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Abstract 
 

The analysis of acute phase protein serum amyloid A (SAA) has recently been brought into 

clinical use in veterinary medicine. Some of the difficulties with incorporating the SAA 

method in clinical practice have been the expensive and rather large equipment required for 

the method. Due to these difficulties only larger clinics can afford to use the SAA analysis.  

The company Equinostic has recently developed a smaller instrument that costs one-tenth of a 

larger instrument. The instrument is named EVA1 and has so far only been used to analyze 

SAA in horses. 

The aim of this study was to investigate if the EVA1 instrument could be used to analyze 

SAA in cats. This study included 24 serum samples from cat, which were first analyzed twice 

on the EVA1 instrument and then sent to the Strömsholm Referral Animal Hospital in 

Sweden where they reanalyzed the samples using a validated reference method. Both 

instruments are based on an immunoturbidimetric assay. 

The correlation between the two instruments was good (r=0.97) but the EVA1 instrument 

showed constantly lower results than the reference method. The difference between the 

duplicates when analyzed on the EVA1 instrument was larger than expected. 

The conclusion is that EVA1 could be used to analyze SAA in cats. However, before it could 

be used clinically in veterinary practice an extended study is recommended. 
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Introduktion  
 

Analys av akutfasproteiner (APP) har länge gjorts på människa. C-reaktivt protein (CRP) 

upptäcktes redan på 1930-talet men det var inte förrän på 1990-talet det började användas 

inom veterinärmedicinen [1]. Analyserna har tidigare främst använts på lantbruksdjur och 

häst, men har nu även börjat användas inom smådjursmedicinen. Att analysera CRP på hund 

är något som görs på de flesta veterinärkliniker, men möjligheten att analysera serum amyloid 

A (SAA) på katt finns bara på fåtal större klinker. I detta arbete kommer ett nytt instrument att 

testas som möjliggör analys av SAA även på mindre veterinärkliniker.  

Vid infektion, skada, stress, neoplasi eller inflammation startar en akutfasreaktion (APR) i 

kroppen som ett steg i kroppens försvar [1, 2]. Reaktionen startar genom att makrofager, men 

även andra celler så som neutrofiler, i de inflammerade områdena producerar 

proinflammatoriska cytokiner som bland annat interlukin-1 (IL-1), interlukin-6 (IL-6) och 

tumuor necrosis factor α (TNF-α). Dessa cytokiner påverkar kroppen på en mängd olika sätt 

och ger bland annat upphov till de tre kännetecknen för akutfasreaktionen; feber, leukocytos 

och förändrade koncentrationer av akutfasproteiner i blodet [3]. 

Feber är ett vanligt symtom som oftast förekommer vid inflammation. Febern orsakas av 

cytokiner som påverkar centrala nervsystemet och hypotalamus vilket bland annat ger 

symtomen feber, anorexia, adipsia och håglöshet. Cytokinernas påvekan på hypotalamus ger 

även förhöjt värde av kortisol i kroppen. Kortisol tillsammans med IL-1 ökar antalet 

cirkulerande leukocyter genom att minska leukocyternas förmåga att fästa i kärlväggen och på 

så sätt frigörs marginalpoolen till blodet. Ökningen syns extra tydligt hos katter där 

marginalpoolen är tre gånger så stor som den cirkulerande mängden leukocyter i blodet. Hos 

många andra arter är mängden cirkulerande leukocyter lika stor som marginalpoolen.  

Marginalpoolen kan även frisättas av bland annat rädsla eller stress vilket gör att en snabb 

ökning av leukocyter inte är specifikt för en inflammation hos katt eftersom de ofta både är 

rädda och stressade då de är hos veterinären för att lämna blodprov [3]. Detta har bekräftats i 

en studie av sjuka katter där ingen korrelation visades mellan mängden leukocyter och 

mängden av akutfasproteinet SAA [4]. 

Frisatta proinflammatoriska cytokiner påverkar hepatocyterna i levern som börjar producera 

akutfasproteiner. Dessa har som mål att upprätthålla homeostasen och främja läkningen [1]. 

