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Sammanfattning 

Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste autoimmuna sjukdomen och prevalensen är 0.5-1.0% av 
populationen i industriella länder. Diagnos av RA sker bland annat genom analys av markörerna 
reumatoid faktor (RF) samt antikroppar mot cykliskt citrullinerad peptid (anti-CCP). Nefelometrisk 
metod samt CMIA har båda varit huvudmetoder för markörerna RF och anti-CCP respektive vid 
utredning av RA på Laboratoriemedicin på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Införskaffning av 
instrumentet Phadia 250 har gjort det möjligt att sammanställa analyserna för markörerna på samma 
enhet. Syftet med studien var att verifiera EliA-metoden för anti-CCP samt RF på instrumentet Phadia 
250 för att kunna ersätta nuvarande analysmetoder för de båda RA-markörerna. Bestämning av cut-off, 
mellanliggande precision, inomserieprecision samt överensstämmelse med tidigare metod utfördes. 
Totalt 115 prover (70 blodgivare, 30 patientprover och 15 konsekutiva prover) användes. En korrelation 
utfördes för CMIA respektive nefelometriska metoden med EliA-metoden samt en 
kategoriöverensstämmelse för nefelometrisk metod, CMIA och EliA-metoden. God korrelation erhölls 
för anti-CCP mellan CMIA och EliA-metoden (r=0.953, p=0.001) samt för RF mellan nefelometriska 
metoden och EliA-metoden (r=0.835, p=0.048). Analys av samtliga markörer bör inkluderas som 
screening för RA för att upptäcka sjukdomen. Metoden EliA tillät analys av båda markörer och 
verifieringen möjliggjorde övergången till EliA-metoden för Laboratoriemedicin i Jönköping. 
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Summary 

Verification of the EliA-method for detection of rheumatoid factor IgM and anti-
CCP IgG 

 
Rheumatoid arthritis (RA) is the most common autoimmune disease and the prevalence is 0.5-1.0% 
among the population in industrial countries. Diagnosis of RA is based partially on detection of the 
autoantibodies rheumatoid factor (RF) and anti-cyclic citrullinated peptide antibodies (anti-CCP). 
Nephelometry and CMIA have been the main methods for detection of the antibodies at 
Laboratoriemedicin at the County Hospital Ryhov in Jönköping. The purpose of this study was to verify 
the EliA-method for anti-CCP and RF on Phadia 250 in order to replace the current methods with the 
EliA-method. Determination of cut-off, intermediate precision, within-run precision and consistency 
with the previous method was performed on a total of 115 samples (70 blood-donors, 30 patient samples 
and 15 consecutive samples). A correlation between CMIA and the nephelometric method with EliA-
method was performed and a cathegorical correspondance was done to assess the accordance between 
the previous methods with the EliA-method. A good correlation was obtained for anti-CCP between 
CMIA and the EliA-method (r=0.953, p=0.001) and RF obtained good correlation between the 
nephelometric method and the EliA-method (r=0.835, p=0.048). Analysis of both markers 
simultaneously has been recommended and the verification enabled the transition to the EliA-method 
on Phadia 250 for Laboratoriemedicin in Jönköping.  
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Introduktion 

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom som kännetecknas av systemisk inflammatorisk 
aktivitet och har en destruktiv utveckling på olika leder och organ i kroppen. Sjukdomen karaktäriseras 
av ledvärk, svullnad samt led- och broskdestruktion. Det förekommer en ökad risk för 
funktionsnedsättning vid RA och en tidig diagnos är viktig för behandlingens effektivitet. Diagnostik av 
RA sker genom analys av markörerna reumatoid faktor (RF) samt antikroppar mot cykliskt citrullinerad 
peptid (anti-CCP) (1). På Laboratoriemedicin på Ryhov i Jönköping analyseras RF samt anti-CCP på två 
separata instrument, Immage800 (RF) samt Architecht i2000 (anti-CCP). Markörerna analyseras på 
olika enheter på laboratoriet vilket inte är att föredra då analyserna sker efter varandra och därmed 
förlänger provsvar. Att analysera RF och anti-CCP på samma instrument skulle underlätta arbetsflödet 
och handhavandet för de båda analyserna. Det skulle även underlätta bedömning samt validering av 
proverna vilket även medför en ökad patientsäkerhet. Införskaffandet av instrumentet Phadia 250 
möjliggör samtidig analys av de båda markörerna för reumatoid artrit på samma enhet på 
Laboratoriemedicin i Jönköping.  

 

Reumatoid artrit – en autoimmun sjukdom 

Reumatoid artrit är den vanligaste autoimmuna sjukdomen och prevalensen är 0.5-1.0% av 
populationen i industriella länder (2). Autoimmunitet karaktäriseras av lymfocyters autoaktivitet. 
Lymfocyternas förmåga att inte inducera ett immunsvar mot egna antigen, så kallade autoantigen, kallas 
för tolerans. Kroppen har en mängd olika mekanismer som skyddar kroppen samtidigt som en tolerans 
utvecklas. När toleransmekanismerna i kroppen inte fungerar som de ska kan autoimmuna sjukdomar 
utvecklas. Det är resultatet av när kroppen inte kan skilja mellan vad som är kroppseget och vad som är 
främmande  som leder till att bland annat de egna cellerna angrips av så kallade autoantikroppar (3). 
Förekomsten av autoantikroppar är utmärkande för autoimmuna sjukdomar och därmed den 
serologiska diagnostiken (1). 
 
Patogenesen för RA är komplex och kännetecknas av en kronisk inflammation i synoviumet vilket är 
den mjukvävnad som omsluter lederna. Vid ett inflammerat tillstånd ansamlas lymfocyter i synoviumet; 
bland annat dendritiska celler, T- och B-celler, NK-celler, makrofager samt plasmaceller. Tidigare 
studier har visat att T-celler tros ha den största rollen i det inflammerade synoviumet där produktion av 
interferon (IFN)-γ och interleukin (IL)-17  från T hjälparceller av CD4+ karaktär och TH17-karaktär tros 
spela en viktig roll i bennedbrytningen som ses vid RA. Cytokinerna aktiverar i sin tur bland annat 
makrofager vilka fortsättningsvis frisläpper proinflammatoriska cytokiner som konstant driver den 
inflammatoriska processen. Det primära målet för inflammatoriska processer i RA är lederna; dock 
påverkas ofta även andra organ, exempelvis hud, lungor, blodkärl, hjärta samt ögon (3).  
 
