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Abstract 

Nanoparticles are small particles with a size range of 10-1000 nm. They exist all around us, in 

make-up, dust and even food. They can enter our bloodstream through different pathways 

such as inhalation and cause thrombosis and multiple organ failure. They can be modified to 

act as drug deliverers and can treat even hard to reach places because of their small size. 

Studies have shown that the activation of the coagulation system and complement system is 

dependent on the size of the nanoparticle. This study’s main focus was to determine if there 

was a difference in the degree of activation on hemostasis and innate immunity by using four 

different nanoparticle sizes. The Chandler loop model makes it possible for blood to incubate 

with the nanoparticles and still be circulating in 37ºC similar to the situation in the body. 

ELISA was thereafter performed on the plasma to determine the concentration of thrombin-

antithrombin complex (TAT), C3a and Terminal Complement Complex (TCC). The most 

activating particles size on the complements system was 260 nm and for the coagulation 

system it was the 75 nm. FXII assay was performed and the results collaborated with the 

findings from the ELISA that the smallest particle sizes are most activating on the coagulation 

system. Taken together, smaller nanoparticle sizes are activating the coagulation system while 

the bigger nanoparticle sizes are more activating on the complement system. To confirm these 

results additional research should be performed to statistically confirm the importance of 

these findings. 
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Introduktion 
 
Nanopartiklar finns överallt på alla ytor såsom i läkemedel, kosmetika, textiler, mat, 

luftföroreningar och damm, men de har störst betydelse, inom sjukvården och industrin. När 

nanopartiklarna kommer i kontakt med blodet kan de starta koagulationen och därmed 

inducera ett immunsvar som kan leda till trombosbildning. I värsta fall kan det leda till 

multipel organsvikt och döden [1]. 

    Nanopartiklar har kemiska, fysiologiska och biologiska egenskaper som skiljer sig från 

större partiklar i samma material. Mindre partikelstorlek ger större ytarea i relation till dess 

volym och massa, vilket kan förändra reaktiviteten på ytan. Det är vanligast att nanopartiklar 

tar sig in i kroppen via inhalering, oralt eller via huden, oftast då via läkemedel och målarfärg 

som kan innehålla nanopartiklar.  

    När nanopartiklar väl tagit sig in i blodomloppet kommer de omedelbart interagera med 

proteiner och därmed bilda en proteinkorona runt nanopartikeln. Det är ofta proteiner från 

koagulationskaskaden som återfinns i koronan [2]. Det har visats att proteinkoronan består av 

en mjuk komponent där ett snabbt utbyte av biomolekyler mellan partiklar och medium sker, 

och en hård proteinkorona där makromolekyler har hög affinitet för partikelytan [3].  

    I flera undersökningar har de lyckats få fram den hårda koronan genom att rena fram en 

pellet som sedan tvättats. Undersökningar har visat att både ytegenskaper och partikelstorlek 

påverkar kompositionen av den hårda koronan, medan materialet nanopartiklarna består av 

inte gör det [3].  

    Nu för tiden kan nanopartiklar konstrueras att få specifika egenskaper som passar sitt syfte. 

De kan vara t.ex. prokoagulerande eller antikoagulerande, eller vara läkemedelsbärande till 

platser där koagulation kan vara ett problem [4]. Läkemedel önskas ha en aktiverande effekt, 

dock inte så mycket att det bildas en inflammation, samma gäller för implantat, eftersom det 

önskade resultatet är att det ska växa fast. 
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Hemostas, koagulation och klottbildning är viktigt för att stoppa blödning och förhindra 

blodförlust. Systemet regleras i epitellagret av blodkärl, trombocyter och lösliga 

plasmaproteiner. Koagulationskaskaden och klottbildning startas när fibrin bildas genom flera 

enzymatiska steg som tillverkar aktivt trombin som tillslut klyver fibrinogen till fibrin.  

    Koagulationssystemet kan delas upp i 2 sektioner, den primära och den sekundära. I den 

primära sektionen, startas koagulationskaskaden när trombocyter binder kollagen och 

aktiveras, sedan aggregerar och attraherar fler trombocyter till platsen. När de aktiverats 

utsöndrar de granula som startar och förstärker kaskadreaktionen samt drar till sig fler 

trombocyter. Den sekundära sektionen, involverar två olika vägar, den externa och den 

interna vägen. Den externa vägen startar genom att tissue factor (TF) som frigörs vid en skada 

binder faktor VII (FVII). Detta komplex aktiverar faktor X (FX) som omvandlar protrombin 

till trombin. Trombin omvandlar fibrinogen till fibrin. Fibrinet bildar ett primärt klott [5].  

