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SAMMANFATTNING 
 
Försämrat immunförsvar och ökad risk att drabbas av bakterie- och virusinfektioner 
förekommer hos patienter med blodsjukdomarna multipelt myelom, Waldenströms 
makroglobulinemi samt hos vissa patienter med blodsjukdomen monoklonal gammopati av 
oklar signifikans. Infektionerna kräver ofta antibiotikabehandling och behandling med 
antivirala medel. I dagsläget är det svårt att förutsäga vilka av patienterna som kommer att 
drabbas av svåra och ibland livshotande infektioner. Därför ges många av patienterna 
förebyggande antibiotikabehandling.  
 
I studiens början sattes en enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) för detektion av 
antikroppar mot Moraxella catarrhalis upp. I studien undersöktes om antikroppstitrar i 
serum mot bakterien Moraxella catarrhalis var lägre hos patientgrupperna än hos friska 
kontrollpersoner i samma ålder och om variationer förekom mellan patientgrupperna samt 
hur kontrollgrupper i olika åldrar skiljde sig från varandra. Kontrollgrupperna som 
undersöktes var mellan 20-40 år, 40-60 år samt 60 år och äldre.  
 
Resultatet var att patienterna med multipelt myelom hade lägst antikroppstitrar, patienter 
med monoklonal gammopati av oklar signifikans hade något högre och patienter med 
Waldenströms makroglobulinemi hade ännu högre antikroppstitrar. Kontrollgruppen äldre 
än 60 år hade högre antikroppstitrar än både kontrollgruppen 20-40 år och 40-60 år. Lägst 
antikroppstitrar hade kontrollgrupp 40-60 år men ingen signifikant skillnad påvisades 
mellan kontrollgrupp 20-40 år och 40-60 år. 



 
 

 

ABSTRACT 
 
Degenerated immune defense and increased susceptibility for bacterial and viral infections 
occur among patients suffering from Multiple Myeloma, Waldenstrom’s Macroglobulinemia 
and partly among patients suffering from Monoclonal Gammopathy of undetermined 
significance. The infections require treatment consisting of antibiotics and antiviral drugs. At 
present, it is difficult to predict who will get serious and sometimes life threatening infections 
and who will not. For that reason many patients receive preventive treatment with antibiotics.  
 
Enzyme-linked immunosorbent assay can be used to detect antibody levels in sera. A part of 
this study was to set up an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detecting 
antibodies against Moraxella catarrhalis. Using this assay, I investigated whether the 
antibody level against Moraxella catarrhalis was lower among the patients than among 
healthy adults of similar age, and whether the antibody level differs between healthy adults of 
various ages. Three control groups aged 20-40 years, 40-60 years and older than 60 years 
were analyzed.  
 
Lowest antibody levels were detected in patients suffering from Multiple Myeloma. 
Somewhat higher levels were found in patients suffering from Monoclonal Gammopathy of 
undetermined significance. Among the patients, the highest antibody levels were detected in 
patients suffering from Waldenstrom’s Macroglobulinemia. Healthy adults older than 60 
years showed higher antibody levels than the patient groups and the younger control groups. 
The control groups aged 20-40 years had slightly higher amounts of antibodies than the 
control group aged 40-60 years, but there was no statistically difference.  
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INTRODUKTION 

Patienter med blodsjukdomarna multipelt myelom (MM), Waldenströms makroglobulinemi 
(WM) och till viss del patienter med monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS) har 
nedsatt immunförsvar (1) och ökad risk att drabbas av bakterie- och virusinfektioner. 
Patienterna drabbas av upprepade infektioner, vilket kräver antibiotikabehandling och 
emellanåt behandling med immunoglobuliner i immunförsvarsstärkande syfte. Eftersom det i 
dagsläget inte går att förutsäga vilka patienter som kommer att drabbas av livshotande 
infektioner ges flertalet patienter förebyggande antibiotikabehandling och antiviral 
behandling. Genom att undersöka hur immunförsvaret är nedsatt hos patientgrupperna och om 
patientgrupperna har sämre skydd mot vissa mikrober än andra kan information erhållas om 
ifall vaccinationer och antimikrobiella profylax kan vara betydelsefulla för dessa 
patientgrupper. Immunförsvaret mot ett stort antal mikrober undersöks i studien A 
comparative study of immune status to infectious agents in elderly with Multiple Myeloma, 
Waldenstrom’s Macroglobulinemia and Monoclonal Gammopathy of undetermined 
significance, författare Johanna Karlsson. I det här examensarbetet, som är en del av 
ovanstående studie, undersöks immunförsvaret mot Moraxella catarrhalis (2). 

Moraxella catarrhalis 

M. catarrhalis är en gramnegativ, kockformig bakterie som växer aerobt och är oxidas- och 
katalaspositiv samt DNAs-bildande. I rutindiagnostiken identifieras M. catarrhalis på sitt 
typiska koloniutseende, koloniernas konsistens och genom analys med oxidastest och 
gramfärgning. M. catarrhalis växer som gråvita, lite kupiga, vaxiga kolonier och kan skjutas 
över agarytan utan att kolonierna ändrar form (3). M. catarrhalis är patogen hos barn och kan 
orsaka opportunistiska infektioner hos vuxna. Bakterien är känslig för cefalosporiner, 
erytromycin, tetracyklin och många andra antibiotika men resistent mot penicillin (4). På 
grund av ett invecklat taxonomiskt förflutet har M. catarrhalis tidigare tillhört släktena 
Neisseria och Branhamella. Numera har släktet Moraxella och namnet Moraxella catarrhalis 
accepterats (3). 
 
