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Sammanfattning 
 
I början av 1930-talet upptäcktes vid studier av serum en faktor vilken kunde agglutinera 
vissa pneumokockarter. Denna faktor, som senare blev kallad C-reaktivt protein (CRP), 
ökade kraftigt vid sjukdomsförloppets början och mitt. CRP identifierades som ett 
akutfasprotein och hittades framförallt vid bakteriella infektioner. CRP syntetiseras i levern 
vid stimuli av Interleukin 6 (IL-6), som produceras av monocyter. Vitros 5,1 FS (Ortho-
Clinical Diagnostics a Johmon-Johmon Company, Rochester, NY, U.S.A) är ett 
helautomatiskt instrument som mäter olika analyter av klinisk betydelse i kroppsvätskor. 
Vid analys av CRP används plasma (P). Mängden CRP fås fram genom mätning av 
turbiditeten vid en specifik våglängd i en immunturbidimetrisk reaktion. QuikRead CRP 
(Orion Diagnostica, Espoo, Finland) är ett immunturbidimetriskt test där mikropartiklar 
klädda med anti-human CRP används för att mäta mängden CRP i helblod, plasma eller 
serum. 
Syftet med studien var att jämföra två olika analysinstrument (Vitros 5,1 FS och QuikRead 
CRP) för P-CRP-analyser. I denna studie används Vitros 5,1 FS som referensinstrument. 
Jämförelsen mellan Vitros 5,1 FS och QuikRead CRP för analysen P-CRP visar en bra 
korrelation (R=0,997) för medelvärden från trippelprover. Interceptet -8,52 visar att 
mätvärdena är lägre för QuikRead CRP i jämförelse med Vitros 5,1 FS. Bland-Altman plot 
visar mätvärden samlade upp till ca 80 mg/L CRP därefter ses en något ökad spridning av 
resultaten. Parat T-test visar att Vitros 5,1 FS och QuikRead CRP inte ger samma resultat. 
Studien visar att QuikRead CRP är ett användarvänligt instrument som passar bra inom 
patientnära laboratoriediagnostik. Trots att QuikRead CRP inte gav samma mätvärden för 
P-CRP analysen som Vitros 5,1 FS blev inte resultatet påverkat i avseende att skilja en 
virusinfektion (10-50 mg/L) från en bakterieinfektion (>100 mg/L). 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 
In studies of serum, in the early 1930s, from patients with pneumonia, a factor was found. It 
could agglutinate certain pneumococcal species. This factor, which later became known as C-
reactive protein (CRP), increased sharply during the early and middle stages of the disease. 
CRP was identified as an acute phase protein and found especially in bacterial infections. 
CRP is synthesized in the liver by stimulation of interleukin 6 (IL-6), which is produced by 
the monocytes, and consists of five non-covalently bound subunits.  
 
The aim of this study was to compare two different analytical instruments (Vitros 5.1 FS 
Ortho-Clinical Diagnostics and QuikRead CRP Orion Diagnostica) for CRP analysis. In this 
study, Vitros 5.1 FS is used as a reference instrument. QuikRead CRP is a small instrument 
intended for patient-near testing.  
 
Vitros 5.1 FS (Ortho-Clinical Diagnostics a Johmon-Johmon Company, Rochester, NY, 
U.S.A) is a fully automated instrument for measuring various analytes of clinical importance 
in body fluids. For analysis of CRP, plasma is used. The amount of CRP is obtained by 
measuring turbidity at a specific wavelength in an Immuno-turbidimetric reaction. 
QuikRead CRP (Orion Diagnostica, Espoo, Finland) is an immuno-turbidimetric test in which 
micro-particles coated with anti-human CRP are used to measure the amount of CRP in whole 
blood, plasma or serum.  
 
Comparison between Vitros 5.1 FS and QuikRead CRP for the P-CRP analysis shows a good 
correlation (R= 0.997) of the mean value from the analysis I, II and III.  An intercept of  
-8.52 shows a decrease in the values of CRP for QuikRead comparatively Vitros 5.1 FS.  
Bland-Altman-plot shows a slightly increased spread of results. Paired T-test shows that 
Vitros 5.1 FS and QuikRead CRP does not produces the same results. 
 
