
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aspartat aminotransferas 

enzymaktivitet mätt i 

Advia 1800 och  

Sigma Aldrich AST AAK 
 

En jämförande analys 
 

HUVUDOMRÅDE: Biomedicinsk laboratorievetenskap 
FÖRFATTARE: Malin Rehnstedt  
HANDLEDARE: Caroline Bylfors, Emma Carlsson, Stina Kronberg  
EXAMINATOR: Jan Dimberg 

JÖNKÖPING 2017 juni  



 

Sammanfattning 
När leverceller drabbas av sjukdom eller cellsönderfall läcker intracellulära ämnen ut i blodet. 

Ämnena kan mätas på olika sätt. För att läkare ska kunna ta korrekta beslut baserade på bland 

annat laboratorieresultat, är det viktigt att utvärdera instrument med avseende både på 

reliabilitet och likvärdighet. Syftet var att jämföra Advia 1800 med Sigma Aldrichs Aspartat 

aminotransferas (AST) activity assay kit (AAK) avseende enzymaktivitet. I Advia 1800 

analyserades 40 prover med patientserum och frystes sedan in i -20° C för att förhindra fortsatt 

enzymnedbrytning. Analys utfördes sedan med AST AAK med upptinade serumprov. 

Beräkningarna av resultaten visar att de båda metoderna har en korrelationskoefficient på 0,104 

och är därmed inte jämförbara. P-värdet var <0,05. 

 

Nyckelord: Levercellskador, cirros, fibros, cellsönderfall, intracellulär. 

 

  



 

Abstract 

Two methods of analyzing aspartate aminotransferase activity in serum 

Comparative analysis between Advia 1800 and Sigma Aldrich´s activity assay kit 

When liver cells become subject to disease or disintegration intracellular substances will leak 

into the blood. These substances can be measured in different ways. For physicians to make 

adequate decisions based upon laboratory results, among others, it is important to evaluate 

instruments for both reliability and equivalence. The aim was to compare Advia 1800 with 

Sigma Aldrich´s Aspartate aminotransferase (AST) activity assay kit (AAK) concerning 

enzyme activity. In Advia 1800, 40 samples of patient serum where analyzed and then frozen 

at -20° C to prevent further enzyme degradation. Analysis was then performed with AST AAK 

on thawed samples. Results show a correlation coefficient of 0,104 and the two methods are 

not comparable. The p-value was <0,05. 

 

Keywords: Livercell damage, cirrhosis, fibrosis, cell disintegration, intracellular. 

  



 

 1 

Innehållsförteckning 

Bakgrund .............................................................................................................. 1 

Leverns uppbyggnad och funktioner ................................................................................. 1 

Plasmaproteiner från levern, både vid friska och sjuka tillstånd ................................... 1 

Försvar mot bakterier samt rening av blodet ................................................................... 1 

Leverreaktioner vid sjukdom ............................................................................................. 2 

Enzymet aspartat aminotransferas .................................................................................... 2 

AST-aktivitet vid olika sjukdomar och skador ................................................................. 3 

Läkemedelsinducerad leverskada samt alkoholskada ......................................................... 3 

Cirros och fibros vid hepatiter ............................................................................................. 4 

Analysmetoder för att mäta AST-aktivitet ....................................................................... 4 

Advia 1800 .......................................................................................................................... 4 

Sigmas Aldrich AST AAK .................................................................................................. 4 

Syfte ...................................................................................................................... 4 

Material och metod ............................................................................................. 5 

Urval och inklusionskriterier ............................................................................................. 5 

Reagensberedning ................................................................................................................ 5 

Analysförfarande ................................................................................................................. 5 

Beräkning av enzymaktivitet .............................................................................................. 5 

Statistiska beräkningar ......................................................................................................... 6 

Etiska överväganden ........................................................................................... 6 

Resultat ................................................................................................................. 7 

Diskussion ............................................................................................................. 9 

Resultatdiskussion ............................................................................................................... 9 

Bortfall ................................................................................................................................. 9 

Metoddiskussion .................................................................................................................. 9 

Slutsatser ............................................................................................................ 10 

Referenser .......................................................................................................... 11 

 

 

  



 

 1 

Bakgrund 

Det är viktigt att mätning av joner, molekyler och enzymaktivitet i blodet kan ske så korrekt 

som möjligt även om olika instrument eller metoder används. En förändring av ett värde ska 

vara en verklig förändring och inte resultatet av att olika mätinstrument använts. Enzymer är 

mycket viktiga molekyler som medierar olika kemiska processer som t.ex. att spjälka 

näringsämnen så att kroppens celler kan använda dem (1) eller att möjliggöra för kroppens 

celler att ta upp näringsämnen ur blodet (2). Ett sådant enzym är aspartat aminotransferas (AST) 

som finns i levercellers cytoplasma, men även i hjärtmuskelceller och skelettmuskelceller. 

