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ABSTRACT 

 

Carbohydrate-deficient transferrin (CDT) is a biomarker for excessive and long-running 

intake of alcohol. It is a form of transferrin called disialotransferrin that under normal 

circumstances is <2 % of total transferrin in human blood. An increase is seen when alcohol 

consumption exceeds 450 g per week. CDT is analyzed in serum using high performance 

liquid chromatography (HPLC) and UV/VIS detection. The purpose of this study was to 

investigate if an “in routine” method could be improved by switching columns. With ion 

exchange chromatography transferrin glycoforms are separated and quantified. The 

carbohydrate-deficient transferrin glycoforms have an isoelectric point between 5,7-5,9 that 

depends on the number of sialic acids on the molecule. With the use of a salt gradient and pH 

above the isoelectric point the glycoforms can be separated depending on their affinity to the 

stationary phase. Batches with patient and control serum was first analyzed on the routine 

column Source 15Q PE and then on the alternative column Reprospher 200 SAX 5µm. 

Student’s t-test showed that the two methods’ results correlated but were significantly 

different. A Bland-Altman plot illustrated differences between the two columns. High and low 

control serum values from Reprospher were lower than the accepted interval. In this study 

Reprospher’s stationary phase seemed to be affected to such an extent that stabile retention 

time, better resolution, and stabile values could not be achieved and because the information 

about the column was lacking an attempt to regenerate the column was not conducted. 
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INTRODUKTION 

 

Carbohydrate deficient transferrin (CDT) är en biomarkör för hög och långvarig 

alkoholkonsumtion och används i utredningar av alkoholvanor. Analyten mäts i serum med 

high performance liquid chromatography (HPLC) och UV/VIS-detektor. CDT är en 

kolhydratfattig form av den järntransporterande molekylen transferrin. Transferrin är ett 

glykoprotein som syntetiseras främst i levern av hepatocyter (leverceller) men även i andra 

organ av andra celler, såsom av endotelceller i kapillärer i hjärnan och ependymalceller i 

plexus choroideus (hjärnventriklar) samt i bröstkörtlar vid laktation [1]. Koncentrationen av 

transferrin i serum ligger normalt mellan 2,0-2,5 g/L och ökar vid järnbrist, järnbristanemi 

och graviditet, och sjunker vid tillstånd som hemokromatos, akut inflammation och 

leversjukdom [1]. 

 

De kolhydratfattiga transferrinformerna är disialotransferrin, monosialotransferrin och 

asialotransferrin. Övriga former är trisialotransferrin, tetrasialotransferrin, 

pentasialotransferrin och hexasialotransferrin, varav tetrasialotransferrin är den som utgör 

största andelen transferrin i blodet (~80 %) [2]. Det är den procentuella andelen 

disialotransferrin av totalt transferrin som utgör provets CDT-värde, då det är denna form som 

främst ökar vid hög och långvarig alkoholkonsumtion. Mono- och asialotransferrin kan också 

öka [2]. Ett CDT-värde på >2 % tyder på en konsumtion av alkohol som per vecka 

överskrider 450 g alkohol, vilket motsvarar ett dagligt intag av en vinflaska eller 3-4 burkar 

starköl1. 

 

                                                
1 Pousette-Backlund, Christina. 2013. Varför är CDT-värdet förhöjt? Transportstyrelsen. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/Trafikmedicin/trafikmedicinskanyheter/Varfor-ar-
CDT-vardet-forhojt-/ (Hämtad 2018-03-19) 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/Trafikmedicin/trafikmedicinskanyheter/Varfor-ar-CDT-vardet-forhojt-/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/Trafikmedicin/trafikmedicinskanyheter/Varfor-ar-CDT-vardet-forhojt-/
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Onormala CDT-värden kan bero på ett antal orsaker: levercirros, ovanliga genetiska varianter 

av transferrin, alkoholmissbruk, biliär cirros, eller anorexia [3]. De små skillnader som kan 

ses på grund av ålder, kön, etnicitet och body mass index (BMI) är försumbara [4]. Medfödda 

glykolyseringsstörningar orsakar höga CDT-värden, dock är prevalensen för sådana medfödda 

sjukdomar låg och patienten har ofta kännedom om sjukdomen sedan barndomen [3, 4]. För 

patienter med levercirros eller annan leverabnormalitet försvåras eller omöjliggörs 

beräkningen av CDT-värdet på grund av interferenser orsakade av leverförändringarna [3, 5]. 

