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Sammanfattning 

Under år 2003-2009 utgjorde hypertensiva sjukdomar, såsom eklampsi och preeklampsi,  

14,0% av värdens mödradödlighet. Preeklampsi kännetecknas vanligtvis av kliniska 

observationer av hypertoni och signifikant proteinuri i graviditetens andra trimester. Inom 

diagnostiken används en riskbedömningsprogramvara som kan beräkna vilken 

sannolikhetsgrad den havande kvinnan har för att utveckla preeklampsi. Förutom mätning av 

blodtryck och proteinuri har biomarkören placenta growth factor 1 (PlGF-1) visat ett högt 

prediktivt värde vid bedömningen. Studien syftade till att kartlägga och fördjupa sig i metoderna 

som analyserar biomarkören samt verifiera metoden för PlGF på instrumentet Brahms Kryptor 

compact plus. Fördjupningen baserades på granskning av vetenskapliga artiklar och resulterade 

i två manuella och tre automatiserade metoder. Metoden Quantikine användes i 47% av 

artiklarna och konstaterades som studiens golden standard. Vid jämförelse av metoderna sågs 

en lägre bakgrundsstörning, en högre sensitivitet samt en kortare analystid hos de 

automatiserade metoderna. Den laborativa verifieringen innefattade bestämning av 

överensstämmelse med externt laboratorium, beräkning av instrumentets provsmitta mellan 

höga och låga prov samt kvantifiering av inomserie- och mellanliggande precision. 

Verifieringen resulterade i en god överensstämmelse (r=0,953, p=0,327) med det externa 

laboratoriet, en konstaterad provsmitta på 0,04% samt en god precision inom leverantörens 

angivelser. 
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Abstract 

Title: “Placenta growth factor as a biomarker for screening of preeclampsia: A literature recess 

and verification of methodology” 

Between 2003-2009 hypertensive disorders as eclampsia and preeclampsia constituted 14.0% 

of the world’s maternal mortality. Preeclampsia characterize as clinical observations of 

hypertension and significant proteinuria in the second trimester of pregnancy. In diagnostics a 

risk assessment software is normally used to estimate the probability of developing the disorder. 

Besides calculating the blood pressure and proteinuria, the placenta growth factor 1 (PlGF-1) 

has proven to possess a high predictive value. The study’s aim was to chart the different 

methods used to quantify the biomarker and verify the method for PlGF on Brahms Kryptor 

compact plus. The recess was based on review of scientific articles and resulted in the findings 

of two manual and three automated methods. The method Quantikine was used in 47% of the 

articles and was seen as the golden standard of the study. When comparing the methods a lower 

signal to noise-ratio, a higher sensitivity and a shorter assay time was observed in the automated 

methods. The verification contained determination of compliance with an external laboratory, 

calculation of carry over and quantification of inter-assay and intra-assay precision. The 

verification resulted in a good compliance (r=0.953, p=0,327) with the external laboratory, a 

carry over at 0,04% and a good precision within the providers indication. 
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Inledning 

Allmän bakgrund 

Enligt en rapport från 2014 av World Health Organisation (WHO) utgjorde hypertensiva 

sjukdomar, såsom preeklampsi och eklampsi, under år 2003-2009 14.0% av hela världens 

mödradödlighet (1). Varje dag dör uppskattningsvis 830 kvinnor av komplikationer av 

graviditet och förlossning som egentligen kan förebyggas med god vård. Av all världens 

mödradödlighet beräknas ca 99% ske i utvecklingsländer. I en del av WHOs agenda för hållbar 

utveckling mellan år 2016 och 2030 finns målsättningen att reducera kvoten av mödradödlighet 

till under 70 dödsfall per 100 000 förlossningar (2). Enligt en prospektiv kohortstudie utförd 

mellan år 1987 och 2004 på alla förstfödande kvinnor i Sveriges medicinska födelseregister 

sågs preeklampsi, även kallad havandeskapsförgiftning, i första graviditeten hos 4.1% av alla 

havande och hos 1.7% i någon av deras nästkommande graviditeter. Hos kvinnorna med 

preeklampsi sågs även en högre risk på 14.7% för utveckling av preeklampsi i andra graviditet 

och en risk på 31.9% i en tredje graviditet (3).  

Etiologi 

Preeklampsi kännetecknas vanligtvis med kliniska observationer av hypertoni med ett 

blodtryck över 140/90 mm Hg samt signifikant proteinuri över 0,3 g/dygn i andra trimestern 

efter graviditetsvecka 20 (4). Orsaken till utveckling av preeklampsi är inte klarlagd, men då 

placentan måste avlägsnas för att symptomen ska gå i regress finns det hypoteser om att orsaken 

till sjukdomen sitter i placentan själv (5).  Den generellt vedertagna hypotetiska förklaringen 

till preeklampsi är utformad som en tvåstegsprocess där steg ett grundar sig i att en defekt 

placentabildning med ytlig inväxt av trofoblasterna i deciduan och därmed ofullständig 

omvandling av spiralartärerna leder till en defekt angiogenes, ischemi, hypoxi och bildning av 

fria syrgasradikaler i placentan. Höga nivåer av fria syreradikaler orsakar en oxidativ stress 

vilket kan ge strukturella och funktionella skador på cellernas deoxiribonukleinsyra (DNA), 

protein och cellmembran. Vid skador på blod-placentabarriären uppstår ett ospecifikt läckage 

av foster- och placentaderiverat material till den maternella cirkulationen. I steg två ger 

läckagets okända faktorer X tillsammans med andra maternella faktorer (genetiska, beteende, 

miljö) upphov till endotelskada och systematisk inflammation (6).  
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Diagnostik och behandling 

Eftersom preeklampsi inte har något specifikt diagnostiskt prov utan riskbedöms baserat på 

flera olika faktorer är det svårt att klassificera och definiera olika typer av sjukdomen. Oftast 

delas patienterna vid screening för preeklampsi in i hög, normal och låg riskgrupp beroende på 

när under graviditeten som symptomen utvecklas och i hur stor grad de är. I en högre riskgrupp 

ses ofta en tidig debut av sjukdomen med ett aggressivare förlopp, en större 

organsystemspåverkan och ett blodtryck >160/110 mm Hg och/eller en proteinuri >5 g/dygn 

(4). En annan typ av preeklampsi som drabbar ca 20 % av patienterna med svår preeklampsi är 

HELLP -syndromet (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count). Tillståndet är 

förenat med svåra komplikationer såsom hjärnblödning, lungödem, leverblödning med risk för 

ruptur, dissemineras intravaskulär koagulation (DIC), njursvikt och placentaavlossning (7).  

Det finns forskning som tyder på att låga doser av acetylsalicylsyra (t ex aspirin) innan 

graviditetsvecka 16 kan förebygga och motverka uppkomsten av preeklampsi (8). Då fostret får 

ett dålig syre- och näringsupptag genom placentan krävs ofta inducering av förlossning (9). Vid 

fall med preeklampsi ses 42,5% prematura förlossningar, 10% intrauterin tillväxthämning av 

fostret, 6,7% placentaavlossning, 6,7% fosterdöd och 26,7% övrig fosterpåverkan (10). 

Screening och riskbedömning 

En högre risk för utveckling av preeklampsi kan ses hos kvinnor som är förstfödande, har utfört 

abort, har en hypertoni sen tidigare, har haft preeklampsi i tidigare graviditet, är gravid genom 

assisterad befruktning, är över 40 år, har preeklampsi i biologisk släkt, väntar tvillingar, är 

överviktig eller har någon annan samtida sjukdom såsom diabetes, blodkärlssjukdom, 

reumatisk sjukdom eller njursjukdom (11). Enligt en framtagen gemensam riktlinje för 

preeklampsi (PRECOG) som beskriver hur screening ska utföras, kan riskbedömningen baseras 

på förutom blodtrycksmätning och analys av protein i urinen över ett 24 timmars förlopp, på 

även beräkning av biofysiska och biokemiska markörer såsom fostrets längd, graviditetens 

längd, body mass index (BMI), vikt, antal tidigare graviditeter, aborthistorik, historik i eventuell 

tidigare graviditet, Doppler ultraljudundersökning, medelartärtryck samt koncentrationer av 

placenta growth factor (PlGF), lösligt FMS-likt tyrosinkinas-1 (sFlt-1), lösligt endoglin (SEng) 

och placenta protein 13 (PP-13) (11-12). Resultatet av alla parametrar förs in i en programvara 

som med hjälp av en framtagen algoritm beräknar vilken sannolikhetsgrad den havande kvinnan 

har för utveckling av preeklampsi (11). Biomarkören PlGF har i forskning visat sig ha ett högt 

prediktivt värde för utveckling av preeklampsi (12).  
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Placenta growth factor-1 som diagnostisk parameter 

PlGF upptäcktes och isolerades år 1991 av en italiensk forskargrupp med ledning av Maria 

Graziella Persico vid det internationella institutet för genetik och biofysik i Napoli, Italien (13). 

Faktorn är ett angiogeniskt protein (46-50 kD) som tillhör gruppen vaskulära endoteliala 

tillväxtfaktorer (VEGF) (14). Glykoproteinerna inom VEGF är involverade inom 

vaskulogenesen där nya blodkärl bildas i ett embryo och inom angiogenesen där tillväxt sker 

av nya kärl från redan existerande kärl (15). Faktorn upptäcktes primärt i placentan men kan 

även återfinnas i bland annat lung- och hjärtvävnad. Undersökningar av faktorns uttryck har 

också visat att en förhöjd nivå av PlGF kan observeras vid vissa typer av tumörer, till exempel 

vid bröstcancer, epitelcellscancer i njurvävnad och vid magsäckscancer. En låg koncentrationen 

av faktorn kan i vissa fall ses vid exempelvis könscellscancer. Generellt korrelerar plasma-

/serumnivån av faktorn med tumörstadiet, vaskuläriteten, metastasering, återfallsgrad och 

tillfrisknandet (16).  

Genen för PlGF är lokaliserad på humant kromosom 14 och består av sju exoner (17). Genen 

kan uttryckas i fyra olika kända isotyper; PlGF 1-4, som utgörs av 131, 152, 203 respektive 224 

aminosyror (16-20). Den största skillnaden mellan isotyperna är att PlGF-2 och PlGF-4 har 

heparin bindande domäner medan PlGF-1 och PlGF-3 är lösliga utan heparin bindande domäner 

(19-20). Den dominerande cirkulerande formen av faktorn är PlGF-1, som också ger en mer 

signifikant sänkning i koncentration vid preeklampsi än de andra isotyperna (21).  

Vid preeklampsi inhiberar och nedreglerar proteinet sFlt-1 uttrycket av PlGF-1 hos de 

trofoblastiska cellerna. Inhiberingen resulterar i en sänkt serum-/ plasmanivån av PlGF-1 och 

en förhöjd nivå av sFlt-1. Kvoten av inhiberingsproteinet sFlt-1 och PlGF-1 (
sFlt−1

PlGF−1
) kan enligt 

forskning med fördel användas vid predikation av preeklampsi (12). Analys och riskbedömning 

med hjälp av kvoten sker i den andra trimestern i graviditetsvecka 24+0 till 28+6 medan analys 

av endast PlGF-1 utförs i första trimestern i vecka 11+0 till 13+6 (12, 22). 

