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Abstract 

Haemoglobin A1c is, beside glucose, the most requested analysis for diagnosis of diabetes due 

to its ability to predict diseases that occur due high blood sugar levels. The analysis has 

limitations when haemoglobin variants are present, as they may cause false low or high 

results.  

In this study, we used whole blood from routine requested haemoglobin A1c samples for 

screening for haemoglobin variants with Capillarys 3 TERA. The samples with haemoglobin 

variants were then analysed with Cobas c501, Roche and Afinion, Alere for comparison of the 

methods.  

The aim of this study was to investigate the presence of haemoglobin variants in the county of 

Uppsala by screening over 3000 haemoglobin A1c samples. Samples with known haemoglobin 

variant were analysed as above to compare the results with those found in our county to study 

the possibility to identify the haemoglobin variants with Capillarys 3 TERA. 

The presence of haemoglobin variants in the county of Uppsala was approximately 0.5 %. 

Correlation between Cobas c501 and Capillarys 3 TERA was strong for samples with 

haemoglobin F (r = 0.988) and for the samples with haemoglobin variants the correlation 

coefficient was 0.94. The correlation coefficient between Afinion and Capillarys 3 TERA for 

samples with haemoglobin F was 0.987 and for the haemoglobin variant 0.937. 

The presence of haemoglobin variants in the county of Uppsala is still low. Capillarys 3 

TERA is capable to separate the most common variants and despite the good correlation every 

haemoglobin variant needs to be handled separately and the results should be answered with a 

comment that there is a possibility that the haemoglobin variant results in an incorrect result. 
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Introduktion 

Diabetes mellitus beskrivs som en epidemi då det är ett kraftigt ökande folkhälsoproblem. 

Ungefär 422 miljoner människor uppskattas ha diabetes enligt världshälsoorganisationen 

(WHO). I Sverige är ca 3–4 % av befolkningen diabetiker. 

 Diabetes finns i två olika typer, typ 1 och typ 2. Typ 1 är en ärftlig, autoimmun sjukdom som 

vanligen debuterar innan 40 års ålder. Vid diabetes typ 1 skadas betacellerna i pankreas till 

följd av den autoimmuna sjukdomseffekten och insulin kan inte längre produceras. Denna 

form av diabetes är mycket allvarlig och behandlingen utgörs utöver kostreglering alltid av 

insulinbehandling, vanligen med hjälp av injektioner av insulin. Den ökade andelen diabetiker 

är relaterat till livsstilen, tillgången till mat kombinerat med mindre fysisk aktivitet har gjort 

diabetes typ 2 allt vanligare. Ungefär 90 % av alla diabetiker i världen har diabetes typ 2. Vid 

diabetes typ 2 är insulinproduktionen för låg och cellerna har blivit mindre känsliga för 

insulin, så kallad insulinresistens. Detta beror oftast på övervikt (bukfetma) i kombination 

med låg grad av fysisk aktivitet. Sjukdomen är vanligare hos äldre. Behandlingen är först och 

främst en ändring av kosthållningen med minskad mängd kolhydrater men också i form av 

daglig aktivitet. Vid övervikt rekommenderas viktnedgång.  

Gemensamt för båda diabetes typerna är vikten av en adekvat behandling och uppföljning. 

Obehandlad diabetes kan på sikt leda till mycket svåra följdsjukdomar och en förtidig död. 

Följdsjukdomar som kan ses är skador på kärl. Om skadorna finns i de stora blodkärlen, 

makroangiopati kan de leda till kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke. Förändringar i små kärl 

(kapillärer, arterioler och venoler), mikroangiopati beror på att det uppstår kärlskador till följd 

av den höga glukoskoncentrationen. Symtom uppkommer då från bland annat ögon, njurar 

och nerver. Ögonskador, diabetsretinopati beror på att kärlen i ögats näthinna har skadats och 

ger en svullnad och blödningar. Detta kan ge nedsatt syn och patienten kan till slut bli blind. 

Vid njurskador, diabetesnefropati försämras njurarnas funktion succesivt under en längre tid. 



Detta kan leda till kronisk njursvikt och behov av dialys eller njurtransplantation. Även 

skador på nerver kan drabba personer med höga glukosvärden under lång tid. 

Diabetesneuropati innebär att små nervtrådar förstörs av högt blodglukos. Först och främst 

drabbas de längre nervtrådarna som går ner till benen. Symtom som uppkommer kan antingen 

vara känselnedsättning eller funktionsnedsättning hos musklerna. I svårare fall kan även inre 

organ drabbas och symtomen kan då innefatta yrsel, illamående, kräkningar och svårigheter 

att tömma urinblåsan. Svårläkta bensår kan också uppkomma på grund av 

cirkulationsnedsättning och känselbortfall.  

 Följdsjukdomar är något som oftare uppkommer i samband med en långt framskriden och 

dåligt behandlad diabetes. Kontinuerlig uppföljning av behandlingen är därför mycket viktig. 

