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SAMMANFATTNING 

Lipider är en viktig energikälla och olösliga i vatten. De transporteras med hjälp av 

lipoproteiner ut till kroppens celler. Exempel på lipoproteiner är low density lipoproteins 

(LDL) och high density lipoproteins (HDL). LDL och HDL kan delas in i sju respektive 

tio subklasser beroende på storlek. Det har visat sig att en stor andel små LDL-partiklar i 

blodet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Trots normal total-LDL koncentration kan 

stor andel små LDL-partiklar finnas i blodet.  

 

Med hjälp av ett nytt analysinstrument, Lipoprint
®

 System, kan koncentrationen på total-

LDL och HDL samt deras subklasser bestämmas. Utifrån fyra olika studier, med 

jämförelse mellan prover från diabetiker och icke-diabetiker, fastande och icke-fastande, 

frysta och icke-frysta prover samt prover innehållande EDTA respektive litiumheparin, 

har instrumentets användningsområde och kapacitet utvärderats.    

 

Instrumentet använder sig av vertikal elektrofores för att storleksseparera 

lipoproteinerna. Speciella resultatgrafer redovisar koncentrationen på subklasserna för 

LDL respektive HDL.  

 

Resultaten på proverna från diabetiker och icke-diabetiker skiljde sig åt för LDL-analys. 

Diabetikerna hade högre koncentration på de små LDL-partiklarna jämfört med icke-

diabetiker. Precisionen var god för instrumentet då kontrollerna uppvisade nästan 

identiska resultat. För optimalt resultat ska EDTA-plasma användas.   

 

Instrumentet Lipoprint
®
 System skulle kunna användas som ett komplement till övriga 

analysmetoder inom sjukvården för att kunna förebygga hjärt-kärlsjukdom.  



 

 

ABSTRACT 

Lipids are an important storage of energy in the body. They are insoluble in water 

and require help with transport to the body cells in form of lipoproteins. Examples of 

lipoproteins are low density lipoproteins (LDL) and high density lipoproteins (HDL). 

LDL and HDL are divided in seven and ten subclasses, according to size and density. 

It has been shown that people with large proportion of small LDL-particles in blood 

have a higher risk of getting cardiovascular diseases. Although with a normal 

concentration of total-LDL there can be a higher percentage of small LDL in the 

blood.  

 

With a new analytical instrument, Lipoprint
®
 System, the concentration of total-LDL 

and HDL together with their subclasses can be determined. The instrument uses 

vertical electrophoreses to separate the lipoproteins based on sizes. Special results 

graph shows the concentration of the subclass of the lipoproteins.  

 

In four different studies the capacity and use of the instrument was evaluated. Frozen 

and non-frozen samples and samples with EDTA and lithium heparin were 

compared. A comparison between samples from diabetic and non-diabetic patients 

and fasted and non-fasted healthy subjects was done.  

 

The diabetes patients had higher proportion of small LDL-particles compared with 

the non-diabetic subjects. The precision of the instrument was good when the 

controls showed almost identical results. For an optimal result, samples with EDTA 

as anticoagulants may be advantageously used.   

 

The Lipoprint
®
 System could be a complement to current diagnostic methods as a 

tool for early detection of risk for cardiovascular disease. 
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INTRODUKTION 

Lipider 

Lipider är ett samlingsnamn för bland annat triglycerider, kolesterol och fosfolipider. 

Lipider är en viktig energikälla för kroppens alla celler. De är uppbyggda av kol- och 

väteatomer. Det största intaget av lipider sker via födan i form av triglycerider. 

Triglycerider består av tre fettsyror på en glycerolmolekyl. I magen och övre delen 

av tunntarmen finns enzymet lipas som spjälkar triglycerider till fria fettsyror och 

monoglycerider. Då lipider är olösliga i vatten bildas stora lipiddroppar i magen och 

för att lipas ska kunna spjälka lipiddroppen måste den brytas ner till mindre droppar 

så att enzymet lättare får kontakt med ytan. Denna process kallas för emulgering. För 

att lipaset ska kunna binda in till lipidens yta krävs proteinet colipas som fungerar 

som co-faktor. För att påskynda nedbrytningen ännu mer bildas så kallade miceller. 

Dessa består av gallsalter, fettsyror, monoglycerider och fosfolipider som är 

sammanfogade med varandra med den polära ytan vänd utåt och den opolära ytan 

vänd inåt. Inuti micellen finns kolesterol och fettlösliga vitaminer (1). 

 

Micellers funktion är att brytas ner och byggas upp för att upprätthålla en jämn 

koncentration av fria fettsyror och monoglycerider som finns fritt. De fria fettsyrorna 

och monoglyceriderna från nedbrytningen av lipiddroppen och från micellen kan 

med hjälp av diffusion passera genom tarmens epitelcellager. Väl igenom 

epitelcellagret återsyntetiseras fettsyrorna och monoglyceriderna i endoplasmatiska 

retikulumet (ER) till en emulsionsdroppe som nu kallas för chylomikron (1).  

 

Chylomikroner kan bestå av triglycerider, kolesterol, fosfolipider och fettlösliga 

vitaminer som alla genomgått samma syntes. Chylomikronerna frisläpps till 

lymfatiska kapillärer och ut i lymfkärlen och vidare ut till kroppens alla celler (1). 

Det bryts sedan ner av lipoproteinlipas (triglyceridnedbrytande enzym) i blodkärlen 

(2).  

 

Kolesterol 

Kolesterol kan både tillverkas i kroppen och tillföras via födan framför allt via 

animaliskt fett. Kolesterol som inte absorberas av kroppen utsöndras via avföringen. 

Nästan alla celler i kroppen kan tillverka lite kolesterol främst för egen användning 

till eget membran. Kolesterol är en viktig byggsten bland annat i cellmembran, 

gallsalter och steroidhormoner. Levercellerna absorberar kolesterol och utsöndrar det 

till gallan som leder det vidare till tarmen där lite av kolesterolet kommer att gå 

tillbaka till blodet och resten utsöndras via avföringen (1). 

 

Levern är det organ som styr kolesterolhomeostasen. Detta sker genom att tillföra 

kolesterol till blodet och reabsorbera det vid ökad koncentration och överföra det till 

gallan. Regleringen påverkas av ökat födointag då kolesterol hämmar enzymet 3-

hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reduktas (HMG-CoA reduktas) som måste vara 

aktivt för att hålla en jämn koncentration av kolesterol. När kolesterolnivån reduceras 
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från födan och kolesterolkoncentrationen i plasma minskar stimuleras enzymet till 

aktivitet av levercellerna (1).  

 

Ett ökat intag av kolesterol kan ställa till med allvarliga problem. Höga 

kolesterolkoncentrationer i plasma kan leda till ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar; hjärtattack, stroke och andra hjärtskador. Fler faktorer såsom miljö 

och fysiologiska faktorer kan också påverka kolesterolkoncentrationen. Även 

läkemedel kan påverka upptag/utsöndring av kolesterol. De kan hämma den 

metaboliska vägen genom inhibition av enzymer som är aktiva vid kolesterolsyntes i 

lever eller interferera med tarmens absorption av kolesterol till gallan (1).  

 

Lipoproteiner 

Kolesterol kan cirkulera i blodet med hjälp av lipoproteiner då de inte är lösliga i 

vatten. Exempel på lipoproteiner är chylomikroner, very low density lipoproteins 

(VLDL), intermediate density lipoproteins (IDL), low density lipoproteins (LDL) 

och high density lipoproteins (HDL) (1). LDL är rikt på kolesterol och 

huvudtransportör av detta ut till kroppens alla celler. Ungefär 80 % av all kolesterol 

som transporteras i kroppen sker med hjälp av LDL (2). LDL binder in till specifika 

LDL-receptorer på cellerna och tas upp via endocytos (1). HDL är rikt på 

fosfolipider och protein (2) och fångar upp överflödigt kolesterol från celler och 

transporterar tillbaka det till levern. Levern transporterar det vidare till gallan där 

gallsalter bildas. HDL överför även kolesterol till endokrina celler för tillverkning av 

steroidhormoner. LDL klassas som det ”dåliga” LDL-kolesterolet då denna ökar 

plasmakolesterolkoncentrationen i artärer och kan vara en bidragande orsak till ökad 

risk för hjärt- och kärlsjukdomar (1). IDL, även kallad MID, bildas vid 

omvandlingen av VLDL till LDL. Chylomikroner och VLDL är båda triglyceridrika 

partiklar. VLDL syntetiseras i levern och fungerar som triglyceridtransportör till 

kroppens celler även mellan måltider för att upprätthålla en konstant koncentration. 

