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ABSTRACT  

Haptoglobin is an acute phase protein with important biological role because of its capacity to 

bind to haemoglobin. Haptoglobin exists in three major genetic polymorphism types: Hp1-1, 

Hp2-1 and Hp2-2, the distribution of which has been associated with abdominal aortic aneurysm 

(AAA), an asymptomatic aortic disease common among men older than 65 years. 

    Five different electrophoretic methods were tested according to their ability to separate the 

haptoglobin phenotypes. The detection was based on a produced hemolysate of blood in which 

haemoglobin binds to haptoglobin thereby forming a complex that can be detected by specific 

haemoglobin staining using TMB-dihydrochloride and hydro peroxide as substrate resulting in an 

azure-green color of the bands. Samples from 15 patients who had suffered surgery for not 

broken AAA, that is more than 5.0 cm aortic diameter, and 15 samples from matched controls 

were analyzed. 

    Among the five tested electrophoretic methods best migration and separation was seen on the 

pre-cast agarosgel Hydragel HR on the instrument Hydrasys. The other four methods gave less 

successful results. This pilot investigation showed the following distribution of the phenotypes of 

haptoglobin among AAA patients; 7 % Hp1-1, 40 % Hp2-1 and 53 % Hp2-2 and for the controls; 

13 % Hp1-1, 33 % Hp2-1 and 53 % Hp2-2. 

    In conclusion, the used techniques has to be further optimized and more patients have to be 

included in the study before it can be ascertained if the phenotypes of Haptoglobin play any role 

in the progress of the AAA disease.  
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INTRODUKTION 

År 1940 beskrev Polonovski och Jayle ett blodprotein som kunde binda till hemoglobin. Proteinet 

var haptoglobin (Hp) och har fått sitt namn från det grekiska ordet haptein- att binda [1] och 

hemoglobin (Hb). Haptoglobin har en viktig biologisk roll på grund av sin förmåga att binda till 

hemoglobin [2].   

  Haptoglobin fångar upp och binder fritt hemoglobin och är ett protein med antioxidativ 

kapacitet [3]. Fritt hemoglobin kan bilda hydroxylradikaler via Fentonreaktionen: 

(H2O2 + Fe
2+

→ Fe
3+

 + OH
-
 + OH) vilket leder till vävnadsskada [1]. Vid bindning till 

haptoglobin bildas ett stabilt haptoglobin-hemoglobin (Hp-Hb) komplex med hög affinitet [3], 

vilket leder till att fritt järn inte frisätts som annars tillsammans med väteperoxid kan bilda OH-

radikaler. Därmed förhindras cellulära oxidativa skador. Detta komplex förs bort från 

blodcirkulationen och binder till den specifika CD163-receptorn som uttrycks på makrofager och 

monocyter [1]. När frisättningen av hemoglobin ökar i blodkärlen sjunker haptoglobinnivåerna, 

vanligen till låga värden som är omätbara med dagens teknik. Hp-Hb komplexet bryts ned i 

levern varefter hemoglobinet återanvänds [1,3].   

 Haptoglobin är ett akutfasprotein med hög syntes vid inflammationer. Det syntetiseras i 

levern och induceras av IL-6, IL-1 och TNF [3]. Referensvärdena är 0,5-3,0g/L [4] men under en 

akutfasreaktion ökar serumnivåerna tre till åtta gånger och kan stiga till 6,0-8,0g/L [3]. 

Jayle och Judas beskrev redan 1944 att det fanns en skillnad i den molekylära uppbyggnaden 

hos Hp-molekylen men det dröjde till 1955 innan de identifierade tre fenotyper; Hp1-1, Hp2-1 

och Hp2-2 [5]. Människan har två Hp-alleler; Hp1 och Hp2. Fenotypen Hp1-1 är homozygot för 

Hp1-allelen och Hp2-2 för Hp2-allelen medan fenotypen Hp2-1 är heterozygot [6]. Haptoglobin 

är uppbyggd av två olika α-kedjor och två identiska β-kedjor. Alfa-kedjorna binds ihop med 

disulfidbindningar och varje β-kedja binder till en α-kedja och bildar den monomera formen (αβ)2 

[1]. Hpα -genen resulterar i två olika molekylstrukturer Hp
1F

 och Hp
1S

 där F står för `fast` och S 

står för `slow`, skillnaden är en punktmutation i en aminosyra i Hp1-allelen [1,5]. Hp1-1 är det 

minsta proteinet med formen (α
1
β

 
)2. Hp2-1 är karakteriserad som en polymer (α

1
β)2 + (α

2
β)n (n = 

0, 1, 2, …). Hp2-2 är det Hp-protein som har störst massa med formen (α
2
β)n (n = 3, 4, 5, …). I 

figur 1 visas strukturformerna för de olika fenotyperna. 
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Figur 1. Strukturen för haptoglobinfenotyperna är ritad av författaren till uppsatsen med inspiration 

hämtad från artikeln: Biological and clinical significane of Haptoglobin polymorphism in humans [5]. 

Hp1-1 har en struktur med två α
1
- kedjor och två β-kedjor. Hp2-1 kan ha flera olika strukturer med två 

stycken alleler involverade och bilda heteropolymerer. Hp2-2 molekylen kan bilda homopolymerer [5].  

