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Sammanfattning 
Immunoglobuliner är proteiner som produceras av plasmaceller och människan producerar normalt fem 
olika immunoglobulinklasser IgG, IgA, IgM, IgD och IgE. Immunoglobulinernas grundfunktion är att 
med hjälp av sin antikroppsaktivitet motverka invasion av patogena organismer samt skydda mot dess 
toxiska produkter. Immunoglobulinernas grundstruktur utgörs av två identiska tunga kedjor samt två lätta 
kedjor, kappa och lambda. Hos friska individer är normalt plasmacellsinnehåll i benmärgen 1-3 %, hos 
patienter med multipelt myelom (MM) stiger koncentration till över 90 % och utgörs av en malignt 
omvandlad plasmacellsklon. Denna klon av celler producerar en sorts immunoglobulin som kan 
detekteras med hjälp av olika laboratoriemetoder i såväl serum som urin. Analys av fria lätta 
immunoglobulinkedjor (kappa och lambda) i humant serum sker vid diagnostik och uppföljning av MM 
och utgör ett enklare samt snabbare alternativ till dygnsurinsamling för analys av lätta 
immunoglobulinkedjor i urinen. 
 
Syftet med studien var att genomföra en metodverifiering av fria lätta kedjor i serum med hjälp av ett 
automatiserat immunokemiskt instrument, BN Prospec II från Siemens, som använder sig av 
nefelometrisk mätprincip (antigen-antikroppskomplex). Kalibreringskoncentrationerna för kappa och 
lambda åsatta av Siemens uppfylldes. Metodens stabilitet och precision mättes genom analys av höga och 
låga kontroller för bägge analyterna i varsin inom- och totalserie. Inom-serien erhöll CV 1,47 % för SL1-
kappa och 2,57 % för SL2-kappa samt 1,77 % för SL1-lambda och 2,57 % för SL2-lambda. Total-serien 
erhöll CV 1,58 % för SL1-kappa och 2,81 % för SL2-kappa och CV 2,05 % för SL1-lambda samt 2,30 % 
för SL2-lambda. Metodens riktighet studerades genom en patientjämförelse där 64 patientprover tidigare 
analyserade i Lund analyserades i Kalmar. Studien visade god precision och repeterbarhet, resultaten från 
patientjämförelsen visade god överenstämmelse med motsvarande metoder utförda i Lund då 
determinationskoefficienten för S-FLC-kappa visade 0,999 och 0,958 för S-FLC-lambda. Slutsatsen är att 
analys av fria lätta kedjor i serum kan börja användas i rutindrift på laboratoriet för Klinisk kemi och 
transfusionsmedicin vid Länssjukhuset i Kalmar. 
 
 
Nyckelord 
Immunoglobuliner, fria lätta kedjor (kappa och lambda), multipelt myelom, nefelometri, 
BN Prospec II, metodverifiering  
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Abstract 
 
Immunoglobulins are proteins produced by plasma cells and humans normally produce five 
different immunoglobulin classes of IgG, IgA, IgM, IgD and IgE. The basic function of the 
immunoglobulins is to counteract the invasion of pathogenic organisms by their antibody 
activity and to protect against its toxic products. The basic structure of the immunoglobulins is 
made up of two identical heavy chains and two light chains, kappa and lambda. In healthy 
subjects, normal plasma cell contents of the bone marrow are 1-3 %, in patients with multiple 
myeloma (MM), concentrations increase to over 90 % and are comprised of a malignant 
transplanted plasma cell clone. This clone of cells produces a kind of immunoglobulin that can 
be detected using various laboratory methods in both serum and urine. Analysis of free light 
immunoglobulin chains (kappa and lambda) in human serum occurs in the diagnosis and follow-
up of MM and provides a simpler and faster alternative to daily urine collection for the analysis 
of light immunoglobulin chains in the urine. 
 
The purpose of the study was to carry out a method verification of free light chains in serum 
using an automated immunochemical instrument, BN Prospec II from Siemens, which uses the 
nephelometric measuring principle (antigen-antibody complex). The calibration concentrations 
of kappa and lambda assigned by Siemens were met. The method's stability and precision were 
measured by analyzing high and low controls for both analytes in each of the internal and total 
series. Within the series received CV 1,47 % for SL1 kappa and 2,57 % for SL2 kappa, and 1,77 
% for SL1 lambda and 2,57 % for SL2 lambda. The total series was obtained CV 1,58 % for 
SL1 kappa and 2,81 % for SL2 kappa and CV 2,05 % for SL1 lambda and 2,30 % for SL2 
lambda. The correctness of the method was studied through a patient comparison where 64 
patient samples previously analyzed in Lund were analyzed in Kalmar. The study showed good 
precision and repeatability, the results of the patient comparison showed good correspondence 
with corresponding methods performed in Lund when the coefficient of determination for S-
FLC-kappa was 0, 999 and 0, 958 for S-FLC-lambda. The conclusion is that analysis of free 
light chains in serum can be used in routine operation in the laboratory for clinical chemistry 
and transfusion medicine at the county hospital in Kalmar. 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

Förkortningar  
 
FLC  Free Light Chain/fria lätta kedjor  
 
Ig Immunoglobulin  
 
κ  Kappa   
 
λ  Lambda  
 
C-region  Constant region/konstant region 
 
V-region  Variable-region/variabel region 
 
H Heavy chain/tung kedja  
 
L Light chain/lätt kedja  
 
MM Multipelt myelom 
 
LCMM Light chain (lätt kedja) multipelt myelom  
 
SD Standardavvikelse  
 
Mv Medelvärde  
 
CV (%) Variationskoefficient 
 
r2  Determinationskoefficient 
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Introduktion 
 
Immunoglobuliner 
Immunoglobuliner, även kallade antikroppar, utgörs av en funktionell och strukturell grupp av 
besläktade proteiner som finns i intercellulära vätskor (vätskor mellan cellerna såsom plasma) 
och sekret. Immunoglobuliner produceras från plasmaceller, vilka är aktiverade B-lymfocyter. 
Immunoglobulinernas funktion är att med hjälp av sin antikroppsaktivitet motverka invasion av 
patogena organismer samt skydda mot patogena organismers toxiska produkter (1,2). Människan 
producerar normalt fem immunoglobulinklasser: IgA, IgD, IgE, IgG och IgM.  
Immunoglobulinerna är uppbyggda av Ig-domäner (proteindomän), grundstrukturen har 
dubbelsidig symmetri och utgörs av två identiska tunga (heavy = H) polypeptidkedjor 
(molekylmassa 50 – 70 kDa) och två lätta (light = L) polypeptidkedjor (molekylmassa 23 kDa), 
se fig 1. Varje tung och lätt kedja innehåller variabla (variable = V) och konstanta (constant = C) 
domäner. De variabla domänerna hos varje tung och lätt kedjepar kombineras för att bilda ett 
antigenbindande site, därmed bidrar båda kedjorna till immunoglobulinmolekylens 
antigenbindande specificitet. En Ig-domän innehåller två beta-veckade ark där varje skikt består 
av tre till fem strängar av anti-parallella polypeptidkedjor. Polypeptidkedjorna hålls samman med 
hjälp av kovalenta disulfidbryggor samt icke-kovalenta bindningar till en fyrkedjestruktur H2L2, 
intilliggande strängar av varje beta-ark är anslutna med korta disulfidbryggor, fig. 1 (1,3). 
 
 

 
Fig. 1 Figuren illustrerar grundstrukturen hos immunoglobuliner som är densamma för samtliga Ig-klasser. Figuren 
visar en löslig Ig-G molekyl. Membranbundna molekyler skiljer sig åt i C-terminalen samt har de olika Ig-klasserna 
olika antal domäner i sin Fc-del. Ig-molekylen är dubbelsidigt symmetrisk med två tunga och två lätta 
polypeptidkedjor som binds samman av disulfidbryggor. Varje immunoglobulinmolekyl har två antigenbindande 
ställen (figur modifierad från ref. 3). 
 
 
Ig-molekylens flexibilitet beror på gångjärn (hinge) som är belägna mellan CH1 och CH2 
domänen, fig 1. Hinge-regionerna tillåter oberoende rörelse av antigen-bindningsställen i 
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förhållande till resten av Ig-molekylen (3). Det är aminosyrasekvensen i V-regionen i dessa 
slingor som är variabla och kritiska för antigenigenkänning (3,4). Variabla domäner innehåller 
regioner med variabilitet i aminosyrasekvensen vilket särskiljer antikroppar som framställts av en 
klon av B-lymfocyter från antikroppar som framställts av andra kloner (4). 
 