Akutfasproteinerna är en del av immunförsvaret och anses vara ospecifika proteiner då de 

reagerar på stimulering från både inflammation, infektion, neoplasi, olika skador och stress 

[2]. 

Akutfasproteiner kan vara både negativa och positiva. Negativa akutfasproteiner är de 

proteiner som minskar i koncentration under akutfasreaktionen som till exempel albumin och 

transferrin [2]. Hos de flesta djurslag är albumin det vanligaste negativa akutfasproteinet och 

den som används mest. Inga studier har gjorts på albumin som negativt akutfasprotein på katt 

[3].  

Positiva akutfasproteiner är de proteiner som ökar i koncentration under akutfasreaktionen 

som till exempel CRP, SAA, haptoglobin, fibrinogen och α-1 acid glycoprotein (AGP) [2]. 

Funktionen av positiva akutfasproteiner är inte helt klarlagd ännu. De flesta har flera 

funktioner där huvudfunktionen är att skydda kroppen under akutfasreaktionen genom att 

samverka med immunförsvaret [1 - 3].  
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    Beroende på hur mycket koncentrationen ökar efter stimulering delas akutfasproteiner in i 

`major´, `moderate´ och `minor´. `Major´ är de proteiner som ökar 10-100 gånger sin normala 

koncentration medan `moderate´ är de proteiner som ökar 2-10 gånger sin normala 

koncentration och `minor´ är de som ökar <2 gånger [1, 2]. `Major´-proteinerna är oftast de 

akutfasproteiner som både stiger och sjunker snabbast. `Moderate´ och `minor´ proteinerna 

både stiger långsammare och blir kvar i kroppen längre. Dessutom ses dessa proteiner ofta vid 

kroniska inflammationer [1]. Varje art har olika akutfasproteiner som `major´, `moderate´ och 

`minor´. Hund har CRP och SAA som `major´ akutfasprotein medan katt har SAA och AGP 

[1]. AGP är bland annat en erkänd biomarkör som används vid diagnos och forskning på 

feline infectious peritonitis (FIP) [1, 3, 5]. 

SAA är ett HDL-apolipoprotein på cirka 12kDa [6] som främst produceras av hepatocyterna i 

levern. Direkt efter att hepatocyterna frigjort SAA till blodet binder det till high density 

lipoprotein (HDL) och transporteras runt i kroppen [7]. SAA:s funktion i kroppen är inte helt 

klarlagd, men en rad olika effekter har rapporterats, exempelvis rekrytering av 

inflammatoriska celler till platsen för en infektion [2]. SAA hos katt börjar oftast stiga inom 

6-8 timmar [3], men det kan även stiga tidigare [7]. Det når sin högsta nivå efter 24-48 timmar 

och sjunker därefter snabbt om inga stimuli finns kvar [3]. SAA är tillbaka på sin normala 

nivå efter cirka en vecka [3, 7]. I figur 1 illustreras inflammationens förlopp fram till 

bildandet av SAA. 
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Figur 1 Vid infektion, skada, stress, neoplasi eller inflammation startar en akutfasreaktion (APR) i 

kroppen [1, 2]. Under akutfasreaktionen frisätter olika fagocyter proinflammatoriska cytokiner som 

IL-1, IL-6 och TNF-α. Dessa cytokiner påverkar kroppen på många olika sätt. Bland annat så påverkas 

det centrala nervsystemet (CNS) och hypotalamus vilket ger symtom som feber, anorexia, adipsia och 

håglöshet. Detta ger även förhöjda värden kortisol vilket tillsammans med IL-1 ger leukocytos [3]. 

Cytokinerna påverkar även hepatocyterna i levern som producerar akutfasproteiner [1]. 

Akutfasproteiner kan vara både positiva och negativa beroende på om de ökar eller minskar i mängd 

under akutfasreaktionen. Serum amyloid A är ett positivt akutfasprotein.  

