
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodverifiering med KRYPTOR compact 

PLUS samt fördjupad litteraturgenomgång av 

förekommande kliniskt biokemiska 

analysmetoder för Chromogranin A i plasma 

och serum. 

 

HUVUDOMRÅDE: Biomedicinsk laboratoriemedicin, klinisk kemi 

FÖRFATTARE: Elinore Hall, Tanja Nijemcevic 

HANDLEDARE: Evelina Albertsson,biomedicinsk analytiker, Britt-Marie Linnarsson, kemist,  

        Jan Strindhall, Lektor 

EXAMINATOR: Maria Faresjö, Professor 

JÖNKÖPING 2016 Juni 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Antal cancerfall ökar ständigt. Samtidigt ses en ökning av antalet cancerpatienter som lever 

längre tack vare tidig diagnostisering och bättre behandlingsmetoder. Neuroendokrina 

tumörsjukdomar diagnostiseras med hjälp av tumörmarkören chromogranin A. Syftet med 

studien var att redogöra för och jämföra kliniskt biokemiska metoder för analys av 

chromogranin A i plasma och serum. I samband med detta gjordes verifiering av KRYPTOR, 

BRAHMS automated immunofluorescent assay (KRYPTOR) för chromogranin A. Förekomst 

av analysmetoder undersöktes genom fördjupad litteraturgenomgång. Metodverifieringen 

innefattade smittöverföringstest mellan prover, mellanliggande precision, inomserieprecision 

samt jämförelse med samma metod respektive radioimmunoassay-metoden. I 

litteraturgenomgången erhölls analysmetoderna radioimmunoassay, immunoradiometric 

assay, enzymed linked immunosorbent assay och KRYPTOR/immunochemiluminometric 

assay. Metodverifieringens smittöverföringsrisk blev 0.04%, mellanliggande precision gav 

total CV på 1.96% respektive 2.33%, inomserieprecisions total CV 2.85%. Fem av sex 

analysresultat överrensstämde vid jämförelse med radioimmunoassay, medan jämförelse med 

samma metod gav en genomsnittlig skillnad på 17.6%. Sammanfattningsvis konstaterades att 

inom forskning används fyra immunologiska metoder för analys av chromogranin A i plasma 

och serum. Dess utveckling har gått från radioaktiv manuell till icke-radioaktiv automatiserad 

analysmetod med förkortad analystid. Metodverifieringen med KRYPTOR visade god 

mellanliggande- och inomserieprecision, men otillräckligt provunderlag resulterade i låg 

reliabilitet. 

 
Nyckelord: CGA, tumörmarkör, blod, human, neuroendokrina tumörer 



 

 

Summary 

Title: Verification on KRYPTOR compact PLUS and an in-depth literature overview of 

clinical biochemical assays for the detection of Chromogranin A in plasma and serum. 

 

Cancer is constantly increasing. Simultaneously, there is an increase in survival for cancer 

patients due to early diagnosis and better treatment.  Neuroendocrine tumour disease is 

diagnosed with help of tumour marker chromogranin A. The aim of this study was to narrate 

and compare clinical biochemical methods for the detection of chromogranin A in plasma and 

serum. In addition, a verification of KRYPTOR, BRAHMS automated immunofluorescent 

assay (KRYPTOR) for chromogranin A was performed. Occurring methods for analysis was 

investigated by in-depth literature overview. Verification contained tests for carry over, intra- 

and inter-assay, comparison with same method and radioimmunoassay method respectively. 

The literature overview resulted in radioimmunoassay, immunoradiometric assay, enzyme 

linked immunosorbent assay and KRYPTOR/immunochemiluminometric assay. Verification 

gave carry over 0.04%, inter-assay CV 1.96% and 2.33%, intra-assay CV 2.85%. Comparison 

with the same method gave a mean difference of 17.6% and five samples out of six correlated 

for comparison with radioimmunoassay. In summary, four immunological methods are used 

for analysis of chromogranin A, within research. Their development ranges from radioactive 

manual to non-radioactive automated method with shortened analysis times. Verification for 

KRYPTOR showed god intra- and inter-assay but an insufficient number of samples resulted 

in low reliability.  
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1. Bakgrund 

Cancer är en sjukdom med ständigt ökande incidens världen över (1). Antalet nya cancerfall 

per hundra tusen invånare och år i Sverige 2014 var 1331, varav 693 var män och 638 kvinnor 

(2). Bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män är de vanligaste formerna följt av 

colon- och rektalcancer, malignt melanom och lungcancer. Samtidigt som antalet cancerfall 

stiger ses också en ökning av antalet patienter som tack vare att diagnos ställs tidigt och 

behandlingsmetoder blir bättre, lever längre med sin sjukdom (1). 

1.1. Neuroendokrina tumörer 

En ovanlig cancerform vars incidens ökat under de senaste årtiondena är neuroendokrina 

tumörer (NET). De består av en grupp heterogena maligniteter som kan uppstå ur 

neuroendokrina celler (NE-celler) runt om i kroppen (3-4) . NE-celler har det gemensamt att 

de producerar hormoner och bioaktiva peptider och aminer. Vissa sekretoriska substanser är 

generella för alla NE-celler och vissa är specifika för vilken regulatorisk roll NE-cellerna har. 

Chromogranin A (CGA) är ett exempel på en sekretorisk substans gemensam för alla NE-

celler (4). NET delas in i funktionella NET vilka producerar hormoner och icke-funktionella 

NET där ingen hormonproduktion sker (1). Exempel på organ som kan drabbas av NET är 

gastrointestinala systemet, hypofysen, thyreoidea, lungorna och bronkerna samt binjurarna (1, 

3). Symtom uppkommer på grund av eventuell hormonproduktion, påverkan av bioaktiva 

regulatoriska aminer och peptider eller av tumörens storlek samt metastasering. Funktionella 

NET kan på grund av hormonell överproduktion ge carcinoidsyndromet. Det manifesteras i 

symtom som diarré, hudrodnad, bronkospasm och högersidig hjärtsvikt och uppstår framför 

allt till följd av vasoaktiva peptider och aminer som till exempel serotonin (1,4).  

1.2. Gastroenteropancreatiska NET 

Största delen av NET är gastroenteropancreatiska NET (GEP-NET) och de utgör ca 60% av 

neuroendokrina tumörsjukdomar (4). De kan uppkomma i alla organ som ingår i 

gastrointestinala systemet, från esophagus till rektum samt pankreas (5). NET i pankreas kan 

utvecklas från fyra olika typer av NE-celler såsom insulinproducerande betaceller (insulinom) 

och glukagonproducerande alfaceller (glukagonom). Funktionell insulinom ger symtom i 

form av hypoglykemi och vid funktionell glukagonom ses diabetes och hudutslag. I 

gastrointestinalkanalen finns tretton olika typer av NE-celler och dessa kan ge upphov till lika 

många tumörvarianter (4).  
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1.3. Feokromocytom 

NET kan uppstå ur sympatiska kromaffina celler i adrenal medulla. Dessa tumörer går under 

namnet feokromocytom och är en relativt ovanlig cancerfrom. De utsöndrar katekolaminer 

och kan ge episodiska symtom i form av högt blodtryck, takykardi, svettningar, huvudvärk 

och ångestattacker. Symtomen kan vara dramatiska och till och med livshotande om patienten 

inte får diagnos och behandling i tid (1,4). 

1.4. Diagnostik 

Neuroendokrina tumörsjukdomar är svårdiagnostiserade då de kan vara asymtomatiska eller 

ge symtom som är diffusa, skiftande och uppträder i episoder (4). Dessutom visar sig 

symtomen oftast sent i sjukdomsförloppet då prognosen inte är särskilt god och metastaser 

uppkommit i lever, lymfknutor och skelett. På grund av detta ses ofta en fördröjd 

diagnostisering mellan fem och sju år för NET-patienter (3-4). Oavsett om NET är funktionell 

eller inte, kan tumörerna utsöndra proteiner och bioaktiva peptider. Ett sådant protein är CGA 

som används som tumörmarkör i diagnostik, uppföljning av behandling samt för 

prognosbedömning (4). Ökad koncentration av CGA ses också vid andra sjukdomstillstånd 

såsom atrofisk gastrit och nedsatt njurfunktion. Även vid läkemedelsbehandling med 

protonpumpshämmare och histamin H2–receptorblockerare ses förhöjda CGA-värden (4,6). 

Det är därför viktigt att dessa tillstånd utesluts vid NET-diagnostisering (7). I NET-

diagnostiken ingår även analys av peptidhormoner och dess metaboliter. Som exempel kan 

nämnas katekolaminer vars produktion ses öka vid feokromocytom. Röntgenundersökningar 

såsom oktreotidskintigrafi för lokalisering av primärtumör samt immunohistokemi är andra 

diagnostiska verktyg (1,4) 

1.5. Graniner  

Chromo - och sekretograniner är vattenlösliga glykoproteiner som förekommer och utsöndras 

tillsammans med peptidhormoner och biogena aminer från neuroendokrina celler. 

Graninutsöndringen gör dem till goda markörer för normal respektive patologisk aktivitet hos 

neuroendokrina eller potentiellt förekommande tumörceller (7,8). Graniner har sitt strukturella 

ursprung i olika gener men delar vissa egenskaper, såsom uppbyggnad av sura 

aminosyrarester och flera basiska aminosyrapar vilka utgör möjliga klyvningspositioner för 

specifika endogena proteaser (8,9).  
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1.6. Chromogranin A (CGA) 

CGA isolerades första gången i slutet på 60- talet ur bovina adrenala medullas kromaffina 

granula och är den första identifierade medlemmen i graninfamiljen (10). Till graninerna hör 

också chromogranin B och C, där CGA har den största betydelsen som tumörmarkör (7). 