C-regionen hos de tunga kedjorna medierar effektorfunktionerna hos immunoglobulinerna. C-
regionen ansvarar för den biologiska aktiviteten hos antikropparna såsom komplementaktivering 
och placentapassage. Denna del av antikroppen integrerar med receptorer på cellytan vilka kallas 
för Fc-receptorer (3). Immunoglobulinernas biologiska aktivitet bestäms utifrån dess H-kedja 
som ingår i strukturen där H-kedjorna bildar flera olika fragment. Två av dessa är Fab-fragment 
(fragment antigen binding), d.v.s. region på antikroppen som binder till antigen. Hos H-kedjorna 
finns det fem olika C-regioner vilka betecknas som gamma (γ), alfa (α), my (µ), delta (δ) och 
epsilon (ε), dessa utgör indelningen av immunoglobulinerna i fem klasser: IgA, IgD, IgE, IgG 
och IgM. 
 
IgA-antikroppen produceras delvis som monomera grundenheter i benmärg, mjälte och 
lymfkörtlar men även som dimerer och trimerer där grundenheterna är sammanfogade via J-
kedjor. IgA har en väsentlig roll i slemhinnans immunförsvar. IgA har två subklasser: IgA1 och 
IgA2-antikroppar. De två IgA-subklasserna, IgA1 och IgA2 har uppstått genom en gendubblering 
och delar därmed stora likheter i sina aminosyrasekvenser. Huvudskillnaden mellan IgA1 och 
IgA2 ligger i hinge-regionen (5). 
  
IgD-antikroppen är till mestadels membranbundna antigenreceptorer men föreligger också som 
monomera grundenheter i plasman. IgD har funktion som naiv B-cellantigenreceptor d.v.s. hos 
B-lymfocyter har IgD-molekylerna uppgift att signalera de B-lymfocyter som skall aktiveras så 
de kan delta i kroppens immunförsvar (1,3,6). 
 
IgE-antikroppen förekommer endast som monomera grundenheter i plasma och sekret. IgE-
molekylerna är homocytotropa, vilket innebär att de binder till vissa celler i organismen. Hos 
människan har basofila granulocyter samt mastceller specifika IgE-receptorer. Vid kontakt med 
antigen (allergen) kommer aktiverade mastceller och basofila granulocyter utsöndra histamin när 
de Fc-bundna antikropparna binder till sitt antigen. IgE-molekyler hjälper även 
slemhinneförsvaret mot invasion av parasiter genom frisättning av aminer som stimulerar glatta 
muskelceller till att ”skaka av” parasiter vid inledande attack (1,3). 
 
IgG-antikroppen förekommer endast som monomera grundenheter och har förmåga att bilda både 
lösliga och olösliga komplex. Vilket komplex som bildas beror på mängden antigen samt dess 
storlek och antikroppens bindningsförmåga. IgG har fyra subklasser: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4-
molekyler (1). 
 
IgG1 utgör över 60 % av totalmängden av IgG. Antikroppsvar mot lösliga proteinantigener samt 
membranproteiner inducerar primärt IgG1, och följs sedan av de andra IgG-subklasserna. 
Eftersom IgG1 utgör den mest rikliga subklassen så kan brist på IgG1 ses vid 
hypogammaglobulinemi (minskad total nivå av IgG), samt vid återkommande infektioner (3,7).  
 
IgG2 kan vara helt begränsad till att ge antikroppsreaktioner mot bakteriella kapsulära 
polysackaridantigener. En ökad mottaglighet för vissa bakterieinfektioner anses vara förknippad 
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med IgG2-brist, vilket indikerar den roll IgG2 har i försvaret mot vissa patogener (3,7).  
 
IgG3-antikroppar är potenta pro-inflammatoriska antikroppar som har kort halveringstid för att 
kunna begränsa potentialen mot alltför stora inflammatoriska reaktioner (3,7).  
 
IgG4-antikroppar produceras oftast efter upprepad alternativt efter en långvarig exponering för ett 
antigen i en icke infektiös miljö, där IgG4 kan bli den dominerande IgG-subklassen. 
Parasitinfektioner kan också resultera i att IgG4-molekyler produceras (3,7). 
 
Skillnaden mellan subklasserna hos IgG och IgA är mindre än skillnaden mellan de fem 
huvudklasserna. Den största skillnaden är koncentrerad i hinge-regionerna, vilket innebär att 
samtliga subklasser skiljer sig i deras konstanta regioner och har därmed olika effektorfunktioner 
(1,2,3). 
 
De två enda lätta kedjorna, kappa och lambda, kan kombineras fritt med de fem olika klasserna 
av tunga kedjor, därmed förekommer molekyler av kappa och lambda i samtliga 
immunoglobulinklasser (1). 
 
 
 
Kappa, lambda och S-FLC  
Det finns två typer av L-kedjor som innehåller olika C-regioner som benämns som kappa (κ) och 
lambda (λ). Varje kappa och lambda (Free light chain, FLC) molekyl består av ungefär 220 
aminosyror i en enda polypeptidkedja som viks för att bilda domänerna med konstant och 
variabel region. Varje FLC molekyl är sammansatt av en N-terminal region som innehåller den 
variabla (variable light chain, VL) regionen, och en C-terminal som innehåller den konstanta 
(constant light chain, CL) regionen, dessa domäner är länkade med hjälp av ett förenande 
(joining, J) gensegment som stabiliserar immunoglobulinerna (8). De största variationerna ses i 
de hypervariabla (HV) regionerna i V-domänen. Gener för immunoglobuliner bland omogna 
lymfocyter samt icke-lymfatiska celler ligger långt ifrån varandra i könsceller och olika typer av 
somatiska cellers DNA, medan i mogna B-lymfocyter och plasmaceller ligger DNA-segmenten 
som används vid produktion av immunoglobuliner nära varandra. De konstanta domänerna hos 
FLC visar liten variation (3). Kappa-FLC-molekyler (kromosom 2) är konstruerade från cirka 40 
funktionella V-kappa gensegment, fem J-kappa gensegment och en enda C-kappa- gen. Lambda 
FLC-molekyler (kromosom 22) är konstruerade från cirka 30 V-lambda-gensegment, fyra par 
funktionella J-lambda-gensegment och en enda C-lambda-gen. Fria lätta kedjor inkorporeras i 
immunoglobulinmolekyler under utveckling av B-lymfocyten och uttrycks ursprungligen på ytan 
av omogna (pre) B-lymfocyten. Produktionen av FLC sker under utvecklingstiden av B-
lymfocyten samt i plasmaceller, där utsöndringen är som högst. Tumörer associerade med B-
lymfocytens mognadsstadier utsöndrar monoklonala FLC i plasma och kan därmed detekteras 
med hjälp av olika immunoanalyser (3,4,8). Fyra kappa och sex lambda-subklasser har 
identifierats (5, 8). 
 
 
Fria lätta kedjor produceras i överskott av plasmaceller fig.2, och har en halveringstid på några få 
timmar på grund av snabb njur-clearance. FLC-molekylerna filtreras via glomerulär filtration och 
sedan reabsorberas huvudparten av kappa och lambda-kedjorna från primärurinen och bryts sedan 
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ned i tubuluscellerna. Kappa och lambda kan binda till Tamm-Horsfall proteiner i distala tubuli 
och kan därmed hindra urinflödet, fria lätta kedjor är vanligare i serum än i urinen på grund av 
njurens metabolism. Proteinmolekyler som filtreras genom de glomerulära porerna absorberas 
eller utsöndras som fragment (8).  
 
Hos friska individer renas FLC i plasma snabbt och metaboliseras av njurarna på grund av deras 
molekylära storlek, därför innehåller sekundärurinen hos friska individer endast några mg 
polyklonala FLC per liter (5,8). Monomer FLC, vanligtvis kappa, filtreras bort under ca 2 – 4 
timmar och dimeriska FLC, vanligtvis lambda, filtreras bort under ca 3 - 6 timmar (8).  
 
 

 
Fig. 2 Figuren ovan demonstrerar plasmaceller som producerar intakt immunoglobulin med FLC molekyler: 
monomera kappa (κ) och dimeriska lambda (λ) (figur modifierad från ref. 5).  
 
