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Sammanfattning 

Njurens funktion är bl a att reglera vätskebalansen i kroppen och elektrolytkoncentrationen. 

Njuren består av livsviktiga enheter så kallade nefroner. Nefronerna kan skadas och orsaka 

proteinläckage ut i urinen, främst albumin. Detta är vanligt vid diabetes mellitus, högt 

blodtryck och åderförkalkning. 

Kreatin bildas i njurar, lever och pankreas och transporteras med blodet till andra organ t ex 

muskler och hjärnan. Delar av kreatinet i musklerna omvandlas till kreatinin. Albumin i 

urin påverkas av patientens grundsjukdom och urinproduktion, därför används kvoten 

mellan kreatinin i urin (U-kreatinin) och albumin i urin (U-albumin) som en kontroll av 

njurens funktion. Kvoten används främst för att upptäcka mikroalbuminuri dvs ett litet 

läckage av albumin i urin som är ett tidigt tecken på njurskada.  

Syftet med arbetet var att jämföra två metoders resultat mellan instrumenten Vitros 5,1 FS 

och Cobas c 702 vid analys av U-kreatinin. För tillfället analyseras U-kreatinin på Vitros 

5,1 FS och U-albumin på Cobas c 702 för uträkning av U-albumin/U-kreatinin kvot. Det 

skulle underlätta arbetet och minska risken för t ex kontaminationer, om båda analyserna 

kan utföras på Cobas c 702. Analysen utfördes på 40 urinprover från patienter i olika åldrar 

och kön, alla prover var stickprov (morgonurin). 

Resultatet visade på en mycket god korrelation mellan metoderna. U-kreatinin på Cobas c 

702 ger ett genomsnittligt 6 % högre värden än på Vitros 5,1 FS, vilket innebär att U-

albumin/U-kreatinin kvoten minskar med 12 %. Precision var hög hos båda instrumenten. 

Slutsatsen är att det är möjligt att analysera U-kreatinin på Cobas c 702 istället för Vitros 

5,1 FS. 



 

 

ABSTRACT 
The kidney participates in several important body functions including excretion of waste 

products, regulation of body fluids and electrolyte concentration. The nephrons constitute the 

kidneys functional units. If damaged by disease, proteins such as albumin may leak into to 

urine. Protein leakage can be caused by diabetes mellitus, hypertension and atherosclerosis. 

Creatine is produced in kidneys, liver and pancreas and transported by the blood to other 

organs like muscles and the brain. Parts of the creatine in the muscles are converted to 

creatinine. Albumin concentration in urine is influenced by the patient’s underlying disease 

and diuresis, which is why it is common to use the ratio between albumin (U-albumin) and 

creatinine (U-creatinine) in urine as a marker of the kidney damage. The ratio is most 

commonly used to discover microalbuminuria, a small leakage of albumin, as an early sign of 

kidney damage.  

The aim of this study was to compare two automated methods in the analysis of U-creatinine 

using the instruments Vitros 5,1 FS and Cobas c 702. Presently U-creatinine is analysed using 

Vitros 5,1 FS and U-albumin using Cobas c 702 in order to calculate the U-albumin/U-

creatinine ratio. It would simplify workflow and reduce the risk of contamination, if both 

analyses could be performed using the same instrument, i.e. Cobas c 702. The study was 

based on 40 urine samples from patients of different age and sex, all the samples were spot 

urine (urine from the morning). 

The result showed a very good correlation between methods, with results of U-creatinine on 

the Cobas system on average 6 % higher than on Vitros 5,1 FS, thereby reducing the U-

albumin/U-creatinine ratio with some 12 %. Precision was generally high in both instruments.  

In conclusion, this study shows that it is possible to analyse U-creatinine on Cobas c 702 

instead of Vitros 5,1 FS. 
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INTRODUKTION  

Njuren 

Njurens huvudsakliga funktioner är att utsöndra flertalet vattenlösliga substanser, reglera 

vätskebalansen i kroppen t ex volym, osmolalitet, syra-basbalans, blodtryck och syntetisera 

hormoner t ex erytropoetin (EPO) (1). 

De små livsviktiga enheterna i njuren kallas nefron, en normal njure har ungefär 1 miljon 

nefron. Varje njure försörjer sig med blod från sina respektive njurartärer. Vasa recta är ett 

kapillärnätverk runt nefronen som förser nefronens olika delar med syre och näring, förflyttar 

joner, molekyler och vatten som nefronet reabsorberar. Bowmans kapsel omger glomerulus 

som består av ett kapillärnystan. Kapillärerna i nystanen är uppbyggda av kapillärendotel som 

ligger inåt mot blodet, basalmembranet som är negativt laddat och epitelceller som ligger mot 

lumen av glomeruli (1).  

Bowmans kapsel består av epitelceller 

som kallas podocyter som är förgrenade 

celler (2). Dessa podocyter skadas när 

onormala mängder albumin passerar 

genom glomerulus kapillärväggar och 

utveckling av glomerulusskleros kan ske 

(3).  

Nefronet delas in i 4 delar: proximala 

tubulus, Henles slynga, distala tubulus 

och samlingsrör. 