För att metoder för kemiska analyser ska kunna användas rutinmässigt inom diagnostiken krävs 

en validering eller verifiering. En validering innebär att en metod med en modifierad specifik 

användning eller en icke-standardiserad metod bekräftas genom undersökning. En verifiering 

syftar till att kontrollera att en standardiserad och etablerad metods angivna prestanda uppfylls. 

Skillnaden mellan validering och verifiering är att en validering fastställer en specifik metod 

medan en verifiering bekräftar en validerad metod (23). 
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Syfte 

Studien har ett tvådelat syfte. Litteraturfördjupningen i studien syftar till att kartlägga de olika 

metoderna som finns för att analysera PlGF-1, med en målsättning att finna metodologiska 

likheter och skillnader mellan dessa. Frågeställningar som vill besvaras i litteraturfördjupningen 

är; Vilka metoder kan användas för analys av PlGF-1? Vad finns det för metodologiska likheter 

och skillnader mellan metoderna? Vilken av metoderna kan betecknas som golden standard? 

Vad analyseras vanligen i metoderna, 
sFlt−1

PlGF−1
 eller PlGF-1?  

Den laborativa delen av studien syftar till att verifiera metoden för biomarkören PlGF-1 för att 

kunna införa en riskbedömning och screening för utveckling av preeklampsi hos havande. 

Verifieringen för PlGF-1 utförs på instrumentet Brahms Kryptor compact plus (Thermo Fisher 

Scientific) vid Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län. 
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Material och metod 

Design 

Studiens design var tvådelad och baserades på en allmän litteraturfördjupning och en laborativ 

verifiering. I litteraturfördjupningen studerades faktorns metodologi utifrån syftets 

frågeställningar. Vid verifieringen kontrollerades den etablerade metoden på Brahms Kryptor 

compact plus (Thermo Fisher Scientific) för PlGF gentemot leverantörens angivna prestanda i 

valideringen. 

Litteraturfördjupning 

Databaser 

Sökning av artiklar genomfördes i artikeldatabasen MedLine i april 2016. I viss mån eftersöktes 

även artiklar manuellt med utgångspunkt från referenslistor i leverantörernas broschyrer och 

produktblad. 

Sökord 

Sökorden som användes i studien valdes utifrån litteraturfördjupningens frågeställningar och 

avgränsades därefter för att fokusera sökresultatet. Använda sökord presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Använda sökord i litteraturfördjupnigen samt antal träffar och antal valda artiklar. 

Databas Sökord Antal träffar 

(inkl. kopior) 

Valda källor 

(exkl. kopior) 

MedLine Placenta growth factor 1682  

MedLine “Placenta growth factor” 1313  

MedLine Placenta growth factor OR PlGF 2200  

MedLine “Placenta growth factor” OR PlGF 1848  

MedLine “Placenta growth factor” OR PlGF AND 

preeclampsia 

466  

MedLine “placental growth factor” OR PlGF AND 

preeclampsia AND prenatal 

31 17 

MedLine “placental growth factor” OR PlGF AND 

preeclampsia AND methods 

42 17 

MedLine “Placenta growth factor” OR PlGF AND 

preeclampsia AND screening 

66 25 

 Manuell sökning  1 

   60 
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Urvalskriterier för artiklar  

Vid urval av artiklar vid informationssökningen inom studiens litteraturfördjupning användes 

följande exklusions- och inklusionskriterier; artiklarna skulle beröra analys av PlGF och ha 

koppling till screening av preeklampsi, artiklarna fick ha både kvalitativ och kvantitativ ansats, 

artiklarna fick inte exkluderas av en åldersaspekt och vid vidare bearbetning av artiklarna skulle 

inte större hänsyn tas till deras medicinska syfte. Exkludering gjordes även av artiklar som 

innefattade metoder i form av snabbanalys, analysmetoder baserade på histopatologi eller 

genetik samt metoder med icke-humant biologiskt material.  

Databearbetning 

Utvalda artiklar granskades enligt en upprättad granskningsmall där följande kategorier ingick: 

författare, publiceringsår, artikelns titel, metod/instrument och analys av ( 
sFlt−1

PlGF−1
 eller PlGF-1). 

Information om respektive metod eftersöktes därefter mer fördjupat i artiklar och företagens 

eget material för att beskriva metoderna och dess egenskaper mer specifikt.  

Verifiering 

Laborativt utfördes en verifiering och utvärdering av metoden PlGF-1 på Brahms Kryptor 

compact plus (Thermo Fisher Scientific, Hennigsdorf, Tyskland) vid Länssjukhuset Ryhov i 

Region Jönköping i maj 2016. Verifieringen baserades på leverantörens etablerade och 

validerade metod (24) och utfördes enligt en lokal instruktionsmall för verifiering och 

validering (bilaga 1). I verifieringen kontrollerades metodens överrensstämmelse i jämförelse 

med ett externt laboratorium med samma instrument och metod, instrumentets provsmitta 

mellan höga och låga prov samt metodens inomserieprecision och mellanliggande precision 

gentemot leverantörens valideringsdata. Övriga utförande i instruktionsmallen angavs i 

verifieringen enligt leverantörens angivelser i produktbladet.  

Urvalskriterier för prover 

Analysmaterialet var hämtat från Institutet för medicinsk genetik i Dresden, Tyskland där 

proverna var föranalyserade och avidentifierade. Totalt analyserades 18 patientprover för 

undersökning av överrensstämmelse. Kvinnornas ålder vid provtagningstillfället varierade 

mellan 22-37 år. Utöver dessa prover användes även tre ytterligare patientprov från 

Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län som avidentifierades och omkodades för analys 

av instrumentets provsmitta mellan höga och låga prov och inomserieprecision.  
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Preanalys 

Blodproverna som analyserades var tagna i vacutainerrör med tillsats av koaguleringsaktivator 

(Becton, Dickinson & Company, Franklin Lakes, USA) där provet var centrifugerat och 

serumet avhällt i kryorör. Proverna från Dresden innehöll en provmängd på 200 µL och 

förvarades frysta i -20°C. Proverna från Jönköping var hämtade ur frysta prover i -20°C som 

sparats från annan analys inom laboratoriet.  

Analysprincip för Kryptor compact plus 

Instrumentets mätprincip är baserad på TRACE (Time Resolved Amplified Cryptate Emission) 

teknik, som med tidsfördröjning mäter den signal som avges från ett immunkomplex vid 

excitation. Vid komplexbindning sker en energiöverföring från donatorn (terbiumkryptat (K)) 

till acceptorn (ett kemiskt modifierat algprotein (XL)). Storleken på energiöverföringen är 

beroende av närheten mellan acceptorn och donatorn. I analysen reagerar den mängd PlGF som 

finns i provet med K-konjugat och XL-konjugat och därefter sker en excitation av provet med 

en kvävelaser vid 337 nm. Acceptorn avger en kortvarig fluoroscenssignal vid 707 nm i ett 

nano-sekund intervall och donatorn en långvarig signal vid 620 nm i ett milli-sekund intervall. 

Om acceptorn ingår i ett immunkomplex kommer acceptorns signal vid 707 nm att förlängas 

till ett mikro-sekund intervall. Tidsfördröjningen i signalen är proportionell mot 

koncentrationen av PlGF-1 (24). 

TRACE-tekniken har sitt ursprung i professor Jean-Marie Lehns (Université Louis Pasteur, 

Strasbourg och College de France, Paris, Frankrike) forskning om kryptander och är 

vidareutvecklad av ett forskningsteam under ledning av Gérard Mathis vid Cisbio bioassays 

(Codolet, Frankrike) (25). Tillsammans med professor Donald J. Cram (University of 

California, Los Angeles, USA) och f.d. forskningskemist Charles J. Pedersen (Du Pont, 

Wilmington, Delaware, USA) vann Lehn nobelpriset i kemi år 1987 för deras utveckling och 

applicering av högselektiva och strukturspecifika molekylinteraktioner där molekylerna kan 

känna igen varandra och selektivt välja vilka som de bildar komplex med. Pedersen publicerade 

år 1967 två arbeten som beskrev metoder för att syntetisera cykliska polyetrar, som han senare 

namngav kronetrar. Genom vidareutveckling av Pedersens forskning utvecklade Lehn år 1969 

kryptanderna, bicykliska substanser av kronetrisk typ som visade en ytterligare högre 

selektivitet vid komplexbindning, se figur 1 (26). 
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Figur 1. Modifierad figur över utveckling av TRACE metodiken (26). 

 

Analyskit 

Till analys i BRAHMS Kryptor compact plus (Thermo Fisher Scientific) användes 

förbrukningsartiklar såsom buffert REF 89970, tvättlösningar (solution 1 REF 89981, solution 

2 REF 89982, solution 3 REF 89983 och solution 4 REF 89984), destillerat H2O, 

spädningsplatta (dilcup REF 89985) samt 96-hålig reaktionsplatta (react REF 89986) (Thermo 

Fisher Scientific). Bufferten innehöll kaliumfosfat, natriumfosfat och natriumklorid i 

pulverform och späddes med 5 000 mL högrent H20 innan användning. Tvättlösningarna var 

bruksfärdiga lösningar. Solution 1 och solution 2 innehöll konserveringsmedel respektive 

kaliumfluorid och var avsedda för rekonstitution av reagens. Solution 3 och solution 4 innehöll 

natriumhydroxid och natriumhypoklorit respektive natriumhydroxid och var avsedda för 

sköljning av instrumentets vätskesystem (27). 

Instrumentet materiel inkluderade även kontroller REF 85992 (BRAHMS PlGF plus Kryptor 

QC 1-3) innehållande defibrinerad normal värmebehandlad plasma med rekombinerat humant 

PlGF och konserveringsmedel (kathon), med tillhörande bar code card med information om 

kontrollens lot, specifik målkoncentration för kontrollerna, standardkurva samt kontrollernas 

godkända intervall, samt en kalibrator REF 85991 innehållande defibrinerad normal 

värmebehandlad plasma med rekombinerat humant PlGF och konserveringsmedel (kathon) och 

med ett tillhörande bar code card med information om angående kalibratorns lot och 

koncentration (Thermo Fisher Scientific) (24). Kontrollerna och kalibratorn var i lyofiliserad 

form och späddes med 2,0 mL respektive 0,85 mL högrent H20. 