This study shows that QuikRead CRP is a user-friendly instrument that fits well in near 
patient testing. QuikRead CRP and Vitros 5.1 FS did not give the same results of P-CRP. This 
does not affect the results in regards to distinguish a viral infection (10-50 mg / L) from a 
bacterial infection (> 100 mg / L).
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INTRODUKTION 

Historia 

I början av 1930-talet studerades pneumokockkapseln, C-polysackarid, av William S Tillett 
och Thomas Francis vid Avery laboratory på Rockefeller institutionssjukhus, USA. När serum 
från flera patienter med pneumoni undersöktes identifierades en faktor, vilken kan agglutinera 
vissa pneumokockarter via inbindning till C-polysackariden. Koncentrationen av faktorn var 
högst vid sjukdomsförloppets början och mitt. Vid tillfrisknande försvann faktorn. Positiva 
reaktioner hittades i serum hos patienter med subakut bakteriell endocarditis, akut reumatisk 
feber, lungabcess och stafylococcus osteomylitis. Hos serum från patienter med mässling, 
vattkoppor, tuberkulos och malaria kunde inte denna faktor ses. Faktorn blev kallad C-reaktivt 
protein (CRP), och identifierades som ett akutfasprotein av Abernethy och Avery (1). De 
första antisera mot CRP producerades från kanin 1941, av MacLeod och Avery. Antiserumet 
visade sig reagera kraftigt mot humant CRP taget från patienter med en akutfasreaktion (1,2).  
På mitten av 1960-talet identifierades organet för CRP-syntes, det visade sig vara levern som 
var producent av CRP (1).  

C-reaktivt protein 

Det humana CRP genomet består av en enkel gen lokaliserad på kromosom 1. Genen består 
av två exon separerade av ett intron. CRP tillhör proteinfamiljen pentraxiner, vilka har en 
kalciumberoende ligandfunktion. Pentraxiner är uppbyggda av fem likadana icke-kovalent 
bundna subenheter. Varje subenhet består utav 206 aminosyror med en molekylmassa på 
23kDa (Figur 1). Dessa subenheter kan binda minst en kalciumjon. Inbindningen mellan 
fosforylkolin på C-polysackarid och CRP är kalciumberoende (1,3).  
 
Mediatorn leukocyt endogen mediator (LEM) karakteriseras av akutafas proteinsyntes. Den 
fungerar som en endogen pyrogen (feberframkallande) och isoleras från leukocyter. LEM har 
visats innehålla cytokinerna interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6) och troligtvis även 
tumör nekros faktor-α (TNF-α) (1). IL-6 som bildas av bland annat monocyter stimulerar 
levern till syntes av CRP (1,3). Även fibroblaster och endotelceller kan bidra till produktion 
av IL-6. IL-6 binder till en receptor på hepatocytens yta, vilket ökar transkription av mRNA 
för respektive akutfasprotein (3). Med tiden ökar antalet CRP-producerande celler och 
syntesen sker i större delar av levern där de flesta hepatocyter blivit aktiverade för CRP-
syntes. IL-6 har visats vara det viktigaste cytokinet som reglerar akutfas proteinsyntesen hos 
hepatocyterna. De andra cytokinernas, IL-1 och TNF-α, effekter kan antingen vara indirekta 
genom reglering av IL-6 produktionen eller ha en direkt effekt på hepatocyterna genom att 
förstärka IL-6 effekt (1,3,4). 
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Figur 1. Uppbyggnad av CRP-molekylens fem identiska subenheter (Figur illustrerad av Natasha Gacic). 

Korrelation mellan Vitros 5.1 FS och Quikread CRP för analys av P-CRP   

Patogener, framförallt bakterier, kan ha substansen fosforylkolin på sin yta. Fosforylkolin 
känns igen av CRP. Detta leder till att CRP kan binda till patogenen. Då aktiveras 
komplementsystemet, vilket leder till en direkt lysering eller opsonisering av patogenen i 
fråga. Opsoniseringen innebär inmärkning av patogener, vilket gör det möjligt för neutrofiler 
och makrofager att identifiera cellerna för fagocytos. Det är interaktionen mellan CRP och 
neutrofilernas Fc-receptorer, eller receptorer på monocyter och lymfocyter, som gör att 
patogenen känns igen (Figur 2).  Kemiska signaler avges, vilket lockar fler monocyter och 
neutrofiler till infektonsstället (1,4,5). 
CRP kan även inducera en dosrelaterad frisättning av IL-1, IL-6 och TNF-α från 
monocyterna, vilket ökar stimuleringen av CRP-syntes (1). 
 