Ovanliga genetiska varianter av transferrin är ytterligare en faktor som kan komplicera 

beräkningen av resultatet [2]. Extra transferrinformer kan, beroende på genotyp, eventuellt 

försämra separationen. Den vanligaste genotypen i Europa är C1 med en prevalens på 75 % 

[3]. Hemolys eller höga nivåer av bilirubin kan orsaka viss störning men detta kan kringgås 

[2]. 

 

De olika transferrinformerna kallas för glykoformer. Dessa glykoformer innehåller 

kolhydratkedjor med 1-3 negativt laddade sialinsyror bundna till vardera av kedjornas avslut.  

Antalet negativt laddade sialinsyror och antalet bundna järn (0-2) påverkar 

transferrinmolekylens laddning [1]. Transferrin, som är ett protein, består av negativt och 

positivt laddade grupper där antalet av respektive grupp avgör proteinets nettoladdning. 

Eftersom antalet sialinsyror påverkar laddningen kan detta användas för att skilja formerna åt. 

 

CDT kan analyseras med en mängd olika metoder och utöver HPLC används bland annat 

kapillärelektrofores [6, 7]. Oavsett metod rapporteras inte resultatet i absoluta mängder 

eftersom mängden transferrin varierar mellan individer och påverkas av tidigare nämnda 

tillstånd och det medför därför svårigheter att ange ett referensintervall baserat på absoluta 

mängder [2]. Det mest lämpliga sättet är att ange CDT i area-% av totalt transferrin, men 
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metoderna kan skilja sig åt inte bara i resultat utan även i referensintervall och för att 

standardisera analysen har International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine (IFCC) föreslagit en referensmetod som tillämpar separation med på HPLC [2]. 

 

HPLC är en väletablerad vätskekromatografisk metod för att separera ämnen i ett prov och 

kan användas både vid kvantitativ och kvalitativ analys, men även preparativt. Vid 

vätskekromatografisk separation används en mobil fas, vars sammansättning kan varierar över 

tid, som transporterar provet genom en kolonn fylld med en stationär fas i vilken analyterna 

retarderas olika länge beroende på dess affinitet till den stationära fasen. Den mobila fasens 

uppgift är att konkurrera med den stationära fasen och eluera analyterna. Ordningen, i vilken 

analyterna i provet eluerar, avgörs av dess affinitet till den stationära fasen samt vad 

mobilfasen består av. Den genomsnittliga tid det tar för en typ av molekyl att passera 

kolonnen och detekteras kallas retentionstid2. 

 

Beroende på antalet sialinsyror interagerar transferrinmolekylen olika starkt med den 

stationära fasen. Genom att använda jonbyteskromatografi kan de enskilda glykoformerna 

separeras och kvantifieras [2, 8]. Jonbyteskromatografi baseras på attraktionen mellan lösta 

joner i provet och den laddade stationärfasen2. De kolhydratfattiga transferrinmolekylerna har 

en isoelektrisk punkt mellan 5,7-5,9, vilket betyder att vid det specifika pH-värdet är 

molekylens nettoladdning noll. Tetrasialotransferrin har isoelektrisk punk 5,4, vilket leder till 

att vid pH 5,4 är tetrasialotransferrinmolekylens nettoladdning noll. Genom att använda en 

mobilfas som har pH-värde över den isoelektriska punkten blir molekylen negativt laddad3. 

När detta kombineras med en kolonn vars stationära fas är positivt laddad (en så kallad 

anjonbytare) attraheras de negativa transferrinmolekylerna elektrostatiskt till stationärfasen2. 

                                                
2 Harris, Daniel C. 2016. Quantitative Chemical Analysis. 9. uppl. New York: W. H. Freeman and 

Company. 
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För att eluera analyterna kan mobilfasens pH eller jonstyrka förändras. I den här studien 

introduceras stegvis mobilfas med ökad jonstyrka (mobilfas som innehåller ökad mängd 

NaCl), där Cl-joner konkurrerar med analyterna om bindningsplatserna på stationärfasen, 

vilket leder till att analyterna släpper stationärfasen och elueras ut3. Den med lägst negativ 

laddning/högst isoelektrisk punk elueras först. 

