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SAMMANFATTNING 

Sköldkörteln (tyroidea) är ett endokrint organ som påverkar ämnesomsättningen. Tyreoidea 

stimulerande hormon (TSH) frisätts från hypofysen och stimulerar syntes och frisättning av 

tyreoideahormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4). Tyreoidea hormonerna har i sin tur 

en negativ påverkan på frisättningen av TSH. TSH, T3 fritt och T4 fritt analyseras på serum 

med immunokemiska metoder. Becton Dickinson (BD) har tagit fram ett 

snabbkoagulerande provrör för analys av serum. Detta provrör heter BD Vacutainer® 

RST™ (rapid serum tube). Akutmottagningen på Centrallasarettet i Växjö använder detta 

provrör för vissa analyser och har önskemål om att kunna utföra tillbeställningar på S-TSH 

efter provtagning. Syftet med studien var att undersöka om det går att analysera S-TSH, S-

T3 fritt och S-T4 fritt på BD Vacutainer® RST™ med instrumentet ADVIA Centaur XP.  

 

För studien togs venprover på 30 personer (20 kvinnor och 10 män), ett RST™ och ett 

SST™ (serum separation tube). SST™ användes som referensrör. Analysen av S-TSH, S-

T3 fritt och S-T4 fritt utfördes med ADVIA Centaur XP och analysresultaten jämfördes 

genom regressionsanalys, Pearsons korrelationskoefficient och bias. 

 

Regressionsanalysen gav för alla tre analyserna linjer som låg nära varandra och k = 1, samt 

Pearsons korrelationskoefficient i närheten av 1. Bias visade en spridning på främst ±10 % 

med två avvikande resultat ett på 28 % och ett annat på -13 %. Dessa avvikande resultat 

förklarades genom att båda resultaten var låga värden och en liten skillnad mellan resultaten 

ger en större spridning. 

 

Slutsatsen blev att går det att analysera S-TSH, S-T3 fritt och S-T4 fritt på RST™ med 

ADVIA Centaur XP vilket kommer att minska antalet provtagningar på akuten och ge ett 

snabbare analysresultat på fler analyser.  

 



 
 

ABSTRACT 

The thyroid gland is a hormone producing organ that has an effect on the metabolism. The 

pituitary gland releases thyroid stimulating hormone (TSH) which stimulates the synthesis of 

thyroid hormones T3 (triiodothyronine) and T4 (thyroxine). The thyroid hormones have a 

negative effect on the release of TSH. TSH, T3 free and T4 free are analyzed on serum with 

immunochemical methods. To get a faster result Becton Dickinson (BD) has produced a fast 

clotting tube called RST™ (rapid serum tube). The emergency room at the Central Hospital in 

Växjö uses RST™ to analyze routine chemistry and they want to analyze TSH on the same 

tube. The purpose of this study is to investigate if it is possible to analyze S-TSH, S-T3 free 

and S-T4 free on RST™ with ADVIA Centaur XP. 

 

Blood samples were collected from 30 people (20 women and 10 men), one RST™ and one 

SST™ (serum separation tube). SST™ was used as a reference. The analysis was performed 

with ADVIA Centaur XP and the results were compared with regressions analysis, Pearson´s 

correlations coefficient and bias. 

 

The regression analysis gave regression lines that were closed to k = 1 and Pearson´s 

correlations coefficient near 1. Bias showed results ±10 % with two discrepant which could be 

explained.  

 

It is possible to analyze S-TSH, S-T3 free and S-T4 free on RST™ with ADVIA Centaur XP 

which will reduce the number of samples from the emergency room and provide faster results.     
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INTRODUKTION 

Sköldkörteln (tyreoidea) är ett endokrint organ som sitter på framsidan av halsen under 

struphuvudet (1). Hormoner som produceras av tyreoidea har en stor inverkan på 

ämnesomsättningen. De har en påverkan på flera organ där de stimulerar metabolismen och 

aktiviteten hos cellerna. Tyreoideastimulerande hormon (TSH) frisätts från hypofysen och 

inducerar frisättningen av tyreoideahormoner trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4). Tyreoidea 

hormonerna har i sin tur en negativ påverkan på frisättningen av TSH (2). 

 

TSH når tyreoidea genom systemkretsloppet (3). Det är två peptidkedjor som bygger upp 

TSH, en α-kedja och en β-kedja. β-kedjan är den delen som är specifik för molekylen, α-

kedjan är samma som för andra glykoproteinhormoner. Det finns en dygnsrytm för insöndring 

av TSH varav höga koncentrationer insöndras på natten och låga på eftermiddagen (2).  

 

I blodet finns det cirkulerande T4 som bildas av tyreoidea medan T3 bildas främst av lever och 

skelettmuskler genom modifiering av T4. T3 räknas som det aktiva hormonet. 

Tyreoideahormonerna transporteras bundna till transportprotein i plasma. Det är den fria 

fraktionen som räknas som biologiskt aktiv vilket är en liten del jämfört med det som finns 

bundet till proteiner i plasma (0,02 % T4 och 0,3 % T3). Analyser av TSH och 

tyreoideahormoner utförs immunokemiskt på serum. För att kunna tolka resultat från 

laboratoriet bör S-TSH sättas i relation med S-T4 fritt (2). 