 
Hos en frisk individ är kappa/lambda kvoten ungefär 2:1 d.v.s. 60 % kappa och 40 % lambda, och 
de båda lätta kedjorna skall öka proportionellt för att upprätthålla ett normalt förhållande. Hos 
individer med multipelt myelom (MM) förekommer ofta en väsentlig överproduktion av antigen 
kappa eller lambda fria lätta immunoglobulinkedjor vilket resulterar i en abnormal kappa/lambda 
kvot. Ett sätt att detektera utsöndringen av en monoklonal abnorm produktion av en lätt 
immunoglobulinkedja till urinen är att analysera urin insamlad under ett dygn. En monoklonal 
lätt kedja, också kallad Bence-Jones proteinuri, kan påvisas med agarosgelteknik utförd på urin 
och mängden utsöndring av Bence-Jones beräknas med hjälp av kvantitativa analyser av lätta 
kedjor i urinen. Analys av S-FLC möjliggör bestämning av såväl kappa som lambda i serum och 
därmed en beräkning av kvoten dem emellan. En abnorm kvot mellan kappa och lambda i serum 
motsvarar oftast en Bence-Jones proteinuri. Eftersom det är omständigt för patienten att samla in 
dygnsurin och det finns flera vanligt förekommande felkällor att beakta vid insamlingen så utgör 
S-FLC ett praktiskt alternativ i diagnostiken. S-FLC mätningar i humant serum analyseras således 
vid diagnostik och uppföljning av främst MM (1). 
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Multipelt myelom 
Multipelt myelom är den näst vanligaste formen av hematologisk malignitet efter non-Hodgkin 
lymfom. Diagnos av MM är baserad på förekomsten av överskott av monoklonala plasmaceller i 
benmärgen, monoklonala proteiner i serum alternativt urin och relaterade organ eller 
vävnadsinsufficiens som t.ex. hyperkalcemi, njursvikt, anemi eller benlesion (4,8).  
 
Klassiska kliniska symptom hos patienter med lätt kedja multipelt myelom (Light chain multiple 
myeloma, LCMM) är frakturer, värk i skelett, njursvikt samt anemi. Bence-Jones-protein är en 
monoklonal immunoglobulin lätt kedja som detekteras i urinen vid MM. Detta protein är 
närvarande i urinen vid MM. Höga koncentrationer FLC detekteras i ibland annat serum (8) då 
avlägsnandet av FLC tar upp till 2 – 3 dagar vid fullständig njursvikt. Detta protein är närvarande 
i urinen hos över 60 % av MM. Tillsammans med en positiv benmärgsbiopsi fastställs diagnosen 
LCMM. Eftersom S-FLC analys är jämförbar med elektrofores på koncentrerad urin så utgör S-
FLC ett mer praktiskt alternativ för utredning av LCMM. Vanligtvis är analyser som är 
användbara vid screening av sjukdom lika användbara vid sjukdomsövervakning, detta är inget 
undantag för FLC i serum. S-FLC är en kvantitativ immunanalys med hög precision som är 
betydligt bättre än mätning av monoklonala band på gelelektrofores. Analys av fria lätta kedjor i 
serum utgör därmed också en enklare och snabbare möjlighet till uppföljning av patienter med 
MM. Mätning av FLC i serum ingår i internationella diagnos- och responsriktlinjer för MM (4,8). 
 
Hos friska individer produceras ungefär 500 mg FLC varje dag från benmärgen samt 
plasmaceller. FLC molekylerna transporteras till blodet och fördelas snabbt mellan de 
intravaskulära och extravaskulära rummen. Normalt plasmacellsinnehåll i benmärgen är ungefär 
1-3 %, medan i multipel myelom kan plasmacellskoncentrationen stiga till över 90 %. Vid 
kroniska infektioner eller vid autoimmuna sjukdomar kan benmärgen innehålla <10 % 
plasmaceller, detta är förknippat med hypergammaglobulinemi som motsvarar ökning av 
polyklonala FLC-koncentrationer i serum (8). Benmärgsidentifiering av monoklonala 
plasmaceller detekteras med hjälp av histologi eller flödescytometri, som är en väsentlig del av 
MM-diagnosen och ofta baserad på identifiering av intracellulär kappa och lambda-kedjor genom 
direkta immunoflourescens-tekniker (4,8). 
 
Referensintervall för serum (S-FLC) för friska vuxna individer förslagna av Siemens Healthcare 
Diagnostics (10): S-Kappakedja, fri: 6,7 – 22,4 mg/L. S-Lambdakedja, fri: 8,3 – 27,0 mg/L och 
S-Kappa/Lambda, fri: 0,31 – 1,56 (beräkning av kappa/lambda-kvot). Alla värden över 
referensintervallen anses vara patologiska värden för S-FLC. 
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Nefelometri  
Nefelometri är den vanligaste mätprincipen med hög noggrannhet för immunologisk bestämning 
av protein i serum/plasma, urin eller andra kroppsvätskor. Nefelometri mäter det ljus som sprids 
av antigen-antikroppskomplex. Då ett patientprov innehåller antigen och motsvarande antiserum 
blandas i en kyvett så bildas ett antigen-antikroppskomplex. Ljusintensiteten hos komplexet, är 
under specifika förhållanden proportionellt till antalet antigen-antikroppskomplex i patientprover. 
En referenskurva skapas utifrån standard med kända antigennivåer. Signalen från ljusspridningen 
i patientprovet kan utifrån referenskurvan läsas som en antigenkoncentration. Ljusspridningens 
signal förstärks kraftigt av antikropparnas och antigenernas adhesion till latexpatiklar, vilket 
möjliggör noggranna mätningar av proteiner ibland annat serum/plasma samt urin. Vid analys av 
FLC i serum tillsätts latex-konjugerad FLC-antisera som är testad för specificitet genom 
nefelometri (9,10).  
 
Antigenöverskott, även kallat ”hook effekt”, kan inträffa när antigen är närvarande i så pass höga 
nivåer så att den begränsar bildningen av antigen-antikroppskomplex. Denna begränsning kan 
resultera i att immunanalyserna underskattar/missar höga koncentrationer av protein d.v.s. 
resultatet blir falskt för lågt (10). 
 
En laserdiod genererar en infraröd ljusstråle som skickas genom kyvetten innehållande 
patientserum samt tillsatt motsvarande antiserum. Därefter sprids ljuset av existerande antigen-
antikroppspartiklarna i reaktionskyvetten vilket mäts vid 840nm (+/- 10nm). Ljusstrålen är 
parallell och faller på kyvetten där den mäts mellan 13 – 24° vinkel (ljusets spridning framåt) 
med en hybriddiod (detektor) vid 37º C. Den primära strålen, som är den ljusstråle som inte 
sprids av antigen-antikroppskomplexen eller latexaggregaten, filtreras bort. 
Intensitetsdistributionen hos det spridda ljuset från laserdioden är beroende av förhållandet 
mellan partikelstorleken i antigen-antikroppskomplexet samt våglängden. Det spridda ljuset som 
bildas fokuseras till en fotodetektor i instrumentet med hjälp av ett linssystem. Den optimala 
mätvinkeln bestäms av våglängden hos lysdiodens infallande ljus samt partikelstorlek hos 
antigen-antikroppskomplexet vid tiden för mätningen. Mätning av ljus sker med hjälp av 
detektorn då endast en del av det spridda ljuset registreras i det optiska systemet. Detektorn 
uppgift är att omvandla det infallande spridda ljuset till en elektrisk signal (1,9).  
Provets proteinkoncentration härleds ur differensen mellan signalen före samt efter reaktionens 
start med matematisk uträkning. Formel för partikelkoncentration är:  
c = k x IS / I, där c är partikelkoncentrationen, k är en konstant, IS är det spridda ljusets intensitet 
och I är det inkommande ljusets intensitet (10). Proteinkoncentrationen härleds ur en jämförelse 
med en referenskurva, då den intensiva och framåtfallande spridda ljussignalen inte kräver 
efterförstärkning med en fotomultiplikator (9). 
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BN Prospec II  
BN ProSpec II är ett automatiserat nefelometriskt system, från Siemens Healthcare Diagnostics 
Product (Marburg, Tyskland) för kvantitativ in vitro bestämning av proteiner i serum, plasma, 
urin och cerebrospinalvätska. Med BN ProSpec II analyseras ett flertal parametrar såsom IgG, 
IgG-subklasser, IgA, IgM, albumin, haptoglobin i serum och även kappa, lambda och IgG i urin 
m.m. BN ProSpec II har väldigt god precision delvis på grund av användningen av engångs-
kyvetter. Instrumentet måste skyddas från direkt solljus med temperaturomfång mellan 18 – 32 
ºC. Instrumentet har följande funktioner såsom förberedning av spädning (i spädningskoppar för 
primärprov, standarder och kontroller), pipettering av reagenser och provspädningar, 
reagensinkubation i rotorkyvetter, optisk mätning av rotorkyvetterna samt beräkning och 
flaggning (vid behov) av mätresultaten. Analystiden för S-FLC (både kappa och lambda) är 18 
minuter. Upp till 45 prover kan laddas samtidigt i analysatorn, bearbetning och överföring till 
kopplad dator sker automatiskt (2,9,11).  
 
