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ABSTRACT 

 

Objective: New biomarkers for acute kidney injury are needed and urinary Cystatin C is one 

alternative. The objective was to validate a urinary Cystatin C method on Mindray BS-380 

comparing urine samples from the Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM-77) 

and urine samples from a reference group for Cystatin C. A visual control for a relationship 

between Cystatin C and C-reactive protein (CRP) and interleukin 6 (IL-6) respectively was 

made. 

Methods: Precision, linearity, recovery, interference, and stability of the urine cystatin C 

method were investigated. Comparisons were made between ULSAM-77 samples and a 

reference group samples consisting of ordinary people. 

Results: The highest total imprecision was 10.24 % for the sample with the lowest 

concentration. The second lowest concentration had 4.21 % total variation coefficient. The 

linearity equation was y = 0.99x – 0.01 with an R
2
-value of 0.99. The recovery for all 

concentrations was always 91 % or more. No interference from hemoglobin at a 

concentration of 10 g/L was found. The samples were stable at +5°C for seven days. The 

median for the samples from ULSAM-77 was 0.09 mg/L and the median for the reference 

samples was 0.06 mg/L. There was no obvious relationship between Cystatin C and CRP/IL-

6 from ULSAM-77. 

Conclusion: Reliable data of urinary Cystatin C can be analyzed on a Mindray BS-380. The 

level of urinary Cystatin C was higher for people age 77 than for those with a median age of 

49. There was no correlation between the concentration of Cystatin C in urine and the levels 

of CRP and IL-6. 
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INTRODUKTION 

 

Cystatin C är en intressant biomarkör för akut njurskada (acute kidney injury, AKI) [1]. 

Cystatin C analyseras redan rutinmässigt i plasma/serum som en markör för glomerulär 

filtrationshastighet [2]. Mätning av halten Cystatin C i urin skulle eventuellt kunna ge en 

snabbare förvarning av en pågående njurskada än analys av plasma/serum vid akut njurskada 

[3, 4]. 

 

Människan har två bönformade njurar som finns nära ryggraden i höjd med det 12:e 

revbensparet. En njure väger runt 150 gram, är cirka 10-12 centimeter lång och omges av en 

fettkapsel. Njuren har en yttre del, cortex, och en inre del, medulla. Den funktionella enheten, 

vilket det normalt finns över en miljon av i varje njure, kallas för nefron. Nefronen löper 

genom både cortex och medulla. I varje nefron finns Bowman’s kapsel i vilken det finns ett 

nätverk av kapillärer som kallas för glomerulus. I glomerulus separeras ämnen, som är mindre 

än 10 nm eller under 40 kDa, från blodbanan. Dessa ämnen ingår i primärurinen. 

     Njurens uppgift är att, via urin, utsöndra metaboliter som uppkommit under kroppens 

ämnesomsättning. Bildandet av urin och upprätthållandet av vätske- och jonbalansen sker i 

nefronerna. 

 

Akut njurskada definieras som en snabbt minskande njurfunktion och orsakas ofta av skada på 

tubuli [5]. En akut njurskada kan ha flera orsaker, bland annat kan den orsakas av en 

försämrad genomblödning och medföljande syrebrist i njuren till följd av dehydrering eller 

lågt blodtryck. Akuta njurskador är relativt vanliga på intensivvårdsavdelningar och är en stor 

kostnad för sjukvården då följden kan bli dialys och i förlängningen kan patienten vara i 

behov av njurtransplantation [6,7]. Riskerna för patienterna är också betydande och 
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mortaliteten har inte minskat nämnvärt på drygt 50 år [2]. Risken att dö för patienter inlagda 

på sjukhus är flera gånger större för de som fått en akut njurskada efter att de lagts in jämfört 

med de som är inlagda och inte ådrar sig en akut njurskada [8]. 

