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ABSTRACT 
Numerous studies have found that plasma can be a reliable material for drug analysis, 

for example in the analysis of ethanol, paracetamol (acetaminophen) and vancomycin. 

The Department of Clinical Chemistry at University Hospital in Örebro (USÖ) currently 

analyses ethanol, paracetamol and vancomycin on serum on the chemistry instrument 

Vitros 5.1 FS. The aim of the study is to evaluate the ability to switch from serum to 

plasma analysis for ethanol, paracetamol and vancomycin. The study also evaluates the 

correlation for plasma concentrations between the chemistry instruments Vitros 5.1 FS 

and Advia XPT. Paired serum and plasma samples (lithium-heparin tubes) analysed 

within the routine healthcare at USÖ were reanalysed for the study. The result showed 

that plasma, compared to serum, had a bias of + 6,6% for vancomycin, -16,8% for 

ethanol and + 1,4% for paracetamol. The high bias obtained between S- and P-ethanol  

(-16,8%) can probably be explained by preanalytical factors. The bias for plasma 

measurements between Vitros 5.1 FS and Advia XPT was acceptable and within the 

laboratory’s limit for all analytes (+10,4% vancomycin, 3,1% ethanol, -1,9% 

paracetamol). The conclusion is that routine operations at USÖ can switch to lithium-

heparin tubes for the analysis of vancomycin and ethanol. Serum and plasma 

measurements for paracetamol had a very good agreement, but laboratory routine for 

validation work requires at least 20 samples, and therefore the specimen collection 

continues before conclusions can be drawn for paracetamol. 
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SAMMANFATTNING 
Tidigare studier har visat att plasma erhåller tillförlitliga koncentrationer vid analys av 

etanol, paracetamol (acetaminofen) och vankomycin. Avdelningen för klinisk kemi på 

Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) analyserar i dagsläget dessa analyter på serum på 

det rutinkemiska instrumentet Vitros 5.1 FS. Syftet med studien är att utvärdera 

möjligheten att övergå från serum- till plasmaanalys för etanol, paracetamol och 

vankomycin. Studien utvärderar även förhållandet av plasmakoncentrationer mellan 

instrumenten Vitros 5.1 FS och Advia XPT. Parade serum- och plasmaprover (litium-

heparin-rör) som analyserats inom rutinsjukvården på USÖ användes för studien. 

Resultatet visade att plasma, i förhållande till serum, hade en bias på +6,6% för 

vankomycin, -16,8% för etanol och +1,4% för paracetamol. Den höga bias som erhölls 

för P-etanol i jämförelse med S-etanol (-16,8%) har troligtvis sin förklaring i 

preanalytiska faktorer. Biasen för plasmamätningar mellan Vitros 5.1 FS och Advia 

XPT var alla inom laboratoriets kritiska gränsvärden (vankomycin +10,4%, etanol 

+3,1% och paracetamol -1,9%). Slutsatsen är att rutinverksamheten på USÖ kan övergå 

till litium-heparin-rör för analys av vankomycin och etanol. Serum- och 

plasmamätningar för paracetamol hade en mycket god överrensstämmelse, men antalet 

insamlade paracetamol-prover i studien (n=10) var för få för att kunna göra en klinisk 

bedömning, därför kommer provinsamlingen att fortgå innan en slutsats kan dras för 

paracetamol. Den goda överensstämmelsen mellan instrumenten medger att man på 

avdelningen för klinisk kemi på USÖ kan övergå från analys på Vitros 5.1 FS till Advia 

XPT. 

Nyckelord: Plasma, Vankomycin, Etanol, Paracetamol, Acetaminofen 

  



FÖRKORTNINGAR 
AAA = arylacylamidas 

ADH  = alkoholdehydrogenas 

CV = variationskoefficient 

G6P = glukos-6-fosfat 

G6P-DH  = glukos-6fosfat-dehydrogenas 

NAD+  = nikotinamid-adenindinukleotid 

NADH  = reducerat nikotinamid-adenindinukleotid 

m = medelvärde 

P- = plasma 

S- = serum 

SD  = standardavvikelse 

TAT = turn-around-tid 

THQ = 1–3-sulfopropyl-1,2,3,4-tetrahydrokinolin 

TRIS  = tris(hydroxymetyl)aminometan 

USÖ = Universitetssjukhuset Örebro 
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INTRODUKTION 

Toxikologi och rutinkemi 

I Sverige registreras årligen omkring 13 000 fall av akuta inläggningar på sjukhus som 

en följd av intoxikation. I många av dessa fall är orsaken till förgiftningen okänd, även 

om överdosering av läkemedel är överrepresenterat (1). Överdosering av paracetamol, 

också benämnt acetaminofen, och etanol är bland de vanligare orsakerna till akut 

intoxikation och ingår därför ofta i ordinationen av laboratorieanalyser vid misstanke 

om förgiftning (2). 

