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Sammanfattning 
Kolesterol transporteras i blodet med hjälp av lipoproteinpartiklar. Höga nivåer av low-

density lipoprotein (LDL)-kolesterol i blodet är en riskfaktor för kardiovaskulär 

sjukdom. Koncentrationen av LDL-kolesterol kan beräknas med hjälp av Friedewalds 

formel men det finns även metoder där LDL-kolesterol kan analyseras direkt. Syftet 

med arbetet var att verifiera metoden direkt LDL-kolesterol på analysinstrumentet 

Beckman Coulter AU680. Metodens inomserie- och totalimprecision analyserades. Två 

korrelationsstudier utfördes mellan direkt LDL-kolesterol och beräknat LDL-kolesterol, 

en med 43 patientprover med triglycerider < 4,5 mmol/L och en med 11 patientprover 

med triglycerider > 4,5 mmol/L. Friedewalds formel ska egentligen inte användas vid 

triglycerider > 4,5 mmol/L, men i detta fall användes formeln ändå för att utvärdera 

eventuella skillnader mellan metodernas resultat vid höga triglyceridkoncentrationer. 

Vid analys av metodens inomserieimprecision blev variationskoefficienten (CV) 

omkring 0,5 % vid analys av både den låga kontrollen (A1) och den höga kontrollen 

(A2). CV för totalimprecisionen blev 1,21 % vid analys av A1 och 1,11 % vid analys av 

A2. Korrelationsstudierna visade ett linjärt samband mellan metoderna men den direkta 

metoden gav något högre resultat vid lägre koncentrationer och något lägre resultat vid 

högre koncentrationer jämfört med beräknat LDL-kolesterol. Vid triglycerider > 4,5 

mmol/L gav den direkta metoden betydligt högre resultat än beräknat LDL-kolesterol. 

Slutsatsen blev att metoden hade god precision. Överensstämmelsen mellan metodernas 

resultat var relativt bra för proverna med triglycerider < 4,5 mmol/L. Vid triglycerider > 



 

 

4,5 mmol/L var differensen mellan metoderna stor, troligtvis på grund av falskt för låga 

resultat från beräknat LDL-kolesterol. 
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Abstract 
Cholesterol is transported in the blood by lipoproteins. High levels of low-density 

lipoprotein (LDL)-cholesterol in the blood is a risk factor for cardiovascular disease. 

The concentration of LDL-cholesterol can be calculated using the Friedewald formula 

but there are also methods that measure LDL-cholesterol directly. The aim of this study 

was to verify the method P-LDL-cholesterol on a Beckman Coulter AU680 analyzer. 

Within-run imprecision and total imprecision were analyzed. The correlation between 

direct LDL-cholesterol and calculated LDL-cholesterol was examined using 43 patient 

samples with triglyceride levels < 4,5 mmol/L and 11 patient samples with triglyceride 

levels > 4,5 mmol/L. The Friedewald formula is not supposed to be used on triglyceride 

levels > 4,5 mmol/L, but in this case the formula was used anyway to evaluate 

differences between the methods at high triglyceride concentrations. The coefficient of 

variation (CV) for the within-run imprecision was about 0,5 %, both for the low control 

(A1) and the high control (A2). Total imprecision had a CV of 1,21 % for A1 and 1,11 

% for A2. There was a linear relationship between the methods, but the direct method 

gave slightly higher results at low concentrations and slightly lower results at high 

concentrations compared to calculated LDL-cholesterol. At triglyceride levels > 4,5 

mmol/L the results from the direct method was considerably higher than calculated 

LDL-cholesterol. The conclusion is that the precision of the method was good. The 

correlation between the results from direct LDL-cholesterol and calculated LDL-

cholesterol was relatively high for samples with triglyceride levels < 4,5 mmol/L. At 

triglyceride levels > 4,5 mmol/L there was a big difference between the methods, 

probably because of falsely low results from calculated LDL-cholesterol. 
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Introduktion 

Kolesterol och lipoproteiner 

Kolesterol är en lipid som ingår i cellernas membran och är prekursor till 

steroidhormoner och gallsyror. Kroppens celler kan syntetisera kolesterol själva men 

kolesterol tas även upp från födan och transporteras till cellerna via blodet (1). 

Kolesterol transporteras i blodet med hjälp av lipoproteiner. Lipoproteiner består av en 

kärna av triglycerider och förestrat kolesterol som omges av ett yttre skikt av 

fosfolipider, kolesterol och apolipoproteiner (2), se figur 1. 

 
Figur 1. Lipoproteiners generella struktur. Lipoproteiner består av ett yttre skikt av fosfolipider, 

kolesterol och apolipoproteiner och en kärna av förestrat kolesterol och triglycerider. Bilden är 

modifierad från: AntiSense. Structure of a Lipoprotein [Bild]. Wikimedia Commons; 2010. 