 

När det gäller spontana sköldkörtelrubbningar är det immunförsvaret som oftast leder till en 

sänkt eller förhöjd produktion av tyreoidea hormonerna. Blir det en skada på sköldkörteln 

kommer immunförsvaret att komma åt olika antigen vilket kan få en patologisk betydelse för 

människan. Finns det antikroppar riktade mot TSH-receptorn kan det leda till Graves 

sjukdom. Graves sjukdom är en autoimmunsjukdom som genom antikroppar stimulerar 

bildning av tyreoidea hormoner. Finns det en överproduktion av tyreoidea hormoner 

(hypertyreos) kommer kroppen att ha en hög metabolism vilket leder till symtom som trötthet, 

svettningar och hjärtklappning (2, 4). Producerar det för lite tyreoidea hormoner (hypotyreos) 

går kroppen ha en låg metabolism. Tidiga symtom vid en hypotyreos är trötthet, depression 

och koncentrationssvårigheter. Har sjukdomen pågått under en längre tid kan det ge sämre 

minne. Vid en hypotyreos är det också immunförsvaret som är anledningen till den minskade 

produktionen av tyreoideahormoner. Immunförsvaret har då en förstörande effekt på tyreoidea 

genom antikroppar mot tyreoideaperoxidas (TPO-akntikroppar). Tyreoideaperoxidas 

producerar tyreoidea hormonerna genom att katalysera olika reaktioner (2, 5). Analys av både  

TSH och tyreoidea hormonerna gör att en diagnos kan ställas hos patienter med rubbningar i 

sköldkörteln. 

 

Behandling krävs vid sjukdomarna, därför är det viktigt att söka vård om dessa diagnoser 

misstänks. Både hypo- och hypertyreos är vanligare hos kvinnor än män (4, 5).    

Provrör 

BD (Becton Dickinson) Vacutainer® Serum Separation Tube (SST™) innehåller en gel som 

separerar blodkroppar från serum vid centrifugering. Gelen består av en polyesterbaserad 

formula. Vid centrifugering av provet kommer gelen att bilda en barriär mellan serum och 

röda blodkroppar. SST™ innehåller även en koagulationsaktivator, väggarna i röret är täckta 

med silicapartiklar vilket startar koagulationen när de möter blodet. För att 

koagulationsaktivatorn ska fungera på rätt sätt ska röret vändas fem gånger efter fyllnad och 
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få koagulera minst 30 minuter. Det finns även silicon på väggarna i röret för att minska 

addering av röda blodkroppar på rörets vägg (6). 

 

BD Vacutainer® Rapid Serum Tube (RST™) är ett provrör som är designat för att blodet ska 

koagulera snabbt. Provröret innehåller tillsatsen trombin och gel. Denna kombination leder till 

att ett serum med hög kvalitet kommer att finnas ovan gelen efter centrifugering. Minskad 

bildning av fibrintrådar och hemolys bidrar till den höga kvalitén på serumet. Med hjälp av 

trombin sänks koagulationstiden från 30 minuter på de vanliga SST™ till 5 minuter för 

RST™ (7). 

ADVIA Centaur XP immunoassay system 

ADVIA Centaur XP immunoassay system används av Klinisk kemi, Centrallasarett i Växjö, 

för att analysera S-TSH, S-T3 fritt och S-T4 fritt. Instrumentet använder sig av en 

kemiluminiscensmetod med sandwich- och kompetitivteknik (8).  

 

Kemiluminiscensmetod  

För att kunna utföra en analys med kemiluminiscensmetod behöver den aktuella analyten 

bindas till en specifik antikropp, överflöd och ämnen som inte ska mätas tvättas bort och en 

ljussignal som är i förhållande till analyten mäts. Vid de tekniker som används av ADVIA 

Centaur XP Immunoassay System finns det några komponenter som är gemensamma. För att 

kunna tvätta bort överflöd av prov och allt som inte ska analyseras används paramagnetiska 

partiklar. Dessa partiklar består av järnoxidkristaller och binder till analyten genom antikropp 

eller antigen. De paramagnetiska partiklarna i komplex med analyten hålls sedan kvar i 

kyvetten under tvättning med hjälp av en magnet. En annan gemensam faktor vid metoderna 

är användandet av akridinester. Denna molekyl binder till analyten och exciteras till en högre 

energinivå vid tillsats av syra som innehåller väteperoxid. Därefter tillsätts en basisk lösning 

vilket gör att akridinestern återgår till samma energinivå som innan och i samband med det 

avger ljus. Ljuset mäts i relativa ljusenheter (RLU) med en luminometer. Excitation och 

ljusemission sker snabbt vilket gör att kemiluminescens är en snabb metod (9).  

 

Sandwichteknik 

Sandwichteknik innebär att två antikroppar kommer vara bundna till det sökta antigenet. Båda 

antikropparna är specifika mot det sökta antigenet. Den paramagnetiska partikeln och 

akridinestern kommer vara märkta med de specifika antikropparna. Ett sandwichkomplex 

kommer att bildas mellan de två specifika antikropparna och antigenet, se figur 1. 

