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SAMMANFATTNING 

Tenascin X (TNXB) är ett protein som befinner sig i bindväven och hjälper till i uppbyggnaden 

och stabiliteten hos kollagener samt elastiska fibrer. Låga TNXB nivåer har visat sig vara en 

betydande faktor hos patienter med en viss form av Ehlers-Danlos Syndrom med symtom som 

hypermobilitet och bindvävssmärtor. Teorier finns att TNXB defekter kan finnas hos patienter 

med C4-CYP21A2 gendefekter då dessa gener är intilliggande varandra.  

En ’Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay’ (ELISA) från tillverkaren CUSABIO för 

kvantifiering av TNXB i serum och plasma validerades med en partiell validering, i 

förhoppning om att kunna användas inom rutindiagnostiken.  

Resultatet visade på att mätmetoden inte är tillräckligt tillförlitlig att användas som en 

diagnostisk metod inom kliniken då den inte uppmäter några nivåer av TNXB i serum eller 

plasmaprover samt att mätosäkerheten är mycket hög med Variationskoefficient (CV) mellan 

7,4-35,5% inom serie och utom serie CV på 34,2-74,9%. 

För att kunna mäta TNXB och använda den inom diagnostiken behöver mätmetoden utvärderas 

ytterligare med nya tester samt preanalytiska åtgärder. 

 

NYCKELORD 

Tenascin X (TNXB), Ehler-Danlos Syndrome (EDS), C4-CYP21A2, Enzyme Linked 

ImmunoSorbent Assay (ELISA).  
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FÖRKORTNINGAR 

BSA = Bovint Serum Albumin 

C4 = Komplementfaktor 4 

CV = Variationskoefficient 

EDS = Ehler- Danlos Syndrom 

ELISA = Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay 

HRP= Horseradish Peroxidase 

HSD = ‘Hypermobility spectrum disorder’ Hypermobilitets sjukdomar 

LLOQ = ‘Lower Limit of Quantification’ Lägsta kvantifieringsgränsen 

LOD = ‘Limit of Detection’ Detektionsgränser 

LOQ = ‘Limit of Quantification’ Kvantifieringsgränser 

Medel = Medelvärde 

MW= Molekylvikt 

O.D.= Optisk Densitet 

PBS = Phosphate Buffered Saline 

PVDF = Polyvinylidene difluoride 

SD = Standardavvikelse 

SDS = Sodium Dodecyl Sulfate 

SWEDAC= ‘Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment’ 

TNXB = Tenascin X 

ULOQ = ‘Upper Limit of Quantification’ Högsta kvantifieringsgränsen 

WB = Western Blot 
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INTRODUKTION  

Tenascin-x (TNXB) 

TNXB är ett extracellulärt bindvävsprotein som hjälper till i strukturen, regleringen samt 

uppbyggnaden av kollagener och elastiska fibrer. Kollagener och elastiska fibrer är en grupp av 

proteiner som stödjer upp och bildar det vi kallar bindväv. TNXB proteinet har en stor roll i 

kroppens struktur av muskler och leder. TNXB kodas från TNXB genen som är lokaliserad på 

6p21.33-p21.32 (1,2).  

TNXB är en recessiv gen vilket betyder att man behöver ha ett friskt allelpar för att uppnå en 

fullgod nivå av TNXB protein. Heterozygota patienter med defekter på en allel har visat sig ha 

halverade nivåer av TNXB protein i serum medan personen med homozygota alleldefekter har 

visat en avsaknad av TNXB protein i serum. Då TNXB hjälper till i uppbyggnaden av bindväv 

så kommer patienter med minskade nivåer att ha svårt med bindvävnads uppbyggnad och kan 

då lida av smärtor i muskulatur, leder och buken samt överrörlighet, hyperplastisk hud och 

neurogena symtom. Även personer med heterozygot TNXB gen med halverade nivåer av 

TNXB protein kan ha neuromuskulära besvär utan att en tydlig överrörlighet kan konstateras 

kliniskt (3-6).  