Aspartat aminotransferasets uppgift är att bryta ner aminosyror från proteiner (1, 3). Vid ökat 

cellsönderfall läcker intracellulära enzymer ut i blodet och kan mätas (1). I kombination med 

andra analyser ger AST viktiga ledtrådar om olika sjukdomstillstånd i levern (3). 

Leverns uppbyggnad och funktioner 

I leverns kuppferceller renas blodet (1). Det renade blodet lämnar sedan levern via vena cava 

(4). I levern bryts proteiner och aminosyror ner för att kunna användas till energi eller nya 

aminosyror (1, 5). När aminosyror bryts ner bildas det giftiga ämnet ammoniak. Detta 

omvandlas i levern till urea och kan sedan transporteras i blodet ut ur kroppen via urinen (1, 4).  

     Efter en måltid utsöndrar levern galla till tunntarmen (1, 2). Gallsalterna i gallan syntetiseras 

i levern av kolesterol som också tillverkas i levern (5). Gallsalterna möjliggör för fettet att 

absorberas i tarmen tillsammans med fettlösliga vitaminer och kolesterol (1, 2). Kolesterolet 

och gallsalterna återupptas sedan i den mängd det behövs (5). 

     Vid anabol fas efter en måltid, ökar glukoshalten i blodet och då stimuleras lever och 

muskler att bygga upp och lagra glykogen (4, 5). Sedan syntetiseras fettsyror av glukoset (2, 4). 

Fettet lagras i fettväven (1). Vid katabol fas med sjunkande blodglukosnivå sjunker halten 

insulin i blodet. Då stimuleras levern att bryta ner glykogen till glukos. Sedan används fettsyror 

och glycerol som energikälla (4, 5). Fettsyror transporteras med albumin till leverceller, och 

även andra energikrävande vävnader som t.ex. muskelceller (1, 5).  

     Levern lagrar många vitaminer och spårämnen, t.ex. vitamin A, B12, riboflavin, folsyra och 

järn, vilka omsätts vid behov (1). Järn transporteras i blodet med transferrin till framför allt 

benmärgen och placenta och lagras både i levern och i tarmcellerna av lagringsproteinet ferritin. 

I levern finns kroppens största lager av järn (4). Där metaboliseras även många läkemedel och 

gifter så att de blir vattenlösliga och/eller inaktiva och kan transporteras ut ur kroppen. (1). 

Plasmaproteiner från levern, både vid friska och sjuka tillstånd 

Levern syntetiserarar och degraderar nästan alla plasmaproteiner inklusive akutfasproteiner, 

t.ex. albumin, transtyretin, haptoglobin, ferritin, transferrin, C-reaktivt protein (CRP), α-1-

antitrypsin och andra proteashämmare, flera koagulations- och antikoagulationsproteiner som 

fibrinogen, protrombinkomplex (P-PK), antitrombin samt flera koagulationsfaktorer (1, 3). 

Levern hjälper till att upprätthålla blodets kolloidosmotiska tryck, främst genom att utsöndra 

eller ta upp albumin (1, 2). 

     Antitrombin, α1-antitrypsin och andra proteashämmare hämmar flera koagulationsfaktorer 

genom att de bildar komplex och upprätthåller på så sätt hemostasen (1, 3).  

Försvar mot bakterier samt rening av blodet  

I leverns blodkärlsendotel finns kroppens största ansamling av makrofager (1). De kan bryta 

ner mikroorganismer, döda kroppsegna celler, uttjänta plasmaproteiner, hemoglobin, 

komplexbundna molekyler och annat avfall (2, 6). Det nedbrutna avfallet utsöndras till tarmen 



2 

 

tillsammans med den galla som syntetiseras i hepatocyterna (2). Det renade blodet strömmar 

via centralvenerna till större kärl som till slut mynnar i vena cava (4). 