 
Figur 2. Händelseförlopp vid inbindning av CRP till patogen (Figur illustrerad av Natasha Gacic). 
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Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae) upptäcktes för ca 120 år sedan av Louis Pasteur. 
S. pneumoniae är gram-positiva kocker som bildar kedjor eller par. S. pneumoniae kan bilda 
kolonier i lungor, bihålor och mellanörat (6). 
Bakteriecellen omges av en polysackaridkapsel, vilken skyddar mot endocytos, fagocytos 
samt för virulens. För att celler ska kunna ta upp S. pneumoniae har de fosforylkolin på sin 
cellvägg. Via fosforylkolin binder bakteriecellen till receptorer på celler i lungor, hjärnhinna, 
blodkärl och på så vis migrerar bakterien in i cellen. Detta bidrar till att bakterierna kan 
undkomma immunförsvaret. För att kunna ta sig till lungorna sekrerar bakterierna proteinet 
adhesin, vilket gör att bakterien kan binda till epitelceller i svalget. Från svalget kan de ta sig 
till lungorna. Den vanligaste formen av pneumoni orsakas till 85% av S. pneumoniae. 
Sjukdomen uppstår vid inhalering av bakterier från svalget. Lungorna har troligtvis redan 
tidigare blivit skadade av till exempel tidigare virusinfektion, alkoholism, hjärtsvikt eller 
diabetes mellitus, vilket gör dem mer mottagliga för infektioner. Bakterierna förökar sig i 
alveolerna, i lungornas nedre lober, vilket skadar alveolerna. Detta medför att granulocyter 
och lymfocyter tar sig in i lungorna. Monocyterna kommer att fagocytera bakterier samt avge 
inflammatoriska och pyrogena substanser (6,7). 
 
Bakteriella toxiner är den starkast stimulerande faktorn för en akutfasreaktion.  
Plasma (P) koncentrationen av CRP kommer då öka från normalvärdet (<10 mg/L). Vid 
virusinfektioner ses måttliga ökningar av P-CRP (10-50 mg/L). Vid influensa A eller B ses en 
något förhöjd (50-60 mg/L) P-CRP koncentration (1). En ökning av P-CRP koncentrationen 
ses redan efter 6-8 timmar och når sitt maximum efter 48-72 timmar (2). Detta gör att P-CRP 
kan användas som en indikator för inflammatoriska reaktioner, differentialdiagnos mellan 
bakteriella eller virusinfektioner samt uppföljning av behandlingsresultat vid bakteriella 
infektioner (3,8). Genom att veta om infektionen är en bakterie- eller virusinfektion kan 
antibiotikakonsumtionen minskas (9). 
 
Influenza är ett orthomyxovirus, som delas in i två typer, A och B. Ett viron av den här typen 
av virus har ett genom bestående av åtta olika enkelsträngade ribonukleinsyramolekyler 
(ssRNA). Dessa omges av en pleomorf lipid fullsatt med glykoproteinutskott, bestående av 
hemagglutinin (HA) eller neuraminidas (NA). Dessa två glykoprotein spelar en stor roll vid 
virusets inbindning. NA medför att viruset binder till cellytan via hydrolysering av mukus i 
lungorna och HA binder till pulmonära epitelceller och utlöser endocytos (6). 
Den stora variationen av influensavirus beror till stor del av variationen i generna som kodar 
för HA och NA. Mutationer ger nya stammar av influensavirus. Vid influensa ses 
akutfasproteinet Serum Amyloid A protein (SAA) i förhöjda koncentrationer (6).  
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Patientnära diagnostik 

Snabba CRP-resultat är viktiga för fastställande av diagnos samt vid behov av fortsatt 
behandling. Detta medför att klinikern snabbt kan påbörja en eventuell behandling. Behovet 
av snabba analysresultat och behandling har medfört att en del av analyserna av CRP 
förflyttats från de kliniska laboratorierna till primärvårdens laboratorier (9). 

Vitros 5,1 FS 

Vitros 5,1 FS (Ortho-Clinical Diagnostics a Johmon-Johmon Company, Rochester, NY, 
U.S.A) (Figur 3) är ett helautomatiskt instrument som mäter olika analyter av klinisk 
betydelse i kroppsvätskor (serum, plasma, cerebrospinalvätska, helblod och urin). De 
analysmetoder som utförs är enzymatiska, kolorimetriska och potentiometriska analysmetoder 
(MicroSlides), samt turbidimetriska (grumlighet) och spektrofotometriska analysmetoder 
(MicroTip) (10). 
MicroSlides är små slides innehållande reagens i torr och flerskiktad form. Prov tillsätts till 
sliden och fördelas via ett spridningsskikt till det underliggande skiktet. I det underliggande 
skiktet finns enzym och eventuella antikroppar. Beroende på analysmetod mäts 
enzymaktiviteten vid en specefik våglängd genom att mäta reflektionstätheten.  Vid MicroTip 
blandas prov med vätskeformigt reagens i en kyvett och inkuberas under ett visst tidsintervall. 
Vid behov och vid absorbansmätningar läggs ytterligare ett reagens till. Absorbansökningen 
är direkt proportionell mot koncentrationen CRP (10). 
P-CRP mäts genom att CRP i plasman reagerar med antikroppsklädda mikropartiklar. 
Förändringen i provets grumlighet, turbiditet, mäts med spektrofotometer vid en specifik 
våglängd. Reaktionen som sker kallas för en immunoturbidimetrisk reaktion. Plasma späds 
med buffert (CRP Vario, Sentinel Diagnostics, Abbott Diagnostics) och därefter tillsätts 
reagens (CRP Vario, Sentinel Diagnostics, Abbott Diagnostics). I reagenset finns 
latexpartiklar immobiliserade med CRP-antikroppar. Om CRP-antigen finns i provet kommer 
dessa att bindas upp av antikropparna på latexpartiklarna och agglutination uppstår. 
Turbiditeten kommer att mätas vid 575 nm, mätområdet är >0,5 mg/L (11). 
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Figur 3. Vitros 5,1 FS (Ortho-Clinical Diagnostics a Johmon-Johmon Company, Rochester, NY, U.S.A) 

