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ABSTRAKT 

 

Patologisk proteinuri leder över tid till kronisk njursjukdom. Tillstånd som orsakar detta är 

exempelvis; diabetesnefropati, myelom, Waldenströms sjukdom och Systemisk Lupus 

Erythematosus (SLE). Dessa kan orsaka varierande glomerulär och/eller tubulär skada på 

njurarnas nefron. Sådan njurskada kan uppstå när kroppsegna proteiner syntetiseras i onormalt 

överskott, vilket förstör njurvävnad eller överskrider kapaciteten för återabsorption av dessa från 

primärurinen. 

 

Rutinmetodiken för undersökning av proteinuri idag bygger främst på kvantitativ 

immunokemianalys, där producerade anti-antikroppar används för att mäta koncentration av 

kroppsegna proteiner. 

 

Metodverifieringens syfte var att utreda reagensbyte för urin-IgG immunokemianalys på 

instrumentet Siemens Advia 1800 på laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset 

Örebro, från validerad leverantör Roche, till alternativ leverantör Siemens eller Dako. Att uppnå 

bra korrelation och precision i relation till nuvarande metod och med mätområden som passar 

behoven. Att förenkla reagenshanteringen i rutin och eventuellt också sänka analyskostnaden. 

  

Resultatet visade att båda de alternativa reagensleverantörerna uppnår bra korrelation och 

precision jämte nuvarande, att reagenshanteringen förenklas och kostnaden per analys i båda fallen 

sänks. 

 

Slutsatsen blev att båda alternativa reagensen kan användas som ersättare för det nuvarande 

metodreagenset, förenklar hanteringen i rutin och sänker kostnaden per analyserat prov, men att 

Siemens reagens dock medger kortast hands-on tid och därför är bästa alternativet. 

 

Nyckelord: Immunkemi, turbidimetri, immunglobuliner, proteinuri, paraproteinemier. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Pathological proteinuria will, over time, result in chronic kidney disease. Conditions 

causing this are, for example; diabetic nephropathy, myeloma, Waldenstrom’s disease 

and Systemic Lupus Erythematosus (SLE). These can cause varying glomerular and/or 

tubular damage to the kidney nephrons. Such kidney damage can arise when endogenous 

proteins are synthesized in unnatural excess, which destroy kidney tissue or exceed the 

reabsorption capacity of such proteins from the primary urine. 

 

Routine methodology for examining proteinuria today is primarily based on quantitative 

immunochemistry analysis, where manufactured anti-antibodies are used for measuring 

concentration of endogenous proteins. 

 

The purpose of this method verification was to: 

- investigate a possible exchange of reagent for urine-IgG immunochemistry 

analysis on the instrument Siemens Advia 1800 at the Clinic of Laboratory 

Medicine at the University Hospital in Örebro, from validated supplier Roche, to 

alternative suppliers Siemens or Dako. 

- attain good correlation and precision in relation to the present method with 

ranges fitting the needs. 

- simplify routine handling and possibly lower the cost of analysis. 

  

Results showed that both alternative suppliers of reagent attains good correlation and 

precision in relation to present method, that reagent handling is simplified and the cost of 

analysis in both cases reduced. 

 

In conclusion, both alternative reagents can be used as a substitute for the present method 

reagent and to simplify routine handling, as well as lowering the cost of analysis. 

Siemens reagent has the shortest hands-on time though, and is therefore the best choice. 

 

Keywords: Immunochemistry, turbidimetry, immunoglobulins, proteinuria, 

paraproteinemias. 
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INTRODUKTION 

 

1.1. Proteinuri, njuranatomi och njurskada  

Patologisk proteinuri, det vill säga sjuklig, onormal utsöndring av kroppsegna proteiner, 

eller fragment därav via urinen, kan vara resultatet av en rad mer eller mindre allvarliga 

sjukdomstillstånd och leder över tid även till njursjukdom. Det ska tilläggas att en viss 

minimal proteinutsöndring är att betrakta som normal, d v s begreppet ”ingen” proteinuri 

existerar inte (1).  

 

Cirka 170 liter primärurin (ultrafiltrat) bildas i njurarna varje dygn, vilka normalt 

innehåller endast 200-400 milligram främst lågmolekylära proteiner (1).  

Patologisk proteinuri har bakgrund i varierande skada på njurarnas nefron, de 

funktionella enheterna för blodfiltrering och urinproduktion i njurbark (cortex), samt  

-märg (medulla) (figur 1).  

 

Figur 1. Anatomisk bild över en sektion av njure, med översikt för en av dess 

                         funktionella enheter nefronet. Detta är placerat i njurbarken (cortex) och 

                         sträcker sig ner i njurmärgen (medulla). Nefronet innefattar glomerulus 

                         (Bowmans kapsel), Henles slynga (Loop of Henle), proximala- och distala 

                         tubuli, samt uppsamlingsrör (Collecting tubule). Figur hämtad från: 

                         https://quizlet.com/80311726/njuren-flash-cards/ 

 

https://quizlet.com/80311726/njuren-flash-cards/
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Nefronen innehåller bland annat de i sammanhanget här viktigaste delarna:  

 

Glomerulus (Bowmans kapsel), ett kärlnystan av unikt uppbyggda kapillärer, vilka agerar 

permeabelt filter för passerande blodström genom endoteliala celler, kraftigt 

basalmembran och njurspecifika epiteliala celler beklädda med ett polysackaridskikt som 

är negativt laddat (1, 2). Denna ”barriär” utgör kroppens proteintätaste filter och ”fri” 

passage genom detta sker normalt endast vid en molekylstorlek under cirka 25 kDa. I sin 

tur innebär en molekylstorlek på cirka 50 kDa ett nära totalt passagehinder. 

 

Tubulus, vars epitelceller reabsorberar proteiner från primärurinen, lågmolekylära 

proteiner lättare än högmolekylära och har vid normal cellmassa kapaciteten att återföra 

just ovan nämnda naturliga proteinutsöndring på cirka 200-400 milligram per dygn (1, 2).   

 

Skada på nefronet kan delas in i glomerulär, tubulär och överproduktionsproteinuri: 

  

Glomerulär proteinuri innebär att ”den glomerulära barriären” inte längre som normalt 

kan bromsa utsöndringen av High Molecular Weight-proteiner (HMW), det vill säga 

molekyler större än cirka 50 kDa, vid bildandet av primärurin (1, 2). Den direkta orsaken 

är att den glomerulära permeabiliteten är ökad. Ofta på grund av olika typer av 

inflammatoriska tillstånd och/eller hypertoni, vilka påverkar denna genomsläpplighet. 

Proteiner mindre än dessa 50 kDa återabsorberas normalt i hög grad tillsammans med 

vatten och andra viktiga metaboliter i nefronens proximala tubuli, innan den 

koncentrerade sekundärurinen slutligen utsöndras till njurbäcken och urinledare.  

 

Glomerulär typ av proteinuri kan vara av varierande grad; selektiv – där proteiner som 

främst albumin (67 kDa) utsöndras med primärurinen, kallat albuminuri, samt oselektiv – 

där även proteiner större än albumin, exempelvis immunglobuliner (Ig) utsöndras (1, 2). 

Främst då i form av IgG-klass, då denna har den lägsta molekylvikten (150 kDa) och 

därför lättare passerar. Oselektiv innebär alltså att större, allvarligare glomerulär skada 

föreligger. Just albuminuri har därför ett starkt prediktivt värde vid tidigt 

diagnosticerande av njursjukdom. Orsaker till sådan glomerulär skada är exempelvis; 

glomrulonefriter, diabetesnefropati, amyloidos, Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) 
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och hypertensiv nefroskleros med flera, vilka över tid leder till patologiska, strukturella 

förändringar i glomeruli som i sin tur ger läckage av nämnda större proteiner. 

 

Tubulär proteinuri i sin tur orsakas av en defekt reabsorption av Low Molecular Weight-

proteiner (LMW) mindre än cirka 40 kDa, vilka därför inte som normalt återupptas i 

proximala tubuli (1, 2). Denna försämrade återresorption kan orsakas av flera olika 

tubulointerstitiella sjukdomstillstånd som exempelvis; ischemiska skador, toxiska skador 

av läkemedel, exogena (metallförgiftning etcetera) eller endogena toxiner och som följd 

av svår glomerulär sjukdom. Ökad glomerulär permeabilitet leder ofta som följd även till 

tubulär skada. Kombinationen av dessa båda ger patienten en klart försämrad 

sjukdomsprognos. 

 

Överproduktionsproteinuri har bakgrund i en anormal systemisk produktion av LMW-

proteiner, vilken överskrider proximala tubulis normala reabsorptionskapacitet (1, 2).  

Bland LMW-proteinerna återfinns de för diagnos av tubuliskada viktiga; β2-

mikroglobulin (11,8 kDa), protein HC, även kallat α1-mikroglobulin (27 kDa) och fria 

lätta kedjor av Ig (Free Light Chains - FLC, 23 kDa). FLC innebär att de inte hänger 

samman med en komplett, tung immunglobulinkedja, d v s de är bara delar av ett Ig. 

 

1.2. Bence Jones proteinuri och myelom 

Typexemplet för överproduktionsproteinuri är förekomst av monoklonala FLC i urin, så 

kallad Bence Jones proteinuri, vilken orsakas av ett myelom (multipelt myelom, 

myelomatos) – en malign hematologisk tumörsjukdom i benmärgen (3). Cancerceller 

bildas genom okontrollerad celldelning hos en enda plasmacellsklon (myelomcell) och 

som producerar en enda typ av antikropp/Ig, en så kallad M-komponent (paraprotein), i 

en mycket hög koncentration (hypergammaglobulinemi). Storleken på denna M-

komponent avspeglar den aktuella sjukdomsaktiviteten och ger därmed ett mått på hur 

stor den aktuella maligna cellklonen är (1).  

