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SAMMANFATTNING 
Blodcirkulationen är essentiell för människans överlevnad. När blodets koagulation- och 
antikoagulationssystem kommer i obalans kan koagelbildning orsaka venös 
tromboembolism, blodpropp. Patienter som har haft en blodpropp behandlas med 
antivitamin K-läkemedel (Waran®) för att förebygga recidiv. Dosen är individanpassad och 
för att erhålla rätt terapeutisk verkan krävs övervakning genom mätning av 
protrombinkomplex i plasma.  
 
Syftet med studien var att utföra en utvärdering samt göra en hållbarhetsstudie på en ny 
provtagningsrutin för kapillära protrombinkomplex. 
 
I studien ingick 48 personer varav 33 män och 15 kvinnor. Åldersfördelning var 22-88 år 
och medianålder var 62 år. I samband med ordinarie provtagning, vilken användes som 
referensmetod, för P-protrombinkomplex togs ca 350 µL blod kapillärt i EDTA-
microtainerrör. Genom spädning (1:4) av EDTA-blod i citratbuffert möjliggjordes analys av 
kapillärt P-protrombinkomplex efter 1, 8 och 24 timmar.   Samtliga prover analyserades 
med turbidimetrisk detektion i instrumentet ACL Top 500. Studiens analysresultat 
jämfördes mot referensmetoden.  
 
Studien visar att protrombinkomplexaktiviteten är stabil i blod med EDTA-tillsats i upp till 
8 timmar efter provtagning. Dock kan stabiliteten inte garanteras hos individer med 
hereditära koagulationsrubbningar. 
 



 

   

ABSTRACT 
 
The blood circulation is essential for the survival of the human being. When the 
blood coagulation system and the anticoagulation system are in imbalance blood 
clotting can cause thrombosis (blood clots). Patients who have had a blood clot are 
treated with oral anticoagulant therapy (Waran®) to prevent relapse. The dosage is 
individualized and in order to obtain therapeutic effects requires monitoring by 
measurement of prothrombin time in plasma. 
 
The aim of this project was to evaluate and examine the durability of prothrombin 
complex in a new sampling routine for capillary prothrombin time.  
 
The study included 48 persons, 33 men and 15 women, range of age: 22 – 88 year, 
median age: 62 year.  Paired samples were collected with ethylenediaminetetraacetic 
acid (EDTA) microtainer tubes at the same time as ordinary samples (control 
method) for prothrombin time were taken. Prothrombin time was measured with 
turbidimetric detection in ACL Top 500 analyzer. The result from the study was 
compared with the result from the control method.  
 
The study shows that the activity of prothrombin complex is stable in blood with 
EDTA for up to eight hours after sample collecting. However, the stability is not 
guaranteed in individuals with hereditary coagulation disorders. 



 

   

FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR 
 
 
APC-resistens Aktiverat protein C-resistens 

APT-tid Aktiverad partiell tromboplastintid 

AVK Antivitamin K-behandling, warfarin eller kumarinpreparat 

Ca2+ Joniserat kalcium, faktor IV 

CV Variationskoefficient, mått för relativspridning  

DVT Djup ventrombos  

EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid 

EQUALIS External quality assurance in laboratory medicine in Sweden  

Faktor I Fibrinogen  

Faktor Ia Fibrin   

Faktor II Faktor II, Protrombin 

Faktor IIa Trombin   

Faktor VII Faktor VII, prokonvertin 

Faktor X Faktor X, Stuart-Prower faktor   

INR Internationell Normaliserad Ratio 

Kumarin Kemisk förening (C9H6O2) som förekommer som färglösa kristaller med 

angenäm doft 

  

LE Lungemboli   

n Antal   

Na-citrat Natrium-citrat  

NKP Normal Multi Control Plasma 

OKP Abnormal Multi Control Plasma 

P P före en beteckning betyder att storheten mäts i plasma   

PK Protrombinkomplex  

PT Protrombintid  

SD Standardavvikelse, mått på hur mycket de olika värdena i en population 

avviker från medelvärdet 

VTE Venös tromboembolism 

WHO Världshälsoorganisationen 
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INTRODUKTION 
Människokroppen är beroende av ett väl fungerande blodomlopp. I blodet 
transporteras syre, lösta näringsämnen etc. till kroppens alla vävnader. Vid trauma 
kan blödningar uppstå och för att vi inte ska förblöda finns det flera olika 
mekanismer (kärlkonstriktion, trombocytplugg och hematom) för primär hemostas. 
Då de primära mekanismerna endast stoppar blödningen under några timmar behöver 
kroppen tillverka ett stabilt koagel (sekundär hemostas) för att kärlskadan ska kunna 
läka. Till sin hjälp har kroppen ett antal koagulationsfaktorer (I-V och VII-XIII) som 
ständigt cirkulerar i blodbanan i sin inaktiva form. För att förhindra att allt blod 
koagulerar finns det ett antikoagulationssystem som reglerar och inaktiverar 
aktiverade koagulationsfaktorer. Antitrombin (AT) är den proteashämmare som har 
störst betydelse och verkar hämmande på bl.a. faktor IIa och Xa. Efter det att koaglet 
har tjänat ut sin roll måste det lösas upp. Detta sker genom inverkan av det 
fibrinolytiska systemet. Genom aktivering av plasminogen till plasmin startar en 
proteolytisk nedbrytning av fibrin (1). 
 
 

Koagulationskaskaden 
De tolv olika faktorerna, i koagulationskaskaden, medverkar i två olika system 
(internt och externt), vilka har ett gemensamt slutförlopp som resulterar i ett stabilt 
koagel (figur 1). Den sekundära 
hemostasen kan aktiveras på två 
olika sätt. Dels genom 
kontaktaktivering (interna 
systemet) eller genom närvaro av 
vävnadsfaktor (tissue factor, TF) 
(externa systemet). Det interna 
systemet (faktor X-XII) aktiveras 
vid kärlskada då kollagen eller 
basalmembranet har blottlagts, 
Faktor XII blir då aktiv. Det 
externa systemet (faktor VII och 
X) aktiveras genom att TF 
exponeras i blodsystemet. TF är ett 
integral membran-glykoprotein som 
uttrycks på flera av kroppens celler. 
Vid t.ex. trauma exponeras TF och 
aktiverar faktor VII. En aktiverad 
faktor anges med faktorns nummer (romersk siffra) tillsammans med bokstaven a, 
t.ex. faktor II (protrombin) och faktor IIa (trombin) (1-4). 