Diagnos för RA baseras på stöd från klassifikationskriterier som är framtagna från American College of 
Rheumatology (ACR) (1). Kriterierna inkluderar en rad faktorer som tillsammans ger ett score och ett 
diagnostiskt värde. Klassifikationskriterierna utgörs av ledpåverkan, serologi, akutfasreaktanter samt 
varaktighet av symptom, se Figur 1. Ledpåverkan innefattar antal påverkade leder där svullnad samt 
ömhet förekommer. Större antal involverade leder ger ett högre score-värde. Serologi utgörs av 
laboratoriesvar från reumatoid faktor samt anti-CCP (ACPA) där förekomst av minst ett positivt utfall 
ger ett ökat score-värde. Kategorisering av lågpositiva samt högpositiva värden förekommer där 
lågpositiva RF eller anti-CCP ger ett lägre score-värde än högpositiva utfall. Akutfasreaktanter innefattar 
ospecifika inflammationsmarkörer som krävs för att stärka klassifikationen av RA. Varaktighet av 
symptom innefattar patientens upplevelse av synovial påverkan (ledvärk, svullnad, ömhet). Fler 
uppfyllda kriterier möjliggör en säkrare diagnosticering av reumatoid artrit med uteslutande av övriga 
autoimmuna sjukdomar (1). Klassifikationskriterierna utgår från ett poängsystem, ett så kallat score 0-
3. Serologi har en stor vikt tidigt i bedömningen av RA och utgör en utav de faktorer som kan öka 
patientens score avsevärt. Vid diagnos av reumapatienter karakteriseras den serologiska diagnostiken 
av detektion av autoantikroppar av RF samt anti-CCP (2).  
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Figur 1. ACR-kriterier för diagnostisering av nydebuterad reumatoid artrit.  ESR = erytrhrocyte sedimentation 
rate.  

 

Markörerna RF och anti-CCP 

Reumatoid faktor är ett inflammatoriskt aktivt immunoglobulin som riktar sig mot Fc-delen av IgG och 
finns i olika isotyper; IgM, IgG samt IgA. Reumatoid faktor tros ha en viktig del i den inflammatoriska 
processen då den kan bilda immunkomplex som kan rekrytera immunkomplement till den 
inflammatoriska platsen. Markören RF har en god sensitivitet för reumatoid artrit med ca 69% men kan 
även påvisas vid flera andra autoimmuna sjukdomar, exempelvis Sjögrens syndrom och systemisk lupus 
erythematosus (SLE) (4)..Det var först i slutet av 90-talet som man fann att det fanns antikroppar som 
var specifika för RA-patienter. Antikropparna är riktade mot peptider innehållande aminosyran citrullin 
och i flertalet inflammationer ses en ökning av så kallad citrullinering av proteiner. Patienter med RA 
sågs ha ett specifikt antikroppssvar mot peptidbundet citrullin vilket belyste det som idag med ett 
samlingsnamn benämns som antikroppar mot cykliskt citrullinerade peptider (anti-CCP) (5). Anti-CCP 
skapas lokalt i den synoviala vävnaden och har påvisats driva ledinflammation via produktion av 
kemokiner, adhesionsmolekyler för synoviala fibroblaster samt stimulering av produktion av pro-
inflammatoriska cytokiner. Anti-CCP har även setts stimulera tumörnekros faktor alfa (TNF-α)-
sekretion (6), vilket är specifikt för systemisk inflammation (3), och utsöndras av makrofager. Tidigare 
studier har även påvisat att stimulering av TNF-α-sekretionen ökar vid förekomst av RF av IgM- samt 
IgA-klass (6). Höga nivåer av RF har i kliniska studier påvisats ha en amplifierad inflammationsdrivande 
effekt av anti-CCP vilket medför en ökad ben- och lednedbrytning (6). 
 
Anti-CCP är en stark biomarkör för insjuknande i RA då förhöjd produktion av anti-CCP ses flera år 
innan symptomdebut vilket tyder på att antikroppsproduktion är ett tidigt skede i sjukdomen. Anti-CCP 
förekommer sällan hos friska individer eller vid andra inflammatoriska sjukdomar likt RF (7). Det finns 
idag belägg för att anti-CCP borde användas som ensam markör i vissa fall där flera andra kriterier för 
sjukdomen saknas. RF-positivitet utan anti-CCP skulle kunna leda till överdiagnostisering av patienter 
(8). Specificiteten för anti-CCP är nära 98% medan RF har 86% vilket medför att ett positivt RF-svar är 
mindre prediktivt för en RA-diagnos än ett positivt anti-CCP-svar. Svenska reumatologer 
rekommenderar därför att RF ersätts av anti-CCP vid diagnostisering av RA (5). Förekomst av både 
antikropparna RF och anti-CCP är inte beroende av varandra för att diagnosen RA skall sättas enligt 
ACR utan patientens score ökar vid förekomst av en av markörerna (1, 6). 
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Analys av RF och anti-CCP med EliA-metod 

Reumatoid faktor analyseras med nefelometrisk metod på Immage800 och anti-CCP analyseras med 
kemiluminiscens mikropartikel immuno assay (CMIA)-metod på instrumentet Architect i2000 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.  