 

FLC vid myelom består av antingen kappa- (κ) eller lambdakedjor (λ) med ursprung den 

lätta kedjan på ett Ig, det vill säga är en del av den föränderliga domän på Ig som binder 

till epitop på ett antigen (1). I myelomets fall utgörs detta av ett enda specifikt Ig, därav 
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uttrycket monoklonalt. Fria kappakedjor från sådana Ig-domäner förekommer i urin 

vanligen som monomerer, medan fria lambda i sin tur oftast förekommer som två 

sammanhängande kedjor, alltså som dimerer (figur 2). 

 

       

Figur 2. Strukturell bild över tunga och lätta immunglobulinkedjor. Kappa- och lambdakedjor 

är immunglobulinets (Ig) två varianter av lätta kedjor (light chain). Fria kappakedjor förekommer 

i urin oftast som monomerer och lambdakedjor av två sådana som bildat dimerer. När en hög 

koncentration av dessa förekommer och dessutom med stor dissociation (kvot) mellan respektive 

koncentrationer, så tyder detta på Bence Jones proteinuri genom njurskada orsakad av förekomsten 

av ett myelom - malign hematologisk cancersjukdom i benmärgen. Denna beror på okontrollerad 

celldelning hos en plasmacellsklon som producerar endast en specifik typ av Ig. Antigenbindande yta 

(antigen binding site) är den variabla domänen (variable domain) ytterst på Ig lätta och tunga kedjor. 

Figur hämtad från presentation av Ulf Henric Mellqvist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg: 

https://slideplayer.se/slide/2393391/8/images/4/Serum+free+light+chain+immunoassay.jpg 

 

Dessa FLC är vid myelom vanligen nefrotoxiska, i vilken grad kan associeras till dess 

koncentration, men också av okända proteinkemiska egenskaper (1). Över tid skadas 

därför njurarnas nefron av sådan överproduktion. I normala Ig-producerande celler bildas 

vid syntes lite fler lätta än tunga kedjor, men vid myelom är denna dissociation ofta 

avsevärt större på grund av att en malign cellklon ofta har abnorm överproduktion av just 

lätta kedjor av ena typen, alltså kappa eller lambda. 

  

Eftersom fria kappakedjor oftast förekommer som monomerer filtreras dessa på grund av 

mindre molekylstorlek lättare ut genom glomerulus till primärurinen än dimerer av 

lambdakedjor och om tubulär skada uppstått, eller dess kapacitet överskridits, 

https://slideplayer.se/slide/2393391/8/images/4/Serum+free+light+chain+immunoassay.jpg
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reabsorberas inte dessa där som normalt (1). Detta ger en koncentrationsskillnad dem 

emellan i sekundärurinen – alltså en mätbar kvot. Kvoten av, eller dissociationen mellan, 

koncentrationen fria kappa- och lambdakedjor i urin är därför en viktig klinisk markör för 

att påvisa eller bedöma storlek på misstänkt malign plasmacellsexpansion. 

 

Andra sjukdomar som orsakar olika typer av M-komponenter (vanligen av IgG- eller 

IgA- och mera ovanligen av IgM-subtyp) och därav tubulär eller glomerulär skada är 

exempelvis; Waldenströms sjukdom (makroglobulinemi), amyloidos, MGUS 

(Monoclonal Gammopathy of Uncertain Significance), även kallad benign gammopati 

och plasmocytom med flera (1, 3). Alla dessa är dock inte maligna på egen hand, 

exempelvis nämnda MGUS, men om de får progrediera kan de leda till sådana tillstånd. 

Det är vetenskapligt belagt att de nämnda sjukdomarna ger en viss ökad risk för att 

utveckla maligniteter, framförallt MGUS som sannolikt alltid föregår myelom.  

 

Polyklonal stegring (d v s proliferation av många olika kloner av plasmaceller) av Ig 

förekommer betydligt oftare, men har vanligen mindre allvarlig och till synes ”normal” 

orsak (1, 3). Denna beror nämligen främst på en korrekt, men ibland mycket kraftig 

aktivering av det humorala immunförsvaret vid någon form av infektion, till exempel 

tropisk sjukdom som malaria (IgM-ökning) och vid autoimmun sjukdom som SLE (IgG-

ökning). Det finns också tillstånd som innebär det motsatta, alltså en brist på Ig – 

hypogammaglobulinemi, som exempelvis variabel immunbrist (4). Tillståndet leder till 

ökad infektionskänslighet och autoimmuna sjukdomar, det vill säga en olika allvarlig 

immunbrist med varierande grad och symtom. 

 

1.3. Metoder för detektion, utredning och uppföljning av proteinuri 

Standardmetoder för att detektera, utreda och följa upp proteinuri och eventuell 

monoklonal Ig-produktion i rutin idag är främst; immunokemianalys av urin- och 

serumprover, vilket är en kvantitativ analysmetod och som ofta bygger på nefelometri 

eller turbidimetri (5, 6). Båda dessa bygger i grunden på absorbansmätning med 

spektrofotometri, där dock ljusintensiteten mäts på lite olika sätt. I nefelometri mäts 

intensiteten hos utsänt ljus som spridits och vinklats av på grund av partiklar i ett 
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provmedie och i turbidimetri mäts istället ljusintensiteten hos ljus som passerat rakt 

genom ett medie med innehåll av ljusabsorberande partiklar (figur 3). 

 

 

Figur 3. Principskiss över turbidimetrisk- respektive nefelometrisk metod för 

spektrofotometrisk absorbansmätning av reflekterande eller ljusabsorberande partiklar 

(analyter vid t ex kvantitativ immunokemianalys) i ett medie. Figur hämtad från: 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1183315/FULLTEXT01.pdf 

 

I båda fallen avgör dock koncentrationen av och storleken på eftersökta partiklar i 

analysen, alltså provets ”grumlighet”, den ljusintensitet som kan mätas av detektorerna 

efter att utsänt ljus av en specifik våglängd passerat genom provmediet. Det vill säga den 

detekterade ljusintensiteten är proportionell mot provets partikelkoncentration. 

Partiklarna i detta fall är analyter av immunkomplex/immunprecipitat bildade av 

specifika eftersökta proteinantigen som bundit till tillverkade antigenspecifika 

antikroppar. 

 

Kompletterande analys med gelelektrofores och immunfixation för motsvarande prover 

kan också göras, i sin tur en kvalitativ analysmetod, vilket bara görs om det är svårt att 

avgöra om en påfunnen Ig-ökning är mono- eller polyklonal (1). Dessa kompletterar då 

varandra vid utredningen. 

 

 

 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1183315/FULLTEXT01.pdf
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1.4. Provtagning och provhantering  

Provrör 10 ml utan tillsats används och fylls med 5-10 ml urin (helst morgonurin). 

Urinproteiner degraderas sällan om de förvaras max en vecka i rumstemperatur eller max 

en månad vid kylförvaring (1). Frysning är inte lämpligt, eftersom IgG-populationer vid 

upptining ofta precipiterar och därför ger falskt låga värden. I rutin kylförvaras vanligen 

dessa prover, utom vid själva analystillfället. 

  

1.5. Immunokemianalys av urinproteiner med antiserum  

Den metod som främst avses i denna rapport är den kvantitativa immunokemianalysen 

för urin (U) med turbidimetri, eftersom det är denna som används för urinproteinanalyser 

vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ), laboratoriemedicinska kliniken - enheten för 

specialkemi. Det instrument som används för detta är Siemens Advia 1800.  

 

Metoden innefattar analys av ett ”proteinpaket” kallat U-proteinundersökning, vilket 

innehåller analyser av; albumin, IgG, FLC-kappa/-lambda (samt kvoten mellan dessa), 

protein HC, totalprotein och vanligen också kreatinin (1). Kreatinin finns i detta fall med 

för att mäta dess kvot gentemot U-proteinerna - kreatininindex, vilket ger ett mera 

korrekt svar, det vill säga minimerar påverkan av skillnader i diures hos enskild patient 

och dess inflytande på bestämningen av graden av proteinuri. U-proteinundersökningen 

ger en samlad bild av koncentrationen av dessa proteiner och bland annat därför tecken 

på om eventuell proteinuri föreligger och olika grader därav. Flertalet av de nämnda 

proteinerna kan också beställas och analyseras var för sig om nödvändigt.  

 

I samband med U-protein analyseras också i rutindiagnostik vanligen samma proteiners 

koncentration i serum - S-protein, där dock ytterligare några fler proteiner än tidigare 

nämnda ingår (1). Här används den gelelektroforetiska (agarosgel) proteinseparationen 

grundläggande för klinisk serumanalys i kombination med tidigare nämnda kvantitativa 

metoder, vilka ev också påvisar höjda koncentrationer och på så vis styrker 

proteinuridiagnosen. Dessa undersökningar tillsammans ligger sedan till grund för vidare 

bedömning och diagnosticering. 
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Metoden som används för kvantitativ immunokemianalys i urin (och serum) in vitro av 

samtliga nämnda proteiner är densamma, det vill säga mono- eller polyklonala anti-

humana antikroppar/Ig, vanligen från kanin, get eller mus, används för att detektera de 

molekyler/antigen som eftersöks (7). I grunden bygger metoden på bildandet av 

immunkomplex mellan antigen och antikropp och i fallet här är antigenet representerat av 

det eftersökta kroppsegna proteinfragmentet eller Ig av någon typ/klass, samt en tillsatt 

Ig-specifik icke human anti-antikropp – ett antiserum. Detta binder ett eller flera epitop 

(det vill säga mono- respektive polyklonalt) på detta kroppsegna proteinfragment eller Ig.  

