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SAMMANFATTNING 
Transferrin är ett protein som har uppgiften att transportera järn i kroppen. Transferrin 
är ett glykoprotein med två kolhydratkedjor med två, tre förgreningar med terminala 
sialinsyror. Antalet sialinsyror ger proteinet olika isoformer och benämns därefter, så 
som tetrasialotransferrin som har fyra terminala sialinsyror och är den vanligaste 
förekommande isoformen. Disialotransferrin används som en biokemisk markör för att 
identifiera individer som har en hög alkoholkonsumtion under en längre period. 
Disialotransferrin ökar i koncentrationen vid hög alkoholkonsumtion under minst 14 
dagar. Den benämns som kolhydratfattigt transferrin (eng. Carbohydrate-Deficient 
Transferrin, CDT) och analyseras med jonbyteskromatografi. Referensvärdet för CDT 
är > 2,0 % då en individ har ett alkoholmissburk. Syftet med studien var att undersöka 
om svarstiden går att förkorta genom att optimera upparbetningen av prover och sedan 
utföra en metodverifiering. Optimeringen av upparbetningen omfattade en kortare 
inkuberingstid från nästan ett dygn till 60 minuter, förenklad tillsättning av 
fällningsreagens och förändrad centrifugering av proverna. I ett inledande försök 
analyserades 25 serumprover med olika varianter av optimerad upparbetning och 
resultatet jämfördes mot standardmetoden. Metodverifieringen bestod av analys av 35 
serumprover med den nya upparbetningsmetoden vilket jämfördes mot 
standardmetoden. I analysen jämfördes även precisionen för låg (1,4 % CDT) och hög 
(3,2 % CDT) kontroll samt två patientprover med ett låg och hög halt av 
disialotransferrin med den nya metoden. Precisionen för den låga kontrollen och 
patientprov 1 (CV=18,05 %) visade sig var sämre än för den höga kontrollen och det 
patientprov 2 (CV=5,79 %). Analys av de 35 proverna visade att det var en bra 
överensstämmelse mellan metoderna; korrelationskoefficienten var 0,997 och ett parat t-
test kunde inte detektera någon statistik signifikant skillnad mellan proverna (95 % 
konfidensnivå). På grund av den sämre precisionen för låga koncentrationer av 
disialotransferrin behöver dock den nya upparbetningsmetoden utvärderas ytterligare. 
Däremot är det bestämningen av CDT-halten runt 2 % som är viktig och den nya 
metoden har inte sämre variationskoefficient (CV %) än standardmetoden.  
 
 
 
 
Nyckelord 
Kolhydratfattigt transferrin, CDT, alkoholmarkör, metodverifiering 
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Abstract 
Transferrin is a glycoprotein which transporting iron in the body. Transferrin has two 
carbohydrate chains with terminal sialic acids. The number of sialic acids gives the 
protein different isoforms, such as tetrasialotransferrin that have four terminal sialic 
acids and is the most common isoform. Disialotransferrin is used as a biochemical 
marker to identify individuals who have a high alcohol consumption over an extended 
period, for at least 14 days. It is referred to as carbohydrate-deficient transferrin (CDT) 
and is analyzed by ion-exchange chromatography. The reference value for CDT is > 
2,0% when an individual has an alcohol addicition. The aim of this study was to 
investigate whether the response time can be shortened by optimizing the sample 
preparation and then performing a method verification. The optimization of the sample 
preparation included a shorter incubation time, simplified addition of precipitation 
reagent, and reduced centrifugation. In an initial experiment, 25 serum samples were 
analyzed with different variants of optimized sample preparation and the result was 
compared to the standard method. The method verification consisted analysing serum 
samples with the new method, which was compared to the standard method. The 
analysis also compared precision for low (1,4% CDT) and high (3,2% CDT) control and 
two serum samples with different concentrations of CDT. The precision of the low 
control and the low serum sample (CV = 18.05%) was found to be inferior than the high 
control and the high serum sample (CV = 5.79%). Analysis of the 35 samples showed 
that there was a good correspondence between the methods, the correlation coefficient 
was 0.997 and a paired t-test could not detect any statistically significant difference 
between the samples (95% confidence level). However, due to the inferior precision of 
low concentrations of CDT, the new method needs to be further evaluated. However, it 
is the determination of the CDT value around 2% which is important and the new 
method hasn´t inferior precision (CV%) than the existing method.  
 
  
 



  
 

 
 

Förkortningar 
 
CDT Kolhydratfattigt transferrin 
 
CV (%) Variationskoefficient 
 
GT Glutamyltransferas 
 
HPLC Vätskekromatografi, eng; High Performance Liquid Chromatography 
 
MCV Medelcellsvolym 
 
NTA Nitrilotriättiksyra, eng; Nitrilotri acetic acid 
 
PEth Fosfatidyletanol, eng; phosphatidylethanol 
 
pI Isolektrisk punkt 
 
R Korrelationskoefficient 
 
SD Standardavvikelse 
 
RSD Relativ standardavvikelse 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Kolhydratfattigt transferrin 
Glykoproteinet transferrin är ett protein vars uppgift är att transportera järn i kroppen (1, 
2). Det syntetiseras i hepatocyterna och utsöndras till blodet (3). Transferrin består av en 
polypeptidkedja med 679 aminosyror och har en molekylvikt på cirka 80 kDa (3, 4). 
Proteinet har två N-länkade kolhydratkedjor på aminosyrorna asparagin i positionerna 432 
och 630 (5). Kolhydratkedjorna kan ha två eller tre förgreningar med ett maximum på sex 
stycken terminala sialinsyror (1, 6). Antalet terminala sialinsyror ger proteinet olika 
isoformer och benämns på så vis därefter. Den isoformen som förekommer mest i blodet i 
normala förhållanden består av två biantennära kolhydratkedjor med fyra terminala 
sialinsyror och benämns som tetrasialotransferrin, resterande isoformers beteckning ses i 
figur 1 (7, 8).  