     När blodet från tarmen kommer till levern via portvenen innehåller det nästan alltid 

tarmbakterier. På mindre än 0,01 sekund har kuppfercellerna endocyterat bakterien som vidrört 

dem (7).  

Leverreaktioner vid sjukdom 

När en vävnadsskada eller inflammation uppstår utsöndras olika cytokiner från det drabbade 

området, t.ex. IL 1, IL 6 och TNF-α, vilka stimulerar levern att syntetisera s.k. akutfasproteiner. 

Det är bl.a. CRP, olika proteashämmare, haptoglobin och fibrinogen, ämnen som finns normalt 

i blodet i lägre koncentrationer men stiger i olika proportioner beroende på orsak till, och typ 

av, inflammation eller skada (1, 3). När mängden akutfasproteiner ökar måste något annat 

minska för att balansen ska upprätthållas. Ofta minskar då albumin (1). Om blodets totala 

kolloidosmotiska tryck minskar p.g.a. att levern inte förmår syntetisera tillräckligt mycket 

albumin eller andra plasmaproteiner läcker vätska ut ur blodkärlen och samlas i buken, ascites 

(6).  

     Det är ofta möjligt att skilja på bakteriell och virusinfektion genom att CRP vid bakteriell 

infektion kan vara så högt som 200 mg/L medan virusinfektion genererar ett CRP på upp till 50 

mg/L (3). Vid uppföljning efter en operation ska CRP sjunka efter några dagar. Om det börjar 

öka igen kan det vara ett tecken på infektion i operationssåret (1, 3).  

     Vid en blodkärlskada omvandlas fibrinogen av trombin till fibrintrådar som bildar ett koagel 

över kärlskadan. När skadan läkt ska koaglet lösas upp (2). Det sker med hjälp av plasmin som 

bildas av plasminogen under påverkan av tissue plasminogen activator (tPa) (1). När en 

koagulationskaskad startar skulle allt blod i kroppen kunna koagulera eftersom 

koagulationsfaktorer finns i allt blod (2). Men koagulationsprocessen vägs hela tiden upp av 

motsatta processer i hemostasen t.ex. under medverkan av hämmande protein C, antitrombin, 

plasmin och fibrinolys (1, 3).  

     Om levern skadas eller blir sjuk kan leverceller gå sönder. Då läcker olika intracellulära 

ämnen ut i blodet. På så vis går det oftast att mäta på vilket sätt och hur allvarligt skadad levern 

är och om exempelvis gallan eller pankreas är inblandade (1, 6). Exempel på sådana 

intracellulära ämnen är alanin aminotransferas (ALT), alkaliska fosfataser (ALP), γ-

glutamyltransferas (GGT) och aspartat aminotransferas (AST) (1, 3). Andra reaktioner vid 

leversjukdom eller skada är att syntes eller degradering av ämnen blir påverkade (1). Exempel 

är ökad halt bilirubin i blodet, minskad halt albumin, lipoproteinrubbningar, 

koagulationsrubbningar, akutfasproteiner, kolesterol (kan både öka och minska), ökad nivå 

laktatdehydrogenas (LD), samt ökad eller minskad halt α-1-antitrypsin (3). 

Enzymet aspartat aminotransferas 

Vid nedbrytning av proteiner och aminosyror avlägsnas först en aminogrupp från aminosyran 

som då blir en ketosyra. Deamineringen sker med hjälp av AST (1). Sedan kan ketosyran 

användas för att utvinna energi eller omvandlas till andra aminosyror efter behov. Enzymer är 

själva proteiner och därför känsliga för temperatur, pH och andra faktorer i omgivningen (5). 

Vid ökat cellsönderfall läcker enzymerna ut till blodet. I serum kan sedan AST mätas med olika 

metoder (8, 9). En frisk människa har en låg aktivitet av AST i blodet naturligt. För kvinnor är 

den 0,25–0,60 μkat/L och för män 0,25–0,75 μkat/L. Aktiviteten kan variera naturligt från ett 

provtillfälle till ett annat, hos samma patient, med upp till 12,3% (3).  
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AST-aktivitet vid olika sjukdomar och skador 

Vid leverskador och sjukdomar är det av stor vikt att diagnos kan ställas korrekt och helst utan 

invasiv leverbiopsi. Leverbiopsi var golden standard för bedömning av leverfibros men biopsi 

var dåligt accepterat av både läkare och patienter, främst på grund av att det krävdes upprepade 

provtagningar vid prognostisering och uppföljning av fibrosprocessen hos bl.a. hepatitpatienter. 

