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ABSTRACT 

Pseudomonas Aeruginosa is a common gram-negative bacterium present in the environment. 

It causes severe infections in immunosuppressed patients. Cystic fibrosis patients are 

especially at risk of being infected with Pseudomonas Aeruginosa. Ongoing studies are 

preformed to find alternative therapies to antibiotics, due to increased resistance. One new 

treatment is intake of specific IgY antibodies against Pseudomonas Aeruginosa as an oral 

therapy. The problem today is that IgY solutions must be kept frozen until consumed.   

In this study we examined the possibility to freeze-dry specific IgY antibodies without losing 

any activity or specificity of the antibodies. This would be more convenient of patients, as 

well as it makes transportation and storage easier.   

The methods used were ELISA for control of activity, western blot analysis and SDS-PAGE 

gel for control of specificity. Three different batches of the IgY anti-Pseudomonas 

Aeruginosa solution were tested. 

The results showed that no loss in activity occurred that would affect clinical outcome or 

change of specificity in the antibodies after freeze-drying appears.  

This indicates that it is possible to replace the liquid antibody to a freeze-dried powder.  
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INTRODUKTION 

Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom som orsakas av mutationer i en gen som benämns 

CF-genen. Genen återfinns i kromosom 7 på den långa armen och är 230,000 baspar stor. För 

att utveckla sjukdomen cystisk fibros krävs det att man ärver det sjuka anlaget från både sin 

mor och far. Detta betyder att sjukdomen är autosomal recessiv. Ärver man endast ett anlag, 

blir man inte sjuk, utan endast anlagsbärare av genen. Idag lever runt 600 personer med 

diagnosen cystisk fibros i Sverige. 

CF-genen kodar för ett protein som kallas ’Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance 

Regulator’ (CFTR). Proteinet återfinns i epitel och i submukösa körtlar. Proteinkomplexet har 

till uppgift att styra salttransporten i cellerna och fungerar alltså som en kloridkanal. Om man 

har CF skapar förändringarna man ärvt i genen defekta proteinkomplex och som då därför inte 

arbetar normalt. En av konsekvenserna av att ha defekta CFTR komplex är att det slem som 

produceras i kroppen får en annan konsistens. Detta beror på att de defekta CFTR proteinerna 

minskar utsöndringen av kloridjoner ur cellerna och reabsorptionen av natriumjoner ökar. 

Resultatet av mutationen, det vill säga den minskade kloridutsöndringen, är att man får 

svårare att absorbera vatten. Det minskade vattenupptaget leder till att submukösa körtlar 

utsöndrar ett betydligt mera trögflytande slem. 

Slem har till uppgift i kroppen att ligga som ett tunt lättflytande skyddande lager, en barriär 

mot inkräktande ämnen på epitelen. Om slemmet har en högre viskositet, som hos patienter 

med cystisk fibros, blir denna funktion nedsatt. Det trögflytande slemmet blir snarare en källa 

för främmande ämnen, så som bakterier, att växa till i.  

Bakterier som fastnar i det trögflytande slemmet ger upphov till infektioner framförallt i 

patienternas luftvägar. Dessa infektioner skapar stora problem för CF-patienterna som till slut 

efter ett antal infektioner ofta blir kroniskt koloniserade med bakterier i luftvägarna. Bakterier 



kan skada vävnaderna som de koloniserar och när detta händer slutar det vanligen med att 

patienten måste transplanteras.  

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) bakterien är en mycket vanlig förekommande 

aerob, gramnegativ stav, som återfinns i vår miljö. Då den finns omkring oss varje dag är den 

svår att undvika. P.aerugionsa orsakar i regel inte några större skador på friska människor, 

däremot kan den orsaka opportunistiska infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar. 

CF-patienter är speciellt utsatta för denna bakterie och har ofta infektioner orsakade av den i 

lungorna.  

Dagens behandling mot bakterier är framförallt antibiotika av olika sorter och doser. Idag ser 

man dock ett problem med användandet av antibiotikakurer i och med den ökande 

spridningen av resistenta bakterier. Cystisk fibros-patienter medicineras ofta med antibiotiska 

medel och är därför ofta bärare av resistenta bakterier. Det gör att, man nu vill hitta alternativa 

behandlingar till antibiotika[1]. 

