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SAMMANFATTNING 

 

Autoantikroppar är antikroppar som attackerar en individs egen vävnad. Riktas dessa mot 

antigener från cellkärnan kallas de för ANA. Exempel på dessa är anti-dsDNA antikroppar 

som associeras med sjukdomen SLE. Med hjälp av metoderna ELISA, CLIFT eller FARR-

radioimmunoassay kan anti-dsDNA antikroppar analyseras och tillsammans med kliniska 

symptom såsom ansiktserytem kan diagnosen SLE ställas. Syftet med examensarbetet var att 

undersöka analys av anti-dsDNA antikroppar med hjälp av instrumentet Phadia 250 vars 

princip är en automatiserad ELISA, för att se om det kan användas som screeningmetod 

istället för CLIFT. 20 EQUALIS-serumprover (externa kontrollprover) analyserades med 

Phadia 250 och de Phadia 250-positiva proverna analyserades ytterligare en gång med CLIFT. 

Därefter analyserades 44 patienters serumprover (21 positiva och 23 negativa, tidigare 

analyserade med CLIFT) med Phadia 250. Patientprovernas resultat gav 70 % sensitivitet och 



 

 

 

 
 

86 % specificitet med Phadia 250. Phadia 250-resultat som ej överensstämde med förväntade 

resultat på EQUALIS- och patientproverna erhölls i flera fall. Vid en noggrannare granskning 

av EQUALIS-proverna noterades att liknande resultat erhållits av andra laboratorier som 

använt likartade metoder. EQUALIS-proverna var initialt analyserade och kategoriserade 

enligt CLIFT, vilket innebar att hög överensstämmelse kunde förväntas med den egna CLIFT-

metoden. Slutsatsen av studien är att underlaget för att införa metoden i rutindiagnostiken är 

inte tillräckligt utifrån de erhållna resultaten. Det krävs ytterligare studier samt granskning av 

inkluderade patienters journaler för att säkrare bedöma metodernas korrelation till sjukdomen. 

 

Nyckelord 

Autoantikroppar, anti-dsDNA, systemisk lupus erythematosus, ELISA, CLIFT, 

immunoglobulin, Phadia 250 

 

ABSTRACT 

 

Autoantibodies against antigens from the cell nucleus are called ANA, for example anti-

dsDNA antibodies which is associated with SLE. Anti-dsDNA antibodies can be analysed by 

ELISA, CLIFT or FARR-radioimmunoassay. The presence of anti-dsDNA antibodies and 

symptoms such as facial erythema are important for SLE-diagnosis. The purpose of this study 

was to investigate the analysis of anti-dsDNA antibodies on the Phadia 250-instrument which 

uses automated ELISA-technique, to see if it can be used as a screening method instead of 

CLIFT. 20 EQUALIS serum samples were analysed in Phadia 250 and positive samples were 

further post analysed with CLIFT. 44 serum samples from patients (21 positive and 23 

negative) that were earlier evaluated by CLIFT were analysed with Phadia 250. Results of 

patient samples showed 70 % sensitivity and 86 % specificity. Phadia 250-results which 

didn’t correlate with the expected results for EQULIS and patient samples were observed. In a 

further review for EQUALIS samples, it was noted that similar results were obtained from 

other laboratories using similar methods. EQUALIS samples were initially analysed by 

CLIFT, which meant that a high match was expected with own CLIFT method. The 

conclusion of this study was that the evidence for applying the method in routine diagnostics 

is not enough according to the obtained results. More studies and examination of patient 

records is necessary for a better assessment of the methods correlation with disease. 

 



 

 

 

 
 

FÖRKORTNINGAR 

 

Antinukleära antikroppar                                                                          ANA 

Dubbelsträngat  DNA                                                                              dsDNA 

Antikroppar mot ribonukleoprotein                                                      Anti-RNP 

Antikroppar mot Smith antigen                                                             Anti-Sm 

Antikroppar mot topoisomeras antigen/Anti scleroderma 70                         Anti-scl 70 

Anti-sjögrens-syndrom relaterad antigen A                                                    Anti-SSA/Ro 

Anti-sjögrens-syndrom relaterad antigen B                                                    Anti-SSB/La  

Icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel                                                NSAID 

Adenin, Tymin, Cytosin, Guanin                                                      A, T, C, G 

Crithidia luciliae immunofluorescens test                                                CLIFT 

Enzyme linked immunosorbent assay                                                  ELISA 

FARR-radioimmunoassay                                                                        FARR 

External quality assessment for laboratory investigations                              EQUALIS 

Positiv immunofluorescens-kontroll                                                    Positiv IF-kontroll 

Fluorescein-isothyocyanate                                                                             FITC 
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INTRODUKTION 

 

Autoantikroppar 

Antikroppar är en viktig del av immunförsvaret eftersom de kan känna igen och bidra till att 

oskadliggöra främmande ämnen (1). Autoantikroppar som reagerar mot egna antigener från 

cellkärnan kallas antinukleära antikroppar (eller kärnantikroppar) och förkortas ANA (2, 3). 

Dessa autoantikroppar är associerade med sjukdomstillstånd där inflammation och 

vävnadsskador utgör vanliga manifestationer (2). Autoantikroppar kan förekomma även bland 

friska människor som inte uppvisar symptom (3). Exempel på autoantikroppar är antikroppar 

mot dubbelsträngat DNA (anti-dsDNA antikroppar) som associeras med systemisk lupus 

erythematosus (SLE), antikroppar mot topoisomeras antigen (även kallad anti-scl 70, där 

förkortningen står för anti-scleroderma, 70 kD proteinfragment från topoisomeras antigen) 

som associeras med sjukdomen scleroderma samt anti-sjögrens-syndrom relaterad antigen A 

(Anti-SSA/Ro) och anti-sjögrens-syndrom relaterad antigen B (Anti-SSB/La) som associeras 

med Sjögrens syndrom (1, 3).  

