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SAMMANFATTNING 

Som svar på bakteriellt orsakade systemiska infektioner och sepsis frisätts prohormonet 

prokalcitonin (PCT) till blodbanan. Analys av plasma-PCT (P-PCT) kan utföras med 

reagenset Elecsys BRAHMS PCT i analysmodulerna cobas® e602 och e411från Roche 

Diagnostics. Analysprincipen är electrochemiluminiscence som bygger på immunanalys 

av sandwichprincip. Syftet med föreliggande studie var att verifiera metoden för analys 

av P-PCT på Roche cobas® e602 och e411 med Elecsys BRAHMS PCT 

(ThermoFischer) samt att göra en hållbarhetsstudie av analyten i originalprovröret. 

Verifieringen gjordes genom mätning av repeterbarhet och precision, samt jämförelse 

av analysresultat från patientprover mot ett annat laboratorium som använder samma 

analysmetod. Hållbarhetsstudien gjordes genom analys av fem patientprover under olika 

tidsintervall 0-24 timmar efter provtagning. Resultaten av repeterbarhetsstudien gav 

variationskoefficientvärdet (CV) 3,5 % på Roche cobas® e602 med kontrollmaterial 

nivå 1 (åsatt värde 0,53 µg/L) och CV 1,3 % för kontrollmaterial nivå 3 (åsatt värde 

24,5 µg/L). På Roche cobas e411 blev CV 2,2 % för nivå 1 och 1,6 % för nivå 3. 

Precisionsstudien gav mellanliggande imprecisions CV-värden mellan 1,2–1,9 % 

(Kontrollmaterial nivå 1 och 3). Patientjämförelserna visade ett linjärt samband 

(r>0,99). Bias tenderade att vara högre vid analysresultat >20 µg/L. Hållbarhetsstudien 

resulterade i en obetydlig minskning av PCT koncentrationen från omedelbar analys 

(0,73; 57,7; 2,4; 0,94; 0,27 µg/L) och efter 24 timmar (0,70; 53,69; 2,21; 0,73; 0,24 

µg/L). Repeterbarheten och precisionen för samtliga instrument bedömdes vara god. 

Patientjämförelserna visade på ett tydligt linjärt samband med låg spridning, både vid 

analys i Kalmar och i Linköping. Hållbarhetsstudien visade acceptabel hållbarhet av 

analyten i originalprovröret. Metoden anses kunna införas på kliniskt kemiska 

laboratorier vid Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Landstinget i Kalmar län.  
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ABSTRACT 
In response to bacterial systemic infections and sepsis, the prohormone procalcitonin 

(PCT) is released to the bloodstream. PCT levels in plasma can be measured using 

Elecsys BRAHMS PCT reagent with cobas® immunoanalyzer modules e602 and e411 

from Roche Diagnostics. The test principle is electrochemiluminiscence immunoassay. 

The aim of this study was to verify the method for measuring plasma levels of PCT with 

Roche cobas® e602 and e411 using Elecsys BRAHMS PCT as well as to do a 

sustainability study of the analyte in the original sample tube. The verification was done 

by measurements of repeatability and precision, and a comparison of assay results from 

patient samples against another laboratory using the same method. The sustainability 

study was done by analyzing five patient samples during different time intervals 0-24 

hours after sampling. The repeatability study gave coefficient of variations (CV %) 

values 3.5 % and 2.2 % with Roche cobas® e602 and 1.3 % and 1.6 % with Roche 

cobas® e411 using quality control level 1 (affixed value 0,53 µg/L) and level 3 (affixed 

value 24,5 µg/L) respectively. The precision study gave CV% values between 1.2-1.9 % 

(quality control level 1 and 3). The patient comparison study showed linear regression 

(r>0,99). Bias tended to be higher on assay results >20 µg/L. The sustainability study 

resulted in a slight decrease of the plasma PCT level from immediate analysis (0.73; 

57.78; 2.41; 0.94; 0.27 µg/L) to analysis after 24 hours (0.70; 53.69; 2.21; 0.73; 0.24 

µg/L). The repeatability and precision was considered to be good. Patient comparisons 

showed a clear linear relationship with little distribution between the values, both in 

Kalmar and in Linköping. The sustainability study showed an acceptable sustainability 

of the analyte in the original sample tube. This method is considered accurate and will 

be introduced to the laboratories of Clinical Chemistry and Transfusion Medicine at 

county council of Kalmar.    
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1. INTRODUKTION 

1.1 Sepsis  

Definitionen av sepsis är ett dynamiskt tillstånd som kan leda till cirkulationskollaps, 

multiorgansvikt och död, med eller utan bakteriemi (1). Sepsis delas in i tre olika 

tillstånd – sepsis, svår sepsis och septisk chock. Sepsis orsakas i de flesta fall av 

bakterier som tagit sig in i blodbanan via infektion i lungorna, njurarna, bukhålan 

hjärnhinnorna, skelettet eller lederna. Det inflammatoriska svaret från kroppen påverkar 

blodkärlens genomsläpplighet, detta leder till att vätska läcker ut från blodbanan. 

Blodtrycket sänks och syretillförseln till organen blir sämre. Hjärtfunktionen och 

lungfunktionen kan försämras och koagulationsfaktorer kan i sin tur aktiveras och 

orsaka både blödningar och proppar. Tillstånden är allvarliga och dödligheten är ungefär 

15 %. Behandling ska sättas in så fort som möjligt och består av bland annat antibiotika 

och intravenös vätska (2).  

 

 

1.2 Prokalcitonin som biomarkör  

Prokalcitonin (PCT) är ett prohormon som frisätts till blodbanan från neuroendokrina 

celler som återfinns bland annat i lungor, thyroidea och pancreas. Frisättningen sker 

som svar på bakterieorsakade infektioner och ett stort kliniskt användningsområde är 

sepsisdiagnostik (3).  

