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SAMMANFATTNING 

Crohns sjukdom/CD och ulcerös kolit/UC är de två mest kända sjukdomarna som lyder under 

samlingsnamnet inflammatoriska tarmsjukdomar/IBD. Sjukdomarna karaktäriseras av 

kroniska diarréer där blodiga diarréer är ett kardinal symtom vid UC. Uppkomstmekanismen 

för IBD är okänd men immunologiska processer spelar en betydande roll för patogenesen av 

sjukdomarna. Sjukdomarna kan uppstå på grund av en obalans mellan pro-inflammatoriska 

och anti-inflammatoriska cytokiner. Dessutom förekommer autoimmun reaktivitet riktade mot 

olika antigen t.ex. neutrofiler.  

Syftet med detta projekt var att sätta upp en metod för ELISA-analys av serumprover, för att 

kunna analysera om patienter med CD eller UC har ökade halter av neutraliserande 

antikroppar mot tumörnekrotisk faktor/TNFα i serum jämfört med friska kontroller.  

I studien analyserades 60 patientprover; 30 från patienter med CD, 30 från patienter med UC, 

för ökade halter av anti-TNFα antikroppar i serum jämfört med friska blodgivare med ELISA-

teknik.  

De erhållna resultaten visade att det fanns ökad antikroppsreaktivitet mot TNFα framförallt 

hos UC patienter men även till viss del hos CD patienter. Vi kunde dock inte neutralisera 

dessa antikroppar med löslig rTNF. Med detta provmaterial kan man konstatera att ELISA-

metoden har fungerat bra och det var också syftet med projektet. Man kan även konstatera att 

det är viktigt att säkerställa att det man mäter är specifikt för det man söker.  
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FÖRKORTNINGAR 

 

ABC- AP     Avidin biotin complex- Alkaliskt fosfatas 

APC             Antigenpresenterande celler   

BSA             Bovint serumalbumin  

CD               Crohns Disease (på svenska Crohn´s sjukdom) 

FI                 Friska individer  

HLA            Human leucocyte antigen 

IBD              Inflammatory Bowel Disease  

IL                 Interleukin   

PBS             Phosphate Buffered Saline  

PBST           Phosphate Buffered Saline-Tween  

PBSAT        Phosphate Buffered Saline-Tween-BSA 

rTNF            Rekombinant tumörnekrotisk faktor  

TNFR           Tumörnekrotisk faktor-receptor  

TGF             Transforming growth factor 

Th                T hjälparceller   

TNF             Tumörnekrotisk faktor  

Treg             Regulatoriska T celler  

UC               Ulcerös kolit  
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1. INTRODUKTION  

 

1.1 Inflammatorisk tarmsjukdom 

Inflammatorisk tarmsjukdom/IBD är en grupp kroniska sjukdomar som kännetecknas av 

inflammation i någon del av mag-tarmkanalen.
1 

Sjukdomarna är vanligare i västvärden
2
 med 

en incidens på 10-200 fall per 100 000 invånare/år.
2 

Den ökade incidensen i västvärlden anses 

bero på minskad exponering av smittsamma sjukdomar som leder till defekt mognad av 

regulatoriska T celler/Treg och antigenpresenterande celler/APC.
3
 Uppkomstmekanismen för 

IBD är okänd men ärftlighet och immunologiska processer spelar en betydande roll för 

patogenesen av sjukdomarna.
1 

Olika faktorer av betydelse för utvecklingen av IBD har 

identifierats, framför allt ökad interaktion mellan slemhinnans immunförsvar och tarmfloran 

har fått ökad bärkraft.
4
 Detta kan bero på en genetisk störning i värdens immunsvar

3,5-10 
eller 

defekt i epitelbarriären.
10 

Även om man inte funnit något specifikt utlösande antigen, framgår 

det alltmer att enteropatogena mikroorganismer kan utlösa kroniska inflammatoriska svar hos 

en genetiskt mottaglig individ.
6
 Flera förslag till övriga miljöfaktorer har förts fram och de 

starkaste bidragande miljöfaktorerna är cigarettrökning och blindtarmsoperation.
 9

 

Cigarettrökning har en negativ effekt vid Crohns sjukdom/CD men skyddande effekt vid 

ulcerös kolit/UC. Patienter som genomgått blindtarmsoperation pga. blindtarmsinflammation 

löper lägre risk att utveckla UC men har en något ökad risk att drabbas av CD.
9
 Sjukdomarna 

debuterar oftast i ung ålder och även barn kan drabbas, vilket ofta leder till invalidiserande 

sjuklighet och täta återfall som har stor påverkan på utbildning, socialt, yrkes- och 

familjeliv.
12 

 

1.2 Typ av inflammatoriska tarmsjukdomar 

Crohns sjukdom och ulcerös kolit är de två mest kända sjukdomarna som båda går under 

samlingsnamnet IBD.   