 

Den vanligaste stationära fasen består av sfäriska kiselpartiklar i olika storlekar med porer 

stora nog för analyten att penetrera. Partiklarna är bärare av kovalent bundna föreningar som 

analyten interagerar med. Analyter som består av stora molekyler, till exempel proteiner, 

analyseras bäst i kolonner vars stationära fas består av partiklar med stora porer så att 

molekylerna kan ta sig in i porerna och inte endast interagera på utsidan av partiklarna. 

Mindre partiklar ger snabbare jämvikt mellan mobilfas och stationärfas, vilket resulterar i 

snabbare eluering och effektivare kromatografering. Det eluerade provet åskådliggörs i en 

graf som visar detektorrespons som en funktion av retentionstiden. Detektion sker vanligtvis 

med UV/VIS spektrofotometer. Övriga detektionsformer förknippade med HPLC är till 

exempel fluorescens och masspektrometri3. 

 

På Laboratoriemedicin Västernorrland analyseras S-CDT med HPLC-teknik. I skrivande 

stund används en kolonn med 15 µm partikelstorlek som ger en analystid på 35 min med 

godtagbar separation mellan topparna. Syftet med studien var att med en alternativ kolonn 

undersöka om den befintliga metoden kunde förbättras. Målet var att göra en tidsbesparing 

utan kvalitetsförsämring. Skillnader i retentionstid och upplösning för disialotransferrintoppen 

samt korrelationen mellan provresultaten studerades och jämfördes mellan rutinkolonnen och 

den alternativa kolonnen. 

                                                
3 Harris, Daniel C. 2016. Quantitative Chemical Analysis. 9. uppl. New York: W. H. Freeman and 

Company. 
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MATERIAL OCH METOD 

 

Kemikalier 

Kemikalierna som användes till mobilfaserna var 2,2-bis(hydroxymetyl)-2,2´,2´´-

nitrilotrietanol (Thermo Fisher Scientific, USA), HCl och NaCl (VWR International AB, 

Sverige). Till FeNTA-lösningen användes nitrilotriacetat trinatriumsalt monohydrat (Sigma-

Aldrich, Sverige) och järn(III)klorid hexahydrat (Thermo Fisher Scientific, USA). Den 

fettutfällande lösningen bestod av natriumdextransulfat (Pharmacia Biotech) och 

kalciumklorid dihydrat (VWR International AB, Sverige). 

 

Provförberedelser 

Från centrifugerade serumrör hälldes serum av och förbereddes enligt metodbeskrivningen på 

Laboratoriemedicin Västernorrland Sundsvalls sjukhus4. Reagensen som användes bestod av 

lika delar fettutfällande lösning och järnmättande lösning. Den fettutfällande lösningen 

tillverkades enligt laboratoriets recept som baseras på det i en artikel av Helander et al. [8]. 

Lösningens slutliga koncentration var 10 g/L natriumdextransulfat och 0,5 mol/L 

kalciumklorid. För att järnmätta provet framställdes en FeNTA-lösning med 

slutkoncentrationen 10 mmol/L NTA och 10 mmol/L järn(III)klorid enligt laboratoriets 

rutiner. 

 

Av serumet pipetterades 200 µL till ett mikrocentrifugrör varpå 80 μL reagens tillsattes. 

Rören inkuberades sedan i 4 oC i 30-60 min innan de centrifugerades vid 3500 x g i 4 min. 

Därefter späddes supernatanten med ultrarent vatten med spädningsfaktor 2,5 i vialer. 

                                                
4 Metodbeskrivning CDT S- HPLC Shimadzu, Laboratoriemedicin Västernorrland. 
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Vialerna placerades sedan i instrumentets automatinjektor. Alternativt utfördes pipetteringen 

med hjälp av en pipetteringsrobot och då användes mikrotiterplatta (1 mL) istället för vialer. 

 

I denna studie analyserades totalt 140 patientprov och 22 kontroller fördelade i sex batcher. 

Batch 1 innehöll 23 patientprov, batch 2 innehöll 38 patientprov, batch 3 bestod av 19 

patientprov, batch 4 av 21 patientprov, batch 5 av 15 patientprov, och batch 6 bestod av 24 

patientprov. Varje batch analyserades först med rutinkolonnen och därefter med den 

alternativa kolonnen. 