 
Figur 1. Isoformer av transferrin. Orange linje motsvarar polypeptidkedja, blå linje 
motsvarar kolhydratkedja och gul kvadrat motsvarar terminal sialinsyra. Antalet terminala 
sialinsyror bestämmer benämningen av isoformen. Figuren är modifierad från Helander A, 
Eriksson G, Stibler H, Jeppsson JO. Interference of transferrin isoform types with 
carbohydrate-deficient transferrin quantification in the identification of alcohol abuse. Clin 
Chem. 2001;47(7):1225-33. 
 

Transferrin används som en biokemisk markör för att identifiera individer som har en hög 
alkoholkonsumtion under en längre period (7). Även transportstyrelsen använder sig av 
denna analys för att verifiera nykterhet tillsammans med en annan alkoholmarkör, 
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fosfatidyletanol (eng. phosphatidylethanol, PEth) (9). Det finns även andra 
alkoholmarkörer som används i förhållande till patientpopulationen. Till exempel 
glutamyltranferas (GT) och medelcellvolym (MCV). GT kan påverkas av många andra 
faktorer än bara alkoholmissbruk och MCV används främst inom primärvården och kan ge 
falskt resultat från patienter med känd leversjukdom. Däremot kan de olika analyserna 
kombineras för att ge en god diagnostik (6). Disialotransferrin är den isoform som är av 
intresse som biokemisk markör och benämns kolhydratfattigt transferrin (eng: 
Carbohydrate-deficient transferrin, CDT). Det tar cirka 14 dagar med ett intag av minst 60 
g etanol per dag för att kunna se en ökning av disialotransferrin (2, 8). Ökning av 
disialotransferrin sker då på grund av att det uppstår störningar i golgi-associerade 
glykosyleringen som orsakas av metabolismen av etanol (10). Halveringstiden för CDT är 
1,5-2 veckor efter att alkoholintaget upphör (2, 8).  
 

Fördelen med CDT är att det har en högre specificitet för alkoholmissbruk och ett färre 
antal falskt positiva resultat i förhållande till andra alkoholmarkörer så som GT och MCV 
(7, 8). Däremot finns det tillfällen då högt CDT-värde kan förekomma som inte beror på en 
hög alkoholkonsumtion, till exempel primär biliär cirros, järnanemi, lågt ferritin och vid 
graviditet (7). Minst 38 genetiska varianter av transferrin har identifierats baserat på 
isoelektrisk fokusering och den mest dominanta varianten är transferrin C (4, 7). Andra 
förekommande varianter är bland annat transferrin B och D och de har en annorlunda 
primärstruktur än transferrin C vilket ger dessa varianter ett lägre pI respektive högre pI än 
transferrin C (3, 7). Transferrin D har rapporterats att orsaka falskt positiva CDT-värden 
och transferrin B kan orsaka falskt negativa CDT-värden (7). 
 

1.2 Anjonbyteskromatografi 
Separationstekniken för CDT är vätskekromatografi (eng. High Performance Liquid 
Chromatography, HPLC) med anjonbytare. I HPLC-systemet ingår olika enheter såsom 
pump, injektor, kolonn och detektor. Högt tryck används i instrumentet för att provet med 
hjälp av den mobila fasen ska kunna ta sig igenom kolonnen vilket innehåller ett finkornigt 
material som är tätt packat. Den mobila fasen är ett elueringsmedel som har i uppgift att 
föra provet genom kolonnen (11). Beroende på vad det är för typ av kolonn som används 
och vad för analyter som ska separeras så kan en isokratisk eluering eller gradienteluering 
användas. En isokratisk eluering använder samma mobilfas genom hela separationen. Vid 
en gradienteluering används flera olika sammansatta mobilfaser för att öka styrkan på 
elueringen så att svagt bundna analyter eluerar från kolonnen först och därefter kommer 
analyter som är starkt bundna till kolonnen att elueras. Kolonnen är packad med korn av 
exempelvis polystyren och effektiviteten av separationen ökar då storleken på kornen 
minskar. Den vanligaste storleken på kornen som används i HPLC är 3 – 10 µm (12). Den 
stationära fasen kan bestå av polära, opolära molekyler samt positivt eller negativt laddade 
ytor (11). Jonbyteskromatografi baseras på attraktionen mellan analytens laddning och den 
stationära fasens laddning.  
 



