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Sammanfattning 

Bakgrund: Provmaterial för joniserat kalcium är känsligt för pH-förändringar och med tanke 

på svårstuckna patienter är det betydelsefullt att undersöka lägre fyllnadsnivåers påverkan på 

analysresultatet. På grund av olika pre-analytiska faktorer kan tidsgränsen (4 timmar) för analys 

av standardbikarbonat överskridas. Förvaring av post-analytiska serumprover medför att 

kompletteringsanalyser kan beställas. Begränsad dokumentation finns om avkorkade 

serumprovers stabilitet i rumstemperatur. Syfte: Syftet var att undersöka hur lägre 

fyllnadsnivåer av serum påverkar analysresultatet för joniserat kalcium, om 

standardbikarbonatsprover på helblod kan analyseras senare än 4 timmar och hur länge 

serumprover kan stå i rumstemperatur utan kork för eventuella kompletteringsanalyser. Metod: 

Koncentrationen av analyten joniserat kalcium i serumprover med fyllnadsnivåerna 1 mL och 

2 mL jämfördes med maximalt fyllda provrör. Kylskåpsförvarade helblodsprover analyserades 

för standardbikarbonat efter 4-7 timmar. Avkorkade serumprover analyserades för 10 

biokemiska analyter efter att ha stått i rumstemperatur 2-8 timmar. Genomsnittlig procentuell 

avvikelse jämfördes med en analytisk och biologisk imprecisionsgräns för att bedöma analyters 

stabilitet. Resultat och slutsatser: Analysresultat av joniserat kalcium i lägre fyllnadsnivåer 

var tillförlitliga. Stabiliteten av standardbikarbonatsproverna kunde inte bedömas och därmed 

kunde inte en eventuell tidsgränsändring rekommenderas. De biokemiska analyterna var stabila 

upp till 8 timmar i rumstemperatur. 

 

Nyckelord: Pre-analytiska faktorer, Joniserat kalcium, Standardbikarbonat, Kliniskt kemiska 

analyser, Post-analytisk stabilitet 

 

  



 

 

Summary 

The Impact of Lower Sample Volumes, Pre-analytical Delay and Blood Sample Stability  

 

Background: Ionized calcium concentrations decrease when samples are exposed to air. Due 

to pre-analytical factors, the 4 hour time limit for analysis of standard bicarbonate, can 

sometimes be exceeded. There is limited documentation about additional analyses on post-

analytic decapped serum samples stored at room temperature. Aim: The aim was to examine 

how lower sample volumes affect the concentration of ionized calcium, if the time limit for 

analysis of standard bicarbonate on whole blood can be prolonged and how long decapped 

serum samples can be stored at room temperature for eventual additional analyses. Methods: 

The concentration of ionized calcium was analyzed on serum samples filled with 1 mL and 2 

mL and were compared to maximally filled samples. Refrigerated whole blood samples were 

analyzed for standard bicarbonate after 4-7 hours. Ten biochemical analytes were measured in 

decapped serum samples after 2-8 hours of storage at room temperature. The mean percentage 

deviation was compared to an analytical and biological imprecision limit to determine analyte 

stability. Results and conclusions: Ionized calcium concentrations in lower sample volumes 

were reliable. The stability of standard bicarbonate could not be determined, therefore a longer 

possible time limit could not be recommended. The biochemical analytes were stable for 8 

hours. 

 

Keywords: Pre-analytical factors, Ionized calcium, Standard bicarbonate, Clinical chemistry 

tests, Post-analytical stability 
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Inledning 

Laboratorierna i Region Jönköpings län är utformade att de första stegen i provinlämningen 

omfattar att samtliga patientprover datorregistreras och sorteras utifrån provtyp innan 

vidarebehandling och analys. Tidigare gjordes detta tidskrävande och ansträngande arbete 

manuellt. Idag är många delar av laboratorierna automatiserade och nu även den pre-analytiska 

delen, genom införandet av provrörssorterare (1,2). Provrörssorteraren på Laboratoriet 

Värnamo Sjukhus (Laboratoriemedicin, Jönköpings län, Värnamo) registrerar provrören och 

centrifugerar samt korkar av aktuella rör som behöver det. Därefter sorteras provrören i olika 

provrörsställ som sedan manuellt förflyttas till respektive instrument för analys. Införandet av 

provrörssorterare gör att registrering och sortering tar längre tid men fördelen är att det 

monotona arbetet försvinner vilket i sin tur leder till färre ergonomiska skador (3). 

Provmaterial som används för analys av joniserat kalcium är pH-beroende och därför skall 

provrör vara maximalt fyllda inför analys (4,5). Vissa patienter är svårstuckna vilket kan leda 

till att provrören inte fylls helt. Enligt vår vetskap har inga tidigare publicerade studier 

undersökt hur lägre fyllnadsnivåer av blod i serumrör påverkar analysresultatet för joniserat 

kalcium. Det är därför betydelsefullt att undersöka detta så att korrekt tolkning av analysresultat 

kan göras. 

Analys av standardbikarbonat på helblod skall enligt rekommendation göras inom 4 timmar 

(https://webbsortiment.rjl.se/). I Region Jönköpings län transporteras dessa blodprov bl.a. från 

primärvården till laboratorium. Med tanke på provtagningstid i primärvården, transporttid till 

laboratoriet och provrörssorterarens fördröjda tid för registrering och sortering medför detta att 

dessa prover i några fall blir för gamla för analys. Då inga tidigare studier undersökt hur 

analysresultat av standardbikarbonat i helblod påverkas efter utsatt tidsgräns leder detta till 

frågeställningen om tidsgränsen för analys går att förlänga.  

På Laboratoriet Värnamo Sjukhus återförs serumprover som analyserats för biokemiska 

analyter, tillbaka i provrörsställen och får sedan återvända till provrörsorteraren för arkivering. 