Från Bowmans kapsel transporteras 

primärurinen till proximala tubuli och 

vidare till Henles slynga. Henles slynga 

består av ett mycket tunt lager av 

epitelceller. Vidare transport till distala 

tubuli som består av cylindriska celler 

med mikrovilli. Primärurinen når 

samlingsröret och ut i njurbäckenet (4). 

Diabetes 

Diabetes mellitus är typ 1 och typ 2. Typ 

1-diabetes innebär att personen har total 

brist på insulin, de celler i pancreas som 

frisätter insulin är förstörda. 

Vid typ 2-diabetes har personen 

insulinbrist som beror på insulinresistens 

och att frisättningen av insulin från de 

insulinfrisättande cellerna i pancreas är 

nedsatt. Den behandling diabetiker får är 

inriktad på att undvika hyper- och hypoglykemi och minska utvecklingen av diabetiska 

komplikationer t ex nefropati som kan uppkomma senare (5). 

Diabetisk nefropati 

Mikroalbuminuri beror på ökat läckage av albumin ut i urinen som t ex kan bero på 

permeabilitetsrubbningar i njurens glomeruli, makroalbuminuri innebär ett läckage över 300 

mg/l i urinen (1). 

 

Fig 1: Nefronen är livsviktiga 

enheter i njuren. Transporterar 

primärurinen ut i njurbäckenet. 

Modifierat från (1). 

Nefron 
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Mikroalbuminuri är vanligen ett första tecken och riskfaktor till diabetisk nefropati. 

Mikroalbuminuri kan också ha andra orsaker än diabetes t ex feber, hypertoni, hjärtsvikt och 

urinvägsinfektion. Av alla personer med diabetes drabbas ungefär hälften av mikroalbuminuri 

och en tredjedel av de med mikroalbuminuri utvecklar proteinuri. Mikroalbuminuri är vanligt 

hos typ 2-diabetiker och beror vanligen på nefropati. Om nefropatin är orsakad av diabetes 

förekommer också vanligen retinopati, dvs skador på näthinnan. Detta kan förebyggas med 

frekventa kontroller av blodsocker och blodtryck i syfte att optimera behandlingen (5). 

Typ 1-diabetiker drabbas vanligen av nefropati 10-30 år efter diabetesdebuten. Typ 2-

diabetiker kan redan ha drabbats av njursjukdom när de får diagnosen diabetes, dessa personer 

kan under en längre tid haft nedsatt glukosintolerans och hyperlipidemi innan de får 

diagnosen diabetes (6). Patienter med liten frisättning av albumin som upptäckts i ett tidigt 

stadium, har många fungerande nefroner kvar. Patienter med höga nivåer mikroalbuminuria 

har minskat antal fungerande nefroner (7). 

Fysisk aktivitet minskar albuminfrisättningen och kan därmed minska albuminuri (8). 

Albuminfrisättning ut i urinen minskar med 30-50 % under natten, då sjunker även 

blodtrycket och glomerulära filtrationshastigheten (9). Normalt bör det finnas <20 mg/l 

albumin i urinen, se tabell I. 

Diabetisk nefropati är den vanligaste orsaken till njurinsufficiens, detta kan förhindras och 

fördröjas genom att upptäcka mikroalbuminuri och sätta in behandling tidigt (10). 
 

 

Tabell I: Gränserna mellan mikro- och makroalbumin samt normala värden för albumin (stickprov), albumin 

(dygnsmängd) och albumin/kreatinin kvot i urinen (11, 12).  

 

 

 

 

 

 

 

Diabetes nefropati delas vanligen in i fem stadier: hyperfiltration, glomerulär hypertension, 

mikroalbuminuri, manifest nefropati och njurinsufficiens. 

Hyperfiltration 

Vid hyperfiltration ses inga kliniska tecken. De förändringar som skett kan tillbakabildas om 

blodsockernivån går tillbaka till det normala, ökad storlek av njuren är dock irreversibelt. 

Detta kräver bra blodsockernivåer och god fysisk aktivitet. Vid diabetes typ 2 är det vanligt 

med hypertoni i samband med hyperfiltration. 

Glomerulär hypertension 

Vid glomerulär hypertension visas inga tydliga kliniska tecken på njurskada och kan ej heller 

påvisas med laboratorieanalyser . 

Patologiska förändringar sker i njuren men påverkar inte dess funktion (6). 

Mikroalbuminuri 

Mikroalbuminuri kallas också för incipient nefropati som vanligen uppkommer efter 10-15 år. 

Mikroalbuminuri är det första tydliga tecknet på glomerulär skada i njurarna, och ökar också 

risken för utveckling av retinopati, neuropati, hjärt- och kärlsjukdomar. U-albumin/U-

kreatinin kvoten i urin ligger mellan 3-30 mg/mmol vid mikroalbuminuri se tabell I. Hos typ 

2-diabetiker är det mycket vanligt att blodtrycket stiger vid mikroalbuminuri. Om en 

förbättring av det metabola läget och behandling av blodtrycket sker kan utvecklingen av 

  
U-albumin (mg/l) 

stickprov 

tU-albumin (g/dygn) U-albumin/kreatinin kvot 

(mg/mmol) 

Normalt (morgonurin) <20 <0,03 <3 

Normalt ( ej morgonurin) <20  <5 

Mikroalbuminuri 20-300 0,03-0,3 3-30 

Makroalbuminuri >300 >0,3 >30 
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nefropati hejdas. Patienter med mikroalbuminuri har 2-3 gånger större risk att drabbas av 

kardiovaskulära komplikationer än de utan mikroalbuminuri (6). 

