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ABSTRACT 

HbA1c and glucose are the most widely used indicators for glucose control, but they have 

some disadvantages. Improving the diagnosis of diabetes is always ongoing, other markers 

are needed as a complement when standard measurements are not sufficient. One alternative 

is analysis of fructosamine, which is commercially available and inexpensive. 

    The main aim with this study was to validate a colorimetric method for analyzing 

fructosamine including investigation of precision, linearity and stability. Fructosamine values 

was compared with HbA1c values with and without genetic variations in the hemoglobin 

gene. An investigation on if serum albumin concentration affects fructosamine values was 

also performed. The colorimetric method was also compared with an enzymatic method for 

analysis of frutcotsamine. 

    Blood samples were analyzed as HbA1c on Cobas 6000 c501 and for analysis of the 

genetic variants Capillarys 3 TERA was used. Plasma was collected and analyzed on 

Mindray BS-380 as fructosamine and albumin.  

    The methods in this study were comparable and the colorimetric method had great 

precision and linearity. The correlation between HbA1c and fructosamine was R2= 0,402. 

Fructosamine was not affected by genetic variations in the hemoglobin molecule and may be 

a useful indicator of high glucose and could replace analysis of HbA1c. Fructosamine was 

not affected by albumin. The enzymatic method was shown to correlate better with HbA1c 

than the colorimetric method.  

    In conclusion, analyzing fructosamine could be an alternative to HbA1c when patients 

have genetic variants and would improve the glycemic control. 

 

 

Keywords: Diabetes mellitus, glycated serum protein, HbA1c, precision, glucose. 
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INTRODUKTION 

Diabetes mellitus är en vanlig åkomma som finns över hela världen, år 2015 var 415 miljoner 

människor drabbade1. Sjukdomen förekommer i alla åldrar och upptäcks när glukos 

detekteras i förhöjda nivåer i blod eller urin (Baker, et al., 1983). De som lider av Diabetes 

mellitus har kronisk hyperglykemi och sjukdomen delas vanligast upp i formerna typ 1- och 

typ 2-diabetes. Båda typerna resulterar i sämre glukostransport till cellerna och förhöjda 

glukosvärden i blodet. Några vanliga symtom som kan uppkomma vid insjuknandet i diabetes 

är ökad törst, trötthet, viktminskning och polyuri.  

    Vid typ 1-diabetes är det vanligast att insjukna vid 5-14 års ålder och sjukdomen är oftast 

ärftlig. Det som händer i kroppen är att betacellerna bryts ned och detta leder till att insulin 

slutar att produceras. Det förekommer också att vuxna människor drabbas av typ 1-diabetes 

men insjuknandet sker då mer gradvis än hos unga, då situationen oftast blir mer akut. De 

som lider av typ 1-diabetes måste behandlas med insulin då det kan vara livsfarligt om 

patienter med denna typ av diabetes går obehandlade. 

    Patienter med typ 2-diabetes har ofta utvecklat en insulinresistens och funktionen hos deras 

betaceller börjar avta. Detta är den vanligaste typen av diabetes och uppkommer ofta i vuxen 

ålder där >80% lider av övervikt. De med typ 2-diabetes behandlas oftast inte med insulin. 

Viktminskning, kolhydratfattig kost eller antidiabetika används istället som behandling för att 

förbättra insulinets verkan och sänka glukosvärdena. Det är vanligt att symtomen för typ 2-

diabetes har en långsam utveckling och det kan ta flera år innan sjukdomen upptäcks 2. 

 

Att förbättra diabetesdiagnostiken är alltid ett pågående projekt och det är viktigt för 

diabetespatienter att hålla sina glukosvärden under kontroll samt att få rätt behandling för att 

                                                
1 www.idf.org - About diabetes – Facts and figures. 2017-04-19. 
2 www.läkemedelsboken.se - Kapitel – Endokrinologi – Diabetes mellitus. 2017-04-19. 
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undvika komplikationer. Vissa komplikationer som diabetespatienter har högre risk att 

drabbas av är t.ex. blindhet, neuropati i fötter och kardiovaskulära sjukdomar.  