Quikread CRP 

QuikRead CRP (Orion Diagnostica, Espoo, Finland) (figur 4) är ett immunturbidimetriskt test 
där mikropartiklar immobiliserade med anti-humana CRP antikroppar används för att mäta 
mängden CRP i helblod, plasma eller serum. Patientprov tillsätts till en buffert, om helblod 
används kommer erytrocyterna att hemolyseras. Ett blankprov kommer att mätas av 
fotometern i QuikRead instrumentet. Efter tillsats av reagens från mätkyvettens lock kommer 
mikropartiklar, klädda med anti-humana CRP-antikroppar, tillsättas och binda in till CRP i 
patientprovet. En turbiditet uppstår och mäts med fotometern beroende på hur högt värdet är. 
Mätvärdet avläses från en kalibreringskurva som lagts in i instrumentet via ett specifikt kodat 
magnetkort som medföljer varje kit. Detta medför att reagens och buffert måste användas från 
samma lotnummer för att få tillförlitliga värden (12,13).  
Mätområdet är 8-160 mg/L för helblod. Används plasma eller serum ska metoden justeras 
genom att antingen använda mindre provmängd, 12µL istället för 20µL, eller att resultatet 
multipliceras med 0,6. En spädning 1:2 utförs på prover där resultaten blir >160 mg/L. 
Resultatet efter spädning multipliceras först med faktorn 0,6 och därefter med 2 för att få det 
sanna värdet (12,13). 
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Figur 4. QuikRead CRP (Figur publiceras med tillstånd från Orion Diagnostica, Espoo, Finland) med tillhörande 
kit. (Figur publicerad med tillstånd från Orion Diagnostica) 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra två olika analysinstrument (Vitros 5,1 FS Ortho-Clinical 
Diagnostics och QuikRead CRP Orion Diagnostica) för P-CRP analyser. I denna studie 
används Vitros 5,1 FS som referensinstrument. 
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MATERIAL OCH METOD 

Provmaterial  

I studien ingick plasmaprover från 20 patienter med okänd anamnes, 13 män och 7 kvinnor 
med åldersfördelningen 26-89 år.  
 
Innan analys tinades plasmaproverna i rumstemperatur på vagga och centrifugerades därefter 
vid 2000g i 10 min vid 20°C. 
 
För analys av P-CRP användes gelrör med tillsats av litium-heparin (Li-heparinrör). Li-
heparinrören ska vara fyllda till markeringen och vara rätt märkta med rätt etikett.  
Blodproven centrifugerades (Sigma laboratory centrifuges) vid 2000g i 10 min vid 20°C. 
Okulär kontroll gjordes med avseende på hemolys, lipemi och bilirubinemi, samt förekomst 
av eventuella luftbubblor. Gelen ska efter centrifugeringen vara placerad mellan plasma och 
erytrocyterna. Plasman överfördes till nya rör för att sedan frysas i -20°C i väntan på analys.  

Kvalitet och kontroll för Vitros 5,1 FS 

För P-CRP analys utfördes en daglig positiv kontroll (Liquicheck Elevated CRP Control level 
2, Bio-Rad (CRPH)). Kontrollen innehåller ett humant serum med CRP-antikroppar. 
Gränsvärdet för kontrollen är 97 mg/L ± 2 standardavvikelser (STD) (14).  
I de fall där resultat hamnar mellan 320 och 640 mg/L späds proverna 1:2 per automatik (14). 
Extern kvalitetskontroll för CRP analyser i plasma med okänd koncentration kom från 
Equalis. Resultaten bör stämma överens och vara jämförbara med resultat från andra 
laboratorier som utför analyser med samma instrument. De externa kontrollerna kommer 
ungefär en gång i månaden (14).  
Dagligt underhåll utförs enligt handhavandebeskrivning för instrumentet (15). 