Sandwichtekniken används för analys av S-TSH (9).  

 

 

 

 
Figur 1: Sandwichteknik, paramagnetisk partikel med specifika  
antikroppar och akridinester med specifik antikropp binder till antigen. 

Antikropp och 

paramagnetisk 

partikel 
Antigen 

Antikropp och 

akridinester 
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Kompetitiv teknik 

Vid kompetitiv teknik tävlar antigenet i provet mot ett likadant antigen märkt med 

akridinester i reagenset. Vid analys av S-T3 fritt och S-T4 fritt används den kompetitiva 

tekniken. Då finns det T3/T4-antigen som är märkt med akridinester i reagenset, detta 

konkurrerar med fritt T3/T4 som finns i provet. Vid en hög halt fritt T3/T4 i provet kommer 

mindre av det inmärkta T3/T4 att binda och hållas kvar av de paramagnetiska partiklarna vilket 

medför en lägre ljusemission. Den ljusemission som mäts kommer då vara omvänt 

proportionell mot mängden fritt T3/T4 i provet (9), se figur 2.   
 

 

 

 

 

 
Figur 2: Kompetitiv teknik, antigen från patienten tävlar mot  

antigen märkt med akridinester för bindning till samma specifika 

 antikropp med paramagnetisk partikel. 

 

Analys av S-TSH 

TSH analyseras immunokemiskt på serum (S-TSH) och har ett referensintervall på 0,4-4,0 

mU/L (2). ADVIA Centaur XP har ett mätintervall för S-TSH mellan 0,008-159 mU/L (10).  

 

Analys av S-T3 fritt och S-T4 fritt 

Vid analys av S-T3 fritt och S-T4 fritt används immunokemiska metoder och det är främst den 

fria fraktionen som bestäms. Den fria fraktionen berättar mer om den biologiska aktiviteten 

men har dock en högre analytisk interferens. Analysen görs på serum och referensintervall för 

fritt T4 är 12-23 pmol/L och för fritt T3 3,5-6,5 pmol/L (10). Mätintervallet ligger mellan 0,3-

30,8 pmol/L för S-T3 fritt och mellan 1,3-155 pmol/L för S-T4 fritt (2, 10).  

 

Kvalitetssäkring 

ADVIA Centaur XP 

ADVIA Centaur XP är ett helautomatiskt analysinstrument. För att instrumentet ska fungera 

på ett bra sätts utförs olika underhåll (dagligt, vecko- och månadsunderhåll). Det dagliga 

underhållet består av tvätt och påfyllnad av reagens, kyvetter och pipettspetsar som används 

vid analyserna. Vid veckounderhållet utförs en mer ingående tvätt och kontroll av 

instrumentet. När det gäller månadsunderhåll utförs det av instrumentansvarig och då rengörs 

proberna och luftfiltret samt en tvätt med hypoklorit. Varje dag kontrolleras reagensinnehåll 

och reagens fylls på när det behövs. Analyserna kalibreras vid olika intervall beroende på 

analys och byte av lotnummer på reagens. Kalibrering görs regelbundet var 14:de dag för 

Antigen i prov 

Antigen med 

akridinester 

Antikropp med 

paramagnetisk 

partikel 
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TSH, för T3 fritt var 28:de dag och för T4 fritt var 7:de dag (11). Kontroller analyseras varje 

dag, både på morgon och eftermiddag (8).  

 

Genom olika rutiner kan laboratorierna undersöka mätosäkerheten för analyserna och 

upptäcka fel i mätningarna. Detta görs bland annat genom analys av interna och externa 

kvalitetskontroller (2). 

 

Interna kvalitetskontroller 

De interna kvalitetskontrollerna har ett känt intervall för den som utför analysen. Vid de flesta 

analyser bör det finnas interna kvalitetskontroller på två mätnivåer. Kontrollerna ska 

behandlas på samma sätt som proverna (2). De interna kontrollerna ska kontrollera den 

löpande analysverksamheten genom att upptäcka avvikelser som kan uppstå. Målet med dessa 

kontroller är att de ska kunna visa om en analys på ett instrument avviker. 

De ger även en överblick på hur analyskvalitén ser ut över en längre period. Vid analys av de 

interna kontrollerna får de godkännas om de befinner sig inom ±2SD (standardavvikelser) 

eller om enstaka resultat hamnar mellan ±2SD och ±3SD. Befinner sig två resultat mellan 

±2SD och ±3SD eller > ±3SD underkänns de (12).  

 

Externa kvalitetskontroller 

Vid de externa kvalitetskontrollerna jämförs olika laboratoriers resultat med varandra och 

med referensmetoden. Mätningar görs i olika intervall beroende på analysen och utan vetskap 

för känt resultat (2). Equalis står för ”extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i 

Sverige”, denna verksamhet drivs som ett aktiebolag. Det är Sveriges Kommuner och 

Landsting, institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap och Läkaresällskapet som äger 

verksamheten (13). Equalis är ett nationellt organ som organiserar de externa 

kvalitetskontrollerna för vanliga analyser (2). För att få ett större statistiskt underlag är den 

internationella samverkan viktig, det sker därför ett samarbete i Norden och övriga Europa 

(13).  