1.2.1  Crohns sjukdom  

CD är en inflammation som kan förekomma var som helst i mag-tarmkanalen, från mun till 

anus. Den vanligaste lokalisationen är inflammation i den distala delen av tunntarmen, 

tillsammans med inflammation i tjocktarmen. Vid CD är inflammationen transmural, dvs. går 

igenom hela tarmväggen.
13

 Den kännetecknas av återkommande skov och någon definitiv bot 
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för sjukdomen finns ännu inte.
3,13,14 

Sjukdomen är något vanligare hos kvinnor
12 

med en 

incidens och prevalens på cirka 5-9 fall respektive >210 individer per 100 000 invånare/år i 

Sverige.
15

 Buksmärtor och diarré är de vanligaste symtomen vid CD. En annan typisk 

manifestation hos CD-patienter är tendensen till abscess- och fistelbildning.
3,10 

1.2.2 Ulcerös kolit  

Sjukdomen engagerar i varierande grad i kolon, främst i rektum. Vid UC är inflammationen 

ofta begränsad till slemhinnan. Förloppet är kroniskt med intermittenta skov. Sjukdomen är 

lika vanlig hos män och kvinnor.
3,11

 Den årliga incidensen och prevalensen för UC är cirka 5-

13 fall respektive > 400 individer per 100 000 invånare i Sverige.
14

 Symtomen liknar CD även 

om fistelbildning inte sker vid UC.
10

 Blod i avföringen är ett kardinalsymtom vid UC. I cirka 

hälften av fallen inflammeras hela kolon vilket kan leda till livshotande tillstånd. Vid både UC 

och CD förekommer ofta besvär från andra organ, s.k. extraintestinala manifestationer som 

ögoninflammationer, ledsymtom samt hudsymtom.
3,7

 CD och UC patienter har även ökad risk 

för att få kolorektal cancer.
15 

 

1.3 Immunologiskt perspektiv vid IBD 

Vid IBD betraktas inte främmande infektiösa agens som den direkta sjukdomsorsaken utan 

sjukdomen anses vara immunologiskt medierad vilket omfattar auoimmunitet eller någon 

form av avvikelse i immunförsvaret.
7
 Enligt rådande uppfattning kan ökat immunsvar mot den 

bakteriella floran i tarmen leda till utveckling av sjukdomen.
 4

   

1.3.1 Avvikelser i immunförsvaret 

IBD orsakas av någon form av avvikelse i immunsystemet, både systemiskt och lokalt i 

tarmslemhinnan. Inflammation i tarmslemhinnan kan uppstå pga. en obalans mellan T hjälpar 

(Th)1-och Th2 
3,7,13

samt alltför kraftig effektor-T-cellsfunktion eller bristfällig funktion hos 

de regulatoriska T-cellerna (Fig.1).
3
 Inflammation i tarmslemhinnan karakteriseras av ökad 

produktion av bland annat cytokiner och tillväxtfaktorer.
8
 Cytokiner produceras av aktiverade 

immunceller och bidrar till inflammatoriska processer
16

 genom att påverka utveckling, 

differentiering och reglering av immunceller. Därför tros avvikelser i cytokinproduktionen ha 

en central roll i utveckling av autoimmunitet.
17
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Cytokiner kan ha pro-inflammatoriska (t.ex.interleukin/IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, 

tumörnekrotisk faktor (TNF) eller anti-inflammatoriska (t.ex. IL-4, IL-10, IL-11) funktioner. 

Störd balans mellan dessa cytokiner förekommer hos IBD patienter
16,17

vilket ger upphov till 

olika cytokinmönster beroende på typ av IBD. Vid CD ses ett Th1 svar
810,13,16

 med ökad 

produktion av IL-2,
16,17

IL-12,
6
 IL-18 och interferon (IFN) γ.

7
 Däremot är UC associerad med 

ett blandat Th1 och Th2 svar med bland annat hög produktion av både IFN γ och IL-13.
8,10,16

 

Vid UC ses även ökade nivåer av IL-8 i inflammerad tarmslemhinna. IL-8 nivån i kolon 

korreleras med makroskopisk grad av lokal inflammation, särskilt hos UC patienter där 

mängder av neutrofiler återfinns i krypt-abscesser. Det har även förslagits att IL-8 samt IL-1 

och TNFα som stimulerar produktion av IL-8, kan mediera infiltration av neutrofiler i 

tarmväggen vid IBD.
16

  

 

 

 

Figur 1. Obalans i homeostas.                                                                                                    

Inflammation i tarmslemhinnan orsakas av obalans mellan effektor- och regulatoriska T celler. 

Effektor T-cellerna kan vara för många eller Treg kan vara för få.
 
Bild hämtad från referens 2.   