 

I detta arbete validerades en kolorimetrisk metod för bestämning av fruktosaminhalten, med 

syfte att undersöka om den kan införas som metod inom diabetesdiagnostiken då analysen i 

nuläget inte används på något sjukhuslaboratorium i Sverige. De vanligaste analyserna som 

används idag inom diabetesdiagnostiken är glukos samt glykerat hemoglobin (HbA1c). 

Glukos kan mätas i både urin och blod och visar hur blodsockret sett ut över kort tid. HbA1c 

mäts på helblod och visar hur glukosvärdet sett ut över längre tid. Analys av HbA1c fungerar 

som ett mått på medelglukosvärdet de senaste 2-3 månaderna och anses i dagsläget vara det 

bästa alternativet till att kontrollera glukosvärdet över lång tid hos diabetespatienter enligt 

flera studier (Cohen, et al., 2003; Furuseth, et al., 1987). En nackdel med HbA1c är att 

resultaten kan bli falskt låga vid t.ex. hemolytiska sjukdomar då det finns många omogna 

erytrocyter i cirkulationen (Furuseth, et al., 1987). Även alkoholmissbruk, hyperbilirubinemi, 

njursvikt och högt intag av acetylsalicylsyra kan påverka resultaten från HbA1c-analyserna 

(Lee, et al., 2011). 

    Det kan också finnas genetiska variationer i hemoglobinmolekylen som gör att 

erytrocyterna har en kortare livslängd vilket i sin tur påverkar analysresultaten för HbA1c. I 

nuläget finns det fler än 1000 hemoglobinvarianter och några är t.ex. HbS, HbE, HbC, HbH 

samt HbG (Lee, et al., 2011). I och med att invandringen ökar så kommer vi ha fler patienter i 

Sverige med genetiska varianter, vilket gör att behovet ökar av att ha en analys som 

förhoppningsvis inte påverkas av detta och då är fruktosamin ett intressant alternativ.  

    Eftersom HbA1c-koncentrationen avspeglar glukosnivåerna under 2-3 månader och glukos 

varierar från minuter till timmar så skulle det vara bra att ha en analys som ligger mellan 

dessa tidpunkter, vilket fruktosamin gör.  
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    Fruktosamin är en diabetesmarkör som kan mätas i plasma eller serum som korrelerar med 

hur glukosmedelvärdet har sett ut de senaste 2-3 veckorna. Detta betyder att fruktosamin 

svarar snabbare på behandling än HbA1c och ger i sin tur förbättrad glukoskontroll 

(Ambruster, 1987). Den kolorimetriska metoden som ofta används för att mäta 

fruktosaminhalten är snabb och billig att använda (Kang, et al., 2015). 

Fruktosaminvärdet kan dock bli falskt lågt vid låga albuminnivåer i kroppen, vilket är ganska 

vanligt hos äldre personer som har vissa kroniska sjukdomar och dålig näringstillförsel 

(Furuseth, et al., 1987). 

 

I studien med Kang, et al. undersöks bl.a. korrelationen mellan fruktosamin och HbA1c hos 

74 koreanska barn med diabetes mellitus, vilket visar att fruktosamin och HbA1c har en bra 

korrelation (R2=0,868). Författarna menar också att fruktosamin skulle kunna fungera som ett 

komplement inom diabetesdiagnostiken (Kang, et al., 2015). Det finns även studier som visar 

sämre resultat, t.ex. en studie med Furuseth, et al., som bl.a. undersöker i vilken grad 

fruktosamin kan ersätta HbA1c. I denna studie deltog 87 diabetespatienter med en medelålder 

på 64 år, där korrelationen mellan HbA1c och fruktosamin blev 0,39 (Furuseth, et al., 1987).  

 

Fruktosamin refereras ibland som glykerat serum protein (GSP) och är en ketoamin med det 

systemiska namnet 1-amino-1-deoxy-fruktos. När glukos och serumproteiner reagerar icke-

enzymatiskt så bildas ett derivat, vilket blir fruktosamin. Reaktionen är irreversibel och det är 

vanligast att det är serumproteinet albumin som reagerar med glukos vid 

fruktosaminbildningen. Hur mycket fruktosamin i serum som finns är beroende på hur hög 

glukoskoncentrationen i blodet är och avspeglar därför glukosvärdet vid analys (Ambruster, 