 

 

PCT och kalcitonin kodas av genen CALC-I, men verkar och frisätts under olika 

omständigheter. PCT är ett 114 till 116 aminosyror långt prohormon som frisätts vid 

inflammatoriska tillstånd (4). Kalcitonin i sin tur är ett 32 aminosyror långt 

peptidhormon som är involverat i kalciumhomeostasen. Frisättningen av PCT är kraftigt 

reglerad och sker i flera steg. Vid bakterieinducerade infektioner, omfattande 

vävnadsskador eller sepsis aktiveras monocyter som adhererar. De aktiverade 

monocyterna producerar PCT, något som pågår i 3-5 timmar. PCT fungerar lokalt som 

kemokin och lockar fler aktiverade monocyter till vävnaden. Denna reaktion är 

tidsberoende och upphör efter några timmar. Andra verkningsmekanismer är bland 

annat att PCT påverkar uttycket av CD11b på neutrofila granulocyter och monocyter, 

vilket påverkar medelartärtrycket, hjärtindex, pH och kreatininclearance.  

PCT modulerar även frisättningen av kväveoxidsyntas som i sin tur spelar en roll i 

vasodilation av glatt muskulatur (4, 5).   

 

 

PCT beskrevs som en sepsismarkör första gången år 1993 (6) och har idag visats ha en 

hög känslighet vid diagnostik av sepsis. Förhöjda plasmahalter av PCT (P-PCT) kan 

påvisas redan två till fyra timmar efter sepsisdebuten och det högsta värdet nås efter 24-

48 timmar. Koncentrationen av P-PCT hos friska individer är <0,1 µg/L. P-PCT <0,5 

µg/L anses representera låg risk för sepsis och P-PCT >2,0 µg/L anses representera hög 

risk för sepsis. Rekommenderade cutoff-värden för bedömning av P-PCT är <0,5 µg/L 

och >2,0 µg/L (4). Värden av P-PCT mellan 0,1 µg/L och 0,5 µg/L kan vara svåra att 
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tolka och upprepad provtagning kan därför vara av värde. Efter att P-PCT har nått 

toppvärdet sjunker den cirkulerande PCT-koncentrationen med 50 % på ett till ett och 

ett halvt dygn. För behandling av sepsis är det viktigt att behandling sätts in i ett tidigt 

stadie och komplikationer som organdysfunktion tyder på att sjukdomen redan har 

fortskridit. Genom att mäta P-PCT kan systemiska inflammationer och sepsis bekräftas 

tidigt, vilket är av stor betydelse för patientens prognos (3, 7).  

 

 

P-PCT kan även användas för att vägleda antibiotikaterapi. För patienter som ofta 

återfaller i infektioner såsom pneumonier eller patienter med försämring av kroniskt 

obstruktiv lungsjukdom (KOL), kan analys av prokalcitonin användas för att ge 

vägledning om behov av tidig antibiotikabehandling (8). Nivån av P-PCT kan även 

användas för att vägleda antibiotikaterapi vid behandling av kritiskt sjuka patienter på 

intensivvårdsavdelningar, med målet att kunna följa antibiotikabehandlingen och sätta 

ut empirisk behandling i större utsträckning. Studier har visat att 

antibiotikaanvändningen och antalet vårddagar kan minskas då P-PCT används som 

komplement i behandlingen (3, 7, 8). 

 

 

1.2.1 PCT i jämförelse med CRP  

C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein som liksom PCT ökar vid systemiska 

infektioner. Förhöjda plasmahalter (referensintervall <5 mg/L) (9) av CRP kan påvisas 

efter sex timmar och en topp nås efter 48 timmar. CRP har sedan länge haft en stark 

ställning inom svensk sjukvård och används som markör för bakteriell infektion (9). 

Fördelarna med att analysera PCT jämfört med CRP är att PCT har en snabbare 

dynamik och att har visats vara mer specifik och ha en högre känslighet vid bakteriella 

infektioner och sepsis än CRP. Analys av PCT har dock en mer begränsad klinisk 

erfarenhet och är mer kostsam än analys av CRP (10).  

 

 

1.2.2 Analysmetoder för mätning av PCT  

Biomarkören PCT kan mätas med reagenset BRAHMS PCT (ThermoFischer), som är 

tillgängligt via ett flertal olika reagensleverantörer för att vara kompatibelt med olika 

automatiserade immunkemiska analyssystem (BRAHMS KRYPTOR®, LIAISON®, 

ADVIA Centaur®, Roche Elecsys® och VIDAS®).  

Det finns även en patientnära metod (BRAHMS PCT direct) och en manuell metod 

(BRAHMS PCT LIA). Analystiden varierar från under halvtimman till ett par timmar 

och detektionsgränsen börjar på 0,02 µg/L hos de känsligare metoderna. En av de mest 

känsliga metoderna är BRAHMS KRYPTOR®, där mätprincipen är Time Resolved 

Amplified Cryptate Emission (TRACE). Metoden har ett mätintervall mellan 0,02-50 

µg/L utan spädning och 0,02-5000 µg/L med automatisk spädning (4).  
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1.3 Roche  cobas® e602 och e411  

1.3.1 Analysprincip  

Roche Diagnostics (Mannheim, Tyskland) har utvecklat modulplattformen cobas 

immunoassay analyzer, där cobas® e602 och e411 är två av modulerna som ingår i 

konceptet. Modulen e602 är anpassad för stora mängder prover, medan e411-modulen 

är anpassad för ett färre antal prover, analyserna går däremot till på samma sätt i de 

båda modulerna. Den mätprincip som används i e602 och e411 är 

electrochemiluminiscens (ECL) i kombination med immunkemisk analys av sandwich-

princip (11). I reagenskiten finns en biotinylerad antikropp och en antikropp märkt med 

ruteniumkomplexet tris (2,2-bipyridyl) ruthenium (II)-komplex (Ru(bpy)2+
3). Prov och 

reagens inkuberas i 37°C och om analyten är närvarande i provet bildas ett antikropp-

analyt-antikropp-komplex, se figur 1. Efter inkubering tillsätts streptavidintäckta 

mikropartiklar som binder till biotinet på den ena antikroppen (11, 12).  

 

 
Figur 1. Immunreaktion av sandwich-princip.  Biotinylerade antikroppar och antikroppar märkta med 

ruteniumkomplex binder till analyten. Vidare tillsätts streptavidinmärkta paramagnetiska mikropartiklar 

som binder till biotinet på den biotinylerade antikroppen. Illustration: Emma Leonardsson. Kalmar: 2015.  