Figur 1Ett stabilt koagel bildas genom aktivering av 
koagulationskaskaden. Det interna systemet aktiveras 
genom kontaktaktivering medan det externa systemet 
aktiveras i närvaro av vävnadsfaktor (TF). Figuren 
publiceras med tillstånd från Studentlitteratur (4).  
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Koagulationsfaktorer 
Faktor I, fibrinogen, är ett glykoprotein bestående av tre par polypeptidkedjor. 
Fibrinogen omvandlas till fibrin med hjälp av trombin (faktor IIa), vilket stabiliseras 
ytterligare av faktor XIII (1, 2). 
Faktor II, protrombin är också ett glykoprotein. Protrombin med normal biologisk 
aktivitet bildas av hepatocyter i närvaro av vitamin K. Proteinet har, p.g.a. flera 
γ-karboxyglutaminrester i dess N-terminala del, hög affinitet för Ca2+. Aktivering av 
protrombin till trombin katalyseras av Ca2+, lipider och faktor V medan faktor Xa, 
via två steg, spjälkar protrombinmolekylen till aktivt trombin (1, 2). 
Faktor III, vävnadsfaktor (tissue factor, TF) eller vävnadstrombokinas finns ute i 
kroppens olika vävnader. Faktor III är ett komplex som består dels av ett protein och 
dels en lipid. Vävnadsfaktorn aktiverar faktor VII (1, 2). 
Faktor IV, Ca 2+ krävs för att koagulationsfaktorerna ska kunna binda till lipider. 
Kalciumjoner behövs för att faktor XIII ska aktiveras (1, 2). 
Faktor V, proaccelerin är en kofaktor (protein) som syntetiseras i levern. I närvaro av 
trombin (faktor IIa) ökar proteinets reaktivitet och i närvaro av Ca2+ komplexbinder 
FV med fosfolipider. Det bildade komplexet binder till faktor X, vilket ger en kraftigt 
ökad protrombinspjälkande aktivitet hos faktor Xa (1, 2). 
Faktor VII, prokonvertin syntetiseras liksom protrombin av hepatocyter. Närvaro av 
vitamin K krävs för att prokonvertin ska få en normal biologisk aktivitet (1, 2). 
Faktor VIII, antihemofil faktor A är ett glykoprotein med en komplex kemisk och 
funktionell struktur. Strukturellt består faktor VIII av två proteiner; VIIIAg som 
bildas i endotelceller och i megakaryocyter samt VIIIC som syntetiseras i levern (1, 
2). 
Faktor IX, antihemofil faktor B (Christmas faktor) är ett proenzym som syntetiseras i 
levern. För att enzymet ska få en normal biologisk aktivitet krävs närvaro av vitamin 
K. Faktor IX aktiveras av faktor VIIa och faktor XIa. Faktor IXa aktiverar faktor X i 
närvaro av Ca2+, faktor II och faktor VII (1, 2). 
Faktor X, Stuart-Prower-faktor syntetiseras i levern och likhet med faktor II, faktor V 
och faktor VII krävs närvaro av vitamin K för att faktorn ska få en normal biologisk 
funktion. Faktor Xa aktiverar protrombin till trombin (1, 2). 
Faktor XI, Rosenthal-faktor aktiveras av faktor XIIa . Faktor XIa är ett proteas som i 
närvaro av Ca2+ aktiverar FIX (1, 2). 
Faktor XII, Hageman-faktor kan aktiveras, antingen genom kontakt med kollagen 
eller basalmembran eller genom proteolytisk spjälkning utav kallikrein eller plasmin 
(1, 2). 
Faktor XIII, fibrinstabiliserande faktor krävs tillsammans med Ca2+ för att stabilisera 
koaglet. Faktor XIIIa katalyserar bildningen av kovalenta lysin-bryggor mellan 
fibrinmonomererna. Faktor XIII aktiveras av trombin (1, 2). 
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Venös tromboembolisk sjukdom 
Årligen drabbas ca 150-200 per 100000 invånare av djup ventrombos och 20-60 per 
100000 invånare drabbas av lungembolism (5). Det finns tre utlösande faktorer; 
långsamt flöde i venen, förändringar i kärlväggen samt förändringar i blodets 
sammansättning. Vanligen krävs det att minst två av dessa är påverkade för att 
trombos ska bildas (6).  
 
Risken för venös tromboembolisk sjukdom (VTE) ökar i samband med kirurgiska 
ingrepp, framförallt vid knä-, höft och canceroperationer (7). Personer som är 
överviktiga löper, liksom kvinnor som äter p-piller, större risk att drabbas. Dessutom 
utgör övervikt i kombination med p-pillerkonsumtion en ännu större risk eftersom de 
båda faktorerna tillsammans har en potentierande effekt (8). I samband med 
graviditet och förlossning finns en ökad risk, detta bottnar i en felaktig balans mellan 
koagulations- och antikoagulationssystemen. Koncentrationen av flera 
koagulationsfaktorer ökar medan koncentrationen antikoagulationsfaktorer i stort sett 
är oförändrad (5). Andra riskfaktorer för VTE är bl.a. malignitet, primär polycytemi, 
hög ålder, systemisk lupus ertythematotus (SLE), hjärtsvikt, nefrotiskt syndrom, 
rökning och inflammatorisk tarmsjukdom (9).  
 
Till de ärftliga riskfaktorerna räknas AT-, protein C-, protein S-brist, vilka ingår i 
kroppens antikoagulationssystem samt aktiverad protein C (APC)-resistens (1). 
Risken för att drabbas av VTE vid AT-brist är 15 gånger högre än jämfört med en 
frisk person. Riskökningen vid protein C-brist och protein S-brist är ca 10 gånger. 
Hos personer med APC-resistens ökar risken med ca 8 gånger (9). Kombinerade 
medfödda riskfaktorer ökar risken för att drabbas av VTE ytterligare (5). 
 
 

Medicinsk behandling av tromboembolism 
Patienter som har eller har haft VTE behandlas med Waran® i profylaxiskt syfte. 
Andra tillstånd där behandling förekommer är t.ex. vid kroniskt förmaksflimmer, 
cardiomyopati, transmural hjärtinfarkt, men även vid klaff- och kärlproteser. 
Läkemedlet aktiva substans är warfarinnatrium (warfarin). Warfarin är ett syntetiskt 
antikoagulans av kumarintyp. Substansen verkar antikoagulativt genom kompetetiv 
inhibering av vitamin K:s reduktion till vitamin KH2. Den reducerade formen av 
vitamin K krävs för att de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna (faktor II, VII 
IX och X) ska karboxyleras med gammaglutaminsyra och bli biologisk aktiva. 
Warfarin påverkar även protein C och protein S (K-vitaminberoende 
koagulationshämmare) i samma utsträckning. Behandling med Waran® resulterar i 



 

 4 

att levern syntetiserar partiellt karboxylerade och dekarboxylerade 
koagulationsfakorer/proteiner (1, 10).  
 