1987). 
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I detta arbete validerades en kolorimetrisk metod på Mindray BS-380 (Mindray Bio-Medical 

Electronics, Kina) som används för att analysera fruktosamin. Principen för metoden är att 

nitroblått tetrazolium (NBT), som finns i reagenset, reduceras av fruktosamin i en alkalisk 

buffert och formazan bildas. Reaktionshastigheten för formazanbildningen mäts fotometriskt 

och är proportionell mot koncentrationen av fruktosamin (Johnson, et al., 1983) Detta är den 

äldsta och vanligaste metoden, men nu finns det även en enzymatisk metod ute på 

marknaden. Den enzymatiska metoden användes också i detta arbete för att göra en 

jämförelse mellan metoderna.  

    Principen för den enzymatiska metoden är att fruktosamin löses upp i provet och blir 

glykerade protein fragment (GPF). Detta innebär en lägre molekylvikt och reaktionen sker 

med hjälp av Proteinas K. Sedan sker en oxidativ degradering av GPF och katalyseras av 

fruktosaminas vilket bildar aminosyror samt H2O2. Bildningen av H2O2 ger ett färgomslag 

och mäts kolorimetriskt vid 600 nm, vilket är proportionellt mot fruktosaminkoncentrationen 

3.  

 

Syftet med detta arbete var att validera en kolorimetrisk metod för bestämning av 

fruktosaminhalten i plasma med Mindray BS-380 för att se om den uppfyller kraven för att 

införas i Uppsala som diabetesmarkör. I valideringen ingick bl.a. undersökning av linjaritet, 

precision och provstabilitet. Resultaten från analyser med den kolorimetriska metoden 

jämfördes med resultaten från analys av HbA1c på samma prover. Eftersom analys av HbA1c 

används i rutinverksamheten så användes det som referens vid jämförelse av fruktosamin i 

arbetet. För att se hur variationerna i hemoglobinmolekylen påverkar koncentrationen av 

HbA1c och fruktosamin så jämfördes prover där genetiska variationer upptäckts mot 

fruktosamin. I arbetet undersöktes också om albumin påverkar fruktosaminkoncentrationen i 

                                                
3 Fructosamine Enzymatic Assay – General insert. 2017-03-27. 
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kroppen på något sätt. En jämförelse mellan den kolorimetriska metoden och en enzymatisk 

metod gjordes för att studera överensstämmelsen mellan de två metoderna. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Studiematerial 

EDTA-rör innehållande helblod från HbA1c-analys samt helblodsprover från analys av 

blodgivares hemoglobin samlades in och centrifugerades i 10 min (571 g) i rumstemperatur. 

Plasman tillsattes till nya rör och frystes in (-22ºC) för att sedan användas till analys av 

fruktosamin. Allt provmaterial kom ifrån avdelningen för klinisk kemi och farmakologi vid 

Akademiska sjukhuset, Uppsala. Proverna fick användas till arbetet i enlighet med det etiska 

tillståndet (01-367).  

 

Apparatur 

I det här arbetet användes både en kolorimetrisk och enzymatisk metod på Mindray BS-380 

(Mindray Bio-Medical Electronics, Kina) för att analysera fruktosamin. Albumin 

analyserades också med hjälp av Mindray BS-380. HbA1c analyserades i rutinarbetet med en 

immunologisk metod vilket skedde på Cobas 6000 c501 (Roche Diagnotics, Tyskland). För 

att få reda på om HbA1c hade någon genetisk variant så analyserades proverna med hjälp av 

en kapillärelektrofores-baserad metod på Capillarys 3 Tera (Sebia, Frankrike). 

 

Fruktosaminanalys med kolorimetrisk metod 

Reagenserna, kontrollerna och kalibratorerna som användes till analys av fruktosamin med 

den kolorimetriska metoden kom i ett kit från Roche Diagnotics. De två reagenser (REF 

05171962) som användes var R1 som innehöll NBT och R3 som var en karbonatbuffert. 

Kontrollerna som användes baserades på frystorkat humant serum. "Precinorm Fructosamine" 
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(REF 11098985) var den låga kontrollen och den höga hette "Precipath Fructosamine" 

(REF11174118). Dessa analyserades vid varje körning. Kalibrering skedde bl.a. vid byte av 

reagens med "Precimat Fructosamine" (REF 11098993) som baserades på frystorkat humant 

serum. Alla fruktosaminanalyser i detta arbete skedde med denna metod om inget annat 

anges. 