Moraxella är ett släkte av bakteriearter som förekommer naturligt i människans luftvägar. M. 
catarrhalis kan orsaka luftvägsinfektioner vid nedsatt immunförsvar (4, 5). M. catarrhalis är 
hos barn den vanligaste orsaken till otitis media samt orsakar ihärdig hosta, sinuit och andra 
luftvägsinflammationer. Innan två års ålder drabbas ungefär 80 % av alla barn av M. 
catarrhalisinfektion och 30-50 % av äldre barn är koloniserade. Barn över 10 år och upp till 
vuxen ålder samt spädbarn utvecklar sällan sjukdom och knappt 5 % av dessa är bärare av M. 
catarrhalis (6). Antikroppar specifika mot M. catarrhalis har detekterats i konvalescenssera 
från patienter vilka tidigare drabbats av otitis media och lägre luftvägsinfektioner likväl som i 
normalsera (7). 

Monoklonala gammopatier 

Monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS), Multipelt myelom (MM) och 
Waldenströms makroglobulinemi (WM) är tre likartade sjukdomstillstånd vilka gemensamt 
benämns monoklonala gammopatier. Sjukdomstillståndens gemensamma nämnare är onormal 
proliferation av B-lymfocyter och plasmaceller. Proliferationen leder till överproduktion av 
monoklonala antikroppar, nedsatt produktion av funktionella antikroppar och ökad 
infektionskänslighet. De monoklonala antikropparna kan påvisas som ett framträdande band 
vid elektrofores av serum eller urin, så kallad M-komponent. Immunologiskt kan M-
komponenten identifieras till någon av immunoglobulinklasserna G, A, M, D eller E. M-
komponent kan även vara förknippad med andra sjukdomstillstånd såsom kroniska 
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inflammatoriska och infektiösa sjukdomar till exempel tuberkulos och reumatoid artrit samt 
kan förekomma tillfälligt vid bakteriella och virala infektioner (1).  

Monoklonal gammopati av oklar signifikans 

MGUS är för det mesta en begränsad och benign proliferation av plasmaceller och lymfoida 
celler. Frekvensen insjuknade ökar med stigande ålder och en del patienter utvecklar ett 
malignt sjukdomstillstånd. Etiologin är okänd. Patienterna är symptomfria och sjukdomen 
upptäcks genom laboratoriefynd med förhöjd sänkningsreaktion varpå serumelektrofores 
leder till upptäckt av M-komponent. En lätt ökning av antalet plasmaceller påträffas i 
benmärgen. Patienten följs upp för att tidigt upptäcka eventuell övergång till malign sjukdom 
(1).  

Multipelt myelom 

Multipelt myelom är vanligast i 60-70 års ålder och förekommer nästan inte hos personer 
yngre än 30 år. Det är vanligt att patienterna har skelettsmärtor. Bence Jones proteinuri och 
ökad sänkningsreaktion tillsammans med M-komponent är indikationer på sjukdomen, vilken 
påvisas genom undersökning av benmärgsaspirat med varierande förekomst av plasmaceller. 
Minst 10 % plasmaceller krävs för diagnos. Njursvikt till följd av Bence Jones proteinuri samt 
osteolytiska och/eller osteoporotiska skelettlesioner är vanligt förekommande hos patienter 
med multipelt myelom. Normocytär anemi som är normokrom är ett vanligt symtom och cirka 
50 % av patienterna har relativ lymfocytos. Koncentrationen av minst ett av de icke-
monoklonala immunoglobulinerna är hos 90-95 % av patienterna lägre än normalt. Minskade 
serumnivåer av IgG, IgA och IgM medför ökad bakteriell infektionskänslighet (1).  

Waldenströms makroglobulinemi 

Vanligtvis diagnostiseras Waldenströms makroglobulinemi vid 60-70 års ålder och den är 
dubbelt så vanligt förekommande hos män än kvinnor. Ett vanligt symtom är 
lymfkörtelförstorning. M-komponent av IgM-typ finns ofta i hög koncentration. Proteinet kan 
falla ut vid låga temperaturer och orsaka köldagglutination. Serumviskositeten är förhöjd hos 
två tredjedelar av patienterna. Det beror på att IgM är en pentamer och därmed har hög 
molekylvikt. Symtomen blir blodcirkulationsstörningar, cirkulationsstörningar i centrala 
nervsystemet och angina pectoris. Anemi som är normocytär och normokrom är ett vanligt 
symtom vid WM. Benmärgens cellbild är pleomorf med lymfocyter, lymfoplasmacytoida 
celler och plasmaceller samt ökat antal mastceller. Bence Jones proteinuri förekommer hos 
cirka 60 % av patienterna (1).  

Detektion av antikroppar mot M. catarrhalis 

Antikroppar i serum kan detekteras med indirekt enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA) och med Western blot (8).  

Enzyme-linked immunosorbent assay 

Antikroppar kan detekteras eller kvantifieras med indirekt ELISA (8). En lösning 
innehållande antigen inkuberas i brunnar i en flatbottnad mikrotiterplatta. En del av antigenet 
i lösningen binder till brunnarnas plastyta och obundet material tvättas därefter bort. En 
lösning innehållande ett protein, vilket är irrelevant för analysen, inkuberas i brunnarna för att 
förhindra att antikroppar binder till plasten i brunnen. Momentet kallas för blockering. 
Obundet material tvättas bort och provet, med känt eller okänt innehåll av antikroppar, 
inkuberas i brunnarna. Eventuella antikroppar i provet binder till antigenet som bundit till 
brunnarnas yta. Överskottet av provlösningen tvättas bort. Bundna antikroppar detekteras 
genom att brunnarna inkuberas med en enzyminmärkt antikropp (9).  
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För att detektera antikroppar kan även Western blot användas. Western blot är en metod som 
används för att identifiera specifika proteiner och används ofta för att verifiera resultat som 
erhålls vid ELISA (8). 

