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Förord

Jag vill tacka alla som hjälp till under genomförandet av detta arbete. Stort tack till alla i 
fagocytgruppen, vid institutionen för reumatologi och inflammationsforskning vid Göteborgs 
universitet. Ni har på olika sätt varit till stor hjälp för mig under mitt arbete. En del genom att 
lära mig olika tekniker som har använts under arbetet, andra för att de gett mig råd om hur jag 
skulle gå vidare med mitt arbete och att ni funnits där för att svara på frågor.  
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Sammanfattning

De neutrofila granulocyterna ingår i det icke specifika immunförsvaret och fagocyterar 
mikroorganismer och rester från kroppens egna celler. Neutrofilen innehåller fyra olika typer 
av granula, som vid aktivering av cellen kan uppregleras till plasmamembranet. Proteinet 
dysferlin har bevisats förekomma i membranet i en del av dessa granuler. Det tros ha en roll i 
membran fusion och underhåll av membranet. 

Dysferlin är ett transmembrant protein av typ II, och proteinet saknas i funktionellt tillstånd 
vid sjukdomstillstånden Limb-Girdle muskeldystrofi 2B och Miyoshi myopati. I arbetet 
kommer en metod att utvecklas som skall användas till att studera proteinet dysferlin hos de 
neutrofila granulocyterna vid olika funktionella tillstånd. Mängden dysferlin i 
plasmamembranet hos oaktiverade och aktiverade celler jämförs också i arbetet. 

Antikroppar har använts för att märka in dysferlinet. En primär antikropp som binder till 
proteinet och en sekundär antikropp som binder till den primära. Den sekundära antikroppen 
har en fluorescent färg konjugerad. För analyserna har en FACS som ger diagram över 
fluorescenssignalen använts och ett konfokalmikroskop som avbildar cellen i olika skikt, vilka 
kan användas för att ta fram en tredimensionell bild av cellen. 

Både intracellulär och extracellulär inmärkning av dysferlin har gjorts och olika parametrar 
har varierats mellan försöken. FACS analyserna har visat på att dysferlin möjligtvis skulle 
kunna finnas i små mängder i plasmamembranet hos oaktiverade celler. Mängden dysferlin i 
plasmamembranet ökar vid aktivering av cellen, till följd av uppreglering av granula. Studier i 
konfokalmikroskopet har visat på att dysferlin finns i cellmembranet hos aktiverade celler och 
att det finns lokaliserat till cytoplasman hos oaktiverade celler. 

Nyckelord: 

Dysferlin, Neutrofila granulocyter, FACS, Konfokalmikroskop
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Abstract

The neutrophilic granulocytes are a part of the non-specific immune system and phagocyte 
microorganisms and residues from the body's own cells. Neutrophils contain four types of 
granules, which can be upregulated to the plasma membrane when the cell is activated . The 
protein dysferlin has been shown to exist in the membrane of some of these granules. It is 
believed to have a role in membrane fusion and maintenance of the membrane.

Dysferlin is a transmembrane protein of type II, and the protein is missing in functional state 
in the disease conditions Limb-girdle muscular dystrophy 2B and Miyoshi myopathy. The 
aim of this work is to develope a method which will be used for studies of dysferlin in the 
neutrophilic granulocytes at various functional states and to compare the amount of dysferlin 
in the plasma membrane of unactivated and activated cells.

Antibodies have been used to label the dysferlin. A primary antibody that binds to the protein 
and a secondary antibody that binds to the primary has been used. The secondary antibody has 
a fluorescent dye conjugated. For analyses a FACS has been used which gives graphs of 
fluorescence signal and a confocal microscope which depict the cell in different layers, which 
can be used to produce a three dimensional image of the cell. 

Both intracellular and extracellular labeling of dysferlin has been made and different 
parameters have been varied between the trials. FACS analyses revealed that dysferlin 
possibly could be present in small amounts in the plasma membrane of unactivated cells. The 
amount of dysferlin in the plasma membrane is increased by activation of the cell, as a result 
of upregulation of granules. Studies in confocal microscop have shown that dysferlin exists in 
the cell membrane of activated cells and that it is localized to the cytoplasm in unactivated 
cells.

Keywords:

Dysferlin, Neutrophilic granulocytes, FACS, confocal microscope
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1. Bakgrund

I blodet finns olika typer av celler, dessa är erytrocyter (röda blodkroppar), leukocyter (vita 
blodkroppar) och trombocyter (blodplättar). De röda blodkropparnas främsta uppgift är att 
transportera syre till cellerna. Blodplättarna hjälper till vid koagulering av blod. De vita 
blodkropparna däremot finns det många olika typer av, de har dock gemensamt att de alla 
ingår i immunförsvaret, trots att de gör det på lite olika sätt [1]. 

De olika vita blodkropparna som finns är neutrofila granulocyter, eosinofila granulocyter, 
basofila granulocyter, B-lymfocyter, T-lymfocyter och monocyter. Beroende på vad det är 
som har hänt, aktiveras och rekryteras olika celltyper. Det som händer då de vita 
blodkropparna rekryteras är att en inflammationsprocess påbörjas [1,2]. De olika typerna av 
granulocyter har olika namn på grund av att små korn i deras inre färgas olika vid 
vävnadsfärgning beroende på vilken celltyp det är [2].

I detta arbete kommer en metod att utvecklas som skall användas till att studera proteinet 
dysferlin hos de neutrofila granulocyterna vid olika funktionella tillstånd. De neutrofila 
granulocyterna rekryteras främst vi akut inflammation[2]. Proteinet har bevisats förekomma i 
olika granuler i neutrofilen och tros ha en roll i membran fusion och underhåll av membranet 
[3]. Granuler är små korn i cellen som är membranförsedda och innehåller olika typer av 
substanser, vilka kan avges om det behövs [2]. För att studera proteinet kommer antikroppar 
användas som binder till proteinet dysferlin. En antikropp kommer att bindas direkt till 
proteinet och till denna antikropp kommer en sekundär antikropp att bindas, vilken är bunden 
till en fluorescent färg.

För att kunna studera den intracellulära lokaliseringen i den neutrofila granulocyten kommer 
ett konfokalmikroskop att användas. Men innan detta kan göras måste några andra tekniker 
användas bland annat FACS.  FACS:en kommer även att användas för att undersöka hur 
mängden dysferlin i plasmamembranet ändras vid aktivering av cellerna. 

1.1 Neutrofila granulocyter

De neutrofila granulocyterna ingår i det icke specifika immunförsvaret och fungerar på så sätt 
att de fagocyterar mikroorganismer och rester från kroppens egna celler. De äter alltså upp 
dem genom att omsluta dem med sitt membran [1,2]. Något annat som kännetecknar de 
neutrofila granulocyterna är att de kan röra sig mot bakterier och liknande genom så kallad 
kemotaxis [9]. 

Då mikroorganismen tagits upp i neutrofilen hamnar den i en fagosom (en membranomgiven 
blåsa), till vilken olika granula ansamlas till och frisläpper sina substanser.  Då fagosomen är 
omgiven av ett membran, påverkas inte cellen själv vid frisläppningen av dessa substanser 
[2].

Storleken på denna celltyp är ca 12-15 μm i diameter och andelen av alla vita blodkroppar 
som är av denna typ är runt 50-75 %.  Hos friska fullvuxna människor finns runt 1,7 – 7,5 x 
109 neutrofiler/l .  Kärnan i cellen är uppdelad i två till fem delar, vilket gör att det kan se ut 
som att den har flera kärnor [2, 4].

Nedan finns en bild där bland annat neutrofilens utseende visas (Fig 1.1).
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Fig 1.1 De olika typerna av granulocyter (Basofil, Eosinofil och Neutrofil) [5]

De neutrofila granulocyterna bildas i benmärgen vid myelopoesen under inverkan av olika 
tillväxtfaktorer. De förs från benmärgen och ut i blodet då de behövs. I benmärgen överlever 
de runt fem dagar och i blodet har de en ännu kortare livstid på ca en dag [2].

1.2 Neutrofilens granuler

I neutrofilen finns fyra olika typer av korn, så kallade granula. Dessa är specifika granula, 
azurofila granula, gelatinasgranula och sekretoriska vesikler. Cytoplasman i cellen är fylld av 
dessa korn. Granulerna innehåller flera olika ämnen som dödar mikroorganismer antingen 
genom att de är toxiska eller genom att de bryter ned olika strukturer. De innehåller även 
ämnen som gör att neutrofilen kan ta sig genom kärlväggen och in vävnader, samt receptorer 
som gör att neutrofilen kan binda till andra typer av celler vid aktivering [2].

Något som skiljer mellan de olika typerna av granula är hur mycket eller lätt de kan 
mobiliseras. Alltså hur lätt de kan flytta sig inne i cellen och exempelvis gå upp till ytan vid 
aktivering av cellen [11].

De olika typerna av granula innehåller olika ämnen, och har därmed olika funktioner [2]. En 
del proteiner i granulerna är specifika för just den typen av granula, medan andra proteiner 
ingår i alla granula. Exempelvis finns myeloperoxidas (MPO) i azurofila granula, vilket 
övriga granulatyper saknar. De som saknar MPO delas in ytterliggare i grupper beroende på 
det relativa innehållet av lactoferrin och gelatinas. De som innehåller mer lactoferrin sägs vara 
specifika granula och de som innehåller mer gelatinas kallas gelatinasgranula. De sekretoriska 
vesiklerna innehåller även de en del membranproteiner som är specifika just för denna typ av 
granula [11].

Beroende på vad det är för inflammatorisk signal som når neutrofilen så frisläpps olika typer 
av granula och deras innehåll. En eller flera granula typer kan frisläppas samtidigt. Granula 
innehåll kan även frisläppas direkt till själva vävnaden. Detta kan dock leda till 
vävnadsskador [2].  

Granulerna är inte bara ett förvaringsställe för nedbrytande enzymer och andra ämnen som 
används vid bekämpningen av mikroorganismer, de innehåller även membranproteiner som 
kan upptas i cellmembranet då granulerna förs upp till cellytan. Då granulerna uppförs till 
ytan kan hela neutrofilens sätt att interagera med omgivningen ändras. Då granula uppregleras 
till ytan sammansmälter dess membran med plasmamembranet, samtidigt som dess innehåll 
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frisläpps. Detta gör att cellens yta får andra typer av receptorer och funktionella proteiner 
[11]. 

1.2.1 Azurofila granula

I denna typ av granula finns bland annat peroxidaser, vilka används främst för att förstöra 
material som har fagocyterats. De är oftast sfäriska och är den enda typen av granula som 
innehåller myeloperoxidas och kallas därför peroxidaspositiva. De kan ytterliggare delas in i 
två undergrupper beroende på hur mycket defensiner de innehåller, så kallade defensinrika 
och defensinfattiga granula. De innehåller många olika typer av hydrolytiska och 
bakteriocidala proteiner, exempel på dessa är elastas, bacteriecidal permeabilitetsökande 
protein, defensiner och myeloperoxidas [11].

1.2.2 Specifika granula

Denna typ av granula är en typ av sekretorisk granula som är viktig för att starta det 
inflammatoriska systemet. Deras membran verkar behövas för fagocytos och avdödning av 
mikroorganismerna inne i cellen. De är oftast oregelbundet formade och mer avlånga än 
exempelvis de azurofila granulerna. De innehåller som tidigare sagts mycket lactoferrin [11].

1.2.3 Gelatinasgranula

De innehåller mycket gelatinas och mobiliseras mer än de specifika granulerna. Även denna 
typ av granula har proteiner i membranet som anses bidra till fagocytos och avdödning av 
mikroorganismer inne i cellen. Det tros att gelatinaset i dessa granula behövs för att 
neutrofilen ska kunna ta sig igenom basalmembran som finns exempelvis under epitelceller 
[11].

1.2.4 Sekretoriska vesikler

Mobilisering av denna typ av granula gör att neutrofilen ändrar sig från ett passivt läge, till ett 
mycket aktivt läge. I detta aktiva läge får neutrofilen lätt att gå över till vävnaderna och det 
beror på att CR3 receptorer uppregleras till cellens yta. Dessa granula smälter ihop med 
plasmamembranet utan att exocytera sitt innehåll, dessutom så kan de inte återbildas. Utan så 
fort de fuserat med plasmamembranet stannar de där. Det är även den typ som mobiliseras 
lättast och de innehåller många olika sorters receptorer i sitt membran. Dess innehåll är hittills 
bara känt som plasma [11].
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1.3 Dysferlin

Dysferlin är ett transmembrant protein av typ II, vilket betyder att det sträcker sig genom 
membranet och sticker ut på både in och utsida. Proteinet har visat sig vara delaktigt i 
reparationen av plasmamembranet i skelettmuskelceller. Detta protein saknas i funktionellt 
tillstånd vid sjukdomstillstånden Limb-Girdle muskeldystrofi 2B och Miyoshi myopati. 
Muskeldystrofier är en grupp av sjukdomar där skelettmuskulaturen i kroppen bryts ner, 
vilket leder till svaghet. Proteinet kan antingen saknas helt eller vara icke funktionellt till följd 
av olika mutationer [12]. 