 

Jämförelse med HbA1c utan genetiska varianter 

För att jämföra fruktosamin med HbA1c utan genetisk variant analyserades 288 plasmaprover 

på Mindray BS-380. Proverna hade tidigare analyserats som helblod i EDTA-rör med Cobas 

6000 c501 för att bestämma HbA1c-koncentrationen. Korrelationen mellan HbA1c och 

fruktosamin undersöktes med hjälp av ett punktdiagram. 

    För att undersöka om den kolorimetriska metoden för fruktosamin ger falskt låga värden 

vid höga koncentrationer analyserades 10 prover med höga HbA1c koncentrationer ut och 

jämfördes mot fruktosaminkoncentrationerna (”antigen excess” problem).  

 

Jämförelse med HbA1c med genetiska varianter 

53 stycken HbA1c prover samlades in som tidigare analyserats på Capillarys 3 Tera och 

visats ha genetiska varianter. Fruktosamin analyserades sedan på plasman från dessa prover. 

Koncentrationerna av HbA1c med genetiska varianter hade även analyserats på Cobas 6000 

c501 vilket var den koncentration som användes i punktdiagramet mot fruktosamins. 

 

Jämförelse med HbA1c mot fruktosamin/albumin-kvot 

Alla plasmaprover som tidigare analyserats till jämförelsen utan genetiska varianter, 

analyserades även med avseende på albumin med hjälp av Mindray BS-380. Kvoten mellan 

fruktosaminkoncentrationen och albuminkoncentrationen jämfördes mot deras kända HbA1c-
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koncentration. Detta gjordes för att undersöka om albumin påverkar 

fruktosaminkoncentrationen. 

 

Fruktosaminanalys med en enzymatisk metod 

155 plasmaprover som tidigare analyserats på Mindray BS-380 med den kolorimetriska 

metoden analyserades även med en enzymatisk metod från Randox Laboratories, för att 

sedan jämföra dessa i ett punktdiagram. Eftersom HbA1c analyserats på dessa prover så 

jämfördes även dessa med den enzymatiska metoden. 

 

Precision 

För att undersöka metodens reproducerbarhet så undersöktes inomserieprecisionen och 

totalimprecisionen. Detta undersöktes på två kontroller med olika nivåer från Roche 

Diagnotics för att sedan beräkna variationskoefficienten. 

    Inomserieprecisionen undersöktes genom att de två kontrollerna analyserades 20 gånger 

vardera vid samma körning. Vid undersökning av totalimprecisionen så analyserades 

proverna 4 gånger/dag i 5 dagar.  

 

Stabilitet 

Proverna erhölls från blodgivare och analyserades 4 dagar i rad samt dag 8, 9 och 15 för att 

undersöka fruktosamins stabilitet i rumstemperatur och kylskåp (+5C). Ett plasmaprov 

fördelades över sju ellermanrör med ca 300 µl i varje rör och ställdes in i kylskåp. Vid 

analystillfälle plockades ett rör ut från kylskåpet och analyserades för att sedan kasseras, 

proverna vistades då inte i rumstemperatur i onödan. Ett annat plasmaprov fick stå i 

rumstemperatur under den tiden och analyserades samma dagar.  
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Linjaritet 

En spädningsserie med 20 %-steg utfördes på ett poolat plasmaprov från två prover med 

HbA1c-koncentrationerna 119 mmol/mol och 76 mmol/mol. Detta späddes med Milli-Q® 

vatten till fyra nya koncentrationer (80 %, 60 %, 40 % och 20 %) i ellermanrör. Det poolade 

provet samt de spädda proverna analyserades i duplikat. Medelvärdena från duplikaten 

plottades mot det uträknade teoretiska värdet i ett punktdiagram. 

 

Kvantifieringsgräns och detektionsgräns 

För att undersöka hur låg koncentration metoden klarade av att mäta så undersöktes LOQ 

(kvantifieringsgräns) och LOD (detektionsgräns) undersöktes för att bestämma metodens 

minsta detekterbara värde. Från friska blodgivare analyserades 5 plasmaprover10 gånger 

vardera. För att få ännu lägre värden späddes också ett prov 1:3 och 1:6 som analyserades. 

