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Abstract 

Alzheimer's disease is the most common cause of dementia, and when the population becomes 
larger and older also the number of patients increase. A cerebral atrophy and microscopic 
findings of extracellular plaques of β-amyloid, intracellular neurofibrillary of phosphorylated tau 
and loss of nerve cell protrusions, axons, synapses and dendrites are seen during the disease. 
One of the early pathological changes is the disruption of the neuronal lysosomal network that 
plays an important role in the degradation of macromolecules. In a previous study elevated 
levels of proteins of the lysosomal network in cerebrospinal fluid from Alzheimer’s disease 
patients was demonstrated. The purpose of this study was to measure levels of the lysosomal 
network system in the brain. The six proteins EEA1, PICALM, LAMP-1, LAMP -2, LC3 and TFEB 
were analyzed in human brain tissue from five Alzheimer's disease cases and five control cases 
by Western blot. The results show a significant increase in the temporal cortex of LAMP-1 and 
LAMP -2 and a significant decrease of LC3 and EEA1 in patients with Alzheimer's disease. In 
order to draw proper conclusions about how the increased levels in cerebrospinal fluid reflect 
the different disease mechanisms in the brain it requires further analysis of more patient 
samples and from other areas of the brain. 
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Sammanfattning 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och i samband med att befolkningen 
blir större och allt äldre ökar även antalet patienter. Vid sjukdomen sker en hjärnatrofi och de 
mikroskopiska fynd man ser är extracellulära plack av β-amyloid, intracellulära neurofibriller av 
fosforylerat tau och förlust av nervcellsutskott, axoner, synapser och dendriter. Några av de 
tidiga patologiska förändringarna man kan se är störningar i nervcellernas lysosomala system 
som fyller en viktig roll vid nedbrytning av makromolekyler. I en tidigare studie har man påvisat 
förhöjda nivåer av proteiner från det lysosomala systemet i cerebrospinalvätska. Syftet med den 
här studien var att mäta nivåer av det lysosomala systemets proteiner i human hjärnvävnad från 
patienter med Alzheimer och jämföra dessa med kontrollprover. De sex proteiner som 
analyserades med Western blot var EEA1, PICALM, LAMP-1, LAMP-2, LC3 och TFEB. Resultaten 
visar på signifikant ökning i temporala cortex av LAMP-1 och LAMP-2 och en signifikant 
minskning av LC3 och EEA1 hos patienter med Alzheimers sjukdom. För att kunna dra riktiga 
slutsatser kring hur de ökade nivåerna i cerebrospinalvätska speglar de olika 
sjukdomsmekanismerna i hjärnan krävs vidare analyser av fler patientprover samt prover från 
andra områden i hjärnan. 
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Förkortningslista 
 

Aβ  β-amyloid  

AD Alzheimer patienter/Alzheimers sjukdom (eng. Alzheimer’s disease) 

ApoE  apolipoprotein E  

APP amyloid prekursor protein  

BSA bovint serumalbumin  

CSF  cerebrospinalvätskan (eng. cerebrospinal fluid) 

CT  datortomografi (eng. computed tomography) 

DTT dithiothreitol 

EEA1 early endosome antigen 1 

FAD  familjär Alzheimers sjukdom (eng. familial Alzheimer’s disease) 

GAPDH  glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 

HRP  pepparrotsperoxidas (eng. horseradish peroxidase)  

LAMP-1 lysosomal-associated membrane protein 1  

LAMP-2 lysosomal-associated membrane protein 2   

LC3 microtubule-associated protein 1A/1B-light chain 3  

MCI  lindrig kognitiv störning (eng. mild cognitive impairment) 

NFL  neurofibrillärt light chain protein  

PAGE  polyakrylamidgelelektrofores (eng. polyacrylamide gel electrophoresis) 

PET  positronemissionstomografi (eng. positron emission tomography)  

PICALM  phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein  

P-tau  fosforylerat tau  

SDS  natriumdodecylsulfat (eng. sodium dodecyl sulfate)  

TBS  tris-buffrad saltlösning  

TFEB  transkriptionsfaktor EB  

T-tau  totalt tau  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyakrylamidgelelektrofores&action=edit&redlink=1
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1. Bakgrund 
1.1 Alzheimers sjukdom 

1.1.1 Epidemiologi och historia 
Det pågår en global befolkningsökning där framförallt  andelen äldre personer ökar kraftigt och 
kommer fortsätta göra så de kommande åren. Enligt Statistiska centralbyrån har antalet över 64 
år i Sverige varit omkring 1,5 miljoner sedan slutet av 1980-talet men detta antal stiger nu 
snabbt och beräknas överstiga två miljoner redan 2018 (1). Ser man globalt är det en ännu mer 
dramatisk ökning av antalet äldre, särskilt av de som är över 80 år. Siffror som är baserade på 
UN World Prospects, 2008 revision, visar på en ökning av personer i världen över 65 år från 523 
miljoner 2010 till nästan 1,5 miljarder 2050 och antalet över 80 år ökar under samma tidsperiod 
från 106 miljoner till nästan 400 miljoner. Det i sin tur innebär att antalet dementa i världen 
kommer att öka från 42 miljoner till 133 miljoner från 2010 till 2050 om man räknar med att 
demensprevalensen är 5 % mellan 60-80 år och 20 % i åldrarna över 80 år (2). Det finns många 
olika delar kring demenssjukdomar som ger stora kostnader, både direkta och indirekta. De 
direkta kostnaderna är institutionsvård, hemvård, mediciner och andra kostnader för samhället 
medan indirekta kostnader inkluderar anhörigas insatser, tillfälliga akuta omhändertaganden 
m.m. Den totala kostnaden för demenssjukdomar beräknas överstiga 50 miljarder kronor per år 
i Sverige, dvs. mer än cancer och hjärt- kärlsjukdomar tillsammans. Vilket står i relation till de 2 
miljarder som Vetenskapsrådet delar ut till forskning varje år (2).  

Definitionen av demens har varierat under åren och i de senaste definitionerna har man betonat 
demens som en global störning av intellektuella funktioner där framför allt de kognitiva 
funktionerna såsom minne, orienteringsförmåga, exekutiv förmåga (t.ex. abstraktionsförmåga 
och att planera, organisera samt slutföra komplexa uppgifter), språk och tankeförmåga lyfts 
fram. Förändring i beteende och personlighet ingår även som symtom för att man ska uppfylla 
kraven för diagnos enligt vissa definitioner. Prevalensen av demenssjukdom i åldersgruppen 
över 65 år är mellan 5-10 % i västvärlden och av dessa är majoriteten Alzheimers sjukdom (AD), 
ca 60 % (2). Det är en sjukdom som är väldigt åldersrelaterad och det är endast ett fåtal procent 
som har en presenil debut, alltså symtom före 65 års ålder. AD är något vanligare hos kvinnor än 
hos män och efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer är det den tredje vanligaste dödsorsaken i 
västvärlden (2).  

Redan 1906 gjordes den första beskrivningen av sjukdomen av den tyske psykiatrikern Alois 
Alzheimer som senare fick ge namn åt den enligt honom själv ”egenartade sjukdomen i 
hjärnbarken” (3). Det var efter att hans patient Auguste Deter gått bort som han gjorde fynden 
som särskilde sig mot andra demenssjukdomar. Likt tidigare patienter uppvisade hon 
demenssymtom i form av minnesförlust och var dessorienterad i både tid och rum, men hon var 
endas 51 år gammal vilket gjorde Alois extra intresserad och han såg därför till att få tillgång till 
hennes hjärna efter bortgången. Vid dissektionen såg han att den var förkrympt och att det 
fanns flera ställen där nervceller förlorat kontakten med varandra. Han såg även att det bildats 
plack (förhårdnader) i hela hjärnbarken. Det skulle dröja nästan sjuttio år innan sjukdomen 
skulle bli allmänt känd då man upptäckte samma förändringar i hjärnan hos senildementa 
patienter som vid AD. Den hade dittills endast betraktas som en sällsynt sjukdom med debut i 
övre medelåldern och demens hos äldre kallades för samlingsbegreppet senildemens. Antalet 
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sjukdomsfall hade ökat dramatiskt på grund utav den stigande medelåldern som bland annat 
var en följd av den medicinska utvecklingen under 1900-talet (3). Dagens diagnostik för AD 
bygger på att först verifiera att demenssjukdom föreligger sen vilken typ av tillstånd det är och 
utesluta differentialdiagnoser samt kartlägga komplikationer. Det görs med hjälp av klinisk 
undersökning och klassifikation enligt fastställda kriterier. Klassifikationssystemet ICD-10 
började användas i Sverige 1997 och är det som används i kliniskt (4). Det finns flera kliniska 
subgrupper av AD och de viktigaste är sporadisk där man inte kan hitta något tydligt 
släktsamband, familjär som ärvs autosomalt dominant, mixed alzheimer och vaskulär demens 
som tillsammans täcker in de patienter som visar på neuropatologiska förändringar likt för AD. 
Det är mindre än 1-2 % som har den familjära formen och de flesta av dem har en tidig debut av 
sjukdomen, mellan 40 och 65 års ålder (2). 