    Enligt Sanfins E, et al. (2014) startar den interna vägen koagulationssystemet genom en 

kontaktaktivering som involverar bland annat, prekallikrein (PK), high molecular weight 

kininogen (HMWK), faktor XII (FXII), faktor XI (FXI) och kallikrein (Kal) [2]. FXII binder 

till negativt laddade ytor som t.ex. kan finns på olika nanopartiklar. Bindningen inducerar en 

konfirmationsförändring av FXII som till slut leder till att det omvandlas till ett aktivt proteas, 

FXIIa, i en process som kallas autoaktivering. Därefter kan FXIIa klyva PK som bundit till 

ytan i ett komplex med HMWK. FXIIa aktiverar slutligen FXI som binder till ytan i ett 

komplex med HMWK för att bilda FXIa. Detta gör att protrombin omvandlas till trombin, 

som omvandlar fibrinogen till fibrin [2]. Pengfei J, et al. (2014) påstår att fibrinet bildar ett 

nätverk av fibrintrådar som bildar ett klott över skadan och därmed förstärker det klott som 

bildats av den externa vägen [5].  
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Komplementsystemet består av ett stort antal plasmaproteiner som reagerar med varandra för 

att eliminera patogener och inducera fler inflammatoriska svar som hjälper till att bekämpa 

infektioner. Flera komplementproteiner är proteaser som blir aktiverade genom att klyvas, 

t.ex. pepsin som förvaras inne i celler och utsöndras som pepsinogen. Många proteaser 

återfinns utspridda i kroppsvätskor och vävnader utan att göra skada, men hittas oftast i sura 

miljöer såsom magsäcken. På platsen för infektionen är de däremot lokalt aktiva och startar en 

serie av inflammatoriska händelser som leder till aktivering av komplementsystemet.  

    Aktivering av komplementsystemet kan ske via 3 vägar; klassiska vägen, lektin vägen och 

den alternativa vägen. Den klassiska vägen utlöses via ett antikropp-antigen-komplex som 

binder C1q eller via direkt bindning av C1q till patogenytan. C1q är en komplement-

komponent. Bindningen av antikropp-antigen komplex till C1q är en viktig länk mellan 

effektormekanismer av medfött och specifikt immunförsvar. Lektinvägen utlöses via 

mannosbindandelektin (MBL), en normal beståndsdel i serum som binder vissa 

polysackarider (överskott från vissa bakterier). Den alternativa vägen utlöses direkt på 

patogenytor då en spontant aktiverad komplement-komponent (C3) binder dit.  

    Dessa 3 vägar leder alla till att ett proteas som heter C3 konvertas bildas. Det bildade C3 

konvertaset är kovalent bundet till patogenytan där det klyver C3 för att bilda stora mängder 

C3a och C3b. C3a är en mindre peptid som rekryterar fagocyter, C3b medverkar i 

opsoniseringen och tillverkningen av C5 konvertas. C5 konvertas klyver C5 till den lilla 

peptiden C5a och det större fragmentet C5b. C5b initierar de sena händelserna i 

komplementaktiveringen då ett membranattack-komplex bildas. Detta skadar membranet och 

en por bildas i membranet där innehållet läcker ut och patogenen lyseras [6]. 

    Komplementsystemets huvudsakliga uppgifter är att lysera främmande ämnen, 

opsonisering (inmärkning), kemotaxi och eliminera immunkomplex. Vid lyseringen kommer 

aktiverade komplementproteiner bilda komplex som perforerar det främmande ämnet och 
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lyserar det utan att antikroppar är inblandade. Vid opsonisering gör komplementproteinerna 

de främmande ämnena mer aptitliga för fagocyter, fragment som är kvar leder till 

inflammation. Vid kemotaxi attraheras andra celler till platserna av fragment från spjälkade 

komplementfaktorer. Vid eliminering av immunkomplex binder komplementproteiner till 

cirkulerande immunkomplex som sedan själva binder till erytrocytmembranen via en 

receptor. När erytrocyter passerar mjälten eller levern tas immun-komplement-komplexet bort 

och bryts ned av makrofager. 

 

För att undersöka ifall nanopartiklar i olika storlekar påverkar koagulationssystemet och 

komplementsystemet behövs en nanopartikel av ett material som inte är alltför aktiverande så 

att det inte går att identifiera variationerna mellan partikelstorlekarna. Därför användes 

nanopartiklar av polystyren, då dessa ansågs vara mest inerta och de går att få i olika 

väldefinierade storlekar, men med identisk ytkemi. I denna studie utfördes en rad olika 

experiment för att undersöka nanopartiklarnas aktiverande effekt, men det mest kritiska 

momentet var det första, helblodsmodellen Chandler loop metoden. Principen för Chandler 

loop metoden är att försöka efterlikna förhållandena i människokroppen så mycket som det 

går. Ett värmeskåp inställt på 37°C används för att få samma temperatur som i 

människokroppen och för att få rörelse på blodet används en rotor som roterar blodet inuti 

värmeskåpet i 30 rpm.  