Hämtad från: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Structure_of_a_Lipoprotein.png  

 

 

Kolesterol och triglycerider som absorberas i tunntarmen transporteras med 

kylomikroner som är de största lipoproteinerna, se tabell I. Kylomikronernas 

triglycerider hydrolyseras av enzymet lipoproteinlipas i kapillärerna till monoglycerider 

och fria fettsyror vilka tas upp av celler (2). De kylomikronrester som bildas och som 

innehåller kolesterol tas upp av levern. I levern bildas very low-density lipoprotein 

(VLDL) som transporterar triglycerider och kolesterol från levern ut till kroppens 

vävnader. VLDL-partiklarnas triglycerider hydrolyseras även de i kapillärerna på 

samma sätt som kylomikronernas triglycerider. Triglyceridinnehållet i VLDL minskar 

och VLDL omvandlas till intermediate-density lipoprotein (IDL) som kan tas upp av 

levern eller omvandlas till low-density lipoprotein (LDL). High-density lipoprotein 

(HDL) är inblandat i transporten av kolesterol från kroppens vävnader till levern (2, 3). 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Structure_of_a_Lipoprotein.png
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Tabell I. Lipoproteinernas densitet, diameter och karakteristiska apolipoproteiner (2). 

 Densitet (g/mL) Diameter (nm) Karakteristiskt 

apolipoprotein 

Kylomikroner < 0,94 > 100 apoB48 

VLDL 0,94–1,006 30–90 apoB100 

IDL 1,006–1,019 35 apoB100 

LDL 1,019–1,063 20 apoB100 

HDL 1,063–1,21 8–12 apoA1 

 

 

LDL är den vanligaste lipoproteinpartikeln och huvuddelen av kolesterolet i plasma 

finns i LDL (2). LDL kan tas upp av celler via LDL-receptorer vars uttryck är reglerat 

och styrs av cellens kolesterolbehov (1). En del LDL tas exempelvis upp av celler i 

binjurarna och könskörtlarna som behöver kolesterol för syntes av steroidhormoner. Det 

mesta av LDL tas dock upp igen av levern som använder kolesterol för syntes av 

gallsyror (2). 

 

LDL och ateroskleros 

Aterosklerosprocessen är en process som bland annat innefattar störningar i endotelets 

funktion, inflammation och ackumulering av lipider i kärlväggen. Skador på endotelet 

leder till ökad kärlpermeabilitet och adhesion av monocyter som vandrar in i kärlväggen 

och aktiveras till makrofager. LDL-partiklar tränger igenom endotelet och in i 

kärlväggen där de sedan kan modifieras till oxiderat LDL av reaktiva syreföreningar 

från endotelceller och makrofager (4). Oxiderat LDL tas sedan upp av makrofager i 

kärlväggen. Makrofagernas upptag av oxiderat LDL är oreglerat och de kan därför ta 

upp och lagra så stora mängder kolesterol att de omvandlas till så kallade skumceller, 

vilka är karakteristiska för ateroskleros. Oxiderat LDL påverkar även andra celler i 

kärlväggen och bidrar till inflammationen i aterosklerosprocessen (3, 4). 

 

LDL-kolesterol 

Förhöjt LDL-kolesterol är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och LDL-kolesterol 

analyseras därför för bedömning av kardiovaskulär risk (5). Förhöjt LDL-kolesterol 

förekommer vid olika genetiska lipoproteinrubbningar som till exempel familjär 

hyperkolesterolemi och familjär kombinerad hyperlipidemi. Hypotyreos och 

njursjukdomar kan leda till ökade nivåer av LDL-kolesterol och livsstilsfaktorer som 

kost och motion har också betydelse (5). Referensintervallet för LDL-kolesterol varierar 

med åldern, se tabell II (6, 7). För individer med förhöjt LDL-kolesterol kan 

lipidsänkande läkemedel användas för att sänka koncentrationen LDL-kolesterol och 

därmed minska risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom (8). Beroende på vilken 

riskgrupp patienten tillhör finns det olika behandlingsmål. För patienter med mycket 

hög kardiovaskulär risk är behandlingsmålet < 1,8 mmol/L eller en sänkning med minst 
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50 %, för patienter med hög risk är behandlingsmålet < 2,5 mmol/L och för patienter 

med måttlig risk är behandlingsmålet < 3 mmol/L (8, 9). Det bör också nämnas att även 

HDL-kolesterol är en viktig analys för att bedöma kardiovaskulär risk. HDL har 

nämligen en skyddande effekt och ett högt HDL-kolesterol innebär minskad risk för 

kardiovaskulär sjukdom (5). 

 

Tabell II. Referensintervall för P-/S-LDL-kolesterol. 

Ålder (kön) P-/S-LDL-kolesterol 

(mmol/L) 

6 mån – 8 år (K) 0,7 – 2,6  

6 mån – 8 år (M) 0,8 – 2,8  

9–18 år (K) 1,2 – 5,0  

9–18 år (M) 1,1 – 3,6  

18–30 år 1,2 – 4,3  

31–50 år 1,4 – 4,7  

> 50 år 2,0 – 5,3  

 

 

Analysinstrumentet Beckman Coulter AU680 

Beckman Coulter AU680 är ett analysinstrument för kemianalyser. Instrumentet 

använder spektrofotometri och potentiometri som analysprinciper. Drygt 60 olika 

analyter kan analyseras med instrumentet (10). Provtyperna som kan analyseras är 

plasma, serum, urin och andra vätskor. Instrumentet har ett kyvetthjul med ett stort antal 

kyvetter som möjliggör att många analyser kan utföras samtidigt. Vid de 

spektrofotometriska analyserna överförs prov och reagens till kyvetter och vid olika 

tidpunkter passerar ljus från en halogenlampa igenom kyvetten med reaktionslösningen. 