En alternativ behandling till antibiotika har tagits fram, och studier har pågått under flera år på 

ett litet antal patienter i Sverige. Man har låtit dessa patienter gurgla en antikroppslösning 

innehållande immunoglobulin Y (IgY) antikroppar riktade mot P. aeruginosa. IgY-

antikropparna är i detta fall tänkta att fungera som en passiv immunisering i luftvägarna[1,2]. 

IgY har liknande funktion hos hönor som IgG funktionen hos människor. IgY antikroppen 

består av två tunga och två lätta kedjor och fungerar som skydd mot olika patogener. Man har 

funnit att IgY finns i hög koncentration i äggulor. Anledningen till att IgY ansamlas och 

koncentreras i äggulan hos ägg är för att de är avsedda att förstärka immunförsvaret och 

skydda kycklingen när den senare kläcks. En metod har tagits fram där man immuniserar 

hönor med en specifik bakterie (i detta fall P.aerugionsa) genom att injicera bakterien i djuret. 

Hönan bildar specifika IgY antikroppar riktade mot bakterien som i sin tur överförs till fostret, 



dvs. ägget. När sedan hönan lagt sitt ägg kan man samla in dessa och erhålla IgY 

antikropprana genom framrening med vattenextraktion och filtrering. Detta innebär att inga 

tillsatser tillförs till den sedan färdiga antikroppslösningen som enbart består av IgY, 

restprodukter av äggulans komponenter och vatten[3,4,5].  

De specifika antikropparna mot P.aerugionsa verkar så att de binder in till bakteriens 

flagellin. Detta förhindrar bakterien från att fästa till slemhinnorna och kan på så sätt inte växa 

sig fast. Genom att patienterna gurglar och sedan sväljer antikroppslösningen förhindrar de 

bakterierna från att ta sig från svalget och vidare ner i patienternas luftvägar[1,2].  

Lösningen som patienterna i dagsläget använder är fryst och måste bevaras så för att undvika 

bakterietillväxt i lösningarna och bibehålla antikroppsaktiviteten. I och med att lösningen är 

fryst och ska intas varje kväll uppstår vissa problem för patienterna. Att upprätthålla ett så 

normalt liv som möjligt, vilket man givetvis vill sträva efter under denna behandling är lite 

komplicerat. Det är till exempel svårt att resa, om man då inte kan förvara sina doser frysta 

under hela resan. Man måste även komma ihåg att tina sina doser innan de ska intas vilket tar 

tid. I det här projektet undersöktes det om man skulle kunna producera ett frystorkat pulver 

istället för att ha antikropparna i lösning. Det frystorkade pulvret skulle sedan återupplösas i 

vatten av patienterna själva innan gurgling. Genom frystorkning avlägsnas endast vatten från 

lösningen genom sublimering.  

En direkt ELISA metod användes för att mäta aktiviteten av antikropparna på prover före och 

efter frystorkning. Ett mål med denna studie var att undersöka om frystorkningsprocessen 

hade någon påverkan på antikropparnas aktivitet och specificitet. Som kontroll av 

antikropparnas struktur, att de binder in till samma ställe på bakterien, användes metoderna 

Western blot och SDS-PAGE. Forcerade stabilitetsstudier vid 37°C och upplösningskontroller 

utfördes för att kontrollera hållbarhet, stabilitet och upplösningsförmåga av det frystorkade 



pulvret. Aggregatbildning kontrollerades med spektrofotometriska mätningar som ett mått på 

grumlighet i lösningen. 

I denna studie undersöktes även om det skulle vara möjligt att tillsätta en smaktillsats till 

antikroppslösningen för att göra gurglandet mera angenämt för patienterna, utan att 

lösningens egenskaper påverkas. Det kontrolleras även om det är möjligt att tillsätta 

mikrobiellt hämmande ämnen för att förlänga hållbarheten på lösningen. 

Syftet med den här studien är att undersöka om det skulle vara möjligt att frystorka 

antikroppslöningen som patienterna gurglar varje kväll. 