Sjukdomar och defekter associerade med TNXB brist 

Ehler-Danlos syndrom (EDS) är en klinisk och genetisk bindvävssjukdom som drabbar ca 1 på 

5000. Det finns olika typer av EDS vilka klassificeras enligt Klassisk typ, Vaskulär typ, 

Kyfoskoliotisk typ, Artrochalasi-typ, Dermatosparaxis-typ samt Hypermobilitetstyp där 

hypermobilitet är den vanligaste typen. Symtomen är mjuk och elastisk hud, hypermobilitet i 

lederna och abnormiteter hos kollagenerna i bindväven som leder till smärtor. Hypermobilitet 

behöver inte betyda densamma som EDS, uppskattningsvis så är ca 20% av världens befolkning 

drabbade av någon form av överrörlighet. Det är visat att TNXB brist har en inverkan hos 

patienter med en viss recessiv form av EDS och att en mutation på TNXB kan förorsaka olika 

typer av Hypermobilitetssjukdomar (HSD) (3,4).  

Komplementsystemet är ett komplext system som hjälper till vid bland annat balansen i 

vävnader, immunförsvarets (medfödda och adaptiva) aktivering samt blodkoagulation och 

lipidmetabolism. Komplementsystemet kan aktiveras på tre olika sätt Klassisk, Lektin och 

Alternativa vägen.  Komplementfaktor 4 (C4) har en roll i aktiveringen av den klassiska vägen 

och Lektin vägen. Dysfunktion eller brist på komplementsystemets komponenter är kopplat till 
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autoimmuna sjukdomar som Systemic lupus ehryhematosus, Rheumatoid artrit samt sepsis, 

astma och åldersrelaterad muskeldegeneration. Faktor C4 kontrolleras ofta i utredning av 

inflammationer, infektioner och bindvävssymtom (7,8).  

Proteinet C4 kodas av generna C4A och C4B. I Finland finns mutationer homozygot i C4A 

genen hos 12-21% och i C4B genen hos 1-10 % av populationen.  Det är konstaterat att C4-

defekter ofta är associerat med mutationer på C4-CYP21A2 genen.  TNXB-genen är lokaliserad 

nära genen C4-CYP21A2 6p21.33 och teorier finns att personer med defekter på C4-CYP21A2 

genen också kan ha en nedärvd defekt på TNXB genen, vilket då kan resultera i bristande nivåer 

av proteinet TNXB (9-11).  

Effekten av en kvantitativ mätmetod 

Den genpanel som idag används vid utredning av misstänkt EDS i Finland har en låg sensitivitet 

för mutationer i TNXB genen (Blueprint Genetics, Helsingfors). I dagsläget finns ingen 

validerad kvantitativ diagnostisk metod för att mäta nivåer av TNXB i serum. Den genmetod 

som används i dagsläget är mycket kostsam och en ’Enzyme-Linked Immunosorbent Assay’ 

(ELISA) metod skulle vara mer kostnadseffektiv. Det är därför viktigt med en kvantitativ metod 

i rehabiliteringssyfte. För bristpatienter som uppsöker fysioterapi kan muskler och bindväv 

förstöras av t.ex. stretchning. Men metoden skulle även vara viktig för objektiv diagnostik samt 

planering av riktad behandling.  En kvantitativ mätmetod skulle vara betydelsefull och ge ökad 

kunskap i den kliniska verksamheten för patienter med hypermobilitetssjukdomar, EDS och 

C4-gen defekter.  

Validering  

SWEDAC är en myndighet som kvalitetssäkrar och ackrediterar mätmetoder inom bland annat 

laboratoremetodik i Sverige. För att en metod ska kunna kvalitetssäkras och användas 

rutinmässigt behöver metoden valideras. Metoder kan genomgå en fullständig validering eller 

en partiell validering där olika validerings tester utförs för att kontrollera tillverkarens 

föreskrifter samt för att utvärdera metoden vid laboratoriumet. Vid en partiell validering för en 

ELISA metod kontrolleras ’Limit of Detection’ (LOD), ’Limit of Quantification’ (LOQ), 