Eftersom känslighet för den aktiva substansen i Waran® varierar mellan olika 
individer men även hos en och samma individ (t.ex. genom ökat/minskat intag av 
vitamin K, alkoholkonsumtion eller läkemedelsinteraktioner) krävs övervakning, 
genom regelbundna kontroller av PK, av behandlingsintensiteten. Initialt mäts PK 
varje eller varannan dag för att glesas ut till att, när stabila nivåer nåtts, mätas var 4-
6:e vecka (10). 
 
 

P-Protrombinkomplex 
Det finns två olika metoder för P-protrombinkomplex (PK)-analys; Quick’s och 
Owren’s. PK enligt Quick är den vanligaste metoden globalt sett men i Sverige 
används PK enligt Owren’s. PK enligt Quick utvecklades av Armand Quick under 
1930-talet. Metoden mäter funktionen av fibrinogen, protrombin, faktor V, VII och 
X. Nackdelen med Quick’s metod är att den är känslig för interferenser av t.ex. citrat 
och heparin. Både citrat och heparin används som antikoagulationstillsats i provrör 
(11). Heparin används vid behandling av VTE i akut skede (5). Analysresultatet är 
reagens- och instrumentberoende (12). Owren’s metod utvecklades av Paul Owren på 
1950-talet. Genom att tillföra faktor I och faktor V till reagenset fås en analys av 
funktionen av faktor II, VII och X. Detta medför att metoden även kan användas för 
att fastställa en brist på faktor V (11). Metoden är relativt okänslig för interferens 
med heparin pga. av hög spädningsfaktor (1:21). Reagens för Owren’s PT innehåller 
tromboplastin från kanin och bovint serum. I bovint serum finns fibrinogen och 
faktor V medan protrombin (faktor II) och faktor VII och X saknas. P-PK analyseras, 
förutom vid waranbehandling, även vid t.ex. koagulationsutredningar och 
leverutredningar. Tiden för koagulation, vilken mäts i sekunder, räknas om till INR 
(International Normalized Ratio). Referensintervallet är < 1,2 INR . För patienter 
med bl.a. VTE rekommenderas ett terapeutiskt målintervall på 2,5± 0,4 INR medan 
för patienter med bl.a. mekanisk mitralklaffsprotes rekommenderas ett något högre 
terapeutiskt målintervall, 3,0 ± 0,5 INR. Det terapeutiska målintervallet för patienter 
med bl.a. ökad blödningsrisk ligger något lägre, 2,1± 0,3 INR (1, 10, 13). 
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Internationell Normaliserad Ratio - INR 
För att få jämförbara, både nationellt och internationellt, värden arbetade 
världshälsoorganisationen (WHO) på 1980-talet fram en standard där testreultatet 
svaras med INR. I stället för att ange procent eller tid (i sekunder) anges en kvot 
mellan den uppmätta koagulationstiden, KTprov, och koagulationstiden för normal 
plasma, KTnormal. Genom att kvoten korrigeras med en, för det aktuella reagenset, 
specifik korrektionsfaktor, International Sensitivity Index (ISI), fås ett jämförbart 
värde oberoende av vilket reagens som används vid analysen (formel 1) (12).  
 
Formel (1)  INR = KTprov/KTnormal)ISI 

 
 

Antikoagulantia 
För att inte koagulationssystemet ska aktiveras vid provtagning används olika 
tillsatser av antikoagulantia, t.ex. heparin, EDTA eller citrat. Heparin inhiberar 
trombin medan EDTA och citrat komplexbinder Ca2+. Vid koagulationsanalyser 
används normalt blod med tillsats av citrat. Två citratmolekyler komplexbinder en 
kalciumjon. Inbindningen är reversibel och genom tillsats av Ca2+ kan 
koagulationssystemet aktiveras på nytt (14). EDTA-tillsats är vanligare vid 
hematologiska analyser. Varje EDTA-molekyl komplexbinder en kalciumjon. 
Molekylens sex möjliga inbindningsställen ger ett stabilt komplex och en irreversibel 
inbindning (15).  
 
 

Beskrivning av ACL TOP 500 
ACL TOP 500 (Instrumentation Laboratory, Scandinavia) är ett helautomatiskt 
instrument utvecklat för koagulationsanalyser både för rutinanalyser, såsom P-PK 
och P-aktiverad partiell tromboplatstin- (APT)-tid och för analys av specifika 
koagulationsfaktorer, t.ex. protein C. Instrumentet består av en analytisk- och en 
kontrollmodul. Den analytiska modulen (AM) sköter själva analysen (spädning, 
tillsätter reagens, inkuberar etc.) och kan utföra turbidimetriska-, kromogena- samt 
immunologiska mätningar. Kontrollmodulen (KM) driver AM, bearbetar rådata och 
presenterar analysresultatet på en monitor. Systemet är användarvänligt och tillåter 
operatören att sätta upp egna metoder då instrumentet har öppna parameterfiler. 
AM:s provområde rymmer upp till 80 prover, 8 rack om vardera 10 provrör. Dessa 
kan laddas kontinuerligt. Instrumentet har en hög kapacitet och kan analysera 240 P-
PK per timme. Temperaturen i provområdet är den samma som omgivningen, dvs. 
rumstemperatur.  I reagensområdet finns det 24 positioner vilka samtliga är nedkylda 
till 15°C ± 2°C. Varje reagensrack (R1 – R4) har åtta positioner med en 
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omrörningsfunktion i position 1 och 2. I diluentområdet finns det plats för 16 flaskor, 
vilka kan innehålla kalibreringsplasma, kontrollmaterial, diluenter eller 
rengöringsvätska. Prov och reagens aspireras/dispenseras med en provarm respektive 
en reagensarm. Båda armarna har en varsin probe med en nivåmätare (sensor) samt 
en injektionsspruta som rymmer 250 µL. Instrumentet har stöd för Closed Tubes 
Sampling (CTS), vilket tillåter instrumentet att aspirera prov medan röret är förslutet 
med kork. AM:s optiska enhet använder sig av olika våglängder, 671 nm för 
turbidimetriska mätningar, 405 nm eller 671 nm för immunologiska mätningar och 
405 nm för kromogena mätningar (16).  
 