CGA- molekylens struktur ser olika ut beroende på vilka av kroppens neuroendokrina celler 

som är involverade i produktionen (8). Molekylstrukturens variationer inverkar på dess 

molekylmassa som anges i allt från 48 till 85 kilo Dalton (kDa) med en sammansättning av 

439 till cirka 460 aminosyror. Vanligaste siffrorna som påträffas i studier om CGA är en 

sekvens bestående av 439 aminosyror med molekylmassan 49 kDa (8,11,12).  

 

Känslighet för endoproteaser gör att CGA vid proteolys bildar flera biologiskt aktiva peptider 

såsom vasostatin I och II (fragment 1-76 respektive 1-113), prochromacin (fragment 79-439), 

chromacin (fragment 176-197), pancreastatin (fragment 250-301), parastatin (fragment 357-

428), och catestatin (fragment 352-372), se figur 1 (7,8). Ovan nämnda peptidderivat påverkar 

andra hormonsekretioner, deltar i vasokonstriktion samt har anti- mikroba egenskaper. CGA- 

proteinets funktion är inte klarlagd men sätts i relation till de endokrina cellernas sätt att 

fungera (7).  Trots att CGA isolerats för närmare femtio år sedan, är dess biologiska 

funktioner ännu inte helt klarlagda. Funktioner såsom paketerings- och processegenskaper av 

neuro- och hormonpeptidderivat samt bindning av fria kalciumjoner (Ca2+) hör till troliga 

funktioner. Kalciumbindande proteinet kalmodulin har vissa aminosyraregioner homologa 

med CGA-molekylen, vilket är anledningen till att CGA har en hög kalciumbindande 

kapacitet. Vid förekomst av höga halter av fritt kalcium uppstår CGA-aggregat. Detta kan 

vara en anledning till att CGA- koncentrationen är lägre i serumprov än i plasmaprov. 

Ethylendiaminetetraacetic acid (EDTA) binder fritt Ca2+ i blodet och blockerar därmed 

koagulationen. Halten fritt Ca2+ minskar och därmed inbindning till CGA, vilket innebär att 

aggregering inte sker. I serum aktiveras koagulationen och därför förbrukas inte fritt Ca2+ 

vilket gör det möjligt för CGA att binda in till Ca2+ samt aggregera (13,14). 
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Figur 1. Exempel på biologiska peptidderivat av human chromogranin A- molekyl med respektive 

fragmentsekvens. Modifiering ur Stridsberg (8). 

 

1.7. Produktion, elimination och detektion 

Cirka femtio procent av innehållet från adrenala medullas kromaffina granula innehåller 

katekolaminer och CGA. Tumörer från icke neuroendokrin vävnad brukar inte producera 

CGA. CGA påvisad i plasma kommer troligast från adrenala medulla eller från mag-

tarmkanalens endokrina celler. Eliminering sker till största delen via glomerulär filtration, 

vilket vid nedsatt glomerulär funktion kan ge falskt förhöjda CGA nivåer (7). Hos både friska 

och NET-patienter ses en variation av CGA-nivån från dag till dag. Variationen hos NET-

patienter uppskattas till cirka 25% vilket korrelerar med friska individers nivåväxlingar av 

CGA över dygnet. Ökning i CGA-koncentration kan ses vid intag av föda. I en studie av 

Granberg et al, sågs en ökning av CGA efter måltid med 16% hos friska individer. Hos 

patienter med NET i form av multipel endokrin neoplasi typ 1 sågs CGA-ökningen vara 

mellan 20-31% beroende på patientens sjukdomstillstånd. Patienter rekommenderas därför 

vara fastande vid provtagning för analys av CGA. Försiktighet bör iakttas vid bedömning av 

svagt förhöjd CGA-nivå och även upprepade mätningar anses nödvändiga (15,16).  

1.8. Validering och verifiering av analysmetod 

Validering innebär undersökning av att metoden mäter det som den är avsedd att mäta, medan 

verifiering visar att metoden fungerar på ett korrekt sätt. De båda begreppen går in i varandra 

eftersom validering innefattar verifiering. Laboratorier bör vid införande av ny analysmetod 

utföra en verifiering. Mellanliggande precision och inomserieprecision är exempel på tester 

som ingår (17). Standardiserad metod för analys av CGA förekommer inte i dagsläget. 
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Däremot finns det flera utvecklade metoder i både rutinverksamhet och vetenskapliga studier 

(18). På Länssjukhuset Ryhovs laboratorium för klinisk kemi skickas idag prover för analys 

av CGA till Uppsalas akademiska sjukhuslaboratorium. Efter önskemål från kliniker på 

Ryhov har beslut tagits att analysen ska göras på det egna laboratoriet. CGA-analysen ska 

utföras på det nyinköpta instrumentet KRYPTOR compact PLUS (Thermo Scientific, 

Henningsdorf, Tyskland) med metoden KRYPTOR, BRAHMS automated 

immunofluoroscent assay. Metoden är utarbetad av ovanstående företag men för att garantera 

att den fungerar enligt företagets specifikationer verifieras den vid införande i rutin (personlig 

kommunikation med Britt-Marie Linnarsson, kemist, Länssjukhuset Ryhov, maj 2016).  

1.9. Analytisk och diagnostisk sensitivitet 

Begreppet sensitivitet används ofta då man ska beskriva en analysmetods känslighet. Det är 

däremot viktigt att skilja mellan analytisk respektive diagnostisk sensitivitet. Analytisk 

sensitivitet definieras som minsta detektionsbara koncentration som kan påvisas med 

tillräcklig trovärdighet, “detektionsgräns”, till skillnad från diagnostisk sensitivitet som anger 

frekvensen sant positiva resultat i en patientgrupp (7).  
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2. Syfte 

 

Syftet med studien är att genom fördjupad litteraturgenomgång redogöra för och jämföra 

kliniskt biokemiska analysmetoder för chromogranin A i plasma och serum. I samband med 

detta ska verifiering av KRYPTOR, BRAHMS automated immunofluorescent assay för 

analys av chromogranin A med KRYPTOR compact PLUS utföras på Länssjukhuset Ryhovs 

laboratorium för klinisk kemi i Jönköping. 

 

● Vilka analysmetoder finns för chromogranin A och finns det någon ”golden 

standard”? 

● Hur ser principerna ut för de metoder som används för analys av chromogranin A? 

● Vilken utveckling har skett inom metodiken? 

● Ger metodverifiering av KRYPTOR, BRAHMS automated immunofluorescent assay 

för analys av chromogranin A godtagbart resultat för införande i rutin? 
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3. Material och metod 

3.1. Fördjupad litteraturgenomgång 

3.1.1. Design 

Förekomst av olika analysmetoder för chromogranin A i plasma och serum undersöktes 

genom en fördjupad litteraturgenomgång. Kriterier för allmän litteraturstudie (19) låg till 

grund för utformning av studiens design.  

3.1.2. Urval, analys samt databearbetning  

Artikelsökning gjordes via Jönköpings högskolebiblioteks hemsida i databasen PubMed och 

Google Scholar under perioden 5-6 april 2016. Manuell sökning utfördes med utgångspunkt 

från referenslistor i funna artiklar under perioden 23 mars-6 april 2016. Relevanta artiklar som 

speglade syfte och frågeställningar valdes ut utifrån antalet träffar. För att erhålla 

representativ mängd artiklar gjordes inga begränsningar vad gäller publiceringsår.  

 

Sökning begränsades med exklusion av artiklar skrivna på andra språk än engelska, studier 

med analysmetoder som inte inkluderar CGA-analys på plasma och serum samt djurstudier. 

Sökorden som användes var ”chromogranin A”, ”blood” och ”tumour markers”/”tumor 

markers”. Sökning i PubMed gjordes med valda sökord samt aktiverade filter i form av “full 

text” och “humans”, varvid följande träffar erhölls; chromogranin A (4804 träffar), 

“chromogranin A”, ”blood” (771 träffar), “chromogranin A”, “blood”, ”tumour markers” (17 

träffar) samt kombinationen “chromogranin A”, “blood”, “tumor markers” (27 träffar). Vid 

översiktlig genomgång av artiklarnas metoddel valdes 44 (17+27) artiklar ut, varav 17 artiklar 

behölls och resterande föll bort till följd av ovanstående exkluderingar, otillräcklig eller ingen 

metodbeskrivning för CGA-analys. Kompletterande manuell sökning gav ytterligare elva 

artiklar, vilket resulterade i sammanlagt 28, se tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanställning av sökordskombinationer, sökresultat samt utvalt antal artiklar för granskning. 

Sökning gjordes med aktiverade filter i form av “full text” och “humans”. 
Datum Sökmetod Sökord Sökresultat Utvalda för  

granskning 

2016-04-05 Pubmed “Chromogranin A” 4804  
2016-04-05 Pubmed “Chromogranin A “blood” 771  
2016-04-05 Pubmed “Chromogranin A” ”tumour markers” 17 9 
2016-04-05 Pubmed “Chromogranin A” “tumor markers” 27 8 
2016-03-23 Manuell sökning*  20 4 

2016-04-05 Manuell sökning*  9 1 

2016-04-06 Manuell sökning*  25 6 

Totalt    28 

*Manuell sökning innebär sökning av artiklar från referenslistor i produktblad och andra artiklar samt sökord 

relaterade till chromogranin A. 
 

Granskningsmall, se bilaga 1, upprättades utifrån syfte och frågeställning med följande 

variabler; metod, produktkit, antikropp, biologiskt material, provmängd, mätenhet, tidsåtgång 

och analytisk sensitivitet. Artiklarnas metoddel granskades. Data som hänvisades till 

tillverkaren eller saknades i artikeln hämtades i den mån det gick från referenser och 

produktblad.  