Med hjälp av resultaten så räknades standardavvikelsen och medelvärdet ut för att sedan 

beräkna CV (%). Utifrån CV (%) kunde sedan LOQ uppskattas. För att få reda på LOD så 

analyserades ett blankprov (0,9 % NaCl) 10 gånger i rad och standardavvikelsen räknades ut 

vilket sedan multiplicerades med 3. 

 

Statistik 

All data bearbetades och punktdiagram utformades i Excel 2016 (Microsoft Corp). 

Medelvärde, standardavvikelse och CV (%) beräknades. 

 

RESULTAT 

Jämförelse med HbA1c utan genetiska varianter 
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För att undersöka korrelationen mellan HbA1c och fruktosamin analyserades 288 prover i 

helblod med avseende på HbA1c med Cobas 6000 c501 och sedan på Mindray BS-380 för 

bestämning av fruktosaminhalten i plasma. Resultatet gav en korrelation på 0,402 (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Jämförelse mellan HbA1c (mmol/mol) som analyserades med Cobas 6000 c501 och 

fruktosamin (µmol/l) med Mindray BS-380. R2=0,402 (n=288). 

 

För att se om metoden gav falskt låga värden vid höga koncentrationer plockades 10 prover 

ut som hade höga HbA1c-koncentrationer och jämfördes mot provernas 

fruktosaminkoncentration. Proverna plockades ut från jämförelsen i figur 1. Korrelationen 

blev R²=0,206 (se figur 2). 
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Figur 2. En jämförelse mellan HbA1c-prover med höga koncentrationer och 

fruktosaminkoncentrationerna på dessa prover. R²=0,206 (n=10). 

 

Jämförelse med HbA1c med genetiska varianter 

En jämförelse mellan HbA1c med genetiska varianter och fruktosamin gjordes för att 

undersöka hur variationerna påverkar deras koncentrationer. De genetiska varianterna 

upptäcktes när proverna analyserades på Capillarys 3 Tera. Prover med genetiska varianter 

samlades in (n=53) och analyserades som tidigare beskrivits och resultatet visas i figur 3 där 

R² blev 0,400.  

 

Figur 3. Ett punktdiagram mellan HbA1c med genetiska varianter mot fruktosamin. R²=0,400 (n=53). 
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Jämförelse med HbA1c mot fruktosamin-albuminkvot 

Resultaten från HbA1c-analyserna utan genetiska varianter jämfördes mot provernas 

fruktosamin-albuminkvot för att undersöka om fruktosaminkoncentrationen påverkas av 

albumin. Alla plasmaprover som tidigare analyserats som fruktosamin med den 

kolorimetriska metoden på Mindray BS-380, analyserades även som albumin på samma 

instrument. R² blev 0,313 i jämförelsen och visas i figur 4. 

 

 

Figur 4. En jämförelse mellan HbA1c och fruktosamin-albuminkvoten. R²=0,313. 

 

Fruktosaminanalys med enzymatisk metod 
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jämförelse mellan den kolorimetriska metoden och den enzymatiska metoden (R²=0,411) 
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Figur 5. Figur A visar jämförelsen mellan två metoder för att analysera fruktosamin, en kolorimetrisk 

metod och enzymatisk metod. Dessa analyserades på Mindray BS-380. R²=0,411. Figur B visar en 

jämförelse mellan HbA1c som analyserades Cobas 6000 c501 och den enzymatiska metoden på 

Mindray BS-380. R²=0,655 (n=153). 
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Tabell 1. CV (%) för inomserieprecisionen och totalimprecisionen för två kontroller med olika 

koncentrationsnivåer. Medelvärdet för kontrollerna var 275 µmol/l och 515 µmol/l. 

 
Inomserieprecision 
(%) 

Totalimprecision 
(%) 

Medelvärde 
(µmol/l) 

Kontroll 1 0,73 1,98 275 

Kontroll 2 0,89 1,65 515 
 

Stabilitet 

Fruktosamins stabilitet undersöktes genom att plasmaprover från blodgivare förvarades i både 

rumstemperatur och kylskåp. Proverna analyserades 4 dagar i rad samt dag 8, 9 och dag 15. 