För att bedöma behandlingseffekten vid diabetes kan flera olika analyser utföras. Analyserna 

ger lite olika information men en sammanvägning av de olika resultaten kan ge en indikation 

på behandlingseffekten. Fasteglukos är en användbar analys för hur glukosvärdet ligger just 

vid analystillfället dock ger enbart denna analys inte någon information om hur blodglukosen 

varit under en längre tid. Ett alternativ är därför att utföra hemoglobin A1c (HbA1c) analys som 

ett mått på långtidssockret. När glukos kommer ut i blodbanan sker en icke enzymatisk 

reaktion i erytrocyterna mellan hemoglobinmolekylens (Hb) N-terminala valin i beta kedjan 

och glukosen, vilket leder till bildning av HbA1c. Detta är en två stegs reaktion där sista steget 

är en irreversibel reaktion. Därav är HbA1c en långtidsmarkör för glukosnivån i blodet. 

Genom att mäta HbA1c fås en bild av hur patientens glukosvärde i medeltal varit de senaste 2–

3 månaderna. 

Glykerat hemoglobin har inte alltid varit det bästa sättet att diagnostisera och monitorera 

diabetes på grund av att det inte har funnits möjlighet att jämföra olika analysmetoder med 

varandra. Sedan standardiseringen av analysen och uträttandet av referensmetoden har HbA1c 



blivit en av de mest använda analyserna för diabetesdiagnostik och uppföljning av behandling 

(Little et al 2011). 

Analysen av HbA1c har dock vissa begränsningar då den inte visat sig lika tillförlitlig för 

analys av alla typer av hemoglobinmolekyler som finns presenterade i befolkningen (Little 

och Robets 2009). Normalt sett har en person mest av HbA1 som utgör cirka 97 % av totala 

Hb i erytrocyten. HbA1 består av 2 stycken α kedjor och 2 β kedjor där det är den glykerade 

β-kedjan som detekteras vid analys av HbA1c. Små mängder av varianten HbA2 och fetalt Hb, 

HbF (hemoglobin typen som främst finns hos foster) kan även ses hos normala friska 

människor. I HbA2 finns inga β-kedjor utan denna typ består istället utav 2 stycken δ-kedjor 

och 2 α-kedjor. HbF (2α, 2γ) försvinner under barnets tidiga levnadsår men kan ses i låga 

koncentrationer hos vuxna och gravida.  

Det finns tusentals olika Hb-varianter världen över. Yusuke skriver i en artikel att ”Trots de 

flesta varianter är kliniskt tysta kan vissa ge en biokemisk avvikelse som ger falsk låga eller 

höga HbA1c värden beroende på Hb-variant och metod” (Takeda, Kawanami, 

Utsunomiya 2016). Några av de mest vanligaste Hb-varianterna är HbS, HbE och HbD. 

Samtliga varianter uppkommer genom att det sker ett utbyte av en nukleotid i β-

globulingenen. Vilken nukleotid som byts ut och i vilken position är olika för alla varianterna 

och hur mutationen påverkar hemoglobinet. HbS är den vanligaste varianten i världen därefter 

HbE och HbD (Rohlfing et al 2016). HbS är vanlig i Afrika och Östra Saudiarabien och ger 

upphov till sjukdomen sickelcellanemi när varianten finns som homozygot. Studier visar att 

det finns svårigheter att analysera HbA1c när diabetiker har denna form av Hb (Takeda, 

Kawanami, Utsunomiya 2016). Även HbE som är vanligast i sydöstra Asien och HbD som 

finns i Punjab regionen i Indien ger felaktiga analysresultat beroende på metod (Little et al 

2008). 



Andelen Hb-variationer i Sverige varierar beroende på vart i landet man befinner sig. I 

Uppsala län anses ca 1 av 200 prover vara en variant medan det i Malmö är ca 5–10 % Hb-

varianter enligt Benny Larsson vid klinisk kemi i Malmö. Detta har troligen sin förklaring i 

den invandring som sker in i landet. Antal varianter kommer successivt att öka runt om i 

Sverige och detta kräver att laboratorierna ser över sina analysmetoder och sina svarsrutiner 

då en Hb-variant påträffas.  

På Klinisk kemi i Uppsala analyseras ca 60 000 HbA1c prover årligen med en immunologisk 

metod. Valideringen av en ny metod är redan påbörjad och denna rapport är en del av denna 

validering (Rollborn et al 2016). 

Till studien användes tre olika analysmetoder kapillär elektrofores, en immunologisk metod 

och ett patientnära instrument för analys av HbA1c. 

 Syftet var att kartlägga förekomsten av olika Hb-varianter i Uppsala län. Liknande studier har 

gjorts i andra länder där målet har varit att få en bild av utbredningen av variationer (Reeve et 

al 2015). Studien innefattade även att analysera Hb-varianter på olika analysplattformar och 

studera eventuella skillnader i HbA1c värden vid närvaro av Hb-variant. Stabilitetstest utfördes 

på de Hb-varianter som erhölls.  