Där sorteras proverna och står i 22 °C (rumstemperatur) tills provrörsställen blivit fyllda för att 

sedan förvaras i 4 °C (kylskåp). Då det är ett mindre laboratorium med mindre provvolym 

medför detta att serumrören kan bli stående i rumstemperatur olika länge i väntan på att 

https://webbsortiment.rjl.se/
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provrörsställen skall bli fyllda innan kylskåpsförvaring. Kompletteringar (efterbeställningar) av 

analyser på redan befintliga blodprover är en stor del av analysarbetet på ett kliniskt kemiskt 

laboratorium. Därför är det viktigt att undersöka hur länge avkorkade serumprover kan vara i 

rumstemperatur innan de måste förvaras i kylskåp för att fortsätta vara stabila för eventuella 

kompletterande analyser.  

Bakgrund 

För att kunna diagnostisera och följa upp olika sjukdomar så görs kliniskt kemiska analyser 

(kemianalyser) på blodprover. Kliniskt kemiska analyser omfattar bl.a. biokemiska, 

immunologiska och enzymatiska metoder för mätning av analytkoncentrationer. Vanligtvis 

används blod eller blodkomponenter som serum eller plasma för analys vilket leder till upptäckt 

av olika rubbningar i intracellulära metabola processer. Serum är vätskan som blir kvar efter 

centrifugering av koagulerat blod. Vid analys av plasma från helblod används provrör med 

antikoagulantia (5). 

 

Joniserat kalcium          

Kalcium är människokroppens mest överflödande mineral (4) och den största delen av 

kroppens kalcium är beläget i skelettet i form av kalciumsalter (5). Små mängder kalcium finns 

även i plasman där de antingen är bundna till proteinet albumin, förekommer som lösliga 

komplex med olika joner (citrat, fosfat) eller som fria tvåvärda katjoner. Kalcium som 

förekommer som fria katjoner i den extracellulära vätskan är den biologiskt aktiva formen (5) 

och kallas för joniserat kalcium i ett kliniskt medicinskt talspråk (4). Denna form av kalcium 

har en viktig betydelse för många biokemiska reaktioner som muskelkontraktion, 

enzymreaktioner och neuronaktivitet (5). Joniserat kalcium analyseras bl.a. för patienter med 

misstänkt eller känd rubbning av kalciummetabolismen (4).  

 

Reglering av kalcium 

I kroppen regleras den joniserade kalciumkoncentrationen inom snäva gränser (5). På kort sikt 

genereras en stabil joniserad kalciumkoncentration genom att proteinet albumin verkar som en 

kalciumbuffert. Då joniserat kalcium är i jämvikt med proteinbundet kalcium kan en tillfällig 

minskning av den joniserade kalciumkoncentrationen kompenseras genom att kalcium frisätts 
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från några av de 30 kalciumbindningsställena på albuminmolekyler. Detta kan liknas vid hur 

svaga syror och baser kan fungera som pH-buffertar. Buffertsystemet albumin-kalcium är pH-

känsligt. Förändringar i pH förändrar antalet bundna kalciumjoner för att vätejoner och kalcium 

tävlar om bindningssätena på albumin (6). Resultatet blir en förändring av fritt joniserat kalcium 

(4). Vid avkorkning kommer provinnehållet i kontakt med luft vilket reducerar halten koldioxid 

och en ökning av pH sker, därmed ökar antalet negativa laddningar på albuminmolekyler och 

fritt joniserat kalcium minskar. Vid fördröjd tid innan centrifugering inför laboratorieanalys, 

kan mjölksyra bildas av den anaeroba metabolismen in vitro vilket sänker pH i provet (7). Detta 

orsakar istället en minskning i negativa laddningar på albumin vilket resulterar i mindre 

proteinbundet kalcium och en ökning av fritt joniserat kalcium (4,7). 

 

Långsiktig reglering av joniserad kalciumkoncentration i kroppen görs främst av 

paratyreoideahormon (PTH). På paratyreoidea finns det receptorer som känner av den 

extracellulära kalciumkoncentrationen. Vid sjunkande koncentrationer av kalcium kommer 

receptorerna att stimulera intracellulär syntes och sekretion av PTH vilket påverkar skelettet att 

frisätta kalcium och njurarna till att reabsorbera kalcium. PTH kommer även att aktivera 

enzymet hydroxylas som omvandlar 25-hydroxivitamin D till sin aktiva form 1,25-

hydroxivitamin D. Aktivt vitamin D kommer att binda till receptorer i tarmarna och stimulera 

fler kalciumtransportproteiner och på så sätt förbättra kalciumupptaget (4,5). 

 

Stabilitet och val av provrör  

Det är viktigt att hantera provmaterialet anaerobt innan analys då förlust av CO2 kommer att 

alkalisera provet vilket leder till falskt för låga värden av joniserade kalciumkoncentrationer 

(4). Därför skall provrören vara maximalt fyllda (5). Stabilitet definieras som ’’ett provmaterials 

förmåga att upprätthålla ursprungsvärdet uppmätt inom specificerade gränser under en 

specificerad tidsperiod’’ (8). Joniserat kalcium i helblodsprover är stabil upp till 1 timme i 

rumstemperatur och 4 timmar i kylskåp. I serumprover är analyten stabil i flera timmar i 

rumstemperatur och flera dagar i kylskåp (7). Val av rör är också viktigt då många 

antikoagulanter (etylendiamintetraättiksyra, citrat, oxalat) har till funktion att bilda komplex 

med fritt kalcium vilket leder till ett falskt för lågt resultat av joniserad kalciumkoncentration 

(5,9). 
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Vid analys av joniserat kalcium på helblod kan heparin användas som val av antikoagulantia. 