Det har alltså visat sig att om lagningen av membranet ej fungerar som det ska i 
skelettmuskelcellerna, så kan musklerna brytas ned. Vilket har gett en ny typ av muskel 
dystrofier, i vilka problemet ligger i att upprätthålla ett intakt membran. I andra typer av dessa 
muskelsjukdomar ligger problemet i strukturen på plasmamembranet istället [12]. 

Proteinet har en struktur som liknar en annan grupp av proteiner, synaptotagminerna, vilka är 
viktiga för bland annat fusion av vesikler och lagning av plasmamembran. Detta bidrog till att 
dysferlin troddes ha en liknande roll. Vilket det också har visat sig ha i muskelcellerna [12].

Den tänkta modellen för hur dysferlin hjälper till med lagning av plasmamembranet liknar 
modellen för hur synaptotagminerna gör detta. Där membranet är skadat strömmar 
kalciumjoner in ifrån omgivningen, detta gör att vesikler med dysferlin går till det skadade 
området. När vesiklerna är där, får dysferlinet dem att fusera med varandra och med 
plasmamembranet. Sammansmältningen leder till att membranet lagas [12]. 

fer-1 genen hos rundmasken Caenorhabditis elegans liknar dysferlin genen, den är inblandad 
i funktionen av dess spermier. Mutationer i genen leder till att masken ej kan få avkomma, 
detta beror på att organeller inuti cellen inte kan sammansmälta med plasmamembranet, vilket 
ger icke funktionella spermier. Detta beror på att fusionen av organellerna med 
plasmamembranet är nödvändig för att spermierna ska kunna röra sig [12,13]. Denna likhet 
mellan fer-1 genen och dysferlin genen var en annan sak som gjorde att dysferlin antogs ha en 
roll i membranfusion i muskelcellerna [12].

I neutrofilen har dysferlin visats finnas i membranet i olika granula. Det har påvisats i de 
azurofila granula, specifika granula och i gelatinasgranula [3]. 

1.4 Antikroppar

Antikroppar bildas av B-lymfocyter, som är en celltyp som ingår i vårt immunförsvar. De 
reagerar på ämnen som är främmande för kroppen, så kallade antigener. Detta genom att 
antikropparna binder till de främmande ämnena. De är immunoglobuliner, vilket är en typ av 
proteiner. De hjälper till i försvaret mot infektioner, men även mot andra ämnen som tar sig in 
i kroppen. Antikropparna har en Y-formad struktur [9,10]. Se bild på antikropp i figur 1.2.
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Fig 1.2 Antikropp där principen för specifik bindning visas [1].

Varje antikropp består av två lätta och två tunga kedjor. De två lätta och de två tunga kedjorna 
är identiska. Sättet som antikroppen är uppbyggd på gör att antikroppen får två likadana 
antigenbindande ställen. Antikroppar är mycket specifika för vad de binder till. Det finns 
miljarder av olika antikroppar [9,10]. Det som främst gör dem olika är variationer i de 
antigenbindande områdena, då det hos människan bara finns nio olika tunga kedjor och två 
olika lätta kedjor [9].

Då ett främmande ämne (antigen) injiceras till ett djur börjar djuret att bilda antikroppar mot 
ämnet. Dessa kan sedan renas fram och användas vid experiment och tester, då det är önskat 
att hitta och detektera det främmande ämnet. Genom att binda olika ligander till antikropparna 
kan de detekteras med hjälp av olika metoder. Ett exempel är att binda en flourescent färg till 
antikroppen [10]. Genom att göra detta kan antikroppen och därigenom det främmande ämnet 
ses i exempelvis fluorescensmikroskop och konfokalmikroskop. 

1.5 Fluorescens aktiverad cellsortering

Fluorescens aktiverad cellsortering förkortas FACS och kallas kortare för flödescytometri [8]. 
Metoden används både för att studera celler och för att rena dem. FACS:en suger upp en 
ström av vätska innehållande celler, vilken belyses med lasrar. Ljuset bryts och 
fluorescerande färger avger ljus vid belysningen. Detektorer detekterar detta och ljuset 
omvandlas till en elektrisk signal och celldata visas i ett dataprogram [4, 8]. 

Tekniken gör att data för upp till 1000 celler per sekund kan samlas in.  Det är ett antal olika 
detektorer som detekterar det spridda ljuset, en del som detekterar hur det inkommande ljuset 
har spritt sig och en del som detekterar fluorescent ljus, alltså ljus som har en högre våglängd 
än det inkommande ljusets. Allt som detektorerna tagit emot för varje cell summeras och ger 
sedan information om cellen i fråga [4]. 

Cellerna kan sorteras utifrån tre olika typer av data. Forward scatter (Fsc) som visar 
ungefärlig cellstorlek, Side eller Orthogonal Scatter (Ssc) som visar cellkomplexitet eller 
granulocytet och flourescent Labeling (flourescensmärkning) som används för att studera 
cellens struktur och funktion. Scatter data används för att identifiera olika celltyper och för att 
utesluta celldelar och döda celler [8]. 

Fluorescensmärkningen används som tidigare nämnts för att studera cellers struktur och 
funktion. Märkningen görs genom att fluorescerande färger binds till strukturer i eller på 
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cellen. Detta kan göras på flera sätt, ett av sätten är märkning med immunofluorescens, vilket 
innebär att en fluorescent färg är bunden till en antikropp, vilken i sin tur binds till en struktur 
i cellen [8]. 

Det finns både direkt immunofluorescens och indirekt immunofluorescens. Vid den direkta är 
antikroppen bunden direkt till den fluorescenta färgen och vid den indirekta är den inte det, 
utan en sekundär antikropp med fluorescent färg används, vilken binds till den primära 
antikroppen [8].

1.6 Konfokalmikroskop

Denna typ av mikroskop används för att titta på prover som fluorescerar, alltså utsänder ljus. 
Oftast märks det som är intressant med en fluorescerande färg, som absorberar ljus med en 
viss våglängd. När provet belyses med denna våglängd emitteras ljus med en annan våglängd, 
och därigenom en annan färg [4]. Provet kan innehålla komponenter som är naturligt 
fluorescenta eller så kan kemikalier bindas till komponenter i provet, vilket gör dem 
fluorescenta [7]. Detta gör alltså att strukturer i exempelvis cellen kan ses, genom att 
fluorescenta färger bundits specifikt till dessa strukturer.

Konfokalmikroskop är en typ av fluorescens mikroskop där bara en liten del av provet 
avbildas i taget[6]. Mikroskopet finns i utföranden med lampa eller lasrar som strålkälla [4]. 
Det mikroskop som har använts i arbetet har lasrar som strålkälla. Provet avbildas punkt för 
punkt och lager efter lager, vilket tillslut ger en tredimensionell bild av provet [6].

Genom att skicka ut en laserstråle som fokuseras till ett litet område i provet med hjälp av en 
objektiv lins kan dessa punkt för punkt bilder tas. Både spritt och reflekterat ljus tas åter upp 
av objektiv linsen ihop med eventuellt utsänt fluorescent ljus ifrån det undersökta området. En 
stråldelare separerar ut en del av ljuset. Ljuset som provet bestrålades med sorteras bort med 
hjälp av ett filter, medan de fluorescerande våglängderna släpps igenom och når detektorn. 
Detektorn gör om ljussignalen till en elektrisk signal som tas emot av en dator [4]. I datorn 
byggs en modell av exempelvis cellen upp och en bild över vart i cellen de inmärkta 
strukturerna finns kan erhållas. Denna bild går sedan att vrida och vända på i 
datorprogrammet [6].

Olika färgämnen som fluorescerar vid olika våglängder kan användas samtidigt för att märka 
in olika strukturer i provet. Detta ger bilder med flera olika saker inmärkta samtidigt [6]. De 
fluorescerande strukturerna ses mot en mörk bakgrund i mikroskopet [7].
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2. Syfte

Syftet med projektet är att utveckla en metod för att med hjälp av ett konfokalmikroskop 
studera den intracellulära lokaliseringen av dysferlin vid olika funktionella tillstånd. 
Dessutom skall det undersökas om mängden dysferlin i plasmamembranet ökar då cellen 
aktiveras. 

3. Material och kemikalier

3.1 Material    

3.1.1 Cellseparation  

• Mätglas i plast 250 ml

• Sax

• Klämma

• Spruta med kanyl

• Polykarbonatrör 50 ml

• Pipettsugare + pipetter

• Automatpipett + pipettspetsar

3.1.2 FACS Extracellulär och intracellulär inmärkning  

• Eppendorfrör

• FACS-rör

• Automatpipett + pipettspetsar

• Pipettsugare + pipetter

• Islåda + is

• Provrörsställ

• Folie

• Plastfolie
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3.1.3 Konfokalmikroskopi  

• Objektsglas

• Täckglas

• Automatpipett + pipettspetsar

• Pipettsugare + pipetter

• Cytospinhållare

• Eppendorfrör

3.2 Apparatur

3.2.1 Cellseparation  

• Vattensug

• Centrifug Beckman Coulter Allegra X-15R

• Vortexapparat

• Cellräknare Sysmex KX-21N

3.2.2 FACS Extracellulär och intracellulär inmärkning  

• Vortexapparat

• Vattensug

• Centrifug Beckman Coulter Allegra X-15R

• Vattenbad

• FACS , Accuri C6 Flowcytometer

• Kylskåp

3.2.3 Konfokalmikroskopi  

• Konfokalmikroskop

• Cytospin
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• Kylskåp

3.3 Kemikalier och lösningar

3.3.1 Cellseparation  

• Buffycoat

• Fysiologisk NaCl lösning från substrat

• 2 % dextran T500 löst i fys NaCl (8 g till 400 ml)             Dextran från pharmacomosos

• Destillerat vatten (Super Q) från substrat

• PBS + 2,4 % NaCl (2,4 g NaCl till 100 ml PBS) PBS från substrat

• KRG utan kalcium från substrat

• KRG med kalcium från substrat

• Ficoll-paque TM plus (+375 mg NaCl) från GE Healthcare

3.3.2 FACS Extracellulär inmärkning  

• Neutrofila granulocyter från cellseparation

• Antikropps set 1:

Primär antikropp: Dysferlin Antibody [EP1748Y] (ab76240) från abcam

Isotyp kontroll: Rabbit IgG (ab37415) från abcam

Sekundär antikropp: Rabbit IgG secondary antibody, PE konjugerad (ab72465) 
            från abcam

• Annan sekundär antikropp till antikropp set 1: Anti rabbit immunoglobulins, FITC 
konjugerad (F0205) från DAKO

• Antikropps set 2:

Primär antikropp: Dysferlin Ab-1 Ham1/7B6 (MS-1874-S1) från Neomarkers

Isotyp kontroll: Antimouse IgG1 isotype control (AM03095PU-N) från Acris 
    antibodies

 Sekundär antikropp A: Alexa fluor 488 kit komponent A, Rabbit antimouse IgG 
               (A11054) från Molecular Probes  
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 Sekundär antikropp B: Alexa fluor 488 kit komponent B, Goat antirabbit IgG 
               (A11054) från Molecular Probes

• CR3 antikropp – CD11b PE konjugerad (BD333142) från BD Biosciences Pharmingen

• L-selektin antikropp – CD62L PE konjugerad (BD342012) från BD Biosciences 
     Pharmingen

• TNF-α 10 μg/ml

• PBS från substrat

• KRG med kalcium från substrat

• Paraformaldehyd 4% (PFA)

3.3.3 FACS intracellulär inmärkning  

• Neutrofila granulocyter från cellseparation

• Antikropps set 1:

Primär antikropp: Dysferlin Antibody [EP1748Y] (ab76240) från abcam

Isotyp kontroll: Rabbit IgG (ab37415) från abcam

Sekundär antikropp: Rabbit IgG secondary antibody, PE konjugerad (ab72465) 
            från abcam

• Annan sekundärantikropp till antikropp set 1: Anti rabbit immunoglobulins, FITC 
                    konjugerad (F0205) från DAKO

• Antikropps set 2:

            Primär antikropp: Dysferlin Ab-1 Ham1/7B6 (MS-1874-S1) från Neomarkers

                       Isotyp kontroll: Antimouse IgG1 isotype control (AM03095PU-N) från Acris 
       antibodies

                       Sekundär antikropp A: Alexa fluor 488 kit komponent A, Rabbit antimouse 
                   IgG (A11054) från  Invitrogen Molecular Probes  

                       Sekundär antikropp B: Alexa fluor 488 kit komponent B, Goat antirabbit IgG 
                                                (A11054) från  Invitrogen Molecular Probes

• PBS från substrat
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• BD Cytofix/Cytoperm, Fixerings och permeabiliserings lösning från BD Biosciences 
Pharmingen.