Biopsi är också kostsamt, förenat med risker och inte alltid möjligt i utvecklingsländer (10).  

     Beroende på vilken sjukdom eller skada levern fått kan olika ämnen mätas i olika mängder 

i blodet. Det kan vara t.ex. bilirubin, alkalisk fosfatas, kreatinkinas, plasmaproteiner, 

koagulationsfaktorer och olika aminotransferaser (3). Genom att mäta ämnena i blodet ges en 

fingervisning om typ av leversjukdom. Ett sätt att avgöra om och hur sjuk en lever är kan vara 

att mäta AST, ev. i kombination med t.ex. ALT eller trombocyter. Exempel på andra ämnen 

som mäts i blodet för att utvärdera leverskador/sjukdom är GGT, LD, kreatinkinas (CK) och 

ALP. Beroende på hur mycket olika ämnen ökar samt ökningarna i förhållande till varandra 

kan läkaren få ledtrådar till leverstatus. GGT har ofta en koppling till gallvägssjukdomar (3, 9). 

AST var tidigare en markör även för hjärtinfarkt men nu har troponin T istället tagit över den 

rollen (1, 3). ALP blir ofta högt vid gallstas. LD finns i många vävnader i kroppen. Detta enzym 

deltar i glukosmetabolismen och finns därför i de flesta celler. Det har fem olika isoformer 

varav LD 5 är mest förekommande i levern och i tvärstrimmig skelettmuskulatur (3, 9). 

Tillsammans med andra s.k. leverfunktionstest som t.ex. bilirubin och PK(INR) går det att ringa 

in vad orsaken till problemen kan vara (3).  

     Ibland är det inte sjukdomar eller läkemedel utan livsstilen som påverkar levern negativt. 

Icke alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) orsakas av övervikt och kan leda till 

fibrotisering av levern och senare, cirros. Genom att mäta ett antal levermarkörer kan läkaren 

följa utvecklingen av sjukdomen (11).  

Läkemedelsinducerad leverskada samt alkoholskada 

En stark indikation på alkoholskada är om AST/ALT-kvoten är >1,1 (1). Därför är det av stor 

vikt att mätinstrumenten är korrekt kalibrerade och konsekventa för att klinikerna ska kunna 

dra korrekta slutsatser av resultaten (3, 6). Leverskada till följd av oavsiktlig intoxikation kan 

också konstateras och följas med hjälp av AST (1, 3). Vanligast är paracetamol som även vid 

rekommenderad dosering kan vara levertoxiskt vid samtidig alkoholkonsumtion (6). Det ger en 

uttalad höjning av AST på över 2,5 µkat/L och ibland mer än 100 µkat/L (1, 3).  

     Den vanligaste orsaken till akut leversvikt är användning av läkemedel av olika slag. Trots 

att nya läkemedel testas mycket noga i djurstudier är det svårt att dra slutsatser om effekterna 

på människor (12, 13). Vissa läkemedel kan ha toxisk effekt på levern. Om en patient visar 

symptom på leverproblem och nyligen börjat ett nytt läkemedel är det viktigt att rätt diagnos 

ställs. Akut leversvikt kan vara snabbt dödligt om inte rätt behandling sätts in. Ibland är 

biverkningar av ett läkemedel väntade och patienten tar regelbundet leverprover. Visar 

provresultaten leverpåverkan får läkaren överväga utsättning och då kan leverskadorna läka. 

Men ibland är det oväntat med påverkan på levern. Vidare kan det ta olika lång tid från 

insättning av ett läkemedel till biverkningarna visar sig, allt mellan samma dag till flera år (14). 

Det kan också gå lång tid mellan utsättning av ett läkemedel och förbättring av levervärden 

(13).  

     Vissa läkemedel mot tuberkulos kan orsaka leverproblem. En HIV-positiv person med 

samtidig tuberkulosinfektion fick gulsot och andra symptom fyra månader efter att ha slutat 

med läkemedel. Återinsättning av tuberkulosläkemedel genomfördes två gånger med några 

veckors mellanrum och gav mycket svåra biverkningar båda gångerna. Patienten fick förhöjda 

leverenzymer, högt bilirubin och nekros i levern (15). Patienter reagerar olika på läkemedel och 

även förekomsten, och typ av leverskador, varierar mellan olika människor. Läkemedel har 

olika mönster när det gäller provresultat och klinisk presentation. Ibland finns viktig 
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information i anamnesen, som t.ex. om patienten nyligen börjat med ett nytt preparat. Men trots 

att det bara är indicier kan det, tillsammans med provresultaten, leda läkaren på rätt väg (13). 