    Hepariniserade polyvinylchloride (PVC) slangar fylls med helblod (taget från en 

blodgivare) och några få µl nanopartiklar i olika storlekar, som sedan kopplas ihop med en 

konnektor av rostfritt stål [7] för att bilda loopar. Looparna inkuberas sedan roterande i 60 

minuter. För att blodet inte ska reagera med looparna eller andra material som kommer i 

kontakt med blodet, har momentet heparinisering utförts innan Chandler loop metoden. Detta 

steg bildar en beläggning av immobiliserat heparin på ytorna som kommer att vara i kontakt 
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med blodet. Heparin har liknande egenskaper som ett kroppseget ämne vi har i våra blodkärl, 

heparinsulfat. Heparinsulfat kontrollerar koagulationssystemet genom att binda till 

antitrombin som får en ökad bindning till trombin, detta gör att inget antikoagulerande ämne 

behöver tillsättas i Chandler loop metoden.  

    Medan blodet är färskt analyseras trombocytvärdena på cellräknare (Sysmex XP-300, 

Japan). Efter inkuberingen analyseras trombocytvärdena återigen och jämförs med 

initialvärdena för att se vilka nanopartikelstorlekar som aktiverar trombocyterna. Det är dock 

det enda som kan konstateras med Chandler loop metoden, därför behövs ytterligare 

experiment utföras på plasman för att få fler resultat. Detta utfördes med 3 stycken ELISA: 

TAT (thrombin-antithrombin complex), C3a och TCC (Terminal Complement Complex). 

FXII assay utfördes för att komplettera fynden från ELISA.  

 

Syftet med detta projekt var främst att undersöka vilken nanopartikelstorlek av polystyren 

som är den mest aktiverande av koagulations- och komplementsystemet.  
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Material och metod 
 

Studiematerial 

Helblod analyserat från 4 frivilliga blodgivare på laboratoriet. Alla frivilliga är regelbundna 

blodgivare hos Blodcentralen på Akademiska Sjukhuset, Uppsala. 

 

Etik 

Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, Diarienummer 2008/264. 

 

Heparinisering 

Allt material som skulle komma i kontakt med blod hepariniserades, såsom Falconrör, 

pipettspetsar, konnektorer och provtagningsslang. Det första steget i hepariniseringen var att 

tvätta allt material i 5 % w/v APS (Ammoniumperoxidsulfate) genom att låta det stå i ett 

60°C vattenbad i 60 minuter innan det sedan sköljdes 5 gånger i MQ-vatten (Millipore 

quantity). Detta steg uteblev ifall materialet redan var sterilt.  

    I nästa steg inkuberades materialet i PAV-lösning (polyamine, Corline, 0,25 mg/ml i 

boratbuffert, Uppsala, Sverige) i minst 15 minuter i rumstemperatur, för att sedan sköljas 5 

gånger i MQ-vatten. Därefter inkuberades materialet i en lösning innehållande 

heparinkonjugat (Corline, 0,05 mg/ml i 0,1 M acetat buffert/0,5 M NaCl, pH 4, Uppsala, 

Sverige) i minst 60 minuter i rumstemperatur, innan det sköljdes 5 gånger med MQ-vatten. 

Sedan upprepades stegen med PAV och heparinkonjugat, och sköljning med MQ-vatten 

mellan och efter.  

    Det sista heparinkonjugatsteget inkuberades över natten, materialet täcktes med plastfilm. 

PAV- och heparinkonjugatlösningarna återanvändes upp till 4 gånger. Materialet inkuberades 

15 minuter i boratbuffert (9,5 g di-Sodiumtetraborat Decahydrate/l, pH 9) i rumstemperatur 
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innan det sköljdes 5 gånger i MQ-vatten. Därefter hälldes lösningen bort och materialet 

inkuberades i en lösning bestående av en blandning av boratbuffert och acetatanhydrid (1 µl 

anhydrid/ml boratbuffert, pH 10,5) i cirka 10 minuter i rumstemperatur, lösningen hälldes 

bort och materialet sköljdes 5 gånger med MQ-vatten och fick sedan lufttorka.  

    För att kontrollera hepariniseringen inkuberades en liten del av materialet med 

ToulinedineBlue (2 mg/ml späddes 1:10 med MQ-vatten) i 2-3 minuter och sköljdes sedan 

med MQ-vatten. 

 

Chandler loop modellen 

Allt material förbereddes innan blod togs från frivillig blodgivare. Hepariniserade PVC 

slangar (Corline Systems AB, Uppsala, Sverige) med en innerdiameter på 4 mm klipptes av 

till 10 stycken 20 cm långa segment och märktes med en siffra. Varje slang kopplades ihop 

med en konnektor i ena änden av slangen. Eppendorfrör märktes upp och fylldes med 30 µl 

EDTA (0,34 M). Blod togs från frivillig blodgivare via ett så kallat öppet system, där en nål 

förs in under huden och en slang för blodet direkt till ett falconrör (45 ml). De första 2 ml 

blod, samlades i ett separat falconrör (15 ml) och kastades, då nålen kunde ha startat en liten 

aktivering i koagulations- och komplementsystemet. Cirka 25 ml blod samlades och användes 

så fort som möjligt. 