3.2. Metodverifiering 

3.2.1. Design 

Metodverifiering baserades på kvantitativa mätningar enligt Länssjukhuset Ryhovs 

laboratorium för klinisk kemis på förhand upprättad mall (20). Verifieringen innefattade 

smittöverföringstest mellan prover, mellanliggande precision, inomserieprecision samt 

jämförelse med annan metod i form av radioimmunoassay (RIA) respektive samma metod. 

3.2.2. Urval 

Till förfogande fanns reagens för 100 test som skulle innefatta kontroller, kalibratorer och 

patientprover. I samband med redan beställda provtagningar för chromogranin A-analyser i 

Region Jönköping län, samlades utöver det ordinarie provet in ett extra prov. De ordinarie 

proven bestod av litiumheparinplasma då nuvarande metod för chromogranin A-analys utförs 

på detta i Uppsala. Analys på Kryptor compact PLUS görs på serum och därför krävdes 

extrarör bestående av serumrör med gel. Urvalet bestod av 19 patientprover tagna i Region 

Jönköpings län, som även skickats till Uppsalas akademiska sjukhuslaboratorium för analys, 

samt 30 patientprover med analysresultat från Sahlgrenska universitetssjukhusets 

laboratorium i Göteborg vars CGA-koncentration mäts på KRYPTOR. De i regionen 

insamlade proverna centrifugerades på 2400 g i 10 minuter och serum hälldes av i förmärkta 
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avhällningsrör och frystes i -20˚ C i väntan på analys. Proverna från Sahlgrenska förvarades i 

-80˚ C. 

3.2.3. Instrumentförberedelse 

Samtliga produkter för analys på KRYPTOR compact PLUS är framtagna av Thermo 

Scientific.  

 

Först bereddes låg och hög kvalitetskontroll från BRAHMS CGA II KRYPTOR QC 

(Referens 83992) innehållande rekombinant chromogranin A i hästserum, genom 

rekonstitutering av lyofiliserat pulver. Tvåtusen mikroliter (µL) destillerat vatten tillfördes till 

respektive kontrollflaska genom invägning. Det lyophiliserade pulvret fick lösa sig under 

femton minuter och därefter blandades kontrollerna försiktigt på vagga. Kontrollflaskornas 

innehåll delades upp i exakta delar om 250 mikroliter i förmärkta provrör och frystes in i -

20˚C.  

 

Reagenskitet BRAHMS CGA II KRYPTOR (Referens 839050) som består av K-konjugat, 

spädningsmedel och XL-konjugat, kalibrator BRAHMS CGA II KRYPTOR CAL (Referens 

83991) innehållande rekombinant chromogranin A utspädd med hästserum och 

kvalitetskontrollerna BRAHMS CGA II KRYPTOR QC (referensnummer 83992) 

registrerades i KRYPTOR compact PLUS mjukvara genom scanning av medföljande 

streckkodskort för reagenskit, kalibrator samt kontroller. Nivåkontroll av BRAHMS 

KRYPTOR buffer (referens 89970), milliporevatten och slaskbehållare gjordes. Lösningarna 

BRAHMS KRYPTOR compact solution 1 (referens 89981), solution 2 (referens 89982), 

solution 3 (referens 89983), solution 4 (referens 89984), samt spädningsplatta DILCUP 

(referens 89985) placerades i instrumentets karusell för prover, reagens och lösningar. 

Reaktionsplatta REACT (referens 89986) för Kryptor compact PLUS bestående av 96 

brunnars mikrotiterplatta placerades och registrerades i instrumentets avläsningsmodul.  

3.2.4. Smittöverföring mellan prover (carry over) 

Smittöverföringstest gjordes med analys av fritt beta (β)-human corionogonadotropin (hCG). 

Reagenskit BRAHMS free β-hCG KRYPTOR (referensnummer 809075) innehållande K- 

konjugat, spädningsmedel och XL665-konjugat, förbereddes genom kontroll samt 

avlägsnande av eventuella luftbubblor med träpinne. Därefter placerades reagenset i 

kylbehållaren i instrumentkarusellen. Kalibrering utfördes enligt BRAHMS bruksanvisning 

(21) med i förväg beredd kalibrator BRAHMS free β-hCG KRYPTOR CAL (referensnummer 
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80991) bestående av högrenat fritt β-hCG i kalvserum. Smittestet utfördes genom att ett lågt 

och ett högt serumprov med kända koncentrationer, delades upp i två lika delar för respektive 

prov och eventuella luftbubblor avlägsnades. Samtliga rör märktes upp med unika 

providentiteter och registrerades som prov i instrumentets mjukvara genom manuell scanning. 

Därefter placerades proven i instrumentets karusell i följande ordning; prov med låg 

koncentration i duplikat följt av prov med hög koncentration i duplikat.  De två proven med 

låg koncentration togs, efter instrumentets pipetteringar, ur karusellen och fick ny 

providentitet samt sattes tillbaka för ytterligare en körning i duplikat.  

3.2.5. Mellanliggande precision (inter-assay) 

Reagenskit BRAHMS CGA II KRYPTOR placerades i karusellens reagenskassett. Det 

lyofiliserade K-konjugatet i reagenskitet rekonstituerades genom start av instrumentets 

rekonstitutionsprocess. Låg respektive hög kontroll (BRAHMS CGA II KRYPTOR QC, 

kontroll 1 och 2) tinades och blandades homogent. När rekonstitutionsprecessen avslutats 

registrerades kontrollerna genom manuell scanning och placerades i instrumentets karusell. 

Mellanliggande precision utfördes genom att låg och hög kontroll kördes i fyra på varandra 

följande omgångar under fem dagar.  

3.2.6. Inomserieprecision (intra-assay) 

CGA analyserades på två av varandra oberoende serumprover i serie om tio repetitioner för 

varje prov. Serieproven delades upp i lika delar och märktes upp med olika providentiteter 

eftersom instrumentet inte godkände samma providentitet mer än en gång. De uppdelade 

proven blandades homogent före registrering i instrumentets mjukvara och placerades sedan i 

karusellen för analys. 

3.2.7. Jämförelse med metodprincipen RIA 

Åtta serumprover (U1-U8) tinades, blandades homogent och analyserades med KRYPTOR 

compact PLUS på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Lipemiskt prov (U5) 

höghastighetscentrifugerades med Sigma 1-15 microfuge (Sigma Laborzentrifugen GmbH, 

Osterode am Harz, Tyskland) vid 18 000 g i 20 minuter före analys.  

3.2.8. Jämförelse med samma metodprincip 

Fjorton (S1-S14) av de trettio proverna tagna och analyserade på KRYPTOR compact PLUS 

vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, analyserades med KRYPTOR compact PLUS på 

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Samtliga serumprover tinades och blandades homogent 

före analys, se analysgång under rubrik ”jämförelse med annan metodprincip”.  
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3.3. Databearbetning och statistisk analys 

Medelvärde (Mv), standardavvikelse (SD) och variationskoefficiens (CV) för mellanliggande 

precision beräknades för respektive dag och totalt för samtliga fem dagar samt för 

inomserieprecision, i särskild mall upprättad i Microsoft Office Excel 2013 (Microsoft 

Coperation, Reymond, USA). Jämförelse gjordes med av BRAHMS angivna CV för 

mellanliggande- och inomserieprecision (21). Rådata för Ryhov och Uppsala respektive 

Ryhov och Sahlgrenska fördes in i valideringsprogrammet Method Validator- Version 1.1.9.0 

(Philippe Marquis, Metz, Frankrike).  

3.4. Etiska överväganden 

Fördjupad litteraturgenomgång berörde endast metoddelen för respektive artikel där samtliga 

författare beskrivit metodologin på ett objektivt sätt och där inga patientidentiteter fanns 

angivna. Därmed gjordes inga etiska överväganden gällande litteraturdelen. I samband med 

provtagning av CGA-analys på laboratorier i Region Jönköpings län, gjordes en skriftlig 

patientförfrågan, se bilaga 2 där patienterna informerades om studien samt fick ge sitt 

skriftliga medgivande om ett extra serumprov. Patienterna garanterades avidentifiering av 

personuppgifter. 
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4. Resultat 

4.1. Fördjupad litteraturgenomgång 

Metoddelen i de 28 utvalda artiklarna granskades för att kartlägga de olika analysmetoder som 

förekom vid bestämning av chromogranin A i serum och plasma, varav tre föll bort vid 

närmare genomgång. En artikel utförde inte analys av CGA på plasma och serum, en annan 

innehöll irrelevant metod för detta ändamål, medan en tredje visade sig vara en 

översiktsartikel (22-24). Slutligt antal artiklar uppgick till 25, se bilaga 1. Sju artiklar utgick 

från Radioimmunoassay (RIA) (8, 12, 25-28), varav tre innehöll egenupprättade metoder (in 

house) (8, 12, 25). I en artikel framgick det inte huruvida RIA-metoden var en egenupprättad 

metod eller inte (27). RIA med kit från Eurodiagnostica (ED), se bilaga 3, utfördes i en annan 

artikel (26). Artikel från 1986 skriven av O´Connor och Deftos anses vara den första RIA-

metoden för mätning av chromogranin A i plasma (12). Immunoradiometric assay (IRMA) 

förekom i 12 artiklar (14, 26, 29-38). Samtliga studier baserade på IRMA-metod har använt 

produktionskit CGA-RIA coated tubes (CT) (39). Enzymed linked immunosorbent assay 

(ELISA) användes i sju artiklar (6, 26, 40-44) varav två bestod i egenupprättade metoder (42-

43). Fyra studier använde DAKO Chromogranin A ELISA kit (6, 26, 40, 44-45). En artikel 

(41) använde sig av en japansk kompetitiv enzyme immuno assay (EIA) kit (46). KRYPTOR, 

BRAHMS automated immunofluorescent assay (KRYPTOR) (21) förekom i tre artiklar (30, 

44, 47). En egenupprättad metod för immunochemiluminometric assay (ICMA), vars 

metodprincip överensstämde med KRYPTOR, förekom i en artikel (48). Tre artiklar tog upp 

fler än en metodprincip där av återkommande referenser i ovanstående redogörelse (26, 30, 

44). Fördelning över antalet gånger RIA, IRMA, ELISA, KRYPTOR och ICMA påträffades i 

de 28 granskade artiklarna redovisas i tabell 2. Samtliga funna analysmetoder grundar sig på 

immunologiska principer. Fortsättningsvis redovisas metodprincip samt erhållna variabeldata, 

se bilaga 1, för respektive analysmetod.  