 

Systemisk Lupus Erythematosus 

SLE är en autoimmun systemsjukdom som kan orsaka skador i flera av kroppens organ såsom 

njurar, lungor och hjärtat. Sjukdomen drabbar oftare kvinnor än män (10:1), vilket kan bero 

på könshormoner (4, 5). Anti-dsDNA antikroppar är en viktig markör för SLE med 90 % 

sannolikhet att patienten är drabbad av SLE när det detekteras i patientprovet (6). Även andra 

ANA-antikroppar förekommer vid SLE, men de ger mindre sannolikhet att patienten har SLE 

jämfört med anti-dsDNA antikroppar. Exempel på sådana är antikroppar mot histoner med 

60-75 % sannolikhet att patienten är drabbad av SLE, antikroppar mot ribonukleoprotein 

(anti-RNP antikroppar) med 30-40 % sannolikhet att patienten är drabbad av SLE och 

antikroppar mot smith-antigen (anti-Sm antikroppar) med en sannolikhet på 10-20 % att 

patienten är drabbad av SLE (6).  

 

Vid klinisk misstanke om SLE utförs först ett initialt test för att påvisa förekomst av 

kärnantikroppar och om testet utfaller positivt utförs sedan ett specifikt anti-dsDNA 

antikroppstest (6). Resultatet bedöms sedan tillsammans med de kliniska symptomen innan 

diagnosen SLE ställs (5, 6). De vanligaste symptomen vid SLE är feber, trötthet, ledsmärtor i 

bland annat knän och axlar, röda utslag över näsan och kinderna (ansiktserytem), ljuskänslig 
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hud, anemi, hår- och viktförlust (5, 7). 

 

Vid SLE kan patienten även drabbas av komplikationer och skador i njurarna (nefrit), 

lungorna (pleurit) och i hjärtsäcken (perikardit) (4, 5, 7). Njurengagemang är vanligast av 

dessa och drabbar cirka 30 % av patienterna med SLE-diagnos. Allvarligt sjuka patienter kan 

utveckla s.k. lupusnefrit, vilket kan ge upphov till en allvarlig nedsättning av njurfunktionen 

(4, 5). Vid pleurit drabbas patienten vanligen av inflammation i lungsäcken, vilket kan ge 

thoraxsmärtor och andningssvårigheter (4). Vid perikardit drabbas patienten vanligen av 

inflammation i hjärtsäcken vilket vanligen ger kraftig bröstsmärta, dessutom finns det även 

risk för hjärtsvikt (5). 

 

Läkaren ställer diagnosen SLE med hjälp av 11 kriterier uppställda av American college of 

Rheumatology 1982 (8, 9). Minst 4 av de följande 11 kriterierna måste uppfyllas för att 

diagnosen av SLE skall kunna ställas: 

1. Ansiktserytem 

2. Diskoida erytem (skivformade hudutslag på olika delar i kroppen, inte bara ansiktet) 

3. Solljuskänslighet 

4. Sår i munhålan 

5. Icke-erosiva artriter  

6. Serositer (pleurit eller perikardit) 

7. Njursjukdom (persisterande proteinuri > 0,5g dygn eller patologiska sediment) 

8. Neurologisk sjukdom (epilepsi eller psykoser) 

9. Hematologisk sjukdom (hemolytisk anemi, leukocytopeni < 4000 mm3 eller 

trombocytopeni < 100000/mm3) 

10. Immunologiska aberrationer (pga. Anti-dsDNA antikroppar eller anti-Sm antikroppar) 

11. Förekomst av andra kärnantikroppar 

 

SLE är en autoimmun sjukdom som inte kan botas, dock finns läkemedel som dämpar de 

sjukdomssymptomen som SLE ger upphov till. De vanligaste läkemedlen mot SLE är icke-

steroida anti-inflammatoriska läkemedel (kallas även nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

och förkortas NSAID), kortikosteroider och cellhämmande/immunhämmande läkemedel som 

cytostatika (7). NSAID dämpar framförallt inflammation, smärta och feber relaterade till SLE. 

Biverkningar i form av gastrointestinala blödningar och njurpåverkan kan dock förekomma 
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(7, 10). Kortikosteroider används för att motverka inflammation i samband med SLE, men 

biverkningar vid användning av höga doser under en längre tids terapi är vanligt 

förekommande. Dessa biverkningar är exempelvis viktökning, osteoporos (benskörhet) och 

hypertoni. Cytostatika (exempelvis metotrexat) används vid lupusbehandling och oftast i 

kombination med de ovannämnda läkemedlen genom att dämpa immunförsvaret, vilket bidrar 

till att minska SLE-symptomen. Biverkningar av cytostatika kan vara ökad 

infektionskänslighet, leverskador och infertilitet. Antimalaria-läkemedel (Plaquenil) kan 

också användas vid lupusbehandling för att lindra muskel- eller ledsmärta och ansiktserytem, 

men biverkningar i form av magbesvär kan dock förekomma (10). Läkemedlet Azatioprin 

används vid s.k. underhållningsterapi, som syftar till att hålla sjukdomsaktiviteten låg. 

Behandlingen kan dock medföra biverkningar som ökad infektionskänslighet, hypertoni och 

illamående (11).  

 

Sjukdomen SLE går vanligen i ett s.k. skov, vilket innebär att sjukdomsaktiviteten plötsligt 

ökar efter en lugnare period. Vid milda skov kan ofta de ovannämnda läkemedlen användas 

enskilt, men vid svårare skov brukar kombinationer av dessa läkemedel användas (10).  

 

Det räcker vanligen inte med att enbart använda läkemedel mot SLE utan sjukdomen kan 

även innebära att livsstilsförändringar behöver företas, vilket påverkar patientens livsstil i 

varierande omfattning. Patienten bör exempelvis tänka på att inte utsätta sig för starkt solljus. 