Ljuset separeras sedan med hjälp av ett diffraktionsgitter till 13 olika våglängder och 

absorbansen vid analysens aktuella våglängder mäts med hjälp av en fotodetektor (11). I 

Region Kalmar län analyseras kontroller på Beckman Coulter AU680 i två nivåer två 

gånger per dygn för de flesta analyser (11). Godkänt kontrollresultat är inom ±2 

standardavvikelser (SD) från kontrollens åsatta värde (12). 

 

Beräknat LDL-kolesterol 

Koncentrationen LDL-kolesterol i ett prov kan beräknas med hjälp av Friedewalds 

formel. LDL-kolesterol beräknas då utifrån förhållandet mellan totalkolesterol, HDL-

kolesterol och triglycerider (13), se ekvation A.  

 

LDL-kolesterol = totalkolesterol – HDL-kolesterol – (triglycerider/2,2) (A) 

 

Triglycerider/2,2 i formeln motsvarar kolesterolinnehållet i VLDL i mmol/L (9). 

Formeln grundar sig på att kolesterolet i plasma till största delen finns i VLDL, LDL 
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och HDL (14). Formeln bygger också på att det mesta av triglyceriderna i plasma vid 

frånvaro av kylomikroner finns i VLDL och att det är ett relativt konstant förhållande 

mellan triglycerid- och kolesterolinnehåll i VLDL (13). Formeln ska inte användas när 

triglyceridkoncentrationen är > 4,5 mmol/L (14), detta eftersom att VLDL ofta blir mer 

triglyceridrika vid höga triglyceridkoncentrationer (2). Formeln ska heller inte användas 

för patienter med typ III hyperlipoproteinemi då de har VLDL-partiklar med onormalt 

förhållande mellan triglycerider och kolesterol (13, 14).  

 

Direkt LDL-kolesterol på Beckman Coulter AU680 

Beckman Coulters metod för direkt LDL-kolesterol består av två reagens och reaktionen 

är uppdelad i två faser, se figur 2. I den första reaktionsfasen frigör en detergent 

kolesterol från alla lipoproteiner utom LDL. Kolesterolestrarna hydrolyseras och 

oxideras med hjälp av kolesterolesteras och kolesteroloxidas till kolest-4-en-3-on, 

fettsyror och väteperoxid. Den bildade väteperoxiden reagerar med 4-aminoantipyrin (4-

AAP) i en reaktion som katalyseras av peroxidas och det bildas en ofärgad slutprodukt. 

I den andra fasen frigör en detergent kolesterol från LDL-partiklarna. Kolesterolestrarna 

hydrolyseras och oxideras på samma sätt som i den första reaktionsfasen och det bildas 

kolest-4-en-3-on, fettsyror och väteperoxid. Väteperoxiden reagerar med N,N-bis(4-

sulfobutyl)-m-toluidin-dinatrium (DSBmT) och 4-AAP i en reaktion som katalyseras av 

peroxidas och det bildas ett blått färgkomplex. Absorbansen mäts vid 540 och 660 nm 

och är direkt proportionell mot koncentrationen LDL-kolesterol i provet (15). 

 

 

Figur 2. Reaktionssekvens för Beckman Coulters direkta LDL-kolesterolmetod (15). CHE = 

kolesterolesteras, CHO = kolesteroloxidas. 

 

 

Validering och verifiering 

Vid införande av en ny metod måste metoden valideras eller verifieras. En validering är 

mer omfattande och görs för nya metoder när det inte finns någon validering sedan 

tidigare. När en metod valideras undersöks och dokumenteras en rad olika parametrar, 
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till exempel metodens precision, riktighet, linjäritet, mätintervall, interferenser etc. I de 

flesta fall utförs valideringen av en metod av tillverkaren (16, 17). Om en validering är 

utförd räcker det att metoden verifieras. Vid en verifiering undersöks metoden för att 

säkerställa att den fungerar som förväntat enligt specifikationerna i valideringen (16, 

17). I en verifiering ingår vanligtvis imprecisionsstudier och en korrelationsstudie mot 

en referensmetod eller mot laboratoriets nuvarande metod. Uppgifter om linjäritet, 

detektionsgräns, mätintervall och interferenser kan tas från tillverkaren och riktigheten 

bedöms framför allt genom att kalibratorer är spårbara till erkända referenssubstanser 

eller liknande (18). 

 

Syfte 

Syftet med arbetet var att verifiera metoden direkt LDL-kolesterol på Beckman Coulter 

AU680. Verifieringen genomfördes genom att undersöka metodens inomserie- och 

totalimprecision samt att utföra en korrelationsstudie med laboratoriets metod beräknat 

LDL-kolesterol (Friedewalds formel). Verifieringen utfördes för att Klinisk kemi i 

Region Kalmar överväger ett byte av metod från beräknat LDL-kolesterol till direkt 

LDL-kolesterol. 