Resultaten från detta kan ses i figur 6. För proverna förvarade i rumstemperatur noterades en 

minskning av fruktosaminoncentrationen fram till dag 4 (268 µmol/l) därefter ökade 

koncenentrationen igen upp till dag 15 (380 µmol/l). Se figur 6A. En kontinuerlig minskning 

med tiden kunde noterades för de som var förvarade i kylskåp med det lägsta värdet (282 

µmol/l) uppnått efter 9 dagar (se figur 6B). 

 

 

Figur 6. Figur A visar fruktosamins stabilitet i rumstemperatur och figur B visar stabiliteten i kylskåp 

över antal dagar. Proverna förvarades vid respektive temperatur i 15 dagar och totalt 7 mätningar 

gjordes. 
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Linjaritet 

Linjariteten undersöktes med hjälp av en 20 %-spädningsserie där de fem proverna 

analyserades i duplikat och avsattes mot det teoretiska värdet vilket visas i figur 7. Metoden 

var linjär och ekvationen i figuren blev y=x med ett R²-värde på 1. De uppmätta värdena är 

medelvärdet från duplikaten och de teoretiska värdena räknades ut från medelvärdet av 

ursprungskoncentrationen 593,5 µmol/l. 

 

 

Figur 7. Ett punktdiagram mellan det teoretiska värdet och det uppmätta värdet av fruktosamin som 

gjordes med hjälp av en 20 %-spädningsserie. R²=1.  

 

Kvantifieringsgräns och detektionsgräns 

För att få reda på metodens LOQ analyserades 5 plasmaprover från blodgivare. Ett prov som 

späddes 1:3 och 1:6 analyserades också. Proverna analyserades 10 gånger vardera där 

medelvärde och CV (%) räknades ut för respektive prov, där ett värde <20 % räknas som ett 

acceptabelt värde (se tabell 2). LOD undersöktes genom att ett blankprov (0,9 % (v/v) NaCl) 
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analyserades 10 gånger i rad och standardavvikelsen multiplicerades med 3. Enligt denna 

uträkning blev det minsta detekterbara värdet 1,45 µmol/l.  

 

Tabell 2. LOQ undersöktes genom att 7 plasmaprover med låg HbA1c-koncentration analyserades 10 

gånger. Prov 1-5 kommer från friska blodgivare och prov 6-7 är ett prov som är spätt 1:3 samt 1:6. 

För varje prov räknades medelvärde och CV (%) ut.  

Prov 

Medelvärde 
Fruktosamin 
(µmol/l) CV (%) 

1 330,6 0,50 
2 349,5 0,92 
3 340,3 0,71 
4 399,5 0,48 
5 367,2 0,94 
6 96,3 0,85 
7 34,2 1,12 

 

DISKUSSION 

I detta arbete validerades en metod för fruktosamin då den skulle kunna vara en intressant 

diabetesmarkör. Intresset för fruktosamin som alternativ till HbA1c eller fasteglukos ökar och 

det är en fördel att fruktosamin kan mätas i serum eller plasma då det förenklar hanteringen. 

Till skillnad från fasteglukos behöver patienten inte vara fastande vid analys av fruktosamin 

(Juraschek, et al., 2012). Fruktosamin har inte samma begränsningar som HbA1c och skulle 

därför vara ett bra komplement samt ge mer information om glukosvärdet på kortare sikt 

(Parrinello, et al., 2014).  

 

För att jämföra resultaten från analys av fruktosamin användes HbA1c som referens eftersom 

det redan analyseras i rutinverksamheten. Vid jämförelsen mellan fruktosamin och HbA1c 

utan genetiska varianter så erhölls ett R2-värde på 0,402. Eftersom HbA1c och fruktosamin 

inte mäter samma saker så var det dock inte förväntat att få en perfekt korrelation. Utifrån det 
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resultatet blev slutsatsen att fruktosamin inte kan ersätta HbA1c men skulle kunna fungera 

som ett komplement. 

    Det finns dock studier som visar en bättre korrelation mellan analyserna som t.ex. en studie 

av Cefalu, et al. där korrelationen mellan fruktosamin och HbA1c blev 0,82 (Cefalu, et al., 

1989). I en studie med Malmström, et al. påvisas också en bra korrelation mellan analyserna 

där R2=0,79 (Malmström, et al., 2014).  