     Ett sätt att klassificera akuta njurskador är genom RIFLE-modellen. Akronymen står för 

‘Risk of renal dysfunction’, ‘Injury to the kidney’, ‘Failure of kidney function’, ‘Loss of 

kidney function’ och ‘End-stage kidney disease’. Modellen utgår dels från ökningen av halten 

kreatinin i plasma dels urinmängden över tid. Ju längre man kommer i modellen, det vill säga 

ju sjukare patienten är, desto mer ökar kreatininhalten och minskar urinmängden [9]. 

Modellen förutsätter dock att tidigare värden på kreatinin finns att jämföra med. I en studie av 

Uchino et al. visade sig dödligheten för patienter inlagda på sjukhus och med normal 

njurfunktion vara under 10 %. När det handlade om patienter med njurskada visade sig 

dödligheten ha en närmast linjär ökning från den nivå patienter med normal njurfunktion hade 

via ‘Risk of renal dysfunction’ och ‘Injury to kidney’ till ‘Failure of kidney function’ där 

dödligheten toppade på cirka 50 %. Dödligheten låg kvar på denna nivå över de sista stadierna 

[10]. 

 

Cystatin C är ett protein som produceras av de flesta kärnförande celler. Proteinet, som har en 

molekylvikt på 13 kDa, finns i nästan alla vävnader och kroppsvätskor. Det Cystatin C gör i 

kroppen är att det inhiberar endogena och exogena cysteinproteaser i blodomloppet [11]. 

Proteaser är en enzymgrupp som katalyserar nedbrytningen av bindningarna mellan 

aminosyrorna hos proteiner. Proteaser som har cystein i den aktiva regionen är 

cysteinproteaser. Det finns ungefär tio proteiner som hämmar cysteinproteaser hos 

människan. De kallas cystatiner och Cystatin C är den kanske fysiologiskt viktigaste 

cystatinen. Cystatin C filtreras fritt i glomerulus på grund av sin ringa storlek och 

kataboliseras normalt nästan helt i proximala tubuli. Detta innebär att nivåerna av Cystatin C i 
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urin är lägre hos personer utan tubuliskada. 

     Plasma/serum som analyseras för Cystatin C kan användas för att mäta glomerulär 

filtrationshastighet och är bättre än serumkreatinin på att mäta den glomerulära 

filtrationshastigheten [12]. När det gäller enbart tubuliskada borde dock Cystatin C i urin vara 

en bättre markör än Cystatin C i plasma/serum. Fungerar glomerulus normalt skulle inte 

halten av Cystatin C i plasma/serum öka [13]. Skulle tubuli vara helt funktionsoduglig skulle 

inte Cystatin C kunna kataboliseras i proximala tubuli utan gå direkt ut i urinen och leda till 

en klar ökning av halten Cystatin C som därmed kommer detekteras vid analys.  Då 

dygnsrytmens påverkan på Cystatin C inte är klinisk signifikant [14] borde den vara att 

föredra som biomarkör framför kreatinin som dessutom påverkas av bland annat ålder, kön, 

muskelmassa och födointag [2]. I en studie av friska individer kunde ingen dygnspåverkan på 

utsöndringen av Cystatin C i urin påvisas. Halten Cystatin C låg under gränsvärdena under 

hela dygnet. Därför skulle en ökad halt av Cystatin C i ett stickprov kunna tyda på tubuliskada 

[15]. Det finns även exempel på studier som inte kunnat visa att Cystatin C i plasma/serum 

och urin är bra på att predicera akuta njurskador [16]. I en annan studie drogs slutsatsen att 

analys av Cystatin C i plasma/serum var en bra biomarkör för att förutsäga akut njurskada 

samtidigt som Cystatin C i urin var mindre bra [17]. 

 

Förutom Cystatin C finns det flera olika intressanta biomarkörer för diagnostisering av akut 

njurskada. Några exempel är: ‘Neutrophil gelatinase-associated lipocalin’ (NGAL), ‘Kidney 

injury molecule-1’ (KIM-1) och ‘interleukin 18’ (IL-18). Dock behövs ytterligare studier av 

dessa innan de kan användas inom rutinarbetet i sjukvården [2].  