Antiserum produceras genom immunisering av exempelvis kaniner med målantigen i 

form av avsedda högrenade, humana proteinfragment eller Ig av främst klasserna IgG, 

IgA eller IgM, vars produkt sedan kan utvinnas, isoleras och renas och användas i 

reagenser för immunokemianalys. Eftersom IgG utgör den stora fraktionen i serum vid en 

immunologisk sekundärrespons gentemot ett antigen är det denna Ig-klass som används i 

de flesta immunoanalyserna.  

 

Själva immuniseringen sker genom att B-lymfocyter i värdorganismens mjälte uppvisar 

det humana antigenet på sin ytas membranbundna Ig-molekyl - B-cellsreceptor, vilket 

samtidigt stimulerar den till att dela sig i identiska dotterceller eller mogna till en 

antikroppsproducerande plasmacell (7). Dottercellerna följer samma mönster när samma 

antigen binder dessas membranbundna Ig-molekyler. Antikroppar som produceras av en 

given B-lymfocytklon och alla dess dotterceller har identisk antigenbindande yta på sina 

Ig-molekyler, det vill säga de är monoklonala. Antikroppar från olika ursprungslinjer av 

B-lymfocyter som bundit olika, andra eller liknande epitop, eventuellt till och med inget 

epitop alls på ett specifikt målantigen, är istället polyklonala genom en slags naturlig 

blandning/variation.  

 

Den stora skillnaden mellan dessa Ig är alltså att de monoklonala binder ett specifikt 

epitop på ett antigen med mycket hög affinitet - bindningsstyrka och de polyklonala 

binder olika epitop på samma eller liknande antigen med varierande, lägre affinitet (7).  

Förenklat kan sägas att i monoklonalt antisera binder därför ”alla” ingående Ig antigen 

och i polyklonalt binder ”vissa” av de ingående Ig antigen. Detta behöver dock 

funktionellt sett inte innebära ett problem, eftersom de som faktiskt binder epitop/antigen 
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bäst är de som sedan dominerar den observerade bindningskaraktäristiken. Monoklonalt 

antisera ger därför bäst specificitet och sensitivitet för analysmetoden, men är också mera 

kostsamt att använda. 

 

De polyklonala immunglobulinerna kan lätt beredas genom isolation och rening ur det 

immuniserade värddjurets serum, men att utvinna monoklonalt Ig kräver bearbetning i en 

betydligt mer komplicerad process (7). I denna används en enda B-lymfocytlinje, vilken 

kombineras kemiskt med en etablerad, odödlig myelomcellinje som resulterar i 

hybridceller – hybridomer. Dessa är odödliga, Ig-producerande celler för ett enda 

specifikt antigen, vilka sedan kan isoleras och odlas i cellkultur för att användas i 

produktionen av monoklonala antisera till olika former av immunoanalyser. 

 

Själva metodprincipen för immunturbidimetri i Siemens Advia 1800 (och flera andra 

instrument) grundar sig på så kallad polyetylenglykol- (PEG) förstärkt antigen-

antikroppsinteraktion, vilken accelererar reaktionen för bildandet av immunprecipitat (8). 

PEG är en polyeter, vilket är en polymer med eterbryggor mellan monomererna.  

Den accelererande/förstärkande effekten innebär två- till trefalt ökad metodkänslighet, 

10-15 gånger kortare reaktionstid och minskar dessutom åtgången av kostsamt antiserum.  

Effekten av PEG uppstår genom s k sterisk exklusion, d v s dess kemiska interaktion med 

proteiner (här antigen-antikropp) gör dessa mindre lösliga (9). Detta får följden att de 

beter sig som att de vore mera koncentrerade, varför sannolikheten för kontakt (d v s här 

precipitation) ökar och därmed också reaktionshastigheten. 

 

I Advia 1800-instrumentet får patientprov innehållande humant protein/Ig löst i en 

reaktionsbuffert (reagens 1) reagera med specifikt antiserum (reagens 2), varefter en 

utfällning – immunprecipitat bildas. Utfällningen kan sedan mätas turbidimetriskt vid 

340 nm och/eller 694 nm våglängd (10). En kalibreringskurva (multipoint - flerpunkts) 

konstruerad av fem absorbansvärden för specifika kalibratorer med kända 

koncentrationer görs först och jämförs också med blankprov med 0,9 % NaCl-lösning. 

Detta ger sedan instrumentet möjligheten att beräkna och därmed bestämma 

koncentrationen av ett protein/Ig. Denna kalibreringskurva sparas sedan av instrumentet 

och används tills ny kalibrering görs (frekvens max 60 dagar). 
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1.6. IgG 

Proteiner och just Ig har berörts omfattande tidigare i denna uppsats, men eftersom det är 

just IgG (genom U-IgG analys) som avses i denna metodverifiering så ska detta 

behandlas för sig i korthet: IgG är den Ig-komponent som normalt förekommer mest i 

blod (ca 80 % andel) och därmed också i urin, vilket också beror på att detta Ig har minst 

molekylstorlek (10). Därför passerar den också lättare genom njurfiltrationen och redan 

vid mindre njurskada än de övriga Ig. Detta gör IgG lämpligt att analysera 

koncentrationen på i urin (förutom i serum), vid misstanke om tillstånd kopplade till 

obalans i nivå hos detta Ig. En onormalt låg respektive hög koncentration av Ig i plasma 

kallas med samlingsnamn för hypo- respektive hypergammaglobulinemi. Eventuell 

proteinuri med IgG utgår ifrån referensvärdet för U-IgG som är: < 8 mg/L (1).   

 

IgG har också fyra subklasser; IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4, vilka definieras efter; sin 

molekylstruktur, vilken antigenklass (protein- eller polysackaridantigen) det 

huvudsakligen binder, förmåga för komplementfixation, möjlighet till överföring via 

placenta, samt dess halveringstid i blodet (10).  

 

Hos immunkompetenta individer kan en polyklonal ökning av IgG vanligen påvisas i 

plasma i samband med normal reaktion på smitta eller inflammatorisk process (10). Om 

patienter uppvisar en onormal ökad infektionskänslighet bör Ig-koncentrationerna 

analyseras och utvärderas och då särskilt IgG, eftersom en ökad sådan tillsammans med 

ökad mängd plasmaceller i benmärgen är indikation på eventuellt multipelt myelom. 

Likaså kan en sänkning istället indikera någon form av immunbrist; primär- (genetiskt 

nedärvd), sekundär- (förvärvad), variabel-, subklass-. Patologiska tillstånd relaterade till 

en sänkt eller höjd koncentration av IgG i plasma (och senare därför även i urin) är 

exempelvis (tabell 1): 

Tabell 1. Patologiska tillstånd kopplade till en sänkt eller höjd koncentration av immunglobulin G (IgG). 

Sänkt koncentration av IgG Förhöjd koncentration av IgG 

  Lymfoid aplasi           IgG-myelom 

  Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)          AIDS 

  Gammaglobulinbrist/immunbrist (IgG-brist)          Hepatit 

  Makroglobulinemi (Waldenströms sjukdom)          Reumatoid artrit (RA) 
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  Heavy chain disease (Tungkedjesjukdom) 

1.7. Metodverifiering och statistisk bearbetning 

När en analysmetod skall förändras och sedan åter införas i rutin behöver denna först 

verifieras, det vill säga i detta fall jämföras statistiskt med den föregående metoden för att 

undersöka graden av överensstämmande (11). En viss skillnad i mätresultat emellan 

liknande metoder kommer alltid att finnas (mätosäkerhet), men om dessa skillnader inte 

leder till olika tolkning av analysresultatet så är byte eller förändring av metod möjligt. 

Om en konsekvent skillnad i analysresultat förekommer metoderna emellan, så som att 

den ena alltid ger ett lägre mätvärde än den andra, så kallas denna skillnad för bias (11, 

12). 

 

1.7.1 Linjäritet   

Linjäritetsanalys utförs på den nya metoden, för att jämföra linjäritet och finna gränser 

för när ett prov måste spädas extra (är spädda från början), genom att använda ett prov 

med en känd hög koncentration och analysera detta prov genom en spädningsserie. Finna 

gränser för spädning har betydelse för att se var trovärdiga mätvärden fås, genom att 

spädningsserien visar från vilket högsta mätvärde en relativt korrekt halvering av 

koncentrationen vid en samtidig dubblad spädning kan ses. Dessutom p g a att ingen 

kalibrator finns för att jämföra med i väldigt höga mätområden. Via spädningsseriens 

mätvärden fås en linje fram i ett diagram, vilken påvisar var den nya metodens linjära 

mätområde ligger (11, 12). Det vill säga det område varinom alla mätvärden finns och 

som bildar en rät linje. Denna jämförs sedan med en linje där idealet är lutningen y = x, i 

detta fall representerad av linjen för beräknade värden och en ekvation därav fås.  

 

1.7.2 Precision 

Precision beskriver repeterbarhet och reproducerbarhet för ett mätresultat och är särskilt 

viktigt runt referensvärdet – det s k ”cut-off värdet” (11, 12). Repeterbarhet påvisar nivå 

av överensstämmande mellan mätvärden för upprepade prov gjorda under samma 

förhållanden och reproducerbarhet i sin tur påvisar nivå av överensstämmande mellan 

mätvärden för upprepade prov gjorda under olika förhållanden. Detta görs vanligen 

genom analysserier av i rutin kallade; inomserie- och mellanserieprecision med 

totalprecision. Inomserie innebär här att två prov med kända, kliniskt relevanta 
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koncentrationsnivåer analyseras minst tio gånger vid samma tillfälle (repeterbarhet). 

