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Abstract 
	  
Background: Folate is a water-soluble vitamin necessary for normal DNA synthesis among 
other mechanisms. Folate deficiency can cause megaloblastic anemia resulting from abnormal 
erythrocyte development. At the Department of Clinical Chemistry, Linköping, analysis of 
folate is performed with Siemens ADVIA Centaur® XP which uses an immunochemical 
method with chemiluminimetric detection. Currently, the assay is conducted on serum, is 
poured off and frozen after 48 h and treated with light protection because folate is considered 
to be light sensitive.  
Methods: This study tested lithium heparin plasma for analysis of folate with Siemens 
ADVIA Centaur® XP with the aim to be able to perform a package of analyzes in anemia 
investigation from the same collection tube. Furthermore, the stability of folate was studied 
for up to 168 h and examined regarding light sensitivity.  
Results: Statistically significant higher values were obtained in the analysis of folate in 
lithium heparin plasma than folate in serum (p < 0,001). Serum folate was found to be stable 
up to 168 h and plasma folate was stable up to 120 h. No statistically significant difference 
was found either between the serum or plasma folate regarding light exposure.  
Conclusion: Folate cannot be analyzed on lithium heparin plasma with the same reference 
range for serum folate, and further studies and a new reference range for plasma folate are 
needed to decide whether folate allows to be analyzed in plasma. Collection tubes for 
determination of folate in serum do not need to be light protected or poured off and frozen 
after 48 h which simplifies sample handling, reduces errors by relabeling and results in 
increased prospective automatized handling.



	  

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Folat är ett vattenlösligt vitamin som behövs bland annat för normal DNA-syntes. 
Folatbrist kan orsaka bland annat megaloblastanemi till följd av onormal erytrocytmognad. 
Analys av folat utförs vid Klinisk kemi med analysinstrumentet Siemens ADVIA Centaur® 
XP med hjälp av en immunokemisk metod med kemiluminimetrisk detektion. Idag utförs 
analysen på serum, fryses vid analys efter 48 h och behandlas ljusskyddat eftersom folat anses 
vara ljuskänsligt.  
Metod: I denna studie testades litiumheparinplasma för analys av folat med Siemens ADVIA 
Centaur® XP för att kunna utföra ett paket av analyser inom anemiutredning på samma 
provtagningsrör. Dessutom studerades stabiliteten upp till 168 h samt effekten av 
inomhusbelysning.  
Resultat: Vid analys av folat i litiumheparinplasma erhölls statistiskt signifikant högre 
resultat än vid analys av folat i serum (p < 0,001). Serumfolat visade sig vara stabilt upp till 
och med 168 h och plasmafolat var stabilt fram till 120 h. Ingen statistisk signifikant skillnad 
fanns vare sig mellan serumfolat eller plasmafolat avseende ljusexponering. 
Konklusion: Folat kan inte analyseras på litiumheparinplasma jämställt med serum med 
samma referensintervall utan fler studier behövs och nytt referensintervall för plasmafolat bör 
tas fram. Prov för bestämning av folat i serum behöver inte ljusskyddas eller hällas av och 
frysas efter 48 h vilket underlättar provhanteringen, minskar felkällor med ommärkning och 
medför att prov därmed i framtiden kan hanteras mer automatiserat.



	  

Förkortningar och förklaringar 
 
5-MTHF: 5-metyltetrahydrofolat 
AE: Akridinester 
ALP: Alkaliskt fosfatas 
ANOVA: Analysis of variance 
CV: Variationskoefficient 
DHF: Dihydrofolat 
DHFR: Dihydrofolatreduktas 
DNA: Deoxyribonukleinsyra 
dTMP: Deoxythymidinmonofosfat 
dTTP: Deoxythymidintrifosfat 
EIA: Enzymimmunoassay 
FBP: Folatbindande protein 
FPT: Formylpterin 
FR: Folatreceptor 
Hb: Hemoglobin 
HPLC: High-Performance Liquid Chromatography 
MCV: Medelcellvolym 
MS: Masspektrometri 
MTHF: Metyltetrahydrofolat 
MTHFR: Metylentetrahydrofolatreduktas 
MTX: Metotrexat 
PCA: Pterinkarboxylsyra 
PMP: Paramagnetiska partiklar 
PPH: Pteroylpolyglutamathydrolas 
RCF: Relative centrifugal force 
RCV: Reference change value 
RDI: Rekommenderat dagligt intag 
RFC: Reduced folate carrier 
RIA: Radioimmunoassay 
RLU: Relative light units 
RNA: Ribonukleinsyra  
SAM: S-adenosylmetionin 
SD: Standarddeviation (standardavvikelse) 
THF: Tetrahydrofolat 
UV: Ultraviolett
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1.	  Introduktion	  &	  bakgrund	  
 

1.1	  Strukturell	  uppbyggnad	  av	  folater	  
Folater är en grupp vattenlösliga vitaminer som även går under benämningen 
pteroylglutamater där folsyra, även kallat vitamin B9 eller pteroylmonoglutaminsyra, är 
grundformen.[1] Folsyramolekylens struktur består av pteroylsyra som i sin tur består av en 
pteridinring och 4-aminobensoesyra.[2] Pteroylsyran är bunden till en glutaminsyra vilket gör 
folsyra till ett folat i monoglutamatform. Beroende på typ av folatderivat skiljer sig antalet 
glutaminsyramolekyler mellan en och sju stycken. Folater kan också vara reducerade med 
väteatomer till t ex dihydrofolat (DHF) eller tetrahydrofolat (THF) beroende på 
vätereduktionens position. Det finns även folatderivat där kväveatomer i pteroylsyran bundit 
in funktionella grupper såsom metyl, formyl och metylen. Reducerade folater är biologiskt 
aktiva som substrat eftersom de har högre affinitet till sina motsvarande enzymer.[2][3] Av 
dessa är 5-metyltetrahydrofolat (5-MTHF) den dominerande formen i plasma.[2]  

 
Figur 1. Strukturell bild av folsyramolekylen bestående av pteroylsyra och glutaminsyra. 

 
 

1.2	  Tillförsel	  av	  folat	  
Folat är ett essentiellt vitamin vilket innebär att det måste tillföras kroppen eftersom 
människan inte kan syntetisera det självt.[4][5] Människan kan förvisso syntetisera 
pteridinringen, men denna kan sedan inte bindas till de övriga komponenterna som behövs för 
folat.[6] Det gör människokroppen beroende av växters och mikroorganismers folatsyntes.[3][6] 
Hos människa tillförs folat huvudsakligen via kosten men kan även till viss del tas upp från 
mikroflorans tarmbakterier i kolonlumen.[6][7] Reducerade metyl- och 
formyltetrahydropteroylpolyglutamater utgör den största delen av det dietära folatintaget.[2] 

Oxiderade folater i monoglutamatform förekommer endast i folsyraberikad föda eller i 
kosttillskott och förekommer således inte som naturligt folat i födan.[3] Naturliga folatkällor 
inkluderar exempelvis spenat, bönor, inälvsmat, nötter, jäst, ägg, frukt och bär.[1][4][8] 
Folsyraberikade sädesslag samt folsyraberikad apelsinjuice utgör också en stor del av 
folatintaget i länder där folatberikning av livsmedel tillämpas.[9][2][10] I levern finns ett förråd 
bestående ca 5 mg folat.[1][8] Vid påtagligt nedsatt tillgång på folat i födan räcker leverns 
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folatförråd ca 3-4 månader.[1] Rekommenderat dagligt intag (RDI) av folat är 400 µg per dag. 
För kvinnor i fertil ålder är RDI något högre, nämligen 600 µg per dag. 
 