     NGAL är ett 25 kDa stort protein vars koncentration i både urin och plasma ökar, från en 

låg nivå, vid epitelskada. Ökningen sker normalt mellan ett och två dygn innan en 

kreatininstegring kan observeras [18]. Då Abbott Diagnostics (Abbott Park, IL, USA) har 
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utvecklat en automatiserad analys av urin-NGAL (U-NGAL) på Abbott Architect ci8200 

(Abbott Park, IL, USA) finns förutsättning för att använda U-NGAL i rutinarbetet. U-NGAL 

har i en amerikansk studie av prover från akutmottagningspatienter visat sig ha både en hög 

specificitet och en hög sensitivitet för att påvisa akut njurskada [19]. 

     Ett av målen med arbetet var att validera en metod för att analysera Cystatin C i urin på en 

Mindray BS-380 (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics CO., LTD, Shenzhen, Kina).  

     Tekniken som användes för analyserna var en partikelförstärkt turbidimetrisk analys 

(particle enhanced turbidimetric immunoassay, PETIA) som fungerar genom att antikroppar, 

bundna till partiklar, binder till och bildar komplex med antigen vilket gör provet grumligt. En 

lampa lyser genom provet samtidigt som en detektor på andra sidan mäter ljusets intensitet. 

Absorptionen räknas om till en koncentration av Cystatin C med hjälp av en standardkurva. 

 

Ett andra mål var att analysera cirka 600 dygnsurinprover från en studie kallad ‘Uppsala 

Longitudinal Study of Adult Men’ (ULSAM) och jämföra resultatet med det från ett 40-tal 

avidentifierade prover från friska män och kvinnor i varierande åldrar. De sistnämnda 

proverna kom från laboratoriepersonal samt deras vänner och anhöriga. Analysresultatet från 

ULSAM-proverna jämfördes även med två inflammationsmarkörer, C-reaktivt protein (CRP) 

och interleukin 6 (IL-6), för att undersöka om det fanns något samband mellan dessa och 

Cystatin C. Koncentrationerna av CRP och IL-6 i dessa prover hade bestämts redan innan 

denna analys av Cystatin C i urin startade. 

     ULSAM är en studie som började mellan åren 1970 och 1973. Män boende i Uppsala län 

och födda mellan 1920 och 1924 inbjöds då att delta i studien (kallad ULSAM-50 då männen 

var i 50-års åldern) [20]. De som deltog fick bland annat svara på frågor om sin 

sjukdomshistoria och lämna urin- och blodprov. När deltagarna fyllt 60 respektive 70 år 

upprepades proceduren så långt som möjligt. Vid 77 års ålder togs blodprov och urinprov från 
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cirka 750 av de män som fortfarande fanns tillgängliga [21]. När männen var 82 och 88 år 

utfördes också en del undersökningar. De prover som analyserades som del i detta arbete var 

urinproven från ULSAM-77. 

 

Syftet med arbetet var dels att utföra en metodvalidering för analys av Cystatin C i urin på 

Mindray BS-380, dels att analysera urinprover från ULSAM-77 och från 40 friska personer 

och jämföra resultaten. 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Alla prover som användes under metodvalideringen var avidentifierade. Ingen etikprövning 

behövdes. Alla analyser skedde, om ej annat anges, på Mindray BS-380 (Shenzhen Mindray 

Bio-medical Electronics CO., LTD, Shenzhen, Kina). Alla plasma- och urinprover som 

användes under metodvalideringent togs från rutinarbetet på avdelningen för klinisk kemi och 

farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sverige 

 

U-Cystatin C analys 

Som kalibrator (REF 1012) användes poolat humant serum vars lipider avlägsnats. Detta var 

spikat med humant Cystatin C. Två reagenser användes, en ‘assay buffer’, reagens 1 (REF 