 
I denna studie har analys av RF och anti-CCP med EliA-metoden utvärderats. Metoden är en fluorescens 
enzyme immunoassay (FEIA) framtagen av företaget Phadia AB (Uppsala, Sverige). Det är en kvantitativ 
in vitro-metod för mätning av immunoglobuliner i serum och plasma. Brunnar med bundet antigen 
används för att detektera aktuella humana immunoglobuliner i proverna. Antigen som binder till 
immunoglobuliner av intresse inkuberas tillsammans, varvid obundet material därefter tvättas bort. 
Enzymmärkta antikroppar mot humana immunoglobuliner tillsätts därefter (IgG för anti-CCP och IgM 
för RF) vilket gör att påvisande av diverse markörer av intresse kan möjliggöras då de bildar ett 
antikropp-konjugat-komplex. Komplexet synliggörs under inkubering med hjälp av en 
framkallningslösning som ökar reaktionens fluorescens (Figur 2). Intensiteten av fluorescensen bedöms 
genom att jämföras med metodens kalibreringskurva. En högre fluorescensintensitet innebär en högre 
koncentration av immunoglobuliner i provet. Phadia 250 har förmågan att analysera RF samt anti-CCP 
samtidigt i med EliA-metoden (9, 10). 
 
 

 
Figur 2. EliA-metodprincip enligt Phadia AB. Steg 1: Antikroppar binder till brunnar belagda med 
markörspecifika antigen. Steg 2: Enzymmärkta antikroppar binder till antikroppskomplex som bildats efter 
obundna antikroppar tvättats bort. Steg 3: Efter reaktionen stoppas, mäts fluorescensintensitet.  
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Syfte 

Syftet med studien var att verifiera EliA-metoden för anti-CCP samt RF på instrumentet Phadia 250 för 
att kunna ersätta nuvarande analysmetoder för de båda RA-markörerna. (skriva ut RA) 
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Material och metod 

Studieupplägg 

För verifiering av en ny metod gjordes bestämning av cut-off, mellanliggande precision, 
överensstämmelse med tidigare metod samt bestämning av inomserieprecision. Patientprover (n=30) 
som ingick i studien samlades in i Jönköpings län mellan mars och april 2019. För överensstämmelse 
med tidigare metod gjordes analyser på patientprover som hade analyserats med nefelometrisk metod 
samt CMIA. Patientproverna hade påvisats positiva för antingen RF, anti-CCP eller för båda markörer. 
Även patientprover som hade utfallit negativa med CMIA och nefelometri valdes ut. För ytterligare 
överensstämmelse analyserades prover från rutinverksamheten (konsekutiva patientprover) (n=15) där 
svaren hade utfallit negativa för både anti-CCP och RF. Patientproverna (n=45) användes för 
bestämning av mellanliggande precision, inomserieprecision samt för överensstämmelse med tidigare 
metod. För bestämning av mellanliggande precision användes tre patientprover, varav ett användes för 
endast anti-CCP (mellanhög nivå) och två för båda markörerna i nivåerna hög och låg. Sedan gjordes en 
bestämning av inomserieprecision där ett patientprov analyserades i tio omgångar för RF respektive 
anti-CCP.  

Som kontrollgrupp användes en jämnt fördelad normalpopulation av prover från blodgivare (n=70), 
varav 35 kvinnor och 35 män) i åldrarna 20-60+ och de användes för bestämning av cut-off. Fem prover 
per ålderskategori från åldrarna 20-30, 31-40, 41-50, 51-60 samt 60+ valdes för vardera kön från 
blodgivarprover för att få en jämn fördelning till totalt 70 prover. Analyserna RF och anti-CCP utfördes 
samtidigt på blodgivarna, där RF analyserades på samtliga 70 prover och anti-CCP analyserades på 
endast 5o prover. Prover från blodgivarna förvarades i -20°C och patientproverna förvarades i kyl i 4-
8°C. Totalt användes 115 serumprover i studien, se Figur 3. 
 
Studiens studieupplägg utgick från kvalitetsmanualen ”Instruktion för 
metodverifiering/metodvalidering – klinisk kemi, serologi och immunologi” (Version 11.0) med 
riktlinjer framtagna av Laboratoriemedicin (Ryhov, Jönköping).  
 

 
Figur 3. Flödesdiagram som visar studiens upplägg utifrån kvalitetsmanualens riktlinjer för verifiering med 
ingående studiepopulation (n=115). 

 

Bestämning av cut-off 
För anti-CCP utfördes 50 analyser och för RF utfördes 70 analyser. Företagets angivna cut-off (10.0 
U/ml för anti-CCP respektive 5.0 IU/ml för RF) var värden som användes som riktlinjer då deras 
reagenser användes för att verifiera EliA-metoden för anti-CCP samt RF på instrumentet Phadia 250. 
Cut-off-värdet som erhölls från blodgivarproverna för respektive markör användes för att kategorisera 
provresultat som antingen positivt eller negativt.   
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Bestämning av mellanliggande precision och inomserieprecision 
Vid bestämning av mellanliggande precision behövdes prover med höga nivåer och låga nivåer av RF 
samt anti-CCP. Tre patientprover valdes ur studiepopulationen. Ett patientprov hade låga nivåer för RF 
och anti-CCP (prov 1) och det andra provet hade hög nivå för RF och anti-CCP (prov 2). För anti-CCP 
användes ett tredje prov (prov 3) som hade mellanhög nivå för markören. Samtliga prover analyserades 
på Phadia 250 under fem dagar med fyra mätningar per dag (totalt 100 mätningar).  

 
För bestämning av inomserieprecision användes ett patientprov vilket hade ett högt värde för anti-CCP 
samt lågt värde för RF. Provet analyserades tio gånger för både RF och anti-CCP.  

 

Överensstämmelse med tidigare metod 
För att undersöka överensstämmelse mellan EliA-metoden och de tidigare metoderna (nefelometrisk 
metod och CMIA) valdes 30 patientprover ut genom två urval. Prover valdes då positivt eller negativt 
resultat för antingen RF, anti-CCP eller för båda markörerna erhölls från de föregående metoderna. Utav 
de 30 patientproverna var tio RF-positiva; sex anti-CCP-positiva; tio positiva för båda markörerna samt 
fyra negativa för båda markörerna. Positiva värden kategoriserades sedan som antingen lågpositiva eller 
högpositiva för samtliga markörer i en kategoriöverensstämmelse. Lågpositiv definierades som värden 
upp till tre gånger så höga som cut-off och högpositiva var värden över gränsen för lågpositivt.  