Vid analys av PlGF användes ett reagenskit REF 859.075 (Thermo Fisher Scientific) 

innehållande 75 tester bestående av K-konjugat (anti-humana polyklonala antikroppar mot 

PlGF konjugerade med Lumi4®-Tb, buffert, bovint albumin, rått-immunglobuliner, bovina 
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immunglobuliner, get immunglobuliner, trehalos och mannitol), XL-konjugat (anti-humana 

monoklonala antikroppar mot PlGF konjugerade med Cyanin5.5, buffert, bovint albumin, rått-

immunglobuliner, bovina immunglobuliner, get immunglobuliner och konserveringsmedel 

(kathon)) samt ett tillhörande bar code card innehållande information för registrering av 

reagenslotten (24). K-konjugatet var i lyofiliserad form och rekonstituerades av instrumentet 

med 5 000 µL (10x 500 µL) av solution 1 och blandades därefter med provnålen tio gånger. 

Vid analys av fritt β-humant koriogonadotropin (fritt β-hCG) användes reagenskit REF 809.075 

(Thermo Fisher Scientific) innehållande 75 tester bestående av K-konjugat (monoklonala 

antikroppar mot fritt β-hCG konjugerat med europiumkryptat, buffert, bovint albumin, 

ospecifika immunglobuliner från möss, kaliumfluorid), XL 665-konjugat (monoklonala 

antikroppar mot fritt β-hCG konjugerad med XL665, buffert, bovint albumin, ospecifika 

immunglobuliner från möss och kaliumfluorid), spädningslösning (serum från nyfödd kalv med 

konserveringsmedel) samt ett tillhörande bar code card innehållande information för 

registrering av reagenslotten. Samtliga lösningar var bruksfärdiga och behövde inte 

rekonstitueras (28). 

Alla reagenser, kontroller samt kalibratorn förvarades i kyla vid 2-8 °C och var hållbara enligt 

leverantörens angivelser vid oöppnat tillstånd. Öppnad förpackning av reagenskit var hållbara 

i 14 dagar i instrumentets kylda reagensenhet (24,27, 28).  

Överrensstämmelse med externt laboratorium 

Vid kontroll av metodens överrensstämmelse analyserades 18 serumprover vid Länssjukhuset 

Ryhov i Region Jönköpings län. Proverna var tidigare analyserade vid institutet för medicinsk 

genetik i Dresden. 

Instrumentets provsmitta 

För att beräkna instrumentets eventuella smitta mellan höga och låga prover analyserades en 

provserie enligt följande sekvens: lågt prov i duplikat följt av högt prov i duplikat och därefter 

ytterligare två gånger lågt prov. Som prov användes två patientprover med låg respektive hög 

koncentration av fritt β-hCG, då högre koncentrationer och större variationer oftare kan ses vid 

analys av fritt β-hCG än vid analys av PlGF.  Instrumentets provsmitta från det höga till det 

låga provet beräknas på medelvärdet av mätvärdena enligt följande beräkningsformel: 

Provsmitta =
(Eftermätning av lågt prov − Initial mätning av lågt prov)

Högt prov
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Inomserieprecision 

Kontroll av inomserieprecision genomfördes med analys av ett prov och en kontroll. Proverna 

analyserades 10 gånger i direkt följd och jämfördes därefter med leverantörens angivna 

variationskoefficient (CV). 

Mellanliggande precision 

Mellanserieprecisionen bestämdes genom analys av två nivåer av provkoncentration under 5 

dagar med 4 mätningar/dag. Som prov användes leverantörens kontroller Brahms PlGF plus 

Kryptor QC 1 och Brahms PlGF plus Kryptor QC 3 (REF 85992) med låg respektive hög 

koncentration av PlGF. 

Statistisk bearbetning 

All data ur verifieringen bearbetades i Microsoft Office Excel 2013 (Microsoft Coperation, 

Reymond, USA), IBM SPSS Statistics (IBM Corporation, Armonk, USA) samt Method 

Validator 1.1.0.9 (Philippe Marquis, Metz, Frankrike). En viktad Demings regressions graf och 

en Bland-Altman plot uppfördes vid utvärderingen av överensstämmelsen mellan Länssjuhuset 

Ryhov i Jönköpings län och institutet för medicinsk genetik i Dresden. Som statistisk analys 

vid utvärdering av överensstämmelse användes även ett Wilcoxons rangtest med en 

signifikansnivå på 95% (α=0,05). 

En graf över Demings regressions liknar linjär regression med skillnaden att hänsyn tas med 

lika stor del till båda variablernas mätosäkerhet. Vid användning av Demings regression anses 

ingen av metoderna som jämförs vara en golden standard eller representera det sanna värdet, 

utan metoderna jämförs på lika villkor. Med en viktad regression kan den räta linjen beräknas 

på ett säkrare sätt. Vid dragningen av linjen i en oviktad regression ges utstickande värden med 

större mätosäkerhet stor vikt. I en viktad regression får dessa värden mindre vikt och linjens 

ekvation blir mer representativt för det sanna förhållandet (29). 

En Bland-Altman plot kan även kallas biasplot alternativt differensplot och beskriver 

sambandet mellan två kvantitativa mätningar genom att jämföra medelvärdet ((A+B)/2) och 

differensen (A-B) mellan de uppmätta värdena. Enligt Bland-Altman metoden bör 95 % av 

datamaterialet vara placerat inom ± 2 standardavvikelser från medelvärdet för att betraktas som 

överensstämmande (30).  
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Etiska överväganden 

För att bevara patienternas identitet och anonymitet avidentifierades alla prover som användes 

för verifiering och analys inom studien. Enligt Svensk lag om etikprövning av forskning som 

avser människor 2003:460 paragraf 4 behövdes ingen vidare etisk prövning efter avidentifiering 

av provröret (31). I litteraturfördjupningen krävdes ingen etisk prövning då inget biologiskt 

material bearbetades i denna del av studien. 
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Resultat 

Litteraturfördjupning 

I litteraturfördjupningens artikelsökning granskades totalt 140 artiklar, varav 60 var relevanta 

enligt studiens urvalskriterier. Metoder som beskrevs i artiklarna var Quantikine (R&D 

Systems) 30 st, Elecsys (Roche Diagnostics) 21 st, Delfia (Perkin Elmer) 10 st, Kryptor 

(Thermo Fisher Scientific) 1 st och DRG (DRG Instruments) 1 st (bilaga 2). I tre av artiklarna 

beskrevs två olika företagsmetoder under artiklarnas metoddelar. Dessa är medräknade som en 

artikel i antalet totalt granskade artiklar, men som två separata artiklar i antalet artiklar med 

specifik metod samt i fördelningen över vilken analys (PlGF eller 
sFlt−1

PlGF
) som specifik metod 

använder. Fördelningen av vilken analys (PlGF eller 
sFlt−1

PlGF
) som beskrevs i artiklarna var totalt 

36 st med analys av PlGF och 27 st med analys av 
sFlt−1

PlGF
, se tabell 2. 

Tabell 2. Fördelning över vilken metod som användes i de granskade artiklarna, n=63. 

Metod PlGF 
𝐬𝐅𝐥𝐭 − 𝟏

𝐏𝐥𝐆𝐅
 Relativa frekvensen 

Quantikine 19 11 47 % 

Elecsys 6 15 33 % 

Delfia 10  16 % 

Kryptor  1 2 % 

DRG 1  2 % 

Totalt: 36 27 100 % 

 

Quantikine 

Quantikine (R&D Systems) är en sandwich enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) som 

lanserades år 2000. Metoden kan användas för att kvantifiera humant PlGF i 

cellkultursupernatant, serum, plasma och urin och enligt leverantören används metoden inte 

inom diagnostiskt arbete utan endast inom forskning. Metoden är utformad som en manuell 

metod men kan också utföras med hjälp av ett instrument. Quantikine har en analystid på 210 - 

270 minuter, ett mätintervall mellan 15,6 och 1 000 pg/ml och en detektionsgräns på 7 pg/mL. 

Detektionsgränsen erhålls genom beräkning av medelvärdet för den optiska densiteten hos 20 

standardprover och sedan tillägg av två standardavvikelser. Metodens mätintervall baseras på 

mätning av standarden i koncentrationerna 0 – 1 000 pg/mL (32).  
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Kittet består av en 96-håls mikrotiterplatta beklädd med monoklonala antikroppar mot humant 

PlGF, standard med rekombinerat humant PlGF, konjugat med polyklonala antikroppar 

konjugerade med horseradish peroxidas (HRP) mot humant PlGF, spädningslösning, 

tvättbuffert, substrat innehållande väteperoxidas och tetramethylbenzidin (TMB) samt ett 

stoppreagens innehållande svavelsyra (H2SO4) (32).  

Vid analys inkuberas 100 µL prov eller standard och 100 µL spädningslösning i 120 minuter i 

mikrotiterplattan, se figur 2. Därefter tvättas obundet material bort och de polyklonala 

antikropparna inkuberas i brunnarna i 120 minuter. Efter ny tvätt tillsätts 200 µL substrat som 

får reagera med HRP i 30 minuter innan 50 µL stopplösning tillsätts. Analysen resulterar i ett 

färgomslag som mäts spektrofotometriskt vid 450 nm och provets koncentration av PlGF 

bestäms genom avläsning i en upprättad standardkurva (32).  

 

Figur 2. Modifierad analysprincip för Quantikine (R&D Systems). 

 

Elecsys 

Elecsys immunassay (Roche Diagnostics Ltd) är en automatiserad metod som kvantifierar 

PlGF, sFlt-1 och kvoten 
sFlt−1

PlGF
 i humanserum. Genom att använda en immunassay för respektive 

biomarkör bestäms koncentrationerna och kvoten kan beräknas. Instrumentet använder sig av 

random access, vilket innebär att instrumentet hanterar ett prov åt gången och därmed inte 

behöver hanteras i enbart stora batchkörningar. Metoden baseras på en 

elektrokemiluminescensimmunanalys (ECLIA) med sandwichprincip som är avsedd för 

användning på immunanalysinstrumenten Elecsys analyzer 2010, Modular Analytics E170 och 

cobas e (Roche Diagnostics) (33).  ECLIA använder sig av elektriskt spänning för att skapa 

ljusemitterande reaktioner. Metoden använder inte sig av externa ljuskällor och kan därmed ha 
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en hög signal med en samtidigt låg bakgrund. När en spänning appliceras på provkomplexet 

sker en oxidation av ruteniumkomplexet i detektionsantikroppen och tripropylamin (TPA), som 

används som spädningslösning. Därefter sker en elektronöverföring från TPA till 

ruteniumkomplexet, som därmed exciteras. Vid återgången till det relaxerade stadiet kommer 

rutenium att emittera kemiluminescent ljus vid 620 nm som kan detekteras och uppmätas (34).  

Vid inkubation av provet med biotinylerad monoklonal PlGF specifik antikropp (anti-PlGF-

Ab~biotin) och monoklonal PlGF- specifik antikropp märkt med ruteniumkomplex (anti-PlGF-

Ab~Ru(bpy)3
2+) bildas ett sandwich-komplex, se figur 3. Streptavidintäckta mikropartiklar 

tillsätts och binder, genom biotin och streptavidins höga affinitet, komplexet till den fasta fasen. 