 

1.3	  Folatabsorption	  
Absorption av dietärt och syntetiskt tillsatt folat sker i tunntarmen, närmare specificerat i övre 
delen av jejunum.[1] I mukosan hydrolyseras polyglutamater till monoglutamater av enzymet 
pteroylpolyglutamathydrolas (PPH).[2] Enzymet dihydrofolatreduktas (DHFR) reducerar en 
större del till metyltetrahydrofolat (MTHF).[1][11][12] 
 

	   1.3.1	  Biotillgänglighet	  
Dietära folaters biotillgänglighet avgörs av en rad olika faktorer, t ex av grad av frisättning 
från växtfibrer eller genom att hydrolysen till monoglutamater inhiberas.[2] Tillagning och 
konservering av födan kan förstöra upp till 50 % av folatinnehållet, särskilt vid kontakt med 
syre, men folat kan också gå förlorat till viss del genom läckage till vattnet under kokning.[3][8] 

Syntetisk folsyra kan vid fasta ha en biotillgänglighet nära 100 %.[2] 
 

1.3.2	  Transportproteiner	  
Efter reduktion och metylering frisätts folaterna till cirkulationen, främst i den dominerande 
formen 5-MTHF.[2] En stor del folat är fritt cirkulerande i plasma, medan resten är mestadels 
lågaffinitetsbundet till albumin.[1][2] En mindre mängd binds med högre affinitet till ett 
specifikt folatbindande protein (FBP).[2] Folat i erytrocyterna består av 5-MTHF och 
formyltetrahydrofolat bundna med låg affinitet till deoxyhemoglobin.[13]  
 
Folater passerar cellmembranet med hjälp av två olika protein-medierade mekanismer.[2][14] 

Den ena, genom att binda till membranbundna FBP som är samma folatspecifika protein som 
finns i cirkulationen som transportprotein men membranbundet.[2][3][14] Denna mekanism 
fungerar som receptorer för folat, vilket är specifikt för celler i placenta, proximala tubuli, 
plexus choroideus samt hos erytropoetiska celler. Förekomsten av detta folatspecifika protein 
hos plexus choroideus anses ingå i ett skydd för hjärnan mot folatbrist, vilket stöds av att 
folatkoncentrationen i cerebrospinalvätskan är betydligt högre än i perifer cirkulation.[3]  
 
Den andra protein-medierade mekanismen för folater att ta sig in i celler är genom ett 
reducerat transmembrant transportprotein, RFC (reduced folate carrier).[2][15] RFC tillhör 
SLC19-familjen och finns uttryckt hos de flesta andra vävnadsceller. Proteinet underlättar 
folatupptaget för cellerna genom en vätejongradient.[2][3][15] Till SLC19-familjen hör tre olika 
transportproteiner; SLC19A1, SLC19A2 och SLC19A3.[15] SLC19A1 är ett transportprotein 
för folat medan de resterande två är transportproteiner för tiamin, som också benämns som 
vitamin B1.[15] Genen för SLC19A1 befinner sig på kromosom 21q22.3. RFC fungerar även 
som transportprotein för folatanaloger såsom läkemedlet metotrexat (MTX). 
 
De intracellulära polyglutamaterna befinner sig mestadels i cytosolen eller i mitokondrierna.[3] 

Intracellulärt omvandlas folaterna till polyglutamater igen med hjälp av enzymet 
folylpolyglutamatsyntas.[2] Härigenom hålls molekylerna kvar intracellulärt då de blir för 
stora för att passivt passera cellmembranet. När folaterna ska frisättas till cirkulationen igen 
omvandlas de på nytt till monoglutamater av polyglutamathydrolas.  
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1.4	  Utsöndring	  av	  folat	  
Folat utsöndras via urinen efter glomerulär filtration och proximal tubulär reabsorption via 
receptor-medierad endocytos.[6] Det finns flera olika receptorer hos cellerna i proximala tubuli 
som interagerar vid endocytos av olika makromolekyler såsom folatderivat. Folatreceptor 
(FR), megalin och cubilin är viktiga vid folatfiltration samt vid filtration av kobalamin 
(vitamin B12). FR är glykosylerade membranbundna proteiner som finns i fyra olika 
isoformer; FR-α, FR-β, FR-γ och FR-δ. FR-α och FR-β är oftast membranbundna och 
förekommer rikligt uttryckt hos tubulära njurceller. De har olika affinitet för olika folatderivat 
och folatanaloger. FR-γ finns fritt cirkulerande i serum och är specifikt för hematopoetiska 
celler. Megalin är en receptor som tillsammans med FR bidrar till folatreabsorption, medan 
cubilin är en viktig receptor för reabsorption av albumin som folat ofta är transportbundet till. 
I proximala tubuli reabsorberas en stor del av filtrerat folat vilket bidrar till att utsöndring till 
urinen hålls på låg nivå. Från ventrikeln utsöndras dagligen ca 90 µg folater till gallan för att 
sedan reabsorberas i jejunum via det enterohepatiska kretsloppet.[1][2] 
 
 

1.5	  Biologisk	  aktivitet	  
Folater är biologiskt aktiva som coenzymer och cosubstrat i en rad olika metabola reaktioner 
som behöver enkolsfragment vid syntes av olika nukleotider och aminosyror, såsom syntes av 
puriner, pyrimidiner, serin, glycin, histidin, metionin, tymidylat och kolin.[2][12] Folater är även 
essentiella vid syntes av deoxytymidinmonofosfat (dTMP) från föregångaren 
deoxytymidintrifosfat (dTTP), vilket i sin tur behövs för DNA-syntesen.[12] Syntes av puriner, 
tymidylat och metionin sker i cytosolen medan mitokondriellt folat behövs för t ex 
glycinmetabolism.[3] Glycin behövs exempelvis i hemsyntesen.[1] Hem består av en järnjon 
som omsluts av fyra porfyrindelar, och glycin bidrar till att förstadier till porfyrin bildas inför 
hemsyntesen. 
 

1.5.1	  Folat	  och	  kobalamin	  
Folat och kobalamin (vitamin B12) har en nära sammanlänkad metabolism som gör dem 
beroende av varandra (se figur 2).[1] Med hjälp av kobalamin omvandlas MTHF till THF 
genom att MTHF donerar en metylgrupp till kobalamin varpå metylkobalamin bildas.[1][12] 

Metylgruppen hos metylkobalamin doneras sedan vidare till homocystein och detta bidrar till 
att homocystein omvandlas till aminosyran metionin.[1] Homocystein är en ickeessentiell 
aminosyra som bildas ur ett S-adenosylmetioninderivat kallat S-adenosylhomocystein.[3] 
MTHF bidrar alltså som metyldonator vid remetyleringen av homocystein under 
omvandlingen till metionin.[1][4][8][11] Metionin är till skillnad från homocystein en essentiell 
aminosyra som är viktig vid proteinsyntesen.[1][11] Metionin i sin tur omvandlas till S-
adenosylmetionin (SAM) som är kroppens viktigaste metyldonator. Metylering av exempelvis 
myelin, fosfolipider, katekolaminer, nukleinsyror och polysackarider är beroende av SAM 
och vissa av dessa är inblandade i den epigenetiska regleringen av genuttryck.[11][16] Från 
förhöjda homocysteinnivåer kan därmed härledas folatbrist eller defekt folatmetabolism.[4] 
Höga homocysteinvärden kan ses vid Alzheimers sjukdom, kardiovaskulära sjukdomar, 
neuralrörsdefekter och vissa cancerformer. Brist på kobalamin kan alltså orsaka funktionell 
folatbrist genom att det inte finns någon möjlighet för 5-MTHF att omvandlas till THF, och 
då ackumuleras 5-MTHF vilket hämmar folatets biologiska aktivitet.[1][2] Behandling med 
kosttillskott som innehåller folat kan maskera eventuell kobalaminbrist genom att anemin 
behandlas bort med hjälp av folat medan resterande komplikationer vid kobalaminbrist, 
exempelvis neurologisk påverkan, fortskrider.[2] 
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Folat behövs tillsammans med kobalamin för syntes av DNA som bidrar till normal 
erytrocytutmognad i benmärgen.[1][17] Vid folatbrist förblir erytrocyten omogen i mitosens S-
fas vilket hämmar celldelningen, och följderna blir att erytrocyten behåller sin cellkärna och 
med den större storleken blir cellmembranet skört.[1][3][18] Megaloblastiska celler består av 
dubbelt så mycket DNA som dessutom är skadat, vilket innebär att cellerna skulle gå i 
apoptos om celldelningen inte var hämmad.[3] DNA-skadan beror på defekter i 
tymidylatsyntesen som bidrar till en substitution i DNA-strängen från tymin till uracil.  
 