1.1.2 Etiologi och patogenes 
Vid AD sker en hjärnatrofi (förtvining av celler) och de mikroskopiska fynd man ser är 
extracellulära plack av β-amyloid (Aβ), intracellulära neurofibriller av fosforylerat tau och förlust 
av nervcellsutskott, axoner, synapser och dendriter (Bild 1). Under de senaste åren har 
kunskapen om etiologin (den utlösande orsaken) och patogenesen (sjukdomsmekanismen) till 
AD ökat markant. Det finns flera hypoteser kring de båda områdena och de dominerande är 
”amyloidkaskad hypotesen” som menar på att depositionen av Aβ är central i patogenesen och 
”Tau hypotesen” där hyperfosforylering av tau proteiner leder till en axonal instabilitet och 
nervcellsdegenerering. 

Genom klyvning av amyloid prekursor proteinet (APP) med flera olika enzymer bildas den 
mindre peptiden Aβ. APP är ett membranbundet glykoprotein med en kort intracellulär del och 
en längre extracellulär del och det bildas i alla kärnförande celler. Bildningen av fritt Aβ sker i 
alla celler och det utsöndras även i extracellulärrummet, plasma och likvor. Men det är oklart 
varför och hur det aggregerar till olösliga amyloidfibriller samt varför det sker i endas vissa delar 
av hjärnan. Det finns många kända varianter av Aβ och två som är relevanta vid AD är en med 
40 (Aβ40) och en med 42 (Aβ42) aminosyror. Vid normal metabolism bildas ca 90 % Aβ40 men 

Bild 1 Schematisk bild av en nervcell med neuropatologiska förändringar vid Alzheimers sjukdom.  
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den dominerande formen i placken är Aβ42 som är hydrofob och mer benägen till att aggregera 
(5). Genom olika experiment har det visats att Aβ är neurotoxiskt och det är möjligt att det 
endast är den oligomera formen av Aβ som är toxisk. Det är inte klarlagt att Aβ plack är den 
initierande faktorn och dessa plack är inte heller specifika för AD utan ses även efter 
skalltrauma. Placken skulle kunna vara ett resultat av en ökad APP-bildning vid regenerering av 
nervceller efter hjärnskada eftersom studier har visat att APP har en viktig fysiologisk funktion 
vid utväxt av nervutskott och bildning av synapser. Ett annat alternativ är att plack uppkommer 
på grund utav en axonal degeneration som leder till en störning i APP-metabolismen (5). 

I hjärnan är tau protein normalt förekommande och har som funktion att binda till mikrotubuli i 
nervcellernas axoner för stabilisering vilket påverkar den axonala transporten. Genom olika 
mRNA-klyvningar av tau-genen kan sex olika isoformer bildas och de har flera aminosyror som 
kan fosforyleras. Vid AD sker en hyperfosforylering vilket leder till att tau proteinerna 
aggregerar till så kallade ”paired helical filaments” (PHF) som bildar neurofibriller i skadade 
nervceller. Orsaken till hyperfosforyleringen är en obalans mellan kinaser (ökar fosforyleringen) 
och fosfataser (defosforylerar proteiner) men även andra förändringar sker av proteinet så som 
glykosylering, oxidering och ubiquitinering. Genom en försämrad inbindning till mikrotubuli på 
grund av hyperfosforyleringen sker en nedsatt stabilitet och transportförmåga i axonerna, vilket 
leder till en störd synapsfunktion och nervcellsdegeneration. Ser man till graden av kognitiv 
dysfunktion så korrelerar den starkt med mängden neurofibriller och föregår bildingen av plack 
med flera årtionden, men den har samtidigt mycket låg sjukdomsspecificitet som kan ses som 
en sekundär reaktion på nervcellsdegeneration (5). Vid stigande ålder kan det vara svårt att 
upprätthålla myelinisering av axonerna eftersom det ställer höga metaboliska krav på 
nervcellerna. Det ger sig i uttryck genom att spridningen av neurofibriller sker i omvänd ordning 
till hur de olika regionerna i hjärnan myeliniseras. Man har även konstaterat att i princip alla 
människor får förändringar så som Aβ-plack och neurofibriller om man lever tillräckligt länge. 
Dessa förändringar ses som ackumulerande effekter av olika påfrestningar och skador som den 
åldrande hjärnan utsätts för t.ex. oxidativ stress. Både genetiska och andra riskfaktorer påverkar 
om eller när personer utvecklar sjukdomen. 

1.1.3 Genetik 
Man kan dela upp de genetiska mekanismerna vid AD i två olika grupper. De autosomalt 
dominanta generna, där hälften av barnen får sjukdomsanlaget via en muterad allel. Samt 
riskgener där det föreligger en ökad risk för vissa alleler att utveckla sjukdomen, men det finns 
både friska patienter som bär på riskgenen och sjuka patienter som saknar den.  

Det finns flera kända autosomalt dominanta gener som leder till den så kallade familjära formen 
av Alzheimers sjukdom (eng. familial Alzheimer’s disease, FAD). En är genen som kodar för APP 
där mutationerna är lokaliserade till de områden där sekretaser som klyver ut Aβ klipper, vilket 
leder till en ökad produktion av Aβ. APP-mutationer har endast hittats i drygt 30 familjer vilket 
utgör en mycket liten andel av patienterna med sjukdomen. Två andra gener med FAD-
mutationer är presenilin 1 och 2 (PS-1, PS-2) som kodar för en komponent i γ-sekretaset, som 
klyver APP för att frigöra Aβ. Mutationer i dessa gener leder till en ökad produktion av Aβ och 
främst den längre och mer patogena formen Aβ42 (5). 
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Av alla de riskgener som man har associerat med AD finns bara en enda säkerställd och det är 
apolipoprotein E (ApoE). Ett protein som har betydelse för omsättningen av lipider eftersom 
den finns på ytan av lipoproteiner och fungerar som en ligand till ApoE receptorer. Vid 
inbindning tas lipoproteinerna upp i cellen som uttrycker receptorerna. Hjärnans astrocyter 
syntetiserar ApoE som tar upp kolesterol och andra lipider från skadade nervceller för att kunna 
återanvända lipiderna för återuppbyggnad av nervcellerna. Det finns tre olika isoformer av ApoE 
där den vanligaste är ApoE3 och förekommer hos ca 77-78 % av den svenska befolkningen, 
ApoE2 finns hos 7-8 % och ApoE4 hos 14-16 %. Hos personer med en ApoE4 allel ökar risken att 
insjukna med tre till fyra gånger och åtta till tio gånger om man har dubbel uppsättning, jämfört 
med personer som saknar ApoE4 allelen. Dock verkar allelen påverka åldern för insjuknande 
kraftigare än själva risken för att insjukna, upp till ca sju till tio år minskar insjuknandeåldern. 
Men ju högre upp i åldrarna man kommer desto svagare verkar sambandet mellan ApoE4 
allelen och AD. Det finns ingen klarlagd mekanism bakom patofysiologin för relationen mellan 
allelen och AD men data visar på en ökning av plack och det finns hypoteser om att en störning i 
ApoE-systemet skulle kunna leda till en sämre regenerering av nervceller efter de påfrestningar 
som drabbar en åldrande hjärna (5). 

1.2 Biomarkörer       
De biokemiska förändringarna som sker i hjärnan avspeglas i cerebrospinalvätskan (eng. 
cerebrospinal fluid, CSF) och genom analys av olika biokemiska markörer skulle man kunna 
uppnå en säkrare klinisk diagnostik tidigt i sjukdomsförloppet. Nivåskillnader kan ses redan tio 
år innan kliniska Alzheimersymtom kan ses hos patienter med lindrig kognitiv störning (eng. 
mild cognitive impairment, MCI) (6). Åtgärdsstrategier i framtiden kommer förmodligen vara 
beroende av en tidig diagnostik för att kunna sätta in behandling innan hjärnan får irreversibla 
skador. Men biomarkörerna ska inte användas isolerat utan kombineras med andra kliniska 
undersökningar och övriga undersökningar så som positronemissionstomografi (eng. positron 
emission tomography, PET) och datortomografi (eng. computed tomography, CT) (7). Pålitliga 
biomarkörer behövs även för vidare uppdelning av patientgrupper, kliniska studier, övervakning 
av sjukdomsprogression och utvecklingen av nya behandlingar (8). Basala laboratorieprover vid 
demensutredning är calcium, tyreoideastimulerande hormon och homocystein. Vid utvidgad 
utredning görs analysering av CSF med cellräkning, albuminkvot, inflammationsparametrar, 
total-tau (T-tau), fosforylerat-tau (P-tau), Aβ (1-42) och neurofibrillärt light chain protein (NFL).  