Manifest nefropati 

Vid manifest nefropati är albuminutsöndringen i urin stor (>0,3 g/dygn) och U-albumin/U-

kreatinin kvoten överstiger 30 mg/mmol. Njurskadorna blir mer påtagliga och njuren minskar 

sin filtrationskapacitet. Om inget görs vid detta stadie är risken ca 50 % att personen hamnar i 

hemodialys inom 10 år (10). 

Vid manifest nefropati inriktas behandlingen mot att minska de riskfaktorer som gör att 

njurfunktionen minskar, detta kan ske genom att förbättra den metabola kontrollen, behandla 

blodtrycket, minska proteinintaget i kosten, behandla hyperlipidemi och sluta röka (7, 13). 

Njurinsufficiens 

Njurinsufficiens kan uppkomma efter ca 15-30 år efter diabetesdebut. Sekundära problem 

börjar uppstå som inflammatoriska/fibrotiska interstitella skador i njuren, njurarna skrumpnar 

och glomerulosklerosutveckling kan ske. Läckaget av albumin minskar på grund av njurens 

kraftiga funktionsnedsättning som därmed ger minskad filtration. Orsaker till detta tillstånd 

hos njurarna kan vara infektioner, fasta, svår hyperglykemi och intorkning. Om 

diabetesnefropatin inte behandlas kan den utvecklas till slutstadiet uremi (6). 

Kreatinin 

Kreatin produceras i njurar, lever och pancreas genom två enzymatiskt medierande reaktioner. 

Kreatinin är en anhydridform av kreatin. Kreatin transporteras med hjälp av blodet till andra 

organ t ex muskel och hjärna. Här sker en fosforylering av kreatin till kreatinfosfat med 

påverkan av muskelkontraktion. En del av kreatinet i musklerna omvandlas till kreatinin som 

är irreversibelt. Den mängd som omvandlas till kreatinin är konstant per dag och är relaterad 

till muskelmassan. Kreatininet är fritt filtrerbart av glomerulus i njurarna och ingen större 

betydelsefull reabsorption sker, lika mycket av substansen som är filtrerad av glomerulus 

utsöndras i urinen (2).  

U-kreatininanalys används som kontroll för att se att urinen inte är utspädd och verifiera att 

provet verkligen består av urin. Det räcker med ett litet vätskeintag på t ex 5 dl, efter 1 timma 

är kreatininkoncentrationen 10 gånger mer utspädd, denna effekt stannar kvar i kroppen i ca 

1-3 timmar. Intag av kreatin ökar kreatininutsöndringen som döljer utspädningen av urinen 

(14). Kreatininkoncentrationen i morgonurinen används främst till beräkning av U-

albumin/U-kreatinin kvoten och som stickprov vid missbruksanalyser i urin (15). 

 

Vid analys av olika substansers utsöndring i urin t ex albumin påverkas dessa mycket av 

patientens diures och grundsjukdom. För att minska diuresens påverkan på analysresultatet 

används mätning av kreatininkoncentrationen som referens (1). 

Albumin 

Albumin syntetiseras i levern och är ett plasmaprotein med olika funktioner bl a att bevara det 

kolloidosmotiska trycket i kroppen. Albumin kan binda och transportera många olika 

sammansättningar av molekyler t ex fettsyror (2).  

Analys av U-albumin används främst ihop med analys av U-kreatinin för att påvisa 

glomerulusskada. Vid ökad utsöndring av albumin i urinen beror det vanligen på 

permeabilitetsrubbningar i njurens glomeruli. Albumin ska normalt inte förekomma i urinen 

(1). 
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U-Albumin/U-Kreatinin kvot 

Analysen U-albumin/U-kreatinin kvot används för att påvisa låggradig albuminuri dvs litet 

läckage av albumin till urinen. Detta är viktigt för att kunna upptäcka och motverka 

begynnande njurskador exempelvis hos patienter med hypertoni och diabetes (1). 

U-albumin/U-kreatinin kvot anges i mg/mmol och räknas ut enligt följande formel: 

  

U-Albumin (g/l) x 1000/U-Kreatinin (mmol/l) = U-albumin/U-kreatinin kvot (mg/mmol) 

 

Den optimala mätningen av albuminuri är analys av U-albumin på dygnssamling av urin (tU-

albumin, g/dygn). Den första urinen kastas innan insamling. På grund av de vanliga felkällor 

som uppstår under urinsamlingen t ex all urin är inte med, fel hantering mm, analyseras U-

albumin vanligen på stickprov där urinen bör inkuberats i blåsan i minst 4 timmar (helst 

morgonurin). 

Mäter man albuminurigraden med enheten mg/mmol kreatinin står den också i positiv 

korrelation till såväl insjuknande i kardiovaskulär sjukdom som död (se figur 2). 