Cleaner SCS levererades bruksfärdigt (6 x 5mL Cleaner SCS) från Siemens Healthcare 
Diagnostics och används vid analys av FLC i serum som rengöringsmedel för BN Prospec II. 
Rengöringsmedlet är hållbart vid + 2 – 25 ºC under 2 veckor om den tillslutits ordentligt efter 
användning och ca 5 dagar under 8 timmar/dygn i BN Prospec II.  
 
Kvalitetssäkring 
Om en metod redan är verifierad i en ackrediterad verksamhet så behövs den kvantitativa 
metoden endast verifieras när den tillämpas i en annan verksamhet. Metodverifiering innebär att 
man tar reda på ifall metodens krav uppfylls, vilket innefattar en uppskattning av metodens 
repeterbarhet, riktighet, total-imprecision samt fastställer laboratoriets referensintervall. 
Metodens stabilitet över tid bedöms med hjälp av interna kontroller. 
För inom-serie imprecision analyseras 20 replikat av samma kontroller (hög och låg nivå) under 
samma omständigheter d.v.s. under en och samma dag i en serie under kort tidsintervall.  
Syftet är att mäta den variation som kan förekomma inom en mätserie (13). 
 
För total-imprecision analyseras 6 replikat av samma kontroller (hög och låg nivå) under olika 
förhållanden vid 5 följande dagar d.v.s. totalt 30 analyser per nivå. Syftet är att studera 
variationen för metoden under en längre tidsperiod och eventuellt med olika laboranter (13). 
 
Referenskurvorna erhålls genom flerpunktskalibrering. En seriespädning av N FLC standard 
(kalibrator) beställs och bereds sedan automatiskt av instrumentet BN Prospec II. Samtliga 
standardspädningar skall användas inom 4 timmar. En referenskurva är giltig i ca 6 veckor men 
referenskurvan kan fortfarande användas under förutsättningar att kontroller med motsvarande 
lotnummer ligger inom avsedda konfidensintervall. Vid nytt lotnummer måste en ny 
referenskurva erhållas (12).   
 
Interna kontroller analyseras för att kontrollera handhavande för metod, reagens samt 
instrumentet då de interna kontrollerna är prov med kända koncentrationer satta av 
distributionsföretaget, Siemens Healthcare Diagnostics. Kontrollerna är stabiliserade vätskor som 
innehåller humana fria lättkedjeprotein, humant serumprotein och proteasinhibitorer. 
Mätresultaten från de interna kontrollerna bestäms genom att mäta repeterbarheten och dess 
spridning beräknas och presenteras som SD. Kontrollintervall från Siemens för både hög och låg 
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nivå får ha en spridning på 2+/- SD vilket motsvarar 95 % av intervallet. 
Enligt Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (Swedac) är syftet med 
interna kontroller en säkerställning att analysmetoden fungerar som förväntat, och att resultaten 
från internkontrollanalysen ger en uppfattning om metodens precision/imprecision. Samtliga 
kontrollresultat för låg och hög intern kontroll måste uppnås inom godkända gränser innan 
resultat från patientprover får godkännas och lämnas ut. Ifall kontrollresultat ligger utanför 
godkänt område måste detta åtgärdas innan något patientresultat svaras ut (9). 
 
Externa kontroller är en del av kvalitetssäkringsprogrammet, gäller både nationellt, internationellt 
och även vid jämförelse av mätresultat mellan olika laboratorium. Externa kontroller analyseras 
för att bedöma en metods riktighet över tid. Externa kontroller som analyseras på Protein lab. 
Klinisk kemi Kalmar erhålls från EQUALIS (Sverige) (12, 13).  
 
Syfte 
Syftet med studien var att genomföra en metodverifiering av S-FLC, fria lätta kedjor, kappa och 
lambda, i serum på instrumentet BN Prospec II för eventuell uppstart i rutindrift vid Klinisk kemi 
och Transfusionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar. 
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Material och metod 
 
Provmaterial 
Från proteinlaboratoriet på Universitetssjukhuset i Lund erhölls 64 stycken frysta patientprover. 
Samtliga prover anlände avidentifierade d.v.s. ålder, kön samt anamnes var okänt. 
Patientproverna var analyserade för S-FLC i Lund med BN Prospec II (Marburg, Tyskland), 
samma instrument som användes i denna studie. Patientproverna hade erhållits via venös 
provtagning i guldgula SST rör (Serumseparationsrör II Advance från Becton Dickinson AB, 
Stockholm, Sverige) för att erhålla serum efter centrifugering. SST-rören innehåller en 
koagulationsaktivator för snabbare koagulation samt en gel som bildar en barriär mellan celler 
och serum. 
 
Patientproverna tinades upp i rumstemperatur under vaggning och re-centrifugerades sedan 10 
minuter vid 3000 g vid 20 ºC för att erhålla en homogen blandning. Patientproverna sattes ned i 
ett analysställ och placerades in i instrumentet BN Prospec II (Marburg, Tyskland) för analys av 
S-FLC-kappa och S-FLC-lambda på samtliga prover. Minsta möjliga mängd för analys av S-FLC 
är 200 µL.  
 
Reagens 
Reagens N Latex FLC kappa (3 x 1,7 mL) och N Latex FLC lambda (3 x 2,1 mL) levererades 
bruksfärdiga från Siemens Healthcare Diagnostics ((Marburg, Tyskland). Reagensen blandades 
om försiktigt innan användning. Det är viktigt att undvika bubblor och skumbildning vilket kan 
påverka analysresultat. Reagensen är hållbara ca 4 veckor i kylskåp vid +2 – 8 ºC efter öppning. 
Reagens inne i instrument är hållbart minst 5 dagar i 8 timmar per dag, on-board-stabiliteten är 
beroende av förhållanden i laboratoriet, temperaturen i BN-systemet. 
 
N Latex FLC kappa innehåller en suspension sammansatt av polystyrenpartiklar belagda med 
monoklonala antikroppar (från mus) mot human FLC kappa. N Latex FLC lambda består av en 
suspension av polystyrenpartiklar belagda med monoklonala antikroppar (från mus) mot human 
FLC lambda. Bägge reagensen innehåller konserveringsmedel i form av natriumazid < 1 g/L. 
Vid analys så bildar antikropparna i reagenset komplex med antigen, ifall det förekommer 
antigen i patientprovet.  
 
Underhåll – BN Prospec II  
Kyvetter och spädningskoppar är engångsartiklar och ska inte rengöras eller återanvändas. 
Kyvetter, spädningskoppar och avloppsslangar är inte garanterat resistenta mot organiska 
lösningar så inga organiska lösningar som inte är godkända av Siemens får användas vid 
underhåll av instrument BN Prospec II. Kyvetterna och spädningskopparna förvaras dammfritt. 
Instrumentets probe/nål torkades dagligen av med 75 % sprit, och dess stråle kontrollerades 
veckovis vid veckounderhåll. Destillerat vatten och diluent som används för spädning av 
patientprov för BN Prospec II fylldes på vid behov. 
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Kalibrering  
Flerpunktskalibrering utfördes för både FLC lambda och kappa. Kalibratorn, N FLC Standard 
SL, levererades bruksfärdig från Siemens Healthcare Diagnostics (Marburg, Tyskland) med sex 
åsatta koncentrationer/punkter. De sex åsatta koncentrationspunkternar för FLC-lambda var  
0, 644, 0,731, 1,178, 0,515, 1,32 och 3,17 mg/ml och 0,9647, 2,2906, 2,039, 0,092, 0,145 och 
1,59 mg/L för FLC-kappa. Den maximal avvikelse mellan Siemens koncentrationer och 
laboratoriets erhållna koncentrationer får vara +/- 3 %. Kalibreringen beställdes manuellt och 
utfördes automatiskt på BN Prospec II. 
 
Inom serie precision  
De interna kontrollerna bestod av SL1 (låg nivå) och SL2 (hög nivå), samtliga nivåer för kappa 
och lambda. Kontrollerna SL1 och SL2 levererades bruksfärdiga för användning. Kontrollerna 
blandades genom att flaskorna vändes försiktigt upp och ner. Kontrollerna förvarades i kyl vid +2 
– 8 ºC användes omedelbart för analys. Öppnad kontrollflaska är hållbar i 28 dagar vid rätt 
förvaring, utgångsdatum anges på etikett. SL1 och SL2 analyserades och utvärderades på samma 
sätt som patientproverna. 
 