 

Tabell 2. Representerade metoder ur de 25 granskade artiklarna, samt fördelning över antalet gånger 

Radioimmunoassay (RIA), Immunoradiometricassay (IRMA), Enzyemedlinkedimmunoassorbentassay (ELISA), 

KRYPTOR Time Resolved Amplified Cryptate Emmission (TRACE) respektive Immunochemiluminometric 

assay (ICMA) finns representerade, se bilaga 1. 

Metoder RIA IRMA ELISA KRYPTOR 

(TRACE) 
ICMA 

Antal artiklar 6 12 7 3 1 
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4.1.1. Radioimmunoassay (RIA) 

CGA i human plasma och serum går att mäta med kompetitiv radioimmunoassay metod. CG 

A i prov eller standard inkuberas tillsammans med kanin antikroppar mot CGA i 2-8 ˚C i 20-

24 timmar (h). Därefter sker kompetitiv reaktion och utfällning genom tillsättning av iodine-

125 (125I)-märkta CGA-antigen tillsammans med kanin-anti-IgG-antikroppar kopplade till 

cellulosapartiklar under ytterligare inkubation i 2-8˚C i 30-60 minuter (min). 125I-märkta 

CGA-antigen konkurrerar med provets CGA genom att binda in till samma antikroppar 

riktade mot samma CGA-epitop och ger en omvänd proportion till provets eller standardens 

CGA-koncentration. För att separera antikroppsbundet 125I-märkt CGA används 

cellulosakopplade kanin IgG-antikropp i en utfällningsteknik, så kallad fastfasmetod, där de 

fria 125I-märkta CGA-antigen avlägsnas vid centrifugering. Precipitatets radioaktivitet mäts 

med gammaräknare, se figur 2 och bilaga 1.   

 

 

Figur 2. Modifierad illustration ur metobeskrivning S-Chromogranin A, Malmö (49) över mätprincipen för 

chromogranin A (CGA) med kompetitiv radioimmunoassay (RIA) i human plasma eller serum. CGA- 

koncentrationen i provet är omvänt proportionell mot avläst radioaktivitet. 

 

RIA-metoden för CGA-analys fanns med i sex av de granskade artiklarna (8, 12, 25-28).  

Egenupprättad RIA-metod användes i tre artiklar (8, 12, 25). Monoklonala antikroppar mot 
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epitop med sekvensen 340-348 på CGA användes för egenupprättade RIA-metod i en artikel, 

medan man i två andra använde polyklonala kanin anti-CGA antikroppar samt get anti-kanin 

antikroppar (8, 12, 25). Alla tre artiklar använde sig av humant CGA märkt med 125I som 

kompetitiv molekyl.  Provmängd 150 µL plasma användes för CGA-analys i en artikel (12) 

men det framgick inte vilken antikropp som ingick. De två andra artiklarna (8,25) 

analyserades på plasma men provmängd framgick inte. RIA-metoden i en av artiklarna angav 

en inkuberingstid på 3 dygn och analysresultatet svarades ut i nmol/L (8). Tidsåtgång finns 

inte angivet i de två övriga (12,25). En artikel (12) använde ng/mL som mätenhet för 

analysresultat och i den andra artikeln angavs picomol per liter (pmol/L) (25). Analytisk 

sensitivitet framgick inte i någon av artiklarna med egenupprättad RIA (8,12,25). 

Kommersiell metod för RIA i form av ED Euria chromogranin A, se bilaga 3, användes i en 

artikel som jämförde metoden med IRMA och ELISA (26).  Euria chromogranin A kit 

innehöll kanin anti-CGA antikroppar och anti-kanin antikroppar kopplade till en fast fas 

bestående av cellulosapartiklar. Humant CGA-fragment märkt med 125I ingick som kompetitiv 

molekyl. Analysen utfördes på plasma och provmängden angavs till 50 µL. Analysresultat 

erhölls i nmol/L och tidsåtgång var beräknad till 20.5-25 timmar enligt produktblad från ED, 

se bilaga 3,  som även angav analytisk sensitivitet på 0.35 nmol/L. Ur två artiklar (27-28) går 

det inte att utläsa huruvida det är en egenupprättad eller en kommersiell metod som använts. 

En artikel (27) uppgav inte information om typ av antikropp eller kompetitiv CGA-molekyl. 

Analysen utfördes på serum och resultatet svarades ut i mg/L medan provmängd inte angavs. 

Tidsåtgång för analys framgick inte men metodens analytiska sensitivitet angavs till 1.5 mg/L.  

RIA-metoden i en artikel (28) använde polyklonala antikroppar mot humant CGA och 

kompetitiva 125I-märkta CGA-molekyler utvunna ur humana feokromocytomceller. 

Provmängd som användes i analysen var 50 µL och bestod av serum. Resultatet av analysen 

gavs i ng/mL och 1.6 ng/mL var den analytiska sensitiviteten. Tidsåtgång framgick inte. 

4.1.2. Immunoradiometric assay (IRMA)  

IRMA bygger på en radiometrisk fastfas–sandwichmetod där två monoklonala antikroppar 

mot CGA används. Den första anti–CGA antikroppen är coatad till provröret (fast fas) och 

binder under 18-20 timmars inkubation i rumstemperatur (RT) 18-25 ˚C till specifik epitop på 

CGA-molekyl i provet följt av tvättsteg för att avlägsna obundna antigen och annat skräp. 

Därefter tillsätts 125I-märkt monoklonal antikropp (tracer) till provröret, som efter två timmars 

inkubation i RT 18-25 ˚C bildar ett coatad antikropp - antigen- 125I-märkt sanwichkomplex då 

den i likhet med första antikroppen binder in till CGA-molekyl (antigen). Radioaktiviteten 



15 

 

mäts, efter ytterligare tvättsteg, med gammaräknare. Radioaktiviteten är proportionell mot 

CGA-koncentrationen i provet, se figur 3 (39). 

 

Figur 3. Illustration över metodprincipen för chromogranin A (CGA) med immunoradiometric assay (IRMA) 

upprättad efter metodprincip beskriven från Cisbio (39). CGA- koncentrationen i provet är proportionell mot 

avläst radioaktivitet. 

 

Samtliga tolv studier (14, 26, 29-38) baserade på IRMA-metoden använde som vi tidigare 

nämnt CGA-immunoradiometric assay kit från Cisbio (39). Metoden är baserad på två 

monoklonala antíkroppar mot epitop på humant CGA med aminosyrasekvens 145-197 

respektive 198-245, den sistnämnda märkt med 125I. Analysen kan utföras på både plasma och 

serum. I två artiklar (26, 29) användes plasma, serum i åtta (14, 31-37) medan det i två artiklar 

inte framgick vilket man använde (30, 38). Provmängden 50 µL uppgavs endast i en artikel 

(35) medan de övriga hänvisade till Cisbios produktblad (39) som rekommenderar samma 

provmängd. Tidsåtgång för sammanlagd inkubering anges vara 20 till 22 timmar enligt 

Cisbios (39). Analysresultatet svarades ut i ng/mL i samtliga tolv studier. Metodens analytiska 

sensitivitet uppgavs vara 1,5 ng/mL.  

4.1.3. Enzymed linked immunosorbent assay (ELISA) 

Enzymed linked immunosorbent assay (ELISA) för analys av chromogranin A är en förenklad 

sandwichmetod i ett steg. I analysen används polyklonala kaninantikroppar mot en 23 kDa C-
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terminalfragment av humant chromogranin A Till mikrotiterbrunnar klädda med polyklonala 

anti-chromogranin A- antikroppar tillsätts enzymkonjugerade polyklonala anti-CGA- 

antikroppar och provspädning i vilket chromogranin A ska detekteras. Under inkubering 

binder antikropparna som är fästa i brunnen väggar och de enzymkonjugerade antikropparna 

till CGA i provet och bildar ett sandwichkomplex. Efter inkuberingen uförs ett tvättsteg och 

därefter tillsätts ett kromogent substrat. Enzymet reagerar med substratet och katalyserar en 

oxidation vilket ger ett färgomslag som kan mätas spektrofotometriskt. Sex standarder 

analyseras parallellt med provet för att erhålla en standardkurva. Koncentrationen av CGA i 

provet bestäms från standardkurvan. Metodprincip för ELISA illustreras i figur 4.  

 
Figur 4.  Illustration av Enzymed linked immunosorbent assay (ELISA) metodprincip för analys av 

Chromogranina A, modifierad från produktblad för chromogranin A ELISA kit från DAKO (45). 

 

DAKOS Chromogranin A ELISA kit (45) användes i fyra artiklar (6, 26, 40, 44). Kitets 

antikroppar bestod av polyklonala kanin anti-CGA antikroppar och analysen gjordes på 

plasma. Provmängd angavs varken i artiklar eller i produktbladet från DAKO (45). 