’Upper Limits of Quantification’ (ULOQ), ’Lower Limits of Quantification’ (LLOQ), 

mätosäkerheten, spädningens linjäritet, parallellism, recovery, specificitet i metoden samt 

stabilitet på provet (12-15).  
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Den lägsta detektionen på standardkurvans icke linjära del där en signal från bakgrunden kan 

särskiljas kallas LOD. LOQ är den lägsta detekterbara nivån samt den högsta detekterbara nivån 

där mätosäkerheten är stabil. Vid en kvantitativ ELISA behövs en standardkurva för att kunna 

kalkylera de analyserade provernas nivåer av den analyt som ska detekteras. Vanligtvis är 

standardkurvans lägsta punkt motsvarande till LLOQ och standardkurvans högsta punkt ULOQ 

(Figur 1). Mätosäkerhet mäts för att se hur spridningen av resultat på samma prov skiljer sig 

inom samma respektive mellan analystillfällen. Mätosäkerheten för en ELISA metod bör vara 

CV<20% för att kunna godkännas. Spädningens linjaritet räknas ut för att undersöka hur stabila 

och homogena prover är vid olika spädningsfaktorer genom att spika prover till en teoretisk 

koncentration över ULOQ och sedan jämföra uträkningarna utifrån resultat och olika 

spädningsfaktorer. Vid parallellism används istället en lägre mätbar koncentration av prover för 

att kontrollera hur korrekt metoden visar vid olika spädningsfaktorer. Recoverytesting används 

för att se hur prover påverkas av olika buffertar, se om metoden kan detektera tillsatt TNXB 

protein i kontrollprover med tidigare mätta koncentrationer. Western Blot (WB) är en alternativ 

metod att använda för att mäta specificiteten. Genom att använda en annan metod för att 

detektera TNXB bestäms specificiteten. Genom att se och jämföra om metoderna stämmer 

överrens. Stabiliteten av prover kontrolleras för att konstatera känsligheten hos TNXB vid olika 

preanalytiska hanteringar (12-15).  

 

Figur 1. Visar en skiss på kvantifieringsgränserna (LOQ), ’Lower Limits of Quantification’ 

(LLOQ), ’Upper Limits of Quantification’ samt detektionsgränsen (LOD) samt den linjära 

delen på en standardkurva markerat i rött. (Nellie Carlströmer Berthén) 

SYFTE 
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Att validera en kommersiell kvantitativ ELISA metod för TNXB protein i serum och plasma 

riktad för forskningsändamål, med mål att kunna använda metoden inom rutinverksamhet. 

 

MATERIAL AND METOD 

För validering av TNXB ELISA metod så användes SWEDAC verifierings riktlinjer för en 

ackrediterad analysmetod samt en partiell validering (12-15). Metoden som validerades är en 

kvantitativ precoatad 96-test ELISA från tillverkaren CUSABIO BIOTECH CO. ELISA 

(Human TNXB, CSB-EL024036HU) som är utarbetad för att mäta TNXB koncentrationer i 

serum och plasma. Fem stycken kit användes i denna studie av batch-nummer D28060560. Alla 

reagenser som användes kom från tillverkaren och var avsedda för kittet. Metoden utfördes på 

serumprover från friska blodgivare (n=24) och plasmaprover (n=16) från biobank som 

användes som kontrollprov samt prover med kända TNXB koncentrationer i spektrumet höga 

till låga koncentrationer i form av kalibratorlösning (CUSABIO BIOTECH) utspädd med 

spädningsbuffert.  

Etik 

I denna valideringsstudie behövdes ingen etisk ansökan godkännas då kontrollprover från 

biobanken ”Neuroborreliosis” samt från biobanken ”Blodgivarserum 2018” tillhörande 

Borreliagruppen på Åland användes, där deltagarna redan har gett samtycke till att delta i 

studier angående diagnostikförbättring. Alla serum och plasma prover som användes var 

avidentifierade och endast spårbara till kön samt födelseår.  

Partiell validering 

LOD och LLOQ räknades ut genom att mäta O.D. värdet för fem replikat av spädningsbuffert 

samt räkna ut 5 SD för LOD respektive 10 SD för LLOQ. ULOQ räknades ut genom att 

analysera fem prover med hög nivå TNXB i duplikat och sedan räkna ut CV mellan dessa 

(14,15).  