Syftet med studien 

Syftet med studien var att sätta upp en ELISA för detektion av antikroppar i serum mot M. 
catarrhalis. Syftet var vidare att undersöka om patienter med MM, WM och MGUS hade 
lägre titrar antikroppar mot M. catarrhalis än friska kontrollpersoner i samma ålder. För att få 
ett jämförelsematerial till patientmaterialet analyserades serum från friska personer i olika 
åldrar. Hypotesen var att patienterna med MM skulle ha lägst antikroppstitrar, patienter med 
WM högre, patienter med MGUS ytterligare högre titrar och friska patienter i samma ålder 
högst titrar.  
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MATERIAL OCH METODER 

Serumprov 

Provmaterialet utgjordes av serum. Serumprov samlades in från en frisk 25 årig kvinna (KV 
1), en frisk 66 årig kvinna (KV 2), en 50 årig kvinna med fastställd M. catarrhalis-infektion 
två månader tidigare (KV 3), en 53 årig kvinna som cytostatikabehandlades (KV 4), en 46 
årig frisk kvinna (PP) samt 25 serumprover från patienter med multipelt myelom (M), 16 
serumprover från patienter med Waldenströms makroglobulinemi (W), 18 serumprover från 
patienter med monoklonal gammopati av ospecifik signifikans (G), 10 serumprover från 
friska personer i åldrarna 20 - 40 år (A), 10 serumprover från friska personer i åldrarna 40 - 60 
år (B) och 20 serumprover från friska personer äldre än 60 år (K). Serumprov KV 1-4, 01 – 10 
A och 01 – 10 B tappades under försöket varpå de frystes för att kunna användas längre fram i 
försöket, se Tabell 1. Serumprover från patienter med MM, WM, MGUS och friska personer 
äldre än 60 år hade förvarats i frys under två år och tinats vid ett okänt antal tillfällen.   
 
Tabell I. Översikt av provmaterialet. 

Serumprov Kön och ålder Tillstånd  
KV 1 Kvinna 25 år Frisk 
KV 2 Kvinna 66 år Frisk 
KV 3 Kvinna 50 år Infekterad med M. catarrhalis två månader tidigare 
KV 4 Kvinna 53 år Cytostatikabehandlad 

PP Kvinna 46 år Frisk 
1-25 M Män och kvinnor äldre än 60 år Diagnos: Multipelt myelom 
1-16 W Män och kvinnor äldre än 60 år Diagnos: Waldenströms makroglobulinemi 
1-18 G Män och kvinnor äldre än 60 år Diagnos: Monoklonal gammopati av oklar signifikans 
1-10 A Män och kvinnor 20-40 år Friska 
1-10 B Män och kvinnor 40-60 år Friska 
1-20 K Män och kvinnor äldre än 60 år Friska 

Förberedelser och utrustning 

Beskrivningen gäller per mikrotiterplatta. 

Mikrotiterplattor 

Flatbottnade, 96-håls, mikrotiterplattor (Lot: E091006L, Greiner Bio-One) användes under 
hela försöket.  

Antigen 

Lysat från M. catarrhalis (Bc5 stam, 090515, Kristian Riesbeck, Medicinsk mikrobiologi, 
Malmö Universitetssjukhus) späddes 1:7 med 1250 µL lysat till 8750 µL 0,1 M tris-buffert 
pH 9,6 (Lot: 1245, 100322, Bakteriologiska Laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) 
om inget annat anges. Cellväggsdelar från M. catarrhalis (Bc5 stam, 090515, Kristian 
Riesbeck, Medicinsk mikrobiologi, Malmö Universitetssjukhus) späddes 1:200 med 50 µL 
cellväggsdelar till 9950 µL 0,1 M tris-buffert pH 9,6 om inget annat anges.  

PBT-lösning 

Fosfatbuffrad saltlösning (PBS), Bovint Serumalbumin (BSA) och tweenlösning, så kallad 
PBT-lösning, bereddes genom att 1,5 g BSA (Cohn V fraction, Lot: 028K0672, Sigma-
Aldrich) löstes upp i PBS (Lot: 87, 100111, Bakteriologiska Laboratoriet, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset) till 100 mL och 50 µL Tween 20 (Lot: 038K0091, 091208, 
Bakteriologiska Laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) tillsattes. 
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Tvättlösning 

2 L tvättlösning bereddes genom att 500 µL Tween tillsattes vardera av två flaskor 
innehållande 1 L PBS (Lot: 87, 100111, Bakteriologiska Laboratoriet, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset). 

Inkubation 

Inkubation ägde rum i fuktig kammare i rumstemperatur. Efter substrattillsats inkuberades 
mikrotiterplattan i rumstemperatur, varken i fuktig kammare eller direkt solljus. 

Konjugat 

Konjugat späddes 1:10 000 genom att 5 µL Alkaline Phosphatase-conjugated AffiniPure Goat 
Anti-Human IgG (Lot: 84852, Jackson ImmunoResearch) blandades med 50 mL PBT. 
Konjugatet bereddes under tiden serumet inkuberades.  

Substrat 

Substrat bereddes i mörker genom att två Phosphatase Substrate 5 mg tabletter (Lot: 
048K8211, Sigma-Aldrich) löstes upp i 10 mL Dietanolaminbuffert pH 9,8 (Lot: 946, 
100302, Bakteriologiska Laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Substratet 
bereddes omedelbart innan användandet. 