 

Mikropartiklarna är magnetiska och hela komplexet med antikroppar och analyt kan 

fångas upp magnetiskt på ytan av en elektrod, även kallad mätcell. Övriga substanser 

kan tvättas då bort med systembufferten ProCell (Roche Diagnostics) som innehåller 

Tripropylamin (TPA). Den elektriska spänningen i mätcellen gör att 

ruteniumkomplexen oxideras från (Ru(bpy)2+
3) till (Ru(bpy)3+

3). Även TPA oxideras, 

men avger snabbt en proton och en fri radikal bildas. Denna radikal reagerar med 

(Ru(bpy)3+
3) och bildar en exciterad form av (Ru(bpy)2+

3). Ruteniumkomplexen återgår 

därefter till ursprungstillståndet och avger i samband med detta kemiluminiscent 

emission. Ljuset kan mätas med en fotomultiplikator. Resultaten räknas ut kvantitativt 

utifrån kalibreringskurvor. En masterkurva med fem punkter erhålls från 

reagensleverantören. Utöver masterkurvan skapas instrumentspecifika 

kalibreringskurvor med två punkter vid kalibrering av reagenset i instrumentet (11, 12). 
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1.4 Elecsys BRAHMS PCT från ThermoFischer 

Roche cobas® e tillsammans med reagenskitet BRAHMS PCT från ThermoFischer 

utgör en av de automatiserade immunkemiska metoderna för mätning av humant P-

PCT. Mätintervallet är 0,02-100 µg/L enligt den nedre detektionsgränsen och det högsta 

värdet på masterkurvan. Resultat över mätområdet kan spädas manuellt med PCT-

negativt humanserum/-plasma. En studie som utfördes med reagenset gav normalvärdet 

0,046 µg/L efter analys av 492 till synes friska män och kvinnor (12).   

 

 

1.5 Validering och verifiering av metod  

Metoder som används rutinmässigt i ackrediterad verksamhet ska alltid vara validerade. 

Vid validering kontrolleras specifiteten för metoden, det vill säga att den mäter det som 

är avsett, och vid verifiering bekräftas det att metoden fungerar på specificerat sätt. Om 

valideringen är utförd räcker det att metoden verifieras innan den införs i verksamheten 

på ett laboratorium. Detta kan göras genom mätning av repeterbarhet, precision samt 

patientjämförelser mot ett annat laboratorium. Repeterbarhet undersöks för att ta reda på 

om det föreligger en signifikant skillnad mellan identiska prover som analyserats med 

samma metod under ett kort tidsintervall, i detta fall inom en timma. Precision 

undersöks för att ta reda på om provningsresultat visar en större spridning än förväntat 

under mätning i flera dagar. Patientjämförelser görs bland annat för att studera det 

linjära sambandet mellan två metoder/laboratorium samt för att undersöka riktigheten 

för metoden (13, 14) 

 

 

1.6 Analytens stabilitet  

Analysresultatet som erhålls står för den mängden av analyten som finns i provet vid 

tidpunkten för analys. Substanser kan oxideras, reduceras, hydrolyseras, brytas ner eller 

bildas i provröret efter provtagning. Det är därför av värde att veta hur stabil analyten är 

i originalprovröret för att vara säker på att analysresultatet avspeglar den faktiska halten 

av analyten hos patienten (14). PCT är enligt litteraturen stabil i blodprover i jämförelse 

med andra analyter av liknande biokemisk struktur. Detta innebär att P-PCT-prover kan 

tas i samband med andra rutinprover utan behov av speciell hantering eller transport. En 

studie med avseende på preanalys av P-PCT (provtagningsteknik, antikoagulantia, 

transport, förvaring) har visat att ingen signifikant skillnad mellan olika 

provtagningstekniker (venöst/arteriellt) eller upprepad frysning och upptining av prover 

påvisades. Däremot rekommenderas standardiserade preanalytiska förhållanden för att 

undvika synergi mellan flera faktorer samt för att PCT-koncentrationen i proverna ska 

vara så representativ som möjligt (15).   

 

 

1.7 Syfte  

Klinisk kemi och transfusionsmedicin vid Landstinget i Kalmar län har för avsikt att 

införa en metod för mätning av P-PCT. Syftet med studien var därför att verifiera 
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metoden för analys av P-PCT på de existerande immunkemiinstrumenten Roche cobas® 

e602 och e411 med det immunkemiska reagenset Elescys BRAHMS PCT från 

ThermoFischer, samt att göra en hållbarhetsstudie av analyten i originalprovröret.  

 

 

 

 

2. MATERIAL OCH METOD 

2.1 Kontrollmaterial  

Kontrollmaterialet som användes till dessa studier var MAS® Omni immune pro i nivå 1 

(låg kontroll) och 3 (hög kontroll) från ThermoFischer, Waltham, Massachusetts, USA. 

Kontrollerna levererades frysta (-20 °C) och efter upptining förvarades de i kylskåp (2-8 

°C). I tabell I nedan presenteras åsatta värden samt det kontrollintervall som tagits fram 

av leverantören (16).  

 

Tabell I Åsatta värden för P-PCT samt kontrollintervall för kontrollerna MAS Omni immune pro 

nivå 1 och 3. Enhet µg/L. 

 Åsatt värde Kontrollintervall 

Nivå 1 

Nivå 3 

0,53 0,42-0,64 

24,5 19,6-29,4  

 

 

 

2.2 Provmaterial till patientjämförelser  

Frysta plasmaprover, 15 prover med P-PCT under referensintervallet (<0,5 µg/L) och 

28 prover med P-PCT över referensintervallet, från patienter med okänd anamnes, ålder 

och kön erhölls från laboratoriet för Klinisk kemi vid Universitetssjukhuset i Linköping. 

Proverna var tagna venöst i litiumheparinrör med separationsgel. I Linköping användes 

reagenset Elecsys BRAHMS PCT (Thermo Fisher) för analys på Roche cobas® e602, 

Roche Diagnostics, Mannheim, Tyskland. Proverna förvarades frysta vid -20 °C fram 

till analys. Enligt reagensleverantören är plasman hållbar i 24 timmar i kylskåp eller tre 

månader i -20°C (12).  

 

 

2.3 Provmaterial till hållbarhetsstudie 

Blodprover från fem patienter (varav tre kvinnor och två män) med okänd anamnes och 

med en plasmakoncentrationen av CRP mellan 160-260 mg/L, erhölls från 

infektionsavdelningen vid Länssjukhuset i Kalmar. Proverna var tagna venöst i 

litiumheparinrör med separationsgel. Efter ankomst till laboratoriet centrifugerades 

proverna i tio minuter vid 2000 g (9). Det var viktigt att proverna hade förhöjda halter 

av P-PCT och därför valdes prover från patienter med förhöjda halter av P-CRP 

(referensintervall <5 mg/L), (17).  
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2.4 Roche cobas® e602 och e411  

I denna studie användes en Roche cobas® e602-modul och en e411-modul. För varje 

analys användes 30 µL plasma. Total analyslängd var 18 minuter (37 °C) och 

mätintervallet för P-PCT var 0,02-100 µg/L (12).  

