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Abstrakt  

En subaraknoidal blödning (SAB) står för 3–5% av alla strokefall. Ungefär 98% av SAB upptäcks med 

datortomografi, men sensitiviteten minskar med tiden därför krävs det andra metoder för att 

dementera eller verifiera en SAB diagnos. Förekomst av bilirubin i likvor kan innebära en SAB och 

analysen utförs med spektrofotometri. Bilirubinet i likvorn kan däremot också bero på andra faktorer 

så som stickblödning. Syftet med studien var skapa underlag för en korrektionsformel som kan 

kompensera för bilirubinökning i likvor till följd av stickblödning. Beräkningarna baserades på värden 

från analyser av P-Albumin, P-bilirubin Csv-Albumin, B-EPK och Csv-EPK från fabricerade 

stickblödningar. En kvot baserad på albumin och en kvot baserad på EPK plottades mot erhållna 

värden för netto bilirubin absorbans (NBA). Det var ett starkt linjärt samband i båda fallen och formler 

kunde utformas. Konklusionen var att den linjära korrelation till NBA skapade ett användbart 

underlag för formler som kan kompensera för en stickblödning och blod-hjärnbarriärskada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Introduktion 

En subaraknoidal blödning (SAB) beror ofta på ett brustet aneurysm och kan uppstå vid en yngre ålder 

jämfört med andra typer av stroke. Ett karaktäristiskt symtom är kraftig huvudvärk som kommer likt 

en åskknall (1). SAB står för 3–5% av alla strokefall och har hög mortalitet. För att minska risken för 

efterföljande skador och den höga dödligheten krävs en snabb diagnos (2). Hos patienter där en 

mindre blödning missas finns risk för en större, mer allvarlig blödning, med svåra neurologiska 

nedsättningar som följd. Ungefär 98% av SAB upptäcks med datortomografi (DT) utan kontrast inom 

12 tim efter blödning. Sensitiviteten för SAB-fynd med DT minskar med tiden och detekterar endast ca 

50% av SAB-positiva efter en vecka (3). Därför krävs det andra metoder utöver DT för att upptäcka 

mindre blödningar och misstänkta blödningar hos patienter som undersöks efter mer än 12 tim efter 

symtomdebut. För patienter där DT visar positivt för SAB innebär det ofta vidare undersökning med 

cerebral angiografi för att lokalisera aneurysmen och behandla området för att förhindra ny blödning. 

För de patienter vars DT visar negativt för SAB, men där misstanken fortfarande kvarstår utförs en 

lumbalpunktion för analys av cerebrospinalvätskan (Csv), även kallad likvor (1).  

Vid analys av likvor vid SAB-misstanke är det främst oxyhemoglobin och bilirubin som är av intresse. 

När blod läcker ut i likvorrummet kommer erytrocyterna att hemolysera efter ca 2–4 tim och 

oxyhemoglobin frisätts. Efter ytterligare ca 9–15 tim kommer oxyhemoglobinet att omvandlas till 

bilirubin av enzymet hemoxygenas vilket ger en gulfärgning av likvorn, xantokromi. Enzymet finns i 

makrofager och hjärnhinnornas celler vilket gör att bilirubin bildas in vivo (4). 

Analysen av likvor sker med spektrofotometri där absorptionen av ljus mäts vid olika våglängder. Vid 

förekomst av oxyhemoglobin och bilirubin kommer provet att absorbera mer ljus vid specifika 

våglängder och därför mäts absorbansen vid 350–600 nm. Absorbansmaximum för oxyhemoglobin är 

vid 415 nm och för bilirubin vid 455 nm. För att sedan mäta netto oxyhemoglobinabsorbans (NOA) 

och netto bilirubinabsorbans (NBA) ritas en tangerande baslinje under kurvan och skillnaden mellan 

kurvan och baslinjen mäts vid 415 för NOA och 476nm För NBA (5). Anledningen till att NBA-avläses 

vid 476 nm, och inte vid 455 nm, beror på att NBA inte riskerar att störas av NOA som annars kan 

påverka resultatet till falskt positivt (6). Förenklat kan sägas att gränsvärde för när SAB inte kan 

uteslutas är när NBA är >0,007 absorbansenheter enligt rådande riktlinjer (7). 

Det finns en rad faktorer som kan påverka ett likvorprov till falskt resultat vid utredning om SAB. Det 

finns uppsatta riktlinjer för provtagning, provhantering, analys och tolkning. Dessa ligger till grund för 

de rutiner som följs enligt provtagningsanvisningar för region Västerbotten. Det är av stor vikt att 

anvisningarna följs noggrant då provsvaret kan bli falskt negativt eller positivt vid felaktig hantering. 