VLDL bryts ner på samma sätt som chylomikroner och bildar LDL (2).  

 

De olika lipoproteinerna har olika storlek och kan på så sätt lätt separeras, klassiskt 

med hjälp av ultracentrifugering (3) men också med hjälp av elektrofores. 

Chylomikronerna är 75-100 nm och störst av lipoproteinerna. VLDL är 25-80 nm, 

IDL 27-35 nm, LDL 21,8-27,5 nm och HDL är 7,2-12,9 nm och minst.  

 

Lipoprotein LDL består av sju subklasser som också kan separeras med elektrofores 

avseende storlek; LDL-1 till LDL-7. LDL-1 och LDL-2 benämns som stora LDL-

partiklar medan LDL-3 till LDL-7 benämns som små LDL-partiklar (4). På liknande 

sätt kan HDL delas in i tio subklasser; HDL-1 till HDL-10, och fördelas i stora, 

medelstora och små HDL-partiklar. HDL-1 till HDL-3 ingår i stora HDL-partiklar, 

HDL-4 till HDL-7 ingår i medelstora HDL-partiklar och HDL-8 till HDL-10 bedöms 

som små HDL-partiklar. De stora och medelstora HDL-partiklarna anses minska 

risken för hjärt- och kärlsjukdom och fungera som skyddare medan hög andel av de 

små HDL-partiklarna kan utgöra en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (5).    

 

Höga nivåer av LDL subklasserna LDL-3 till LDL-7 bedöms ofta vara en riskfaktor 

för hjärt- och kärlsjukdom då de lättare kan tränga in i kärlväggen och binda in till 
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LDL-receptorer (3). LDL är heterogena och uppvisar skillnader mellan subklasserna 

på bland annat storlek, densitet och kemisk sammansättning (6). De med risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar kan ibland ha normal eller låg total-LDL koncentration (3). 

Detta gör det viktigt att kunna analysera subklasserna. Det är inte bara 

koncentrationen som är viktig att observera utan också partikelstorleken för 

respektive subklass. Det har visat sig att det är tre till sju gånger större risk att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdom om man har små LDL-partiklar samtidigt som 

låga HDL-koncentrationer och ökad koncentration av triglycerider (7).     

 

 

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus är ett sjukdomstillstånd som orsakar nedsatt eller ingen 

insulinproduktion. Detta medför att omsättningen av lipider, kolhydrater och 

proteiner i kroppen påverkas. Diabetes mellitus delas in i två huvudgrupper; typ 1 

och typ 2. Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom där β-cellerna i pankreas är 

påverkade och leder till att insulinproduktionen upphör. Typ 2 diabetes debuterar 

ofta efter 35 års ålder och dessa patienter har en kvarvarande men otillräcklig 

fungerande insulinproduktion. Det är cellerna som binder insulin som utvecklat en 

resistens. En otillräcklig insulinnivå i kroppen kan leda till lipidrubbningar och 

hyperglykemi. Detta ses framför allt med ökad VLDL-produktion och sänkt HDL-

koncentration, då enzymet lipoproteinlipas inaktiveras vid sänkt 

insulinkoncentration. För att kontrollera insulinnivån i kroppen sker regelbundna 

kontroller av bland annat glukoskoncentrationen i blodet samt koncentrationen av de 

olika lipiderna i blodet hos patienter med diabetes (8).   

 

Det har visat sig att risken för hjärt- och kärlsjukdomar är ökad för personer med typ 

2 diabetes (9). En orsak till detta kan vara att de har en benägenhet att bilda små 

LDL-partiklar. Dessa LDL-partiklar ökar i sin tur risken för hjärt- och kärlsjukdom 

(7).  

 

Det samband som finns mellan diabetes och hjärt- och kärlsjukdom är det så kallade 

metabola syndromet. Det är en rubbning i ämnesomsättningen som bidrar till 

lipidrubbningar, bukfetma, nedsatt insulinkänslighet och högt blodtryck. Alla dessa 

symtom leder i sin tur till en ökad risk för åderförkalkning. Personer med diabetes 

typ 2 har också en tendens att frisläppa extra von Willerbrandfaktorer som deltar i 

koaguleringen av blod. Detta medför en ökad risk för blodproppsbildning jämfört 

med icke-diabetiker (10). Den behandling som är rekommenderad är ändrade 

kostvanor med minskat intag av de mättade fettsyrorna och ökat intag av de enkel- 

och fleromättade fettsyrorna som sänker LDL-nivån. Även viktminskning är 

rekommenderad för personer med övervikt. Reduktion av vikten sker främst med 

ökad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet minskar triglyceridkoncentrationen samt ökar 

HDL-nivån (11).  

 

En minskning av total-LDL koncentrationen har visat sig kunna minska risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar. Problemet med att hitta dessa personer med ökad risk, är 

att deras totala LDL-koncentration kan vara normal. Vid rutinanalys utmärker de sig 

inte. Typ 2 diabetiker har ofta dyslipidemi som gör att koncentrationerna av 
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triglycerider och HDL är låga. Men de har ofta en högre koncentration av små LDL-

partiklar (9).  

 

Analysinstrumentet  

Olika lipoproteiner samt subklasserna som finns hos LDL och HDL kan separeras 

med instrumentet Lipoprint
®
 System från Quantimetrix Corporation (Manhattan, 

USA). Detta sker med hjälp av vertikal elektrofores. Tillhörande gelrör används 

under separationen (12). Det finns två kit och olika typer av analys; LDL-analys och 

HDL-analys. Vid LDL-analys studeras de olika subklasserna av LDL; LDL-1 till 

LDL-7 och vid HDL-analys studeras subklasserna av HDL; HDL-1 till HDL-10.  

 

Gelrören består ursprungligen av tre olika geler, varav en tillsätts separat 

(loadinggel). Huvuddelen av gelrören består av separationsgel innehållande 

polyakrylamid. Separationsgelen separerar lipoproteinerna efter storlek. Ovanför 

separationsgelen ligger stackinggelen. Den koncentrerar lipoproteinerna innan 

separation. Polyakrylamiden i separationsgelen möjliggör separation av 

lipoproteinerna (13). Det är olika loadinggeler till LDL- och HDL-analyserna. 

Loadinggelen till LDL-analysen innehåller färgämnet Sudan Black (6). Loadinggelen 

till HDL-analysen innehåller Sudan Black och Coomasie Blue. Sudan Black binder 

in till kolesterol i lipoproteinerna och synliggör dem efter elektrofores (12, 14). 

Coomasie Blue binder in till andra proteiner bland annat albumin (13). Loadinggelen 

och provet får polymerisera vid belysning av medföljande lysrör innan elektrofores 

(12).  

 

Vid elektroforesen vandrar lipoproteinerna från katod (-) till anod (+) (6) och 

storlekssepareras. Vid LDL-analys kommer HDL (som sambestäms men utan 

subklasser) att vandra snabbast och längst då HDL är minst av lipoproteinerna (15). 

VLDL kommer att vandra långsammast. Vid HDL-analys kommer albumin att 

vandra snabbast.   

 

Efter avslutad elektrofores vilar gelrören i minst 30 min (max 2 h) innan de scannas. 