 

 
Figur 2. Sambandet mellan folat och kobalamin via homocystein-metioninmetabolismen. 

 
 

1.6	  Folatbrist	  
Folatbrist kan ha flera orsaker, bland annat malabsorption orsakat av exempelvis celiaki eller 
kirurgisk resektion av tarmen.[2] Andra orsaker kan vara en obalanserad tarmflora, ökat behov 
av folat, medicinering med folatantagonister och malnutrition. En vanlig anledning till ökat 
behov av folat är graviditet eftersom cellproliferationen då ökar.[9] Folatbrist före och under 
graviditet kan resultera i spontan abort, hämmad fostertillväxt, låg födelsevikt och prematur 
födsel men även i neuralrörsslutningsdefekter vilket i sin tur kan orsaka exempelvis 
ryggmärgsbråck hos fostret.[1][2] Eftersom neuralröret sluts ihop under fjärde graviditetsveckan 
är det viktigt att kvinnor utökar sitt folatintag redan tidigt i graviditeten eller helst redan vid 
planerad graviditet.[3] Även exempelvis postoperativa patienter, brännskadade eller patienter 
med maligna sjukdomar genomgår ökad cellproliferation, vilket gör dem till en riskgrupp för 
folatbrist.[19] Även överkonsumtion av alkohol kan medföra folatbrist eftersom alkohol 
inhiberar folatmetabolismen. Folat anses skydda mot koronarsjukdomar och vissa 
cancerformer.[4][2][20] Den vanligaste komplikationen av folatbrist är megaloblastanemi tätt 
följt av neuropatier och perceptionsstörningar.[2] 
 

1.6.1	  Genetiska	  varianter	  
En genetisk polymorfism (C677T) som minskar den enzymatiska aktiviteten hos 5,10-
metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR) förekommer i homozygot form hos ca 8 % av 
befolkningen i Sverige.[1] MTHFR är ett enzym som behövs för att reducera 5,10-
metylentetrahydrofolat till 5-MTHF som sedan fungerar som metyldonator i 
homocysteinmetabolismen.[2] Homozygoter för denna polymorfism kräver högre 
koncentrationer av folat för att uppnå normal funktion, vilket innebär att de kan ha 
folatvärden inom referensintervallet och samtidigt lida av folatbrist.[1] 
 
 

1.7	  Analysmetoder	  
Det finns flera olika analysmetoder för att bestämma folatkoncentration. High-performance 
liquid chromatography (HPLC), masspektrometri (MS), radioimmunoassay (RIA), 
enzymimmunoassay (EIA), mikrobiella tekniker, elektrokemisk samt immunokemisk metod 
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är några exempel. Med HPLC kan folatkoncentrationen identifieras och kvantifieras genom 
separation av folat i kolonnen under eluering och sedan genom avläsning av retentionstiden.[9] 

Detta är en säker metod för att identifiera specifika folatderivat, men den är även kostsam för 
rutinbruk. Mikrobiella tekniker har tidigare varit vanliga för mätning av folat, där 
Lactobacillus casei är en vanlig testbakterie till denna metod.[1][3] Det är en metod med hög 
precision men den är tidskrävande dels på grund av långa inkuberingstider och dels för att 
behandling med antibiotika ger felaktiga resultat.[3][20] EIA och RIA har tidigare använts som 
metod för analys av folat vid Klinisk kemi Universitetssjukhuset i Linköping (Landstinget i 
Östergötland) men har ersatts med en kompetitiv immunokemisk metod som utförs med 
analysinstrumentet Siemens ADVIA Centaur® XP.[21] Vid EIA används ofta alkaliskt fosfatas 
(ALP) som kemiluminiscensmärke för detektion av folat, medan det vid den immunokemiska 
metoden med Siemens ADVIA Centaur® XP är akridinester som är 
kemiluminiscensmärket.[22] Akridinester har lägre molekylvikt än ALP vilket motverkar 
blockering av bindningsplatser och ökar analyskänsligheten samt diffusionshastigheten. Den 
immunokemiska analysmetoden är därmed en relativt tids- och kostnadseffektiv metod för 
analys av folat. 
 
Folat kan bestämmas i antingen serum, plasma, helblod eller erytrocyter.[1] Folatbrist yttrar sig 
till en början i låga serum-/plasmafolathalter, och efter viss tid i låga erytrocytfolathalter.[2] 

Folat i erytrocyter ger ett ca 30 gånger högre värde än folat i serum och visar även 
folatkoncentrationen över längre tid än vad serumhalten gör.[1] Den omogna erytrocyten i 
benmärgen tar upp folat vilket gör att erytrocytfolathalten speglas av erytrocytens livslängd på 
120 dagar.[2] Serumfolat avspeglar alltså bättre folatkoncentrationen under den senaste 
tiden.[1] Erytrocyt- och blodfolat kräver särskild hantering under analys eftersom proverna 
måste hemolyseras för att frisätta intracellulärt folat.[19] Hemolysatet prepareras med 
askorbinsyra som ger en hypoton miljö varvid erytrocyterna hemolyseras. Fördelen med 
erytrocytfolat är att det ger en mycket tillförlitlig analys av folat, men nackdelen är att 
hemolysering av prover kräver extra manuellt arbete som bidrar till större risk för fel i 
analysprocessen. Hemolysatet är också känsligare och behöver därför analyseras inom ett par 
timmar eller frysas om analys utförs senare. 
 
Analys av folat kompletteras ofta med analys av Hb, medelcellvolym (MCV), kobalamin och 
homocystein.[19] Homocystein kan avslöja funktionell folatbrist trots normala folat- och 
kobalaminvärden och är en billigare analys vilket gör P-Homocystein till en bra analys att 
börja med vid misstänkt folatbrist.[23]  
 
 

1.8	  Plasma	  och	  serum	  
Plasma och serum är två blodkomponenter som skiljer sig åt avseende innehåll av fibrinogen 
och andra koagulationsaktivatorer.[24] Plasma innehåller fibrinogen medan serum uppstår när 
fibrinogen aktiveras till fibrin och bildar koagel med hjälp av fibrintrådar. När blodkroppar 
tillsammans med koagel centrifugeras ned i en pellet kvarstår serum. 
	  