Avläsning 

Brunnarnas absorbans avlästes spektrofotometriskt (VMax, Kinetic Microplate Reader, 
Molecular Device) vid 504 nm. 

Rådatabearbetning 

Medelvärdet för blankvärdets samtliga brunnar i en mikrotiterplatta beräknades och 
subtraherades från övriga brunnars absorbansvärde. För prover i duplikat beräknades ett 
medelvärde för varje spädning i mikrotiterplattan. Kurvor med optisk densitet (OD) relaterat 
till spädning utformades för varje serumprov. Antikroppstitrar för patient- och kontrollgrupper 
jämfördes och hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney U-test (GraphPad Prism).  

ELISA 

Varje brunn i en 96-håls mikrotiterplatta tillsattes 100 µL spätt antigen. Mikrotiterplattan 
inkuberades två timmar och tvättades därefter fyra gånger. 150 µL PBT tillsattes brunnarna 
och mikrotiterplattan inkuberades en timma i rumstemperatur för att blockera 
inbindningsställen till plasten. Brunnarna tvättades fyra gånger. 190 µL PBT tillsattes A-
brunnarna och 100 µL PBT tillsattes övriga brunnar. 10 µL serum tillsattes brunn A 2-12. 
Samtliga prover titrerades åtta gånger med 100 µL till tvåfaldiga spädningar i åtta steg, 1/20, 
1/40, 1/80, 1/160, 1/320, 1/640, 1/1280 och 1/2560. Mikrotiterplattan inkuberades en timma 
och tvättades därefter fyra gånger. 100 µL konjugat tillsattes varje brunn och mikrotiterplattan 
inkuberades 20 minuter. Brunnarna tvättades på nytt och 100 µL substrat tillsattes. 
Mikrotiterplattan inkuberades i rumstemperatur, varken i fuktig kammare eller direkt solljus 
och avlästes spektrofotometriskt. Tiden för inkubation med substrat varierade under studien.  
Tabell 2 (se sid. 7) sammanfattar studiens utförande. 

Utprövning av buffert 

För att undersöka eventuell skillnad om antigen späddes i två olika buffertar jämfördes 0,1 M 
NaHCO3 pH 9,6 (Lot: 1244, 100322, Bakteriologiska Laboratoriet, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset) och tris-buffert. Kolumn 1-6 i en mikrotiterplatta coatades med lysat 
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spätt med NaHCO3 och kolumn 7-12 med lysat spätt med tris-buffert. Serum KV 1 och KV 2 
analyserades i duplikat, PP analyserades som enkelprov och en blank kolumn analyserades för 
varje halva av mikrotiterplattan. Brunnarnas absorbans avlästes var femte minut med första 
avläsning efter fem minuter och sista efter 60 minuter.  

Jämförelse av antigen 

För att undersöka om det var någon skillnad mellan lysat och cellväggsdelar som antigen 
utfördes analyser med mikrotiterplattor coatade med lysat respektive cellväggsdelar.  
 
En mikrotiterplatta coatades med lysat spätt med tris-buffert. Serumprov KV 1, KV 2, KV 3, 
PP, 06 K, 14 M, 17 M, 06 W, 12 W, 10 G och 18 G analyserades tillsammans med en blank 
kolumn. Brunnarnas absorbans avlästes var femte minut med första avläsning efter tjugofem 
minuter och sista efter 50 minuter.  
 
Två mikrotiterplattor coatades med cellväggsdelar spädda i tris-buffert. Serumprov enligt 
ovan analyserades i duplikat tillsammans med en blank kolumn för varje mikrotiterplatta. 
Brunnarnas absorbans avlästes var femte minut med första avläsning efter tjugofem minuter 
och sista avläsningen efter 60 minuter. 
 
En mikrotiterplatta coatades med lysat spätt i tris-buffert och en annan med cellväggsdelar 
spädda i tris-buffert. Serumprov KV 1, KV 3, KV 4 och PP analyserades i duplikat för vardera 
mikrotiterplatta. Brunnarnas absorbans avlästes var femte minut med första avläsning efter 
tjugofem minuter och sista avläsningen efter 50 minuter. 

 Analys av serum från patient- och kontrollgrupp äldre än 60 år 

Åtta mikrotiterplattor coatades med lysat spätt i tris-buffert. Serumprov 01 K - 22 K 
(undantaget 07 K och 11 K), 01 G – 18 G, 01 W – 16 W och 01 M – 25 M analyserades. För 
varje platta analyserades även en blank kolumn och serumprov KV 1. Substratet bereddes i 
två omgångar. Brunnarnas absorbans avlästes efter 35 minuter.  
 
Internkontrollen för mikrotiterplatta 7, innehållande serumprov 07 – 16 M, var avvikande och 
analyserades om på samma sätt som tidigare. Brunnarnas absorbans avlästes vid 35 minuter, 
45 minuter och 55 minuter.  

Analys av serum från kontrollgrupper i åldrarna 20-40 år och 40-60 år 

Två mikrotiterplattor coatades med lysat spätt med tris-buffert. Serumprov 01 A – 10 A och 
01 B - 10 B analyserades tillsammans med en blank kolumn och serumprov KV 1 för varje 
mikrotiterplatta. Brunnarnas absorbans avlästes vid 25 och 35 minuter.  

Uppföljande analyser 

Serumprov KV 1, KV 2, KV 3, PP, 06 K, 14 M, 17 M, 06 W, 12 W, 10 G och 18 G, vilka 
analyserades vid jämförelse av antigen, analyserades på nytt. Analys utfördes med lysat som 
antigen med skillnaden att mikrotiterplattan coatades i kyl vid 5ºC över natt (ön). Brunnarnas 
absorbans avlästes vid 35, 45 och 50 minuter. 
 