För att kontrollera mätosäkerheten togs tre prover med låg, medium och hög TNXB nivå som 

delades upp i fyra stycken alikvoter och placerades i -80 oC grader. Alikvoterna analyserades 

sedan i fyra replikat under fyra olika analystillfällen (14). 
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För att mäta spädningens linjaritet späddes tre prover till teoretiska koncentrationen 6000 

ng/mL. En seriespädning med spädningsfaktorerna 2X-16X gjordes och dessa analyserades 

sedan vid samma analystillfälle. Parallelism utfördes så att tre prover med en hög koncentration 

men under ULOQ späddes med en seriespädning med spädningsfaktorerna 1X- 8X. 

Originalprovet och spädningarna analyserades i duplikat vid samma analystillfälle och CV 

räknades ut från spädningsproven jämfört med originalprovet (14). 

Fyra kontrollprov och ett spädningsbuffert prov delades upp i fyra stycken allikvoter som spikas 

med 10 µl kalibratorlösning i koncentrationen 1500, 3000 och 6000 ng/mL med en 

paralellspädning till teoretiska koncentrationer på 150 ng/mL, 300 ng/mL och 600 ng/mL. 

’Recovery %’ räknades sedan ut med formeln: 

% Recovery = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑜𝑜𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑜𝑜𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝 
𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑢𝑢𝐾𝐾𝐾𝐾ä𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘 𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

x 100 (14). 

ELISA 

Medföljande kalibrator löstes i spädningsbuffert till koncentrationen 3000 ng/mL och 

seriespäddes 2X stegvis ner till koncentrationen 44,88 ng/mL. Proven bearbetades enligt de test 

som skulle utföras där kontrollproverna analyserades utan tillsatt spädningsbuffert. 100 µL 

placerades sedan i vardera brunn och inkuberades 2 timmar på skak (20 Hz) i 37 oC. Plattan 

tömdes sedan på innehåll utan att tvättas. 100 µL Biotin-konjugerad antikropp spädd 100X 

tillsattes och inkuberade 1 timme på skak (20 Hz) vid 37 oC. Plattan tvättades sedan med 200 

µL tvättbuffert tre gånger där bufferten inkuberade 2 minuter mellan varje tvättsteg. 100 µL 

Streptavidin-HRP spädd 100X tillsattes sedan till alla brunnar och inkuberade i 1 timme på skak 

(20 Hz) vid 37 oC. Plattan tvättades sedan med 200 µL tvättbuffert fem gånger där bufferten 

inkuberade 2 minuter mellan varje tvättsteg. Sedan tillsattes substratlösning som inkuberade 30 

minuter på skak (20 Hz), 37 oC i mörker. Slutligen tillsattes stopplösning och plattan avlästes 

spektrofotometriskt vid 450 nm (GEMINI, STRATEC Biomedical AG, Tyskland). 

Western Blot 

Kontrollprover samt kalibratorlösning (n=10) med olika TNXB nivåer verifierades med en 

TNXB In-House WB som sattes upp på Immunologiska Laboratoriet, Akademiska sjukhuset, 

Uppsala. 

Kontrollproverna samt kalibratorlösning analyserades ospädda samt spädda 2X med PBS. 

Samtliga prover späddes sedan med 2X Laddningsbuffert (200 mM tris-HCl (pH 6,8), 8 % 
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(w/v) SDS, 0,1 % (v/v) bromfenolblått, 40% glycerol). Till tre prover tillsatts även b-

merkaptoetanol (5% (v/v)) för att reducera TNXB till mindre enheter.  

20 µL prov sattes på MINI PROTEAN TGX 4-15%, Precast gel, BIORAD. Q-Buffert (25 mM 

tris, 192 mM glycin, pH 8,7; 0,1% SDS) tillsattes till elektroforestråget och elektrofores 

utfördes på 130 V i 10 minuter sedan 200 V i 60 minuter.  