Heparin är en anjon med flera negativa laddningar och därför har kalcium en benägenhet att 

binda in. Det har visats att vid en låg koncentration av heparin blir det endast en liten avvikelse 

i det slutgiltiga resultatet av koncentrationen joniserat kalcium (4). Dock skall provröret 

innehålla kalciumbuffrad heparin för att undvika att blodets kalciumjoner binds upp (5). Ett 

alternativ till analys av joniserat kalcium på helblod är serum. Nackdelen med serum är den 

fördröjda tiden för koagulation innan centrifugering (5). Fördelen med att använda serum för 

analys av joniserat kalcium är att samma provmaterial kan användas för kompletteringsanalyser 

av biokemiska analyter.  

 

Standardbikarbonat        

Kroppens cellmetabolism producerar koldioxid som måste transporteras till lungorna utan att 

blodets pH förändras. Det finns därför olika buffertsystem i kroppen som ser till att transporten 

av koldioxid inte påverkar pH i blodet. Den mest dominerande bufferten är koldioxid-

bikarbonat-systemet där koldioxid reagerar med vatten och bildar kolsyra som sedan dissocieras 

till vätejoner och bikarbonatjoner (10). Koldioxid transporteras främst som bikarbonatjoner i 

blodet (11). I ekvilibrerat helblod in vitro vid 37°C med syrgas innehållande koldioxid med 

samma partialtryck som det är normalt in vivo, 5,3 kPa, kan koncentrationen bikarbonat 

erhållas. Bikarbonatkoncentrationen under dessa förhållanden är det som definieras som 

standardbikarbonat (5).  
 

Vid analys av standardbikarbonat är det erhållna värdet oberoende av hur bra patienter andas 

dvs. den rådande respiratoriska statusen (11). Istället används resultatet som ett mått på 

patienters metaboliska förändringar i syra-bas balansen då bikarbonat står för den största delen 

av kroppens totala buffertkapacitet som neutraliserar pH (5). För analys av standardbikarbonat 

används venöst blod taget i heparinrör. Om analys inte sker inom 30 minuter skall provet 

förvaras kylt (5) för att det fördröjer förändring av blodgaser (12) och då anses det vara hållbart 

i 4 timmar (https://webbsortiment.rjl.se/). Mätning av standardbikarbonat i venöst blod används 

som screening för patienters syra-bas-status. Erhålls patologiska resultat så skall utredningen 

fortsätta med bl.a. ett arteriellt prov (11).  

https://webbsortiment.rjl.se/
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Biokemiska analyter 

Det finns många olika biokemiska analyter som kan analyseras och kvantifieras i blodet. 

Analyter som kompletteras mest på Laboratoriet Värnamo Sjukhus är alaninaminotransferas 

(ALAT), albumin (ALB), alkaliskt fosfatas (ALP), aspartataminotransferas (ASAT), c-reaktivt 

protein (CRP), kalium (K), kreatinin (KREA) natrium (Na), pankreasamylas (AMY) och 

totalbilirubin (TBIL) (Soffronow, Ewa. Muntlig referens. Laboratoriet Värnamo Sjukhus, 

2018-02-27). Mätning av biokemiska analyter kan störas av olika interferenser som hemolys, 

lipemi och bilirubin. Hemolys kan medföra att analyter som även finns intracellulärt, 

exempelvis ALAT, ASAT och K, blir falskt för höga för att de läckt ut i serum/plasma. 

Lipemiska prover interfererar vid bl.a. spektrofotometrisk analys (5) på grund av 

provmaterialets grumlighet (7). Ikteriska prover med en hög koncentration av bilirubin 

interfererar också vid spektrofotometrisk mätning för att analyten absorberar ljus (5).   

 

Serum och plasma som analysmaterial  

Kliniskt kemiska analyser utförs vanligen på serum eller plasma. Vid analys av plasma används 

vanligen heparin i form av olika salter som litium, natrium, kalium och ammonium (7) för att 

det ger minst interferens av mätningen (5). Att använda serum eller plasma har båda sina för- 

och nackdelar. Plasma kan ge ett mer representativt resultat med tanke på att provmaterialet 

efterliknar blodet in vivo till skillnad mot serum där provmaterialet omvandlats 

(koagulationsfaktorerna har förbrukats). Vid användning av plasma så sparas även tid då 

centrifugering kan ske omedelbart och materialet kan därefter analyseras. Används serum måste 

koagulationsprocessen vara fullbordad innan centrifugering och analys. Olika antikoagulantia 

kan komplexbinda joner som är viktiga för enzymers aktivitet. Serum medför därför en mindre 

risk att enzymaktivitet hämmas eller störs (5).  

 

Stabilitet och förvaring av blodprov  

Många kliniskt kemiska laboratorier är idag utformade att serumprover för många kemianalyser 

förvaras i kylskåp (7). Detta medför att kompletteringar kan utföras på proverna som förvarats 

vilket genererar snabbare resultat till beställare samtidigt som patienter slipper bli stuckna fler 

gånger (13). För många analyter i litiumhepariniserad plasma har stabiliteten av provmaterialet 

i förslutna provrör visat sig vara upp till 6 timmar i rumstemperatur (14). En annan studie har 
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visat att en stabilitetstid på 8 timmar i rumstemperatur gäller för många analyter i plasma 

erhållet från litiumheparinblod (13). Studien visade även att avkorkning inte hade någon 

signifikant påverkan på avdunstningen av plasma. Samma tidsgräns (8 timmar) har visat sig 

gälla för många analyter analyserade på serum (15). 

 

Metodprinciper för samtliga analyter 
GEM Premier 4000 (Instrumentation Laboratory, Bedford, MA) är ett instrument som bl.a. 

analyserar blodgas- och elektrolytkoncentrationer (16). Däribland fritt joniserat kalcium och 

standardbikarbonat. Kompletteringsanalyser av 10 vanliga biokemiska analyter på Laboratoriet 

Värnamo Sjukhus analyseras på ADVIA 1800 (Siemens, München, Tyskland) vilket är ett 

allmänkemi-instrument som mäter koncentrationen av analyter i serum. 