 

 

 

Material och metod 

Material 

Analyserna utfördes på två instrument (instrument 1 och 2) av modellen Beckman 

Coulter AU680 (Beckman Coulter, Brea, USA). Samtliga reagens som användes 

(reagens för metoderna P-LDL-kolesterol, P-kolesterol, P-HDL-kolesterol och P-

triglycerider) var reagens från Beckman Coulter. Kalibratorerna (LDL-Cholesterol 

Calibrator, HDL-Cholesterol Calibrator och System Calibrator (till P-kolesterol och P-

triglycerider)) var även de från Beckman Coulter. Kontrollmaterialet som användes var 

Autonorm™ Human Liquid L-1 (A1) (Sero, Billingstad, Norge) som låg kontrollnivå 

och Autonorm™ Human Liquid L-2 (A2) som hög kontrollnivå. 

 

Prover 

De patientprover som användes till korrelationsstudien var venösa blodprover tagna i 

gelrör med tillsats av Li-heparin (Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, 

USA). Proverna centrifugerades vid 2000 g i 10 minuter. Tiden från provtagning till 

analys varierade från < 24 timmar till cirka 2 dygn. För prover där tiden mellan 

provtagning och analys var mer än 24 timmar, överfördes plasman till nya rör som 

försågs med plastpropp och förvarades i cirka 6 °C fram till analys. 
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Kalibrering 

Kalibrering av P-LDL-kolesterol utfördes enligt metodens kalibreringsfrekvens (minst 

var 7:e dag). Kalibrering av analyserna P-kolesterol, P-triglycerider och P-HDL-

kolesterol utfördes av laboratoriets personal enligt laboratoriets rutiner.  

 

Analys av interna kontroller 

Medelvärde (Mv) och SD från totalimprecisionsmätningarna användes för att ta fram 

preliminära kontrollgränser (±2SD från Mv) för LDL-kolesterol för kontrollerna A1 och 

A2. Kontrollerna analyserades sedan de dagar som patientprover analyserades för att 

kontrollera att kontrollresultaten låg inom kontrollgränserna. Analys av kontroller för P-

kolesterol, P-triglycerider och P-HDL-kolesterol utfördes av laboratoriets personal 

enligt laboratoriets rutiner.  

 

Inomserieimprecision 

Kontrollerna A1 och A2 analyserades med 20 replikat per kontrollnivå och instrument. 

 

Totalimprecision 

A1 och A2 analyserades under 5 dagar med 6 replikat per dag per kontrollnivå och 

instrument (totalt 30 analyser per kontrollnivå och instrument). 

 

Korrelation 

En korrelationsstudie mellan metoden direkt LDL-kolesterol och laboratoriets 

nuvarande metod beräknat LDL-kolesterol utfördes. Vid korrelationsstudien 

analyserades 43 patientprover. För att få prover med spridda koncentrationer LDL-

kolesterol valdes proverna ut från patientprover där LDL-kolesterol redan analyserats. 

Varje prov analyserades sedan med både direkt LDL-kolesterol och beräknat LDL-

kolesterol samtidigt. 

 

En mindre korrelationsstudie mellan direkt LDL-kolesterol och beräknat LDL-

kolesterol gjordes även med 11 patientprover med triglyceridkoncentrationer > 4,5 

mmol/L. Beräkning av LDL-kolesterol med Friedewalds formel utfördes trots att 

triglyceridnivån > 4,5 mmol/L. Detta gjordes för att undersöka skillnaden mellan 

metoderna vid höga triglyceridkoncentrationer. 

 

Statistik 

Vid imprecisionsstudien beräknades Mv, SD och variationskoefficient (CV). Vid 

korrelationsstudien togs regressionslinje och determinationskoefficient (r2) fram och 
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korrelationskoefficienten (r) beräknades. Statistiska beräkningar och diagram gjordes i 

Microsoft Excel. 

 

Etik 

Det togs inga prover specifikt för den här studien, utan proverna som analyserades var 

prover som ändå hade tagits inom vården. Patienterna tillfrågades inte om deras prover 

fick användas till studien. Personuppgifter ska behandlas så att patientens integritet 

respekteras enligt patientdatalagen (19) och tystnadsplikt gäller inom hälso- och 

sjukvården enligt patientsäkerhetslagen (20). Proverna avidentifierades innan analys, 

analysresultaten från studien kopplades därmed inte till patienten. Efter att analyserna 

utförts kasserades proverna. 

 

 

 

Resultat 

Inomserieimprecision 

Analyserna av A1 och A2 med 20 replikat per kontrollnivå och instrument resulterade i 

CV på 0,51 % för A1 och 0,52 % för A2 på instrument 1. På instrument 2 beräknades 

CV till 0,56 % vid analys av A1 och 0,41 % vid analys A2, se tabell III. Samtliga 

resultat från inomserieimprecisionsmätningarna kan ses i bilaga 1, tabell V. 

 

Tabell III. Inomserieimprecision (n=20) vid analys av LDL-kolesterol på kontrollerna A1 och 

A2 på Beckman Coulter AU680 (2 instrument). 