Provet ska tas tidigast 12 tim efter första symtom för att xantokromi ska hinna utvecklas. Helst ska 

provet vara det fjärde eller sista röret i tappningsordningen för så lite blod som möjligt ska tillkomma 

från en eventuell stickblödning, som kan ge falskt positivt resultat. Rörpost skall undvikas och prover 

skall helst centrifugeras inom 30 min från provtagning för att undvika falska nivåer av oxyhemoglobin 

till följd av hemolys. Det är viktigt att skydda provröret från ljus då bilirubinet annars kan brytas ner 

och provresultaten ger ett falskt lågt värde.  Vid samma tidpunkt tas även blodprov för analys av 
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P-bilirubin och P-albumin. Koncentrationen av bilirubin i likvor kan vara förhöjt när P-bilirubin är 

förhöjt. Bilirubin är bundet till albumin vilket innebär att en blod-hjärnbarriärskada kan medföra 

albuminläckage till likvor och därmed också en förhöjd koncentration bilirubin i likvor, vilket vid SAB-

utredning kan ge falskt positivt resultat (8).   

I ovan nämnda riktlinjer finns en algoritm för tolkning av resultatet för NBA. När NBA överstiger 

0,007 absorbansenheter kan ej SAB uteslutas. Vid särskilda omständigheter, där P-bilirubin är förhöjt, 

dvs >20 µmol/L, samt Csv-protein ≤1,0 g/L, tillämpas en korrektionsformel där en förväntad 

absorbans, predicted absorbance (PA), räknas ut och subtraheras från det uppmätta NBA-värdet. 

Detta görs för att korrigera för bilirubin som härrör från plasma (7). I aktuell formel används en kvot 

mellan totalprotein i likvor respektive totalprotein i plasma. En mer korrekt kalkylering bör dock 

baseras på albuminvärden och inte totalprotein, eftersom bilirubin både i plasma och likvor är bundet 

till albumin (9). I region Västerbotten analyseras albumin i plasma och likvor och inte totalprotein 

som anges i de uppsatta riktlinjerna (8). 

En undersökning som gjordes 2010 där 24 laboratorier inom EQUALIS i Sverige deltog visade att 

rutiner, analys och tolkning av likvor-undersökning vid SAB-misstanke hade stora skillnader. De 

fiktiva patientfallen som laboratorierna fick utreda gavs olika diagnos beroende på vilket laboratorium 

som gjorde utredningen. Vid ett fall där SAB inte kunde uteslutas var det 11 av 17 laboratorier som 

rapporterade att en stickblödning skulle tas i beaktande (1). Att veta varifrån blod i likvor har sitt 

ursprung kan vara svårt eftersom även en stickblödning uppkommen vid lumbalpunktion kan ha 

bidragit till blod i likvorn. Trots många studier har problematiken kring att särskilja stickblödning från 

SAB kvarstått och metoderna inom diagnostiken skiljer sig åt världen över (10). 

Syftet med studien var att genom fabricerade stickblödningar skapa underlag för en korrektionsformel 

som kan användas för att kompensera för bilirubinökning till följd av stickblödning. Beräkningarna 

baserades på analyserna P-Albumin, P-bilirubin Csv-Albumin, B-EPK och Csv-EPK. 
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Material och metoder 

Likvor och blod 

Likvorproverna bestod av rutinprover som anlänt till klinisk kemi för diverse analyser. Proverna kom 

från Norrlands universitetssjukhus (Umeå, Sverige) samt övriga region Västerbotten. Kriterierna för 

prover till projektet var att likvorn skulle vara klar, färglös och centrifugerad. Likvor samlades under 

en period om ca två månader. Blodproverna valdes ut samma dag som analyserna skulle utföras. 

Kriterier var att blodstatus, P-albumin och P-bilirubin skulle vara analyserat. Till undersökningen 

användes blodprover i EDTA-rör där blodstatus utförts. Totalt användes 31 µL blod från vardera nio 

blodprov. Samtliga prover var färdiganalyserade och avidentifierade. 

Framställning av likvorpool 

Totalt framställdes tre likvorpooler om ca 9 ml vardera från de frysta proverna, en för varje vecka. 

Rören med likvor skyddades mot ljus med aluminiumfolie. Vardera rör från frysen innehöll ca 800-

1500 µL likvor och 2–3 rör blandades ihop. Absorbansen mättes vid 360-650 nm med spektrofoto-

meter (Perkin lambda 35 UV/VIS spectrometer) där Csv-spektrumprogram användes. De prover med 

för hög absorbans eliminerades och fördes inte samman till den större poolen där  bakgrunds-

absorbansen skulle vara så låg som möjligt.  