  

Det finns individuella variationer av haptoglobinfenotyperna. Vid tillstånd som orsakar kraftig 

hemolys minskar haptoglobinnivån till en ej mätbar och väldigt låg nivå och dessa identifieras 

som Hp0 [1].  

 För att särskilja haptoglobinfenotyperna från varandra har det använts elektroforetiska 

tekniker. Beroende på vilken typ av gel man använder vandrar molekylerna efter laddning och 

storleksordning. Vid inverkan av SDS (sodium dodecyl sulfate) påverkas inte proteinet av 

laddningen och vandrar efter storleksordning. De band som uppstår har olika tjocklek. Hp1-1 

uppvisar ett singelband vid cirka 100 kDa och vandrar snabbast i gelen, Hp2-1 som består av 

heteropolymerer (se figur 1) uppvisar flera band mellan 120-220 kDa. Hp2-2 som består av 

homopolymerer ger upphov till flera band men på grund av större och en annan struktur än Hp2-1 

vandrar Hp2-2 saktare och band ses mellan 160-500 kDa [1,5].  

 Det har konstaterats en geografisk skillnad mellan de olika Hp-fenotyperna i asiatiska och 

västerländska länder. Västerländska populationer uppvisar 16 % fenotyp Hp1-1, 36 % Hp2-2 och 

48 % fenotyp Hp2-1 [2]. Det finns funktionella skillnader mellan Hp1-1, Hp2-1 och Hp2-2 vilket 

medför olika starkt skydd mot vissa sjukdomar. I Afrika där malaria är en vanligt förekommande 

sjukdom, har det upptäckts att många av de som har hemolytiska sjukdomar klassas som fenotyp 

Hp0 [1].  
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Haptoglobin inverkar på vissa sjukdomar och har en roll vid olika sjukdomsrelaterade 

mekanismer t.ex. angiogenesen. Angiogenesen har en viktig roll vid olika patofysiologiska 

sjukdomstillstånd som tumörväxt och kroniska inflammationer. Hp inverkar även vid 

fysiologiska tillstånd t.ex. sårläkning. Haptoglobin har även en viktig roll vid proliferationen och 

differentieringen av endotelceller i bildningen av nya blodkärl [5].  

 Det finns exempel på sjukdomsrelaterade skillnader mellan fenotyperna; fenotypen Hp1-1 har 

en högre anti-inflammatorisk aktivitet och är mer effektiv att binda fritt hemoglobin än Hp2-2. 

Andra sidan har Hp2-2 en mer potent angiogen aktivitet jämfört med Hp1-1 [6,7] och spelar 

därmed en större angiogenetisk roll än Hp1-1. Fenotypen Hp2-1 visar en mellanliggande aktivitet 

[1,6]. Med detta kan haptoglobin ha en reglerande roll i kontrollen av blodflödet [1]. Det finns 

även studier som visar samband till immunförsvaret och autoimmuna- och inflammatoriska 

störningar [5].    

 

Abdominal aorta aneurysm (AAA) innebär sjuklig vidgning av bukaorta [8]. Symtom som svaga 

ryggsmärtor eller buksmärta kan förekomma men vanligtvis är det ett asymptomatiskt tillstånd 

och på grund av detta upptäcks det inte i tid. Oftast lider inte patienterna utav det och märker 

inget förrän aortan brustit och då kan ett akut trauma uppstå. I 65 % av fallen leder detta till 

döden. AAA är vanligare hos män än hos kvinnor och det uppkommer oftast efter 65 år. Ruptur 

(bristning) av aneurysm dödar 8000 personer per år i Storbritannien och 15000 per år i USA där 

det är den trettonde vanligaste dödsorsaken. Under de två senaste decennierna har incidenterna 

med AAA ökat på grund av högre levnadsålder och att antal rökare har ökat. Nu finns det 

emellertid bättre screening och diagnostiska verktyg för att tidigt upptäcka AAA. Vid screeningar 

hittas därmed även små AAA, där inte någon omedelbar åtgärd krävs, men som med tiden kan 

växa till en storlek som kräver en kirurgisk åtgärd. I allmänhet så ökar risken för ruptur med 

diametern på aneurysmet [9].    

  

1977 rapporterade Clifton en av de första studierna som utfördes på AAA oberoende av 

riskfaktorer från miljön. Flera studier har kommit fram till att AAA är en vanlig ärftlig 

familjesjukdom. I dessa familjer finns en risk på mellan 15-19 % att drabbas av AAA efter första 

generationen. Detta kan jämföras med en risk på mellan 1-3 % hos patienter som inte har någon 

genetisk koppling till sjukdomen [9]. I en studie utförd av Wiernicki, et al. konstaterades ett 
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samband mellan fenotypen Hp2-1 och en för snabb tillväxt av aorta-aneurysm. I studien 

konstaterades att fenotypen Hp2-1 är en högriskfaktor vid snabb tillväxt av aorta aneurysm [7].    

 

Sambandet mellan Hp2-1 och AAA grundar sig på den molekylära struktur av Hp-allelerna 1 och 

2. Genetiska studier har utförts och bekräftat en skillnad som finns på haptoglobinproteinets 

struktur. Denna molekylära struktur uppstår när en genetisk förändring sker för en specifik gen.  

 Hp2-1 har en lägre bindning till CD163-receptorn vilket leder till att individer med denna 

fenotyp har en sämre förmåga att bryta ner haptoglobin och även en lägre angiogenes än Hp2-2 

och Hp1-1. Därmed skulle personer med fenotyp Hp2-1 löpa en högre risk för AAA [7]. 