 A1 A2 

 Instr. 1 Instr. 2 Instr. 1 Instr. 2 

Mv (mmol/L) 2,28 2,28 4,05 4,05 

SD (mmol/L) 0,01 0,01 0,02 0,02 

CV (%) 0,51 0,56 0,52 0,41 

 

 

Totalimprecision 

Analys av A1 under 5 dagar (n=30) gav ett totalt CV på 1,18 % på instrument 1 och 

0,93 % på instrument 2, se tabell IV. Mv för A1 beräknades till 2,27 mmol/L på 

instrument 1 och 2,30 mmol/L på instrument 2. Instrumentens sammanlagda resultat för 

A1 beräknades till Mv 2,29 mmol/L och CV 1,21 %. Enligt leverantören Sero har A1 ett 

ungefärligt LDL-kolesterolmedelvärde på 2,20 mmol/L. 

 

Analys av A2 under 5 dagar (n=30) gav ett totalt CV på 0,81 % på instrument 1 och 

1,25 % på instrument 2. Mv för A2 beräknades till 4,06 mmol/L på instrument 1 och 

4,09 mmol/L på instrument 2. Instrumentens sammanlagda resultat för A2 beräknades 
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till Mv 4,08 mmol/L och CV 1,11 %. A2 har enligt leverantören Sero ett ungefärligt 

LDL-kolesterolmedelvärde på 3,65 mmol/L. Alla analysresultat från 

totalimprecisionsmätningarna visas i bilaga 2 (tabell VI för A1 och tabell VII för A2). 

 

Tabell IV. Totalimprecision vid analys av LDL-kolesterol på Beckman Coulter AU680 (2 

instrument). Kontrollerna A1 och A2 analyserades i 6 replikat per dag under fem dagar (n=30). 

 A1 A2 

 Instr. 1 Instr. 2 Instr. 1 + 2 Instr. 1 Instr. 2 Instr. 1 + 2 

Mv (mmol/L) 2,27 2,30 2,29 4,06 4,09 4,08 

SD (mmol/L) 0,03 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 

CV (%) 1,18 0,93 1,21 0,81 1,25 1,11 

 

 

De preliminära kontrollgränserna (±2SD från Mv) beräknades till 2,23–2,34 mmol/L för 

A1 och 3,98–4,17 mmol/L för A2. Beräkningarna gjordes utifrån båda instrumentens 

sammanlagda Mv och SD. 

 

Korrelation 

Vid jämförelsen av patientprover (n=43) mellan direkt LDL-kolesterol och beräknat 

LDL-kolesterol blev regressionslinjens ekvation y = 0,8488x + 0,4753 (figur 3A) och 

korrelationskoefficienten (r) beräknades till 0,992. Differensen mellan metodernas 

analysresultat visas i figur 3B. Rådata från analyserna visas i bilaga 3, tabell VIII. 
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Figur 3. (A) Korrelation och (B) differens mellan direkt LDL-kolesterol och beräknat LDL-

kolesterol (n=43). 

 

 

Jämförelsen mellan direkt LDL-kolesterol och beräknat LDL-kolesterol med 

patientprover med triglycerider > 4,5 mmol/L gav en regressionslinje med ekvationen y 

= 0,6823x + 2,0488 (figur 4A) och korrelationskoefficienten (r) beräknades till 0,979. 

Differensen mellan metodernas resultat för proverna med triglycerider > 4,5 mmol/L 

visas i figur 4B. Rådata från analyserna visas i bilaga 3, tabell IX. 
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Figur 4. (A) Korrelation och (B) differens mellan direkt LDL-kolesterol och beräknat LDL-

kolesterol vid analys av prover med triglycerider > 4,5 mmol/L (n=11). 

 

 

 

Diskussion 

Syftet med arbetet var att verifiera metoden direkt LDL-kolesterol på Beckman Coulter 

AU680. Verifieringen gjordes för att klinisk kemi i Region Kalmar län överväger att 

införa metoden. Metodens inomserie- och totalimprecision testades och en 

korrelationsstudie med beräknat LDL-kolesterol utfördes. Resultaten av 

imprecisionsstudierna visade på god precision. Tillverkarens uppgifter om metodens 

inomserieimprecision är CV 0,57 % vid 2,56 mmol/L och 0,74 % vid 3,23 mmol/L (15). 

Resultatet av inomserieimprecisionsmätningarna var CV på 0,51 % och 0,56 % vid 
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analys av A1 (Mv 2,28 mmol/L) och 0,52 % och 0,41 % vid analys av A2 (Mv 4,05 

mmol/L). Tillverkarens uppgifter om metodens totalimprecision är CV på 2,30 % vid 

2,56 mmol/L och 2,28 % vid 3,23 mmol/L (15). Total CV för instrument 1 och 2 

tillsammans var 1,21 % för A1 (Mv 2,29 mmol/L) och 1,11 % för A2 (Mv 4,08 

mmol/L). Metodens inomserieimprecision var i nivå med eller något lägre än 

tillverkarens uppgifter och totalimprecisionen var ungefär en procentenhet lägre än 

tillverkarens uppgifter. CV var också under gränsvärdet som rekommenderas av NCEP 

(National Cholesterol Education Program) vilket säger att metoder för analys av LDL-

kolesterol bör ha ett CV ≤ 4 % (14). Om metoden skall tas i bruk kommer 

imprecisionsmätningar att utföras på fler instrument (ytterligare 4 instrument i 

regionen). Total CV för alla instrumenten tillsammans kommer då troligtvis att bli något 

högre än det total CV som erhölls i detta arbete som bara omfattade två instrument. 