 

METOD OCH MATERIAL 

PROVBEREDNING 

Det tre proven som användes i denna studie tillhandahölls av företaget Cobra biologics, 

Sundsvall. Tre flaskor á 70mL innehållande IgY antikroppar riktade mot Pseudomonas 

Aeruginosa, från tre olika batcher undersöktes. Ifrån varje flaska togs alikvoter på 500µL och 

överfördes till ellermanrör, vilka frystes in i -20°C. Utifrån dessa alikvoter gjordes därefter 

alla analyser. Till en del av alikvoterna från vardera batch tillsattes specifika tillsatser, en 

smaktillsats; pepparmintolja (SIGMA-ALDRICH, W284815-SAMPLE-K) och två olika 

mikrobiellt hämmande ämnen; natriumbenzoat (SIGMA-ALDRICH, 85520-50G) samt 

kaliumsorbat (SIGMA-ALDRICH, 18106-IK6-R). Pepparmintoljan tillsattes efter 

frystorkning när provet späddes upp igen, natriumbenzoat och kaliumsorbat tillsattes däremot 

i IgY lösningen innan frystorkning. Två koncentrationer skapades av de båda tillsatserna, 

50mg/mL och 12,5mg/mL. 10µL av tillsatsen sattes till var och en av de utvalda alikvoterna 

på 500µL. 



FRYSTORKNING 

Frystorkning går ut på att man avlägsnar vatten från materialet i fråga. Vattnet avlägsnas med 

hjälp av sublimering. Man utgår från frysta prover, där isen (vattnet) får övergå direkt till ånga 

utan att passera mellanfasen, sitt flytande tillstånd. Detta sker när provet förvaras i 

omständigheter under trippelpunkten. I den här studien frystorkades respektive batch vid tre 

separata tillfällen i frystorksanordningen, där proverna fick gå under 24h. Därefter förvardes 

dessa i -20°C tills analys. 

 

STABILITETSTUDIER  

Frystorkade rör innehållande tillsats av mikrobiellt hämmande ämne, kalimusorbat, 

natriumbenzoat, samt vanliga frystorkade prover utan tillsatser ställdes i ett värmeskåp med 

temperaturen 37°C och inkuberades där under tio dagar, innan fortsatta analyser skedde. Prov 

fick även stå ute i rumstemperatur över en natt innan de analyserades. 

 

UPPLÖSNINGSFÖRSÖK 

För att kunna avgöra hur lätt och bra frystorkade prover löstes upp, användes 

absorbansmätningar för att se hur mycket frystorkat prov som gick i lösning. 

Alla prover mättes vid 500nm i en spektrofotometer (SmartSpec
TM

Plus, 170-2525, BIO-

RAD), som blank användes MilliQ-vatten. Det frystorkade proverna späddes upp till sin 

ursprungsvolym på 500µL med MilliQ-vatten. Resultaten jämfördes emot de icke frystorkade 

lösningarna, ursprungslösningarna. 

 



ELISA 

Brunnar i 96-hålsplattor (NUNC-IMMUNO PLATE, 475094, Thermo Scientific) täcktes med 

100µL antigen spätt 1:1 000 i PBS och inkuberades i en timme på skak. Lösningen hälldes ut, 

plattan slogs mot en pappersduk och därefter tillsattes 100µL blockingslösning (BSA 1% i 

PBS) per brunn, plattorna inkuberades sedan ytterligare en timme på skak.  

En standardkurva förbereddes där kalibratorn (Chicken-anti-pseudomonas aeruginosa 

antibody, 10FKU/mL, internkalibrator) späddes 1:400, 1:800, 1:16K, 1:32K och 1:64K i PBS-

tween20(1L PBS/0,5mL Tween20) och en kontroll (Chicken-anti-pseudomonas aeruginosa 

antibody, internkontroll) späddes 1:250, 1:500, 1:1K och 1:2K i PBS-Tween20. Frystorkade 

prover upplöstes till sin ursprungliga volym med 500µL MilliQ-vatten och blandades på en 

vortex mixer. Sedan späddes varje prov 1:250, 1:500, 1:1K och 1:2K i PBS-Tween20. 