När reaktionsblandningen aspireras upp i mätkyvetten fångas mikropartiklarna upp magnetiskt 

på elektrodens yta och obundet material tvättas bort. Applicering av en spänning genererar 

kemiluminescent emission som kan mätas med en fotomultiplikator. Resultatet bestäms via en 

instrumentspecifik kalibreringskurva och reagensets givna masterkurva (33). Elecsys har en 

analystid på 18 minuter samt ett mätintervall för PlGF mellan 3 och 10 000 pg/mL och 

detektionsgräns på 3 pg/mL (34). Vilket år metoden lanserandes kommersiellt har inte angivits 

av företaget. 

 

Figur 3. Modifierad analyspricip för Elecsys (Roche Diagnostic Ltd) 

 

Delfia 

Dissociation Enhanced Lanthanide Fluoroimmunoassay, DELFIA, (Perkin Elmer Inc.) är en 

automatiserad solid-fas tvåsidig fluoroimmunometrisk analys som kan användas för att 

kvantifiera halten PlGF i humant serum. Metoden kommersialiserades år 2010 och är baserad 

på en direkt sandwich teknik med monoklonala och polyklonala antikroppar riktade mot olika 

epitoper hos PlGF-molekylen. Instrumenten, Delfia Xpress, använder sig av time-resolved 
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fluorescens (TRF) metodik och random access (35). Metoden innefattar antikroppar märkta 

med lantanoiden europium som i sig själv emitterar minimal fluorescens, men som tillsammans 

med Delfia Inducer bildar ett kelatkomplex som avger en stark fluorescerande signal. 

Tidsförskjutningen från excitation till emission (Stokes shift, se figur 4) och den skarpa toppen 

av emissionen leder till att bakgrundsstörningen kommer att vara mindre och sensitiviteten 

därmed högre, till skillnad från vanlig ELISA metodik (36).  

 

Figur 4. Modifierad figur över Stokes shift för europium (36). 

 

Vid analys inkuberas provet i brunnar beklädda med rekombinanta IgG antikroppar mot humant 

PlGF, se figur 5. Efter tvätt av obundet material tillsätts en tracer innehållande monoklonala 

mus antikroppar mot PlGF konjugerade med europium. Vid tillsats av Delfia Inducer 

disassocieras europiumjonerna från antikropparna och bildar tillsammans med komponenter i 

Inducer-lösningen starkt fluorescerande kelater. Europiumfluorescensen som uppmäts vid 612 

nm är proportionell mot koncentrationen av PlGF i provet (35). 

 

Figur 5. Modifierad analysprincip för Delfia Xpress PlGF 1-2-3 (PerkinElmer Inc). 
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Delfia Xpress har en valbar kitkapacitet på 72 eller 96 prover, använder 40 µL prov och har en 

analystid på 30 minuter. Mätintervallet för analysen anges vara mellan 9 och 4 000 pg/mL med 

en detektionsgräns på 1.9 pg/mL (35). 

Kryptor 

Brahms PlGF Kryptor (Thermo Fisher Scientific) är en automatiserad sandwichanalys som 

använder sig av random access på instrumentet Kryptor compact plus. Analysen använder sig 

av immunofluorescens för att mäta sFlt-1 respektive PlGF i EDTA plasma respektive humant 

serum, samt beräkna kvoten. Metoden för PlGF lanserades år 2013 och använder 70 µL prov 

samt har en analystid på 29 minuter. Mätintervallet för analysen anges vara mellan 3,6 och 

7 000 pg/mL med en detektionsgräns på 3.6 pg/mL (24). 

Mätprincipen baseras på TRACE (Time Resolved Amplified Cryptate Emission) teknik, som 

med tidsfördröjning mäter den signal som avges från ett immunkomplex vid excitation (bilaga 

1). Vid komplexbindning kommer terbiumkryptat-konjugat (K-konjugat) innehållande anti-

humana polyklonala antikroppar mot PlGF konjugerade med terbium (Lumi4®-Tb) (acceptor) 

och XL-konjugat av kemiskt modifierat algprotein innehållande anti-humana monoklonala 

antikroppar mot PlGF konjugerade med Cyanin5.5 (donator), att binda till provets PlGF (24), 

se figur 6.   

 

Figur 6. Modifierad analysprincip för Kryptor compact plus (Thermo Fischer Scientific). 

 

Efter inkubation i en 96-håls mikrotiterplatta exciteras provet med en kvävelaser vid 337 nm. 

Vid excitation kommer acceptorn avge en kortvarig fluoroscenssignal vid 707 nm i ett nano-

sekund intervall samtidigt som donatorn avger en långvarig signal vid 620 nm i ett milli-sekund 

intervall. Om acceptorn ingår i ett immunkomplex kommer en energiöverföring att ske från 

donatorn till acceptorn och acceptorns signal vid 707 nm förlängs till ett mikro-sekund intervall, 

se figur 7. Signalens tidsfördröjning och energiöverföringens storlek är proportionell mot 

koncentrationen av PlGF-1 (24).  
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Figur 7. Modifierad graf över tidsfördröjningen av signal vid analys av PlGF (Thermo Fischer Scientific). 

 

DRG 

DRG PlGF ELISA (DRG Instruments) är en enzym immunanalys med sandwich princip som 

mäter koncentrationen av humant PlGF i serum. Metoden lanserades år 2008 och är utformad 

som en manuell metod som kan utföras i automatiserade instrument. Kittet består av en 96- håls 

mikrotiterplatta som är beklädd med monoklonala anti-PlGF antikroppar, standardlösningar, 

tvättlösning, buffert, enzymkonjugat med polyklonala antikroppar konjugerade med biotin, 

enzymkomplex med Streptavidin HRP, substratlösning innehållande TMB och stopplösning 

innehållande 0,5 M H2SO4 (37).  

Vid analys inkuberas provet i brunnarna i en 96-håls mikrotiterplatta i 30 minuter, se figur 8. 

Obundet material tvättas därefter bort och biotinylerade polyklonala antikropparna 

tillsätts.  Efter inkubation i 60 minuter tvättas obundna antikroppar bort och enzymkomplexet 

tillsätts i brunnarna. Efter 30 minuters inkubation tvättas obundet enzymkomplex bort och 

substratlösningen tillsätts. Färgreaktionen stoppas efter 30 minuter med stopplösning och 

provets färgutveckling mäts därefter spektrofotometriskt vid 450 nm. Färgintensiteten som har 

utvecklats är proportionell mot patientprovets koncentration av PlGF. DRG har en analystid på 

150 minuter, ett mätintervall mellan 1,06 och 1 000 pg/ mL och en detektionsgräns på 1,06 

pg/mL (34). DRG metodens detektionsgräns och mätintervall baseras och erhålls genom 

beräkning av medelvärde med tillägg av två standardavvikelser och mätning av en standard i 

koncentrationerna 0 – 1 000 pg/mL (37). 
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Figur 8. Modifierad analysprincip för DRG (DRG Instruments). 

 

Sammanställning 

Jämförelse mellan analyskiten och instrumenten baseras på leverantörers angivna data för 

analys av PlGF i produktblad eller liknande material (24, 32, 33, 35, 37). Parametrar som 

jämförs är detektionsgräns, mätintervall, analystid, provvolym och kittkapacitet, se tabell 3. 

Metoderna har inga påtagliga skillnader i brunnkapacitet och detektionsgräns, men visar en 

tydligare skillnad i provvolym, analystid och mätintervall. Ur tabellen kan de helautomatiserade 

metoderna; Elecsys, Delfia och Kryptor, konstateras ha en kraftigt reducerad analystid i 

jämförelse med de manuella metoderna; Quantikine och DRG. 

Tabell 3. Åskådliggörande sammanställning och jämförelse av data från ovanstående metoder. 

Analyskit Kapacitet 

(brunnar) 

Volym 

(µL) 

Analystid 

(min) 

Mätintervall 

(pg/mL) 

Detektionsgräns 

(pg/mL) 

Quantikine 96 100 210 - 270 15,6 – 1 000 7 

Elecsys 100 50 18 3 – 10 000 3 

Delfia 72/96 40 30 9 - 4 000 1,9 

Kryptor 96 70 29 3.6 – 7 000 3,6 

DRG 96 25 150 1,06 – 1 000 1,06 

 



19 

Verifiering 

Verifieringen av PlGF på Kryptor compact plus (Thermo Fischer Scientific) utfördes vid 

Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län enligt en lokal instruktionsmall för verifiering 

och validering (bilaga 1). 

Överrensstämmelse med externt laboratorium 

Vid kontroll av metodens överensstämmelse mot prover analyserade vid Institutet för 

medicinsk genetik i Dresden, erhölls en graf av viktad Demings regression med linjära 

ekvationen y=1,152x-3,152 med ett r-värde på 0,953, se figur 9. Provernas koncentration av 

PlGF-1 sågs med en spridning från 14,80 pg/mL till 74,96 pg/mL vid analys i Jönköping 

respektive från 16,16 pg/mL till 74,38 pg/mL vid analys i Dresden. Medelvärdesdifferensen (χ̅-

diff) mellan Dresden och Jönköping var 1,13 pg/mL med spridningen i differens mellan -14,93 

- 3,78 pg/mL (n=18), se figur 10. Överrensstämmelsen sågs med ett p-värde på 0,327 enligt 

Wilcoxons rangtest. 
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Figur 10. Differensplot över prover analyserade i 

Jönköping och Dresden. 
Figur 9. Viktad Deming regression över prover 

analyserade i Jönköping och Dresden (y=1,152x-3,152) 
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Instrumentets provsmitta 

Det initiala 0-värdet till provsmittestet vid analys av lågt prov av fritt β-hCG var 2,796 IU/L 

och 2,866 IU/L. Det höga provet fick ett värde på 329,3 IU/L och 335,2 IU/L. Vid 

eftermätningen blev det låga provet 2,976 IU/L och 2,942 IU/L. Smittan från ett högt till ett lågt 

prov för instrumentet beräknades till 0,04%.    

Inomserieprecision 

Metodens inomserieprecision och variationskoefficient av provet bestämdes till 7,9% efter 

analys av ett avidentifierat patientprov tio gånger i direkt följd. Vid analys av kontrollen 

bestämdes variationskoefficienten och inomserieprecisionen till 2,5% efter analys av Brahms 

PlGF plus Kryptor QC tio gånger i direkt följd, se tabell 4. 

Tabell 4. Bestämning av inomserieprecision för ett patientprov och en kontroll som analyserats tio gånger i 

direkt följd. 

 Patientprov Kontroll 

�̅� (pg/mL) 17 113 

SD (pg/mL) 1,4 2,8 

CV (%) 7,9 2,5 

Min (pg/mL) 15 109 

Max (pg/mL) 20 119 

 

Mellanliggande precision 

Den mellanliggande precisionen över fem dagars analys beräknades för låg kontrollnivå till en 

variationskoefficient på 6,3% med ett medelvärde på 30,0 pg/mL och en standardavvikelse på 

1,9 pg/mL. För hög kontrollnivå beräknades variationskoefficienten till 1,5% med ett 

medelvärde på 443 pg/mL och en standardavvikelse på 6,7 pg/mL, se tabell 5.  