 

Ingen etisk prövning krävdes eftersom resultaten hanterades i instrumentets mjukvara där 

LID-numret inte kunde kopplas till patienten och inga provresultat med tillhörande LID-

nummer presenterades i rapporten, därmed ansågs proverna avidentifierade. 

 

Låg och hög kontroll 

Kontrollmaterialet med lågt CDT-värde (1,031-1,323 %) var egentillverkat och bestod av 

serum från blodgivare. Serumet var blandat till en serumpool som frysts ner i provrör med 

400 µL i vardera rör. Det höga kontrollmaterialet poolades på samma sätt men bestod av 

patientserum med CDT-värde >2 % (3,469-4,344 %). Innan analys genomgick kontrollerna 

samma provförberedelser som patientproverna. Låg och hög kontroll analyserades först och 

sist i alla provbatcher. 

 

Mobilfas 

De fyra buffertarna som användes i denna studie framställdes enligt receptet av Helander et 

al. [8]. Buffertarnas slutkoncentrationer var för startbuffert A 10 mmol/L Bis-Tris med pH 

7.0, för eluent B och C 10 mmol/L Bis-Tris med pH 6.2 med tillsatt 0,1 mol/L NaCl i eluent 
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C, och för saltlösning D 2 mol/L NaCl istället för 0,5 mol/L som i receptet av Helander et al. 

[8]. Buffertarna tillsattes i kolonnen med flödeshastigheten 1 mL/min och enligt 

gradientprogrammet i tabell 1.  Mobilfaserna bereddes på nytt allteftersom de tog slut i och 

med laboratoriets rutinanvändning. 

 

Tabell 1.  Gradientprogram för separation av transferringlykoformer med high performance 

liquid chromatography (HPLC) med kolonnen Reprospher 200 SAX 5 µm. Här avläsas 

mobilfasens sammansättning vid bestämda tidpunkter.  

Tid (min) Startbuff. A (%) Gradient B (%) Gradient C (%) Saltlösn. D (%) 

0 100 0 0 0 

1 100 0 0 0 

1,01 0 100 0 0 

13,35 0 11,8 88,2 0 

13,36 0 0 0 100 

15,35 0 0 0 100 

15,36 100 0 0 0 

17,85 100 0 0 0 

 

 

Instrument 

Instrumentet som användes var HPLC Shimadzu Prominence (Shimadzu Corporations, Japan) 

med följande delar: Solvent Delivery Unit LC-20AD, Degasser DGU-20AS, Autosampler 

SIL-20AC, Column Oven CTO-20AC, och UV/VIS Detector SPD-20AV. Programvaran var 

LC Solutions (Shimadzu Corporations, Japan). Laboratoriets rutinkolonn var Source 15Q PE 

(GE Healthcare Life Sciences, USA) med 15 µm partikelstorlek som användes tillsammans 

med ett förfilter med diametern 4,6 mm och porstorlek 0,5 µm från VICI Jour (Schweiz). 

Samma typ av förfilter användes vid analys med den alternativa kolonnen Reprospher 200 

SAX 5 μm (Dr. Maisch GmbH, Tyskland). Reprospher 200 SAX hade ett ytterhölje av stål 

och var packad med kiselpartiklar. SAX står för strong anion exchange. 
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Regenerering av stationär fas 

För rutinkolonnen används ett rengöringsprogram cirka en gång i månaden för att regenerera 

kolonnen. En programcykel innefattar tillsättningen av 2 M NaCl, följt av vatten, följt av 1 M 

NaOH, följt av vatten, följt av 1 M HCl, följt av vatten, och slutligen 2 M NaCl. Lösningarna 

tillsattes i fem kolonnvolymer. Cykeln körs två gånger med omvänd flödesriktning och 

baseras på kolonnens medföljande instruktioner (Instructions 71-5017-93 AE), men med 

ändringen att istället för 1 M NaCl användes 2 M NaCl. 

 

För Reprospher 200 SAX 5 µm fanns inga rekommendationer för regenerering. Med 

kolonnen levererades varken ett “kit insert” eller specifikationer kring rengöring och därför 

utfördes inte regenerering under testets gång. 