Cirros och fibros vid hepatiter 

Fibros är när levern skadas och andelen bindväv ökar. Så småningom utvecklas tillståndet till 

cirros som är ärrvävnad i levern. Cirros kan senare leda till levercellscancer (6). 

AST/trombocytkvot (APRI) används bl.a. för att kontrollera leverskada, fibros, hos t.ex. HIV-

patienter med samtidig hepatitinfektion, istället för den mer invasiva metoden leverbiopsi 

eftersom APRI-värden på> 1,5 är 100% specifika för leverfibros (16). En annan studie visade 

att en metod kallad Fibrosis-4 (FIB-4) med 95% säkerhet identifierade svår fibros hos patienter 

infekterade med HCV. I FIB-4 ingår mätning av AST-aktivitet. Metoden jämfördes med 

leverbiopsi (10). Den akuta fasen av virushepatit kan i svåra fall ge en ökning till 50–100 µkat/L 

(3).       

Analysmetoder för att mäta AST-aktivitet 

Det är oftast inte mängden av ett enzym i sig som mäts utan aktiviteten. Principen för mätningen 

av aspartat aminotransferasaktivitet är att mäta aktiviteten på ett substrat snarare än den faktiska 

mängden av enzymet (17, 18). Exempel på detta är att en aminogrupp överförs från aspartat till 

α-ketoglutarat som då omvandlas till oxalacetat och glutamat. Glutamatdehydrogenas reducerar 

NAD+ till NADH med hjälp av glutamatet. NAD+ finns i överskott i förhållande till α-

ketoglutarat. Det bildade NADH omvandlar det ofärgade dinatriumsaltet 2,3-bis-(2-methoxy-

4-nitro-5-sulfophenyl)-tetrazolium-5-carboxanilide (XTT) till en vattenlöslig och färgad 

produkt, formazan, som mäts spektrofotometriskt vid 470 nm. Mängden bildat NADH är 

proportionell mot AST i provet. Resultatet erhålls i μg/mL (19).  

Advia 1800 

Ett annat sätt att mäta AST-aktivitet är med t.ex. en Advia 1800. Metoden är snabb då den 

möjliggör 1800 mätningar per timme vid enbart fotometriska analyser (2400 analyser per timme 

vid andra kemiska metoder) (20) och nästan helt automatisk. En sådan metod är att föredra vid 

stora provvolymer. Enzymaktivitet mäts genom att AST överför en aminogrupp från aspartat 

till α-ketoglutarat, då bildas oxalacetat och glutamat. Malatdehydrogenas omvandlar oxalacetat 

till malat tillsammans med NADH, som då omvandlas till NAD+. Mängden NADH mäts vid 

340 och 410 nm flera gånger under analysen och minskningen i absorbans är proportionell mot 

patientprovets AST-aktivitet. Resultatet erhålls i μkat/L (8) En katal är den mängd enzym som 

åtgår för att omvandla 1 mol substrat per sekund (17).  

Sigmas Aldrich AST AAK 

En manuell metod är AST AAK från Sigma Aldrich. Är provvolymen liten kan ett manuellt kit 

användas. Principen för mätning av AST-aktivitet är att det bildade oxalacetatet, enligt 

föregående stycke, får reagera med ett substrat, 2,4-dinitrofenylhydrazin (DNPH). Detta bildar 

en färgad produkt som mäts spektrofotometriskt vid 450 nm (8, 21). Resultatet erhålls i mU/mL 

(22). Enheten 1 unit är en 1 μmol produkt bildat under 1 minut (18). 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra två metoder för mätning av aspartat aminotransferasaktivitet 

i serum, med Advia 1800 och Sigma Aldrich AST AAK. 
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Material och metod 

Urval och inklusionskriterier 

Patientproverna var 40 till antalet och bestod av serum. Inklusionskriterier för patientproverna 

bestod i att de analyserats i Siemens Advia 1800 (Siemens, Tyskland) för aktivitet avseende 

AST-enzymet. Därefter placerades i -20 ° C. 