    En undersökning om antigenöverskott gjordes, vilket skulle resultera i att höga HbA1c-

värden ger falskt låga värden av fruktosamin. Resultatet gav inga avvikande 

fruktosaminresultat som ligger lågt, vilket betyder att antigenöverskott inte förekommer upp 

till HbA1c nivåer på 140 mmol/mol.  

 

För att undersöka om HbA1c med genetiska varianter påverkar fruktosaminkoncentrationen 

sattes värdet 48 in i ekvationerna som x-värde i figurerna 1 och 3. Talet 48 valdes eftersom 

det är beslutsgränsen för HbA1c. Utifrån dessa uträkningar blev fruktosaminvärdet 422 

µmol/l när det fanns genetiska varianter och 363 µmol/l utan varianter. Detta betyder att 

koncentrationen av HbA1c blir lägre hos patienter som har genetiska varianter i jämförelse 

med deras fruktosaminkoncentration. En studie med Adekanmbi, et al. styrker detta och i 

studien menar de att patienter med förhöjda nivåer av HbF har falskt låga HbA1c-värden 

(Adekanmbi, et al., 2016). Slutsatsen från detta är att det är viktigt att inte lita fullt ut på 

enbart HbA1c-analyser då det kan vara falskt lågt vid genetiska varianter på 

hemoglobinmolekylen. Varianter blir allt vanligare eftersom invandringen ökar och därför 

behövs fler alternativ till diabetesdiagnostiken. Fruktosamin skulle alltså passa bra som 

diabetesmarkör för de med genetiska varianter eftersom metoden inte påverkas av detta. 
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Flera studier visar att fruktosamin kan påverkas av albuminkoncentrationen och därför 

undersöktes detta i arbetet (Cefalu, et al., 1991; Furuseth, et al., 1987; Malmström, et al., 

2014). Hypotesen var att HbA1c och fruktosamin skulle korrelera bättre om en albuminkvot 

gjordes. Så blev inte fallet utan snarare tvärtom eftersom R²-värdet blev 0,313. Slutsatsen 

blev därför att albumin inte verkar påverka fruktosaminkoncentrationen och att en kvot inte 

skulle tillföra en bättre analytisk kvalitet. 

 

Vid jämförelsen med den enzymatiska metoden visade det sig att den korrelerade bättre med 

HbA1c än den kolorimetriska metoden gjorde och här blev R²-värdet 0,655. Även fast den 

enzymatiska metoden hade en bra korrelation med HbA1c behövs vidare undersökningar på 

metoden. När den kolorimetriska metoden jämfördes mot den enzymatiska visade det ett R²-

värde på 0,411. Detta betyder att metoderna inte mäter riktigt lika eftersom ett optimalt R²-

värde är 1. Det var dock inte lika många prover som analyserades med den enzymatiska 

metoden men provmängden ansågs ändå som tillräcklig för att kunna jämföra metoderna och 

borde inte påverkat resultaten.  

 

Både totalimprecisionen och inomserieprecisionen undersöktes på två koncentrationsnivåer i 

detta arbete för att se om metoden ger samma resultat vid upprepade mätningar. 

Inomserieprecisionen visade lite bättre resultat där CV (%) <1 % och totalimprecisionen blev 

<2 %. Att inomserieprecisionen fick bättre resultat var väntat eftersom proverna analyserades 

20 gånger i rad på samma dag och får då ingen dygnsvariation, dock händer det sällan att man 

analyserar ett prov så många gånger på en dag. Totalimprecisionen är därför lite mer 

intressant eftersom det visar hur mätresultateten skiljer sig mellan olika dagar. Detta påverkas 

t.ex. vid analys av kontroller som ofta analyseras flera dagar i veckan och då är det viktigt att 

metoden mäter samma sak även vid olika dagar. Eftersom totalimprecisionen har en 
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dygnsvariation så är det naturligt att variationskoefficienten blir lite högre. Kravet var att CV 

(%) skulle ligga under 20 % för att vara godkänt, vilket det gjorde och metoden har en hög 

precision. 