För att föra över proteinerna från gelen till PVDF membranet placerades gelen enligt figur 2. 

Blottingbuffert (48 mM tris, 39 mM glycin, pH 9,2 med 20% (v/v) metanol) tillsattes till 

elektroforestråget och en ny transfer utfördes vid konstant 250 mA i 60 minuter.  

Membranet blockerades sedan med PBS 1% BSA i 20 minuter och inkuberades sedan 1 timme 

i rumstemperatur på skak (400 rpm) med Rabbit-anti TenascinX IgG, Thermo Fischer, spädd 

till en koncentration på 50 ug/mL. Membranet tvättades sedan med PBS 0,1% (v/v) Tween20 

tre gånger.  Sekundära Goat-anti Rabbit IgG (H+L), HRP Conjugate, INVITROGEN 

antikroppen späddes 5000X med PBS 0,1% (v/v) Tween20 och inkuberade med membranet i 

rumstemperatur på skak i 30 minuter.  

Membranet tvättades sedan med PBS 0,1% (v/v) Tween20 tre gånger och sköljdes slutligen 

med PBS. Substratlösning (0,1% H2O2, 1mg 3'-Diaminobenzidine/mL PBS) tillsattes på 

membranet i 5 minuter och sedan placerades membranet i H2O för avläsning.  

 

Figur 2. Western Blot membranelektrofores, modellen användes för att föra proteinerna från 

gelen till PVDF membranet. (Nellie Carlströmer Berthén) 

Statistik och uträkningar 

Alla kalkyleringar och statistiska uträkningar utfördes i Microsoft Excel 2013. 

RESULTAT  
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LOQ och LOD 

Mätningen för LLOQ och LOD (n=5) mättes till koncentrationer under mätområdet och ett 

optisk densitet (O.D.) värde på medel= 0,0328, SD= 0,0078 och CV= 24% . LOD är mätt till 

O.D. värde på 5 SD (O.D. 0,039). LLOQ är mätt till O.D. värde på 10 SD (O.D. 0,078). ULOQ 

visar att den högsta koncentrationen där CV<20% är 3000 ng/ml medan den koncentrationen 

där flest prov kan mätas till CV<20% är vid <2000 ng/ml där standardlinjen är mest linjär (figur 

3). 

 

Figur 3.  Figuren visar ’Upper Limit of Quantification’ (ULOQ). Fem prover är analyserade i 

duplikat och variationskoefficienten (CV) är uträknat och redovisas i figuren ovan. ULOQ 

uträknas som den högsta koncentrationen där CV<20%.  

Mätosäkerhet 

Mätosäkerheten inom serie visade CV mellan 7-36% och utom serie CV på 34-75% visas i 

tabell 1. 

Tabell 1. Mätosäkerhet, visar medelvärde (Medel) och variationskoeficient (CV) i % för 

koncentrationen samt optisk densitet (O.D.) inom samma serie samt medel och CV i % för 

samma prover utom serie.  

 

 

 Prov                                           Analystillfälle, inom serie                                  Utom serie 
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 1 2 3 4 Medel, CV% 

1  (ng/mL) Medel= 

1876  

CV= 24 

Medel=  

1041 

CV= 7 

Medel=  

1064 

CV= 25 

Medel=  

986 

CV= 25 

Medel = 

1242 

CV= 34 

2 (O.D.) Medel= 

0,116 

CV= 9 

Medel= 

0,026 

CV= 19 

Medel= 

0,042 

CV= 19 

Medel= 

0,036 

CV= 21 

Medel = 

0,055 

CV= 75 

3 (O.D.) Medel= 

0,120 

CV= 10 

Medel= 

0,042 

CV= 28 

Medel= 

0,048 

CV= 27 

Medel= 

0,060 

CV= 36 

Medel = 

0,068 

CV=53 

 

Spädningsstabilitet och parallellism 

Med en teoretisk koncentration på 6000 ng/mL mätte metoden för prov 1: 20%, prov 2: 52% 

och prov 3: 32% skillnad jämfört med teoretiska koncentartionen. I tabell 2 visas CV inom 

spädningen med värdena 9-57%. De tre prover med en okänd koncentration TNXB som späddes 

1X, 2X, 4X och 8X hade en CV på 14-29% och visas i tabell 3. 

