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Abstract 

Analysis of M-components is an important part of the diagnosis of monoclonal gammopathies 

and for the evaluation of disease response during treatment. In this project, two widely used 

electrophoresis methods and their corresponding immunotyping method were compared to 

evaluate the sensitivity of each method for the detection of small M-components. The project 

included 30 plasma samples from patients with identified M-components; 10 samples 

containing each IgG, IgA and IgM, respectively. All samples were diluted with normal EDTA 

plasma to achieve M-components of 5,00g/L. The samples were then serially diluted to 

achieve M-component concentrations of; 5,00, 2,50, 1,25, 0,63, 0,31 and 0,16g/L. All 180 

samples were analysed with agarose gel electrophoresis and capillary electrophoresis. The 

dilutions above and below the detection level of each method were then analysed with 

immunofixation and immunosubtraction. The results showed good agreement between 

agarose gel electrophoresis and capillary electrophoresis in the highest concentrations of IgG 

and IgM. With agarose gel electrophoresis, IgA was detected in the same location as 

transferrin and the lowest concentration detected were therefore 1,25g/L. Besides the samples 

containing IgG, immunofixation was the most sensitive method.  
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Introduktion 

Till monoklonal gammopati hör sjukdomar där det sker en klonal ökning av plasmaceller [1]. 

Dessa maligna eller hyperstimulerade celler [2], bildar homogena monoklonala proteiner (M-

komponenter) [1]. Påvisning av dessa M-komponenter i patientens serum och/eller urin är 

därför ett typiskt kännetecken för monoklonal gammopati [2]. Varje M-komponent består i 

regel av 2 tunga polypeptidkedjor av samma klass och 2 lätta polypeptidkedjor av samma typ. 

De tunga kedjorna utgörs av gamma (γ) hos immunoglobulin G (IgG), alfa (α) finns hos IgA, 

my (µ) hos IgM, delta (δ) hos IgD samt epsilon (ε) hos IgE och de lätta kedjorna utgörs av 

kappa (κ) eller lamda (λ). Polyklonala immunoglobuliner är heterogena och produceras av 

flera olika kloner av plasmaceller innehållande de båda typerna av lätta kedjor. En ökning av 

dessa sker vid en inflammatorisk process, medan en monoklonal ökning av immunoglobuliner 

från en klonal process är malign eller eventuellt blivande malign. 

    Cirka 3-6% av alla patienter med monoklonal gammopati har en så kallad biklonal 

gammopati där 2 olika M-komponenter förekommer. Detta kan resultera från en ökning av 2 

olika kloner av plasmaceller eller att 2 olika M-komponenter produceras från en och samma 

ursprungliga plasmacellsklon. Ur klinisk synpunkt ses det ingen skillnad mellan monoklonal 

och biklonal gammopati [1]. 

    Sjukdomar som hör till monoklonala gammopatier är exempelvis ”monoklonal gammopati 

av okänd signifikans” (MGUS) och multipelt myelom (MM) [2]. Hälften av alla patienter som 

har monoklonal gammopati har diagnosen MGUS medan 15-20% lider av MM [3]. 

 

MGUS är ett premalignt stadie av en monoklonal plasmacellsökning [4]. Från detta stadie kan 

sedan maligna B-cellssjukdomar, som exempelvis MM, utvecklas [5]. MGUS ger inga 

symtom hos patienten, utan upptäcks med laboratorietester hos en till synes frisk individ eller 

vid misstanke av annan sjukdom [1]. Tillståndet identifieras av att koncentrationen M-

komponenter i serum är ≤30g/L. Patienten ska inte vara drabbad av olika skelettskador, 

hyperkalcemi, anemi samt nedsatt njurfunktion och proportionen plasmaceller ska inte utgöra 

>10% av benmärgens celler [3].  

    Mer än 3% av alla individer över 50 år drabbas av MGUS [4]. I Sverige förekommer det 

hos cirka 1% av befolkningen över 50 år och ungefär 3% hos de över 70 år [1]. Hos cirka 1% 

av patienterna utvecklas tillståndet varje år vidare till MM eller annan malignitet [4]. 

Eftersom denna utveckling inte minskar med tiden är det nödvändigt för dessa patienter att 

göra regelbundna kontroller. De tre största riskfaktorerna för utvecklingen från MGUS till ett 

malignt tillstånd är; ≥15g/L M-komponenter i serum, en onormalt hög mängd av kappa/lamda 
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lätta kedjor i serum och en förhöjd halt av annan Ig-typ än IgG [3]. Patienter med M-

komponenter av IgA- eller IgM-typ löper en något större risk för att utveckla en malign 

sjukdom [6]. Utvecklingen från MGUS till MM kan ske mycket snabbt [7]. 