Detsamma gjordes med de vanliga icke frystorkade proverna som användes som referens. När 

inkubationstiden var slut tvättades plattan enligt flöjande; 3 gånger med 250µL PBS-Tween20 

per brunn, plattan slogs ut mellan varje tvätt. Alla prov, kontroll och standardkurva sattes 

sedan i duplikat 100µL per brunn i plattan. Plattan fick sedan inkubera under en timme 

vartefter den tvättades tre gånger i PBS-Tween20. Efter tvätt tillsattes 100µL konjugat 

(Rabbit anti-Chicken/Turkey-HRP, 61-3120, Invitrogen) och plattan inkuberades i ytterligare 

en timme. Efter inkubationen tvättades plattan åter igen tre gånger med PBS-Tween20 och 

100µL substrat (EC-Blue Enhanced Substrate, 10-9405-250, Medicago) tillsattes i alla 

brunnar. Plattan fick sedan stå i mörker under 10min och därefter sattes 50µL HCl (1M) 

lösning till varje brunn. Plattan lästes sedan av i en ELISA-läsare (SpectraMax 250, 

Molecular Devices). 

 

SDS-PAGE 

Prover späddes 1:100 i PBS, vartefter 26µL av proven blandades med 10µL Sample Buffer 



(NuPage LDS Sample buffer, Invitrogen, NP0007). Prov blandades på en vortex mixer och 

placerades på värmeblock i 10min. Proven sattes därefter på gel (NuPage gel, Invitrogen, 

NP0321BOX). Brunnarna laddades med 10µL prov och en stege (SeeBlue 2 Prestained Std, 

Invitrogen, LC5925) sattes i en av dem. Behållaren fylldes med buffert (NuPage buffer 20x 

concentrate, invitrogen, NP0002). Proverna kördes på 200V under 35min. Gelen fixerades i 

fixeringslösning(40mL MQ+50mL MeOH+10mL HAc) under 10min, vartefter den färgades 

med färglösning(55mL MQ+20mL MeOH+20mL StainA (Colloidal Blue Staining Kit, 

Invitrogen, LC6025)) under 10 min sedan tillsattes 5mL Stain B (Colloidal Blue Staining Kit, 

Invitrogen, LC6025) till den existerande färglösningen. Gelen inkuberades  i färglösningen 

över natt. Efter inkubation avfärgades gelen i MQ-vatten tills önskat resultat uppnåddes. 

 

WESTERN BLOT 

Antigenet späddes 1:100 i MilliQ-vatten, lösningen späddes därefter 1:1 SDS-buffert (Tricine 

SDS sample buffer, Invitrogen, LC1676). Till antikroppslösningen tillsattes sedan 1:10 

NuPAGE Sample Reducing Agent (Invitrogen, NP0004). Lösningen värmdes under 10min på 

värmeblock. NuPAGE Buffert 1L (NuPAGE Buffer 20x concentrat, invitrogen, NP0002) 

gjordes iordning, 200mL av den färdiga NuPAGE bufferten överfördes till ett annat mätglas 

och 500µL Antioxidant (NuPAGE Antioxidant, invitrogen, NP005) tillsattes till den. 

Gelen (NuPAGE gel, invitrogen, NP0321BOX) tvättades i MilliQ-vatten, kammen togs bort 

och brunnarna sköljdes med NuPAGE buffert x3. Gelen placerades i kassetten (XCell 

SureLock™ Mini-Cell Electrophoresis System, Invitrogen, EI0001) enligt anvisning. Den 

inre kammaren fylldes upp med NuPAGE buffert+Antioxidant så att brunnarna täcktes, den 

yttre kammaren fylls med NuPAGE buffert upp till markering. Brunnarna laddades med 10µL 

prov och gelen kördes på 200V under 35min.  



Efter 35min stannades körningen och appataturen plockades isär. Membran, filter 

(Nitrocellulose Membrane, Invitrogen LC200) och skumgummikuddar blötlades i 

Transferbuffert (50mL NuPAGE buffer 20x+ 1mL NuPAGE antioxidant+749mL MilliQ+200 

mL Metanol). Gelen placerades på skumgummi, filter, membran, filter, sedan gel och sattes i 

enheten för immunobloting (X-Cell II
TM

 Blot Module CE Mark, Invitrogen, EI9051). Den 

inre kammaren fylldes med buffert och den yttre med kallt vatten och kördes på 25V under 

1h.  

Membranet tvättades därefter 3x i PBS-tween. Sedan blockades membranet i 1% BSA lösning 

över natt i kylskåp. Membranet klipptes sedan isär för att kunna applicera olika prov. 