	   1.8.1	  Tillsatser	  i	  provtagningsrör	  
Heparin används som tillsats med antikoagulerande effekt för helblod och plasma.[25] 

Heparinet bildar ett komplex med antitrombin vilket inhiberar trombin och faktor X i 
koagulationskaskaden. Fördelarna med heparin är dess låga katjonkoncentration och att det 
inte bidrar någon större del till vattenförskjutning i provet. Heparin binds upp med olika 
salter, exempelvis natrium, ammonium eller litium. Litiumheparin är användbart som 
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antikoagulantia eftersom det interfererar minimalt med andra joner, förutom med litium, och 
bör därför inte användas vid analys av litium. I plasmagelrör med litiumheparin finns en 
separationsgel i botten av röret som har till funktion att separera blodkropparna från plasman 
vid centrifugering av röret. Serumgelrör innehåller också en separationsgel för separation av 
blodkroppar och serum. Insidan innehåller silicapartiklar med koagulationsaktivator som 
aktiverar koagulationsprocessen.[26]  
 
 

1.9	  Folat	  och	  ljus	  
Folat har ansetts vara känsligt för ljusexponering och hanteras därefter i det kliniska 
rutinarbetet på laboratoriet, antingen genom mörkläggning under kartong eller genom att 
täcka proverna med aluminiumfolie.[27] Både folsyra och 5-MTHF påverkas av ultraviolett 
(UV) strålning.[16] UV-A-strålar sträcker sig mellan 315-400 nm och UV-B-strålar mellan 
280-315 nm. Folsyra har ett absorbansmaximum vid 350 nm och 5-MTHF sitt 
absorbansmaximum vid 290 nm. Det innebär att folsyra degraderas av UV-A-strålar till 4-
aminobensoylglutaminsyra, 6-formylpterin (FPT) och pterin-6-karboxylsyra (PCA) vid 
tillräcklig utsättning för strålningen, och 5-MTHF i sin tur oxideras av UV-B-strålar till 5-
metyldihydrofolat.[13][16] Nyare studier har dock visat att ljuskänsligheten inte är tillräcklig för 
att signifikant påverka analysresultaten. Enligt Kösem et al. krävs 24 h ljusexponering för att 
uppnå signifikanta skillnader och därmed anses mörkläggning av prover onödigt om prover 
analyseras samma dygn som provtagning sker.[28] Oenigheten inom detta område har bidragit 
till att denna studie avser undersöka effekten av ljusexponeringen med inomhusbelysning på 
folat. 
 
 

2.	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att undersöka om litiumheparinplasma kan användas för analys av 
folat med Siemens Advia Centaur XP samt att undersöka stabiliteten hos serum respektive 
plasma vid förvaring i kylskåp i ursprungsröret. Dessutom studerades effekten av 
inomhusbelysning med lysrör över 168 h på folat i serum respektive plasma. Om 
litiumheparinplasma kan användas istället för serumgelrör skulle analyser som ingår i 
utredning av såväl ospecifik som specifik anemi såsom kobalamin, järnstatus inklusive 
ferritin kunna analyseras på samma provtagningsrör. Studien syftar även till att undersöka om 
ljusexponering i inomhusmiljö påverkar folatvärdet. Vid Klinisk kemi Universitetssjukhuset i 
Linköping tillämpas idag rutinen att prover som inte analyseras inom 48 h efter provtagning 
fryses. Enligt fabrikant för provtagningsrör (Greiner Bio-One, Kremsmuenster, Österrike) ska 
serum vara hållbart upp till 48 h i ursprungsröret efter centrifugering.[26] Eftersom längre 
hållbarhetsstudier saknas har bland annat detta legat till grund för att denna studie avser 
undersöka hållbarheten efter 48 h. Vad gäller ljusexponering vore det en effektivisering om 
folat inte skulle behöva specialbehandlas manuellt på grund av mörkläggning av proverna. 
Eftersom laboratoriet för Klinisk kemi Universitetssjukhuset använder sig av en 
laboratorieautomationsbana för standardanalyser skulle folatprover också kunna sättas på 
denna och behandlas mer automatiserat vilket skulle innebära snabbare svar till kunden.  
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2.1	  Frågeställningar	  
• Kan litiumheparinplasma användas jämställt med serum för analys av folat med 

Siemens Advia Centaur® XP? 
• Hur lång tid kan serum respektive litiumheparinplasma anses vara hållbart i 

ursprungsrör vid kylförvaring för analys av folat? 
• Har ljusexponering från inomhusbelysning någon påverkan på folatkoncentrationen i 

serum respektive plasma? 
 
 

3.	  Material	  och	  metod	  
3.1	  Urval	  och	  etiska	  aspekter	  
Den ordinarie urvalsgruppen togs fram oselekterat och består av 32 st frivilliga 
försökspersoner (22 kvinnor och 10 män), studenter vid Linköpings universitet och anställda 
vid laboratoriet för klinisk kemi i åldrarna 22-64 år. Utöver dessa togs extraprover av ett 
mindre urval bestående av 9 st frivilliga försökspersoner (varav 5 kvinnor och 4 män) i 
åldrarna 23-64 år. Extraprover analyserades endast två gånger för att säkerställa att skillnader 
över tid beror av tid och inte provmängd. Även 6 st avidentifierade patologiska patientprover 
inkluderats för att utöka materialet i nedre delen av mätområdet. Lågt folatvärde definierades 
som < 10 nmol/L när patientprover valdes ut. Eftersom denna studie syftar till 
metodutveckling för kliniskt bruk och samtliga prov på frivilliga försökspersoner har 
avidentifierats före analys så att provet ej har varit spårbart till enskild individ har etiskt 
tillstånd ej behövt sökas. Prov har ej heller sparats efter sista analystillfället. 
 
 

3.2	  Tillvägagångssätt	  
Provtagning utfördes successivt under studieperioden, med mellan 3-12 personer per tillfälle. 
Försökspersonerna behövde inte vara fastande då fasteprov numera inte är krav enligt 
provtagningsanvisningar från Laboratoriemedicin.[29] Vid venprovtagning drogs två 
serumgelrör och två litiumheparinrör. Blod till serumgelrör drogs först och därefter 
plasmagelrör med litiumheparin för att undvika kontamination av tillsatser. Direkt efter 
provtagning blandades och ljusskyddades ett serumgelrör och ett litiumheparinrör under 
kartong eller aluminiumfolie. Kartong används i rutin som ljusskydd och därmed användes 
kartong så länge som möjligt. När antal provtagningsrör blev för många för att få plats under 
kartong användes aluminiumfolie som ljusskydd för resterande provrör. De övriga 
provtagningsrören, ett serumgelrör och ett litiumheparinrör, ljusexponerades genom förvaring 
längst fram i kylskåp med glasdörr för maximal exponering. Inomhusbelysningen bestod 
huvudsakligen av belysning från lysrör på laboratoriet. Vare sig provtagningsplats eller 
analysplats utsattes för direkt solljus. Serumproverna fick koagulera i ca 30 min före 
centrifugering tillsammans med litiumheparinrören under 5 min 2400 g (RCF) i 18˚C (Hettich 
Zentrifugen Rotina 380R). För analys av folat användes analysinstrumentet Siemens ADVIA 
Centaur® XP (Bayer Diagnostics, Fernwald, Tyskland) med tillhörande kommersiella kit. 
Första analystillfället benämndes som nollprov och analyserades så snabbt som möjligt för att 
efterlikna folatkoncentrationen in vivo så bra som möjligt. Nollprov har analyserats ca 2 h 
efter provtagning. Analyser har därefter utförts 8 h, 24 h, 48 h, 72 h, 96 h, 120 h, 144 h och 
slutligen 168 h efter provtagning för att studera stabiliteten i ursprungsröret hos serum 
respektive litiumheparinplasma efter förvaring i kyla vid ca 2-8˚C (se bilaga 1). Detta 
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tidsintervall valdes av praktiska skäl, dels på grund av att det är av kliniskt intresse att ta reda 
på hållbarhet över långhelger men också för att provmängd styr tidsintervallets längd. Ett 
längre tidsintervall än 168 h för analys av folat hade däremot inte varit relevant eftersom svar 
ska lämnas ut snarligen. Eftersom analysen inte kunde utföras under helgdagar erhölls ett på 
förhand givet bortfall för att sprida detta bortfall så jämnt som möjligt över antalet 
analystillfällen. 
 