Genom ELISA-analyser kan man bestämma nivåer av T-tau som visar alla isoformer oberoende 
av fosforyleringsgrad. Graden av nervceller och axonal degeneration avspeglas sannolikt av 
ökade nivåer av T-tau och studier visar att medelnivån hos AD är cirka tre gånger högre jämfört 
med friska individer i samma ålder (2). Genom verifiering av det här fyndet har man konstaterat 
att sensitiviteten för att identifiera AD är hög, ökat T-tau i CSF ses i minst 85 % av 
sjukdomsfallen (5). Men ökade nivåer ses vid andra sjukdomar med stora axonal degeneration 
t.ex. vid akut större stroke och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. För P-tau är specificiteten högre än 
för T-tau och avspeglar inte neuronal skada på samma sätt utan är mer kopplat till bildningen av 
neurofibriller. Nivån av Aβ42 är sänkta i CSF vid AD med en sensitivitet på ca 85 % men låga 
nivåer ses även vid andra sjudomar vilket gör att specificiteten inte är optimal. Efter fynd av 
mycket låga nivåer av Aβ42 vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, där inte senila plack bildas har den 
tidigare hypotesen om att minskningen skulle avspegla depositionen till placken ifrågasatts. Det 
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är fortfarande oklart vad anledningen till de sänkta nivåerna är men det skulle kunna avspegla 
en störd metabolism av Aβ där produktionen hämmas i degenererande nervceller (5).      

1.3 Det lysosomala systemet 
Det lysosomala systemet har en viktig roll i cellen för att åldrande molekyler och organeller ska 
kunna brytas ner till sina beståndsdelar och bli tillgängliga för återanvändning. Beräkningar visar 
att 50-70 % av cellens proteinnedbrytning sker i lysosomer (9). Det är en grupp enzymer så 
kallade ”sura hydrolaser” i lysosomen som bryter ner makromolekylerna. Deras optimala 
verksamma miljö är vid pH 4-5 som upprätthålls inne i lysosomen genom en protonpump. 
Genom endocytos kan material från utsidan av cellen tas upp och omslutas i en tidig endosom 
som övergår till en sen endosom. Den smälter sedan samman med en pre-lysosom innehållande 
enzymer och tillsammans bildas en endolysosom där materialet kan börja sorteras eftersom 
vissa komponenter ska tillbaka till cellytan i en sekretorisk vesikel för exocytos, medan andra ska 
vidare för nedbrytning i lysosomen. Genom olika mekanismer som gemensamt kallas autofagi 
kan cellens egna makromolekyler tas upp i lysosomen vilket hör till den normala homeostasen 
och aktiveras av stressignaler så som brist på näringsämnen, oxidativ stress och 
bakterieinfektion. De kan delas in i tre grupper som kallas makroautofagi, lysosomal 
mikroautofagi och chaperon-medierad autofagi (8). Vid makroautofagi bildas ett 
dubbelmembran från det endoplasmatiska retiklet som omsluter material från cellen och bildar 
en autofagi-vakuol som kan sammansmälta med en endolysosom eller pre-lysosom (Bild ).       

Några av de tidiga patologiska förändringarna man kan se vid AD är ett utökat antal endosomer i 
nervceller och en uppreglering av gener som är relaterade till endocytos och dess proteiner (10-
12). Studier visar även på upplagring av stora autofagi-vakuoler som är fyllda med aggregerat Aβ 
och annat icke degenererat material (13) (Bild ). Som amyloidkaskad hypotesen tyder på finns 
det en obalans mellan produktion och nedbrytning av Aβ. I en studie där man undersökte om 
förändringarna i det lysosomala nätverket speglas i CSF hos tjugo patienter med AD och tjugo 
kontroller hittades signifikant förhöjd nivå av sex olika proteiner. (Utav alla de totalt 34 st som 
undersöktes.) De sex proteinerna var Rab3, Rab7, early endosome antigen 1 (EEA1), lysosomal-
associated membrane proteins 1 och 2 (LAMP-1, LAMP-2) och microtubule-associated protein 
1A/1B-light chain 3 (LC3). Man såg även en korrelation mellan förhöjda nivåer av LAMP-2 och P-
tau samt EEA-1 och T-tau (8). 
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Bild 3 Mikroskopisk bild av human neuroblastomcell med cellkärnan i 
blått, beta-amyloid som röda aggregat inuti grönfärgade lysosomer. 
Foto: Lotta Agholme Publiceringsrättighet från Katarina Kågedal 

Bild 2 Endocytos och makroautofagi, två delar i cellens lysosomala system. Vid endocytos tas material upp i cellen 
från utsidan och omsluts i en tidig endosom som övergår till en sen endosom. Den smälter samman med en pre-
lysosom som tillsammans bildar en endolysosom där materialet kan sorteras innan det bryts ner i lysosomen. Vid 
makroautofagi bildas ett dubbelmembran från det endoplasmatiska retiklet som omsluter material från cellen 
och bildar en autofagi-vakuol som kan sammansmälta med en endolysosom eller pre-lysosom.     



8 
 

1.4 Proteiner i det lysosomala systemet 
Det finns ett stort antal proteiner med viktiga funktioner i det lysosomala systemet och här 
följer sex stycken som i tidigare studier visats vara intressanta vid forskning om AD (8). Early 
endosome antigen 1 (EEA1) är ett endosomalt protein som man hittat ökad transkription av hos 
patienter med MCI och AD (12) samt ökade nivåer i CSF hos AD (8). Phosphatidylinositol-binding 
clathrin assembly protein (PICALM) är ett endosomalt protein som man hittat ökad transkription 
av hos AD (14). Lysosomal-associated membrane protein 1 (LAMP-1) är ett lysosomalt protein 
som man hittat ökade nivåer av både transkription och protein i hjärnan hos AD (15) samt ökade 
nivåer i CSF hos AD (8). Lysosomal-associated membrane protein 2 (LAMP-2) är ett lysosomalt 
protein som man hittat ökade nivåer av i flera olika lysosomala upplagringssjukdomar som ett 
resultat av en minskad lysosomal nedbrytning (16) samt ökade nivåer i CSF hos AD (8). 
Microtubule-associated protein 1A/1B-light chain 3 (LC3) är ett autofagocytos protein som man 
hittat ett samband med taupatologin vid AD samt ökade nivåer i CSF hos AD (8). Transcription 
factor EB (TFEB) är ett protein som finns i cytosolen men lokaliseras till cellkärnan för aktivering 
av sina målgener(17). Den fungerar som en transkriptionsfaktor för uttryck av lysosomala 
hydrolaser, membranproteiner och gener som är involverade i autofagocytos. Glyceraldehyde 3-
phosphate dehydrogenase (GAPDH) är ett enzym som är med och katalyserar det sjätte steget i 
glykolysen och kan användas som ”housekeeping protein” vid Western blot för normalisering 
(18). 

1.5 Analysteknik 

1.5.1 Extraktion 
Extraktion av proteiner i hjärnmaterial kan göras i två olika steg för att först rena fram de lösliga 
proteinerna i provmaterialet genom användning av en extraktionsbuffert innehållande Tris-
buffrad saltlösning (TBS). Sedan används en extraktionsbuffert med guanidine som är ett 
kaotropt salt vilket betyder att det kan denaturera proteinerna till deras sekundärstruktur 
genom att ändra vattenlösligheten vilket gör det möjligt att rena fram även de olösliga 
proteinerna. Orsaken till att man vill få fram proteinerna i två skilda fraktioner är för att 
underlätta för vidare analyser av provmaterialet samt att plack som bildas vid AD inte ses i den 
lösliga fraktionen. Men det är inte helt klart vilka komponenter som hamnar i de olika 
fraktionerna vilket gör det svårt att dra några slutsatter kring nivåskillnader av proteiner mellan 
dem.   