De olika analysmetoderna utgjordes bland annat av kapillär elektrofores där Sebias Capillarys 

3 TERA (Sebia) användes. Detta instrument var även det som ingick i valideringen av ny 

metod på Klinisk Kemi och farmakologi Akademiska sjukhuset Uppsala med målsättningen 

att ersätta den immunologiska HbA1c metoden med en metod som även gav information om 

genetiska Hb-varianter. Capillarys 3 TERA analyserar helblod i K2 EDTA 

(Etylendiamintetraättiksyra) rör där instrumentet automatiskt hemolyserar och späder provet 

innan analys. I Capillarys 3 TERA finns 12 stycken kapillärer där separation av proteiner sker 

efter dess storlek och laddning. Enligt tillverkare klarar instrumentet av att analysera 70 

prover per timme. Detektion sker vid 415 nm och bearbetas av medföljande dataprogram 



Phoresis som ger svaret i mmol/mol och ett kromatogram. Initialt hade samtliga prover 

analyserats av Cobas c501 (Roche Diagnostics) som är en immunologisk metod. Monoklonala 

antikroppar binder β-kedjans N-terminal på HbA1c och genom att tillsätta en polyhaptener så 

binds resterande fria antikroppar. Dessa komplex kunde sedan mätas turbidimetriskt och 

detekteras vid 552 nm.  

Den tredje metoden utgjordes av ett patientnära instrument Afinion HbA1c (Alere) som är 

affinitets separation. Analys principen är att hemolyserat blod blandas med blåfärgat 

borsyrekonjugat som binder in till glykerat Hb. Lösningen går igenom ett membran där allt 

Hb fastnar och överskottet av konjugat tvättas bort. Reflektionsmätning bestämmer andelen 

glykerat Hb (blå) och totalt Hb (röd) genom mätning av färgintensiteten.  

 

Material och Metod 

Studiematerial 

Till studien användes patientprover från rutinverksamheten inom Uppsala län. Proverna 

utgjordes av HbA1c analyser där det fanns en diabetesdiagnos eller en diabetesfrågeställning. 

Venöst helblod i K2 EDTA rör användes till analysen. Under fyra veckors tid analyserades 

3233 prover. Prover med känd Hb-variant skickades från Klinisk Kemi, Malmö och från 

Örebro efter att dessa analyserats i den dagliga verksamheten.  

 

Etik 

Klinisk Kemi Akademiska sjukhuset har ett etiktillstånd (01–367) som gäller användandet av 

avidentifierade prover för metodkontroller och kvalitetskontroller.  

 



Metod 

Kartläggning av Hb-varianter inom Uppsala län 

Samtliga HbA1c prover tagna inom Uppsala län screenades för Hb-varianter med Capillarys 3 

TERA med tillhörande HbA1c kit (2515, Sebia). Metoden bygger på separation av 

proteinfraktioner genom dess laddning och storlek. Patientprover som inkom till 

provmottagningen analyserades initialt med immunologisk HbA1c metod på Cobas c501 och 

sedan på Capillarys 3 TERA prover med atypiska profiler på Capillarys 3 TERA sparades. 

Hb-variant och HbA1c värde noterades. 

 

Jämförelse mellan olika metoder 

 För att studera hur varianter kan påverka HbA1c värden analyserades alla prover med en 

atypisk profil på två olika instrument Cobas c501 samt Afinion. Cobas c501 är en 

immunoturbodimetrisk metod. Afinio är ett patientnära instrument. Testkassen (Afinion Alere 

HbA1c testkasett) innehåller en kapillär samt alla reagenser som behövs vid analysen. 

Kapillären fylls med 1,5 µl helblod från K2 EDTA rör. Sedan placeras testkasseten i 

analysinstrumentet och svar erhålls efter ca 3,5 min. Proverna med känd Hb-variant från 

Malmö och Örebro analyserades som ovan. 

 

Stabilitetsanalys av HbA1c med misstänkta Hb-varianter 

Studien innefattade även ett stabilitetstest av HbA1c där proverna med atypisk profil sparades i 

2–8°C upp till 5 dagar och därefter om analyserades dessa på samtliga 3 

instrumentplattformar inkluderade i studien. 

 



Identifiering av Hb-varianter 

Förmågan att identifiera kända Hb-varianter testades genom att analysera blodprover som var 

sedan tidigare typade för Hb-variant. Klinisk kemi Malmö skickade 26 stycken prover med 

Hb-variant varav 4 stycken var identifierade 2 HbS, Hb Lepore och en homozygot D. Klinisk 

kemi Örebro skickade 2 prover som identifierats till Hb Constant Spring och HbS. 2 stycken 

prover från Gävle varav en identifierats till HbE. 

Blodproverna från Malmö och Örebro analyserades med Capillarys 3 TERA dels för att se om 

analysen kan erhålla samma värde och atypiska profil som referens laboratoriet som skickat in 

proverna men även för att använda resultatet till att kunna identifiera de Hb-varianter som 

hittats inom Uppsala län. Identifiering utfördes även genom att jämföra resultat erhållna från 

Capillarys 3 TERA med tidigare utförda studier inom området där det fanns kromatogram för 

Hb-varianter (Herpol et al 2016). 