Dessa två prov skall beredas (”poolas”) utifrån minst tre olika patientprover vardera. 

Mellanserie innebär att ett prov och en jämförande kontroll med kända, kliniskt relevanta 

koncentrationer analyseras (samma prov varje gång) minst tio gånger vid varje tillfälle, 

under en period av minst fem olika dagar (reproducerbarhet). Totalprecision i sin tur är 

egentligen en produkt av mellanserieprecisionen genom att kvadrera standardavvikelsen 

(SD) för mellanserie och sedan addera inomserievarians (S2) för mellanseriens fem 

analysomgångar, vilket ger mellanseriens totalprecision genom SD2 + S2. Dessa 

precisionsanalysers mätutfall anges vanligen just med SD, S2, men även medelvärde 

(Mv) och variationskoefficient (CV).  

Ju lägre CV desto bättre, men det som eftersträvas här är så bra värde som möjligt i 

förhållande till samtliga analysomgångar av respektive precisionsmätning, med 

hänvisning till metodjämförelsen i leverantörernas specifikationer (14, 15, 16). 

 

1.7.3 Patientjämförelser 

För utvärdering av mätresultatens noggrannhet, det vill säga metodens riktighet, jämförs 

en ny metod med den redan validerade analysmetoden (11, 12) genom ett antal 

patientprover, i rutin kallat patientjämförelser, med redan kända (d v s tidigare 

analyserade med den validerade metoden), varierande och kliniskt relevanta 

koncentrationer. Riktighet uttrycker graden av överensstämmande mellan ett ”sant värde” 

för provets innehåll av aktuell analyt och det resultat som kommer ur ett stort antal 

mätvärden på detta prov. Om korrelationen utfaller mindre bra mellan jämförda reagens 

kan en medicinsk bedömning behövas och metodens referensintervall justeras, innan den 

nya metoden kan/får användas.  

 

För att ytterligare belägga riktighet i mätvärden för en analysmetod kan ev exempelvis 

Equalis (Uppsala Sverige) ”externa kontroller” för extern kvalitetssäkring användas för 

jämförelser (13). Dessa kontroller skickas ut till ackrediterade laboratorier med särskilda 

intervall, så dessa kan kontrollera sina metoder och jämföra mätvärden med andra 

ackrediterade laboratorier som använder samma analyser i klinisk rutinverksamhet. 

Dessa kontrollvärden (medelvärden) är då referens för samtliga anslutna laboratorier. 
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1.7.4 Carry-over 

När en ny/förändrad metod verifieras undersöks även den nya analysmetodens eventuella 

carry-over effekt, vilken innebär att ett föregående analyserat prov med en mycket hög 

koncentration (ofta ett serum-IgG) av den aktuella analyten felaktigt överför analyt - 

”smittar”, till ett direkt efterföljande prov med en låg koncentration. Detta kan ske om 

analyserna utförs på samma instrument i rutin. Om detta är fallet så fås alltså ett falskt för 

högt mätresultat för U-IgG. 

1.7.5 Statistisk bearbetning 

Framtagna analysvärden jämförs sedan i ett statistikprogram där exempelvis:  

Linjär regression kan uttryckas i ett spridningsdiagram över ett antal mätvärden där 

samma prover analyserats med både den nya och gamla metoden. Den gamla metodens 

mätvärden placeras på x- och den nya metodens på y-axeln och en regressionslinje införs, 

d v s en rät linje som får en medellutning/regressionskoefficient baserad på samtliga 

mätvärden. Så kallat ”Bland Altman-diagram” används ofta vid verifiering/validering, 

där värde för bias kan fås och även möjlighet att beräkna dess 95 % konfidensintervall 

(CI) inom vilket 95 % av alla mätvärden bör påfinnas. 

 

1.8. Kostnader och reagenshantering 

Kostnaden per analys av U-IgG på Siemens Advia 1800 är i dagsläget 1,90 kronor. 

Denna kostnad kommer att höjas till 4,60 kronor av nuvarande leverantör för denna 

metod (Roche Diagnostics, Mannheim Tyskland) och reagenset kommer dessutom 

därefter behöva hällas eller pipetteras över manuellt i inköpta Advia-anpassade kärl när 

Roche byter utförande på nuvarande förpackning, vilket ytterligare fördyrar 

analyskostnaden något.  

 

1.9. Syfte 

Uppsatsens syfte var att utreda möjligheten att byta metodreagens för urin-IgG analys 

på Siemens Advia 1800, laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 

enheten för specialkemi. I detta fall var de alternativa leverantörerna Siemens och Dako 

som skulle jämföras med den nuvarande validerade metoden (Roche). Detta på grund av 

byte av förpackning för validerat reagens, för att underlätta reagenshanteringen i rutin 

och dessutom potentiellt sänka analyskostnaden. 
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MATERIAL & METOD 

 

2.1. Instrument för analys av urin-IgG koncentration 

Siemens Advia 1800 (Siemens Healthcare Diagnostics, Upplands Väsby, Sverige) med 

immunturbidimetrisk metodprincip. Instrumentet var sedan tidigare validerat för urin-IgG 

analys (U-IgG) och användes redan i rutinkörning med reagens från Roche (Roche 

Diagnostics, Mannheim, Tyskland). 

 

Siemens BN Prospec (Siemens Healthcare Diagnostics, Upplands Väsby, Sverige) med 

immunnefelometrisk metodprincip. Detta används också i rutin för proteinanalyser (för 

främst serum och cerebrospinalvätska) vid laboratoriemedicinska kliniken, 

Universitetssjukhuset Örebro. Detta instrument användes enbart för en jämförande 

analysserie med Siemens reagens, genom 22 patientjämförelser, fem utvalda prover med 

kända kliniskt relevanta koncentrationer och sex s k Equaliskontroller. Detta tänkt som 

stöd och ytterligare belägg för riktighet och kvalitet i uppmätta analysvärden från 

verifieringsprocessen kontra redan validerad metod i Advia 1800. 

 

2.2. Reagens, reagens-/diluentbuffert, kontroller och kalibratorer 

Reagens 1 – N Antiserum to Human IgG (Siemens Healthcare Diagnostics, Upplands 

Väsby, Sverige), lotnummer 153058L, applicerades ospätt i instrumentet (14). 

Tillhörande Reaction buffer (Siemens Healthcare Diagnostics, Upplands Väsby, 

Sverige), lotnummer 11251283 användes. 

Reagens 2 – Polyclonal Rabbit Anti-Human IgG (Dako, Glostrup, Danmark), lotnummer 

20058515, applicerades i instrumentet spätt 1:5 med diluent Turbidimetry/nephelometry 

Dilution buffer 1, lotnummer 20051565 (Dako, Glostrup, Danmark), efter att ha vaggats 

placerat på isblock i 30 minuter (15). Tillhörande Reaction buffer 3 (Dako, Glostrup, 

Danmark), lotnummer 20057951 användes. 

Reagens 3 – IgG-2 Gen.2 (Roche Diagnostics, Mannheim, Tyskland), lotnummer 

150773-01, applicerades ospätt i instrumentet (16). Används i redan validerad rutinmetod 

i Advia 1800. 
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Kalibrator 1 – N Prot Standard SL (Siemens Healthcare Diagnostics, Upplands Väsby, 

Sverige), lotnummer 083625, applicerades i instrumentet spädd 1:40 med NaCl 0,9 % 

lösning (17). 

Kalibrator 2 – Human Serum Protein Calibrator (Dako, Glostrup, Danmark), lotnummer 

20061938, applicerades i instrumentet spädd 1:40 med NaCl 0,9 % lösning (18). 

Kalibrator 3 – C.f.a.s. PUC (Roche Diagnostics, Mannheim, Tyskland), lotnummer 

26935701, applicerades ospädd i instrumentet (19). Användes i redan validerad 

rutinmetod i Advia 1800. 

Kontroll låg – MAS CSF 1 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA), lotnummer 

SF20011A användes. 

Kontroll hög – MAS CSF 2 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA), lotnummer 

SF20012A användes. 

Blankprov/spädningsvätska – NaCl 0,9 % lösning användes. 

Equalis externa kontroller – U-IgG prover med kontrollnummer; 2018-01, 2018-02, 

2018-03, 2018-04, 2019-01 och 2019-01/C (Equalis, Uppsala, Sverige). 

 

2.3. Provmaterial och etiska överväganden 

Vid verifieringen användes 23 urinprover från avidentifierade patienter. Urin 

utan tillsats användes efter centrifugering i 1200 G i fem minuter för att 

minimera interferens. Proverna kylförvarades på enheten för specialkemi fram 

till analystillfället. Använda prover med mätvärden angivna i samband med 

uttrycket ”känd koncentration”, var tidigare analyserade med den i rutin 

validerade U-IgG metoden från Roche. Det ska tilläggas att ingen hänsyn är 

tagen till provgivarnas kön, eftersom endast koncentrationen av U-IgG i 

respektive patientprov varit intressant för verifieringsarbetet. Då provmaterialet 

var avidentifierat och inga personuppgifter registrerades i samband med 

verifieringsarbetet var det inte tillämpligt med några specifika etiska 

överväganden kring detta.  

 

2.4. Godkännande av verifieringsarbetet 

Analysmetoden för U-IgG var vid perioden för verifieringsarbetet redan validerad i rutin 

på det aktuella instrumentet med Roches metod och detta arbete utfördes på samma 
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instrument med enda skillnaden; nya reagens från andra tillverkare, varför inga 

ytterligare godkännanden utöver ansvarig driftschefs krävdes (bilaga 1). 