Analysprincip Vitros 5,1 FS 

De 20 plasmaproverna placerades i Vitros 5,1 FS och därefter aspirerade instrumentet 2 µL 
plasma (Vitros products, FS Microtips Ortho-Clinical Diagnostics a Johmon-Johmon 
Company, Rochester, NY, U.S.A) som späddes med 95 µL buffert (glycin buffert pH 7,0, 
Bovint albumin ≤1% samt Natriumazid <0,1 %, CRP Vario, Sentinel Diagnostics, Abbott 
Diagnostics). Proven inkuberades sedan i 190 sek i 37°C. Till de spädda proven tillsättes 100 
µL reagens (Anti-CRP polyklonala antikroppar bundna till latexpartiklar i en 0,2 % 
suspension, Bovint albumin ≤1% samt Natriumazid <0,1 %, CRP Vario, Sentinel Diagnostics, 
Abbott Diagnostics). Efter 38 sek och 104,5 sek utfördes en absorbansmätning vid 575nm 
(Vitros products, FS Cuvettes Ortho-Clinical Diagnostics a Johmon-Johmon Company, 
Rochester, NY, U.S.A) (Figur 5) (14). 
Trippelprover utfördes för varje patientprov från samma rör samma dag. 
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Figur 5. Analysprincip för Vitros 5,1 FS, där reagens 1 är buffert och reagens 2 är reagens innehållande 
latexpartiklar immobiliserade med CRP-antikroppar (Figur illustrerad av Natasha Gacic). 

Kvalitet och kontroll QuikRead CRP 

Instrumentet kalibrerades med medföljande magnetkortet. Magnetkortet avlästes i 
instrumentet innan analys av prov (12,13).  
Kontroll (QuikRead CRP Kontroll, Orion Diagnostica) ska utföras dagligen. Kontrollen ska 
ligga mellan (43-65 mg/L) för att resultaten ska vara tillförlitliga (12,13).  
Underhållning av instrumentet utfördes via en avtorkning med vatten och bör utföras med 
jämna mellanrum (12,13). 

Analysprincip QuikRead CRP 

Magnetkortet (LOT GE30, Orion Diagnostica, Espoo, Finland) avlästes i QuikRead CRP, 1 
mL buffert (BUF GE19, Orion Diagnostica, Espoo, Finland) dispenserades till en mätkyvett 
(Orion Diagnostica, Espoo, Finland). Till mätkyvetten tillsattes 20µL plasma med hjälp av en 
20 µL glaskapillär och pistong (Orion Diagnostica, Espoo, Finland). En reagenskork användes 
för att försluta mätkyvetten. Därefter blandades innehållet försiktigt. Kyvetten med 
provinnehåll placerades i mätbrunnen i instrumentet. Ett blankprov mättes (ca 40 sek). 
Reagens (REAG GD97, Orion Diagnostica, Espoo, Finland) tillsattes genom att den blå 
innerdelen av korken trycktes ner. När reagens frisatts togs mätkyvetten upp och blandades 
kraftigt (ca 6 sek), efter angivet tempo. Kyvetten placerades därefter omedelbart ner i 
mätbrunnen för analys av absorbansen vid 654 eller 950 nm (max 2 min) (12,13).  
En manuell spädning 1:2 utfördes för prover som hamnade >160 mg/L genom att tillsätta  
2 mL buffert, 20 µL plasma, proverna blandades och sedan pipetterades 1 mL av 
provlösningen bort innan analys (12,13).  
Trippelprover utfördes för varje patientprov från samma rör samma dag. 
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Figur 6. Analysprincip QuikRead CRP (Figur illustrerad av Natasha Gacic).  

Etik 

Alla plasmaprover avidentifierades så att de inte kopplas till respektive patienten. 

Statistik 

Regressionsanalys utfördes för att jämföra Vitros 5,1 och QuikRead CRP för P-CRP analys. 
För att undersöka differensen mellan mätresultat från de två olika analysmetoderna användes 
Bland-Altman plot. Parat T-test användes för att undersöka om det fanns en skillnad mellan 
dem två analysmetoderna samt om skillnaden var tillräckligt stor för att vara signifikant.  
P-värden < 0,05 ansågs vara signifikanta. Microsoft Excel användes för beräkning av 
statistiska värden samt diagram (16). 
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RESULTAT 

I tabell I redovisas de individuella värdena för P-CRP (trippelproverna) analyserade på Vitros 
5.1 FS och QuikRead CRP. Kontrollen för Vitros 5,1 FS blev 97,4 mg/L och för QuikRead 
CRP 55 mg/L. 
 