Gold standard för kvantitativa mätningar av etanol, och läkemedel överlag, har tidigare 

varit analys på serum, alternativt helblod (2, 3). Tidigare studier har däremot konstaterat 

att även plasma kan vara ett tillförlitligt val av utgångsmaterial vid flertalet olika 

toxikologiska och farmakologiska analyser (3–7). Penetar et al visade bland annat att 

analys på plasma från EDTA- och natriumfluorid-rör resulterar i ekvivalenta 

koncentrationer av etanol jämfört med serum (4). Även kvantitativa mätningar av 

paracetamol ska enligt litteratur och tidigare studier vara tillförlitligt på såväl plasma 

som serum (2, 6). Lämpligheten av ett utgångsmaterial kan däremot inte enbart baseras 

på analysen i sig utan faktorer som bland annat provrörstillsatser, provförvaring och 

metodprinciper kan påverka prestandan av analysen (4, 7).   

Patienter under pågående läkemedelsbehandling inom sjukvården kan också drabbas av 

läkemedelstoxicitet till följd av exempelvis behandling med antibiotika. Dessa patienter 

kan behöva kontinuerlig övervakning av läkemedelskoncentrationer i blodet för att 

bekräfta att patienten ligger inom det terapeutiska intervallet. Om patienten skulle 

erhålla för höga blodnivåer så kan läkaren komma att behöva justera 

läkemedelsdoseringen för att undvika uppkomsten av toxiska bieffekter (2). 

Vankomycin är ett antibiotikum som brukar administreras intravenöst till patienter med 

svårbehandlade infektioner orsakade av grampositiva bakterier och kan vid för höga 

koncentrationer ge allvarliga biverkningar i form av nefro- och ototoxicitet (terapeutiskt 

intervall: dalvärde 15–20 mg/L och toppvärde <40mg/L) (2, 7–9). Traditionellt utförs 

analysen på serum även om flertalet studier har gjorts då mätningar av vankomycin 

gjorts på plasma (6, 7, 10). Rayner et al gjorde en jämförelse av kvantitativa mätningar 

av vankomycin i plasma och serum, vilket visade att man i plasma fick 8–10% högre 
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koncentrationer jämfört med serum. Författarnas hypotes kring resultatet var att 

geltillsatsen i serumröret (olefin oligomer) skulle kunna interferera med vankomycinet 

och bidra till en måttligt reducerad koncentration (10). 

Biokemiska skillnader mellan plasma och serum 

Venösa provtagningar stimulerar blodet till en naturlig koagulationsprocess i 

anknytning till att ett kärl punkteras (2, 11). Koagulationen kan däremot hämmas genom 

att använda sig av en provrörstillsats med antikoagulantia, där heparin i kombination 

med metallsalter (exempelvis litium eller natrium) är vanligt använt inom kliniska 

verksamheter (2). Heparin har som verkningsmekanism att indirekt hämma trombin, 

vilket är en betydande faktor vid fibrinutfällningen och aktiveringen av trombocyter, 

genom att interagera med antitrombin-III (12).  

Ett provtagningsrör med tillsats av ett antikoagulantia kommer att innehålla blodvätskan 

som förekommer in vivo, plasma, medan rör utan antikoagulantia kommer att innehålla 

serum, vilket är blodvätskan som kvarstår efter en fullständigt avslutad koagulation 

(Figur 1) (2). Tillsatsen av ett antikoagulantia kommer att medföra en potentiell risk för 

interferens vid analys av plasma. Däremot är blodvätskan från ett plasmarör mer 

representativt för blodet in vivo och skulle därför kunna vara mer representativt för 

patientens tillstånd (2). Exempelvis så anses det vara allmänt vedertaget att serum kan 

ge falskt förhöjda nivåer av kalium som en följd av trombocytolys (2, 13). Yttligare 

fördelar med analys på plasma gentemot serum är att en större provvolym utvinns, att 

risken för hemolys-interferens reduceras och att väntetiden inför centrifugering 

förkortas (serumrör kräver väntetid på minst 30 minuter för att koagulationen ska 

fullföljas och för att fibrinutfällningen inte ska fortgå under själva analysprocessen) (2). 

 
Figur 1. Visar skillnader mellan plasma- och serumrör samt generella interferensrisker för respektive 

analysmaterial. Figur av Hedman E. 
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Vitros 5.1 FS Chemistry System 

Vitros 5.1 FS (Ortho Clinical Diagnostics, New Jersey, USA) är ett automatiserat 

kemiinstrument som har två grundläggande analysprinciper, torrkemi och våtkemi (14–

16). Analysprinciperna kan i sin tur baseras på metoder som kolorimetri, turbidimetri, 

potentiometri eller immuno-rate assays (17). Instrumentet mäter även vanliga 

interferenser som hemolys, bilirubin och lipemi vid varje enskild provanalys, vilket 

minskar risken för vilseledande provresultat (14). 

Torrkemi (MicroSlideTM) 

Metodprincipen för torrkemi är att stimulera fram en provreaktion på ett objektglas 

bestående av fyra olika lager, designade efter en specifik analyt (Figur 2). Vid 

kolorometrisk analys så pipetteras en provdroppe av bestämd volym till översta lagret, 

som distribuerar provet homogent över hela ytan. Andra lagret består av analyt-

specifika reagens med enzymer och anpassade buffertlösningar för att uppnå en optimal 

reaktion. Tredje lagret innehåller en indikator som omvandlar enzymprodukterna till en 

synlig färg, och fjärde lagret består av ett plastlager som möjliggör ljusinsläpp (15).  

Färgintensiteten som bildas i objektglaset kommer proportionerligt motsvara 

koncentrationen analyt i provet och reaktionen avläses spektrofotometriskt efter en 

bestämd tidsperiod och vid en bestämd våglängd. Resultatet konverteras därefter till en 

koncentration med hjälp av en standardkurva (9, 15). 