• BD Perm/wash buffert från BD Biosciences Pharmingen. 

• Normalt humant serum ( NHS) ej värmeinaktiverat. 

• Destillerat vatten (Super Q) 

3.3.4 Konfokalmikroskopi  

• Prover från FACS-försök

• Hoechst färg med koncentration 10 mg/ml

• Dapi färg med koncentration 5 mg/ml

• Prolong Gold antifade reagent med DAPI från Invitrogen Molecular Probes

• Neutrofila granulocyter från cellseparation

• Antikropps set 1:

• Primär antikropp: Dysferlin Antibody [EP1748Y] (ab76240) från abcam

• Isotyp kontroll: Rabbit IgG (ab37415) från abcam

• Sekundär antikropp: Rabbit IgG secondary antibody, PE konjugerad (ab72465) 
            från abcam

• Annan sekundär antikropp till antikropp set 1: Anti rabbit immunoglobulins, FITC 
konjugerad (F0205) från DAKO

• PBS

• PBS + 0,2 M glycin

• PBS + 10 % NHS

• PBS + 10 % NHS + 0,1 % Triton X-100
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4. Metod och genomförande

För att uppnå syftet med projektet, att ta fram en metod för att studera dysferlinets 
lokalisering i de neutrofila granulocyterna i konfokalmikroskop, måste först en del andra 
tekniker användas. Dessa andra tekniker användes bland annat för att se att antikropparna 
fungerade och för att försöka kontrollera om mängden dysferlin i plasmamembranet ökar vid 
aktivering av cellerna.

Något som måste göras innan varje försök är att separera fram de neutrofila granulocyterna ur 
så kallade buffy-coats. En buffy-coat är den del av ett blodprov som efter att ha behandlats 
med antikoagulerande ämnen och genomgått densitets centrifugering innehåller större delen 
av leukocyterna och trombocyterna [1].

Inmärkning av dysferlinet gjordes sedan i en rad försök, både av dysferlin på ytan och inuti 
cellen. Dessa försök analyserades i en FACS, då det i denna på ett enkelt sätt går att se om 
inmärkningen fungerar som det är tänkt. Till exempel att antikropparna binder specifikt till 
dysferlinet och att spädningen på antikropparna är lagom stor. Det går även här att se om 
någon skillnad finns i signal hos oaktiverade och aktiverade celler.  

Först gjordes extracellulär inmärkning med ett set av antikroppar (primär antikropp, isotyp 
kontroll och sekundär antikropp, antikropps set 1). Olika parametrar ändrades mellan de olika 
försöken, vilket kan ses i metodbeskrivningarna för extracellulärinmärkningen.

Kontroll av uppregleringen i cellen gjordes hos en del av de extracellulärt inmärkta proverna. 
Detta gjordes genom att använda två olika typer av antikroppar. En typ som binder till CR3 
receptorer, vilka uppregleras till ytan då cellerna aktiveras. En annan typ som binder till L-
selektin receptorer, vilka klyvs då cellen aktiveras.

Genom att jämföra signalen från oaktiverade och aktiverade celler som märkts med dessa 
antikroppar, kunde svar erhållas om huruvida aktiveringen och uppregleringen hade fungerat. 

Antikropps set 1 testades sedan intracellulärt också, samtidigt som ett annat antikropps set 
(antikropps set 2) också testades. Olika försök gjordes och olika parametrar ändrades mellan 
de olika försöken. Det andra antikropps setet (antikropps set 2) testades även extracellulärt. 

En del prover från både extracellulär och intracellulär inmärkningen studerades i 
konfokalmikroskop. Till sist gjordes ett försök att förbereda prover direkt på objektsglas för 
att studera dem i konfokalmikroskopet. 

4.1 Separation av granulocyter från dygnsgamla buffy-coats

De neutrofila granulocyterna separerades fram ur dygnsgamla buffy-coats. Buffy-coaten 
tömdes ut i ett plastmätglas. Mängden blod blev runt 40 ml. Till blodet tillsattes lika stor del 
av rumstempererad fysiologisk NaCl lösning. Därefter tillsattes lika stor mängd som det som 
fanns i mätglaset av rumstempererad 2 % Dextran i fysiologisk NaCl, detta gav en slutlig 
koncentration av dextran som var 1 %. Röret täcktes med parafilm och vändes upp och ner 
några gånger för att blanda innehållet. Därefter fick det stå och sedimentera i 20-35 minuter 
(tills att en klar gränsyta sågs), för att större delen av erytrocyterna skulle ha sjunkit till 
botten.
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Fasen överst i mätglaset överfördes sedan till sex stycken centrifugrör. Den överfördes på 
sådant sätt att det översta och understa av fasen fördelades jämnt i de olika rören. Till botten 
på rören tillsattes 15 ml Ficoll-paque med NaCl. Detta gjordes genom att en spruta med kanyl 
fördes ner i botten och sedan sprutades 15 ml ut i röret. Rören centrifugerades vid 2000 rpm 
och 4 °C under 15 minuter. Efter detta steg hölls rören på is.

En vattensug användes för att avlägsna supernatanten. Kvar i pelleten fanns granulocyter och 
de erytrocyter som fanns kvar. Pelleten tvättades med KRG (Krebbs-Ringer-Glukos) utan 
kalcium och cellsuspensionen överfördes till två rör istället för sex. Dessa centrifugerades vid 
900 rpm och 4 °C under 10 min. Supernatanten avlägsnades med vattensug. 

De kvarvarande röda blodkropparna i pelleten lyserades genom att 6 ml destillerat vatten 
tillsattes till rören. Efter 30 sekunder tillsattes 2 ml PBS (Fosfatbuffrad Salin) med 2,4 % 
NaCl. Därefter tvättades med lite KRG utan kalcium igen. Innehållet från det ena röret 
överfördes till det andra. Röret centrifugerades vid 900 rpm och 4 °C under 10 min. 

Sedan lyserades kvarvarande erytrocyter på samma sätt en gång till. Om pelleten såg ren ut 
ifrån röda blodkroppar, resuspenderades cellerna i några ml KRG med kalcium. Om den inte 
såg ren ut upprepades lyseringen, tills det att den gjorde det. 

De resuspenderade cellerna späddes 1:10 i KRG med kalcium i ett litet eppendorfrör, för att 
de skulle räknas i en cellräknare. Efter att cellerna var räknade späddes celllösningen så att 
den innehöll ca 107 neutrofiler/ml. Cellerna hölls sedan på is. Spädningen och att de hölls på 
is förhindrade aktivering och ökade hållbarheten av cellerna.  

4.2 FACS analys av dysferlin extracellulärt på oaktiverade och aktiverade celler

4.2.1 Försök för att se om antikropparna verkar fungera och huruvida signalen ändras 
mellan oaktiverade och aktiverade celler

Först separerades neutrofila granulocyter fram enligt avsnitt 4.1. Cellkoncentrationen på 
cellerna som användes var 1⋅107 neutrofiler/ml. 

Därefter fördes celler över till två eppendorfrör, 360 μl cellsuspension till varje rör. Till det 
ena röret tillsattes 40 μl TNF-α med en koncentration på 1 μg/ml. Detta rör inkuberades under 
20 minuter vid 37 °C i vattenbad för att aktivera cellerna. Till det andra röret tillsattes istället 
40 μl KRG med kalcium. Detta rör inkuberades på is 20 minuter, för att hålla cellerna 
oaktiverade.

400 μl 4 % Paraformaldehyd (PFA) tillsattes till två FACS-rör. Till dessa överfördes sedan 
cellsuspensionerna efter att de hade inkuberats 20 minuter. PFA:n användes för att fixera 
cellerna. Rören inkuberades 5 minuter på is. Därefter tvättades proverna med PBS, 2 ml PBS 
tillsattes till rören och de centrifugerades vid 1200 rpm 4 °C under 10 minuter. Supernatanten 
sögs bort och pelletarna lösgjordes genom att rören drogs över ett provrörsställ.

Till sex stycken FACS-rör överfördes 100 μl cellsuspension. Till tre av rören överfördes 
cellsuspension med de aktiverade cellerna och till de tre andra cellsuspension med de 
oaktiverade cellerna. De sex rören var märkta ± 1-3. 
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Isotyp kontrollen (isotyp kontroll, antikropps set 1) späddes i PBS till en stocklösning (1:5 
spädning).  Primärantikroppen (primär antikropp, antikropps set 1) behölls i sin ordinarie 
koncentration.

Rören märkta + och – 1 skulle vara omärkta prover så till dessa tillsattes 1 μl PBS. Till rören 
± 2 tillsattes 1 μl av isotyp kontrollen (isotyp kontroll, antikropps set 1), vilket gav en slutlig 
spädning av isotypen på 1:500. Till rören märkta ± 3 tillsattes 1 μl av primär antikroppen, 
vilket gav en 1:100 spädning av denna totalt. Proverna inkuberades under cirka en timma på 
is.

1 ml PBS tillsattes därefter till rören för att tvätta bort oinbundna antikroppar. Rören 
centrifugerades vid 1200 rpm och  4 °C under 10 minuter. Supernatanten sögs bort och 
pelletarna lösgjordes. 

Till rören innehållande primär antikropp och isotyp kontroll tillsattes därefter 100 μl av en 
sekundär antikropp (sekundär antikropp, antikropps set 1) vilken var spädd 1:1000 i PBS. Till 
de omärkta proverna tillsattes istället 100 μl PBS. Proverna hölls mörkt och på is i ungefär en 
timma.

Rören tvättades återigen med 1 ml PBS för att tvätta bort oinbunda antikroppar. De 
centrifugerades vid 1200 rpm och 4 °C under 10 minuter. Supernatanten sögs bort och 
pelletarna lösgjordes. 

Cellerna i rören resuspenderades därefter i 300 μl PBS. Proverna kördes till sist in i FACS:en. 

4.2.2 Upprepning av försök 4.2.1 + ett prov med 3 gånger med primär antikropp

Allt gjordes i detta försök i princip på samma sätt som i avsnitt 4.2. Ett prov med aktiverade 
celler med tre gånger mer primärantikropp lades till. Till detta prov tillsattes 3 μl av 
primärantikroppen (primärantikropp, antikropps set 1). På grund av detta tillsattes dessutom 2 
μl PBS till de övriga rören för att volymen skulle vara samma i alla rör. Detta var det enda 
som ändrades från föregående försök.

4.2.3 Försök med lägre cellkoncentration och test för att se om uppregleringen fungerar.  
Fixering av celler efter inmärkning med antikroppar och ändring av inmärkningstiden.

Först separerades cellerna fram enligt avsnitt 4.1. Cellerna späddes till en koncentration på
5⋅106  neutrofiler/ml. Därefter fördes celler över till två eppendorfrör, 540 μl cellsuspension 
till varje rör. Till det ena röret tillsattes 60 μl TNF-α med en koncentration på 1 μg/ml. Detta 
rör inkuberades under 20 minuter vid 37 °C i vattenbad. Till det andra röret tillsattes istället 
60 μl KRG med kalcium. Detta rör inkuberades på is 20 minuter.

Tio FACS-rör märktes med ± 1-5 och till dessa tillfördes 100 μl cellsuspension. Till fem av 
rören överfördes cellsuspension med de aktiverade cellerna och till de fem andra 
cellsuspension med de oaktiverade cellerna. 

Till provrören som skulle användas för att kontrollera uppregleringen av CR3 tillsattes 100 μl 
4 % PFA för att fixera proven. De inkuberades 30 minuter på is. De tvättades sedan med 2 ml 
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PBS och centrifugerades vid 1200 rpm 4 °C under 10 minuter. Supernatanten sögs bort och 
pelletarna lösgjordes. Denna tvätt upprepades ytterliggare en gång. Cellerna resuspenderades 
därefter i 100 μl PBS.

Till de övriga provrören tillsattes under tiden isotyp kontroll, primärantikropp och till omärkt 
prov PBS.

Isotyp kontrollen (isotyp kontroll, antikropps set 1) späddes i PBS till en stocklösning (1:5 
spädning). Primärantikroppen (primär antikropp, antikropps set 1) behölls i sin ordinarie 
koncentration.

Rören märkta + och – 1 skulle vara omärkta prover så till dessa tillsattes 3 μl PBS. Till rören 
± 2 tillsattes 1 μl av isotyp kontrollen (isotyp kontroll, antikropps set 1) och 2 μl PBS, vilket 
gav en slutlig spädning av isotypen på 1:500 . Till rören märkta ± 3 tillsattes 1 μl av primär 
antikroppen och 2 μl PBS, vilket gav en 1:100 spädning av denna totalt. Rören märkta ± 4 
fick 3 μl primär antikropp tillsatt till sig. Proverna inkuberades under cirka 30 minuter på is.

Dessa prover tvättades med 1 ml PBS och centrifugerades vid 1200 rpm och 4 °C under 10 
minuter. Supernatanten sögs bort och pelletarna lösgjordes. 