Reagensberedning 

Reagenserna till Sigmas AST AAK (Sigma Aldrich, USA) blandades genom att 10 µL av 

glutamat standardlösning 0,1 M (Sigma Aldrich, USA) späddes med 990 µL av AST assay 

buffer (Sigma Aldrich, USA) så att det blev en glutamatstandardlösning på 0,1 mM. AST 

Enzyme mix (Sigma Aldrich, USA) rekonstituerades med 220 µL milliporevatten och 

blandades väl genom att pipettera några gånger (ej vortex). AST Developer (Sigma Aldrich, 

USA) rekonstituerades med 820 µL milliporevatten och blandades väl genom att pipettera några 

gånger (ej vortex). AST Substrate (Sigma Aldrich, USA) rekonstituerades med 1.1 mL AST 

Assay Buffer och blandades väl genom att pipettera några gånger (ej vortex). Reaktionsmixen 

blandades av 80 µL analysbuffert, 2 µL enzymmix, 8 µL developer, 10 µL substrat. Mängderna 

avser en brunn.  

Analysförfarande 

Det tillsattes 0, 2, 4, 6, 8 och 10 µL av den spädda glutamatstandardlösningen till en 96-brunns 

mikrotiterplatta för att generera två blankprover samt 2 stycken av vardera 2, 4, 6, 8 och 10 

nanomolar (nM) glutamatstandarder. Assay buffer tillsattes till varje brunn så att totalvolymen 

blev 50 µL. Därefter tillsattes 5 µL patientserum till brunnarna som dubbelprover och späddes 

med analysbuffert till en volym på 50 µL. Det tillsattes 100 µL av reaktionsmixen till varje 

brunn. Det blandades väl genom att pipettera lösningen upp och ner några gånger (ej vortex). 

Alla standarder och patientprover utfördes som dubbelprover. Plattan inkuberades i 37° C i 5 

minuter. Plattan skyddades från ljus under inkuberingen. Sedan mättes utgångsvärdet för 

absorbans för tidpunkten Tstart, vid 450 nm. Plattan skyddades från ljus under tiden i 

rumstemperatur. Efter totalt 10 min i rumstemperatur, vilket inkluderar tiden för mätning, 

placerades plattan åter i 37° C under 5 min. Sedan mättes absorbansen vid 450 nm åter igen. 

Detta förfarande upprepades tills det mest aktiva provets absorbans visade högre värde än den 

högsta standarden, 10 nM. Detta mätvärde är vid tidpunkten Tslut.  

 

Beräkning av enzymaktivitet 

För samtliga dubbelprover, både av patientprover och standardprover beräknades medelvärdet. 

Det korrigerades för bakgrundsbrus genom att subtrahera Tslut-absorbansvärdet för blankprovet 

från alla patientprover och standardprover. Standardkurvan upprättades på nytt varje gång 

analysen genomfördes. Differensen i absorbans beräknades, A vid Tslut minus A vid Tstart för 

alla prover. Differensen är ΔA vilken, för var och en av patientproverna, fördes in i 

standardkurvans ekvation för att räkna ut mängden glutamat som bildats av AST-reaktionen 

mellan Tstart och Tslut. Ekvationen för beräkning av AST-aktivitet=
B∗S

T∗V
. B=Glutamatmängden. 

S=Spädningsfaktor. T=Reaktionstiden i minuter vid Tslut minus Tstart. V=Provvolymen i mL. 

AST-aktivitet skrivs som nmol/min/mL eller milliunit/mL. En unit AST är den mängd enzym 

som genererar 1,0 μmol glutamat per minut vid pH 8,0 och 37° C. Omräkning till mikrokatal 

skedde genom att multiplicera aktiviteten i milliunit/mL med faktorn 0,01667.  
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Statistiska beräkningar 

Beräkningar avseende signifikans och korrelation genomfördes med SPSS Statistics 21 (IBM 

Corp, New York, USA) samt Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, Redmond, USA). 

Val av Wilcoxons parade teckenrangtest som statistisk beräkningsmetod för signifikans 

baserades på det faktum att data inte var normalfördelade samt att storleken på stickprovet var 

litet. Signifikansnivå sattes till 5%. 