 

Integrering av toppar 

Baslinjen som integrerade topparna började vid disialotransferrin, eller eventuell 

monosialotransferrintopp, och slutade efter hexasialotransferrin. Justeringar av baslinjen och 

toppintegreringen gjordes i instrumentets tillhörande programvara LC Solutions. Istället för 

att integrera alla toppar var för sig, som i rutinmetoden, integrerades tri-, tetra-, penta- och 

hexasialotransferrin utan toppseparation, som kan ses i figur 1. (se figur 1). Disialotransferrin 

integrerades på samma baslinje. 

 

Statistik 

För att undersöka ifall prover analyserade på båda kolonnerna skiljde sig åt signifikant gjordes 

ett tvåsidigt parat t-test. Korrelationen mellan resultaten från separationen med de två olika 

kolonnerna undersöktes i Excel 2013 (Microsoft, USA). En korrelationskurva konstruerades 
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och korrelationens signifikans fastställdes med ett t-test. Med hjälp av SigmaPlot (Systat 

Software Inc, USA) gjordes ett Bland-Altman-diagram. 

 

Ett medelvärde på retentionstiderna för disialotransferrintopparna i varje batch användes för 

att demonstrera retentionstidsförändringar mellan batcherna. Upplösning, även kallat 

resolution (Rs), är ett mått på hur väl två toppar är separerade från varandra och beräknades 

med följande formel: 

 

 

där 𝛥tr är skillnaden i retentionstid mellan de två topparna och w11/2 och w21/2 är bredden av 

respektive toppar vid halva höjden5. En upplösning som är högre än 1,5 innebär 

baslinjeseparation mellan topparna och ett värde på 1 betyder att 90 % av topparna är 

åtskilda5. Ett tvåsidigt parat t-test beräknades på upplösningen för att se om kolonnerna 

skiljde sig åt bekräftande separationens kvalité. 

 

RESULTAT 

 

Med rutinkolonnen Source 15Q PE och den alternativa kolonnen Reprospher 200 SAX 15 µm 

analyserades på HPLC-instrumentet Shimadzu Prominence sex batcher som innehöll 15-38 

patientprov och 1-5 kontrollprov. I batch 6 analyserades låg kontroll totalt tre gånger (en i 

start, en i slutet och en i mitten). I övriga batcher analyserades låg och hög kontroll två gånger 

var, utom i batch 1 där endast hög kontroll analyserades i början. 

 

                                                
5 Harris, Daniel C. 2016. Quantitative Chemical Analysis. 9. uppl. New York: W. H. Freeman and 

Company. 
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Upplösningen beräknades för di- och trisialotransferrintoppar i höga kontroller analyserade 

med båda kolonner. Den genomsnittliga upplösningen var för rutinkolonnen 0,93 och för 

Reprospher 0,95. Ett tvåsidigt parat t-test visade att det observerade t-värdet var mindre än det 

kritiska t-värdet, vilket betyder att ingen signifikant skillnad kunde ses mellan kolonnernas 

upplösningar. Det kromatografiska utseendet för CDT-toppen och närliggande 

trisialotransferrintoppen i figur 1 (A, B, C) bekräftar också detta. En förändring över tid är 

visuellt synlig vid jämförelse mellan Reprospher batch 1 (B) och 5 (C). 

 

 

Figur 1. Kromatogram från rutinkolonnen (A) och kromatogram från hög kontroll i batch 1 

(B) och 5 (C) analyserade med den alternativa kolonnen som visar skillnader i det 

kromatografiska utseendet mellan batcher. 

 

En korrelationkurva för båda kolonners CDT-värden plottades (figur 2). Beräknat t-test för 

signifikansen på korrelationen mellan Reprospher och laboratoriets rutinkolonn var större än 

det kritiska t-värdet och därmed förkastades nollhypotesen. Provresultaten från vardera 

kolonn var alltså signifikant korrelerade med varandra. 
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Figur 2. Korrelationskurva för den alternativa kolonnen (Reprospher) och rutinkolonnen. 

Samma patientprov analyserades med båda kolonner. Korrelationkoefficienten var var 0,77. 