 
Figur 2. Visar principen för torrkemi (MicroSlideTM) med kolorimetrisk metod på Vitros 5.1 FS (Ortho 

Clinical Diagnostics, New Jersey, USA). Källa: https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/en-

nl/home/solutions-products/advancing-dry-technologies (15). 

https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/en-nl/home/solutions-products/advancing-dry-technologies
https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/en-nl/home/solutions-products/advancing-dry-technologies
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Våtkemi (MicroTipTM)  

Metodprincipen för våtkemi på Vitros 5.1 FS är, i jämförelse med torrkemi, mer 

traditionellt i det avseendet att provreaktionen sker i en kyvett med vätskebaserat 

reagens. Provreaktionen avläses likt torrkemin spektrofotometriskt (15, 16). 

Etanol på Vitros 5.1 FS 

Alkoholen etanol analyseras med en kolorimetrisk metod på Vitros 5.1 FS och metoden 

grundas på principen för torrkemi (ALC-MicroSlidesTM). Provreaktionen katalyseras 

från enzymet alkoholdehydrogenas (ADH) som oxiderar etanol i provmaterialet till 

acetaldehyd. I samma reaktion så kommer även nikotinamid-adenindinukleotid (NAD+) 

att reduceras till NADH (Figur 3). Reaktionen kommer därefter att stabiliseras av 

bufferten tris(hydroxymetyl)aminometan (TRIS, pH 8,75) som bildar komplex med 

acetaldehyd. Reaktionen avläses vid 340nm och absorbansmätningen kommer att 

påverkas av koncentrationen NADH, vilket blir ett proportionerligt mått för 

koncentrationen etanol i provet (18). 

 
Figur 3. Reaktionsschema för kvantitativ analys av etanol (mmol/L) på Vitros 5.1 FS (ALC-

MicroSlidesTM, Ortho Clinical Diagnostics, New Jersey, USA). Figur av Hedman E. 

Paracetamol på Vitros 5.1 FS 

Det smärtstillande och febernedsättande läkemedlet paracetamol analyseras också med 

en kolorimetrisk metod på Vitros 5.1 FS och metoden baseras på principen för torrkemi 

(ACET-MicroSlidesTM). Provreaktionen katalyseras av enzymet arylacylamidas (AAA) 

som hydrolyserar paracetamol i provmaterialet till p-aminofenol (Figur 4). Ferricyanid 

oxiderar därefter p-aminofenol som vidare komplexbinder till  

1–3-sulfopropyl-1,2,3,4-tetrahydrokinolin (THQ) och bildar en färgsubstans. 

Reaktionen avläses vid 670nm och färgintensiteten som bildas kommer proportionerligt 

att motsvara paracetamol-koncentrationen i provet (19). 

 
Figur 4. Reaktionsschema för kvantitativ analys av paracetmol (µmol/L) på Vitros 5.1 FS (ACET-

MicroSlidesTM, Ortho Clinical Diagnostics, New Jersey, USA). Figur av Hedman E. 
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Vankomycin på Vitros 5.1 FS 

Antibiotikumet vankomycin analyseras med en kompetitiv immuno-rate-assay och 

metoden baseras på principen för våtkemi (VANC-reagens). Analysen har två reagens, 

där första reagenset innehåller vankomycin med konjugerat bakteriellt glukos-6-

fosfatdehydrogenas (G6P-DH) isolerat från Leuconostoc mesenteroides. Andra 

reagenset innehåller NAD+, glukos-6-fosfat (G6P) och monoklonala antikroppar mot 

vankomycin. G6P-DH som naturligt förekommer i provmaterialet kommer inte att 

påverka provreaktionen, detta eftersom det endogena enzymet inte interagerar med 

NAD+ (20).  

Metodprincipen grundas på att vankomycin i provmaterialet kommer att konkurrera 

med det enzymkonjugerade vankomycinet om inbindning till de monoklonala 

antikropparna. Koncentrationsskillnaden mellan de två kommer därefter att avgöra 

vilket vankomycin som komplexbinder mest till antikropparna. Antikroppsinbindning 

av konjugerat vankomycin kommer att minska enzymaktiviteten hos G6P-DH, vilket 

innebär att en låg provkoncentration genererar en låg G6P-DH-aktivitet. Den reducerade 

enzymaktiviteten av G6P-DH kommer i sin tur att bidra till en lägre koncentration 

NADH, som vidare påverkar absorbansmätningen vid 340nm (Figur 5). I motsvarande 

scenario vid en hög provkoncentration av vankomycin så kommer NADH att bildas i 

större utsträckning (20). 

 
Figur 5. Reaktionsschema för kvantitativ analys av vankomycin (mg/L) på Vitros 5.1 FS (VANC-reagens, 

Ortho Clinical Diagnostics, New Jersey, USA). Figur av Hedman E. 