En mikrotiterplatta coatades med lysat spätt i tris-buffert och en annan med cellväggsdelar 
spädda i tris-buffert. Serumprov 03 K, 08 K, 05 G, 17 G, 08 W, 13 W, 07 M, 13 M, KV 2 och 
KV 3 analyserades tillsammans med en blank kolumn och serumprov KV 1 för varje 
mikrotiterplatta. Brunnarnas absorbans avlästes vid 35 och 45 minuter. 
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Tabell II. Översikt över analysproceduren, buffert, antigen och serumprov som använts under studien. 

Etik 

Patienterna kontaktades per telefon eller per brev av ansvarig forskare med frågan om att delta 
i studien. En frisk kontrollgrupp i samma ålder rekryterades i första hand bland make/maka 
eller bekanta till patienten. Samtliga fick både skriftlig och muntlig information om studien 
och fyllde i ett samtyckesformulär om deltagande. Studien A comparative study of immune 
status to infectious agents in elderly with Multiple Myeloma, Waldenstrom’s 
Macroglobulinemia and Monoclonal Gammopathy of undetermined significance är godkänd 
efter beslut från etikprövningsnämnden 2007-07-06. 
 
Rektytering till kontrollgruppen 20-60 år utfördes under studien. Kontrollpersonerna lämnade 
muntligt samtycke till att delta i studien. Samtliga studiepersoners identitet ersattes med en 
kod, så att enskilda individer inte kunde urskiljas. Kontrollpersonerna rekryterades på kliniskt 
mikrobiologiskt laboratorium på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt bland 
släkt, vänner och bekanta till författaren.  

Analys Buffert Antigen Serumprov 
Utprövning av buffert 
(Figur 1) 

NaHCO3+Tris-buffert Lysat KV 1 & KV 2 i duplikat, PP 

Jämförelse av antigen 
(Figur 2-4) 

Tris-buffert Lysat KV 1-3, PP, 06 K, 14 M, 17 M, 06 
W, 12 W, 10 G, 18 G 

 Tris-buffert Cellväggsdelar Se ovan i duplikat 
 Tris-buffert Lysat KV 1, KV 3, KV 4, PP i duplikat 
 Tris-buffert Cellväggsdelar Se ovan. 
Patient- och 
kontrollgrupp äldre än 
60 år  
(Figur 5-6) 

Tris-buffert Lysat KV 1, 01 K - 22 K (ej 07 K och 11 
K), 01 G – 18 G, 01 W – 16 W, 01 
M – 25 M 

 Tris-buffert Lysat KV 1, 07 M – 16 M 
Kontrollgrupper 20-
40 år och 40-60 år 
(Figur 7) 

Tris-buffert Lysat 
KV 1, 01 A – 10 A, 01 B - 10 B 
 

Uppföljande analyser 
(Figur 10-11) 

Tris-buffert Lysat i kyl vid 5ºC ön KV 1-3, PP, 06 K, 14 M, 17 M, 06 
W, 12 W, 10 G, 18 G 

 Tris-buffert Lysat KV 1, 03 K, 08 K, 05 G, 17 G, 08 
W, 13 W, 07 M, 13 M, KV 2, KV 3 

 Tris-buffert Cellväggsdelar Se ovan. 
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RESULTAT 

Utprövning av buffert 

Ingen väsentlig skillnad i OD påvisades vid 504 nm för serumprov KV 1 och PP för lysat 
spätt med de två olika buffertarna NaHCO3 och tris-buffert. För serumprov KV 2 uppmättes 
OD till 0,55 för NaHCO3 vid spädning 1/80 jämfört med 0,36 för tris-buffert, se Figur 1.  

NaHCO3 respektiveTris-buffert för KV1, KV 2 och PP, 35 minuter
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Figur 1. OD avsatt mot tvåfaldig serumspädning (1/20-1/2560) för KV 1, KV 2 och PP analyserat i 
mikrotiterplatta vars ena halva coatats med lysat spätt i NaHCO3 och andra halva med lysat spätt i tris-buffert.  

Jämförelse av antigen 

Serumprov KV 1, KV 2, KV 3, PP, 06 K, 14 M, 17 M, 06 W, 12 W, 10 G och 18 G 
analyserades med lysat respektive cellväggsdelar spädda i tris-buffert vid två olika tillfällen. 
Vid serumspädning 1/80 var OD för KV 1, KV 3, 06 W och 18 G var högst för lysat och lägre 
för cellväggsdelar. OD för KV 2, PP, 14 M, 17 M och 10 G var i princip den samma oavsett 
vilket antigen som användes. 06 K gav lägre OD för lysat än för cellväggsdelar. OD för 12 W 
var betydligt högre för lysat än för cellväggsdelar, se Figur 2.  

 

Jämförelse, 1/80, 35 minuter
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Figur 2. OD vid spädning 1/80 för serumprov KV 1, KV 2, PP, KV 3, 06 K, 14 M, 17 M, 06 W, 12 W, 10 G och 
18 G.  
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Serumprov KV 1, PP, KV 3 och KV 4 analyserades vid samma tillfälle i två mikrotiterplattor 
coatade med lysat respektive cellväggsdelar spädda i tris-buffert. OD var högre för de 
serumprov som analyserats i mikrotiterplatta coatad med lysat än de som analyserats i 
mikrotiterplatta coatad med cellväggsdelar vid spädning 1/80, se Figur 3. 