Provantikropparna späddes 1:500 i PBS-Tween och inkuberades med sina membraner under 

1h på skak. Därefter tvättades membranen x3 i PBS-tween och konjugatlösningen anti-höns 

IgY-biotin (Zymed, 61-31-40) spädd 1:1 000 i PBS-Tween inkuberades med membranen 

under 1h. Tvätt därefter som förut och Streptavidin-ALP (Zymed, 43-4322) späd 1:1 000 

tillsattes och inkuberades med membranen under 1h. Efter inkubation med konjugat tvättades 

membranen återigen. Sedan tillsattes framkallningslösning (BCIP/NBT, Zymed, kit No 00-

2209) späd 10% av lösning A, 10% av lösning B med 80% MilliQ-vatten. Reaktionen 

stoppades med avjoniserat vatten när tillfredställande band sågs. 

 

RESULTAT 

ÅTERUPPLÖSNING 

Efter frystorkning behöver pulvret som bildats lösas upp till sin ursprungliga lösningsform för 

att kunna brukas av patienterna som oral terapi. Resultat från de spektrofotometriska 

analyserna som gjordes kan ses i tabell 1. 



 

 

 

Tabell 1. Visar medelvärden av de tre provens 

 Absorbansmätnings-resultat vid 500nm satta i triplikat. SD:0,24 

  

Ursprungslösning 2,8 

Frystorkad 2,7 

Filtrerad frystorkad 0,07 

Frystorkad x2 konc. 3,5 

Frystorkad ÖN 2,5 

Tillsats 2,8 

Forcerade 37°C 2,8 

 

 

ELISA 

Alla nio provvarianter analyserades med hjälp av ELISA för att kontrollera att proven inte 

tappade sin aktivitet efter någon behandling som utfördes. Ett medelvärde av det tre 

ursprungslösningarna (22,1 FKU/mL) sattes till 100%. Medelvärdesresultaten för kontroll av 

bibehållen aktivitet uppmättes till 98% för frystorkade prov som löstes upp direkt och 99% 

aktivitet för proven som stod över natt. I figur 1 ses resultaten av ELISA-analyser av 

frystorkade lösningar med tillsatser. Aktiviteten varierade mellan 23,2-15,3 FKU/mL.                                                                                                                               



 

Figur 1. Diagram över ELISA analys resultat. Figuren visar medelmätvärden från de tre proven satta i 

triplikat i procent på, frystorkade prov med mikrobiellt hämmande ämnen som tillsats, analyserade direkt eller 

efter inkubation över natt i rumstemperatur jämfört med ursprungslösning.  1; Ursprungslösning, 2; Frystorkat 

direkt (d), 3; Frystorkat över natt (ön), 4; Sorbat (ön), 5; Sorbat  (d) 0,1%, 6; Benzoat (ön) och 7; Benzoat (d). 

 

Stabilitetsstudien där de frystorkade proven stod i 37°C under tio dagar visade på en 

bibehållen medelaktivitet på 92%  av de vanliga frystorkade proven. Proven med smaktillsatts 

visade en aktivitets ökning med 15%. 

 

SDS-PAGE OCH WESTERN BLOT 

För att kontrollera att antikropparna fortfarande binder in till samma ställe på bakterierna, 

användes en Western blot analys samt en SDS-PAGE gel. Resultaten visas i figur 2-3. I SDS-

PAGE gelen ses längst till vänster en molekylviktsstege, därefter ursprungs- IgY lösningen 

och den frystorkade lösningen. Som bilden (figur 2) visar uppkom samma mönster för alla 

batcherna. Western blot körningarna med frystorkad lösning mot kontroll (figur 3) uppvisade 

alla samma band för alla batcher.                                   



         

Figur 2. Resultat SDS-PAGE gel.  

FV: Stege, Ursprungslösning (obehandlad), Frystorkad(FT). 

Figuren visar en SDS-PAGE gel där ursprungslösningen jämförts mot den frystorkade lösningen. IgY har en 

molekyl vikt på 180kDa och ses utmarkerad i figuren.  

 

 

Figur 3. Western blot resultat från körning med BIO-RAD system. FV: Kontroll och Frystorkad lösning. 