    Suspensioner av nanopartiklar (Molecular Probes, OR, USA) med en total area på 100 cm2, 

i olika storlekar (40 nm, 75 nm, 120 nm och 260 nm) förbereddes och några få µl tillsattes 

tillsammans med 2 ml blod till varje slang, i duplikat. Slangarna böjdes och kopplades ihop 

med konnektorn till en loop. Samma mängd MQ-vatten som nanopartikelsuspension användes 

för blankförsök. Looparna inkuberades roterande på ett hjul (POL-EKO, Apparatura, Polen) i 

1 timme i ett 37ºC värmeskåp med rotationshastigheten 30 rmp.  
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    Direkt efter blodgivningen togs 1 ml av blodet och tillsattes i de två första eppendorfrören. 

Dessa fungerade som initialprov och analyserades på en cellräknare, för att bestämma 

preinkubationsnivån av trombocyter. Alla värden registrerades (WBC, RBC, MCV och så 

vidare) fast det var trombocytvärdena som var mest intressanta för denna studie.  

    När inkubationen var över, öppnades looparna och blodet fördes över till medicinkoppar, 

där förekomst av koagel kontrollerades. Därefter överfördes 1 ml blod från looparna till 

respektive eppendorfrör som innehöll EDTA. Rören blandades och cellerna räknades i 

cellräknaren innan rören centrifugerades 15 minuter, i 4°C i 3500 x g. Plasman överfördes i 

nya eppendorfrör och förvarades fryst i -70°C för vidare analyser med ELISA.  

 

ELISA 

TAT (thrombin-antithrombin complex) 
 
Plasma från Chandler loop metoden användes för att mäta TAT. Plasman späddes 1:500 och 

utfördes som en seriespädning. I första steget togs 10 µl plasma och späddes med 90 µl EDTA 

plasma, därefter togs 10 µl av första blandningen och späddes igen med 90 µl EDTA plasma. 

I sista steget togs 20 µl av andra blandningen och späddes med 80 µl EDTA plasma. Därefter 

tillsattes 300 µl spädningsbuffert (1xPBS + 0,05 % TWEEN) och provrören blandades. Totalt 

fanns 400 µl i rören, detta samlades upp och tillsattes i nya provrör som sedan sattes i rack 

och analyserades i instrumentet Gemini version 2.0.3 (STRATEC Biomedical, CA, USA). 

Analysen tog 5-6 timmar och resultaten fastställdes i µg/l. 

C3a 
 
Plasma från Chandler loop metoden användes för att mäta C3a. Alla brunnar på en 96-

hålsplatta (Nunc, MaxiSorp, Danmark) coatades med 100 µl med anti- C3a (framtagen i 

projektgruppen) som späddes 1/600 i PBS, antikroppen absorberas till väggarna i 
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mikrotiterplattan. Plattan inkuberades över natt i 4°C.  

Andra dagen tvättades brunnarna 3 gånger med ELx50 (BioTec, WT, USA) och 200 µl 

spädningsbuffert (1xPBS + 0,05 % TWEEN + 1 % BSA + 10mM EDTA) tillsattes till varje 

brunn på plattan för blockering, sedan inkuberades plattan på skak i rumstemperatur i 60 

minuter. Under inkubationen späddes proverna 1/1000, kontroller 1/1000 medan standarderna 

späddes 1/6000 x ½, i spädningsbuffert.  

Brunnarna tvättades 1 gång innan 100 µl av varje prov, kontroll och standards tillsattes på 

respektive plats på 96-hålsplattan. Plattan inkuberades på skak i rumstemperatur i 60 minuter.  

    Efter inkuberingen tvättades brunnarna 3 gånger och 100 µl primärantikropp, biotinylerad 

anti-human C3a (framtagen i projektgruppen) spädd 1/600 i spädningsbuffert, tillsattes i varje 

brunn. Plattan inkuberades på skak i rumstemperatur i 60 minuter och tvättades därpå 3 

gånger.  

    Sekundärantikroppen, Streptavidin HRP (GE Healthcare, Storbritannien) späddes 1/500 i 

spädningsbuffert och 100 µl tillsattes i varje brunn. Plattan inkuberades på skak i 

rumstemperatur i 15 minuter och tvättades därefter 3 gånger.  

    I sista steget tillsattes 100 µl av substratet TMB, 3,3’,5,5’-Tetrametylbensidin (Surmodics 

IVD, MN, USA) till varje brunn i cirka 5 minuter tills ett blått färgomslag ses. Därefter 

tillsattes 100 µl 1M H2SO4 för att stoppa reaktionen. Koncentrationerna avlästes på 

MULTISKAN EX original (Thermo Electron Corporation, MA, USA) vid 450 nm. Varje 

gång plattan tvättats slogs fukten bort mot cellstoff. 

TCC (Terminal Complement Complex) 
 
Plasma från Chandler loop metoden användes för att mäta TCC. Alla brunnar på en 96-

hålsplatta (Nunc, MaxiSorp, Danmark) coatades med 100 µl av Hu C5b-9 (Diatec, Oslo, 

Norge) som späddes 1/1500 i PBS, plattan inkuberades sedan över natten i 4°C. Andra dagen 

tvättades brunnarna 3 gånger med ELx50 och brunnarna blockerades med 200 µl 
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spädningsbuffert. Plattan inkuberades på skak i rumstemperatur i 60 minuter. Under 

inkubationstiden späddes proverna 1/5, kontrollerna 1/200 och standarderna 1/100 x ½ i 

spädningsbuffert.  