 

 

2.5 Reagens 

Elecsys BRAHMS PCT användes i studien. I reagenset fanns monoklonala 

biotinylerade PCT-antikroppar (2,0 mg/L), monoklonala PCT-antikroppar märkta med 

ruteniumkomplex (5,6 mg/L) samt streptavidintäckta paramagnetiska mikropartiklar 

(0,72 mg/mL). Antikropparna var från mus och riktade mot olika epitoper på humant 

PCT. I reagenskitet ingick kalibratorerna PCT calibrator 1 och 2. Kalibratorerna 

innehöll 0,10 µg/L respektive 54 µg/L PCT i humanserummix. Kalibratorerna 

rekonstruerades med 4,0 mL avjonat vatten (12). 

 

 

2.6 Analys med electrochemiluminiscence  

Analyserna utfördes helautomatiskt i instrumenten Roche cobas® e602 och e411. 

Plasma aspirerades och inkuberades med biotinylerade antikroppar och antikroppar 

märkta med ruteniumkomplex. Vidare tillsattes streptavidintäckta paramagnetiska 

mikropartiklar. Reaktionsblandningen överfördes till en mätkyvett där mikropartiklarna 

fångades upp på en elektrod. Obundna substanser tvättades bort med systembufferten 

ProCell (Roche Diagnostics) och en spänning applicerades på elektroden, varpå 

kemiluminiscent emission uppstod. Denna mättes med fotomultiplikator. Kvantifiering 

gjordes via en instrumentspecifik kalibreringskurva i två punkter som var konstruerad 

efter den reagensspecifika masterkurva som erhölls från reagensleverantören. Den 

instrumentspecifika kalibreringskurvan erhölls via kalibrering med PCT calibrator 1 och 

2. För att säkerställa att metoden fungerade kalibrerades och kontrollanalyserades 

reagenset med PCT calibrator 1 och 2 samt kontrollnivå 1 och 3. De prover som erhöll 

PCT-värden över mätområdet (>100 µg/L) späddes manuellt med PCT-negativ 

humanplasma i förhållandet 1:4 (11, 12).  

 

 

2.7 Repeterbarhets- och precisionsstudier samt patientjämförelser  

Repeterbarheten undersöktes genom analys av PCT i 20 replikat av kontrollnivå 1 och 3 

i en serie. Precisionen undersöktes genom analys av PCT i sex replikat av kontrollnivå 1 

och 3 i fem dagar. Patientjämförelserna gjordes genom analys av PCT i proverna från 

Linköping. Samtliga prover och replikat analyserades på båda instrumenten.  

 

 

2.8 Hållbarhetsstudie  

Två prover för analys från respektive patient erhölls. Det ena provet analyserades 0, 4, 8 

och 12 timmar efter provtagning och förvarades under tiden i rumstemperatur. Det 

andra provet förvarades i kylskåp och analyserades efter 24 timmar. Differensen mellan 
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högsta och lägsta uppmätta värdet av P-PCT hos samma patient beräknades i procent. 

Analyserna utfördes på Roche cobas® e411. 

 

 

2.9 Statistik  

Samtliga statistiska beräkningar gjordes i Microsoft Excel 2010. Medelvärde (Mv), 

standardavvikelse (SD) och variationskoefficient (CV %) beräknades. Medelvärde 

beräknades enligt formeln 𝑀𝑣 =
∑ 𝑥

𝑛
, standardavvikelse beräknades enligt formeln 

√
∑(𝑥−𝑚)2

𝑛
 och variationskoefficienten beräknades enligt 𝑀𝑣 =

∑ 𝑥

𝑛
. Mallen EP 9-A från 

Clinical laboratory standards institute (CLSI) användes till patientjämförelsestudien 

(18). Differensen mellan instrumenten beräknades och presenterades i en linjär kurva. 

Graden av det linjära sambandet bestämdes med Pearsons korrelationskoefficient (r). 

Denna beräknades genom kvadratroten ur determinationskoefficienten (r2). Bias 

beskriver systematiska avvikelser från referensmetoden. Samstämmigheten mellan 

metoderna undersöktes genom analys av sant positiva och sant negativa analysresultat 

erhållna vid respektive laboratorie (19).  

 

 

2.10 Etik 

Allt provmaterial som användes i studien var avidentifierat och samtliga prover 

kasserades efter analys. Avidentifieringen gjordes för att skydda patienternas identitet 

och för att upprätthålla sekretessen som de är berättigade till enligt 

patientsäkerhetslagen (20).  

 

 

 

 

 

3. RESULTAT 

3.1 Repeterbarhet 

3.1.1 Roche cobas® e602  

Repeterbarheten undersöktes genom analys av P-PCT i 20 replikat av den låga och den 

höga kontrollnivån i serier. Analys av den låga kontrollnivån gav CV 3,5 % och analys 

av den höga kontrollnivån gav CV 1,3 % vid analys på Roche cobas® e602. Mv, SD och 

CV% presenteras i tabell II och rådata i bilaga I, tabell V. Samtliga uppmätta värden  

låg inom det enligt leverantören godkända kontrollintervallet som presenterades i tabell 

I. 

 

 

3.1.2 Roche cobas® e411  

Repeterbarheten undersöktes genom analys av P-PCT i 20 replikat av den låga och den 

höga kontrollnivån i serier. Analys av den låga kontrollnivån gav CV 2,2 % och analys 

av den höga kontrollnivån gav CV 1,6 %, vid analys på Roche cobas® e411. Mv, SD 
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och CV% presenteras i tabell II och rådata i bilaga I, tabell VI. Samtliga uppmätta 

värden  låg inom det enligt leverantören godkända kontrollintervallet som presenterades 

i tabell I. 

 

 

 
Tabell II Repeterbarhet för PCT analyserad på Roche cobas® e602 och e411 med två kontrollnivåer. Varje 

kontrollnivå analyserades 20 gånger på respektive instrument. Enhet µg/L.  

