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Sammanfattning 
NT-proBNP är en restprodukt vid syntes av brain natriuretic peptide (BNP), vars syntes 

stimuleras av att hjärtats myocyter töjs ut såsom vid hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär att 

hjärtat inte orkar pumpa den volym blod som motsvarar systemkretsloppets behov. Det 

är fördelaktigt att kunna följa förändringar i hjärtmuskelns funktion för adekvat 

behandling. NT-proBNP har visat sig vara en bra markör i detta syfte. Studiens syfte var 

att jämföra två immunokemiska metoder: Roches Elecsys proBNP II i 

analysinstrumentet Cobas e601 med Siemens IMMULITE 2000 NT-proBNP i 

analysinstrumentet IMMULITE 2000 XPi. Studiematerialet kom att bestå av 60 

patientprover av litiumheparinplasma från 36 män (60 – 90 år) samt 24 kvinnor (65 - 94 

år). IMMULITE 2000 Xpi fungerade som referensmetod. Resultat av kalibrering 

överensstämde med erhållna masterkurvor och analys av kontroller gav resultat inom 1 

SD. Analysresultaten från de båda metoderna jämfördes i ett korrelationsdiagram. 

Spridningsdiagrammen indikerade en korrelation om R: 0,98. Jämförd metod gav dock i 

genomsnitt 17,8 % lägre resultat. Signifikant skillnad metoderna emellan vid 95 % 

konfidensnivå påvisades genom ett parat t-test. Precision avseende Roches Elecsys 

proBNP II undersöktes genom analys av plasma med hög respektive låg 

analytkoncentration (25 replikat samma dag och 5 replikat om dagen i ytterligare 4 

dagar) vilket totalt gav en imprecision om <3 % uttryckt i CV. Referensmetodens 

imprecision beräknades utifrån analyserade kontroller och gav en CV <5 %. God 

korrelation mellan de båda metoderna samt lägre imprecision vid användning av Elecys 

proBNP II talar för att den jämförda metoden kan tas i bruk.  
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Abstract 
NT-proBNP is a biproduct derived from the synthesis of BNP, a synthesis stimulated 

when cardiomyocytes are stretched such as in heart failure. Heart failure is defined as 

the hearts inability to supply the blood volume the body acquires. It is advantageous to 

monitor changes for adequate treatment. NT-proBNP has proven to be an excellent 

marker for this purpose. The purpose of the study was to compare the two 

immunochemical methods for measuring NT-proBNP: Roche Elecsys proBNP II 

analyzed with Cobas e601 and Siemens IMMULITE 2000 NT-proBNP analyzed with 

IMMULITE 2000 XPi. For this comparison 60 lithium heparin plasma samples from 36 

men (60 – 90 years old) and 24 women (65 – 94 years old) was used. IMMULITE 2000 

XPi served as the reference method. Results from the assays were compared in a 

correlation diagram, which indicated good correlation (R: 0.98). Cobas e601 yielded 

results on average 17.4 % lower than the reference method. A paired t test was used to 

prove significant diference at 95 % confidence level between the methods on a 95 % 

confidence level. Precision regarding Roche Elecsys proBNP II, based on measurings of 

plasma with low and high analyte concentration, 25 replicates one day and 5 replicates 4 

days gave imprecisions <3 % (CV%). Reference method imprecision (CV%) <5 % was 

calculated from control analysis. Good correlation between the two methods and lower 

imprecision when using proBNP II indicate that Cobas e601 can be used. 
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Förkortningar 

 
ALP = Alkaliskt fosfatas 

BNP = Brain natriuretic peptide 

ECLIA = Elektrokemiluminescens 

RIA = Radioimmunoanalys 

Ru = Ruthenium 

TPA = Tripropylamin 
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INTRODUKTION 
 

 

Medicinsk bakgrund 
Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte förmår alstra ett tillräckligt blodflöde för kroppens 

behov. Sjukdomen kan klassas som akut eller kronisk. Kronisk hjärtsvikt innebär att 

sjukdomen är stabil, medan akut svikt kännetecknas av plötsligt insjuknande vilket ofta 

föranleder akut vård. Akut hjärtsvikt uppkommer hos patienter som inte diagnostiserats 

dessförinnan men kan också uppträda hos patienter med behandlad kronisk hjärtsvikt. 

Hjärtsvikt upptäcks oftast i akut form och om adekvat behandling sätts in övergår 

sjukdomen vanligen i kronisk form. Den vanligaste orsaken till hjärtsvikt är 

kranskärlsförträngningar. Det är då tämligen vanligt att hjärtsvikt inducerats av en 

infarkt. Hjärtsviktens karaktär kan te sig mycket olika i olika skeden och varierar från 

fall till fall. Patienten kan återhämta sig och vara symptomfri med nedsatt funktion i 

vänstra kammarens muskulatur, sjukdomen kan nå en platå (en period då sjukdomen 

inte förvärras) eller så kan hjärtmuskeln försvagas gradvis och/eller etappvis. Som regel 

försvagas hjärtat snabbare under senare delen av sjukdomsförloppet. Denna försämring 

kan förklaras via en hemodynamisk modell. Först försvagas hjärtat vilket leder till sänkt 

blodtryck som kroppen registrerar. Som svar på sänkt blodtryck ökas återupptaget av 

salt och vatten i njurarna via renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS). Detta 

resulterar i ökad tillförd blodvolym och belastning för den redan försvagade 

hjärtmuskeln. Dessutom aktiverar det parasympatiska nervsystemet vasokontraktion 

vilket bidrar till att anstränga den vänstra kammaren ytterligare.  

När hjärtats muskulatur sträcks stimuleras ökad syntes av ”brain natriuretic peptide” 

(BNP). För upptäckt av hjärtsvikt och uppföljning av sjukdomsförloppet har det N-

terminala fragmentet av BNPs prohormon NT-proBNP visat sig vara en användbar 

markör (1).  

 

 

Brain Natriuretic peptide (BNP) 
Syntes 

Produktion av BNP sker främst i hjärtats kamrar och viss produktion av peptiden 

förekommer i artärerna. Produktionen stimuleras vid uttöjning av hjärtats myocyter 

såsom vid hjärtsvikt. PreproBNP, den första prekursorn till BNP, bestående av 134 

aminosyror, syntetiseras i myocyternas endoplasmatiska retikulum (ER). Därefter 

avlägsnas 26 aminosyror varvid proBNP bestående av 108 aminosyror återstår. ProBNP 

klyvs (troligen av enzymen furin och/eller corin) vilket ger BNP bestående av 32 

aminosyror och NT-proBNP uppbyggt av 76 aminosyror (2).  