 Idag utförs ultraljud som screening för AAA [10] men en tanke finns att som ett komplement 

till detta använda haptoglobin för identifiering av riskpersoner att utveckla aneurysm [9].   

 Det finns en mängd olika separationstekniker för att fenotypa haptoglobin, bland annat HPLC 

och PCR och elektroforetiska metoder med olika typer av geler, som alla utnyttjar den 

molekylära storleken hos de olika fenotyperna [11]. Idag finns det ingen etablerad metod i 

Sverige för att fenotypa haptoglobin.  

 

 Syftet med detta arbete var att etablera en elektroforetisk metod för att fenotypa haptoglobin 

på Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Västernorrland. Därefter ska en pilotstudie utföras för att 

kartlägga om någon fenotyp förekommer mer frekvent hos patienter med AAA.    

 

 

MATERIAL OCH METOD  

Fem olika elektroforetiska analysmetoder prövades för detektion av haptoglobin varav tre 

beskrivs i metoddelen. De tre analysmetoderna var: A) elektrofores med agarosgel där 

elektroforesen utfördes i horisontellt läge, B) elektrofores med polyakrylamidgel där 

elektroforesen utfördes i vertikalt läge, C) elektrofores med inköpt agarosgel där elektroforesen 

utfördes i horisontellt läge.  
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Patientprover 

Vid metoduppsättningen användes serumprover som analyserats vid elektroforesavdelningen på 

Laboratoriemedicin Västernorrland. Proverna var avidentifierade och har handskats enligt 

sjukhusets rekommendationer, proverna förvarades i kylskåp (8ºC) i ca en vecka innan analys.       

 Patientproverna var godkända av den regionala etiska kommittén och insamling och förvaring 

utförd enligt Helsingforsdeklarationen. Patienter och kontrollgrupp hade blivit informerade och 

givit ett skriftligt samtycke för studien. Proverna är tagna på Sundsvalls Länssjukhus mellan 

januari 2002 och mars 2005. Patienter som samtidigt hade kliniska tecken på akut infektion, 

maligna sjukdomar eller fick immunhämmande behandling var exkluderade.     

 Från denna kohort utfördes en pilotundersökning bestående av 15 patienter som har blivit 

opererade på grund av sitt AAA, med aneurysmdiameter ≥ 5,0cm. Kontrollproverna innehöll 15 

frivilliga personer med en normal aneurysmdiameter ≤ 3,0cm. Vid val av kontrollgrupp togs det 

hänsyn till ålder, kön och rökvanor. Kontrollgruppen och patienterna har samma etniska ursprung 

och liknande social och ekonomisk bakgrund. 

 Venösa prover togs från kontrollpersonerna och hos provpatienterna preoperativt innan 

blodtransfusion hade skett. Vid provtillfället användes rör för serum och proverna omhändertogs 

på ett standardiserat sätt på laboratoriemedicin Västernorrland, serumproverna frystes ner i 

plaströr och har sparats i -70ºC tills analys. 

 

Hemolysat och provförberedelse  

För att kunna detektera haptoglobin förbereddes ett hemolysat, där haptoglobinet och 

hemoglobinet bildade ett haptoglobin-hemoglobin komplex. Ett hemolysat med cirka 4,5ml 

helblod i EDTA rör från blodgivare (Blodcentralen, Sundsvalls Sjukhus) centrifugerades i 600g i 

5min. Plasman avlägsnades och kvar blev den röda pelleten, till vilken 8ml PBS 

(Substratavdelningen, Laboratoriemedicin Sundsvall) tillsattes för att tvätta erytrocyterna, som 

därefter centrifugerades i 600g i 5min. Den övre vätskan avlägsnades med pipett och 1ml av den 

kvarvarande bottensatsen blandades med ca 8ml H2O och centrifugerades i 600g i 5min. 

Destillerat H2O tillsattes tills en lösning med 13 % Hb erhölls vilket resulterade i att erytrocyterna 

hemolyserade. Hb-värdet analyserades på Sysmex XE-5000 (Sysmex, Sverige Kungsbacka) 

enligt instruktioner från tillverkaren.  
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 20μL serum tillsattes till 8μL hemolysat, som blandades med vortex och inkuberades i 

rumstemperatur i 5min innan applikation på gel.   

 

Metod A - elektrofores med agarosgel 

Elektrofores med agarosgel, där elektroforesen utfördes i horisontellt läge på en äldre 

elektroforesutrustning (Pharmacia, Sverige).  

 

Reagens för metod A  

Vid elektroforesen användes en 0,075M barbituratbuffert innehållande 0,011M (pH8,6) 5,5-

dietyl-barbituratsyra, (Sigma-Aldrich), 0,0010M kalciumlaktat-5-hydrat (Kebo AB) och 0,064M 

Natrium-5,5-dietylbarbiturat (Merck & Co., INC). 

 

Gel för metod A 

En 1 % -ig  agaroslösning blandades. Agaros (Seakem® bioproducts) löstes under värme i 

ovanstående 0,075M barbituratbuffert tills lösningen var klar.  