 

Bland de pro-inflammatoriska cytokinerna har TNFα ett brett spektrum av biologiska effekter 

som har betydelse för IBD.
8,18,19 TNF är mycket viktig cytokin för hematopoes, skydd mot 

bakterieinfektioner, immunövervakning och tumörregerssion. TNF är en autokrin 

tillväxtfaktor för många tumörer. Det kan aktivera makrofager, främja utsläpp av andra pro-

inflammatoriska mediatorer och gynna invandring av nya inflammatoriska celler i 

slemhinnan.
8
 Dessutom aktiverar TNFα olika mekanismer som kan leda till nekrosis/ 

apoptos
20 

samt morfologiska förändringar som uppstår vid IBD (Fig.2).
8,21 

De morfologiska 
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förändringarna innefattar epitelskada i kolon, aktivering av endotelceller och nedbrytning av 

extracellulär matrix.
19

 En epitelskada i kolon kan orsakas av TNFα genom att stimulera 

uttrycket av Human leukocyte antigen/HLA klass I på epitelceller och, därmed kan 

epitelcellerna attackeras av cytotoxiska T-celler.
21 

TNFα stimulerar även tarmens fibroblaster 

att syntetisera matrix-metalloproteaser (MMP) som sakta bryter ned matrix.
8,19  

Förut trodde man att TNF var en ensam molekyl men nu vet man att den tillhör en superfamilj 

av cytokiner med mycket varierande funktioner. Hela familjen är homo (några hetero)-

trimerer som visar struktur av proteiner, baserat på aminosyra sekvensen. TNFα utövar sin 

effekt genom att binda till TNF-receptorer/TNFR som finns i två isoformer; TNFR-1 och 

TNFR-2 med molekylvikt på 55kDa (p55) respektive 75kDa (p75).
19,20 

Receptorn ingår i stor 

familj och receptorerna finns på alla celler utom erytrocyter. Den Klyvs av menbranbundet 

metalloproteinas till 3 stycken 17 kD(51kD) löslig homotrimer.
19,20

 Båda lösliga TNF 

receptorerna hämmar bindning av TNF till sina membranbundna receptorer och därmed 

minskar den biologiska effekten av TNF.
22

 Vad gäller TNFα halter hos IBD patienter finns 

det motsägande information där vissa studier kunde visa ökade nivåer av TNF
14,21,23

 medan 

andra inte kunde upptäcka ett ökat uttryck av TNF.
24 

Oavsett svårigheten att upptäcka ökade 

TNF-nivåer i tarmslemhinnan hos IBD patienter har specifika anti-TNF terapier testats (se 

sektion 1.4).  

 

 

Figur 2. TNFαs roll för de morfologiska förändringarna som uppstår vid IBD.                        

TNFα bidrar till strikturbildning, nedbrytning av matrix och epitelskada. Bild hämtad från referens 19. 
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1.3.2 Autoimmunitet 

Med tanke på immunförsvarets komplexitet och dess potential att även framkalla skada, är det 

självklart att immunsystemet verkar under noggrant reglerade villkor. En viktig form av 

reglering gäller att förebygga att immunförsvaret reagerar mot den egna vävnaden. Av olika 

anledningar blir denna reglering ibland bristfällig och medför att immunsvaret reagerar mot 

kroppsegna ämnen, så kallad autoimmunitet.
22

  

Det klassiska kriteriet för att definiera autoimmun sjukdom innefattar förekomst av 

polyreaktiva B-cells- och T-cells-kloner, där både antikroppar och T-celler är specifika mot 

autoantigen. Även om det uppträder autoimmun reaktivitet hos IBD patienter, har inget 

specifikt autoantigen påvisats.
7
 Den första indikationen på immunsystemets engagemang vid 

IBD var förekomst av autoantikroppar och cytotoxiska lymfocyter riktade mot epitelceller i 

kolon hos UC patienter.
 7

 Sedan dess har antikroppar riktade mot en rad möjliga autoantigen 

inklusive lymfocytantigen, cytoskelettproteiner och kardiolipin upptäckts i cirkulationen hos 

IBD patienter.
7
 

Förutom autoantikroppar mot epitelceller har två andra typer av antikroppar upptäckts, vilka 

är perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibodies (pANCA) och anti-Saccharomyces 

cerevisiae antikroppar (ASCA). Förekomst av pANCA är starkt kopplad till UC medan 

förekomst av ASCA återfinns i hög utsträckning hos patienter med CD. En kombinerad 

mätning av pANCA och ASCA kan bidra till differentialdiagnos av de två formerna av IBD.
7
  

Antikroppar mot cytokiner förekommer vid autoimmuna sjukdomar och 

infektionssjukdomar.
25,26 

Tidigare studier har visat att det finns neutraliserande antikroppar 

mot Transforming growth factor/TGF-β, IL-2 och IL-10
29 

hos IBD patienter, vilket tyder på 

att IBD inte är en homogen sjukdom utan associerad till en rad olika immun avvikelser. Anti-

cytokin autoantikroppar är lätt mätbara i serum och kan påverka cytokin funktioner.
29