Blåa band kommer att ses i gelrören. På ungefär 95 % av alla LDL-analyser kan 

VLDL-bandet bli U-format (figur 1, gelrören till vänster). Detta återgärdas med så 

kallad ”rimming”. Detta beror på att bandet fastnat mot glaset på grund av VLDL:s 

struktur och U-formats. Genom att försiktigt föra ner rimming-nålen längs kanten på 

rörets insida kan man sakta följa VLDL-bandet runt i röret. Bandet lossnar då och 

blir rakt (figur 1, gelrör till höger) (16).    
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Figur 1. Gelrör (till vänster) efter avslutad elektrofores av LDL-fraktion. Gelrör (till höger) efter 

utförd rimming (foto Emelie Odnell).  
 

Scannerprogrammet Scan Wizard Pro icon scannar av rören. Färgintensiteten 

används för beräkning av koncentrationen. Beräkningsprogrammet Lipoware LDL 

Research Use Only eller Lipoware HDL Research Use Only, beroende på om man 

analyserar LDL- eller HDL-fraktioner, används för koncentrationsbestämning av 

lipoproteinernas subklass. Lipoware är en mjukvara från Quantimetrix som ingår i 

Lipoprint
®
 Systemet. Programmet sätter VLDL-bandet som elektroforesens mobilitet 

(Rf) till 0,00 och HDL-bandet (Rf) till 1,00 (figur 2) (12).   

  

 
Figur 2. Separationen av lipiderna i ett gelrör samt Rf-värdet från LDL-analys. 
 

Med plasmakolesterolkoncentrationen i mg/dL för varje prov multiplicerar 

programmet arean i % under varje kurva med kolesterolkoncentration och 

koncentrationen för varje band redovisas med hjälp av en resultatgraf (figur 3) samt 

ett exceldokument (12). I resultatgrafen färgas de olika fraktionerna i olika färger för 
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enklare tolkning av resultatet. För att resultatet ska bedömas som godkänt ska 

VLDL-området bara innehålla en topp och vara lätt förskjuten åt vänster. Även 

toppen i MID-C ska vara lätt förskjuten åt vänster. Dessa två toppar utgör ett cut-off 

värde och ska överrensstämma med varandra för att de övriga topparna inte ska bli 

förskjutna och ge missvisande resultat. Området LDL-1 och LDL-2 redovisas som 

gul-orangea toppar som ska ligga under 57 respektive 30 mg/dL. Om fraktionerna 

LDL-3 till LDL-7 finns representerat i provet redovisas dessa som röda toppar. 

Området för LDL-3 till LDL-7 ska normalt vara så nära noll som möjligt. 

Koncentrationen för LDL-3 ska inte överskrida 6 mg/dL och LDL-4 till LDL-7 ska 

vara ≤ 0 mg/dL. HDL-toppen redovisar en grön topp där koncentrationen bör vara 

över 40 mg/dL (12). 

 

       
Figur 3. Exempel på en resultatgraf från analys av LDL-fraktion från en frisk person (från egen 

analys).  
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SYFTE 

Syftet med arbetet var att utvärdera två analyskit med det nya analysinstrumentet 

Lipoprint
®
 System. Fraktioner och subfraktioner av lipoproteiner från VLDL till 

HDL analyserades på LDL-kit och subfraktioner av HDL analyserades med HDL-kit. 

För att utvärdera användningsområdet inom sjukvården med Lipoprint gjordes en 

jämförelse mellan rutinanalys av lipidstatus och med Lipoprint
®
 System på 

diabetiker och icke-diabetiker. Vidare jämfördes fastande och icke-fastande prover, 

frysta och icke-frysta prover samt EDTA-plasma och litiumheparin-plasma för 

analys av användningsområde med Lipoprint. 

 

 

Lipoprint
®
 System. LDL subfraktion-kit 

 Studie Ia – Jämföra resultatgraf för LDL-analys mellan prover från 

diabetespatienter med prover från icke-diabetiker. 

 Studie II – Jämföra resultatgraf från LDL-analys mellan fastande och icke-

fastande prover. 

 Studie IIIa – Jämföra resultat från LDL-analys mellan frysta och icke-frysta 

prover. 

 Studie IVa – Jämföra resultat från LDL-analys mellan EDTA-plasma och 

litiumheparin-plasma. 

 

Lipoprint
®
 System. HDL subfraktion-kit 

 Studie Ib – Jämföra resultatgraf för HDL-analys mellan prover från 

diabetespatienter med prover från icke-diabetiker. 

 Studie IIIb – Jämföra resultat från HDL-analys mellan frysta och icke-frysta 

prover. 

 Studie IVb – Jämföra resultat från HDL-analys mellan EDTA-plasma och 

litiumheparin-plasma. 
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MATERIAL OCH METOD 

Provmaterial 

Plasma från K2-EDTA- rör eller serum där blodproven centrifugerats (1999 x g, tio 

minuter, 20 °C) och frusits i -70 °C. Den totala plasmakolesterolkoncentrationen, 

totala LDL-kolesterol och HDL-kolesterolkoncentrationen analyserades på 

instrumentet Vitros 5,1 FS (Ortho-Clinical Diagnostics). Totalt analyserades 64 

EDTA-plasma respektive litiumheparin-plasma, varav 20 prover var från diabetiker 

respektive icke-diabetiker, 4 prover som förvarats i +2-8 °C respektive -70 °C och 4 

prover från fastande respektive icke-fastande personer. Resterande fyra EDTA- och 

litiumheparin-plasma jämfördes mot varandra.  

 

Vitros 5,1 FS 

Till analys av plasmakolesterolkoncentrationen och HDL-kolesterol användes 

anpassade microslide för respektive analys. Totala LDL-kolesterolkoncentrationen 

beräknades utifrån formeln: fP-LDL-kolesterol = P-kolesterol totalt – (P-HDL-

kolesterol + (fP-Triglycerider/2,2)).  

 

Vid analys av kolesterol användes en kolorimetrisk mätprincip. En droppe 

patientplasma (5,5 µl) applicerades på microslide anpassad för kolesterol. Droppen 

spreds ut jämt med hjälp av ett spridningsskikt till underliggande skikt. I 

spridningsskiktet fanns ett ytaktivt ämne, Triton X-100, som underlättade 

nedbrytningen från lipoproteiner i plasmaprovet till kolesterol och kolesterolestrar. 

Med hjälp av enzymet kolesterolesterhydrolas kunde kolesterol och fettsyror bildas 

av hydrolyserat kolesterolestrar. Kolesterolet oxiderades vid närvaro av enzymet 

kolesteroloxidas till kolestenon (Kolest-4-en-3-one) och väteperoxid så att 

väteperoxiden kunde oxidera med ett leukofärgämne vid närvaro av peroxidas. 

Färgämnet som bildades mättes med reflektansspektrofotometri vid 540 nm och 

densiteten som bildades var direkt proportionell mot kolesterolkoncentrationen i 

provet (17). 

 

Principen är den samma för koncentrationsbestämning av HDL-kolesterol och 

triglycerider, men andra microslides innehållande andra reagenser användes. Varje 

dag analyserades även interna kontroller som var tvungna att vara godkända innan 

ordinarie analys kunde påbörjas.      

 

Lipoprint 

Reagens 

I LDL-kitet ingick rör med buffertsalt innehållande 16,5 g, 0,01 %, Subfractions 

buffert (Tris (hydroxymethyl) aminomethane, borsyra (Quantimetrix, Lipoprint
®
 

System). 100 st. gelrör innehållande Polyakrylamide (3 %), buffert, 

konserveringsmedel (Quantimetrix, Lipoprint
®
 System, Manhattan, USA, LDL/HDL 
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Subfractions, Gel tubes). En flaska med 24 ml loadinggel innehållande Akrylamide 

(2,6 %), N, N-methylenebisakrylamide, Lipophilic dye (Sudan Black), Catalyst, 

Stabilizer och Buffert, (Quantimetrix, Lipoprint
®
 System LDL Subfractions).  