Tabell 2. Spädningens linjäritet, visar en teoretisk koncentration på 6000 ng/mL och prov som 

är spädda 2X, 4X, 8X och 16X där koncentrationen är uträknad utifrån spädningsfaktorn och 

variationskoeficienten (CV) är uträknat i % mellan dessa värden. 

Prov                                           Spädning                                                  Inom serie 

                                      Uppmätt koncentartion (ng/mL) 

 2x 4x 8x 16x Medel CV% 

1 3919 4458 4822 4620 4455 9 

2 2487 2592 2928 3100 2777 10 

3 1587 2320 6123 5075 3776 57 

 

Tabell 3. Parallelism, visar prov som är spädda 1X, 2X, 4X och 8X där koncentrationen är 

uträknad utifrån spädningsfaktorn och variationskoeficienten (CV) är uträknat i % mellan dessa 

värden.  

Prov                                                  Spädning                                                   Inom serie 
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                                              Uppmätt koncentration (ng/mL) 
 
 1x 2x 4x 8x CV% 

1 1886 1669 1772 2286 14 

2 3827 2200 2638 2342 27 

3 1670 2108 3116 3024 29 

 

’Recovery’ 

Spädningsbuffert provet hade en ’recovery’ för följande teoretiska koncentrationer på 150 

ng/mL = 98%, 300 ng/mL= 90% och 600 ng/mL = 101%.  Kontrollprov med samma teoretiska 

koncentration visade ’recovery’ 150 ng/mL = 12- 39%, 300 ng/mL= 6- 22% och 600 ng/mL = 

5- 15%. Den totala ’Recovery %’ visade 14-157 där en CV för prover med samma teoretiska 

koncentartion visade 42-136% och redovisas i tabell 4.  

Tabell 4. ’Recovery’. Tabellen nedan visar den mätta nivån (ng/mL) av Tenascin-X samt 

medelvärde (Medel) ’recovery %’, standardavvikelse (SD) och variationskoefficienten (CV) av 

spädningsbuffert och fyra kontrollprov spikade med kalibratorlösning till en teoretisk 

koncentration på 0, 150, 300 och 600 ng/mL.  

Prov Ingen spike 

(0 ng/mL) 

Låg spike 

(150 ng/mL) 

Medium spike 

(300 ng/mL) 

Hög spike 

(600 ng/mL) 

Spädningsbuffer 21 147 271 607 

1 39 44 62  82 

2 60 58 67 83 

3 24 27 27 27 

4 58 18 18 88 

Medel recovery 

SD 

CV 

157% 

66,1 

42% 

39% 

34,5 

88% 

 

14% 

8,2 

57% 

30% 

40,2 

136% 
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Specificitet, Western Blot 

Resultaten från WB är ospecifika med hög bakgrundsfärgning. Resultaten visar en något 

starkare infärgning för plasmaprovet jämfört med serumprov och kalibratorlösning. För 

kalibratorlösningen visas en lägre bakrundsfärgning än de resterande proverna (Figur 4). 

   

 

Figur 4. Visar resultatet från Western Blot. Membran A, position 1-5 blodgivarserum, position 

6-9 kalibratorlösning (Tenascin-X, CUSABIO) där 6 och 8 är reducerade och position 10 är 

kontrollplasma. Membran B är position 1 är kontrollplasma, 2-10 är blodgivarserum där prov 

7 är reducerad.   
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Analys av okända Plasma och Serumprover 

ELISA metoden uppmätte odetekterbara nivåer av TNXB i serum och plasma. Samtliga prover 

hade O.D. värden under LLOQ.  