Analysresultat angavs i enheter per liter (E/L) och den analytiska sensitiviteten uppgick till 2 

E/L. Tid som åtgick för analys var 2.5 timmar.  
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I en annan artikel (41) användes ett kommersiellt ELISA kit vid namn YK070 Human 

chromogranin A EIA kit (46). Detta är en kompetitiv metod som använder sig av kanin-

antikroppar riktade mot epitop på human CGA (sekvens 344-374) samt get anti-kanin- 

antikroppar. Biotinylerad humant CGA konkurrerar med CGA i prov om inbindning till 

kaninantikropparna. Analys uförs på plasma och provmängd som åtgår är 25 µL. Analysen 

har två inkuberingar och tar 18.5-22.5 timmar och resultatet ges i pmol/mL. Analytisk 

sensitivitet för metoden anges inte i produktbladet (46).  

 

Egenupprättade ELISA-metoder användes för CGA-analys i två artiklar (42-43). Båda 

studierna använde sig av polyklonala antikroppar inköpta från DAKO för ”coatning” av 

mikrotiterbrunnar samt horseradish peroxidas (HRP) - konjugerade monoklonala anti-CGA 

antikroppar för detektion. Dessa studier analyserade på 50 µL serum och resultatet angavs i 

ng/mL. Tidsåtgång på 4 timmar och en analytisk sensitivitet på 5 ng/mL var gemensamt för 

båda.  

4.1.4. KRYPTOR BRAHMS automated immunfourescent assay (KRYPTOR) 

KRYPTOR är en sandwichmetod och bygger på time resolved amplified cryptate emission 

teknologi (TRACE). Med denna teknik mäts signalen som emitteras från ett immunokomplex 

med tidsfördröjning och baseras på (nonradioaktiv) energitransport från den 

antikroppskonjugerade donatormolekylen(kryptat) till en acceptormolekyl (alexa fluor 647), 

konjugerad till en andra antikropp. Båda antikropparna är specifikt riktade mot olika epitop på 

chromogranin A. Donatorn på första antikroppen belyses av kvävellaser vid våglängd 337 nm 

och emitterar energi i form av långlivad fluorescencesignal (millisekund) av en specifik 

våglängd på 620 nm, se figur 5, bild 1. Även acceptormolekylen belyses av laser av våglängd 

337 nm varvid den emitterar energi bestående av kortlivad (nanosekund) fluorescerande 

signal med en våglängd på 647 nm, se figur 5, bild 2. På grund av närheten mellan donator 

och acceptor i immunkomplexet och spectral överlappning mellan donatorns emission och 

acceptorns absorption är en energiöverföring mellan dessa möjlig. Då uppstår både en 

förstärkt signal och en förlängd signaleringstid för acceptorn vid våglängd 647 nm så att 

energin kan mätas under mikrosekunder, se figur 5, bild 3. Acceptorns förstärkta och 

långlivade signal är proportionell mot koncentrationen av chromogranin A i provet. 

Metodprincipen illustreras i figur 5. 
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Figur 5. Illustration av metodprincipen för KRYPTOR BRAHMS automated immunofluorescent assay med 

Time resolved amplified cryptate emission (TRACE) för BRAHMS CGA II KRYPTOR modifierad från Thermo 

scientific informationsbroschyr för analysinstrumentet KRYPTOR compact PLUS (50).  

 

Tre studier analyserade CGA med KRYPTOR BRAHMS immunoflourecsent assay 

(30,44,47). Samtliga tre studier använde monoklonala anti-CGA antikroppar konjugerade med 

donatormolekyl respektive acceptormolekyl riktade mot epitop på CGA-molekylen. Analysen 

gjordes på serum eller EDTA-plasma och provmängd som instrumentet använde vid mätning 

var 8 µL. I två artiklar (30,47) angavs analysresultat i mikrogram per liter (µg/L), vilket är 

detsamma som ng/mL som användes i en annan artikel (44). Analystid på 29 minuter och en 

analytisk sensitivitet på 6.24 ng/mL angavs.  

 

Analysmetoden ICMA (48) bygger som tidigare nämnts på samma princip som KRYPTOR 

BRAHMS immunofluoroscent assay och redovisas därför i detta stycke. I den ICMA-

baserade studien (50) användes två monoklonala mus antikroppar riktade mot CGA och 

konjugerade med europium kryptat respektive XL665. Analysen gjordes på serum och minsta 

provmängd som krävdes var 200 µL. Tidsåtgång för analys fanns inte specificerad i 

metodbeskrivningen från Mayo clinic (51). CGA-koncentration angavs i ng/ mL och den 

analytiska sensitiviteten för metoden var 5 ng/mL.  
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Observeras bör att i det nya reagenskitet BRAHMS CGA II KRYPTOR (21) har 

acceptormolekylen bytts ut till ALEXA FLUOR 647 istället för XL 665. I de granskade 

artiklarna, se bilaga 1, användes det gamla reagenskitet BRAHMS Chromogranin A 

KRYPTOR som inte längre finns på marknaden. Illustrationen i figur 5 baseras på det nya 

reagenskitet.  

4.2. Metodverifiering 

4.2.1. Urval och bortfall 

Av de 19 prover insamlade i Region Jönköpings län analyserades åtta med KRYPTOR. Fem 

prover var tagna på patienter hemmahörande i annan region, vilkas analysresultat från 

Uppsalas akademiska sjukhuslaboratorium därmed inte gick att erhålla. Övriga sex prover föll 

bort på grund av försenade analyssvar från Uppsala. Med anledning av begränsat antal test 

analyserades endast 14 av de 30 proverna från Sahlgrenska universitetssjukhusets 

laboratorium. Sammanlagda antalet prover uppgick till 22. 

4.2.2. Smittöverföring mellan prover (carry-over) 

Fritt β-hCG analyserades i prov med låg och hög koncentration enligt följande beskrivning; 

lågt prov i duplikat, högt prov i duplikat, lågt prov i duplikat. Koncentrationen fritt β-hCG i 

de två första låga proven var 2.796 internationella enheter per liter (IE/L) respektive 2.866 

IE/L vilket gav ett medelvärde på 2.831 IE/L. Detta medelvärde utgjorde baslinjen i 

smittöverföringstestet. Nästkommande duplikat med högt prov gav koncentrationerna 329.3 

IE/L och 335.2 IE/L och  ett medelvärde på 332.25 IE/L. Koncentrationerna för de slutliga två 

låga proven blev 2.976 IE/L och 2.942 IE/L och detta gav medelvärdet 2.959 IE/L. Differens 

mellan baslinje och medelvärde för lågt prov blev 0.128. Kvoten av differens mellan baslinje 

och medelvärdet för lågt prov dividerat med medelkoncentration gav en smittöverföringsrisk 

på 0.04%. 

4.2.3. Mellanliggande precision (inter-assay) 

Låg och hög kontroll analyserades i fyra replikat per kontroll vid fem tillfällen under en 

veckas tid, vilket totalt utgjorde tjugo analyser för varje kontroll. Total Mv, total SD och total 

CV redovisas i tabell 3. Erhållet total CV jämfördes med BRAHMS angivna CV för 

mellanliggande precision (21). 
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Tabell 3. Beräknat total medelvärde (Mv), total standardavvikelse (SD) samt total variationskoefficient (CV) för 

låg respektive hög kontroll analyserade i fyra replikat per kontroll vid fem tillfällen för beräkning av 

mellanliggande precision.  

Total värde Mv SD CV Min Max 

Låg 82.1 1.61 1.96 78.7 84.8 

Hög 479 11.1 2.33 459 502 

      

 

4.2.4. Inomserieprecision (intra-assay) 

Två olika serumprov analyserades i serie om tio repetitioner. Mv, SD och CV beräknades för 

respektive serie. Erhållna CV-resultat jämfördes med Brahms angivna värden för 

inomserieprecisionen på CV ≤ 3%, se tabell 4. 

 

Tabell 4. Medelvärde (Mv), standardavvikelse (SD), variationskoefficient (CV), minimivärde (Min) samt 

maxvärde (Max) för inomserieprecision (intra-assay) utförd på två skilda serumprover. Mv, SD, Min och Max 

anges i ng/mL och CV i %. 

 Serumprov 1 

n = 10 

Serumprov 2 

n = 10 

Mv 116 138 
SD 4.48 3.93 
CV  3.87 2.85 
Min 108 132 
Max 120 144 
 

 

4.2.5. Jämförelse med metodprincipen RIA 

Sju av de åtta patientproverna (U1-U7) analyserades på KRYPTOR compact PLUS för 

jämförelse med Uppsalas analysresultat med RIA-metod. Samtliga analysresultat 

omvandlades från nanogram per milliliter (ng/mL) till nanomol per liter (nmol/L) med hjälp 

av omvandlingsfaktor 1 ng/mL = 0,0204 nmol/L (21). För att möjliggöra jämförelse mellan 

Ryhov och Uppsala, multiplicerades cut off-värdet för CGA-analys på KRYPTOR compact 

PLUS, som var satt till 102 ng/mL, med ovan nämnda omvandlingsfaktor. Cut off-värdet i 

nmol/L för analysresultat på KRYPTOR compact PLUS blev 2.1 nmol/L. Cut off för RIA-

metoden i Uppsala var 3.0 nmol/L.  Analysresultaten redovisas i tabell 5. 
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Tabell 5. Jämförelse av analysresultat mellan patientprover (U1-U7) analyserade på KRYPTOR compact PLUS 

på Länsjukhuset Ryhovs i Jönköping (i ng/mL och nmol/L) med Uppsalas akademiska sjukhus 

Radioimmunoassay (RIA) metod (i nmol/L) samt kontroll av instrumentets automatisk spädningsförmåga med 

patientprov (U8). Markerad linje mellan prov U3 och U4 visar cut off-värdet 3.0 nmol/l för Uppsala och 2.0 

nmol/L. 