 

3.3	  Förbrukningsmaterial	  
 Vacuette® serumgelrör med koagulationsaktivator 4 mL (Greiner Bio-One, 

Kremsmuenster, Österrike)  
 BD Vacutainer™ plasmagelrör med litiumheparin 3 mL (Belliver Industrial Estate, 

Plymouth, Storbritannien)  
 Eppendorfrör (Hamburg, Tyskland) 
 Hitachirör 
 Kartong för mörkläggning 
 Aluminiumfolie 
 Provtagningsmaterial 
 
 

3.4	  Bestämning	  av	  folat	  med	  Siemens	  ADVIA	  Centaur®	  XP	  
Siemens ADVIA Centaur® XP är ett automatiserat analysinstrument som utför 
immunanalyser med direkt kemiluminimetrisk detektion.[22] Det innebär att reaktionerna 
avger ljus som speglar mängden antigen i provet som avses mätas. 150 µL prov, exklusive 
voidvolym, används vid varje analystillfälle för folat.[17] Analysen är kompetitiv eftersom 
akridinestermärkt folat i reagenset konkurrerar med folat i provet om bindningsplatser på 
avidinmärkta paramagnetiska partiklar (PMP).[17][21][22] Akridinestrar används som 
kemiluminiscensmärken eftersom de är oberoende av både katalysator och substrat vilket gör 
dem användbara vid direkt detektion.[22] Med hjälp av ett magnetiskt fält i den fasta fasen 
hålls inbundna partiklar kvar tack vare PMP medan obundet material sköljs bort.[17][21][22] För 
kemiluminimetrisk detektion oxideras akridinestern med väteperoxid. Detta gör den sura 
miljön basisk varpå ljussignalen maximeras. Emissionen av ljus mäts i relativa ljusenheter 
(RLU) vilket är omvänt proportionellt mot folatkoncentrationen i provet. Referensintervallet 
för S-Folat är 7,6-54 nmol/L inom Landstinget i Östergötland.[21] S-Folat <7,6 nmol/L räknas 
som brist med en gråzon upp till 12 nmol/L, medan den övre gränsen inte är kliniskt 
signifikant. 
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Figur 3. Analysprincip för analys av folat med Siemens ADVIA Centaur® XP. AE = akridinester, PMP = 

paramagnetiska partiklar. 
 
 

3.5	  Statistisk	  analys	  
Statistisk analys har utförts med hjälp av Microsoft Excel 2011 (Microsoft Corporation, 
Redmond, Washington, USA) och Method Validator version 1.15 (Philippe Marquis, 
Biologiste des hôpitaux, Metz, Frankrike). Med Method Validator har en viktad 
regressionslinje enligt Deming använts för regressionsanalys av förhållandet mellan plasma 
och serum med serum som referensmetod. Regressionslinjen beskrivs matematiskt av en 
lutningskoefficient och en skärningspunkt.[30] Korrelationskoefficienten, r, visar samband 
mellan plasmafolat och serumfolat där 1 är fullständigt samband. Regression enligt Deming 
har valts istället för enkel linjär regression då regressionsanalys enligt Deming korrigerar för 
fel i både x- och y-led istället för endast y-axeln vilket är fallet vid enkel linjär regression.[31] 

Deming-regressionen viktas för att mätområdet varierar, och regressionslinjen korrigeras för 
detta. Med Method Validator har även såkallade difference plots enligt Bland-Altman använts 
för att urskilja skillnader mellan plasma och serum.[35] Differensen mellan plasma- och 
serumfolatvärden plottas mot deras medelvärden för att detektera bias. Med Microsoft Excel 
har så kallade boxplots använts för grafisk visualisering av skillnaden mellan ljusexponerat 
och ljusskyddat serum- respektive plasmafolat. Boxplots visar första och tredje kvartiler, 
median samt max- och minivärden. 
 
Materialet visade sig vara normalfördelat efter jämförelse av median och medelvärden. Då 
material var normalfördelat har signifikansberäkning utförts med hjälp av tvåsidigt parat 
Students t-test när två mätningar har jämförts med varandra. Detta innebär att t-testet tar 
hänsyn till att skillnaden kan falla ut åt båda håll av ett normalfördelat material.[30] 
Signifikansnivån är satt till p < 0,05. Variansanalys i form av Reference change value (RCV) 
har använts för jämförelse av intraindividuella folatkoncentrationer över tid. RCV är 
användbart just vid intraindividuella jämförelser där fler än två mättillfällen ska jämföras.[32] 
För att beräkna RCV måste hänsyn tas till intraindividuell variation för analyten, preanalytisk 
variation samt metodens variationskoefficient.  
 
Formeln för RCV är följande. 
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Där Z = antal standardavvikelser, CVp = preanalytisk variation, CVa = metodens 
variationskoefficient och CVi = intraindividuell variation för analyten. I denna studie har 
intraindividuell variation och preanalytisk variation kunnat uteslutas ur beräkningen då 
provtagning har skett av samma person och vid samma tillfälle. Metodens 
variationskoefficient är satt till CV = 10 % då det är medelvariationskoefficienten för 
metodens internkontroll under det senaste året (2012). Antal standardavvikelser som har 
använts är + 1,96 SD eftersom det har varit av intresse att undersöka ett konfidensintervall 
med konfidensnivån 95 %. 
 
 

4.	  Resultat	  
4.1	  Bortfall	  och	  avvikelser	  
Vid misstänkt hemolys i ett plasmaprov analyserades hemoglobin (Hb) fotometriskt med 
HemoCue® Plasma/Low Hb system (HemoCue® AB, Ängelholm, Sverige) för analys av 
låga hemoglobinvärden i plasma. På grund av provtagningsfel noterades bortfall på 3 rör. 
Inför det sista analystillfället blev provvolymen för liten (ca < 200 µL) i 12 litiumheparinrör 
och 1 serumgelrör. Dessa provrör hälldes av och centrifugerades om i Hitachirör för att 
säkerställa att eventuellt medföljande separationsgel och andra störande partiklar 
centrifugerades ned i pelletten. Supernatanten pipetterades sedan till Eppendorfrör och 
analyserades i analysinstrumentet med specialinställningar för analys av prov med liten 
provmängd. Fyra litiumheparinrör och ett serumgelrör av dessa prover med liten provvolym 
hade inte tillräckligt material för att analyseras med specialinställningar för analys av prov 
med liten provmängd och fick därmed bortfall på sista analystillfället. Extraprover togs på 
nytt urval för att säkerställa att intraindividuella skillnader efter tid faktiskt hade med 
tidsaspekten att göra och inte berodde på minskad provvolym. Dessa prover analyserades 
endast två gånger för att spara provvolym, en gång som nollprov och en gång vid en senare 
tidpunkt efter minst 96 h. 
 