Fabricering av stickblödningar och analys 

Till varje likvorpool valdes tre olika rutinprover i EDTA-rör med kända värden för blodstatus, 

P-albumin och P-bilirubin. Utgångspunkten var att få en variation i koncentrationen för P-bilirubin 

både med konjugerat och okonjugerat bilirubin. Till varje spädning användes 900 µL likvor och 1 µL, 5 

µL, respektive 25 µL helblod förutom till det prov med lägst bilirubinkoncentration där dubbla 

mängden blod användes till spädningarna. Likvorprovet inkuberades i en CO2 kammare i 37°C ca 45 

min och blodprovet stod i rumstemperatur. Efter noggrann blandning av proverna späddes blodet i 

likvorn och cellräkning utfördes med Sysmex®XN där body fluid program användes. Efter 

cellräkningen centrifugerades proverna i 5 min, RCF 2140. Av ovanvätskan pipetterades 700 µL till en 

microkyvett för analys i spektrofotometer. Vätskan återfördes till sina respektive rör och 

centrifugerades i 10 min, RCF 3000.  Albuminkoncentrationen i likvorpoolerna mättes med Cobas 

8000, där Csv-applikationen användes. 

Värdena från analyserna P-albumin (g/L), Csv-albumin (g/L), B-EPK (antal celler/L), Csv-EPK (antal 

celler/L) samt P-bilirubin (µmol/L), användes till två olika ekvationer som plottades mot NBA för att 

utreda förekomst av linjärt samband. Ena ekvationen baserades på albuminvärden, ([Csv-albumin/P-

albumin]*P-bilirubin). Den andra ekvationen baserades på EPK ([Csv-EPK/B-EPK]*P-Bilirubin) 
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Statistik 

Regressionsanalys i excel användes för att undersöka samband mellan NBA och albuminkvot ([Csv-

albumin/P-albumin]*P-bilirubin). Samma analys utfördes mellan NBA och EPK-kvot ([Csv-EPK/B-

EPK]*P-bilirubin).  

 

Etiska överväganden 

För de prover som användes krävdes inga etiska godkännanden för provtagning eftersom proverna 

inte enkom togs för detta projekt. Insamlad likvor tillhör rutinprover som inte sparas längre än två 

månader efter avslutad analys och omfattas därmed inte av biobankslagen. Eftersom proverna var 

avidentifierade och arbetet utfördes inom hälso- och sjukvård för utveckling av en metod så omfattas 

arbetet heller inte av etikprövningslagen. 
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Resultat 

Tolkning av spektrum 

Spektrumanalys utfördes på vardera likvorprov för absorbandmätning mellan 360-650 nm. Det var en 

stigande absorbans vid 415 nm, där oxyhemoglobin absorberar ljus, vid högre koncentrationer blod i 

likvor. Vid jämförelse mellan prover med hög respektive låg koncentration P-bilirubin fanns en högre 

absorbans vid 476nm för det prov som hade högre koncentration P-bilirubin. Tangenderande baslinjer 

ritades in under absorbanskurvorna och NBA mättes vid 476 nm (Fig. 1). Samtliga prover analyserades 

med samma program och NBA mättes för samtliga prover.  

Regression 

Albuminkvot och EPK-kvot, baserat på analyssvaren, plottades mot provernas NBA-värden och två 

ekvationer enligt y=kx+m erhölls. Ett starkt linjärt samband fanns mellan NBA och albuminkvot samt 

mellan NBA och EPK-kvot (Fig.2). Interceptet (m) eliminerades i den slutgiltiga ekvationen (Fig. 3).  
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Diskussion  

För att diagnostisera SAB hos patienter med ett normalt DT finns en mängd olika sätt att analysera 

likvor och metoderna varierar både nationellt och internationellt. Det är viktigt att de mindre blöd-

ningarna som inte syns med DT upptäcks eftersom en mindre blödning ofta föregår en större blödning 

med större konsekvenser (1). 

I denna studie användes likvorprover tillsatta med specifika volymer blod som underlag för att studera 

samband mellan stickblödning och NBA. Meningen var att utveckla den korrektionsformel som finns i 

dag som endast används för att korrigera förhöjda nivåer av P-bilirubin. Den aktuella formeln 

beräknar förväntad NBA och värdet subtraheras från det uppmätta från spektrumet (7). Formeln har 

använts som utgångspunkt och utvecklats så att den ska kunna användas för samtliga prover där 

NBA>0,007 för att kompensera för eventuell stickblödning i provet. En del av utvecklingen var att 

använda mätvärden för albumin istället för totalprotein för ett mer korrekt resultat då bilirubinet är 

bundet till albumin (9). 