 

Jonselektiva elektroder 

Potentiometri är mätning av elektriska potentialskillnader mellan två elektroder. En typ av 

potentialskillnad som är mätbar är membranpotentialen som uppstår av permeabiliteten av olika 

membranmaterial för selektiva joner. Elektroder som har membran som är specifika för endast 

en typ av jon kallas för jonselektiva elektroder. Potentialen som uppstår från dessa jonspecifika 

membraner är proportionell mot logaritmen av jonkoncentration. Beroende på vilken typ av jon 

som skall mätas, används olika membranmaterial. För mätning av natriumjoner används 

glasmembran och för mätning av kaliumjoner används polymermembran. Elektroder med 

vätskemembran där den jonselektiva sensorn finns i en organisk vätskemiljö används för 

mätning av joniserat kalcium. Då prov skall analyseras är de jonselektiva elektroderna kopplade 

till en mätare som kommer att mäta potentialen som uppstår när joner passerar membranet i en 

krets mellan den selektiva elektroden och en referenselektrod. Mätningssystemet som är 

kalibrerat beräknar sedan koncentrationen av jonerna (7). 

 

Enligt tillverkarens instruktionsmanual är koncentrationen standardbikarbonat ett värde som 

instrumentet GEM Premier 4000 (Instrumentation Laboratory) beräknar utifrån 

spektrofotometriskt uppmätta värden på total- och oxyhemoglobin. I beräkningen används även 

uträknat basöverskott som genereras från bl.a. bikarbonatskoncentration och potentiometriskt 
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uppmätta värden på pH och partialtrycket av koldioxid. Provmaterialet värms upp till 37 °C och 

ekvilibreras så att blodgasnivåerna normaliseras.  

 

Turbidimetrisk metod  

Turbidimetri används för att mäta ljusspridning. En spridning av ljus uppstår när strålning 

passerar en lösning och träffar partiklar som gör att ljuset sprids i olika riktningar. Metoden kan 

användas som en immunohistokemisk teknik för att mäta bildningen av immunkomplex in 

vitro. Antikroppar riktade mot humant ALB eller CRP bildar immunkomplex med proteinerna 

i serumproverna. Sedan mäts turbiditeten med spektrofotometer (ljusintensiteten sjunker ju fler 

immunkomplex som bildats) och absorbansen jämförs med en kalibreringskurva som genererar 

koncentrationen av proteinerna i proverna (7). 

 

Diazo metoden 

När bilirubin reagerar med diazoterad sulfanilsyra så bildas en färgad produkt som analyseras 

spektrofotometriskt (7). Färgutvecklingen som genererats efter 10 minuter utan tillsats av 

katalysator ger ett mått på den konjugerade bilirubinkoncentrationen. Vid närvaro av en 

katalysator så speglar färgutvecklingen den totala bilirubinkoncentrationen i provet (5). 

 

Enzymatisk metod 

Mätning av koncentrationerna av ALAT, ALP, ASAT, AMY och KREA i blodprover görs med 

enzymatiska metoder. Enzymer som skall analyseras får reagera med olika reagens så att de 

aktiveras varvid olika ämnen spjälkas eller bildas. Beroende på vilket enzym som skall 

analyseras så kommer färgomslag, minskningar eller ökningar i absorbans att mätas 

spektrofotometriskt. Mätningarna som är proportionella mot analyserad analyt i provet jämförs 

med upprättade kalibreringar specifika för de olika analyterna. Instrumentet utför beräkningar 

och sedan erhålls koncentrationen av den analyserade analyten i provet. Kreatinin som till 

skillnad från de andra nämnda analyterna som analyseras med enzymatisk metod, är inte ett 

enzym utan en nedbrytningsprodukt. Analysmetoden för kreatinin klassificeras som en 

enzymatisk metod för att katalyserande enzym används för att omvandla 

nedbrytningsprodukten som sedan detekteras av en serie av enzym-medierade reaktioner (7).  
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Syfte 

Syftet med studien var att göra 3 olika undersökningar: hur lägre fyllnadsnivåer av serum (1 

mL, 2 mL) påverkar analysresultatet för joniserat kalcium; om standardbikarbonatsprover på 

helblod kan analyseras senare än 4 timmar; och hur länge serumprover för analys av 10 vanligt 

förekommande biokemiska analyter kan stå utan kork i rumstemperatur innan 

kylskåpsförvaring för att fortsätta vara stabila för komplettering. 

 

Material och metod 

Provtagning och analys av joniserat kalcium  
Genom provtagning erhölls blod från 30 frivilliga individer anställda på Värnamo Sjukhus i 

åldern 21-60 år. Provtagning utfördes inom 30 minuter på 5 olika individer per dygn. För 

markering av prover för de olika fyllnadsnivåerna, pipetterades 1 mL respektive 2 mL vatten 

till varsitt Becton Dickinson (BD) Vacutainer® Serumseparationsrör (SST-rör) (Becton, 

Dickinson and Company, Franklin Lakes, NJ). Dessa rör användes som mall när provrören 

förmarkerades inför provtagning. Vid provtagning användes BD Vacutainer® UltraTouch™ 

push button nål och BD Vacutainer® SST-rör. För att få bort syret i nål-slangen vid samtliga 

provtagningar erhölls först ett provrör som sedan kasserades. Därefter erhölls 3 rör med olika 

fyllnadsnivåer (1 mL, 2 mL, 3,5 mL) från samtliga individer. Maximalt fyllda SST-rör innehöll 

3,5 mL blod och användes som referensnivå. 

 

Samtliga blodprover fick stå i rumstemperatur i 30 minuter innan de centrifugerades 5 minuter 

i 2400 g. För att analyseringen skulle vara så standardiserad som möjligt pipetterades 500 µL 

serum från samtliga provrör till varsitt mindre rör i samband med analys. Tiden från avkorkning 

till analys var ≤ 2 minuter. Samtliga prover analyserades på instrumentet GEM Premier 4000 

(Instrumentation Laboratory). 