 

Frågeställning 
Prov för analys av PK tas i första hand venöst men även kapillär provtagning kan 
vara ett alternativ. Länsenheten för klinisk kemi på Länssjukhuset i Kalmar 
distribuerar särskilda provtagningsrör med förpreparerad buffert för detta ändamål. 
Till rören ska en bestämd volym blod tas med glaskapillär. Då instrumentet som 
utför PK-analyser har en relativt okänslig sensor krävs en relativt stor mängd prov. 
Detta har medfört att de dubbelprover, som normalt tas för att erhålla ett säkrare 
värde, måste hällas ihop innan centrifugering och analys. Provtagningsrutinen 
medför ett osäkerhetsmoment pga. olika fyllnadsgrad i glaskapillärerna. För att 
erhålla värden mer jämförbara med venöst tagna PK ska en ny provtagningsrutin 
utvärderas. 
 
 

SYFTE 
Syftet med studien var att utföra en utvärdering samt göra en hållbarhetsstudie på en 
ny provtagningsrutin för kapillärt P-PK. Nuvarande metod för kapillärt P-PK samt i 
förekommande fall venösa P-PK, användes som referensmetod (17) . Utvärderingen 
och hållbarhetsstudien baserades på kapillärt tagna prover (100 µL EDTA-blod och 
400 µL citratbuffert) som späddes efter 1, 8 och 24 timmar efter det att provet tagits 
från patienten. Analysering skedde på befintligt instrument (ACL Top 500) med 
turbidimetrisk mätning. 
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MATERIAL OCH METODER 

Provmaterial 
I studien ingick 48 personer varav 33 män och 15 kvinnor. Åldersfördelningen var 
22-88 år med en medianålder på 62 år. 
Kapillära prover (250-500 µL i EDTA-microtainerrör [Becton-Dickinson, Franklin 
Lakes NJ, USA]) samlades in från 43 patienter på hjärtmottagningen på 
Länssjukhuset i Kalmar i samband med att rutinmässiga venösa alternativ kapillära 
P-PK (0-prov, referensmetod) togs. Fem stycken prover togs på friska personer på 
laboratoriet för klinisk kemi på Länssjukhuset i Kalmar.  Genom spädning (1:4) av 
EDTA-blod i citratbuffert (tri-natriumcitrat-2-hydrat p.a.[CAS nr: 6132-04-3], 
natriumdietylbarbiturat [CAS nr 144-02-5] och natriumklorid p.a. [CAS nr 7647-14-
5] pH 7,35) möjliggjordes analys av kapillärt P-protrombinkomplex enligt nuvarande 
provtagningsrutin efter 1, 8 och 24 timmar. Normalproverna analyserades endast 
efter 4 timmar. Till ellermanrör innehållande 400 µL citratbuffert överfördes 100 µL 
helblod med glaskapillär (Blodcaps, Kebo-Lab, Art.nr: 111.395-100). Efter 
centrifugering (Rottina 48RS, Hettich Zentrifugen) vid 2000 g i 10 minuter i 
rumstemperatur analyserades proverna på ACL Top 500 med Owren’s PT (MediRox 
AB, Nyköping, Sverige. Lotnr: GHI 92421, 2011-12).  
 
 

Kvalitetssäkring 
Interna kvalitetskontroller, Normal kontrollplasma (NPK, MediRox AB, Nyköping 
Sverige. Lotnr: GHI 93563, åsatt kontrollvärde: 1,12 ± 0,14 INR) och onormal 
kontrollplasma (OKP, MediRox AB, Nyköping, Sverige. Lotnr: GHI 94191, åsatt 
kontrollvärde: 2,60 ± 0,30 INR) analyserades och godkändes innan analysering av 
prover. Länsenheten för klinisk kemi använder sig av en s.k. länskontroll för att 
säkerställa att metoden ger samma resultat oavsett vilket laboratorium som utför 
analysen. Metoden ingår även i External Quality Assurance in Laboratory medicine 
In Sweden (EQUALIS) kvalitetskontrollsystem, vilket säkerställer att metoden ger 
samma resultat som övriga laboratorium (som använder samma metod) i landet.  
Metoden kalibreras med Svensk nationell kalibrator för protrombinkomplexaktivitet 
(2 ampuller frystorkad plasma med åsatta INR-värden) vid kalibrator- eller 
reagenslotbyte eller vid justering av instrumentet. Kalibratorerna är spårbara till 
WHO:s referensmätningsrutin och till referenstrombolastinet WHO IRP 67/40 via 
RBT 90 (18). 
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Owren’s PT 
Owren’s PT är reagens för protrombinkomplex. Reagenset består av tromboplastin 
från kanin samt serum från nötkreatur. Reagenset har ett överskott av faktor I och V 
och höggradig brist på faktor II, VII och X. Reagenset, som är frystorkat, 
rekonstitueras med 5 mL milliQ-vatten och 5 mL 25 mM CaCl (GHI155-5, MediRox 
AB, Nyköping, Sverige).  

Analysprincip 
Vid analys av kapillära P-PK aspirerar ACL Top 500 50 µL prov vilket överförs till 
en förvärmd (37±0,5°C) kyvett tillsammans med 50 µL Owren’s PT. Vid analys av 
venösa P-PK späder instrumentet plasma med citratbuffert (1:7) innan Owren’s PT-
reagens tillsätts. Ca2+ i reagenset initierar koagulationskaskaden. En koagulometrisk 
mätning med turbidimetrisk detektion bestämmer koagulationens slutpunkt. INR 
beräknas med hjälp av det specifika ISI-värdet (1,137) för reagenset och KTnormal-
värdet (25,4 sekunder) enligt formel 1 (s. 5). 
 
 
Turbidimetrisk mätning 
Tiden det tar för ett plasmaprov att koagulera mäts med turbidimetrisk detektion. 
Med hjälp av förändring av optisk densitet mäts koagelbildningens slutpunkt. 
Metoden bygger på att ljus av en viss våglängd, ACL top 500 använder 671 nm, 
passerar genom plasmaprovet. I provet klyvs fibrinogen till fibrin under inverkan av 
trombin. Fibrintrådarna absorberar en del av det infallande ljuset. Ljusabsorptionen 
ökar i takt med att mängden fibrin i provet ökar. En fotodetektor mäter utgående ljus 
(figur 2). 
 

 
Figur 2 Principen för turbidimetrisk mätning vid koagulationsanalyser på ACL Top 500.  
Infallande ljus (2) med en våglängd på 671 nm från en ljuskälla (1). Ljuset absorberas av 
fibrintrådar i provet (3). Utgående ljus (4) mäts av en fotodetektor (5) (Bild: Marie Österman). 
 

Standardisering 
PK-aktiviteten bestäms genom att jämföra tiden för koagelbildning med motsvarande 
för kalibrator med känd halt PK-aktivitet. PK-aktiviteten uttrycks i INR.  
 