Det är även viktigt för patienten att träna eller röra på sig regelbundet och samtidigt undvika 

moment som orsakar knä eller axelsmärtor. Patienten bör även sluta röka för att minska de 

kardiovaskulära riskerna. Patienten måste äta hälsosamt, speciellt vid förekomst av njurskador 

eller hypertoni (10). 

 

Antikroppar mot dubbelsträngat DNA 

Dubbelsträngat DNA är uppbyggt av sockerarten deoxiribos, en fosfatgrupp och kvävebaserna 

adenin (A), tymin (T), cytosin (C) och guanin (G) i två nukleotidkedjor i dubbel helixstruktur. 

I dessa två kedjor kopplas kvävebaserna A till T och C till G via en vätebindning (12, 13).  

 

En antikropp består av två identiska tunga kedjor och två identiska lätta kedjor. Varje tung- 

eller lätt kedja består av en konstant region och en variabel region (Figur 1). En antikropp 

delas i 5 typer: immunoglobuliner G (IgG), IgM, IgD, IgE och IgA (14). Anti-dsDNA 
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antikroppar som associeras med SLE är av en IgG-klass (15, 16). Deras struktur består av 

kodade regioner av de tunga respektive lätta kedjorna. De konstanta regionerna av de tunga 

kedjorna avgör immunoglobulinens isotyp, medan de konstanta regionerna av de lätta 

kedjorna avgör om det är av typen kappa eller lambda. De variabla regionerna avgör 

antigenspecificitet (16). 

 

 

Figur 1: En antikropps struktur (14). 

 

Mekanismerna som leder till produktion av antikroppar mot DNA kan vara isotyp-förändring 

och somatisk hypermutation, molecular mimicry eller störningar som påverkar avlägsnandet 

av apoptotiska celler. Vid en isotyp-förändring ändras immunglobulinerna från IgM till IgG-

klass på antikroppens konstanta regioner på de tunga kedjorna, medan somatiska 

hypermutationer (punktmutationer) påverkar de variabla regionerna. Detta leder till att det 

bildas IgG-antikroppar med hög affinitet för dsDNA (2). Vid molecular mimicry finns 

strukturlikhet mellan antigener i värdens vävnader och främmande antigener. Detta kan 

resultera i produktion av antikroppar med affinitet för kroppsegna epitoper (2, 16). En tredje 

teori är att det föreligger störningar som påverkar proteiner involverade vid avlägsnandet av 

apoptotiska celler, vilket leder till att dessa proteiner inte kan utöva sin funktion. Opsoniner 

som C-reaktivt protein (CRP) och komplementfaktor (C1q) är typiska sådana proteiner. Vid 

otillräcklig eliminering av apoptotiska celler presenteras de för det adaptiva immunsystemet, 
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vilket kan trigga igång en inflammationsrespons och produktion av autoantikroppar (2). 

 

Analysmetoderna av anti-dsDNA antikroppar 

Det finns flera olika metoder som används för att analysera anti-dsDNA antikroppar bland 

annat Crithidia luciliae immunofluorescens test (CLIFT), enzyme linked immunosorbent 

assay (ELISA) och FARR-radioimmunoassay (FARR) (16, 17, 18). Analysprincipen av 

CLIFT baseras på användning av flagellaten Crithidia luciliae (Figur 2) (7). Om patientserum 

innehåller anti-dsDNA antikroppar kommer de att bilda antigen-antikropps komplex med 

dsDNA-antigener i kinetoplasten och reaktionen sägs då vara positiv. Vid en positiv reaktion 

ses en grön fluorescens i kinetoplasten (ett nätverk av cirkulär DNA i form av en disk) (Figur 

3). Fluorescens kan även ses i kärnan och andra organeller i flagellaten, men den är av mindre 

betydelse (6, 16). Flourescens detekteras med hjälp av fluorescensmikroskop. Denna metod 

uppvisar hög specificitet för anti-dsDNA antikroppar (16, 18). 

 

 

Figur 2: En illustration av flagellaten Crithidia luciliae (6).  
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Figur 3: En grön fluorescens i kinetoplasten hos Crithidia luciliae vid en CLIFT-analys (19). 

 

ELISA är en antikroppsbaserad metod som kan användas för detektion av anti-dsDNA 

antikroppar. Vid detektion av anti-dsDNA antikroppar med ELISA metoden binds humant 

anti-dsDNA antikroppar till brunnar med en yta belagd med dsDNA på en mikroliterplatta. 

Plattan inkuberas och obundet material tvättas bort. Därefter tillsätts en enzymkonjugerad 

sekundär antikropp riktad mot humant immunoglobulin. Inkubering och tvätt upprepas för att 

avlägsna obundet konjugat. Därefter tillsätts ett substrat, som ändrar färg vid reaktion med 

enzymet. Efter tillsättning av substratet tillsätts sedan en stopplösning för att stoppa 

reaktionen. Nu kan anti-dsDNA antikroppar detekteras (16).  

 

En tredje metod för detektion av anti-dsDNA antikroppar är FARR-assay som bygger på 

principen att fälla ut radioaktivt inmärkta DNA-antikroppskomplex i ammoniumsulfatlösning 

(NH4)2SO4. Denna metod används inte lika mycket som CLIFT och ELISA. Det kan bero på 

att FARR-assay använder radioaktivt inmärkt DNA som målantigen vilket leder till extra 

kostnader för att ta hand om det radioaktiva materialet (16, 17). 

 

Tidigare studier om anti-dsDNA antikroppar och dess analysmetoder 

Studien ”Comparison and evaluation of different methodologies and tests for detection of 

anti-dsDNA antibodies on 889 Slovenian patients’ and blood donors’ sera” (19) behandlar 

betydelsen av anti-dsDNA antikroppar som markör vid SLE-diagnostik och de metoder som 

används för att detektera antikroppen. De vanligaste metoderna för detektion av anti-dsDNA 



 

 

 

7 
 

antikroppar är enligt studien ELISA, CLIFT och FARR-tekniken. I studien jämfördes ELISA 

(kommersiella kit från Euro Diagnostica och INOVA Diagnostics) med CLIFT (kommersiella 

kit från INOVA diagnostics och Immuno Concepts) samt med FARR-tekniken (in-house 

metod). Av de 889 patienterna fanns 156 med autoimmuna sjukdomar, varav 76 hade SLE. 