Jämförelse, 1/80, 35 minuter
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Figur 3. OD för serumprov KV 1, PP, KV 3 och KV 4 för mikrotiterplatta coatad med lysat respektive 
cellväggsdelar vid spädning 1/80.  
 
Vid 35 minuters inkubation gav KV 1 OD 1,23, 1,06 respektive 0,92 vid tre olika tillfällen 
(Figur 1-3) med lysat spätt 1/80 i trisbuffert, se Figur 4.  
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Figur 4. OD för KV 1 med lysat spätt 1/80 i trisbuffert vid de tre analystillfällena i figur 1-3. 

Analys av serum från patient- och kontrollgrupper 

OD för internkontroll KV 1 varierade mellan 0,77 och 1,16 vid 35 minuter vid spädning 1/80 
för mikrotiterplatta 1-8. Efter förnyad analys av platta 7, innehållande serumprov 07 M-16 M, 
var OD 0,97 efter 55 minuter vid spädning 1/80, se Figur 5. Medelvärdet för KV 1 vid 
spädning 1/80 för mikrotiterplatta 1-8 vid 35 minuter (för mikrotiterplatta 7 vid förnyad 
analys efter inkubation 55 minuter) var OD 0,97. Standardavvikelsen var 0,33. 
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Jämförelse för KV 1
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Figur 5. OD för internkontroll, KV 1, för mikrotiterplatta 1-8 vid analys av patient- och kontrollgrupp äldre än 
60 år efter 35 minuters inkubation. Platta 7:2 avlästes vid 55 minuter. 
 
Medianvärdet för OD för serum från MM-patienter var 0,33 och medelvärdet 0,35. Serum 
från patienter med WM hade medianvärde 0,98 och medelvärde 0,87. Medianvärdet för serum 
från patienter med MGUS var 0,70 och medelvärde 0,69. Kontrollgruppen äldre än 60 år hade 
medianvärdet 1,11 och medelvärdet 1,05. Klamrarna markerar signifikant skillnad mellan 
MM och WM, MM och MGUS, MGUS och kontrollgruppen äldre än 60 år samt MM och 
kontrollgruppen äldre än 60 år med signifikansnivå 5 % (Mann-Whitney U-test), se Figur 6.  
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Figur 6. OD för varje serumprov från patienter med MM (n=25), WM (n=16), MGUS (n=18) och 
kontrollpersoner äldre än 60 år (n=20) visas i diagrammet som trekanter. Linjen anger medianvärdet för 
respektive grupp vid spädning 1/80 med avläsning efter 35 minuter. Klamrarna markerar signifikant skillnad 
mellan grupperna med signifikansnivå 5 % (*** = p<0,001) (Mann-Whitney U-test). Serumprov 07 M-16 M 
avlästes vid förnyad analys efter 55 minuters inkubation.  
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Analys av serum från kontrollgrupper i åldrarna 20-40 år och 40-60 år 

Vid analys av serum från kontrollgrupp 20-40 år och 40-60 år varierade internkontroll, KV 1, 
endast marginellt vid avläsning efter 25 minuter. Hälften av proven från kontrollgrupp 20-40 
år respektive 40-60 år analyserades på vardera av två mikrotiterplattor, se Figur 7.  

 
Figur 7. Internkontroll, KV 1, varierade endast marginellt vid analys av kontrollgrupper 20-40 år och 40-60 år. 
Avläsning ägde rum efter 25 minuters inkubation. Kontrollgrupp 60 år och äldre jämförs tillsammans med 
kontrollgrupp 20-40 år och 40-60 år i ovanstående diagram. Kontrollgrupp äldre än 60 år analyserades på två 
olika mikrotiterplattor avlästa efter 35 minuter.  
 
OD-värdet för serum från kontrollgrupp 20-40 år hade medianvärde 0,93 och medelvärde 
0,90. För kontrollgrupp 40-60 år var medianvärdet 0,88 och medelvärdet 0,88, se Figur 8.  
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Figur 8. OD för serumprov från kontrollgrupp 20-40 år (n=10), 40-60 år (n=10) och äldre än 60 år (n=20). Linjen 
anger medianvärdet för respektive grupp vid spädning 1/80. Klamrarna markerar signifikant skillnad mellan 
grupperna med signifikansnivå 5 % (*= p<0,05) (Mann-Whitney U-test). Prov från kontrollgrupp 20-40 år och 
40-60 år avlästes vid 25 minuter. Prov från kontrollgrupp 60 år och äldre avlästes vid 35 minuter. 
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Uppföljande analyser 

Serumprov KV 1-3, PP, 06 K, 14 M, 17 M, 06 W, 12 W, 10 G och 18 G analyserades med 
mikrotiterplatta som coatats med lysat ön vid 5ºC. OD blev lägre jämfört med tidigare analys 
då mikrotiterplattorna coatats med lysat respektive cellväggsdelar inkuberade två timmar i 
rumstemperatur, se Figur 2. Figur 9 visar OD för ovanstående serumprover när 
mikrotiterplattorna coatats två timmar i rumstemperatur med lysat respektive cellväggsdelar 
samt med lysat vid 5ºC ön. 

Jämförelse, 1/80, 35 minuter
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Figur 9. OD för serumprov analyserade med lysat coatat ön vid 5ºC jämfört med mikrotiterplattor med lysat eller 
cellväggsdelar coatade två timmar i rumstemperatur.  
 