 
Biologisk aktivitet 

BNP ingår i en grupp av strukturellt snarlika peptidhormoner tillsammans med ”arterial 

natriuretic peptide” (ANP) och ”cardiovascular natriuretic peptide” (CNP). Gemensamt 

för dessa natriuretiska peptider är att de motverkar ökad kardiovaskulär belastning. BNP 

binder precis som ANP till en membranbunden G-proteinkopplad natriuretisk 

peptidreceptor-A (NPR-A) vilket leder till produktion av cykliskt guanosinmonfosfat 

(cGMP). Detta har en vasodilatorisk effekt på kärlens myocyter, ökar njurarnas 

glomerulära filtration, minskar njurarnas salt och vattenreabsorption och minskar 

reninutsöndring från njurar samt minskar binjurarnas aldosteronsyntes. Sammantaget 

leder allt detta till nedreglering av blodtrycket (3).  
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Eliminering 

Eliminering av NT-proBNP sker via organ med högt blodflöde (primärt njurar lever, 

och muskler) och genom enzymmedierad nedbrytning. Den biologiska halveringstiden 

för NT-proBNP är ungefär 120 minuter vilket kan jämföras med BNP vars halveringstid 

är ca 20 minuter (4). Eliminering av BNP sker dels via en så kallad Natriuretisk 

peptidreceptor-C (NPR-C) även kallad ”clearence-receptor” som saknar intracellulär 

domän. Denna receptor har affinitet för både ANP, BNP och CNP. Vid inbindning till 

receptorn sker en endocytos av receptor med inbunden natriuretisk peptid vilket följs av 

lysosomal degradering. BNP elimineras också via enzymatisk degradering (2).  

 

 

Analys av NT-proBNP 
Historisk bakgrund 

B-typ natriuretisk peptid (från eng. Brain) (BNP) upptäcktes 1988 då man lyckades 

isolera proteinet från grishjärna (1). De första immunoanalyserna av BNP utvecklades 

tidigt på 1990-talet och var immunoradiometriska immunoanalyser (IRMA). NT-

proBNP påvisades i plasma 1995 av P. J. Hunt genom extrahering av NT-proBNP ur 

plasma följt av kompetitiv radioimmunoanalys (RIA) (5). Den första sandwichmetoden 

för analys av NT-proBNP togs fram 1999 (6). År 2003 utfördes den första studien som 

gick ut på att undersöka om NT-proBNP var en bättre hjärtsviktsmarkör än BNP. Innan 

dess användes BNP som standardanalys vid hjärtsvikt. Analys av NT-proBNP visade 

sig vara kliniskt jämförbar med BNP. Fördelen med NT-proBNP bestod i längre 

halveringstid såväl in vivo som in vitro. De första analyserna av natriuretiska peptider 

var kompetitiva och byggde på RIA. Dessa kom sedermera att bytas ut mot 

miljövänliga, mindre hälsovådliga alternativ med längre hållbarhet. På 1980-talet 

utvecklades luminiscensteknik, det första alternativet vars analytiska sensitivitet 

överträffade RIA. Tekniken bygger antingen på enzymatisk signalering, med 

exempelvis alkaliskt fosfatas (ALP), även kallad ”glöd iluminescens”, eller kemisk 

signalering med luminol och acridiumderivat (7). Som resultat av vidare forskning inom 

luminiscensteknik utvecklades Elecsys immunoanalys 1996 av företaget Roche. Denna 

något modernare teknik elektrokemiluminiscens (ECLIA) bygger på redoxreaktioner 

och ljusemission som induceras genom applicering av en positiv potential. Både 

luminiscensteknik och ECLIA är vanliga metoder som används idag vid analys av NT-

proBNP (8).  

 
NT-proBNP 

Analys av NT-proBNP används som screeningmetod för att avfärda hjärtsvikt. Detta för 

att undvika dyra tidskrävande ekokardiografi-undersökningar i onödan (9). Vanliga 

beslutsgränser är 125 pg/mL för personer under 75 år och 450 pg/mL för patienter över 

75 år (10). I en stor studie utförd i primärvården, Internal Collaborative on NT-proBNP 

(ICON), med en studiegrupp av 1256 patienter utreddes NT-proBNP som markör för 

hjärtsvikt. Slutsatsen av denna studie var att NT-proBNP-koncentrationer lägre än 300 

pg/mL med hög sannolikhet avfärdar hjärtsvikt hos alla ålderskategorier. Hos patienter 

yngre än 50 år var slutsatsen att högre koncentrationer än 450 pg/mL indikerar 

hjärtsvikt samt att högre koncentrationer än 900 pg/mL inger stark misstanke om 

hjärtsvikt hos patienter äldre än 50 år (11).  

 

Ett annat användningsområde vid analys av NT-proBNP är uppföljning för upptäckt av 

försämring vid hjärtsvikt. Koncentrationen av NT-proBNP kan variera mycket hos 

samma hjärtsviktspatient vid olika provtagningstillfällen oberoende av hjärtfunktionen 

(minst upp till 50 %) och många studier har visat på större variation upp till 80 %. 
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Koncentrationsökningar mindre än 50 – 80 % behöver alltså inte nödvändigtvis tyda på 

försämring av sjukdomstillståndet. Trender och större ökningar kan dock ses som goda 

indikationer på försämring (12).  

 

 

IMMULITE 2000 XPi 
IMMULITE 2000 XPi är ett instrument från företaget Siemens diagnostics vars 

analysprincip bygger på ECLIA (13). 

 
Instrumentets provhantering 

Till instrumentet hör löstagbara rack med plats för 15 prover som passar i instrumentets 

provkarusell med plats för 6 rack. Tomma reaktionsrör transporteras från ett 

reaktionsrörmagasin med hjälp av en kugghjulsdriven mekanism. Instrumentet 

innehåller en roterande kulkarusell med plats för 24 kulpackar varifrån 

antikroppsbeklädda polystyrenkulor dispenseras i reaktionsrör och blandas med 

patientplasma från provrören i provkarusellen samt reagens från en karusell med plats 

för 24 reagensbehållare. När kula, provmaterial och reagens tillsatts transporteras 

reaktionsröret i en inkubationsbana vid 37 °C i 30 minuter (13). 

 
Analysprincip 

Vid analys av NT-proBNP med IMMULITE 2000 XPi inkuberas patientplasma med två 

olika slags polyklonala antikroppar riktade mot humant NT-proBNP. Polyklonala 

antikroppar bundna till fast fas i form av polystyrenkulor och polyklonala antikroppar 

märkta med ALP. Efter inkubering avlägsnas obundna partiklar genom tillsats av vatten 

och centrifugering. Blandningen inkuberas ytterligare i fem minuter då en 

immunokemisk reaktion äger rum. När dioxetansubstrat adderats katalyseras dess 

sönderfall i mån av tillgång på bundet ALP-konjugat. Sönderfallande dioxetansubstrat 

emitterar ljus (Figur 1). Graden av ljusemission är då direkt proportionell mot analytens 

koncentration. Tidsåtgången för analysen är totalt 35 minuter (13). 