 

Fördelarna med att analysera SAA på katt är att normalvärdet är lågt och att det stiger snabbt 

och mycket vid stimuli. SAA-nivån hos katt stiger upp till 50 gånger det normala vilket ändå 

är lägre än hos många andra arter [3]. När sedan stimuli försvinner så sjunker värdena snabbt. 

Dessa egenskaper gör att SAA-värdet är kliniskt värdefullt vid upptäckt och diagnos av 

inflammation men även vid uppföljning av behandling [4].   

Anledning att det dröjt innan analysen av SAA etablerat sig på mindre kliniker är att de 

analysinstrument som finns tillgängliga på marknaden är dyra, tar stor plats eller till exempel 

behöver ett stort indraget vattensystem. Därför har företaget Equinostic nyligen tagit fram ett 

litet instrument för SAA-analyser på häst som heter EVA1. EVA1-instrumentet är ungefär 

lika stort som ett A4-ark och kostar en tiondel av vad de stora instrumenten kostar i 

inköpspris. Dessutom brukar Medinor, som står för försäljningen av Equinostics produkter i 

Norden, låna ut instrumentet kostnadsfritt under förutsättning att reagens beställs 
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kontinuerligt. Både EVA1-instrumentet och Architect c4000-instrumentet, som används på 

Regiondjursjukhuset Strömsholm, använder metoden immunoturbidimetric assay.  I metoden 

binder latexkopplade polyklonala antikroppar till epitoper på SAA. Komplexen som bildas 

ger en grumling av provet vilket kan mätas med spektrofotometer.
1
  

I detta arbete analyserades SAA i kattserum på både EVA1-instrumentet och det validerade 

Architect c4000-instrumentet, som finns på Regiondjursjukhuset Strömsholm. Korrelationen 

mellan resultaten studerades för att se om EVA1-instrumentet kan användas för att analysera 

SAA på katt inom klinisk verksamhet.  Detta skulle resultera i att även mindre kliniker skulle 

ha möjlighet att analysera SAA på katt.  

 

Material och metod 
 

Provmaterial och samordning  

Provtagning för analys av SAA skedde från februari till april 2011 på Djurklinken i Sundsvall 

och Hudiksvalls smådjursklinik. Vid provtagningen användes gelrör (Vacuette 2,5ml) och 

blodet som samlades var venblod från ordinarie provtagning. Proverna togs från 24 katter med 

misstanke om inflammation eller infektion. Rören fick svalna i rumstemperatur innan de 

centrifugerades i 4000 rpm i 10 minuter. Därefter frånskildes serumet till Ellermanrör och 

förvarades i frys vid -20
o
C fram till analystillfället med EVA1-instrumentet. Proverna 

paketerades sedan (i transporthylsor innehållande absorberande material) och skickades i 

vadderade kuvert vidare till Regiondjursjukhuset, Strömsholm för analys på en Architect 

c4000-utrustning, som är ett validerat instrument. Analysen utfördes där av tjänstgörande 

biomedicinsk analytiker.  

Båda instrumenten använder metoden immunoturbidimetri men olika antikroppar mot SAA 

används. EVA1-instrumentet använder polyklonala kanin-anti-humana SAA-antikroppar från 

företaget Equinostic medan Architect c4000-instrumentet använder latex-sensibiliserade 

polyklonala kanin-anti-humana SAA-antikroppar och monoklonala mus-SAA-antikroppar 

från företaget Eiken.
2
 

Analys med EVA1-instrumentet: 

Instrumentet startades, standardkurvans värden matades in och därefter kördes kontrollen 

(Equinostic SAA Control 148mg/l Lot. Nr. Equi019, Lot. Nr. Equi020 och Lot. Nr. Equi021). 