    Efter blockeringen tvättades brunnarna 1 gång och 100 µl av prov, kontroll och standard 

tillsattes till respektive plats på 96-hålsplattan sedan inkuberades på skak i rumstemperatur i 

60 minuter. Brunnarna tvättades 3 gånger och 100 µl primärantikropp, biotinylerad anti-

human C5 (BioSite, Täby, Sverige) spädd 1/900 tillsattes till alla brunnar och inkuberades på 

skak i rumstemperatur i 60 minuter.  

    Brunnarna tvättades 3 gånger innan 100 µl sekundärantikropp, Streptavidin HRP spädd 

1/500 i spädningsbuffert, tillsattes till alla brunnar och inkuberades på skak i rumstemperatur i 

15 minuter. Brunnarna tvättades 3 gånger.  

    I sista steget tillsattes 100 µl av substratet TMB, 3,3’,5,5’-Tetrametylbensidin (Surmodics 

IVD, MN, USA) till varje brunn i cirka 5 minuter då detta skulle ge ett blått färgomslag. 

Därefter tillsattes 100 µl 1M H2SO4 för att stoppa reaktionen. Koncentrationerna avlästes vid 

450 nm. Varje gång plattan tvättats slogs fukten bort mot cellstoff. 

 

FXII aktivitets assay 

Mätning av FXII aktivitet 

Nanopartiklar i storlekarna 0,04 µm, 0,06 µm, 0,1 µm och 0,2 µm mättes upp i enskilda 

eppendorfrör (1,5 ml) och blandades sedan med FXII (1,14 mg/ml) och Vernonal Buffert med 

tillsatt kalcium och magnesium (VB++). Därefter inkuberades rören i 20 minuter i 37°C. 

Substrat S-2302 (Haemochrom Diagnostica, Essen, Tyskland) förbereddes under 

inkubationen och späddes till en koncentration på 2,5 mM, användes för att mäta 

enzymaktiviteten hos aktiverat FXII. Under inkubationstiden förbereddes en blandning med 

FXII och VB++ och en blandning med FXIIa och VB++.  
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    Efter inkuberingen tillsattes substrat till alla rören och de inkuberades i 5 minuter i 37°C. 

Reaktionen stoppades genom att tillsätta citronsyra. Lösningarna samlades upp och tillsattes i 

Amicon Ultra Centrifugal Filter Units (SIGMA-ALDRICH, Tyskland) och centrifugerades i 

15 minuter vid 13 x 1000 g. Supernatanten från respektive rör överfördes till en bestämd 

brunn på en 96-hålsplatta (Nunc, MaxiSorp, Danmark) och absorbansen mättes på 

MULTISKAN EX original vid 405 nm. Proven kördes i duplikat. 

Statistik 

Några statistiska beräkningar kunde inte utföras då antalet försök var för lågt. 

Spektrofotometriprogrammet Deltasoft (Tyskland) användes för att beräkna medelvärden och 

standardavvikelser (SD) för ELISA.
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Resultat 
 

Chandler loop modellen 

Suspensioner av nanopartiklar i storlekarna 40 nm, 75 nm, 120 nm och 260 nm, med en total 

area på 100 cm2 användes. Samtliga partikelstorlekar hade haft en liten aktiverande effekt. 

Den nanopartikelstorlek som reducerade minst trombocyter var 120 nm, då medelvärdet av 

trombocytkoncentrationerna pekar på att 83,5 % trombocyter återstod. Den största 

partikelstorleken 260 nm reducerade trombocytkoncentrationen till 79,7 %. Den minsta 

partikelstorleken 40 nm reducerade trombocytkoncentrationen till 75,7 %.  Partikelstorlek 75 

nm reducerade flest trombocyter då bara 67,8 % trombocyter återstod. Det fanns dock stor 

skillnad i trombocytvärdena mellan duplikaten vilket gav stora SD. Ett medelvärde för hur 

nanopartiklar i de olika storlekarna påverkade trombocytvärdena redovisas i figur 1. 

 

Figur 1. Medelvärde av trombocytkoncentrationer (%) efter inkubering i Chandler Loop modellen med nanopartiklar i olika 
storlekar (nm). Nanopartikelstorlek 75 nm reducerade flest trombocyter då endast 67,8 % återstod, där är också SD störst. 
Resultaten är baserade på 4 blodgivare. Initialvärdena är fastställda före inkubering och representerar 100 %. 
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ELISA 

TAT 

För att bestämma TAT användes ELISA på 4 olika Chandler loop försök. Högst koncentration 

TAT hade partikelstorlek 75 nm med 250 µg/l. Koncentrationen TAT för partiklarstorlek 40 

nm var 128 µg/l. Partikelstorlek 120 nm och 260 nm hade båda en TAT koncentration på 16 

µg/l. Det varierade mellan duplikaten och SD blev stor. Resultaten redovisas i Figur 2. 