 

Den större korrelationsstudien visade på ett linjärt samband (r=0,992) mellan direkt 

LDL-kolesterol och beräknat LDL-kolesterol. Direkt LDL-kolesterol gav något högre 

resultat än beräknat LDL-kolesterol vid de lägre koncentrationerna. Det finns studier 

som visar att Friedewalds formel underskattar koncentrationen LDL-kolesterol vid låga 

koncentrationer (21-23). Detta skulle kunna vara en förklaring till varför den direkta 

metoden gav något högre värden vid de lägre koncentrationerna. Vid högre 

koncentrationer var resultaten från direkt LDL-kolesterol istället något lägre jämfört 

med Friedewalds formel.  

 

Korrelationen vid triglycerider > 4,5 mmol/L visade även den ett linjärt samband mellan 

metoderna (r=0,979). Direkt LDL-kolesterol gav dock betydligt högre resultat än 

beräknat LDL-kolesterol, särskilt vid de lägre koncentrationerna. För flera av proverna 

var differensen > 1,0 mmol/L och för ett par av proverna var differensen nästan 2 

mmol/L mellan metoderna. För de prover som hade högre koncentration LDL-kolesterol 

var skillnaderna inte lika stora. En brist i denna studie var att endast 11 prover 

analyserades och ett större antal prover hade behövt analyseras för att få ett mer 

tillförlitligt resultat. Eftersom att Friedewalds formel egentligen inte ska användas vid 

triglycerider > 4,5 mmol/L och den direkta metoden enligt tillverkaren kan användas vid 

triglyceridkoncentrationer upp till 16,9 mmol/L kan det antas att den direkta metodens 

resultat sannolikt ligger närmare sanningen och att resultaten från Friedewalds formel 

därmed är falskt för låga. I en studie där flera direkta LDL-kolesterolmetoder jämfördes 

med referensmetoden för LDL-kolesterol (Centers for Disease Control and Prevention 

beta-quantification) hade dock Beckman Coulters metod 14 % högre resultat än 

referensmetoden när poolat serum med triglyceridkoncentration på cirka 7 mmol/L 

analyserades (24). Falskt för höga resultat från den direkta metoden kan därmed också 

ha bidragit till den stora differensen. 

 

Att tiden från provtagning till analys varierade från < 24 timmar till cirka 2 dygn borde 

inte haft någon större påverkan på resultatet. Förvaringen av proverna skedde enligt 

regionens anvisningar för hur prover med analyserna P-kolesterol, P-HDL-kolesterol 

och P-triglycerider ska hanteras (25) och enligt Beckman Coulter ska plasma-
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triglycerider, plasma-kolesterol och plasma-HDL-kolesterol vara stabila i 7 dygn vid 2–

8 °C och plasma-LDL-kolesterol ska vara stabilt i 5 dygn vid 2–8 °C (15, 26-28). 

 

Fördelen med den direkta LDL-kolesterolmetoden är att den ska kunna användas vid 

högre triglyceridkoncentrationer jämfört med Friedewalds formel. När Friedewalds 

formel används och triglyceridkoncentrationen är > 4,5 mmol/L lämnas inget svar ut för 

LDL-kolesterol. Med den direkta metoden skulle problemet med för höga 

triglyceridvärden för analysen LDL-kolesterol bli mer sällsynt. I Region Kalmar län tas 

blodprover för analys av blodfetter icke-fastande. När triglyceridkoncentrationen är för 

hög för att Friedewalds formel ska kunna användas kan det möjligtvis hjälpa att ett nytt 

prov tas fastande i och med att triglyceridkoncentrationen blir något lägre vid fasta (29). 

Det finns även andra analyser som kan användas för bedömning av kardiovaskulär risk 

och som fungerar som alternativ/komplement till LDL-kolesterol. Non-HDL-kolesterol 

kan beräknas genom att subtrahera HDL-kolesterol från totalkolesterol (9). Om 

triglyceridkoncentrationen är för hög för att LDL-kolesterol ska kunna beräknas med 

Friedewalds formel finns fortfarande möjligheten att beräkna non-HDL-kolesterol. 

Ytterligare ett alternativ är att analysera apolipoprotein B som finns i kylomikroner, 

VLDL, IDL, och LDL (2). 

 

En av nackdelarna med Friedewalds formel är att metoden består av flera analyser. 

Metodfel från analyserna kan då ackumuleras och orsaka större fel för LDL-kolesterol. 

(9, 30). Den direkta metoden har därför sannolikt bättre precision än beräknat LDL-

kolesterol. Andra nackdelar med Friedewalds formel som redan har nämnts är att 

metoden tycks ge falskt för låga resultat vid låga koncentrationer (21-23) och att 

formeln inte ska användas vid triglyceridkoncentrationer > 4,5 mmol/L.  