1101), och reagens 2 (REF 1101) som innehöll immunopartiklar. Kalibrator och reagens 

tillhandahölls av Gentian (Norge). Två nivåer av kontroller användes, en hög och en låg; Bio-

Rad Multiqual (spädd 1:6) och Sero Autonorm Liquid Human. 
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Precision 

Urinprover togs från rutinarbetet. Proverna tinades och blandades. Till plaströr pipetterades 

200 µl från var och ett av ursprungsproverna för att sedan centrifugeras i 1300 g i 10 minuter 

och analyseras för att identifiera de som gav utslag för Cystatin C. Ett prov som låg högt 

valdes ut och späddes med urin, utan någon uppmätt koncentration av Cystatin C i, till fem 

olika koncentrationer mellan 0,20 mg/L och 0,80 mg/L. Från de fem spädda rören 

pipetterades 400 µl till sju plaströr, för varje koncentration, som frystes ned (-24°C) för att 

tinas upp precis innan analys. Före analyserna vortexades rören och kontroller analyserades. 

Ett plaströr för varje koncentration tinades upp dag ett för att analyseras i dubbelprov. Dag två 

tinades fem andra rör upp för att analyseras en gång på förmiddagen och en gång på 

eftermiddagen. Minst två timmar mellan analystillfällena och två analyser på varje prov. Dag 

tre till sju skedde analyser enligt samma mönster som dag två. Totalt antal analystillfällen var 

13 för varje koncentration och då proverna analyserades två gånger blev det 26 resultat för 

varje koncentration. 

 

Linjäritet 

Urinprover från rutinarbetet analyserades för att hitta ett prov som låg över eller lika med 1,00 

mg/L med avseende på Cystatin C. Ett prov hittades och späddes med fysiologisk 

koksaltlösning ned till 0,99 mg/L. Detta prov späddes med fysiologisk koksaltlösning till 90 

%, 80 %, 70 % och så vidare ned till 10 % och sedan ytterligare till 5 % koncentration. 

Proverna analyserades som dubbelprov och genomsnittet avsattes mot det teoretiska värdet. 

 

Utbyte 

Plasmaprover från rutinarbetet som analyserats för Cystatin C plockades fram och poolades. 

Två olika nivåer eftersöktes, dels prover med värden runt 4,5 mg/L och dels prover som låg 
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runt 1,00 mg/L. Även ett urinprov nära 0,00 mg/L avseende Cystatin C identifierades. Dessa 

prover analyserades på Abbott Architect ci8200 (Abbott Park, IL, USA) för att få jämförbara 

värden. 

     Det höga plasmaprovet späddes med urinprovet till 20 %, 10 % och 5 % av utgångsvärdet 

och analyserades tre gånger. Ett genomsnittligt teoretiskt värde på halten Cystatin C i provet 

räknades fram. 

     Plasma med värde runt 1,00 mg/L späddes 1:10 med urinprovet och analyserades tre 

gånger. Detta användes till att göra en seriespädning om sju spädningar. Koncentrationer 

mellan 0,10 mg/L och 1,00 mg/L var eftersökta. Varje prov analyserades tre gånger. Utifrån 

medelvärdet på de tre analyserna räknades utbytet ut jämfört med den teoretiska 

koncentrationen (medelvärdet delades med den teoretiska koncentrationen).  

 

Interferens 

Två urinprover med hög (0,97 mg/L) respektive låg (0,20 mg/L) halt av Cystatin C späddes 

med hemoglobinlösning så att proverna fick en hemoglobinkoncentration på 10 g/L. Detta 

upprepades med skillnaden att i stället för hemoglobin användes fysiologisk koksaltlösning. 

Detta gav fyra prover, två med hög halt Cystatin C, två med låg halt. Två prover (hög och låg) 

som blandats med hemoglobin och två prover (hög och låg) som blandats med fysiologisk 

koksaltlösning. Proverna vortexades och analyserades tre gånger var.  