 Instrument  Mv SD CV % 

Låg kontroll (0,53) e602 0,54 0,02 3,5 

e411 0,54 0,01 2,2 

Hög kontroll (24,5) e602 24,5 0,31 1,3 

e411 24,7 0,39 1,6 

 

 

 

 

3.2  Precision  

Den mellanliggande precisionen undersöktes genom analys av P-PCT i sex replikat av 

den höga och den låga kontrollnivån under fem dagar. Analys på Roche cobas® e602 

gav CV 1,8 % för den låga kontrollen och CV 1,3 % för den höga kontrollen. Analys på 

Roche cobas® e411 gav CV 1,9 % för den låga kontrollen och CV 1,2 % för den höga 

kontrollen. Mv, SD och CV% presenteras i tabell III och rådata i bilaga II, tabell VII 

och VIII. Samtliga uppmätta värden  låg inom det enligt leverantören godkända 

kontrollintervallet som presenterades i tabell I. 

 

 
Tabell III Mellanliggande precision vid analys av P-PCT i två kontrollnivåer på Roche cobas® e602 och e411 i 

Kalmar. Enhet µg/L. 

 Instrument  Mv SD CV % 

Låg kontroll (0,53) e602 0,55 0,01 1,8 

e411 0,54 0,01 1,9 

Hög kontroll (24,5) e602 24,6 0,33 1,3 

e411 24,5 0,28 1,2 

 

 

 

 

3.3 Patientjämförelser  

3.3.1 Roche cobas® e602 i Linköping och Roche cobas® e602 i Kalmar  

Jämförelsen av analysresultat mellan Roche cobas® e602 i Linköping och i e602 i 

Kalmar gav korrelationskoefficienten (r) 0,99. Det fanns möjligen en mer positiv bias 

bland värden >20 µg/L än värden <20 µg/L, se figur 3. Inget prov blev falskt positivt 

eller falskt negativt vid analys på det andra laboratoriet/instrumentet. För samtliga 

uppmätta värden se bilaga III, tabell IX.  
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Figur 2: A visar samtliga uppmätta värden av P-PCT (n=36) i patientjämförelsen. B visar uppmätta resultat 

<20 µg/L (n=28). Resultaten >20 µg/L togs bort för att tydligare visa spridningen bland de lägre resultaten.  

 

 

 

 

   
Figur 3: Bias av P-PCT mellan Roche cobas® e602 i Linköping och e602 i Kalmar. A visar resultat <20 µg/L 

(n=28) och B visar resultat >20 µg/L (n=8). 

 

3.3.2 Roche cobas® e602 i Linköping och Roche cobas® e411 i Kalmar  

Jämförelsen av analysresultat mellan Roche cobas® e602 i Linköping och Roche cobas® 

e411 i Kalmar gav korrelationskoefficienten (r) 0,99, se figur 4. Bias var något positiv 

då några av värdena var högre vid analys med Roche cobas® e411 i Kalmar än vid 

analys med Roche cobas® e602 i Linköping, se figur 5. Inget prov blev falskt positivt 

eller falskt negativt vid analys på det andra laboratoriet/instrumentet. För samtliga 

uppmätta värden se bilaga III, tabell X.  
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Figur 4: A visar samtliga uppmätta värden (n=36) vid analys av P-PCT vid patientjämförelsen. B visar 

uppmätta resultat <20 µg/L (n=28). Resultaten >20 µg/L togs bort för att tydligare visa spridningen bland de 

lägre resultaten.  

 

 

 

   

Figur 5: Bias av P-PCT mellan Roche cobas® e602 i Linköping och e411 i Kalmar. A visar resultat <20 µg/L 

(n=28) och bild B visar resultat >20 µg/L (n=8).  

 

 

3.3.3 Jämförelse mellan Roche cobas® e602 och e411 i Kalmar  

Jämförelsen av analysresultat mellan Roche cobas® e602 och e411 i Kalmar gav 

korrelationskoefficienten (r) 0,99, se figur 6. Bias var negativ då några av värdena var 

lägre vid analys med Roche cobas® e411 än e602 i Kalmar. Det fanns en mer avvikande 

bias bland värden >20 µg/L än värden <20 µg/L, se figur 7. Inget prov blev falskt 

positivt eller falskt negativt vid analys på det andra laboratoriet/instrumentet. För 

samtliga uppmätta värden se bilaga III, tabell XI.  
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Figur 6: A visar samtliga uppmätta värden (n=36) vid analys av P-PCT vid patientjämförelsen. B visar 

uppmätta resultat <20 µg/L (n=28). Resultaten > 20 µg/L togs bort för att tydligare visa spridningen bland de 

lägre resultaten.  

 

 

     

Figur 7: Bias av P-PCT mellan Roche cobas® e602 och e411 i Kalmar. A visar resultat <20 µg/L (n=28) B visar 

resultat >20 µg/L (n=8).  

 

 

3.4 Hållbarhetsstudie av P-PCT 

Resultaten av hållbarhetsstudien för analys av P-PCT visade att den högsta uppmätta 

skillnaden mellan två analysresultat från samma patient var 22 % (tabell IV). Ett värde 

avvek från de övriga och det uppmättes efter att provet förvarats 24 timmar i kylskåp 

(0,94 µg/L vid 0 timmar och 0,73 µg/L vid 24 timmar). Övriga differenser varierade 

mellan 4,1–14,8 % (tabell IV). Samtliga uppmätta resultat återfinns i tabell IV. 
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Tabell IV P-PCT analyserat efter 0, 4, 8, 12 och 24 timmar, samt procentuell differens mellan högsta och 

lägsta uppmätta värdet, hos respektive patient. De prov som analyserades efter 24 timmar hade förvarats i 

kylskåp (2-8 °C), övriga prover i rumstemperatur. Enhet µg/L. 

Patient PCT 0 h PCT 4 h PCT 8 h PCT 12 h PCT 24 h % 

1 0,73 0,70 0,73 0,71 0,70 4,1  

2 57,78 56,17 55,04 53,69 55,48 7,0 

3 2,41 2,27 2,28 2,21 2,21 8,2 

4 0,94 0,88 0,89 0,88 0,73 22,3 

5 0,27 0,24 0,25 0,23 0,24 14,8 

 

 

 

 

 

4. DISKUSSION 

Syftet med studien var att verifiera metoden electrochemiluminiscence på Roche cobas® 

e602 och e411 med reagenset Elecsys BRAHMS PCT för mätning av P-PCT samt att 

göra en hållbarhetsstudie av analyten i originalprovröret. Metoden används bland annat 

på universitetssjukhuset i Linköping och ska snart även införas på klinisk kemi och 

transfusionsmedicin vid Landstinget i Kalmar län.  