U-albumin/U-kreatinin kvot används som kontroll av behandling hos patienter med diabetes, 

hypertoni och ateroskleros. Ökning av den låggradiga albuminurin är första indikationen på 

att patientens behandling behöver intensifieras (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Albuminutsöndringens ökning har betydelse för dödligheten och kardiovaskulära incidenter. Streckad 

linje visar kardiovaskulära incidenter och heldragen linje visar procent döda. Modifierad från (1). 

 

Analysinstrument 

Cobas c 702 

Cobas c 702 (Roche Diagnostics, Bromma, Sverige) är ett helautomatiskt instrument och 

består av 4 huvuddelar: provområde, reagensområde, reagensmanager och reaktionsområde. 

Provområdet transporterar provvätska mellan provröret och dess reaktionskyvett. 

Sköljningsstationen i provområdet sköljer rent utsida och insida av proben efter varje prov 

med avjoniserat vatten. Detta förhindrar kontaminering mellan proverna. 

Reagensområdet transporterar reagens till reaktionskyvetter. Reagensområdet består av två 

kylda fack för att förvara reagensförpackningarna, fack A och B. Reagenserna tillsätts ovanför 

provvätskan och pipetten går aldrig ner i provvätskan. 
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Reagensmanager handhar in- och utladdning av reagensförpackningar från och till fack A och 

B. Reaktionsområdet består av följande enheter: inkubationsbad, kyvetter, ultramixer, 

sköljningsplatser för kyvetter och fotometerlampa. 

Cobas c 702 kan laddas med 406 kyvetter som är placerade i inkubatorns 

temperaturkontrollerade vattenbad (37°C), kyvetterna och vattenbadet byts ut en gång i 

månaden. Vid analys av U-kreatinin är reagenserna i vätska så kallad våtkemi, det som mäts 

är färgomslagets absorbans som är proportionell mot kreatininkoncentrationen. 

I vattnet finns det tillsats av en hitergent som förhindrar bakteriebildning och fungerar som 

detergent som minimerar bildning av luftbubblor som kan störa fotometerns avläsning vid 670 

nm. 

 

Fotometerlampan är placerad i en hållare som kyls med vatten. Detta gör att energi 

kontinuerligt flödar ut ur lampan och lampan håller längre. 

Våglängderna som når fotometern reflekteras och når en samling av 12 fotodioder. Varje 

fotodiod absorberar ljus från en specifik våglängd. 

Efter att absorbansen är avläst tvättas och torkas kyvetten i sköljningsplatserna. Under denna 

process mäts den rena kyvetten som är vattenfylld, en så kallad cellblank och jämförs med 

föregående. Detta görs för att kontrollera kyvettens optiska förmåga. Skulle kyvetten inte 

uppfylla detta tas den ur rutin (16). För tillfället analyseras U-kreatinin på Vitros 5,1 FS och 

U-albumin på Cobas c 702. Om båda analyserna kunde analyseras på Cobas c 702 skulle det 

underlätta arbetet  på laboratoriet och säkerheten för patienten. 

 

Vitros 5.1 FS Chemistry analyzer 

Vitros 5,1 FS (Ortho Diagnostics, Sollentuna, Sverige) är ett helautomatiskt instrument som 

används både i rutin- och akutverksamheten. Den analyserar mer än 50 olika substanser i 

olika kroppsvätskor. Vid analysering av U-kreatinin använder instrumentet sig av torrkemi 

med enzymatiska reaktioner, som mäts kolorimetriskt dvs som färgomslag. Torrkemi innebär 

att reagenserna finns i en torr slide som är flerskiktad. I det undre skiktet finns enzymerna, där 

enzymaktiviteten mäts via reflektionstätheten vid en specifik våglängd i detta fall 670nm. Vid 

framtagning av nya slides är det viktigt att de blir rumstempererade innan de placeras i 

instrumentet  (15). 

Syfte 

Syftet med arbetet var att göra en jämförelse mellan instrumenten Vitros 5.1 FS (Torrkemi) 

och Cobas c 702 (Våtkemi) vid analys av kreatinin i urin (U-kreatinin) framförallt vid 

beräkning av U-albumin/U-kreatinin kvot.  

 

 

MATERIAL OCH METOD 

Provmaterial 

Materialet som användes för analys av U-kreatinin var urinprov (stickprov) från 10 kvinnor 

och 30 män mellan 20-89 år. Urinproverna centrifugerades i 10 minuter i 2000 g innan de 

analyserades. 

Kalibrering 

En 2-punktskalibrering utförs t ex vid byte av reagenslot och när kontrollerna ligger utanför 

sina specifikt angivna gränser. De kalibratorer som används är S1 som är vatten och S2 som 
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är Calibration for automated system (C.f.a.s) och kommer från Roche Diagnostics (17). 

Kalibrator C.f.a.s består av frystorkat material som är baserat på humant serum (18).  