Advia Chemistry XPT System 

Advia XPT (Siemens Healthcare Diagnostics, München, Tyskland) är likt Vitros 5.1 FS 

ett automatiserat kemiinstrument som till största del använder spektrofotometrisk 

detektion (21, 22). Advia XPT använder däremot endast vätskebaserat reagens och till 

skillnad från Vitros 5.1 FS så är instrumentet konstruerat för att kunna ingå i ett 

automatiserat bansystem som hanterar provtagningsrör. En laboratorieverksamhet som 

har instrumentet kopplat till ett bansystem eliminerar momentet som manuell 

provinmatning, vilket vidare bidrar till en minskad arbetsbelastning. Proverna kommer 

även att alikvoteras direkt på instrumentet för att sedan göras tillgängliga för andra 
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instrument som är uppkopplade på bansystemet (om fler analyser är beställda på samma 

rör). Detta kan i sin tur bidra till att laboratoriet får en förbättrad turnaround-time (TAT) 

(22). 

Etanol, paracetamol och vankomycin på Advia XPT 

Metodprinciperna för etanol och vankomycin på Advia XPT är identiska till 

metodprinciperna på Vitros 5.1 FS (se Figur 3 och 5) (23, 24). Paracetamol analyseras 

med en liknande enzymatisk reaktion som på Vitros 5.1 FS, men reagenset till Advia 

XPT använder 8-hydroxiquinolin-5-sulfonsyra istället för ferricyanid och THQ vid 

bildandet av en färgsubstans (se Figur 4) (25). För etanol och vankomycin så sker den 

spektrofotometriska avläsningen vid 340/410nm (rate) och för paracetamol så sker 

avläsningen vid 596/751nm (end-point). 

Automation på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) 

Avdelningen för klinisk kemi på USÖ står i dagsläget inför en kommande automation 

av verksamhetens provrörshantering. Avdelningen analyserar majoriteten av sina prover 

på plasma, medan vankomycin, etanol och paracetamol analyseras på serum på det 

rutinkemiska instrumentet Vitros 5.1 FS. En konsolidering till litium-heparin-rör för 

dessa analyter skulle innebära såväl ett effektiviserat provflöde som en minskad 

provtagningsbelastning för patienten. Automationen kommer även att medföra en 

övergång till det nya rutinkemiska instrument Advia XPT. 

Syfte 

Att utvärdera möjligheten att övergå från serum- till plasmaanalys för kvantitativa 

mätningar av etanol, paracetamol och vankomycin på Vitros 5.1 FS. Studien utvärderar 

även förhållandet av plasmakoncentrationer på Vitros 5.1 FS och Advia XPT. 

Frågeställningar  

Erhålls tillförlitliga svar genom att använda plasma från litium-heparin-rör vid analys av 

paracetamol, etanol och vankomycin? Hur förhåller sig koncentrationen i plasma i 

förhållande till koncentrationen i serum? Hur förhåller sig plasmakoncentrationer 

mellan Vitros 5.1 FS och Advia XPT? 
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METOD OCH MATERIAL 

Studien är ett kvalitetsarbete och en metodvalidering som utgår från befintliga 

serumprover som analyserats på USÖ inom ramen för rutinsjukvården (Landstinget 

använder VACUETTE® vacuumrör från Greiner bio-one, Kremsmünster, Österrike).  

Rutiner för provförvaring på USÖ 

Inom rutinsjukvården på USÖ så sparas analyserade serumprover (utan gel) avhällda 

och korkade i kyl under en veckas tid, medan litium-heparin-rör (med gel) som 

analyserats under vardagar sparas omkring ett dygn innan de kasseras. Litium-heparin-

rör som analyserats fredag till söndag sparas däremot utan kork till måndagen veckan 

därpå (under plastfilm i kyl: +2˚C). Provinsamlingen till studien genomfördes på 

vardagar, vilket innebär att det föreligger en viss skillnad i hur serum- och plasmaprover 

har förvarats innan de inkluderades i studien.  

För en andel av de prover som analyserades för etanol så genomfördes ett stickprov för 

att undersöka om det fanns ett samband mellan vilken veckodag de ankommit till 

laboratoriet och koncentrationsdifferensen mellan serum och plasma. Detta för att se 

huruvida en tendens fanns till en skillnad i värden mellan prover som inkommit på 

vardagar och helger. 

Provinsamling 

Laboratorieinformationssystemet FlexLab (Tieto Sweden AB, Stockholm, Sverige) 

användes för att identifiera och samla in lämpliga prover till studien. Inkluderingen av 

prover baserades på två huvudsakliga kriterier. Första kriteriet var att man inom 

rutinsjukvården påvisat förekomsten av etanol, paracetamol eller vankomycin i ett 

analyserat serum-rör. Andra kriteriet var att ett litium-heparin-rör från samma patient, 

taget vid samma tillfälle, fanns tillgängligt. Ett undantag gjordes för ett parat 

paracetamol-prov som hade en variation på fem minuter i provtagningstid mellan 

serum- och plasmarör. 

I samband med provinsamlingen så hälldes plasman av i nya rör och de parade proverna 

(serum och plasma från samma patient) förvarades i frys fram tills analystillfället  

(-18˚C). Provinsamlingen till studien resulterade i 21 parade prover för vankomycin, 21 

parade prover för etanol och 10 parade prover för paracetamol. 
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Provpreparering och analys 

Analys på Vitros 5.1 FS (Ortho Clinical Diagnostics, New Jersey, USA) genomfördes 

kontinuerligt under studiens gång, men de parade serum- och plasmaproverna 

analyserades alltid vid samma tillfälle. Inför analys så tinades proverna i 

rumstemperatur för att sedan vortexas och centrifugeras 7 minuter i 2000xg. Proverna 

avidentifierades och beställdes manuellt som dubbelprover. Inför varje analystillfälle 

kontrollerades det att en godkänd internkontroll fanns för den aktuella analyten (inom 

±2SD från det bestämda kontrollvärdet). Reagenserna som användes vid analys på 

Vitros 5.1 FS var ALC-MicroSlidesTM, ACET-MicroSlidesTM och VANC-reagens 

(Ortho Clinical Diagnostics, New Jersey, USA). 