Kontrollen kördes också vid reagensbyte och var 10-12 prov. Kontrollerna analyserades på 

samma sätt som provmaterialet, som utfördes på följande sätt: 

Provmaterial och reagens fick uppnå rumstemperatur innan analysen utfördes. Ett 20µl 

kapillärrör (20µl vitrex lot.nr. 1302541) fylldes med prov och tillsattes till ett, av leverantören, 

förfyllt provrör med buffert 1 (Equinostic Buffer Lot. Nr. EQU021 Ref. SAA50). Provet 

blandades med en vortexmixer innan 100µl av blandningen pipetterades (Pipette minipet 

100µl tricontinent) till en kyvett (Semi-microkyvett 1,5ml). Vid pipettering undveks bildandet 

av bubblor i pipettspetsen (mini-pet 0-200µl 500EA/BG, 2BG/BX,16BX/CT) noggrant då 

                                                           
1
 Enligt produkt information från tillverkaren. Equinostic juni 2009 Product information for measurement of 

serum amyloid A protein ver2_00 

2
 Eikens Hemsida - Eiken serum amyloid A (SAA) - 2011-05-13 - 

www.mastgrp.com/eiken/infosheet/SAA%20reagents.pdf 

http://www.mastgrp.com/eiken/infosheet/SAA%20reagents.pdf
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detta kan störa analysen och påverka analysresultatet. Därefter inkuberades provet i 37
o
C i 

minst 10 minuter och maximalt 60 minuter. Inkuberingen kan göras i EVA1-instrumentet men 

detta undveks för att spara tid och utfördes i värmeskåp. För att underlätta arbetsförfarandet 

efter inkubationen förbereddes en 100µl pipett med buffert 2 som innehöll Equinostic 

polyklonala kanin-anti-human-serum amyloid A (Lot. Nr. EQU021 Ref. SAA50). Den 

spektrofotometriska avläsningen startades med en startknapp (F1) på instrumentet. Den 

förberedda buffert 2 pipetterades därefter omgående till provet vilket genast vortexades under 

10 sekunder. Kyvetten knackades sedan mot bordsytan så att provet hamnade längst ner i 

kyvetten. Inom 45 sekunder placerades kyvetten i EVA1-instrumentet.  Därefter startades den 

spektrofotometriska avläsningen vid 570nm och resultatet visades efter 2 minuter och 45 

sekunder. Nedräkning visades på displayen av EVA1-instrumentet. Dubbelprover 

analyserades. 

Korrelationsberäkning 

Medelvärden av dubbelproverna som analyserades på EVA1-instrumentet jämfördes med 

referensresultaten från Strömsholm. Korrelationen mellan dessa beräknades och redovisades 

som ett r-värde.  
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Resultat 
 

Resultaten av de 24 dubbelprover som analyserades på EVA1-instrumentet och dess 

medelvärden visas i tabell 1. Det var tydliga skillnader mellan dubbelproverna och ett prov 

fick negativt resultat under första körningen och tre under andra körningen. 

 

Tabell 1 Medelvärdet mellan analys 1 och 2 med EVA1-instrumentet och skillnaderna mellan dessa. 

Prov 

Analys 1 

mg/l 

Analys 2 

mg/l 

Differens 

(analys 1 

och 2) 

Medelvärden 

mg/l 

1 0,83 2,45 -1,62 1,64 

2 4,06 0,55 3,51 2,31 

3 2,91 0,04 2,87 1,48 

4 188,26 182,95 5,31 185,61 

5 2,03 Neg. Värde - 2,03 

6 2,51 Neg. Värde - 2,51 

7 1,8 2,5 -0,7 2,15 

8 127,76 114,32 13,44 121,04 

9 Neg. Värde 2,2 - 2,2 

10 69,01 48,77 20,24 58,89 

11 175,19 157,82 17,37 166,51 

12 235,8 219,58 16,22 227,69 

13 3,91 1,28 2,63 2,6 

14 2,47 1,23 1,24 1,85 

15 0,32 3,11 -2,79 1,72 

16 73,9 75,78 -1,88 74,84 

17 114,43 133,35 -18,92 123,89 

18 2,59 4,62 -2,03 3,61 

19 2,43 Neg. Värde - 2,43 

20 3,73 2,32 1,41 3,03 

21 4,23 0,31 3,92 2,27 

22 8,8 11,27 -2,47 10,04 

23 2,46 3,82 -1,36 3,14 

24 83,89 81,72 2,17 82,81 

 