Interna kontroller 

Interna kontroller analyseras varje morgon efter dagligt underhåll, inga prover analyserades 

förrän kontrollerna var godkända. Interna kontroller analyseras för att kontrollera att 

instrumentet och reagenserna för U-kreatinin fungerar.  Det används 2 kontroller (Urine 

Chemistry Control Liquicheck U1 och U2, Bio-Rad laboratories, Sundbyberg, Sverige) på 2 

olika nivåer U1 (låg) och U2 (hög). Kontrollerna används på båda instrumenten men med 

olika åsatta värden mellan Cobas c 702 (U1,4,92-7,38 mmol/l och U2 10,6-16,0 mmol/l) 

ochVitros 5,1 FS (U1 4,27-6,41 mmol/l och U2 9,38-14,1 mmol/l). Kontrollerna innehåller 

human urin med tillsatser som är från både humant och animaliskt ursprung, kemikalier, 

konserveringsmedel och stabiliseringsämnen (19). 

Externa kontroller 

Laboratorier deltar vanligen i s k kvalitetssäkringsprogram som Externa kvalitetssäkring inom 

laboratoriemedicin i Sverige (EQUALIS), för att kunna jämföra hur olika metoder skiljer sig 

åt mellan olika laboratorier. Med jämna mellanrum skickas externa kontroller ut till de 

laboratorier som är medlemmar, resultaten skickas tillbaka och sammanställs av EQUALIS. 

Sammanställningen skickas ut till laboratorierna som visar hur de ligger i förhållande till 

varandra. Oavsett var i landet proven är tagna och analyserade ska svaren vara pålitliga och 

överensstämma med varandra, oavsett vilken metodik som använts (20). 

Inomserieprecision 

De interna kontrollerna analyserades på två nivåer, en hög (U2 10,6-16,0 mmol/l)- och en låg 

(U1 4,92-7,38 mmol/l) kontroll. Tjugo replikat analyserades per nivå i en serie (21). 

Totalimprecision 

Kontroller U1 och U2 analyserades (använde samma kontroller som internkontroller), 6 

replikat av varje nivå per dag utfördes i 5 dagar, totalt 30 replikat (21). 

U-kreatinin - Cobas c 702 - Våtkemi 

Proverna applicerades i rack och placerades i instrumentets inmatningsstation. Innan analys 

sköljde instrumentet av kyvetten med avjoniserat vatten, detta upprepades två gånger. I 

kyvetten pipetterades automatiskt vatten och en blankmätning utfördes, detta upprepades 3 

gånger (16). Kyvetten nådde därefter provområdet, 5 µl urin från urinprovet späddes med 147 

µl 0,9  % NaCl, av denna blandning pipetterade instrumentet 3 µl av det spädda urinprovet för 

analys. 

Reagens från Roche Diagnostics och provvätskan mixades ihop till en homogen vätska.  

Provets absorbans mättes av fotometern var 1,8 sekund, vilket gav 38 mätningar under 10 

minuter vid 670 nm. Absorbansmätningarna användes för uträkning av koncentrationerna vid 

de olika mätpunkterna av reaktionsprocessen. Efter att reaktionsprocessen var färdig tvättades 

kyvetten igen för att kunna återanvändas (16). 

Följande reaktioner skedde i kyvetten: Kreatinin med vatten omvandlades till kreatin med 

hjälp av kreatininas, kreatinet i sin tur med vatten omvandlades till sarkosin och urea med 

enzymet kreatinas. Sarkosin, syrgas och vatten omvandlades till glycin, formaldehyd och 

väteperoxid med hjälp av sarkosinoxidas. Väteperoxiden ihop med 4-aminofenazon och 2,4,6-

trijod-3-hyrdoxybenzoesyra (HTIB) bildade kinoniminkromogen, vatten och restprodukt med 

enzymet peroxidas, se figur 3. 
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Reagens 1 gjorde att kreatinas, sarkosinoxidas och peroxidas bryts ned under inkubationen 

(17). 

Färgintensitetens som mäts bildas av kinoniminkromogen är proportionell mot 

kreatininkoncentrationen (17). 

 

 

Kreatinin + H2O  Kreatin 

 

Kreatin + H2O Sarkosin + Urea 

 

Sarkosin + O2 + H2O  Glycin + formaldehyde + H2O2 

 

H2O2 + 4-aminofenazon + HTIB  Kinoniminkromogen + H2O + restprodukt 
 

Fig 3: Reaktionsschema för kreatinin i urin med våtkemi på Cobas c 702.  

(17) 

U-kreatinin - Vitros 5.1 FS - Torrkemi 

U-kreatinin analyserades först på Vitros 5.1 FS (Ortho Diagnostics Sollentuna Sverige) och 

därefter på Cobas c 702. Urinproverna applicerades i instrumentet som automatiskt spädde 

proverna 1:21 före analys. Av den spädda urinen togs 6 µl som applicerades på översta skiktet 

av reagenssliden, reagenserna kommer från Ortho Diagnostics. Urinen gick vidare till 

reagensskiktet där följande reaktioner skedde: Kreatinin tillsammans med vatten bildade 

kreatin med hjälp av enzymet kreatininamidohydrolas. Kreatin i sin tur hydrolyserades till 

sarkosin med enzymet kreatinamidinohydrolas. Sarkosinoxidas omvandlade sarkosin, syrgas 

och vatten till glycin, formaldehyd och väteperoxid. Väteperoxid reagerar med leukofärgämne 

och peroxidas och bildar färgämne och vatten, se figur 4. 