HDL-kitet innehöll likadant buffertsalt och gelrör som i LDL-kitet. Loadinggelen 

innehöll Akrylamide (3 %), N, N-methylenebisakrylamide, Lipophilic dye (Sudan 

Black och CoomasieBlue), Catalyst, Stabilizer och Buffert (Quantimetrix, Lipoprint
®
 

System HDL Subfractions, Manhattan, USA).  

Kontroller 

Till en positiv kontroll från Quantimetrix (Liposure, serum lipoprotein control, Level 

1, 0,5 ml) tillsattes 0,5 ml destillerat vatten och blandades i 10-15 min. Kontrollen 

var hållbar i fem dagar i + 2-8 °C. Kontrollen var till för att övervaka noggrannheten 

samt precisionen hos instrumentet. Egna referensintervall bör sättas upp för 

laboratoriet för bästa säkerhet. 

Förberedelser 

Reagens för LDL-/HDL-kit och provmaterial hade en temperatur på 20 °C innan 

analys. En till två rör med buffertsalt blandades med 1200 ml destillerat vatten/rör 

under omrörning. Buffertlösningen var hållbar i fem analyser och/eller sju dagar.  

Utförande 

Ett antal gelrör (beroende på undersökning, max 12 rör/analys) torkades av och 

placerades i preparationsracket och bufferten hälldes av. Insidan på rören torkades 

rent och rören märktes. Proverna blandades lätt innan applicering. En volym av 25 µl 

plasma/serum tillsattes till varje gelrör. En positiv kontroll analyserades i varje LDL-

analys. En volym av 200 µl (för LDL) respektive 300 µl (för HDL) loadinggel 

tillsattes, parafilm lades över rören och locket sattes på och rören blandades försiktigt 

genom att de vändes 6-7 gånger. Gelrören belystes i 30 min (< 40 min) för 

polymerisation.  

En volym av 1000 ml buffertlösning tillsattes i den nedre kammaren av 

elektroforesen och gelrören placerades i hållarna. Adapterrör placerades där tomma 

positioner fanns. En volym av 200 ml buffertlösning sattes till den övre kammaren 

och eventuella luftbubblor avlägsnades försiktigt med en pipettspets. Locket sattes på 

och kontakterna till elektroforesen trycktes ner och antalet milliAmper (mA) ställdes 

in enligt 3 mA/gelrör och tiden ställdes in (ca 1h för LDL och 55 min för HDL). 

HDL-bandet i LDL-kitet skulle vandra till 1 cm från botten och albuminbandet i 

HDL-kitet skulle vandra totalt 3,5 cm.  

Efter elektroforesen avlägsnades buffertlösningen i övre kammaren och gelrören 

plockades upp, torkades av och fick vila i preparationsracket i minst 30 min. 

Gelrörens band studerades visuellt och eventuell ”rimming” och korrigering av 

avståndet på banden genomfördes. Gelrörens utsida torkades av och de placerades i 

scannern och scannades. Programmet Lipoware LDL Research Use Only respektive 

Lipoware HDL Research Use Only (beroende på analys) öppnades och den scannade 

bilden valdes. Automatisk eller manuell avläsning valdes och namn samt total 
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plasmakolesterolkoncentration (vid LDL) respektive HDL-koncentrationen från 

LDL-körningen (vid HDL) för respektive prov skrevs in. För de prover där total 

plasmakolesterolkoncentrationen saknades skrevs 100. Datorprogrammet beräknade 

de olika banden. Graferna samt excelfilen med rådata överfördes i programmet 

Images. Graferna granskades och scannades/beräknades om till godkända resultat. 

Graferna sparades och tolkades (12).   

Studie Ia – Diabetespatienter vs. icke-diabetiker prover för LDL-analys  

EDTA-plasma från 20 diabetespatienter samt från 20 icke-diabetiker samlades in och 

förvarades frysta i -70 °C tills analys. Proverna erhöll rumstemperatur innan analys. 

De analyserades på LDL-fraktion. Tillhörande litiumheparin-plasma analyserades på 

instrumentet Vitros 5,1 FS för att få total plasmakolesterolkoncentrationen för 

proverna. Vissa prover saknade sparad litiumheparin-plasma. 

Plasmakolesterolkoncentrationen från när provet var färskt användes vid beräkning 

av LDL. Resultaten mellan diabetiker och icke-diabetiker jämfördes med varandra. 

Studie II – Fastande vs. icke-fastande prover för LDL-analys 

Fyra friska frivilliga personer var fastande i minst 12 timmar innan blodprovtagning. 

EDTA-plasma samt litiumheparin-plasma togs. Proverna analyserades under samma 

dag på LDL-fraktioner samt Vitros 5,1 FS. Nya blodprover togs två timmar efter 

intag av lunch följt av en portion gräddtårta. Proverna förvarades i +2-8 °C och 

analyserades nästkommande dag. Resultaten mellan fastande och icke-fastande 

proverna jämfördes. 

Studie IIIa – Frysta vs. icke-frysta prover för LDL-analys 

Från fyra frivilliga givare togs ett blodprov i EDTA-rör och EDTA-plasman delades 

upp på två olika rör (totalt åtta provrör). Rören förvarades fyra dagar i +2-8 °C 

respektive i -70 °C innan analys. Proverna analyserades på LDL-kitet. Resultaten 

mellan de frysta och icke-frysta proverna jämfördes. 

Studie IVa – EDTA-plasma vs. litiumheparin-plasma för LDL-analys  

Fyra rör med EDTA-plasma med tillhörande litiumheparin-plasma förvarades (från 

tre dagar till 27 dagar) i -70 °C innan analys. De analyserades på LDL-fraktion. 

Resultaten från EDTA-plasma och litiumheparin-plasma jämfördes mot varandra. 

Studie Ib – Diabetespatienter vs. icke-diabetiker prover för HDL-analys  

EDTA-plasma från 20 diabetespatienter samt från 20 icke-diabetiker samlades in och 

förvarades frysta i -70 °C tills analys. Proverna erhöll rumstemperatur innan analys. 

De analyserades på HDL-fraktion. Tillhörande litiumheparin-plasma analyserades på 

instrumentet Vitros 5,1 FS för att få total plasmakolesterolkoncentrationen för 

proverna. Vissa prover saknade sparad litiumheparin-plasma. Koncentrationen på 

HDL-koncentrationen från LDL-analys användes för beräkning av HDL-

fraktionernas koncentration. Resultaten mellan diabetiker och icke-diabetiker 

jämfördes med varandra.  

Studie IIIb – Frysta vs. icke-frysta prover för HDL-analys 
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Från fyra frivilliga givare togs ett blodprov i EDTA-rör och EDTA-plasman delades 

upp på två olika rör (totalt åtta provrör). Rören förvarades fyra dagar i +2-8 °C 

respektive i -70 °C innan analys. Proverna analyserades på HDL-kitet. Resultaten 

mellan frysta och icke-frysta proverna jämfördes. 

Studie IVb – EDTA-plasma vs. litiumheparin-plasma för HDL-analys  

Fyra rör med EDTA-plasma med tillhörande litiumheparin-plasma förvarades (från 

tre dagar till 27 dagar) i -70 °C innan analys. De analyserades både på HDL-fraktion. 

Resultaten mellan EDTA-plasma och litiumheparin-plasma jämfördes. 

Omvandling från mg/dL till mmol/L 

Då alla resultat beräknades i mg/dL av dataprogrammet (Lipoware LDL Research 

Use Only respektive Lipoware HDL Research Use Only), konverterades resultatet till 

mmol/L som är SI-enheten. De erhållna resultaten (mg/dL) från Lipoprint 

konverterades till mmol/L genom att dividera med faktorn 39. Med hjälp av 

molvikten för kolesterol kunde det konverteras.   

 

Etisk aspekt 

De insamlade patientproverna till studie I och IV sparades efter ordinarie analys. 