 
För ytterligare analys av överensstämmelse med tidigare metod analyserades 15 konsekutiva prover med 
EliA-metoden efter de analyserats med CMIA och nefelometrisk metod. De konsekutiva proverna valdes 
ut från rutinverksamheten baserat på negativt resultat för markörerna RF och anti-CCP. 
 
Slutligen analyserades ett referensprov för jämförelse med internationell standard för reumatoid faktor 
(National Institute for Biological Standards and Control/NIBSC, Hertfordshire, England). Endast RF 
analyserades som representativt för diagnostik för reumatoid artrit. Enligt NIBSC skulle ett RF-värde 
motsvarande 25.0 IU/ml erhållas. 

Analys med EliA-metod 

Samtliga prover (n=115) analyserades med Elia CCP- och Elia RF assays med hjälp av instrumentet 
Phadia 250 (Phadia AB, Uppsala, Sverige). Samtliga reagenser som användes var från ThermoFisher 
Scientific (Uppsala, Sverige). Som negativ kontroll användes EliA IgG/IgM/IgA multiparameter-
kontroll innehållande poolat humant serum från friska blodgivare. Den negativa kontrollen användes 
för samtliga analyser. Som positiv kontroll användes RF-positiv multiparameterkontroll, innehållande 
IgM/IgA reumatoid faktor av poolat humant serum. Elia CCP-positiv kontroll innehållande IgG-
antikropp mot anti-CCP av poolat humant serum användes likaså. För att skapa en kalibreringskurva 
användes kalibratorstrip innehållande humant IgG (anti-CCP) respektive IgM (RF) tillverkad av humant 
serum där brunnarna innehöll kända koncentrationer av antikroppar (0, 4, 10, 20, 100, 600 μg/l för 
anti-CCP och 80 μg/ för RF) i en stamlösning. Patientproverna jämfördes sedan mot kalibreringskurvan. 
Kurvkontroller utfördes med brunnar innehållande humant IgG/IgM där kända koncentrationer av 
antikroppar användes för att validera kalibreringskurvan. Kalibratorer samt kurvkontroller var spårbara 
till internationella preparationer av IgG samt IgM. 

 
EliA-brunnarna för anti-CCP var beklädda med citrullinerade syntetiska peptider och EliA RF-
brunnarna med bundet kanin-IgG. Följande steg i processen var automatiserad enligt ThermoScientifics 
användarhandbokför Phadia 250 (11). Till EliA-brunnarna tillsattes 9 µl av prov och sedan späddes 
provet 1:100 med diluent.  Provet inkuberades i 37 ºC i 30 minuter. Därefter tvättades obundet material 
bort med hjälp av 800 µl tvättlösning. En mängd av 90 µl konjugat tillsattes som var innehållande ß-
galaktosidas-anti IgG/IgM monoklonala antikroppar från mus; IgG för CCP och IgM för RF. Komplexet 
innehållande antigen-antikropp samt konjugat inkuberades i 37 ºC i 28 minuter och tvättades bort med 
800 µl tvättlösning efteråt. Dispensering av 90 µl framkallningslösning (innehållande 0.01% 4-
metylumbelliferyl-beta—D-galaktosid, <0.0010% konserveringsmedel) skedde därefter och provet 
inkuberades i 37 ºC i 39 minuter. Ytterligare tillsats av 200 µl stopplösning innehållande 4% 
natriumkarbonat skedde sedan och 80 µl av provlösningen tillsattes till elueringsbrunnen där den 
slutliga mätningen av fluorescens utfördes. Samtliga metodspecifika reagenser (konjugat, kontroller, 
provspädningslösning, kalibratorstrip samt kurvkontroller) var spädda i PBS innehållande BSA, 
detergent och natriumazid (0,095%).  
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Data från samtliga analyser bearbetades med mjukvaran Phadia Prime direkt i instrumentet Phadia 250 
och en provrapport erhölls med uträknade koncentrationer. Mätintervall för EliA anti-CCP var 0.4 ≤ x 
≤ 340 EliA U/ml och för RF IgM 0.4 ≤ x ≤ 200 EliA IU/ml.  

 

Statistisk analys  

För att undersöka frekvensspridning av autoantikropparna RF samt anti-CCP för kontrollpopulationen 
gjordes en beräkning av 95-percentil och då erhölls ett cut-off-värde för respektive markör. Cut-off-
värdena användes sedan för att sätta en gräns mellan positiva och negativa värden.  

 
Vid statistisk analys av precision och variabilitet av inomserieprecision samt mellanliggande precision 
gjordes en variansanalys. Variationskoefficienten (CV %), medelvärde samt standardavvikelse för RF 
samt anti-CCP beräknades med hjälp av Microsoft Excel 2016 (version 15.26) utifrån en mall framtagen 
av Laboratoriemedicin på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. För Laboratoriemedicin på Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping hade det internt bestämts att CV (%) för immunologianalyser skulle vara acceptabla 
till upp till cirka 10%. 

 
 
Det utfördes en korrelationsanalys med hjälp Pearson’s Correlation Test där EliA-metodens resultat 
jämfördes med nefelometrisk metod för RF och CMIA för anti-CCP. För uträkning av Pearson’s 
korrelationskoefficient användes IBM SPSS (Version 25, 2017; SPSS Inc, Chicago, IL, USA) för Mac.  
 

Etiska överväganden 

Studien betraktades inte som forskning och togs därför inte upp i etikprövningsnämnden (EPN). 
Studien behandlade känsliga personuppgifter enligt PUL då hälsa samt kön togs upp men kunde 
däremot inte via studien härledas till fysiska personer. Även humant material användes men kunde inte 
härledas då proverna var avkodade. Ett register för data upprättades under studiens gång där 
provnummer endast skulle kunna härletts till fysiska personer utav laboratoriepersonal. Patienter 
påverkades inte av studiens resultat då de redan fått provsvar, dock hjälptes möjligtvis framtida 
patienter då studien bidrog till ökad patientsäkerhet genom att underlätta diagnostiken.  
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Resultat 

Totalt 115 prover analyserades med EliA-metoden på instrumentet Phadia 250, varav 70 var 
blodgivarprover, 30 patientprover och 15 konsekutiva prover. Utöver proverna analyserades kontroller 
(positiva samt negativa) dagligen som alla blev godkända i samtliga analyser.  