Tabell 5. Resultat vid beräkning av mellanliggande precision för låg respektive hög kontrollnivå av PlGF med 

mätning över 5 dagar med 4 mätningar per dag. 

 Kontroll 1 Kontroll 3 

�̅� (pg/mL) 30,0 433 

SD (pg/mL) 1,9 6,7 

CV (%) 6,3 1,5 

Min (pg/mL) 26,8 428 

Max (pg/mL) 33,0 452 
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Diskussion 

Litteraturfördjupning 

Majoriteten av de relevanta artiklarna och 47% av metoderna använde sig av Quantikine 

metodik. Metoden kan därför betraktas som studiens konstaterade golden standard. Då metoden 

endast är brukbar inom forskning och inte är kommersiellt tillgänglig, kan resultatet inte spegla 

fördelningen inom den diagnostiska verksamheten. I och med att undersökningen baserades på 

vetenskapliga artiklar kan inga slutsatser dras till vilken metod som är golden standard inom 

den diagnostiska verksamheten. Om resultatet av metodernas fördelning i studien skulle 

motsvara den diagnostiska verksamheten, bör Elecsys vara den vanligaste använda metoden. 

Skillnaden i användningen av metoderna kan bero på vilket lanseringsår som analyten 

utvecklades hos företaget, hur utbrett företaget är internationellt samt hur stor efterfrågan och 

behovet är från kliniken. 

Vid fördelningen av antalet metoder som använde PlGF (36 st) eller 
sFlt−1

PlGF−1
 (27 st) som 

analysfaktor sågs inte någon markant skillnad. Av metoderna har Quantikine, Elecsys och 

Kryptor förmågan att mäta både sFlt-1 och PlGF medan Delfia och DRG endast kan mäta PlGF. 

I samband med granskning av artiklarna sågs även andra kvoteringar av ytterligare faktorer 

inom VEGF-gruppen, men enligt urvalskriterierna togs ingen hänsyn till dessa vid 

granskningen. Vid tolkning av resultatet bör även hänsyn tas till att parametrarna inte analyseras 

i samma period av graviditeten och därför har olika analytiska syften. PlGF visar en lägre 

koncentration hos kvinnor med preeklampsi i graviditetsvecka 11+0-13+6 och kan därför 

användas i screeningsyfte, medan sFLT-1 inte visar någon signifikant ökning eller kliniskt 

värde i tidig graviditet (38). Det är först i andra trimestern som biomarkören visar en signifikant 

ökning i koncentration och parametern kan därför betraktas som en diagnostisk biomarkör (39). 

Jämförelse av helautomatiserade metoder 

Av de granskade metoderna för analys av PlGF, är Elecsys, Delfia och Kryptor baserade på 

automatiserade plattformar med random access. Fördelarna med random access är att 

analyskörningen blir mer flexibel och tillgänglig genom att prover och beställningar kan läggas 

till utan störningar, vilket leder till att instrumentets provgenomströmning kan öka (40).  

Gemensamt för metoderna är att avläsningen sker genom detektion av en emitterande signal i 

form av luminiscens från metalliska grundämnen. Elecsys använder sig av en 

elektrokemiluminscens signal av rutenium som avläses vid 620 nm, Delfia använder sig av en 
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fluorescerande signal av europium som mäts vid 612 nm och Kryptor använder sig av en 

fluorescerande signal av terbium som mäts vid 707 nm.  

Likheter i metodernas analysprincip är att de bildar sandwich komplex med de märkta 

antikropparna och PlGF-molekylen. Elecsys och Kryptor exciteras båda av en tillförd signal i 

form av elektrisk spänning respektive kvävelaser, medan Delfias molekyler i sig självt orsakar 

en emission av signal vid europiums komplexbindning. Delfia och Kryptor använder sig av 

polyklonala och monoklonala antikroppar, medan Elecsys båda antikroppar är monoklonala. 

De polyklonala antikroppar tillverkas via immunisering av djur. Serumet inhämtas vid 

antikroppsproduktionens topp och innehåller många olika typer av antikroppar med varierande 

affinitet och aviditet riktade mot flera olika epitop hos antigent. De monoklonala antikropparna 

framställs med specialteknik från en och samma B-cell och är därför identiska med en 

definierad affinitet och aviditet mot ett specifikt epitop hos antigenet. Skillnaden på epitop 

inbindningen gör att de polyklonala antikropparna kan korsreagera medan de monoklonala 

antikropparna är mer hög specifika på grund av dess selektivitet (41).   

Delfia och Kryptor har en liknade analystid per prov medan Elecsys har en snabbare analystid. 

Både Elecsys och Kryptor har minimerat antal tvättsteg av obundet material. En anledning 

bakom att Elecsys har en kortare analystid trots liknande tvätt kan vara dess användning av 

monoklonala antikroppar. Dessa riskerar inte att korsbindas och är specifikt inriktade till 

antigenets epitop (41). Därtill finns ingen kännedom över hur lång tid instrumenten tar för att 

inkuberar proverna samt att instrumenten använder olika avläsningstekniker av luminiscensen. 

Kryptor har påvisats ha en jämförbar prestation med Elecsys och en bättre prestation i fall med 

icke-obesa gravida patienter (42). 

Analyserna har även en liknande brunnkapacitet och provvolym. Av de automatiserade 

metoderna har Elecsys det största mätintervallet på 3 – 10 000 pg/mL. Max och minvärdet i 

mätintervallet är baserat på masterkurvans högsta värde respektive detektionsgränsen, vilket 

kan förklara varför intervallet är så stort (33). Normalvärden av PlGF vid preeklampsi-

frågeställning hos graviditet i en normalfördelad population har som maxvärde 1157 pg/mL vid 

95:e percentilen i graviditetsvecka 29-33 (24). Detektionsgränsen för de automatiserade 

analyserna låg mellan 1,9–3,6 pg/mL och skiljde till viss del från minvärdet i mätintervallet. 

Värdena skiljer sig troligen från sitt mätintervall på grund av att företaget vill ha en viss 

säkerhetsmarginal från detektionsgränsen där de kan garantera en större mätsäkerhet.  
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Jämförelse av manuella metoder 

Quantikine och DRG är båda manuella metoder som använder sig av liknande sandwich ELISA 

metodik. Metoderna använder sig till viss del av liknande analysprinciper med monoklonala 

och polyklonala antikroppar och har samma brunnkapaciteten, men skiljer sig i vad som är 

konjugerat till den polyklonala antikroppen. Quantikine använder sig av en HRP konjugerade 

polyklonala antikroppar medan DRG använder sig av biotinylerade polyklonala antikroppar där 

ett enzymkomplex innehållande streptavidin HRP tillsätts. I båda metoderna tillsätts därefter en 

substratlösning som reagerar med HRP och som resulterar i en färgreaktion som är direkt 

proportionellt mot koncentrationen av antigenet och som kan avläsas spektrofotometriskt vid 

450 nm. Genom att använda biotinylerade antikroppar och på så sätt utnyttja biotin och 

streptavidins höga affinitet för varandra kan känslighet för analysen förbättras (43). Även 

användningen av antikroppar konjugerad med HRP ökar känsligheten för analysen (41).  

En skillnad i metoderna är provvolymerna och analystiden. Quantikine använder sig av 100 µL 

provmaterial och har betydligt längre inkubationer med en total analystid på 210-270 minuter. 

DRG använder sig av 25 µL och har en total analystid på 150 minuter. Analysernas mätintervall 

och detektionsgränser är 15,6 -1 000 pg/mL och 7 pg/mL respektive 1,06 – 1 000 pg/mL och 

1,06 pg/mL. Mätintervallen och detektionsgränserna för metoderna baseras på samma 

uträkningar (32, 37). Att minimumgränsen varierar från mätintervallets lägsta värde kan bero 

på att företaget vill ha en viss säkerhetsmarginal från detektionsgränsen där de kan garantera en 

större mätsäkerhet. 

Skillnaden mellan Quantikine och DRG kan bero på en kombination av använd provmängd och 

längd på inkubationerna. I överblick av de manuella metoderna kan DRG ses som en mer 

lönsam metod med kortare analystid, lägre detektionsgräns och mindre volymer, samtidigt 

visade litteratursökningen på att Quantikine är mer använd inom forskningen. Detta kan bero 

på R&D Systems Quantikine ELISA för PlGF lanserades år 2000 medan DRG Instruments 

lanserade sin DRG PlGF ELISA först år 2008. Quantikine metoden har även förmågan att 

analysera både urin, plasma, serum och cellkultursupernatant.  

Jämförelse mellan helautomatiserade och manuella metoder 

De helautomatiserade metoderna har en betydligt kortare analystid och svarstid för en 

provkörning jämfört med de manuella. De använder sig även av random access, vilket är stor 

fördel inom den diagnostiska verksamheten. Genom att vara automatiserade kan metoderna ha 

ett mycket mer standardiserat utförande, vilket gör att en noggrannare mätning av analyten kan 
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utföras (44). Vid forskning kan dock fördelar ses med en mer anpassningsbar analysmetod där 

tider, volymer och koncentrationer kan modifieras enligt önskemål. En annan skillnad är hur 

metoderna detekterar och beräknar koncentrationen av PlGF i provet. De automatiserade 

metoderna baseras på luminescensteknik medan de manuella använder sig av en enzymatisk 

färgreaktion. En fördel med användning av luminescenstekniker är att de ger en stark signal 

med en låg bakgrundsstörning som resulterar i en högre sensitivitet för analysen (24, 33, 35). 

Metoddiskussion för litteraturfördjupningen 

Litteraturfördjupningen baserades på 140 artiklar, varav 60 relevanta, vilket kan ses som ett bra 

undersökningsmaterial. De studerade artiklarna gav inte någon fördjupad information i 

metodiken, vilket orsakade att fördjupningen fick baseras till viss del på företagens utgivna 

information. För att konstatera mer signifikanta skillnader och likheter i metoderna behövs en 

mer ingående och fördjupad studie i metodikernas uppbyggnad och egenskaper. I denna studie 

jämfördes bland annat analysprinciperna, antikropparna, detektionsgränsen, mätintervallet, 

provvolymen, analystiden och brunnkapaciteten. Eftersom detektionsgränsen och 

mätintervallet baseras på olika mätningar och beräkningar är dessa svåra att jämföra mellan 

vissa metoder. För att jämföra parametrarna på ett korrekt vis behövs mer bakomliggande 

information till företagens angivelser.  

Artiklarna som granskades var publicerade mellan år 2000-2016, vilket gör PlGF kan betraktas 

som en relativt ny biomarkör inom forskningen och diagnostiken. På grund av markörens 

prediktiva värde för preeklampsi kommer troligen forskningen om nya metoder och efterfrågan 

om att etablera kommersiella metoder inom den diagnostiska verksamheten att öka i framtiden.  

Verifiering 

I överrensstämmelsen erhölls en graf med ekvationen y=1,105x-2,391 med ett r-värde på 0,953. 