Ingen betydande skillnad i OD erhölls vid analys av serumprov KV 1, 03 K, 08 K, 05 G, 17 
G, 13 W, 07 M, 13 M, KV 2 och KV 3 med lysat respektive cellväggsdelar analyserat vid 
samma tillfälle med tris-buffert. Vid serumspädning 1/80 var dock OD för 08 W markant 
högre för lysat än för cellväggsdelar, se Figur 10.  
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Figur 10. OD vid spädning 1/80 för serumprov KV 1, 03 K, 08 K, 05 G, 17 G, 08 W, 13 W, 07 M, 13 M, KV 2 
och KV 3 med lysat respektive cellväggsdelar som antigen.  
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DISKUSSION 

Utprövning av buffert 

Vid utprövning av buffert påvisades ingen väsentlig skillnad i OD för serumprov KV 1 och 
PP mellan NaHCO3 och tris-buffert. Resultat för serumprov KV 2 uppvisade viss skillnad 
mellan buffertarna, se Figur 1. Skillnaden bedömdes vara marginell och tris-buffert valdes för 
resterande analyser. Eftersom bakgrundsvärdet under hela försöket var lägre än OD 0,1 
gjordes inga metodologiska förändringar. Prov KV 1, KV 2 och PP erhölls från friska 
personer 25, 66 respektive 46 år gamla. KV 1 och PP gav högt OD-värde och KV 2 gav lågt 
OD-värde. Samtliga tre serumprov utsågs att analyseras vidare under försöket.  

Jämförelse av antigen 

Två slumpmässigt utvalda serumprov från varje sjukdomsgrupp och ett serumprov ur 
kontrollgruppen äldre än 60 år valdes ut. Dessa serumprover analyserades för att ta reda på 
om antikroppstitrarna var detekterbara i gällande spädning (1/20 – 1/2560). KV1, KV 2, KV 3 
och PP analyserades tillsammans med patient- och kontrollproverna 06 K, 14 M, 17 M, 06 W, 
12 W, 10 G och 18 G. KV 3 var från en kvinna med fastställd M. catarrhalis infektion två 
månader innan prover lämnats. Proverna analyserades vid två olika tillfällen med 
mikrotiterplattor vilka coatats med lysat respektive cellväggsdelar. OD var generellt sett högre 
för mikrotiterplatta coatad med lysat än cellväggsdelar. 
 
För att vidare undersöka skillnader mellan lysat och cellväggsdelar och även för att bestämma 
vilket serumprov som skulle användas som internkontroll analyserades två mikrotiterplattor 
vid samma tidpunkt coatade med lysat respektive cellväggsdelar. Serumprov KV 1, KV 3, KV 
4 och PP analyserades i duplikat. Anledningen till att dessa serumprov valdes ut var att KV1, 
KV 3 och PP hade högt OD, vilket gör dessa prov lämpliga som positiv kontroll. KV 4 var 
serum från en 53 årig kvinna som cytostatikabehandlades och ansågs intressant att analysera 
eftersom flera av patienterna i studien cytostatikabehandlades vid provtagningen. 
Mikrotiterplattan coatad med lysat gav högre OD för samtliga serumprov än mikrotiterplattan 
coatad med cellväggsdelar.  
 
OD var lägre vid spädning 1/20 än 1/40 för vissa serumprov. Anledningen var troligtvis 
prozonsfenomenet, vilket innebär att för hög koncentration antigen ger för lågt värde på OD 
på grund av immunkomplexbildning (10). Samtliga jämförelser gjordes därför fortsättningsvis 
vid spädning 1/80.  

Avläsningstidpunkt och antigen 

Resultat för KV 1, KV 3 och PP analyserade på olika mikrotiterplattor coatade med lysat spätt 
i tris-buffert vid olika tidpunkter jämfördes. Kurvor för KV 1 var jämnast och vid 35 minuter 
ansågs kurvan vara mest ändamålsenlig med OD mellan 0,92 och 1,23 vid spädning 1/80. 
Variationen ansågs bero på att analyserna utförts vid olika tidpunkter. KV 1 utsågs till 
internkontroll för analys av serum från patient- och kontrollgrupper.  

Analys av serum från patient- och kontrollgrupper 

Serumprov från samtliga patienter och kontrollgruppen äldre än 60 år analyserades vid samma 
tillfälle med lysat som antigen och resultat lästes av efter 35 minuter. Internkontrollen 
varierade mellan 0,77 och 1,16 vid spädning 1/80 mellan de olika mikrotiterplattorna. Kurvan 
för internkontrollen för mikrotiterplattan med 07 M – 16 M var ojämn och hela plattan 
analyserades därför om. Vid ny analys var internkontrollen låg vid avläsning vid 35 minuter 
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och därför lästes hela mikrotiterplattan av vid 55 minuter. Då var OD för internkontrollen 
0,97 vid spädning 1/80. Internkontrollen för mikrotiterplatta 8 vid spädning 1/80 var lika låg 
som vid spädning 1/160, se Figur 5. Troligtvis hade internkontrollen gett jämnare resultat vid 
ny analys. Inget av serumproven i platta åtta visade samma tendens som internkontrollen utan 
uppvisade jämna kurvor. 
 
Antikroppstitern var lägst för patienter med MM, vilket var väntat eftersom de har mycket 
försämrat immunförsvar (1). Patienter med WM hade högre antikroppstitrar än patienter med 
MGUS, vilket är svårt att förklara eftersom MGUS inte uppfyller kriterierna för malign 
sjukdom till skillnad från WM (1). Kontrollgruppen över 60 år hade något högre 
antikroppstitrar än patienter med WM men ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan de 
två grupperna. Möjligtvis finns det bakomliggande orsaker vilka påverkar immunsystemet hos 
patienter med WM som i dagsläget är okända. 