 

2.5. Kalibrering och linjäritet 

Kalibreringskurvor (multipoint) togs fram i Advia 1800 med de två fabrikaten under 

verifiering, Siemens och Dako kalibratorer. Kalibrering mot blankprov såväl som 

kontroller låg och hög utfördes därefter vid start av varje analystillfälle. Ytterligare en 

sådan kalibrering med båda kalibratorer gjordes vid analys av sista serien för 

mellanserieprecision, eftersom en tendens till en generell ökning av koncentrationsvärden 

med främst Siemens reagens misstänktes.  

 

Spädningsserier skapades med utgångspunkt ett patientprov med känd hög U-IgG-

koncentration (146 mg/L), genom att 300 μl ospätt prov tillsattes 300 μl NaCl 0,9 % 

lösning, d v s spädning 1:2 och vidare → 1:4 → 1:8 → 1:16 → 1:32 → 1:64 → 1:128. Så 

även med de båda tillverkarnas kalibratorer genom; 

  

Siemens: Kalibratorn späddes initialt 1:40 med NaCl 0,9 % lösning, därefter tillsattes 300 

μl spädd kalibrator till 300 μl NaCl 0,9 % lösning, d v s 1:2 och vidare → 1:4 → 1:8 → 

1:16 → 1:32 → 1:64 → 1:128 → 1:256 → 1:512. Längre spädningsserie här p g a 

kalibratorns högre startkoncentration. 

  

Dako: Kalibratorn späddes initialt 1:40 med NaCl 0,9 % lösning, därefter tillsattes 300 μl 

spädd kalibrator till 300 μl NaCl 0,9 % lösning, o s v så som tidigare spädningsserier. 

 

Samtliga prover i spädningsserien kördes på Advia 1800 som dubbelprov. 

Linjäritetsdiagram med dessa dubbelprovers Mv för respektive av de tilltänkta 

reagenstillverkarna uppfördes i Microsoft Excel. 

  

En spädningsserie analyserades på patientprov med en känd, mycket hög koncentration 

(721 mg/L) för att utreda övre gränsvärde för spädning och påföljande omanalys av 

patientprover i rutin. Detta utfördes med båda reagensen genom; 300 μl ospätt prov med 
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tillsatt 300 μl NaCl 0,9 % lösning, o s v så som tidigare spädningsserier. Samtliga prover 

kördes på Advia 1800 som dubbelprov. 

  

2.6. Jämförelser och precision 

Sex patientprover bland kända koncentrationer, söktes fram. Tre ”låga” med tänkt 

gemensam medelkoncentration strax över referensvärdet < 8 mg/L, i detta fall ca 12 

mg/L och tre ”höga”, med tänkt gemensam medelkoncentration runt 70 mg/L. En ”låg 

patientpool” respektive ”hög patientpool”, genom att blanda/poola respektive nämnda 

ingående prover och använda dessa i kommande precisionskörningar. ”Låg patientpool” 

(L) och ”hög patientpool” (H) analyserades med båda de tilltänkta reagensfabrikaten och 

”poolkoncentrationer” fastställdes. Samtliga prover kördes på Advia 1800 som 

dubbelprov.  

 

Analyser för inomserieprecision utfördes med L respektive H, med båda reagensen 

genom att 10 upprepade prover av vardera utfördes på Advia 1800. Mv, SD och CV 

beräknades med mätvärden för dessa tio prover för respektive av de båda 

reagensfabrikaten med hjälp av Microsoft Excel.  

 

I nästa steg användes L tillsammans med ”kontroll hög”, som provbas för analys av 

mellanserieprecision i form av fem prover av vardera. Analyser för mellanserieprecision 

utfördes vid ytterligare fem separata tillfällen, d v s totalt sex, genom upprepad analys av 

samma fem prover från L respektive ”kontroll hög” med båda de tilltänkta reagensen. 

Efter femte analysomgången av mellanserieprecision misstänktes dock en generell 

ökning av mätvärden över tid med främst Siemensreagenset, varför en extra kalibrering 

genomfördes med båda reagenserna. 

 

Patientjämförelser utfördes med samtliga reagensfabrikat; Siemens, Dako, samt Roche, 

genom analys av 23 prover för varje reagens med valda kliniskt relevanta koncentrationer 

i intervallet 0-434 mg/L. Samtliga patientjämförelser kördes på Advia 1800 som 

dubbelprov. De prov med högst koncentration och som också markerats som höga av 

Advia 1800 i analysen, kördes om med spädning enligt rutin. 
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En kalibreringskurva (multipoint) togs fram och låg/hög kontroll kördes på instrumentet 

Siemens BN Prospec, men enbart med Siemens kalibrator och reagens, då det endast var 

verifierat för detsamma. En jämförande serie för 22 av de 23 patientjämförelserna (ett av 

dem hade för liten kvarvarande volym för att kunna mätas) med utvalda, kliniskt 

relevanta koncentrationer som tidigare körts på Advia 1800 utfördes även i BN Prospec. 

Detta tänkt som ett extra stöd för riktigheten i analysutfallet för Siemens/Dako-

reagenserna från verifieringsprocessen på Advian. Samtidigt analyserades sex 

Equaliskontroller, dock spädda med NaCl 0,9 % lösning (1:2) p g a liten kvarvarande 

provvolym, som ytterligare kvalitetsstöd. Samtliga prover utom Equaliskontrollerna 

kördes på BN Prospec som dubbelprov. De sex Equaliskontrollerna analyserades som 

enkelprov även på Advia 1800, där dock med samtliga tre reagensfabrikat för jämförelse 

dem emellan gentemot BN Prospec instrumentets mätresultat och Equalis egen 

sammanställning över U-IgG analyser för anslutna laboratorieenheter.  

 

Patientjämförelsernas medelkoncentrationer av dubbelprov för respektive 

reagenstillverkare beräknades sedan i Microsoft Excel. 

 

2.7. Carry-over 

För att undersöka eventuell påverkan av ett prov med en mycket hög koncentration, ett 

normalt serumprov - S-IgG (13 900 mg/L), på en direkt efterföljande analys av ett U-IgG 

prov med en låg koncentration (8,94 mg/L), så analyserades en provserie för sådan 

överföring. Detta gjordes genom följande tio analyssteg; lågt – lågt – högt – högt – lågt – 

lågt – högt – högt – lågt – lågt, vilka enkelt påvisar om ett högt prov eventuellt smittar till 

ett lågt. En sådan så kallad ”carry-over effekt” skulle innebära ett falskt för högt resultat i 

analysen av det låga provet. Dessa två första låga steg representerar dubbelprov att 

betrakta som ”sant värde” för provet med låg koncentration.  

För beräkning av carry-over effekt användes formel: (l1 – l2) / (h2 – l2) x 100 [%]. 

 

2.8. Statistiska jämförelser 

Denna metodverifiering är en experimentell, klinisk studie som gjorts genom obunden, 

slumpmässig urvalsundersökning i en population av avidentifierade patientprover där 

urin-IgG (m fl proteinanalyser) har beställts av behandlande läkare. Slumpmässiga 
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stickprov gjordes i denna population endast efter eventuella kliniskt relevanta 

koncentrationer. Verifieringen har en kvantitativ studiedesign med numeriska, 

kontinuerliga variabler som tillhör kvotskala. Analysresultaten för samtliga prover på 

Advia 1800 jämfördes med varandra med hjälp av statistikprogrammet Analyse-it för 

Microsoft Excel, version 4.92.4 (Analyse-it Software Ltd, Leeds, Storbritannien). Med 

detta program gjordes också regressions- och korrelationsanalyser, samt Bland-Altman 

analys och värden för bias med 95 % konfidensintervall (CI) erhölls. 

 

2.9. Kostnader per analys vid reagensbyte 

Genom att beräkna totalkostnaden för de båda reagensen under verifiering, dess 

tillhörande diluent- och reagensbuffertar, kalibratorer, förbrukningsmaterial, kontroller 

och även arbetstid, så har en ny genomsnittlig kostnad per analys erhållits för respektive 

leverantör. 
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RESULTAT  

3.1. Linjäritet 

Utfall i linjäritetstest efter analys av spädningsserier på patientprov med känd 

hög U-IgG koncentration. Mv därav beräknade (tabell 2) och införda i 

linjäritetsdiagram för respektive leverantör där lutning/ekvation kan utläsas 

(figur 4 och 5).  

 

Tabell 2. Spädningsserie på patientprov med känd, hög koncentration för linjäritetstest vid 

verifiering av reagens till urin IgG-analys. Ospätt värde halveras stegvis genom 

spädningsserien och anges här som beräknat teoretiskt värde. Dubbelprov analyserade och 

medelvärden (Mv) därav beräknade. 

Spädning              Siemens beräknat         Siemens uppmätt Mv      Dako beräknat         Dako uppmätt Mv 

prov 146 mg/L           (mg/L)                           (mg/L)                          (mg/L)                          (mg/L)  

Ospätt 95,34 95,34 99,73 99,73 

1:2 48,42 48,14 49,87 50,80 

1:4 24,21 24,57 24,93 26,34 

1:8 12,11 11,86 12,47 12,18 

1:16   6,05   5,80   6,23   4,01 

1:32   3,03   2,43   3,12   0,36 

1:64   1,51   0,64   1,56   0,00 

1:128   0,76   0,01   0,78   0,01 

 

 

Figur 4. Linjäritetstest med patientprov för urin-IgG, vilket analyserats i en spädningsserie med 

Siemens reagens. Serien utförd som dubbelprov, d v s införda värden är medelvärden (Mv). 
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Figur 5. Linjäritetstest med patientprov för urin-IgG, vilket analyserats i en spädningsserie med 

Dakos reagens. Serien utförd som dubbelprov, d v s införda värden är medelvärden (Mv). 