Inom-serie precision undersöktes med 20 replikat av låg och hög kontroll som analyserades 
kontinuerligt, SL1 och SL2 för lambda och kappa. Analysen beställdes manuellt och utfördes 
automatiskt i instrumentet. Total analystid var ca 60 minuter per nivå. 
 
Total serie precision 
Total serien utfördes med samma kontroller som inom-serien: SL1 (låg nivå) och SL2 (hög nivå) 
för både kappa och lambda (Marburg, Tyskland). Total-serie precision undersöktes med 6 
replikat av låg och hög kontroll som analyserades vid 5 följande dagar för att kontrollera 
metodens repeterbarhet, analystid var ca 12 minuter per nivå.  
 
Immunonefelometrisk analys 
Analysprincipen för FLC i humant serum sker genom att 200 µl patientprov innehållande kappa 
och lambda-kedjor pipetteras till engångskyvtt, sedan tillsätts 200 µl reagens. Då patientprovet 
blandas med reagenset så binder antigenen till polystyrenpartiklar belagda med antikroppar. 
Metoden är specifik till att detektera fria lätta, kappa och lambda, kedjor som inte är bundna till 
tunga kedjor i kompletta Ig-molekyler. Reaktionen sker vid 37º C, en ljusstråle skickas genom 
provet och en ljusspridning uppstår om det finns bildat aggregat i kyvetten. Mätprincipen utgår 
från intensitetsmätning av ljusets spridning framåt från antigen-antikroppskomplexet där 
mätningsvinkeln 13 – 24º. En infraröd lysdiod används som ljuskälla och mäter ljuset vid 
våglängden 840nm (+/- 10nm) i BN-systemt. Mätintervall var 1,9 – 60 mg/L för lambda och 3,4 
– 110 mg/L för kappa, mätintervall åsatt av Siemens Healthcare Diagnostics. 
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Etik  
Vid denna studie erhölls 64 avidentifierade prover att studera. Samtliga prover som ursprungligen 
beställdes för S-FLC analys i Lund användes i Kalmar för patientjämförelse med motsvarande 
handhavande, metodik samt instrument. Då proverna var avidentifierade utan spårbarhet samt att 
samma analyter har mäts i Kalmar som i Lund så utgör studien inget etiskt problem.  
 
 
 
Statistiska metoder 
Standardavvikelse (SD) är ett mått på spridning av mätvärden. Då upprepade mätningar utförs på 
ett och samma prov varierar resultatet något från gång till gång. Majoriteten av värden skall 
avvika relativt litet från medelvärdet. Ju längre ifrån medelvärdet, desto mindre sannolikt är 
mätvärdet.  

𝐒𝐃 =
𝚺  (𝒙𝒊 − 𝒙)𝟐

𝒏− 𝟏  
  
  

Medelvärdet, Mv, är summan av en serie mätvärden dividerat med antalet värden, betecknas 
oftast som x. 
 
Korrelationskoefficienten (r) är ett tal som varierar mellan -1 till 1. Korrelationskoefficienten 
visar styrkan i ett samband mellan två variabler. Om korrelationskoefficienten är noll finns det 
inget samband mellan den oberoende variabeln och den beroende variabeln (10). 
 
Determinationskoefficienten (r2) anger hur stor del av variationerna i den beroende variabeln 
(y) som kan förklaras av variationer i den oberoende variabeln (x), under förutsättning att 
sambandet mellan x och y är linjärt (9).  
 
Precision är beteckning för metodens slumpmässiga fel d.v.s. de avvikelser i mätresultatet som 
varierar helt på slumpmässigt sätt. Precisionen beräknas som: SD, relativ standardavvikelse och 
konfidensintervall (10).  
 
Variationskoefficienten (CV %), används som ett spridningsmått. Variationskoefficienten är ett 
mått på mätmetodens analytiska osäkerhet. CV uttrycks i procent (10). 
 
Bias är skillnaden mellan ett funnet mätvärde och det sanna värdet. Bias bedöms vid 
metodjämförelser då man vid analys använder samma patientprover till två olika metoder där den 
enda metoden är den man avser utvärdera, och den andra metoden en referensmetod. Genom att 
använda prover med olika nivåer av den analyt som skall mätas genereras en spridning i 
mätområdet. Bias = medelvärdet – referensvärdet (10).  
 
Datorprogrammet Excel användes för att beräkna SD, CV, r, r2 och och GraphPad Prism 
användes för beräkning av ekvationerna.  
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Resultat 
 
Kalibrering 
Avvikelsen mellan de sex kalibreringspunkterna för lambda och kappa presenteras i % i tabell I 
och II samt koncentrationerna erhållna i Kalmar. Kalibreringskoncentrationen för FLC-lambda 
för motsvarande spädningar 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160 samt 1:320 blev 3,02, 1,51, 0,755, 
0,378, 0,189 och 0,0944 mg/L, tabell I. Kalibreringskoncentrationerna för FLC-kappa med 
samma spädningspunkter blev 1,11, 0,555, 0,278, 0,139, 0,0694 och 0,0347 mg/L, tabell II. 
 
Avvikelse mellan förväntade koncentrationer i Kalmar och erhållna resultat från Siemens per 
kalibreringspunkt skall vara max +/- 3 % för både lambda och kappa. Medelavvikelsen (mean 
deviation) är variationen mellan kalibreringarna som analyserades i laborationen och de åsatta 
värdena av Siemens, och den skillnaden skall vara max +/- 5 %.  
 
För lambda var medelavvikelsen 0,45 % och 1,12 % för kappa, se tabell I och II.  
Kalibreringen för FLC kappa samt lambda godkändes då samtliga krav uppfylldes. 
 
 
 
 
 
Tabell I. Kalibreringsresultat för FLC-lambda, tabellen visar de sex punkternas spädning samt koncentration (mg/L) 
i flerpunktskalibreringen. Avvikelsen i koncentration mellan Kalmar och åsatta värden av Siemens får vara max +/- 3 
%. 
Nummer Spädning Koncentration 

(mg/L), Kalmar 
Avvikelse 

[%] 
1 1: 320 0, 0944 - 0,37 
2 1: 160 0, 189 0,92 
3 1: 80 0, 378 - 0,80 
4 1: 40 0, 755 0,24 
5 1: 20 1, 51 0,19 
6 1: 10 3, 02 - 0,15 
 
Tabell II. Kalibreringsresultat för FLC-kappa, tabellen visar de sex punkternas spädning samt koncentration (mg/L) 
i flerpunktskalibreringen. Avvikelsen i koncentration mellan Kalmar och åsatta värden av Siemens får vara max +/- 3 
%. 
Nummer Spädning Koncentration 

(mg/L), Kalmar 
Avvikelse 

[%] 
1 1: 640 0,0347 - 0,93 
2 1: 320 0, 0694 2,36 
3 1: 160 0, 139 - 1,90 
4 1: 80 0, 278 0,37 
5 1: 40 0, 555 0,70 
6 1: 20 1, 11 - 0,48 
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Precision studier 
Resultat från SL-1 låg nivå respektive SL-2 hög nivå för kappa analyserade under samma 
förhållanden gav värden mellan 12,8 – 13,5 mg/L (CV 1,47 %) och 32,1 – 35,2 mg/L (CV 2,57 
%), tabell III, se bilaga.  
 
Resultat från SL-1 låg nivå respektive SL-2 hög nivå för lambda analyserade under samma 
förhållande gav värden mellan 12,3 – 13,1 mg/L (CV 1,77 %) och 31,7 – 34,5 mg/L (CV 2,57 
%), tabell IV. 
 
Sex replikat analyserade under 5 dagar i följd gav resultat mellan 12,9 – 13,7 mg/L för SL-1 låg 
nivå (CV 1,58 %) och 31,9 – 35,0 mg/L (CV 2, 81 %) för SL-2 hög nivå kappa, tabell V och VI. 
 
Sex replikat analyserade under 5 dagar i följd gav resultat mellan 12,3 – 13,3 mg/L för SL-1 låg 
nivå (CV 2,05 %) och 31,2 – 33,9 mg/L (CV 2, 30 %) för SL-2 hög nivå lambda, tabell VII och 
VIII. 
 
Interna kontroller SL-1 låg nivå och SL-2 hög nivå för FLC-kappa och FLC-lambda godkändes.  
Samtliga kontroller i både inom och total-serie precision var inom det intervall, SL1-kappa 10,6 – 
16,0 mg/L, SL1-lambda 10,3 – 15,5 mg/L, SL2-kappa 25,8 – 38,6 mg/L och SL2-lambda 26,6 – 
39,8 mg/L, som leverantören Siemens satt som godkänt. Inga analyser upprepades.  
 