 Vad 

dessa antikroppar har för uppgift är oklar men det finns hypoteser om att autoantikroppar kan 

fungera som carrier protein för cytokiner och därmed kan cirkulationstiden förlängas för 

cytokinerna från minuter till timmar.
29 

Autoantikropparna kan dels hämma, dels stimulera 

andra cytokiner. Vissa men inte alla anti-cytokin antikroppar har neutraliserande effekt.
28,30
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1.4  Anti-TNFα antikroppar och behandling av IBD 

Baserat på ökade nivåer av pro-inflammatoriska cytokiner vid IBD har specifika anti-cytokin 

terapier utvecklats.
16 

Anti-TNF terapier används som en vanlig behandling av IBD exempelvis 

infliximab (Remicade) och adalimumab (Humira). Infliximab (IFX) som är en monoklonal 

antikropp mot TNF har visat framgång även om verkningsmekanismen inte är helt klarlagd. 

Effekten av IFX kan inte enbart förklaras genom neutralisation av TNF eftersom andra TNF-

neutraliserande ämnen som lösliga TNF-receptorer (t.ex. Etanercept) varit mindre effektiva.
30

 

Däremot tros den huvudsakliga verkningsmekanismen av IFX vara induktion av apoptos hos 

aktiverade T celler.
 30 

Eftersom adalimumab är en helt human monoklonal antikropp, är den 

mindre immunogen än IFX.
 30

  

 

1.5 Enzyme-linked immunosorbent assay 

Enzyme-linked immunosorbent assay/ELISA är en analysteknik som används för att 

kvantifiera och påvisa närvaro av antikroppar/antigen. Den kombinerar specificitet (genom 

antikroppar) med känslighet (genom enzymer). ELISA-tekniken uppfanns av Peter Perlmann 

och Eva Engvall vid Stockholms Universitet i Sverige under 1960-talet.
31

 Utveckling av 

denna metod har gått framåt med tiden och principen för immunoassayen utnyttjas idag för 

kliniska och analytiska undersökningar i hela världen. 

Det finns olika typer av ELISA-teknik där indirekt ELISA är en av de vanligaste metoderna 

som används för att kvantifiera antikroppar. Analysen börjar med att man beklär en 

mikrotiterplatta med ett antigen. Därefter blockeras alla fria ytor i mikrotiterplattan för att 

förhindra ospecifika bindningar. Blockeringen görs genom att tillsätta en viss koncentration 

av ett obesläktat protein. Eventuella antikroppar som finns i prover detekteras sedan med 

enzym-konjugerade anti-immunoglobulin/IgG antikroppar. Sedan framkallas en färgprodukt 

efter substrat-enzym reaktion och färgintensiteten mäts med hjälp av spektrofotometer(Fig. 

3).
24

 

Val av en lämplig mikrotiterplatta är det första steget för att kunna tillämpa principen för 

immunoassayen. En mikrotiterplatta bör ha en viss bindingskapacitet där coefficient 

variationen/CV inte ska överstiga 10 % mellan plattor. Vid användning av ELISA är det 

oerhört viktigt att optimera spädningar och koncentrationer för att få bättre signaler. Prover 
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och sekundära antikroppar kan spädas med olika koncentrationer av spädningsvätska t.ex. 

Bovint serum albumin/BSA-fosfatbuffrad koksaltslösning/PBS-Tween. Buffert som används 

för att blanda antigen i bör vara fri från andra proteiner som kan konkurrera för plats i 

brunnarna.
32

 

Det finns både fördelar och nackdelar med ELISA-teknik. Det är enkelt att utföra, har hög 

känslighet eftersom den tillämpar enzym-substrat reaktioner. Man kan få kvantitativa data 

pga. färgutvecklingen som kan mätas spektrometriskt och datan kan analyseras statistiskt. 

Metoden är mångsidig eftersom man kan kombinera primär antikropp framställd från en art 

med enzym-konjugerad sekundär antikropp från samma eller annan art. Separation av bundna 

och obundna reaktanter sker genom enkla tvättningssteg. Dessutom kan man analysera flera 

prover samtidigt varför metoden är ekonomisk med tanke på analystiden. Men metoden är 

tidskrävande vid analys av enstaka prover. Nackdelen med indirekt ELISA är att det kan 

förekomma korsreaktivitet hos den sekundära antikroppen, vilket kan leda till icke-specifik 

signal. Dessutom behövs ett extra inkubationssteg vid indirekt ELISA till skillnad från direkt 

ELISA där man använder inmärkta antikroppar redan vid första steget.
34 

 

 

Figur 3. Indirekt ELISA-teknik.                                                                                                          
En mikrotiterplatta bekläds med antigen och specifika primära antikroppar binder in till antigenet som 

sedan detekteras mha enzym-inmärkta sekundära antikroppar. Slutligen framkallas en färgprodukt 

efter substrat-enzym reaktion. Bild hämtad och modifierad från referens 34.   