Till rören innehållande primär antikropp och isotyp kontroll (alltså till sex av rören) tillsattes 
därefter 100 μl av en sekundär antikropp (sekundär antikropp, antikropps set 1) vilken var 
spädd 1:1000 i PBS. Till de omärkta proverna tillsattes istället 100 μl PBS. Proverna hölls 
mörkt och på is i ungefär 30 minuter.

CR3 proverna färgades in med en CD11b antikropp som var PE konjugerad (märkt med 
denna speciella typ av fluorescerande färg). En stocklösning gjordes först av denna antikropp 
med 1:2 spädning i PBS. Från stocken togs sedan 10 μl och sattes till provrören med 100 μl 
cellsuspension. Proverna inkuberades mörkt och på is en timma.   

CR3 proverna tvättades med 2 ml PBS och de centrifugerades vid 1200 rpm och 4 °C under 
10 minuter. Supernatanten sögs bort och pelletarna lösgjordes. Cellerna resuspenderades i 300 
μl PBS och ställdes mörkt och kallt i kyl tills de skulle köras in i FACS:en. 

Omärkta prover, isotyp kontroll prover och primärantikropps prover tvättades efter den 30 
minuter långa inkuberingen med 1 ml PBS. De centrifugerades vid 1200 rpm och 4 °C under 
10 minuter. Supernatanten sögs bort och pelletarna lösgjordes. Cellerna resuspenderades i 100 
μl PBS och 100 μl 4 % PFA tillsattes sedan för att fixera proverna. De inkuberades på is i 20 
minuter. Därefter tvättades de med PBS två gånger, 2 ml PBS till varje rör. De 
centrifugerades vid 1200 rpm och 4 °C under 10 minuter. Cellerna resuspenderades i 300 μl 
PBS. 

Då alla proverna var klara kördes de in i FACS:en.

4.2.4 Försök med högre koncentration av primär och sekundär antikropp samt test med 
en annan sekundär antikropp.

Celler separerades fram enligt avsnitt 4.1. De späddes sedan till en cellkoncentrationen på
5⋅106  neutrofiler/ml. Därefter fördes celler över till två eppendorfrör, 540 μl cellsuspension 
till varje rör. Till det ena röret tillsattes 60 μl TNF-α med en koncentration på 1 μg/ml. Detta 
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rör inkuberades under 20 minuter vid 37 °C i vattenbad.  Till det andra röret tillsattes istället 
60 μl KRG med kalcium. Detta rör inkuberades på is 20 minuter.

Tio FACS-rör märktes med ± 1-5 och till dessa tillfördes 100 μl cellsuspension. Till fem av 
rören överfördes cellsuspension med de aktiverade cellerna och till de fem andra 
cellsuspension med de oaktiverade cellerna. 

Till provrören tillsattes därefter isotyp kontroll, primärantikropp och till det omärkta proven 
PBS. Isotyp kontrollen (isotyp kontroll, antikropps set 1) späddes först till en stocklösning 
med 1:5 spädning i PBS. Primärantikroppen (primär antikropp, antikropps set 1) behölls i sin 
ordinarie koncentration.

Rören märkta + och – 1 skulle vara omärkta prover så till dessa tillsattes 10 μl PBS. Till rören 
± 2 tillsattes 10 μl av stocklösningen av isotyp kontrollen (isotyp kontroll, antikropps set 1). 
Till rören märkta ± 3 tillsattes 10 μl av primär antikroppen. Rören märkta ± 4 fick 5 μl av 
stocklösningen med isotyp kontroll och 5 μl PBS tillsatta till sig. Till rören som var märkta ± 
5 tillsattes 5 μl primärantikropp och 5 μl PBS. Proverna inkuberades under cirka 30 minuter 
på is.

1 ml PBS tillsattes sedan till proverna för att tvätta dem och de centrifugerades vid 1200 rpm 
och 4 °C under 10 minuter. Supernatanten sögs bort och pelletarna lösgjordes.

Den sekundära antikroppen som var PE-konjugerad tillsattes sedan till proverna med 10 μl 
primärantikropp och isotyp kontroll. Den sekundära antikroppen som var FITC-konjugerad 
tillsattes sedan till proverna med 5 μl primärantikropp och isotyp kontroll. Egentligen var det 
meningen att fler prover skulle ha gjorts, för att testa båda de sekundära antikropparna på 
båda koncentrationerna av primärantikropp och isotyp kontroll, vilket missades.  

Till rören innehållande 10 μl primär antikropp och isotyp kontroll tillsattes 100 μl av en 
sekundär antikropp (sekundär antikropp, antikropps set 1) vilken späddes 1:500 i PBS istället 
för 1:1000 som den hade gjort i tidigare försök.

Till rören innehållande 5 μl primär antikropp och isotyp kontroll tillsattes 100 μl av en 
sekundär antikropp (FITC-konjugerad) som var spädd 1:1000 i PBS. Till de omärkta proverna 
tillsattes istället 100 μl PBS. Proverna inkuberades mörkt och på is i ungefär 30 minuter.

Proverna tvättades med 1 ml PBS och de centrifugerades vid 1200 rpm och 4 °C under 10 
minuter. Supernatanten sögs bort och pelletarna lösgjordes. Cellerna resuspenderades i 100 μl 
PBS och 100 μl 4 % PFA tillsattes sedan för att fixera proverna. De inkuberades på is i 20 
minuter. Därefter tvättades de med PBS två gånger, genom att 2 ml PBS tillsattes till varje rör 
och centrifugerades vid 1200 rpm och 4 °C under 10 minuter. Supernatanten sögs bort och 
cellerna resuspenderades i 300 μl PBS. 

Proverna kördes sedan in i FACS:en.

Efter detta test övergicks det till att försöka titta på dysferlin intracellulärt istället.
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4.2.5 Försök med båda antikropps seten igen och kontroll av uppregleringen med CR3 
och L-selektin

Först separerades neutrofila granulocyter fram enligt avsnitt 4.1. Cellkoncentrationen på 
cellerna som användes var ungefär 5⋅106  neutrofiler/ml.

Därefter fördes celler över till två eppendorfrör, 900 μl cellsuspension till varje rör. Till det 
ena röret tillsattes 100 μl TNF-α med en koncentration på 1 μg/ml. Detta rör inkuberades 
under 20 minuter vid 37 °C i vattenbad. Till det andra röret tillsattes istället 100 μl KRG med 
kalcium. Detta rör inkuberades istället på is under 20 minuter.

1000 μl 4 % PFA (Paraformaldehyd) tillsattes till två FACS-rör. Till dessa överfördes sedan 
cellsuspensionerna efter att de hade inkuberats 20 minuter. Rören inkuberades 5 minuter på is. 
Därefter tvättades proverna med 2 ml PBS. Rören centrifugerades vid 1200 rpm 4 °C under 
10 minuter. Supernatanten sögs bort och pelletarna lösgjordes genom att rören drogs över ett 
provrörsställ. Pelleten resuspenderades i 1000 μl PBS. 

Till 18 stycken FACS-rör överfördes 100 μl cellsuspension. Till nio av rören överfördes 
cellsuspension med de aktiverade cellerna och till de andra nio cellsuspension med de 
oaktiverade cellerna. De 18 rören var märkta ± 1-9. 

Den ena isotyp kontrollen (isotyp kontroll, antikropps set 1) späddes först till en stocklösning 
genom en 1:50 spädning. Den andra isotyp kontrollen späddes också till en stocklösning 
genom en 1:50 spädning. Den ena primärantikroppen (primär antikropp, antikropps set 1) 
späddes till en stocklösning genom en 1:10 spädning. Den andra primärantikroppen 
(primärantikropp, antikropps set 2) späddes till en stocklösning genom en 1:50 spädning. 

Antikroppen CD11b som var PE märkt och binder till CR3 receptorer späddes också till en 
stocklösning med 1:2 spädning i PBS. Antikroppen CD62L som binder till L-selektin späddes 
även den till en stocklösning fast med en 1:4 spädning. 

Rören märkta + och – 1 skulle vara omärkta prover, till dessa tillsattes 10 μl PBS. Till rör ± 2 
tillsattes också 10 μl PBS, eftersom dessa prover bara skulle ha sekundärantikropp 
(sekundärantikropp, antikropps set 1) tillsatt. Till rören ± 3 tillsattes 10 μl av isotyp kontrollen 
(isotyp kontroll, antikropps set 1), vilket gav en slutlig spädning av isotypen på 1:500. Till 
rören märkta ± 4 tillsattes 10 μl av primär antikropp (primärantikropp, antikropps set 1), 
vilket gav en 1:100 spädning av denna totalt.

Rör ± 5 skulle bara ha sekundärantikropp (sekundärantikropp, antikropps set 2) tillsatt, därför 
tillsattes till dessa rör 10 μl PBS. Till rören ± 6 tillsattes 10 μl av isotyp kontrollen (isotyp 
kontroll, antikropps set 2), vilket gav en slutlig spädning av isotypen på 1:500. Till rören 
märkta ± 7 tillsattes 10 μl av primär antikropp (primärantikropp, antikropps set 2), vilket gav 
en 1:500 spädning av denna totalt. 

Till rör ± 8 tillsattes antikroppen för CR3, 10 μl till vardera rör och till rör ± 9 tillsattes 10 μl 
av antikroppen för L-selektin. Proverna inkuberades över natt (runt 19 h) i kylskåp vid ca 4 
°C.

2 ml PBS tillsattes därefter till proverna för att tvätta bort oinbundna antikroppar. Rören 
centrifugerades vid 1200 rpm och 4 °C under 10 minuter. Supernatanten sögs bort och 
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pelletarna lösgjordes. Peletten i rören för CR3 och L-selektin resuspenderades i 300 μl PBS 
och rören ställdes mörkt och kallt i kyl tills FACS-analysen skulle göras.  

Till rören innehållande primär antikropp 1, isotyp kontroll 1 och bara sekundärantikropp 1 
tillsattes 100 μl av en sekundär antikropp (sekundär antikropp, antikropps set 1) vilken var 
spädd 1:1000 i PBS. Till rören med primärantikropp 2, isotyp kontroll 2  och bara 
sekundärantikropp 2 tillsattes 100 μl  av en annan sekundärantikropp (sekundärantikropp A, 
antikropps set 2), vilken var spädd 1:400 i PBS. Till de omärkta proverna tillsattes istället 100 
μl PBS. Proverna hölls mörkt och på is i ungefär en timma.

Rören tvättades därefter med 2 ml PBS. De centrifugerades vid 1200 rpm och 4 °C under 10 
minuter. Supernatanten sögs bort och pelletarna lösgjordes. 

Cellerna i rören resuspenderades därefter i 300 μl PBS. Proverna kördes sedan in i FACS:en. 

4.2.6 Upprepning av försök 4.2.5 fast med bara antikropps set ett och kontroll av 
uppregleringen

I detta försök gjordes precis som i försök 4.2.5 bara att proverna för antikropps set 2 uteslöts.  

4.2.7 Upprepning av försök 4.2.6 fast med en annan sekundär antikropp

Försöket utfördes som försök 4.2.6 (4.2.5) fast med bara antikropps set 1 och en annan 
sekundär antikropp vilken var en anti rabbit immunoglobulin med FITC märkning (F0205). 

4.3 FACS analys av dysferlin intracellulärt

4.3.1 Användning av de två olika antikropps seten för att se om något av dem fungerar

Först gjordes en separation av neutrofila granulocyter enligt avsnitt 4.1. De späddes till två 
stamlösningar, en med 1⋅107  neutrofiler/ml och en med 5⋅106  neutrofiler/ml. 14 st FACS-
rör märktes upp 1-14 och till sju av rören överfördes 100 μl av stamlösningen med 1⋅107  
neutrofiler/ml och till de andra sju rören överfördes 100 μl av stamlösningen med 5⋅106  
neutrofiler/ml.

Proverna tvättades med 2 ml PBS och centrifugerades vid 900 rpm och 4 °C under 10 
minuter. Supernatanten sögs bort och pelletarna lösgjordes. Cellerna resuspenderades sedan i 
250 μl cytoperm/cytofix och ställdes på is cirka 20 minuter. Detta gjordes för att 
permeabilisera och fixera cellerna, alltså göra hål i membranet för att antikropparna sedan 
skulle kunna ta sig in i cellerna.

Efter 20 minuter på is tillsattes 250 μl permwash som var spädd 1:10 till rören. De 
centrifugerades vid 1000 rpm och 4 °C under 5 minuter. Supernatanten sögs bort och 
pelletarna lösgjordes. Primär antikropparna och isotyp kontrollerna späddes i permwash med 
10 % normalt humant serum (NHS) tillsatt.
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Primärantikroppen från set 1 späddes 1:100, isotyp kontrollen från set 1 späddes 1:500. 
Primärantikroppen och isotyp kontrollen från set 2 späddes 1:400. Till proverna tillsattes 
sedan 100 μl av de olika antikropparna, vilken antikropp som tillsattes berodde på vilket rör 
det var.