 

Figur 2. Medelvärde av TAT-koncentrationer i plasma (Thrombin-antithombin complex, µg/l) efter inkubering i Chandler 
Loop modellen med nanopartiklar i olika storlekar (nm). Nanopartikelstorlek 75 nm hade störst aktiverande effekt på 
koagulationssystemet, därefter 40 nm, dock stor SD. Resultaten är baserade på 4 blodgivare. Initialvärdena är fastställda före 
inkubering. 

 

C3a 

För att bestämma C3a användes ELISA på 4 olika Chandler loop försök. Högst koncentration 

C3a hade partikelstorlek 260 nm med 3925 µg/l. Koncentrationen C3a för partiklarstorlek 120 

nm var 3015 µg/l. Partikelstorlek 75 nm hade en C3a koncentration på 2585 µg/l. 

Partikelstorlek 40 nm hade en C3a koncentration på 2502 µg/l. Det varierade mellan 

duplikaten, vilket gav stor SD. Resultaten redovisas i Figur 3. 
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Figur 3. Medelvärde av C3a-koncentrationer i plasma (µg/l) efter inkubering i Chandler Loop modellen med nanopartiklar i 
olika storlekar (nm). Nanopartikelstorlek 260 nm hade störst aktiverande effekt på de tidiga stegen i komplementsystemet, 
dock stor SD. Resultaten är baserade på 4 blodgivare. Initialvärdena är fastställda före inkubering. 

 

TCC 

För att bestämma TCC användes ELISA på 4 olika Chandler loop försök. Högst koncentration 

TCC hade partikelstorlek 260 nm med 245 AU/l. Koncentrationen TCC för partiklarstorlek 

120 nm var 143 AU/l. Partikelstorlek 40 nm hade en TCC koncentration på 130 AU/l. 

Partikelstorlek 75 nm hade en TCC koncentration på 98 AU/l. Det varierade mellan 

duplikaten, vilket gav stor SD. Resultaten redovisas i Figur 4. 
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Figur 4. Medelvärde av TCC-koncentrationer i plasma (Terminal Complement Complex, AU/l) efter inkubering i Chandler 
Loop modellen med nanopartiklar i olika storlekar (nm). Nanopartikelstorlek 260 nm hade störst aktiverande effekt på de 
senare stegen i komplementsystemet, dock stor SD. Resultaten är baserade på 4 blodgivare. Initialvärdena är fastställda före 
inkubering. 
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FXII 

Mätning av FXII aktivitet 

Nanopartikelsuspensioner av olika storlekar inkuberas med FXII, suspensionerna 

centrifugeras sedan genom ett filter och därefter avläses lösningen spektrofotometriskt. Det 

som mäts är det aktiverade FXII som sitter på nanopartiklarna. Det visade sig att 

nanopartiklar med storlek 40 nm var de som aktiverade mest FXII, storlek 75 nm aktiverade 

näst mest FXII, 120 nm aktiverade näst minst FXII och 260 nm aktiverade minst FXII. 

Resultaten redovisas i figur 5. 

 

 

Figur 5. Medelvärde av aktiverat FXII (Abs 405 nm). Nanopartiklar blandades med FXII och inkuberades i värmeskåp, 
sedan centrifugerades blandningen genom ett filter innan absorbansen analyserades spektrofotometriskt. Nanopartikelstrolek 
40 nm hade mest aktiverat FXII bundet till sin yta.  

 

 



 19 

Diskussion 
 
Syftet med detta projekt var att använda Chandler loop modellen, FXII assay och ELISA för 

att undersöka vilken nanopartikelstorlek av polystyren som är den mest aktiverande av 

koagulations- och komplementsystemen.  

 

Chandler loop modellen är en bra metod som är så nära en in vivo metod som det går att 

komma, där blod får cirkulera i små loopar i ett 37°C värmeskåp i 1 timme. Principen för 

metoden är relativt enkel, men hela systemet är mycket känsligt och det manuella utförandet 

är svårt och komplicerat med många eventuella felkällor. Resultaten från Chandler loop 

modellen visar att trombocyter reduceras mest vid kontakt med nanopartiklar av storlek 75 

nm. De andra nanopartikelstorlekarna är inte lika aktiverande då trombocytvärdena visar att 

de inte skiljer sig speciellt mycket från initialvärdena.  

    I andra studier har det visat att nanopartikelstorleken och koncentration påverkar 

aktiveringen och trombocyter genom att ändra dess form och granulering [8-9], vilket stärker 

våra resultat att storleken spelar roll. I studien av Mayer A, et al. (2009) har de kommit fram 

till att även laddning, hydrofobicitet och materiell komposition spelar lika stor roll i 

aktiveringen [10]. 