Glasplattan placerades på ett bord, en droppe destillerat H2O placerades på plattan, gel bond film 

(Cambrex, in vitro Sweden AB) placerades på glasplattan och luftbubblor undveks mellan plasten 

och glasplattan. Därefter spreds 23mL agaroslösning snabbt på plattan så att ett jämnt lager 

uppstod innan stelning. Glasplattorna placerades 5min i rumstemperatur för stelning och därefter 

i fuktig kammare och förvarades i kylskåp.  

 

Elektrofores för metod A 

Elektroforesmetoden utfördes horisontellt och apparaturen var inkopplad med en vattenkylare 

(10ºC). 750mL av den förberedda barbituratbufferten användes som elektroforesbuffert och 

tillsattes till de båda elektrodkärlen. Elektroderna ska vara fria från avlagringar. Som bryggor 

användes 8 filtrerpapper med samma bredd som gelplattan. Några droppar barbituratbuffert 

tillsattes på elektroforesplattan, vilket bidrog till en bättre spänning genom hela gelplattan och 

gav en bättre vandring av proteinet. 

 Gelen avfuktades med filtrerpapper för att proverna skulle sjunka ner i gelen, 

applikationsfilmen sattes därefter på gelen. Sedan tillsattes 8μL prov (serum + hemolysat) i 
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vardera slits. Efter 5min diffusionstid torkades överskottet av proverna försiktigt bort och 

applikationsfilmen avlägsnades. Därefter överfördes gelen från glasplattan till elektroforesplattan. 

I metod A testades olika volttal och tider.  

 

Metod B - elektrofores med polyakrylamidgel 

Elektrofores med polyakrylamidgel, där elektroforesen utfördes i vertikalt läge på 

elektroforesutrustning från Biorad. I denna metod ingick även en stackinggel där proteinerna först 

fick separera och snabbt och i samlad trupp transportera proteinet till separeringsgelen.  

    

Reagens för metod B 

Till denna metod blandades följande buffertar; 1,5M Tris-HCl, pH8,8 som användes vid 

beredning av separeringsgelen och 0,5M Tris-HCl, pH6,8 som användes vid beredning av 

stackinggelen. Till runningbuffert bereddes en 0,26M Tris-base, pH 10,2-12 innehållande 1,92M 

glycine (Sigma-Aldrich).   

 

Gel till metod B 

En separeringsgel (4,7 % med avseende på bisakrylamiden) blandades enligt följande 7,00mL 30 

% bis-akrylamid (Sigma-Aldrich), 11,25mL 1,5M Tris-HCl (pH 8,8), 26,70mL destillerat H2O 

och 150µL 10 % ammoniumpersulfat (Sigma-Aldrich). Till sist tillsattes 37,50µL TEMED 

(Sigma-Aldrich), vilket startade polymeriseringen av gelen. En pipett användes för att tillsätta 

separeringsgelen mellan plattorna (en större och mindre) tills ¾ fyllde den lilla plattan. Destillerat 

H2O tillsattes sedan på toppen av gelen för att en slät yta skulle skapas. Gelen fick därefter stelna 

under 1tim, och sedan hälldes överskottsvattnet bort, filtrerpapper användes för att suga upp det 

sista.    

 En stackinggel (2,5 % med avseende på bisakrylamiden) blandades enligt följande 1,30mL 30 

% bis-akrylamid, 11,25mL 1,5M Tris-HCl (pH 6,8), 6,00mL destillerat H2O och 50µL 10 % 

ammoniumpersulfat. Till sist tillsattes 18,00µL TEMED. En pipett användes för att tillsätta 

stackinggelen mellan plattorna tills de blev fullt. Brunnar sattes i gelen som fick polymerisera i 

1tim.  
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Elektrofores för metod B 

Ett elektroforetiskt spänningsaggregat (Biorad) kopplades samman med elforesutrustningen 

(Biorad). Polyakrylamidgelen placerades i elforeshållaren och ca 1000mL elektroforesbuffert 

tillsattes. 20μL av en blandning innehållande 20μL serum, 8μL hemolysat och 20μL 40 % -ig 

sukroslösning sattes sedan per brunn i gelen.    

I metod B testades olika volttal och tider.  

 

Metod C - elektrofores med agarosgeler på Hydrasys 

Elektrofores med inköpt agarosgel, där elektroforesen utfördes i horisontellt läge med en 

maskinell elektroforesutrustning Hydrasys på Hydragel HR och Hydragel 15 β1-β2 (Sebia ILS 

Laboratories Scandinavia AB).  

  

Analys på Hydrasys med hydragel 

Till en början sattes 10μL prov i provapplikatorn för engångsbruk. Applikatorn placerades minst 

5min i fuktig kammare med tänderna uppåt för att uppsugning av proverna skulle ske.   

 Luckan på Hydrasys öppnades och elektrod- och applikatorhållaren lyftes upp. De buffrade 

stripsen sattes med de hålstansade ändarna på elektrodhållarens pinnar. För bättre spänning 

tillsattes 200µL H2O på migreringsmodulens temperaturkontrollplatta. Hydragelen avfuktades 

med ett filtrerpapper och placerades med gelytan uppåt på migreringsmodulens 

temperaturkontrollplatta. Gelplattan låg i linje med den tryckta ramen och luftbubblor undveks. 

Hållarna fälldes ner. Applikatorn med prover avlägsnades från fuktkammaren och 

tandskyddsramen avlägsnades. Applikatorn placerades i position 5 av 12 i applikatorhållaren. 

I metod C testades olika migrationsprogram.  