 

MM är en obotbar monoklonal malign B-cellssjukdom [8], där plasmaceller infiltrerar 

benmärgen [9]. Sjukdomen står för cirka 0,8% av alla cancerfall globalt [10] och utgör 

ungefär 10% av all hematologisk cancer [4]. Mer än 500 nya fall diagnostiseras i Sverige 

varje år.  

    Vid misstanke om MM krävs bland annat undersökning av antalet plasmaceller i 

benmärgen, påvisning av hyperkalcemi, anemi, skelettfrakturer, nedsatt njurfunktion samt M-

komponenter i serum och/eller urin [9]. Cirka 15% av patienterna är drabbade av 

hyperkalcemi [8], anemi ses hos cirka 40%, upp mot 70% lider av skelettskador, 30% har 

nedsatt njurfunktion och M-komponenter är påvisbara hos >95% av patienterna [11]. 

Kriterierna för diagnosen MM inkluderar >10% plasmaceller i benmärgen och minst ett av 

följande; >30g/L M-komponenter i serum, påvisbara M-komponenter i urin och/eller 

skelettskador. Patienten ska även lida av de vanligaste nyss nämnda förekommande MM-

symtomen [12], där det vanligaste symtomet är svåra skelettsmärtor som oftast förekommer i 

den nedre delen av ryggen [13]. Tillsammans med dessa smärtor kan individen även drabbas 

av frakturer som orsakas av att de maligna cellerna [11] i benmärgen avger 

aktiveringsfaktorer för osteoklasterna. Osteoklastaktiveringen förstör benstrukturen och det 

verkar inte som om denna nedbrytning motarbetas av osteoblasterna [14]. Patientens längd 

kan minska flera centimeter till följd av att kotorna trycks ihop [7]. Hyperkalcemin beror på 

nedbrytningen av angripet skelett och kan leda till akuta skador som exempelvis förvirring 

och depression samt kroniska skador på njurarna [14]. Anemi i samband med MM kan bero 

på minskad erytropoetinproduktion [15], minskad produktion samt förkortad livslängd av 

erytrocyterna [16]. Även om de flesta patienterna lider av symtomatisk MM som kräver 

behandling vid diagnosen, finns det de som har en asymtomatisk variant som inte kräver 

direkt behandling [18]. Hos dessa patienter ses en koncentration av M-komponenter på 

>30g/L och/eller >10% plasmaceller i benmärgen men inget av de tidigare nämnda symtomen 

[1]. Dessa patienter ska till en början inte behandlas, då sjukdomen kan förbli stabil i månader 

till år [7]. En ökning av M-komponenter i serum eller urin talar för att behandling kommer att 

behövas inom en snar framtid, medan anemi, nedsatt njurfunktion, hyperkalcemi samt 

skelettskador talar för att behandling ska påbörjas omgående [17]. 
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    M-komponenter av IgG-typ är vanligast förekommande och ses hos cirka 60% av MM-

patienterna, medan 20% har M-komponenter av IgA-typ [8]. M-komponenter av IgM-typ är 

ovanligare [13]. 

    Sjukdomen är ovanlig hos yngre personer [18]. Av alla drabbade är endast 3% under 40 år 

[19]. Risken att insjukna ökar med åldern och av befolkningen som är över 80 år drabbas fler 

än 40 per 100 000 individer [18]. Medianåldern vid diagnos är 65 år [7]. 

    Prognosen för de drabbade är varierande [20]. Utan behandling ligger medellivslängden på 

cirka 6mån och med behandling ungefär 3 år. Ungefär 20-25% av patienterna överlever i ≥5 

år och endast 2-4% lever efter 10 år [7]. 

 

Analyser av proteiner i serum utförs för att upptäcka monoklonal gammopati. Det är därför 

aktuellt att analysera detta på patienter med oförklarad anemi, ryggvärk, frakturer, 

hyperkalcemi samt nedsatt njurfunktion [21].    

    Proteinelektoforeser är viktiga analyser för att identifiera och kvantifiera monoklonala 

immunoglobuliner och deras storlek är en viktig del för att se prognosen för patienten [22]. 

Kvantifiering av M-komponenter används ofta för att skilja MM från MGUS, som har 

<30g/L, men det är inte något som man uteslutande kan bygga diagnosen på eftersom även 

många MM-patienter har en koncentration på <30g/L. I stället är analyser av M-komponenter 

det som väldigt ofta används för att följa sjukdomsförloppet under själva behandlingen. Dessa 

analyser ger inte bara information om eventuella M-komponenter utan även nivån av 

patientens polyklonala immunoglobuliner [9], även kallad bakgrundsgamman, som är sänkt 

hos ungefär 93% av MM-patienterna men oftast normal hos de med benign monoklonal 

gammopati [23]. 