Proverna avidentifierades men ålder och kön noterades samt deras lipidstatus. Både 

EDTA-plasma och litiumheparin-plasma sparades. Inga extra prover togs på dessa 

patienter inför studien. Till studie II och III togs endast två EDTA- och 

litiumheparinrör var på fyra frivilliga givare. Proverna avidentifierades efter analys. 

Proverna delades upp i små provrör och kunde användas till både studie III och IV.  

Statistik 

Men hjälp av programmet GraphPad Prisma 5.0a och användning av det icke-

parametriska testet Mann-Whitney (18) kunde en eventuell signifikant skillnad 

mellan diabetiker och icke-diabetiker beräknas, median med SEM 

(standardavvikelsen mot medianen). Var P < 0,05 betraktades det som signifikant 

skillnad. För beräkning av median och medelvärde av samtliga resultat användes 

Microsoft Excel 2007.  
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RESULTAT 

Studie Ia – Diabetespatienter vs. icke-diabetiker prover för LDL-analys 

I figur 4 ses ett exempel på hur en resultatgraf kan se ut för en icke-diabetiker och i 

figur 5 från en typ 2 diabetiker med höga koncentrationer på subfraktion LDL-3 till 

LDL-7.     

 

Subfraktionerna LDL-1 + LDL-2 jämfördes mellan icke-diabetiker och 

diabetikerprover och ingen signifikant skillnad fanns mellan proverna (p = 0,13), 

figur 6. Vid jämförelse av LDL-3 till LDL-7 beräknades p till 0,9 (figur 7).  
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Figur 4. Resultatgraf från en icke-diabetiker. Har normala koncentrationer av LDL-1 och LDL-2. 

Patienten har nästan inget LDL-3 till LDL-7 (resultat från egen analys). 

 

 

 
Figur 5. Ett exempel på resultatgraf från en patient med diabetes typ 2. Här ses hög koncentration på 

LDL-3 till LDL-7 som är typiskt för typ 2 diabetiker (resultat från egen analys).  
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Figur 6. Jämförelse mellan stora LDL-partiklar mellan diabetiker och icke-diabetiker. Ingen 

signifikant skillnad sågs (p = 0,13). n = 20st/grupp. Median med SEM är beräknad. 
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Figur 7. Jämförelse mellan små LDL-partiklar mellan diabetiker och icke-diabetiker. Ingen 

signifikant skillnad sågs (p = 0,9). n = 20st/grupp. Median med SEM beräknad. 
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I tabell I presenteras medianen samt lägsta och högsta koncentrationen för de olika 

LDL-fraktionerna från de 20 icke-diabetesproverna och 20 diabetesproverna. Vid 

analys av triglycerider, kolesterol, LDL och HDL på instrumentet Vitros 5,1 FS sågs 

skillnader för triglycerider, LDL och HDL mellan diabetiker och icke-diabetiker. 

Koncentrationen på triglycerider och LDL var högre och HDL lägre för 

diabetesproverna jämfört med proverna från icke-diabetiker. Kolesterol för de båda 

grupperna uppvisade ingen skillnad.  

 

Vid analys av LDL-fraktionerna på Lipoprint
®

 Systemet uppvisade icke-diabetikerna 

en trend till ökad koncentration av LDL-1 och LDL-2 jämfört med proverna från 

diabetikerna. Fraktionerna LDL- 3 till LDL-7 uppvisade ingen skillnad i 

koncentration mellan de båda grupperna vid beräkning av medianen. HDL och total-

LDL var något högre för icke-diabetiker. Vid jämförelse mellan stora (LDL-1 + 

LDL-2) och små (LDL-3 till LDL-7) LDL-partiklar uppvisade icke-diabetiker en 

högre koncentration för både stora och små LDL-partiklar.  
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Tabell I. Studie I – Prover från icke-diabetiker jämfördes med prover från diabetespatienter. 

Medianen av de 20 analyserade proverna samt lägsta/högsta koncentrationen i mmol/L.    

 Icke-diabetiker Diabetiker 

Triglycerider  1,55 (0,61/6,31) 1,66 (0,68/14,47)  

Kolesterol  4,84 (3,52/7,60) 4,85 (3,00/8,6)  

LDL  2,65 (1,93/4,61) 2,91 (0,00/5,14)  

HDL  1,17 (0,59/2,15) 0,95 (0,68/1,52) 

VLDL 0,87 (0,69/1,62) 0,87 (0,28/2,85) 

IDL-C  0,46 (0,31/0,85)  0,49 (0,15/1,00) 

IDL-B  0,28 (0,21/0,79)  0,35 (0,15/1,97) 

IDL-A  0,40 (0,23/0,90)  0,37 (0,15/1,13) 

LDL-1  0,78 (0,49/1,46)  0,58 (0,08/1,31) 

LDL-2  0,51 (0,15/0,85)  0,38 (0,00/1,23) 

LDL-3  0,13 (0,00/0,36)  0,12 (0,00/1,18) 

LDL-4  0,01 (0,00/0,23)  0,00 (0,00/0,67) 

LDL-5  0,00  0,00 (0,00/0,26) 

LDL-6  0,00 0,00 

LDL-7  0,00 0,00 

HDL  1,17 (0,64/1,79) 1,10 (0,72/1,87)  

Total- LDL 2,58 (2,03/4,64)  2,51 (1,21/4,87) 

Stora LDL-partiklar  1,33 (0,79/2,18) 1,14 (0,08/2,21)  

Små LDL-partiklar 0,14 (0,00/0,59) 0,12 (0,00/1,54)  

 

Av de totalt 20 diabetesproverna hade 14 personer typ 2 diabetes, tre hade typ 1 

diabetes och tre hade en oklar diabetestyp. Vid granskning av samtliga resultatgrafer 

uppvisade nio typ 2 diabetiker normal total-LDL och fem uppvisade en lägre total-

LDL koncentration jämfört med referensintervallen. Två av typ 1 diabetikerna 

uppvisade en normal total-LDL medan en diabetiker hade lägre total-LDL jämfört 

med referensintervall.  

 

Vid granskning av samtliga resultatgrafer från typ 2 diabetiker uppvisade elva 

varierad koncentration på LDL-3 till LDL-5. De resterande tre personerna uppvisade 

bara toppar för LDL-1 och LDL-2. Inga prover innehöll LDL-6 och LDL-7.  
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Proverna från icke-diabetikerna uppvisade alla en normal total-LDL koncentration. 

Av de 20 proverna uppvisade elva förhöjda värde på LDL-3 och/eller LDL-4. De 

resterande nio proverna uppvisade normala nivåer av de olika LDL-fraktionerna.  

Studie Ib – Diabetespatienter vs. icke-diabetiker prover för HDL-analys 

Jämförelse av HDL-fraktioner mellan icke-diabetiker och diabetiker ses i tabell II. 

Det var ingen markant signifikant skillnad mellan proverna för någon av HDL-

fraktionerna 1-10 och för medelstora HDL och små HDL. Icke-diabetiker uppvisade 

en ökad trend till ökad mängd stora HDL jämfört med proverna från diabetikerna. 

Den största skillnaden mellan proverna var total-HDL. Proverna från diabetikerna 

uppvisade en lägre total-HDL koncentration på 1,01 mmol/L jämfört med proverna 

från icke-diabetikerna uppvisade en koncentration på 1,22 mmol/L.   