 

 
Figur 1. Enzymmedierad signalering vid användning av IMMULITE 2000XPi. Dioxetan 

destabiliseras i mån av tillgång på ALP (A). Destabiliserat dioxetan sönderfaller vilket leder till 

ljusemission (B). Ljuset kan sedan detekteras via en fotomultiplikator. Modifierad ifrån Siemens 

produktblad (10).  
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Cobas e601 
Cobas e601 är ett instrument tillhörande instrumentserien Elecsys 2010 från företaget 

Roche Diagnostics. Instrumentets analysprincip bygger på elektrokemilluminescens 

(ECLIA) (14). 

 
Instrumentets provhantering 

Först överförs provmaterial i form av serum eller plasma från provrör till analyskoppar i 

instrumentets inkubatordisk och sedan tillsätts reagens. Inkubatorns temperatur är 

reglerad till 37 ± 3°C. Efter tillsats av reagens förs provkopparna till en 

vortexblandarstation där provlösningen blandas. Så flyttas proverna tillbaka till 

inkubatordisken. Beroende på analys sker en till tre inkubationscykler. En lösning med 

paramagnetiska mikropartiklar blandas innan. Efter att provlösningen inkuberats med 

mikropartiklar och antikroppskomplex kopplats till dem via biotin, avlägsnas störande 

komponenter. Mikropartiklarna hålls på plats i provkoppen genom magnetism varvid 

störande komponenter kan aspireras utan att komplexen följer med. Mikropartiklar med 

sandwichkomplex resuspenderas sedan i fosfatbuffert varpå ProCell (innehållande 

tripropylamin (TPA)) adderas följt av analys. Efter analysen rengörs mätstationen med 

CleanCell (en kaliumhydroxidlösning (KOH)) (14). 

 
Analysprincip  

Analys av NT-proBNP bygger på sandwichprincip och innefattar två inkubationscykler. 

Inför första inkubationen blandas patientplasman med monoklonala biotinylerade 

antikroppar och rutheniummärkta monoklonala antikroppar riktade mot var sin epitop 

på humant NT-proBNP. Under inkubationen bildas sandwichkomplex. Vid andra 

inkubationen kopplas sandwichkomplexen till streptavidinklädda mikropariklar via 

antikropparnas biotin (14). Mikropartiklar med inbundna antikroppskomplex fastnar 

genom magnetism på en elektrods yta. Därefter induceras den elektro-kemiska 

reaktionen mellan ruthenium (Ru) och TPA genom applicering av en positiv potential. 

Aktivering av den kemiska reaktionen kräver att elektrodens spänning överskrider ett 

särskilt tröskelvärde. Då den positiva potentialen applicerats reduceras Ru2+ vilket ger 

exciterad Ru3+. På samma vis reduceras TPA till katjonradikalen TPA+˙ som avger en 

elektron. Elektronen oxiderar sedan exciterad Ru3+ till Ru2+ vilket ger ljusemission 

(Figur 2). Eftersom reaktionen upprepas i cykler amplifieras signalen vilket möjliggör 

detektion med fotomultiplikator. Signalen jämförs sedan med en instrumentspecifik 

tvåpunktskalibrering som ska ha överensstämt med en av företaget erhållen kurva (15). 

Analysen tar sammanlagt 18 minuter (10).  

 

 
Figur 2. Reaktion vid elektrokemiluminiscens (ECLIA) modifierad från Elecsys 

teknologibroschyr (16). 
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Analysintervall 
Lägsta detekterbara analytkoncentrationen med IMMULITE 2000 NT-proBNP är 10 

pg/mL och rapportintervallet har bestämts till 20 - 35000 pg/mL (10). Med Elecsys 

proBNP II är den lägsta detekterbara analytkoncentrationen 5 pg/mL med ett 

rapportintervall bestämt till 5-35000 pg/mL (17). Hooks effekt vid hög 

analytkoncentration ses inte vid koncentrationer lägre än 385000 pg/mL vid analys med 

IMMULITE 2000 NT-proBNP (10), eller lägre än 300000 pg/mL vid analys med 

Elecsys proBNP II (17). Hemoglobin lägre än 6 mg/mL, triglycerider lägre än 30 

mg/mL och bilirubin lägre än 0,5 mg/mL kan inte påverka analysresultaten vid analys 

med IMMULITE 2000 NT-proBNP (10). Hemoglobin lägre än 10 mg/mL, triglycerider 

lägre än 15 mg/mL och bilirubin lägre än 0,25 mg/mL påverkar inte analysresultat vid 

analys med Elecsys proBNP II (17).  

 

Syfte 
Studiens syfte var att jämföra två immunokemiska metoders prestanda vid analys av 

NT-proBNP i plasma, Roches Elecsys proBNP II i instrumentet Cobas e601 med 

Siemens IMMULITE 2000 NT-proBNP i instrumentet IMMULITE 2000 XPi. 

 

  

 

MATERIAL OCH METOD 
 

 

Provmaterial 
För studien samlades 60 patientprover i form av plasma i litiumheparinrör med gel (BD 

vacutainer). Proverna centrifugerades vid 2000 g i 10 minuter. Av de analyserade 

patientproverna valdes prover med analytkoncentrationer inom mätområdet för 

IMMULITE 2000 XPi (mellan 20 och 35000 pg/mL) (13). En nedre åldersgräns sattes 

vid 60 år eftersom hjärtsvikt bedömdes vara alltför sällsynt vid lägre åldrar. 

Studiepopulationen kom att bestå av 36 män (60 – 90 år) och 24 kvinnor (65 – 94 år). 

För precisionsstudien samlades och polades patientplasma med hög respektive låg 

analytkoncentration. 

 

 
Etik 

Prover som ingick i studien avidentifierades efter registrering av kön och ålder. Detta 

för att skydda patienternas integritet och följa gällande biobankslag (2002:297). Prover 

som inte sparas en längre tid (under två månader) innefattas dock inte av biobankslagen 

enligt 1 kapitlet 3§. För att följa biobankslagen krävs dock att proverna avidentifieras 

och förstörs efter användning (18). 

 

 

 IMMULITE 2000 XPi 
Kalibratorer 

Instrumentet kalibrerades med låg och hög kalibrator, IMMULITE® Systems NT-

proBNP Adjustors, bestående av icke human frystorkad serummatrix med 

konserveringsmedel (SIEMENS Diagnostic Products Corporation, Los Angeles, USA). 

Innehållet i kalibratorflaskorna rekonstituerades med avjonat vatten, blandades och 
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alikvoterades i på förhand märkta provrör. Dessa placerades i frys vid -20°C för att en 

gång varannan vecka eller vid behov rumstempereras, blandas och analyseras (10).  