  
 

 3 

Vid anjonbyteskromatografi har den stationära fasen en positiv laddning och attraherar 
negativt laddade analyter (12). Det finns starka och svaga anjonbytare och detta är 
beroende på vad de har för funktionella grupper. Starka anjonbytare har funktionella 
grupper som är totalt joniserade vid samtliga pH-värden och dessa används ofta vid 
vätskekromatografi. Svaga anjonbytare kallas svaga då de har funktionella grupper som 
enbart är joniserade vid ett specifikt pH-intervall (13). Vid analys av CDT så utgår 
analysen från transferrinets negativa laddning som varierar beroende på antalet terminala 
sialinsyror som finns på proteinet (4).  
 

Den vanligaste detektortypen vid HPLC-analys är UV-detektorn och den mäter 
absorbansen av de separerade kemiska föreningar som passerar genom kolonnen. En UV-
detektor av spektrofotometertyp gör det möjligt att välja en våglängd som ger hög 
absorbans för de kemiska föreningar som ska detekteras (11).  
 

1.3 Presentation av resultat 
Summan av arean för samtliga toppar i kromatogrammet för de olika isoformerna av 
transferrin är ansedd att vara 100 %. Arean för en individuell isoform rapporteras som en 
procentandel av den totala mängden transferrin (1). Det nationella referensintervallet 
gällande procentandelen disialotransferrin vid användning av anjonbyteskromatografi som 
analysmetod är < 2,0 % (6).  
 

1.4 Metodvalidering/verifiering 
Metodvalidering är ett sätt för laboratorier att dokumentera resultat från en metod för att se 
så att metoden uppfyller de kvalitetskrav som är nödvändiga för de uppgifter som den är 
utformad för (11). Verifiering är något som utförs för att försäkra sig om att en metod 
fungerar utefter de specifikationerna som angetts (14). Det innebär att det genomförs 
dokumentation på att laboratoriet kan hantera metoden för att lösa den uppgift som 
metoden är utformad för (11).  
 

Två analytiska metoder kan jämföras för att se om de ger liknande resultat genom att mäta 
olika spädningar eller olika koncentrationer av analyten. Detta kan utvärderas genom att 
utforma en graf med resultaten från de två metoderna varav den nya metodens resultat 
avsätts på y-axeln och standardmetodens resultat avsätts på x-axeln. En regressionlinje kan 
då skapas och räta linjens ekvation kan tas fram tillsammans med korrelationskoefficienten 
(R). R=1 innebär att mätvärdena ligger perfekt placerade på regressionslinjen (11, 15). Då 
det råder perfekt överensstämmelse mellan metoderna är m=0 (skärningen med y-axeln) 
och k=1 (lutningen) i den räta linjens ekvation.  
 

Precisionen för en metod anger hur bra överensstämmelse det är mellan enskilda mätningar 
av samma prov och anges som standardavvikelse (SD) eller relativ standardavvikelse 
(RSD) och det sistnämnda benämns också som variationskoefficient (CV) (11, 14). 
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Precisionen talar dock inte om hur nära en mätning ligger det sanna värdet utan beskriver 
enbart hur mätresultaten fördelar sig runt omkring medelvärdet (11).  
 

1.5 Syfte 
Syftet med projektet var att förenkla upparbetningsapplikationen och förkorta 
provberedningen inför analysen av CDT genom att förkorta tiden för järnmättningen och 
utfällningen av b-lipoproteiner samt använda 96-hålsplattor istället för provvialer vilket 
minskar antalet förflyttningssteg. Detta innebär även att en metodverifiering av den nya 
upparbetningsapplikationen gentemot befintlig metod måste utföras. 
 

 

2 METOD OCH MATERIAL 

2.1 Material 
Reagenser och de mobila faserna förbereddes innan provberedningen och analysen enligt 
laboratoriets instruktioner.  
 

2.1.1 Mobila faser 
Mobilfas A blandades med 8,36 g Bis-Tris (lot: SLBS7711, Sigma) i 1900 mL avjonat 
vatten och justerades till pH 6,2 med HCl (5 mol/L, lot: 15K100522, VWR Chemicals) 
under omrörning. För att erhålla koncentrationen 20 mmol/L Bis-Tris så späddes lösningen 
till 2000 ml. Lösningen vakuumfiltrerades genom 0,2 µm cellulosa acetatfilter (lot: 0917 
11107, Sartorius stedim). Mobilfas B blandades med 4,18 g Bis-Tris och 7,25 g NaCl (lot: 
K50705604 843, Sigma-Aldrich) i 900 ml avjonat vatten. Lösningen justerades till pH 6,2 
med HCl (5 mol/L) under omrörning. Lösningen späddes till 1000 mL med avjonat vatten 
för att erhålla koncentrationen 20 mmol/L Bis-Tris och 0,125 mol/L NaCl. Lösningen 
vakuumfiltrerades sedan genom 0,2 µm filter. Mobilfas C blandades med 116,9 g NaCl i 
1000 mL avjonat vatten under omrörning till koncentration 2,0 mol/L. Lösningen 
vakuumfiltrerades sedan genom 0,2 µm filter.  
 