 

Provtagning och analys av standardbikarbonat 
För analys av standardbikarbonat erhölls maximalt fyllda helblodsprover i 4 mL BD 

Vacutainer® Natrium-Heparinrör (Becton, Dickinson and Company) med BD Vacutainer® 
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UltraTouch™ push button nål. För att få bort syret i nål-slangen vid samtliga provtagningar 

erhölls först ett provrör som sedan kasserades. Från 30 frivilliga individer erhölls 5 blodprover 

per individ. Insamlingen gjordes inom 30 minuter från 5 individer per dygn.  

 

För att proverna skulle bli rumstempererade fick samtliga 150 provrör stå 30 minuter i 

rumstemperatur efter provtagning. För att erhålla referensvärden blandades därefter ett prov 

från varje individ innan de analyserades på instrumentet GEM Premier 4000 (Instrumentation 

Laboratory). Resterande prover ställdes i kylskåp. En halvtimme innan varje analystid (4, 5, 6 

och 7 timmar) rumstemperades och blandades ett prov från respektive individ innan analys.  

 

Insamling och analys av biokemiska analyter 
Totalt 30 venösa blodprover tagna från patienter i åldern 21-90 år på olika avdelningar i 

Värnamo Sjukhus erhölls i BD Vacutainer® SST-rör (Becton, Dickinson and Company). För 

att minimera tidsskillnaden mellan det första och sista avkorkade provet så gjordes insamlingen 

inom 30 minuter vid 3 olika dygn. De 10 första serumproverna som anlände till laboratoriet 

inom den utsatta tiden användes i studien.  

 

Samtliga 30 insamlade rör för kemianalyser behandlades av provrörssorteraren Aptio 

Automation (Siemens). Proverna registrerades och fick stå i rumstemperatur i 30 minuter innan 

de centrifugerades 5 minuter i 2400 g och därefter korkades samtliga provrör av. När proverna 

anlände till analysstationen pipetterades 500 µL serum från varje originalrör till provrör märkt 

med identiska etiketter. Serum i dessa provrör användes för patientanalys av den beställda 

analyten/analyterna och behandlades sedan som patientprover vad gäller sortering och 

förvaring. Originalrören avkodades, märktes om och sedan användes seruminnehållet för 

undersökning. För att erhålla referensvärden för undersökningen, analyserades 10 analyter 

(ALAT, ALB, ALP, AMY ASAT, CRP, K, KREA, Na, TBIL) för varje prov med instrumentet 

ADVIA 1800 (Siemens) inom 30 minuter efter centrifugering. Samtidigt analyserades 

interferens av hemolys, lipemi och bilirubin. Efter analys fick provrören stå i rumstemperatur 

utan kork. Därefter analyserades samma analyter återigen efter 2, 4, 6 och 8 timmar.  
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Statistisk analys  

För joniserat kalcium kallades referensnivån för F0 och för standardbikarbonat och biokemiska 

analyter benämndes referenstiderna för T0. Procentuella avvikelser beräknades för joniserat 

kalcium och biokemiska analyters respektive fyllnadsnivåer och analystider (parametrar) enligt 

formeln: [(𝑇𝑥 − 𝑇0 𝑅𝑒𝑓)/𝑇0 𝑅𝑒𝑓]𝑥100 (17). För standardbikarbonat beräknades absoluta 

avvikelser för samtliga analystider. Bedömning av normalfördelning för samtliga analyters 

parametrar gjordes grafiskt med histogram och Shapiro-Wilks test. För att bedöma statistisk 

signifikant skillnad beräknades ett parat t-test för normalfördelade parametrar medan 

Wilcoxons parade teckenrangtest beräknades för icke normalfördelade parametrar. 

Signifikansnivån sattes till 5%. Därefter beräknades den genomsnittliga procentuella 

avvikelsen för joniserat kalcium och biokemiska analyter inom respektive parameter och den 

genomsnittliga absoluta avvikelsen beräknades för standardbikarbonats analystider. För att 

bedöma stabiliteten av joniserat kalcium och biokemiska analyter beräknades den totala 

imprecisionsgränsen (total change limit, TCL) enligt formeln beskriven av Oddoze et al. (18). 

Om den genomsnittliga procentuella avvikelsen var högre än TCL bedömdes analyterna vara 

instabila och analystid eller fyllnadsnivå att vara oacceptabla. Beräkningar genomfördes med 

Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, Redmond, WA) och SPSS 25 (IBM Corporation, 

Armonk, NY).   

 

Etiska överväganden 

Provtagning för analys av joniserat kalcium och standardbikarbonat utfördes endast på frivilliga 

individer som tillfrågades om medverkan i studien och fick ge sitt muntliga samtycke innan 

provtagning. Provinsamling gjordes samtidigt för de båda analyserna för att inte medföra 

ytterligare obehag för deltagarna. Ingen koppling kunde göras till deltagarna då provrören var 

förmärkta innan provtagning och inga personuppgifter utom ålder erhölls. Patientprover för 

kemianalyser av biokemiska analyter avidentifierades och märktes med etiketter unika för varje 

provrör och blev på så sätt avkodade så att ingen koppling kunde göras till patienterna. Enligt 

SFS 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor gäller inte för studier utförda 

inom högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå och därmed krävdes ingen etisk 

prövning (19). Samtliga provrör kasserades efter analys och därför kunde ingen spårbarhet 

härledas till deltagarna.  
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Resultat 

Joniserat kalcium 

För samtliga 90 prover påvisades en statistisk signifikant skillnad för fyllnadsnivåerna 1 mL 

och 2 mL i jämförelse med referensnivån 3,5 mL. Den genomsnittliga procentuella avvikelsen 

för de lägre fyllnadsnivåerna överskred inte TCL (Tabell 1).  

  

Tabell 1. Joniserat kalciums stabilitet vid olika fyllnadsnivåer av serum. 

 

F: fyllnadsnivå, TCL: totala imprecisionsgränsen, p-värden enligt Wilcoxons teckenrangtest. 