    Agarosgelelektrofores (AGE) används i stor utsträckning för att separera proteiner i humant 

serum. Proteinerna separeras i albumin, α-1, α-2, β-1, β-2 samt γ-regioner. M-komponenterna 

detekteras genom att de bildar ett smalt band i eller nära γ-regionen [24]. Immunotypning kan 

sedan ske med immunfixation (IF), då specifikt antisera mot IgG, IgA, IgM, kappa samt 

lamda tillsätts efter elektrofores. Finns motsvarande immunoglobulin i provet bildas komplex 

som blir synliga efter färgning med exempelvis ´acid violet´ [25]. 

    Kapillärelektrofores (KE) är en metod som separerar molekyler och används som alternativ 

till AGE [24]. Det är en billig och snabb metod som både kan utföras och ge resultatet inom 

10min [26]. Vid analys utförs en helautomatisk separation av proteinerna i provet [25]. Den 

eventuella M-komponenten som finns i provet ses sedan som en skarp spetsig topp [24]. Med 

KE separeras proteinerna i en fri lösning i smala kiselbelagda kapillärer som utsätts för hög 
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spänning (7,8kV). De kiselklädda kapillärernas inre yta är, på grund av jonisering av de 

silanolgrupperna som sitter längs med väggen, negativt laddade. Katjoner som finns i 

bufferten dras till den negativt laddade ytan samtidigt som de migrerar mot katoden och då tar 

de negativt laddade proteinerna som finns i provet med sig. Prealbumin och albumin bär på 

flera negativa laddningar än gammaglobulinerna och är därför de som sist når katoden. Vid 

kapillärens katodände detekteras proteinerna vid absorbansen 200nm. Absorbansen är 

proportionell mot antalet peptidbindningar som finns i provet [27]. KE kan sedan kombineras 

med immunsubtraktion (IS) för att typa immunoglobulinerna i provet. Specifika antisera 

blandas då med provet så att motsvarande immunoglobulin avlägsnas eller får en förändrad 

vandring och resultatet ses som en minskning av toppen i kurvmönstret [25]. Subtraktionen av 

kurvan sker endast då proteinet är avlägsnat av tillhörande antikropp, annars förblir mönstret 

oförändrat [24]. 

 

Med IF kan mycket låga koncentrationer M-komponenter detekteras. ’The Myeloma 

Subcommittee of the European Group for Blood and Marrow Transplant’ anser därför att IF 

ska utföras på alla MM-patienter som behandlas med högdosterapi och 

stamcellstransplantation för att se hur patienten svarar på behandlingen. Detta även fast den 

rutinmässiga elektroforesen givit ett negativt resultat [28].   

 

Syftet med denna studie var att undersöka med vilken vanligt förekommande 

elektroforesmetod det visuellt gick att detektera den lägsta koncentrationen M-komponenter. 

Metoderna som inkluderades i studien var AGE (Hydrasys, Sebia) och KE (Capillarys 2, 

Sebia) samt deras respektive immunotypningsmetod; IF och IS. Proverna som valdes ut 

innehöll identifierade M-komponenter av IgG-, IgA- och IgM-typ med koncentrationer på 

>35g/L för IgG och >20g/L för IgA samt IgM. Genom att använda prover med så pass höga 

koncentrationer M-komponenter, kunde man anta att hela mängden immunoglobuliner 

tillhörde just M-komponenten. 

    För närvarande är det analyserna KE och IS som används på avdelningen för Klinisk kemi 

och farmakologi (Akademiska sjukhuset, Uppsala), då det gäller detektion och typning av M-

komponenter. 
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Material och metod 

Provmaterial och spädning 

Plasma från 30 patienter med identifierade M-komponenter av IgG, IgA och IgM-typ (10 

prover innehållande respektive Ig-typ) från Akademiska sjukhuset i Uppsala användes. 

Proverna som valdes ut hade höga koncentrationer av respektive M-komponent, >35g/L för 

IgG samt >20g/L för IgA och IgM. Koncentrationerna baserades på läkarnas subjektiva 

bedömning av proverna i stället för det analyserade kvantitativa värdet, där även patientens 

normala immunoglobuliner är medräknade. I och med att proverna innehöll så pass höga 

koncentrationer, kunde man anta att hela Ig-mängden tillhörde just M-komponenten. Alla 30 

prover förvarades i -24ºC. 