 

Statistik 

För bearbetning av data och uträkningar användes Excel 2016 (Microsoft Corporation). 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat 

Totalt analyserades 3233 prover på Capillarys 3 TERA för att upptäcka Hb-varianter genom 

att studera kromatogram. De proverna med en atypisk profil visas i figur 1 med en lila 

linjering. Dessa prover valdes ut för vidare analys i studien. Prover som är normala får en blå 

linjering och höga HbA1c prover får orange linjering. 

Hur ett kromatogram kan se ut för en diabetiker utan Hb-variant visas i figur 2. Provet är taget 

från en hög HbA1c kontroll. HbA1c toppen kommer först och ses som en blå topp vid ca 60 

sekunder på x-axeln följt av en grå topp med degraderat Hb. HbA0 ses som en hög rosa topp 

och är icke glykosylerad Hb följt av en gul topp som utgörs av HbA2.  

 

 

Figur 1. Visar hur kromatogram från Capillarys 3 TERA presenteras efter analysen. Normalt 

kromatogram får en blå linjering av topparna medan orange linjering tyder på ett högt HbA1c 

värde. En atypisk profil blir lila. 



 

Figur 2. Ett kromatogram från Capillarys 3 TERA. Bilden visar en hög kontroll för HbA1c 

och ses som den blå toppen längst åt vänster. Värdet beräknas av arean under toppen och 

anges i mmol/mol. Det grå mindre området visar degraderat Hb och den rosa toppen är HbA0 

som är icke glykosylerat Hb. Sista toppen (gul) är HbA2 och anses vara normalt i mindre 

mängder.  

 

Kartläggning av Hb-varianter inom Uppsala län 

Av 3233 HbA1c prover som analyserades på Capillarys 3 TERA visade 66 stycken på en 

atypisk profil. Utav dessa var 18 (0,5 %) prover troliga genetiska Hb-varianter. Prover 

innehållande HbF stod för 48 stycken av dessa 66 atypiska profiler. Där lägsta uppmätta värde 

på HbF var 0,3 mmol/mol och i figur 3 ses det högsta värde på 3,7 mmol /mol.   

 

 



 

Figur 3. Kromatogram från Capillarys 3 TERA med förhöjt HbF på 3,7 mmol/mol ses som en 

grå topp efter HbA0 toppen som är rosa.  

 

Korrelation mellan Capillarys 3 TERA och Cobas c501  

Totalt 66 stycken blodprover med atypisk profil analyserades både på Capillarys 3 TERA och 

Cobas c501. Ekvationen för korrelation av prover med HbF (48 stycken) mellan instrumenten 

blev Cobas c501 𝑦 = 0,9961 × Capillarys 3 TERA 𝑥 − 1,7479 ; R2= 0,9763. Figur 4 visar 

jämförelsen mellan de två metoderna i en Bland Altman plot där Capillarys 3 TERA värden 

ses på x-axeln och differensen mellan Capillarys 3 TERA och Cobas c501 på Y-axeln. 

Andelen prover med troliga Hb-varianter var 18 stycken. I beräkningarna utelämnades två 

prover då dessa saknar HbA1c värde från Capillarys 3 TERA relaterat till Hb-varianten. 

Korrelation mellan instrumenten ges av ekvationen Cobas c501 𝑦 = 1,111 ×

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑦𝑠 3 𝑇𝐸𝑅𝐴 𝑥 − 7,4055; 𝑅2 = 0,8836. Jämförelsen mellan metoderna ses i figur 5 

där Capillarys 3 TERA värden ses på x axeln och Cobas c501 på y – axeln. 



 

Figur 4. HbA1c värden (mmol/mol) för prover innehållande HbF. Korrelationen mellan 

Capillarys 3 TERA och Cobas c501 (A). Bland Altman plot (B) med Capillarys 3 TERA x-

axeln och differens på y-axeln. Här ses även Equalis kvalitetsmål för HbA1c som är ±3 

mmol/mol vid 37 mmol/mol och ±5 mmol/mol vid 85 mmol/mol. 

 

 

 

Figur 5. HbA1c värden för prover med okänd Hb-variant (mmol/mol) Korrelation mellan 

Capillarys 3 TERA och Cobas c501 (C). Bland Altman plot (D) med Capillarys 3 TERA x-

axeln och differensen på y axeln. Här ses även Equalis kvalitetsmål för HbA1c som är ±3 

mmol/mol vid 37 mmol/mol och ±5 mmol/mol vid 85 mmol/mol. 

 



Korrelation mellan metoderna studerades även för de genetiska varianter som kom från andra 

laboratorier. Ett prov har uteslutits då det inte gav något värde på Cobas c501 på grund av 

atypiskt kromatogram relaterat till en genetisk variant. Resultatet ses i ekvationen Cobas c501 

𝑦 = 0,7714 ×𝐶𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑦𝑠 3 𝑇𝐸𝑅𝐴 𝑥 + 7,33; R2= 0,6626. Jämförelsen ses i en Bland Altman 

plot i figur 6. 