 
Kontroller 

Kontrollerna som användes, var från SIEMENS NT-proBNP kontrollmodul (SIEMENS 

Diagnostic Products Corporation), bestående av icke human frystorkad serummatrix 

med låg (T1) respektive hög (T2) koncentration NT-proBNP. Kontrollflaskorna löstes i 

avjonat vatten i 30 minuter och blandades följt av alikvotering i på förhand märkta 

provrör, som placerades i frys vid -20°C. Tinade kontroller blandades, 

rumstempererades och analyserades samt förvarades i kyl vid 2-8°C och kastades efter 

högst tre dagars användning (19). 

 
Precisionsstudie 

Imprecisionen hos referensmetoden beräknades utifrån analysresultat av 6 replikat från 

kontroller med låg och hög analytkoncentration (T1 respektive T2). 

 
Reagens 

I SIEMENS Diagnostics NT-proBNP-kit (SIEMENS Diagnostic Products Corporation) 

ingår kulkasett med 200 polystyrenkulor klädda med polyklonala antikroppar från får 

(10) mot aminosyrorna 1-21 på den n-terminala delen av humant NT-proBNP (12) och 

reagensförpackning innehållande polyklonala ALP-konjugerade antikroppar från får 

(10) riktade mot aminosyrorna 39-50 på humant NT-proBNP (12). Dioxetansubstratet 

som krävs vid användning av reagenset beställdes separat från samma leverantör (10). 

 
Provanalys 

Färsk patientplasma överfördes till provrör märkta med motsvarande patientdata och 

placerades i instrumentet IMMULITE 2000 XPi för analys. De analyserade proverna 

förvarades sedan frysta vid -20°C inför analys med Cobas e601.  

 

 

 Cobas e601 
Installation 

Reagenset proBNP II inklusive kalibratorer och kontroller installerades genom 

nedladdning av reagensspecifik applikation. Kalibrering och kontrollanalys kopplades 

till motsvarande kalibreringsrack och kontrollrack (14). 

 
Kalibratorer 

I samband med installation av NT-proBNP-reagens på COBAS e601 utfördes också 

kalibrering med proBNP II CalSet (Roche Diagnostics, Basel, Schweiz) innehållande 

kalibrator 1 och 2 bestående av hästserummatrix. Kalibratorerna löstes i 1000 µL 

avjonat vatten i vardera flaskan och blandades i 15 minuter. Sedan placerades de i 

instrumentet för analys. I beredd form ska analytkoncentrationen hos kalibrator 1 och 2 

vara ca 140 respektive 2700 pg/mL (14).  

 
Kontroller 

Efter analys av kalibratorerna och i samband med det dagliga underhållet analyserades 

kontroller med låg (PC CARDII 1) och hög (PC CARDII 2) analytkoncentration från 

kittet PreciControl Cardiac II (Roche Diagnostics) av humant frystorkat serum. 

Kontrollserumen löstes i 2000 µL avjonat vatten i vardera flaskan och blandades i 15 

minuter i rumstemperatur. Därefter alikvoterades 300 µL i 6 eppendorfrör vardera av 
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PC CARDII 1 och PC CARDII 2 varav fem uppsättningar av vardera kontroll frystes. 

En uppsättning användes efter första kalibreringen. Sedan tinades kontroller efter behov. 

Tinade kontroller blandades, rumstempererades och analyserades samt förvarades i kyl 

vid 2-8°C och kastades efter högst tre dagars användning. Efter preparering skulle låg 

kontroll: PC CARDII 1 innehålla ca 150 pg/mL, och hög kontroll: PC CARDII 2 ca 

5000 pg/mL syntetisk NT-proBNP (20). Efter analys av kontroller beräknades 

medelvärdet av kontrollernas analyserade analytkoncentration för bestämning av nya 

målvärden. 

 
Reagens 

Reagenspaketet Elecys proBNPII (Roche Diagnostics) innehöll reagens bestående av tre 

olika reagensflaskor: En flaska med streptavidinklädda mikropartiklar, en flaska med 

fångande biotinylerade monoklonala antikroppar från mus (17) riktade mot 

aminosyrorna 27-31 på humant NT-proBNP (12) samt en flaska med 9 mL signalerande 

biotinmärkta monoklonala antikroppar från mus (17) riktade mot aminosyrorna 42-46 

hos humant NT-proBNP (12).  

 
Provanalys 

Plasmaproverna som frysts efter analys med IMMULITE 2000 XPi rumstempererades, 

blandades, centrifugerades och analyserades med COBAS e601.  

 

 

Precisionsstudie 
För precisionsstudien analyserades två uppsättningar polade och frysta patientprover av 

litiumheparinplasma, en med hög och en med låg koncentration NT-proBNP, uppdelade 

i fem provrör vardera. Ett provrör med hög och ett provrör med låg analytkoncentration 

rumstempererades, blandades, centrifugerades och alikvoterades i fem provrör inför 

daglig analys. Under första dagen analyserades fem replikat med hög respektive låg 

analytkoncentration fem gånger för mätning av imprecision inom samma dag. Sedan 

analyserades en uppsättning om fem replikat patientplasma med hög respektive låg 

analytkoncentration en gång varje dag i ytterligare fyra dagar. 

 

 

Statistisk analys 
För statistiska beräkningar användes programmen Microsoft Excel 2013 och Graphpad 

Prism 6. Resultaten från de båda metoderna fördes in i ett diagram varefter regression 

och korrelation metoderna emellan beräknades. Procentuell avvikelse mellan metod 1 

(IMMULITE 2000 XPi) och metod 2 (Cobas e601) beräknades och illustrerades i ett 

Band-Altman-diagram. Metoderna jämfördes genom utförandet av ett parat t-test. 

Beräkningar som utfördes utifrån precisionsstudiens mätdata innefattade 

standardavvikelse (SD), medelvärde (�̅�) och variationskoefficient (CV%) (21).  
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RESULTAT 
 

 

 Kalibrering och kontroller 
Kalibrering avseende IMMULITE 2000 XPi hade utförts dessförinnan och resultaten av 

kontrollanalyser befann sig inom en standardavvikelse från målvärdet (Figur 3). 

Beräknad analysnoggrannhet (CV%) utifrån mätningar av låg och hög kontroll: T-1 och 

T-2 med IMMULITE 2000 XPi blev 4,1 % respektive 4,4 %.  

 

 
Figur 3. Resultat vid analys av T1: låg kontroll (A) och T2: hög kontroll (B) med IMMULITE 

2000 XPi. Svart markering utgör kontrollens målvärde. Grön markering: övre och nedre gräns 

för 1 SD samt röd markering: övre och nedre gräns för 2 SD. 