1.5.2 Totalproteinbestämning  
En totalproteinanalysering av alla prover görs för att kunna använda lika stor proteinmängd för 
analysering med Western blot. För totalproteinbestämning finns kitt t.ex. ”DC™ Protein Assay” 
från Bio-Rad Det är en kolorimetrisk analys och bygger på reaktioner liknande i Lowry-analys 
som den amerikanske biokemisten Oliver Howe Lowry (1910-1996) utvecklade och publicerade i 
en artikel 1951 (19). En av de mest citerade artiklarna någonsin, i januari 2004 hade den citerats 
över 270 000 gånger (20). Bio-Rad har gjort vissa förbättringar av analysen vilket gör att 
reaktionen når 90 % av sin maximala färgutveckling inom 15 minuter och förändras därefter inte 
mer än 5 % inom en timme efter att reagenserna tillsatts. Metoden är baserad på reaktioner 
mellan kopparjoner och peptidbindningar under alkaliska förhållanden. När kopparjoner 
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reagerar med tyrosin, tryptofan och cystein i den gula Folin-reagens ger det ett blått färgomslag 
som kan mätas spektrofotometrisk vid 750 nm (21). 

1.6.3 Etanoltvätt av Guanidine-fraktion 
Under metodtestningen upptäcktes bildning av en fällning i lösningen med guanidine-fraktionen 
där ”5x loading buffert” och DTT tillsattes. Fällningen gjorde det omöjligt att ladda den exakta 
mängden i brunnarna på gelen vilket resulterar till en stor varians i proteinmängden som 
analyseras. För att undvika att fällningen bildas gjordes därför en tvätt av guanidine-fraktionen 
med etanol.   

1.5.3 Western blot 
Metoden Western Blot är uppdelad i flera olika steg som resulterar i att man får proteinerna i 
provet separerade efter storlek, överförda till ett membran och detekterade med specifika 
antikroppar. Proteinerna separeras först genom SDS PAGE där SDS står för natriumdodecylsulfat 
(eng. sodium dodecyl sulfate) och PAGE för polyakrylamidgelelektrofores  
(eng. polyacrylamide gel electrophoresis) (22). Proteinerna denatureras genom kokning då 
sekundär, tertiär och kvartär strukturen på proteinerna bryts och SDS som är en tensid kan 
binda till proteinerna och belägger dem. Den gör så att proteinerna blir mer lösliga och gör så 
proteinets egen laddning maskeras och bildar ett komplex med en konstant negativ laddning 
som kan separeras i förhållande till sin molekylmassa. Proteinerna separeras i en gel av 
polyakrylamid där de genom elektrisk spänning vandrar över gelen mot den positiva polen (23). 
Man kan separera små proteinstorleksskillnader med större precision med en tätare gel vilket 
utnyttjas i en graderad gel där polyakrylamidhalten blir högre i slutet av gelen där de minsta 
proteinerna separeras. De separerade proteinerna blottas därefter över till ett 
nitrocellulosamembran genom elektrisk spänning och membranet kan inkuberas med en primär 
antikropp mot det protein som man vill påvisa. För detektion tillsätts en sekundär antikropp 
konjugerad med pepparrotsperoxidas (HRP) som i närvaro av väteperoxid katalyserar 
oxidationen av en cyklisk diacyl-hydrazid, exempelvis luminol till ett exciterat tillstånd av 
reaktionsprodukten. Vid spontana sönderfall till sitt grundtillstånd utvecklar den fotoner, så 
kallad kemiluminiscens som kan detekteras genom film eller en känslig digitalkamera (24) (Bild 
2). En blocklösning av bovint serumalbumin (BSA) eller torrmjölk används innan tillsättning av 
antikropparna för att minska ospecifik inbindning av antikropparna.    

  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyakrylamidgelelektrofores&action=edit&redlink=1
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1.6 Syfte  
Syftet med den här studien var att mäta nivåer av det lysosomala systemets proteiner i human 
hjärnvävnad från AD och jämföra dessa med kontrollprover. 

  

Bild 2 Schematisk bild över analystekniken Western blot där specifika proteiner på ett membran kan 
detekteras genom inbindning med en primär antikropp. Den sekundära antikroppen är riktad mot den 
primaära antikroppen och konjugerad med pepparrotsperoxidas (HRP) som i närvaro av väteperoxid 
katalyserar oxidationen av luminol till ett exciterat tillstånd av reaktionsprodukten. Vid spontana sönderfall 
till sitt grundtillstånd utvecklar den fotoner som kan detekteras genom film eller en känslig digitalkamera.  
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2. Material och metod 
2.1 Provmaterial 
Human hjärnvävnad var erhållen från The Australian Brain Donor Programs vid institutet 
Neuroscience Research Australia. Etiskt tillstånd var från The University of New South Wales 
Human Research Ethics Committee (diarienummer HREC 03322) och alla individer i denna studie 
hade skrivit under ett informerat samtycke. Från de totat 34 stycken avidentifierade 
patientproverna valdes 5 AD ut. De var kliniskt definierade enligt NIA Reagan kriterier och hade 
skattats V eller VI på Braak skalan, vilket innebär en utbredd negativ påverkan av de isokortikala 
områdena. Skattnigen görs genom obduktion av hjärnana och skalan baseras på hur stora 
områden där de patologiska förändringarna kan ses, ju större utbredning desto högre värde. 
Som kontroller valdes fem patienter ut som inte hade några neuropatologiska diagnoser och 
skattats 0 på Braak skalan. De båda grupperna kön och åldersmatchades. Från varje patient 
fanns provmaterial från sex olika delar i hjärnan, hippocampus, cerebellum, temporala cortex, 
temporala vit substans, frontal och frontal vit substans (engelska white matter). Endast material 
från temporala cortex användes under studien eftersom det är ett område som ofta drabbas 
kraftigt av plackbildning av Aβ. Klinisk information om kön, ålder, post mortem intervall, Braak 
skala samt ApoE genotyp finns redovisat i 

Tabell 1. Innan analysen av de tio utvalda proverna började gjordes först en test med material 
från en patient för att undersöka om metoderna som tidigare används för proteinanalysering av 
ryggmärgsvätska och nya protokoll för extraktion fungerade för det aktuella provmaterialet. 
Provet som användes för metodtesten var från frontalloben av hjärnan. Provet valdes ut 
eftersom det innehöll en stor mängd material på 91.4 mg och patienten hade fått en 
klassifikation av Alzheimertypisk patologi. 

Tabell 1 Urval av provmaterial och kliniska uppgifter från Neuroscience Research Australia. 
ISN=Ingen signifikant neuropatologi, AD=Alzheimers sjukdom (sjukdomsduration i år) 

Grupp Prov Ålder Kön 
Provmängd 

(mg) 
Braak skalan 

(0-VI) 
ApoE 

genotyp 

Post mortem 
intervall 
(timmar) 

Neuropatologisk 
diagnos 

Kontroll 1 85 Kvinna 62,9 0 E3/E3 23 ISN 

Kontroll 2 93 Kvinna 54,0 0 E2/E3 21 ISN 

Kontroll 3 84 Kvinna 65,2 0 E3/E4 6 ISN 

Kontroll 5 68 Man 56,4 0 E3/E4 45,5 - 

Kontroll 6 69 Man 58,0 0 E3/E3 52 - 

AD 25 94 Kvinna 84,4 V E3/E3 7 AD (1) 

AD 29 84 Kvinna 81,5 VI E3/E4 6 - 

AD 31 85 Kvinna 53,8 VI E3/E4 10 AD (5) 

AD 32 68 Man 77,9 VI E3/E4 23 - 

AD 33 69 Man 49,1 VI E3/E3 3 AD (5) 
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2.2 Extraktion 
Provmaterialet hade förvarats i -70 °C och var vägt vid frysningen. Till proverna sattes 
extraktionsbuffer (se nedan, TBS extraktionsbuffert), 4 µl/mg hjärnmaterial. Lösningen 
homogeniserades med hjälp av en handhållen motordriven ”Pellet Pestle Motor” från Kimble® 
Kontes (Vineland, New Jersy, USA). Proverna vägdes och viktmatchades för centrifugering. De 
centrifugerades vid 20800g i 4°C under 70 min. Supernatanten pipetterades och aliquoterades i 
olika volym för förvaring i -70 °C förutom 5 µl för proteinbestämning. Till den kvarvarande 
pelleten tillsattes guanidine extraktionsbuffert i mängden 4 µl/mg av ursprungshjärnmaterialets 
vikt. Lösningen homogeniserades med ”Pellet Pestle Motor” och inkuberades på skak i 4°C över 
natt. Proverna centrifugerades vid 20800g i 4°C under 20 min. Supernatanten pipetterades till 
nya rör och späddes 1:3 med guanidine extraktionsbuffert (se nedan, Guanidine 
extraktionsbuffert). Därefter centrifugerades de ytterligare en gång vid 20800g i 4°C under 60 
min. Ett trögflytande skikt bildades i toppen av supernatanten och undveks vid pipetteringen till 
nya rör. Under allt arbete då proverna var utanför kyl förvarades de på is.  