Tabell I. Resultat av CRP-koncentrationen samt medelvärden av 20 stycken plasmaprover (trippelprover). 
Analyserna utfördes på Vitros 5.1 FS och Quikred CRP. 
 
Prov Vitros 

5,1 FS 

Vitros 

5,1 FS 

Vitros 

5,1 FS 

Medelvärde 

Vitros 

5,1FS 

QuikRead 

CRP 

QuikRead 

CRP 

QuikRead 

CRP 

Medelvärde 

Quikread 

CRP 

1 106,24 105,41 103,34 105 117,6 116,4 128,4 120,8 
2 74,9 78,97 76,62 76,83 84 85,8 81,6 83,8 
3 6,13 6,13 6,39 6,22 8 8 8 8 
4 3,3 3,51 3,68 3,5 8 8 8 8 
5 256,87 264,35 257,57 270,21 160 160 160 160 
6 24,28 23,57 24,03 23,96 23,4 22,2 22,2 22,6 
7 149,55 139,33 148,79 145,89 163,2 174 165,6 167,6 
8 30,22 29,41 29,12 29,58 32,4 28,2 28,2 29,6 
9 58,71 57,26 59,26 58,41 64,8 64,8 65,4 65 

10 42,08 42,6 41,56 42,08 43,8 51 41,4 45,4 
11 92,1 94,72 98,46 95,09 118,8 115,2 109,2 114,4 
12 139,54 141,87 144,45 141,95 177,6 171,6 170,4 173,2 
13 43,46 43,01 42,67 43,05 44,4 43,2 43,8 43,8 
14 0,63 0,74 0,67 0,68 8 8 8 8 
15 3,2 2,65 2,97 2,94 8 8 8 8 
16 67,56 67,92 66,07 67,18 80,4 75 75 76,8 
17 40,97 39,94 39,95 40,29 39 39 37,2 38,4 
18 80,73 83,05 80,91 81,56 85,8 84,6 86,4 85,6 
19 214,59 212,58 204,51 187,79 160 160 160 160 
20 5,68 5,22 5,76 5,55 8 8 8 8 

 

Korrelation mellan Vitros 5,1 FS och QuikRead CRP 

Jämförelsen mellan Vitros 5,1 FS och QuikRead CRP för analysen P-CRP visade en 
korrelationskoefficient på R=0,997 för medelvärden (trippelprover) beräknade på provresultat 
mellan 8-160 mg/L (tabell I, bilaga III tabell IV). Interceptet låg på -8,521, (Se ekvation i 
figur 6 och bilaga III).  Det 95 % konfidensintervallets övre gräns blev -13,56 och den nedre 
gränsen -3,48 för interceptet. Lutningskoefficient blev 1,24 och det övre 95 % 
konfidensintervallet för lutningskoefficienten blev 1,18 och det nedre 1,3. I Bland-Altman 
plot (Figur 7 och bilaga I tabell II) ses värden samlade kring noll upp till 80,56 mg/L därefter 
ses en spridning av mätvärdena. 
Standardavvikelsen (SD) för trippelproverna låg mellan 0,06-9,98 mg/L, medelvärdet för SD 
var 1,70 mg/L för Vitros 5,1 FS. För QuikRead CRP låg standardavvikelsen för 
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trippelproverna mellan 0,04-6,61 mg/L, medelvärdet för SD var 2,86 mg/L. Parat T-test gav t-
beräknat (t Stat) till 3, 15 och ett p-värde (P(T<=t) två sidigt test) på 0,008 (Bilaga II-IV). 

 
 

 
Figur 6. Regressionsanalys för QuikRead CRP mot Vitros 5,1 FS. Regressionsekvation med lutningskoefficient 
och intercept (y=1,2386x - 8,521), samt determinationskoefficient (R2=0,9945). Medelvärden av trippelproven 
tagna från provresultat mellan 8-160 mg/L. n=13. 
 

 
 
Figur 7. Bland-Altman plot. Skillnaden mellan mätresultat är avsatta mot Vitros 5,1 FS. Medelvärden av 
trippelproven tagna från provresultat mellan 8-160 mg/L. n=13 (Se bilaga I). 
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DISKUSSION 

