISA kan påverkas av andra mer generella felkällor. Pipetter 

måste vara väl kalibrerade då mycket små mängder antikropp används, ofta < 5 µL. Det 

är viktigt att spädning av antikroppar blir rätt så att inte antikroppskoncentrationen blir 

den begränsande under analysen. Att blanda sina antikroppsspädningar noga är viktigt 

för att få samma mängd antikropp över hela ELISA-plattan. Återupprepade tiningar och 

nedfrysningar av prover ska undvikas eftersom att det finns risk för in vitro aktivering 

och degradering (14). Vidare är det av vikt att följa inkuberingstider och att undvika 

bubblor i brunnarna (25).  

 

Vad händer då med aTCC om det skulle bildas in vivo? Kanske går det samma öde 

tillmötes som lösligt TCC, det vill säga inhiberas av vitronektin och clusterin i plasma 

och rensas bort från cirkulationen. En sänkning av pH < 7,0 tycks medföra en 

konformationsändring i C5 som liknar den som genereras vid C5-konvertasets klyvning 

av C5 och som möjliggör bindning till C6. Tidigare studier har ju visat att komplexet, 

som under examensarbetet benämnts aTCC, har kapacitet att lysera osensibiliserade 

kycklingerytrocyter (17). Än större lytisk förmåga har komplexet då C5 klyvts av 

trombin (23). Det kan därmed förmodas att aTCC binder till membran likt MAC men 

interaktionen behöver inte nödvändigtvis vara likadan. Att C5a inte frigörs från C5 då 

serum surgörs (21) skulle kunna ha betydelse i det slutliga komplexet. Kanske fungerar 

aTCC som ett anafylatoxin likt C5a? Det skulle vara intressant att studera huruvida 

komplexet har effekt på neutrofiler likt C5a. 

 

Det råder ingen tvekan om att analysen av aTCC i gris kräver fortsatt optimering och 

införande av både standard och negativ kontroll. Det vore intressant att tillämpa 

analysen på humana prover genom att använda monoklonala antikroppar för att 

detektera detta komplex i humant serum. Till en början kunde kanske aTCC analyseras i 

prover från friska individer. Eftersom att pH-värdet i blodet regleras av njurarna och 

andningsorganen till att hålla ett snävt intervall är det ytterst små förändringar i pH som 

sker. Dock krävs det ett upprätthållet cirkulationssystem och möjligtvis kan tänkas att 

mängden aTCC skulle kunna förändras i sjukdomar som påverkar blodcirkulationen, 

alternativt specifikt dessa organ.  
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