Högst specificitet för SLE erhölls med FARR och CLIFT från Immuno Concepts (100 %). 

ELISA-testerna uppvisade 91,3 % respektive 92,5 % specificitet. Sensitiviteten var högst för 

CLIFT-testet från Inova Diagnostics (81,6 %) och lägst med FARR (32,9 %). ELISA-

testernas sensitivitet var 61,8 % respektive 53,9 % (19). 

 

I en annan studie med titel ”Four Anti-dsDNA antibody assays in relation to Systemic Lupus 

Erythematosus disease specificity and activity” (21) analyserades serum från 178 SLE-

patienter med fyra olika metoder, multiplex analys FIDIS; Theradig, en bead-baserad 

multiplex analys som syftar till att mäta flera analyter i samma analysomgång. Provet späds 

och blandas med mikrosfärer. Om det finns antikroppar i patientprovet binder de till de 

belagda antigenerna. Phycoeryhtrin (PE)-konjugat tillsätts och proverna analyseras med 

flödescytometri. Två lasrar används för att identifiera analyten och mäta färgintensiteten hos 

en bead, som är proportionell mot analytmängden (17). De andra metoderna som användes i 

studien var ELISA (Phadia/Thermo Fisher Scientific), CLIFT (ImmunoConcepts) och line-

blot (EUROLINE; Euroimmun) där antigener appliceras till parallella linjer (prov och 

kontroll) på en remsa med nitrocellilusa eller membran. Patientprovet (som innehåller 

antikroppar) tillsätts till det och inkuberas. Därefter tillsätts en anti-human antikropp och 

sedan ett substrat. Reaktionsintensitet hos provet jämförs med kontrollinjen för att bedöma 

resultat. (21, 22). Studien visade att CLIFT hade högst specificitet (98 %) medan ELISA hade 

högst sensitivitet (35 %) av de fyra metoderna. Den multiplexa analysen och CLIFT stämde 

bra överens (84 %, totalt antal patientprover med positiva och negativa resultat med båda 

metoderna/ 178) när de jämfördes. Slutsatsen som drogs utifrån de erhållna resultaten var att 

CLIFT och den multiplexa analysen framstod som goda alternativ (21). 

 

Instrumentet Phadia 250 

Instrumentet används rutinmässigt för att analysera IgM-, IgG- och IgA-antikroppar. Med 

hjälp av det kan exempelvis reumatoid faktor och anti-dsDNA antikroppar analyseras.  

I instrumentet finns ett laddningsområde för prover, reagenser, konjugat, spädningsflaskor 

samt kalibrerings- och kurvkontrollstrip. Bakom laddningsområdet i instrumentet ligger 
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inkubationskamrarna. Under instrumentet finns två behållare, en för destillerat vatten (rinse) 

och en för tvättbuffert. Instrumentet är direktkopplat till avloppet för att avlägsna avfall. Det 

är även kopplat till ett datasystem innan själva instrumentet sätts igång (Figur 4). Analysen tar 

cirka 2 timmar och instrumentet tar hand om spädning, tvätt, inkubering och reagenser (23).  

 

 

Figur 4: Uppbyggnad av Phadia 250-instrumentet (23). 

 

Instrumentet Phadia 250 använder ELISA-principen (indirekt ELISA), då finns antigener 

bundna till en brunn, sedan tillsätts patientprovet med antikroppar som i sin tur binder 

antigenerna. Därefter tillsätts en sekundär antikropp, som binder till antikroppar från 

patientprovet. Ett konjugat tillsätts till den sekundära antikroppen. Ett substrat tillsätts och 

sedan en färgreaktion uppstår (Figur 5) (23,24). Vid detektion av anti-dsDNA antikroppar 

med Phadia 250 används brunnar (gjorda av polystyren) som är täckta med dsDNA-

beläggning från plasmid. Efter kalibreringen tillsätts serum från ett patientprov. Nästa 

moment är inkuberingen och under den binder specifika dsDNA antikroppar till dsDNA-

antigener. Efter inkuberingen tvättas obundet material bort med en tvättlösning och sedan 

tillsätts ett konjugat mot målantikroppen. Inkubering och tvätt upprepas en gång till för att 

tvätta bort obundet konjugat. Därefter tillsätts substrat och sedan en stopplösning. När 

reaktionen stoppas mäts fluorescensen i provet. Hög fluorescens innebär hög koncentration av 
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specifika IgG-antikroppar. Mätvärdet från patientprovet jämförs direkt med 

kalibreringskurvan vid beräkning av resultat (23).  

 

Vid en metodverifiering med Phadia 250 beräknas specificitet och sensitivitet. Specificitet är 

sannolikheten för negativa resultat (andelen friska patienter som inte har sjukdomen) som 

testet visar när ett negativt resultat är det korrekta resultatet, medan sensitivitet är 

sannolikheten för positiva resultat (andelen patienter som har sjukdomen) som testet visar när 

ett positivt resultat är det korrekta resultatet (25). 

 

 

Figur 5: En illustration av indirekt ELISA-principen (24). 

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om anti-dsDNA antikroppar kan analyseras med 

hjälp av instrumentet Phadia 250 vars princip är en automatiserad ELISA teknik, för att se om 

det kan användas som screeningmetod istället för CLIFT. 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Analys med Phadia 250-instrumentet 

I första omgången med Phadia 250-instrumentet (Thermo Fisher Scientific, Uppsala, Sweden) 

analyserades totalt 20 EQUALIS-prover (serum från externa kontrollprov, resultat baserade 

på CLIFT-metoden) och ELiA-positiv ANA-kontroll (Immunoconcepts IC), som innehåller 

DNA med ett referensintervall mellan 27,4 – 64,7 international units/ml (IU/ml). Instrumentet 
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startades och kopplades till datasystemet varefter instrumentets reagenser och material 

förbereddes (Tabell I). 