 

I ett parat t-test för mätserierna var det observerade t-värdet större än det kritiska t-värdet, 

vilket förkastade nollhypotesen. Det innebar en signifikant skillnad mellan provresultaten från 

analys med Reprospher och analys med rutinkolonnen. Medeldifferensen mellan de parade 

mätvärdena var 0,13. 
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Figur 3. Ett Bland-Altman-diagram med patientprov och kontroller analyserade på HPLC med 

rutinkolonnen och kolonnen Reprospher. 

 

Ett Bland-Altman-diagram (figur 3) gav ytterligare information angående skillnaderna och 

likheterna mellan metoderna. Ett tätt kluster syns vid medelvärde 1 eftersom de flesta 

provresultat var <2 %. 
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Figur 4. Höga kontroller i kronologisk ordning analyserade före och efter batcher med 

patientprov (totalt 11 analyserade kontroller). De blå prickarna representerar resultat från 

Reprospher och de gröna prickarna representerar resultat från rutinkolonnen. Godkänt 

referensintervall för CDT-värde för höga kontroller var 3,469–4,344 % (mellan de blå 

horisontella linjerna). 
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Figur 5. Totalt 11 låga kontroller i kronologisk ordning som analyserats med Reprospher (blå 

prickar) och rutinkolonnen (grön prickar) före och efter batcher med patientprov. Godkänt 

referensintervall för CDT-värde för låga kontroller var 1,031-1,323 % (mellan de blå 

horisontella linjerna). 

 

Figur 4 och 5 visade höga och låga kontroller analyserade med båda kolonner. Efter batch 3 

låg alla kontrollvärden från Reprospher lägre än referensintervallet medan rutinkolonnens 

värden var inom intervallet. Hög kontroll hade som lägst ett värde på 3,16 % och låg kontroll 

hade 0,73 %, båda i batch 6. 

 

Retentionstiden för disialotransferrin antecknades för varje provinjektion, både för kontroller 

och patientprov och medelvärde beräknades för vardera batch. I batch 1 var den 

genomsnittliga retentionstiden 9,3 min, i batch 2 var den 9,6 min, i batch 3 9,7 min, i batch 4 

beräknades genomsnittstiden till 10,2 min, i batch 5 till 10,1 min och i batch 6 var den 10,0 

min. 
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Figur 6. Samma patientserum analyserat på HPLC med rutinkolonnen Source 15Q PE (A) och 

den alternativa kolonnen Reprospher 200 SAX 5 µm (B). 

 

Ett patientprov i batch 2 (se figur 6) hade en monosialotransferrintopp när analyserad med 

rutinkolonnen och innehöll 0,929 % monosialotransferrin och 2,497 % disialotransferrin 

(CDT) enligt programvarans integrering. Samma prov analyserades med Reprospher men då 

var monosialotransferrin inte detekterbar som en enskild topp och CDT-värdet var 2,761 %. 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om en HPLC-analys av CDT kunde förbättras 

genom att byta till en kolonn med mindre partikelstorlek och studera retentionstider för 

patientprov, upplösningar för höga kontrollprov, korrelation mellan provresultaten, och 

utseendet på vissa kromatogram. Ingen förändring gjordes gällande mobilfasernas 

sammansättning från rutinmetoden. Totalt analyserades, på båda kolonner, sex batcher med 

15-38 patientprov och 1-5 kontroller i varje. Analystiden kortades ner från 35 min med 
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kolonnen Source 15Q PE till 18 min med kolonnen Reprosphere 200 SAX 5µm. Då det 

tvåsidiga parade t-testet inte påvisade någon signifikant skillnad i upplösning mellan 

kolonnerna kan rutinkolonnen ersättas med Reprospher utan att analysen förlorar kvalitet. 

 

En korrelationskurva gjordes på provresultaten, i vilken det tycktes att en relativt tydlig 

korrelation fanns, varpå ett signifikanstest utfördes, som bekräftade att metoderna korrelerade. 

