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Abstrakt  

Parathyroideahormon (parathormon, PTH) har en kalciumreglerande funktion och syntetiseras i 

bisköldkörtlarnas celler. Efter frisättning i paratyroidea klyvs hormonet snabbt av enzymer i 

hepatocyterna. PTH molekylen har kort halveringstid, som innebär höga provhanteringskrav. För 

verksamheten vid laboratoriemedicin på Sunderby sjukhus är kravet att provet ska centrifugeras inom 

en timme efter provtagningen. Tidigare studier visar att PTH-prover tagna i EDTA-plasmarör har 

bättre stabilitet än prover tagna i serumrör och det förekommer längre hanteringstider inom vissa 

landsting i Sverige. Syftet med studien var att jämföra PTH-koncentrationen i prover som 

centrifugerades en respektive sex tim efter provtagning för att studera hur förlängd hanteringstid 

påverkar analyssvaret. Trettiosex dubbelprover från friska och sjuka individer analyserades parvis med 

sex tim mellanrum och prover som hanterades enligt nuvarande rutiner bedömdes vara de sanna 

värdena. Gruppvisa jämförelser påvisade nära samband, men vid jämförelse mot de sanna värdena 

fanns två avvikande värden som påvisade en signifikant skillnad, om dessa däremot ströks, visades 

ingen skillnad. Konklusionen var att analysen innefattade stora procentuella avvikelser som medför att 

fler studier behöver utföras för att säkerställa tillförlitligheten gällande förlängd hanteringstid. 
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Introduktion 

Paratyroideahormon (parathormon, PTH) är ett polypeptidhormon som består av 84 aminosyror och 

syntetiseras i paratyroidea – bisköldkörtlarnas celler. Utsöndringen av intakt PTH sker från 

paratyroidea till blodet, genom signaler från en specifik G-proteinkopplad receptor (1), extracellular 

calcium-sensing receptor (CaSR),som finns i bisköldkörtelns cellmembran (2). Receptorn kan med sin 

sensoriska funktion känna av kalciumjonkoncentrationen i paratyroidea och tillsammans med PTH 

påverkar de även transport och reglering av kalciumjoner från skelett, njurar och tarm, med uppgift att 

hålla jonkoncentrationerna inom mycket snäva intervall (3, 4). PTH har förutom sin kalciumreglerade 

egenskap även funktion för reglering av nivåerna av vitamin D och fosfor, vilket i sin tur har stor 

betydelse för elektrolytbalansen (3). Den biologiskt aktiva PTH molekylen har den korta halverings-

tiden på cirka fem minuter och efter frisättning från paratyroidea klyvs hormonet snabbt till olika 

fragment av speciella enzymer i leverns kupfferceller. De olika fragmenten består av en aminoterminal 

del (1-34) och en karboxiterminal del (35-84). Det aminoterminala fragmentet står för all biologisk 

aktivitet och har även kortare halveringstid än det intakta PTH (1-84), (4, 5).  

När kalciumhalten sjunker i plasma stimuleras en snabb utsöndring av PTH från bisköldkörtlarna 

vilket leder till förhöjda värden av PTH. Den ökade utsöndringen kan orsaka olika sjukdomstillstånd 

som till exempel primär hyperparatyroidism, en relativt vanlig sjukdom som upplevs vara asymtoma-

tisk och därför ofta upptäcks slumpmässigt vid biokemisk screening. Sekundär paratyroidism är ett 

sjukdomstillstånd som kan uppstå hos patienter med kronisk njurinsufficiens och D vitaminbrist och 

uppkomer till följd av att bisköldkörtlarna har stimulerats med låga kalciumvärden under mycket lång 

tid (6). PTH analyser (referensvärde 1,6 - 6,9 pmol/L) utförs vid alla störningar i kalcium och fosfat-

metabolismen. Olika infusionsbehandlingar i sig kan ge förhöjda PTH värden, därför har det en stor 

betydelse att PTH analyseras innan eventuella behandlingar sätts in (7, 8).   

Parathormonets korta halveringstid gör provhanteringen till en mycket viktig faktor vid dagens 

laboratorier, men hanteringskraven varierar något mellan olika landsting i Sverige. I Norrbotten och 

Västerbotten är hanteringskravet att provet ska centrifugeras inom en tim efter provtagning medan 

Västernorrland har hanteringskrav om centrifugering inom två timmar (Eija Lundströmer, personlig 

kommunikation). Tidigare studier visar att PTH analyser gjorda på prov i EDTA-rör har bättre 

stabilitet än prover tagna i serumrör och många landsting väljer numera att analysera prover tagna 

med EDTA-rör (9). För Sunderby Sjukhus är det fastställt att hanteringstiden mellan provtagning och 

centrifugering ska ske inom en tim, därefter ska provet hällas av och plasman analyseras. Om 

hanteringstiden överskrider en tim klassas provet som föråldrat och analysen uteblir, eftersom 

analysvärdena inte anses vara tillförlitliga. Av de cirka 3000 PTH-prover som tas per år (2013 -2014) 

har ungefär 120-150 st kasserats på grund av att hanteringstiden har överskridits (4). 