Analys av serum från kontrollgrupper i åldrarna 20-40 år och 40-60 år 

Vid analys av serum från kontrollgrupper 20-40 år och 40-60 år var OD för internkontrollen 
vid 25 minuter så hög att avläsning var nödvändig. Anledningen till att kontrollgrupper 20-40 
år och 40-60 år kan jämföras med kontrollgruppen äldre än 60 år är att internkontrollerna var 
snarlika trots olika avläsningstidpunkt.  
 
Kontrollgruppen äldre än 60 år hade högre antikroppstitrar än både kontrollgruppen 20-40 år 
och 40-60 år. Lägst antikroppstitrar hade kontrollgrupp 40-60 år men ingen signifikant 
skillnad påvisades mellan kontrollgrupp 20-40 år och 40-60 år. Cheng et al (6) menar att 
friska barns serumhalt av IgG-antikroppar mot de allmänt förekommande ytproteinen (Usp) 
A1 och UspA2 hos M. catarrhalis ökar från sex månader upp till vuxen ålder. Jämförelsen 
mellan friska vuxna tyder på att personer äldre än 60 år har högre antikroppstitrar mot M. 
catarrhalis än yngre friska vuxna. 

Uppföljande analyser 

Genom att coata mikrotiterplattan ön vid 5ºC kan analysen utföras på ungefär två timmar 
kortare tid efterföljande dag. Den egentliga tiden för analysen blir dock längre. I fall analysen 
ska användas i rutindiagnostik kan kortare analysprocedur vara värdefullt. OD var lägre för 
serumproven analyserade med mikrotiterplatta coatad med lysat ön jämfört med 
cellväggsdelar respektive lysat coatade två timmar i rumstemperatur. 
 
Skillnaderna varierade mellan coatning med lysat och cellväggsdelar mellan de två 
jämförande analyserna. Ytterligare en jämförelse utfördes. Serumprov KV 1, KV 2, KV 3, 03 
K, 08 K, 05 G, 17 G, 08 W, 13 W, 07 M och 13 M analyserades med lysat respektive 
cellväggsdelar. Skillnaden vid spädning 1/80 var näst intill obefintlig, se Figur 4. För 
serumprov 08 W var OD högre när mikrotiterplattan var coatad med lysat än med 
cellväggsdelar, vilket även kan ha berott på analysfel exempelvis ojämn volym vid titreringen. 
Det går inte att påvisa någon skillnad mellan lysat och cellväggsdelar som antigen eftersom 
resultatet varierade mellan analystillfällena. Ytterligare analyser är nödvändiga.  

Internkontroll 

Vikten av att använda internkontroll i varje analys var påtaglig i studien. Internkontrollen är 
viktig för att värdera resultaten. Olika mikrotiterplattor analyserade på ett till synes likadant 
sätt gav varierande OD för internkontrollen. Internkontrollen varierade mellan 0,77 och 1,16 
för analyser med lysat som antigen, spätt i tris-buffert och mikrotiterplattor coatade två 
timmar i rumstemperatur. Orsaken till variationen är okänd. Genom att bestämma ett 
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avläsningsvärde för internkontrollen skulle felmarginalerna minska och analyser utförda i 
olika mikrotiterplattor kan jämföras med större säkerhet.  

Felkällor 

För vissa mikrotiterplattor erhölls avvikande lågt värde vid avläsning efter 35 minuter. En 
möjlig orsak är brist på konjugat. Mikrotiterplattorna inkuberades med konjugat 20 minuter 
under försöket. Ökad konjugatkoncentration eller längre inkubation skulle möjligtvis leda till 
jämnare OD mellan mikrotiterplattorna men troligtvis också leda till ökat bakgrundsvärde. 
Analys av serumprover i duplikat med förutbestämd accepterad variationsmarginal skulle 
även öka analyssäkerheten. En ytterligare felkälla under försöket var att jämförelserna gjordes 
på olika mikrotiterplattor vilket leder till ytterligare variationer i OD-värde.   

Vidareutveckling av metoden 

Under hela försöket vägdes bristen på antigen mot viljan att utreda skillnader och avvikande 
värden. Om försöket skulle fortgå skulle mer antigen av samma batch beredas eller beställas 
så att en mer grundlig utredning av de olika parametrarna kunde göras. Vidareutveckling av 
metoden skulle kunna göras i följande steg. 
 

1. För att kunna använda metoden i rutindiagnostik krävs högre reproducerbarhet. 
Genom att bestämma ett intervall för OD vid exempelvis spädning 1/80 inom vilket 
avläsning av internkontroll alltid äger rum, skulle analysresultaten troligtvis bli mer 
reproducerbara och därmed mer tillförlitliga.  

  
2. Genom ytterligare analyser ta reda på om det är någon skillnad mellan lysat och 

cellväggsdelar som antigen. 
 

3. Anledningen till att vissa mikrotiterplattor gav avvikande låga OD-värden skulle 
initialt undersökas genom att variera konjugatkoncentrationen. Med ökad 
konjugatkoncentration ökar troligen bakgrundsvärdet. 

Slutsats 

Antikroppstitrarna var lägst för patienter med MM. Patienter med WM hade högre 
antikroppstitrar än patienter med MGUS. Kontrollgruppen över 60 år hade något högre 
antikroppstitrar än patienter med WM men ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan de 
två grupperna. Kontrollgruppen äldre än 60 år hade högre antikroppstitrar än både 
kontrollgruppen 20-40 år och 40-60 år. Lägst antikroppstitrar hade kontrollgrupp 40-60 år 
men ingen signifikant skillnad påvisades mellan kontrollgrupp 20-40 år och 40-60 år.  
 
Metoden kan utvecklas ytterligare och resultaten ska ses som en uppskattning av hur de olika 
patient- och kontrollgrupperna förhåller sig till varandra.  
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