 

 9 

Referensintervall 
Normalområde: < 1,2 INR 
Terapeutiska målintervall: 2-3 INR 
 

Etik 
Samtliga patienter avidentifierades innan bearbetning och redovisning av resultat. 
Försökspersonerna informerades om syftet med studien och upplystes om rätten att 
tacka nej till att delta. 
 
 

Statistik 
Resultatbearbetning i form av statistiska beräkningar så som standardavvikelse (SD), 
variationskoefficient (CV), medelvärde, median och fördelning (20:e resp. 80:e 
percentilen) och spridning (min- resp max-värden) samt diagram (spridningsdiagram 
med regressionslinje, bias- och boxdiagram) utfördes med Microsoft Excel 2003. 
Grubbs test för avvikelser användes för att detektera avvikande värden (0,05 % 
signifikansnivå) (19, 20). 
 
Grubbs test för avvikelser: 
 

Formel 2: ( )
SD

värdemisstänktmedelvärdeZ −
=  
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RESULTAT 
Resultat från analysering av proverna som utgjorde referensmetoden (0-prov) gav en 
variationsvidd på 1,49-3,92 INR. Analysresultat från kapillär P-PK som späddes efter 
1 timme (1) hade en variationsvidd på 1,38-3,41 INR. Resultaten från analys av 
kapillära P-PK spädda 8 timmar (2) efter provtagning visade en variationsvidd på 
1,47 – 4,66 INR. Analysresultat från de kapillära P-PK som späddes efter 24 timmar 
(3) gav en variationsvidd på 1,40 – 5,96 INR. Rådata presenteras i tabell II i bilaga 1.  
 
 
Analysresultat från prover inom referensintervallet (< 1,2 INR) presenteras i tabell I, 
rådata presenteras i tabell IV i bilaga 1. Den relativa medeldifferensen mellan 
referensmetoden och analys efter 4 timmar blev 19,14 % och medelvärdet ökade med 
0,2 INR.  
 
 
 
Tabell I Rådata erhållet vid analysering av prover från friska individer. Samtliga referensprover 
togs som kapillärt P-PK enligt nuvarande provtagningsrutin. Kapillära P-PK med EDTA-
behandlat blod späddes och analyserades efter 4 timmar från dess att provet togs från patienten. 
Försöksperson Referens (INR) 4 timmar (INR) Differens (INR) Differens (%) 
44 1,19 1,33 0,14 11,76 
45 1,03 1,06 0,03 2,91 
46 1,19 1,63 0,44 36,97 
47 1,00 1,27 0,27 27,00 
48 0,97 1,12 0,15 15,46 
Medelvärde 1,08 1,28 0,21 19,14 
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I figur 3 redovisas resultatet från samtliga analysomgångar i boxdiagram. Inuti 
boxarna återfinns 80 % av analysresultaten (10:e respektive 90:e percentilen). De 
vertikala linjerna visar analysresultatens spridning (min- och max-värden). Den 
horisontella linjen i boxen visar medianvärdet. Den horisontella linjen som binder 
samman boxarna visar förändringen av medelvärden mellan de olika 
analysomgångarna. Värden för medel, median, min, max och percentiler redovisas i 
tabell III i bilaga 1. Enligt statistiska beräkningar med Grubbs test för avvikelser 
(bilaga 3) uteslöts ett värde markerat med svart cirkel ovanför box 1. Kryssen (x) 
markerar värden som uteslutits pga. biologiska faktorer.  
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Figur 3 Boxdiagram med 10:e och 90:e percentilen samt min/max-värden. Outliers ses som 
cirklar (○) respektive kryss (×) ovan boxarna. Linjen som binder samman boxarna visar 
förändring av medelvärden mellan analysomgångarna. 0-prov = referensmetod, 1 = kapillärt P-
PK 1 timme, 2 = kapillärt P-PK 8 timmar och 3 = kapillärt P-PK 24 timmar 
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I figur 4 redovisas korrelationen mellan referensmetoden och kapillära P-PK spädda 
efter 1 timme. Determinationskoefficienten, R2 = 0,72 och korrelationskoefficient, 
R= 0,85. Regressionsekvationen med lutningskoefficient och intercept (y = 0,7357x 
+ 0,5412) redovisas i samma figur och i tabell V i bilaga 1.  

y = 0,7357x + 0,5412
R2 = 0,7227
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Figur 4 Spridningsdiagram med regressionslinje. Korrelationsakurvan vid jämförelse av 
kapillärt P-PK (1 timme) och referensmetoden gav ett R2-värde på 0,7227 och ett intercept på 
0,5412, n = 43.  
 
Skillnaden mellan referensmetoden och kapillärt P-PK spätt efter 1 timme är avsatt 
mot referensmetoden och redovisas i figur 5. Den relativa medeldifferensen är 
-6,33 % (tabell V, bilaga 1). Medelvärdet efter 1 timme är 2,72 INR 
(kontrollmetodens medelvärde = 2,69) (tabell III, bilaga 1).  
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Figur 5 Bias plot visar analysresultatens spridning (metodfel) efter analys av kapillärt prov 
spätt efter 1 timme jämfört med referensmetoden. Den relativa medeldifferensen blev -6,33 %, 
n = 43. 

R = 0,85 
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I figur 6 redovisas korrelationen mellan referensmetoden och kapillära P-PK spädda 
efter 8 timmar. Determinationskoefficienten, R2 = 0,47 och korrelationskoefficient, 
R= 0,68. Regressionsekvationen med lutningskoefficient och intercept (y = 07526x + 
0,4641) redovisas i samma figur och i tabell V i bilaga 1.  

y = 0,7526x + 0,4641
R2 = 0,4678
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Figur 6 Spridningsdiagram med regressionslinje. Korrelationsakurvan vid jämförelse av 
kapillärt P-PK (8 timmar) och referensmetoden gav ett R2-värde på 0,4678 och ett intercept på 
0,4641, n = 41. 

Skillnaden mellan referensmetoden och kapillärt P-PK spätt efter 8 timmar är avsatt 
mot referensmetoden och redovisas i figur 7. Den relativa medeldifferensen är 
-10,11 % (tabell V, bilaga 1). Medelvärdet efter 8 timme är 2,54 INR 
(kontrollmetodens medelvärde = 2,69) (tabell III, bilaga 1). 

Bias

-1

0

1

1 2 3 4
Referensmetod (INR)

D
iff

er
en

s 
m

el
la

n 
re

fe
re

ns
m

et
od

 
oc

h 
ka

pi
llä

rt
 P

- P
K

 8
 ti

m
m

ar
 (I

N
R

)

 
Figur 7 Bias plot visar analysresultatens spridning (metodfel) efter analys av kapillärt prov 
spätt efter 8 timmar jämfört med referensmetoden, n= 41.  Den relativa medeldifferensen blev 
-10,11 %.  