 Vid analys på patientprover och kontroller användes Hydragel HR och migrationsprogram 

7/15 nummer 2 valdes och därefter kunde vandringen starta.      

 

Färgning och fixering metod A-C  

Till färgning och fixering användes samma tillvägagångssätt i de tre metoderna A-C. 20mg 

TMB-dihydroklorid (Sigma-Aldrich) löstes i 10mL 8,5 % -ig ättiksyra och därefter tillsattes 

40µL 30 % -ig väteperoxid (Sigma-Aldrich). 
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Benzidin är ett cancerogent ämne och har tidigare använts vid infärgning av hemoglobin. I detta 

arbete har den kemiska föreningen TMB-dihydroklorid använts som inte är en cancerogen 

förening men innehåller benzidin. Benzidin är ett viktigt ämne vid infärgning av hemoglobin, den 

kemiska reaktionen leder till att hematin bildas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till 

vatten och syre. Denna omvandling medför att benzidin oxiderar och ger hemoglobinet dess blå-

gröna färg [12]. Färglösningen hälldes över gelen. Önskad färg uppnåddes efter cirka 5 minuter 

infärgningstid.  

 Gelen fixerades med fixeringslösning innehållande den explosiva kemikalien pikrinsyra 

(Sigma-Aldrich) och 17 % -ig ättiksyra. För att undvika fällning som kan uppstå i mättad lösning 

filtrerades 100mL mättad pikrinsyra. 20mL ättiksyra tillsattes till den filtrerade 

pikrinsyralösningen. Lösningen hälldes över gelen och fixering skedde i 5 minuter. Slutligen 

tvättades gelen i 95 % etanol och torkades mellan filtrerpapper och blåstes torr med hårtork.  

Proverna tolkades med visuell avläsning.       

 

Statistik  

Beräkning har utförts på medelvärde och standardavvikelse (SD) på ålder och aneurysmstorlek. 

En procentuell beräkning presenteras på haptoglobinfenotyperna.  

 

 

RESULTAT 

Metodjämförelse 

I metod A elektrofores med agarosgel, testades följande volttal och tider: 600V 60min, 450V 

120min, 300V 240min, 300V 180min, 300V 120min, 250V 120min och 200V 120min. Med 

volttal 300V och tid 120 min skedde en längre vandring och bra separering i gelen jämfört med 

de andra volttal och tiderna. Men ett tydligt svar kunde inte utläsas. I Metod B elektrofores med 

polyakrylamidgel, testades följande volttal och tider: 200V 60min och 80V 60min. Inget av 

volttalen och tiderna fungerade och ingen separering skedde. I metod C agarosgel i Hydrasys, 

testades två geler med olika program; Migrationsprogram 7/15 nummer 1, nummer 2 och 

nummer 3 och Migrationsprogram 54. Programmen testades med olika applikation- och 

migrationstider. Bäst resultat uppnåddes med Hydragel HR migrationsprogram 7/15 nummer 2. 
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Trots att den metoden resulterade i bäst resultat så var det svårt att särskilja de tre olika 

fenotyperna.   

  

AAA-patienterna och kontrollerna  

I metod C kunde tre fenotyper urskiljas och det är med denna metod jag gick vidare för att 

analysera patientprover och kontrollprover. I figur 2 och 3 visas resultatet från patientproverna 

och kontrollproverna. 

 

Figur 2. Figuren visar resultatet för patientproverna vid abdominalt aorta aneurysm på Hydragel HR på 

Hydrasys. Alla tre haptoglobin fenotyperna finns redovisade. De mörkgröna banden är hemoglobin.   

 

 

 

Figur 3. Figuren visar resultatet för kontrollproverna på Hydragel HR på Hydrasys. De mörkgröna 

banden är hemoglobin   

 

 Analysen utfördes på 15 patientprov från män i åldrarna 57-82 år (medel 71,1 ± 7,7) och 15 

kontrollprov från män i åldrarna 56-81 år (medel 71,3 ± 7,5). Fenotypfördelningen hos AAA-

patienterna och hos kontrollproverna visas i tabell 1. Ingen skillnad fanns mellan patienterna och 

kontrollerna. 
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Tabell 1. Fördelning av Hp-fenotyperna hos 15  patienter med AAA och 15 kontroller  

Fenotyp                                Patienter                                           Kontroller 

                                             n            %                                         n            % 

Hp1-1                                   1             7                                         2            13 

 

Hp2-1                                   6             40                                       5            33 

 

Hp2-2                                   8             53                                       8            53 

 

 Storleksskillnaden på aneurysmet hos AAA-patienterna kan ses i tabell 2. 

Tabell 2. Storleken på aneurysmet i förhållande till Hp-fenotyperna hos patientproverna  

Fenotyp                                       Storlek,mm  

                                                     medel±SD                      

 

Hp1-1                                           57* 

 

Hp2-1                                           69±14 

 

Hp2-2                                           65±18 

 

* Fenotyp Hp1-1 identifierades hos endast en patient  

 

 

DISKUSSION   

I den här studien har fem olika elektroforetiska tekniker testats för att få fram den som uppvisar 

bäst separering och hantering. Utifrån den bästa tekniken har haptoglobinfenotyperna detekterats 

hos patienter med abdominalt aorta aneurysm och kontrollpersoner.  