 

Kalibreringen av Cobas e601 gav tillfredsställande resultat. Vid analys av hög och låg 

kontroll, PC CARDII 2 respektive PC CARDII 1 befann sig samtliga värden inom 1 SD 

från målvärdet (Figur 4). Beräknad imprecision (CV%) utifrån mätningar av låg och 

hög kontroll: PC CARDII 1 och PC CARDII 2 med Cobas e601 blev 2,1 % respektive 

1,3 %.  

 
Figur 4.  Resultat av låg kontroll PC CARDII 1 (A) och hög kontroll PC CARDII 2 (B) med 

Cobas e601. Svart markering utgör kontrollens målvärde. Grön markering: övre och nedre gräns 

för 1 SD samt röd markering: övre och nedre gräns för 2 SD. 
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 Jämförelse av metoderna 
Utifrån diagrammet med uppmätta NT-proBNP-koncentrationer från Cobas e601 som 

plottats mot resultat från immulite (Bilaga I, Tabell I) beräknades regressionslinje med 

lutningen k: 0,74 (Figur 5). Determinationskoefficienten (R2) blev 0,97 och 

korrelationskoefficienten (R) beräknades till 0,98. I genomsnitt var resultaten från 

jämförd metod (Cobas e601) 17,8 % lägre jämfört med referensmetoden (IMMULITE 

2000 XPi).  

 

 
Figur 5. Koncentration NT-proBNP mätt med ny metod (Cobas e601) respektive med 

referensmetoden (IMMULITE 2000 XPi). Den röda trendlinjen visar en regression med 

lutningen k=1. 

 

 

För att tydliggöra skillnaden mellan de båda metoderna konstruerades också ett Band 

Altmandiagram för illustrering av bias (%) (Figur 6). 

 

 
 
Figur 6. Bland Altmandiagram där överensstämmelsen mellan metoderna tydliggörs. Röda 

streckade linjer utgör gränsvärden för överensstämmelse (±1,96 SD). Den svarta streckade 

linjen motsvarar medelvärdet av differensen metoderna emellan. 

 

Bland Altmandiagrammet påvisade bättre överensstämmelsen vid lägre koncentrationer. 

Därför konstruerades ytterligare en regression baserat på 26 patientprover med 

koncentrationer NT-proBNP lägre än 900 pg/mL vilket är mera intressant ur ett kliniskt 

perspektiv. Regressionens lutning blev k: 0,84 och R2: 0,95 (Figur 7) och korrelationen 

y = 0,741x - 131,06
R² = 0,9689
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beräknades till R: 0,98. Resultaten som erhölls vid analys med Cobas e601 beräknades i 

genomsnitt ligga 8,1 % lägre än resultaten från IMMULITE 2000 XPi i detta intervall. 

 
Figur 7. Koncentration NT-proBNP (29 patientprover med koncentrationer under 900 pg/mL) 

mätt med ny metod (Cobas e601) respektive med referensmetoden (IMMULITE 2000 XPi) från 

ny metod (Cobas e601). Den röda trendlinjen visar en regression med lutningen k=1. 

Beslutsgräns för personer under respektive över 75 år representeras av blå (125 pg/mL) 

respektive orange (450 pg/mL) markering. 

 
Parat t-test 

Jämförelsen av de båda metodernas analysresultat med ett parat t-test resulterade i t-

beräknat om 5, vilket är större än t-tabell (2) vid en konfidensnivå om 95 %. Det 

beräknade P-värdet blev mindre än 0,0001. Detta ledde till att formulerad nollhypotes 

(H0: Det föreligger ingen signifikant skillnad mellan resultatens medelvärden vid en 

konfidensnivå om 95 %) avfärdades. 

 

 Precisionsstudie  
Analys av 25 replikat av polade patientplasman med hög respektive låg 

analytkoncentration vid analys med Cobas e601 gav resultat vars imprecision (CV%) 

beräknades till 4,1 % respektive 5,0 %. Senare analyserade prover i denna serie visade 

sig innehålla högre koncentration NT-proBNP. Imprecisionen (CV%) från replikat som 

analyserats inom samma tidsperiod, 1 – 10, 11 – 15 och 16 – 25, blev <2 % och <3 % 

för låga respektive höga replikat (Bilaga II. Tabell IV). Vid analys av fem replikat av 

låg och hög analytkoncentration varje dag i fem dagar var imprecisionen (CV%) inom 

dagar 1,1 - 2,2 % respektive 0,8 - 2,2 %. Mellan dagar var imprecisionen (CV%) 1,8 - 

2,5 % och 0,8 - 2,2 % från polade patientplasman med låg respektive hög 

analytkoncentration (Tabell I och II). Referensmetodens (IMMULITE 2000 XPi) 

imprecision (CV%) som beräknats utifrån analyserade kontroller blev 4,1 % och 4,4 % 

för T1 respektive T2 koncentration NT-proBNP. 

 

 

 

Tabell I. Precision mellan och inom dagar vid analys av låga koncentrationer NT-proBNP med 

proBNP II i Cobas e601. 
 Medel 

(pg/mL) 

SD 

(pg/mL)  

CV 

(%) 

Dag 1. (pg/mL) 184,0 188,4 191,2 180,2 186,6 186,1 3,9 2,0 

Dag 2. (pg/mL) 189,2 185,1 179,8 184,7 190,2 185,8 3,7 2,0 

Dag 3. (pg/mL) 180,2 180,7 188,5 182,4 184,6 183,3 3,0 1,7 

y = 0,8387x + 18,268
R² = 0,9527
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Dag 4. (pg/mL) 186,8 181,6 184,3 186,3 184,1 184,6 1,8 1,0 

Dag 5. (pg/mL) 183,8 184,4 181,8 184,1 191,6 185,1 3,4 1,8 

Medel (pg/mL) 184,8 184,0 185,1 183,5 187,4 

SD (pg/mL) 3,4 3,1 4,7 2,3 3,3 

CV (%) 1,8 1,7 2,5 1,3 1,8 

 

Tabell II. Precision mellan och inom dagar vid analys av höga koncentrationer NT-proBNP 

med proBNP II i Cobas e601. 
 Medel 

(pg/mL) 

SD 

(pg/mL) 

CV 

(%) 

Dag 1. (pg/mL) 2538 2594 2689 2592 2554 2593 58,7 2,3 

Dag 2. (pg/mL) 2522 2583 2559 2655 2555 2575 49,8 1,9 

Dag 3. (pg/mL) 2534 2631 2550 2582 2595 2578 38,2 1,5 

Dag 4. (pg/mL) 2618 2575 2635 2575 2668 2614 40,0 1,5 

Dag 5. (pg/mL) 2572 2592 2627 2600 2615 2601 21,2 0,8 

Medel (pg/mL) 2557 2595 2612 2601 2597 

SD (pg/mL) 38,9 21,5 57,7 31,8 47,4 

CV (%) 1,5 0,8 2,2 1,2 1,8 

 

 

 

 

DISKUSSION 

 
Studiens syfte var att jämföra två immunokemiska metoders prestanda vid analys av 

NT-proBNP i plasma, Roches Elecsys proBNP II i instrumentet Cobas e601 med 

Siemens IMMULITE 2000 NT-proBNP i instrumentet IMMULITE 2000 XPi. 