Inkubationstiden för sliden var 5 minuter i 37°C för ovanstående reaktioner. Under 

inkuberingen i Microslide-inkubatorn utfördes en mätning av reflektionstätheten vid två 

specifika tidpunkter vid våglängden 670 nm. Skillnaden i reflektionstätheten var proportionell 

mot kreatininkoncentrationen i proverna. Svaren godkändes i labdatasystemet FlexLab. 

 

 

Kreatinin + H2O                                 Kreatin 

 

Kreatin + H2O  Sarkosin + urea 

 

Sarkosin + O2 + H2O Glycin + formaldehyde + H2O2 

 

H2O2  + Leukofärgämne  Färgämne + 2H2O 
 

Fig 4: Reaktionsschema för kreatinin i urin med torrkemi på Vitros 5,1 FS 

(15) 

Cobas c 702 - Albumin 

U-albumin analyseras i denna studie enbart på Cobas c 702. Analysprincipen för mätning av 

albumin i urin är en 2 punkts immunturbidimetrisk slutpunktsmätning. Reagenset kommer 

från Roche Diagnostics och innehåller anti-albuminantikroppar som reagerar med albumin om 

det finns i urinprovet och bildar ett antigen-/antikroppskomplex. Graden av komplexbildning 

mäts turbidimetriskt genom absorbansavläsning. Absorbansen är proportionell mot 

albuminkoncentrationen i urinprovet (22). 

Kreatininamidohydrolas 

Kreatinamidinohydrolas 

Sarkosinoxidas 

Peroxidas 

Kreatininas 

Kreatinas 

Sarkosinoxidas 

Peroxidas 
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Statistik 

Analysen linjär regression användes för jämförelse av två metoder (23). 

För inomserieprecision och totalimprecision beräknades medelvärde, standardavvikelse (SD) 

och variationskoefficienten i procent (CV %) CV som beräknas genom att dividera SD med 

medelvärdet. 

Korrelationskoefficienten ska ligga så nära 1 som möjligt, 1 betyder att mätpunkterna ligger 

på en rätlinje med en positiv lutning. Regressionskoefficienten anger linjens lutning (23). 

Alla beräkningar och statistiska analyser skedde i Excel. 

Etik 

Som Biomedicinsk analytiker är det viktigt att tänka på att bakom varje prov finns en patient. 

Därför är det viktigt att analyserna sker med god kvalitet. Patientsäkerheten är mycket viktig 

som biomedicinsk analytiker har man tystnadsplikt och tänker på patientens bästa när man tar 

hand om prover preanalytiskt, analyserar, rimlighetsbedömmer och ger ut resultat (24). 

 

RESULTAT  

 

Interna kontroller 

De interna kontrollerna godkändes, vilket betyder att kontrollvärdena ligger inom de åsatta 

värderna. U2 (10,6-16,0 mmol/l)- och U1 (4,92-7,38 mmol/l). 

Inomserieimprecision 

CV % visade en hög precision vid analys av internkontroller för U-kreatinin, U1 och U2 vid 

analysering U-kreatinin på Cobas c 702, se tabell II. 

 
Tabell II: Inomprecision utfördes på hög (U2)- 

respektive låg (U1) kontroll av U-kreatinin på 

Cobas c 702, n=20.  

 

 

  
Totalimprecision 

Totalimprecisionen visade hög precision av U-kreatinin på Cobas c 702 enligt CV % på såväl 

U1 som U2, se tabell III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobas 
Medelvärde 

(mmol/l) 

SD 

(mmol/l) 

CV  

(%) 

U1 5,88 0,09 1,63 

U2 12,1 0,17 1,43 
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Tabell III: Totalimprecision utfördes med hög (U2)-respektive 

 låg (U1) kontroll av U-kreatinin på Cobas c 702, i 5 dagar, 6 replikat per dag, totalt 30 replikat ses i A.  

B visar den totala sammanställan av data över de 5 dagarna. 
A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B    

 

 

 

 

Analys av U-kreatinin 

Jämförelsen mellan Vitros 5.1 FS och Cobas c 702 avseende analys av U-kreatinin, utfördes 

på 40 urinprover från patienter i olika åldrar och kön. Alla urinprover var stickprov. 

Korrelationen mellan Cobas c 702 och Vitros 5.1 FS vid analys av U-kreatinin gav en 

korrelationskoefficient på 0,9987 och regressionskoefficienten visade en 

koncentrationsökning på 6 % av analysvärdena på Cobas c 702, se figur 5. 