 

Ackreditering 

Vid ackreditering av ett laboratorium ansöks detta hos en statlig myndighet, SWEDAC 

(Swedish Board för Accreditation and Conformity Assessment). Då måste laboratoriet följa 

de regler som myndigheten och laboratoriet har satt upp. Att reglerna följs granskas ingående 

av SWEDAC. Vid en godkänd granskning utfärdas ett ackrediteringsbevis som gäller ett år i 

taget därefter måste laboratoriet granskas igen (2).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det går att analysera S-TSH, S-T3 fritt och S-T4 fritt 

på BD Vacutainer® RST™ med ADVIA Centaur XP. För att få ett snabbare analysresultat 

använder sig akutmottagningar av RST™ dock är det inte undersökt om det går att använda 

detta provrör vid analys av S-TSH. Önskemål från akutmottagningen var att minska antalet 

provtagningar av patienter. 
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MATERIAL OCH METOD 

Provtagning 

Provtagning utfördes under fyra dagar varav venösa blodprover togs på 30 personer (20 

kvinnor och 10 män) i åldrarna 21-87 år. Av dessa hade två personer kända tyreoidea 

sjukdomar. Ett RST™ och ett SST™ togs från varje individ. Vid användning av RST™ var 

referensnummret 368774 och för SST™ 368498. Två olika lotnummer användes på båda 

provrören för RST™ 120905 och 121212 och för SST™ 3003346 och 3035415. 

 

Alla proverna koagulerades i 30-60 minuter i ca 20° C och centrifugerades sedan vid 2000 g 

under 10 minuter för att få serum (14). Olika interna kontrollnivåer analyserades i samband 

med proverna med ADVIA Centaur XP Immunoassay System, sandwich- och kompetitiv 

teknik. Analys av proverna utfördes samma dag som provtagning.  

 

Reagens, kalibrering och kontroller 

Reagens och kalibreringslösning kommer från Siemens Healthcare Diagnostics Inc och det 

interna kontrollmaterialet kommer från Biorad. 

 

För analys av S-TSH används ett primärreagens (ADVIA Centaur TSH3-Ultra ReadyPack 

primärreagenspack och innehåller Lite-, Solid Phase- och Ancillary-reagens) (10). För analys 

av S-T3 fritt används ett primärreagens (ADVIA Centaur FT3 ReadyPack som innehåller Lite- 

och Solid Phase-reagens). Vid analys av S-T4 fritt används ett primärreagens (ADVIA 

Centaur FT4 ReadyPack och innehåller Lite- och Solid Phase-reagens) (10).  

 

För kalibrering av S-TSH, S-T3 fritt och S-T4 fritt används en hög och en låg kalibrator 

(TSH3-Ultra-kalibrator/kalibrator A) (10). Nivåerna för kalibratorerna för TSH låg respektive 

hög är 0,031 mU/L och 108 mU/L, för T3 fritt 4,07pmol/L och 17,7 pmol/L och för T4 fritt 

10,1 pmol/L och 64,1 pmol/L. Vid analys av interna kontroller för S-TSH, S-T3 fritt och S-T4 

fritt används tre nivåer (Liquichek Immunoassay Plus Control Nivå 1, 2 och 3). Nivå 1 ska 

vara 0,76-0,86 mU/L för S-TSH, 2,4-3,2 pmol/L för S-T3 fritt och 7-11 pmol/L för S-T4 fritt. 

Nivå 2 ska vara 5,1-5,9 mU/L för S-TSH, 7,7-9,3 pmol/L för S-T3 fritt och 20-26 pmol/L för 

S-T4 fritt. Nivå 3 ska vara 25,1-29,1 mU/L för S-TSH, 12,2-15,0 pmol/L för S-T3 fritt och 43-

59 pmol/L för S-T4 fritt (15). 

 

 

Analys av S-TSH 

Vid analys av S-TSH i ADVIA Centaur XP användes sandwichtekniken med direkt 

kemiluminiscensmetod. 100 µl serum från provet tillsattes till en kyvett och till denna 

tillsattes ett Ancillary-reagens som innehåller FITC-märkt monoklonal anti-TSH-

infångningsantikropp, samt ett Lite-reagens som innehåller en antikropp märkt med 

akridinester. Detta fick inkubera under 2,75 minuter vid 37˚ C. Efter den första inkubationen 

tillsattes ett Solid Phase-reagens vilket innehåller monoklonal anti-FITC-antikropp bundet till 

paramagnetiska partiklar. Därefter inkuberades provblandningen i 5,5 minuter vid 37 ˚ C. 