R = 0,68 
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I figur 8 redovisas korrelationen mellan referensmetoden och kapillära P-PK spädda 
efter 24 timmar. Determinationskoefficienten, R2 = 0,16 och korrelationskoefficient, 
R= 0,40. Regressionsekvationen med lutningskoefficient och intercept (y = 0,7906x 
+ 0,1614) redovisas också i figur 8 och i tabell V i bilaga 1.  
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Figur 8 Spridningsdiagram med regressionslinje. Korrelationsakurvan vid jämförelse av 
kapillärt P-PK (24 timmar) och referensmetoden gav ett R2-värde på 0,1614 och ett intercept på 
0,6241, n = 35. 
 
 
Skillnaden mellan referensmetoden och kapillärt P-PK spätt efter 24 timmar är avsatt 
mot referensmetoden och redovisas i figur 9. Den relativa medeldifferensen är 
1,59 % (tabell V, bilaga 1). Medelvärdet efter 1 timme är 2,72 INR 
(kontrollmetodens medelvärde = 2,86) (tabell III, bilaga 1).  

Bias

-5

0

5

1 2 3 4
Referensmetod

D
iff

er
en

s 
m

el
la

n 
re

fe
re

ns
m

et
od

 o
ch

 k
ap

ill
är

t 
P-

PK
 2

4 
tim

m
ar

 
Figur 9 Bias plot visar analysresultatens spridning (metodfel) efter analys av kapillärt prov 
spätt efter 24 timmar jämfört med referensmetoden, n= 35.  Den relativa medeldifferensen blev 
1,59 %.   

R = 0,40 
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Kvalitetssäkring - mätosäkerhet  
Spädning med 100 µL glaspipett gav ett medelvärde på 100 ± 6 µL med 
variationskoefficienten (CV) 9,5 % . Spädning med pipettering med automatpipett 
gav ett medelvärde på 83 ± 7 µL, CV = 8,6 %. Spädning med omvänd pipettering 
med automatpipett gav ett medelvärde på 112 ± 10 µL, CV = 8,8 %. Spädning med 2 
x 50 µL glaskapillärer gav ett medelvärde på 92 ± 9 µL, CV = 9,5 %. Rådata 
presenteras i tabell VI – IX i bilaga 2.  
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DISKUSSION 
Analys av PK-aktiviteten är viktig vid uppföljning av behandlingsintensiteten av 
AVK. Behandlingstiden varierar från några månader (vid t.ex. VTE) till livslång 
behandling (vid t.ex. hjärtklaffsprotes). I första hand bör venös provtagning tillämpas 
men för stickrädda personer och hos personer som genom frekvent provtagning blivit 
svårstuckna kan kapillär provtagning vara ett alternativ. Kapillär provtagning ger 
upphov till fler preanalytiska faktorer (t.ex. vävnadsvätska och hemolys), vilka kan 
påverka analysresultatet (1). Vid kapillär provtagning kan analysresultatet påverkas 
av patientens hematokritvärde (21). 
 
I den här studien jämfördes den nuvarande provtagningsrutinen för kapillära P-PK 
med kapillärt taget blod i EDTA-microtainerrör. Den nuvarande provtagningsrutinen 
innebär att 50 µL blod (som tas med glaskapillär) överförs till ett ellermanrör 
innehållande 200 µL citratbuffert. För ändamålet tas dubbelprover. Samtliga prover 
analyserades på ACL Top 500. Dagligen analyseras två kontroller (en inom 
normalintervallet och en inom det terapeutiska målintervallet) för att säkerställa 
provresultaten. För att säkerställa att analysresultatet blir samma oberoende av vilket 
av länets olika avdelningar för klinisk kemi som utför analysen används en s.k. 
länskontroll. För att säkerställa att analysresultaten blir jämförbara med andra 
laboratorier runt om i landet ingår länsenheten för klinisk kemi i Kalmar i EQUALIS 
kontrollsystem.  
 
Tidigare studier utförda av EQUALIS expertgrupp för koagulation har visat att PK är 
stabilt i fem timmar i EDTA (22). Horstis studie visar att protrombinaktiviteten är 
stabil i upp till sex timmar i EDTA (11). Utifrån behovet av ett relativt stort 
tidsintervall från och med det att provet har tagits från patienten och till dess att 
provet anländer till laboratoriet bestämdes att proverna skulle spädas i citrat efter 1, 8 
och 24 timmar.  
 
Kapillär provtagning är tidskrävande. De flesta försökspersoner upplevde att det tog 
lång tid. Jämfört med den gällande provtagningsrutinen krävs en större mängd blod, 
250 µL mot nuvarande 100 µL. I flertalet av proverna sågs en svag hemolys men då 
metoden är relativt okänslig för interferens av hemolys anses detta inte vara en 
nackdel. Kapillära P-PK tas till största delen på patienter som står på AVK-
behandling. Dessa patienter har ett mer lättflytande (tunnare) blod vilket underlättar 
och förkortar provtagningstiden. På patienter från barn-, förlossnings- och 
neonentalklinikerna tas i regel prov från perifer venkateter, vilket bidrar till att 
ändrad provtagningsrutin inte orsakar olägenheter för patienten.  
 
Vid spädning användes till i de flesta spädningarna 100 µL glaskapillärer, vilka 
enligt statistisk beräkning gav mest exakt volym (100 ± 6 µL). Då blodvolymen i 
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några av EDTA-microtainerrören blev för låg späddes i stället 75 µL blod i 300 µL 
citratbuffert. Detta gjordes med hjälp av 50 µL respektive 25 µL glaskapillärer. Detta 
gav förmodligen avvikelser på spädningsfaktorn, vilket kan förklara en del av de 
spridda värdena.  
 
För att möta behovet att kapillärt tagna P-PK (i EDTA microtainerrör) inom 
normalområdet gjorde en mindre studie, vilken endast omfattade fem 
försökspersoner. Kapillärt taget EDTA-blod späddes med citratbuffert och 
analyserades efter 4 timmar. Erhållna värden jämfördes med referensmetodens 
värden (tabell I). Medelvärdet mellan referensmetoden och kapillärt P-PK (4 timmar) 
ökade med 0,2 INR och medeldifferensen blev 19,14 %. Framför allt är det ett enskilt 
prov som bidrar till ökningen (1,19 respektive 1,63 INR) vilket kan bero på felaktig 
spädningsfaktor. Samtliga normalprover (referensmetod) togs kapillärt.  
 