Visar upp samma bandmönster för kontrollen och den frystorkade lösningen. 

 

 

DISKUSSION 

Syftet med den här studien var att undersöka om det skulle vara möjligt att frystorka en IgY- 

antikroppslösning, utan att antikropparna tappar sin aktivitet eller identitet. Några analyser 

gjordes även med tillsatser i lösningen för att antingen förlänga hållbarheten eller förändra 

smaken. 

IgY 



Som resultaten visar ses ingen stor momentan nedgång av antikropparnas aktivitet när man 

jämför upplöst frystorkat pulver med ursprungslösningen. Anledningen till varför resultaten 

skiftar lite beror sannolikt på variationer i ELISA-analysen eller på att lösningen inte var 

homogen från början och att man på så sätt kan få variationer i koncentration av 

antikropparna. De små nedgångar som ses kommer heller inte att påverka den kliniska 

effekten då den har bevisats fungera vid 5FKU/mL. Inget prov var i närheten av den gränsen, 

då den lägsta aktiviteten som uppmättes under studien var 15.3 FKU/mL. 

Man ser heller inga direkta stora sänkningar av aktiviteten i prover med tillsatser (figur 1) 

eller forcering vid stabilitetsstudierna. Även här ses små variationer men inget av betydelse 

för den kliniska effekten av preparatet.  

Den lilla ökningen i aktivitet hos antikroparna vid tillsatts av pepparmintolja beror sannorlikt 

på en dagsvariation i plattan, då dessa prover endast hanns analyseras en gång och med 

misstaget att inte ha med ursprungsproven i samma platta, jämfördes de mot en tidigare 

analysomgång. 

Upplösningsförsöken visar att proverna återfår sitt grumliga lösningstillstånd efter 

frystorkning. För att kontrollera att spektrofotometern skulle uppfatta om grumligheten avtog 

eller ökades gjordes först några utgångsförsök med prov som polades ihop två och två och 

löstes upp i samma volym vatten som ett prov vanligen löstes upp i för att få en koncentration 

på teoretiskt sätt dubbelt så mycket. Prov filtrerades även för att få bort grumligheten men 

med antikropparna fortfarande kvar i proven då ett filter som släpper igenom dem användes. 

Dessa prov visade på att spektrofotometern uppfattade både en ökning av grumlighet och 

minskning. Därför kan vi säga att proven som sedan testades och visade sig alla ligga inom 

samma område både fyrstorkade och icke frystorkade återfick sin normala grumlighet. 



Identitetsanalyser visar inte att något skulle ha skett med antikropparna under 

frystorkningsprocessen. Både i western blot och SDS-PAGE analyserna uppträder samma 

bandmönster. SDS-PAGE analysen visar också på att andra komponenter som befinner sig i 

lösningen återkommer efter frystorkning. Detta är viktigt att veta då man inte definitivt kan 

säga att det endast är antikropparna som skapar ett skydd mot infektion hos patienterna. 

Antikropparna kan behöva någon komponent i lösningen för att kunna verka. 

En tidigare studie har gjorts på frystorkning av IgY antikroppar men då med tillsatser av olika 

sockerarter. Sockret i den studien är tänkt att fungera som stabiliseringsmedel för 

antikropparna då frystorkningsprocessen kan denaturera proteiner. Resultaten visar att 

antikropparna bibehåller sin aktivitet efter frystorkningen[6]. Då patienterna i denna studie 

som behandlingen är riktad mot ska gurgla och svälja lösningen efter tandborstning, passar 

tillsatsen socker egentligen inte så bra, speciellt ur ett tandläkarperspektiv. Därför gjordes 

denna studie utan stabiliseringsmedlet. 

IgY har inte bara visat sig fungera för att motverka P.aeruginosa infektioner[1,2,7]. Många 

studier pågår idag på olika håll för att utreda om specifika IgY antikroppar skulle fungera som 

behandling mot andra bakterieinfektioner. Exempelvis så håller man på att undersöka om IgY 

antikroppar skulle kunna motverka olika slags tarminfektioner[8,9]. 