2.1.2 Fällnings- och järnmättnadsreagens 
Dextransulftatlösning (2 %) tillbereddes genom att 1,0 g dextransulfatnatriumsalt (lot: TI 
104527, Pharmacia Biotech) späddes med 50 mL avjonat vatten. Sedan tillbereddes 1 
mol/L magnesiumkloridlösning (lot: 63290, Honeywell) genom att 20,3 g 
magnesiumklorid som blandades med 100 mL avjonat vatten. Fällningsreagenset utgjordes 
sedan av en homogen lösning med 10 mL dextransulfatlösning och 10 mL 
magnesiumkloridlösning som blandades väl på en magnetomrörare. Reagenset förvarades 
sedan i kylskåp tills användning. Järnmättnadsreagens tillbereddes genom att först lösa upp 
1,375 g nitrilotriättiksyra (nitrilotri acetic acid, NTA) (lot: 421882/1, Honeywell) i 450 mL 
avjonat vatten. Därefter tillsattes 1,35 g järn(III)klorid (lot: 1050504, Honeywell) långsamt 
och pH justerades till 6,20 med NaOH (5,0 mol/L, lot: HC071700, Merck). Reagenset 
späddes till 500 mL och förvarades sedan i kylskåp (2-8°C). 



  
 

 5 

 

2.1.3 Provmaterial och  kontroller 
Totalt 35 serumprover från patienter som tidigare analyserats för CDT med befintlig metod 
valdes ut med procentuella värden för CDT mellan 0,5 % och 15,0 % oberoende av antalet 
män och kvinnor. Serumproverna förvarades i frys (- 80°C). Dessa serumprover användes 
till inledande metoder 1-3 och till utförande av metodverifieringen. En låg kontroll (lot: 
64153518, Bio-Rad, 2019-12-14) och en hög kontroll (lot: 64153519, Bio-Rad, 2019-12-
14) användes i upparbetningen. Den låga kontrollen hade ett medelvärde på 1,4 % CDT 
och den höga kontrollen hade ett medelvärde på 3,2 % CDT. Två stycken serumprover 
med koncentrationerna 0,7 % och 2,1 % CDT användes för analys av precision inom serie.   
 

2.2 Metod 
2.2.1 Standardmetod 
Serumprover märktes med ett nummer och serum pipetterades över till eppendorfrör. 
Spädd FeNTA-lösning tillsattes i rören och under tiden som rören mixades på vortex så 
tillsattes fällningsreagens och de inkuberades sedan i kyl över natten (se tabell I). Dagen 
efter centrifugerades proverna och sedan pipetterades supernatant över till provvialer som 
sedan analyserades med jonbyteskromatografi med användande av NaCl-gradient (16).  
 

Tabell I Järnmättning och b-lipoproteinutfällning av serum där provberedning utförs i 
eppendorfrör. Tabellen visar vilka tillsatser som används i vilken mängd beroende på om 
det är ett kontrollserum eller serumprov från patient. Fällningsreagenset tillsätts under 
tiden som provet mixas.  
Tillsatts Kontroll Prov 
Kontroll 100 µL  
Serum  100 µL 
Vatten + FeNTA (50 mL 
vatten + 2 mL FeNTA-
reagens blandas i bägare) 

500 µL 500 µL 

Fällningsreagens 20 µL 
(Mixas under tillsättandet) 

20 µL 
(Mixas under tillsättandet) 

Inkubering: Över natten i kyl 
Centrifugering: 10 min, 20 000 g (Sigma K 15) 

 

2.2.2 Inledande metoder 
Innan utförande av metodverifieringen så utfördes tre inledande metoder med förändringar 
från standardmetoden som var grundläggande för den nya metoden. Standardmetodens 
upparbetning av serumprover och kontroller redovisas i tabell I. Med standardmetoden 
utförs provberedningen i eppendorfrör och provmaterialet inkuberas i kyl över natten som 
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sedan centrifugeras (Sigma K 15) i 10 min, 20 000 g och slutligen pipetteras 150 µL 
supernatant till provvialer (16).  
 

I den första metoden märktes 25 serumprover med nummer tillsammans med ett 
eppendorfrör som märktes med tillhörande nummer. Därefter tillsattes 100 µL serumprov 
till respektive eppendorfrör. Upparbetningen av proverna utfördes på samma sätt som 
standardmetoden men rören mixades efter tillsättning av fällningsreagens (se tabell II). 
Proverna separerades och analyserades med vätskekromatografi på samma sätt som 
standardmetoden.  
 

Tabell II Järnmättning och b-lipoproteinutfällning av serum där provberedning utförts i 
eppendorfrör. Text med fet stil innebär förändringar som utförts gentemot 
standardmetoden. 
Tillsats Kontroll Prov 
Kontroll 100 µL  
Serum  100 µL 
Vatten + FeNTA (50 mL 
vatten + 2 mL FeNTA-
reagens blandas i bägare) 

500 µL 500 µL 

Fällningsreagens 20 µL 
(Mixas efter tillsättandet) 

20 µL 
(Mixas efter tillsättandet) 

Inkubering: Över natten i kyl 
Centrifugering: 10 min, 20 000 g (Sigma K 15) 

 