Provprepareringen upprepades enligt ovan vid analys på Advia XPT (Siemens 

Healthcare Diagnostics, München, Tyskland), men istället så analyserades endast 

plasmaproverna. Proverna beställdes manuellt som trippelprover och analyserades vid 

samma tillfälle på Advia XPT och Vitros 5.1 FS. Ingen internkontroll användes för 

analys på Advia XPT, detta eftersom kontrollnivåer ännu inte hade registrerats på 

instrumentet (som vid studietillfället fortfarande var under inkörning och validering). 

Instrumentet hade däremot alltid en giltig kalibrering vid analystillfället. Reagenserna 

som användes vid analys på Advia XPT var ADVIA® Chemistry Ethanol_2, ADVIA® 

Chemistry Acetaminophen och ADVIA® Chemistry Vancomycin_2 (Siemens 

Healthcare Diagnostics, München, Tyskland. 

Proverna som erhöll koncentrationer utöver metodernas mätintervall späddes 

automatiserat på instrumenten för att erhålla ett numerärt resultat. 

Etiska överväganden 

Patientsamtycke och ansökan till etikprövningsnämnden har inte gjorts eftersom 

proverna hanterats anonymiserat inom ramen för ett kvalitetsarbete och arbetet har inte 

bedrivits i forskningsavseenden. Ingen extra provtagning har genomförts, utan analys 

sker endast på prover insamlade inom ramen för rutinsjukvården. Projektet kräver 

däremot prover där patienten överdoserat paracetamol och etanol, vilket är en etisk 

aspekt, men eftersom proverna redan var tagna, analyserade och besvarade så 

återanvändes ett redan befintligt material. Ingen yttligare provtagning eller olägenhet för 
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patienten ägde rum och proverna hanterades avidentifierade utan möjlighet att spåra 

dessa till individ. 

Statistisk 

Statistisk bearbetning och diagram gjordes med analysprogrammet IBM SPSS Statistics 

(International Business Machines Corporation, New York, USA). 

Precision 

Ett slumpmässigt utvalt serum- och plasmarör (parade prover) för respektive analyt 

användes för att mäta precision på Vitros 5.1 FS. Varje rör analyserades 10 gånger för 

att sedan beräkna medelvärdet (m), standardavvikelsen (SD) samt 

variationskoefficienten (CV). 

Riktighet 

En scatterplot med identitets- och regressionslinje konstruerades för respektive 

koncentrationsjämförelse. Vid analys på Vitros 5.1 FS så ställdes koncentrationen P-

analyt i förhållande till S-analyt och korrelationen uppskattades med Pearsons 

korrelationskoefficient (r). Regressionsanalyser för mätningar på Advia XPT 

utformades likt ovannämnt, men istället så ställdes koncentrationen P-analyt på Advia 

XPT i förhållande till koncentrationen P-analyt på Vitros 5.1 FS.   

Bland Altman-plots konstruerades också för att utvärdera det systematiska metodfelet 

(bias) mellan de olika metoderna. För analys på Vitros 5.1 FS så ställdes den 

procentuella differensen mellan plasma och serum ((P-analyt – S-analyt) /S-analyt*100) 

i förehållande till koncentrationen S-analyt. För analys på Advia XPT så ställdes den 

procentuella differensen mellan Vitros 5.1 FS och Advia XPT ((P-analyt på Advia XPT 

– P-analyt på Vitros 5.1 FS) /P-analyt på Vitros 5.1 FS *100) i förhållande till 

koncentrationen P-analyt på Vitros 5.1 FS.  



10 
 

RESULTAT  
Erhållet resultat för precisionsmätningar i serum och plasma på Vitros 5.1 FS kommer 

inledningsvis att presenteras i en tabell (Tabell 1). Därefter presenteras 

koncentrationsjämförelser för utvärdering av serum och plasmamätningar på Vitros 5.1 

FS (Figur 6–8), följt av koncentrationsjämförelser för plasmamätningar mellan Advia 

XPT och Vitros 5.1 FS (Figur 9–11). Resultaten åskådliggörs med en linjär 

regressionsplot och en Bland-Altman-plot. Till sist presenteras ett stickprov som gjordes 

för etanolprover i syfte om att utvärdera om preanalytiska faktorer kan ha påverkat 

biasen mellan P- och S-etanol på Vitros 5.1 FS (Tabell 2). 

Precisionsmätningar 

Variationskoefficienten (CV) för mätningar av S- och P-etanol blev 2,6% (Tabell 1). 

CV för S- och P-vankomycin blev 3,5% respektive 2,0%, medan CV för S- och P-

paracetamol blev 1,1% respektive 0,9%.  