 

 

Figur 6. HbA1c värden för prover med Hb-variant (mmol/mol). Korrelation Capillarys 3 

TERA och Cobas c501 (E). Bland Altman plot (F) med Capillarys 3 TERA på x-axeln och 

differens mellan metoderna på y-axeln. Här ses även Equalis kvalitetsmål för HbA1c som är 

±3 mmol/mol vid 37 mmol/mol och ±5 mmol/mol vid 85 mmol/mol. 

 

 

 

 

 

 



Korrelation mellan Capillarys 3 TERA och Afinion, Alere 

Samtliga 66 prover med atypisk profil analyserades på Afinion. Prover innehållande HbF 

beräknades separat och ett prov utelämnades från beräkningarna då detta saknar svar från 

Afinion relaterat till mänskligt fel. Korrelation mellan Capillarys 3 TERA och Afinion 

utgjordes av ekvationen Afinion 𝑦 = 1,0134 × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑦𝑠 3 𝑇𝐸𝑅𝐴 𝑥 − 1,259 ; 𝑅2= 0,9747. 

Jämförelsen mellan metoderna för prover innehållande HbF ses i en Bland Altman plot figur 

7. Där referens metoden finns på x-axeln och differensen mellan metoderna på y-axeln.  

 

Figur 7. HbA1c värden (mmol/mol) för prover med HbF. Korrelation mellan Capillarys 3 

TERA och Afinion (G). Bland Altman plot (H) där referensmetoden är på x-axeln och 

differens på y-axeln. Här ses även Equalis kvalitetsmål för HbA1c som är ±3 mmol/mol vid 37 

mmol/mol och ±5 mmol/mol vid 85 mmol/mol. 

 

Hb-Varianterna utgjorde av 18 prover och två svar utelämnades ur beräkningar då de saknade 

svar från Capillarys 3 TERA relaterat till misstänkt Hb-variant. Korrelationen mellan 

metoderna visas av ekvationen Afinion 𝑦 = 0,8622 ×𝐶𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑦𝑠 3 𝑇𝐸𝑅𝐴 𝑥 + 2,9304 ; 𝑅2=

0,8786.  Jämförelsen ses i en Bland Altman plot i figur 8, där referens metoden finns på x-

axeln och differensen mellan metoderna på y-axeln. 



 

Figur 8. HbA1c värden (mmol/mol)för prover med okänd Hb-variant. Korrelation mellan 

Capillarys 3 TERA och Afinion (I). Bland Altman plot (J) där referens metoden finns på x-

axeln och differens på y-axeln. Här ses även Equalis kvalitetsmål för HbA1c som är ±3 

mmol/mol vid 37 mmol/mol och ±5 mmol/mol vid 85 mmol/mol. 

 

Korrelationen mellan Capillarys 3 TERA och Afinion utfördes även med de prover där 

genetisk variant redan var känd. Resultatet ges av ekvationen Afinion 𝑌 = 0,6773 ×

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑦𝑠 3 𝑇𝐸𝑅𝐴 𝑥 + 12,135; R2= 0,6923. Jämförelsen mellan metoderna ses i en Bland 

Altman plot i figur 9. 

 

 

 



 

Figur 9. HbA1c värden (mmol/mol) för prover med känd Hb-variant. Korrelation mellan 

Capillarys 3 TERA och Afinion (K). Bland Altman plot (B) där referens metoden är på x-

axeln och differens på y-axeln. Här ses även Equalis kvalitetsmål för HbA1c som är ±3 

mmol/mol vid 37 mmol/mol och ±5 mmol/mol vid 85 mmol/mol. 

 

Stabilitetsanalys av HbA1c med icke verifierade Hb-varianter 

Stabilitetstest utfördes på samtliga prover som visat på atypisk profil. Sammanlagt sparades 

66 prover i kylskåp + 4C i 5 dagar. Proverna analyserades på 3 instrument Capillarys 3 

TERA, Cobas c501 och Afinion dag 1 och sedan dag 5. Proverna delades upp i prover med 

HbF och prover med ej verifierade Hb-varianter. Prover analyserade med Cobas c501 gav en 

skillnad i medelvärde mellan dag 1 och 5 för prover innehållande HbF på 0,15 mmol/mol och 

för prover med icke verifierad Hb-variant på 0,44 mmol/mol. Capillarys 3 TERA gav en 

skillnad i medelvärde för prover innehållande HbF på 0,38 mmol/mol och för prover med en 

icke verifierad Hb-variant på 0,13 mmol/mol. Afinion gav skillnad i medelvärde för prover 

innehållande HbF på 0,06 mmol/mol och för prover med Hb-variant på 0,40 mmol/mol.  

Av de 48 prover med HbF som analyserades om dag 5 så blev 10 stycken normala, ingen 

atypisk profil, efter andra analysen varav en hade en HbF på 2,2 mmol/mol vid analysdag 1. 



Två prover med Hb-varianter fick normala kromatogram efter 5 dagar. Dessa hade en mindre 

topp på ca 0,5 % av totala Hb vid en migrationstid på 280 sekunder.  