Detta utfördes genom analys av 60 prover litiumheparinplasma från 36 män (60 – 90 år) 

och 24 kvinnor (65 – 94 år). Analysnoggrannhet avseende jämförd metod (Cobas e601) 

baserades på analys av polade patientplasman med hög respektive låg 

analytkoncentration samt kontrollanalys. Referensmetodens kontrollanalyser användes 

för att beräkna imprecision för jämförelse mellan instrumenten.  

 

 

 Kvalitetssäkring 
Resultatet av kalibreringen för båda instrumenten överensstämde med de 

reagensspecifika kurvorna. Vid analys av kontroller med IMMULITE 2000 XPi befann 

sig resultaten inom 1 SD (Figur 3). Analys med Cobas e601 av kontroller med låg 

respektive hög analytkoncentration befann sig också inom 1 SD från målvärdet (Figur 

4).  

 

 

 Jämförelse av metoderna 
God korrelation mellan metoderna tydliggjordes då R uppgick till 0,98. Det visade sig 

dock att erhållna värden från elecsys BNP II med Cobas e601 var signifikant lägre (-

17,8 %) än resultat från den validerade referensmetoden. Det parade t-testet som ledde 

till att nollhypotesen avfärdades (H0: Det föreligger ingen signifikant skillnad mellan 

resultatens medelvärden vid en konfidensnivå om 95 %) indikerade också signifikant 

skillnad mellan metoderna. Skillnaden mellan metoderna visade sig vara mindre vid 

lägre analytkoncentrationer (<900 pg/mL) varvid resultat från Cobas e601 i genomsnitt 
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beräknades ligga 8,1 % under referensmetodens resultat. Detta innebär mindre skillnad 

mellan metodernas resultat vid analytkoncentrationer närmare beslutsgränserna.  

 

 

 Precisionsstudie 
Beräknad imprecision (CV%) utifrån mätningar av låg och hög kontroll: PC CARDII 1 

och PC CARDII 2 med Cobas e601 blev 2,1 % respektive 1,3 %. Precisionsstudien 

avseende Cobas e601, baserad på analys av fem replikat fem separata dagar, på prover 

med hög respektive låg analytkoncentration resulterade i imprecision (CV%) om <2,5 

% både mellan och inom dagar. Serien med 25 replikat av låg och hög 

analytkoncentration gav en högre imprecision om 4,1 respektive 5,0 % uttryckt i CV. 

Vid undersökning av värdena i denna serie upptäcktes en systematisk avvikelse i form 

av något högre värden hos senare utförda analyser. Troligen berodde detta på 

avdunstning från preparaten. De höga och låga replikaten hade alikvoterats (ca 200µL) i 

5 provrör vardera och analyserades fem gånger inom fyra timmar och 20 minuter. 

Tidssvinnet berodde på att patientprover analyserats samtidigt och att instrumentet 

behövde stoppas för laddning av reagens. Systematisk ökning av analytkoncentration 

kunde ses vid analys av höga och låga replikat 11 - 15 som analyserats två h senare än 

replikat 1 - 10. Analytkoncentrationerna var ytterligare förhöjda vid analys av replikat 

16 - 25 som analyserats drygt 4 h efter replikat 1-10. Analys av de andra höga och låga 

polade, alikvoterade och frysta proverna, varifrån 5 replikat analyserades varje dag, gav 

uppmätta analytkoncentrationer som stämde väl överens med resultat vid analys av höga 

och låga replikat 1 - 10 inom samma dag (Bilaga II, Tabell II & IV). Imprecisionen 

utifrån replikat som analyserats inom ungefär samma tidsperiod: 1 – 10, 11 – 15 och 16 

– 25, blev <2 % och <3 % för låga respektive höga replikat uttryckt i CV. 

Kontrollanalys avseende T-1 och T-2 med IMMULITE NT-proBNP gav en imprecision 

om 4,1 % respektive 4,4 %. Cobas e601 med proBNP II har i en tidigare studie 

undersökts med avseende på analytisk noggrannhet vilket givit en imprecision om <3 % 

uttryckt i CV (22). En tidigare utförd imprecisionsstudie avseende IMMULITE NT-

proBNP med analys av fyra duplikat av olika koncentrationer NT-proBNP varje dag i 

10 dagar resulterade i en imprecision mellan 2,3 % - 3,4 % inom samma dag och 4,0 - 

6,4 % totalt uttryckt i CV (10). Dessa resultat överensstämmer väl med resultaten från 

denna studie. Enligt New York State Heart association NYSHA måste imprecisionen 

(CV%) vid analys av NT-proBNP vara ≤15 % (12).  

 

 

Klinisk bedömning 
Analys av NT-proBNP används som screeningmetod och vid uppföljning av hjärtsvikt. 

Vid uppföljning måste hänsyn tas till att analytkoncentrationen varierar kraftigt hos 

enskilda hjärtsviktspatienter. En analytkoncentration som ökat 50 % - 80 % behöver 

nödvändigtvis inte betyda att sjukdomen förvärrats. Serier av ökad analytkoncentration 

eller en kraftigare ökning är dock skäl nog att misstänka försämring (23). I en studie 

undersöktes 62 patienter med kronisk hjärtsvikt med avseende på försämring i relation 

till ökning av NT-proBNP. Detta genom regelbunden impedans mätning i hjärtats högra 

kammare varvid högre impedans innebar vätskeansamling och svikt. Då impedansen 

överskred ett visst tröskelvärde sågs ökade analytkoncentrationer av NT-proBNP (>10 

%) varav 25 % av fallen hade analytkoncentrationer som ökat mer än 100 %. Vid ökad 

impendans utan kliniska tecken på försämring sågs koncentrationsökningar av NT-

proBNP omkring 25 %. Kliniska tecken på försämring av hjärtsvikt relaterades till en 

koncentrationsökning på cirka 90 %. 
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När NT-proBNP används för screening är brytpunkterna vanligen 125 och 450 pg/mL 

för patienter under respektive över 75 år. I en stor studie tidigare utförd i primärvården, 

Internal Collaborative on NT-proBNP (ICON) med en studiegrupp om 1256 patienter 

undersöktes NT-proBNP som screeningmetod (11). Slutsatsen av denna studie var att 

man med hög sannolikhet kunde avfärda hjärtsvikt vid NT-proBNP-koncentrationer 

lägre än 300 pg/mL hos alla ålderskategorier. Hos patienter yngre än 50 år var slutsatsen 

att högre koncentrationer än 450 pg/mL indikerar hjärtsvikt samt att högre 

koncentrationer än 900 pg/mL föranleder misstanke om hjärtsvikt hos patienter äldre än 

50 år.  