Utifrån korrelationskoefficienten kan slutsatsen dras att korrelationen är positiv och stark. I 

Wilcoxons test erhölls ett p-värde på 0,327 vilket betyder att det inte finns någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan provernas koncentration. Enligt p-värdet och r-värdet kan 

överrensstämmelsen konstateras vara god.  

Vid beräkning av provsmitta mellan höga och låga prov i instrumentet konstaterade en 

provsmitta på 0,04%. Då undersökningen utfördes på reagens för β-hCG kan provsmittan för 

PlGF från ett högt prov på 1200 pg/mL beräknas till 0,48 pg/mL hos det låga provet. 

Provsmittan kan därför betraktas som obetydlig för metoden. 
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Metodens inomserieprecision konstaterades som 7,9% för patientprovet och 2,5% för 

kontrollen. Enligt leverantörens angivna inomserieprecision bör prover i koncentrationen 15-

40 pg/mL respektive 40-150 pg/mL ha en CV på ≤8% respektive ≤5%. Inomserieprecisionerna 

kan konstateras ligga inom leverantörens angivelser. Patientprovet och kontrollens precision 

hade en god överrensstämmelse med företagets angivelser. Kontrollens stabilitet påvisar att den 

saknar normalvariation för att fullständigt motsvara ett humant serumprov. 

Mellanserievariationen uppmättes till 6,3% för låg provnivå och 1,5% för hög provnivå. Enligt 

leverantörens angivna mellanserieprecision bör kontrollnivåerna som befinner sig i 

koncentrationsintervallerna 15-40 pg/mL respektive >150 pg/mL ha en CV på ≤10% respektive 

≤5%. Även här sågs stabila kontroller som ligger inom leverantörens angivelser. 

Metoddiskussion för laborativa delen 

Den laborativa verifieringens överrensstämmelse baserades på 18 patientprover skickade från 

institutet för medicinsk genetik i Dresden. Vid analysering på Länssjukhuset Ryhov i Region 

Jönköpings län fick två prover ett avvikande resultat. Ett beslut togs att omanalysera proverna 

i Jönköping och efter analys sågs fortsatt avvikande resultat hos ett prov som konstaterades 

ligga utanför intervallet om ± 2 standardavvikelser. Då det inte fanns möjlighet att omanalysera 

proverna i Dresden, kunde felets ursprung inte detekteras. På grund av det utstickande 

differensvärdet kan medelvärdesdifferensen ses som falskt förhöjt. Vid uteslutning av det 

utstickande provet kan medeldifferensen konstateras som 0,32 pg/ml (n=17). 

Proverna som analyserades var inte färska, utan förvarades frysta och tinades därefter till 

analyseringstillfället. Eftersom provvolymen var liten kunde proverna och dess koncentrationer 

även påverkas av dunstning. En ytterligare begränsning till verifieringen var att provernas 

koncentration inte hade en god spridning över analysens mätintervall, vilket kan påverka 

dragningen av den linjära ekvationens linje. 
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Slutsats 

I litteraturfördjupningen konstaterades Quantikine av R&D Systems som golden standard 

metoden inom forskning. Vid fördelningen av antalet metoder i artiklarna som använde PlGF 

eller 
sFlt−1

PlGF
 som analysfaktor sågs inte någon markant skillnad. Gemensamt för alla metoderna 

var att deras analysprincip baserades på en sandwich ELISA. Inom den diagnostiska 

verksamheten sågs klara fördelar med att använda en automatiserad metod. Jämfört med de 

manuella metoderna, visade de automatiserade en lägre bakgrundsstörning, en högre sensitivitet 

samt en kortare analystid. 

Verifieringen uppfyllde leverantörens angivna prestanda och visade god överrensstämmelse 

mellan proverna analyserade vid Institutet för medicinsk genetik i Dresden och Länssjukhuset 

Ryhov i Region Jönköpings län. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att metoden för 

biomarkören PlGF-1 på instrumentet Brahms Kryptor compact plus kan införas på 

Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län.  
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Instruktion för metodverifiering/ metodvalidering - klinisk kemi, 

serologi och immunologi 

Metod – Instrument 

Metodverifiering/ metodvalidering ska upprättas före införande av ny metod. Detta görs i 

respektive arbetsgrupp och ansvarig utses. Arbetsgruppen ska i varje enskilt fall identifiera vad 

som kan vara svaga punkten för den analys som ska utvärderas, så att rätt saker utvärderas. 

Utförandet kan skilja mycket mellan olika verifieringar/ valideringar. 

Verifiering utförs för etablerad metod validerad av leverantör. Verifiering innebär att man 

kontrollerar att metodens angivna prestanda har uppfyllts. Det som kontrolleras ska vara 

relevant för användningsområdet, och rimligt vad gäller kostnad och nytta, och beslutas av 

arbetsgrupp. 

Vid förändring/ uppdatering av verifierad etablerad metod bedöms om ny verifiering behöver 

utföras, och vad som behöver kontrolleras. En komplettering till tidigare verifiering utförs, och 

rapporten av verifieringen ska innehålla orsak, utförande, slutsats och godkännande. 

Validering utförs för 

 Icke-standardiserade metoder 

 Egen utvecklade metoder 

 Standardiserade metoder som används utanför avsedd användning 

 Validerade metoder som har modifierats. 

 Vid validering är det viktigt att man identifierar kritiska moment för den avsedda 

användningen, och att dessa kontrolleras. 

Validering bör innehålla nedanstående punkter, men variationer kan förekomma 

- bestämning av repeterbarhet och mellanliggande precision 

- skattning av metodens riktighet t ex genom jämförelse med certifierat referensmaterial eller 

tidigare ackrediterad metod 

- analysens sensitivitet och specificitet 

- interferenser 

- detektionsgräns och mätintervall 

Bilaga 1 



 

 

 

- fastställa att laboratoriets referensintervall/ kliniska beslutsvärden inte förändrats. Om så är 

fallet skall nya referensintervall/ kliniska beslutsvärden beräknas 

- bedöma mätprocedurens stabilitet över tiden 

När en metod skall sättas upp på flera instrument ska metoden verifieras/ valideras på minst ett 

instrument. För de övriga instrumenten gäller generellt att precisionen bestäms på varje 

instrument och att man bestämmer bias och minimerar bias mellan instrumenten med 

patientprover alternativt kontroller. 

Generella regler finns beskrivna i SWEDAC DOC 01:55. För analys av humant genomiskt 

DNA resp. RNA se SWEDAC DOC 03:6. 

Följande är ett förslag till rapport efter avslutad verifiering/ validering. Samtliga punkter 

behöver inte ingå i alla verifieringar/ valideringar, och utförandet under punkterna kan variera 

beroende på vad verifieringen/ valideringen gäller. Innan verifiering/ validering sker går 

arbetsgruppen för metodverifieringen/ valideringen igenom vilka punkter som är relevanta, och 

hur man bör välja prover, kontroller och antal etc. 

Verifiering av/ Validering av 

Använd den rubrik som är relevant (I de flesta fall är det en verifiering som utförs). 

Ange metod/ instrument. 

Orsak 

Ange orsak till verifiering/ validering. 

Analysprincip 

Ange för ny metod. 

Ange för tidigare metod. 

Litteraturreferenser 

Samtliga relevanta litteraturreferenser ska anskaffas och förvaras tillsammans med 

verifierings/ valideringsrapporten. 

Analysfakta 

Ange för vilket provmedium metoden är avsedd för. 

CE-märkning och IVD godkännande 

Ange om metoden är CE-märkt för instrumentet och IVD godkänd. 

Reagens 

Ange hållbarhet på reagens. 



 

 

 

Kalibrering 

Ange kalibreringsstabilitet. 

Ange kalibrator. 

Ange spårbarhet för kalibrator. 

Repeterbarhet (Inomserieprecision) 

Repeterbarheten beräknas som CV % vid minst en kontrollnivå alternativt på patientprov vid 

relevant nivå och cirka 10 mätningar bör ingå. Repeterbarhet utvärderas utifrån förväntat 

resultat (erfarenhet)/ leverantörens givna specifikationer. 

Mellanliggande precision (Total precision) 

Hur precisionen ska utföras är beroende av vilken metod, som ska verifieras/ valideras. Antal 

prover, antal dagar, etc beslutas av arbetsgruppen. Ett alternativ är att beräkna precisionen på 

två nivåer (kontroller) under minst 5 dagar med 4 mätningar per dag (Excelark finns). 

Tillsammans med precisionsdata specificeras alltid nivå, antal, typ av material, tidsperiod 

samt om beräkningarna är utförda på ett eller flera instrument. 

Mellanliggande precision utvärderas utifrån förväntat resultat (erfarenhet)/ leverantörens 

givna specifikationer. I förekommande fall bedöms kalibreringsstabiliteten. 

Överensstämmelse med tidigare metod 

Regression samt biasplot mot tidigare metod. Lämpligt antal kan vara 20 patientprover 

fördelade över hela mätintervallet om möjligt. Hur prover ska väljas ut är beroende av vilken 

metod, som ska verifieras/ valideras. 

Vid validering av ny metod för blodgivarscreen analyseras blodgivarserum samt kliniska 

prover. Positiva och ospecifika prov från blodbank bör analyseras. Har man tillgång till 

sparade kontroller från externa provningsjämförelser (Equalis, UKNEQAS) kan dessa 

analyseras. I de fall metoden är helt ny skickas prover till annat ackrediterat laboratorium. 

Om metoden finns på flera laboratorier inom laboratoriemedicin bör jämförande mätningar 

utföras för att minimera bias. 

Några generella regler för utvärdering kan inte ges här. Avvikelserna får sättas i relation till 

metodernas prestanda och medicinska krav. När avvikelserna är ”stora” kan detta bero på att 

metoderna inte mäter exakt samma komponent eller att metoderna inte har samma spårbarhet 

på kalibratorerna. 

Detektionsgräns 

Bestäms om det finns kliniska krav. Valet av metod för bestämning av detektionsgräns är 



 

 

 

beroende av mätmetoden. 

Exempel: 

- 2,6 SD för ett blankprov. 

- 2*brusnivån för kromatografiska metoder. 

- Detektionsgränsen sätts vid den nivån CV uppgår till 20 % (förfarandet är applicerbart på 

vissa immunologiska metoder). 

Linjäritet – Mätintervall 

Linjäriteten utvärderas i förekommande fall med tillsatsförsök alternativt spädning av ett högt 

prov. Kriterier för utvärdering får sättas för respektive metod. 

Ange spädningsgräns. 

Riktighet 

Riktighet kan bedömas om erfarenhet finns av externt kontrollprogram. Riktighet kan även 

bedömas vid jämförelse mot tidigare metod alternativt mot annat ackrediterat laboratorium. 

Riktigheten är beroende av kalibratorns spårbarhet som skall beskrivas i kalibrering. 