Erhållna värden från analyser utförda efter 1 timme, 8 respektive 24 timmar 
jämfördes med referensmetodens värden. Medelvärdet mellan referensmetod och 
kapillärt P-PK 1 timme ökade med 0,03 INR, för kapillärt P-PK 8 timmar minskade 
värdet med 0,15 INR med för kapillärt P-PK 24 timmar ökade INR-värdet (0,17 
INR) återigen (tabell III i bilaga 1).  

 
Korrelationsanalyserna för respektive kapillära P-PK 1, 8 och 24 timmar jämfört med 
referensmetod visar inget linjärt samband mellan de två metoderna (korrelations-
koefficienter presenteras överskådligt i tabell V i bilaga 1) vilket var överraskande då 
tidigare studier har visat god korrelation (22). Till skillnad mot den studien 
analyserades inte proverna direkt efter det att de späddes i citrat utan de fick vänta på 
analysering i upp till 2 timmar. Anledningen till detta är att proverna inte samlades in 
i nära anslutning till laboratoriet.  
 
 
Boxdiagrammet i figur 3 visar tydligt att den övervägande delen (80 %) av de 
ingående analyserade kapillära P-PK är stabila i upp till 8 timmar medan 
fördelningen av analyssvar (10:e respektive 90:e percentilen) vid analysering efter 24 
timmar ökar.  
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Skillnaderna mellan referensmetoden och kapillärt P-PK i EDTA-microtainerrör, 
spätt efter 1, 8 respektive 24 timmar, avsatta mot referensmetoden gav relativa 
medeldifferenser på -6,33 % för 1 timme, -10,11 % för 8 timmar och 1,59 % för 24 
timmar. Detta tyder på att hållbarheten för PK försämras efter 8 timmar. Spridningen 
på värdena blev både högre och lägre efter 24 timmar vilket visar sig genom att den 
relativa differensen blev låg (1,59 %) mellan de olika metoderna. Överlag tycks de 
flesta proverna få lägre resultat än jämfört med referensmetoden. Endast ett fåtal fick 
kraftigt ökade värden, dock ses inget samband utifrån det ursprungliga INR-värdet.  
 
Hos en försöksperson (nr 29), vilken behandlades med AVK, sågs kraftigt förhöjda 
värden. Referensprovet gav ett värde på 3,37 INR, analys av EDTA-behandlat blod 
gav vid en första analys ett värde på 9,16 INR och efter omkörning erhölls 8,51 INR 
(medelvärde 8,83 INR). Analysen efter 8 timmar visade ett lägre värde (5,73 INR) 
för att vid analys efter 24 timmar åter igen visa ett högre värde (8,23 INR). 
Försökspersonens analyssvar uteslöts sedermera som en outlier på grund av 
biologiska faktorer. Referensprovet togs kapillärt enligt nuvarande provtagningsrutin 
och då kapillära P-PK även i fortsättningen kommer att tas är det av stor vikt att det 
görs en utredning för att diagnostisera eventuell defekt i koagulationssystemet. 
Eftersom försökspersonen avidentifieras innan resultatbearbetning kan ej någon 
slutsats om vad som orsakat de avvikande värdena i dagsläget dras. Ytterligare ett 
värde (försöksperson nr 37) uteslöts som outlier med hjälp av Grubbs test. 
Referensprovet gav 2,16 INR medan analys efter 1 timme gav ett värde på 5,14 INR. 
Analysresultat efter 8 respektive 24 timmar visade mer normala värden (1,96 
respektive 1,98 INR). Det felaktiga värdet tros bero på felaktig spädningsfaktor. 
Inget synligt koagel observerades. 
 
Under de senaste 50 åren har patienter som drabbas av t.ex. VTE, förmaksflimmer 
eller som har fått en pacemaker eller hjärtklaffsprotes behandlats med AVK. Inom en 
snar framtid kan dessa personer komma att behandlas med läkemedel som inhiberar 
trombin (ex. Dabigatran) eller faktor Xa (ex. Rivaroxaban). De nya läkemedlen kan 
komma att medföra ett minskat behov av övervakning vilket leder till minskat behov 
av kapillär provtagning för P-PK (23). 
 
Då upptagningsområdet för laboratoriet för klinisk kemi på Länssjukhuset är stort 
och det kan ta upp till 36 timmar att provet anländer till laboratoriet finns det ett 
behov av en provtagningsrutin som medger längre hållbarhet än vad kapillärt EDTA-
behandlat blod gör. Då metoden för P-PK-analys (Owren’s PT) inte är känslig för 
heparin (< 1 IE/mL ofraktionerat heparin och < 2 IE/mL lågmolekylärt heparin) vore 
det intressant att se hur utfallet av en liknande studie skulle se ut om tillsats av 
litium-heparin används i stället för EDTA.  
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SLUTSATS 
Protrombinkomplexaktivitet är stabil i EDTA-microtainerrör i upp till åtta timmar. 
Dock kan stabiliteten inte garanteras hos individer med t.ex. hereditära 
koagulationsfaktorrubbningar. Dessa individer bör utredas ytterligare om ingen känd 
diagnos finns. 
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BILAGA 1 
Tabell II Rådata erhållet vid analys av referensprov (n = 43) samt av EDTA-behandlade 
kapillära P-PK vid 1 (n = 43), 8 (n = 41) samt 24 timmar (n = 35 ).  Samtliga värden anges i INR. 
Försöksperson Ålder Kön Referensmetod 1 timme 8 timmar 24 timmar 
1 51 M 1.94 1.91 1.75 1.79 
2 79 M 3.92 3.16 3.29 x 
3 73 M 2.33 2.23 2.23 x 
4 62 M 2.77 2.48 2.33 2.36 
5 72 M 2.84 2.61 2.47 x 
6 65 M 3.19 3.07 2.89 3.09 
7* 41 K 2.32 2.32 2.71 x 
8 51 M 3.25 3.02 2.74 2.82 
9 65 M 1.86 1.73 1.70 x 
10 75 M 3.64 3.07 2.75 x 
11 82 M 3.22 2.64 2.48 2.48 
12 76 M 2.28 2.12 1.89 1.89 
13 62 M 2.31 2.26 2.02 2.09 
14 80 M 2.07 1.73 2.01 1.75 
15* 30 K 3.44 3.25 2.93 2.60 
16 73 K 2.63 2.40 2.27 1.81 
17 53 M 2.38 2.15 1.86 2.06 
18 55 M 3.29 2.97 2.63 2.87 
19 47 M 3.54 3.24 x 3.28 
20 69 M 2.96 2.91 2.53 2.67 
21 78 M 3.02 2.93 2.67 5.10 
22* 22 M 1.49 1.38 1.57 1.40 
23 62 M 1.91 1.72 1.57 1.47 
24* 81 K 2.27 2.21 2.14 2.13 
25 65 K 3.16 2.88 2.69 2.53 
26 70 M 2.86 2.74 2.53 2.60 
27 46 M 3.33 3.24 2.84 3.03 
28 83 M 1.83 1.79 1.66 5.96 
29* 39 M 3.37 8.83 5.73 8.23 
30 72 M 2.79 2.67 2.51 3.26 
31 54 K 3.26 2.51 2.54 x 
32 77 M 3.30 3.04 2.85 2.60 
33* 40 K 2.05 2.41 1.96 2.26 
34 51 M 3.26 2.49 4.66 5.69 
35 60 K 2.93 2.82 2.85 4.97 
36 59 M 2.57 2.40 4.20 3.26 
* = referensprov är kapillärt taget 
x = analysresultat saknas p.g.a. för liten blodvolym i EDTA-microtainerrör 
K = kvinna 
M = man 