I andra metoden upparbetades serum från samma serumprover som i ovanstående test men 
inkubering i kyl utfördes endast i 60 min samt att proverna skakades efter tillsatts av 
fällningsreagens (se tabell III). Därefter centrifugerades och analyserades proverna med 
samma metod som ovan. Den låga och höga kontrollen analyserades både före och efter 
serumproverna. Till tredje metoden pipetterades 100 µL serum till en 96-hålsplatta (lot: 
17814311, Phenomenex) tillsammans med 500 µL FeNTA och 20 µL fällningsreagens 
med föregående parametrar som i metod 2 men centrifugeringen utfördes med annat 
varvtal (se tabell IV) och efter tillsatts av fällningsreagens mixades 96-hålsplattan på 
vortex. Dessa parametrar var de som utgjorde den nya metoden.  
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Tabell III Järnmättning och b-lipoproteinutfällning av serum där provberedning utförts i 
eppendorfrör. Text med fet stil innebär förändringar som utförts gentemot standardmetod. 
Tillsats Kontroll Prov 
Kontroll 100 µL  
Serum  100 µL 
Vatten + FeNTA (50 mL 
vatten + 2 mL FeNTA-
reagens blandas i bägare) 

500 µL 500 µL 

Fällningsreagens 20 µL 
(Mixas efter tillsättandet) 

20 µL 
(Mixas efter tillsättandet) 

Inkubering: 60 minuter 
Centrifugering: 10 min, 20 000 g (Sigma K 15) 

 
Tabell IV Järnmättning och b-lipoproteinutfällning av serum där provberedning utförs i 
96-hålsplatta. Text med fet stil innebär förändringar som utförts gentemot standardmetod. 
Tillsats Kontroll Prov 
Kontroll 100 µL  
Serum  100 µL 
Vatten + FeNTA (50 mL 
vatten + 2 mL FeNTA-
reagens blandas i bägare) 

500 µL 500 µL 

Fällningsreagens 20 µL 
(Mixas efter tillsättandet) 

20 µL 
(Mixas efter tillsättandet) 

96-hålsplatta 
Inkubering: 60 minuter 
Centrifugering: 10 min, 3285 g (Sigma 3-18KS) 

 

2.2.3 Metodjämförelse 
De 25 prover som användes i de inledande metoderna upparbetades och analyserades 
återigen tillsammans med 10 extra prover som valdes ut med värden spridda mellan 0,5% 
och 15% disialotransferrin med metod 3 som presenteras i tabell IV. Detta för att 
metodjämförelsen enligt protokoll för metodverifiering från Kliniskt kemiska laboratoriet 
på centrallasarettet i Växjö ska utföras med 35 prover med ett utspritt intervall mellan låga 
till höga värden av disialotransferrin. 
 

2.2.4 Precision 
Två bestämningar av metodens precision utfördes. I den första bestämningen analyserades 
två serumprover med kända halter av disialotransferrin: 0,7 % respektive 2,1 %. Det 
gjordes 25 analyser på vardera serumprov som upparbetades enligt metod 3 (se tabell IV). 
Serumproverna med de kända halterna: 0,7 % och 2,1 % disialotransferrin analyserades på 
separata dagar. Medelvärde, standardavvikelse och variationskoefficienten beräknades. I 
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den andra bestämningen analyserades de två kontrollerna. Fem analyser utfördes på 
vardera kontroll i fem dagar och kontrollerna upparbetades enligt metod 3 (se tabell IV). 
På de fem analyserna inom en dag beräknades medelvärde, SD och CV. Det beräknades 
även medelvärde, SD och CV på 1 analyser från vardera dag (se tabell VIII och IX).  
 

2.2.5 Analys 
Samtliga prover separerades och analyserades med anjonbyteskromatografi (Shimadzu 
Prominence-i LC-2030C) efter konditionering av systemet och kolonn (SOURCETM 15Q 
4.6/100 PE). Kolonnen var en stark anjonbytare med en diameter på 4,6 mm och en längd 
på 100 mm. Injektionsvolym av provmaterialet var 60 µL och detektionen skedde vid 460 
nm med en UV-detektor (LC-2030 UV Detector och UV-lampa, D2). Resultaten från 
respektive inledande metoder 1-3 jämfördes med resultat av samma serumprov från 
standardmetoden varav grafer avsattes och en regressionslinje erhölls. Flödet för 
mobilfasen var 1,1 mL/min och 60 µL prov injicerades. Mobilfas A hade funktionen att 
föra provet genom kolonnen. Mobilfas B hade funktionen att eluera analyten och mobilfas 
C hade funktionen att eluera ut resterande provmaterial innan nästkommande injicering (se 
tabell V). 
 

Tabell V Tidsprogram för de mobila faserna. En analyscykel med beskrivande tabell för 
procentandelen från vardera mobilfas som pumpas under ett program på 20 minuter. Bytet 
av mobilfaserna sker med en NaCl-gradient. 
Tid, min A% B% C% 
4 72 28 0 
12 36 64 0 
13 36 64 0 
13.10 100 0 0 
13.20 0 0 100 
16.30 0 0 100 
16.36 78 12 0 
20 100 0 0 

 

2.3 Statistik 
Statistiska beräkningar och figurer bearbetades i Microsoft Excel och parat t-test utfördes 
med hjälp av GraphPad Prism.   
 

2.4 Etik  
Studien utfördes på kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö. Serumproverna som valdes ut till 
studien var från patienter med redan utsvarade resultat för CDT och alla prover var 
anonyma.  
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3 RESULTAT 
I samtliga kromatogram erhölls toppar av transferrinets isoformer, di-, tri-, tetra-, penta- 
och hexasialo (se figur 2). Vid prover med 4,77 % CDT och uppåt erhölls även en topp vid 
en retetionstid på cirka 3 minuter (se figur 3). På resterande kromatogram med en 
procentandel CDT runt 2,0 % eller mindre erhölls inte denna topp (se figur 4, 5). 
 