Primär och isotyp från set 1 tillsattes till två rör vardera, ett rör för varje cellkoncentration. 
Primär och isotyp från set 2 tillsattes till fyra rör vardera, eftersom dessa skulle testas både 
ihop med bara en av de sekundära antikropparna och ihop med båda de sekundära 
antikropparna. Till omärkta prover tillsattes enbart 100 μl permwash med 10 % NHS. 
Proverna inkuberades 25 minuter i rumstemperatur.

500 μl permwash tillfördes till proverna och de centrifugerades vid 1000 rpm och 
rumstemperatur under 5 minuter. Supernatanten togs sedan bort och pelletarna lösgjordes. Till 
proverna med primärantikropp och isotyp kontroll från set 1 tillsattes 100 μl av 
sekundärantikroppen från set 1, vilken var spädd 1:1000 i permwash + 10 % NHS. Till 
proverna med primärantikropp och isotyp kontroll tillsattes 100 μl av sekundärantikropp A i 
antikropps set 2, vilken var spädd 1:400 i permwash + 10 % NHS. Till omärkta prover sattes 
bara 100 μl permwash + 10 % NHS. Proverna inkuberades mörkt i rumstemperatur under 15 
minuter.

Därefter tillfördes 500 μl permwash till proverna och de centrifugerades vid 1000 rpm och 
rumstemperatur under 5 minuter. Supernatanten togs bort och pelletarna lösgjordes. Till fyra 
av rören med antikroppar från set 2, ( två isotyp kontrollprover och två 
primärantikroppsprover med olika cellkoncentrationer), tillsattes sedan 100  μl av 
sekundärantikropp B från set 2, vilken var spädd 1:400 i permwash + 10% NHS. Proverna 
inkuberades 15 minuter vid rumstemperatur och i mörker. 

De övriga proverna resuspenderades under tiden i 300 μl permwash och ställdes mörkt. När 
proverna med sekundärantikropp B set 2 hade inkuberats 15 minuter tillfördes 500 μl 
permwash och rören centrifugerades vid 1000 rpm och rumstemperatur under 5 minuter. 
Supernatanten sögs bort och pelletarna lösgjordes. De resuspenderades sedan i 300 μl 
permwash. 

Alla prover kördes slutligen in i FACS:en och insamlad data analyserades.

4.3.2 Endast antikropps set två och test med olika spädningar på primär antikropp och 
isotyp kontroll 

Detta försök utfördes på samma sätt som försök 4.3.1, men med bara antikropps set 2 och 
bara med cellkoncentrationen   1⋅107  neutrofiler/ml. Dessutom användes bara den ena av de 
sekundära antikropparna. Tolv stycken olika prover gjordes, ett omärkt prov, ett prov med 
bara sekundär, fem prover med olika koncentration av primär antikropp och fem prover med 
olika koncentration av isotyp kontroll. 

Isotyp kontroll och primärantikropp späddes likadant som i försök 4.3.1. De olika 
koncentrationerna som sedan användes ficks genom att olika mängder av antikropparna 
tillsattes till de olika proverna. Total volym som tillsattes var 100 μl, en viss mängd spädd 
antikropp + en viss volym permwash + 10 % NHS. Detta tillsattes enligt tabell 4.1.
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Tabell 4.1 Volym tillsatt utspädd isotyp kontroll eller primär antikropp.

Sedan fortsattes försöket likadant som försök 4.3.1 fast med enbart inmärkning med en av de 
sekundära antikropparna (sekundär antikropp A, set 2).

4.3.3 Endast antikropps set två och test med olika spädningar på sekundärantikropp

Detta försök gjordes på samma sätt som föregående försök 4.3.2 (4.2.1), fast med samma 
koncentration av primärantikropp och isotyp kontroll i alla prover, medan koncentrationen av 
den sekundära antikroppen ändrades mellan proverna. Primärantikroppen och isotyp 
kontrollen späddes 1:500 och 100 μl av dessa tillsattes till proverna som skulle ha det. 

För varje koncentration av sekundär, gjordes ett prov med bara sekundär, ett med isotyp 
kontroll och ett med primärantikropp. Även ett helt omärkt prov gjordes i ordning. 

Fyra olika spädningar av sekundären gjordes i permwash + 10 % NHS. Dessa spädningar var 
1:400, 1:600, 1:800 och 1:1000. 

4.3.4 Båda antikropps seten igen och ändring av inkubationstillståndet

I detta försök gjordes som i de tidigare intracellulära inmärkningsförsöken men med ändrade 
inkubationstillstånd. Både antikropps set 1 och antikropps set 2 testades igen. 
Inkubationstillståndet ändrades, inkubering med primärantikroppar och isotyp kontroller 
gjordes över natt i kyl istället. Proverna inkuberades även med sekundär antikropparna under 
runt 1 timma och 15 minuter på is. Dessutom utfördes all centrifugering vid 4 °C istället för 
vid rumstemperatur. I övrigt utfördes försöket som de tidigare intracellulära inmärkningarna. 

Antikropparna späddes precis som i tidigare i permwash + 10 % NHS. Spädningarna som 
användes på de olika antikropparna var:
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Prov Volym tillsatt spädd isotyp kontroll/primär antikropp Volym tillsatt permwash + 10 % NHS
1 0
2 0
3
4
5 25 μl primär antikropp
6
7
8
9

10 25 μl isotyp kontroll
11
12

100 μl
100 μl

100 μl primär antikropp 100 μl
50 μl primär antikropp 50 μl

75 μl
10 μl primär antikropp 90 μl
5 μl primär antikropp 95 μl
100 μl isotyp kontroll 100 μl

50 μl isotypkontroll 50 μl
75 μl

10 μl isotyp kontroll 90 μl
5 μl isotyp kontroll 95 μl



Antikropps set 1 Antikropps set 2

Primär antikropp: 1:100 Primär antikropp: 1:500

Isotyp kontroll : 1:500 Isotyp kontroll: 1:500

Sekundär antikropp 1:1000 Sekundär antikropp: 1:400

4.3.5 Endast antikropps set 1 fast med en annan sekundär antikropp

I detta försök användes bara antikropps set 1, fast med en annan sekundär antikropp, vilken 
var en anti rabbit immunoglobulin med FITC märkning (F0205). Försöket utfördes i övrigt 
som de andra intracellulär inmärkningarna med de nya inkubationstillståndet ifrån försök 
4.3.4. 

Spädningarna som användes på de olika antikropparna var:

Antikropps set 1 

Primär antikropp: 1:100

Isotyp kontroll : 1:500

Sekundär antikropp 1:200

4.4 Konfokalmikroskopi

4.4.1 Mikroskopiering av prover från försök 4.2.6 extracellulär inmärkning

Provet med de aktiverade cellerna märkta med den primära antikroppen studerades i 
konfokalmikroskopet.

30 μl av provet överfördes till en brunn på en platta med brunnar. Till denna tillsattes sedan 
en färg som skulle färga cellkärnorna. Färgen som tillsattes var Hoechst-färg och den 
rekommenderade koncentrationen på denna var mellan 0,2 – 5 μg/ml.

Sedan togs en liten mängd av cellerna över till ett objektsglas, vilket sedan täcktes med ett 
täckglas. Objektsglaset monterades sedan i konfokalmikroskopet, där cellerna sedan 
studerades. 

4.4.2 Mikroskopiering av prover från försök 4.3.5

10 μl från FACS-röret med celler märkta med primärantikropp överfördes till ett objektsglas. 
10 μl från FACS-röret med celler märkta med isotyp överfördes till ett annat objektsglas. Till 
dessa tillfördes sedan 1 droppe till vardera av prolong Gold antifade reagent with DAPI. 
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Täckglas lades sedan på och proverna lades mörkt för att torka över helgen. Proverna 
studerades sedan i konfokalmikroskopet.

4.4.3 Inmärkning med antikroppar direkt i celler på objektsglas

Neutrofiler separerades först fram enligt avsnitt 4.1. Cellerna späddes till en koncentration på 
106  neutrofiler/ml. Cytospin gjordes sedan genom att 200 μl av cellsuspensionen överfördes 
till varje hål i cytospinhållaren med objektsglaset i. Två objektsglas gjordes i ordning med två 
fält vardera. Cytospin gjordes vid 1000 rpm under 5 minuter. 

Därefter gjordes lösningar i ordning som skulle användas under provberedningen. En tvätt 
lösning (PBS + 0,2 M glycin), en blockeringslösning (PBS + 10 % NHS) och en 
permeabiliseringslösning (PBS  + 10 % NHS + 0,1 % Triton X-100) gjordes i ordning.

Cellerna på fälten på objektsglasen fixerades med 4 % PFA under 10 minuter. Därefter 
tvättades de i tvättlösningen, genom att lite av den spolades över objektsglasen och sedan 
lades en del uppe på och fick ligga där i 10 minuter. Lösningen hälldes sedan bort och 
objektsglasen torkades sedan försiktigt med en pappersnäsduk. Blockering av ospecifik 
bindning gjordes efter detta genom att lite blockeringslösning lades på fälten och inkuberades 
under 30 minuter.

Lösningen hälldes av och objektsglasen torkades försiktigt med en pappersnäsduk igen. Till 
varje fält tillsattes sedan 150 μl av permeabiliseringslösningen och denna fick ligga där på 
under 10 minuter. 

Under tiden späddes den primära antikroppen och isotyp kontrollen i PBS + 10 % NHS. 
Primären späddes 1:100 och isotypen späddes 1:500. 

När objektsglasen fått ligga med permeabiliseringslösningen i 10 minuter, hälldes/torkades de 
av försiktigt. Därefter tillsattes 100 μl av primärantikropp till vardera fält på det ena 
objektsglaset och 100 μl av isotyp kontrollen till fälten på det andra. De inkuberades över natt 
i kyl vid ca 4 °C. 

Dagen efter tvättades objektsglasen genom att PBS hälldes försiktigt över dem under en 
stund. De torkades sedan försiktigt och 100 μl av sekundärantikroppen (sekundär antikropp, 
antikropps set 1) tillsattes till varje fält. Denna sköljdes bort med PBS i princip direkt efter 
tillsats, då det var meningen att den andra sekundärantikroppen (FITC-konjugerade, till 
antikropps set 1) skulle användas istället. Av denna sekundärantikropp tillsattes 100 μl till 
varje fält och den var spädd 1:200 i PBS + 10 % NHS. Objektsglasen inkuberades mörkt och i 
kyl under cirka 1 timma. De tvättades därefter genom att PBS hälldes försiktigt över dem.

Cellerna färgades in med kärnfärgen DAPI, vilken var spädd till 50 ng/ml i PBS. De 
inkuberades under 15 minuter och sedan tvättades de åter med PBS. Täckglas lades på 
objektsglasen och de lades i kyl tills de skulle studeras i konfokalmikroskopet.
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5. Resultat och diskussion

5.1 FACS analys av dysferlin extracellulärt på oaktiverade och aktiverade celler

5.1.1 Försök för att se om antikropparna verkar fungera och huruvida signalen ändras 
mellan oaktiverade och aktiverade celler

Vid en första analys av insamlad data kunde ingen skillnad i signal ses emellan någon av 
proverna, varken hos oaktiverade eller aktiverade celler. Omärkt prov, prov med primär 
antikropp och isotyp kontroll hamnade på samma ställe.

Vid ett senare tillfälle analyserades den insamlade datan igen och det visade sig då att den 
tidigare analysen var felaktig. Troligen var inställningarna i FACS-programmet inte korrekt 
gjorda vid den första analysen. 

Diagram från denna andra analys finns i bilaga 1. Vid denna andra analys kunde det ses att 
provet med primär antikropp hos oaktiverade celler flyttade sig något ifrån de övriga 
proverna. Vilket visade på att denna primära antikropp eventuellt verkar fungera för 
inmärkning av dysferlin. Dock verkar mängden dysferlin i plasmamembranet enligt dessa 
diagram vara lika stor i oaktiverade som aktiverade celler. Aktiveringen har inte kontrollerats, 
vilket betyder att det inte är säkert att aktiveringen och uppregleringen har fungerat. 

5.1.2 Upprepning av försök 4.2.1 + ett prov med 3 gånger med primär antikropp

Då inget resultat kunnat ses i försök 4.2.1 vid den första analysen bestämdes att försöket 
skulle upprepas och att ett prov med tre gånger mer primärantikropp skulle testas. Detta 
gjordes i detta försök (4.2.2).

Vid första analysen av insamlad data ifrån detta försök kunde ingen skillnad mellan signalen 
hos de olika proverna ses varken hos oaktiverade eller aktiverade celler. 