DISKUSSION 

Valideringen för den ELISA metod som används för att kvantifiera TNXB i serum och plasma 

visade resultat som tyder på att denna metod inte är lämpad till att mäta koncentrationer av 

TNXB i serum och plasma för användning inom diagnostiken. Mätosäkerheten visar en hög 

CV, en ELISA metod bör ha en mätosäkerhet inom och utomserie på CV<20% vilket denna 

metod inte uppnådde.  Även prover som var spädda för att motsvara en känd teoretisk 

koncentration på 6000 ng/mL skiljde resultaten med upp till 52% vilket tyder på att metoden 

inte mäter det vi vill att den ska mäta. Att mätosäkerheten är hög med låg tillförlitlighet kan 

bero på olika faktorer t.ex. på standarskurvans sigmoidala form och att O.D. var i nivå med 

kurvans icke linjära del. Andra problem som kan uppstå vid en manuell ELISA är tvättstegen, 

detta moment är kritiskt för att inte få ospecifika bindningar. Även frysprocessen eller 

behandlingen av proverna kan ha skett felaktigt. Problemet kan också vara batch specifik, i 

denna studie användes kit från samma batch-nummer vilket kan vara ett av problemen. Vad 

gäller olika batcher av ett kit så kan det skett någonting med reagensen eller plattan vid 

tillverkningen av kittet, även leveransen kan ha påverkat då kittet transporteras en längre stund 

i rumstemperatur, varierande temperaturer kan ha negativ inverkan på olika antikroppar (16). 

Accepterad ’recovery’ var uträknad till 80-120% (14). Resultatet från recoverytestet där 

kontrollprover har spikats med kalibratorlösning har kunnat detekteras med sämre 

detektionsförmåga (’recovery %’: 5-39) medan den varit fullt detekterbar i spädningsbufferten 

(’recovery %’:  90-101). Detta kan bero på att kalibratorlösningen som användes interegerar 

med serumprovet på ett annat sätt än med spädningsbufferten. Detta gör att antikroppen inte 

kan bilda in till proteinet då det varit i kontakt med serumet i kontrollprovet. Spädningsbufferten 

som användes hade ett pH på 9,0 viket kan ha varit en förutsättning för antikropparna att kunna 

binda in till TNXBs epitoper. 

Resultatet visar också att ELISA metoden uppmäter odetekterbara nivåer TNXB i 

kontrollproverna vilken inte stämmer överens med tidigare fynd av Zweers et al. där TNXB 

koncentrationer i serum är uppmätta till median= 378 ng/mL (269- 657 ng/mL). Då det inte 

kunde detekteras någon skillnad mellan EDTA plasma och blodgivarserum så kan vi inte dra 
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någon slutsats att rörsubstansen i blodprovtagningsröret skulle ha någon direkt inverkan på 

TNXB. Det som däremot skulle kunna påverka de låga uppmätta nivåerna är att proteolys skett 

i något steg. I denna studie hade vi otillräcklig information om till vilken epitop ELISA-TNXB 

antikropparna binder till, men tidigare studier av Schalkwijk et.al som använt ELISA som 

detektionsmetod har de använt antikroppar som binder till den 100 kDa C-terminala delen av 

proteinet. TNXB är känsligt för proteolys från den C-terminala fria änden och om denna del 

förstörs kan antikroppens specificitet för epitopen vara avgörande för resultatet. Denna metod 

användes vid Zweers et al. studier på aorta aneurysm och normalnivåer av TNXB protein. 

Proteolys kan ske av flera anledningar där den främsta anledningen är preanalystiska faktorer i 

hanteringen av provet då vi inte vet hur proteinet reagerar på olika frysprocesser, 

värmeexponering och rörsubstanser (3, 17-19). 

Vid en partiell validering behöver även ett stabilitetstest utföras för att se hur stabila proverna 

är vid olika hanteringar. Detta valde vi att inte göra då tidigare tester har visat en dålig stabilitet 

i ELISA metoden. Tidiagare studier av Egging et.al har visat att TNXB har en god stabilitet vid 

-80 oC men att ökat antal fryscykler och förvaring i -20 oC leder till minskande nivåer av TNXB. 

De har däremot inte identifierat att det skulle vara någon signifikant skillnad mellan nivåerna 

av TNXB och olika faktorer som ålder, kön, cirkadiancykel och fasteprover (14, 18). 