Provnummer Resultat Ryhov 
ng/mL 

Resultat Ryhov 
nmol/L 

Resultat Uppsala 
nmol/L 

U1 28.2 0.6 1.8 
U2 44.0 0.9 2.5 
U3 49.4 1.0 2.8                  negativt 
U4 54.5 1.1 3.6                  positivt 
U5 381 7.8 8.4 
U6 319 6.5 12.4 
U7 31.1 0.7 16.2 
U8* 12070 246 245 

*Högt prov med spädning, ej med i jämförelse mellan Ryhov/Uppsala 

 

4.2.6. Jämförelse med samma metodprincip 

Fjorton prover (S1-S14) från Sahlgrenska universitetssjukhuset analyserades på KRYPTOR 

compact PLUS på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Samma cut-off, på 102 ng/mL gäller för 

båda Ryhov och Sahlgrenska. Analysresultaten redovisas i tabell 6. 

 

Tabell 6. Jämförelse mellan analysresultat av patientprover (S1-S14) på Länsjukhuset Ryhov i Jönköping med 

Sahlgrenska universitetssjukhuset (i ng/mL) analyserade på KRYPTOR compact PLUS. Markerad linje visar cut 

off-värdet på 102 ng/mL. 
Provnummer Resultat Ryhov 

ng/mL 
Resultat Sahlgrenska 
ng/mL 

S1 30.0 22.0 
S2 41.3 38.0 
S3 43.5 43.2 
S4 66.0 50.0 
S5 64.5 61.4 
S6 86.4 80.7                                 negativt 
S7 110 102                                  positivt 
S8 150 138 
S9 153 138 
S10 168 150 
S11 197 173 
S12 456 287 
S13 404 383 
S14 1603 1370 
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5. Diskussion 

Studiens syfte var att redogöra för och jämföra kliniskt biokemiska analysmetoder för 

chromogranin A i plasma och serum genom fördjupad litteraturgenomgång. I samband med 

detta gjordes en metodverifiering för analys av chromogranin A med KRYPTOR compact 

PLUS på klinisk kemi på Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköping län.  

 

Inledningsvis gjordes fördjupad litteraturgenomgång där vetenskapliga artiklars metoddel 

studerades för att få svar på syftets frågeställningar. Därefter utfördes verifiering och 

utvärdering av CGA-analys med KRYPTOR compact PLUS.  

5.1. Fördjupad litteraturgenomgång 

5.1.1. Metoddiskussion 

Sökningar hade kunnat utökas genom färre exkluderingar samt sökning i fler relevanta 

databaser såsom Medline och SveMed+, men eftersom studien inte utgjordes av någon 

fullskalig systematisk litteraturstudie, gjordes dessa begränsningar för att arbetet inte skulle 

bli för stort. 

 

Valet av sökord och användandet av filterfunktion i PubMed ringade in område och syfte väl, 

men gav otillräckligt antal artiklar vilka kompletterades med ovan nämnd manuell sökning. 

Andra sökord såsom “biochemistry”, “neuroendocrine tumors” med flera, gav inte någon 

förbättrad precision av sökningen. Vår upprättade granskningsmall, se bilaga 1, gav ett bra 

stöd vid granskningen av artiklarnas metoddelar. Det bör dock poängteras att besvarande av 

variabler ibland krävde utvidgad granskning av resultat- och diskussionsdelar. 

Artikelförfattarna hänvisade oftare till produktblad och tidigare utförda studier än att i detalj 

beskriva metodologisk gång och därför fick deras referat stå till svars vid granskning. 

Användandet av flera variabler, såsom variationskoefficient och standard diskuterades, men 

då information om dessa var bristfälliga eller saknades helt togs de inte med i granskningen. 

Kvarstående variabler täckte väl in syfte och frågeställningar. Åttio procent av de granskade 

artiklarna kunde härledas till Europa, 12% till USA samt resterande 8 % till Asien. 

5.1.2. Resultatdiskussion 

De funna analysmetoderna för CGA speglade utvecklingen inom forskningsvärlden men 

visade inget om hur det ser ut i rutinverksamhet. Baserat på iakttagelser under studiens 
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laborativa del, kan det med försiktighet antydas att flera av metoderna även används utanför 

forskningsramarna. 

5.1.3. Jämförelse av metodprinciper för analys av CGA 

Fördjupad litteraturgenomgång resulterade i metoderna RIA, IRMA, ELISA och KRYPTOR. 

Av dessa fyra metoder var IRMA mest frekvent förekommande. Det framkom att RIA var den 

första kliniskt kemiskt upprättade CGA-analysen (12).  IRMA kan sägas vara en variant av 

RIA då båda använder sig av radioaktivt 125I för detektering av CGA-koncentration. Då RIA 

är en kompetitiv analysmetod sitter 125I på CGA-antigenet som “tävlar” med CGA i provet, 

medan 125I i IRMA är konjugerad till en av de två ingående CGA-antikropparna, vilket gör 

IRMA till en icke kompetitiv sandwichmetod (26). Gemensamt för de båda metoderna är 

förekomst av fast fas och att analysen sker i rör. Skillnaden består i att för RIA är fast fas 

cellulosakopplad kanin IgG-antikropp riktad mot kanin CGA-antikropp i utfällningsteknik (se 

figur RIA) medan för IRMA innebär fast fas CGA-antikroppar coatade till provrör. 

KRYPTOR och ELISA använder 96-brunnars mikrotiterplattor i sina analyser. I ELISA är 

brunnarna coatade med icke enzymkonjugerade polyklonala anti-CGA antikroppar medan 

KRYPTORS mikrotiterbrunnar inte är coatade. EDs RIA och DAKOS ELISA använder 

polyklonala antikroppar, se bilaga 1 och 3, (45). Cisbios IRMA och BRAHMS KRYPTOR 

innefattar monoklonala antikroppar (21,39).  

 

CGA-molekylens struktur varierar beroende på vilka av kroppens neuroendokrina celler som 

producerar den (8). Molekylen proteolyseras lätt till fragment på grund av sin känslighet för 

endoproteaser (7,8).  Polyklonala antikroppar har förmågan att binda in till flera epitop på 

samma molekyl. Dessa borde kunna binda till flera CGA-fragment eftersom de är riktade mot 

flera olika epitoper på en intakt CGA-molekyl. Monoklonal antikropp binder specifikt till en 

och samma epitop vilket kan ge falskt låga CGA- värden eftersom vissa peptiderivat inte 

sammanfaller med de specifikt riktade aminosyrasekvenserna på den från början intakta 

CGA- molekylen (52,53).  

 

KRYPTOR och ELISA skiljer sig från RIA och IRMA då de inte baseras på radioaktiv 

metod, med detta uppnår man förbättrad miljösäkerhet för personal som utför analyserna samt 

vad gäller avfallshantering. Ytterligare en fördel är metodernas korta analystid till skillnad 

från RIA och IRMA. Vid cancer är behandling i ett tidigt skede av största vikt och många 

gånger avgörande för överlevnad. Diagnostiken kring NET är ofta fördröjd på grund av att 

symtom saknas eller är diffusa. CGA-analys är en del i denna diagnostik och framför allt RIA 
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och IRMA kräver lång analystid.  ELISA och framför allt KRYPTOR, vars analystid endast 

uppgår till cirka 30 minuter, ger en avsevärd förbättring vad gäller svarstid i jämförelse med 

övriga metoder. För patienten innebär denna utveckling snabbare diagnos och bättre 

behandlingsmöjlighet (54).  

 

Studier visar att CGA-nivån är högre i plasma än i serum. En anledning till detta kan vara att 

fritt Ca2+ finns i serum och kan binda till CGA som då aggregerar och orsakar falskt låga 

värden (13, 14). I de 28 granskade studierna användes serum i 51.7%, plasma i 34.5% samt 

både plasma och serum i 13.8% av fallen. Användandet av serum som analysmaterial är 

därför förvirrande med tanke på kalciumets påverkan på CGA- molekylen. 

 

Provmängden varierade från 8 till 200 mikroliter där KRYPTOR är den metod som kräver 

lägst provmängd. Det bör nämnas att KRYPTORs nya CGA- kit (21)  har en provmängd på 

14 mikroliter vilket fortfarande ligger lägst. Den låga provmängden möjliggör samkörning av 

flera analyser på samma prov. Det finns flera svårigheter med att jämföra olika metoders 

analyssvar samt jämförelse av analytisk sensitivitet på grund av att olika metoderna använder 

olika mätenhet.  

Ingen golden standard har kunnat fastställas utifrån vår fördjupade litteraturgenomgång. Flera 

studier som stötts på i samband med granskningen påtalar betydelsen av att en gemensam 

internationell standard för analys av CGA upprättas (18,26). 

 

5.2. Metodverifiering 

Verifiering gjordes efter beslutet om att börja analysera CGA på Länsjukhuset Ryhov med 

anledning av uttryckt önskemål från kliniker. Under våren samlades prov in i samband med 

provtagning för CGA-analys i regionen. Prov samlas i litium-heparinrör eftersom analysen i 

skrivandets stund analyseras med RIA i Uppsala. När det nya instrumentet, KRYPTOR 

compact PLUS var på plats, framkom det att prov taget i litium-heparinrör inte gick att 

använda. Insamlingen fick istället göras i serumrör. Detta krävde en skriftlig patientförfrågan, 

se bilaga 2, där ett extra rör togs i samband med provtagning för CGA-analys. Tyvärr glömdes 

många gånger det extra serumröret bort vid provtagningen, troligtvis till följd av hög 

arbetsbelastning. Sammanlagt samlades det in 19 patientprover för jämförelse med annan 

metod. Av dessa analyserades endast åtta prov varav sex gick att använda för jämförelse. 