 

Utfall i linjäritetstest efter analys av spädningsserier med leverantörernas 

kalibratorer. Mv därav beräknade (tabell 3) och införda i linjäritetsdiagram för 

respektive leverantör där lutning/ekvation kan utläsas (figur 6 och 7).  

 

Tabell 3. Spädningsserie med kalibratorer från Siemens och Dako för linjäritetstest vid 

verifiering av reagens för urin IgG-analys. Ospätt värde halveras stegvis genom 

spädningsserien och är här angivet som beräknat värde. Dubbelprover analyserade och 

medelvärden (Mv) därav beräknade. 

Spädning               Siemens beräknat         Siemens uppmätt Mv      Dako beräknat         Dako uppmätt Mv 

kalibratorer            (mg/L)                           (mg/L)                          (mg/L)                          (mg/L)  

Ospätt 224,39 224,39 279,93 279,93 

1:2 112,20   92,48 139,97 141,67 

1:4   56,10   57,19   69,98   68,89 

1:8   28,05   29,21   34,99   35,46 

1:16   14,02   14,23   17,50   17,10 

1:32     7,01     7,09     8,75     6,25 

1:64     3,51     3,08     4,37     1,28 

1:128     1,75     1,02     2,19     0,05 

1:256     0,88     0,10     1,09     0,02 

1:512     0,44     0,04     0,55     0,00 

 

99,73

50,80

26,34

12,18

4,01

0,36
0

0,01

y = 1,022x - 1,2034
R² = 0,9987

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0 20 40 60 80 100 120

U
p

p
m

ät
t 

ko
n

ce
n

tr
at

io
n

 M
v 

(m
g/

L)

Beräknad koncentration (mg/L)



 

22 
 

 

Figur 6. Linjäritetstest med Siemens kalibrator, vilken analyserats för urin-IgG i en 

spädningsserie med Siemens reagens. Serien utförd som dubbelprov, införda värden är 

medelvärden (Mv). 

 

Figur 7. Linjäritetstest med Dakos kalibrator, vilken analyserats för urin-IgG i en 

spädningsserie med Dakos reagens. Serien utförd som dubbelprov, införda värden är 

medelvärden (Mv). 

 

Spädningsserier för att påfinna övre gränsvärde för koncentration då patientprov bör 

spädas med spädningsvätska och omanalyseras, fick följande utfall för respektive 

reagens under verifiering (tabell 4). 
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Tabell 4. Analysvärden från spädningsserie av patientprov med mycket hög koncentration av 

urin-IgG för att påfinna gräns för var ett prov bör spädas och omanalyseras, d v s till vilken 

övre gräns god linjäritet och trovärdiga mätresultat fås. Dubbelprov analyserade och 

medelvärden (Mv) beräknade. 

Spädning                                                   Siemens uppmätt Mv                                        Dako uppmätt Mv 

prov 721 mg/L                                                  (mg/L)                                                                (mg/L)  

Ospätt  358,45  412,09 

1:2  385,69  497,67 

1:4  241,97  255,20 

1:8  125,84  128,25 

1:16    62,80    63,38 

1:32    31,72    33,38 

1:64    13,12    16,01 

1:128      8,02      6,07 

1:256      3,24      1,18 

1:512      1,22      0,01 

 

3.2. Jämförelser och precision 

3.2.1 Inomserieprecision 

Inomserieprecision bestämdes genom att de två patientpoolerna med låg respektive hög 

nivå analyserades tio gånger, vilket gav följande utfall med de två reagensen under 

verifiering (tabell 5). 

Tabell 5. Resultat för inomserieprecision för låg respektive hög patientpool, 10 av vardera. Låg 

patientpool med satt koncentration strax över urin-IgG referensvärde, här ca 12 mg/L och hög patientpool 

med satt koncentration på ca 70 mg/L. Medelvärde (Mv), standardavvikelse (SD) och 

variationskoefficient (CV) beräknade. 

Inomserieprecision (n = 10)    ”Låg patientpool”                ”Hög patientpool” 

Mv, SD och CV %      Siemens (mg/L)        Dako (mg/L)             Siemens (mg/L)        Dako (mg/L)       

Mv 12,71 11,50 68,58 73,01 

SD   0,39   0,32   0,64   0,68 

CV %   3,06    2,74   0,93   0,94 
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3.2.2 Mellanserieprecision 

Patientpoolen med låg nivå av U-IgG användes tillsammans med den höga kontrollen 

för att beräkna mellanserieprecision. Mellanseriens utfall som s k totalprecision efter 

analys med de två reagensen under verifiering blev följande (tabell 6). 

  

Tabell 6. Resultat för låg patientpool respektive kontroll hög vid analys av mellanserieprecision. Låg 

patientpool med koncentration strax över urin-IgG referensvärde, här ca 12 mg/L och kontroll hög med 

koncentration på ca 80 mg/L. Medelvärde (Mv), standardavvikelse (SD) och variationskoefficient (CV) 

för totalprecision beräknade. 

Mellanserieprecision (n = 30) ”Låg patientpool”                   ”Kontroll hög” 

Mv, SD och CV %     Siemens (mg/L)        Dako (mg/L)             Siemens (mg/L)        Dako (mg/L)       

Mv 13,29 12,05 82,61 84,90 

SD   1,38   0,72   2,23   1,62 

CV % 10,35    5,98   2,70   1,90 

 

3.2.3 Patientjämförelser 

Patientjämförelser och Equaliskontroller analyserade i Advia 1800 och BN Prospec fick 

följande utfall (tabell 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

Tabell 7. 23 patientprover med koncentrationer av urin-IgG som täckte mätområdet på ett bra sätt 

analyserades som patientjämförelser i Siemens Advia 1800, för att utvärdera regression och bias mellan 

reagenserna. En jämförande analysserie utfördes på 22 av dessa (ett prov hade för liten kvarvarande 

volym, markerat som ”ej uppmätt”) med instrumentet Siemens BN Prospec, dock enbart med Siemens 

reagens. Medelvärden (Mv) av dubbelprover redovisade.  

Patientjämförelser Mv (n = 23)                 Advia 1800                BN Prospec (n = 22) 

Patientprov nr            Roche (mg/L)            Siemens (mg/L)        Dako (mg/L)             Siemens (mg/L) 

1    0,00     0,00     0,00     0,00 

2    7,78   21,51     7,37   11,60 

3  15,41   15,95   12,19   12,85 

4  19,35   24,18   11,70   11,75 

5  24,99   26,99   21,42   21,35 

6  48,30   46,52   47,29   47,40 

7  55,80   59,65   57,55   59,75 

8 133,53 125,39 125,71 124,00 

9 142,28 137,52 134,39 136,50 

10 430,31 534,27 484,41 466,00 

11   43,03   38,15   41,26   39,25 

12     9,93     9,20     4,15     5,84 

13     9,57   10,22     7,57     8,10 

14   70,85   83,14   77,64   81,25 

15   44,70   39,96   40,68   38,65 

16 116,42 114,43 104,42   98,60 

17     7,79     7,09     4,69     6,29 

18     8,66     7,44     5,23     7,93 

19     6,08     7,35     3,26     0,00 

20     9,95   10,33     6,92   10,13 

21 126,57 134,51 118,93 107,25 

22 451,50 600,27 522,89 ej uppmätt 

23 210,88 202,05 170,00 159,50 

 

Jämförelser mellan reagensen, redovisade genom diagram med linjär regression via 

patientjämförelsernas Mv och Bland Altman-plottar med konfidensintervall och 

mean/bias ses i figur 8a och b, respektive 9a och b. 
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a)  

b) 

 

Figur 8a och b. Redovisning av 21 patientjämförelser genom linjär regression mellan reagens från 

Siemens och validerad metod från Roche (fig 8a). 95 % konfidensintervall med mean/bias visad som 

Bland Altman plot (fig 8b). Observera att två mätvärden över 220 mg/L är borttagna här (redovisade i 

tabell 7), eftersom så höga värden driver regressionen och gör det svårt att åskådliggöra ev bias vid låga 

koncentrationer. 
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a)  

b) 

 

Figur 9a och b. Redovisning av 21 patientjämförelser genom linjär regression mellan reagens från Dako 

och validerad metod från Roche (fig 9a). 95 % konfidensintervall med mean/bias visad som Bland 

Altman plot (fig 9b). Observera att två mätvärden över 220 mg/L är borttagna här (redovisade i tabell 7), 

eftersom så höga värden driver regressionen och gör det svårt att åskådliggöra ev bias vid låga 

koncentrationer. 
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”Utvidgad jämförelse” av mätvärdens riktighet och kvalitet, genom att undersöka linjär 

regression mellan analyser med Siemens reagens i BN Prospec, samt Dakos respektive 

Siemens reagens i Siemens Advia 1800. Utförda på 21 patientprover (ett prov med 

mätvärde över 220 mg/L ej med, se figur 8 och 9) och redovisade i figur 10 och 11. 

 

 

Figur 10. Redovisning av linjär regression mellan 21 patientprover med reagensen Siemens gentemot 

Dako. Analyserat som en ”utvidgad jämförelse” för mätvärdens riktighet mellan Siemens Advia 1800 

med turbidimetrisk metod och Dakoreagens, samt Siemens BN Prospec med nefelometrisk metod och 

Siemensreagens. Medelvärden av dubbelprover användes. 
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Figur 11. Redovisning av linjär regression mellan 21 patientprover med Siemens reagens. Analyserat som 

en ”utvidgad jämförelse” för mätvärdens riktighet mellan Siemens Advia 1800 med turbidimetrisk metod 

och Siemens BN Prospec med nefelometrisk metod. Medelvärden av dubbelprover användes. 