 

 

Tabell II fortsättning 
Försöksperson Ålder Kön Referensmetod  1 timme 8 timmar 24 timmar 
37 64 M 2.16 5.14 1.96 1.98 
38 61 M 2.49 2.83 x x 
39 60 K 2.22 3.41 1.97 2.10 
40 68 M 2.22 2.15 2.02 1.95 
41 72 K 3.10 2.70 3.23 2.63 
42 41 M 2.09 1.97 3.02 2.02 
43 88 M 1.61 1.51 1.47 1.43 
 
Tabell III för median, medel, percentiler (10, 25, 50, 75 och 90:e) samt minimum och maximum. 
Samtliga värden anges i INR.  

 Referensmetod (0) Kap 1 h (1) Kap 8 h (2) kap 24 h (3) 
Antal (n) 42 41 40 34 
Median 2.77 2.61 2.51 2.53 
Medelvärde 2.69 2.72 2.54 2.86 
Skillnad jämfört 
med referensmetod 0 0,03 -0,15 0,17 

Percentiler     
10:e 1.92 1.74 1.70 1.77 
25:e 2.22 2.18 1.97 2.00 
50:e 2.77 2.61 2.51 2.53 
75:e 3.24 3.00 2.84 3.06 
90:e 3.36 3.24 3.23 5.05 
     
MAX 3.92 3,41 4,66 5,96 
MIN 1.49 1.38 1.47 1.40 
 
 
Tabell IV Rådata vid analys av P-PK inom referensintervall (< 1,2 INR). Som referensmetod 
användes provtagningsrutin enligt gällande metod, samtliga prover analyserades på ACL Top 
500. n= 5. K = kvinna.  

Försöksperson Ålder Kön Referensmetod (INR) 4 timmar (INR) 
44 47 K 1.19 1.33 
45 43 K 1.03 1.06 
46 37 K 1.19 1.63 
47 59 K 1.00 1.27 
48 56 K 0.97 1.12 
 
 



 

 

Tabell V Resultatöversikt för jämförelse med mätresultat erhållna vid analys av kapillärt 
EDTA-behandlat blod och mätresultat erhållna efter analys av referensprov. De relativa 
differenserna utgörs av medelvärden och anger skillnaden i % jämfört med referensmetoden.  

 R2 R Intercept Lutningskoefficient Relativ differens 
1 timme 0,7227 0,85 0,5412 0,7357 -6,33 %  
8 timmar 0,4678 0,68 0,4641 0,7526 -10,11 % 
24 timmar 0,1614 0,40 0,6241 0,7906 1,59 % 



 

 

BILAGA 2 
Tabeller - mätosäkerhet 
 
Tabell VI Kontroll av mätosäkerhet vid pipettering (100 µL) med automatpipett (Eppendorf 
reference 10-100 µL), n=8.  

Vikt (g) utan blod Vikt (g) med blod Mängd blod (g) 
2,66 2,74 0,08 
2,63 2,72 0,09 
2,62 2,70 0,08 
2,64 2,72 0,08 
2,64 2,71 0,07 
2,62 2,71 0,09 
2,62 2,70 0,08 
2,62 2,71 0,09 
Medelvärde (g)  0,083 
SD (g)  0,007 
CV ( %)  8,571 
 
Tabell VII Kontroll av mätosäkerhet vid omvänd pipettering (100 µL) med automatpipett 
(Eppendorf reference 10-100 µL), n = 6. 
Vikt (g) utan blod Vikt (g) med blod Mängd blod (g) 
2,62 2,73 0,11 
2,65 2,75 0,10 
2,60 2,71 0,11 
2,63 2,74 0,11 
2,61 2,72 0,11 
2,59 2,72 0,13 
Medelvärde (g)  0,112 
SD (g)  0,010 
CV ( %)  8,805 
 
Tabell VIII Kontroll av mätosäkerhet vid pipettering med 100 µL glaskapillär, n = 7. 

Vikt (g) utan blod Vikt (g) med blod Mängd blod (g) 
2,66 2,77 0,11 
2,63 2,73 0,10 
2,60 2,70 0,10 
2,60 2,70 0,10 
2,64 2,73 0,09 
2,64 2,74 0,10 
2,63 2,73 0,10 
Medelvärde (g)  0,100 
SD (g)  0,006 
CV ( %)  5,774 



 

 

 
Tabell IX Kontroll av mätosäkerhet vid pipettering med 2 x 50 µL glaskapillärer, n = 8. 
Vikt (g) utan blod Vikt (g) med blod Mängd blod (g) 
2,63 2,72 0,10 
2,63 2,71 0,08 
2,61 2,72 0,11 
2,62 2,71 0,08 
2,60 2,70 0,09 
2,61 2,71 0,10 
2,60 2,69 0,08 
2,60 2,69 0,09 
Medelvärde (g)  0,092 
SD (g)  0,009 
CV ( %)  9,484 
 



 

 

BILAGA 3 
 
Beräkningar 
 
Beräkningar för försöksperson nr 37 (formel 2) 
Medelvärde = 2,81 
Misstänkt värde = 5,14 
Standardavvikelse = 1,56 
Antal värden (n) = 4 
Tabellvärde för Grubbs test = 1,48 
 

Z = ( ) 49,1
56,1

14,581,2
−=

−  

Gtab = 1,48 
Gber = 1,49 
 
Gber > Gtab  -> värdet (5,14) kan uteslutas som ett avvikande värde (outlier) enligt 
Grubbs test eftersom det beräknade värdet (1,49) är högre än tabellvärdet (1,48).  
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