 

 

Metodernas skillnader 
Referensmetoden i denna studie, NT-proBNP IMMULITE 2000, är en metod vars 

princip bygger på fast fas i form av polystyrenkulor beklädda med fångande polyklonala 

antikroppar riktade mot en region hos analyten samt ALP-konjugerade polyklonala 

antikroppar riktade mot en annan region av analyten. Signaleringen utgörs av en 

reaktion katalyserad av ALP som resulterar i kontinuerlig ljusemission efter tillsats av 

substrat. Signalering vid användning av ProBNP II med Cobas e601 bygger på ECLIA 

vars reaktion induceras av en positiv potential vilket gör reaktionen mera kontrollerad 

än vid kemiluminescent signalering. Något som ger ökad analytisk sensitivitet (15). 

Mätområdet för NT-proBNP IMMULITE 2000 är 20 – 35000 ng/mL (10), jämfört med 

5- 35000 ng/mL för proBNP II (17). Reagenset ProBNP II betecknas som en andra 

generationens immunoanalys. Detta eftersom antikropparna i proBNP II är monoklonala 

jämfört med första generationens immunoanalys proBNP I med polyklonala 

antikroppar. Anledningen till utvecklingen av proBNP II var att monoklonala 

antikroppar riktade mot centrala regioner på NT-proBNP gör analyten stabilare. I en 

annan studie har första och andra generationens Elecsys NT-proBNP-analys jämförts. 

Resultatet av denna jämförelse visade att andra generationens immunoanalys indikerade 

en något lägre analytkoncentration (-2,5 %) än första generationens immunoanalys. En 

konstaterad fördel var ökad reproducerbarhet vid användning av monoklonala 

antikroppar eftersom sammansättningen av polyklonala antikroppar tenderar att variera 

från batch till batch (22). 

 
Kostnad 

Priset per analys med IMMULITE 2000 NT-proBNP uppgår till 300 kr enligt prislista 

tillgänglig på analysportalen i Blekinge (24). I Skåne används Elecsys proBNP II vid 

analys av NT-proBNP. Enligt prislista tillgänglig på analysportalen för 

laboratoriemedicin i Skåne uppgår priset för varje analys med denna metod till 164 kr 

(25).   

 
Miljöaspekt 

Reagenset IMMULITE 2000 NT-proBNP är hälsovådligt för vattenlevande organismer 

och ska inte sköljas ut i avloppet efter användning utan hanteras enligt lokala, regionala 

och nationella riktlinjer (10). I Blekingesjukhuset vid avdelningen för klinisk kemi 

kasseras använda reagensförpackningar i behållare för smittsamt avfall. Roches reagens, 

proBNP II, är inte miljöfarligt varför använda reagensförpackningar kan sköljas ut i 

avloppet följt av sopsortering (26). 
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 Felkällor 
Möjliga interferenser i denna studie 

Systematiskt lägre analytkoncentration vid analys kan orsakas av att proverna inte 

blandats tillräckligt väl före analys. Vid diskussion med extern handledare, Ivar Vara, 

drogs dock slutsatsen att felaktigt blandade prover sannolikt också skulle resultera i 

större spridning. Systematiskt ökad koncentration vid precisionsstudie inom samma dag 

med Cobas e601 (Bilaga II, Tabell II och IV) berodde sannolikt på evaporation. Detta 

på grund av liten plasmavolym (200 µL) i varje provrör och lång hanteringstid. 

 
Preanalys 

Fel provrör är en viktig felkälla då exempelvis antikoagulantia och provrörsgel kan 

interferera med resultatet (12). Serum är inte lämpligt vid analys med IMMULITE 2000 

NT-proBNP (10). Lämpliga provrör för analys med Elecsys proBNP II är enligt 

produktbladet: plasmarör med tillsats av antikoagulantia i form av Li-, Na4-heparin, K2-

EDTA eller K3-EDTA alternativt serumrör med eller utan separationsgel (17). 

Förvaring för lång tid och/eller vid fel temperatur kan påverka analysresultat (10, 17). 

En frysning och upptining påverkar inte analysresultatet. Däremot ses minskad 

analytkoncentration vid upprepade frysningar och tiningar (27). Hemolys i provet kan 

bero på felaktig provhantering innan provet anlänt till laboratoriet (10).  

 
Analytiska interferenser 

Korsreaktivitet mellan prekursorn proBNP och NT-proBNP kan påverka analysresultat 

(28). Hemoglobin, icterus, och triglycerider ska enligt produktbladen inte kunna störa 

analysresultat utom vid mycket höga koncentrationer (10). 

 

 

Studiens förbättringspotential 
Metodjämförelsen kunde baserats på flera analyser för bättre statistiskt underlag. Små 

volymer av provmaterial såsom vid precisionsstudien i detta fall måste förslutas för att 

undvika evaporation.  

 

 

 Slutsats 
Signifikant skillnad vid 95 % konfidensnivå påvisades genom parat t-test. Denna 

skillnad förväntas inte ha någon klinisk betydelse. Det faktum att Elecsys proBNP II är 

billigare, mindre tidskrävande och skonsammare för miljön är goda argument för byte 

av metod. God korrelation mellan de båda metoderna samt lägre imprecision vid 

användning av Elecys proBNP II talar för att den jämförda metoden kan tas i bruk.  
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Bilaga I 

 
Tabell I. Resultat av provanalys för jämförelse mellan IMMULITE 2000 XPi (metod 1) 

och Cobas e601 (metod 2). Dessutom presenteras Ålder och kön. Beslutsgränsen för 

individer yngre än respektive äldre än 75 år är 125 respektive 450 pg/mL. 