 

Tabell I: Reagenser till Phadia 250 med dess innehåll 

Reagens Innehåll 

Spädningslösning  PBS som innehåller Bovint serumalbumin (BSA), detergent 

och natriumazid (NaN3) 0,095 %. 

Spädningsplattor Mikroliterplattor MicroWellTM. 

Developmentlösning/substrat  Framkallningslösning 0,01 % 4-metylumbellferyl-β-D- 

galaktosid < 0,0010 % konserveringsmedel. 

Stopplösning  4 % natrium karbonat (Na2CO3). 

Konjugat  B-galaktosidas anti-IgG (monoklonola antikroppar från mus 

riktade mot humant IgG) i PBS som innehåller BSA och 

natriumazid NaN3 0,06 %. 

Kalibreringsstrip ELISA IgG 

calibrator strip/well.  

IgG kalibratorbrunn med monoklonala antikroppar från mus 

riktade mot humant IgG. 

Kurvkontrollstrip, ELISA 

IgG curve control strip.  

B-galaktosidas anti-IgG (monoklonola antikroppar från mus 

riktade mot humant IgG) i PBS som innehåller BSA och 

natriumazid NaN3 0,06 %. 

 

När samtliga reagenser var laddade på instrumentet placerades patientprover i avsedda 

positioner och analysen påbörjades. Proverna späddes av instrumentet 1:10 (9 µl serum + 81 

µl PBS), som sedan tar hand om de övriga analysmomenten. 

 

Analys av EQUALIS-prover med CLIFT-metoden 

EQUALIS-proverna, vars resultat var positivt i Phadia-250 analysen (2014-92213, 2015-

4833, 2015-50222, 2016-12934) samt den interna kontrollen (positiv immunofluorescens (IF) 

kontroll, som innehåller serum från okänd patient) analyserades med CLIFT-metoden. 

Proverna späddes i följande titreringssteg: 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320, 1:640. För 

1:10 spädning blandades 50 µl serum + 450 µl PBS och från den togs 100 µl prov och 

blandades med 100 µl PBS till nästa spädning. Detta steg upprepades för de övriga 
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spädningarna upp till 1:640 spädningen. Den positiva IF-kontrollen späddes 1:10 genom att 

50 µl serum från den blandades med 450 µl PBS. Spädningen fortsatte upp till 1:320, men 

endast spädningarna 1:40, 1:80, 1:160, 1:320 sattes på objektglaset med Crithidia luciliae 

flagellat-substratet (Immunoconcept IC). Från samtliga prover och den positiva IF-kontrollen 

pipetterades 25 µl prov från varje spädning i brunnarna på var sitt objektglas (totalt behövdes 

4 objektglas för EQUALIS-proverna och ett objektglas för den positiva IF-kontrollen). 

Objektglasen inkuberades 30 minuter i en mörk och fuktig miljö i rumstemperatur. Sedan 

tvättades de med PBS 2 gånger i 5 minuter (PBS byttes efter 5 minuters tvätt) i 

rumstemperatur. En droppe av fluorescein isothyocyanate-konjugat (FITC, humant IgG 

(Immunoconcepts IC)) applicerades på samtliga brunnar på objektglasen som sedan 

inkuberades och tvättades ytterligare en gång till enligt ovan. Objektglasen monterades genom 

att tillsätta 3 droppar monteringsvätska Mount Medium (Immunoconcepts IC) längs mitten av 

objektglasen varefter ett täckglas lades ovanpå objektglasen (6). För att visualisera 

fluorescens ställdes fluorescensmikroskopet in på 40X förstoring utan olja och med 60 % 

ljusintensitet. Efter att analysresultat erhölls kontrollerades dem av en annan biomedicinsk 

analytiker.  

 

Analys av positiva och negativa patientprover med Instrumentet Phadia 250 

I den andra omgången med instrumentet Phadia 250 analyserades 21 CLIFT-positiva 

serumprover från patienter (18 prover från kvinnor mellan 18-80 år och 3 prover från män 

som var 19, 49, 62 år) och 23 CLIFT-negativa serumprover från patienter (16 prover från 

kvinnor mellan 37-79 år och 7 prover från män mellan 23-81 år). Dessutom analyserades en 

ELiA-positiv ANA-kontroll. Patientproverna späddes 1:10 (9 µl serum + 81 µl PBS), detta 

utfördes i Phadia 250, som sedan tar hand om de övriga analysmomenten. Efter att 

analyssvaren erhölls beräknades specificitet och sensitivitet 

 

RESULTAT 

 

Kalibrering 

Vid kalibreringen användes ett kalibratorstrip (för 6 punktskalibrering). Koncentrationen av 

dessa, medelvärde, variationskoefficient (CV) och responsvärdet erhölls med Phadia 250-

instrumentet (Figur 6, Bilaga I). 
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Figur 6: Kalibreringskruvan för 6 kalibratorer med olika koncentrationer på x-axeln och 

responsvärdet (RU) på y-axeln 

 

Analysresultat av EQUALIS prover  

20 EQUALIS-prover och ELiA-positiv ANA-kontroll analyserades med Phadia 250-

instrumentet. Av de 20 prover som analyserades var 2 prover (10 %) negativa med Phadia 250 

men positiva med CLIFT och 2 prover (10 %) positiva med Phadia 250 men negativa med 

CLIFT (Tabell II). Cut-off sattes till > 15 IU/mL i enlighet med tillverkarens rekommendation 

för positivt resultat, < 10 IU/mL för negativt resultat. 10-15 IU/mL utgjorde gränsområde. 

EliA-positiv ANA-kontroll visade värdet 47 IU/mL (referensintervall 27,4- 64,7 IU/mL). 