Bortfallet berodde på otillgängliga resultat från Uppsala. Om insamling initialt skett i rätt rör 
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samt inte glömts bort skulle fler prov kunnat tas med i verifieringen. För att uppnå en 

tillförlitlig verifiering ansågs antalet prover var för lågt. Därför gjordes en kompletterande 

jämförelse med tillgängliga prover och analysresultat från Sahlgrenska universitetssjukhusets 

laboratorium i Göteborg som använder sig av KRYPTOR för CGA-analys i rutin. På grund av 

begränsad mängd CGA-reagens kunde endast 14 av 30 prover från Sahlgrenska analyseras 

vilket även här resulterade i ett för lågt antal prover. Om samtliga Sahlgrenska prover 

analyserats hade underlaget för verifiering varit mer tillförlitligt. Nästa motgång utgjordes av 

diverse problem med instrumentet, vilket resulterade i att verifieringen inte kom igång som 

planerat, utan blev försenad med flera veckor. Slutligen byttes instrumentet ut mot ett nytt.  

 

5.2.1. Smittöverföring mellan prover (carry over) 

Smittöverföringstestet resulterade i en smittöverföringsrisk mellan prover på 0.04%. Ett prov 

med en CGA-koncentration på 1500 ng/mL skulle innebära en smittöverföring på 0.6 ng/mL. 

Efterföljande prov kan få falskt positivt värde om det har en CGA-koncentration nära cut off-

värdet. Smittöverföringsrisk mellan prover anses liten, men erhålls ett analysresultat vid cut- 

off- värdet bör prov analyseras om.  

 

5.2.2. Mellanliggande precision (inter-assay) 

Mellanliggande precision utförd på låg och hög kontroll gav ett total CV på 1.96% respektive 

2.33%. Detta jämfördes med från BRAHMS (21)  angivna värden på CV ≤ 8% för båda 

kontrollerna. Erhållna total CV ligger väl inom företagets angivna värden och därmed anses 

mellanliggande precision vara god. Det hade varit önskvärt att göra mellanliggande precision 

med patientprov med anledning av att de av BRAHMS angivna värden är baserade på 

patientprov vilket vore mer representativt. 

 

5.2.3. Inomserieprecision (intra-assay) 

Inomliggande precisions första serie gav ett CV på 3.87%. BRAHMS angivna värde på CV ≤ 

3% vilket innebär ett för högt erhållet värde. Därför gjordes precisionen om med annat prov. 

Den andra seriens CV blev 2.85% och hamnade därmed inom ramen för godkänd nivå. För att 

kunna utföra repeterande mätningar på samma prov med KRYPTOR compact PLUS krävdes 

unik providentitet för varje mätning vilket vidare krävde uppdelning av prov. Detta krävde en 

portionering av prov i flera rör. Optimalt hade varit om instrumentet mätt från ett och samma 

rör alternativt att prov delats upp i tio rör.  Första serieprovet delades upp i tre rör på grund av 



26 

 

begränsad provmängd, medan den andra seriens prov delades upp i fem rör. Orsaken till större 

variation mellan angivet CV och första seriens CV-resultat kan ha berott på fler avbrott i 

analysen på grund av etikettbyten. Den andra serien krävde endast ett etikettbyte. 

 

5.2.4. Jämförelse med metodprincipen RIA 

Jämförelse mellan Uppsalas RIA-metod och Ryhovs Kryptor resulterade i sex användbara 

prover vilket är ett mycket tveksamt underlag för verifiering och statistisk beräkning. Trots 

tillgång till något fler prover saknades tillgång till analysresultat från Uppsala. Det som gick 

att utläsa var att fem av sex provresultat stämde överens vad gäller respektive metods cut- off. 

Anledningen till varför det sjätte provet avvek gick inte att utläsa.   

 

5.2.5. Jämförelse med samma metodprincip 

Vid jämförelse med samma metod sågs en differens mellan analysresultat med KRYPTOR på 

Ryhov och Sahlgrenska. Differensen blev 17.6% i genomsnitt, vilket var oväntat eftersom 

båda laboratorier använde samma kit och instrument. Skillnaden kan bero på tid som förflutit 

mellan provtagning och analys på Ryhov samt flera upptiningar där emellan. 

 

Av intresse hade varit att ta reda på vilka metoder för CGA-analys som används inom 

rutinverksamhet i Sverige. Då CGA-molekylens funktion fortfarande inte är helt klarlagd är 

även detta ett intressant forskningsområde. Otydlighet kring vilken provtyp som är lämpligast 

för analys av CGA är ett inte helt utrett område för oss eftersom studier motsäger varandra.  
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6. Slutsatser 

Baserat på fördjupad litteraturgenomgång dras slutsatsen att fyra immunologiska metoder för 

analys av chromogranin A i plasma och serum dominerar inom forskningsvärlden, men 

däremot kan ingen golden standard fastställas. Utveckling har gått från radioaktiv manuell till 

icke- radioaktiv automatiserad analysmetod med en kraftigt förkortad analystid. 

Metodverifieringen, för chromogranin A analys med KRYPTOR, visade god mellanliggande- 

respektive inomserieprecision. Det otillräckliga provunderlaget i jämförelse med annan 

analysmetod samt med samma metod på annat laboratorium resulterade i låg reliabilitet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Granskningsmall 

Nr Artikel Metod Produktkit Antikropp Biologiskt 
material 

Provmängd Mätenhet Tidsåtgång Analytisk 
Sensitivitet 

A Secretion of chromogranin A by 
peptide-producing endocrine 
neoplasms 

RIA - löslig fas, 
dubbla ak, jämvikt 
radioimmuno assay 

Egenupprättad metod; 
framtagna tracer och 
standarder efter 
tidigare utförda studier 

Framgår ej Plasma  Upp till 150 
µL 

ng/mL  Framgår ej 

B A new human chromogranin `A´ 
immunoradiometric assay for 
the diagnoses of 
neuroendocrine tumours 

IRMA CgA-RIA CT Cisbio 
international 

2 monoklonala antikroppar 
mot humant CgA sekvens145-
197 och 198-245, den sista 
märkt med iodine-125 

Plasma 50 µL ng/mL Inkubering 
20 h  

1,5 ng/mL  

C A panel of 11 region-specific 
radioimmunoassays for 
measurements of human 
chromogranin A 

In house RIA 
competative. peptider 
ur CgA molekylen 
syntetiserades för 
användning som 
tracer 

Egenupprättad metod; 
Egensyntetiserade 
CgA-fragment och 
CgA- molekyl 
samt märkning med 125I 

Egenproducerad polyklonal ak 
rabbit anti - CgA.  
Goat anti - rabbit IgG kopplad 
till en fast fas (Decanting 
suspension 3, Pharmacia 
Biotec)   
 

Plasma Framgår ej nmol/L Inkubering 3 
dygn 

Framgår ej 

D Chromogranin A: Is it a useful 
marker of neuroendocrine 
tumors 

ELISA 
 

DAKO CgA ELISA kit Polyklonala antikroppar 
riktade mot epitop bestående 
av ett 23 kDa C-terminalt 
framgment på humant CgA, 
den sista konjugerad med 
peroxidas 

Plasma Framgår ej U/L 2.5 h  2 U/L 

E Comparison of chromogranin A 
(CgA) levels in serum and 
plasma (EDTA2 K) and the 
respective reference ranges in 
healthy males 

IRMA 
 

CgA-RIA CT Cisbio 
international 

2 monoklonala antikroppar 
mot humant CgA sekvens145-
197 och 198-245, den sista 
märkt med iodine-125 

Serum 50 µL ng/mL Inkubering 
20 h  

1,5 ng/mL 
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Nr Artikel Metod Produktkit Antikropp Biologiskt 

material 
Provmängd Mätenhet Tidsåtgång Sensitivitet 

F Automated two-site 
immunoflurescent assay for 
the measurement of serum 
chromogranin A 

KRYPTOR, 
BRAHMS 
automated 
immunoassay 
(TRACE) 

BRAHMS 
chromogranin A 
KRYPTOR 

Anti-CgA monoklonala antikroppar 
konjugerade med kryptat och XL 
665 

Serum 8 µL µg/L 
(=ng/mL) 

29 min 6,24 ng/mL 

 Automated two-site 
immunoflurescent assay for 
the measurement of serum 
chromogranin A 

IRMA CgA-RIA CT 
Cisbio 
international 

2 monoklonala antikroppar mot 
humant CgA sekvens145-197 och 
198-245, den sista märkt med 
iodine-125 

Serum och 
plasma 

50 µL ng/mL Inkubering 
20h 

1,5 ng/mL 
 

G Plasma chromogranin A is a 
marker of death in elderly 
patients presenting with 
symtoms of heart failure 

RIA, In-house 
immunoassay 

In-house 
immunoassay 
 

screen testA: monoklonal antikropp 
mot epitop 340-348 CgA fragment. 
Total CgA i plasma: monospecifiv 
RIA (samma ak som ovan?) 