 

Standardbikarbonat 

I jämförelse med referenstiden sågs en statistisk signifikant skillnad för samtliga analystiders 

resultat från 150 analyserade prover (Tabell 2). Mellan referenstiden och analystid 7 timmar 

sjönk medelvärdet med totalt 0,99 mmol/L (Tabell 2, Figur 1). Den genomsnittliga absoluta 

avvikelsen var -0,71, -0,88, -0,91 och -0,95 för respektive analystid (4, 5, 6 och 7 timmar). 

   

Tabell 2. Standardbikarbonat i helblod analyserat vid olika tidpunkter. 

 

Mv: medelvärde, T: tid, p-värden enligt ett parat t-test. 

Analyt Median F0 Enhet TCL (%) 2mL 1mL

Joniserat kalcium 1.28 mmol/L ± 5.84 1.27 1.25

-1.37 - 3.22

<0.001 <0.001

Median Fx

Genomsnittlig avvikelse (%)

p-värde

Analyt Mv T0 Enhet T4h T5h T6h T7h

Standardbikarbonat 24.49 mmol/L 23.77 23.61 23.58 23.50

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

p-värde

Mv Tx
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Figur 1. Linjediagram av den genomsnittliga koncentrationen (mmol/L) av standardbikarbonat 

vid respektive analystid (4, 5, 6 och 7 timmar).  

 

Biokemiska analyter 

Samtliga 30 prover var varken hemolytiska, lipemiska eller ikteriska. Ingen statistisk signifikant 

skillnad påvisades för analyterna ALB och AMY vid analystid 6 timmar i jämförelse med 

referenstiden. För resterande analystider visades en statistisk signifikant skillnad för samtliga 

analyter. Inga analystiders genomsnittliga procentuella avvikelse överskred TCL gällande 

samtliga undersökta analyter (Tabell 3 och 4). 
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Tabell 3. Biokemiska analyters stabilitet i serumprover förvarade utan kork i rumstemperatur. 

Mv: medelvärde, T: tid, TCL: totala imprecisionsgränsen, p-värden enligt ett parat t-test, gråa rutor: 

ingen statistiskt signifikant skillnad (p>0.05). 

 

Analyt Mv T0 Enhet TCL (%) T2h T4h T6h T8h

Albumin 35.42 g/L ± 12.68 35.85 36.01 35.59 36.25 

1.54 1.87 0.68 2.45

0.028 <0.001 0.229 <0.001

Kalium 4.28 mmol/L ± 7.84 4.31 4.34 4.38 4.42

0.77 1.47 2.26 3.15

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Natrium 139.78 mmol/L ± 4.46 140.65 141.77 142.96 144.23

0.62 1.42 2.27 3.18

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Pankreasamylas 0.64 µkat/L ± 19.70 0.64 0.65 0.64 0.65

1.68 2.65 1.24 2.49

0.031 <0.001 0.307 0.005

p-värde

Genomsnittlig avvikelse (%)

Mv Tx
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Tabell 4. Biokemiska analyters stabilitet i serumprover förvarade utan kork i rumstemperatur.

 

T: tid, TCL: totala imprecisionsgränsen, p-värden enligt Wilcoxons teckenrangtest. 

 

Diskussion 

I denna studie undersöktes hur lägre fyllnadsnivåer (1 mL, 2 mL) av serum påverkar 

analysresultat för joniserat kalcium och om analys av standardbikarbonat på helblod kan göras 

senare än 4 timmar. Hur länge avkorkade serumprover för analys av 10 vanligt förekommande 

biokemiska analyter, är stabila i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring för att eventuella 

kompletteringar ska kunna ske undersöktes också i studien. Beräkning om det fanns en statistisk 

signifikant skillnad mellan parametrarna utfördes för samtliga undersökningar. Erhölls ingen 

statistisk skillnad så innebar det att resultaten var tillförlitliga. Om en statistisk skillnad erhölls 

så undersöktes vad skillnaden hade för klinisk betydelse genom beräkning av den totala 

imprecisionsgränsen som tar hänsyn till både den analytiska och den biologiska variationen för 

respektive analyt (18).  

 

Analyt Median T0 Enhet TCL (%) T2h T4h T6h T8h

Alaninamino - 0.54 µkat/L ± 23.55 0.56 0.58 0.45 0.45

transferas 4.56 7.62 5.20 7.08

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Alkaliskt fosfatas 1.21 µkat/L ± 14.30 1.21 1.23 1.22 1.25

0.43 1.50 1.48 2.81

0.032 <0.001 <0.001 <0.001

Aspartatamino - 0.46 µkat/L ± 20 0.48 0.48 0.49 0.50

transferas 3.54 3.10 5.28 4.30

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

C-reaktivt protein 8.50 mg/L ± 34.95 8.60 8.60 8.75 8.85

3.67 4.16 6.41 6.85

0.002 0.002 <0.001 <0.001

Kreatinin 92.30 µmol/L ± 11.29 93.85 94.80 95.40 97.05

1.03 2.07 2.52 3.92

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Totalbilirubin 10.90 µmol/L ± 30.29 10.55 10.40 10.25 10.00

- 2.04 - 3.45 - 5.35 - 5.85

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Median Tx

Genomsnittlig avvikelse (%)

p-värde
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Lägre fyllnadsnivåers påverkan på joniserat kalciums stabilitet 

Resultaten visar att koncentrationen av joniserat kalcium sjönk ju lägre fyllnadsnivån var 

(Tabell 1). En orsak kan vara att vakuumet i provrören inte är intakt efter provtagning och att 

det finns mer syre i provrören med lägre fyllnadsnivåer. Ju mer luft det finns i provröret desto 

mer alkaliserat blir provmaterialet vilket leder till en ökning i pH och därmed en ökning av 

proteinbundet kalcium vilket i sin tur ger en minskning av fritt joniserat kalcium (4). Då ingen 

visuell hemolys, som kan resultera i lägre koncentration av joniserat kalcium (20), sågs för 

samtliga prover så kan den sjunkande koncentrationen för de lägre fyllnadsnivåerna berott på 

en aerob miljö i provrören. Samtliga undersökta fyllnadsnivåer visade en statistisk signifikant 

skillnad i koncentration jämfört med referensnivån. Dock överskred inte de lägre 

fyllnadsnivåernas genomsnittliga procentuella avvikelse den totala imprecisionsgränsen för 

joniserat kalcium. Detta innebär att analyten är stabil trots statistisk skillnad i analysresultat. 