 
Tabell II. Studie Ib – Icke-diabetiker jämfördes med diabetesprover på HDL-fraktioner.  Medianen 

för samtliga fraktioner samt lägsta/högsta koncentration i mmol/L. n = 20st/grupp 

 Icke-diabetiker Diabetiker 

HDL-1  0,13 (0,05/0,41)  0,13 (0,03/0,23) 

HDL-2  0,18 (0,05/0,33)  0,15 (0,08/0,26) 

HDL-3  0,10 (0,03/0,23)  0,10 (0,05/0,21) 

HDL-4  0,13 (0,08/0,26)  0,13 (0,08/0,23) 

HDL-5  0,13 (0,08/0,18)  0,13 (0,05/0,15) 

HDL-6  0,19 (0,08/0,26)  0,17 (0,08/0,36) 

HDL-7  0,05 (0,03/0,10)  0,05 (0,03/0,13) 

HDL-8  0,08 (0,05/0,10)  0,08 (0,03/0,18) 

HDL-9  0,05 (0,03/0,08)  0,05 (0,00/0,08) 

HDL-10 0,05 (0,03/0,13)  0,08 (0,05/0,28) 

Stor HDL 0,44 (0,13/0,87)  0,36 (0,21/0,64) 

Medelstora HDL 0,50 (0,28/0,77)  0,49 (0,28/0,92) 

Små HDL  0,18 (0,10/0,26)  0,19 (0,10/0,49) 

Total-HDL 1,22 (0,62/1,79)  1,01 (0,72/1,95) 

 

Studie II – Fastande vs. icke-fastande prov 

Vid jämförelse mellan de fyra fastande och icke-fastande proverna vid analys av 

triglycerider sågs en ökning av koncentrationen för samtliga icke-fastande prover, 

figur 8. Vid analys av VLDL uppvisade ett prov en markant ökning i koncentration i 



 

18 

 

icke-fastande provet. Två prover var nästan oförändrade medan ett prov hade en 

lägre koncentration i icke-fastande provet jämfört med fastande provet, figur 9.  
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Figur 8. Jämförelse mellan fastande och icke-fastande prover vid analys av triglycerider. Samtliga 

fyra prover uppvisade en högre koncentration av triglycerider för icke-fastande provet.   
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Figur 9. Jämförelse mellan fastande och icke-fastande prover vid analys av VLDL. Ett prov 

uppvisade en ökning av koncentration i icke-fastande provet. Två prover var nästan oförändrade och 

ett prov uppvisade en lägre koncentration av VLDL i icke-fastande provet jämfört med fastande 

provet.  
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Studie IIIa – Frysta vs icke-frysta prover för LDL-analys 

Vid denna studie användes prov från fyra frivilliga givare. Proverna förvarades i +2-

8 °C och i -70 °C. Jämförelse mellan medelvärdena för de olika LDL-fraktionerna 

för de frysta och icke-frysta proverna ses i figur 10. Det icke-frysta provet uppvisade 

en lite högre koncentration i fraktionerna IDL-A, LDL-1, HDL och total-LDL 

jämfört med det frysta provet. För exakta värden se bilaga 1.  

 

 
Figur 10. Jämförelse mellan icke-frysta och frysta prover för LDL-analys. Medelvärdet av fyra 

givare.  
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Studie IIIb – Frysta vs icke-frysta prover för HDL-analys 

I figur 11 ses medelvärdena för de icke-frysta och frysta proverna vid jämförelse 

mellan HDL-fraktionerna. Koncentrationerna var nästintill oförändrad för samtliga 

prover. Det icke-frysta provet uppvisade en lite högre koncentration i samtliga HDL-

fraktioner jämfört med det frysta provet. För exakta värden se bilaga 2.  

 

 
Figur 11. Jämförelse mellan frysta och icke-frysta prover för HDL-analys. Medelvärdet av fyra 

givare.  
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Studie IVa – EDTA-plasma vs. litiumheparin-plasma för LDL-analys 

Vid jämförelse mellan medelvärdet för EDTA-plasma och litiumheparin-plasma sågs 

stor variation mellan de flesta LDL-fraktionerna, tabell III.  

 
Tabell III. Jämförelse mellan EDTA-plasma och litiumheparin-plasma för LDL-analys.  

 Prov A  

(EDTA/Li-H) 

Prov B 

(EDTA/Li-H) 

Prov C 

(EDTA/Li-H) 

Prov D 

(EDTA/Li-H) 

VLDL  0,49/0,56 1,59/0,92 0,79/0,85 1,00/1,10 

IDL-C  0,23/0,44 0,00/0,23 0,41/1,49 0,49/1,08 

IDL-B  0,23/0,62 0,15/0,28 0,46/0,87 0,44/0,74 

IDL-A  0,26/0,21 0,05/0,15 0,64/0,26 0,41/0,26 

LDL-1  0,26/0,15 0,05/0,15 0,82/0,18 0,74/0,21 

LDL-2  0,21/0,08 0,03/0,10 0,51/0,03 0,38/0,03 

LDL-3  0,10/0,00 0,00/0,08 0,13/0,00 0,08/0,00 

LDL-4  0,03/0,00 0,00/0,08 0,00/0,00 0,00/0,00 

LDL-5  0,00/0,00 0,00/0,08 0,00/0,00 0,00/0,00 

LDL-6  0,00/0,00 0,00/0,05 0,00/0,00 0,00/0,00 

LDL-7  0,00/0,00 0,00/0,13 0,00/0,00 0,00/0,00 

HDL  0,46/0,51 0,36/0,36 1,00/1,13 1,41/1,54 

Total-LDL  1,33/1,46 0,31/1,28 2,95/2,79 2,51/2,31 

 

Vid granskning av samtliga resultatgrafer uppvisade proverna med EDTA-plasma en 

bättre separation av LDL-fraktionerna jämfört med proverna från litiumheparin-

plasma. Exempel på resultatgraf för EDTA-plasma, figur 12 och för litiumheparin-

plasma, figur 13.  
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Figur 12. Resultatgraf för LDL-analys för ett prov med EDTA-plasma. 

 

 
Figur 13. Resultatgraf för LDL-analys av ett prov med litiumheparin-plasma från samma patient som 

i figur 12. 
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Studie IVb – EDTA-plasma vs. litiumheparin-plasma för HDL-analys 

Vid jämförelse mellan EDTA-plasma och litiumheparin-plasma inom HDL-analysen 

sågs en varierande koncentration av de olika HDL-fraktionerna, tabell IV.  

 

Tabell IV. Jämförelse mellan EDTA-plasma och litiumheparin-plasma för HDL-analys.  
 Prov A  

(EDTA/Li-H) 

Prov B 

(EDTA/Li-H) 

Prov C 

(EDTA/Li-H) 

Prov D 

(EDTA/Li-H) 

HDL-1  0,08/0,05 0,00/0,00 0,13/0,00 0,26/0,00 

HDL-2  0,08/0,05 0,10/0,00 0,15/0,18 0,31/0,23 

HDL-3  0,05/0,05 0,00/0,00 0,08/0,00 0,15/0,00 

HDL-4  0,05/0,08 0,00/0,00 0,13/0,00 0,15/0,00 

HDL-5  0,05/0,05 0,03/0,00 0,10/0,03 0,13/0,05 

HDL-6  0,05/0,08 0,05/0,00 0,18/0,26 0,18/0,62 

HDL-7  0,03/0,03 0,03/0,00 0,05/0,13 0,05/0,18 

HDL-8  0,03/0,03 0,03/0,00 0,08/0,13 0,08/0,15 

HDL-9  0,03/0,03 0,03/0,00 0,05/0,10 0,05/0,10 

HDL-10 0,03/0,05 0,13/0,00 0,05/0,28 0,05/0,23 

Stor- HDL 0,21/0,15 0,10/0,00 0,36/0,18 0,72/0,23 

Medelstora-HDL 0,18/0,26 0,08/0,00 0,46/0,41 0,51/0,85 

Små-HDL  0,08/0,10 0,18/0,00 0,18/0,51 0,18/0,46 

Total-HDL 0,46/0,51 0,36/0,36 1,00/1,13 1,41/1,54 

 

Vid granskning av resultatgraferna var det en bättre separation av HDL-fraktionerna 

med EDTA-plasma. Figur 14 var ett prov med EDTA-plasma och figur 15 var ett 

prov med litiumheparin.  
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Figur 14. Resultatgraf för HDL-analys med ett prov med EDTA-plasma. 
 