 

Tabell II: Förväntat resultat, bedömning och koncentration gällande EQUALIS-prover 

och ANA-positiv kontroll med instrumentet Phadia 250 

Prov Förväntade 

resultat enligt 

EQUALIS 

Phadia-250 

Koncentration anti-

dsDNA antikroppar 

(IU)/mL 

Bedömning av Phadia- 

250 

2013-1193 Positiv 2.3 Negativ 

2013-1194 Positiv 2.1 Negativ 



 

 

 

13 
 

2013-1514 Negativ 14 Gränsvärde 

2013-1515 Negativ 4.0 Negativ 

2013-41619 Negativ 2.0 Negativ 

2014-92213 Positiv 16 Positiv 

2014-92214 Negativ 1.3 Negativ 

2014-92583 Negativ 1.9 Negativ 

2015-50222 Negativ 39 Positiv 

2015-50223 Negativ 1.1 Negativ 

2016-6665 Negativ 3.9 Negativ 

2015-6666 Negativ 0.6 Negativ 

2015-4833 Positivt, låg titer 79 Positiv 

2015-4834 Negativ 1.2 Negativ 

2016-12934 Negativ 220 Positiv 

2016-12935 Negativ 1.2 Negativ 

2016-14592 Negativ 1.1 Negativ 

2016-14593 Negativ 1.1 Negativ 

2016-27235 Negativ 1.8 Negativ 

2016-27236 Negativ 1.9 Negativ 

 

Bedömning av Phadia 250-positiva EQUALIS-prover med CLIFT-metoden 

Med CLIFT analyserades 4 Phadia 250-positiva EQUALIS-prover (2014-92213, 2015-4833, 

2015-50222, 2016-12934) samt den positiva IF-kontrollen. Proverna 2014-92213 och 2015-

4833 (förväntade positiva enligt EQUALIS) var positiva med Phadia 250 och även positiva 

med CLIFT. Proverna 2015-50222, 2016-12934 (förväntat negativa från EQUALIS) var 

positiva med Phadia 250, dock var de negativa med CLIFT (Bilaga III). Den positiva IF-

kontrollen visade ett positiv resultat. 

 

Analys av positiva och negativa patientprover 

Totalt analyserades 44 patientprover (21 positiva och 23 negativa) samt ELiA-positiv ANA-

kontroll. 7 av 21 (33 %) positiva prover gav negativa resultat, medan 3 av 23 (13 %) negativa 

prover gav positiva resultat med Phadia 250 (Tabell III och IV). ELiA-positiv ANA-kontroll 

bedömdes positiv enligt Phadia 250 och erhöll koncentrationen 50 IU/mL. Cut-off  
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 sattes till > 15 IU/mL för positivt resultat, < 10 IU/mL för negativt resultat och 10-15 IU/mL 

utgjorde gränsområde. EliA-positiv ANA-kontroll visade värdet 50 IU/ml (referensintervall 

27,4- 64,7 IU/mL). 

 

Tabell III: Analysresultat avseende CLIFT-positiva prover med Phadia 250 

Prov dsDNA titer (i 

spädningsenheter) 

vid ett CLIFT-

positivt resultat 

Koncentration anti-

dsDNA antikroppar 

enligt Phadia 250 

(IU/ml) 

Bedömning av Phadia 

250 

2015-45209 160 4,9 Negativ 

2015-45573 160 68 Positiv 

2015-47220 320 10 Gränsvärde  

2016-13123 320 80 Positiv 

2016-13398 1280 327 Positiv 

2016-13643 160 132 Positiv 

2016-14267 80 18 Positiv 

2016-14463 160 29 Positiv 

2016-15101 10 17 Positiv 

2016-15212 80 4,2 Negativ 

2016-15490 160 4,6 Negativ 

2016-17200 80 141 Positiv 

2016-18430 1280 16 Positiv 

2016-27583 160 21 Positiv 

2016-27617 5120 28  Positiv 

2016-27686 2560 Above (över 

standardkurvan) 

Positiv 

2016-300396 80 0,7 Negativ 

2017-18783 160 8,0 Negativ 

2017-19015 160 37 Positiv 

2017-19064 320 66 Positiv 

2017-19169 80 3,6 Negativ 
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Tabell IV: Analysresultat avseende CLIFT-negativa prover med Phadia 250 

Prov Bedömning 

med CLIFT-

metoden 

Koncentration anti-

dsDNA antikroppar 

enligt Phadia 250 (IU/ml) 

Bedömning av Phadia 

250 

2017-18084 Negativ Below (under 

standardkurvan) 

Negativ 

2017-18121 Negativ Below Negativ 

2017-18421 Negativ Below Negativ 

2017-18558 Negativ Below Negativ 

2017-18590 Negativ 36 Positiv 

2017-18817 Negativ 9,1 Negativ 

2017-18854 Negativ 0,7 Negativ  

2017-19082 Negativ Below Negativ 

2017-19224 Negativ 0,9 Negativ 

2017-19426 Negativ Below Negativ 

2017-19687 Negativ 1,8 Negativ 

2017-19834 Negativ 2,7 Negativ 

2017-19879 Negativ 8,2 Negativ 

2017-19893 Negativ 12 Gränsvärde  

2017-19982 Negativ 1,6 Negativ 

2017-19901 Negativ 1,9 Negativ 

2017-19904 Negativ Below Negativ 

2017-19907 Negativ Below Negativ 

2017-19999 Negativ Below Negativ 

2017-20015 Negativ 5,5 Negativ 

2017-20070 Negativ 7,0 Negativ 

2016-14723 

(atypisk 

utseende) 

Negativ  32 Positiv 
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2016-15215 

(atypisk 

utseende) 

Negativ 170 Positiv 

 

Anti-dsDNA antikroppars specificitet och sensitivitet för patientprover med Phadia 250 

Specificiteten för patientprover som analyserades var 86 %, medan sensitiviteten var 70 %. 