Tabell 1. Visar resultat för precisionsmätningar av ett parat serum- och plasmarör för respektive analyt 

(vankomycin, etanol och paracetamol) på Vitros 5.1 FS. Varje provrör analyserades 10 gånger för att 

sedan beräkna medelvärdet (m), standardavvikelsen (SD) samt variationskoefficienten (CV). 

  Vitros 5.1 FS 

 
 

Serum  Plasma 

Analys  m SD CV (%) m SD CV (%) 

Vankomycin (mg/L)  19,4 0,7 3,5  20,9 0,4 2,0 

Etanol (mmol/L)  54,2 1,4 2,6  51,2 1,3 2,6 

Paracetamol (µmol/L)  530,9 6,0 1,1  516,7 4,6 0,9 
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Koncentrationsjämförelser på Vitros 5.1 FS – Serum vs Plasma 

Vankomycin 

Medelvärdet av dubbelprover för 21 parade serum- och plasmarör användes till 

koncentrationsjämförelsen av S-/P-vankomycin. Korrelationskoefficienten för 

regressionslinjen beräknades till r=0,99 (Figur 6, A). Den procentuella medeldifferensen 

mellan plasma och serum beräknades till +6,6% (Figur 6, B).  

 
Figur 6. A) Regressionsplot som visar koncentrationen vankomycin i parade plasma och serumprover 

(n=21) analyserade på Vitros 5.1 FS. Identitetslinjen (streckad) och regressionslinjen (heldragen, r=0,99) 

visas. B) Bland Altman-plot där den procentuella differensen av koncentrationen vankomycin mellan 

plasma- och serumprover (n=21) ställts i förhållande till koncentrationen vankomycin i serum. 

Medeldifferensen beräknades till +6,6%. 
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Etanol 

Medelvärdet av dubbelprover för 21 parade serum- och plasmarör användes till 

koncentrationsjämförelsen av S-/P-etanol. Korrelationskoefficienten för 

regressionslinjen beräknades till r=0,96 (Figur 7, C). Den procentuella medeldifferensen 

mellan plasma och serum beräknades till -16,8% (Figur 7, D).  

 
Figur 7. C) Regressionsplot som visar koncentrationen etanol i parade plasma och serumprover (n=21) 

analyserade på Vitros 5.1 FS. Identitetslinjen (streckad) och regressionslinjen (heldragen, r=0,99) visas. 

D) Bland Altman-plot där den procentuella differensen av koncentrationen etanol mellan plasma- och 

serumprover (n=21) ställts i förhållande till koncentrationen etanol i serum. Medeldifferensen beräknades 

till -16,8%. 
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Paracetamol 

Medelvärdet av dubbelprover för 10 parade serum- och plasmarör användes till 

koncentrationsjämförelsen av S-/P-paracetamol. Korrelationskoefficienten för 

regressionslinjen beräknades till r=0,99 (Figur 8, E). Den procentuella medeldifferensen 

mellan plasma och serum beräknades till +1,4% (Figur 8, F).  

 

Figur 8. E) Regressionsplot som visar koncentrationen paracetamol i parade plasma och serumprover 

(n=10) analyserade på Vitros 5.1 FS. Identitetslinjen (streckad) och regressionslinjen (heldragen, r=0,99) 

visas. F) Bland Altman-plot där den procentuella differensen av koncentrationen paracetamol mellan 

plasma- och serumprover (n=10) ställts i förhållande till koncentrationen paracetamol i serum. 

Medeldifferensen beräknades till +1,4%. 
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Koncentrationsjämförelser på plasma – Vitros 5.1 FS vs Advia XPT 

Vankomycin 

Medelvärdet av dubbelprover (Vitros 5.1 FS) och trippelprover (Advia XPT) för 21 

plasmarör användes till koncentrationsjämförelsen av P-vankomycin på Vitros 5.1 FS 

och Advia XPT. Korrelationskoefficienten för regressionslinjen beräknades till r=0,99 

(Figur 9, G). Den procentuella medeldifferensen mellan Vitros 5.1 FS och Advia XPT 

beräknades till +10,4% (Figur 9, H).  

 

Figur 9. G) Regressionsplot som visar koncentrationsjämförelsen av P-vankomycin (n=21) analyserat på 

Vitros 5.1 FS och Advia XPT. Identitetslinjen (streckad) och regressionslinjen (heldragen, r=0,99) visas. 

H) Bland Altman-plot där den procentuella differensen av koncentrationen P-vankomycin mellan Vitros 

5.1 FS och Advia XPT (n=21) ställts i förhållande till koncentrationen P-vankomycin på Vitros 5.1 FS. 

Medeldifferensen beräknades till +10,4%.  
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Etanol 

Medelvärdet av dubbelprover (Vitros 5.1 FS) och trippelprover (Advia XPT) för 21 

plasmarör användes till koncentrationsjämförelsen av P-etanol på Vitros 5.1 FS och 

Advia XPT. Korrelationskoefficienten för regressionslinjen beräknades till r=0,99 

(Figur 10, I). Den procentuella medeldifferensen mellan Vitros 5.1 FS och Advia XPT 

beräknades till +3,1% (Figur 10, J).  