 

Identifiering av Hb-varianter 

Samtliga HbA1c prover som skickades från laboratorier utanför länet analyserades på de 3 

ovannämnda instrument. Av totalt 30 blodprover med Hb-variant blev 7 stycken prover 

normala, ingen atypisk profil, vid analys i Capillarys 3 TERA. Identifiering av Hb-varianterna 

i Uppsala län utfördes genom att jämföra dessa med Hb-varianter med känd migrationstid. 

Till detta användes prover från Malmö där det fanns ett prov med känd HbS. Till studien 

användes även Sebias produktbeskrivning där migrationstider för de vanligaste Hb-varianter 

fanns och en artikel (M Herpol et al 2016). Av sammanlagt 48 atypiska profiler kunde enbart 

5 stycken typas efter migrationstid.  

Migrationstid för de prover med HbS från Malmö var ca 212 sek. Figur 10 visar ett prov med 

HbS från ett prov som inkom från Klinisk kemi Malmö och figur 11 visar ett prov med trolig 

HbS som påträffades inom Uppsala län. Totalt påträffades 3 stycken prover med HbS. Ett 

prov med eventuell HbD, figur 12. I figur 13 ses ett prov med eventuell HbE som är typad 

efter migrationstid från en artikel (M Herpol et al 2016) HbE har en migrationstid på ca 225 

sekunder.  



 

Figur 10. Ett kromatogram från Capillarys 3 TERA. Grå hög topp visar ett prov med 

verifierad HbS från Malmö migrationstid på 212 sek. Även i zonen för degraderat Hb finns en 

topp närvarande och ett förhöjt HbF. 

 

 

Figur 11. Ett kromatogram från Capillarys 3 TERA. Visar ett prov med icke verifierad HbS 

som hög grå topp. Provet taget inom Uppsala län. 

 



 

Figur 12. Ett kromatogram från Capillarys 3 TERA. Visar ett prov innehållande HbD. Ses 

som en hög grå topp. 

 

 

Figur 13. Ett kromatogram från Capillarys 3 TERA. Visar ett prov med migrationstid förenlig 

med HbE (grå topp). 

 



Av 48 prover typades 5 medan 3 stycken visar tydligt prov med misstänkt Hb-variant men 

dessa kunde däremot inte identifieras. 11 prover med atypisk profil hamnar under kategorin 

mindre atypi då dessa visar mindre toppar ca 0,3 % - 5 % av totala Hb vid migrationstid 255 – 

285 sek.  Figur 14 visar en förskjuten HbA1c topp och avsaknad av HbA1c värde. Däremot 

erhölls HbA1c värde på både Cobas c501 och Afinion. I figur 15 ses ett prov med Hb-variant 

som inte kunnat identifieras. Klinisk kemi Malmö skickade prover där ett var homozygot för 

HbD och ett prov innehöll Hb Lepore dessa ses i figur 16 och figur 17.  

 

 

Figur 14. Ett kromatogram från Capillarys 3 TERA. Visar ett prov med icke verifierad Hb-

variant där HbA1c toppen är förskjuten och värdet för HbA1c därför inte kan beräknas av 

Capillarys 3 TERA. 

 



 

Figur 15. Ett kromatogram från Capillarys 3 TERA. Visar ett prov med icke verifierad Hb-

variant inom Uppsala län. Från vänster en liten grå topp sedan blå topp för HbA1c och åter en 

större grå topp.  

 

Figur 16. Ett kromatogram från Capillarys 3 TERA. Visar ett prov med verifierad HbDD från 

Klinisk kemi Malmö. 

 



 

Figur 17. Ett kromatogram från Capillarys 3 TERA. Visar ett prov med verifierad Hb Lepore 

från klinisk kemi Malmö.  

 

Diskussion 

Den internationella standardiseringen av HbA1c som utfördes av International Federation of 

Clinical Chemists (IFCC) innebar att HbA1c värdet ges ut i mmol/ mol. Standardiseringen 

betyder att analysen blev mer användbar då analysen kan spåras till referensmetoden och 

skillnaderna mellan olika HbA1c metoder bör minska i förhållande till att det finns ett antal 

olika kalibreringar. Sedan januari 2014 används HbA1c i Sverige för att diagnostisera diabetes.  

Antalet diabetiker ökar i världen men i Sverige förefaller ökningen att ha avstannat. Dock ses 

nya utmaningar när det gäller analysen av HbA1c på grund av det ökade antalet Hb-varianter. 

Hemoglobinopatier och genetiska varianter av Hb har alltid funnits i världen dock i mindre 

utsträckning i Sverige. Att diagnostisera diabetes och erhålla en adekvat behandling är mycket 

viktigt för att bromsa upp alla följdsjukdomar diabetes kan ge (Shamoon H et al 1993). En bra 

behandling med uppföljning är dock svårt att ge om HbA1c värden inte är tillförlitliga. Detta 



problem uppkommer när det finns andra Hb-varianter i patientens erytrocyter än det som 

analysen bygger på. Dessa stör analysen i mer eller mindre utsträckning bland annat genom 

att korta ner erytrocytens livslängd. Den kortare erytrocytlivslängden leder till lägre HbA1c 

resultat vilket i sin tur innebär att en diabetes diagnos missas. Hur avvikande svaret blir är 

beroende på vilken metod som används och typen av Hb-variant. 