 
 
 
 
Tabell III. Inom serie precision, interna kontroller SL1 och SL2 analyserade för FLC-kappa (mg/L). 20 replikat 
analyserade under samma förhållanden (samma dag). 
Replikat SL1-Kappa SL2-Kappa 
1 12,9 32,8 
2 13,0 34,6 
3 12,8 33,6 
4 13,1 35,0 
5 13,4 32,8 
6 12,8 33,4 
7 13,1 34,0 
8 13,1 34,3 
9 13,0 33,1 
10 13,2 33,7 
11 13,1 34,6 
12 13,1 34,5 
13 12,8 34,6 
14 13,1 33,2 
15 13,0 34,8 
16 13,1 32,1 
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17 13,4 34,8 
18 13,0 33,6 
19 13,5 34,8 
20 13,2 35,2 
 SL1-Kappa SL2-Kappa 

Mv 13,09 33,98 

SD 0,19 0,84 
CV % 1,47 2,57 
 
 
Tabell IV. Tabellen nedan presenterar inom serie precision för interna kontroller, SL1 och SL2 FLC-lambda (mg/L), 
20 replikat analyserade under samma förhållanden (samma dag).  
Replikat SL1-Lambda  SL2-Lambda 
1 12,6 33,1 
2 12,5 33,5 
3 12,9 33,5 
4 12,3 32,6 
5 12,9 31,7 
6 12,4 32,4 
7 12,7 33,4 
8 12,8 34,2 
9 12,5 32,0 
10 12,6 33,9 
11 12,5 33,3 
12 12,5 32,4 
13 12,6 34,0 
14 12,5 32,9 
15 12,6 34,5 
16 13,0 33,8 
17 13,0 33,7 
18 12,9 33,3 
19 12,7 33,6 
20 13,1 34,5 
 SL1-Lambda SL2-Lambda 

Mv 12,68 33,32 

SD 0,22 0,78 
CV % 1,77 2,57 
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Tabell V. Tabellen nedan presenterar analysresultaten från total-serie precision av låg intern kontroll, SL1 för S-
FLC-Kappa (mg/L). 6 replikat analyserade kontinuerligt under 5 dagar i följd. 
Replikat Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 
1 13,0 13,1 13, 5 13,7 13,0 
2 12,9 13,2 13,1 13,3 13,1 
3 13,0 13,4 13,3 13,3 13,4 
4 13,3 13,3 13,5 13,5 13,0 
5 13,2 13,1 13,3 13,2 13,5 
6 13,1 12,9 13,6 13,4 13,2 
Mv 13,2 
SD 0,210 
CV % 1,58 
 
 
 
 
Tabell VI. Tabellen nedan presenterar analysresultaten från total-serie precision av hög intern kontroll, SL2 för S-
FLC-Kappa (mg/L). 6 replikat analyserade kontinuerligt under 5 dagar i följd. 
Replikat Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 
1 32,2 33,4 33,1 34,6 32,8 
2 32,0 32,1 34,9 34,8 34,6 
3 31,9 33,6 32,8 34,4 33,6 
4 33,3 32,6 33,7 33,0 35,0 
5 32,5 33 33,5 33,6 32,8 
6 32,0 32,7 32,1 32,4 33,4 
Mv 33,2 
SD 0,933 
CV % 2,81 
 
 
 
Tabell VII.  Tabellen nedan presenterar analysresultaten från total-serie precision av låg intern kontroll, SL1 för S-
FLC-Lambda (mg/L). 6 replikat analyserade kontinuerligt dock under 5 dagar.  
Replikat Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 
1 12,9 12,9 13,2 13,2 12,6 
2 12,6 13,1 13,2 12,9 12,5 
3 13,1 12,9 12,9 13,3 12,9 
4 12,8 13,0 13,0 13,1 12,3 
5 12,6 12,9 13,3 13,2 12,9 
6 12,8 12,9 13,3 12,9 12,4 
Mv 12,9 
SD 0,264 
CV % 2,05 
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Tabell VIII. Tabellen nedan presenterar analysresultaten från total-serien av hög intern kontroll, SL2 för S-FLC-
Lambda (mg/L). 6 replikat analyserade kontinuerligt dock under 5 dagar. 
Replikat Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 
1 32, 9 32, 7 32, 7 33, 4 33, 1 
2 31, 8 33, 1 33, 6 32, 5 33, 5 
3 31, 2 32, 9 31, 9 33, 9 33, 5 
4 33, 7 31, 5 32, 4 32, 5 32, 6 
5 32, 2 31, 7 32, 4 33, 0 31, 7 
6 31, 9  31, 7 31, 8 31, 5 32, 4 
Mv 32,5 
SD 0,748 
CV % 2,30 
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Korrelationsstudier  
Efter att samtliga kontroller i inom- och totalserien godkändes analyserades de 64 
patientproverna. Mätvärden från Lund (y) plottades i GraphPad Prism mot mätresultaten från 
Kalmar (x) för att mäta metodens riktighet som också uttrycks genom metodens bias. Resultatet 
från patientjämförelsen mellan Lund och Kalmar visar god korrelation, r2 på 0, 999 för kappa, fig. 
3 och 4 respektive r2 på 0, 958 för lambda, fig. 5 och 6.  
 

 
Fig. 3 Patientjämförelsen (n=64) för S-FLC-Kappa mellan protein lab. i Lund och Kalmar resulterade i en 
determinationskoefficient (r2) på 0, 999, ekvationen för grafen Y = 1,014*X - 2,241. Skillnaden i medelvärdet mellan 
Lund och Kalmar beräknades till 1, 074 mg/L med hjälp av Graphpad Prism. 
 

 Fig. 4 Biaskurva för S-FLC-kappa i BN Prospec II, n = 64. 64 analyter med olika nivåer analyserades därmed 
genererades en spridning i mätområdet. Bias beräknades genom att medelvärdet subtraherades med referensvärdet.  
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Fig. 5 Patientjämförelsen (n=64) för S-FLC-Lambda mellan protein lab. i Lund och Kalmar resulterade i en 
determinationskoefficient (r2) på 0, 958, ekvationen för grafen Y = 1,106*X - 7,904. Skillnaden i medelvärdet mellan 
Lund och Kalmar beräknades till 0, 725 mg/L med hjälp av Graphpad Prism. 
 

Fig. 6 Biaskurva för S-FLC-lambda i BN Prospec II, n = 64. 64 analyter med olika nivåer analyserades därmed 
genererades en spridning i mätområdet. Bias beräknades genom att medelvärdet subtraherades med referensvärdet. 
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Diskussion 
Syftet med studien var att genomföra en metodverifiering av S-FLC, fria lätta kedjor, kappa och 
lambda, i serum på instrumentet BN Prospec II för eventuell uppstart i rutindrift vid Klinisk kemi 
och Transfusionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar. 
 
I denna studie utfördes en flerpunktskalibrering med sex punkter med olika spädningsfaktorer. 
Kalibrator reagens levererades bruksfärdig från leverantör Siemens med åsatta koncentrationer 
för varje spädningssteg. Förväntade koncentrationer erhållna i studien uppfyllde kraven då inga 
koncentrationer varierade mer än +/- 3 % som är den maximala avvikelsen för båda kappa och 
lambda. Kalibreringskurvan uppfyllde kraven från Siemens. 
 
Studien har visat mycket god precision och repeterbarhet vid både inom-serie och total-serie 
precison för kappa och lambda. Med inom-serie precision menas den variation som kan 
förekomma inom en mätserie. Inom-serien erhöll CV 1,47% för SL1-kappa och 2, 57% för SL2-
kappa samt 1,77% för SL1-lambda och 2, 57% för SL2-lambda. Total-serie precision erhöll CV 
1, 58% för SL1-kappa och 2, 81% för SL2-kappa och CV 2,05% för SL1-lambda samt 2,30 % för 
SL2-lambda. Variationen kan bero på slumpmässiga faktorer såsom pipettering, temperatur i 
instrument, nätspänning eller liknande fysikaliska faktorer. Dessa variationer kan minimeras med 
hjälp av frekventa kalibreringar (8).  
 