I dagens rutinhantering av PTH-prover kan fördröjning uppstå för de prover som tagits på hälso-

centraler och inte har centrifugerats direkt efter provtagningen innan de transporterats till laboratoriet 

på Sunderby sjukhus. På laboratoriet kan felsortering förekomma med rör tagna för analys av 

blodstatus eftersom båda rörtyperna har lila kork och kan uppfattas som samma provtyp. Om 
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felhantering av någon anledning inträffat påverkas de snabba hanteringskraven för PTH-proverna 

genom utebliven analys och ökad provmängd som kasseras (3). I förlängningen är det den enskilde 

patienten som missgynnas som dels får ett fördröjt, alternativt förkastat provsvar och slutligen måste 

utföra ny provtagning. 

Syftet med studien var att minska mängden gamla och kasserade PTH-prover genom att förlänga tiden 

mellan provtagning och centrifugering från noll till sex tim, samt att utvärdera om förlängd 

hanteringstid påverkade analyssvaret för prover tagna i EDTA-plasmarör. I förlängningen syftade 

studien till att uppnå ett förbättringsarbete inom enheten för laboratoriemedicin. 
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Material och metoder 

Försökspersoner och patienter  

I studien ingick trettiosex personer. Proverna togs på Sunderby sjukhus och tjugo personer var 

frivilliga försökspersoner bestående av arton kvinnor och två män, 30-65 år. Sexton personer, tolv 

män och fyra kvinnor, 40-73 år var patienter med avancerad njursjukdom, som behandlades vid 

avdelningen för hemodialys. De personer som lämnade prover till studien var förväntat friska, med 

provvärden inom referensintervall 1,6 -6,9 pmol/L och personer med sjukdom som förväntades ha 

förhöjda provvärden, med avsikt att uppnå varierade provresultat.  

Provtagning och provhantering  

Venösa prover togs i helfyllda 3 ml EDTA-rör (BD vacutainer K2E 5,4mg Plus Blood Collection Tubes 

BD, Belliver Industrial Estate, Plymouth PL67BP, UK). Varje person lämnade två rör med blod och då 

provanalyserna skulle utföras med sex timmars mellanrum utfördes provtagningen på morgonen. 

Proverna avidentifierades och märktes med en sifferkod följt av A respektive B. A-proverna fungerade 

som referensprov och stod för de sanna provvärdena och hanterades därför enligt gällande rutiner, 

vilket innebar att de centrifugerades direkt efter provtagningen (SIGMA 3-18K, 2400G, 5 min 22˚C). 

Därefter pipetterades plasma till nya rör som analyserades direkt. Alla B-prover ställdes i kylskåp i sex 

tim, för att sedan centrifugeras (SIGMA 3-18K, 2400G, 5 min 22˚C) och liksom A-proverna 

pipetterades plasma till nya rör och analyserades därefter. 

PTH-detektion 

Plasmaproverna analyserades med instrumentet Modular Analytics E170 (Roche Diagnostics 

Scandinavia AB). Den totala analyslängden varade i ca 18 min och inkluderade två inkubationer där 

den första innefattade 50μl prov, en biotinylerad monoklonal PTH-specifik antikropp som reagerade 

med det N-terminala fragmentet (aa 1-37) och monoklonal PTH-specifik antikropp märkt med 

ruteniumkomplexet som reagerade med det C-terminala fragmentet (38-84), som tillsammans bildade 

ett sandwich-komplex. Den andra inkubationen skedde efter tillsats av streptavidintäckta 

mikropartiklar och medförde att komplexet kunde fästa till den fasta fasen genom bindning mellan 

biotin och streptavidin. Reaktionsblandningen sögs därefter in i en mätkyvett och mikropartiklar 

fångades upp på en elektrodyta, eventuella obundna substanser tvättades bort med tvättlösning. 

Spänningar på elektroden gjorde att elektrokemiluminiscens avgavs och kunde mätas med 

fotomultiplikator. Analysresultaten hade bestämts via en kalibreringskurva som är specifik för 

instrumentet (10). Koncentrationen av PTH analyserades i två prover, A och B, från samma individ. A-

proverna centrifugerades direkt efter provtagning och analyserades enligt gällande rutiner. Dessa 

prover representerade det sanna provresultatet, eftersom det var svårt att utföra hanteringen 

snabbare. Eventuella förändringar i B-proverna, som analyserades sex timmar efter provtagning, 

visade förändringen av PTH-koncentrationen mot det så kallade sanna värdet, (relativa differensen %) 

gentemot provet som analyserades vid direkt efter centrifugeringen.  
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Statistik 

Vid analys av kontinuerliga variabler användes Spearmans korrelationstest. För analys av grupperade 

variabler användes Mann-Whitney U-test och för parade prover användes icke parametriska 

(Wilcoxon rang sum test). Dessa analyser utfördes i SPSS (Statistics version 20.0, IBM Corporation, 

New York, USA). Vid beräkning av den procentuella skillnaden mellan de två analyserna dividerades 

skillnaden av det erhållna värdet för prov B med det sanna värdet för prov A och i syfte att visualisera 

provvärdenas spridning användes Bland Altmandiagram som skapades Excel. Signifikansnivån 

bestämdes till p <0,05. 