 
Figur 10. I) Regressionsplot som visar koncentrationsjämförelsen av P-etanol (n=21) analyserat på Vitros 

5.1 FS och Advia XPT. Identitetslinjen (streckad) och regressionslinjen (heldragen, r=0,99) visas. J) 

Bland Altman-plot där den procentuella differensen av koncentrationen P-etanol mellan Vitros 5.1 FS och 

Advia XPT (n=21) ställts i förhållande till koncentrationen P-etanol på Vitros 5.1 FS. Medeldifferensen 

beräknades till +3,1%.  
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Paracetamol 

Medelvärdet av dubbelprover (Vitros 5.1 FS) och trippelprover (Advia XPT) för 10 

plasmarör användes till koncentrationsjämförelsen av P-paracetamol på Vitros 5.1 FS 

och Advia XPT. Korrelationskoefficienten för regressionslinjen beräknades till r=0,99 

(Figur 11, K). Den procentuella medeldifferensen mellan Vitros 5.1 FS och Advia XPT 

beräknades till -1,9% (Figur 11, L).  

 
Figur 11. K) Regressionsplot som visar koncentrationsjämförelsen av P-paracetamol (n=10) analyserat på 

Vitros 5.1 FS och Advia XPT. Identitetslinjen (streckad) och regressionslinjen (heldragen, r=0,99) visas. 

L) Bland Altman-plot där den procentuella differensen av koncentrationen P-paracetamol mellan Vitros 

5.1 FS och Advia XPT (n=21) ställts i förhållande till koncentrationen P-paracetamol på Vitros 5.1 FS. 

Medeldifferensen beräknades till -1,9%.  
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Betydelsen av preanalytiska faktorer för bias av P-etanol 

Ett stickprov (n=6) gjordes för att grovt uppskatta om det fanns en antydan till samband 

mellan ankomstdag till laboratoriet och storleken av den procentuella differensen mellan 

parade serum- och plasmaprover (Tabell 2). Detta för att uppskatta om tidsaspekten då 

plasmarören stått utan kork kan ha haft någon inverkan på etanolkoncentrationen. 

Tabell 2. Stickprov som gjordes för parade serum- och plasmarör i syfte om att undersöka om det fanns 

ett samband mellan provankomst till laboratoriet och storleken av procentuella differensen mellan serum- 

och plasmakoncentrationer av etanol på Vitros 5.1 FS. Serumrören hade inom rutinsjukvården förvarats 

med kork medan plasmarören förvarats utan kork. Provinsamlingen till studien genomfördes på vardagar, 

vilket innebär att plasmaproverna som inkommit under en helg stått en längre period utan kork. 

Prov Serum (mmol/L) Plasma (mmol/L) Differens (%) Ankomst till laboratoriet 

1 26,6 19,6 -26 Söndag 

2 74,7 61,2 -18 Lördag 

3 40,6 27,1 -33 Lördag 

4 51,9 46,7 -10 Torsdag 

5 104,8 79,8 -24 Fredag 

6 62,5 59,7 -5 Måndag 
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DISKUSSION 

Precisionsmätningarna på Vitros 5.1 FS visade att analys på plasma har en god 

precision (Tabell 1). Studiens precisionsmätningar baserades däremot enbart på en 

koncentrationsnivå per analyt. För att styrka argumentet om att plasma skulle ha en 

bättre precision vid analys av vankomycin och paracetamol så skulle fler 

koncentrationsnivåer kunna undersökas. 

Utvärdering av koncentrationsjämförelser 

Vankomycin 

Biasen för analys av P-vankomycin i förhållande till S-vankomycin blev +6,6% (Figur 

6). Alla plasmaproverna som analyserades för vankomycin hade konsekvent högre 

koncentrationer i jämförelse med parade serumprover (+1 till +15%). I studien av 

Rayner et al. presenterades ett liknande resultat då litium-heparin-plasma hade 8–10% 

högre vankomycin-koncentrationer i jämförelse med analys på serum. Rayner et al. 

hade en hypotes om att gelen i serumröret (gelsubstans olefin oligomer) skulle kunna 

bidra till en reducerad vankomycin-koncentration (10). Denna hypotes stämmer däremot 

inte överens med vår studie eftersom vi använde oss av serumrör utan gel och fick 

fortfarande en högre vankomycin-koncentration i plasma. Den förhöjda vankomycin-

koncentrationen som kan ses i plasma i vår studie har således orsakats av andra faktorer. 

I en studie av Schouwers et al. jämförde man koncentrationer av olika läkemedel, 

däribland vankomycin, i serumrör med och utan gel (gelsubstans polyakrylester) under 

en tidsperiod på fyra dagar. En statistiskt signifikant skillnad kunde påvisas efter dag 

två, där serumrören med gel erhöll en högre koncentration vankomycin i jämförelse 

med serumrören utan gel. Schouwers et al. tolkade däremot den statistiskt signifikanta 

skillnaden som icke klinisk signifikant (26). Detta resultat skulle kunna bidra till en 

potentiell hypotes för den bias som vi erhöll för P-vankomycin i förhållande till S-

vankomycin, nämligen att en gelnärvaro i litium-heparin-rören bidragit till en förhöjd 

vankomycin-koncentration. En ansluten hypotes är att tidsaspekten för hur länge 

plasman varit exponerad för gelen kan ha påverkat den procentuella spridningen mellan 

P- och S-vankomycin (+1 till +15%). För att bekräfta hypoteserna så skulle däremot fler 

studier behöva göras där plasma- och serumrör med identisk gel, alternativ ingen gel, 

undersöks. 
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Vankomycin har enligt FASS ett rekommenderat terapeutiskt intervall på 15–20 mg/L 

(dalvärde) (8). Biasen för de värden som omger det terapeutiska intervallet är därför 

viktigast att ta hänsyn till när det kommer till utvärderingen av P-vankomycin. Våra 

resultat ger en positiv bias jämfört med serumanalys på Vitros 5.1 FS, som var den 

föregående metoden inom rutinverksamheten. De absoluta skillnaderna är emellertid 

låga, i synnerhet kring det terapeutiska intervallet (Figur 6), varför överensstämmelsen 

anses vara tillräckligt god för att övergå från serum- till plasmaanalys för vankomycin. 