    Proverna tinades och späddes med EDTA-plasma från friska blodgivare till en högsta 

koncentration på 5,00g/L för M-komponenterna. Därefter gjordes en seriespädning så att 

koncentrationerna som erhölls blev 5,00, 2,50, 1,25, 0,63, 0,31 samt 0,16g/L. De spädda 

proverna delades sedan till 2 olika rör; 1 rör för KE och IS på instrumentet Capillarys 2 

(Sebia, Frankrike) och 1 rör för AGE och IF på Hydrasys (Sebia, Frankrike).  

    EDTA-plasman som användes till spädningen samlades in under några dagar, tills önskad 

volym fanns. All plasma blandades noga och delades upp i mindre rör och frystes in, vilket 

resulterade i att alla prover späddes med exakt samma plasma. För att kontrollera att denna 

plasma hade normala Ig- och albuminnivåer innan den användes till spädningen av proverna, 

analyserades albumin, IgG, IgA samt IgM på instrumentet BN ProSpec (Dade Behring, 

Siemens Healthcare Diagnostics, USA) enligt tillverkarens instruktioner. 

    Då alla spädningar och analyser inte utfördes under samma dag förvarades samtliga prover 

i -24ºC från första början till dess de skulle spädas och sedan analyseras. Detta resulterade i 

att alla prover behandlades på exakt samma sätt. 

 

Kapillärelektrofores och immunsubtraktion  

Alla 180 prover (30 M-komponenter x 6 koncentrationer) analyserades med KE på Capillarys 

2 enligt tillverkarens instruktioner. 

    Analysen på Capillarys 2 är helautomatiserad och eftersom systemet har 8 parallella 

kapillärer kan 8 samtidiga analyser utföras. Proverna späds med en buffert (40µL prov till en 

slutlig volym på 200µL) och injiceras sedan vid kapillärernas anodände. Genom en 

högvoltsseparation separeras proteinerna och detekteras vid kapillärernas katodände vid 

200nm. Med en basisk pH-buffert detekteras proteinerna hos en frisk individ i denna ordning: 

gammaglobuliner, beta-2 globuliner, beta-1 globuliner, alfa-2 makroglobulin, haptoglobin, 
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alfa-1 antitrypsin, orosomukoid, albumin och prealbumin (figur 1). Identifieringen av 

komponenterna i provet sker med hjälp av elektroforesogramen som fås som resultat samt en 

referenskurva för normalt serum. 

    När proverna analyserats färdigt förvarades de återigen i -24ºC, tills det att IS skulle 

utföras. 
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Figur 1. Elektroforesogram från ett normalt plasmaprov vid analys med  
kapillärelektrofores (Capillarys 2), som visar separeringen av proteinerna i provet. 
 

 

IS kan sedan utföras efter KE för att typa immunoglobulinen i provet [25]. Här utfördes det på 

de prover hos varje patient som låg alldeles över och under detektionsgränsen med KE på 

samma instrument, Capillarys 2, enligt tillverkarens instruktioner. Varje prov blandades med 

antisera som var specifika mot IgG, IgA och IgM tunga kedjor samt kappa och lamda fria och 

bundna lätta kedjor. Proteinerna separerades sedan i de kiselbelagda kapillärerna och 

detekteras vid absorbansen 200nm. Provet placerades i ett provställ tillsammans med ett 

antiserasegment innehållande en buffert (ELP) som gav referensmönstret samt 5 olika 

antisera; IgG, IgA, IgM, kappa och lamda. Om en M-komponent reagerar med sitt specifika 

antiserum så försvinner motsvarande fraktion på antiserummönstret. Där kurvan saknas eller 

har sänkts har alltså ett antigen-antikroppskomplex bildats.  

    De anti-humana immunoglobulinerna medföljer kitet från Sebia. 
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Agarosgelelektrofores och immunfixation  

AGE utfördes på alla prover med Hydragel 15 HR kit på det halvautomatiska instrumentet 

Hydrasys med programvaran version 7.01.04 enligt tillverkarens instruktioner. Migrations- 

och färgningsprogrammet på instrumentet som användes var ’7/15 HR 1’ respektive ’HR 

Acid Violet’. På agarosgelen, där 15 olika prover kan analyseras samtidigt, analyserades 2 

patientprover x 6 koncentrationer tillsammans med normalplasman x 2 som användes vid 

spädningen (totalt 14 prover/gel). 

    De automatiska stegen som skedde var; provapplicering, migrering, inkubering, färgning, 

avfärgning samt torkning av gelen [29]. Migration skedde vid 225V konstant strömstyrka vid 

20ºC under cirka 10min. Sedan höjdes elektrodhållaren för att koppla ur elektroderna. 

Kontrollplattans temperatur ökade till 60ºC under 9min för torkning av gelen. Temperaturen 

sänktes därefter till 50ºC och gelen var färdig för att flyttas över till modulen för gelfärgning.  