 

Bestämning av cut-off 

När cut-off är vid 95-percentil innebär det att 5% av friska personer kommer att få ett resultat som ligger 
över referensintervallet. Vid beräkning av cut-off användes blodgivare kontrollgrupp. För RF (n=70) 
erhölls ett värde på 14.14 IU/ml (avrundat 14.0 IU/ml) för 95-percentil. För RF skulle cut-off vara >5.0 
IU/ml enligt företaget vilket gav 89% negativa resultat och 11% positiva bland kontrollgruppen. Vid 
första analys av 50 blodgivare erhölls 17.08% positiva resultat vilket bidrog till en utökning av 20 
blodgivarprover (totalt n=70) där positiva resultat sedan sänktes till 11% vid beräkning med samtliga 70 
prover. Då ett cut-off-värde fastställdes för RF till 14.0 IU/ml utefter beräkning av 95-percentil i Excel, 
betraktades ett provresultat >14.0 IU/ml som positivt och ett värde <14.0 IU/ml betraktades som 
negativt. Enligt företaget betraktades värden >5.0 IU/ml som positiva. Värden som hamnade på 3.5-5.0 
IU/ml föll inom ett utvärderingsområde där resultat bör diskuteras av läkare i sammanvägning med 
övriga score. Värden <3.5 IU/ml betraktades som negativa för RF enligt företaget. Denna studie utgick 
från cut-off med värdet 14.0 IU/ml och resultaten från patientproverna jämfördes med både studiens 
och företagets cut-off.   
 
För anti-CCP (n=50) erhölls ett värde på 2.175 U/ml för 95-percentil. Blodgivarpopulationen gav 100% 
negativt resultat för anti-CCP och därför valdes företagets cut-off att användas vilket var 10.0 U/ml. 
Värden mellan sju till tio föll inom ett utvärderingsområde. Ett resultat >10.0 U/ml betraktades som 
positivt och ett värde <7.0 U/ml negativt.  

 

Bestämning av mellanliggande precision och inomserieprecision  

Resultat av studiens mellanliggande precision samt inomserieprecision beräknades och medelvärde 
(MV), standardavvikelse (SD) samt variationskoefficient (CV %) redovisas nedan i Tabell 1-3.  

 
Vid analys av mellanliggande precision för RF skedde ett internt bortfall då en mätning på den låga 
nivån hamnade mycket lägre än övriga resultat för den låga nivån. Totalt antal mätningar för den låga 
nivån av RF för mellanliggande precision innefattade 19 mätningar medan hög nivå innefattade 20 
mätningar. Samtliga markörers CV (%) som erhölls från studien efter beräkning ses i Tabell 1. Företaget 
Phadias CV (%) var jämförelsevis 3.7% för låg nivå och 1.3% för hög nivå.  

 
Tabell 1. Resultat för mellanliggande precision för RF (n=2) 

  MV (IU/ml) SD  CV (%) CV företag (%) 

Prov 1 (låg) 8.9 0.5 5.66 3.7 

Prov 2 (hög) 31.55 2.39 7.59 1.3 

 
Vid analys av mellanliggande precision för anti-CCP mättes en låg, en mellanhög och en hög nivå. Den 
låga nivån fick ett högt CV% vilket ledde till ett tillägg av en mellanhög nivå av anti-CCP. Totalt 20 
mätningar gjordes av respektive nivå. De CV (%) som erhölls från studien efter beräkning ses i Tabell 2. 
Jämförelsevis var företaget Phadias CV (%) var 7.7% för låg nivå, 5.7% för mellanhög nivå och 3.3% för 
hög nivå. 
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Tabell 2. Resultat för mellanliggande precision för anti-CCP (n=3) 

  MV (U/ml) SD CV (%) CV företag (%) 

Prov 1 (låg) 2.76 0.53 19.19 7.7 

Prov 2 (hög) 131.8 5.73 4.35 3.3 

Prov 3 (mellanhög) 42.65 2.37 5.55 5.7 
 
 
Nio konsekutiva mätningar gjordes för respektive markör vid bestämning av inomserieprecision och 
resultaten redovisas i Tabell 3. Vid ett tillfälle skedde ett slumpmässigt fel i instrumentet vilket ledde till 
ett internt bortfall där ett värde för respektive markör togs bort.  

 
Tabell 3. Resultat för inomserieprecision för RF (n=1) och anti-CCP (n=1) 

  MV SD CV (%) CV företag (%) 

Låg RF 9.12 1.02 11.16 4.5 

Hög anti-CCP 60.44 1.01 1.68 6.0 

 

Överensstämmelse med tidigare metod 

För att undersöka överensstämmelse mellan tidigare metoder och EliA-metoden för RF och anti-CCP 
kategoriserades värdena som erhölls från patientproverna som antingen negativa, lågpositiva, inom 
utvärderingsområde eller högpositiva för samtliga markörer och en kategoriöverensstämmelse gjordes 
för att undersöka förekommande skillnader mellan metoderna. En korrelationsanalys utfördes för 
samtliga markörer.  

 
För att undersöka statistisk överensstämmelse med tidigare metoder för RF och anti-CCP gjordes en 
korrelationsberäkning. För anti-CCP sågs en korrelation (r=0.953, p=0.001) mellan CMIA och EliA-
metoden. Totalt ingick 27 patientprover i analysen, se Figur 4. Ett bortfall av tre prover skedde då det 
inte fanns en mätning tillgänglig med föregående metod (CMIA) att jämföra med EliA-metoden. För RF 
erhölls ett r-värde på 0.835 (p=0.048) vilket visade på en korrelation mellan nefelometrisk metod och 
EliA-metoden. Ett bortfall av ett prov skedde då det inte fanns en tillgänglig mätning med föregående 
metod (nefelometrisk metod). Markörerna RF samt anti-CCP valdes även att redovisas tydligare i 
kategoriöverensstämmelsen.  
 