Kyvetten tvättades efter andra inkubationen och därefter tillsattes surt reagens innehållande 

väteperoxid vilket exciterade akridinestern. Genom att basiskt reagens innehållande 

natriumhydroxid tillsattes skedde en ljusemissionen. En luminometer detekterade RLU vilket 

är propertionellt med S-TSH i patientprovet, ju högre RLU desto mer TSH finns det i provet 

(10). 
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Analys av S-T3 fritt 

I ADVIA Centaur XP analyserades S-T3 fritt med en kompetitiv teknik och en direkt 

kemiluminiscensmetod. Fritt T3 i provet konkurrerade med en analog av T3 märkt med 

akridinester som finns i reagenset. 50 µl serum från patientprovet samt Lite-reagens med en 

begränsad mängd monoklonala mus-anti-T3-antikroppar tillsattes till kyvetten och fick 

inkubera vid 37 ˚ C. Därefter tillsattes Solid Phase-reagens innehållande T3-analogen bunden 

till paramagnetiska partiklar vilket fick inkubera vid 37 ˚ C. Efter inkubation nummer två 

gjordes en tvätt med destillerat vatten och surt reagens innehållande väteperoxid tillsattes 

vilket exciterade akridinestern. Genom att basiskt reagens innehållande natriumhydroxid 

tillsattes skedde en ljusemissionen som detekterades i RLU. Ljusemissionen har ett omvänt 

proportionellt förhållande till det fria T3 i provet varav ett lågt RLU-värde innebär ett högt 

fritt T3 i patientprovet (10).  

 

Analys av S-T4 fritt 

Vid analys av S-T4 fritt i ADVIA Centaur XP sker det med en kompetitiv teknik med en 

direkt kemiluminiscensmetod. Det behövs ingen katalysator eller substrat för att starta 

reaktionen (9). 25 µl serum från patientprovet tillsattes till en kyvetten och till denna tillsattes 

även Lite-reagens innehållande T4 märkt akridinester och en begränsad mängd biotinylerad 

polyklonal kanin-anti-T4-antikropp samt ett Solid Phase-reagens innehållande avidin som är 

kovalent bundet till paramagnetiska partiklar. Blandningen av serum och reagens inkuberades 

under 7,5 minuter vid 37˚ C och därefter tvättades överskottet bort. Surt reagens innehållande 

väteperoxid tillsattes vilket exciterade akridinestern. Genom att basiskt reagens innehållande 

natriumhydroxid tillsattes skedde en ljusemissionen. Ljuset mättes i RLU och är omvänt 

proportionellt med mängden fritt T4 i provet (10).    

 

Efter analys sparades proverna i kylskåp vid 4° C under ett dygn för eventuell omanalys vid 

oklara resultat (16).  

 

Statistik 

När ett samband mellan två eller flera variabler ska undersökas med en ekvation kallas det för 

regression. Används en linjär modell kallas det för linjär regression. En linjär regression 

mellan två variabler beskrivs med två regressionsparametrar, lutning av kurvan (k) och 

skärningspunkt i y-axeln (m) enligt rätalinjens ekvationen y=kx+m. Minsta kvadratmetoden 

kan användas om alla värden inte ligger på en rät linje. Då bestäms vilken regressionslinje 

som bäst beskriver de insamlade värdena. Lutning och skärningspunkt bestäms genom 

avvikelserna från linjen. Skillnaden mellan värdena och linjen kvadreras och summeras, 

regressionslinjen dras så att kvadreringssumman blir så liten som möjligt. Regressionslinjen 

kommer att bli den linje som bäst beskriver genomsnittssambandet mellan de två variablerna 

(17, 18).  

 

Pearsons korrelationskoefficinent benämns som r och används för att beskriva graden av det 

linjära sambandet mellan två variabler. Vid beskrivning av r används tal mellan ±1. Vid r = 0 

innebär det att det inte finns någon korrelation mellan variablerna. Vid r > 0 finns det en 

positiv korrelation där X ökar när Y ökar, r =1 befinner sig alla datapunkter på en perfekt 

linje. Vid r < 0 finns det en negativ korrelation där Y minskar när X ökar (17). 
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Deming regression är en term som ofta används inom laboratoriemedicin. Deming är en linjär 

regression som tar hänsyn till slumpmässiga fel i båda metoderna som jämförs (19).  

 

Bias beskriver spridningen av resultaten i jämförelse med den metod som anses som den rätta 

metoden (17). SST™ används som referensrör och anses vara den rätta metoden. Enligt 

diskussion med handledaren ska analysresultatens spridning befinna sig ±10 % när metoderna 

stämmer bra överens.  

 

Etik 

Allt provmaterial samlades in efter godkännande av personen. Efter insamling avkodades 

proverna och de kasserades ett dygn efter analys. 

RESULTAT 

All rådata finns i bilaga I. 

 

Kontroller 

Kontroller för S-TSH, S-T3 fritt och S-T4 fritt analyserades i samband med analys av 

serumprover. Olika nivåer av kontrollerna valdes. Se tabell I. 

Tabell I: Resultaten av kontrollerna för S-TSH, S-T3 fritt och S-T4 fritt vid tre olika nivåer. 

Kontrollerna analyserades i samband med analys av serumprover, dag 1-4.  

Dag/kontrollnivå     TSH 

(mU/L) 

±2SD T3 fritt 

(pmol/L) 

±2SD T4 fritt 

(pmol/L) 

±2SD 

1/2 5,5 5,1-5,9 8,1 7,7-9,3 26 20-26 

2/3  26,4 25,1-29,1 13,4 12,2-15,0 49 43-59 

3/1 0,8 0,76-0,86 2,9 2,4-3,2 9 7-11 

4/2 5,5 5,1-5,9 8,5 7,7-9,3 23 20-26 

 

TSH 

Vid analys av S-TSH var resultaten från SST™ mellan 0,01-3,9 mU/L och resultaten från 

RST™ mellan 0,01-4,0 mU/L. Referensintervall för S-TSH är 0,4-4,0 mU/L. Ekvationen för 

y mot x blev y=1,013x-0,017, för x mot y y=1,016x-0,022 och Deming y=1,01x-0,020. 