Jämförelse mellan Vitros 5,1 FS och QuikRead CRP för analysen P-CRP visar en bra 
korrelation (R=0,997) för medelvärden från trippelprover beräknade för provresultat mellan 8-
160 mg/L. Interceptet (-8,521) visar att mätvärdena är lägre för QuikRead CRP i jämförelse 
med Vitros 5,1 FS. Det 95 % konfidensintervallet visar att linjen inte går genom origo 
eftersom värdet 0 inte ligger inom konfidensintervallet. Lutningskoefficienten blev 1,24, fast 
den borde blivit 1,00 om metoderna stämde överens med varandra. Konfidensintervallet för 
lutningen var 1,18 (övre gräns) och 1,3 (nedre gräns). Värdet 1,00 ryms inte inom 
konfidensintervallet för lutningen. Detta betyder att QuikRead CRP visar för låga värden vid 
låga koncentrationer och för höga värden vid höga koncentrationer. Detta kunde även ses i 
tidigare studier av plasma på QuikRead CRP (8). Bland-Altman plot (figur 6) visar mätvärden 
som ligger kring noll upp till ca 80 mg/L därefter ses en något ökad spridning. Parat T-test 
visar att T-beräknat (3,15) är större än T-tabell (2,17), detta innebär att metoderna inte ger 
samma resultat. P-värdet visar att sannolikheten för att t-beräknat är mindre än (eller lika 
med) t-tabell är liten. Den är mindre än 0,05 (5 %) och det innebär att metoderna inte ger 
samma resultat. 
 
Vitros 5,1 FS är ett instrument med ett stort mätintervall (0,5-9*108 mg/L). Vitros 5,1 FS 
används för rutinanalyser på laboratorier för Klinisk Kemi. QuikRead CRP som används för 
patientnära analyser är ett enklare instrument med ett snävare mätintervall (8-160 mg/L).  
Plasma användes vid analys för båda instrumenten, då QuikRead CRP är kalibrerad för analys 
av helblod räknades värdena om med faktorn (0,6). 
Värden som låg över 96 mg/L på QuikRead CRP för P-CRP-analysen fick resultatet >160 
mg/L. Detta gör att det inte går att multiplicera med faktorn för att få fram det sanna värdet. 
Gäller även värden som låg <8 mg/L. Detta uppstod för vissa prover trots angiven spädning 
1:2 för värden som låg >160.  
Intervallet för resultatet påverkades och ledde till bortfall av prover i korrelationsräkningen, 
därav kunde enbart 13 av 20 analyserade plasmaprover användas för att beräkna 
korrelationen.  
 
Vitros 5,1 FS är ett lätthanterligt instrument vad gäller analyserna, då detta instrument är 
helautomatiserat. De enda manuella fel som kan uppstå är överföring av reagens, att provrören 
inte är rätt märkta och att det finns luftbubblor i plasman. Luftbubblor gör att analys inte kan 
utföras. Instrumentet har ett välutvecklat larmsystem som talar om när analyseringen blir 
störd, när bland annat reagens eller pipetter behöver fyllas på eller bytas ut. Detta gör 
instrumentet effektivt att använda. Underhållet kräver dock förståelse av instrumentets 
funktion, uppbyggnad samt analysprincip. Det utförs dagligt, vecko- och månadsunderhåll, 
vilket gör instrumentet även underhållskrävande.  
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QuikRead CRP är även detta ett mycket lätthanterligt instrument. Instrumentet visar vad som 
sker och när de olika momenten ska utföras. Det är enkelt att tillföra buffert och antikroppar 
till mätkyvetten, där även hela analysen utförs. Detta gör QuikRead CRP till ett effektivt 
instrument. Endast avtorkning av instrumentet rekommenderas vilket ger ett icke 
underhållskrävande instrument. Detta gör att instrumentet blir mycket användarvänligt.  
Det negativa med instrumentet är buffertpumpen då trycket är kraftigt, vilket lätt gör att 
buffert spills. Detta gör att en ny mätkyvett måste användas samt ny buffert. Reagenskorken 
var väldigt svår att få fast på mätkyvetten då det inte fanns något bra grepp samt oro över att 
trycka ut reagens för tidigt. Det hade även varit bra om QuikRead CRP likt Vitros 5,1 FS 
kunde ha ett system där identitetsnummer lästes till det prov som ska analyseras, detta skulle 
minska risken för förväxling.  
 
Det finns fyra substanser som kan påverka P-CRP-resultaten för Vitros 5,1 FS med <10%. 
Rheumatoid faktor påverkar P-CRP vid 550 IU/mL, bilirubin vid 510µmol/L, hemoglobin vid 
5 g/L och lipemi (10 g/L intralipid eller ca 17 mmol/L triglycerider). Sker en interferens av 
hemolys, bilirubin och/eller lipemi kommer instrumentet avge ett larm (7). Vid analys av P-
CRP är den minsta provmängden 2 µL exklusive dödvolym (7). Det finns en risk för ett 
handhavandefel för P-CRP analysen med Vitros 5,1 FS. Detta är överföring utav reagens. 
Reagensen för P-CRP-analysen köps in från Abbott Diagnostics och måste då överföras till 
kassetter passande Vitros 5,1 FS. Detta överförande är kritiskt då det kan ske en förväxling av 
reagensen vilket leder till att fel reagens överförs till fel del av kyvetten. Detta medför att 
reagensen tillsätts i fel ordning.  Resultaten kommer då att bli hälften av det sanna resultatet 
och är således inte tillförlitligt. 
 