Därför kan de lägre fyllnadsnivåerna 1 mL och 2 mL vara tillförlitliga för analys av joniserat 

kalcium. De erhållna resultaten i denna studie medför minimering av provtagningar då patienter 

inte behöver stickas fler gånger på grund av erhållna blodprover med lägre fyllnadsnivåer. Detta 

genererar även snabbare provsvar till beställare och därmed kan patienter behandlas omgående.  

 

I tidigare studier som undersökt hur en lägre fyllnadsnivå av venöst hepariniserat helblod 

påverkar analysresultatet av joniserat kalcium visade att skillnaden mellan helfyllda och 

halvfyllda blodsprutor endast hade en marginell klinisk signifikans (21). Denna studie 

undersökte blod från friska frivilliga individer men olika provrör, provmaterial och 

fyllnadsnivåer användes jämfört med vår studie. Då det endast finns ett fåtal publicerade studier 

bör fler göras där även patologiska blodprover undersöks för att resultaten även ska vara 

representativa för patienter. I brist på publikationer bör denna pilotstudie följas upp med 

ytterligare studier för att se om liknande resultat kan genereras i ett större provantal.  

 

Tidsförlängning innan analys av standardbikarbonat 

Denna studie visade att koncentrationen av standardbikarbonat i helblod sjunker (Figur 1) och 

den genomsnittliga absoluta avvikelsen ökar ju längre förvaringstiden i kylskåp är. En statistisk 

signifikant skillnad påvisades för samtliga analystider jämfört med referenstiden. Detta medför 

att en klinisk bedömning av skillnaderna bör utföras. I vår studie kunde endast parametern 
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koncentration av standardbikarbonat erhållas från instrumentet. Inget värde på analytisk 

imprecision erhölls och TCL kunde därför inte beräknas. Då det inte finns tidigare publicerade 

studier där stabiliteten av standardbikarbonat undersökts och få kliniska bedömningsmodeller 

hittats så kunde inte stabiliteten bedömas.  

 

Förslagsvis kan fördjupning i en så kallad magnitude of difference (storlek av avvikelser) vara 

aktuell. Till skillnad från ett p-värde som kan visa om det finns en skillnad mellan två variabler, 

så beskriver magnitude of difference hur stor denna skillnaden är (22). Värdet används som en 

gräns för att bedöma om avvikelser är kliniskt signifikanta eller inte (22,23). Enligt studien av 

Mohammadhoseini et al. (23) så är avvikelser för bikarbonat <0,5 inte kliniskt signifikanta. Om 

gränsen överförs till vår studie så är samtliga analystiders genomsnittliga absoluta avvikelser 

större än 0,5 och därmed kliniskt signifikanta. Detta innebär att det finns en risk att missbedöma 

analysresultat där normala prover kan misstolkas som metabolisk acidos eller att metabolisk 

alkalos förbises för att proverna misstolkas som normala. Denna risken ökar ju längre 

förvaringstiden i kylskåp är för att avvikelserna ökar och ger mer otillförlitliga resultat med 

tiden.  

 

Vidare studier bör göras inom detta område då väldigt få studier undersökt preanalytisk 

stabilitet av standardbikarbonat. Fokus på att finna ett verktyg som kan bedöma stabiliteten av 

standardbikarbonat rekommenderas så att korrekta slutsatser ska kunna dras och för att olika 

studier ska kunna jämföras med varandra. Att vidare studier även inkluderar patologiska prover 

är en rekommendation då denna studie var begränsad till prover från friska individer. Fler antal 

prover kan vara aktuellt att undersöka i vidare studier då ett större provantal sannolikt ger en 

ökad styrka i statistiska beräkningar. Frågeställningen om tidsgränsen för analys av 

standardbikarbonat går att öka kunde inte besvaras i denna studie men resultaten i förhållande 

till magnitude of difference (23) tyder på att dagens tidsgräns på 4 timmar kvarstår. 

 

Tidens påverkan på biokemiska analyters stabilitet i rumstemperatur 

För samtliga analyter utom två (ALB och AMY vid analystid 6 timmar) visade alla undersökta 

analystider en statistisk signifikant skillnad jämfört med referenstiden. För ALB och AMY sågs 

ett ökande och sedan ett sjunkande mönster för analystidernas medelvärden (mellan referenstid 

och analystid 6 timmar) vilket medförde att medelvärdet för analys vid 6 timmar sjönk och blev 
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mer likt referensmedelvärdet. För analyten AMY påvisades en statistisk skillnad mellan 

referenstid och analystid 2 timmar trots att liknande medelvärde erhölls vid 6 timmar där ingen 

statistisk skillnad erhölls. Detta kan förklaras av att den genomsnittliga procentuella avvikelsen 

var betydligt högre vid 2 timmar jämfört med 6 timmar och att det vid 2 timmar därmed fanns 

en större variation i analysresultat. Samma resonemang gäller även för ALB. För att den 

genomsnittliga procentuella avvikelsen för samtliga analyters analystider inte överskred TCL 

bedömdes analyterna som stabila (18). Detta innebär att även om det finns en skillnad i 

analysresultat så anses provresultaten vara tillförlitliga och patienterna påverkas inte vid 

bedömning av behandling. Samtliga 10 biokemiska analyter i avkorkade serumprover är 

därmed stabila upp till 8 timmar i rumstemperatur. 