 

 
Figur 2. Kromatogram som visar separering av isoformerna för transferrin. På x-axeln 
visas retentionstiden och y-axeln visas absorbansen med detektion vid 460 nm. Siffrorna 
vid topparna anger elueringstiden.  
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Figur 3. Kromatogram med ett värde på 4,77 % disialotransferrin. Pilen visar toppen för 
asialotransferrin som förekommer vid höga CDT-värden.   
 

 
Figur 4. Kromatogram med ett värde på 0,79 % CDT. Ingen topp för asialotransferrin kan 
ses i kromatogrammet.  
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Figur 5. Kromatogram med ett värde på 2,25 % CDT. Ingen topp för asialotransferrin kan 
ses i kromatogrammet. 
 

Den första metoden innebar att upparbetningen utfördes som standardmetoden med 
förändringen att proverna mixades efter tillsatts av fällningsreagens. Metoderna jämfördes 
i en graf som presenterades med en linjär regressionlinje (se figur 6). Där erhölls ett R-
värde på 0,996, k-värde på 1,018 och m-värde på 0,065. Den andra metoden, där 
upparbetningen utfördes som metod 1 med förändringen att inkuberingen enbart utfördes i 
60 minuter, jämfördes med standardmetoden och presenterades med en linjär 
regressionlinje (se figur 7). Det erhölls ett R-värde på 0,997, k-värde på 0,983 och m-värde 
på 0,018. Den tredje metoden, där upparbetningen utfördes som metod 2 med förändring 
att proverna upparbetades i en 96-hålsplatta samt att centrifugeringen utfördes med lägre 
varvtal, jämfördes med standardmetoden och presenterades med en linjär regressionlinje. 
Det erhölls ett R-värde på 0,996, k-värde på 0,9784 och m-värde på 0,061 (se figur 8) (se 
rådata i bilaga 1, tabell I). Vid metodjämförelsen för de 35 serumproverna mellan 
standardmetod och ny metod erhölls ett R-värde på 0,997, k-värde på 0,986 och m-värde 
på 0,003 (se figur 9) (se rådata i bilaga 1, tabell II). Parat t-test utfördes på 
metodjämförelsen för de 35 serumproverna som användes i metodverifieringen och ingen 
signifikant skillnad kunde ses mellan standardmetod och ny metod (95% konfidens).  
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Figur 6 Presentation av en jämförelse mellan standardmetod och metod 1 (se tabell II) med 
25 serumprover. 
 

 
Figur 7 Presentation av en jämförelse mellan standardmetod och metod 2 (se tabell III) 
med 25 serumprover. 
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Figur 8 Presentation av en jämförelse mellan standardmetod och metod 3 (se tabell IV) 
med 25 serumprover. 
 

 
Figur 9 Presentation av en jämförelse mellan standardmetod och ny metod (se tabell IV) 
med 35 serumprover. 
 

Den låga kontrollens resultat av fem analyser inom fem dagar och mellan fem dagar gav 
medelvärden, standardavvikelser och variationskoefficienter vilket presenteras i tabell 
VIII. Den höga kontrollens resultat för fem analyser inom fem dagar och mellan fem dagar 
presenteras i tabell IX. 
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Tabell VIII Precision inom dag och mellan dag för den låga kontrollen med ett 
medelvärde på 1,4 % CDT. Analys utfördes på prover som upparbetats med den nya 
metoden.  

 

Tabell IX Precision inom dag och mellan dag för den höga kontrollen med ett medelvärde 
på 3,2 % CDT. Analys utfördes på prover som upparbetats med den nya metoden. 

 Analys DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 MV: SD: CV: 
1 2,84 3,08 2,84 2,8 2,81 2,9 0,12 4,05 
2 2,99 3,36 2,59 2,91 2,82 2,9 0,28 9,59 
3 2,72 2,6 2,92 2,73 2,88 2,8 0,13 4,69 
4 3,12 3,08 2,53 2,97 2,72 2,9 0,25 8,73 
5 3,11 3,02 2,93 2,86 2,89 3 0,1 3,45 

MV: 3 3 2,8 2,9 2,8    
SD: 0,17 0,27 0,19 0,09 0,07    

CV%: 5,88 9,03 6,84 3,27 2,41    
 

Precision inom serie för det patientprov 1 (0,7 %), gav ett medelvärde på 0,96 % CDT, SD 
på 0,17 och CV på 18,05 %. Precision inom serie för det kritiska värdet: 2,0 % CDT hade 
patientprov 2 (2,1 %) ett medelvärde på 2,0 % CDT, SD på 0,12 och ett CV på 5,79 % (se 
bilaga 1, tabell X). 
 

 

4 DISKUSSION 

Syftet med projektet var att förenkla upparbetningsapplikationen och förkorta 
provberedningen inför analys av CDT med jonbyteskromatografi. Genom att använda 96-
hålsplattor istället för provvialer samt att förkorta tiden för järnmättning av transferrin och 
utfällning av b-lipoproteinerna så kan svarstiden minska med ett dygn.  
 