Efter att försöket hade diskuterats igenom, ansågs cellkoncentrationen eventuellt vara för hög 
för att uppregleringen skulle fungera ordentligt. Det diskuterades även om huruvida PFA:n 
eventuellt kunde påverka dysferlinets tredimensionella utseende (3D utseende) så att 
antikropparna inte längre kunde binda till denna tänkta antigen.

Då den insamlade datan vid ett senare tillfälle analyserades om, visade det sig att den vid det 
tidigare tillfället troligen hade analyserats fel. Antagligen var inställningarna i FACS-
programmet inte korrekt gjorda vid den första analysen. Diagram från denna andra analys kan 
ses i bilaga 2. Vid denna andra analys kunde det ses att provet märkt med primär antikropp 
flyttade sig ifrån de prover som var omärkta och märkta med isotyp kontroll, både hos 
oaktiverade och aktiverade celler. Signalen hos prover märkta med primär antikropp var 
högre än hos signalen hos de andra proverna. 

Signalen i prov märkt med primär antikropp var högre hos aktiverade celler än hos 
oaktiverade celler. Vilket visade på att mängden dysferlin i plasmamembranet ökar vid 
aktivering av cellerna. Detta troligen till följd av uppreglering av granula till membranet. 
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Det blev ingen skillnad i signal mellan provet med primär antikropp och provet med tre 
gånger mer antikropp. Detta tydde på att det räckte att använda 1μl av primärantikroppen.  

5.1.3 Försök med lägre cellkoncentration och test för att se om uppregleringen fungerar.  
Fixering av celler efter inmärkning med antikroppar och ändring av inmärkningstiden.

Då inget resultat hade setts vid den första analysen av datan från försök 4.2.2 bestämdes att en 
rad olika parametrar skulle ändras eller läggas till inför detta försök (4.2.3). En lägre 
cellkoncentration användes eftersom uppregleringen eventuellt inte fungerade vid den högre 
cellkoncentrationen som tidigare använts. Kontroll av uppregleringen lades till, genom att 
kontrollera mängden CR3 receptorer hos aktiverade och oaktiverade celler. Dessutom 
bestämdes att fixering av cellerna skulle göras efter inmärkningen med antikroppar, då PFA:n 
eventuellt antogs kunna påverka dysferlinets 3D utseende, vilket kunde medföra att 
antikropparna ej kunde binda till detta längre.

Diagrammen från detta försök finns i bilaga 3. Då dessa prover analyserades kunde ingen 
skillnad mellan omärkta prover, prover märkta med primär antikropp eller prover märkta med 
isotyp kontroll ses varken hos oaktiverade eller aktiverade celler. Däremot gav prover märkta 
med CR3 en mycket högre signal än omärkta prover både hos oaktiverade och aktiverade 
celler. CR3 signalen var högre hos aktiverade celler än hos oaktiverade, vilket visade på att 
aktiveringen och uppregleringen hade fungerat.  

5.1.4 Försök med högre koncentration av primär och sekundär antikropp samt test med 
en annan sekundär antikropp.

Då ingen signal hade kunnat erhållas i försök 4.2.3 bestämdes att högre koncentrationer av 
primär antikropp och sekundär antikropp skulle testas i detta försök (4.2.4). Till detta försök 
gjordes även prover till vilka en annan typ av sekundär antikropp tillsattes (Annan 
sekundärantikropp till antikropps set 1, FITC-konjugerad). Detta gjordes för att se så att det 
inte var sekundärantikroppen som inte fungerat i tidigare försök.

Resultaten ifrån detta försök kan ses i bilaga 4. I proverna där den PE konjugerade sekundära 
antikroppen hade använts, gav prov märkt med isotyp kontroll högst signal hos både 
aktiverade och oaktiverade celler. Omärkta prover och prover märkta med primär antikropp 
gav lika höga signaler både i oaktiverade och aktiverade celler. Vilket verkade tyda på att den 
primära antikroppen inte fungerade. 

I prover med den andra sekundära antikroppen kunde ingen skillnad i signal urskiljas hos 
varken aktiverade eller oaktiverade celler. Vilket visade på att denna inte fungerade ihop med 
antikropps set 1. 

Efter detta försök bestämdes att dysferlinet skulle försökas märkas in intracellulärt istället.  
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5.1.5 Försök med båda antikropps seten igen och kontroll av uppregleringen med CR3 
och L-selektin

Den insamlande datan från försök 4.2.1 och 4.2.2 analyserades om efter ett tag och då kunde 
ett annat resultat ses än det som ficks vid den första analysen. Förmodligen hade fel saker 
fyllts i i FACS-programmet när datan analyserades första gången. Den nya analysen som 
gjordes visade att primärantikroppen i antikropps set 1 verkade binda specifikt till dysferlin på 
ytan av cellen. 

Därför bestämdes att försöket skulle upprepas, vilket gjordes i detta försök (4.2.5). Dessutom 
testades antikropparna i antikropps set 2 extracellulärt på samma sätt i detta försök, eftersom 
det inte tidigare hade gjorts. Fixeringen gjordes åter innan inmärkningen med antikroppar, då 
detta verkade ha fungerat i försök 4.2.1 och 4.2.2 och dessutom kunde inget resultat ses i det 
försök där fixeringen skett efter inmärkningen. 

Kontroll av uppregleringen lades också till, detta gjordes med både CR3 och L-selektin. 
Prover lades också till, till vilka enbart sekundär antikropp tillsattes till. Detta gjordes för att 
kontrollera att den sekundära antikroppen i sig själv inte binder till andra delar på cellen än 
till den tillsatta primära antikroppen och isotyp kontrollen.

Nedan finns några av diagrammen från detta försök, de övriga diagrammen finns i bilaga 5.

Svart – Omärkt

Röd – Bara sekundär antikropp set 1 

Blå – Isotyp kontroll set 1

Gul – Primär antikropp set 1

Diagram 5.1 Oaktiverade celler antikropps set 1

I diagrammet ovan kan det ses att omärkt prov och prov med bara sekundär antikropp ger 
samma signal. Detta visar på att sekundär antikroppen inte av sig själv binder till receptorer 
och liknande i cellen. Prover med primär antikropp och isotyp kontroll flyttar sig ifrån omärkt 
prov och ger i princip lika hög signal.
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Svart – Omärkt

Röd – Bara sekundär antikropp set 1 

Blå – Isotyp kontroll set 1

Gul – Primär antikropp set 1

Diagram 5.2 Aktiverade celler antikropps set 1

I diagrammet med aktiverade celler och antikropps set 1 hamnar omärkt prov och prov med 
bara sekundär på samma plats. Både provet med primär antikropp och provet med isotyp 
kontroll flyttar sig, men provet med primär antikropp ger mycket högre signal än isotyp 
kontrollen. 

Svart – Oaktiverade celler

Röd – Aktiverade celler 

Diagram 5.3 Jämförelse av primär antikropp 1 hos aktiverade och icke 
aktiverade celler

Diagrammet ovan som visar proverna med primär antikropp hos både aktiverade och 
oaktiverade celler, visar att signalen hos aktiverade celler är större än hos de oaktiverade. 
Detta visar på att mer dysferlin finns i membranet hos de aktiverade cellerna, till följd av 
uppregleringen av granula. Dessutom att omärkt prov skiljer sig en aning ifrån prov med 
primär antikropp, skulle kunna tyda på att det finns dysferlin i plasmamembranet även hos 
oaktiverade celler. Detta är dock svårt att säga säkert, då den signal som ses skulle kunna bero 
på ospecifik inbindning eller på att cellen är en aning aktiverad redan från början. 

26



Diagrammen för proverna märkta med antikropps set 2 blev mycket konstiga och varför de 
blev som de blev är svårt att säga. Det bestämdes dock att detta set inte skulle användas i 
framtida försök, eftersom antikropps set 1 verkade fungera bra.

Proverna där uppregleringen kontrollerats visade på att aktiveringen och uppregleringen 
fungerade i försöken. CR3 signalen hos aktiverade celler var högre än signalen hos 
oaktiverade celler. L-selektin signalen hos aktiverade celler var lägre än signalen hos 
oaktiverade celler. 

5.1.6 Upprepning av försök 4.2.5 fast med bara antikropps set ett och kontroll av 
uppregleringen

Då antikropps set 1 verkade fungera i försök 4.2.5 och att signalen hos aktiverade celler var 
hög, bestämdes att försöket skulle upprepas för att eventuellt också kunna studera prover i 
konfokalmikroskopet. Dessutom var det bra att se om samma resultat kunde erhållas flera 
gånger. Därför gjordes detta försök (4.2.6), men enbart med antikropps set 1 då det var detta 
som hade fungerat i föregående försök. 

Resultaten från detta försök kan ses i bilaga 6.  Omärkta prov och prov med bara sekundär 
antikropp tillsatt gav lika hög signal både i aktiverade och oaktiverade celler. Isotyp kontroll 
proverna gav en högre signal, men prover märkta med primär antikropp gav högst signal i 
både oaktiverade och aktiverade celler. Signalen i aktiverade celler var högre än signalen i 
oaktiverade celler, vilket visar på samma sak som föregående försök, alltså att en större 
mängd dysferlin finns i membranet hos de aktiverade cellerna.

Diagrammen över CR3 och L-selektin visar båda två på att aktiveringen och uppregleringen 
har fungerat. 

I bilaga 6 kan även ett side scatter- forward scatter diagram över omärkta aktiverade celler 
ses.

5.1.7 Upprepning av försök 4.2.6 fast med en annan sekundär antikropp

En del av proverna från försök 4.2.6 undersöktes i konfokalmikroskop, men signalen var inte 
så stark, vilket gjorde att bilderna inte blev speciellt tydliga. Det föreslogs att ett annan 
sekundär antikropp som var FITC konjugerad istället för PE konjugerad skulle testas, för att 
se om denna fungerade bättre, detta gjordes i detta försök (4.2.7).

I bilaga 7 finns diagram över resultaten från detta försök. Diagrammen såg ganska så konstiga 
ut. I diagrammet över side scatter- forward scatter kan i princip två olika populationer 
urskiljas i det inringade området. Vilket kanske delvis skulle kunna förklara de konstiga 
diagrammen, genom att de olika populationerna kanske har olika mycket dysferlin i 
membranet både då de är oaktiverade och aktiverade. I diagrammet med flourescens signal 
hos oaktiverade celler märkta med primär antikropp som också finns i bilaga 7 kan två toppar 
tydligt ses, vilket visar på två olika populationer med olika fluorescens signal. 
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Två populationer har  även i andra försök kunnat ses i side scatter- forward scatter 
diagrammet, men detta har inte resulterat i flera toppar i fluorescens diagrammet. Det har 
heller inte gett några konstiga diagram, vilket motbevisar denna teori. 

5.2 FACS analys av dysferlin intracellulärt

5.2.1 Användning av de två olika antikropps seten för att se om något av dem fungerar

Då försök 4.2.1 – 4.2.4 inte gett några direkta resultat vid den första analysen bestämdes att 
försök för att märka in dysferlinet intracellulärt istället skulle påbörjas. Detta gjordes i detta 
försök (4.3.1). Båda antikropps seten användes för att se om något av dem fungerade. I 
antikropps set 2 användes ett sekundärt antikropps kit med två olika sekundära antikroppar 
som kunde binda till varandra, så prover gjordes både där bara en av de sekundära 
antikropparna användes och där båda användes. Två olika cellkoncentrationer användes i 
detta försök, en med 1⋅107  neutrofiler/ml och en med 5⋅106  neutrofiler/ml.

Diagrammen från försöket finns i bilaga 8. Diagrammet med antikropps set 1 och en 
cellkoncentration på 1⋅107  neutrofiler/ml visar att helt omärkta celler ger högre signal än 
celler märkta med primär antikropp eller isotyp kontroll. Detta känns mycket konstigt, 
eftersom antikropparna åtminstone borde ha bundit ospecifikt till något och gett en ospecifik 
signal. I diagrammet med cellkoncentrationen på  5⋅106  neutrofiler/ml istället kunde ingen 
skillnad mellan de olika proverna ses. Detta verkade tyda på att antikropps setet inte 
fungerade. 

I försöken med antikropps set 2 och en cellkoncentration på 1⋅107  neutrofiler/ml flyttade sig 
prover med primär antikropp och isotyp kontroll, till vilka en av de sekundära antikropparna 
tillsatts till, lika mycket. Prover till vilka båda de sekundära antikropparna hade tillsatts till 
flyttade sig mer och den med primär antikropp flyttade sig något mer än den med isotyp 
kontroll.

I försöken med antikropps set 2 och en cellkoncentration på 5⋅106  neutrofiler/ml flyttade sig 
prover med primär antikropp och isotyp kontroll till vilka båda de sekundära antikropparna 
tillsatts till lika mycket. Prover till vilka bara den ena av de sekundära antikropparna hade 
tillsatts till flyttade sig mindre och den med primär antikropp flyttade sig något mer än den 
med isotyp kontroll. 