 

 

Repeterbarheten vid analys av P-PCT var god då det inte skiljde signifikant mellan de 

uppmätta värdena hos någon av kontrollnivåerna eller något av instrumenten. 

Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket de uppmätta värdena avviker från 

medelvärdet (18). Spridningen inom de uppmätta resultaten av båda kontrollnivåerna 

(åsatt värde 0,53 respektive 24,5 µg/L) uppvisade låga standardavvikelser och därmed 

en låg spridning (SD 0,01-0,02 respektive 0,31–0,39 µg/L). Variationskoefficienten var 

låg vid samtliga mätningar (1,3–3,5 %), vilket innebar att mätnoggrannheten var hög. 

Det är viktigt att ha en liten spridning och en hög mätnoggrannhet nära det kliniska 

cutoff-värdet (<0,5 och >2,0 µg/L) eftersom det har stor betydelse för patientens vidare 

behandling (21). 

 

 

Vid precisionsstudien uppvisades låga standardavvikelser, vilket innebar låg spridning 

mellan analysresultaten. Detta i sin tur innebar även att variationskoefficienten var låg 

(CV 1,8 respektive 1,3 % för den låga respektive höga kontrollen vid mätning på cobas 

e602 och CV 1,9 och 1,2 % för den låga respektive höga kontrollnivån vid mätning på 

cobas e411). Liten variation från medelvärdet och hög mätnoggrannhet uppvisades. 

Detta gav en god överensstämmelse mellan analysresultaten under flera dagar (19).  

 

 

Jämförelserna av patientresultaten mellan de olika laboratorierna visade ett linjärt 

samband. Korrelationskoefficienten skulle ligga nära 1, vilket den gjorde för alla 

patientjämförelsestudier (0,99 för samtliga studier). Bias innebär systematisk avvikelse 
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och bias varierade något mellan de olika instrumenten. För merparten av 

analysresultaten var spridningen låg och värdena hamnade nära 0, men överlag verkade 

det som att värdena avvek mer från 0 då resultaten var >20 µg/L. Analysresultaten som 

hamnade över den övre mätgränsen (>100 µg/L) späddes manuellt med PCT-negativ 

humanplasma. Spädning av prover ger en naturlig felkälla. Inga analysresultat blev 

falskt positiva eller falskt negativa vid analys i Kalmar jämfört med Linköping, utan 

samstämmigheten mellan analysresultaten var 100 % (20). I en tidigare studie (23) där 

metoden med reagenset BRAHMS PCT sensitive och instrumentet KRYPTOR jämförts 

med den i denna studie använda metoden Elecsys BRAHMS PCT Roche cobas e602, 

uppvisades en överensstämmelse på 95,1 % vid cutoff-värdet 0,5 µg/L.   

 

 

Hållbarhetsstudien visade att analyten hade förhållandevis god stabilitet i 

originalprovröret även i rumstemperatur. Enligt reagenstillverkaren är analyten hållbar 

24 timmar vid förvaring i kylskåp 2-8 °C, men denna studie gav indikationer på att 

analyten var stabil även i rumstemperatur (12). Hos en av patienterna visades en 

procentuell minskning om ca 22 %, uppmätt efter att provet förvarats i kyla (2-8°C) i 24 

timmar. Även om detta kan låta mycket skulle det inte ha någon klinisk betydelse för 

patienten (0,94 µg/L vid 0 timmar i rumstemperatur och 0,73 µg/L vid 24 timmar i 2-

8°C). Standardavvikelse och variationskoefficient beräknades inte i hållbarhetsstudien 

då antalet mätvärden var <20 stycken. Prover från patienter med förhöjt P-CRP (>5 

mg/L) valdes då det finns studier som visat att P-CRP och P-PCT utsöndras under 

liknande omständigheter (24). Av etiska skäl begränsades antalet patienter som deltog 

till fem stycken.  

 

 

Interferenser så som högdos-”hook”-effekt kan förekomma hos immunkemiska analyser 

då mängden antigen är mycket hög i förhållande till antikropparna i reagenset. Det leder 

i sin tur till att ett prov som egentligen har en mycket hög halt av analyten felaktigt kan 

få ett normalt eller lågt värde. För denna metod föreligger enligt tillverkaren ingen 

högdos-”hook”-effekt på prover med PCT-koncentrationer upp till 1000 µg/L (12, 25).  

 

 

PCT är en specifik markör för bakteriella infektioner (24). Förhöjda halter av PCT kan 

dock förekomma även vid andra tillstånd. Exempelvis under de första dagarna efter 

allvarliga trauman, brännskador eller operationer; leversvikt, njurinsufficiens eller 

allvarlig pankreatit. Nyfödda barn kan ha förhöjda halter under de första dagarna. 

Kännedom om andra tillstånd som kan leda till förhöjda PCT-halter kan göra tolkningen 

av PCT-halter mer tillförlitlig (4). Idag skickas de PCT-prover som tas i Kalmar län till 

Laboratoriemedicin i Skåne, där analys utförs med Roche cobas® och Elecsys 

BRAHMS PCT. Antalet prover som skickas är inte stort eftersom att detta är en analys 

där ett snabbt provsvar i allmänhet är betydelsefullt (26).   
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Ett problem med användandet av PCT som markör för sepsis och antibiotikavägledning 

är den begränsade kliniska erfarenheten. I Schweiz utfördes en studie som visade att 

PCT-guidad antibiotikaterapi markant minskade användningen av antibiotika för 

behandling av luftvägsinfektioner (27). Under studien var det dock endast 53 av de 345 

tillfrågade läkarna som tackade ja till att delta.  Studien visade en 72-procentig 

minskning i utskrivandet av antibiotika jämfört med vid standardterapi, och detta utan 

att påverka patientens hälsa negativt. Denna minskning i antibiotikaanvändning skulle 

enligt studien kunna uppnås med endast 1-2 mätningar av P-PCT. En analys av P-PCT 

vid klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar län kostar 230-280 kr (17). Detta kan 

verka dyrt i jämförelse med att en analys av P-CRP endast kostar 15-18 kr (17) vid 

samma laboratorie, men genom att minska andra hälsorelaterade kostnader, såsom 

antibiotika, andra analyser (exempelvis P-CRP), eventuell sjukhusvistelse, kostnader för 

att behandla eventuella biverkningar från antibiotikan samt långsiktiga kostnader som 

den ökade antibiotikaresistensen, kan det i slutändan bli mer kostnadseffektivt än 

traditionell behandling (27).  