    Proverna förvarades sedan i -24ºC till IF skulle utföras. 

IF utfördes med ett Hydragel 4 IF kit på Hydrasys enligt tillverkarens instruktioner. Analysen 

utfördes på den lägsta koncentrationen som visuellt kunde detekteras samt den första 

koncentrationen som inte gick att urskilja med AGE på varje patientprov. 

Migrationsprogrammet som användes var ’2/4 IF SM/DM’ och färgningen gjordes med ’IF 

Acid Violet’. Med IF fixeras proteinerna in situ efter elektrofores och ett olösligt antigen-

antikroppskomplex bildas och färgas in. Det som sker är att provet genomgår en samtidig 

elektrofores i 6 spår. Ett av dessa spår används sedan som referens, vilket ger ett tydligt 

mönster av proteinerna som finns i provet. De övriga 5 spåren avslöjar vilken monoklonal 

komponent som finns i provet genom att antisera av IgG, IgA, IgM, kappa respektive lamda 

tillsätts till varsitt spår [34]. Om immunkomplex bildats, synliggörs de genom infärgning av 

’acid violet’ [25].  

    Innan analys späddes proverna med en diluent enligt tillverkarens rekommendationer; 1:6 

för IgG-spåret och 1:3 för de övriga [29]. På gelen för IF fanns det plats att analysera 4 olika 

prover på samma gång, vilket krävde 2 applikatorer då det fanns plats för 2 prover/applikator.  

    Antiserat och antiseramasken kommer från Sebia och är specifika för Hydragel 4 IF kitet. 

 

Reproducerbarhet 

För att bedöma reproducerbarheten hos de olika analyserna valdes 5 prover innehållande olika 

Ig-typer ut. Dessa prover låg strax ovanför detektionsgränsen och analyserades 3 gånger med 

respektive analys. Vid KE placerades respektive prov i olika positioner i provracket vid varje 
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analys för att se eventuell skillnad mellan de 8 kapillärerna. Vid AGE och IF analyserades 

respektive prov på 3 olika geler. 

 

Hållbarhet 

Ett hållbarhetstest utfördes på 5 prover med olika Ig-typ som låg alldeles ovanför 

detektionsgränsen. Dessa analyserades med alla 4 metoderna en andra gång, efter 3 dagars 

förvaring i 4-8ºC. 

 

Resultat 

Kapillärelektrofores och agarosgelektrofores  

Alla prover innehållande M-komponenter av IgG, IgA samt IgM som analyserades i denna 

studie visade detekterbara resultat med både KE och AGE vid koncentrationerna 5,00g/L och 

2,50g/L. M-komponenterna av IgG-typ var de som lättast kunde ses med både KE och AGE 

då de tydligt visade sig i γ-regionerna utan andra störande toppar eller band. Figur 2A visar 

resultatet av IgG med koncentrationen 5,00g/L vid analys med KE, där M-komponenten visar 

sig i γ-regionen som en hög spetsig topp. Även IgM kunde tydligt detekteras i γ-regionen med 

AGE (figur 2B). M-komponenter av IgA-typ var svåra att urskilja i lägre koncentrationer än 

2,50g/L med AGE, då de yttrade sig som förstärkta transferrin- eller fibrinogenband och 

endast 1 prov visade detekterbart resultat vid koncentrationen 1,25g/L (figur 2B). Medan det 

med KE var 10 prover med samma koncentration (1,25g/L) och 7 prover med koncentrationen 

0,63g/L IgA som var detekterbara. I tabell 1 redovisas medianen samt variationsbredden 

(range) på detektionsnivåerna av IgG, IgA samt IgM vid analyserna på KE respektive AGE. 

 

Tabell 1.  
Medianen samt variationsbredden (range) för de 10 olika patientproverna av respektive  
Ig-typ som analyserades med kapillärelektrofores (KE) och agarosgelelektrofores (AGE).  
Alla värden anges i koncentrationen g/L. 
               KE                  AGE 
 Median Range 

 
 Median 

 
Range 

IgG (n=10) 0,63 0,16-0,63   0,31 0,16-0,63  

IgA (n=10) 0,63 0,63-1,25   2,50 1,25-2,50  

IgM (n=10) 0,63 0,31-1,25   0,45 0,31-1,25  
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Figur 2. A, Ett elektroforesogram från kapillärelektrofores (Capillarys 2). Pilen visar M-komponenten 
av IgG-typ med koncentrationen 5,00g/L som tydligt ses som en spetsig topp i γ-regionen.  
B, Agarosgelelektrofores (Hydrasys). Brunn 1 respektive 9 innehåller EDTA plasma och brunn 8 är 
tom. Brunn 2-7 innehåller plasma med M-komponent av IgA-typ från den högsta koncentrationen 
5,00g/L i brunn 2 (se pil) till den lägsta koncentrationen på 0,16g/L i brunn 7. IgA yttrar sig här i β-
regionen mellan fibrinogen och transferrin och är endast detekterbar vid de högsta koncentrationerna. 
Brunn 10-15 innehåller plasma med M-komponent IgM som detekteras i γ-regionen. Pilen visar på 
brunn 10, där IgM med koncentrationen 5,00g/L detekteras. 
 