Paracetamol 

I studien av Schouwers et al. så studerade man även paracetamol-koncentrationer i 

parade serumrör med och utan gel. Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde påvisas 

för paracetamol-koncentrationer i serumrör med eller utan gel (26), vilket stämmer väl 

överens med det erhållna resultatet i vår studie. Paracetamol hade en förhållandevis låg 

bias mellan serum- och plasmamätningar (+1,4%, Figur 8) och verkar således inte 

påverkas avsevärt av en gelnärvaro. Däremot inkluderades endast 10 parade 

paracetamol-prover i våran studie, något som gör det mer osäkert att dra slutsatser 

utifrån resultatet. Att såväl väldigt låga som höga prover analyserats, och att samtliga 

uppvisar en låg koncentrationsskillnad talar för en mycket god överensstämmelse 

mellan serum och plasma. Däremot så kommer provinsamlingen till studien att fortgå 

för att komma upp i det antal prover som laboratorierutinen avgör (20 parade prover) 

innan en slutsats kan dras kring ett eventuellt rörbyte. Av samma anledning så kan inget 

beslut tas kring ett instrumentbyte till Advia XPT i dagsläget. Plasmaproverna som 

analyserades för paracetamol på Advia XPT i förhållande till Vitros 5.1 FS hade 

däremot en mycket låg bias (-1,9%, Figur 11). Detta innebär att om man i framtiden 

skulle övergå till plasmamätningar för paracetamol så är det också mycket troligt att ett 

instrumentbyte till Advia XPT kan genomföras utan vidare problem. 

Etanol 

Analys av P-etanol i förhållande till S-etanol hade en bias på -16,8% (Figur 7). Den 

höga biasen är troligtvis ett resultat av preanalytiska faktorer, där plasmarören förvarats 

utan kork inom rutinsjukvården. Provinsamlingen till studien genomfördes på vardagar 

vid oregelbundna tider, vilket innebär att det inte bara finns en variation i hur serum- 

och plasmaproverna har förvarats utan det finns även en tidsvariation i hur länge 
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plasmaproverna stått utan kork. Eftersom etanol är ett lättflyktigt ämne så finns 

rekommendationer om att provtagningsrör bör hanteras med kork för att minimera 

risken för avdunstning (2, 3).  

Stickprovet som gjordes för randomiserade etanolprover (n=6) tolkas kunna förstärka 

hypotesen om att tidsaspekten då plasmaproverna stått utan kork påverkat etanol-

koncentrationen negativt (Tabell 2). Proverna med högst differens (-18% till -33%) hade 

alla ankommit till laboratoriet på en helg, medan proverna med en lägre differens (-5% 

till -10%) hade ankommit på en vardag. En studie som gjordes 2014 av Saracevic et al. 

stödjer också denna tes. Författarna studerade stabiliteten av etanol i provtagningsrör 

utan kork och konstaterade att tillförlitliga etanolkoncentrationer erhölls i 

provtagningsrör som förvarats utan kork i rumstemperatur upp till två timmar. 

Provtagningsrör som förvarades längre än två timmar i rumstemperatur utan kork 

uppvisade en signifikant bias (27). Alla plasmarör som analyserades för etanol i vår 

studie hade en förvaringstid på längre än två timmar utan kork (i rumstemperatur och 

2˚C). Däremot så kan man tänka sig att rutinverksamheten inte borde påverkas särskilt 

mycket av detta fenomen eftersom proverna korkas av i samband med analys och tillåts 

således inte stå en längre period utan kork innan analysering. Det skulle eventuellt 

kunna vara värdefullt att förändra provhanteringsrutinerna vid behov av 

efterbeställningar av etanol så att provtagningsrören inte tillåts stå för länge utan kork. 

Den höga bias som kan ses mellan P- och S-etanol misstänks således till stor del bero på 

preanalytiska faktorer (Tabell 2). Biasen mellan instrumenten var däremot 

förhållandevis liten (+3,1%, Figur 9), varför instrumentbyte till Advia XPT kan 

genomföras. 

Slutsats 

Studien motiverar att avdelningen för klinisk kemi på USÖ kan genomföra ett rörbyte 

från serum- till litium-heparin-rör för analys av vankomycin och etanol. Serum- och 

plasmakoncentrationer av paracetamol visade en mycket god överrensstämmelse, men 

eftersom laboratorierutinen kräver minst 20 prover för valideringsarbeten så kommer 

provinsamlingen att fortgå innan slutsatser kan dras för paracetamol. Den goda 

överensstämmelsen mellan instrumenten för de tre metoderna medger övergång från 

analys på nuvarande Vitros 5.1 FS till Advia XPT. 
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