 

1.6  Undersökningens mål  

Syftet med detta projekt var att sätta upp en metod för ELISA-analys av serumprover, för att 

kunna analysera om patienter med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit har ökade halter av 

neutraliserande antikroppar mot TNFα i serum jämfört med friska kontroller.  
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2 MATERIAL OCH METOD  

 

2.1 Provmaterial  

Undersökningen utfördes med tidigare nedfrusna sera från CD och UC patienter från 

Gastroenterologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Till studien användes 

totalt 60 serumprover; 30 med CD och 30 med UC (Tabell 1). Dessa patientgrupper valdes 

efter vissa kriterier; kön, rökvanor och kirurgiska ingrepp, dvs. hälften män och hälften 

kvinnor från respektive diagnos, icke-rökare och icke- kolektomerad. Som friska kontroller 

användes serumprover från 15 friska blodgivare från Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ.   

 

Tabell 1. Provmaterial som användes för undersökning av antikroppar riktade mot TNFα i serum.  

Parametrar                   j= ja, n= nej, o= okänd  

                                          K= kvinna, M= man 

                  p= proktit, d= distal kolit, k= kraftig kolit 

                s= strikturerande, g= genomträngande 

                i= icke-genomträngande & icke-strikturerande 

Antal   

Diagnos: UC   30 

               CD   30 

Könsfördelning i resp. diagnos:         K/M 15/15 

 Rökvanor vid diagnos                        j/n   0/60 

1:a grads släktingar med IBD:            j/n/o  11/48/1 

Primär skleroserande kolangit:            j/n   3/57 

Kolektomerad vid UC                          j/n   0/30 

Utbredning vid UC diagnos                 p/d/k  7/9/14 

Perianala fistlar vid CD:                       j/n                                      6/24 

Beteende vid CD diagnos                     i/s/g/o  17/8/4/1 

Diagnos årtal                                      1965-2007  
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2.2  ELISA 

Förekomst av antikroppar mot TNFα i serum hos IBD patienter analyserades med hjälp av 

ELISA-teknik. 96-håls mikrotiterplattor (Maxisorp F96; Nunc, Roskilde, Danmark) coatades 

med 50ng/ml rekombinant TNFα utan carrier protein (R&DSystems, Abingdon, England) i 

sterilt PBS i volymen 100 μl/brunn och inkuberades över natt i rumstemperatur (RT) i fuktig 

kammare. Efter inkubationen tvättades plattorna tre gånger med PBS, med plattvätt (Anthos 

fluido, Wals/Salzburg, Österrike). Därefter blockerades de fria ytorna på plattorna genom att 

inkubera med 200 μl/brunn av PBS innehållande 5 % BSA (Sigma, St.Louis, MO, USA) i en 

timme vid 37°C. I analysen användes även ocoatade brunnar dvs. det innehöll inget TNFα. 

Efter tre tvättar med PBS innehållande 0,05 % Tween 20 (PBST) tillsattes serum från 

patienter eller kontroller spädda 1:10,1:50 eller 1:100 i PBS Tween innehållande 0,1 % 

alternativt 2 % BSA (PBSAT)som dubbelprover i en volym av 100 μl/brunn. Varje serumprov 

tillsattes i både coatade och ocoatade brunnar. Som blank användes både coatade och 

ocoatade brunnar med 0,1 % alternativt 2 % PBSAT i volymen 100 μl/brunn. Efter inkubering 

med sera över natt vid 4°C alternativt en timme vid 37°C, tvättades plattorna återigen tre 

gånger med PBST. Därpå detekterades bundna antikroppar från serat med 5μg/ml biotinylerad 

anti-human IgG (γ-kedje specifik, Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA). Efter två 

timmars inkubering i RT tvättades plattorna för att sedan tillsätta avidin-biotin alkalisk 

fosfatas komplexet/ABC-AP (Vector Laboratories). ABC-AP späddes enligt tillverkarens 

instruktioner med PBS i volymen 100 μl/brunn och inkuberades i RT. Plattorna tvättades 

återigen tre gånger med PBST innan framkallningen med 1mg/ml p-nitrophenyl fosfat 

(Sigma) som substrat löst i etanolaminbuffert (pH 9,8) i volymen100 μl/brunn . Därefter 

inkuberades plattorna vid 37° C och optiska densitet/OD-värdena avlästes vid 405 nm efter 

10, 20, 30 och 40 minuter med en plattläsare (Multiskan Ascent, Stockholm, Sverige). 

Absorbansvärdena är direkt proportionella mot kvantiteten av antikroppar som finns i serat.  