De substanser som påverkar P-CRP-resultaten för QuikRead CRP är starka lipemiska prov, 
dessa kan inte analyseras av instrumentet (14).  
 
Studien visar att QuikRead CRP är ett användarvänligt instrument som passar bra inom 
patientnära laboratoriediagnostik. Trots att QuikRead CRP inte gav samma mätvärden för P-
CRP analysen som Vitros 5,1 FS blev inte resultatet påverkat i avseende att skilja en 
virusinfektion (10-50 mg/L) från en bakterieinfektion (>100 mg/L) (1).  
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BILAGA 

BILAGA I: Medelvärde och differens 

 
Tabell II. CRP koncentrationen analyserades för 20 plasmaprover, analysen utfördes tre gånger för varje prov. 
Tabellen visar medelvärde av CRP- koncentrationerna för trippelvärdena samt differansen av medelvärdena (Se 
tabell I för resultat av CRP-koncentrationen). 

 

Prov 

 

Vitros 5,1 FS 

 

QuikRead CRP 

QuikRead CRP-

Vitros 5,1 FS Δ 

1 105 120,8 15,80 
2 76,83 83,8 6,97 
3 6,22 8 - 
4 3,5 8 - 
5 270,21 160 - 
6 23,96 22,6 -1,36 
7 145,89 167,6 21,71 
8 29,58 29,6 0,02 
9 58,41 65 6,59 
10 42,08 45,4 3,32 
11 95,09 114,4 19,31 
12 141,95 173,2 31,25 
13 43,05 43,8 0,75 
14 0,68 8 - 
15 2,94 8 - 
16 67,18 76,8 9,62 
17 40,29 38,4 -1,89 
18 81,56 85,6 4,04 
19 187,79 160 - 
20 5,55 8 - 
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BILAGA II: Standardavvikelse  

 
Tabell III. CRP koncentrationen analyserade i 20 plasmaprover, analysen utfördes tre gånger för varje prov. 
Tabellen visar standardavvikelse (SD) för trippelvärdena samt medelvärde av SD. Prov 3-5, 14-15 samt 19-20 
saknar SD då dessa låg utanför referensvärdet (8-160 mg/L) för QuikRead CRP. 
 

Prov Vitros 5,1 FS QuikRead CRP 

1 1,49 6,61 
2 2,04 2,12 
3 0,15 - 
4 0,19 - 
5 9,98 - 
6 0,36 0,69 
7 5,69 5,67 
8 0,57 2,42 
9 1,03 0,35 
10 0,52 4,8 
11 3,2 4,85 
12 2,46 3,86 
13 0,40 0,6 
14 0,06 - 
15 0,28 - 
16 0,98 3,12 
17 0,59 1,04 
18 1,29 0,92 
19 2,53 - 
20 0,29 - 

Medelvärde 1,70 2,86 
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BILAGA III. Regression 

 
Tabell IV Summary output visar regressionsstatistik där korrelationskoefficien (Multiple R), 
determinationskoefficienten (R square) och standardavvikelsen (standard error) för medelvärdet av 
trippelvärdena presenteras. Tabellen under visar statistik för intercept och lutning där standardavvikelsen, P-
värdet, t-stat (t-test) och konfidensintervallet för interceptet och lutningen presenteras. 
 
SUMMARY OUTPUT 

  
Regression Statistics 

Multiple R 0,997258 
R Square 0,994523 
Standard Error 3,832948 
Observations 13 
 

  Coefficients Standard 

Error 

t Stat P-value Lower 

95% 

Upper 

95% 

Intercept -8,52102 2,288995 -3,7226 0,003367 -13,5591 -3,48297 
Lutning 1,238623 0,027715 44,69202 8,6E-14 1,177623 1,299622 
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BILAGA IIII. Parat T-test  

 
Tabell V. I tabellen presenteras t-beräknat (t-stat), t-tabell (t Critical two-tail) och P- värdet (P(T<=t) two-tail) 
för medelvärdet av trippelvärdena för Vitros 5.1 FS och QuikRead CRP.  
 
t-Test: Paired Two Sample for Means 

      
  Variable 

1 
Variable 

2 
Mean 82,07692 73,14308 
Variance 2458,837 1593,834 
Observations 13 13 
Pearson Correlation 0,997256   
Hypothesized Mean 

Difference 

0   

Df 12   
t Stat 3,154772   
P(T<=t) two-tail 0,008301   
t Critical two-tail 2,178813   
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