TBS extraktionsbuffert 

Slutgiltiga koncentrationer Företag 

140 mM NaCl MERK (Darmstadt, Tyskland) 

3 mM KCl  Riedel-de Haën (Seelze, Tyskland) 

25 mM Tris-HCl, pH 7,4 SIGMA (Steinheim, Tyskland) 

5 mM EDTA  Fluka (Iveu-Ulm, Schweiz) 

2 mM 1,10-phenanthroline SIGMA  

1 tab/10 ml Complete EDTA-free Mini 
proteas inhibitor 

Roche (Mannheim, Tyskland) 

 

Guanidine extraktionsbuffert 

Slutgiltiga koncentrationer Företag 

6,25 M guanidine SIGMA  

50 mM Tris-HCl, pH 8,0 SIGMA  

 

2.3 Totalproteinbestämning 
För totalproteinbestämning användes kitet ”DC™ Protein Assay” från Bio-Rad (Hercules, 
Kalifornien, USA) som innehåller 250 ml alkalisk koppar tartratlösning (lösning A), 2 ml utspädd 
Folin-reagens (lösning B) och 5 ml lösning av ytaktivt medel (lösning S). Guanidine 
extraktionsbuffert späddes 1:30 med avjoniserat vatten och användes sedan under hela 
proteinbestämningen. Två standardkurvor gjordes med BSA spätt i TBS respektive Guanidine 
extraktionsbuffert med koncentrationerna 1,5 mg/ml, 1 mg/ml, 0,75 mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,25 
mg/ml och en blank. 20 µl/ml av reagens S blandades med reagens A vilket gav lösningen A´. 
Proverna späddes 1:20 i TBS respektive Guanidine extraktionsbuffert. Dubbelprover av 
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standardkurva och prover sattes till 96 hålsplatta, 5 µl per brunn. 25 µl av reagens A sattes till 
standardkurvan för TBS-fraktionen och TBS proverna. 25 µl av reagens A´ sattes till 
standardkurvan för Guanidine-fraktionen och Guanidine proverna. 200 µl av reagens B sattes till 
alla brunnar och plattan inkuberades i rumstemperatur under 15 min. Vid tillsättning av 
lösningarna till plattan användes omvänd pipettering för att undvika bubbelbildning som stör 
avläsningen. Absorbansen lästes vid 750 nm med hjälp av en spektrofotometer av märket 
”VIKTOR™ x4” av företaget PerkinElmer (Waltham, Massachusetts, USA) med hjälp av det 
medföljande mjukvaruprogrammet. Absorbansvärdena räknades om till proteinkoncentration i 
Microsoft Excel där medelabsorbansvärdet subtraherades med blankvärdet och räknades om till 
proteinkoncentration med hjälp av regressionsekvationen där y = absorbans och  
x = proteinkoncentration. Ekvationen härstammar från ett scatterdiagram med linjär 
regressionslinje (visas ej), (Tabell 3 och Tabell 4).  

2.4 Western blot 
Gelerna monterades i behållare med runningbuffert ”Tris-Tricine SDS Run Buffer with Bisulfate” 
från C.B.S Scientific (San Diego, Kalifornien, USA) så den täckte gelerna i gelhållaren och hälften 
av behållaren utanför. Alla gelerna som användes var 12-brunnars  
4-20 % geler ”Clear-PAGE” från C.B.S Scientific och i den första brunnen laddades 10 µl av 
proteinstegen ”Precision Plus Protein Standards, All Blue” från Bio-Rad med bandstorlekarna 
250, 150, 100, 75, 50, 37, 25, 20, 15, 10 kDa. Efterföljande brunnar laddades med de 10 
proverna, först 5 kontroller och sedan 5 med AD som preparerades enligt följande beroende på 
de två olika fraktionerna från extraktionen.  

2.4.1 Guanidine-fraktion 
För etanoltvätt användes totalproteinmängden 200 µg av Guanidine proverna som späddes upp 
till 100 µl med ospädd Guanidine extraktionsbuffert. 900 µl iskall 95,5 % etanol sattes till varje 
prov som vortexades och inkuberades i -20°C över natt. Proverna centrifugerades vid 16100g i 
4°C under 25 min. Efter avlägsnande av supernatanten tillsattes 100 µl 70 % etanol. Proverna 
centrifugerades vid 16100g i 4°C under 5 min. Supernatanten avlägsnades och proverna 
lufttorkades under ca 15 min. 100 µl av lysbuffert (se nedan, Lysbuffert) tillsattes och varje 
patients prover aliquoterades till 5st rör med 18 µl i varje. Totalt 50 st rör. 

Lysbuffert 

Kemikalier Slutgiltig koncentration efter tillsättning av bromfenolblått och DTT 

0,5 M Tri-HCl, pH 6,8 63mM 

Glycerol 10 % 

10 % (SDS) 2 % 

H2O  

 
Två µl av lösning med lika delar bromfenolblått och dithiothreitol (DTT) (1 M) från SIGMA 
tillsattes till rören innehållande 18 µl av guanidine-fraktionen. Proverna inkuberades på 
värmeblock i 70°C under 10 min innan hela mängden på 20 µl laddades till gelerna vilket 
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motsvarar ca 40 µg protein per prov. Gelerna kördes på 200V och 90 mA/gel under ca 45 min, 
då färgfronten nästan vandrat över hela gelen och alla de tio banden på stegen var synliga. 

2.4.2 TBS-fraktion 
Volymer motsvarande 40 µg protein togs av varje prov och späddes upp till 20 µl med TBS 
extraktionsbuffert. Till varje prov tillsattes 5 µl ”5x loading buffert” (se nedan) och 1,25 µl DTT 
(1M). Proverna inkuberades på värmeblock i 95°C under 5 min. Utav provlösningen laddades 20 
µl till gelerna vilket motsvarar ca 30 µg protein per prov. Gelerna kördes på 200V och 90 mA/gel 
under ca 45 min, då färgfronten nästan vandrat över hela gelen och alla de tio banden på stegen 
syntes. 

5x loading buffert 
  
Kemikalier Volymer för 10ml Koncentration i färdig lösning 

0,5 M Tris, pH 6,8 2,0 0,1 M 

Glycerol 3,2 6 % 

20 % SDS   1,6 4 % 

1 % Bromfenolblått 1,6 0,2 % 

Ultrarent vatten 0,8 1,6 % 

β-mercaptoethanol 0,8 1,6 % 

 

Gelerna blottades med ”iBlot® Gel Transfer Device” från Invitrogen (Thermo Fisher Scientific Inc; 
Carlsbad, Kalifornien, USA). ”Gel transfer stacks nitrocellulose, regular” användes och 
anvisningarna från företaget följdes vid applicering i maskinen. Program 3, med strömstyrkan 
20V och tiden 7 min användes för blottningen av proteinerna från gelen till membranet.  

Två av membranen med TBS-fraktionen och ett av membranen med guanidine-fraktionen 
klipptes strax under 75 kDa bandet på stegen. Membranen inkuberades med blocklösning på 
skak i rumstemperatur under 60 min. Två olika 5 % blocklösningar användes beroende på vilken 
primär antikropp som skulle användas på respektive membran (Tabell 2). Torrmjölk från BioRad 
respektive BSA från SIGMA blandades i Tris-buffrad saltlösning med tillsats av Tween från 
Medicago (Uppsala, Sverige). Efter blockningen tvättades membranen i TBS-T snabbt en gång 
och sedan 3x15 min. Alla primära antikroppar späddes 1:1 000 förutom lysozym som späddes 
1:2 000 i mjölk respektive BSA blocklösning. Membranen inkuberades med primärantikropp på 
skak i 4°C över natt. Därefter tvättades membranen i TBS-T snabbt en gång och sedan 3x15 min. 
Sekundär antikropp som var konjugerad med pepparrotsperoxidas (eng. horseradish 
peroxidase, HRP) get anti-mus respektive get anti-kanin (P0447 och P0448, Dako, Glostrup, 
Danmark) späddes 1:1 500 i mjölk respektive BSA blocklösning och inkuberades på skak i 
rumstemperatur under 60 min. Membranen tvättades i TBS-T snabbt en gång och sedan 3x15 
min. Som luminiscenssubstrat användes ”Clarity™ Western ECL Substrat” från Bio-Rad där de 
två lösningarna med peroxid samt luminol och förstärkningslösning (eng. enhancer solution) 
blandades 1:2 och sattes till membranen under ca 1-5 min beroende på om band kunde ses vid 
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mörkläggning innan 5 min. Membranen applicerades sedan mellan genomskinlig plastfilm och 
fotograferades med en digitalkamera ” ChemiDoc™ MP System” från Bio-Rad. Programmet 
”Image Lab 4.1” från 2012 användes med protokollet ”Blots-Chemi” och autoexponering för 
”Intense bands”. Stegen fotograferades separat genom ”position gel” och print screen som 
sedan klipptes in med hjälp av Adobe Photoshop CS6.   