Medelvärdena från EVA1 jämfördes med resultaten från Strömsholm. Korrelationen mellan 

de två metoderna illustreras i figur 2. Resultatet från det validerade instrumentet på prov 

nummer 3 kom bort mellan Strömsholm och Sundsvall. Nummer 3 exkluderades därför vid 

den jämförande presentationen. 
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Figur 2 Korrelationen mellan de två analysinstrumenten. Ekvationen för grafen blev y = 0,8244x - 

3,5222 och R² = 0,9476  

 

Diskussion 
 

 Eftersom SAA började analyseras inom veterinärmedicinen ganska nyligen så finns det inte 

så mycket forskning och data redovisat inom ämnet. De artiklar som finns handlar främst om 

SAA på häst där det har analyserats under en längre tid. Att analysera SAA på katt är något 

nytt som aldrig analyserats på EVA1-instrumentet tidigare. Därför finns det heller ingen 

linjäritetsstudie eller några referensvärden att jämföra med.  

 

Fördelen med att använda SAA analyser på katt är att det stiger tidigt och snabbt vilket ger en 

snabb upptäckt och snabb diagnos. Studier har visat att SAA är det akutfasprotein som stiger 

tidigast av alla till skillnad från CRP som knappt stiger alls på katt [8]. SAA-värdet sjunker 

även snabbt då stimuli inte finns kvar vilket gör att det går att följa behandlingen och se om 

läkningen går åt rätt håll.  

 

Fördelarna med att använda EVA1-instrumentet jämfört med andra instrument är att det tar 

liten plats och enbart behöver tillgång till ett vägguttag. Det kostar bara en tiondel av vad de 

större instrumenten kostar. Därför kan även de mindre klinikerna ha ekonomi och plats att 

inneha ett sådant instrument och analysera SAA på plats i kliniken. Medinor, som står för 

försäljningen av Equinostic produkter i Norden, brukar låna ut instrumentet kostnadsfritt mot 

att reagens beställs kontinuerligt. 

 

Några nackdelar som upplevdes med EVA1-instrumentet var främst inkuberingen av prov och 

antikropp. Det finns bara en plats på instrumentet för inkubering och analys som sker på 

samma ställe. Detta gör att endast ett prov åt gången kan analyseras och att inkuberingen av 



10 
 

nästa prov inte kan ske samtidigt. Eftersom proven ska inkubera i 10 minuter gör detta att 

varje prov tar cirka 15 minuter att analysera och finns det då många prover kommer analysen 

att ta lång tid. Detta löstes genom att använda ett värmeskåp då proverna får inkuberas upp till 

en timme. Vid användning av värmeskåp är det viktigt att skåpet håller rätt temperatur, vilket 

var svårt då skåpet öppnas upprepade gånger vid provhämtning och temperaturen då sjunker. 

Det bästa är förmodligen att värma proverna i vattenbad i värmeskåpet för att få en stabil 

temperatur, men kyvetten måste vara torr och ren innan den placeras i instrumentet. 

Underdelen av kyvetten där den spektrofotometriska avläsningen sker ska helst inte röras 

överhuvudtaget. Ett annat problem kan vara avdunstning. Om proverna står en timme i 37°C 

så hinner de börja avdunsta och bli mer koncentrerade. Användande av parafilm bör 

övervägas i värmeskåpet. Hur stor effekt avdunstningen har på resultatet borde studeras 

vidare. 

    Under analysen förekom problemet att en kontroll inte fungerade. Det visade sig vid 

kontakt med tillverkaren att det förekom ett fel med kontrollbatchen (Lot. Nr. Equi020). 

Medinor skickade då en ny kontroll vilken i sin tur fungerade bra.  