(Tabell III och IV samt Bilaga IV). Gränsvärden har exkluderats i beräkningarna (Bilaga IV). 

 

Tabell V: Anti-dsDNA antikroppars specificitet och sensitivitet baserat patientprover 

som analyserades med Phadia 250 och med CLIFT som standardmetod. 

Patientprover (antal, exklusive 

gränsvärdena) 

Positiv (CLIFT) Negativ (CLIFT) 

Positiv (Phadia 250) 14 3 

Negativ (Phadia 250) 6 19 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om anti-dsDNA antikroppar kan analyseras med 

instrumentet Phadia 250 vars princip är en automatiserad ELISA-teknik, för att se om det kan 

användas som screeningmetod istället för CLIFT. En ny metod för att detektera anti-dsDNA 

antikroppar skulle förbättra arbetsprocessen kring SLE-misstänkta prover med en 

förhoppningsvis bibehållen medicinsk kvalitet. Den nuvarande CLIFT-metoden som används 

är välbeprövad, dock krävs en stor arbetsinsats och dessutom baseras resultaten på en visuell 

bedömning, vilket kräver att erfarna personal (minst två) finns att tillgå för att analysens 

kvalité skall kunna garanteras. 

 

Analyser avsedda att mäta samma faktor/substans kan signifikant skilja sig åt trots ett 

gemensamt syfte. I detta arbete framgick det att skillnader mellan CLIFT och Phadia 250 

fanns. De antigen som används i analyserna för att detektera antikroppar kan skilja sig åt 

genom att olika epitoper exponeras, vilket kan förklara att korrelationen inte är total (17). 

Detta antagande styrks av svarsrapporterna från EQUALIS som illustrerar att resultaten är 

beroende av vilken metod som använts. I flera fall erhölls resultat med Phadia 250 avseende 
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EQUALIS-prover och patientproverna som ej överensstämde med förväntade resultat, som 

var baserade på CLIFT. Vid en noggrannare granskning av EQUALIS-proverna noterades 

dock att liknande resultat erhölls av andra laboratorier som använt likartade metoder (bilaga 

II). EQUALIS-proverna var initialt analyserade och kategoriserade utifrån CLIFT-metoden 

vilket innebar att hög överensstämmelse kunde förväntas med egen CLIFT-metod, medan 

detsamma inte kunde förväntas avseende Phadia 250.  

 

Vid analys av EQUALIS-prover med Phadia 250 visade ELiA-positiv ANA-kontrollen värdet 

47 IU/mL, medan det visade värdet 50 IU/mL vid analys av patientproverna. De positiva 

resultaten på båda kontrollerna stämmer med förväntat resultat, vilket innebär att metoden är 

reproducerbar.  

 

Av de CLIFT-positiva patientproverna erhöll 33 % av proverna negativa resultat, medan 13% 

av de CLIFT-negativa patientproverna erhöll positiva resultat vid analys med Phadia 250. Två 

av de CLIFT-negativa patientproverna hade ett atypiskt utseende (små fluorescensringar på 

objektglaset, flagellaten blir blekare och dess form blir svårare att se) vid analys med CLIFT-

metoden. Dessa prover var redan skickade till referenslaboratorium för vidare konfirmering 

och bedömdes då som negativa med CLIFT men positiva med Phadia 250, vilket således 

stämmer med erhållna resultat med Phadia 250 (6). I analogi med tidigare resonemang 

konstateras att de avvikande Phadia 250-resultaten ej självklart skall klassas som felaktiga. 

Idag finns flera rimliga alternativ till CLIFT och det är således inte möjligt att ange den som 

är en självklar gold standard (6, 16, 19). För att mer definitivt bedöma resultaten bör en 

journalgranskning utföras för att möjliggöra en värdering av korrelationen mellan 

analysresultat och kliniska fynd.  

 

I klinisk rutin används initialt en analys för att påvisa ANA. Prover som utfaller positivt i 

ANA analyseras sedan specifikt för dsDNA antikroppar. Det är viktigt att ha i åtanke att det 

förekommer patienter som trots negativt ANA-test har antikroppar mot dsDNA. Vid riktad 

klinisk misstanke på SLE bör därför analys av anti-dsDNA antikroppar specifikt begäras för 

att få säkra analysresultat (17). 

 

Enligt studierna ”Comparison and evaluation of different methodologies and tests for 

detection of anti-dsDNA antibodies on 889 Slovenian patients’ and blood donors’ sera” och 
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”Four Anti-dsDNA antibody assays in relation to Systemic Lupus Erythematosus disease 

specificity and activity”  visade CLIFT högre specificitet. Resultaten avseende sensitivitet var 

dock motstridiga (19, 21). Resultat av specificitet i detta arbete stämmer någorlunda överens 

med fynden från de ovan nämnda studierna. Specificiteten avseende patientproverna som var 

analyserade med Phadia 250 i detta arbete var 86 % och sensitiviteten 70 % vid jämförelse 

med CLIFT. Båda specificitet och sensitivitet i detta arbete måste vara 100 % för att kunna gå 

över till den Phadia 250 som screeningsmetod, men så är inte fallet enligt de erhållna 

resultaten och därför är det inte möjligt att gå över till Phadia 250 istället för CLIFT-metoden. 

 

Nackdelarna med CLIFT-metoden är tidsåtgång och större risk för analysfel orsakade av den 

mänskliga faktorn då resultaten grundas på bedömningar (visuell bedömning) (18). Phadia 

250-metoden ger mindre risk för hanteringsfel jämfört med CLIFT-metoden eftersom 

instrumentet tar hand om alla kritiska moment såsom inkubering, tvätt och tillsättning av 

reagenser i rätt ordning (22). Instrumentet Phadia 250 är konstruerat för att vara miljövänligt. 