 

Stabilitet 

Samma prover som vid interferensstudien plus ytterligare ett urinprov som låg på 0,55 mg/L 

användes. Tre rör med olika koncentrationer gjordes i ordning för att förvaras i 

rumstemperatur. Tolv rör, fyra av varje koncentration, användes för kylförvaring (+5°C). Tre 

av proverna från kylskåpet, en av varje koncentration, analyserades och kasserades på 
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analysdagarna så att endast de som skulle analyseras aktuell dag behövde tas ut ur kylen. De 

tre proverna förvarade i rumstemperatur analyserades aktuell dag och sparades sedan inför 

nästa analysdag. Proverna analyserades dag 1, 3, 7 och 14 efter provtagning som dubbelprov. 

 

ULSAM-prover 

Urinprover togs från ULSAM-studien och analyserades på Mindray BS-380 med en PETIA-

teknik. Etikgodkännande fanns från etikkommittén i Uppsala. Före analys tinades och 

skakades proverna för att sedan centrifugeras i 1300 g i 10 minuter. Totalt analyserades 631 

urinprover. Värden på inflammationsmarkörerna IL-6 och CRP fanns sedan tidigare. 

Punktdiagram mellan Cystatin C och IL-6/CRP togs fram. 

 

Urinprover från friska individer 

Från laboratoriepersonal och deras vänner och anhöriga kunde 40 nedfrysta prover tinas, 

vortexas och centrifugeras för att sedan analyseras för Cystatin C. 

 

RESULTAT 

 

Precision 

En kontroll av hur bra metoden var på att reproducera analysresultat, från samma 

ursprungsprov, över tid.  Urin med hög koncentration av Cystatin C späddes till fem olika 

koncentrationer inom metodens mätintervall. Dessa frystes in i flera rör som tinades upp strax 

innan analys. I tabell 1 kan total CV % samt CV % för inom körning, mellan dagar och 

mellan körningar utläsas. Total CV % för proverna med lägst koncentration låg på 10,24. Ju 

högre koncentration på proverna desto lägre blev total CV %. 
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Tabell 1. CV % och medelvärde för fem nivåer av Cystatin C. 

 

 Cystatin C (mg/L), medelvärde 

CV % 0,18 0,33 0,48 0,63 0,80 

Inom körning 2,28 1,26 0,61 0,46 0,36 

Mellan dagar 9,98 3,91 1,83 1,16 1,19 

Mellan körningar 0,00 0,89 1,61 0,92 0,81 

Total 10,24 4,21 2,51 1,55 1,48 

n = 24      

      

 

Linjäritet 

I figur 1 visas ett punktdiagram där det uppmätta värdet på Cystatin C visas mot det teoretiska 

värdet. Det teoretiska värdet räknades ut med en koncentration på 0,99 mg/L som 

utgångspunkt. Varje koncentration analyserades två gånger. Medelvärdet av dessa två 

analyser användes i diagrammet. Lägsta teoretiska värdet låg på 0,05 mg/L och det högsta 

värdet låg på 0,99 mg/L. 

     R
2
-värdet för linjen var 0,99 och linjens ekvation var y = 0,99x – 0,01. 

 

Figur 1. Punktdiagram mellan det teoretiska värdet på Cystatin C, uträknat från en 

utgångskoncentration på 0,99 mg/L, och det uppmätta värdet. Lägsta teoretiska värdet låg på 

0,05 mg/L. Linjens ekvation var y = 0,99x – 0,01. R
2
-värdet var 0,99. 
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Utbyte 

Utbytet för Cystatin C låg över 91 % för alla spädningsnivåer. En spädningsserie med åtta 

nivåer utfördes och den teoretiska koncentrationen räknades ut, se tabell 2. Varje 

koncentrationsnivå analyserades tre gånger och medelvärdet, CV % och utbytet i procent kan 

ses i tabell 2. 

Tabell 2. En spädningsserie gjordes utifrån vilken den teoretiska koncentrationen räknades ut. 

Proverna analyserades tre gånger för varje koncentration och CV och utbyte i procent 

räknades ut. 