 
 
Immunsubtraktion och immunfixation  

De prover som låg runt detektionsgränsen vid analys med KE och AGE immunotypades med 

IS och IF. I figur 3A och 3B visas resultatet av IF vid analys av prov innehållande IgA 

respektive IgM och figur 4 visar resultatet av M-komponent av IgM-typ vid analys med IS. IS 

och IF utfördes till en början på koncentrationerna 0,63g/L och 0,31g/L av IgG samt IgM. 

Men då de första resultaten från IS på 0,31g/L inte gick att detektera valdes koncentrationerna 

1,25g/L och 0,63g/L i fortsättningen på samtliga Ig-typer med denna analys. Med IS kunde 

M-komponenten visuellt detekteras i 50, 30 samt 20% av proverna innehållande IgG, IgA 

respektive IgM vid koncentrationen 0,63g/L medan det med IF gick att detektera alla prover 

med samtliga Ig-typer vid samma koncentration (0,63g/L). IgM visade sig klart och tydligt i 

alla proverna vid koncentrationen 0,31g/L med IF och valdes därför att även analyseras med 

den lägsta koncentrationen 0,16g/L. Även vid denna låga koncentration kunde resultaten 

detekteras på samtliga prover. Tabell 2 visar hur många procent av antalet analyserade prover 

som hade detekterbara M-komponenter vid de olika koncentrationerna med KE, IS, AGE 

samt IF.  
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A   B  
Figur 3. Immunfixation (Hydrasys). A, IgAλ. B, IgMκ. 
ELP-spåret visar ett elektroforetiskt mönster av provets  
proteiner. De immunofixerade banden ses även i detta spår  
med samma migreringsposition.  
 
 
Tabell 2.  
Antalet visuellt detekterbara M-komponenter av respektive Ig-typ med  
kapillärelektrofores (KE), immunsubtraktion (IS), agarosgelelektrofores (AGE)  
samt immunfixation (IF). Antalet detekterbara M-komponenter anges i % av  
antalet (n) analyserade prover vid respektive koncentration (g/L).  

 
        KE      IS   AGE      IF 

g/L  %     (n) %    (n) %     (n) %    (n) 
IgG         
5,00 100 (10) - - 100 (10) - - 
2,50 100 (10) - - 100 (10) - - 
1,25 100 (10) 90 (10) 100 (10) - - 
0,63 100 (10) 50 (10) 100 (10) 100 (10) 
0,31 30 (10) 0 (4) 70 (10) 40 (10) 
0,16 20 (10) - - 30 (10) 0 (4) 
IgA         
5,00 100 (10) - - 100 (10) - - 
2,50 100 (10) - - 100 (10) - - 
1,25 100 (10) 60 (10) 10 (10) - - 
0,63 70 (10) 30 (10) 0 (10) 100 (10) 
0,31 0 (10) - - 0 (10) 40 (10) 
0,16 0 (10) - - 0 (10) 0 (2) 
IgM         
5,00 100 (10) - - 100  (10) - - 
2,50 100 (10) - - 100 (10) - - 
1,25 100 (10) 100  (10) 100  (10) - - 
0,63 90 (10) 20  (10) 90  (10) 100 (10) 
0,31 30 (10) 0  (1) 50  (10) 100 (10) 
0,16 0 (10) - - 0  (10) 100 (10) 



 13 

Figur 4. Immunsubtraktion (Capillarys 2). ELP visar kurvmönstret över proteinerna i provet. De 
övriga kurvorna visar provet efter tillsatts med respektive anti-humant immunoglobulin tillsammans 
med ELP-mönstret. Om en M-komponent har reagerat med sitt specifika antiserum så försvinner 
motsvarande fraktion i antiserummönstret. Detta prov innehållande M-komponent IgMκ vid 
koncentrationen 1,25g/L gav en subtraktion av toppen med anti-IgM och anti-kappa (se pilar).  
 
 

Reproducerbarhet 

De 5 proverna som totalt analyserades 3 gånger med respektive analys visade bra visuell 

överrensstämmelse. M-komponenten visade sig tydligt vid samtliga analyser med KE och 

ingen märkbar skillnad kunde urskiljas mellan kapillärerna. Med AGE och IF syntes tydliga 

band vid analyserna på de 3 olika gelerna.  
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Hållbarhet 

Hållbarhetstestet visade att 3 dagars förvaring av proverna i 4-8ºC inte påverkade 

provresultatet på någon av de 4 analyserna. 