Smitta (Carry over) 

Smitta kan förekomma mellan prover men även mellan reagens. Generella utvärderingsrutiner 

när det gäller smitta mellan reagens är mycket beroende av instrumentuppbyggnad och får 

prövas vid misstanke. Smitta mellan prover utförs enklast genom att analysera enligt följande 

sekvens: Lågt prov två gånger följt av högt prov två gånger och därefter lågt prov tre gånger. 

Interferenser 

Ange om metoden störs av hemolys, hyperlipidemi, hyperbilirubinemi eller av andra 

interferenter. 

Antigenöverskott 

För metoder med antigen-antikroppsreaktioner skall principen och rutinen för att upptäcka 

problem vara dokumenterade. 

Övriga felkällor 

Här anges felkällor av typ provförvaring, provtagning, speciella problem vid kalibrering mm. 

Intern kvalitetskontroll 

Ange lämpligt kontrollmaterial. Minst två relevanta nivåer ska utprovas. 

Svarsrutin 

Ange svarsrutin. 



 

 

 

Kostnadsutvärdering 

Beräkna pris för ny metod. 

Referensintervall/ Kliniska beslutsvärden 

Ange källa för referensintervall/ kliniska beslutsvärden alternativt beskriv hur det är framtaget 

som population, antal, metod som använts mm. En referenspopulation kan bestå av 

blodgivare. Hur många prover som ska analyseras beror på om det är ett referensintervall som 

ska verifieras eller om ett nytt referensintervall ska tas fram. Vid framtagande av nytt 

referensintervall kan 120 prover vara ett bra startmaterial. Proverna analyseras, och resultatet 

gås igenom innan man bestämmer hur många prover som ska analyseras för det slutliga 

referensintervallet. 

Sensitivitet/ Specificitet 

Sensitivitet, specificitet, positivt prediktivt värde (PPV) och negativt prediktivt värde (NPV) 

anges i förekommande fall. 

Slutsats 

Ange slutsats av verifieringen/ valideringen. 

Jämför erhållna resultat med det som leverantör anger i sin validering. I slutsatsen ska det 

även ingå en värdering av funna resultat. När verifiering sker av en analyt, som redan finns i 

laboratoriemedicins analysutbud ska en värdering göras av hur införandet av analys med ny 

teknik alternativt nytt analysinstrument påverkar kvalitetsarbetet med att få samstämmiga 

resultat för analyten oberoende av metodik. 

Ange eventuella förbättringar gällande svarstider och arbetsflöden. 

Utförd av 

Namn på den person/ de personer som har utfört verifieringen/ valideringen skall framgå. 

Godkännande 

Verifieringen/ validering skall godkännas av medicinskt ansvarig och för klinisk kemi även av 

Britt-Marie Linnarsson/ tekniskt ansvarig före ibruktagande. 

Dokumentation 

En verifiering/ validering skall upprättas och förvaras tillsammans med adekvata primärdata. 



 

 

 

 

    

Författare (år) Titel Angiven metod/instrument Analys av 

Lehnen H,  

Mosblech N, 

Reineke T  

et al. (2013) 

Prenatal Clinical Assessment of sFlt-1 (Soluble 

fms-like Tyrosine Kinase-1)/PlGF (Placental 

Growth Factor) Ratio as a Diagnostic Tool 

for Preeclampsia, Pregnancy-induced 

Hypertension, and Proteinuria. 

Elecsys 2010 analyzer (Roche 

Diagnostics, Mannheim, 

Germany)  

sFlt − 1

PlGF
 

Palomaki GE,  

Haddow JE, 

Haddow HRM  

et al. (2015) 

Modeling risk for severe adverse outcomes 

using angiogenic factor measurements in 

women with suspected preterm preeclampsia. 

Elecys (Roche Diagnostics, 

Indianapolis, IN) 

sFlt − 1

PlGF
 

Espinoza J, 

Romero R,  

Nien JK  

et al. (2007) 

Identification of patients at risk for early onset 

and/or severe preeclampsia with the use of 

uterine artery Doppler velocimetry and 

placental growth factor. 

ELISA (R&D Systems) PlGF 

Park JH ,  

Kim SH ,  

Jung YW  

et al. (2014) 

Screening models using multiple markers for 

early detection of late-onset preeclampsia in 

low-risk pregnancy. 

Elecsys assay (Roche 

Diagnostics, Penzberg, 

Germany) 

sFlt − 1

PlGF
 

Llurba E,  

Sánchez O, 

Domínguez C 

et al. (2013) 

Smoking during pregnancy: changes in mid-

gestation angiogenic factors in women at risk 

of developing preeclampsia according to 

uterine artery Doppler findings. 

Sandwich ELISA kits (R&D 

Systems Europe Ltd., 

Abingdon, UK) 

PlGF 

Skråstad RB,  

Hov GG, 

Blaas H-GK  

et al. (2014) 

Risk assessment for preeclampsia in 

nulliparous women at 11-13 weeks gestational 

age: prospective evaluation of two algorithms 

6000 Defia Xpress (DX) 

(Perkin Elmer Life and 

Analytical Sciences, Turku, 

Finland) 

PlGF 

Larroca S G-T, 

Tayyar A,  

Poon LC  

et al. (2014) 

Competing risks model in screening 

for preeclampsia by biophysical and 

biochemical markers at 30-33 weeks' gestation. 

Cobas e411 (Roche 

Diagnostics, Penzberg, 

Germany) 

PlGF 

Romero R,  

Nien JK,  

Espinoza J 

et al. (2008) 

A longitudinal study of angiogenic (placental 

growth factor) and anti-angiogenic (soluble 

endoglin and soluble vascular endothelial 

growth factor receptor-1) factors in normal 

pregnancy and patients destined to develop 

preeclampsia and deliver a small for gestational 

age neonate 

sandwich ELISA(R&D 

Systems, Minneapolis, MN, 

USA).  

 

 

PlGF 

Verdonk K,  

Saleh L,  

Lankhorst S 

et al. (2015) 

Association studies suggest a key role for 

endothelin-1 in the pathogenesis of 

preeclampsia and the accompanying renin-

angiotensin-aldosterone system suppression. 

Elecsys system 

 

sFlt − 1

PlGF
 

Bilaga 2 



 

 

 

 

Crispi F, 

Domínguez C, 

Llurba E  

et al. (2006) 

Placental angiogenic growth factors and uterine 

artery Doppler findings for characterization of 

different subsets in preeclampsia and in 

isolated intrauterine growth restriction. 

Sandwich ELISA kits (R&D 

Systems Europe Ltd, 

Abingdon, UK) 

PlGF 

Kaufmann I,  

Rusterholz C,  

Hösli I 

et al. (2012) 

Can detection of late-onset PE at triage by sflt-

1 or PlGF be improved by the use of additional 

biomarkers? 

Quantikine (R&D Systems, 

Abington, UK)  

PlGF 

Muller PR,  

James AH,  

Murtha AP  

et al. (2006) 

Circulating angiogenic factors and abnormal 

uterine artery Doppler velocimetry in the 

second trimester. 

Quantikine (R&D, 

Minneapolis, MN). 

PlGF 

Diguisto C, 

Le Gouge A,  

Piver E  

et al. (2013) 

Second-trimester uterine artery Doppler, PlGF, 

sFlt-1, sEndoglin, and lipid-related markers for 

predicting preeclampsia in a high-risk 

population. 

Elecsys 2010/cobas e411 

immunoanalyzer (Roche) 

sFlt − 1

PlGF
 

Stephan H, 

Unversucht A, 

Wessel N  

et al. (2007) 

Predictive value of maternal angiogenic factors 

in second trimester pregnancies with abnormal 

uterine perfusion 

Commercial ELISA (R&D 

Systems). 

sFlt − 1

PlGF
 

Di Lorenzo G, 

Ceccarello M, 

Cecotti V  

et al. (2012) 

First trimester maternal serum PIGF, free β-

hCG, PAPP-A, PP-13, uterine artery Doppler 

and maternal history for the prediction 

of preeclampsia 

DELFIA Xpress (Perkin 

Elmer Life and Analytical 

Sciences, Turku, Finland)  

 

PlGF 

Lambert-

Messerlian GM, 

Canick JA. (2004) 

Placenta growth factor levels in second-

trimester maternal serum in Down syndrome 

pregnancy and in the prediction 

of preeclampsia. 

ELISA (R&D systems, 

Minneapolis, MN) 

PlGF 

Chaiworapongsa T,  

Romero R,  

Tarca A  

et al. (2009) 

A subset of patients destined to develop 

spontaneous preterm labor has an abnormal 

angiogenic/anti-angiogenic profile in maternal 

plasma: evidence in support of 

pathophysiologic heterogeneity of preterm 

labor derived from a longitudinal study. 

ELISA (R&D Systems, 

Minneapolis, MN).  

PlGF 

Bjørkholt AL, 

Frederiksen MB, 

Work HK  

et al. (2015) 

Diagnosis of preeclampsia with soluble Fms-

like tyrosine kinase 1 /placental growth factor 

ratio: an inter-assay comparison. 

KRYPTOR compact Plus 

system (Thermo Fisher 

Scientific) 

Elecsys system (Roche). 

sFlt − 1

PlGF
 

Verlohren S, 

Herraiz I,  

Lapaire O  

et al. (2014) 

New gestational phase-specific cutoff values 

for the use of the soluble fms-like tyrosine 

kinase-1/ placental growth factor ratio as a 

diagnostic test for preeclampsia 

Elecsys system (Roche) sFlt − 1

PlGF
 



 

 

 

 

 

Hassan MF,  

Rund NM,  

Salama AH.  

(2013) 

An Elevated Maternal Plasma Soluble fms-

Like Tyrosine Kinase-1 to Placental 

Growth Factor Ratio at Midtrimester Is a 

Useful Predictor for Preeclampsia. 

 

ELISA (R&D System, 

Minneapolis, MN, USA) 

sFlt − 1

PlGF
 

Molvarec A,  

Czegle I,  

Szijártóc J et al. 

(2015) 

Increased circulating interleukin-17 levels in 

preeclampsia. 

Elecsys/Cobas e411  (Roche, 

Mannheim, Germany) 

sFlt − 1

PlGF
 

Zamudio S,  

Borges M,  

Echalar L  

et al. (2014) 

Maternal and fetoplacental hypoxia do not alter 

circulating angiogenic growth effectors during 

human pregnancy. 

ELISA kits (R&D Systems, 

Minneapolis, MN) 

PlGF 

Ohkuchi A,  

Hirashima C, 

Suzuki H,  

et al. (2010) 

Evaluation of a new and automated 

electrochemiluminescence immunoassay for 

plasma sFlt-1 and PlGF levels in women 

with preeclampsia. 

Elecsys/Modular Analytics E 

170 (Roche Diagnostics) 

 

sFlt − 1

PlGF
 

Zamudio S, 

Kovalenko O, 

Echalar L  

et al. (2013) 

Evidence for extraplacental sources of 

circulating angiogenic growth effectors in 

human pregnancy 

ELISA kits (R&D systems, 

Minneapolis, MN) 

PlGF 

Molvarec A,  

Szarka A,  

Walentin S  

et al. (2011) 

Serum leptin levels in relation to circulating 

cytokines, chemokines, adhesion molecules and 

angiogenic factors in normal pregnancy 

and preeclampsia. 