 

Priset för en analys beräknat LDL-kolesterol i Region Kalmar län är 27 kr (P-kolesterol 

6 kr, P-HDL-kolesterol 15 kr och P-triglycerider 6 kr) (25). Vilken av metoderna som är 

bäst ur ekonomisk synpunkt beror dels på hur mycket en analys LDL-kolesterol kostar 

men också på vilka analyser beställaren vill ha. Vill beställaren exempelvis bara ha 

LDL-kolesterol och inte de andra analyserna blir det kanske billigare med den direkta 

metoden beroende på vad en analys av direkt LDL-kolesterol kostar. Om totalkolesterol, 

HDL-kolesterol och triglycerider ändå ska analyseras blir det däremot en extra kostnad 

med den direkta metoden jämfört med beräknat LDL-kolesterol. 

 

Slutsatsen baserat på resultaten är att metoden hade god precision. Korrelationen mellan 

den direkta metoden och beräknat LDL-kolesterol var god. Överrensstämmelsen mellan 

metodernas resultat var relativt bra för de prover som hade triglyceridkoncentrationer 

där Friedewalds formel går bra att använda. Vid triglycerider > 4,5 mmol/L var 

skillnaden mellan metodernas resultat stor, troligtvis på grund av falskt för låga resultat 

från Friedewalds formel. 
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Bilaga 1. Inomserieimprecision 

 

Tabell V. Inomserieimprecision vid analys av kontrollerna A1 och A2. Åsatt enligt insert är 

kontrollens ungefärliga medelvärde enligt leverantören Sero. 

 A1 A2 

Nr Instr. 1 Instr. 2 Instr. 1 Instr. 2 

1 2,29 2,28 4,04 4,04 

2 2,28 2,27 4,05 4,03 

3 2,29 2,28 4,04 4,06 

4 2,28 2,26 4,03 4,04 

5 2,28 2,26 4,03 4,06 

6 2,26 2,28 4,03 4,04 

7 2,30 2,28 4,06 4,07 

8 2,27 2,28 4,03 4,03 

9 2,27 2,27 4,05 4,03 

10 2,28 2,26 4,04 4,06 

11 2,29 2,31 4,05 4,06 

12 2,28 2,27 4,03 4,06 

13 2,29 2,28 4,09 4,06 

14 2,27 2,29 4,08 4,02 

15 2,27 2,30 4,09 4,01 

16 2,28 2,27 4,09 4,04 

17 2,28 2,28 4,07 4,06 

18 2,25 2,29 4,06 4,05 

19 2,27 2,28 4,06 4,05 

20 2,28 2,28 4,06 4,03 

     

Mv 2,28 2,28 4,05 4,05 

SD 0,01 0,01 0,02 0,02 

CV 0,51 0,56 0,52 0,41   
   

Min 2,25 2,26 4,03 4,01 

Max 2,30 2,31 4,09 4,07   
   

Åsatt enl. 

insert 

2,20 2,20 3,65 3,65 
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Bilaga 2. Totalimprecision 

 

Tabell VI. Analysresultat vid totalimprecisionsmätning av kontroll A1 (6 replikat per dag under 5 dagar på två instrument). 

 
DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 

Nr Instr. 1 Instr. 2 Instr. 1 Instr. 2 Instr. 1 Instr. 2 Instr. 1 Instr. 2 Instr. 1 Instr. 2 

1 2,27 2,30 2,33 2,27 2,24 2,35 2,29 2,32 2,28 2,29 

2 2,28 2,27 2,31 2,28 2,24 2,31 2,28 2,32 2,24 2,31 

3 2,28 2,28 2,31 2,29 2,24 2,32 2,29 2,32 2,26 2,30 

4 2,25 2,29 2,29 2,29 2,23 2,31 2,31 2,34 2,26 2,29 

5 2,27 2,28 2,30 2,28 2,26 2,32 2,30 2,34 2,26 2,30 

6 2,28 2,28 2,31 2,27 2,23 2,31 2,28 2,31 2,26 2,30            

Mv 2,27 2,28 2,31 2,28 2,24 2,32 2,29 2,33 2,26 2,30 

SD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

CV 0,51 0,45 0,58 0,39 0,49 0,67 0,51 0,53 0,56 0,33 

Max 2,28 2,30 2,33 2,29 2,26 2,35 2,31 2,34 2,28 2,31 

Min 2,25 2,27 2,29 2,27 2,23 2,31 2,28 2,31 2,24 2,29            

 
Instr. 1 Instr. 2  Instr. 1 och 2   

   

Mv totalt 2,27 2,30  2,29  
 

 
   

SD totalt 0,03 0,02  0,03       

CV totalt 1,18 0,93  1,21  
 

 
   

 

  



 

II 
 

Tabell VII. Analysresultat vid totalimprecisionsmätning av kontroll A2 (6 replikat per dag under 5 dagar på två instrument). 