Det är kopplat direkt till avloppet för att kunna göra sig av med avfall. Om det inte kopplas till 

avloppet kan man istället använda sig av en waste-behållare bredvid wash- och rense- 

behållarna. Det finns också en behållare där använda spädningsplattor hamnar. Vissa 

reagenser till exempel konjugat används bara en gång och kasseras i en avsedd behållare 

oavsett kvarvarande mängd (22). Varje prov kostar 16 kronor att analysera enligt nuvarande 

avtal, som även styr priser på enskilda reagenser och material för instrumentet. 

 

Felkällorna som kan påverka analysresultaten med Phadia 250 och som ger upphov till 

felaktigheter är luftbubblor, kontamination, fibrintrådar (bör centrifugeras om), kraftig 

hemolys (>500 mg/dL) och lipemiska prover (6). Felaktigt förvarade reagenser kan också 

påverka analysresultaten. Grumlig och illaluktande tvättslösning kan tyda på bakterietillväxt 

och den bör då inte användas. Det är viktigt att undvika avdunstning, vilket görs genom att 

minimera tiden från avkorkningen av reagensburkar tills de läggs i position i Phadia 250.  

 

Slutsatsen av studien är att underlaget för att införa metoden i rutindiagnostiken inte 

tillräckligt utifrån detta arbetsresultat. Erhållna data räcker dock inte heller för att avskriva 

metoden. För att definitivt avgöra metodens prestanda krävs ytterligare studier samt 

granskning av inkluderade patienters journaler för att möjliggöra bedömning av metodernas 

korrelation till sjukdom. 
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BILGOR 

 

Bilaga I 

Medelvärde, CV %, responsvärde och bedömning av kalibratorer med 6 olika 

koncentrationer 

 Konc (IU/ml) Respons

värde 1 

Respons

värde 2 

Medel 

responsvärde 

CV % Bedömning 

CAL 

600 

602 20040 19791 19915 2.2 ok 

CAL 

100 

99.4 6480 6366 6423 1.5 ok 

CAL 

20.0 

20.4 1456 1506 1481 2.4 ok 

CAL 

10.0 

9.85 732 723 727 0.9 ok 

CAL  

4.0 

4.02 314 302 308 2.9 ok 

CAL 

 0,0 

0.00 14 14 14 0 ok 

 

Bilaga II 

EQUALIS-prover från 2013-2016. Jämförelse av förväntade resultat från EQUALIS, 

erhållna Phadia 250-resultat och tidigare resultat på dessa prover med CLIFT-metoden 

Provnummer Vårt svar 

med 

CLIFT 

(IF, 

spädnings 

enheter) 

Förväntat 

resultat 

enligt 

EQUALIS 

Anti-dsDNA 

antikroppsresultat 

på Phadia 250 

(IU/ml)  

17-04-11 

Kommentar från 

Equalis med hänsyn till 

andra lab resultat 

(bland annat 

immunlogi-avdelningen 

i sjukhuset i 

Linköpings) 

2013-1193 320 Positiv Positiv 1,8 negativ Alla med IF metod 

rapporterar positivt. 3 lab. 



 

 

 

24 
 

med ELISA-metod 

rapporterar negativt varav 

två av dessa använder 

Phadia 

2013-1194 20 Positiv Positiv 2,8 negativ Divergerande resultat, 1 

av 4 med ELISA teknik 

rapporterar positiv 

2013-1514 Negativ Negativ 14 gränsvärde Alla rapporterar negativt 

2013-1515 Negativ Negativ 2,1 negativ  

2013-41619 Negativ Negativ 1,7 negativ  

2014-92213 10240 

Positiv 

Positiv 16 positiv Starkt positiv på glas 

>640. SLE patient. De 

flesta rapporterar starkt 

positiv, fyra lab. med 

ELISA rapporterar 

positiv 

2014-92214 Negativ Negativ 1,1 negativ  

2014-92583 Negativ Negativ 2,2 negativ  

2015-50222 Negativ Negativ 31 positiv Alla med IF rapporterar 

negativt, andra metoder 

rapporterar positivt.  

2015-50223 Negativ Negativ 0,8 negativ  

2015-6665 Negativ Negativ 3,6 negativ  

2015-6666 Negativ Negativ Below negativ  

2015-4833 160 Positiv Positiv låg 

titer 

67 positiv De flesta rapporterar 

positivt eller svagt 

positivt  

2015-4834 Negativ 

 

Negativ 1,1 negativ  

2016-12934 Negativ Negativ 202 positiv Atypiskt utseende med 

ringar på glas. Alla med 
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ELISA rapporterar 

positivt. 

2016-12935 Negativ Negativ 1,1 negativ  

2016-14592 Negativ Negativ 0,9 negativ  

2016-14593 Negativ Negativ 1,0 negativ  

2016-27235 Negativ Negativ 1,4 negativ  

2016-27236 160 Positiv Positiv/n 

 

egativ 

1,4 negativ Provet är förväntat starkt 

positivt med C.luciliae 

som antigen (IF) vilket 

alla lab. med IF ser. Fem 

rapporterar resultat från 

andra metoder än IF 

varav två är positiva och 

tre är negativa.  

 

Bilaga III 

Jämförelse avseende reaktionsmönster för olika spädningar för EQUALIS-prover som 

var positiva med Phadia 250 och tidigare CLIFT-resultat samt resultat från den positiva 

IF-kontroll). För godkänd positiv IF internkontroll gäller positiv lägsta titer och negativ 

högsta titer 

Prov/spädning 1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 Resultat från 

Phadia 250 

2014-92213 + + + + + + + positiv 

2015-4833 + + - - - - - positiv 

2015-50222 - - - - - - - positiv 

2016-12934 - - - - - - - positiv 

Den positiva 

IF-kontrollen 

  + + - -   

 

Bilaga IV 

Sensitivitet och specificitet för patientprover med Phadia 250 med CLIFT som referensmetod: 

Sensitivitet: sant positiva/(sant positiva + falskt negativa)= 14/(14+6)= 70 % 
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Specificitet: sant negativa/(sant negativa + falskt positiva)= 19/(19+3)= 86 % 
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