 

 

 

 

 

 

Nr 
Metod 1 

(pg/mL) 

Metod 2 

(pg/mL) 

Ålder 

(år) 

 

Kön Nr 

Metod 1 

(pg/mL) 

Metod 2 

(pg/mL) 

Ålder 

(år) 

 

Kön 

1 961 635 84 man 31 823 905 84 man 

2 714 540 77 man 32 330 349 79 man 

3 21547 13898 77 man 33 261 266 65 kvinna 

4 5077 3172 90 man 34 245 193 68 man 

5 771 662 87 kvinna 35 29 32 70 man 

6 14277 6648 84 man 36 110 115 71 man 

7 212 219 84 kvinna 37 2932 1885 78 man 

8 1260 1145 94 kvinna 38 222 198 76 kvinna 

9 17502 13069 81 kvinna 39 146 158 70 kvinna 

10 3308 2202 84 man 40 210 164 77 man 

11 2166 1616 79 kvinna 41 15863 11366 92 kvinna 

12 2179 1129 75 man 42 7117 4486 81 man 

13 9874 7088 85 kvinna 43 409 305 83 kvinna 

14 2103 1626 73 kvinna 44 20237 15956 90 man 

15 196 182 70 man 45 242 209 80 kvinna 

16 11775 7366 89 man 46 836 677 79 man 

17 5083 2907 84 kvinna 47 340 286 78 kvinna 

18 129 108 87 man 48 3251 2299 71 man 

19 265 250 70 kvinna 49 720 634 82 man 

20 594 444 60 man 50 9222 6492 67 kvinna 

21 96 75 82 man 51 12353 7883 83 man 

22 437 454 74 kvinna 52 260 299 88 man 

23 3440 2833 94 kvinna 53 1572 1567 90 man 

24 6618 2790 78 kvinna 54 2644 1461 72 man 

25 1853 1387 86 kvinna 55 5405 4196 79 man 

26 3990 2642 75 kvinna 56 2735 2068 88 kvinna 

27 1233 873 67 man 57 1335 1108 82 kvinna 

28 2347 2789 74 man 58 32113 27665 88 man 

29 208 177 82 man 59 802 782 85 man 

30 3469 2282 79 man 60 20745 14924 64 man 



 

 

 

 

Bilaga II 
 

Tabell I. Resultat av precisionstudie samma dag från replikat (x)  

av polad patientplasma med låg analytkoncentration 
 

 

 

Tabell II. Beräknat medelvärde (�̅�) standardavvikelse (SD) 

och imprecision (CV %) samt tid för utförd analys av replikat (x) av 

polad patientplasma med låg analytkoncentration. Grupper om fem  

replikat (i samma provställ) blev färdiganalyserade inom samma minut. 
 

x �̅� SD CV (%) Tid för analyssvar 

1 - 10 187,9 3,52 1,9 10:25 - 11:00 
11 - 15 198,3 3,29 1,7 13:05 
16 - 25 204,2 2,72 1,3 14:30 - 14:45 
1 - 25 196,5 8,08 4,1 10:25 - 14:45 

 

Tabell III. Resultat av precisionsstudie samma dag från replikat (x) 

av polad patientplasma med hög analytkoncentration  
 

x pg/mL x pg/mL x pg/mL 

1 2538 10 2620 19 2759 

2 2522 11 2692 20 2918 

3 2534 12 2838 21 2787 
4 2618 13 2793 22 2821 

5 2572 14 2751 23 2949 
6 2548 15 2671 24 2935 

7 2585 16 2843 25 2859 
8 2672 17 2849 

9 2623 18 2854 

 

Tabell IV. Beräknat medelvärde (�̅�) standardavvikelse (SD) 

och imprecision (CV %) samt tid för utförd analys av replikat (x) av 

polad patientplasma med hög analytkoncentration. Grupper om fem  

replikat (i samma provställ) blev färdiganalyserade inom samma minut. 
 

x �̅� SD CV (%) Tid för analyssvar 

1 - 10 2583 49,0 1,9 10:25 - 11:00 

11 - 15 2749 69,3 2,5 13:05 

16 - 25 2857 61,8 2,2 15:10 - 14:30 

1 - 25 2726 137,6 5,0 10:25 - 14:30 

 

 

x pg/mL x pg/mL x pg/mL 

1 184,0 10 190,5 19 201,9 

2 188,4 11 198,7 20 203,4 
3 191,2 12 198,8 21 206,2 

4 180,2 13 198,6 22 205,1 
5 186,6 14 202,3 23 202,9 

6 190,9 15 193,1 24 201,1 
7 190,8 16 200,1 25 207,7 

8 188,7 17 205,8 

9 187,9 18 207,8 



 

 

 

 

 

Bilaga III 

 

Tabell I. Riskanalys 
 

Ämne H-fras H-fras utskriven P-fras P-fraser utskrivna Deponeras 

proBNP II - Innehåller inga farliga 
ingredienser.  

- - Sköljs ur och 

sopsorteras. 

ProCell M  

 

H315, 

H319. 

 

Irriterar huden och 

orsakar allvarlig 

ögonirritation. 

P302+P352, 

P305+P351, 

P332+P313, 

P337+P313, 

P362. 

Vid hudexponering: 
tvätta med tvål och rikligt 

med vatten, Vid 

ögonkontakt: Skölj 

försiktigt med vatten i 

flera minuter. Avlägsna 

kontaktlinser om möjligt. 

Fortsätt att skölja,Vid 

fortsatt hudirritation: 

kontakta läkare 

Vid fortsatt 

ögonirritation: kontakta 

läkare, Kontaminerade 

kläder: Tvättas innan de 

används igen. 

I avloppet. 

CleanCell M 

 

H290, 

H315, 

H319. 

Kan vara korrosivt för 

metaller, irriterar 
huden och orsakar 

allvarlig ögonirritation. 

P234, P280, 

P305+P351, 

P337+P313, 

P362. 

Förvaras: i 

originalbehållare, 

Skyddsutrustning vid 

hantering: 
skyddshandskar, 

skyddskläder, ögonskydd 

och ansiktsskydd.  

Vid ögonkontakt: Skölj 

försiktigt med vatten i 

flera minuter. Avlägsna 

kontaktlinser om möjligt. 

Fortsätt att skölja, Vid 

fortsatt ögonirritation: 

kontakta läkare, 

Kontaminerade kläder: 
Tvättas innan de används 

igen.  

I avloppet. 

IMMULITE 

2000 NT-

proBNP 

 

H412 Skadliga långtids-

effekter för 

vattenlevande 
organismer. 

(potentiellt 
smittöverförande) 

 

P273, P501 Undvik utsläpp i 

miljön: Innehåll och 

behållare kasseras enligt 

lokala, regionala och 

nationella föreskrifter. 

(hanteras som potentiellt 

smittsamt) 

I behållare för 

smittsamt 

avfall. 

Dioxetan H315 

H319 

H335 

Irriterar huden, 
orsakar allvarlig 

ögonirritation och kan 

orsaka irritation i 
luftvägarna. 

-  Sköljs ur och 

sopsorteras. 

Plasmaprover   Potentiellt smittsamt.   Hanteras som 

potentiellt smittsamt: 

Använd plasthandskar, 

sprita och tvätta händerna 

efter hantering. 

Deponeras i 

behållare för 

smittsamt 

avfall. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet 
Kalmar Växjö 

Lnu.se 

 

 

 

 