Antikropps set 2 verkade fungera, både om bara en sekundär antikropp användes och om båda 
de sekundära antikropparna användes. 

5.2.2 Endast antikropps set två och test med olika spädningar på primär antikropp och 
isotyp kontroll. 

Analysen av försök 4.3.1 verkade tyda på att antikropps set 2 fungerade men inte set 1. Därför 
bestämdes att försök bara skulle göras med set 2. Eftersom signalen hos primär och isotyp 
inmärkta prover var ungefär lika stor bestämdes att det skulle göras olika spädningar av isotyp 
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kontroll och primär antikropp i detta försök (4.3.2), för att se om den ospecifika inbindningen 
av primärantikroppen kunde minskas med minskad koncentration. 

I detta försök lades även ett prov till, till vilket bara sekundär antikropp tillsattes och det 
bestämdes att det räckte att använda en av de sekundära antikropparna. Detta eftersom 
signalen blev tillräckligt stark med bara en och själva inmärkningsproceduren då blev enklare 
och snabbare. 

I bilaga 9 finns diagrammen från detta försök. Där 100 μl primär eller isotyp kontroll 
tillsattes, gav de ungefär samma signal, möjligtvis gav primär något högre signal. Provet med 
bara sekundär antikropp gav högre signal än dessa båda. 

I prov med 50 μl primär eller isotyp kontroll tillsatt, gav primär, isotyp och bara sekundärprov 
i princip samma signal. I proven med 25 μl primär eller isotyp kontroll tillsatt, gav primär och 
bara sekundärprov samma signal, medan isotyp provet gav en något lägre signal. Diagrammet 
över prov med 10 μl primär eller isotyp kontroll tillsatt visar att primär, isotyp och bara 
sekundärprov ger samma signal. I prov med 5 μl primär eller isotyp kontroll tillsatt ger bara 
sekundär högst signal, primär något lägre och isotyp ytterligare lite lägre signal. 

Prover med lika volymer av de spädda antikropparna (primär antikropp och isotyp kontroll) 
hamnade alltså ungefär på samma platser. Skillnaden som kunde ses mellan isotyp och primär 
vid de olika tillsatta volymerna berodde troligen på en naturlig variation snarare än att någon 
av spädningarna gav mindre ospecifik inbindning. 

Det som var intressant var att proverna med bara sekundär gav en så hög signal, lika stark 
eller starkare än proverna med primär antikropp och isotyp kontroll. Detta visade på att den 
sekundära antikroppen band ospecifikt till receptorer direkt på cellen i större grad än specifikt 
till de antikroppar den var tänkt att binda till. Detta betyder att den signal som ses hos prover 
märkta med primär antikroppp och isotyp kontroll troligen inte kommer från specifik 
inbindning till det de var tänkt att de skulle binda till, utan att signalen istället kan komma 
ifrån att sekundären har bundit direkt till cellen.

5.2.3 Endast antikropps set två och test med olika spädningar på sekundärantikropp

Försök 4.2.2 visade att prover med bara sekundär antikropp tillsatt gav en hög signal vilket 
visade på att denna band till andra saker än det var tänkt. Därför bestämdes att detta försök 
(4.2.3) skulle göras, med olika spädningar på den sekundära antikroppen. Detta för att se om 
den ospecifika inbindningen kunde minskas. 

Resultaten från detta försök kan ses i bilaga 10. För alla de olika spädningarna 1:400, 1:600, 
1:800 och 1:1000 på den sekundära antikroppen flyttade sig primär, isotyp och bara sekundär 
proverna lika mycket ifrån omärkt prov. Utifrån detta försök verkar det inte som att den 
ospecifika inbindningen går att minska genom att späda den sekundära antikroppen mer. 
Däremot kanske en mycket högre spädning av den sekundära antikroppen skulle kunna 
påverka detta. 
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5.2.4 Båda antikropps seten igen och ändring av inkubationstillståndet

Då försök 4.2.1 och 4.2.3 analyserades om upptäcktes att de troligen hade analyserats fel vid 
den första analysen. Vid denna nya analys upptäcktes att antikropps set 1 trots allt verkade 
fungera för att binda specifikt till dysferlin vid de extracellulära försöken. 

Om det fungerade extracellulärt borde det även fungera intracellulärt. Anledningen till att 
inget hände första gången dessa antikroppar användes intracellulärt troddes kunna bero på att 
inkubationstiden med antikropparna var mycket kort och att de då inte hann komma in i 
cellen. 

Därför upprepades intracellulärinmärkningen med både antikropps set 1 och antikropps set 2 i 
detta försök (4.3.4). Inkubationstillståndet ändrades genom att inkubering med 
primärantikroppar och isotyp kontroller gjordes över natt i kyl istället och genom att 
inkubering med sekundär antikropparna gjordes under runt 1 timma och 15 minuter på is. 
Dessutom utfördes all centrifugering vid 4 °C istället för vid rumstemperatur.

I bilaga 11 finns diagram över resultaten ifrån detta försök. I diagrammet för antikropps set 1 
hamnade alla prover på samma plats. Primärantikropps prov, isotyp kontroll prov och prov 
med bara sekundär antikropp hamnade på samma ställe som omärkt prov. Detta resultat 
verkade vara konstigt, då någon typ av ospecifik inbindning åtminstone borde finnas. Efter 
lite diskussioner troddes resultatet kunna bero på att den sekundära antikroppen som användes 
var konjugerad med PE färg, vilken är en ganska stor molekyl och kanske därför gjorde att 
antikroppen inte kunde ta sig in i cellen. 

Proverna som var märkta med antikropps set 2 uppvisade samma mönster som tidigare trots 
de ändrade inkubationsförhållandena. Alltså att prov med bara sekundär antikropp gav lika 
hög signal som prover som först märkts med primär antikropp och isotyp kontroll. Detta 
tillsammans med att den insamlade datan från extracellulär inmärkningen med detta 
antikropps set såg mycket konstig ut, gjorde att det bestämdes att detta antikropps set inte 
skulle användas mer. 

5.2.5 Endast antikropps set 1 fast med en annan sekundär antikropp

Analysen av försök 4.3.4 hade visat på att den sekundära antikropp som hade använts troligen 
kanske inte kunde komma in i cellen, på grund av att den var konjugerad med en stor PE 
molekyl. Därför gjordes detta försök (4.3.5) i vilket en annan sekundär antikropp användes, 
som var konjugerad med en FITC molekyl istället. Denna är mindre och borde därför lättare 
komma in i cellen. 

I bilaga 12 finns diagram ifrån detta försök. I detta försök kunde två populationer urskiljas i 
sidescatter och forward scatter diagrammet som kan ses i bilagan. Data för båda dessa 
populationer visas i två olika diagram i bilagan. Den population som troligen var den som var 
permeabiliserad uppvisade mer skarpa och tydliga kurvor. Omärkt prov och prov med bara 
sekundär hamnade i princip på samma plats. Provet märkt med primär antikropp gav en högre 
signal och provet med isotyp kontroll gav en ännu högre signal. Den andra populationen 
visade på samma sak men kurvorna var inte lika tydligt lokaliserade runt ett och samma ställe 
utan växlade lite upp och ner.  
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I detta försök verkade alltså även den intracellulära inmärkningen fungera och det var troligen 
så att den PE konjugerade sekundär antikroppen som tidigare använts var för stor för att ta sig 
in i cellen. Då det inte fanns någon koncentration angiven på den primära antikroppen, går det 
inte att säga hur specifik och ospecifik inbindning förhåller sig. Isotyp kontrollen ger mycket 
högre signal, men det skulle kunna vara så att koncentrationen av denna är mycket högre än 
vad koncentrationen av den primära antikroppen är. 

5.3 Konfokalmikroskopi

5.3.1 Mikroskopiering av prover från försök 4.2.6 extracellulär inmärkning

Provet med aktiverade celler som var märkta med primär antikropp ifrån försök 4.2.6 
studerades i konfokalmikroskopet. Bilden nedan visar ett snitt i cellen över hur detta såg ut 
(Fig 5.1). Det blåa är den polymorfa kärnan och det röda visar dysferlinet. 

Fig 5.1 Aktiverade celler extracelluärt märkta med primär antikropp vilken binder till 
dysferlin

Bilden visar på att den primära antikroppen har bundit till cellmembranet. Om allt som den 
bundit till verkligen är dysferlin är lite svårt att säga, då det som tidigare sagts är svårt att 
direkt säga hur det förhåller sig med specifik och ospecifik inbindning. Försöket tyder på att 
dysferlin finns i plasmamembranet hos aktiverade celler. 

5.3.2 Mikroskopiering av prover från försök 4.3.5

Proverna märkta med primär antikropp från försök 4.3.5 studerades i konfokalmikroskop. 
Bilderna nedan visar på hur detta såg ut i olika celler fig 5.2 - 5.4. Den polymorfa kärnan är 
blå och dysferlinet grönt. 
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Fig 5.2 Intracellulärt inmärkta celler med primär antikropp som binder till dysferlin

Fig 5.3 Intracellulärt inmärkta celler med primär antikropp som binder till dysferlin

Fig 5.4 Intracellulärt inmärkta celler med primär antikropp som binder till dysferlin

Alla dessa bilder visar på att den primära antikroppen har bundit till något i cytoplasman. 
Precis som vid den extracellära inmärkningen är det även här svårt att säga hur det förhåller 
sig med specifik och ospecfik inbindning. Men troligen är troligen en del av den primära 
antikroppen bunden till dyferlin som finns i cytoplasman, då fakta har visat att dysferlin finns 
i olika granulamembran och dessa granuler finns alltså i cytoplasman [3].
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5.3.3 Inmärkning med antikroppar direkt i celler på objektsglas

I detta försök märktes cellerna in med antikroppar direkt på objektsglas. Detta gjordes för att 
cellerna lätt skadas vid facs inmärkningsproceduren, mycket på grund av de många 
centrifugeringsstegen. Då inmärkningen görs direkt på objektsglas kan cellerna hållas mer 
intakta och uppvisar en snyggare morfologi vid studierna i mikroskopet. 

På ett objektsglas märktes celler in med primärantikropp och på ett annat med isotyp kontroll. 

På objektsglaset med primärantikropp kunde cellerna inte hittas. Vad detta berodde på är svårt 
att säga, antingen finns cellerna där bara att de är svåra att lokalisera och i så fall borde de gått 
att hitta dem om längre tid hade lagts på detta. I annat fall kan det vara så att cellerna spolats 
bort under inmärkningsproceduren. Detta känns inte så troligt då det kändes som fälten med 
celler kunde ses även efter imärkningsproceduren.

De andra cellerna som var märkta med isotyp kontroll gick att hitta i konfokalmikroskopet, 
men såg lite konstiga ut vid bildtagningen. Se bild på detta i figur 5.5.

Fig 5.5 Bild över celler inmärkta intracellulärt med isotyp kontroll

33



6. Slutsats 

Antikropps set 1 fungerar för extracellulär inmärkning av dysferlin. Den metod som fungerat 
bäst för detta är den som använts i försök 4.2.6.  Detta antikropps set fungerar även för 
intracellulär inmärkning om en annan sekundär antikropp (annan sekundär, FITC konjugerad) 
används. Den metod som fungerat bäst för detta är den som använts i försök 4.3.5.  Prover 
från dessa försök (4.2.6 och 4.3.5) gick även att studera i konfokalmikroskop. Det försök som 
gjordes för att förbereda prover direkt på objektsglas som sedan kunde studeras i 
konfokalmikroskop, blev inte speciellt bra och behöver utvecklas och testas mycket mer. 

FACS-analyser av extracellulärt inmärkta prover har visat på att dysferlin möjligtvis skulle 
kunna finnas i små mängder i plasmamembranet. Men detta är svårt att säga då det inte kan 
uteslutas att den detekterade signalen kan komma ifrån ospecifik bindning eller att cellen är 
delvis aktiverad redan från början. Det som säkert kan sägas är att mängden dysferlin i 
plasmamembranet ökar då cellen aktiveras. Detta till följd av att granula uppregleras till ytan 
och att dess membran fuserar med plasmamembranet vid aktiveringen [11]. Dysferlinet finns i 
dessa granula membran [3].

De prover som studerats i konfokalmikroskopet visar även de på att dysferlin i aktiverade 
celler finns i cellmembranet, vilket alltså verkar rimligt med avseende på den fakta som togs 
upp ovan. De har även visat att dysferlin finns lokaliserat till cytoplasman i cellen, även detta 
verkar kunna stämma då granulerna som har dysferlin i sina membran alltså finns lokaliserat 
till cytoplasman i cellen. 