 

2.3 Neutralisations-analys 

De 10 serumprover med högst OD-värde användes för neutralisations-analys. Alla 

serumprover spädda 1:50 i 2 % PBSAT preinkuberades med 500ng/ml, 100ng/ml och 

10ng/ml rTNFα spätt i 2 % PBSAT i en timme vid 37° C. Efter preinkubering med rTNF 

tillsattes proverna i volymen 100 μl/brunn i coatade brunnar som duplikat. Proverna 
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behandlades på samma sätt som beskrevs ovan (se sektion 2.2). Som blank användes både 

coatade och ocoatade brunnar med 2 % PBSAT i volymen 100 μl/brunn. 

 

2.4 Statistisk Bearbetning  

Om inte annat redovisas bearbetades datamaterialet enligt nedanstående procedur. 

Medelvärdet av absorbansvärdena för blank 1 (coatade brunnar med enbart spädningsvätska) 

subtraherades från varje provs absorbansvärden. Medelvärdet av absorbansvärdena för blank2 

(ocoatade brunnar med enbart spädningsvätska) subtraherades från absorbansvärdena för 

ocoatade brunnar (med serumprover men utan rTNF). Sedan beräknades differensen mellan 

dessa för respektive serumprov och data bearbetades vidare i Excel program. Statistisk analys 

av data utfördes med hjälp av students t-test och datamaterial jämfördes mellan två grupper 

med 5 % signifikans nivå.    
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3 RESULTAT  

 

För att mäta anti-TNFα IgG antikroppar i serum analyserades provmaterial från 30 CD- och 

30 UC patienter samt 15 friska individer med ELISA. Antikroppar riktade mot rTNFα 

kvantifierades för CD och UC patienter samt friska individer (Fig. 4). Resultatet visade att det 

fanns högre antikroppsreaktivitet mot rTNFα hos både UC och CD patienter jämfört med 

friska individer. Det visade också att det fanns skillnad mellan UC och CD patienter vad 

gäller antikroppsreaktiviten mot rTNFα i serum, det vill säga det erhölls högre 

antikroppsreaktivitet vid UC jämfört med CD. Resultaten visade att det var 17 individer av 30 

med UC som hade absorbansvärden över friska individer och medelvärdet i gruppen var 0,836 

jämfört med friska individer som hade ett medelvärde på 0,251. Medan det för CD patienter 

var 10 individer av 30 som hade absorbansvärden över FI och medelvärdet i gruppen var 

0,428. Statistisk analys visade signifikant skillnad mellan UC patienter och friska individer 

samt mellan UC- och CD patienter (p ≤ 0,05). Däremot fanns ingen skillnad mellan CD 

patienter och friska individer som var statistisk signifikant.  

 

 

Figur 4. Antikroppsnivåer mot TNFα i serum hos UC- och CD patienter samt friska individer (FI) 

mätt med ELISA-teknik.  Punktlinjerna visar det högsta OD-värdet hos FI och de heldragna linjerna 

visar medelvärdet i varje grupp. Varje punkt representerar en individ. Statistisk analys utförd med 

students t-test.   

 



16 

 

Det är vanligt att man har antikroppsreaktivitet även mot BSA i humant serum och därför 

undersöktes det i provmaterialen som ingick i detta projekt (Fig. 5). Resultatet för statistisk 

analys visade att det fanns lika hög antikroppsreaktivitet mot BSA (som användes i 

blockeringslösningen samt spädningsvätskan) i serum både vid UC och CD. Mängden anti-

BSA antikroppar bestämdes även hos friska individer och antikroppsmängden jämfördes med 

mängden i serum från UC- och CD patienter . Antikroppsreaktivitet mot BSA fanns även hos 

friska individer men i mycket lägre utsträckning jämfört med UC- och CD patienter. Statistisk 

analysen visade att skillnaden i antikroppsreaktivitet mot BSA mellan UC patienter och friska 

individer samt CD patienter och friska individer var signifikant (p ≤ 0,05). 

 

 

 

Figur 5. Antikroppsreaktivitet mot BSA mättes i serum hos CD- och UC patienter samt friska 

individer (FI). Därmed gjordes en jämförelse mellan IBD patienter och FI. De heldragna linjerna visar 

medelvärdet i varje grupp och varje punkt representerar en individ. Statistisk analys utförd med 

students t-test.   

 

Absorbansvärden från BSA var generellt höga och därför subtraherades dessa värden från 

absorbansvärdena för rTNFα för varje prov (Fig.6). Resultatet visade att det fanns ökade 

halter av anti-TNFα antikroppar i serum hos UC- och CD patienter jämfört med friska 

individer. Det visade även att det fanns skillnad mellan UC- och CD patienter i 

antikroppsreaktiviteten mot rTNFα, med högre antikroppsreaktivitet vid UC än CD. Men 

skillnaden i antikroppsreaktivitet mot rTNFα var inte statistiskt signifikant mellan IBD 
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patienter och friska individer. Vid UC var det 9 individer av 30 som hade absorbansvärden 

över det högsta värdet för friska individer och medelvärdet i gruppen var 0,238 jämfört med 

friska individer som hade ett medelvärde på 0,055. Resultatet för CD patienter visade att det 

var 3 individer av 30 som hade absorbansvärden över friska individer och medelvärdet i 

gruppen var 0,053. 