Pearsons korrelationskoefficient blev 0,9985, se figur 3 och tabell II. Spridningen av S-TSH 

resultaten från de olika provrören var främst mellan -5 % och 10 %, samt ett värde på -13 % 

och ett på 28 %. Se figur 4. 
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Figur 3: Regressionslinje för RST mot SST med avseende på S-TSH.  

Det finns två röda linjer där minsta kvadratmetoden används.  

Deming beskrivs med den gröna linjen och en svart streckad linje  

visar lutningen= 1. Linjerna sammanfaller i detta diagram. 

 

 

Figur 4: Visar spridningen S-TSH  från de olika provrören (RST och SST) i procent, 

i jämförelse med referensröret. Gränserna ±10 %.  

T3 fritt 

Vid analys av S-T3 fritt var resultaten från SST™ mellan 3,9-6,4 pmol/L och resultaten från 

RST™ mellan 3,8-6,3 pmol/L. Referensintervallet för S-T3 fritt är 3,5-6,5 pmol/L. Ekvationen 

för y mot x blev y=0,953x+0,190, för x mot y y=1,006x-0,077 och Deming y=0,978x-0,061. 
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Pearsons korrelationskoefficient blev 0,9735, se figur 5 och tabell II. Bias i procent visar en 

spridning av S-T3 från de olika provrören mellan ±6 %. Se figur 6. 

 

 

Figur 5: Regressionslinje för RST mot SST med avseende på S-T3 fritt.  

Det finns två röda linjer där minsta kvadratmetoden används.  

Deming beskrivs med den gröna linjen och en svart streckad linje visar  

lutningen= 1. 

 

  

 

Figur 6: Visar spridningen S-T3 från de olika provrören (RST och SST) i procent,  

i jämförelse med referensröret. Gränserna ±10 %. 
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T4 fritt 

Vid analys av S-T4 fritt var resultaten från SST™ mellan 12-21 pmol/L och resultaten från 

RST™ mellan 12-20 pmol/L. Referensintervallet för S-T4 fritt är 12-23 pmol/L. Ekvationen 

för y mot x blev y=0,923x+0,806, för x mot y y=0,979x-0,065 och Deming y=0,949x-0,40. 

Pearsons korrelationskoefficient gav 0,9711. Se figur 7 och tabell II. Spridningen av 

resultaten av S-T4 från de olika provrören är mellan -8 % och 6 %. Se figur 8. 

 

 

Figur 7: Regressionslinje för RST mot SST med avseende på S-T4 fritt.  

Det finns två röda linjer där minsta kvadratmetoden används.  

Deming beskrivs med den gröna linjen och en svart streckad linje visar  

lutningen= 1.  
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Figur 8: Visar spridningen av S-T4 från de olika provrören (RST och SST) i  

procent, i jämförelse med referensröret. Gränserna ±10 %. 

 

 
Tabell II: Sammanställning av ekvationerna (y=kx+m) för TSH, T3 fritt och T4 fritt med avseende på 

minsta kvadratmetoden, Deming samt Pearsons korrelationskoefficient.  

 RST mot SST SST mot RST Deming Pearsons 

TSH y=1,013x-0,017  y=1,016x-0,022 y=1,01x-0,020 0,9985 

T3 fritt y=0,953x+0,190  y=1,006x-0,077 y=0,978x-0,061 0,9735 

T4 fritt y=0,923x+0,806  y=0,979x-0,065 y=0,949x-0,40 0,9711 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka om det går att analysera S-TSH, S-T3 fritt och S-T4 fritt 

på BD Vacutainer® RST™ med ADVIA Centaur XP. För att få ett snabbare analysresultat 

använder sig akutmottagningar av RST™, dock är det inte undersökt om det går att använda 

detta provrör vid analys av S-TSH. Önskemål från akutmottagningen gör att denna studie ska 

genomföras med målet att minska antalet provtagningar. 

 

Val av personer utfördes slumpmässigt. Prover togs på de som kom till laboratoriets 

provtagning och godkände provtagning för studien, för information till personen se bilaga II. 

Diagrammen visar att det går att analysera S-TSH, S-T3 fritt och S-T4 fritt på RST™. Vid 

analys av resultaten för S-TSH på provrören sammanfaller linjerna i diagrammet vilket gör att 

bara en linje syns. Vid regressionsanalys av resultaten för S-T3 fritt och S-T4 fritt kan alla 

regressionslinjer utläsas. Pearsons korrelationskoefficient låg i närheten av 1 på alla analyser 

och det innebär att det finns ett tydligt linjärt samband. Vid uträkningen av spridningen 

visades en jämn fördelning av resultat både över och under 0 %. Detta tyder på att det inte är 

något som interfererar med analysen och ger ett konstant högre eller lägre värde vid analys av 

serum från RST™. Vid analys av S-TSH var det två resultat som gav ett bias utanför 10 %. 