Det nya metoden innebar att mixa provmaterialet efter tillsatts av fällningsreagens, 
inkubering i endast 60 minuter, provberedning i 96-hålsplattor och centrifugering av 

Analys  DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 MV: SD: CV: 
1 1,09 1,35 0,93 0,89 0,91 1 0,19 18,72 
2 1,24 1,05 1,23 1,17 0,95 1,1 0,12 11,08 
3 1,08 1,3 0,91 1,08 1,09 1,1 0,14 12,68 
4 1,47 1,3 1,04 0,9 1 1,1 0,24 20,61 
5 1,41 1,28 1,36 1,23 0,97 1,3 0,17 13,71 

MV: 1,3 1,3 1,1 1,1 1    
SD: 0,179 0,118 0,196 0,155 0,068    

CV%: 14,24 9,4 17,87 14,68 6,88    



  
 

 15 

proverna vid ett lägre varvtal. Därför utfördes tre inledande metoder med förändringar från 
standardmetoden med fokus på en parameter åt gången för att kunna upptäcka om någon 
av dessa parametrar påverkar analysen av transferrinet. Kromatogrammen för samtliga 
analyser av de 25 serumproverna från de tre metoderna innehöll toppar vid de 
retentionstider där di-, tri-, tetra-, penta- och hexasialo transferrin elueras ut med referens 
från tidigare studier (1). Resultaten sammanställdes i grafer och utvärderades med linjär 
regression. De beräknade korrelationskoefficienterna (R) hade ett värde nära 1 för samtliga 
grafer, vilket innebär att resultat från standardmetoden och resultat från de tre metoderna 
har ett starkt linjärt samband. Detta bekräftar även k-värdet (lutningen) och m-värdet 
(skärningen med y-axeln) för respektive regressionslinje. K-värdet ska vid perfekt 
överensstämmelse vara 1 och m-värdet ska vara 0. För metod 1 och 2 låg m-värdet närmare 
0 än vad det gjorde på metod 3. Samtliga tre metoder gav bra resultat både när det gäller R-
, k- och m-värden vilket påvisar att det är en god överenstämmelse mellan resultaten från 
befintlig metod och ny metod.  
 

Med de goda resultaten från metodjämförelserna av metod 1-3 så utfördes 
metodverifieringen där resultaten för 35 serumprover användes i en metodjämförelse 
mellan standardmetod och ny metod som bestod av parametrarna från metod 3. 
Korrelationskoefficienten hade ett värde nära 1 som innebär att metoderna hade ett starkt 
samband (se figur 9). K-värdet från räta linjens ekvation var nära 1 och m-värdet var nära 0 
vilket innebär att metoderna har en god överensstämmelse. Det parade t-testet som utfördes 
på samma prover styrker också resultaten från metodjämförelsen, eftersom det inte visade 
någon signifikant skillnad. 
 

Precisionen för kontrollerna inom dag och mellan dag hade generellt ett lägre CV för den 
höga kontrollen (CDT= 3,2 %) än för den låga kontrollen (CDT= 1,4 %) (se tabell VII och 
VIII). Detta innebär att det finns en större relativ spridning runt medelvärdet hos den låga 
kontrollen än den höga. Gällande precisionen för den patientprov 1 (CDT= 0,7 %) och 
patientprov 2 (CDT= 2,1 %) så hade den patientprov 1 ett CV på 18,05 % och den 
patientprov 2 ett CV på 5,79 %. Detta innebär att det även här finns en större spridning 
runt medelvärdet för patientprov 1 (CDT= 0,7 %). Detta kan bero på att lägre 
koncentrationer av CDT är svårare att mäta än högre värden CDT. Detta sambandet kan 
styrkas eftersom både den låga kontrollen och patientprov 1 hade höga CV-värden. Det 
kritiska värdet för CDT är >2 % och det är därför viktigt med god precision runt 2% CDT. 
I metodverifieringen som utfördes på standardmetoden hade precisionen bestämts på tre 
serumprover vilka hade medelvärden på CDT-halten på 0,52 %, 2,0 % och 15,73 % och 
beräknade CV-värden på 13,25 %, 5,40 % respektive 2,11 % (se bilaga 1, tabell I, II). 
Även dessa resultat påvisar alltså ett högre CV-värde för låga CDT-värden men 
precisionen för den nya metoden är inte sämre än precisionen för standardmetoden för 
CDT-värden runt 2 % (5,79 % med den nya metoden respektive 5,40 % med 
standardmetoden). Den nya metoden är dock något sämre för riktigt låga värden gällande 
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precisionen (CV=18,05 % med den nya metoden respektive, CV=13,25 % med 
standardmetoden). 
 
Fördelar med den nya metoden är att all provberedning sker i samma brunn som 
instrumentet injicerar provmaterial från. Därför behövs inga förflyttningar av provmaterial 
till provvialer. Det är också stor fördel att inkuberingstiden förkortas från att stå över 
natten till att enbart inkuberas i 60 min vilket innebär att analysen kan sättas igång samma 
dag som upparbetningen av proverna utförs. Detta gör att svarstiden förkortas med cirka en 
dag. Nackdelar med den nya metoden är att det kan vara svårare att se hur mycket lösning 
som tillsatts. Detta innebär ett stort fokus på 96-hålsplattan vid tillsättningen och det 
underlättar arbetet om en multikanalspipett används, då fokuset på plattan aldrig behöver 
flyttas. För att underlätta tillsättningen ytterliggare kan det istället användas en robot som 
utför pipetteringen.  
  