Något som har varit ett stort problem under arbetet är det faktum att det är svårt att säga hur 
det förhåller sig med ospecifik och specfik inbindning av den primära antikroppen. 
Anledningen till att detta inte har gått att undersöka är att den primära antikroppen inte hade 
någon angiven koncentration. Detta hade behövts då det är viktigt att primär antikropp och 
isotyp kontroll tillsätts i samma koncentration. Isotyp kontrollen är tänkt att motsvara all den 
ospecifika inbindning som skulle kunna finnas av den primära antikroppen. Men då det inte är 
alls säkert att koncentrationerna av primär antikropp och isotyp kontroll har varit samma i 
detta arbete är det alltså svårt att säga något om specifik och ospecifik inbindning.   

7. Förslag till fortsatt arbete

Försök med antikroppsset 1 och den andra sekundära antikroppen som är FITC konjugerad 
bör fortsättas då detta verkar fungera. Detta för att fortsätta försöka ta fram en metod att direkt 
förbereda prover på objektsglas som kan studeras i konfokalmikroskop. Den metod som 
testades i detta projekt borde kanske testas om för att se om det går att få den att fungera. Om 
inte annat kan den fortsätta att utvecklas för att fungera som det är tänkt. Det vore även smart 
att använda en färg som färgar in membranet i cellen, så att det kan ses var detta är i cellen.
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Bilaga 1

Diagram över försök 4.2.1

Försök för att se om antikropparna verkar fungera och huruvida signalen ändras mellan oaktiverade och 
aktiverade celler.

Diagram 1 Oaktiverade celler

Svart – Omärkt
Röd – Isotyp kontroll 
Blå – Primär antikropp

Diagram 2 Aktiverade celler

Svart – Omärkt
Röd – Isotyp kontroll 
Blå – Primär antikropp

1



Bilaga 1

Diagram 3 Primär antikropp hos aktiverade och icke aktiverade celler

Svart – Oaktiverade celler
Röd – Aktiverade celler

2



Bilaga 2

Diagram över försök 4.2.2 

Upprepning av försök 4.2.1 + ett prov med 3 gånger med primär antikropp.

Diagram 1 Icke aktiverade celler

Svart – Omärkt
Röd – Isotyp kontroll
Blå – Primär antikropp

Diagram 2 Aktiverade celler

 

Svart – Omärkt
Röd – Isotyp kontroll
Blå – Primär antikropp
Gul – 3 ggr mer primär antikropp

2



Bilaga 2

Diagram 3 Jämförelse oaktiverade och aktiverade celler med Primär antikropp

Svart – Oaktiverade celler
Röd – Aktiverade celler

2



Bilaga 3

Diagram över försök 4.2.3

Försök med lägre cellkoncentration och test för att se om uppregleringen fungerar. Fixering av celler 
efter inmärkning med antikroppar och ändring av inmärkningstiden.

Diagram 1 Icke aktiverade celler

Svart – Omärkt
Röd – Isotyp kontroll 
Blå – Primär antikropp
Gul – 3ggr mer antikropp
Grön – CR3

Diagram 3 Aktiverade celler

Svart – Omärkt
Röd – Isotyp kontroll 
Blå – Primär antikropp
Gul – 3ggr mer antikropp
Grön – CR3

1



Bilaga 3

Diagram 3 CR3 hos aktiverade och icke aktiverade celler

Röd – Oaktiverade celler
Svart – Aktiverade celler

2



Bilaga 4

Diagram över försök 4.2.4 

Försök med högre koncentration av primär och sekundär antikropp samt test med en annan sekundär 
antikropp.

Diagram 1 Oaktiverade celler och PE konjugerad sekundär antikropp

Svart – omärkt 
Blå – Antikropp
Röd – Isotyp

Diagram 2 Aktiverade celler och PE konjugerad sekundär antikropp

Svart – Omärkt 
Blå – Primär antikropp
Röd – Isotyp kontroll

1



Bilaga 4

Diagram 3 Oaktiverade celler och FITC konjugerad sekundär antikropp

Svart – Omärkt 
Blå – Primär antikropp
Röd – Isotyp kontroll

Diagram 4 Aktiverade celler och FITC konjugerad sekundär antikropp

Svart – Omärkt 
Blå – Primär antikropp
Röd – Isotyp kontroll

2



Bilaga 4

Diagram 4 side scatter-forward scatter diagram över omärkta oaktiverade celler

Inringat område innehåller de intressanta cellerna. (Neutrofila granulocyter populationen)

3



Bilaga 5

Diagram över försök 4.2.5 

Försök med båda antikropps seten igen och kontroll av uppregleringen med CR3 och L-selektin

Diagram 1 Oaktiverade celler antikropps set 1

Svart – Omärkt
Röd – Bara sekundär antikropp set 1 
Blå – Isotyp kontroll set 1
Gul – Primär antikropp set 1

Diagram 2 Aktiverade celler antikropps set 1

Svart – Omärkt
Röd – Bara sekundär antikropp set 1 
Blå – Isotyp kontroll set 1
Gul – Primär antikropp set 1

1



Bilaga 5

Diagram 3 Oaktiverade celler antikropps set 2

Svart – Omärkt
Röd – Bara sekundär antikropp set 2 
Blå – Isotyp kontroll set 2
Gul – Primär antikropp set 2

Diagram 4 Aktiverade celler antikropps set 2

Svart – Omärkt
Röd – Bara sekundär antikropp set 2
Blå – Isotyp kontroll set 2
Gul – Primär antikropp set 2

2



Bilaga 5

Diagram 5 Kontroll av uppreglering med CR3

Svart – Omärkt
Röd – Oaktiverade celler 
Blå –  Aktiverade celler

Diagram 6 Kontroll av uppreglering med L-Selektin

Svart – Omärkt
Röd – Oaktiverade celler 
Blå –  Aktiverade celler

3



Bilaga 5

Diagram 7 Jämförelse av primär antikropp 1 hos aktiverade och icke aktiverade celler

Svart – Oaktiverade celler
Röd – Aktiverade celler 

4



Bilaga 6

Diagram över försök 4.2.6 

Upprepning av försök 4.2.5 fast med bara antikropps set 1 och kontroll av uppregleringen

Diagram 1 Oaktiverade celler

Svart - Omärkt 
Röd – Primär antikropp
Blå – Isotyp kontroll
Gul – Bara sekundär antikropp

Diagram 2 Aktiverade celler

Svart – Omärkt 
Röd – Primär antikropp
Blå – Isotyp kontroll
Gul – Bara sekundär antikropp 

1



Bilaga 6

Diagram 3 CR3 hos aktiverade och oaktiverade celler

Svart - Omärkt
Röd – Oaktiverade celler
Blå –  Aktiverade celler

Diagram 4 L-selektin I aktiverade och oaktiverade celler

Svart – Omärkt
Röd – Oaktiverade celler
Blå – Aktiverade celler

2



Bilaga 6

Diagram 5 jämförelse av primär antikropp i oaktiverade och aktiverade celler

Svart – Oaktiverade celler
Röd – Aktiverade celler

Diagram 4 side scatter-forward scatter diagram över omärkta oaktiverade celler

Inringat område innehåller de intressanta cellerna. (Neutrofila granulocyter populationen)

3



Bilaga 7

Diagram över försök 4.2.7 

Upprepning av försök 4.2.6 fast med en annan sekundär antikropp

Diagram 1 Oaktiverade celler

Svart – Omärkt
Röd – Primär antikropp
Blå – Isotyp kontroll
Gul – Bara sekundär antikropp

Diagram 2 Aktiverade celler

Svart – Omärkt
Röd – Primärantikropp
Blå – Isotyp kontroll
Gul – Bara sekundärantikropp

1



Bilaga 7

Diagram 3 L-selektin hos aktiverade och oaktiverade celler

Svart – Oaktiverade celler
Röd – Aktiverade celler

Diagram 4 CR3 hos aktiverade och oaktiverade celler

Svart – Oaktiverade celler
Röd – Aktiverade celler

2



Bilaga 7

Diagram 5 side scatter-forward scatter diagram över omärkta oaktiverade celler

Inringat område innehåller de intressanta cellerna. (Neutrofila granulocyter populationen)

Diagram 6 Fluorescens signalen hos oaktiverade omärkta celler  

3



Bilaga 7

Diagram 7 Fluorescens signalen hos oaktiverade celler märkta med primär antikropp 

4



Bilaga 8

Diagram över försök 4.3.1 

Användning av de två olika antikropps seten för att se om något av dem fungerar

Diagram 1 Antikropps set 1, 10^7 celler/ml

Svart – Omärkt
Röd – Isotyp kontroll set 1
Blå – Primär antikropp set 1

Diagram 2  Antikropps set 1,  5 x 10^6 celler/ml

Svart – Omärkt
Röd – Isotyp kontroll set 1
Blå – Primär antikropp set 1

1



Bilaga 8

Diagram 3 Antikropps set 2, 10^7 celler/ml 

Svart – Omärkt 
Röd – Primär antikropp set 2, båda sekundär 
antikropparna
Blå – Isotyp kontroll set 2, båda sekundär 
antikropparna
Gul – Primär antikropp set 2, en sekundär 
antikropp
Grön – Isotyp kontroll set 2, en sekundär 
antikropp

Diagram 4 Antikropps set 2, 5 x 10^6 celler/ml
 

Svart – Omärkt 
Röd – Primär antikropp set 2, båda sekundär 
antikropparna
Blå – Isotyp kontroll set 2, båda sekundär 
antikropparna
Gul – Primär antikropp set 2, en sekundär 
antikropp
Grön – Isotyp kontroll set 2, en sekundär 
antikropp

2



Bilaga 9

Diagram över försök 4.3.2 

Endast antikropps set två och test med olika spädningar på primär antikropp och isotyp kontroll.

Diagram 1 100 μl primär antikropp och isotyp kontroll 

Svart – Omärkt
Röd – Bara sekundär antikropp
Blå – Primär antikropp
Gul – Isotyp kontroll

Diagram 2 50 μl primär antikropp och isotyp kontroll

Svart – Omärkt
Röd – Bara sekundär antikropp
Blå – Primär antikropp
Gul – Isotyp kontroll

1



Bilaga 9

Diagram 3 25 μl primär antikropp och isotyp kontroll

Svart – Omärkt 
Röd – Bara sekundär antikropp
Blå – Primär antikropp
Gul – Isotyp kontroll

Diagram 4 10 μl primär antikropp och isotyp kontroll

Svart – Omärkt
Röd – Bara sekundär antikropp
Blå – Primär antikropp
Gul – Isotyp kontroll

2



Bilaga 9

Diagram 5 5 μl primär antikropp och isotyp kontroll

Svart – Omärkt
Röd – Bara sekundär antikropp
Blå – Primär antikropp
Gul – Isotyp kontroll

3



Bilaga 10

Diagram över försök 4.3.3 

Endast antikropps set två och test med olika spädningar på sekundärantikropp

Diagram 1 Sekundär antikropp med 1:400 spädning

Svart – Bara vanliga celler (Helt 
obehandlade)
Röd – Omärkta
Blå – Bara sekundär antikropp
Gul – Primär antikropp
Grön – Isotyp kontroll

Diagram 2 Sekundär antikropp med 1:600 spädning

Svart – Bara vanliga celler (Helt 
obehandlade)
Röd – Omärkta
Blå – Bara sekundär antikropp
Gul – Primär antikropp
Grön – Isotyp kontroll

1



Bilaga 10

Diagram 3 Sekundär antikropp med 1:800 spädning

Svart – Bara vanliga celler (Helt 
obehandlade)
Röd – Omärkta
Blå – Bara sekundär antikropp
Gul – Primär antikropp
Grön – Isotyp kontroll

Diagram 4 Sekundär antikropp med 1:1000 spädning

Svart – Bara vanliga celler (Helt 
obehandlade)
Röd - Omärkta
Blå – Bara sekundär antikropp
Gul – Primär antikropp
Grön – Isotyp kontroll

2



Bilaga 11

Diagram över försök 4.3.4 

Båda antikropps seten igen och ändring av inkubationstillståndet

Diagram 1 antikropps set 1

Svart – Omärkt
Röd – Primär antikropp
Blå – Isotyp kontroll
Gul – Bara sekundär antikropp

Diagram 2 Antikropps set 2

Svart – Omärkt
Röd – Primär antikropp
Blå – Isotyp kontroll
Gul – Bara sekundär antikropp

1



Bilaga 12

Diagram över försök 4.3.5 

Endast antikropps set 1 fast med en annan sekundär antikropp

Diagram 1 Troligen permeabilierad population

Svart – Omärkt
Röd – Primär antikropp
Blå – Isotyp kontroll
Gul – Bara sekundär antikropp

Diagram 2 Den andra populationen

Svart – Omärkt
Röd – Primär antikropp
Blå – Isotyp kontroll
Gul – Bara sekundär antikropp

1



Bilaga 12

Diagram 4 side scatter-forward scatter diagram över omärkta celler

Fyrkantigt inringat område utesluter celler och annat som inte är celler vid insamlingen av data.
Inringat område P1 innehåller celler vilka troligen inte har permeabiliserats.
Inringat område P2 innehåller celler som troligen har permeabiliserats. 

2
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