    Ett sätt att vara säker på att Chandler loop modellen fungerat och det går att lita på 

resultaten avgörs genom blankförsöken som fungerat som negativa kontroller. Denna studie 

visar att blankförsöken har en låg reducering, vilket gör trombocytresultaten trovärdiga.  

    Trombocytvärdena skiljer sig stort mellan individuella blodgivare både när det gäller 

initialprover och för bearbetade prover. Detta är inte konstigt då inga människor har exakt 

samma blodvärden. Av den anledningen valdes det att visa resultaten i procent där 

initialproverna representerade 100 %.  
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    En orsak till att det skiljer sig stort mellan duplikaten av samma nanopartikelstorlek skulle 

kunna vara att det krånglat när blodet fyllts i slangen. Blodet måste tillsättas med en konstant 

hastighet och pipettspetsen måste ha kontakt med en av sidorna i slangen och inte täcka hela 

slangöppningen. Fyllnaden av slangen är det mest kritiska momentet av experimentet då det 

krävs så lite för att det ska bli stora luftbubblor eller flera luftbubblor som kan ha en 

aktiverande effekt. Luftbubblor kan skapa en yta som kan denaturera proteiner, men kan 

också orsaka att blodet inte cirkulerar i loopen. Cirkulerar inte blodet i loopen kommer det att 

bildas koagel och loopen blir oanvändbar för vidare analyser. 

    En annan anledning skulle kunna vara att hepariniseringen misslyckats. Heparinets 

antikoagulerande effekt är beroende på ifall antitrombin binder till heparinets aktiva yta som 

består av en pentasackarid. Bindningen ger upphov till en tredimensionell 

konformationsförändring hos antitrombin som då påskyndar inhiberingen av trombin och FX 

[11]. Ifall detta inte skett kommer materialet, såsom slangar, konnektorer, pipettspetsar mm. 

som inte är hepariniserats att initiera trombosbildning i loopen, vilket kan ge missvisande 

trombocytresultat. Att det koagulerar i looparna skulle också kunna bero på att mängden 

nanopartiklar som tillsatts varit för stor att aktiveringen blev högre än önskat. 

    Självklart är den mänskliga faktorn också en tänkbar anledning till att resultaten skiljer sig 

från varandra. För att få ett mer korrekta resultat behöver personen som utför experimentet 

träna på att fylla slangarna. Därför skulle det behövas fler försök för att med större säkerhet 

kunna säga att nanopartikelstorleken 75 nm är den mest trombocytreducerande. 

 

I en studie av Hong J et al. (1999) använder sig författarna av en annan metod för att mäta 

nanopartiklarnas effekt på trombocyter och koagulationssystemet [12]. De använder en 

kammarmodell där två små runda ringar av polymetylmetakrylat (PMMA), även kallat 

plexiglas, fästs på en skiva i samma material och bildat två små kammare. Dessa kammare 
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fylls med blod istället för PVC-slangar. Kamrarna hepariniseras på samma sätt som materialet 

från denna studie. Det som skiljer dess metoder åt förutom det nyssnämnda är att inga 

nanopartiklar tillsätts direkt i blodet, utan i kammarmodellen får blodet reagera med en 

behandlad yta som också agerar som lock. En klämma håller ihop glasen och roterar i ett 

37°C värmeskåp i 1 timme. Sedan fortskrider metoden såsom Chandler loop modellen.  

    En fördel med denna metod är att kamrarna går lättare att fylla och risken för flera 

luftbubblor är betydligt mindre än Chandler loop modellen. En nackdel är att det blir en 

starkare aktivering av koagulationssystemet och komplementsystemet [12]. 

 

Sandwich ELISA är en bra metod för att fastställa koncentrationerna TAT, C3a och TCC. Det 

går såklart att fastställa koncentrationer av andra faktorer inom hemostasen och det ospecifika 

immunförsvaret.  

    I denna studie har jag inriktat mig på TAT, C3a och TCC för att kunna undersöka 

aktiveringen av både koagulationssystemet och komplementsystemet efter att blodet inkuberat 

med nanopartiklar. Principen går till så att en 96-hålsplatta coatas med en antikropp, denna får 

binda till ett antigen och komplexet kan sedan detekteras med en biotinylerad antikropp. En 

sekundärantikropp binder till detektionsantikroppen och när ett substrat tillsätts, orsakas ett 

färgomslag som är proportionellt med koncentrationen.  

    Resultaten visar att båda systemen inte har satts igång speciellt mycket, eftersom nivåerna 

på TAT, C3a och TCC från nanopartikelförsöken ligger väldigt nära värdena för 

blankförsöken. Högst TAT-värden d.v.s. mest TAT- och koagulationsaktiverande är storleken 

75 nm, vilket stämmer överens med resultat från föregående examensarbete. Den storlek som 

har högst C3a- och TCC-värden, d.v.s. är mest C3a- och TCC- och komplementaktiverande är 

260 nm partiklarna, vilket också stämmer överens med förgående examensarbete1. 