 

 

Figur 6. Anti-TNFα antikroppar mättes hos UC, CD samt friska individer (FI) med ELISA-teknik. 

Punktlinjerna visar det högsta OD-värdet hos FI och de heldragna linjerna visar medelvärdet i varje 

grupp. Varje punkt representerar en individ. Statistisk analys utförd med students t-test.   

 

För att se om olika spädningsfaktorer kunde påverka antikroppshalterna i serum jämfördes 

absorbansvärden för 1/10 och 1/100 spädningar (Fig.7). Resultatet visade att antikroppshalten 

späddes ut med ökad spädningsfaktor i respektive grupp, det vill säga vid 1/100 spädning 

erhölls lägre absorbansvärde jämfört med 1/10 spädning. 
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Figur 7. Anti-TNFα antikroppar mättes i serum med två olika spädningsfaktorer hos UC- och CD 

patienter samt friska individer (FI). Absorbansvärden från BSA subtraherades från absorbansvärden 

från rTNFα och BSA för varje prov. De heldragna linjerna visar serumprov för en individ med 1/10 

och 1/100 spädningar och varje punkt representerar en individ.  

 

För att se om olika koncentrationer på spädningsvätska (PBSAT) kan öka skillnaden mellan 

sjuka och friska (Fig. 8) späddes serumprover och anti-humant IgG antikroppar med 2 % - 

och 0,1 % PBSAT. Statistisk analys visade att det inte fanns någon skillnad mellan friska och 

sjuka som var statistisk signifikant vad gäller användandet av olika koncentrationer på 

spädningsvätska. I princip påverkade det inte absorbansvärdena i IBD-patienterna medan de 

friska individerna fick betydligt högre absorbans med 0,1 % jämfört med 2 % BSA(p ≤ 0,05).  

 

Figur 8. Anti-TNFα antikroppar mättes i serum med två olika koncentrationer på spädningsvätskan 

hos IBD patienter och friska individer (FI). Staplarna visar medelvärdet med standardavvikelse för 

OD-värden vid spädning av serumprover 1/50 i 0,1 % respektive 2 % BSA spädningsvätska för 

respektive grupp. . n= 30 i UC respektive CD, n=15 i FI. Statistisk analys utförd med students t-test.  
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Försök att neutralisera anti-TNFα antikroppar med olika koncentrationer av rTNFα gjordes 

med de 10 serumproverna med högst absorbans (Fig. 9). Resultatet visade högre 

absorbansvärde vid försök till neutralisation med 500 ng/ml rTNF och lägre absorbansvärde 

vid 100ng/ml rTNF. Vid 10ng och 0 ng/ml(obehandlat) rTNF erhölls lika höga 

antikroppshalter i serum.  

 

Figur 9. Anti-TNFα antikroppar mättes i serum som preinkuberades med tre olika koncentrationer av 

rTNF samt ett obehandlat prov(0 ng/ml). Staplarna visar medelvärdet och standardavvikelse för OD-

värden vid neutralisations-analysen. n=10 för varje grupp 
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4 DISKUSSION  

 

I den här studien sattes en ELISA-metod upp för att kunna undersöka om det förekommer 

ökade halter av neutraliserande antikroppar mot TNFα i serum hos CD- och UC patienter 

jämfört med friska kontroller.  

Utifrån resultatet kunde ökad antikroppsreaktivitet mot TNFα ses hos UC patienter samt till 

viss del hos CD patienter jämfört med friska kontroller. Men vi kunde inte neutralisera dessa 

antikroppar med löslig rTNF enligt resultaten från neutralisations-analysen. Denna analys 

utfördes för att bekräfta specificiteten av antikroppar mot rTNFα. De förväntade resultaten 

från neutralisations-analysen var sjunkande antikroppshalter i serum som preinkuberades med 

hög koncentration av rTNFα och vice versa. Trots resultaten från neutralisations-analysen kan 

man inte utesluta att det finns antikroppar mot TNFα hos IBD patienter pga. att 

neutralisations-analysen kanske inte fungerat som det ska. Icke-fungerande neutralisations-

analys kan bero på att serumantikropparna mot TNF band effektivare till rTNFα som bundit in 

till plattan än lösligt rTNFα. Detta skulle t.ex. kunna bero på förändringar i konformationen 

av plattbundet rTNF. Tidigare studier har visat att det finns neutraliserande antikroppar mot 

TGF-β, IL-2, IL-10 
28 

och TNFα
32 

hos vissa IBD patienter. Men i dessa studier ingick inga 

neutralisations-analyser som kunde bekräfta att det de mätte var antikroppar riktade mot TGF-

β, IL-2, IL-10 och TNFα i serum. Därför kan resultaten från dessa studier vara mindre 

tillförlitliga.  