Det parade t-testet, som beräknades på mätseriernas parade provresultat, visade dock på en 

signifikant skillnad mellan kolonnerna. Eftersom metoderna korrelerade kan en faktor som 

kringgår skillnaden mellan kolonnerna användas för att likställa metodernas mätvärden så att 

Reprospher mäter likt rutinkolonnen, om rutinmetoden anses vara “golden standard”. Men i 

Bland-Altman-diagrammet åskådliggjordes skillnaderna ytterligare i den alternativa metodens 

resultat jämfört med rutinmetodens resultat (se figur 3). Här åskådliggörs hur viktigt det var 

att studera metodernas skillnader istället för deras likheter, eftersom båda metoder mäter 

samma sak. Bland-Altman-diagram används för att grafiskt visualisera olikheter och därmed 

visa att korrelation inte är ett bra mått för att bevisa att två metoder stämmer överens [9]. 

Skillnaden mellan metoderna var tydlig i och med spridningen vertikalt, både vid låga och 

höga värden (se figur 3), som både beror på brus och ostabila mätvärden. 

 

Vidare visade diagrammen över höga och låga kontroller (figur 4 och 5) att resultaten från 

Reprospher-metoden blev lägre än referensintervallet, ju fler batcher som analyserades. Det 

här var ett tydligt bevis på att kolonnen inte håller en godtagbar kvalitet, använd på det sättet 

som den användes i den här studien. Påståendet förstärks av drivande retentionstider, som kan 

orsakas av en mängd anledningar. Temperaturen på kolonnen, bland annat, kan orsaka 

förändringar i retentionstid; ökad temperatur i kolonnen ger kortare retentionstid medan sänkt 
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temperatur ger längre retentionstid6, och därför används en kolonnugn för att stabilisera 

förhållandena. Trots att temperaturen inte studerades i den här studien var det troligt att det 

inte skedde kraftiga temperaturförändringar eftersom analysresultat från rutinmetoden inte 

uppvisade samma förändring. 

 

En kolonn avsedd för HPLC har typiskt en livslängd på 500-2000 injektioner6 men i denna 

studie sågs förändringar betydligt tidigare (162 provinjektioner). Till en början såg 

kromatogrammet bra ut (se figur 1B) och disialotransferrin hade en retentionstid på 9,3 min 

men i de avslutande batcherna var genomsnittliga retentionstiden för batcherna över 10 min. 

Mer specifikt sågs initialt en ökning i retentionstid men den minskade från att som mest vara 

10,4 min i batch 4 till 10,0 min i batch 6. 

 

Om topparna i kromatogrammet inte ser bra ut, till exempel är asymmetriska eller uppvisar 

“tailing” (svans i slutet av toppen), måste orsaken såklart undersökas och åtgärdas och kan 

bero på en felaktigt framställd mobilfas eller tilltäppning i förfiltret7. Dessa kan uteslutas 

genom att blanda ny mobilfas och byta förfiltret. Efter batch 3 byttes förfiltret enligt 

laboratoriets rutiner. Att felaktigt framställda mobilfaser orsakade förändringen var också 

osannolikt då samma mobilfaser användes till analyserna med rutinkolonnen, som bedömdes 

vara felfria. Däremot kunde mobilfaserna och gradientprogrammet, på grund av att de inte 

anpassats till Reprospher, påverkat stationärfasen så pass att dess kemiska egenskaper 

förändrats och därför uppvisade en förlängd retentionstid och lägre värden på kontrollerna. 

 

                                                
6 Dolan, John. W. 2016. Retention Time Drift - A case study. LCGC Europe. 

http://www.chromatographyonline.com/retention-time-drift-case-study-0?pageID=2 (Hämtad 2018-03-
20). 
7 Crawford Scientific. Causes of Retention Time Drift in HPLC. Crawford Scientific. 

https://www.crawfordscientific.com/technical/chromatography-technical-tips/hplc-chromatography-
tips/causes-of-retention-time-drift-in-hplc (Hämtad 2018-03-22). 

http://www.chromatographyonline.com/retention-time-drift-case-study-0?pageID=2
https://www.crawfordscientific.com/technical/chromatography-technical-tips/hplc-chromatography-tips/causes-of-retention-time-drift-in-hplc
https://www.crawfordscientific.com/technical/chromatography-technical-tips/hplc-chromatography-tips/causes-of-retention-time-drift-in-hplc
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Ett annat alternativ var att komponenter som inte tvättats bort efter provinjektionen eller som 

förfiltret inte stoppat packats i kolonnen och påverkat interaktionen mellan den stationära 

fasen och provet. Sådana föroreningar kan bättre undvikas med en förkolonn än ett förfilter7. 