Etiska överväganden 

Etisk egengranskning har gjorts. Tystnadsplikten som gäller inom hälso- och sjukvården gäller 

även i detta fall. Proverna är avidentifierade och kan därför inte kopplas till enskilda patienter.  
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Resultat 

Analyserna avseende AST, genomförda i Advia 1800 samt i Sigma Aldrich AST AAK, har 

utvärderats med avseende på differens. Värdena för AST-aktivitet från Advia 1800 varierade 

från 0,27 till 2,26 μkat/L och medianen var 0,39. Prov nr 21 exkluderades. Värdena för AST-

aktiviteten mätt med hjälp av Sigma Aldrich AST AAK varierade från 0,00464 till 0,14562 

μkat/L och medianen var 0,07366. Prov nr 30 exkluderades. Prov 21 och 30 är parvis 

exkluderade i båda dessa beräkningar. Enzymaktiviteten för patientproverna i Advia 1800 och 

Sigma Aldrich AST AAK visade en korrelationskoefficient, r, som var 0,104, se figur 1. Det 

framgår att det fanns en skillnad mellan metoderna eftersom p-värdet var 7,27610-12 och 

signifikansnivån 5%.  

 
Figur 1: Korrelationskoefficienten, r, mellan Advia 1800 och AST AAK avseende på enzymaktiviteten 

är 0,104 

Dubbelproverna som analyserades i Sigma AST AAK, både patientprover, blankprover och 

standarder, visade ett korrelationstal på 0,995, se figur 2.  
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Figur 2: Korrelationskoefficienten, r, mellan absorbansen för samtliga dubbelprover, både standarder, 

blankprover och patientprover analyserade i Sigma AST AAK är 0,995. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka två metoder som används för analysen av enzymet aspartat 

aminotransferas, Sigma Aldrichs AST AAK och Advia 1800. Resultatet visade att de två 

metoderna inte var överensstämmande vad gäller enzymaktivitet.  

Resultatdiskussion 

Det är viktigt att olika metoder utvärderas och jämförs med varandra för att ge en uppfattning 

om deras reliabilitet och ekvivalens. Genom att jämföra ett stort antal mätvärden utförda med 

båda metoderna, och med statistiska metoder beräkna eventuella skillnader, går det att avgöra 

om skillnaderna är statistiskt signifikanta eller inte. Det är också viktigt att säkerställa att de 

båda metoderna mäter lika noga i hela intervallet samt vid varje mättillfälle. Instrumenten eller 

metoderna måste också vara valida, att de mäter rätt variabel (23). Om halterna varierar mellan 

provtillfällen pga. att olika instrument används kan inte korrekt bedömning göras av läkare. 

Dubbelproverna visade hög korrelation, se figur 2. Korrelationstalet var 0,995. Hög korrelation 

mellan dubbelprover talar emot mätfel härrörande från kvarvarande reagens eller serum i 

pipettspetsarna.  

     Många laboratorier har så kallade leverpaket, vilka kan beskrivas som en samling prover, 

eller diagnostiska metoder, för att hjälpa läkaren utesluta eller verifiera misstänkta 

leversjukdomar av olika slag. Två sådana diagnostiska metoder för att prognosticera risken för 

levercancer och överlevnadstid hos patienter med HCV är APRI-score och FIB-4. Två studier 

visade att det fanns ett starkt samband mellan resultatet av metoderna och prognoserna, 

verktygen gav så tillförlitliga resultat att de var jämförbara med biopsier men med den fördelen 

att patienterna slapp upprepade operationer och potentiella risker förknippade med det (10, 24). 

De båda diagnostiska verktygen innehåller mätning av AST-aktivitet och därför är det viktigt 

med korrekta mätdata.  

     I en studie från Italien utvärderades ett annat sådant paket, där AST ingick som en del av nio 

analyter. De nio analyterna valdes noga ut för att kunna identifiera misstänkta leversjukdomar. 

Resultatet visade sig vara både pålitligt och kostnadseffektivt (25). Eftersom det finns många 

sjukdomar där AST-aktivitet i blodet är en del av läkarens verktyg för att ställa diagnos är det 

viktigt att mätinstrumenten fungerar korrekt. 