 Endast metod A-C, som beskrivs i metoddelen har resulterat i separation av haptoglobinet. De 

två andra metoderna, som var SDS-PAGE, där elektroforesen utfördes i vertikalt läge och 

polyakrylamidgel, där elektroforesen utfördes i horisontellt läge, har inte en beskrivits i arbetet på 

grund av de resultat som de gav, vilket diskuteras längre fram.   
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 Under testperioden användes slumpvis utvalda serumprover från patienter. Serumprover med 

låga och höga haptoglobinnivåer analyserades för att kontrollera bindningsförmågan med 

hemoglobinet och dess påverkan på vandringen i gelen. Det fanns en patient med 

haptoglobinnivå <0,10g/L som inte gav upphov till några band, detta på grund av att 

detektionsnivån var för liten och därmed fanns inget protein att tillgå vid den specifika 

infärgningen. Detta är ett problem hos patienter med hemolys då dessa klassas som fenotyp Hp0, 

som grundar sig på en screeningstudie utförd på patienter där fenotypen inte kunde identifieras 

och därför benämndes Hp0 [1].  

 För att optimera bindningen mellan haptoglobin och hemoglobin utfördes tester med olika 

mängd prov och hemolysat. Genom att öka och minska mängden serum respektive hemolysat 

optimerades metoden och ett bra resultat vid infärgningen erhölls. Färgningsmetoden med TMB-

dihydroklorid som användes i denna studie är en känslig och specifik färgning och bra för att 

detektera hemoglobin [13]. Under projekttiden har denna färgningsmetod vidareutvecklats för att 

optimera infärgning av haptoglobin-hemoglobinkomplexet. Färgningsmetoden har fungerat i alla 

fem metoder. I figur 2 och 3 kan infärgningen ses och överflödigt hemoglobin som inte bundit till 

något haptoglobin kan ses som ett kraftigt infärgat band längst ner.        

 

I metod A analyserades agarosgelerna enligt en äldre metod från Laboratoriemedicin 

Västernorrland med en äldre elektroforesutrustning. Agarosgelerna var lätthanterliga och enkla 

att jobba med. Metoden var väl utvecklad på laboratoriet men hade tidigare aldrig använts för att 

fenotypa haptoglobin. Separationen blev för liten och svårigheter med att urskilja fenotyperna 

förekom. Trots att olika tider och volttal testades kunde inte en bra separering åstadkommas.  

 I metod B fanns att tillgå en metodbeskrivning som inte var utförligt skriven och med detta 

uppstod flera problem. Metoden utfördes två gånger där den första elektroforesen var vid 250V i 

1 tim. Då började elektroforesbufferten koka och fick en gul färg. Vid andra testet vid 80V i 1 tim 

blev elektroforesbufferten bara gulfärgad. Testet avbröts båda gångerna med hänsyn till den 

oförklarliga kemiska reaktion som uppstod i elektroforesbufferten och fler tester utfördes inte.  

 Utav de fem analysmetoderna som testades var metod C den som resulterade i mest 

trovärdiga resultat. Vid bestämning av fenotyperna i metoden fanns en viss osäkerhet då vissa 

erhållna band var mycket tydliga och andra var svårare att fenotypa. Svårigheterna att identifiera 

fenotyperna visas i figur 2 och 3. Grunderna på metod C på Hydrasys var utarbetad sedan tidigare 
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för att detektera proteiner men hade inte använts för att fenotypa haptoglobin vilket medförde en 

viss osäkerhet. 

  

På grund av dåliga resultat redovisades inte två metoder i metoddelen men vissa intressanta 

händelser inträffade under arbetets gång och därför diskuteras detta i följande två stycken.    

 SDS-PAGE utfördes utifrån en metodbeskrivning från Mittuniversitetet, Sweden. I denna gel 

inkluderades ämnet SDS (sodium dodecyl sulfate) ett ämne som tillsätts för att proteinstrukturen 

ska dela sig. En intressant sak inträffade. Normalt ska proteinet vandra i en neråtgående riktning 

men i detta försök vandrade proteinerna åt olika håll. En förklaring till den annorlunda 

vandringen kunde vara att i provextraktet ingick något ämne som störde vandringen. Eftersom 

detta inte förekom kunde det påståendet uteslutas. En annan var att SDS skulle inverka på 

laddningen på proteinet och därmed stört vandringen vilket inte kan ske. En trolig förklaring till 

den annorlunda vandringen kan vara att SDS inte är tillsatt i elektroforesbufferten men eftersom 

andra prover kördes samtidigt kan även detta uteslutas.   

 För att testa om det fanns någon betydelse att köra horisontellt eller vertikalt testades 

polyakrylamidgel där gelen kördes horisontellt. Metoden utgick från samma metodbeskrivning 

som i metod B men kördes på den äldre elektroforesutrustningen i horisontellt läge. En vandring 

skedde så någon skillnad med att köra vertikalt och horisontellt kunde inte ses. På grund av 

gelens dåliga hållbarhet var det svårt att handskas med den vid färgning, fixering och torkning 

och resultatet blev därmed inte bra. Därmed kunde det konstateras att det är att föredra att gjuta 

och köra gelen vertikalt.   