Kategoriöverensstämmelse 
Resultaten för patientproverna valdes att kategoriseras för att undersöka avvikande värden som 
redovisades i tre korstabeller (Tabell 4-6). Erhållna värden från patientprover (n=29 för RF & n=27 för 
anti-CCP) kategoriserades som antingen negativa, inom utvärderingsområde, lågpositiva eller 
högpositiva. För RF var cut-off >25.0 IU/ml för nefelometriska metoden, >5.0 IU/ml för EliA-metoden 
enligt företaget och >14.0 IU/ml enligt denna studie. För anti-CCP var cut-off >5.0 U/ml för CMIA och 
>10.0 U/ml för EliA-metoden. 
 
Resultat för RF vid användning av företagets cut-off (>5.0 IU/ml) ses i Tabell 4. Endast 17 prover 
hamnade i samma kategorier för den nefelometriska metoden som EliA-metoden. Resterande 12 prover 
fick annorlunda kategorisering och skilde sig mellan metoderna och den mest utmärkande var det prov 
som blev högpositivt med nefelometrisk metod men negativ med EliA-metoden (Tabell 4). Ett bortfall 
skedde då ett patientprov inte var analyserat med nefelometrisk metod. Totalt 29 patientprover ingick i 
kategoriseringen.  
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Tabell 4. Kategorisering av patientprovers (n=29) analyserade resultat för RF med företagets cut-off (>5.0 
IU/ml) för EliA-metoden. Markerade prover erhöll samma resultat för båda metoderna.  

 
Med användning av studiens cut-off (>14.0 IU/ml) för RF blev totalt 15 prover likadant kategoriserade 
för de båda metoderna, men där fördelningen av resultaten blev annorlunda jämfört med företagets cut-
off (Tabell 5). Vid jämförelse med företagets cut-off blev fler prover negativa vid användning av studiens 
cut-off. Ett prov var oanalyserat med nefelometrisk metod och ett bortfall skedde. Totalt antal prover 
omfattade 29 patientprover.  
 

 
Tabell 5. Kategorisering av patientprovers (n=29) analyserade resultat för RF med studiens cut-off (>14.0 IU/ml) 
för EliA-metoden. Markerade prover erhöll samma resultat för båda metoderna. 

 
Vid jämförelse mellan resultat för RF erhållna från EliA-metoden med studiens cut-off jämfört med 
företagets cut-off blev 15 prover likadant kategoriserade. Resterande 14 prover blev lägre kategoriserade 
med studiens cut-off jämfört med företagets cut-off.  
 
För anti-CCP överensstämde totalt 24 prover och endast tre var avvikande och ändrade kategorisering 
från lågpositiv till negativ, respektive från lågpositiv till högpositiv. Kategoriseringen från anti-CCP ses 
i Tabell 6. Ett bortfall på tre prov skedde då de inte var analyserade med CMIA innan studiens start. 
Totalt antal prover omfattade 27 stycken.  
 

 
Tabell 6. Kategorisering av patientprovers (n=27) analyserade resultat för anti-CCP med företagets cut-off 
(>10.0 U/ml) för EliA-metoden.  
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Vid analys av de konsekutiva proverna med föregående metoder erhölls 100% negativa resultat för RF 
samt anti-CCP. När proverna analyserades med EliA-metoden utföll ett prov som lågpositivt för RF med 
företagets cut-off men negativt med studiens cut-off. 

 
Resultatet för mätningen av den internationella standarden blev 25.0 IU/ml för RF och det var ett 
resultat som stämde överens med NIBSC riktlinjer.  
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Diskussion 

Nefelometrisk metod samt CMIA har båda varit huvudmetoder för analys av markörerna RF och anti-
CCP vid utredning av RA på Laboratoriemedicin på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Införskaffning 
av Phadia 250 med EliA-metoden har gjort det möjligt att sammanställa analyserna för markörerna på 
samma instrument. Syftet med studien var att verifiera EliA-metoden för anti-CCP samt RF på 
instrumentet Phadia 250 för att kunna ersätta nuvarande analysmetoder för de båda RA-markörerna.  
 

Bestämning av cut-off 

Vid bestämning av cut-off för RF sågs högre resultat för studien (14.0 IU/ml) än vad företaget hade tagit 
fram (5.0 IU/ml). Reumatoid artrit är en av de vanligaste förekommande autoimmuna sjukdomar och 
antikroppar likt RF är förekommande hos även friska individer. Denna studie använde sig av blodgivare 
över 60+ vilket kunde bidra till ett ökat antal positiva RF-värden då de är vanligare förekommande i 
högre ålder (7). Företaget angav inte vilket åldersintervall som användes vid bestämning av deras cut-
off. Vid företagets framtagande av cut-off för RF användes 400 blodgivarprover medan den här studien 
använde 70 blodgivarprover. Hade antalet blodgivare utökats till ytterligare 100 prover hade en 
sänkning i cut-off-värde möjligtvis setts vilket hade varit jämförbart med företagets erhållna värde. 
Studiens brist var möjligtvis att färre prover användes för en markör som ses i även friska individer, till 
skillnad från anti-CCP som inte förekommer hos friska individer (7).  

 

Bestämning av mellanliggande precision och inomserieprecision 

För bestämning av precision vid verifiering av en ny metod är företagets erhållna värden för precision 
en utgångspunkt som laboratorierna rekommenderas förhålla sig till då det är företagets reagenser och 
instrument som används (9, 10).  
 
Vid bestämning av mellanliggande precision och inomserieprecision har inte likvärdiga resultat erhållits 
för samtliga analyser när studiens CV (%) jämförts med företagets CV (%). Vid analys av RF och anti-
CCP för mellanliggande precision erhölls högre CV (%) för studien jämfört med företagets angivna CV 
(%) för alla nivåer förutom mellanhög nivå av anti-CCP (prov 3) samt hög nivå för bestämning av 
inomserieprecision för anti-CCP. Det skulle kunna bero på att företaget troligtvis hade annorlunda 
förhållanden med stabila och väldefinierade prover vid bestämning av precision som kördes i många fler 
omgångar, medan få patientprover användes i den här studien i färre omgångar vilket möjligtvis inte 
var optimalt.  
 