Det ökande antalet diabetiker i världen i kombination med den ökade invandring in i landet 

som diskuteras i tidigare studier (J.M Old 2007) kommer resultera i att många laboratorier 

behöver se över sina analyser av HbA1c. Översyn bör inkludera en diskussion om tolkning av 

svar när det gäller värden där Hb-variant finns närvarande och hur slutsvar presenteras för 

behandlande läkare.  

Capillarys 3 TERA är en bra metod att använda vid analys HbA1c då metoden upptäcker Hb-

varianter och ger då en varning om att erhållet svar kan ha påverkats av den Hb-variant som 

upptäckts. Detta har även bekräftats i tidigare studier där två metoder jämförts och resultatet 

visar att Capillarys 3 TERA klarar av de hårda precisionskraven som ställs på analyser av 

HbA1c (M Herpol et al 2016). Capillarys 3 TERA vaggar samtliga prover, hemolyserar och 

späder dom automatiskt jämfört med tidigare använd metod där proverna var tvungna att 

blandas noggrant på provrörsvagga innan analys och sedan korkas av. Arbetet på Cobas c501 

var tvunget att planeras så att proverna inte blev ståendes i instrumentet för länge. Detta 

skiljer sig från Capillarys 3 TERA där proverna matas in i instrumentet i de K2 EDTA rör som 

de anländer i till provmottagningen vilket förenklar provhanteringen. Andra fördelar är att 

instrumentet har en hög analyskapacitet och analyserar ca 70 prover i timmen. 

Analysen kräver inga patientförberedelser i form av fasta som P-glukos kräver. Glukos störs 

även av kortsiktiga kost ändringar och av stress vilket inte är fallet med HbA1c. Analysen 

reflekterar även följdsjukdomar väl där det visat ett samband mellan mikroangiopati och 

HbA1c värden (T Higgins et al 2013). 



Alla tre metoderna i detta arbete har olika analys principer för HbA1c då Cobas c501 

detekterar HbA1c med antikroppar som binder till alla β-kedjors N-terminal som är glykerade 

men även Hb-varianter som har epitoper som är identiska till HbA1c. Detta ger ett HbA1c 

värde som inte går att lita på. Även det patientnära instrumentet Afinion som använder sig av 

boronat affinitets test kan inte ge ett helt säkert svar på HbA1c med närvaro av en Hb-variant. 

Afinion har en begränsad kapacitet då ett prov tar ca 3, 5 min att analysera och det krävs 

förhållandevis mycket personaltid per prov. Instrumentet är ursprungligen tänkt som 

patientnära instrument i t.ex. primärvården men kan med fördel användas som en backup till 

Capillarys 3 TERA då detta instrument ej kunnat analysera HbA1c under förutsättning att 

antalet prover per dag inte blir alltför många.  

Kartläggningen av Hb-varianter inom Uppsala län visade på 18 prover med misstänkt Hb-

variant av 3233 HbA1c prover. Detta stämmer väl överens med den tidigare uppskattade 

andelen på 0,5 %. Av de 18 prover med misstänkta Hb-varianter kunde 8 prover ses som en 

trolig Hb-variant medan 11 prover förblev oidentifierade mindre Hb-varianter. Dessa hade en 

migrations tid från 255 upp till 285 och topparna var mindre än för de andra tydliga Hb-

varianter. I vissa fall misstänks dessa mindre atypiska kunna vara degraderade prover. Dock 

är detta enbart spekulationer då det inte kunnat bevisas. I de fall där Capillarys 3 TERA ej 

kunde analysera provet med trolig förklaring i förekomsten av Hb-variant kunde dock det 

patientnära instrumentet användas och ett svar erhållas. Fördelen är att Capillarys 3 TERA då 

kan ge svar på att Hb-variant finns närvarande och svaret från Afinion kan erhållas men tolkas 

med viss försiktighet och svaras ut med kommentar. Dessa patienter med Hb-varianter oavsett 

analysmetod kommer behöva följa sin diabetes med andra metoder som P-glukos eller 

fruktosamin (J Reeve et al 2014). 

I studien där metoderna jämfördes med varandra gav Capillarys 3 TERA ett högre medelvärde 

på prover med HbF än Cobas c501 och Afinion. Cobas c501 hade lägre värden med ett medel 



på 41,1 mmol/mol och Capillarys 3 TERA 43,0 mmol/mol, Afinion hade ett medelvärde på 

42,4 mmol /mol. Den medelvärdesskillnad som finns anses ändå acceptabelt då antalet prover 

var få. 