Då korrelationskoefficienten var nära 1 i metodjämförelsen av den nya metoden mot 
standardmetoden, så innebär det att resultaten med den nya metoden har en stark 
korrelation med standardmetoden. Detta styrks även från regressionslinjens k- och m-
värden som visar att lutningen är nära 1 och att linjen skär nära origo. Det parade t-testet 
visade ingen signifikant skillnad mellan ny metod och standardmetod. Detta bekräftar att 
den nya metoden kan användas istället för standardmetoden i syftet att förkorta svarstiden. 
Det höga CV som erhållts för patientprov 1 (CDT= 0,7 %) kan möjligtvis göra att den  nya 
metoden blir mindre pålitlig än standardmetoden. En ny bestämning av precision för den 
låga kontrollen kan utföras för att verifiera detta värde. Det är dock bestämningen av CDT-
halten runt 2 % som är viktig och i detta område har den nya metoden samma spridning 
(CV %) som den befintliga.  
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7 BILAGOR 

7.1 Bilaga 1 – Tabeller 
Tabell VI Resultat för procentandelen disialotransferrin från 25 serumprover med tre 
metoderna samt resultat från standardmetod, metod 1; skak efter tillsättning av 
fällningsreagens, metod 2; inkubering i 60 minuter, metod 3; provberedning direkt i 96-
hålsplattor tillsammans med parametrar i metod 1 och 2 samt centrifugering vid lägre g-tal.  

Prov 
nr. 

Metod i bruk Test 1 Test 2 Test 3 

1 9,67 10,42 9,38 8,97 
2 7,31 7,34 6,89 7,10 
3 0,50 0,86 0,68 0,73 
4 0,59 0,48 0,52 0,84 
5 14,98 14,37 14,15 14,11 
6 6,03 6,28 6,38 6,40 
7 1,86 1,56 1,36 1,82 
8 1,26 1,24 1,27 1,09 
9 1,61 0,88 1,40 1,22 
10 0,98 0,92 1,07 1,18 
11 1,15 1,21 1,25 1,13 
12 1,21 1,58 1,41 1,46 
13 3,34 3,47 3,15 3,42 
14 7,66 8,17 7,81 8,30 
15 12,48 12,95 12,86 12,96 
16 2,02 2,10 1,65 1,83 
17 2,22 1,98 2,26 1,87 
18 0,82 0,72 0,77 0,65 
19 5,63 5,83 5,68 5,66 
20 0,63 0,62 0,61 0,88 
21 1,48 1,33 1,25 1,69 
22 4,81 4,46 4,43 4,57 
23 2,05 1,81 2,09 1,68 
24 4,03 4,02 4,25 4,18 
25 2,26 2,04 1,95 2,28 
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Tabell VII Resultat för procentandelen CDT från de 35 serumprover som användes för 
metodjämförelsen mellan standardmetod och ny metod med parametrarna från metod 3.  

Prov 
nr. 

Standard 
metod 

Ny metod Prov 
nr. 

Standard 
metod 

Ny metod 

1 9,67 9,83 19 5,63 5,21 
2 7,31 7,27 20 0,63 0,74 
3 0,50 1,10 21 1,48 1,45 
4 0,59 0,79 22 4,81 4,68 
5 14,98 13,99 23 2,05 1,87 
6 6,03 6,23 24 4,03 3,95 
7 1,86 1,50 25 2,26 1,99 
8 1,26 1,25 26 8,29 8,29 
9 1,61 1,53 27 2,48 2,86 
10 0,98 0,97 28 2,89 2,57 
11 1,15 0,78 29 7,48 7,36 
12 1,21 1,18 30 4,70 4,77 
13 3,34 3,06 31 5,43 5,21 
14 7,66 7,98 32 1,84 1,93 
15 12,48 12,88 33 1,69 1,26 
16 2,02 1,99 34 1,42 1,43 
17 2,22 2,25 35 0,72 0,76 
18 0,82 0,66    
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Tabell X Resultat från 25 analyser av två serumprover med högt och lågt CDT. Uträknat 
medelvärde, standardavvikelse samt variationskoefficient.   
  0,7 % 2,1 % 

1 0,84 2,14 
2 0,96 2,10 
3 0,72 2,00 
4 1,03 1,87 
5 0,95 2,16 
6 1,08 1,96 
7 1,22 1,86 
8 0,70 2,10 
9 0,68 2,02 

10 1,06 2,24 
11 0,83 1,76 
12 0,96 2,02 
13 0,91 1,98 
14 0,83 1,85 
15 1,05 2,00 
16 1,23 2,02 
17 0,71 2,07 
18 1,08 1,98 
19 1,37 2,01 
20 1,07 2,05 
21 0,94 2,08 
22 0,84 2,01 
23 1,08 1,77 
24 0,93 2,10 
25 0,94 1,96 

MV: 0,96 2,00 
SD: 0,17 0,12 

CV%: 18,05 5,79 
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Tabell XI Precision inom serie från metodverifiering av standardmetod med medelvärden 
på 15,73 % och 0,52 % CDT. CV-värde beskriv i procent 
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Tabell XII Precision inom serie från metodverifiering av standardmetod med medelvärde 
på 1,9 % CDT. CV-värde beskrivs i procent.  
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