Överenstämmelsen för lambda var något sämre jämfört med kappa hos patientproverna. 
Determinationskoefficienten för FLC-kappa visade 0, 999 och 0, 958 för FLC-lambda. Vid en 
god överenskommelse bör dessa värden vara så nära som möjligt till 1. 
Determinationskoefficienten bekräftar även att metoden har lite bättre specificitet för S-FLC-
kappa än S-FLC-lambda. Större avvikelser sågs hos enskilda patientprover, det totala 
medelvärdet mellan bägge laboratorium var inte så avvikande. Den totala skillnaden mellan 
medelvärdet hos patientproverna analyserade först i Lund sedan i Kalmar för S-FLC-kappa var 1, 
074 och 0, 725 för S-FLC-lambda. Då skillnaden i medelvärdet är så lågt är det en ytterligare 
faktor som stödjer metodens riktighet. Resultaten från patientjämförelsen visade god 
överenstämmelse med motsvarande metoder utförda i Lund, vilket är förväntat då samma metod, 
handhavande samt liknande instrument och reagens från samma leverantör använts på bägge 
laboratorier. Biaskurvan för lambda visade mer spridning, fig. 6 än biaskurvan för kappa, fig. 4. 
Skillnad i mätresultat hos patientproverna kan bero på systematiska fel (bias) vilka kan 
härstamma direkt från mätapparaturen t.ex. vid behandling av rådata om man inte tar hänsyn till 
eventuella korrektioner t.ex. lufttryck, avvikande temperatur i instrument alternativt i patientprov 
efter transport, densitet. Systematiska fel kan vara komplexa och svårdefinierade (13). 
 
I en tidigare studie utfördes patientjämförelse på 120 prover med reagens N Latex FLC-
analyserna med Siemens Healthcare Diagnostics. Resultaten från studien med N Latex FLC 
jämfördes med analyser utförda med Freelite FLC-analyserna (The Binding Site, Storbritannien) 
för både lambda och kappa. Reagenset N Latex FLC från Siemens, uppvisade god precision och 
korrelation för både kappa och lambda. Dock var värdena något högre för kappa analyserat med 
N Latex FLC jämfört med värdena för kappa analyserat med Freelite. Lambda analyserat med N 
Latex FLC och Freelite visade ingen signifikant skillnad. (15). Enligt den studien där reagens N 
Latex FLC från Siemens jämfördes med Freelite så fann de att den kliniska specificiteten var 
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mycket högre med N Latex FLC-analys reagenset från Siemens (15).  
 
Med hög specificitet menas att reagenset är väl anpassat för att detektera kappa och lambda och 
inte andra ämnen. Generellt anses S-FLC analys ha mycket hög specificitet för fria lätta kedjor. 
Vissa studier har fått resultat med 100 % överensstämmelse med resultat från olika laboratorier 
där det använts N Latex FLC analys från Siemens Healthcare Diagnostics, specificiteten var 
precis som i denna studie något högre för kappa än lambda (8). FLC är vanligtvis närvarade i 
serum i låga koncentrationer och immunfixering krävs för exakt detektering. Med nefelometrisk 
metod för kvantifiering av S-FLC har det framställts att användning av antikroppar som specifikt 
känner igen fria lätta kedjor som inte är bundna till immunoglobulinets tunga kedja (10). 
 
Avvikelsen hos patientproverna kan bland annat bero på preanalytiska faktorer, vilka har stor 
betydelse för provresultatet. Möjligtvis kan förekomst av luftbubblor i patientprov eller reagens 
vara en orsak till denna avvikelse på vissa patientprover. I denna studie erhölls samtliga 
patientprover från Universitetssjukhuset i Lund och transporterades frysta till Klinisk kemi och 
transfusionsmedicin i Kalmar. Val av transport, transportmedium samt temperatur är ett antal 
faktorer som har betydelse för provets kvalitet och kan bidra till den differentiering som uppstod 
hos vissa patientprover (1, 2). 
 
S-FLC verifieras på flera laboratorier runt om i landet då analysen är billigare samt mindre 
tidskrävande än att mäta FLC i urinen. S-FLC analysen kan ersätta dygnsurinen. För att 
möjliggöra detektion av Bence-Jones protein skall urin samlas in under 24 timmar, viktigt är att 
start och stopp tid noteras i remiss, samt skall urinen förvaras i kylskåp. Insamling av dygnsurin 
är förknippad med flertal felkällor såsom att patienterna t.ex. glömmer att samla all urin under 
dygnet, glömmer notera under vilket tidsintervall urinen samlats, att urinen inte förvarats optimalt 
samt att urinen förorenats om dunken inte hanteras ordentligt d.v.s. öppnas endast när urin skall 
tillsättas. Bence-Jones protein i urin påvisas i Kalmar med agarosgelteknik utförd på urin i 
kombination med kompletterande immunkemisk kvantitativ analys av totalkoncentrationer (d.v.s. 
både fria lätta kedjor och immunoglobulinbundna lätta kedjor) av lätta kedjor, kappa och lambda 
på BN Prospec. Analysmetodiken för lätta kedjor i urin är krävande, både arbetsmässigt och 
tidsmässigt. Detta gör att S-FLC analys är betydligt smidigare att använda som rutinanalys för 
främst detektion och screening för MM (1,8). 
 
Ytterligare fördelar med S-FLC metoden är att den är en bättre indikator på minimal restsjukdom 
än urinmätning och att metoden kan indikera sjukdomsförändring mer exakt än urinmätningar 
(8). FLC är lättare att mäta i humant serum än i urin (4, 8) t.ex. då urin inte alltid är tillgängligt att 
erhålla från patient vid önskat tillfälle, det är lättare att genomföra en venös provtagning för att 
sedan mäta FLC (kappa och lambda) i serum. Fler fördelar med att mäta FLC i serum är att man 
kan erhålla information om akut nedsättning i njur- och benmärgsfunktionen utifrån mätresultat 
från kappa/lambda-kvoten. Vid nedsatt njurfunktion ökar antalet fria lätta kedjor i serum, vilket 
kan detekteras snabbt med S-FLC-analys (8).   
 
I urin är förhållandet mellan kappa och lambda inte lika tillförlitligt på grund av att produktionen 
av icke-tumörlätta kedjor har för låg koncentration och därmed inte en konsekvent passage 
genom nefronerna i njurarna. Därmed kan gelelektroforesprov endast användas för kvantifiering 
av monoklonala lättkedjetoppar då de inte är tillräckligt känsliga för att identifiera icke-tumör-
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FLC-koncentrationer (8). S-FLC-analys identifierar FLC-monoklonala gammopatier men 
används inte ensamt idag för att fastställa diagnos (8). 
 
Felkällor som kan påverka den nefelometriska analysprincipen är bland annat antigen överskott 
om patientprovet innehåller väldigt höga nivåer av antigen som kan resultera i falskt för låga 
koncentrationer av fria lätta kedjor (10). Siemens Healthcare Diagnostics har validerat samtliga 
reagens som används vid S-FLC analys så att de ger optimal produktprestanda. Om resultaten 
avviker från tidigare resultat eller resultat från andra tester såsom serum-immunoelektrofores, 
immunofixation, differentialräkning av blodceller eller med patientens kliniska situation med 
typiska symptom för bland annat MM rekommenderar företaget att proverna analyseras om med 
högre provspädning som beställs manuellt på BN-systemet. Samtliga reagens som används vid S-
FLC-analys är producerade för att ge optimal produktprestanda, men företaget rekommenderar att 
resultat från S-FLC ska alltid tolkas tillsammans med den kliniska undersökningen, patientens 
anamnes samt kompletterande analyser (10).  
 
Grumlighet i provet, hemolys (fritt hemoglobin upp till 5 g/L) samt partiklar i provet kan påverka 
mätningen. Ingen interferens med reumatoid faktor, triglycerider upp till 5 g/L, konjugerat 
bilirubin upp till 1025 µmol/L, upp till 618 µmol/L av okonjugerat bilirubin samt totaltprotein 
upp till 140 g/L eller vanliga läkemedel är känd för serumprover. Luftbubblor i prover och 
reagens kan ge felaktiga resultat, därför är det viktigt att kontrollera att det inte förekommer 
några luftbubblor innan analys. För att garantera en problemfri användning av analysatorn bör 
mätningskontroll för varje analys utföras dagligen och visuell kontroll av analysatorn (dagligt, 
vecko-och månadsunderhåll) bokföras i loggboken. Felaktiga mätresultat kan leda till inkorrekta 
diagnoser och utgör en potentiell risk för patienten, vilket inte får inträffa. I övrigt är nefelometri 
en metodik med hög specificitet och sensitivitet, en ytterligare fördel är att det krävs lite material 
från patient, minst 200 µL serum krävs för S-FLC analys (1, 2). 
 