Plasma Framgår ej pmol/L Framgår ej Framgår ej 

H Clinical significance of blood 
chromogranin A measurement 
in 
neuroendocrine tumours 

ELISA DAKO CgA 
ELISA kit 

Polyklonala antikroppar riktade mot 
epitop bestående av ett 23 kDa C-
terminalt framgment på humant 
CgA, den sista konjugerad med 
peroxidas 

Plasma Framgår ej U/L 2,5 h 2 U/L 

I An analysis of the biochemical 
diagnosis 
of 66 pheochromocytomas 

IRMA CgA-RIA CT 
Cisbio 
international 

2 monoklonala antikroppar mot 
humant CgA sekvens145-197 och 
198-245, den sista märkt med 
iodine-125 

Serum 50 µL ng/mL Inkubering 
20h 

1,5 ng/mL 
 

K A comparison between three 
commercial kits for 
chromogranin A  
measurements 

IRMA CgA-RIA CT 
Cisbio 
international 

2 monoklonala antikroppar mot 
humant CgA sekvens145-197 och 
198-245, den sista märkt med 
iodine-125 

Plasma 50 µL ng/mL Inkubering 
20h 

1.5 ng/mL 

  ELISA DAKO Polyklonala antikroppar riktade mot 
epitop bestående av ett 23 kDa C-
terminalt framgment på humant 
CgA, den sista konjugerad med 
peroxidas 

Plasma Framgår ej U/L 2,5 h 2 U/L 
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  RIA Eurodiagnostica Kaninantiserum mot human CgA 
Anti kanin-IgG kopplad till 
cellulosapartiklar 

Plasma 50 µL nmol/L Inkubering 
20 -24h + 
30-60 min 

0,35 nmol/L 

 

 
nr Artikel Metod Produktkit Antikropp Biologiskt 

material 
Provmängd Mätenhet Tidsåtgång Analytisk 

Sensitivitet 
L Is the combination of chromogranin A and 

pancreatic polypeptide serum determinations of 
interest in the diagnosis and follow-up of 
gastro-entero-pancreatic neuroendocrine 
tumors 

IRMA CgA-RIA CT Cisbio 
international 

2 monoklonala antikroppar 
mot humant CgA 
sekvens145-197 och 198-
245, den sista märkt med 
iodine-125 

Serum 50 µL ng/mL 
(i artikel 
µg/L) 

Inkubering  
20h 

1,5 ng/mL 
 

M Choice of tumour markers in patients with 
neuroendocrine tumours is dependent on the 
histological grade a marker studie of 
chromogranin A , neuron specific enolase, 
prograstin-releasing peptid and cytoceratin 
fragments 

IRMA CgA-RIA CT Cisbio 
international 

2 monoklonala antikroppar 
mot humant CgA 
sekvens145-197 och 198-
245, den sista märkt med 
iodine-125 

Serum  50 µL ng/mL Inkubering  
20h 

1,5 ng/mL 
 

N Plasma chromogranin A: Clinical implications in 
patients with castrate resistant prostate cancer 
receiving docetaxel chemotherapy 

ELISA YK070 Human 
Chromogranin A EIA kit 
(Yanaihara Institute Inc, 
Shizuoka, Japan) 

Koatad med goat anti-
rabbit IgG, 
Rabbit anti-human CgA 
(344-374) 
antibody 
 

Plasma (och 
saliv) 

25 µL pmol/mL 16-20 h+2,5 
h 

Framgår ej 

O Neuroendocrine Serum Tumour Markers in 
Hormone-Resistant Prostate Cancer 

IRMA CgA-RIA CT Cisbio 
international 

2 monoklonala antikroppar 
mot humant CgA 
sekvens145-197 och 198-
245, den sista märkt med 
iodine-125 

Serum  50 µL ng/mL Inkubering 
20h 

1,5 ng/mL 
 

P Neuroendocrine and cytokeratin serum 
markers as prognostic determinants of small 
cell lung cancer 

IRMA CgA-RIA CT Cisbio 
international 

2 monoklonala antikroppar 
mot humant CgA 
sekvens145-197 och 198-
245, den sista märkt med 
iodine-125 

Serum  50 µL ng/mL Inkubering  
20h 

1,5 ng/mL 
 

Q Serum chromogranin-A in advanced prostate 
cancer 

IRMA CgA-RIA CT Cisbio 
international 

2 monoklonala antikroppar 
mot humant CgA 
sekvens145-197 och 198-
245, den sista märkt med 
iodine-125 

Serum  50 µL ng/mL Inkubering 
20h 

1,5 ng/mL 
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nr Artikel Metod Produktkit Antikropp Biologiskt 
material 

Provmängd Mätenhet Tidsåtgång Analytisk 
Sensitivitet 

R An elevated progastrin-
releasing peptide level in 
patients with well-
differentiated 
neuroendocrine tumours 
indicates a primary tumour 
in the lung and predicts a 
shorter survival 

IRMA CgA-RIA CT 
Cisbio 
international 

2 monoklonala 
antikroppar mot 
humant CgA 
sekvens145-197 
och 198-245, den 
sista märkt med 
iodine-125 

Serum  50 µL ng/mL Inkubering  
20h 

1,5 ng/mL 
 

S Tumour markers for 
prediction of survival and 
monitoring of remission in 
small cell lung cancer 

RIA -double antibody competative 
radioimmunoassay 

Framgår ej Framgår ej Serum Framgår ej mg/L  Framgår ej  
(vanligtvis 
24 - 36 h) 

1,5 mg/L 

T Low Accuracy of Tumor 
Markers for Diagnosing 
Pancreatic Neuroendocrine 
Tumors in Multiple 
Endocrine Neoplasia Type 
1 Patients 

IRMA CgA-RIA CT 
Cisbio 
international 

2 monoklonala 
antikroppar mot 
humant CgA 
sekvens145-197 
och 198-245, den 
sista märkt med 
iodine-125 

Serum/plasma 
(framgår ej vilket 
man analyserat 
på) 

Framgår ej i 
artikel. kitet 
anger 50 µL 

ng/mL Inkubering 
20 h 

1,5 ng/mL 

V Biological variation of 
neuroendocrine tumor 
markers chromogranin A 
and neuron-specific 
enolase 

KRYPTOR, BRAHMS automated 
immunoassay 

(TRACE) 

BRAHMS 
chromogranin A 
KRYPTOR 

Anti-CgA 
monoklonala 
antikroppar 
konjugerade med 
kryptat och XL 665 

Serum 8 µL µg/L 
(=ng/mL) 

29 min 6,24 ng/mL 

X Diagnostic Accuracy of 
Chromogranin A and 
Calcitonin Precursors 
Measurements for the 
Discrimination of Ectopic 
ACTH Secretion from 
Cushing’s Disease 

ICMA - Immunochemiluminometric 
assy- analys som bygger på 
TRACE- samma som kryptor - 
Homogeneous immunoflourescent 
assay 

Analys utförd på 
Mayo, 
Rochester MN. 
In House. 

Anti humant CgA 
mouse monoclonal 
antibodies 

Serum 0,5 mL ng/mL Framgår ej 5 ng/mL 
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nr Artikel Metod Produktkit Antikropp Biologiskt 
material 

Provmängd Mätenhet Tidsåtgång Analytisk 
Sensitivitet 

Y Neuroendocrine Tumor Markers 
and Enterochromaffin-Like Cell 
Hyper/Dysplasia in Type 1 Diabetes 

RIA competetive Egenupprättad metod. 
Tracer: Humant CgA 
från patienter med 
feokromocytom 

Polyklonala ak mot human 
CgA 

Serum 50 µL ng/mL Framgår ej  
(vanligtvis 24 
- 36 h) 

1,6 ng/mL 

Z Development of an ELISA for the 
detection of serum chromogranin A 
(CgA) in prostate and non-
neuroendocrine carcinomas 

ELISA Egenupprättad metod För coatning av brunnar: 
DAKO polyklonala anti-CgA 
ak  
för detektion: DAKO HRP-
konjugerad monoklonal anti-
CgA ak 

Serum 20 µL ng/mL 4 h  5 ng/mL 

Å Development of a microplate assay 
for serum chromogranin A (CgA): 
establishment of normal reference 
values and detection of elevated 
CgA in malignant diseases. 

ELISA 
 

Egenupprättad metod För coatning av brunnar: 
polyklonala anti-CgA ak 
För detektion: HRP-
konjugerade monoklonala 
anti-CgA ak 

Serum 50 µL ng/mL 4 h 5 ng/mL 

Ä Comparation of the automated 
Kryptor chromogranin A assay with 
the DAKO ELISA 

ELISA DAKO CgA ELISA kit Polyklonala antikroppar 
riktade mot epitop bestående 
av ett 23 kDa C-terminalt 
framgment på humant CgA, 
den sista konjugerad med 
peroxidas 

Plasma Framgår ej U/L 2,5 h 2 U/L 

  KRYPTOR, 
BRAHMS 
automated 
immunoassay 
(TRACE)  

BRAHMS 
chromogranin A 
KRYPTOR 

Monoklonala Anti CgA ak 
konjugerade med kryptat och 
XL 665 

Serum 
/plasma 

8 µL ng/mL 29 min 6,24 ng/mL 
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Bilaga 2 Patientförfrågan 

 

 

Hej! 

 

Vi är två biomedicinska analytikerstudenter från Hälsohögskolan i Jönköping som gör vårt 

examensarbete på klinisk kemi, Ryhov. 

 

Vårt arbete består av att verifiera analys av chromogranin A på ett nyinköpt instrument. Idag 

skickas alla beställningar på chromogranin A till kemilaboratoriet i Uppsala. Tanken är att 

analysen fortsättningsvis ska utföras på Ryhov.  

 

Vi vänder oss till dig som redan ska ta blodprov för analys av chromogranin A och undrar om 

du kan tänka dig att ställa upp och lämna ett extra blodprovsrör till vår studie?  

 

Det extra blodprovsröret kommer att avidentifieras, vilket innebär att de inte går att spåra 

tillbaks till givaren. Ditt beställda chromogranin A- svar kommer inte att påverkas, eftersom 

det ordinarie röret skickas enligt gällande rutiner till Uppsala för analys.  

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Elinore Hall och Tanja Nijemcevic 

Biomedicinska analytikerstudenter 

 

 

 

 

 

Jag __________________________________________ ger mitt medgivande till att ett extra 

rör blod tas till ovanstående examenstudie.  
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Bilaga 3 Eurodiagnostica 
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