Teoretisk 

koncentration 

(mg/L) 

Uppmätt 

medelvärde 

(mg/L) 

 

CV % 

 

Utbyte % 

0,14 0,14 0,00 100,0 

0,27 0,26 0,00 95,3 

0,41 0,38 0,00 93,7 

0,54 0,50 0,00 92,8 

0,67 0,62 0,00 92,4 

0,80 0,73 0,96 91,2 

0,94 0,86 0,00 91,8 

1,07 0,99 0,71 92,8 

 

Interferens 

Urinproverna späddes med hemoglobin till en hemoglobinkoncentration på 10 g/L för att se 

om hemoglobin interfererar analysen av Cystatin C. Medelvärdet för provet med låg halt av 

Cystatin C blev 0,16 mg/L både för provet innehållande hemoglobin och för kontrollprovet. 

För provet med hög halt av Cystatin C blev medelvärdet 0,80 mg/L för provet med 

hemoglobin och 0,79 mg/L för kontrollprovet. 

 

Stabilitet 

För att kontrollera stabiliteten av Cystatin C i proverna förvarades tre olika koncentrationer i 

dels rumstemperatur och dels i kylskåp (+5°C). I tabell 3 ses resultaten för analyserna dag 1, 

3, 7 och 14. Dag 14 ses en tydlig minskning i analysresultat för proverna som förvarats i 
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rumstemperatur, förutom för provet med högst ursprungskoncentration. Proverna med högst 

koncentration (0,98 mg/L) förändrades inte märkbart, varken i kylskåp eller i rumstemperatur, 

på 14 dagar. I +5°C kunde proverna förvaras utan förändring i en vecka. 

Tabell 3. Tre prover med olika koncentrationer förvarades i rumstemperatur och analyserades 

i dubbelprov fyra gånger under en period av två veckor. Tolv prover uppdelade på samma tre 

koncentrationer förvarades i +5°C och analyserades som dubbelprov vid samma tillfälle som 

proverna i rumstemperatur analyserades. 

 Låg koncentration Mellan koncentration Hög koncentration 

Dag Rumstemp +5°C Rumstemp +5°C Rumstemp +5°C 

1 0,20 0,20 0,20 0,20 0,55 0,55 0,56 0,56 0,98 0,98 0,97 0,98 

3 0,19 0,19 0,19 0,20 0,56 0,56 0,54 0,54 0,97 0,98 0,97 0,96 

7 0,18 0,18 0,20 0,20 0,55 0,55 0,56 0,56 0,96 0,97 0,97 0,97 

14 0,14 0,14 0,18 0,18 0,52 0,52 0,55 0,55 0,97 0,97 0,97 0,98 

 

De markerade proverna är de med den tydligaste förändringen i koncentration av Cystatin C 

efter förvaring. 

. 

ULSAM-prover 

Alla prover kom från män i närheten av Uppsala som var 77 år vid provtagningstillfället. I 

figur 2 ses ett punktdiagram med interleukin 6 på x-axeln och Cystatin C på y-axeln. I figur 3 

ses ett punktdiagram med C-reaktivt protein på x-axeln och Cystatin C på y-axeln.  Medianen 

för ULSAM-77 var 0,09 mg/L för de 631 analyserade proverna. Koncentrationen i 16 % av 

proverna från ULSAM-77 låg högre än det högsta värdet från de friska individernas 

analysresultat. 
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Figur 2. Punktdiagram mellan interleukin 6 och Cystatin C analyserat på ULSAM-77-prover.  

n = 631. 

 

 

 

 

Figur 3. Punktdiagram mellan C-reaktivt protein och Cystatin C analyserat på ULSAM-77-

prover. n = 631. 

 

 



 
 15 

Urinprover från friska individer 

40 personer mellan 20 och 75 år lämnade dygnsurin som analyserades för Cystatin C. 

Medelåldern låg på 45 år och medianåldern på 49 år. 13 personer var män och 27 kvinnor. 