Elecsys/Cobas e 411 

analyzer, (Roche, Mannheim, 

Germany) 

sFlt − 1

PlGF
 

Moore AG,  

Young H,  

Keller JM  

et al. (2012) 

Angiogenic biomarkers for prediction of 

maternal and neonatal complications in 

suspected preeclampsia 

ELISA (R&D Systems, 

Minneapolis) 

sFlt − 1

PlGF
 

Myers JE,  

Tuytten R,  

Thomas G 

et al. (2013) 

Integrated proteomics pipeline yields novel 

biomarkers for predicting preeclampsia 

DELFIA (PerkinElmer, 

Turku, Finland) 

PlGF 

Livingston JC,  

Chin R,  

Haddad B  

et al. (2000) 

Reductions of vascular endothelial growth 

factor 

and placental growth factor concentrations in 

severe preeclampsia. 

ELISA (R&D Systems, 

Minneapolis, MN) 

PlGF 

Liu LY,  

Yang T,  

Ji J  

et al. (2013) 

Integrating multiple 'omics' analyses identifies 

serological protein biomarkers 

for preeclampsia. 

ELISA (R&D Systems, Inc., 

Minneapolis, MN, USA) 

sFlt − 1

PlGF
 



 

 

 

 

Poon LCY, 

Syngelaki A, 

Akolekar R 

et al. (2013) 

Combined screening for preeclampsia and 

small for gestational age at 11-13 weeks. 

DELFIA Xpress  system 

(PerkinElmer  Life  and  

Analytical  Sciences,  

Waltham, Mass., USA) 

PlGF 

Troisi R,  

Braekke K,  

Harsem NK  

et al. (2008) 

Blood pressure augmentation and maternal 

circulating concentrations of angiogenic factors 

at delivery in preeclamptic and uncomplicated 

pregnancies. 

ELISA (R&D Systems, 

Minneapolis, MN). 

sFlt − 1

PlGF
 

Karagiannis G, 

Akoleka R,  

Sarquis R 

et al. (2011) 

Prediction of small-for-gestation biophysical 

and biochemical markers at 11-13 weeks 

ELISA/Quantikine 

immunoassay (R&D Systems 

Europe Ltd, Abingdon, UK). 

PlGF 

Engels T,  

Pape J,  

Schoofs K  

et al. (2013) 

Automated measurement of sFlt1, PlGF and 

sFlt1/PlGF ratio in differential diagnosis of 

hypertensive pregnancy disorders. 

Elecsys 2010 analyzer sFlt − 1

PlGF
 

 

Muy-Rivera M, 

Vadachkori S, 

Woelk GB  

et al. (2005) 

Maternal plasma VEGF, sVEGF-R1, 

and PlGF concentrations in preeclamptic and 

normotensive pregnant Zimbabwean women. 

 

ELISA (R&D Systems, 

Minneapolis, MN). 

sFlt − 1

PlGF
 

 

Tsiakkas A,  

Cazacu R,  

Wright A  

et al. (2016)  

Serum placental growth factor at 12, 22, 32 and 

36 weeks' gestation in screening for 

preeclampsia  

DELFIA Xpress system 

(PerkinElmer Life and 

Analytical Sciences, 

Waltham, USA)  

Cobas e411 system (Roche 

Diagnostics Ltd., Penzberg, 

Germany) 

PlGF 

Kakigano A, 

Tomimatsu T, 

Mimura K,  

et al. (2015) 

Drug repositioning for preeclampsia 

therapeutics by in vitro screening: 

phosphodiesterase-5 inhibitor vardenafil 

restores endothelial dysfunction via induction 

of placental growth factor 

ELISA kits (R&D Systems, 

Minneapolis, Minnesota) 

PlGF 

Lai J, 

Larroca SGT,  

Peeva G  

et al. (2014) 

Competing risks model in screening for 

preeclampsia by serum placental 

growth factor and soluble fms-like tyrosine 

kinase-1 at 30-33 weeks' gestation. 

Cobas e411 (Roche 

Diagnostics, Penzberg, 

Germany) 

sFlt − 1

PlGF
 

Tsiakkas T,  

Saiid Y,  

Wright A 

et al. (2016) 

Competing risks model in screening for 

preeclampsia by maternal factors and 

biomarkers at 30–34 weeks’ gestation 

Cobas e411 system (Roche 

Diagnostics, Penzberg, 

Germany) 

PlGF 



 

 

 

 

Andrietti S,  

Silva M,  

Wright A  

et al (2015) 

Competing risks model in screening for 

preeclampsia by maternal factors and 

biomarkers at 35-37 weeks' gestation 

Cobas e411 system (Roche 

Diagnostics, Penzberg, 

Germany) 

PlGF 

Wright D,  

Gallo DM,  

Pugliese SG  

et al. (2015) 

Contingent screening for preterm preeclampsia. Cobas e411 system (Roche 

Diagnostics, Penzberg, 

Germany) 

PlGF 

Gannoun MBA, 

Bourrelly S, 

Raguema N  

et al. (2016) 

Placental growth factor and vascular 

endothelial growth factor serum levels in 

Tunisian Arab women with 

suspected preeclampsia. 

Quantikine ELISA kits (R&D 

Systems) 

PlGF 

Gallo DM,  

Wright D,  

Casanova C  

et al. (2015) 

Competing risks model in screening for 

preeclampsia by maternal factors and 

biomarkers at 19-24 weeks' gestation 

Cobas e411 system (Roche 

Diagnostics, Penzberg, 

Germany) 

PlGF  

Crovetto F, 

Figueras F, 

Triunfo S 

et al. (2015) 

First trimester screening for early and late 

preeclampsia based on maternal characteristics, 

biophysical parameters, and angiogenic factors 

ELISA kit (R&D Systems 

Europe Ltd, Abingdon, UK) 

sFlt − 1

PlGF
 

Ohkuchi A, 

Hirashima C, 

Takahashi K  

et al. (2013) 

Onset threshold of the plasma levels of soluble 

fms-like tyrosine kinase 

1/placental growth factor ratio for predicting 

the imminent onset of preeclampsia within 4 

weeks after blood sampling at 19-31 weeks of 

gestation. 

Modular Analytics E 170 

(Roche Diagnostics).  

sFlt − 1

PlGF
 

O’Gorman N, 

Wright D, 

Syngelaki A 

et al. (2016) 

Competing risks model in screening for 

preeclampsia by maternal factors and 

biomarkers at 11-13 weeks gestation 

DELFIA Xpress system 

(PerkinElmer Life and 

Analytical Sciences, 

Waltham, MA) 

PlGF 

Moore STA, 

Crawford SL, 

Bathgate S  

et al. (2014) 

Angiogenic biomarkers for prediction of early 

preeclampsia onset in high-risk women 

ELISA (R&D Systems, 

Minneapolis, MN) 

sFlt − 1

PlGF
 

Ghosh SK,  

Raheja S,  

Tuli A  

et al. (2012) 

Serum PLGF as a potential biomarker for 

predicting the onset of preeclampsia 

 

DRG PLGF ELISA kit. PLGF 

Akolekar R, 

Syngelaki A,  

Poon L  

et al. (2013) 

Competing risks model in early screening for 

preeclampsia by biophysical and biochemical 

markers 

DELFIA  Xpress  system 

(PerkinElmer Life and 

Analytical Sciences, 

Waltham, Mass., USA) 

PlGF 



 

 

 

 

Delić R,  

Štefanović M, 

Krivec Š  

et al. (2014) 

Statistical regression model of standard and 

new laboratory markers and its usefulness in 

prediction of preeclampsia 

Cobas e601 (Roche 

Diagnostics, Basel, 

Switzerland). 

sFlt − 1

PlGF
 

Woodham PC, 

Brittain JE,  

Baker AM  

et al. (2011) 

Midgestation maternal serum 25-

hydroxyvitamin D level and soluble fms-like 

tyrosine kinase- 1/ placental growth factor ratio 

as predictors of severe preeclampsia 

ELISA (R&D Systems, 

Minneapolis, MN).  

sFlt − 1

PlGF
 

Myers JE,  

Thomas G,  

Tuytten R  

et al. (2015) 

Mid-trimester maternal ADAM12 levels differ 

according to fetal gender in pregnancies 

complicated bypreeclampsia 

DELFIA (PerkinElmer, 

Turku, Finland)  

PlGF 

Lambert MGM, 

Palomaki GE,  

Neveux LM 

et al. (2009) 

Early onset preeclampsia and second trimester 

serum markers 

Quantikine (R&D Systems) 

 

sFlt − 1

PlGF
 

Smith GCS, 

Crossley JA,  

Aitken DA  

et al. (2007) 

Circulating angiogenic factors in early 

pregnancy and the risk of preeclampsia, 

intrauterine growthrestriction, spontaneous 

preterm birth, and stillbirth 

ELISA (R&D Systems, 

Abingdon, United Kingdom) 

PlGF 

Bourjeily G,  

Curran P, 

Butterfield K  

et al. (2015) 

Placenta-secreted circulating markers in 

pregnant women with obstructive sleep apnea  

manual ELISA (R&D 

Systems, Minneapolis, MN, 

USA) 

PlGF 

Audibert F, 

Boucoiran I, 

Aleksandrov N  

et al. (2010) 

Screening for preeclampsia using first-trimester 

serum markers and uterine artery Doppler in 

nulliparous women 

DELFIA Xpress (Perkin-

Elmer Life and Analytical 

Sciences, Turku, Finland) 

PlGF 

Lambert MG, 

Eklund EE,  

Chien EK  

et al. (2014) 

Use of first or second trimester serum markers, 

or both, to predict preeclampsia 

Manual ELISA method 

(R&D Systems, Minneapolis, 

MN) 

PlGF 

Bdolah Y,  

Palomaki GE, 

Yaron Y  

et al. (2006) 

Circulating angiogenic proteins in trisomy 13 ELISA kits (R&D Systems, 

Minneapolis, MN) 

sFlt − 1

PlGF
 

Poon LCY,  

Kametas NA,  

Maiz N  

et al. (2009) 

First-trimester prediction of hypertensive 

disorders in pregnancy 

Quantikine (R&D Systems 

Europe Ltd) 

PlGF 



 

 

 

 

 

Khodzhaeva ZS, 

Ivanets TY, 

Alexeeva ML  

et al. (2012) 

PP086. The modern search for possible 

predictors of preeclampsia in the first trimester 

of pregnancy (preliminary study) 

Elecsys/Cobas E411 (Roche 

Diagnostics) 

sFlt − 1

PlGF
 

Cowans NJ, 

Kisanga M,  

Khan A et al. 

(2012) 

A comparison of two immunoassay methods 

for the mesurement of maternal serum placental 

growth factor in early pregnancy 

DELFIA Xpress 6000 

(PerkinElmer)  

Quantikine (R&D Systems, 

Abingdon, United Kingdom) 

PlGF 