 
DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 

Nr Instr. 1 Instr. 2 Instr. 1 Instr. 2 Instr. 1 Instr. 2 Instr. 1 Instr. 2 Instr. 1 Instr. 2 

1 4,09 4,01 4,10 4,08 4,02 4,12 4,08 4,18 4,02 4,07 

2 4,09 4,04 4,10 4,05 4,04 4,12 4,09 4,19 4,05 4,07 

3 4,07 4,06 4,09 4,05 4,04 4,13 4,11 4,16 4,01 4,05 

4 4,06 4,05 4,09 4,10 4,05 4,12 4,09 4,16 4,02 4,06 

5 4,06 4,05 4,05 4,07 4,04 4,10 4,11 4,16 3,99 4,04 

6 4,06 4,03 4,07 4,08 4,04 4,09 4,09 4,17 4,01 4,01  
          

Mv 4,07 4,04 4,08 4,07 4,04 4,11 4,10 4,17 4,02 4,05 

SD 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 

CV 0,36 0,44 0,48 0,48 0,24 0,37 0,30 0,30 0,49 0,56 

Max 4,09 4,06 4,10 4,10 4,05 4,13 4,11 4,19 4,05 4,07 

Min 4,06 4,01 4,05 4,05 4,02 4,09 4,08 4,16 3,99 4,01            

 
Instr. 1 Instr. 2  Instr. 1 och 2   

   

Mv total 4,06 4,09  4,08  
 

 
   

SD total 0,03 0,05  0,05       

CV total 0,81 1,25  1,11  
 

 
   

 

 



 

 

Bilaga 3. Korrelation 

 

Tabell VIII. Analysresultat vid korrelationsstudien mellan direkt LDL-kolesterol och beräknat 

LDL-kolesterol. X = beräknat LDL-kolesterol, Y = direkt LDL-kolesterol. 

Prov Kolesterol HDL-

kolesterol 

Triglycerider X Y Y−X 

1 6,58 1,408 1,48 4,50 4,27 -0,23 

2 5,50 1,441 1,72 3,28 3,29 0,01 

3 4,02 1,461 1,66 1,80 2,17 0,37 

4 3,94 1,386 2,35 1,49 2,08 0,59 

5 4,85 1,264 2,38 2,50 2,82 0,32 

6 3,99 1,125 1,18 2,33 2,47 0,14 

7 5,96 2,180 0,73 3,45 3,33 -0,12 

8 5,57 1,296 1,17 3,74 3,55 -0,19 

9 4,83 1,602 0,76 2,88 2,67 -0,21 

10 3,79 0,880 1,43 2,26 2,37 0,11 

11 3,86 1,066 1,64 2,05 2,31 0,26 

12 6,37 1,457 1,53 4,22 4,04 -0,18 

13 2,85 1,300 0,58 1,29 1,41 0,12 

14 3,07 1,202 0,95 1,44 1,64 0,20 

15 6,38 1,553 0,83 4,45 4,09 -0,36 

16 7,69 1,221 1,80 5,65 5,22 -0,43 

17 7,16 1,288 1,50 5,19 4,77 -0,42 

18 6,42 1,340 0,89 4,68 4,26 -0,42 

19 6,37 1,406 1,50 4,28 4,04 -0,24 

20 5,46 2,277 0,46 2,97 2,85 -0,12 

21 7,19 1,337 2,90 4,53 4,44 -0,09 

22 5,41 1,051 1,37 3,74 3,45 -0,29 

23 6,26 1,757 1,13 3,99 3,58 -0,41 

24 2,35 0,896 0,91 1,04 1,21 0,17 

25 2,87 0,923 1,48 1,27 1,56 0,29 

26 3,30 0,765 1,13 2,02 2,03 0,01 

27 3,18 1,182 0,99 1,55 1,69 0,14 

28 7,20 0,980 2,02 5,30 4,82 -0,48 

29 6,89 1,740 1,10 4,65 4,24 -0,41 

30 7,62 1,248 2,22 5,36 5,27 -0,09 

31 7,14 1,038 2,22 5,09 5,03 -0,06 

32 4,91 1,368 2,19 2,55 3,00 0,45 

33 5,55 1,531 1,75 3,22 3,44 0,22 

34 5,89 2,061 0,66 3,53 3,34 -0,19 

35 7,75 1,170 2,53 5,43 5,35 -0,08 



 

 

36 7,50 1,365 2,20 5,14 5,09 -0,04 

37 7,21 1,207 2,58 4,83 4,93 0,10 

38 5,22 1,791 1,07 2,94 2,97 0,03 

39 7,60 1,226 1,63 5,63 5,30 -0,33 

40 7,58 1,138 1,43 5,79 5,48 -0,31 

41 10,38 2,313 1,37 7,44 6,68 -0,76 

42 8,66 1,659 1,68 6,24 5,65 -0,59 

43 9,07 1,434 1,99 6,73 6,14 -0,59 

 

 

 

Tabell IX. Analysresultat vid korrelationsstudien med prover med triglycerider > 4,5 mmol/L. 

X = beräknat LDL-kolesterol, Y = direkt LDL-kolesterol. 

Prov Kolesterol HDL-

kolesterol 

Triglycerider X Y Y−X 

1 6,22 0,870 5,80 2,71 3,93 1,22 

2 4,54 0,701 6,38 0,94 2,83 1,89 

3 7,85 1,018 4,98 4,57 5,13 0,56 

4 3,73 0,934 5,01 0,52 2,08 1,56 

5 8,31 1,171 5,06 4,84 5,42 0,58 

6 6,16 1,108 6,15 2,26 3,83 1,57 

7 6,27 1,020 5,20 2,89 3,82 0,93 

8 4,94 0,693 6,16 1,45 3,14 1,69 

9 4,79 0,838 5,01 1,67 3,00 1,33 

10 5,36 0,799 6,85 1,45 3,35 1,90 

11 7,41 0,940 7,30 3,15 4,05 0,90 

 