Korrelationen mellan U-albumin/kreatinin kvoten i jämförelse på de olika U-kreatininvärdena 

ses i figur 6. Regressionskoefficienten visade att värdena sjönk med 12 % och 

korrelationskoefficienten var 0,9998. Se figur 6 och rådata i bilaga 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5: Korrelation 

mellan Vitros 5.1 FS 

och Cobas c 702 vid 

analys av kreatinin i 

urin,   

Korrelations-

koefficienten (R) var 

0,9987, n=40 

Cobas  

DAG 

1   
DAG 

2   

DAG 

3   

DAG 

4   

DAG 

5   

 Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög 

1 5,92 11,88 5,97 12,11 5,74 12,26 5,90 12,23 5,9 11,96 

2 5,73 11,74 5,90 11,99 5,76 12,28 5,89 12,14 5,82 11,93 

3 5,89 12,07 5,82 12,20 5,8 12,25 5,94 11,99 5,83 12,04 

4 5,85 12,09 5,91 12,23 6,01 12,23 5,93 12,47 5,83 12,03 

5 6,01 12,16 5,95 12,12 5,83 12,50 5,97 12,56 5,96 12,21 

6 5,85 11,81 5,81 12,13 6,00 12,42 5,93 12,49 5,95 12,18 

Mv 

(mmol/l) 5,88 11,96 5,89 12,13 5,86 12,32 5,93 12,31 5,88 12,06 

SD (mmol/l) 0,09 0,17 0,07 0,08 0,12 0,11 0,03 0,23 0,06 0,11 

CV (%) 1,57 1,43 1,12 0,69 2,03 0,89 0,49 1,85 1,08 0,95 

Max 

(mmol/l) 6,01 12,16 5,97 12,23 6,01 12,5 5,97 12,56 5,96 12,21 

Min 

(mmol/l) 5,73 11,74 5,81 11,99 5,74 12,23 5,89 11,99 5,82 11,93 

Cobas 
Medelvärde 

(mmol/l) 

SD 

(mmol/l) 

CV  

(%) 

U1 5,89 0,08 1,32 

U2 12,16 0,20 1,66 
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Fig 6: Korrelationen 

mellan U-albumin/U-

kreatinin i jämförelse 

mellan Vitros 5.1 FS  

och Cobas c 702, där 

korrelations-

koefficienten (R)  var 

0,9998, n=40 

 

DISKUSSION 

Syftet med detta arbete var att jämföra resultat mellan två metoder Vitros 5.1 FS (torrkemi) 

respektive Cobas c 702 (våtkemi) vid analys av U-kreatinin och vid beräkning av U-

albumin/U-kreatinin kvoten. För närvarande analyseras U-kreatinin på Vitros 5,1 FS och U-

albumin på Cobas c 702. För att underlätta arbetet och förbättra säkerheten t ex risken för 

kontaminationer på laboratoriet vore det önskvärt att båda analyserna utförs på ett och samma 

instrument. 

 

Variationskoefficienten (CV) ger mått på den relativa spridningen i procent. Lågt CV betyder 

hög precision. Standardavvikelsen (SD) anger hur stor spridningen är i förhållande till 

medelvärdet (21).  

Analyserna för total- och inomimprecision var utförda på kontroller på två nivåer U1 (låg) 

och U2 (hög).   

Totalimprecisionen var mycket bättre på Cobas än på Vitros (från tidigare studier) på den låga 

nivån där Cobas hade 5,89 mmol/l och Vitros 5,36 mmol/l. Totalimprecisionen skiljer sig i 

CV % mellan Cobas c 702 och Vitros 5,1 FS. Cobas U1 hade 1,32 % och U2 1,66 %, medan 

Vitros U1 hade 4,2 % och U2 1,44 %. Vitros har en sämre precision på U1 i jämförelse med 

Cobas. I inomprecisionen sågs en god precision på bägge nivåer av urinkontroller (25). 

 

Urinprover från 40 patienter i olika åldrar och kön, alla stickprov samlades in från rutindriften 

och analyserades från U-kreatinin med bägge metoder.  

Resultat i jämförelse mellan Vitros 5.1 FS och Cobas c 702 vid analys av U-kreatinin, visade 

att kreatininvärden från Cobas c 702 var 6 % högre än från Vitros 5.1 FS. Detta gjorde att U-

albumin/U-kreatinin kvoten sjönk med 12 % på patientprov.  

Korrelationen mellan de två instrumenten var mycket god, vilket kan bero att de använder 

samma analysprincip men Vitros 5,1 FS använder torrkemi, reagenserna är torra, vid analys 

och Cobas c 702 använder våtkemi, reagenserna finns i vätska. 
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Externa kontroller och sammanfattning från EQUALIS har visat att U-kreatinin på Vitros 5.1 

FS ligger lågt i mätvärden jämfört med andra metoder i landet. Detta gör att U-albumin/U-

kreatinin med nuvarande metoder inom Länsenheten i Kalmar ligger högt i jämförelse med 

andra laboratorier och metoder i landet. I Sverige är det bara klinisk kemi laboratoriet i 

Kalmar och ett till som analyserar kreatinin på Vitrosinstrument och albumin på 

Cobasinstrument för beräkning av U-albumin/U-kreatinin kvot. De andra laboratorier som är 

med i EQUALIS analyserar både kreatinin och albumin på Cobasinstrument (enligt 

resultatrapport från EQUALIS, se bilagor II-V). Genom att analysera både kreatinin och 

albumin på Cobas c 702 skulle värdena inom Kalmar länsenhet överensstämma bättre mot 

andra laboratorier i landet. 

Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025. SWEDAC gör kontroller av laboratoriet att t ex 

personalen har rätt kompetens enligt europeiska och internationella standarder (26). 