Den enda modifiering som gjordes till rutinmetoden inför analys med Reprospher, utöver att 

förkorta detektionstiden, var att förlänga ekvilibreringstiden, det vill säga tiden då saltlösning 

D byts ut mot startbuffert A. Här kan argumenteras att ekvilibreringstiden, även kallad 

jämviktstid, skulle varit längre för att försäkra att kolonnen återställts innan nästa 

provinjektion. En sådan faktor bör undersökas ytterligare. 

 

När liknande problem uppenbarar sig med rutinkolonnen, det vill säga förändrade 

retentionstider eller “tailing” toppar, regenereras den med det rekommenderade 

regenereringsprogrammet med nämnda modifieringar. Reprospher-kolonnen levererades utan 

rekommendationer för regenerering och kontakt med leverantören resulterade inte i mer 

information, så ett försök att regenerera Reprospher utfördes inte. 

 

Ett prov i batch 2 som med rutinkolonnen visade sig innehålla 0,93 % monosialotransferrin 

hade inte samma tydliga utseende i kromatogrammet med den alternativa kolonnen (se figur 

6). Monosialotransferrin elueras för tätt inpå disialotransferrin och orsakade en dåligt 

avgränsad  CDT-topp och eventuellt ett felaktigt resultat. Monosialotransferrin kan öka med 

över 30 % vid jämförelse mellan patienter med CDT <2 % och >2 %, medan asialotransferrin 

kan öka med över 200 %, men ökningarna är individuella [10]. I figur 1 (B) detekterades 

någonting efter 6,0-6,5 min. Den här toppen tycktes inte finnas i kromatogrammet från senare 

batch (se figur 1C). Om det var asialotransferrin eller någonting annat var svårt att säga. 
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En alternativ metod till vätskekromatografi är kapillärelektrofores, som till skillnad från 

immunokemiska analyser och i likhet med HPLC-analys visualiserar resultatet och möjliggör 

för upptäckten av till exempel interfererande genetiska transferrinvarianter [11, 12]. 

Kapillärelektrofores används främst med spektrofotometrisk detektion [12, 13] men 

masspektrometrisk detektion har också använts, dock med svårigheter [14]. I en artikel av 

Kenan et al. [15] påpekas att med kapillärelektrofores medföljer interferenser som kan göra 

det nödvändigt med bekräftande analys på HPLC. Utöver de vanliga problemen tycks okända 

interferenser påverka vissa provresultat i kapillärelektroforesisk analys men inte i de 

bekräftande analyserna på HPLC [15].  

 

I en artikel av Sorio et al. [16] undersöks möjligheten att, istället för HPLC med 

absorptionsdetektion, använda HPLC med fluorescensdetektion genom att med en probe 

bestående av det metalliska grundämnet terbium märka transferringlykoformerna, separera 

dessa med anjonbyteskromatografi och detektera fluorescensen av vardera glykoform vid 550 

nm. Intressant var att det karaktäristiska mönstret av humant transferrin bekräftade att terbium 

inte påverkar transferringlykoformernas laddning och vidare analys av serum från avlidna 

patienter visade att hemoglobin inte interfererade, vilket det vanligtvis gör vid analys av 

serum från avlidna patienter vid absorptionsdetektion [16]. 

 

Att CDT analyseras med flertal olika metoder eller modifieringar av metoder anses inte 

förvånande och det initiativ som tagits att standardisera analysen [2] är troligtvis uppskattat ur 

laboratoriepersonalens och forskarnas synvinkel med avseende på tillförlitlighet, jämförbarhet 

och effektivitet. På Laboratoriemedicin Västernorrland är sökandet efter en snabbare metod 

inte över i och med att denna studie nått sitt slut. Det viktigaste resultatet var den tydliga 

degeneringen av den alternativa kolonnen när den användes under samma förhållanden som 
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rutinkolonnen, som tyvärr inte kunde åtgärdas i brist på information om kolonnen. Fler försök 

rekommenderas utföras innan kolonnen benämns opassande för analysen men med tanke på 

att rutinmetoden redan liknar IFCC’s rekommendationer är sannolikheten stor att 

metodutvecklingen som följer härefter skiljer sig från den standardisering som IFCC 

eftertraktar. 
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