Två korrektionsformler har tagits fram baserat på albuminkvot och EPK-kvot vilka var för sig 

plottades mot NBA. Excel användes för punktdiagrammen och två ekvationer erhölls. Determinations-

koefficienten(R2) för båda ekvationerna visar ett starkt linjärt samband vilket gör formlerna använd-

bara för att beräkna ett förväntat NBA-värde. I de slutgiltiga ekvationerna eliminerades interceptet 

(m) med motiveringen att värdet för båda ekvationerna var nära noll och därför hade mycket liten 

effekt på resultatet.  

Med de olika värdena som används i respektive kvot kan en förväntad NBA beräknas tack vare 

formlerna. Dessa beräkningar kan användas vid de tillfällen när analysen av spektrum utfaller positivt 

enligt rådande riktlinjer dvs NBA>0,007 (7). Anledningen till att två olika formler behövs är för att 

albuminformeln kan signalera om en blod-hjärnbarriärskada tycks föreligga vilket skulle ge förhöjda 

värden av albumin i likvorn till följd av en barriärskadan. EPK-formeln kan enbart kompensera för en 

stickblödning. Om NBA är >0,007 efter någon av beräkningarna kan inte SAB uteslutas och 

utredningen av patienten går vidare.   

En studie visade att för en tredjedel av lumbalpunktionerna vid SAB-diagnostik var differentiering 

mellan stickblödning och äkta SAB nödvändig. Metoden som användes baserades på visuell inspektion 

av xantokromi och Csv-EPK.  Resultatet visade att Csv-EPK <2000*106/L kombinerat med frånvaro av 

xantokromi exkluderar SAB diagnos med 100% sensitivitet (10). Det råder olika åsikter om visuell 

inspektion och bedömning av xantokromi. Enligt rådande riktlinjer anses inte denna metod som 

tillförlitlig (7), medan andra anser att risken vid spektrofotometri är falskt positiva resultat (10). 

Risken med visuell inspektion är att bedömningen av färgen på likvor görs av olika människor vid 

olika tillfällen och en missbedömning kan lätt ske om ett prov exempelvis kommer under natten och 

personalen inte har vana med denna typ av analys. Att hitta en annan metod för att differentiera 

stickblödning från SAB anses därför nödvändigt.  

  



 

10 
 

Spektrofotometri användes enligt riktlinjer och mätningen utfördes med linjal och penna vilket 

försvårade exakt mätning av NBA. Här finns en potentiell felkälla med avseende på den mänskliga 

faktorn vilken kan motverkas med ett mjukvaruprogram som tolkar spektrumet, vilket troligtvis 

kommer att införas på klinisk kemi, Norrlands universitetssjukhus. Avvikande albuminkoncentration i 

likvor jämfört med den förväntade koncentrationen är under utredning. Eftersom de erhållna 

formlerna är baserade på 21 mätvärden vardera kan de utvecklas genom att utföra ett större projekt 

med fler mätvärden och få säkrare formler därefter. Retrospektiva studier skulle kunna utvärdera 

formlerna genom insamlade data från tidigare fall där likvorprov och blodprov dessutom kommer från 

samma individ, vilket det inte gör i denna studie.  

Så länge DT inte kan detektera 100% av SAB kommer likvoranalyser att vara nödvändiga och därmed 

är en lösning på differentiering av en äkta SAB från en stickblödning relevant. Konklusionen var att de 

fabricerade stickblödningarnas linjära korrelation till NBA skapade ett användbart underlag för vidare 

studier, dels för en formel som kan kompensera för en stickblödning samt en formel som kan 

kompensera för ett förhöjt bilirubin i plasma men som också kan ge indikation om barriärskada.  
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Figur 1. Skillnaden mellan Csv-spektrum utförda på likvorprover med två olika blodprov med två 

spädningar vardera med lägsta volymen blod överst och högsta nederst. Varje prov innehöll 900µL 

Likvor blandat med en µL respektive fem µL blod som centrifugerats innan absorbansmätning. A) 

Blod med P-bilirubin 19 µmol/L vilket är inom gränsvärdet för vad som klassas som normalt (<20 

µmol/L).  Majoriteten var okonjugerat bilirubin i detta prov. B) Blod med p-bilirubin 101 µmol/L varav 

90 µmol/L konjugerat bilirubin. 
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Figur 2. Regressionsanalyser mellan kvoter baserade på värden som erhållits från olika 

analysinstrument (albumin (g/L), EPK (celler/L), bilirubin (µmol/L), plottat mot netto bilirubin 

absorbans (NBA) avseende A) Albuminkvot och B) EPK-kvot.  
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Figur 3. Slutgiltiga formler för att beräkna förväntad absorbans, predicted absorbance (PA) för 

bilirubin i likvor baserade på olika kvoter. Interceptet är eliminerat från ursprungliga ekvationerna. 

Formlerna är baserade på A) albumin och B) EPK. 

 

 

 

 

 

 