 

 

4.1 Slutsats 

Metoden för mätning PCT visade att repeterbarheten på Roche cobas® e602 och e411 

med reagenset Elecsys BRAHMS PCT var god. Precisionsstudien visade upp god 

precision och en låg variationskoefficient. Samtliga medelvärden för kontrollmaterialet 

hamnade nära åsatta värden. Patientjämförelserna visade på ett tydligt linjärt samband 

mot referensmetoden och spridningen av värdena var förhållandevis liten. 

Samstämmigheten mot referensmetoden Elecsys BRAHMS PCT Roche cobas i 

Linköping blev nära 100 %. Hållbarhetsstudien uppvisade en acceptabel hållbarhet i 

originalprovröret. Metoden för mätning av P-PCT har hög precision och införandet av 

metoden kan ge en ökad patientnytta. Metoden anses kunna införas på laboratorierna för 

klinisk kemi i Kalmar län. 
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BILAGOR 

Bilaga I – Repeterbarhet 

Tabell V Uppmätta värden vid analys av P-PCT för studie av repeterbarhet på Roche cobas® e602. 

Repeterbarheten mättes med två kontrollnivåer där respektive kontrollnivå analyserades 20 gånger i en serie. 

Enheten är µg/L.  

Nr Låg kontroll Hög kontroll 

1 0,55 24,2 

2 0,55 24,3 

3 0,54 24,4 

4 0,53 24,7 

5 0,54 24,7 

6 0,54 24,4 

7 0,55 24,1 

8 0,53 24,5 

9 0,53 24,9 

10 0,54 24,8 

11 0,55 24,3 

12 0,54 24,3 

13 0,47 24,7 

14 0,55 24,9 

15 0,55 24,0 

16 0,54 25,0 

17 0,55 24,7 

18 0,56 24,0 

19 0,56 24,4 

20 0,54 24,1 

   

Mv 0,54 24,5 

SD 0,0187 0,3094 

Mv + 2SD 0,5778 25,1007 

Mv - 2SD 0,5029 23,8633 

Mv + 3SD 0,5965 25,4101 

Mv - 3SD 0,4842 23,5539 

CV % 3,4608 1,2637 

   

Antal 20 20 

   

Min 0,47 24,0 

Max 0,56 25,0 

   

Åsatt enl insert 0,53 24,5 

 

 



  
 

 

 

 
Tabell VI Uppmätta värden vid analys av P-PCT för studie av repeterbarhet på Roche cobas® e411. 

Repeterbarheten mättes med två kontrollnivåer där respektive kontrollnivå analyserades 20 gånger i en serie. 

Enheten är µg/L 

Nr Låg kontroll Hög kontroll 

1 0,55 24,9 

2 0,55 25,0 

3 0,53 24,3 

4 0,54 24,8 

5 0,54 24,8 

6 0,55 24,5 

7 0,55 25,1 

8 0,52 24,5 

9 0,54 24,9 

10 0,55 24,4 

11 0,564 24,3 

12 0,54 24,6 

13 0,53 24,2 

14 0,53 25,1 

15 0,54 25,0 

16 0,56 24,9 

17 0,54 24,0 

18 0,53 24,6 

19 0,54 25,3 

20 0,56 25,5 

   

Mv 0,54 24,7 

SD 0,0116 0,3883 

Mv + 2SD 0,5651 25,5040 

Mv - 2SD 0,5186 23,9510 

Mv + 3SD 0,5768 25,8923 

Mv - 3SD 0,5069 23,5627 

CV % 2,1483 1,5702 

   

Antal 20 20 

   

Min 0,52 24,0 

Max 0,56 25,5 

   

Åsatt enl insert 0,53 24,5 

 

  



  
 

 

 

Bilaga II – Mellanliggande precision  

 
Tabell VII Resultat av precisionsstudie för den låga kontrollen vid analys av P-PCT. Enheten är µg/L. Åsatt 

värde för kontrollen var 0,53 µg/L.   

 
 

Tabell VIII Resultat av precisionsstudie för den höga kontrollen vid analys av P-PCT. Enheten är µg/L. Åsatt 

värde för kontrollen var 24,5 µg/L. 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

Nr e602 e411  e602 e411  e602 e411 e602 e411 e602 e411 

1 0,551 0,556 0,563 0,537 0,547 0,555 0,540 0,567 0,547 0,539 

2 0,532 0,532 0,548 0,534 0,554 0,553 0,533 0,553 0,559 0,531 

3 0,568 0,540 0,531 0,523 0,550 0,550 0,537 0,542 0,557 0,533 

4 0,556 0,547 0,544 0,535 0,538 0,543 0,541 0,543 0,543 0,542 

5 0,547 0,533 0,552 0,516 0,547 0,544 0,552 0,549 0,536 0,555 

6 0,535 0,547 0,535 0,542 0,551 0,539 0,528 0,548 0,551 0,539 

                     

Mv 0,55 0,54 0,55 0,53 0,55 0,55 0,54 0,55 0,55 0,54 

SD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Cv 2,45 1,71 2,13 1,83 1,00 1,15 1,52 1,66 1,58 1,57 

Max 0,568 0,556 0,563 0,542 0,554 0,555 0,552 0,567 0,559 0,555 

Min 0,532 0,532 0,531 0,516 0,538 0,539 0,528 0,542 0,536 0,531 

           

Beräkningar  e602 e411  e602 och e411     

Mv totalt 0,55 0,54  0,54      

Cv totalt 1,82 1,94  1,89      

SD totalt 0,010 0,010  0,010      

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

Nr e602 e411  e602 e411  e602 e411 e602 e411 e602 e411 

1 24,64 24,39 24,72 24,37 24,41 24,25 24,91 24,87 24,45 24,86 

2 24,54 24,74 25,00 24,69 24,72 24,05 24,80 24,49 24,04 24,95 

3 24,05 24,24 25,36 24,39 24,74 24,24 24,64 24,27 24,85 24,27 

4 24,68 24,91 25,13 24,01 24,41 24,95 24,52 24,33 24,37 24,75 

5 24,71 24,10 24,24 24,53 24,60 24,88 24,71 24,50 24,05 24,76 

6 24,23 24,50 24,31 24,53 24,50 24,31 24,92 24,85 24,12 24,54 

                     