 

Equaliskontroller analyserade som ett extra kvalitetsstöd i Advia 1800 och BN Prospec 

för att stärka riktigheten i reagensens mätresultat fick följande utfall (tabell 8).  
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Tabell 8. Resultat för Equalis externa kontroller, här använda för jämförelse av reagens från Siemens, 

Dako, samt Roche och analyserade i Siemens Advia 1800. En likadan analys för jämförelse mellan 

instrument utfördes också på Siemens BN Prospec, här dock spädda 1:2 (resultaten är därav 

multiplicerade med 2) med 0,9 % NaCl lösning (p g a för liten kvarvarande provvolym) och enbart med 

Siemensreagenset. 

Equalis externa kontroller (n = 6)            Advia 1800        BN Prospec (1:2) 

Kontroll nr                 Roche (mg/L)            Siemens (mg/L)        Dako (mg/L)             Siemens (mg/L) 

2018-01 14,82 12,98 11,54   (6,59) 13,18 

2018-02 66,31 68,99 70,69 (33,90) 67,80 

2018-03 14,46 12,38 10,82   (6,43) 12,86 

2018-04 52,38 48,50 50,71 (27,40) 54,80 

2019-01 60,71 57,74 62,10 (30,00) 60,00 

2019-01/C   0,02   0,00   0,00   (0,00)   0,00 

 

Equalis egna redovisade mätvärden för koncentrationerna i de sex externa U-IgG 

kontrollerna för jämförelse med utfallen i båda ovan nämnda instrument och tabell 

angivna som Mv (tabell 9): 

 

Tabell 9. Redovisning av medelvärden (Mv) för externa kontroller för ”U-immunglobulin G” ur Equalis 

”översiktslista” – ”Proteinanalyser i urin”. Dessa mätvärden redovisas som en sammanställning för 

anslutna laboratorier efter varje analysomgång (här har 13-17 laboratorieenheter medverkat vid varje 

sådan sammanställning). 

Equalis externa kontroller för urin-IgG (n = 6), Mv för 13-17 anslutna laboratorieenheter            

  Kontroll nr (analysomgång)          Mv urin-IgG (mg/L) 

2018-01 13,50 

2018-02 63,30 

2018-03 12,50 

2018-04 48,30 

2019-01 55,90 

2019-01/C   0,00 

 

3.3. Carry-over 

Carry-over test utfördes i Advia 1800 med ett serumprov kallat ”H” och ett U-IgG prov 

kallat ”L”, vars resultat efter analys för att påvisa eventuell carry-over överföring med 

båda reagenserna under verifiering ses i tabell 9. 
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Tabell 9. Carry-over testserie utförd för att påvisa eventuell överföring från prov med mycket hög 

koncentration (här ett serum-IgG) kallade ”H”, till prov med låg urin-IgG koncentration kallade ”L”, när 

dessa körs i direkt följd efter varandra. Detta kan ske i rutin, eftersom både serum- och urin-IgG 

analyseras i samma instrument. Mätvärden för L i serien är att betrakta som ”sant värde”, genom 

dubbelprov av ursprungsprov, H likaså. Tydlig carry over kan ses i både L1- och L1:2-proven (röda 

siffror) analyserade direkt efter H2-proven, genom en nära dubblad koncentration gentemot ”sant värde”.  

Carry-over testserie (n = 10)            Advia 1800 

Provbenämning     Siemens (mg/L)          Dako (mg/L) 

L         9,67         8,04 

L         9,67         8,52 

H 13900,00 13900,00 

H 13900,00 13900,00 

L1       16,24       19,67 

L2       10,39       10,22 

H1 13900,00 13900,00 

H2 13900,00 13900,00 

L1:2       17,14       18,71 

L2:2       10,60         8,17 

 

Carry-over effekt beräknad med formel för carry-over (se 2.7) för båda reagensen under 

verifiering, vilket gav följande utfall: 

Siemens – Carry-over; Mv 0,045 % och Dako – Carry-over; Mv 0,072 % 

 

3.4. Analyskostnad med nytt reagens och hantering 

Efter beräkning av totalkostnad per U-IgG analys för båda reagensen under verifiering 

har följande genomsnittliga resultat erhållits: 

Kostnad per analys: 1,00 kronor, oavsett val av leverantör Siemens eller Dako kommer 

reagensbyte/-påfyllning vara enklare och därför också spara tid. Det är dock lite mera 

hands on- och beredningstid för Dakos reagens, genom ett extra spädningsmoment och 

vaggning med kylblock. 

Om validerad metod från Roche behålls kommer kostnad per analys framgent vara 4,60 

kronor och reagensbyte/-påfyllning i rutin vara onödigt tidskrävande. 

 



 

32 
 

DISKUSSION 

 

4.1. Syfte och resultat 

Syftet att utreda byte av metodreagens för U-IgG analys i Siemens Advia 1800, förenkla 

rutinarbetet vid reagenshantering och sänka analyskostnaden per prov uppfylldes.  

 

Resultatet av den genomförda verifieringsprocessen visade att båda leverantörerna av 

reagens, Siemens respektive Dako, kan användas ur linjäritets och precisionssynpunkt 

istället för det i rutin validerade Rochereagenset. Dessa två innebär också enklare 

hantering vid påfyllning i instrumentet och en klart lägre analyskostnad per prov, även 

sett till kostnaden som Roche innebär i nuläget, d v s redan innan byte av förpackning 

och kommande prishöjning. Eftersom de båda reagensens analyskostnad är den samma 

och båda är tillräckligt bra, så blev det kortast hands on-tid och absolut enklast 

handhavande i rutin som fällde avgörandet till Siemens fördel. 

 

4.2. Linjäritet 

Skillnaden i linjäritet mellan båda reagensen gentemot samma patientprov är mycket 

liten, med R2-värden på 0,9999 för Siemens, kontra 0,9987 för Dako, d v s mycket nära 

ideala y = x i båda fallen. Mot kalibratorer blev utfallet något sämre, framför allt för 

Dakos reagens, genom R2-värde på 0,9196, kontra 0,9920 för Siemens. Detta beror 

främst på att båda reagensen tappar i linjäritet vid de högre spädningarna, d v s vid 

riktigt låga U-IgG koncentrationer och störst försämring ses hos Dako i både utfallet för 

patientprov och med kalibrator. Siemens linjäritet försvagas rejält runt 3 mg/L och nedåt 

och Dakos redan runt 6-7 mg/L. Dessa värden ligger dock ganska väl i linje med 

leverantörernas specifikationer utifrån angivna mätområden (14, 15).  

 

Något oväntat fel har också uppstått vid ett tillfälle. I Siemens mätning 1 vid spädning 

1:2 i kalibratorserien (rådata 82,25 mg/L) ses mycket sämre värde än vid mätning 2 (se 

tabell 3) på samma prov (rådata 102,70 mg/L), vilket drar ner Mv för detta prov rejält 

och är svårt att förklara. Det är dock så att båda leverantörerna har en produkt som 

möter de aktuella linjäritetsönskemålen, även om Siemens linjäritet totalt sett är bättre. 
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Resultatet från utredningen för att finna övre gräns för spädning och omanalys av 

patientprov i rutin påvisade att ingen av metodreagensen under verifiering klarar att ge 

trovärdiga mätresultat i området med riktigt höga koncentrationer. Vid spädning 1:2 ses 

t o m en viss ökning av koncentrationen gentemot ospätt med båda reagensen, vilket 

också kan vara indikation på en s k ”hook-effekt” (20). När det finns ett stort överskott 

av antigen eller antikropp relativt varandra i ett prov, påverkar detta formeringen av 

immunkomplex negativt, vilket därför också ger ett felaktigt mätresultat. Detta kan ses 

på främst de två första höga nivåerna för både Siemens och Dako (se tabell 4). Detta är 

kanske inte oväntat och bättre/högre värden än vad leverantörerna faktiskt redovisar 

som mätområde (14, 15). En lämplig övre gräns för spädning och omanalys kan därför 

vara när patientprov uppmäts till en koncentration mitt emellan de två nivåerna närmast 

under ca 250 mg/L. För Siemens reagens innebär detta mellan 125,84 - 241,97mg/L, 

vilket här blir ca 184 mg/L och därför bör prov spädas och omanalyseras senast vid 

denna nivå, helst lite lägre med tanke på angivna mätområden. I fallet Dakos reagens 

mellan 128,25 - 255,20 mg/L, där motsvarande nivå då blir ca 192 mg/L. Som förväntat 

ses dålig linjäritet vid hög spädningsnivå, främst hos Dako fr o m nivå 1:128 (se tabell 

4). Siemens är dock klart bättre vid hög spädningsnivå i det här fallet.  

 

Några slumpfel har uppstått vid ett par mättillfällen. I Siemens mätning 2 vid spädning 

1:64 i serien ses mycket sämre värde än vid mätning 1 på samma prov, vilket också 

drabbar dess Mv och är svårt att förklara (se tabell 4). I Dakos mätning 1 och 2 vid 

spädning 1:128 i serien ses oväntat låga värden för båda provmätningarna. Detta kan ev 

förklaras av den observerade sämre linjäriteten för Dako vid låga koncentrationer. 