 

Monneret et al. (14) visade att biokemiska analyter har en stabilitetstid upp till 6 timmar i 

rumstemperatur. I studien användes litiumhepariniserad plasma som provmaterial och 

provrören var förslutna mellan analystiderna. Till skillnad från (14) där den maximalt 

undersökta analystiden var 6 timmar för totalt 24 analyter så undersökte Nielsen et al. (13) 

stabiliteten av 23 biokemiska analyter i litiumhepariniserad plasma upp till 10 timmar. De 

visade att stabilitetstiden upp till 8 timmar i rumstemperatur var godtagbar för de biokemiska 

analyterna utom totalbilirubin som endast var stabil i 2 timmar. Denna studie använde sig av 

avkorkade provrör och undersökte även avdunstningens påverkan på plasma som inte hade 

någon signifikant påverkan. Därför utgick vår studie ifrån att avdunstning inte heller påverkar 

serum. De erhållna resultaten i denna studie som visade en hög stabilitetstid indikerar också på 

att avdunstningen hade en marginell påverkan. I framtida studier bör dock avdunstningens 

effekter tas i beaktande genom att förslagsvis undersöka och fastställa avdunstningens påverkan 

på avkorkade serumprover. En annan studie skriven av Taylor och Sethi (15) visade att 

biokemiska analyter i serum har en stabilitetstid på 8 timmar i rumstemperatur, vilket bekräftar 

resultaten i denna studie.  

 

Bilirubin är känsligt för ljus och analyten degraderas vid ljusexponering vilket leder till sänkta 

värden (24) vilket också påvisas i denna studie. Studier gjorda på plasma har visat att 

totalbilirubin har en stabilitetstid mellan 2 och 6 timmar (13,14). I andra studier har en 

stabilitetstid för totalbilirubin i serum påvisats vara 8 timmar (15). I denna studie var 

totalbilirubin en analyt som förväntades ha en kortare stabilitetstid än resterande analyter men 
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studien visar att trots att provrören förvarades i provrörsställ exponerade för dagsljus och 

rumstemperatur så var analyten lika stabil som resterande undersökta analyter (8 timmar). Då 

resultat för totalbilirubin har varierat mellan de olika studierna kan det vara av intresse att 

undersöka stabiliteten under samma förhållanden (ljusexponering, förslutning, tidsperioder och 

temperatur) i olika provmaterial.  

 

I ovan presenterade studier har de använt sig av olika mätinstrument och provmaterial (två 

studier har använt sig av plasma och en av serum). Minst 8 av 10 analyter som undersökts i 

denna studie inkluderades även i samtliga ovan refererade studier. Två av studierna har 

bekräftat att många biokemiska analyter är stabila upp till 8 timmar i rumstemperatur (13,15) 

vilket resultaten från vår studie också påvisat. Studierna visar att val av instrument och 

provmaterial inte påverkar biokemiska analyters stabilitetstid. Till skillnad från tidigare studier 

som analyserade ett 20-tal biokemiska analyter, var denna studie begränsad till undersökning 

av endast 10 analyter. Därför bör de resterande biokemiska analyterna som analyseras på 

Laboratoriet Värnamo Sjukhus undersökas på samma sätt för att kunna dra en generell tidsgräns 

för analytstabilitet i rumstemperatur.  

 

I jämförelse med de presenterade studierna (13-15) som hade ett provantal mellan 21-60 prover 

var denna studie begränsad till 30 prover. Fortsättningsvis rekommenderas det att inte endast 

fler analyter utan även fler antal prover undersöks vid vidare studier. Detta för att kunna 

säkerställa stabilitetstiden för biokemiska analyter i rumstemperatur som påvisats i denna 

pilotstudie. Post-analytiska serumprover på Laboratoriet Värnamo Sjukhus förvaras utan kork 

i kylskåp i 48 timmar innan de kasseras och kunder kan beställa kompletteringsanalyser under 

denna tid. Kommande studier med fokus på arbetsflödet på Laboratoriet Värnamo Sjukhus bör 

innefatta tidsgränser upp till 8 timmar för att studier som bl.a. undersökt tidsgränserna 10 och 

24 timmar har visat att det inte är nödvändigt att undersöka tidsgränser längre än 8 timmar i 

rumstemperatur (13,15). Hur stabilitetstiden av analyterna i kylskåpsförvarade serumprover 

påverkas av att provrören tidigare stått i rumstemperatur i 8 timmar, är dessutom något som kan 

vara aktuellt att undersöka i framtida studier. 

 

Arbetsflödet med den varierade provvolymen på Laboratoriet Värnamo Sjukhus underlättas för 

att post-analytisk kylskåpsförvaring inte behöver ske inom korta tidsintervall då resultaten i 
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denna studie påvisat en stabilitetstid på 8 timmar i rumstemperatur. Kompletteringar som 

beställs på serumprover som stått längre tid i rumstemperatur kommer att hålla samma 

reliabilitet för att analyterna var stabila i 8 timmar och avvek endast marginellt från det 

tillförlitliga ursprungsvärdet (Tabell 3). Som tidigare nämnt så är kompletteringar viktiga för 

både beställare och patienter då snabbare provsvar genereras för att ytterligare provtagningar 

elimineras.  

 

Slutsatser 

Vi har visat i denna studie att lägre fyllnadsnivåer av serum (1 mL, 2 mL) för analys av joniserat 

kalcium ger tillförlitliga resultat men för att säkerställa erhållna resultat av joniserat kalcium 

bör liknande studier med ett större provantal undersökas. För korrekt bedömning av eventuell 

tidsgränsändring för analys av standardbikarbonat bör fler studier inom området göras där fokus 

ligger på att bedöma stabiliteten. Studien visade även att avkorkade serumprover för analys av 

de 10 undersökta biokemiska analyterna är godtagbara att förvaras i rumstemperatur upp till 8 

timmar. Fortsättningsvis bör samtliga biokemiska analyter som analyseras på Laboratoriet 

Värnamo Sjukhus undersökas med samma metod som i denna studie, för att kunna dra en 

generell tidsgräns. 
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