     De genomförda beräkningarna på data från analyserna visar att medianen för proverna 

analyserade i Advia var 0,39 μkat/L och medianen för proverna analyserade i AST AAK var 

0,07366 μkat/L. Prov 21 och 30 exkluderades. AST AAKs resultat visar 81% lägre aktivitet 

jämfört med Advias resultat. När signifikans beräknas för de parvisa differenserna visar detta 

att differenserna är statistiskt signifikanta. Analys för signifikans utfördes med hjälp av 

Wilcoxons tecken-rangtest för parvisa observationer i IBM SPSS och visade statistiskt 

signifikant differens vid signifikansnivå 5% då p-värdet var 7,27610-12. En analys avseende 

korrelation mellan resultatet i Advia och resultatet med AST AAK visar liten korrelation, se 

figur 1. Korrelationskoefficienten är 0,104.  

Bortfall 

Prov nr 21 hade hemolys och kunde inte analyseras i Advia, därav det saknade värdet. Prov nr 

30 hade för högt innehåll av AST. Det ger en för hög optisk densitet för att kunna mätas av 

spektrofotometern och därför saknas detta värde.  

Metoddiskussion 

Det är önskvärt att ha en metod som inte är beroende av ett stort och dyrt instrument för att 

kunna mäta AST-aktivitet, tex. inom primärvården, utbildningssektorn eller inom småskalig 
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forskning. Vid stora provvolymer kan man motivera den höga kostnaden av en maskin som 

t.ex. Advia 1800 eftersom den både är snabb och automatiserad. Men vid små provvolymer blir 

det mycket svårt. Det manuella kitet från Sigma Aldrich använder en spektrofotometer, en 

maskin som även går att använda till en mängd olika andra analyser. Men tidsaspekten är då en 

viktig faktor. I AST AAK är alla moment manuella och då tar det mycket längre tid. Men 

kostnaden för en Siemens Advia 1800 är mycket stor och avskrivningstiden är lång och när 

antalet prover är lågt är det svårt att motivera den kostnaden. 1800 prover per timme är 

kapaciteten för Advia 1800 men antagligen kommer inte ens 1800 prover per år att göras inom 

en småskalig verksamhet som nämndes tidigare. Med tanke på allt detta är det av stor vikt att 

resultaten i de olika instrumenten är noggrant utvärderade och utbytbara för att utbildning, 

forskning och sjukvård ska kunna samarbeta utan att nödvändigtvis ha tillgång till samma 

utrustning. 

     Sigmas kit kan innehålla något ämne som oavsiktligt hämmar enzymaktiviteten eller så var 

metoden inte tillräckligt valid så att endast en del av enzymaktiviteten mättes. 

Ingrediensförteckning är inte tillgänglig. Det enda som finns att läsa i produktens 

säkerhetsdatablad om innehållet är att det inte är ett farligt ämne eller blandning enligt EG-

direktiv 67/548/EEG (26). Enzymaktiviteten kan minska under tiden patientproverna förvaras 

i rumstemperatur, dvs. under rutinarbetet, och sedan i kylen. I en studie utförd på blodprover 

från mjölkkor testades stabiliteten på 17 analyter, däribland AST, efter förvaring i 24 timmar i 

rumstemperatur respektive 4°C+-2°C. För prover förvarade i 4°C ökade AST-aktiviteten med 

5% efter 24 timmar. För prover förvarade i rumstemperatur ökade AST-aktiviteten med 35% 

efter 24 timmar (27). 

     I blodet finns låg halt aminosyror. Det mesta absorberas snabbt av levern och en mindre del 

av andra celler (7). Förbrukning av enzymet under lagringstiden pga. att substratet finns i serum 

är således inte sannolikt. Serumrören tinades upp en gång, inför analyserna. AST kan påverkas 

av frysning och upptining. I en studie utförd på serumprover från hundar utvärderades effekten 

av frysning och upptining upp till tre gånger under tre dygn. Utvärderingen gjordes på 13 

analyter och orsakade inte att serumenzymer, inkl. AST, förändrades med klinisk signifikanta 

nivåer (28). Det är därför rimligt att anta att human AST inte heller påverkas nämnvärt av 

processen. 

Slutsatser 

Sigma Aldrich AST AAK har funnits på marknaden sedan minst 2013 (22). Advia 1800 har 

funnits sedan minst 2006 (20) och ändå mäter AST AAK och Advia 1800 så oerhört olika 

enzymaktivitet. Något har helt uppenbarligen gått fel. Men det är svårt att ringa in orsaken till 

att resultaten blev på detta sätt. Fler studier behövs för att utvärdera Sigma Aldrich AST AAK. 

Men i den här studien är inte metoderna överensstämmande och orsaken är oklar. 
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