Högsta värdet låg på 0,27 mg/L, medianen var 0,06 mg/L. Medianen för kvinnor var 0,06 

(0,02 - 0,27) mg/L och medianen för män var 0,06 (0,00 – 0,11) mg/L. 

 

DISKUSSION  

 

Cystatin C i urin är en tänkbar biomarkör till att fylla behovet av att kunna diagnostisera en 

akut njurskada tidigare än vad som är möjligt idag [22]. Målet är att få en markör som kan 

förbättra vården för patienter med risk för akut njurskada och då krävs att markören ger en 

tidigare indikation på akut njurskada än vad kreatinin ger [23]. En förutsättning för detta är att 

proverna går att analysera utan att behöva skickas iväg till ett annat sjukhus, eftersom detta 

lätt skulle äta upp den tidsvinst man uppnått. För att undvika att proverna måste skickas iväg 

på analys krävs metoder för att analysera Cystatin C i urin på flera olika plattformar, då de 

plattformar som används ofta varierar mellan olika sjukhus. 

     Att analysera Cystatin C i urin med en så kallad kemianalysator, som dessutom använder 

sig av samma reagens som analysen av Cystatin C i plasma/serum, finns det flera fördelar 

med. Analystiderna kan hållas nere, vilket är viktigt om man vill ha en markör för tidig 

diagnos av akut njurskada. Instrumentet som utför analysen kan användas dygnet runt. 

Metoden är enkel och kan därmed förväntas tillhandahållas överallt där det finns en 

intensivvårdsavdelning. Förhoppningsvis leder detta till en tidigare diagnos och en effektivare 

behandling än vad som är fallet nu när till exempel plasmakreatinin, som reagerar långsamt på 

en förändring i glomerulär filtrationshastighet, används [24]. 
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Precisionen undersöktes för att kontrollera metodens förmåga att ge samma koncentration vid 

upprepade mätningar, av samma ursprungsprov, under likartade förutsättningar. Total CV % 

vid precisionskontrollen låg relativt högt, över 10 % vid den lägsta koncentrationen för att 

minska med ökande koncentration. På den högsta koncentrationen låg total CV % på 1,48 %. 

Dag sex och sju blev analysresultaten märkbart lägre än för de föregående dagarna, 

procentuellt sett blev skillnaden störst vid de lägre koncentrationerna för att nästan helt ha 

försvunnit vid den högsta koncentrationen. Innan körning dag sex gjordes en kalibrering av 

metoden. Detta kan förklara de lägre koncentrationerna för dag sex och sju eftersom en 

kalibrering ger en ny kurva, baserad på kalibreringspunkterna, som metoden jämför 

absorptionen med för att få ett värde på koncentrationen av Cystatin C. Perioden som 

precisionskontrollen utförtdes under borde ha börjat direkt efter en kalibrering för att 

minimera risken för behov av ny kalibrering. 

     För att kunna räkna ut CV % mellan körningar och dagar och inom körning uteslöts 

dubbelprovet som analyserats dag ett då proverna endast analyserades en gång denna dag. 

Skulle dessa resultat tagits med vid uträkningen av total CV % hade total CV % blivit 9,47 

istället för 10,24, det vill säga något bättre. 

 

Då både linjens lutning (0,99) och regressionslinjens anpassning efter de observerade värdena 

(R
2
 = 0,99) låg nära 1 visade kontrollen av linjäriteten att metoden var linjär mellan den lägsta 

teoretiska koncentrationen, 0,05 mg/L, och den högsta teoretiska koncentrationen på 0,99 

mg/L. Att interceptet låg nära noll var också bra då det är önskvärt att linjen skär y-axeln nära 

noll. R
2
-värdet visar att metoden är linjär. En lutning på linjen nära 1 visar att metoden svarar 

ut den koncentration som den borde vid mätning.
 