WB resultatet gick inte att avläsa eller jämföra med ELISA resultaten, detta kan bero på den 

höga proteinkoncentrationen i kontrollproverna som användes. Mycket proteiner i proverna 

leder till hög bakgrundsfärgning och otydliga resultat. Yamada et al. använde vid sin WB 

serumprover spädda 5X, tillsatte 2 µL prov samt blockerade sitt membran med 5% mjölk istället 

för BSA som vi använde vid blockeringen. Dessa faktorer kan ha en inverkan på hur 

antikropparna har bundit in ospecifikt. Det finns många andra anledningar till varför en WB 

inte får ett bra resultat, t.ex. koncentrationer på antikroppar och prover, fel antikropp, fel typ av 

gel för ändamålet, dåligt tvättat, för korta eller för långa inkubationstider samt fel buffertar för 

detta protein (20, 21).  

Proverna 6-9 på membran A (Figur 4) är framrenad TNXB från kalibratorlösning (TNXB, 

kalibratorlösning, CUSABIO) i koncentrationen 3000 ng/mL samt 1500 ng/mL dessa positioner 

har en lägre bakrundsfärgning än övriga prover. Kalibratorlösningen som användes hade en 

MW på 458 kDa vilket kan anas i ett svagt band på position 8-9 (Figur 4). En ytterligare 

spädning av proverna skulle eventuellt lett till en för hög spädning av proverna. Den antikropp 

som användes vid WB (Rabbit-anti TenascinX IgG, Thermo Fischer) var en antikropp riktad 
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mot den högmolekylära formen av TNXB. TNXB är ett bindvävsprotein men den finns 

detekterbar även i kärlväggar, ben och blodplasman. TNXB finns i olika subtyper i olika typer 

av vävnader. Egging et.al. har visat att TNXB kan visa sig i olika subtyper i serumprover och 

att den vanligaste formen är på ~75 kDa och ~140-150 kDa fragment och att MW på 458 kDa 

finns tillgänglig främst i bindväven. Resultatet från WB kan då bero på att fel subtyp av TNXB 

har försökt att detekteras. För att mäta specificiteten så används en alternativ metod för att mäta 

proteinet, ett annat sätt att mäta proteinnivåer är med masspektrometri vilket skulle kunna vara 

till nytta i denna studie (18, 22). 

I vidare studier är vi intresserade över de låga nivåerna och inverkan av TNXB hos patienter 

med C4-defekter, HSD och EDS. Då denna ELISA har en detektions radie på 46,88-3000 

ng/mL så skulle det vara intressant att kunna detektera prover med en metod som bestämmer 

lägre detektionsnivåer. Ju bredare detektionsradie man har i en ELISA destå mer osäker blir en 

kvantitativ metod på standardkurvans linjära bit. Då en ELISA har en bred detektionsradie blir 

differensen mellan O.D. och koncentrationerna stora, två mycket lika O.D. värden kan skilja 

mycket i koncentration.  En ELISA med mindre detektionsspridning kan vara till fördel i detta 

samband då två snarlika O.D. värden ger mindre spridning i koncentrationen. Vi kommer även 

att testa en ELISA vars antikropp binder till subtypen på 140-150 kDa istället för 458 kDa eller 

en antikropp som binder till en kortare epitopsekvens. För att undvika eventuell proteolys i 

blodproverna kommer proteashämmande provrör innehållande Benzenesulfonyl fluorid, 4-(2-

aminoetyl)- hydroklorid att användas vid framtida provinsamlingar (23, 24).  

Denna kvantitativa ELISA metod för TNXB i serum uppfyller inte de krav vi ställer för att 

kunna användas som en diagnostisk metod inom den kliniska verksamheten. Vidare validering 

med andra kit tillverkare samt antikroppar borde utföras. 

TACK  

Jag vill tacka min handledare Dag Nyman samt Borreliagruppen på Åland för finsansiella stöd, 

Bimelix AB för att jag fått använda lokalerna och Azita Shorabian på Akademiska 

Universitetslaboratoriet för Autoimmunitet och Allergi i Uppsala som hjälpte mig att utför WB.  
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