 
Diskussion 

Påvisning av M-komponenter i patientens serum och/eller urin är ett typiskt kännetecken för 

monoklonal gammopati med sjukdomar som MGUS och MM [2]. MGUS är vanligt 

förekommande och hälften av alla patienter med monoklonal gammopati har den diagnosen, 

medan ungefär 15-20% lider av MM [3]. Patienter med MGUS har en ökad risk att utveckla 

en malign monoklonal gammopati, som MM. Denna utveckling kan ske plötsligt efter flera år 

av kontroller och en ökad halt M-komponenter har setts vara en stark riskfaktor och indikation 

för denna utveckling [30]. Vid MM görs analyser av M-komponenter i stor utsträckning för 

att följa sjukdomens förlopp under pågående behandling [9]. Koncentrationen M-

komponenter återspeglar den mängd maligna plasmaceller som finns hos patienten [30]. 

 

I mer än 30 år har AGE varit den mest använda metoden för analyser av proteiner i serum, 

men den har varit mycket laborativmässigt krävande [31]. Under de senaste åren har dock 

denna analys blivit delvis automatiserad, vilket har resulterat i mindre arbetsmoment och 

förbättrad reproducerbarhet. Det senaste årtiondet har så även KE börjat användas på kliniska 

laboratorier. Den första automatiska KE som utvecklades för proteinseparationer var 

Beckman Coulter Paragon 2000 (Beckman, Brea, USA) som kom i slutet av 90-talet. 

Capillarys (Sebia) introducerades år 2001 [27]. Både AGE och KE används vid rutinmässiga 

analyser av M-komponenter i patienters serum eller plasma samt för att kontrollera och följa 

sjukdomsförloppet hos patienter under pågående behandling [32].  

    KE anses ha flera fördelar framför AGE, då den är helautomatiserad och ger snabba 

provsvar [33], något som är viktigt på kliniska laboratorier där en hög produktionshastighet är 

ett krav [34]. 

 

I denna studie undersöktes vilken den lägsta koncentrationen M-komponenter i plasma som 

visuellt kunde detekteras med KE, AGE, IS samt IF var. Tidsmässigt var analyserna med KE 

och IS klart fördelaktiga framför AGE och IF. På 60min kunde fler än 50 prover analyseras 

med KE och 7 prover med IS, medan det tog drygt 60min att analysera 15 prover med AGE 

samt 4 prover med IF. Dessa tider med AGE samt IF var detsamma även då endast 1 prov 

analyserades. Med KE och IS analyserades 1 prov på ungefär 10min. Det visade sig dock att 
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det inte gick att analysera för många prover i följd med IS, då kurvmönstret som erhölls blev 

förvrängt på de prover som analyserades efter det att cirka ≥10 prover analyserats i tät följd. 

Detta löstes genom att starta en rengöring av instrumentets kapillärer samt provnål med 

’Capiclean’ efter det att 10 prover blivit analyserade i följd. Denna rengöring tog ungefär 

30min och görs vanligtvis i samband med instrumentets avslut varje dag, enligt tillverkarens 

instruktioner.   

    Även fast kapillärelektroforeser nu har använts under flera års tid så finns det endast några 

få rapporter där man verkligen har jämfört KE och IS med de traditionella AGE och IF. De 

studier som finns visar att sensitiviteten är högre och specificiteten lägre med KE vid 

detektion av onormala proteiner i serum. Medan IS har lägre sensitivitet än IF vid typningen 

av M-komponenter, framförallt vid låga koncentrationer [33]. En studie visar att en M-

komponent med koncentrationen 12g/L av IgMκ-typ missats av både AGE och IF medan den 

kunde detekteras med KE (Beckman Coulter Paragon 2000) [35]. En annan studie visar att M-

komponenter av IgMκ- och IgGκ-typ inte detekteras riktigt med KE utan endast visade sig 

som något avvikande mönster i γ-regionen, medan de tydligt kunde detekteras med AGE [36]. 

Rapporter har även skrivits där M-komponenter av IgM-typ har missats med KE medan de 

detekterats med AGE [22]. Detta var dock inget som framträdde i denna studie, då alla M-

komponenter vid de 2 högsta koncentrationerna detekterades med både KE och AGE. Med IS 

däremot, missades M-komponenter i 1 prov innehållande IgG samt i 4 prover innehållande 

IgA. Detta var då vid koncentrationen 1,25g/L, som var den högsta koncentrationen som 

analyserades med IS. 