 

Behandlingen vid såväl mikro- som makroalbuminuri inriktar sig på att nå god metabol 

kontroll, normaliserad blodtrycksnivå, rökfrihet, stabil njurfunktion och helst minskad 

albuminuri (10). Genom att göra ett metodbyte skulle U-albumin/U-kreatinin kvoten sjunka 

med 12 %  vilket kan betyda en annan klassifikation på grad av albuminuri för patienter som 

ligger strax över gränsvärden, se tabell I. I praktiken borde detta dock ha en begränsad klinisk 

betydelse då behandlingsmålen är gemensamma vid mikro- respektive makroalbuminuri samt 

att andra faktorer såsom njurfunktionsprov, lipidvärden och blodtrycksnivå (10). Om ett 

metodbyte kommer att ske så bör dock beställaren av provet informeras om nivåförändringar 

så att de kan ta hänsyn till detta vid diagnostik och uppföljning av patienter. 

 

Kostnaden visar att analys av U-kreatinin på Cobas c 702 är något billigare än på Vitros 5,1 

FS (enligt kommunikation med Inger Gustafsson Klinisk kemi Kalmar). Vilket ger ytterligare 

en anledning att överföra analys av U-kreatinin till Cobas c 702. 

 

Vid analys av urin kan proverna vara dygnssamling eller stickprov. Beroende på vad som ska 

analyseras kan det ibland rekommenderas morgonurin. Man bör undvika urin från katetrar. 

Vid stickprov bör urinen vara från mittstrålen. 

Vid urinsamling ska urinen samlas i 12 eller 24 timmar för att undvika den biologiska 

dygnsvariationen. Mellan vilka klockslag urinen är samlad skrivs på remissen och om möjligt 

även mängden urin. Urinen förvaras i kylskåp (2-8°C) under samlingen och bör även förvaras 

kyld under transport till laboratoriet. Vid start av urinsamlingen kastas den första urinen vid 

ett visst klockslag och därefter samlas urinen i 12 eller 24 timmar framåt. 

Alla urinprover centrifugeras 10 minuter i 2000 g innan kemisk analys. Detta för att få bort 

celler och annat som kan störa analysen. Urinproverna klarar sig i rumstemperatur i 3 dagar 

och 5 dygn i kylskåp, ska det förvaras längre fryses proverna. U-kreatinin kräver minst 3 ml 

urin i plaströret som skickas för analys (2). Felkällor som kan uppstå är att urininsamlingen 

inte är komplett, all dygnsurin är inte med i insamlingskärlet. 

Albuminutsöndringen ökar vid t ex ökad fysisk aktivitet och feber, minskad utsöndring sker 

vid t ex inflammation och kardiell insufficiens. 

Fryses urinprovet kan det ge falskt lågt albuminvärde. Urinproverna är förvarade i plaströr på 

grund av att glasrör kan ge ett falskt lågt värde (22). 

 

Slutsatsen gör att det är möjligt att utföra ett instrumentbyte för analys av U-kreatinin från 

Vitros 5,1 FS till Cobas c 702 utan väsentlig inverkan på patienter. Beroende på den goda 

korrelationen  mellan U-kreatininmetoderna och de låga nivåskillnaderna i precisionerna. 
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BILAGA I 

 

 

Cobas 
Krea 

(mmol/L) 

Vitros 
Krea 

(mmol/L) 
Vitros-
Cobas 

1 9,76 8,84 -0,92 

2 13,06 12,34 -0,72 

3 11,17 10,57 -0,6 

4 13,82 13,53 -0,29 

5 1,37 1,15 -0,22 

6 4,91 4,61 -0,3 

7 4,6 4,16 -0,44 

8 9,7 9,35 -0,35 

9 17,59 17,06 -0,53 

10 13,2 12,76 -0,44 

11 20,16 19,09 -1,07 

12 11,3 10,53 -0,77 

13 6,97 6,61 -0,36 

14 6,9 6,54 -0,36 

15 7,61 6,99 -0,62 

16 8,62 7,92 -0,7 

17 2,79 2,52 -0,27 

18 8,34 7,88 -0,46 

19 11,26 10,89 -0,37 

20 14,1 13,42 -0,68 

21 9,88 9,61 -0,27 

22 4,77 4,39 -0,38 

23 6,63 5,99 -0,64 

24 6,95 6,17 -0,78 

25 4,69 4,21 -0,48 

26 6,11 5,66 -0,45 

27 16,91 16,11 -0,8 

28 2,26 1,93 -0,33 

29 6,91 6,23 -0,68 

30 10,56 9,79 -0,77 

31 10,41 9,47 -0,94 

32 3,54 3,15 -0,39 

33 21,49 19,94 -1,55 

34 3,42 3,01 -0,41 

35 6,64 5,97 -0,67 

36 6,96 6,28 -0,68 

37 2,62 2,29 -0,33 

38 4,03 3,59 -0,44 

39 5,02 4,58 -0,44 

40 3,71 3,29 -0,42 
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BILAGA II 
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BILAGA III 
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BILAGA IV 
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BILAGA V 



 

Kalmar Växjö 

391 82 Kalmar 
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