    Ett annat problem som upplevdes var att negativa resultat förekom. Negativa resultat i 

storleksordningen -5mg/l kan bero på standardkurvan. Om inte turbiditeten förändras över tid 

så kan standardkurvan fortsätta under noll och ge ett negativt resultat. Detta resulterar i att 

provet innehåller 0 mg/l SAA. Om man får ett större värde på det negativa resultatet än -5mg/l 

beror det oftast på hanteringsfel som fel kyvett, fel volym av bufferten eller liknande. Tre av 

de fyra negativa resultaten hade ett resultat mellan 0mg/l och -5mg/l och tolkades som 0mg/l. 

Det negativa resultatet för prov nio var lägre än -5mg/l och togs därför bort eftersom det 

antagligen berodde på hanteringsfel. Eftersom samtliga prover analyserades två gånger och 

det andra resultatet för prov nio var över 0mg/l behölls det. 

 

Denna studie visar att korrelationen mellan EVA1-instrumentet och det validerade 

instrumentet i Strömsholm var god (r=0,97, se figur 2) och det ger en bra indikation på 

möjligheten att använda EVA1-instrumentet för att analysera SAA på katt. Men resultaten 

från EVA1-instrumentet var konsekvent något lägre vilket också visats i tidigare studier på 

häst [9]. Det var även skillnader mellan dubbelproverna som analyserades på EVA1-

instrumentet men även det har visats i tidigare studier [10].  

 

EVA1-instrumentet visar resultaten med två decimaler men med tanke på differensen mellan 

de olika körningarna och att referensvärdena troligen kommer vara i heltal så rekommenderas 

en decimal. Andra studier på häst har rekommenderat heltal [10] men med tanke på 

säkerheten på instrumentet så rekommenderas en decimal.  

 

Den spektrofotometriska avläsningen av provet tar två minuter och 45 sekunder, vilket är 

förinställt på instrumentet. Under den tiden sedimenterar latex-komplexen och grumlingen av 

provet mäts över tid och visar betydelsen av att inte röra kyvetten under analysens gång 

eftersom detta kan störa analysen och ge ett missvisande resultat. Detta betyder även att 

EVA1-instrumentet måste stå stadigt och på en fast yta vilket inte, till författarens vetskap, 

har diskuterats. 

 

Differensen mellan dubbelproverna bör inte bero på förvaringen då det i olika studier visats 

att SAA är stabilt både i kylskåp (4°C) och i rumstemperatur (22°C) i 17 dygn [10] samt i frys 

(-20°C) [11]. Men denna stabilitet har enbart bevisats med en antikropp. Olika antikroppar 

kan detektera olika delar av SAA vilket kan leda till att vissa antikroppar detekterar delvis 

nedbrutet SAA [10].  
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I de metoder som ingått i denna studie har antikroppen varit riktad mot mänskligt SAA men 

det finns studier som visat att antikroppar mot humant SAA inte reagerar med katt SAA [12]. 

I denna studie har antikroppen reagerat eftersom de riktar sig mot en del av proteinstrukturen 

som är konserverad mellan människa och katt.  

 

Innan ett nytt instrument kan börja användas i klinisk verksamhet är det flera saker som 

behöver studeras. Exempelvis olika antikroppar, linjäritetsanalyser, sensitivitet, specificitet 

och referensvärden. Eftersom resultaten från EVA1-instrumentet var konstant lägre än 

referens metodens resultat så måste detta tas med i beräkningen av referensvärdena. Detta är 

även något som måste tänkas på vid transport av prover eller då uppföljningen av patienten 

sker på annat laboratorium där mätinstrumenten kanske inte är detsamma. Resultatet kan 

annars bli missvisande.   

 

Slutsats: Denna studie visar att korrelationen mellan EVA1-instrumentet och det validerade 

instrumentet i Strömsholm är god (r=0,97) och att det därför är möjligt att använda EVA1-

instrumentet för att analysera SAA på katt. Utökade studier rekommenderas dock innan 

EVA1-instrumentet fullt ut kan användas inom klinisk verksamhet. 
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