4.2	  Plasma	  mot	  serum	  
I figur 4 respektive figur 5 visas viktade Deming-regressionslinjer för plasmafolat i 
jämförelse med serumfolat i ljusskyddade respektive ljusexponerade nollprover. Serum har 
använts som referensmetod, där varje individs plasmafolatvärde sätts mot det egna 
serumfolatvärdet som kontroll. Folatvärden över metodens övre mätområdesgräns vid 54,36 
nmol/L har exkluderats ur den statistiska beräkningen. Regressionsekvationen för plasma mot 
serum i ljus gav en lutningskoefficient 1,42 och en skärningspunkt för 1,52 d.v.s. y = 1,42x + 
1,52.  Regressionsekvationen för plasma mot serum i ljusskydd gav en lutningskoefficient på 
1,57 och en skärningspunkt vid -0,86 d.v.s. y = 1,57x + -0,86. Korrelationskoefficienten r (se 
tabell 1) visar att det förelåg ett starkt samband mellan folat i plasma och serum för både 
ljusskyddade och ljusexponerade prover men koncentrationerna av folat i plasma var 
statistiskt signifikant högre än folatkoncentrationerna i serum (p < 0,001). Skillnaden var 
densamma för både ljusskyddade och ljusexponerade prover. 
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Figur 4. Viktad Deming-regressionslinje plasma mot serum, ljusexponerade nollprover. Slope = 

lutningskoefficient. Intercept = skärningspunkt. Röd linje visar punkter för fullständig korrelation (r = 1). 
 

 
Figur 5. Viktad Deming-regressionslinje plasma mot serum, ljusskyddade nollprover. Slope = 

lutningskoefficient. Intercept = skärningspunkt. Röd linje visar punkter för fullständig korrelation (r = 1)87. 
 
 

 Students t-test Korrelationskoefficient 
Plasma mot serum, 

ljusskyddat 
0,00000084 r = 0,967 

Plasma mot serum, 
ljusexponerat 

0,0000158 r = 0,966 

Tabell 1. Students t-test på frekvensdata från figur 4 resp. figur 5. Korrelationskoefficienten r för respektive 
regressionslinje. 

 
 
Students t-test (se tabell 1) visar en starkt signifikant skillnad mellan plasmafolat och 
serumfolat. Medelvärdet av ljusskyddat plasmafolat var ca 33 % högre jämfört med 
medelvärdet av ljusskyddat serumfolat. Medelvärdet av ljusexponerat plasmafolat var ca 34 % 
högre jämfört med medelvärdet av ljusexponerat serumfolat. 
 

Intercept : 1.518 [ 0.209 to 2.826 ]
Slope : 1.422 [ 1.331 to 1.512 ]
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Differensplot enligt Bland-Altman har använts för plasma mot serum, ljusskyddat respektive 
ljusexponerat (se figur 6 respektive 7). Dessa visar differensen mellan plasma och serum på y-
axeln mot medelfolatkoncentrationen på x-axeln. Båda plotdiagram visar att plasmafolat 
skiljer med 9,34 nmol/L respektive 9,06 nmol/L i medeldifferens från serumfolat. 
Differensplot av både ljusskyddade och ljusexponerade prover påvisar större differens vid 
högre medelfolatkoncentration. 
 

 
 

 
 
 

 
Figur 6. Difference plot enligt Bland-Altman för ljusskyddad plasma mot ljusskyddat serum. 

Medelfolatkoncentration på x-axeln och differensen på y-axeln. 
 
 

 
Figur 7. Differensplot enligt Bland-Altman för ljusexponerad plasma mot ljusexponerat serum. 

Medelfolatkoncentration på x-axeln och differensen på y-axeln. 
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4.3	  Hållbarhet	  
Genom beräkning med formeln för RCV, angiven under 3.6 Statistiskt analys, kunde nivån 
för signifikant skillnad från resultat från nollprovsbestämningen tas fram för varje enskilt 
mätvärde. Jämförelsen över 168 h från respektive nollprov uppvisar inga statistiskt 
signifikanta skillnader hos koncentrationerna av folat i vare sig ljusskyddat eller ljusexponerat 
serum. Vid jämförelse över tid noterades statistiskt signifikant högre värden från respektive 
nollprovsbestämning av folatkoncentrationen i ljusskyddad plasma efter 144 h i ett fåtal 
prover och i ljusexponerad plasma efter tidigast 120 h. I plasma, och framför allt 
ljusexponerade provrör, ökade folatkoncentrationerna över tid från ursprungsvärdet och 
passerade signifikansgränsen enligt formeln för RCV vid analys efter 144 h hos ca 25 % och 
efter 168 h hos ca 50 % av proverna. Extraprover som togs för att säkerställa att den statistiskt 
signifikanta skillnaden beror av tiden och inte av minskad provvolym bekräftade detta genom 
att statistiskt signifikant skillnad noterades även för extraprovernas plasmaprover. 
 

4.4	  Ljusexponering	  
Undersökningen av effekten av ljusexponering på koncentrationerna av folat i serum- 
respektive plasma visualiseras med boxplots i figur 8, 9 samt med p-värden från 
signifikansberäkning med Students t-test i tabell 2. Det förelåg ingen statistisk signifikant 
skillnad mellan koncentrationerna av folat i ljusexponerade prover och i ljusskyddade prover 
för vare sig serum eller plasma mätt i nollprovet där p = 0,348 för serum respektive p = 0,474 
för plasma, vid 48 h där p = 0,737 för serum respektive p = 0,075 för plasma eller vid 144 h 
där p = 0,105 för serum respektive p = 0,471 för plasma.  
 

 

	  
Figur 8. Boxplots för ljusexponerat respektive ljusskyddat serumfolat efter nollprov, 48 h samt 144 h. Visar 

första och tredje kvartiler, median samt max- och minivärden. 
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Figur 9. Boxplots för ljusexponerat respektive ljusskyddat plasmafolat efter nollprov, 48 h samt 144 h. Visar 

första och tredje kvartiler, median samt max- och minivärden. 
 
 

Ljusexponering Students t-test 
Plasmafolat, nollprov 0,474 
Plasmafolat 48 h 0,075 
Plasmafolat, 144 h 0,471 
Serumfolat, nollprov 0,348 
Serumfolat, 48 h 0,737 
Serumfolat, 144 h 0,105 

Tabell 2. Students t-test på frekvensdata för ljusexponering. 
 

5.	  Diskussion	  
5.1	  Metoddiskussion	  
Under analysprocessen har ett antal möjliga felkällor identifierats. Det har bland annat 
noterats lipemiska prover, men enligt metodbeskrivningen för S-Folat ska triglycerider ej 
utgöra någon interferens mot analys av folat förrän > 22 mmol/L.[21] Därmed har lipemiska 
prover inte hanterats särskilt. 2 st serumprover som inte har koagulerat efter 30 min har 
upptäckts. Dessa har fått stå i ca 60 min och centrifugerats efter utsatt tid trots oförbättrad 
koagulation. Koagulationen är viktig för att exempelvis fibrinogen som medverkar i 
koagulationskaskaden ska bilda fibrintrådar med övriga komponenter i koagulationen och 
därmed centrifugeras ned till pelleten. Efter centrifugering kontrollerades visuellt att 
separationsgelen hade separerat blodkropparna från serum och sedan analyserades dessa 
prover enligt metodbeskrivning.[21] Eftersom det var båda serumgelrören från samma 
försöksperson som inte koagulerade fullständigt antyder detta inte att det skulle vara fel på 
koagulationsaktivatorn i röret. 
 
Hemolys misstänktes i ett plasmaprov. Kontroll med HemoCue® Plasma/Low Hb system 
visade låg hemoglobinkoncentration < 1 g/L vilket kan anses försumbart varför misstankar 
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om hemolys därigenom kunde förkastas. Hemolys är annars en viktig felkälla att ta hänsyn till 
eftersom erytrocytfolat då kan läcka ut till plasma eller serum och därigenom ge falskt 
förhöjda folatkoncentrationer.  
 