 

4.3. Precision 

4.3.1 Inomserieprecision 

Utfallet för inomserieprecision var väldigt lika för båda reagensen. Nära nog ingen 

skillnad i SD och CV leverantörerna emellan, vare sig för prover vid låg eller hög nivå. 

Mv för de båda placerade sig dock på varsin sida om förväntade mätvärden, men har 

ingen klinisk betydelse här. 
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4.3.2 Mellanserieprecision 

De 30 proven av vardera ”låg patientpool” och ”kontroll hög” fick ett 

totalprecisionsutfall som i Mv, och SD var relativt bra för både Siemens och Dakos 

reagens, men Dako uppvisade totalt sett lite lägre/bättre SD. CV däremot blev ganska 

högt/dåligt för ”låg patientpool” med båda reagensen (se tabell 6). Ju lägre CV desto 

bättre uppenbart, men det som eftersträvas är egentligen bara så bra korrelation som 

möjligt sett som Mv över samtliga analysomgångar. CV såg dock bättre ut för dem båda 

i det högre analysområdet för ”kontroll hög”. Förklaring till nämnda höga CV-värden är 

sannolikt att det efter femte analysomgången av mellanserieprecision framkom 

misstanke om en generell ökning av mätvärden över tid, främst med Siemensreagenset, 

varför en extra kalibrering genomfördes med båda reagenserna. Kalibreringen 

resulterade i en markant sänkning av mätutfallet med Siemens reagens, men en tydlig 

höjning av mätutfallet med Dakos. Denna extra kalibrering påverkade främst de båda 

leverantörernas CV-utfall för ”låg patientpool”, genom ovan nämnda markanta 

förändring i nivå på efterföljande analysvärden. Orsaken till nämnda ökning av 

mätvärden över tid för främst Siemens reagens är svår att påfinna. Möjligen har 

reagensens relativt långa förvaring i instrumentet under verifieringsperioden betydelse, 

men denna förvaringstid skall normalt inte innebära ett problem enligt leverantörerna 

(14, 15). 

 

4.4. Patientjämförelser 

De analyserade patientjämförelserna får som förväntat lite olika mätvärden för samma 

patientprov med de använda reagensen. Reagensen har sina ”karaktäristika” och 

instrumentet en viss mätosäkerhet, vilka båda har viss betydelse för resultaten. 

Respektive jämfört reagens följde tidigare uppvisad linjäritet och karaktäristik ganska 

väl genom en förväntad del av den jämförda mätserien. Dakos mätvärden var dock här 

mer konsekventa gentemot Roche än Siemens, genom att nästan till 100 procent ge 

lägre mätvärden (se tabell 7). Siemens mätvärden ”vandrade” istället mellan att vara lite 

lägre eller högre än Roches. Siemens reagens följde dock Roches mätvärden klart bättre 

i det viktiga området runt referensvärdet för U-IgG och här visar sig Dakos ”svaghet” i 

det lägre mätområdet, genom att ge klart lägre värden för i princip samtliga prov. Dakos 

”starka” område förefaller vara främst mellan ca 40-80 mg/L. I detta område och upp 
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till ca 140 mg/L, sannolikt också upp till övre gränsen för där prov ska spädas (se 4.2.), 

följs mätvärden för samtliga reagens åt med relativt god korrelation. Därefter ökar 

spridningen, vilket kan ses som normalt med tanke på de mätområden som 

reagensleverantörerna de facto erbjuder (14, 15, 16) och som ev påverkan av hook-

effekter (20). Siemens uppvisar totalt sett bättre regression och klart bättre värde för 

bias gentemot Roche än Dako gör (se figur 8 och 9), har inga direkt svaga partier inom 

det kliniskt viktigaste delen av mätområdet och förefaller här vara det bästa valet av de 

två verifierade. Även Dako uppnår dock tillräckligt bra resultat här för att kunna 

användas som alternativ till Roche.  

 

Det kan tilläggas att det validerade Rochereagenset de facto uppvisade sämst stabilitet i 

ovan nämnda övre mätområde, med ett flertal dubbelprov som varierade rejält mellan 

dess sammanhörande enkelprov (70-80 % variation), vilket naturligtvis påverkade Mv 

kraftigt. Märkligt är dock att Roche, sett till medelvärden ändå inte avviker lika mycket 

från de andras som därav skulle kunna förväntas (tabell 7). Vid denna relativt höga 

koncentration har detta dock mindre klinisk relevans, eftersom det är högt över 

referensvärdet för då positivt provsvar lämnas. Roches angivna mätområde har också en 

lägre övre gräns än de två verifierade (16), vilket ev kan förklara dess ostabilitet i det 

övre området. 

 

Anmärkningsvärt och intressant är också att den ”utvidgade” jämförande analysen via 

mätvärden med Dakos reagens från Advia 1800 korrelerar fantastiskt bra med 

mätvärden för Siemens reagens från BN Prospec (se figur 10). BN Prospec instrumentet 

med Siemens metod skulle också kunna ses som möjlig att använda för U-IgG mätning i 

rutin, men detta är dock inte lämpligt då dess analystid per prov är för lång 

jämförelsevis och provhanteringen dessutom mera omständlig. 

 

Något oväntat fel har också uppstått vid ett tillfälle. För Siemens reagens i prov 2 bland 

patientjämförelserna i Advia 1800 ses mycket högre värden i båda proven för 

dubbelprovet än vid mätning på samma prov med övriga reagenser (se tabell 7). Några 

fler prov avviker en del, men detta prov avviker alltså rejält, vilket är svårt att förklara. 

Samma prov analyserat med samma Siemens reagens i BN Prospec uppvisar också ett 
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högre mätvärde än övriga, men inte alls till samma nivå. En idé till orsak kan vara att 

just detta patientprov innehåller något som interfererar mer med/påverkar Siemens 

monoklonala reagens mer än övrigas polyklonala (14), men samtidigt också får mindre 

effekt på mätresultatet vid nefelometrisk än turbidimetrisk mätmetod. Aktuellt prov 

hade också en synbart onormal, brunaktig färg, vilket ev kan indikera innehåll av 

interfererande bilirubin, men har dock inte påverkat de andra metoderna på samma sätt. 

Denna avvikelse är dock mycket svårt att nå full klarhet i, men sett till helheten uppvisar 

som nämnts ändå Siemens bättre resultat, så betydelsen av detta enskilda prov är liten 

här. 

 

De sex externa Equaliskontrollerna för jämförelse mellan samtliga reagens i Advia 1800 

och enbart Siemens i BN Prospec uppvisade god korrelation sinsemellan och inga 

extrema variationer/avvikelser kliniskt sett kunde ses (se tabell 8), ej heller jämfört med 

de angivna värdena redovisade i Equalis ”översiktslista” för U-IgG analyser (se 3.2.3). 

 

4.5. Carry-over 

Tydlig carry-over effekt påvisades med båda reagensen i ”L1” och ”L1:2” proven, 

genom en nära nog dubblad uppmätt koncentration. Den lilla skillnaden mellan de två 

reagensens mätvärden beror sannolikt främst på instrumentegenskaper/mätosäkerhet.  

 

Resultatet påvisar att ett U-IgG prov inte får analyseras direkt efter ett S-IgG prov, 

vilket alltså kan inträffa i rutin om inte rätt inställningar/programmering av Advia 1800 

utförs, eller tydliga, fasta som rutiner förhindrar detta. Detta kan dock inte ske i fallet på 

USÖ, eftersom proverna körs batchvis för sig i rutin. 

 

4.6. Analyskostnader och hantering i rutin 

Kostnadsmässigt kan vilken som helst av leverantörerna från verifieringsprocessen 

väljas som ersättare för Roche enligt resultatet. Både Siemens och Dakos reagens är 

tillräckligt bra sett till linjäritet, precision och patientjämförelser, varför det blir den 

leverantör som erbjuder minst hands on-tid och den enklaste hanteringen i rutinarbetet 

som fäller avgörandet för ett slutgiltigt val. Det finns förstås också fler 

reagensleverantörer att välja eller jämföra med, men laboratoriemedicin USÖ har sedan 
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tidigare erfarenhet och samarbete med de i denna verifiering valda, varför just dessa 

användes för jämförelse här. 

 

4.7. Eventuella felkällor  

Oväntade, felaktiga mätvärden för Dakos reagens kunde ses vid vissa analyser av 

inomserieprecision. Orsaken ansågs vara för liten kvarvarande provvolym, vilket 

medförde felaktiga/inga mätvärden. Detta åtgärdades genom att istället analysera prov 

med respektive reagens var för sig i Advia 1800, d v s inte ”beställa” ordrar i 

instrumentet innefattande flera reagens samtidigt, vilket eliminerade risken för 

otillräcklig volym. 

 

4.8. Slutsats 

Verifieringsarbetet påvisar att båda reagensen kan väljas vid utbyte av nuvarande 

validerat reagens för U-IgG i Siemens Advia 1800, att reagenshanteringen också 

förenklas och priset per analys samtidigt sänks betydligt. Genom kortast hands on-tid 

och enklast hantering i rutin blir därför Siemens reagens det slutliga valet här. 

 

4.9. Tackord 

Jag vill avslutningsvis tacka mina handledare, både BMA Gunilla Karlsson med sin 

praktiska expertis och Med Dr sjukhuskemist Anna Böttiger med sina kunskaper i 

verifieringsarbetets teori och härtill hörande statistiska verktyg. Även ett tack till Dr 

Paul Pettersson, som bidragit med bra åsikter och kommentarer. Utan denna hjälp hade 

mitt uppsatsarbete varit omöjligt. 
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Bilaga 1. Godkännande av verifiering för urin-IgG från ansvarig driftschef 
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