I studien visade S-FLC mycket god precision, i nivå med leverantören Siemens specifikationer. 
Samtliga krav och mätintervall åsatta av Siemens gällande kalibrering, inom-och totalprecision 
uppfylldes. Därutöver visade patientjämförelserna mycket god FLC-kappa till en god FLC-
lambda överenstämmelse med motsvarande reagens och instrument på annat laboratorium. 
Slutsatsen är att S-FLC kan användas i rutindrift. Analysen kan bli ett värdefullt samt betydligt 
enklare alternativ till dygnsinsamling av urin vid diagnostik och uppföljning av tillstånd med 
sjuklig produktion av monoklonala lätta immunoglobulinkedjor.  
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Bilagor 
 
Tabellen presenterar data från Siemens Healthcare Diagnostics. Imprecisionen beräknad för fria lätt kedjor av kappa 
typ (S-FLC-κ). Variationskoefficienten (CV) erhölls från n = 40 med N Latex FLC Kappa och N Latex FLC lambda 
på BN Prospec II.  
FLC Kappa Medelvärde 

(mg/L) 
Upprepbarhet 

SD  
(mg/L) 

Upprepbarhet 
CV  
(%) 

Inom lab 
SD  

(mg/L) 

Inom lab 
CV  
(%) 

N FLC 
kontroll SL1 

11,0 0,15 1,4 0,21 1,9 

N FLC 
kontroll SL2 

27,2 0,48 1,8 0,59 2,2 

 
 
Tabellen presenterar data från Siemens Healthcare Diagnostics. Imprecisionen beräknad för fria lätt kedjor av 
lambda typ (S-FLC-λ) av. Variationskoefficienten (CV) erhölls från n = 40 med N Latex FLC Kappa och N Latex 
FLC lambda på BN Prospec II. 

FLC 
Lambda 

Medelvärde 
(mg/L) 

Upprepbarhet 
SD  

(mg/L) 

Upprepbarhet 
CV  
(%) 

Inom lab 
SD  

(mg/L) 

Inom lab 
CV  
(%) 

N FLC 
kontroll SL1 

10,3 0,17 1,7 0,26 2,7 

N FLC 
kontroll SL2 

29,5 0,55 1,9 0,92 3,1 

 
 
Tabellen visar samtliga 64 patientprover för FLC-kappa och dess resultat från Lund (X), Kalmar (Y) samt skillnaden 
i patientproverna analyserade på två olika orter med olika instrument, olika datum och omständigheter. 
Provnummer X (Lund) Y (Kalmar) Y-X 
P365605657 73,8 60,5 -13, 3 
P396162657 356,0 311,0 -45 
3255193 332,0 264,0 -68 
L897182657 71,8 65,5 -6, 3 
3255230 21,8 22,1 0, 3 
R726276657 90,5 81,4 -9, 1 
P411890657 43,7 42,3 -1, 4 
P405346657 13,4 12,6 -0, 8 
R781395657 15,9 15,1 -0, 8 
P416217657 15,2 15,4 0, 2 
P395561657 3270,0 3350,0 80 
P425608657 3160,0 3140,0 -20 
N809171657 33,0 32,7 -0, 3 
R781380657 24,5 23,6 -0, 9 
R781310657 28,1 28,0 -0, 1 
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R776531657 58,7 57,7 -1 
P368379657 15,9 15,7 -0, 2 
N772227657 17,1 16,3 -0, 8 
R726296657 42,3 40,6 -1, 7 
P365771657 371,0 380,0 9 
R781397657 162,0 165,0 3 
P365606657 8,6 8,0 -0, 6 
P363179657 15,8 14,4 -1, 4 
3255681 11,8 11,6 -0, 2 
3255759 67,7 70,8 3, 1 
R726277657 1010,0 1060,0 50 
32555810 45,4 47,6 2, 2 
3255827 16,1 15,7 -0, 4 
R781315657 10,1 10,6 0, 5 
R781317657 38,0 41,1 3, 1 
R781333657 16,6 18,2 1, 6 
R781334657 5,0 4,9 -0, 1 
R781339657 91,8 90,9 -0, 9 
R781360657 14,3 13,8 -0, 5 
3255834 30,7 30,7 0 
3255933 29,3 31,4 2, 1 
J757932657 12,8 12,4 -0, 4 
L954260657 14,1 13,9 -0, 2 
N771462657 23,4 23,7 0, 3 
N809171657 33,0 32,7 -0, 3 
P365688657 27,6 27,7 0, 1 
R768820657 17,4 17,2 -0, 2 
P408695657 26,0 25,9 -0, 1 
3256763 20,7 21,0 0, 3 
3257586 15,0 12,5 -2, 5 
3257814 34,0 31,5 -2, 5 
3257821 14,7 9,7 -5 
3257838 40,7 17,7 -23 
3258118 26,3 18,5 -7, 8 
N799990657 577,0 588,0 11 
P377826657 46,0 50,6 4, 6 
P395563657 1710,0 1750,0 40 
P395571657 1850,0 1890,0 40 
P395575657 30,7 31,5 0, 8 
P405260657 18,6 19,5 0, 9 
P429289657 31,5 32,1 0, 6 
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P455925657 56,2 63,8 7,6 
R781332657 4,3 4,5 0, 2 
R726424657 28,8 28,4 -0, 4 
R776563657 22,8 20,6 -2,2 
R781316657 21,0 21,5 0, 5 
R781319657 11,4 11,5 0, 1 
 
 
 
Tabellen visar samtliga 64 patientprover för FLC-lambda och dess resultat från Lund (X), Kalmar (Y) samt 
skillnaden i patientproverna analyserade på två olika orter med olika instrument, olika datum och omständigheter. 
Provnummer X (Lund) Y (Kalmar) Y-X 
P365605657 12,2 12,3 0,1 
P396162657 9,3 9,3 0,1 
3255193 17,0 16,0 -1,0 
L897182657 62,2 57,0 -5,2 
3255230 70,4 55,8 -14,6 
R726276657 6,2 6,4 0,2 
P411890657 55,5 46,8 -8,7 
P405346657 70,4 55,8 -14,6 
R781395657 12,8 11,9 -0,9 
P416217657 27,0 26,2 -0,8 
P395561657 49,3 49,3 0,0 
P425608657 836,0 1110,0 274,0 
N809171657 34,0 31,0 -3,0 
R781380657 8,3 8,5 0,2 
R781310657 14,8 16,0 1,2 
R776531657 14,0 15,4 1,4 
P368379657 86,9 66,7 -20,2 
N772227657 10,3 10,6 0,3 
R726296657 12,2 11,5 -0,7 
P365771657 42,0 41,8 -0,2 
R781397657 948,0 1170,0 222,0 
P365606657 26,5 24,9 -1,6 
P363179657 11,0 11,4 0,4 
3255681 22,5 23,3 0,8 
3255759 12,3 11,2 -1,1 
R726277657 36,3 32,3 -4,0 
32555810 14,7 12,2 -2,5 
3255827 227,0 204,0 -23,0 
R781315657 18,2 18,4 0,2 
R781317657 32,7 33,0 0,3 
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R781333657 22,0 21,6 -0,4 
R781334657 5,3 6,3 1,0 
R781339657 11,6 12,2 0,6 
R781360657 13,2 11,5 -1,7 
3255834 23,3 24,1 0,8 
3255933 11,2 11,6 0,4 
J757932657 4,8 4,7 -0,1 
L954260657 18,9 19,2 0,3 
N771462657 15,1 14,3 -0,8 
N809171657 15,5 14,4 -1,1 
P365688657 23,7 22,0 -1,7 
R768820657 19,2 18,6 -0,6 
P408695657 13,5 12,9 -0,6 
3256763 11,0 10,7 -0,3 
3257586 8,0 7,9 -0,1 
3257814 498,0 396,0 -102,0 
3257821 14,6 10,3 -4,3 
3257838 344,0 230,0 -114,0 
3258118 59,5 22,9 -36,6 
N799990657 19,6 15,2 -4,4 
P377826657 30,0 14,4 -15,6 
P395563657 15,1 10,5 -4,6 
P395571657 17,7 10,3 -7,4 
P395575657 1,7 1,8 0,1 
P405260657 86,3 90,1 3,8 
P429289657 2,3 1,9 -0,4 
P455925657 1,8 1,9 0,1 
R781332657 38,6 41,4 2,8 
R726424657 49,0 50,6 1,6 
R776563657 43,7 42,9 -0,8 
R781316657 73,4 73,7 0,3 
R776563657 40,4 35,8 -4,6 
R781316657 13,7 14,0 0,3 
R781319657 272,0 336,0 64,0 
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