De högsta och lägsta koncentrationerna 

valdes så att dessa låg klart inom det kliniskt intressanta intervallet även om något exakt 

sådant ännu ej existerar. 
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Utbytet för metoden var acceptabelt då det låg på minst 91,2 % för alla koncentrationer som 

analyserades. Utbytet var minst lika bra som det under metodvalideringen av Cystatin C i urin 

på en annan plattform [25]. 

 

Ibland kan blod vara närvarande i urin, därför undersöktes om hemoglobin interfererar med 

metoden. Det var inte någon skillnad i koncentration mellan kontrollprovet och provet med 

hemoglobin för proverna med låg koncentration av Cystatin C. Skillnaden i koncentration för 

proverna med hög koncentration av Cystatin C låg på endast en procent. Dessa resultat tyder 

på att hemoglobin, med en koncentration på 10 g/L, i provet inte skulle interferera märkbart 

med metoden. 

 

För den lägsta koncentrationen var stabiliteten acceptabel i en vecka i rumstemperatur, se 

tabell 3. Koncentrationen sjönk från 0,20 mg/L till 0,18 mg/L, eller 10 %. Efter två veckor 

hade dock koncentrationen minskat med 30 %. Prover, oavsett ursprungskoncentration, 

förvarade i kylskåp var oförändrade i minst sju dagar. Slutsatsen av stabilitetstestet blev att 

proverna klarar sig sju dagar i +5°C. 

 

Inget mätintervall för Cystatin C kontrollerades då intervallet på kalibratorn ansågs vara 

tillräckligt. I studien användes kalibreringskurvans högsta punkt som övre gräns vilket var en 

koncentration på 1,02 mg/L. Prover över 1,02 mg/L späddes så att de låg under 1,02 mg/L och 

räknades upp enligt spädningsfaktorn. Den lägsta punkten, som låg på 0,04 mg/L, låg med all 

rimlighet lägre än vad en tänkbar beslutsgräns skulle ligga och därmed kan en viss osäkerhet 

vad gäller värden under 0,04 mg/L godtas. Medianen för de 40 referensproverna var på 0,06 

mg/L. 
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Analysvärdena för Cystatin C-proverna från ULSAM-studien som ingick i studien fick, 

jämfört med de från friska personer, en median som låg 50 % högre (0,09 mg/L mot 0,06 

mg/L). Efter 30 års ålder minskar den glomerulära filtrationshastigheten över tid [26] men det 

finns inga studier på hur Cystatin C i urin påverkas. Eftersom den glomerulära 

filtrationshastigheten försämras kan det antas att även kataboliseringen av Cystatin C i 

proximala tubuli inte är lika effektiv hos en äldre population. 

     Något tydligt samband mellan Cystatin C och CRP/IL-6 syntes inte. Det verkar således 

inte finnas något starkt samband mellan Cystatin C i urin och de två 

inflammationsmarkörerna. 

 

En del som inte gjordes under metodvalideringen var att kontrollera metoden för 

antigenöverskott. Anledningen till detta var att inget utgångsmaterial med tillräckligt hög 

koncentration fanns. I en tidigare metodvalidering på en annan plattform, med samma 

analysmetod, kontrollerades för antigenöverskott upp till 35 mg/L utan att falskt låga resultat 

kunde iakttas [25], varför vi antog att detta gäller även med metoden i denna studie. 

 

Cystatin C i urin är en lovande biomarkör för att tidigare kunna diagnostisera akut njurskada, 

dock behövs mer forskning innan analyten går att använda kliniskt. Till exempel behövs mer 

data från studier på patienter med akut njurskada där även stickprov har tagits eftersom det är 

vid just stickprov som tidsvinsten finns. 

 

Sammanfattningsvis så har en metodvalidering av Cystatin C i urin på Mindray BS-380 skett, 

vilket resulterat i att metoden kan användas för analys av Cystatin C i urin. Prover från 
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ULSAM-77 har analyserats och visat sig ha en högre median än referensproverna. Inget 

samband fanns mellan Cystatin C och CRP/IL-6 hos proverna från ULSAM-77. 
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