 

 
Figur 15. Resultatgraf för HDL-analys med ett prov med litiumheparin-plasma. Resultatgrafen är från 

samma patient som i figur 14. 
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Kontrollgranskning 

Det analyserades totalt tolv kontroller vid LDL-analyserna. Fyra av de tolv 

kontrollerna hamnade utanför referensintervallen för IDL-C, tre utanför IDL-A och 

en hamnade utanför referensintervallet för VLDL och LDL vid sammanställning av 

de olika analyserna. De låg utanför referensintervallen med ± 1. De övriga 

kontrollerna blev godkända.  
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DISKUSSION 

Syftet med de olika studierna var att i studie I upptäcka eventuella skillnader i 

resultat som inte gick att se vid rutinanalys av lipider och om mer information kunde 

erhållas om lipidprofilen vid användande av Lipoprint
®
 System. Studie II 

genomfördes för att undersöka om det skedde en ökad koncentration av vissa 

lipoproteinfraktioner t ex VLDL efter intag av en fettrik måltid. Studie III och IV 

genomfördes för att undersöka användbarheten av instrumentet med färska och frysta 

prover och om det gick att använda samma provrör (litiumheparin-plasma) som 

används vid rutinanalys av lipider idag.     

Efter analys av proverna från diabetiker ställdes frågan vilken typ av diabetes de 

hade. Personerna söktes upp i programmet Cambio Cosmic av handledaren Martin 

Carlsson. Det var sammanlagt 14 personer som hade diabetes typ 2, tre med typ 1 

diabetes och tre med oklar diabetestyp.  

 

Det icke-parametriska testet Mann-Whitney användes då provgrupperna inte var 

normalfördelade och proverna få till antalet (18). Vid jämförelse på stora respektive 

små LDL-partiklar mellan proverna från icke-diabetiker och diabetiker var det ingen 

signifikant skillnad (p = 0,13 respektive p = 0,9). Men vid granskning av figur 7 ses 

en icke signifikant trend till ökad förekomst av små LDL-partiklar hos diabetiker. På 

de flesta fraktioner sågs ingen markant skillnad mellan provgrupperna. Vid manuell 

granskning av samtliga resultatgrafer däremot fanns skillnader. Nio typ 2 diabetiker 

hade en normal total-LDL koncentration och fem typ 2 diabetikerna hade en lägre 

koncentration av total-LDL jämfört med icke-diabetiker. Sammanlagt av de 20 

proverna uppvisade elva personer små LDL-partiklar. De resterande tre uppvisade 

bara stora LDL-partiklar. Detta visar att trots en normal total-LDL koncentration kan 

det finnas en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Hade ett större provantal 

analyserats för varje provgrupp hade möjligen större skillnader mellan grupperna och 

en signifikant skillnad funnits.  

 

Vid manuell granskning av resultatgraferna från icke-diabetiker uppvisade elva 

förhöjda nivåer på fraktionerna LDL-3 och LDL-4. De resterande nio visade på 

normala nivåer. Personer med förhöjda nivåer av de små LDL-partiklarna löper en 

ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (7). Ingen av de 20 proverna uppvisade någon 

koncentration LDL-5 till LDL-7.  

 

Utifrån studie Ia kan man konstatera att instrumentet Lipoprint
®
 System skulle kunna 

vara ett viktigt instrument inom diagnostiken inom sjukvården. Det skulle kunna vara 

ett komplement till befintlig metod. Det är viktigt för att kunna upptäcka personer 

som befinner sig i riskzonen i tid och försöka få dem att förändra livsstilen innan det 

är för sent. Totalt 29 av de 40 proverna som analyserats i studien uppvisade normala 

nivåer på total-LDL. Detta betyder att trots en normal LDL-koncentration kan det 

finnas små LDL-partiklar som kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

I studie Ib sågs en skillnad på total-HDL mellan diabetespatienter och icke-

diabetikerna. Proverna från diabetikerna hade en mindre mängd total-HDL jämfört 

med proverna från icke-diabetikerna. De andra HDL-fraktionerna var det ingen 
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markant skillnad på. De uppvisade nästan samma koncentration. Det går inte att säga 

om koncentrationerna var normala eller inte då det inte fanns några referensintervall 

för HDL-analysen. Denna analys är inte godkänd att använda inom klinisk diagnostik 

än, utan bara inom forskning.  

 

Utifrån figurerna 8 och 9 i studie II blev det en koncentrationsökning vid analys av 

triglycerider för samtliga prover efter intag av fettrik mat. Vid analys av VLDL blev 

två av proverna oförändrade och en fick lägre koncentration vid icke-fastande 

jämfört med fastande prov. Ett prov fick en koncentrationsökning efter intag av mat. 

Individens ämnesomsättning spelar en stor roll i denna studie då nedbrytning och 

upptag variera mellan människor. Det som också kan påverka resultaten är hur lång 

tid efter måltid som provtagning sker. Hur lång tid ska man vänta för att få optimalt 

utbyte? I denna studie genomfördes provtagning efter två timmar. Är det den 

optimala provtagningstiden efter måltid för samtliga personer? Även mängden mat 

kan leda till olika resultat.     

 

För andra lipidanalyser är det rekommenderat att fasteprov tas och företaget som är 

utgivare av instrumentet rekommenderar också detta (12). Så för ett trovärdigt 

resultat bör personen vara fastande vid provtagning.  

 

I studie IIIa och b var det ingen markant skillnad mellan de icke-frysta proverna och 

de frysta proverna för LDL- och HDL-analys. För vissa prover var förändringen lite 

större än andra men denna förändring kan vara individberoende. Sammantaget 

betyder det att proverna inte påverkas av att förvaras i – 70 °C. Då bara ett litet 

provantal använts var det svårt att få en god säkerhet i resultaten om lipoproteinerna i 

proverna påverkats av att frysas ner. Enligt Lipoprints rekommendationer ska 

proverna inte förvaras mer än sju dagar i kyl och inte frysas varmare än – 70 °C (12). 

För säkrare resultat bör fler prover analyseras.  

 

I studie IVa kunde skillnader mellan resultat för LDL-analyser ses mellan proverna 

innehållande EDTA respektive litiumheparin. Fler subklasser kunde separeras hos de 

prover som innehöll EDTA jämfört med de som innehöll litiumheparin. Även 

resultatgraferna hade fler toppar och såg mer normala ut. Topparna i graferna var 

finare. På något sätt påverkar litiumheparin LDL-fraktionerna negativt. Även i HDL-

studien kunde skillnader i resultat ses både vid jämförelse mellan alla prover (figur 

15) och vid granskning av resultatgraferna. Även här interfererar litiumheparin med 

lipoproteinerna. Företaget Quantimetrix rekommenderar att inte använda 

litiumheparin som antikoagulantia då detta interfererar separationen av LDL-

fraktionerna. De rekommenderar att använda EDTA-plasma eller serum (12). Då 

bara fyra prover jämförts kan man inte få en god säkerhet i hur heparin påverkar 

LDL. Fler prover bör analyseras för att kunna göra en bättre jämförelse.  

Användarvänlighet 

Efter att ha använt och utvärderat instrumentet Lipoprint
®
 System har för- och 

nackdelar konstaterats. De fördelar som finns är att man kan få en uppfattning om 

vilka personer som ligger i riskgruppen för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. 

Detta genom att kunna få en insikt i hur deras LDL-fraktioner förhåller sig till 

varandra trots att koncentrationen på total-LDL är normal. Koncentrationerna av de 
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olika LDL-fraktionerna kan vara hög eller låg och vid användning av detta 

instrument förhoppningsvis kunna komplettera befintlig metod och upptäcka de 

patienter som ligger i riskzonen innan det är försent. Antalet dödsfall skulle med stor 

sannolikhet minska.  

 

Precisionen för instrumentet bedömdes som bra utifrån kontrollerna som analyserats 

tillsammans med LDL-analyserna. De flesta kontroller blev godkända och inom de 

utsatta referensintervallen för respektive fraktion. De fraktioner som varierade mest 

mellan analyserna var IDL-C och IDL-A. En orsak till varför kontrollerna varierade 

lite kan bero på att elektroforesen stängdes av efter olika lång tid och att proverna 

vandrat olika långt i gelen. Detta kan orsaka att koncentrationen på de olika 

fraktionerna kan variera. Men annars bedömdes precisionen av instrumentet att vara 

god.   