Tabell 2 Primära antikroppar som användes på membranen efter Western blot av provmaterialet. Den sekundära 
antikroppen riktades mot värddjuret av den primära, i det här fallet mus eller kanin. GAPDH var 
direktkonjugerad med pepparrotsperoxidas (eng. horseradish peroxidase, HRP).   

Protein Storlek kDa Blocklösning Värddjur Företag och produktnummer 

LAMP-1 120 BSA Mus Southern Biotech 9835-01 

LAMP-2 120 Mjölk Mus Southern Biotech 9840-01 

Picalm 60-70 Mjölk Kanin Novus NBP1-86658 

TFEB 52 Mjölk Kanin Santa Cruz (H-125) SC-48784 

LC3 16/18 Mjölk Kanin Novus NB600-1384 

EEA-1 162 BSA Kanin Sigma E4156 

GAPDH 37 Mjölk - Novus NB300-328H 

 
 
Membranen tvättades snabbt en gång i TBS-T och inkuberades sedan med strippingbuffert 
”Restore™ PLUS Western Blot Stripping Buffer” från Thermo Scientific (Rockford, Illinois, USA) 
på skak i rumstemperatur under 5 min. Detta för att ta bort primära och sekundära antikroppar 
och möjliggöra ny inbindning och avläsning. Därefter tvättades membranen snabbt en gång 
varefter de inkuberades med blocklösning på skak i rumstemperatur under 30 min. 
Direktkonjugerad HRP primär antikropp mot GAPDH späddes i blocklösning av mjölk 1:40 000. 
Membranen inkuberades med antikroppen på skak i rumstemperatur under 45 min. 
Membranen tvättades i TBS-T snabbt en gång och sedan 3x10 min. Luminiscenssubstratet sattes 
till membranen under 3 min och de applicerades sedan mellan genomskinlig plastfilm. 
Membranen fotograferades med en digitalkamera ”ChemiDoc™ MP System” från Bio-Rad. 
Programet ”Image Lab 4.1” från 2012 användes med protokollet ”Blots-Chemi” och 
autoexponering för ”Intense bands”. 

För undersökning av hur strippingbufferten påverkar GAPDH-resultatet inkuberades LAMP-1 
membranet för TBS-fraktionen med den direktkonjugerade GAPDH-antikropppen samtidigt som 
den sekundärna antikroppen för LAMP-1. Membranet hanterades sedan som de andra 
membranen med fotografering och stripping.  

2.5 Densitometri 
För kvantifiering av banden på membranen gjordes densitometri (mätning av svärtan) med 
programmet ”ImageJ version 1.48” från Wayne Rasband National Institutes of Healthcare, USA. 
Banden boxades in för mätning med en fast boxstorlek som var tillräckligt stor för det största 
bandet. Bakgrunden mättes vid varje prov strax under eller ovanför bandet för att kompensera 
ojämnheter i bakgrundsstyrkan. Resultaten kopierades över till Microsoft Excel där bakgrunden 
subtraherades från medelvärdet för bandet. Det gjordes både på värdena av banden för 
proteinerna samt GAPDH för respektive membran. Värdena för proteinerna normaliserades 
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genom att de dividerades med GAPDH som fungerade som en laddningskontroll för att 
kompensera variation av styrkan på banden. Alla värden multiplicerades sedan med 100 för att 
de skulle ligga inom en mer tilltalande skala både visuellt och relationsmässigt.  

3. Statistik 
De slutgiltiga mätvärdena från densitometrin kopierades över till ”GraphPad Prism version 5” 
för Windows från GraphPad Software (San Diego, Kalifornien, USA), där gjordes grafer ”grouped 
column scatter” med kontrollerna och AD i skilda grupper. Alla negativa värden sattes till noll. I 
graferna valdes visning av median för varje grupp. Skalan på Y-axeln ändrades för att passa 
omfånget för proteinernas olika resultat. 

Eftersom provmaterialets storlek endast var på två grupper om fem i varje sågs det som ej 
normalfördelat vilket gör att en icke-parametrisk statistik metod användes. För hypotesprövning 
gjordes Mann-Whitney U test, dubbelsvansad med konfidensintervall 95 % i ”GraphPad Prism 
version 5” från GraphPad Software. Det är ett test för kvalitativa variabler eller kvantitativa 
variabler som ej är normalfördelade som jämför två olika grupper efter variablernas 
rangordning. Signifikansnivån var satt till p<0.05 (*).  
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4. Resultat 
4.1 Totalproteinbestämning  
Resultatet från mätningarna av totalproteinkoncentrationen visar på en god regression mellan 
standardpunkternas proteinkoncentration och absorbans, vilket ger en god tillförlitlighet till de 
erhållna koncentrationsvärdena för proverna. Detta ses på regressionslinjens 
determinationskoefficient som vid hundraprocentig regression är r2 = 1. Vid mätning av TBS-
fraktion var r2 = 0,9556 och mätning av guanidine-fraktion var r2 = 0,9983. Det är även viktigt att 
alla absorbansvärdena för proverna ligger inom de lägsta och högsta standarpunkterna för att 
man ska kunna göra pålitliga omräkningar från absorbans till proteinkoncentration, vilket det 
gjorde vid båda mätningarna (Tabell 3 och Tabell 4).  

 
Tabell 3 Resultat från totalproteinmätningen av TBS-fraktionen med en kolorimetrisk analys och 

spektrofotometrisk mätning vid 750nm. Medelvärdena av dubbelprover från både standardprover och 
patientprover visas med standardpunkternas koncentration mg/ml av bovint serumalbumin (BSA) och 
provernas spädning i TBS extraktionsbuffert. Proteinkoncentrationen på patientproverna räknades ut med 
hjälp av regressionsekvationen där y = absorbans och x = proteinkoncentration.  Regressionsekvationen 
härstammar från ett scatterdiagram med linjär regressionslinje. Regressionslinjens determinations-
koefficient r

2
 visas.     

Prov TBS-fraktion 
Medelvärde 
absorbans 

Medelvärde minus 
Blank 

Proteinkoncentration mg/ml 
r² = 0,9665 

y = 0,0882x - 0,0085 

Blank 0,078 0 - 

Standard 0,25 0,092 0,014 - 
Standard 0,50 0,108 0,030 - 
Standard 0,75 0,134 0,056 - 
Standard 1,00 0,139 0,061 - 
Standard 1,50 0,213 0,135 - 

1T 1:20 0,115 0,037 10,32 
2T 1:20 0,103 0,025 7,60 
3T 1:20 0,105 0,027 8,05 
5T 1:20 0,099 0,021 6,69 
6T 1:20 0,095 0,017 5,78 

25T 1:20 0,096 0,018 6,01 
29T 1:20 0,118 0,041 11,22 
31T 1:20 0,100 0,023 7,14 
32T 1:20 0,100 0,022 6,92 

33T 1:20 0,105 0,027 8,05 
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Tabell 4 Resultat från totalproteinmätningen av guanidine-fraktionen med en kolorimetrisk analys och 
spektrofotometrisk mätning vid 750nm. Medelvärdena av dubbelprover från både standardprover och 
patientprover visas med standardpunkternas koncentration mg/ml av bovint serumalbumin (BSA) och 
provernas spädning i guanidine extraktionsbuffert spädd 1:30 i avjoniserat vatten. Proteinkoncentrationen 
på patientproverna räknades ut med hjälp av regressionsekvationen där y = absorbans och                            
x = proteinkoncentration. Regressionsekvationen härstammar från ett scatterdiagram med linjär 
regressionslinje. Regressionslinjens determinationskoefficient r

2
 visas.     