  

Den vanligaste metoden vid fenotypning av haptoglobin är en elektrofores med 

polyakrylamidgel, den får den bästa separationen på haptoglobinproteinet och minst 10 band kan 

bli identifierade vid Hp 2-1 och Hp2-2 [14]. Här finns en tydlig skillnad mot agarosgelen som 

inte ger en lika tydlig separering av haptoglobinproteinet som polyakrylamidgel och försvårar 

identifiering av de tre olika fenotyperna. Med en polyakrylamidgel är separeringen tydligare och 

detta ger en säkrare visuell bestämning än med agarosgelen. Detta beror på gelens uppbyggnad 

och struktur, storleken på porerna minskar vid ökande koncentration akrylamid [15]. Skillnaderna 

på vandringen mellan agaros- och polyakrylamidgelen illustreras i figur 4. I metod B och de två 
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som vi inte redogjort för med olika polyakrylamidgeler skulle en separering av fenotyperna skett 

på detta sätt om dessa hade fungerat optimalt.  

 

 

 

Figur 4. Vandring av haptoglobin i en polyakrylamid- och agarosgel  är ritad av författaren till 

uppsatsen med inspiration hämtad från artikeln: Biological and clinical significane of Haptoglobin 

polymorphism in humans [5]. I gelerna vandrar fenotyperna för haptoglobin olika beroende på storleken. 

Hp1-1 som har en liten molekylvikt och vandrar en längre sträcka i gelen än Hp2-2 som består av större 

molekyler och uppvisar därför fler band som vandrar långsammare. I fenotypen Hp2-1 ingår båda 

allelerna. A) I polyakrylamidgelen separerar fenotyperna och tydliga band ses. Hp1-1 uppvisar ett tjockt 

band. Hp2-2 uppvisar många små band och Hp2-1 uppvisar band från Hp1 och Hp2. B) I agarosgelen 

separerar inte de ingående proteinkedjorna lika mycket [5]. 

  

I det här arbetet studerades 15 patientprover och 15 kontrollprover. Kontrollerna och patienterna 

hade liknande rökvanor eftersom rökning är en högriskfaktor vid bukaortaaneurysm. Rökare har 

fyra gånger högre risk att drabbas av AAA än icke rökare [9,16]. Andra riskfaktorer är kön, ålder 

och genetisk ärftlighet. Enbart män har inkluderats i studien därför att män över 65 år oftare 

drabbad av bukaortaaneurysm [9]. Tittar man på åldern fanns det inte någon skillnad mellan 

patientprovernas medelvärde som var 71,1±7,7 och kontrollernas medelvärde som var 71,3±7,5.  
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 Norrgård et al. presenterade i en studie 1984 att patienter med fenotypen Hp2-1 hade en högre 

signifikans att drabbas av bukaortaaneurysm än patienter med Hp1-1 och Hp2-2 och därmed 

finns det troligtvis en lägre angiogenes hos dem med Hp2-1 [17].  

 I en studie utförd av Wiernicki et al. har det konstaterats att Hp2-1 är relaterad till ett snabbt 

växande bukaortaaneurysm. Detta grundar sig på Wiernickis studie där det framkom att Hp2-1 

hade det högsta medelvärdet i storlek på aneurysmet och att det växte snabbare under en kortare 

period än de två andra fenotyperna [16]. Ingen skillnad kunde identifieras hos provpatienterna 

med Hp2-1 jämfört med kontrollerna i detta arbete. Detta kan dock inte uteslutas eftersom ett 

snabbt växande aneurysm och stor diameter på aortan är grunderna för ett bukaortaaneurysm ska 

kunna utvecklas [18].  

 Resultatet av fördelningen på fenotyperna i detta arbete speglar den fördelning som ses som 

normalfördelning i populationen; 16 % har fenotypen Hp1-1, 36 % har fenotypen Hp2-2 och 48 

% har fenotypen Hp2-1 [2].  

 Patienterna med fenotypen Hp2-1 hade ett medelaneurysm på 69±14mm. Det fanns endast en 

patient med fenotypen Hp1-1 att tillgå och patienten hade ett aneurysm på 57mm. De patienter 

med Hp2-2-fenotyp hade ett lägre medel på aneurysmet 65±18 än Hp2-1-patienter vid operation. 

Det har inte studerats tillräckligt många patientprover för att kunna dra någon slutsats av 

resultaten.   

 

Vid en screening av ett bukaortaaneurysm utgår man från storleken på aneurysmet. 

Kriteriegränsen för storleken vid benämningen av ett bukaortaaneurysm bestämdes 1991 till 

30mm eller mer men en viss oenighet råder [9]. Vidare bör man titta mera på haptoglobin som en 

markör vid bukaortaaneurysm. Faktorer som t.ex. andra sjukdomar, genetiska faktorer eller 

miljöfaktorer bör också tas i beaktande.   

 Det finns andra metoder som skulle vara intressanta att testa t.ex. detektera 

haptoglobinfenotyperna från DNA med PCR-teknik [3]. Det har visats att genotypning på PCR 

jämfört med haptoglobinfenotypning med gelelektroforetisk teknik, har en 100 % 

detektionsöverensstämning [19]. Därmed skulle en PCR-metod vara ett likvärdigt alternativ till 

en gelelektroforetisk teknik. Innan en metod kan tas i bruk bör Hp-fenotypning testas med 

elektrofores utförd på inköpta polyakrylamidgeler. Några ytterligare tänkbara modifieringar för 
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att optimera en elektroforesmetod är till exempel hur känslig den är vid pH-regleringen, om 

vattenkvalitén har någon betydelse och mängden kemikalier vid reagensförberedelsen. 