Dessa resultat var båda låga (för SST™ 0,007 och 0,039 och för RST™ 0,009 respektive 

0,034) vilket medför att en liten skillnad mellan resultaten ger en högre spridning. Resultaten 

befinner sig i närheten av instrumentets nedre mätintervall (0,008 mU/L ) vilket gör att 

osäkerheten ökar.  
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För S-TSH ligger resultaten i intervallen 0,01-3,9 mU/L varav referensintervallet är 0,4-4,0 

mU/L för S-TSH. För S-T3 fritt var resultatintervallet 3,9-6,4 pmol/L och referensintervallet 

är 3,5-6,5 pmol/L för S-T3 fritt. För S-T4 fritt var resultatområdet i studien 12-21 pmol/L och 

referensintervallet 12-23 pmol/L för S-T4 fritt. Resultatområdet för denna studie befann sig 

ungefär som referensintervallet för analyterna vilket är optimalt för en sådan studie. För att 

kunna verifiera resultat utanför referensintervallet bör vidare studier utföras. 

 

Två lotnummer användes av båda rören och ingen skillnad kunde ses mellan dessa vilket ger 

en högre säkerhet av resultatet.  

 

Turnaround time definieras ibland som den totala testcykeln vilket börjar med en beställning 

av en analys och slutar med att resultatet levereras till beställaren (20).  Genom att sänka tiden 

för att få ett resultat kommer kliniken snabbare kunna sätta in en behandling hos patienten. 

Tiden kan förkortas genom bland annat användandet av BD Vacutainer® Rapid Serum Tube 

(RST™). Vid kritiska fall som när patienten är väldigt sjuk kan det innebära att patienten får 

rätt vård i rätt tid. På Centrallasarettet i Växjö används RST™ av akuten för att få ett snabbare 

resultat. Turnaround time förkortas med cirka 25 minuter på grund av att koagulationstiden 

förkortas. För vissa patienter kan detta vara viktiga minuter medan för andra kanske det inte 

är avgörande. De vanliga SST™ kostar 0,96 kr/styck medan RST™ kostar 3,28 kr/styck 

vilket är cirka tre gånger så mycket. Det bör därför göras en värdering av provtagaren om det 

är relevant att använda det snabbare men då dyrare röret. Tas det beslut att RST™ ska 

användas bör vidare studier utföras för att undersöka om fler analyter kan analyseras på 

provröret. Vid prioritering av att sänka turnaround time bör större inköp av RST™ utföras 

vilket kommer sänka priserna. 

 

I en nyligen utförd studie (21) gjordes en jämförelse mellan RST™ och SST™ med avseende 

på olika analyter, bland annat S-TSH och S-T4 fritt. Blodprover togs från sammanlagt 160 

personer. Patienterna valdes slumpmässigt. Vid analys av tyreoidea hormoner användes 

UniCel® DxI 800 Immunoassay System från Beckman Coulter som använder sig av samma 

analys metod som ADVIA Centaur XP. Andra statistiska metoder har använts vilket ändå gav 

samma resultat som vid detta examensarbete. Denna nyligen utförda studie visar att det går att 

analysera S-TSH och S-T4 fritt från RST™ (21).  

 

På avdelning för klinisk kemi, Blekingesjukhuset, pågår en studie med jämförelse av 

resultaten från SST™ och RST™ med avseende på S-TSH och S-T4 fritt. Denna studie 

utfördes på en cobas® 6000 Roche, detta instrument utför analyserna med en 

kemiluminiscensmetod. Sammanlagt togs prover på 60 patienter, 30 kvinnor och 30 män. 

 

Andra studier som har utförs har kommit fram till liknande resultat med slutsatsen att RST™ 

kan användas för analys av S-TSH och S-T4 fritt. S-T3 fritt är inget som har prioriterats vid 

dessa andra studier, antagligen på grund av att S-TSH och S-T4 fritt beställs oftare av 

kliniken. S-T3 fritt analyseras inte särskilt ofta på grund av att det är en låg kvot som finns fritt 

i plasma och för att få en uppfattning om tyreoideastatusen sätts S-TSH i relation med S-T4 

fritt. 

 

När det gäller lagar och regler har biomedicinska analytiker en yrkesetisk kod. Sedan 1992 

har biomedicinska analytiker internationella etiska riktlinjer. Detta utförs för att ha 

gemensamma värderingar inom yrket över hela världen. IBL (Institutet för biomedicinsk 

laboratorievetenskap (22)) har sammanfattat nationella etiska riktlinjer som beskriver hur en 
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biomedicinsk analytiker ska utföra sitt arbete. Bland annat ska lagar angående tystnadsplikt 

och sekretess följas, vilket även gäller analysresultat. Det står också att den biomedicinska 

analytikern ska visa respekt för det organiska materialet och respektera integriteten hos 

patienten, patienten har rätt till att bestämma om sina undersökningar. Den biomedicinska 

analytikern bör eftersträva att utveckla sin yrkesskicklighet samt följa metodutvecklingen, 

även bidra i utvecklingen när det gäller förbättring av analysmetoder som gynnar patienten 

(23). 