Jämförelsen mellan Cobas c501 och Capillarys 3 TERA visar en överenstämmelse för prover 

med HbF dock ses vissa enstaka skillnader. Ett prov visade en skillnad på 12 mmol/mol dock 

var HbA1c värdet för patienten högt oavsett skillnaden. Det viktigaste är att studera skillnader 

som uppkommer nära beslutsgränsen då det kan vara avgörande för diagnosen. För de 

misstänkta Hb-varianterna ses även här ett samband men enstaka av Hb-varianterna har 

skillnader mellan sig. Ett prov av de ej verifierade visade på en skillnad på 11 mmol/mol 

mellan Cobas c501 och Capillarys 3 TERA. Det finns tidigare studier som visat att 

immunologiska metoder inte ger tillräckliga svar på HbA1c när genetiska Hb-varianter 

interfererar. Ett högre HbA1c värde noterades bland annat vid närvaro av HbS (NM Nasir et al 

2010). 

Jämförelsen mellan Capillarys 3 TERA och Afinion för prover med HbF visade god 

korrelation dock avvek ett värde med hela 15 mmol/mol där Afinion visade på det lägre 

värdet på 42 mmol/mol och Capillarys 3 TERA gav värdet 57 mmol/mol vilket är direkt 

avgörande för diagnos av diabetes då beslutsgränsen ligger på 42 mmol/mol. Korrelationen 

för icke verifierade Hb-varianter analyserade på Capillarys 3 TERA och Afinion gav en större 

spridning. Detta kan ses som en brist i studien att antalet varianter återfunna under studiens tid 

var för få att kunna ge en rättvis bild över jämförelsen. Det hade även varit värdefullt att 

kunna identifiera Hb-varianterna. Samtidigt så efterliknar det den framtida situationen med 

rutinprover med avvikande kromatogram som ej går att identifiera och då måste ändå ställning 

tas till hanteringen av HbA1c resultatet eller avsaknad av HbA1c resultat. 

Analys av de prover med Hb-varianter som kom från andra laboratorier gav en sämre 

korrelation mellan metoderna än de prover med Hb-varianter som återfanns inom Uppsala län. 



Detta kan ha sin förklaring i att de prover som skickades var prover med mer ovanliga Hb-

varianter än de som återfanns inom Uppsala län. Detta kommer troligen att ändras med åren 

och dessa varianter kommer med tiden även återfinnas inom Uppsala.  

Studien gav en god korrelation mellan instrumenten och övergången från Cobas c501 till 

Capillarys 3 TERA kommer ge en säkrare diabetes diagnostik i framtiden då instrumentet kan 

identifiera Hb-varianter. Antalet prover med Hb-varianter inom länet är fortfarande lågt 

jämfört med andra delar i landet men det kommer successivt ske en ökning. Fördelen med att 

använda en metod som ger ett kromatogram är att vi nu kan upptäcka Hb-varianter och genom 

det ge en mer korrekt diagnos som i sin tur leder till adekvat behandling så risken för tidiga 

följdsjukdomar minskar.  

Dock kräver analysmetoden mer kunskap än den immunologiska för att kunna tolka 

kromatogram och kunna ta ställning till svaren. Metoden har börjat användas under studiets 

gång och vid dagsläget analyseras samtliga prover med Hb-varianter och de prover med 

förhöjd HbF om på Capillarys 3 TERA och om inget svar erhålles så analyseras provet på 

backup instrumentet Afinion. Prover med icke verifierad Hb-variant svaras HbA1c ut med 

kommentar om förekomst av en Hb variant misstänks. 

Handhavandemässigt så är själva analysen väldigt enkel att utföra då vi undviker alla extra 

steg som fanns i den tidigare använda metoden. Det finns utrymme att undersöka behovet av 

två instrument på avdelning för att kunna utöka med andra analyser på instrumentet men även 

för att kunna handskas med både planerade och oplanerade driftstopp. Då HbA1c prover i 

dagsläget ligger på ca 200 / dag kan det övervägas att koppla ett instrument till den 

automatiserade banan som finns på Klinisk kemi. Detta skulle underlätta arbetet på 

Kromatografi laboratoriet ytterligare. Det som talar för ett bankopplat instrument är att focus 

på HbA1c i diabetesvården ökar successivt vilket skulle kunna leda till krav om snabbare 

svarstider inklusive analys av prover under helger och nätter. Det är svårt att tillgodose om 



instrumentet står på kromatografilaboratoriet.  Ett bankopplat instrument kommer i så fall 

bara analysera HbA1c och inga andra analyter. Detta beror på att byte mellan metoder kräver 

buffertbyten som tar flera minuter. Däremot ha det fristående instrumentet som backup om det 

uppstår problem med det bankopplade instrumentet. 

Studien i sin helhet gav svar på den ursprungliga frågeställningen. Prover med Hb-varianter är 

fortfarande få i förhållande till andra delar av landet men eftersom det förväntas en ökning så 

är valideringen och bytet till en metod som kan separera Hb-varianter en stor fördel. Det ger 

oss en säkrare diabetes diagnostik och uppföljning som på sikt ger oss minskade 

vårdkostnader och patienter som mår bättre.  
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