 

Vid stabilitetsundersökningen ansågs en skillnad på 10 % från utgångsvärdet vara 

acceptabelt. Efter 3 dagar i kylskåp hade fruktosaminkoncentrationen sjunkit 9 % och 13 % 

efter 4 dagar. Utifrån detta ansågs fruktosamin vara stabilt i kylskåp i 3 dagar. I 

rumstemperatur skedde en drastisk sänkning mellan dag 1-2 på 27 %. Det blev också en stor 

höjning mellan dag 9-15, så skillnaden mellan dag 1-15 blev bara 7 % i rumstemperatur. Det 

blev därför svårt att avgöra hur stabilt det är i rumstemperatur. Proverna analyserades dock 

inte i duplikat, vilket kanske hade gett bättre resultat. 

 

Undersökning av metodens linjaritet som gjordes med hjälp av en 20 %-spädningsserie 

visade goda resultat. R2-värdet blev 1 vilket betyder att det uppmätta värdet stämmer väl 

överens med det uträknade teoretiska värdet. Linjens ekvation som blev y=x, visar att 

lutningen är linjär och mäter rätt koncentration. Interceptet blev 0 och linjen går då genom 

origo, vilket är önskvärt. Resultaten visar att metoden har en mycket bra linjaritet samt att 

spädningsserien utförts med god precision.  

 

LOQ undersöktes för att se hur låga koncentrationer metoden kunde mäta, där ett CV <20 % 

ansågs som godkänt. Proverna samlades in från blodgivare då de antas vara friska och har 

låga fruktosaminvärden. För att få ännu lägre koncentrationer späddes även ett prov med låg 

fruktosaminkoncentration 1:3 samt 1:6. CV-värdena från analyserna av dessa prover låg långt 

under 20 %, vilket är önskvärt. När vi jämförde HbA1c med fruktosamin hos 288 individer så 

fick vi inget fruktosaminresultat under 100 och är betydligt högre än 34,2 µmol/l vilket var 
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medelvärdet vid 1:6 spädningen. Metoden är främst avsedd för att monitorera 

diabetespatienter som har högre fruktosaminvärden och ligger längre ifrån LOQ-gränsen, 

men detta visar att metoden mäter korrekt även vid låga värden. 

     Enligt uträkningen utifrån undersökningen av LOD för denna metod blev det minsta 

detekterbara värdet 1,45 µmol/l. Ett så lågt värde för fruktosamin är det osannolikt att en 

människa har. Ett prov från människa som visar en fruktosaminkoncentration lägre än 50 

µmol/l bör möjligtvis analyseras om. Skulle inte det hjälpa kan det handla om något slags 

metodfel såsom gamla reagenser och att en ny kalibrering kanske behöver göras. Slutsatsen 

från undersökning av LOQ och LOD är att metoden kan mäta väldigt låga nivåer fruktosamin 

med bra CV-värde. 

 

Nästa steg i studien blir att analysera proverna med hjälp av den kolorimetriska metoden på 

Cobas 6000 c501 för att se om det ger samma resultat. Alternativet är också att validera den 

enzymatiska metoden eftersom den korrelerar bättre med HbA1c. Den enzymatiska metoden 

är dock dyrare och den kolorimetriska metoden har visat sig vara en välfungerande metod. 

Beslutet ligger därför hos Akademiska sjukhuset vilken av metoderna som ska användas till 

diabetesdiagnostiken och alternativen är att analysera fruktosamin i rutinverksamheten eller 

inom forskning.  

 

Sammanfattningsvis så visar denna studie att den kolorimetriska metoden för fruktosamin är 

en fungerande metod då den bl.a. har väldigt bra linjaritet och hög precision. HbA1c blir 

falskt lågt vid genetiska variationer i hemoglobinmolekylen medan fruktosamin inte påverkas 

av detta. Att analysera fruktosamin skulle förbättra resultaten vid kontroll av glukosvärdet 

hos patienter med genetiska variationer och ge en mer rättvis bild än vad HbA1c gör i dessa 

fall. Detta skulle i sin tur göra så att patienterna kan få en bättre behandling. Slutsatsen från 
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detta arbete är att fruktosamin skulle kunna ersätta analys av HbA1c vid uppkomst av 

genetiska variationer. 
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