Prov 
Guanidine-fraktion 

Medelvärde 
absorbans 

Medelvärde minus 
Blank 

Proteinkoncentration mg/ml 
r² = 0,9983 

y = 0,18x - 0,0035 
Blank 0,098 0 - 

Standard 0,25 0,137 0,039 - 
Standard 0,50 0,182 0,084 - 
Standard 0,75 0,232 0,134 - 
Standard 1,00 0,279 0,181 - 
Standard 1,50 0,362 0,264 - 

1T 1:20 0,199 0,101 11,61 
2T 1:20 0,206 0,107 12,28 
3T 1:20 0,205 0,107 12,28 
5T 1:20 0,159 0,061 7,17 
6T 1:20 0,181 0,083 9,61 

25T 1:20 0,181 0,082 9,50 
29T 1:20 0,194 0,096 11,06 
31T 1:20 0,157 0,059 6,94 
32T 1:20 0,155 0,057 6,72 

33T 1:20 0,164 0,066 7,72 

 

 

4.2 Western blot och densitometri 
Resultaten från separationen med Western blot och kvantifieringen av banden visas 
tillsammans där varje protein är i skilda figurer, så även de två olika fraktionerna. För visningen 
av de blottade membranen har endast de synliga banden tagits med. Bilderna som visas av 
banden är optimerade för visuell redovisning och är inte samma bildversioner som användes för 
den kvantitativa densitometrin. De kvantitativa värdena redovisas i grupperade scattergram där 
median är utmarkerad som en horisontell linje och vid utstickande värden är provnummer 
tillagda. Punkternas orientering i x-led inom grupperna är endast till för att lättare kunna skilja 
närliggande värden åt visuellt. Alla signifikanta skillnader som räknades ut med Mann-Whitney 
U test med en satt signifikansnivå till p<0.05 är utmärkta med en *. 

Vid analys av LAMP-1 i TBS-fraktionen ses en signifikant ökning i AD-gruppen vilket inte ses i 
guanidine-fraktionen (Figur 1 och 2).  

Liknande resultat ses även vid analys av LAMP-2 där det finns en signifikant ökning i  
AD-gruppen i TBS-fraktionen men inte i guanidine-fraktionen. Medianvärdena mellan kontroll 
och AD i guanidine-fraktionen skiljer sig åt märkbart men den stora spridningen i AD-gruppen 
gör att det inte blir någon signifikant skillnad mellan de två grupperna (Figur 3 och 4).  
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Vid analys av TFEB ses ingen signifikant skillnad mellan grupperna varken i TBS- eller guanidine-
fraktionen. Otydliga band i guanidine-fraktionen gör kvantifiering svår och osäker (Figur 5 och 
6).  

Analyseringen av LC3 i TBS-fraktionen visar många band i olika storlekar på membranet och 
kvantifiering av band 1 som ligger strax över 15 kDa visar på en signifikant skillnad mellan 
grupperna där AD har en lägre koncentrationsnivå (Figur 7). I guanidine-fraktionen ses 
motsvarande LC3-band som i TBS-fraktionen men även ett extra band med lägre molekylvikt på 
två av proverna. De två banden ses vid ca 18 och 16 kDa vilket motsvarar de två olika formerna 
LC3-I och LC3-II. Ingen signifikant skillnad finns mellan grupperna i varken band 1 eller 2 men 
proverna 31T och 33T sticker ut för båda banden med kraftigt högre värden i jämförelse med 
resterande prover (Figur 8).  

Vid analysering av EEA-1 i TBS-fraktionen ses fyra tydliga band där band A mest motsvarar 
stoleken på EEA-1 som är 163 kDa, de andra banden har oklar betydelse. Ingen signifikant 
skillnad finns mellan de två grupperna i något av de fyra banden A, B, C eller E. Däremot finns 
det vissa prover som skiljer sig åt i jämförelse med de andra proverna i båda grupperna. Prov 
29T är ensam om att ha kraftigt sänkta nivåer i band A och B och förhöjd nivå i band C. I band E 
ses höjda nivåer i prov 1T, 29T och 31T. Prov 32T och 33T ligger något högre i 
koncentrationsnivå i band B (Figur 9). Ser man på resultaten av EEA-1 i guanidine-fraktionen 
finns det totalt fem band där kvantifiering har gjorts. Bandens namn motsvaras av samma band 
som kvantifierats i TBS-fraktionen. I band A ses en signifikant skillnad mellan de två grupperna 
med lägre nivåer i AD. I band B ses en kraftigt sänkt nivå i endast prov 29T som även har kraftigt 
högre nivåer i band D och E jämfört med alla de andra proverna. I band C har prov 33T lite högre 
nivåer (Figur 10). 

PICALM analyserades endast på TBS-fraktionen då den inte visade några band på 
testanalyseringen av 22F på guanidine-fraktionen. Resultaten från analysen visade dock inte på 
några band på något av de tio proverna. Mätningen av GAPDH visade att det fanns protein på 
membranet i liknande mängd som vid de andra analyserna. (resultat visas ej) 

Resultaten från undersökningen om GAPDH påverkas av strippningen visar på en minskad 
skillnad mellan de två olika grupperna kontroll och AD efter strippningen. Samma värden från 
TBS-fraktionens analys av LAMP-1 användes och normaliserades både med värdena från GAPDH 
innan strippning och efter. Signifikansnivån innan strippningen mellan de två grupperna är 
p=0,008 och efter strippningen p=0,016 (Figur 11).    
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Figur 1 TBS-fraktion från hjärnhomogenisat av 
temporala cortex från 5 kontroller och 5 med 
Alzheimers sjukdom (AD). Analys av LAMP-1 
separerad med Western blot, normaliserad mot 
GAPDH. Värden från densitometri visas i grupperat 
scatterdiagram med markerad median. 
Hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney U-Test. 
*p<0.05  

Figur 2 Guanidine-fraktion från hjärnhomogenisat av 
temporala cortex från 5 kontroller och 5 med 
Alzheimers sjukdom (AD). Analys av LAMP-1 separerad 
med Western blot, normaliserad mot GAPDH. Värden 
från densitometri visas i grupperat scatterdiagram med 
markerad median. Hypotesprövning gjordes med 
Mann-Whitney U-Test.  

Figur 4 Guanidine-fraktion från hjärnhomogenisat av 
temporala cortex från 5 kontroller och 5 med 
Alzheimers sjukdom (AD). Analys av LAMP-2 
separerad med Western blot, normaliserad mot 
GAPDH. Värden från densitometri visas i grupperat 
scatterdiagram med markerad median. 
Hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney U-Test.   

Figur 3 TBS-fraktion från hjärnhomogenisat av 
temporala cortex från 5 kontroller och 5 med 
Alzheimers sjukdom (AD). Analys av LAMP-2 
separerad med Western blot, normaliserad mot 
GAPDH. Värden från densitometri visas i grupperat 
scatterdiagram med markerad median. 
Hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney U-
Test. *p<0.05 
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Figur 5 TBS-fraktion från hjärnhomogenisat av temporala 
cortex från 5 kontroller och 5 med Alzheimers sjukdom 
(AD). Analys av TFEB separerad med Western blot, 
normaliserad mot GAPDH. Värden från densitometri 
visas i grupperat scatterdiagram med markerad median. 
Hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney U-Test.  

Figur 6 Guanidine-fraktion från hjärnhomogenisat av 
temporala cortex från 5 kontroller och 5 med 
Alzheimers sjukdom (AD). Analys av TFEB separerad 
med Western blot, normaliserad mot GAPDH. Värden 
från densitometri visas i grupperat scatterdiagram med 
markerad median. Hypotesprövning gjordes med 
Mann-Whitney U-Test.   
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Figur 7 TBS-fraktion från hjärnhomogenisat av temporala cortex från 5 kontroller och 5 
med Alzheimers sjukdom (AD). Analys av LC3 separerad med Western blot, 
normaliserad mot GAPDH. Värden från densitometri visas i grupperat scatterdiagram 
med markerad median. Hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney U-Test. *p<0.05 

Figur 8 Guanidine-fraktion från hjärnhomogenisat av temporala cortex från 5 
kontroller och 5 med Alzheimers sjukdom (AD). Analys av LC3 separerad med Western 
blot, normaliserad mot GAPDH. Värden från densitometri visas i grupperat 
scatterdiagram med markerad median. Hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney 
U-Test.   
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Figur 9 TBS-fraktion från hjärnhomogenisat av temporala cortex från 5 kontroller och 5 
med Alzheimers sjukdom (AD). Analys av EEA1 separerad med Western blot, normaliserad 
mot GAPDH. Värden från densitometri visas i grupperat scatterdiagram med markerad 
median. Hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney U-Test. 
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Figur 10 Guanidine-fraktion från hjärnhomogenisat av temporala cortex från 5 kontroller 
och 5 med Alzheimers sjukdom (AD). Analys av EEA1 separerad med Western blot, 
normaliserad mot GAPDH. Värden från densitometri visas i grupperat scatterdiagram med 
markerad median. Hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney U-Test. *p<0.05  
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Figur 11 TBS-fraktion från hjärnhomogenisat av temporala cortex från 5 kontroller och 5 
med Alzheimers sjukdom (AD). Analys av LAMP-1 separerad med Western blot, 
normaliserad mot GAPDH både innan och efter att membranet strippats. Värden från 
densitometri visas i grupperat scatterdiagram med markerad median. Till vänster ses LAMP-
1 värdena som normaliserats med GAPDH innan strippning och till höger ses samma 
proteinvärden som normaliserats mot GAPDH efter strippningen. Hypotesprövning gjordes 
med Mann-Whitney U-Test där p-värden visas.  
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5. Diskussion 
I studien undersöktes sex olika proteiner som är kopplade till det lysosomala systemet och som 
tidigare visats ha en relation till AD.  