   

I det här arbetet har framkommit att: elektrofores med inköpt Hydragel HR på Hydrasys 

visserligen visade bäst resultat av de fem metoderna som testades, men metoden är inte fullt 

optimerad och fortfarande inte säker för fenotypning av haptoglobin. Därmed har inte en större 

mängd prover analyserats i detta arbete. Om Hydragel HR på Hydrasys skulle utföras med en 

större mängd prover skulle resultatet ge för många falska värden på grund av den osäkerhet som 

är vid den visuella bestämningen. De prover som är analyserade i detta arbete kan därmed ha 

falska värden och är inte helt pålitliga. 

  I detta arbete visade pilotundersökningen inte något samband mellan bukaortaaneurysm och 

haptoglobin men sambandet kan för den skull inte uteslutas. När utvärderingen är klar vid valet 

av gelelektroforesmetod så planeras en studie där distributionen av Hp-fenotyperna kartläggs för 

patienter med rupturerade AAA.  

 

 

ACKNOWLEDGEMENT  

Ett stort tack till Marie Skoglund som under min tid på elforesavdelningen har varit till stor hjälp. 

Jag vill tacka Anders Henriksson för hans inverkan och kommentarer under arbetets gång. 

Markus som hjälpt mig vid beställning av kemikalier och hur dessa fungerar. Fredrik Carlsson på 

Mittuniversitet som hjälpte mig vid SDS-PAGE-metoden. Jag vill även tacka dem som jobbar på 

elforesavdelningen som har fått trängas med mig och hjälpt mig under arbetets gång.  

 

 



 19 

REFERENSER 

[1] Carter K, Worwood M. Haptoglobin: a review of the major allele frequencies worldwide and 

their association with disease. Int J Lab Hematol 2007;29:92-110.   

[2] Pan JP, Cheng TM, Shih CC, et al. Haptoglobin phenotypes and plasma Haptoglobin levels in 

patients with abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2011;53:1189-94.  

[3] Asleh R, Levy AP. In vivo and in vitro studies establishing Haptoglobin as a major 

susceptibility gene for diabetic vascular disease. Vasc Health Risk Manag 2005;1:19-28.  

[4] Nielsen MJ, Petersen SV, Jacobsen C, et al. A unique loop extension in the serine protease 

domain of Haptoglobin is essential for CD163 recognition of the Haptoglobin-hemoglobin 

Complex*. J Biol Chem 2007;282:1072-9. 

[5] Langlois MR, Delanghe JR. Biological and clinical significance of Haptoglobin 

polymorphism in humans. Clin Chem 1996;42:1589-600. 

[6] Cho JK, Kim YH, Park IY, et al. Polymorphism of Haptoglobin in patients with premature 

rupture of membrane. Yonsei Med J 2009;50:132-6. 

[7] Wiernicki I, Safranow K, Baranowska-Bosiacka I, et al. Haptoglobin 2-1 phenotype predicts 

rapid growth of abdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg 2010;52:691-6.   

[8]Wanhainen A. How to define an abdominal aortic aneurysm – influence on epidemiology and 

clinical practice. Scand J Surg 2008;97:105-9.  

[9] Sakalishasan N, Limet R, Defawe OD. Abdominal aortic aneurysm. Lancet 2005;365:1577-

89. 

[10] Urbonavicius S, Urbonaviciene G, Honoré B, et al. Potential circulating biomarkers for 

abdominal aortic aneurysm expansion and rupture – a systematic review. Eur J Vasc Endovasc 

Surg 2008;36:273-80.  

[11] Levy NS, Levy AP. ELISA for Determination of the Haptoglobin phenotype. Clin Chem 

2004;50:2148-50. 

[12] Liem HH, Cardenas F, Tavassoli M et al. Quantitative determination of hemoglobin and 

cytochemical staining for peroxidase using 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride, a safe 

substitute for benzidine. Anal Biochem 1979;98:388-93. 

[13] Elagib AA, Kider AO, Akerström B, et al. Associtation of the Haptoglobin phenotype (1-1) 

with falciparum malaria in Sudan. Trans R Soc Trop Med Hyg 1998;92:309-11. 

[14] Hansson LO. Plasma proteins in clinical practice. Klinisk Kemi 2009;4:6-27.   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Urbonavicius%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Urbonaviciene%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Honor%C3%A9%20B%22%5BAuthor%5D


 20 

[15] Chakavarti B, Chakavarti D. Electrophoretic separation of proteins. J Vis Exp 2008; pii: 758. 

doi: 10.3791/758.  

[16] Wiernicki I, Gutowski P, Ciechanowski K, et al. Abdominal aortic aneurysm: Association 

between Haptoglobin phenotypes, elastase activity, and neutrophil count in the peripheral blood. 

Vasc Surg 2001;35:345-50. 

[17] Norrgård Ö, Fröhlander G, Beckman G, et al. Associtation between Haptoglobin groups and 

aortic abdomnial aneurysms. Hum. Hered 1984;34:166-9.  

[18] Coutard M, Touat Z, Houard X, et al. Thrombus versus wall biological activities in 

experimental aortic aneurysms. J Vasc Res 2010; 47:355-66.  

[19] Sammour RN, Nakhoul FM, Levy AP, et al. Haptoglobin phenotype in women with 

preeclampsia. Endocrine 2010;38:303-8. 

 