I företaget Phadias insert har CV (%) angetts utifrån mätningar för precision som företaget har gjort. 
För RF analyserades 108 prover i replikat på tre instrument över en sexdagarsperiod för bestämning av 
både mellanliggande- och inomserieprecision. För anti-CCP användes ett annat upplägg där tre prover 
analyserades i 13 körningar på tre instrument.  Företaget angav inte hur dessa 108 respektive tre prover 
fördelades vid bestämning av mellanliggande- samt inomserieprecision. Tillvägagångssättet för 
företaget skilde sig åt mellan RF och anti-CCP vid bestämning av precision vars upplägg inte var 
desamma. Utöver ovannämnda begränsningar så har studiens utgångspunkt varit Länssjukhuset 
Ryhovs mall för verifiering vilken innebär att fyra mätningar görs i fem dagar för bestämning av 
mellanliggande precision och tio mätningar för två nivåer vid bestämning av inomserieprecision.  
 
Vid bestämning av mellanliggande precision och inomserieprecision för analys av RF, erhölls relativt 
höga CV (%) men de var således under Laboratoriemedicins (Länssjukhuset Ryhov, Jönköping) 
rekommendation (<10%) och ansågs därför som acceptabla för studiens syfte. Företaget Phadia AB 
använde 108 prov i replikat för sin bestämning av precision, medan i denna studies använde endast två 
prov med totalt 39 mätningar för RF (19 mätningar för låg nivå och 20 mätningar för hög nivå). Ett CV 
(%) på 1.3% för företagets höga nivå av analys för RF skulle kunna förklaras av det högre antalet prover 
företaget använt då CV (%) troligtvis skulle stabiliseras vid fler antal mätningar (12). Vid analys av RF 
sågs ett CV på 11.16% för låg nivå på inomserieprecision vilket är ett högre värde än vad 
Laboratoriemedicin (Ryhov, Jönköping) rekommenderade för sina immunologianalyser, dock var det 
ändå acceptabelt då deras 10% inte var en fast gräns och värdet hamnade tillräckligt nära. Analys av den 
internationella standarden blev 25.0 IU/ml för RF vilket var det exakta värdet som NIBSC hade tagit 
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fram, vilket utöver resultat för övriga CV (%) ytterligare stärker att de CV (%) som erhölls var acceptabla 
för studiens syfte.  
 
Vid bestämning av mellanliggande precision med låg nivå för anti-CCP erhölls ett CV på 19.19% för 
studien vilket var jämförelsevis högt mot företagets CV på 7.7%. I denna studie var det en väldigt låg 
nivå av anti-CCP som användes vid bestämningen vilket gjorde att små skillnader påverkade det totala 
CV (%) väldigt mycket. Det var en låg nivå som skulle klassificeras som negativt för anti-CCP som 
användes och alla provresultat var fortsättningsvis negativa vilket innebär att det således inte skulle 
påverka det diagnostiska scorevärde för patienten vars prov användes. Enligt Laboratoriemedicins 
(Länssjukhuset Ryhov, Jönköping) kvalitetsmanual för verifiering skall bestämning av mellanliggande 
precision utföras på två nivåer. På grund av det väldigt höga CV% på låg nivå valdes även en mellanhög 
nivå av anti-CCP för ytterligare bestämning av mellanliggande precision och då erhölls ett betydligt lägre 
CV på 5.55% vilket hamnade inom företagets rekommendation för mellanhög nivå (5.7%).  
 

Överensstämmelse med tidigare metod  

För anti-CCP uppnåddes en korrelation mellan CMIA och EliA-metoden (r=0.953) vilket även har 
undersökts i en studie av Hwang et. al (13) där goda resultat erhölls vid jämförelse av metoderna. För 
markören RF blev korrelationen likväl bra mellan nefelometrisk metod och EliA-metoden (r=0.835). 
Markören RF mättes på olika sätt i de två metoderna där den nefelometriska metoden mätte grumlighet 
som uppstod vid förekomst av flertalet isotyper av immunoglobuliner (IgG, IgA samt IgM) medan EliA-
metoden endast mätte den monospecifika IgM (14). Detta gav flertalet negativa resultat med EliA-
metoden som blivit positiva med nefelometriska metoden. Det kan förklaras av att förekomst av andra 
isotyper förekommit hos patienterna (14).  
 

Kategoriöverensstämmelse 
Vid jämförelse av cut-off-värdena för nefelometriska metoden, CMIA och EliA-metoden, både företagets 
och studiens, sågs en markant skillnad och dessutom hade metoderna olika mätintervall. Därav valdes 
resultaten att redovisas tydligare i en kategoriöverensstämmelse för att undersöka om det 
fortsättningsvis fanns stöd för diagnos av RA eller inte med samtliga metoders resultat.  
 
Ett av de mest utmärkande resultaten för RF var den kategoriseringsförändring där två lågpositiva 
patientprover som analyserades med EliA-metoden med företagets cut-off, och ett motsvarande 
patientprov med studiens cut-off, sågs ha erhållit negativa resultat med den nefelometriska metoden. 
Det finns inte evidens i andra studier då ingen sådan påvisats och fyndet kan därför inte förklaras. Vid 
användning av företagets cut-off (5.0 IU/ml) påvisades ett av 15 konsekutiva prover positivt men 
negativt med studiens cut-off (14.0 IU/ml). Den nefelometriska metoden är mindre specifik för samtliga 
isotyper medan EliA-metoden har en högre specificitet för IgM, vilket kan förklara fyndet (15).  
 