Vid analys av LAMP-1 sågs en signifikant ökning i AD-gruppen i TBS-fraktionen vilket stämmer 
överens med tidigare studier där man hittat ökade nivåer av både transkription och protein i 
hjärnan hos AD (15) samt ökade proteinnivåer i CSF (8). Liknande resultat sågs även vid analys 
av LAMP-2 där det finns en signifikant ökning i AD-gruppen i TBS-fraktionen och man har 
tidigare hittat ökade nivåer av LAMP-2 i plasma vid flera olika lysosomala upplagringssjukdomar 
som ett resultat av en minskad lysosomal nedbrytning (16) samt ökade nivåer i CSF hos AD (8).  

Vid analys av transkriptionsfaktorn TFEB sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna vilket 
tyder på att det inte finns någon uppreglering av TFEBs målgener där lysosomala hydrolaser, 
membranproteiner och gener som är involverade i autofagocytos. Man kan tänka sig att 
sjukdomsmekanismerna resulterar i en mer statisk upplagring snare än en förhöjd aktivering 
och omsättning av autofagocytos.    

Analysen av LC3 i TBS-fraktionen visar på en signifikant skillnad mellan grupperna där AD har en 
lägre koncentrationsnivå vilket är ett motsatt resultat jämfört med de ökade nivåerna i CSF som 
man tidigare påvisat (8). Viktigt att väga in i bedömningen är skillnaden i storlek på 
populationsgrupperna i de olika studierna där man undersökte 20 AD+20 kontroller för nivåerna 
i CSF och endast 5 AD+5 kontroller för nivåerna i hjärnan. Antikroppen som användes visar även 
på många band i olika större storlekar än LC3 där man kan se tydliga band vid 36 och 126 kDa 
vilket skulle kunna vara bildning av oligomerer. Extra intressant är att det finns en visuell 
skillnad av bandens styrka mellan de två olika grupperna där de syns tydligast i kontrollgruppen. 
I guanidine-fraktionen ses motsvarande LC3-band som i TBS-fraktionen men även ett extra band 
med lägre molekylvikt på två av proverna vilket inte visats vid analysering av CSF. De två banden 
ses vid ca 18 och 16 kDa vilket motsvarar de två olika formerna LC3-I och LC3-II. Ingen signifikant 
skillnad finns mellan grupperna i varken band 1 eller 2 men proverna 31T och 33T sticker ut för 
båda banden med kraftigt högre värden i jämförelse med resterande prover med oklar 
betydelse. Ett större antal prover behövs för att undersöka om detta mönster återkommer hos 
fler patienter med AD.  

Resultaten för EEA-1 visade ingen signifikant skillnad finns mellan de två grupperna i TBS-
fraktionen. I guanidine-fraktionen ses en signifikant skillnad mellan de två grupperna med lägre 
nivåer i AD, banden är dock relativt svaga vilket gör densitometrin mer osäker. De kraftigt ökade 
nivåerna av EEA-1 i CSF hos AD (8) samt den ökade transkriptionen hos patienter med MCI och 
AD (12) kan avspegla förändringar i andra delar av hjärnan vilket då inte kan ses i den här 
studien där endast material från temporala cortex analyserats.  

PICALM kunde inte påvisas i något av de tio proverna. Optimering av analystekniken som 
användes kanske kan göra att lägre nivåer kan detekteras om de finns. 

Vid analysen av de fem olika proteinerna sågs avvikande mönster hos prov 29T och 31T för flera 
proteiner. Fler patientprover behöver analyseras för att man ska kunna dra några slutsatser om 
det är ett återkommande mönster och i så fall om det kan hjälpa till att undergruppera dagens 
olika indelningar av AD. Även riktad medicinering skulle kunna vara möjligt om fler 
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undersökningar görs och om resultaten kan kopplas samman med de olika patologiska 
mekanismerna bakom sjukdomen. Ingen koppling mellan de två avvikande proverna och 
resterande prover hittades gällande avvikande ålder, tid efter död eller någon av de andra 
uppgifterna som fanns kopplade till dem. 

Resultaten från undersökningen om GAPDH påverkas av strippningen visade på en minskad 
skillnad mellan de två olika grupperna kontroll och AD efter strippningen. Signifikansnivån innan 
strippningen mellan de två grupperna var p = 0,008 och efter strippningen p = 0,016. Värdena är 
>0.05 vilket gör att skillnaden blir signifikant i båda fallen och skulle därför inte ändra tolkningen 
av resultaten i det här fallet. Men vid analys av andra proteiner kanske det skulle bli skillnad 
mellan signifikans och icke signifikans. Det finns en nämnvärd osäkerhet vid kvantifieringen 
eftersom resultatet påverkas av hur väl exponeringen av membranet är gjord och tillkommande 
efterarbetet för att optimera bandens svärta för en korrekt mätning. Upprepade mätningar av 
GAPDH-banden visade på en varierad skillnad mellan värdena innan och efter strippningen. Man 
kan konstatera att det är viktigt att alla membran behandlas lika för att undvika skillnader som 
kan påverka tolkningen av slutresultaten. Eftersom vissa antikroppar ger band vid samma 
storlek som GAPDH är strippningen nödvändig, så länge man inte väljer att använda något annat 
protein för normalisering. 

6. Slutsats 
Utifrån resultaten från studien kan man se att metoden som användes fungerar för att mäta 
nivåer av proteiner i human hjärnvävnad. Det finns en signifikant ökning i temporala cortex av 
LAMP-1 och LAMP-2 och en signifikant minskning av LC3 och EEA1 hos patienter med AD.  För 
att kunna dra slutsatser kring hur de ökade nivåerna i CSF som påvisats i en tidigare studie 
speglar de olika sjukdomsmekanismerna i hjärnan krävs vidare analys av patientprover både 
från fler individer men även från de olika områdena i hjärnan. Andra analyser som är relevanta 
att göra är att mäta nivåer av Aβ, T-tau och P-tau för att kunna se om de ökade nivåerna av det 
lysosomala systemets proteiner beror på en allmän neurondegeneration eller är specifik för AD. 
Vid allmän degeneration ses normala nivåer av Aβ och P-tau och förhöjda nivåer av T-tau. Det är 
viktigt att kunna visa att förändringarna man ser beror på specifika förändringar för Alzheimers 
sjukdom. En sjukdom som orsakar stort lidande och som kommer drabba allt fler personer i 
framtiden och som det idag inte finns någon behandling mot, utan bara symtomlindrande 
medicin. Förhoppningsvis kan studier som den här vara en liten pusselbit för möjligheten till en 
tidigare diagnostik som gör det möjligt med effektivare behandling och kanske till slut ett 
botemedel. 
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7. Tack  
Ett stort tack till Katarina Kågedal som redan från första samtalet visat intresse och bidragit med 
värdefull tid. På ett pedagogiskt sätt har du genom hela studien förklarat de olika delarna som 
till slut resulterat i det här arbetet. Du har alltid varit lyhörd och gett utrymme för min tankar 
och själständigt arbete vilket jag verkligen uppskattar. Det finns många saker som gör dig till en 
riktigt bra handledare!  

Tack till Camilla Janefjord för alla timmar i labbet med ovärderlig hjälp för att den här studien 
skulle gå att genomföra under så begränsad tid. Du har alltid varit positiv och tillsammans har vi 
lyckats komma med nya lösningar på problem som uppkommit.  

Tack till Linnéa Sandin för din omtänksamhet och ditt stöd under hela studien. Du har även 
bidragit med betydelsefulla komentarer för skrivandet på en konstruktivs sätt. 

Jag vill även tacka alla andra på Experimentell patologi som jag fått träffa. Ni har varit 
inspirerande och gjort dagarna mycket trevligare.  
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