Läkemedel och kostttillskott kan påverka folatkoncentrationen. Metotrexat (MTX), en så 
kallad folatantagonist, är ett läkemedel som används vid autoimmuna respektive maligna 
sjukdomar.[11] Enzymet dihydrofolatreduktas som normalt reducerar folater blockeras av 
MTX, och bidrar således till lägre folatvärden hos dessa patienter. Eftersom dessa faktorer 
huvudsakligen påverkar folatkoncentrationerna och inte studiedesignen i sig har hänsyn till 
kosttillskott och läkemedelsbehandling hos försökspersonerna inte varit exklusionskriterier. 
Sådana faktorer kan dock påverka olika metoder på olika sätt beroende på molekylens 
antikroppsinbindningsställe, och möjligen kan även interferensen påverkas olika i serum och 
plasma. Med stor sannolikhet har inte studier av stabiliteten påverkats av vare sig 
läkemedelsbehandling eller användning av kosttillskott. 
 
Spädning av höga folatkoncentrationer utförs ej i det kliniska rutinarbetet på laboratoriet 
eftersom en hög folatkoncentration inte anses vara kliniskt signifikant. Den övre analytiska 
mätgränsen för folat i serum med Siemens ADVIA Centaur® XP är 54,36 nmol/L. Detta 
innebär att folatkoncentrationer över 54,36 nmol/L rapporteras som > 54 nmol/L. Eftersom 
sådana höga folatkoncentrationer i princip endast uppnås med hjälp av kosttillskott har det 
inte varit relevant att ta fram passande spädningslösning avsedd för analys av folat. Därför 
finns ingen vedertagen spädningslösning för höga folatkoncentrationer och under denna 
studie har därmed ingen spädning utförts. Folatkoncentrationer över den övre analytiska 
mätgränsen har tagits ur den statistiskt beräkningen för att inte felaktigt påverka resultatet. 
 
För att studera stabiliteten hos serum respektive plasma krävdes upprepade analyser på ett och 
samma provrör i denna studie. Därför förbrukades provmaterialet och för enstaka prover 
noterades för liten provmängd (ca < 200 µL) för de sista analystillfällena antingen genom 
instrumentlarm vid analys eller vid visuell granskning. Dessa prover har då inte analyserats i 
ursprungsrör vid sista analystillfället på grund av analysinstrumentets inställningar för analys 
av prov med liten provmängd utan har hällts av inför analys. Ett handhavande med fler 
manuella laborativa steg innebär en ökad risk för felkällor. Plasmaprover med bortfall vid 
sista analystillfället på grund av för liten provmängd, även vid specialinställningar av 
analysinstrumentet för prov med liten provvolym, hade antagligen mindre provvolym redan 
från start då det kan skilja något i rörens vakuum vid provtagning. Att det var fler 
plasmaprover än serumprover som fick bortfall vid sista analystillfället beror antagligen på att 
litiumheparinrör rymmer maximalt 3 mL medan serumgelrör rymmer maximalt 4 mL. 
Serumprovet som fick bortfall vid sista analystillfället analyserades om vid ett tidigare tillfälle 
för att säkerställa ett, vid tidpunkten bedömt som, avvikande resultat. 
 
Eftersom det ordinarie urvalet visade sig ha mestadels normala till höga folatvärden 
bedömdes att utöka materialet i den nedre delen av mätområdet med patientprover från klinisk 
rutin. Det var svårt att få tag på patientprover med låga folatvärden och ännu svårare att hitta 
litiumheparinrör från samma patient att jämföra med. Enligt referensintervallet föreligger 
folatbrist vid < 7,6 nmol/L, men eftersom risk fanns för att folatkoncentrationer av sådan låg 
nivå inte skulle påvisas under studieperioden valdes att definiera låga folatvärden som < 10 
nmol/L. Vad gäller ljusskydd och ljusexponering var det också svårt att få till detta rent 
praktiskt eftersom litiumheparinrör inte ljusskyddas när de analyseras i klinisk rutin. Det 
omvända gällde för serumgelrör för analys av folat i serum eftersom de behandlas ljusskyddat 
i klinisk rutin. För att få både ljusskyddade plasmaprover och ljusexponerade serumprover 
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pipetterades ungefär hälften av supernatanten till ett Hitachirör efter första mätningen och av 
dessa valdes Hitachirören att ljusexponeras. Visserligen förvarades inte dessa prover i 
ursprungsrör inför nästa analystillfälle, men eftersom dessa provresultat inte kom att användas 
för beräkning av hållbarhet över tid ansågs det acceptabelt. Nackdelen med detta förfarande 
var att enstaka litiumheparinrör valdes att ljusskyddas trots att de behandlades ljusexponerat 
före första analys och därmed hade ljusexponerats åtminstone de första timmarna efter 
provtagning. Skillnaden mellan ljusskyddat respektive ljusexponerat plasmafolat från 
patientproverna kan av denna anledning inte tillmätas större vikt utan huvudsakligen 
användas i jämförelsen mellan resultaten för folat i serum och plasma. 
 
Den statistiska beräkningen skulle förutom med Students t-test och RCV även kunnat utföras 
med en tvåsidig så kallad ”Repeated measures ANOVA (analysis of variance)”.[30] En 
förutsättning för att göra en ”Repeated measures ANOVA” är dock att man utför alla 
upprepade mätningar på alla objekt i studien. Eftersom denna studies mätningar har bortfall 
vid något av mättillfällena för i stort sett samtliga prover var denna metod inte tillämpbar med 
den studiedesign som användes. RCV har av denna anledning varit en användbar statistisk 
metod eftersom den mäter varje upprepad intraindividuell mätning mot ursprungsvärdet där 
ursprungsvärdet används som intraindividuell kontroll. Därmed har bortfall i tidsintervallet 
inte stört beräkningen av RCV. Med mer tid till studien så att mätvärden hade kunnat erhållas 
vid samtliga tidpunkter hade beräkning med ”Repeated measures ANOVA” varit ett bra 
komplement till RCV som stöd för resultaten. 
	  
	  

5.2	  Plasma	  mot	  serum	  
Resultaten visar att analys av folat i plasma med Siemens Advia Centaur XP ger statistiskt 
signifikant högre mätvärden än vid analys av folat i serum. Medelskillnaden visar ca 30 % 
högre värden för plasmafolat jämfört med serumfolat. Vad detta beror på är oklart utifrån 
denna studie, men det är av intresse att undersöka detta vidare. Eftersom liknande 
kommersiella analysmetoder klarar av att analysera både på plasma och på serum, finns 
funderingar kring att det kanske är saltbalansen i Siemens reagens som är något känsligare. 
Då påverkas kanske reagensen av litiumsalter från provtagningsrör med litiumheparin.  
Litiumheparin skulle kunna bidra med någon form av strukturell förändring som orsakar 
högre mätvärden, kanske genom att antikroppsbindningen förändras. Det tycks sannolikt att 
antikroppsinbindningen antagligen påverkas på något vis. Det skulle exempelvis kunna vara 
en påverkan på oxidationen av akridinestrar som ger annorlunda mätvärden. En rubbning i 
pH-miljön skulle även kunna utlösa oxidationsproblematik vilket i sådana fall leder till 
svagare ljussignal och därmed högre folatvärden. Den stora skillnaden mellan plasma och 
serum är som tidigare nämnts förekomsten av fibrinogen, vilket väcker misstankar om att det 
kanske förekommer en interaktion mellan fibrinogen från plasman och avidinantikropparna. 
Om fibrinogen av oförklarlig anledning binder in till antikropparna lämnar det färre 
bindningsplatser till akridinestermärkt folat och därmed beräknas ett högre folatvärde fram 
från den svagare ljusemissionen.  
 