Analystiden ansågs vara kort då 48 prover kunde analyseras samtidigt under tre 

timmar. Analysen har beskrivits som kostnadseffektiv, fri från individuell tolkning 

och enkel att genomföra enligt artikeln Development of a rapid, quantitative method 

for LDL subfractionation with use of the Quantimetrix Lipoprint LDL System (6). 

Analystiden var relativt kort men den krävde mycket tillsyn vilket ledde till att annat 

arbete var svårt att genomföra samtidigt. Fri från individuell tolkning stämmer inte 

utifrån denna studie. Den ansvariga för instrumentet måste bedöma varje resultatgraf 

för att kunna godkänna den och skicka den vidare till ansvarig läkare. Detta betyder 

att individuell tolkning krävs. Däremot var metoden enkel att genomföra. 

 

En viktig sak att fundera kring om instrumentet ska börja användas inom 

diagnostiken är hur resultatet ska nå beställaren. Då programmen FlexLab och 

CambioCosmic i dagsläget inte kan ta hand om resultatgrafer måste dessa program 

uppdateras innan instrumentet kan börja användas eller annan lösning hittats. Det 

numeriska resultatet som också erhålls tillsammans med resultatgraferna kan 

överföras via FlexLab och vidare till CambioCosmic och på så sätt nå mottagaren 

enligt muntlig konversation med Staffan Widegård, Leg. Biomedicinsk Analytiker på 

avdelningen Klinisk kemi i Kalmar. Tanken med användningen av Lipoprint är att 

resultatet ska vara lätt att tolka och förstå, även för läkaren och patienten, därav 

färggranna resultatgrafer. Därför hade det varit fördelaktigt att kunna använda sig av 

i första hand graferna och komplettera med de numeriska resultaten. En lösning kan 

vara att faxa över graferna till mottagaren. Detta kräver då att mottagaren har en fax 

som kan skriva ut resultatet i färg. Man skulle också kunna tänka sig att resultaten 

kräver ett medicinskt godkännande innan de svaras ut till mottagaren. Detta kräver 

att den ansvariga, kompetent Leg. Biomedicinsk Analytiker eller laboratorieläkare, 

granskar alla resultat och sedan godkänner dem. För de resultat som är normala kan 

endast de numeriska resultaten svaras ut medan för de som avviker bör resultatgrafen 

bifogas i pappersform. Detta gör att hanteringen av papper ökar men i dagsläget finns 

inget annat sätt att bifoga resultatgraferna då det elektroniskt inte är möjligt.       

 

Komplett instrument (Lipoprint
®
 System) kostar 154 000 kr och varje analys kostar 

runt 200 kr. Ett LDL och HDL-kit räcker till 100 analyser var. Det som kostar är 

arbetskraften som utförs av Leg. Biomedicinsk Analytiker. Instrumentet bör inte 

användas inom rutindiagnostiken utan bör vara en del av specialdiagnostiken och 
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bara utföras någon gång i veckan. De prov som inkommer under dagarna sparas och 

analyseras vid ett och samma tillfälle när tillräckligt med prov samlats in.      

 

En nackdel med instrumentet är att det är annorlunda enhet, mg/dL, än vad som 

används i diagnostiken i Sverige. För att kunna införa instrumentet på ett 

laboratorium måste enheten konverteras till mmol/L. Antingen uppfinner det 

ansvariga företaget, Quantimetrix, en metod där rätt enhet används eller så får 

laboratoriet konvertera om enheten manuellt. För att slippa konvertera alla resultat 

kan man lägga in en faktor i FlexLab som automatiskt konverterar till rätt enhet. 

Detta kräver att personalen är medvetna om detta då manuella resultat ska överföras 

till FlexLab, efter muntlig konversation med Staffan Widegård, Leg. Biomedicinsk 

Analytiker på avdelningen Klinisk kemi i Kalmar. Många problem kan annars 

uppträda. En annan nackdel är att det till rutinanalys av lipider används 

litiumheparin-plasma och till Lipoprint rekommenderas att använda EDTA-plasma. 

Detta kräver att ett extra blodprov tas för att kunna utföra denna analys. 

 

 

SLUTSATS 

Efter att ha utvärderat analysinstrumentet Lipoprint
® 

System kan man konstatera att 

det skulle kunna vara till bra hjälp för diagnostiken inom sjukvården. Det skulle 

kunna vara ett komplement till redan förekommande metod. Då levnadssättet idag 

kan vara en orsakande faktor till övervikt och till typ 2 diabetes kommer troligtvis 

koncentrationen av de olika små och farliga LDL och HDL-fraktionerna att öka 

framöver. Detta kan bidra till att fler personer kommer få ökad risk att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdomar. För att upptäcka dessa personer i tid innan de insjuknar 

krävs ett instrument som kan analysera de olika lipidfraktionerna, till exempel 

instrumentet Lipoprint
® 

System.  
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BILAGA 1. 

Rådata för de icke-frysta respektive frysta proverna från studie IIIa. 
 

Tabell. Jämförelse mellan icke-frysta och frysta prover för LDL-fraktionerna. 

 Prov A Prov B Prov C Prov D 

VLDL  0,74/0,82 0,56/0,41 0,85/0,85 1,08/1,10 

IDL-C  0,18/0,28 0,15/0,13 0,23/0,33 0,36/0,31 

IDL-B  0,46/0,36 0,21/0,21 0,44/0,46 0,59/0,51 

IDL-A  1,33/1,15 0,51/0,51 1,03/1,03 0,97/0,82 

LDL-1  1,08/0,90 0,67/0,54 1,1/0,90 1,36/1,21 

LDL-2  0,18/0,18 0,13/0,10 0,15/0,18 0,62/0,62 

LDL-3  0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,08/0,08 

LDL-4  0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 

LDL-5  0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 

LDL-6  0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 

LDL-7  0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 

HDL  2,33/1,97 1,26/1,21 1,44/1,44 1,21/1,15 

Total-LDL  3,26/2,87 1,69/1,49 2,95/2,82 3,97/3,56 

 



 

 

 

BILAGA 2 

Tabell. Jämförelse mellan icke-frysta och frysta prover för HDL-fraktionerna.  

 Prov A 

(Kyl/frys) 

Prov B 

(Kyl/frys) 

Prov C 

(Kyl/frys) 

Prov D 

(Kyl/frys) 

HDL-1  0,49/0,41 0,21/0,21 0,18/0,15 0,13/0,10 

HDL-2  0,51/0,44 0,23/0,23 0,21/0,21 0,13/0,13 

HDL-3  0,31/0,26 0,15/0,13 0,13/0,13 0,10/0,08 

HDL-4  0,28/0,23 0,15/0,15 0,21/0,21 0,15/0,13 

HDL-5  0,23/0,18 0,15/0,15 0,18/0,18 0,13/0,21 

HDL-6  0,26/0,23 0,21/0,18 0,26/0,26 0,23/0,18 

HDL-7  0,08/0,08 0,05/0,05 0,10/0,10 0,08/0,08 

HDL-8  0,08/0,08 0,05/0,05 0,10/0,10 0,10/0,10 

HDL-9  0,05/0,05 0,03/0,03 0,08/0,08 0,08/0,08 

HDL-10 0,03/0,03 0,03/0,03 0,05/0,05 0,05/0,08 

Stora HDL 1,31/1,08 0,59/0,56 0,49/0,49 0,38/0,33 

Medelstora HDL 0,85/0,72 0,56/0,54 0,72/0,72 0,59/0,56 

Små HDL  0,18/0,15 0,10/0,10 0,23/0,23 0,23/0,26 

Total HDL 2,33/1,97 1,26/1,21 1,44/1,44 1,21/1,15 
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