Mv 24,48 24,48 24,79 24,42 24,56 24,45 24,75 24,55 24,31 24,69 

SD 0,27 0,30 0,45 0,23 0,15 0,37 0,16 0,26 0,31 0,25 

Cv 1,11 1,24 1,82 0,95 0,60 1,53 0,64 1,04 1,29 1,00 

Max 24,71 24,91 25,36 24,69 24,74 24,95 24,92 24,87 24,85 24,95 

Min 24,05 24,1 24,24 24,01 24,41 24,05 24,52 24,27 24,04 24,27 

           

Beräkningar  e602 e411  e602 och e411     

Mv totalt 24,58 24,52  24,55      

Cv totalt 1,32 1,16  1,24      

SD totalt 0,325 0,284  0,304      



  
 

 

 

Bilaga III – Patientjämförelser  

 

Tabell IX Patientjämförelser av P-PCT mellan Roche cobas® e602 vid Linköpings universitetssjukhus och 

Roche cobas® e602 vid länssjukhuset i Kalmar. X = Linköping, Y = Kalmar. Enhet µg/L.  

  Prov X Y Y-X 

1 0,20 0,16 -0,04 

2 0,20 0,19 -0,01 

3 0,50 0,49 -0,01 

4 0,20 0,19 -0,01 

5 0,10 0,11 0,01 

6 0,10 0,10 0,00 

7 0,40 0,39 -0,01 

8 0,30 0,28 -0,02 

9 0,90 0,91 0,01 

10 40,00 42,11 2,11 

11 0,80 0,80 0,00 

12 0,80 0,81 0,01 

13 1,00 1,21 0,21 

14 1,30 1,47 0,17 

15 1,40 1,38 -0,02 

16 0,60 0,77 0,17 

17 6,90 7,00 0,10 

18 16,00 16,35 0,35 

19 12,00 14,14 2,14 

20 1,00 0,90 -0,10 

21 331,00 358,76 27,76 

22 2,20 2,82 0,62 

23 13,00 12,35 -0,65 

24 96,00 100,16 4,16 

25 341,00 377,08 36,08 

26 39,00 39,44 0,44 

27 80,00 81,51 1,51 

28 3,20 2,86 -0,34 

29 304,00 285,72 -18,28 

30 12,00 16,59 4,59 

31 4,10 4,45 0,35 

32 18,00 18,23 0,23 

33 1,60 1,61 0,01 

34 13,00 13,05 0,05 

35 95,00 108,88 13,88 

36 5,60 5,85 0,25 



  
 

 

 

Tabell X Patientjämförelser av P-PCT mellan Roche cobas® e602 vid Linköpings universitetssjukhus och 

Roche cobas® e411 vid länssjukhuset i Kalmar. X = Linköping, Y = Kalmar. Enhet µg/L. 

Prov X Y X-Y 

1 0,20 0,15 -0,05 

2 0,20 0,18 -0,03 

3 0,50 0,49 -0,02 

4 0,20 0,18 -0,02 

5 0,10 0,09 -0,01 

6 0,10 0,10 0,00 

7 0,40 0,38 -0,02 

8 0,30 0,27 -0,03 

9 0,90 0,88 -0,02 

10 40,00 41,60 1,60 

11 0,80 0,74 -0,06 

12 0,80 0,80 0,00 

13 1,00 1,17 0,17 

14 1,30 1,50 0,20 

15 1,40 1,34 -0,06 

16 0,60 0,73 0,13 

17 6,90 6,70 -0,20 

18 16,00 14,84 -1,16 

19 12,00 13,12 1,12 

20 1,00 0,89 -0,11 

21 331,00 329,20 -1,80 

22 2,20 2,65 0,45 

23 13,00 14,84 1,84 

24 96,00 95,60 -0,40 

25 341,00 335,80 -5,20 

26 39,00 37,73 -1,27 

27 80,00 77,80 -2,20 

28 3,20 2,40 -0,80 

29 304,00 265,00 -39,00 

30 12,00 15,69 3,69 

31 4,10 4,39 0,29 

32 18,00 18,48 0,48 

33 1,60 1,56 -0,04 

34 13,00 12,87 -0,13 

35 95,00 94,88 -0,12 

36 5,60 5,75 0,15 

 

  



  
 

 

 

Tabell XI Patientjämförelser av P-PCT mellan Roche cobas® e602 och Roche cobas® e411 vid länssjukhuset i 

Kalmar. X = cobas® e602, Y = cobas® e411. Enhet µg/L.  

Prov X Y Y-X 

1 0,16 0,15 -0,01 

2 0,19 0,18 -0,01 

3 0,49 0,49 0,00 

4 0,19 0,18 -0,01 

5 0,11 0,09 -0,02 

6 0,10 0,10 0,00 

7 0,39 0,38 -0,01 

8 0,28 0,27 -0,01 

9 0,91 0,88 -0,03 

10 42,11 41,60 -0,51 

11 0,80 0,74 -0,06 

12 0,81 0,80 -0,01 

13 1,21 1,17 -0,04 

14 1,47 1,50 0,03 

15 1,38 1,34 -0,04 

16 0,77 0,73 -0,04 

17 7,00 6,70 -0,30 

18 16,35 14,84 -1,51 

19 14,14 13,12 -1,02 

20 0,90 0,89 -0,01 

21 358,76 329,20 -29,56 

22 2,82 2,65 -0,17 

23 12,35 14,84 2,49 

24 100,16 95,60 -4,56 

25 377,08 335,80 -41,28 

26 39,44 37,73 -1,71 

27 81,51 77,80 -3,71 

28 2,86 2,40 -0,46 

29 285,72 265,00 -20,72 

30 16,59 15,69 -0,90 

31 4,45 4,39 -0,06 

32 18,23 18,48 0,25 

33 1,61 1,56 -0,05 

34 13,05 12,87 -0,18 

35 108,88 94,88 -14,00 

36 5,85 5,75 -0,10 
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