 

Biobankslagen är inte tillämpad på prover som inte sparas under en längre tid (24).  

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor gäller inte för arbete som utförs 

inom högskoleutbildning (25).   

 

Slutsats 

BD Vacutainer® RST™ kan användas för att analysera S-TSH, S-T3 fritt och S-T4 fritt med 

ADVIA Centaur XP. Detta kommer att leda till färre provtagningar på akuten, snabbare 

resultat och även minskade kostnader. För att kunna validera resultat utanför 

referensintervallen bör vidare studier utföras. 
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BILAGA I 

 

Tabell III: Resultaten vid analys av S-TSH, S-T3 fritt och S-T4 fritt med de båda provrören samt 

lottnummer på provrören. Referensintervallen finns i tabellhuvudet. 

 

 

Kön, 

födelseår,  

SST, TSH 

(mU/L) 

0,4-4,0 

RST, 

TSH 

SST, T3 

fritt 

(pmol/L) 

3,5-6,5 

RST, 

T3 fritt 

SST, T4 

fritt 

(pmol/L) 

12-23 

RST, 

T4 fritt 

SST Lot RST 

Lot 

Kvinna -53* 0,017 0,017 5,19 5,25 21,29 20,41 3003346 120905 

Kvinna -91 1,123 1,113 5,25 5,21 14,1 13,31 3003346 120905 

Kvinna -73 1,934 1,849 5,45 5,49 14,76 14,36 3003346 120905 

Kvinna -61 1,656 1,617 4,71 4,58 12,56 12,27 3003346 120905 

Kvinna -70 1,332 1,294 4,3 4,27 12,46 12,32 3003346 121212 

Kvinna -59 2,441 2,475 3,9 3,94 12,61 12,22 3003346 121212 

Kvinna -91 1,538 1,584 5,15 5,05 13,37 12,89 3003346 120905 

Kvinna -64* 2,726 2,871 3,88 3,83 13,63 14,09 3003346 121212 

Kvinna -32 1,698 1,656 4,96 4,75 19,41 20,03 3003346 121212 

Man  -43 0,007 0,009 6,2 6,04 18,31 18,37 3003346 121212 

Man  -60 1,091 1,084 5,3 5,59 15,32 15,83 3003346 121212 

Kvinna -75 0,509 0,515 5,14 4,96 20 18,64 3003346 121212 

Kvinna -90 1,439 1,453 5,15 5,01 17,67 17,13 3003346 120905 

Man  -34 1,261 1,204 4,83 4,64 16,43 15,85 3003346 120905 

Man  -64 3,25 3,173 5,35 5,19 15,25 15,37 3003346 120905 

Man  -90 3,853 3,835 5,48 5,58 15,14 13,94 3035415 120905 

Man  -43 2,154 2,15 4,99 5,15 15,23 14,92 3035415 121212 

Kvinna -53 0,673 0,651 6,38 6,25 19,25 18,26 3035415 120905 

Kvinna -77 2,023 2,001 5,52 5,41 13,51 12,7 3035415 120905 

Man  -26 2,387 2,441 4,91 5,02 13,4 13,67 3035415 120905 

Kvinna -63 0,039 0,034 5,37 5,31 15,42 14,21 3035415 120905 

Kvinna -92 1,579 1,718 5 4,82 13,83 13,85 3035415 120905 

Kvinna -26 0,689 0,692 4,52 4,74 14,36 15,24 3035415 121212 

Man  -43 3,241 3,338 4,94 4,87 14,8 13,62 3035415 121212 

Kvinna -66 0,606 0,628 4,85 4,92 12,03 12,06 3035415 121212 

Kvinna -48 0,538 0,52 5,77 5,6 15,07 14,09 3003346 121212 

Kvinna -38 3,848 3,968 5,17 5,14 19,28 18,63 3003346 121212 

Man  -30 2,433 2,453 4,98 4,76 14,36 14,16 3035415 121212 

Kvinna -41 2,238 2,2 3,93 3,87 19,26 17,88 3035415 121212 

Man  -73 2,143 2,046 5,42 5,27 16,51 16,33 3035415 121212 

* Personer med kända tyreoidea sjukdomar. 

  



 

BILAGA II 

Hej! 

Jag heter Linda och under mitt examensarbete ska jag göra en studie där jag undersöker om 

det går att analysera sköldkörtelhormoner på ett provrör som används på akuten. Denna studie 

ska utföras för att eventuellt kunna minska antalet provtagningar på akuten. 

För att få ett provresultat snabbare använder sig akuten av ett provrör som går att analysera 

snabbare, detta används vid analys av rutinkemi (leverstatus och njurstatus). Det vanliga röret 

som används av avdelningar och vårdcentraler för analys av rutinkemi och även för analys av 

sköldkörtelhormoner (TSH, T3- och T4-fritt).  

 

Genom att undersöka om det går att analysera sköldkörtelhormoner på det akuta provröret kan 

fler provtagningar undvikas. Med anledning av det behöver två rör tas vid varje provtagning, 

ett vanligt rör och ett rör som används på akuten.  

 

Tacksam för hjälpen som kan leda till färre provtagningar för patienter på akuten. 
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