                                                
1 Elias Heed, Investigation of the effects of nanoparticle size on blood activation using a human whole blood model, studentuppsats 
(examensarbete). 
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Blankförsöken visar låg aktivering, vilket gör att resterande resultat är trovärdiga. Det sker 

alltid en liten aktivering för blankförsöken, men hade värdena för initialproverna varit höga 

från början, kan en aktivering redan skett innan momentet startat och då hade det varit lönlöst 

att fortsätta analysen.  

    En anledning till att systemen inte kommit igång ordentligt skulle kunna bero på att för 

liten mängd nanopartiklar användes och att polystyren partiklarna inte var tillräckligt 

aktiverande. Normalt brukar blankvärdena för TAT ligga kring 40 µg/l, vilket är ganska stor 

skillnad jämfört med försöken från denna studie, då blankförsöken för TAT låg på 10 µg/l. 

Detta är bra för att annars hade det varit svårt att se någon skillnad alls bland resultaten. 

    I tidigare studier på laboratoriet har det framgått att vissa människor är ”high responders” 

och ”low responders” när det gäller aktivering. Detta påverkar vår studie ifall någon av de 4 

blodgivarna från de sammanställda resultaten hade varit ”high responder” och de andra ”low 

responders”. För att få större aktivering med tydligare skillnader borde fler försök utföras, där 

partikelmängden ökas till det dubbla eller kanske till och med trippleras för att få ett mer 

trovärdigt resultat. 

 

FXII assay är en metod där koncentrationen aktiverat FXII analyseras. Koncentrationen 

visade sig vara högst vid kontakt med nanopartikelstorleken 40 nm, vilket stärker resultaten 

att ju mindre en nanopartikel är, desto mer koagulationsaktiverande är de. Metoden går ut på 

att mäta aktiverat FXII på nanopartiklarnas yta, det som dock inte analyserats är totalmängden 

FXII på ytan. Det bästa vore att analysera förhållandet mellan totalmängd adsorberat FXII och 

aktiverat FXII på ytan. Därför behövs ytterligare analyser för att med högre säkerhet kunna 

säga att storlek 40 nm är mest aktiverande.  

Som tidigare nämnts kan nanopartiklar vara bra och dåliga, beroende på vart de befinner sig 

och vilket material det består av. På byggarbetsplatser är arbetarna speciellt utsatta, då de 
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andas in damm som innehåller olika nanopartiklar av metall, som är väldigt aktiverande 

partiklar. När nanopartiklarna kommer i kontakt med blodet kan de orsaka trombosbildning 

och i värsta fall döden. Flera studier som nämnts tidigare har kommit fram till att det inte bara 

är materialet som spelar roll vid aktiveringen utan även storleken på nanopartiklarna.  

    Att nanopartikelstorleken har en betydande roll har författarna i en studie av Singh och 

Lillard Jr, (2009) kommit fram till, då nanopartiklar fungerar som läkemedelsbärare och hur 

snabbt läkemedlet utsöndras är beroende på nanopartikelns storlek [13]. Nanopartiklar större 

än 200 nm lämpar sig inte som läkemedelsbärare då storleken påverkar distributionen av 

läkemedel. Små partiklar har en större ytarea i förhållande till volymen vilket gör att det 

mesta av läkemedlet kommer att utsöndras snabbt, tillskillnad från större partiklar där mer 

läkemedel kan binda till ytan och som då gör att läkemedel utsöndras långsamt [13].  

    Det har alltid funnits svårigheter vid behandling av exempelvis hjärntumörer eftersom det 

kan vara svårt för läkemedel att ta sig över blod-hjärnbarriären. Detta problem löser 

nanopartiklar då de pga. sin storlek kan ta sig igenom kapillära endotelceller i hjärnan och 

transportera läkemedel till platsen [14]. Deras möjligheter att bland annat transportera 

läkemedel till svåråtkomliga områden har varit efterlängtat inom sjukvården. Därför har 

nanopartiklar börjat studerats mer ingående. 

 

Denna studie kan sammanfattas så att polystyren nanopartiklar med storleken 260 nm är mest 

aktiverande av komplementsystemet och 75 nm aktiverar mest koagulationssystemet. Många 

studier hävdar att inom sjukvården spelar de minsta nanopartiklarna störst roll, då de ofta 

används som läkemedelesbärare, eftersom deras storlek gör att de kan passera blod-

hjärnbarriären.  

    Den mest avgörande metoden i denna studie är Chandler loop modellen som är en svår 

metod som kräver träning och tålamod för att bemästra. Resultaten kan inte representera en 
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hel befolkning, eftersom de fastställdes från endast 4 olika blodgivare. Önskvärt för framtida 

studier vore ifall försöken kunde upprepas med fler blodgivare och med större mängd 

nanopartiklar som analyseras i duplikat eller triplikat.  

    Små nanopartikelstorlekar är mer aktiverande på koagulationssystemet medan större 

nanopartikelstorlekar är mer aktiverande på komplementsystemet, ytterligare studier behövs 

för att med statistisk säkerhet kunna säga att dessa nanopartikelstorlekar är de mest 

aktiverande. 
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