En lösning för att kunna använda litiumheparinplasma för analys av folat vore att ta fram ett 
nytt referensintervall för folat i plasma. För detta skulle behövas utökad provtagning av friska 
obehandlade försökspersoner med folatvärden i både högre och lägre mätområden samt 
jämförelse mot aktuell metod som referens. Det bör beaktas att om plasmafolat ger högre 
folatkoncentration orsakat av denna typ av interaktionsproblematik med andra störande 
partiklar är det oklart om ett nytt referensintervall för plasmafolat löser problemet. Interferens 
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med okänd partikel kan i sådana fall innebära olika grad av interferens beroende på individ, 
vilket resulterar i analysresultat med låg specificitet. Regressionslinjen visar dock ett relativt 
starkt samband mellan plasmafolat och serumfolat, vilket talar för att individuell interferens 
tycks vara relativt osannolikt åtminstone i frisk population. Korrelationskoefficienten för 
regressionslinjen talar för att plasmafolatvärden följer serumfolatvärden parallellt om än ca 30 
% högre. 
	  
	  

5.3	  Hållbarhet	  
Undersökningen av hållbarhet av folat i serum har visat att det inte finns några signifikanta 
skillnader vid så tidig tidpunkt som 48 h, vilket idag är gränsen för hur länge provet får stå i 
kyl. Denna gräns är satt efter rekommendationer från Siemens men också från Greiner Bio-
One som tillverkar provtagningsrören.[17][26] Det har under denna studie visat sig att frysning 
av centrifugerade plasmaprover inte är nödvändig förrän tidigast 120 h efter provtagning. I 
praktiken kommer inte prover stå så pass länge utan att analyseras och därmed är det av 
mindre intresse för det kliniska rutinarbetet. Intressant för kliniskt bruk är att serumfolat 
klarar att stå över helg, vilket tycks fungera. Plasmafolat visade sig vara något mindre stabilt 
än serumfolat. Trots detta ses dock signifikanta skillnader från ursprungsvärdet tidigast vid 
120 h, men mest frekvent vid 144-168 h.  
 
Att plasmafolat ökade signifikant över tid är intressant eftersom folat normalt bryts ned efter 
viss tid. Rimligtvis borde folatkoncentrationen sjunka med tiden, vilket inte går att applicera 
på plasmafolat i denna studie. Eftersom det antagligen är något som interfererar med 
antikroppsinbindningen tyder plasmafolatökningen över tid på en accelererande 
metodberoende interferens av något slag. Vidare utredning av detta är av intresse. 
 
 

5.4	  Ljusexponering	  
Ljusexponering av serumfolat har inte visat sig ha någon statistiskt signifikans, vilket innebär 
att det manuella extraarbetet för att mörklägga prover inte behöver utföras. Detta kommer att 
effektivisera folatanalysen och möjligtvis leda till snabbare svar till kunden genom att proven 
kan sättas på laboratorieautomationen. Inte heller visar sig några statistiskt signifikanta 
skillnader mellan ljusskyddat respektive ljusexponerat plasmafolat, vilket är positivt om 
litiumheparinrör skulle komma till användning för analys av folat i klinisk rutin. Eftersom 
varken provtagningsrummen, provhanteringsutrymmen eller analysplats på laboratoriet för 
klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping utsätts för belysning från solljus har det 
antagits att endast inomhusbelysning har bestrålat folat. Eftersom folsyra respektive 5-MTHF 
har ett absorbansmaximum vid 350 nm respektive 290 nm är det teoretiskt sannolikt att 
inomhusbelysningen inte ger någon signifikant påverkan på folatkoncentrationen då synligt 
ljus sträcker sig mellan 390-770 nm.[16][33] Lysrören på laboratoriet för klinisk kemi avger 
visserligen inte enbart synligt ljus utan även UV-strålning i viss mån, men denna mängd 
strålning kan anses vara försumbar på grund av avståndslagen som hävdar att strålningen 
avtar med kvadraten på avståndet.[34] Eftersom lysrören i taket dels är täckta av raster och 
dessutom befinner sig relativt högt upp kan antas att den befintliga UV-strålningen från 
lysrören bör ha minskat med avståndet till försumbart uttryck. I denna studie har inte utretts 
om och i så fall hur bestrålning med UV-A respektive UV-B-strålning från solljus vid 
provtagning och transport av provtagningsrör från andra laboratorier kan påverka 
folatkoncentrationen vid analys med Siemens Advia Centaur® XP.  
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6.	  Konklusion	  
Vid analys av folat i plasma med Siemens Advia Centaur® XP erhölls statistiskt signifikant 
högre analysresultat än i serum. Anledningen till detta är hittills okänd. Litiumheparinplasma 
kan således inte användas för analys med samma referensintervall som för S-Folat. Separat 
referensintervall måste tas fram för P-Folat, men fortsatta studier av orsaken bakom de högre 
folatkoncentrationer hos plasmafolat borde tas i beaktning innan plasmafolat analyseras för 
kliniskt bruk då det är oklart om orsaken beror på interferens från störande partiklar. Folat i 
plasma är stabilt i minst 120 h och folat i serum är stabilt i 168 h. Prov behöver inte hällas av 
om det inte kan analyseras inom 48 h utan kan förvaras i originalrör upp till 5 dygn vad gäller 
plasmafolat och näst intill obegränsat vad gäller serumfolat. Prov för bestämning av folat i 
serum (och plasma) med Siemens Advia Centaur XP påverkas inte av inomhusbelysning och 
behöver följaktligen inte ljusskyddas. Detta innebär att provhanteringen underlättas och prov 
kan sättas på laboratorieautomationsbanan. För att konfirmera resultaten skulle fler tester 
behöva göras, exempelvis med ett större urval och utan bortfall i tidsintervallet. Provtagning 
utfört av olika provtagare samt på olika platser med olika lång transport till laboratoriet skulle 
kanske också behövas för att få mer verklighetsförankrade resultat. En möjlig fortsättning på 
denna studie är att ta fram ett nytt referensintervall för plasmafolat. Detta innebär att utökade 
studier måste göras där folatvärden tas från ett större material av en kontrollerad frisk 
population utan interferens från läkemedel och kosttillskott. 
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9.	  Appendix	  
9.1	  Bilaga	  1:	  Analysschema	  
	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  
	  

2	  Litiumheparinrör	   2	  Serumgelrör	  

1	  LiHep-‐rör	  
ljusskydd	  

1	  LiHep-‐rör	  
ljusexponerat	  

1	  Serumgelrör	  
ljusskydd	  

1	  Serumgelrör	  
ljusexponerat	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Centrifugera	  	  	  	  	  	  	  Centrifugera	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Centrifugera	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Centrifugera	  
Analys:	  
	  
Nollprov	   Analys	   Analys	   Analys	   Analys	  
	   Kyl	   Kyl	   Kyl	   Kyl	  
8	  h	   Analys	   Analys	   Analys	   Analys	  
	   Kyl	   Kyl	   Kyl	   Kyl	  
24	  h	   Analys	   Analys	   Analys	   Analys	  
	   Kyl	   Kyl	   Kyl	   Kyl	  
48	  h	   Analys	   Analys	   Analys	   Analys	  
	   Kyl	   Kyl	   Kyl	   Kyl	  
72	  h	   Analys	   Analys	   Analys	   Analys	  
	   Kyl	   Kyl	   Kyl	   Kyl	  
96	  h	   Analys	   Analys	   Analys	   Analys	  
	   Kyl	   Kyl	   Kyl	   Kyl	  
120	  h	   Analys	   Analys	   Analys	   Analys	  
	   Kyl	   Kyl	   Kyl	   Kyl	  
144	  h	   Analys	   Analys	   Analys	   Analys	  
	   Kyl	   Kyl	   Kyl	   Kyl	  
168	  h	   Analys	   Analys	   Analys	   Analys	  
	  

Provtagning	  