    I en undersökning som gjorts kom de fram till att detektionsgränsen för M-komponenter 

ligger vid 0,50g/L vid analys med KE [37]. Resultaten i denna aktuella studie visade att av 

alla prover innehållande IgG, IgA samt IgM som analyserades med KE var M-komponenterna 

detekterbara i 100, 70 respektive 90% av proverna vid koncentrationen 0,63g/L. AGE gav 

samma resultat vid IgG och IgM medan ingen M-komponent av IgA-typ kunde urskiljas. Det 

var endast vid koncentrationerna 5,00g/L samt 2,50g/L som alla M-komponenter av IgA-typ 

kunde detekteras med AGE. Detta tas även upp i andra studier där de menar att IgA är lättare 

att detektera med KE. Med AGE visar sig IgA ofta i β-regionen som ett förstärkt 

transferrinband [24, 38]. Även här visade sig IgA oftast som ett förstärkt transferrin- eller 

fibrinogenband (figur 2B). Detta resulterade i att den lägsta koncentrationen IgA som kunde 

detekteras med AGE var 1,25g/L och det i endast 1 prov. 

    Vid de högre koncentrationerna på 5,00g/L respektive 2,50g/L gav KE och AGE likvärdiga 

resultat. KE hade då sina fördelar med att vara helautomatiserad och ge snabba resultat. Vid 
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koncentrationen 0,31g/L sågs dock en skillnad, då AGE detekterade flera IgG och IgM än KE. 

Medan KE var känsligare vid detektion av M-komponenter av IgA-typ vid lägre 

koncentrationer än 2,50g/L. 

    Det var en stor skillnad på detektionsgränsen mellan de båda immunotypningsmetoderna, 

där det gick att detektera klart lägre koncentrationer med IF än med IS. Något som borde 

nämnas är dock att bufferten (Protein 6) som används vid IS har sämre separationsförmåga än 

både den HR-buffert (’high resolution’) som används vid KE samt den HR-gel som används 

vid AGE. Detta gjorde att proteinerna i provet inte separerades i samma utsträckning som med 

KE och AGE, vilket inte var nödvändigt då analysen med IS endast var till för att typa M-

komponenten i provet och inte ge uppgifter om provets övriga proteiner. 

    Med IS detekterades M-komponenterna av IgG-, IgA- samt IgM-typ i 50, 30 respektive 

20% av de analyserade proverna vid koncentrationen 0,63g/L, medan alla M-komponenter 

kunde detekteras vid samma koncentration (0,63g/L) med IF. Fortsättningsvis kunde IgM 

tydligt detekteras i alla proverna vid den lägsta koncentrationen på 0,16g/L med IF medan det 

vid lägre koncentrationer med IgG var lite svårigheter att urskilja M-komponenten ur den 

normala bakgrundsgamman. I en studie redovisar de att det med IS (Beckman Coulter 

Paragon 2000) finns svårigheter att immunotypa låga koncentrationer av andra M-

komponenter än IgG-typ. Detta eftersom patientens polyklonala immunoglobuliner av IgG-

typ bildar komplex med anti-IgG, vilket resulterar i att denna kurva alltid subtraheras i γ-

regionen [24]. Detta märktes även i denna studie och gällde framförallt IgM som oftast 

detekterades i γ-regionen (figur 4), de IgA som detekterades i β-regionen berördes inte av 

bakgrundsgamman på samma sätt. Men detta är dock inte något som borde vara ett problem 

vid bedömningen av prover, eftersom de personer som tolkar resultaten med största 

sannolikhet har god kunskap om att just detta sker.  

 

IF anses sedan tidigare vara den analys som man kan detektera lägst koncentrationer M-

komponenter med. Studier har visat att man kan detektera M-komponenter vid så låga 

koncentrationer som 0,05g/L. Detta gör att ‘European Bone Marrow Transplantation group’ 

anser att IF borde utföras på alla patienter, även fast den rutinmässiga elektroforesen visat 

negativt resultat [39]. Även i denna studie visade sig IF vara den metod som man kunde 

detektera lägst koncentrationer M-komponenter med. Vid detektion av IgG var dock AGE den 

bästa metoden. M-komponenter av IgM-typ kunde visuellt detekteras i alla proverna vid 

koncentrationen 0,16g/L med IF. 



 17 

    Viktigt att notera är dock att det i denna studie redan var känt att det skulle finnas M-

komponenter i alla prover samt vilken typ av M-komponent, som därmed eftersöktes. Om det 

inte hade varit så, skulle de lägsta koncentrationerna som här anges som detekterbara med 

största sannolikhet missas, framförallt med KE och IS samt M-komponenter av IgG-typ med 

AGE och IF. 
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