Många studier likt denna använder sig också av ELISA för att mäta aktiviteten hos 

antikroppar[10,11]. ELISA-analysen hade många fördelar så som att man kunde köra flera 

prov-analyser i en platta samtidigt och metoden är snabb samt enkel att utföra. En nackdel 

däremot var en dag till dag variation som uppstod i plattorna och sedan avspeglades i 

resultaten. Under studien uppstod en del problem med den interna kontrollen som ledde till en 

hel del omkörningar. Kontrollen byttes tillslut mot en ny, som dock kommer ifrån samma 

batch som den första kontrollen från början tagits ifrån. Kontrollerna gick därefter igenom, 



frågan återstår dock vad som hänt med den första kontrollen. En möjlig teori är att den kan ha 

blivit dålig då den tinats upp flera gånger. 

Western blot är en känslig och specifik metod som dock tenderar till att bli subjektiv då 

avläsningen av resultaten är svåra att standardisera.  Då man avläser resultatet själv med egna 

ögon, kan bedömningen ge olika resultat beroende på vem som utfört slutbedömningen. 

Den här studien visar att ingen nedgång av aktiviteten hos antikropparna uppstår efter 

frystorkning utan stabiliseringsmedel som skulle påverka dess kliniska effekt. Resultaten 

indikerar att det skulle vara möjligt att byta förvaringsform från lösning till frystorkat pulver. 

Dock krävs vidare studier på flera batcher i en betydligt större skala. 

Något som även behöver kontrolleras vidare är huruvida tillsatserna fungerar. Studien antyder 

att ingen skillnad i aktivitet av betydelse uppkommer vid olika tillsats koncentrationer. Vid 

vilken koncentration ämnena har effekt är dock inte beprövat i denna studie och något man 

borde gå vidare med. 

 

TACK 

Jag skulle vilja tacka forskningsavdelningen vid klinisk kemi i Uppsala för att jag fått vara 

hos er under den här tiden och Anders Larsson som varit min praktiska handledare. 

Ett speciellt stort tack till Johan Stålberg för handledning under laborativa moment, för att du 

har tagit dig tid och svarat på alla mina frågor och funderingar som jag haft under projektets 

gång. 

 

 



REFERENSER 

[1] Nilsson E et al. Pseudomonas aeruginosa infections are prevented in cystic fibrosis 

patients by avian antibodies binding Pseudomonas aeruginosa flagellin. J Chromatogr B 

Analyt Technol Biomed Life Sci. 2007, 75-80. 

[2] Nilsson E et al. Good effect of IgY against Pseudomonas aeruginosa infections in cystic 

fibrosis patients. Pediatr Pulmonol. 2008, 892-9. 

[3] Nilsson E et al. Proteomic characterization of IgY preparations purified with a water 

dilution method. J Agric Food Chem. 2008, 11638-42. 

[4] Akita E, Nakai S. Immunoglobulins from egg yolk: isolation and purification. J Food Sci. 

1992, 629-34. 

[5] Kovacs-Nolan J, Mine Y. Egg yolk antibodies for passive immunity. Annu Rev Food Sci 

Technol. 2012, 163-82. 

[6] Nilsson E, Larsson A. Stability of chicken IgY antibodies freeze-dried in the presence of 

lactose, sucrose and threalose. J Poultry Sci. 2007, 58-62. 

[7] Nilsson E et al. More than 10 years continuous oral treatment with specific 

immunoglobulin Y for the prevention of Pseudomonas aeruginosa infections: A case report. J 

Med Food. 2007, 375-8. 

[8] Mine Y, Kovacs-Nolan J. Chicken egg yolk antibodies as therapeutics in enteric infectious 

disease: a review. J med Food. 2002, 159-69. 

[9] Carlander D et al. Preoral immunotherapy with yolk antibodies for the prevention and 

treatment of enteric infetions. Immunol Res. 2000, 1-6. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Good+effect+of+IgY+against+Pseudomonas+aeruginosa+infections+in+cystic+fibrosis+patients


[10] Shin J-H et al. Use of egg yolk-derived immunoglobulin as an alternative to antibiotic 

treatment of control of helicobacter pylori infection. Clin Diagn Lab Immunol. 2002, 1061-6. 

[11] Lee J, Kang H-E, Woo H-J. Stability of orally administered immunoglobulin in the 

gastrointestinal tract. J Immunol Methods. 2012, 143-7. 