Enligt Thomas Skogh, Linköpings Universitetet(personlig kommunikation) finns 

antikroppsreaktivitet mot BSA som användes i blockeringslösningen samt spädningsvätskan i 

humant serum. Resultaten från denna studie visar att det fanns antikroppsreaktivitet mot BSA 

och hänsyn togs vid beräkningen av OD-värdena för anti- TNFα antikroppar för att få ett 

tillförlitligt resultat. Antikroppsreaktiviteten mot BSA bestämdes genom att ha ocoatade 

kontroller, dvs. brunnar med enbart blockerings- samt spädningsvätska. I de ovan nämnda 

studierna
27,28,32

 ingick inte heller några kontroller för att undersöka antikroppsreaktivitet mot 

blockeringsvätska, vilket gör att resultaten i dessa studier kan vara mindre trovärdiga. I dessa 

studier
27,28,32

 användes kalvserum från nyfödd kalv som blockeringsvätska som naturligt 

innehåller bovint serumalbumin (BSA), men även många andra proteiner vilka antikroppar i 

humant seum kan vara riktade mot. Man skulle även kunna försöka med andra 
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blockeringsproteiner såsom skummjölkpulver, för att se om den ospecifika reaktiviteten skulle 

minska. 

Enligt en studie av Ebert et al.(2008) svarar inte IBD patienter med förekomst av 

neutraliserande anti-TNFα antikroppar på behandling med Infliximab (IFX) behandling. Att 

neutralisera TNFα är därför sannolikt en, av flera, viktiga verkningsmekanismer för IFX vars 

effekt därmed skulle vara minskad i närvaro av naturliga neutraliserande TNFα antikroppar.
32 

I detta arbete användes inte någon positiv kontroll, humana anti-human TNFα antikroppar 

pga. att de inte är kommersiellt tillgängliga och jag lyckades inte att hitta något forskningslab 

som hade positivt serum under min laborationstid. Trots avsaknad av positiv kontroll 

fungerade metoden bra eftersom det gav svar hos både sjuka och friska individer. Förekomst 

av anti-TNFα antikroppar är kanske ett normalt fenomen hos alla vuxna individer, men att 

några procent av patienterna har högre nivåer. Denna studie visade att det fanns högre 

antikroppsreaktivitet hos IBD patienter än friska individer även om vi inte kunde neutralisera 

antikropparna. Nästa steg i detta projekt skulle kunna vara att bestämma den totala 

antikroppshalten hos IBD patienter och jämföra med friska kontroller utan att ta hänsyn till 

antikroppars specificitet mot ett visst antigen. 

Serumprover och anti- human IgG antikroppar späddes med olika koncentrationer av PBSAT 

och resultatet visade att det i princip inte påverkade absorbansvärdena i IBD-patienterna, 

medan de friska individerna fick betydligt högre absorbans med 0,1 % jämfört med 2 % BSA. 

De lägre absorbansvärdena med 2 % PBSAT hos friska individer skulle kunna förklaras med 

att den ökade BSA koncentrationen i spädningsvätskan medför att fler BSA-specifika 

antikroppar binder in till BSA i spädningsvätskan, vilket därmed leder till minskad inbindning 

av antikroppar mot BSA i blockeringsvätskan/plattan. Däremot var det inte större skillnad hos 

IBD patienter om man använde 2 % - eller 0,1 % PBSAT som spädningsvätska.  

Vid undersökningar av anti-cytokin antikroppar kan lösliga cytokinreceptorer vara möjliga 

felkällor i analysen. Normalt förekommer lösliga cytokinreceptorer så kallade cytokin 

inhibitorer/antagonister i serum och ett exempel kan vara lösliga TNF receptorer. Dessa 

receptorer har en förmåga att binda till TNF och därmed förhindrar bindningen av anti-TNFα 

antikroppar.
23 

En förklaring till den icke-fungerande neutralisations-analysen i denna studie 

skulle kunna därför vara förekomsten av lösliga TNF receptorer i serum.  
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4.1. Slutsats 

Resultaten från den här studien visade att det fanns antikroppsreaktivitet mot rTNF hos IBD 

patienter trots att vi inte kunde neutralisera dessa antikroppar med löslig rTNF. Med detta 

provmaterial kan man konstatera att ELISA-metoden har fungerat bra och det var också syftet 

med projektet. Man kan även konstatera att det är viktigt att säkerställa att det man mäter är 

specifikt för det man söker.  
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