Denna studiens cut-off blev betydligt högre (14.0 IU/ml) för RF än företagets (5.0 IU/ml). Många värden 
för RF hamnade därav i en lägre kategorisering jämfört med resultat från nefelometriska metoden. 
Exempelvis blev ett högpositivt prov negativt vid analys med EliA-metoden med företagets cut-off och 
två vid användning av studiens cut-off. Med studiens cut-off skedde kategoriförändringar för tre prover 
från högpositivt till lågpositivt, likaså ett prov med företagets cut-off. Resultaten skulle kunna förklaras 
av att nefelometriska metoden mäter isotyperna IgG, IgA samt IgM medan EliA-metoden endast mäter 
monospecifika IgM. Eftersom EliA endast mäter IgM, fångas inte patienter som har isotyperna IgG samt 
IgA av EliA-metoden (10, 14). En sådan kategoriförändring från ett högpositivt värde till ett lågpositivt 
skulle ge ett lägre score-värde för patienten enligt ACR-kriterierna vid diagnos av RA (1). För att erhålla 
ett score-värde enligt ACR krävs ett positivt RF eller anti-CCP där ett lågpositivt resultat ger två poäng 
och ett högpositivt ger tre poäng. Ett lågpositivt värde leder därmed till ett lägre totalscore vid diagnos 
av RF jämfört med ett högpositivt värde. Vid ett av två fall där ett högpositivt RF-värde blev negativt 
hade en av patienterna behållit sitt score-värde då det andra av de serologiska värdena hade förblivit 
positivt. Det andra fallet där ett högpositivt RF-värde blev negativt hade inte anti-CCP analyserats. Det 
hade lett till att patienten hade förlorat sitt score-värden i serologi i detta specifika fall, vilket hade gett 
patienten ett mindre totalscore om diagnos hade satts och anti-CCP inte hade analyserats samtidigt. Det 
tål dock att diskuteras ifall den patientens fall således hade varit ett fall av underdiagnostisering 
eftersom patientens höga RF hade kunnat ha andra orsaker än RA (4). Den höga cut-off för RF som 
studien erhöll (<14.0 IU/ml) skulle kunna ha lett till underdiagnostisering av RF-positiva patienter vid 
jämförelse av de analyserade patientproverna. Studiens höga cut-off för RF innebär dock att 
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specificiteten var högre än den rekommenderade 95% specificiteten som angetts enligt ACR (1) då 
endast de sant, höga positiva RF-värdena detekterades. Vid bestämning av cut-off utgås det från att man 
skall erhålla ett cut-off där man finner mindre än 5% positiva i en frisk kontrollgrupp. Blodgivare 
analyseras för bestämning av cut-off för att utgöra hur fördelningen i befolkningen ser ut för att undvika 
överdiagnostisering i sin egna population. Det är av yppersta vikt med en markör som RF då den således 
förekommer i höga nivåer även vid andra tillstånd, så som andra autoimmuna sjukdomar som SLE (4). 
Det är därav som ett cut-off på 14.0 IU/ml var acceptabelt för denna studie då överdiagnosticering ville 
undvikas. Utöver är det av stor vikt att belysa att ACR har flertalet kriterier utöver serologi som ingår 
vid diagnos av RA och om patienten uppfyller de flesta av kriterierna, kan en diagnos sättas likväl. Ett 
positivt RF eller anti-CCP stärker diagnostiken, men är inte ett krav vid diagnos (1).  
 
Vid analys av anti-CCP erhölls en bra överensstämmelse mellan EliA-metoden och CMIA. Tre prover 
ändrade kategori till en lägre grad där två prover blev negativa med EliA-metoden som varit lågpositiva 
med CMIA. I en systematisk granskning av Taylor et al. (12) där man använt olika studier som har 
jämfört tester av bland annat anti-CCP, hade man funnit att det kan finnas svårigheter i att jämföra 
resultat mellan olika tester för anti-CCP. Det förekommer exempelvis en stor variation i cut-off-värden 
mellan olika metoder samt att det inte finns ett tillgängligt gemensamt referensmaterial för de olika 
metoderna (12). Det är därför svårt att avgöra vad som orsakade kategoriförändringen för anti-CCP.  

 
En fördröjning av diagnosen av RA ses ibland i praktiken då inte anti-CCP alltid analyseras tillsammans 
med RF och har uppmärksammats av Stack et. al (16) som ett problem. Enligt ACR skall endast en av 
markörerna anti-CCP och RF skall vara positiv för att få ett scorevärde i serologi. Studier har dock belyst 
att analys av samtliga markörer krävs. Det har lyfts i en studie av Ingegnoli et al. (17) där RF i 
kombination med anti-CCP rekommenderas då markörerna kompletterar varandra och särskilt vid tidig 
debut RA. Det är av stor vikt att kombinera tester för markörerna eftersom det finns en större chans för 
att upptäcka sjukdomen i tid då anti-CCP kan ses flera år i förväg. Det förekommer även anti-CCP-
negativitet hos RA-patienter och där högra nivåer av RF istället är av användning (12, 18). En studie av 
Infantino et al. (19) utvärderade tester av flertalet markörer specifika för RA och fann likaså att en 
kombination av anti-CCP med RF bör inkluderas som screening vid diagnostisering av RA för att öka 
chansen att erhålla ett score i serologi. Samtliga studier (12, 17-19) rekommenderar därmed också att 
anti-CCP skall analyseras först vid utredning av RA då RF är mindre specifikt för RA och markören anti-
CCP har högre specificitet. 
 
På Laboratoriemedicin på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping var samtidig analys av markörerna RF och 
anti-CCP inte möjlig då diagnostiken var uppdelad på flera enheter vilket ledde till en fördröjning av 
provsvar till beställande läkare. En samtidig analys av anti-CCP och RF på Phadia 250 underlättar både 
flödet för laboratoriet samt underlättar bedömningen av proverna. En förkortning av tiderna för 
utlämnat provsvar blir därmed också möjligt vid analys av markörerna på samma instrument med EliA-
metoden.  
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Slutsatser 

Syftet med studien var att verifiera EliA-metoden för anti-CCP samt RF på instrumentet Phadia 250 för 
att kunna ersätta nuvarande analysmetoder för de båda RA-markörerna. En god korrelation mellan 
nefelometrisk metod och EliA-metoden för RF samt mellan CMIA och EliA-metoden för anti-CCP 
påvisades i studien, vilket möjliggör övergången till EliA-metoden för Laboratoriemedicin på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.  
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Ett tack till 

Vi vill rikta ett stort tack till vår engagerade metodhandledare Natallia Eklund på Laboratoriemedicin 
på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping för den insats hon har gjort i vårt examensarbete och som stöd i 
vårt laborativa arbete. Det var ett lärorikt samarbete där diskussionerna vi hade var väldigt hjälpsamma 
och givande.  
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