Etiska överväganden 

Ingen etisk prövning gjordes då studien var ett utvecklingsarbete. Samtliga provgivare var informerade 

om studien och lämnade proverna frivilligt och provtagningen medförde ingen eller minimal risk. 

Innan analys avkodades proverna, vilket omöjliggjorde härledning till patientidentitet.  
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Resultat 

Jämförelse av PTH-koncentration vid analys med centrifugering vid noll 

respektive sex tim 

PTH koncentrationen analyserades i prover från försökspersoner och patienter vid två tillfällen. För 

samtliga prover (n=36) som centrifugerades och analyserades direkt efter provtagningen var medel-

värdet 12,21 pmol/L. I proverna som centrifugerades och analyserades sex timmar efter provtagningen 

sjönk PTH koncentrationen till 12,00 pmol/L, vilket blev en sänkning med 0,21 pmol/L (Tab. 1). I 

jämförelse med PTH-koncentrationen vid centrifugering direkt efter provtagning var sänkningen 1,72 

% efter sex timmar. PTH-koncentrationerna detekterade efter 0 respektive 6 timmar visade ett 

korrelerat samband r= 0,998 och p<0,033 (Fig. 1). 

Förändring av PTH-koncentration vid fördröjd centrifugeringstid  

Värdena för de parade proverna (n=36) i analysen studerades individuellt och två prover påvisade en 

märkbar procentuell skillnad i värden vid centrifugering efter sex timmar. Skillnaden var mellan -8,9 

och -9,2 procent i förhållande till provvärdet vid analysen för centrifugering direkt efter provtagning 

och bestod av ett prov från vardera provgrupperna – försökspersoner, respektive patienter (Fig. 2A).  

Betydelse av värdet för PTH vid avvikelse mot det sanna värdet  

Den största procentuella skillnaden i PTH-värde påvisades i ett prov från provgruppen med försöks-

personer och hamnade utanför ramen för två standardavvikelser. Provets värde var 6,29 pmol/L vid 

centrifugering direkt vid provtagningen, efter sex timmar hade värdet sjunkit till 5,71 pmol/L. Den 

relativa skillnaden var -9,2% jämfört med det direktcentrifugerade provvärdet.  Patientens provvärde 

var 21,02 pmol/L vid centrifugering direkt efter provtagning och sjönk till 19,15 pmol/L efter sex tim, 

vilket visade en sänkning med -8,9% (Fig. 2B).  

 

 

 

  



 
 
 

9	
	

Diskussion 

PTH har en mycket kort halveringstid, endast fem min, vilket kräver snabb hantering där 

centrifugering och avhällning av plasma ska ske inom relativt kort tid efter provtagning (4). I dagens 

provhantering kan PTH-provers korta hanteringstid upplevas som ett stressmoment för personalen 

inom laboratoriemedicin. För de prover som är tagna på hälsocentraler som har längre 

provtransporter, sker ofta centrifugering direkt efter provtagning och avhälls innan transport till 

laboratoriet. Det förekommer att prover inkommer till laboratoriet utan att de är centrifugerade och 

avhällda och då är det viktigt att tiden för utförd provtagning kontrolleras innan analys. PTH-prover 

har samma kork som prover tagna för blodstatus, vilket gör att det kan förekomma felsortering i den 

dagliga rutinen, något som kan leda till att analysen försenas. I dagsläget kasseras prover som har 

överskridit en tim mellan provtagning och centrifugering och på Sunderby sjukhus analyseras omkring 

3000 PTH-prover per år varav ca 160 stycken kasseras på grund av att hanteringstiden mellan 

provtagning och centrifugering överskridits (Ellinor Henriksson, personlig kommunikation).  

Tidigare studier påvisar att det finns skillnader i hållbarhet mellan PTH prover tagna i EDTA plasma i 

jämförelse med serumrör och det framkommer också att hållbarheten är längre för prover som är 

tagna i EDTA plasmarör (9). I Norden finns sjukhus där analyskravet för PTH är inom fyra tim efter 

provtagning i EDTA-rör och det finns även sjukhus i Sverige där hanteringstiden uppgår till två tim 

(Eija Lundströmer, personlig kommunikation). Eftersom denna studie ligger till grund för ett 

förbättringsarbete för laboratoriepersonalen på Sunderby sjukhus, med syfte att förhindra stress-

moment och minska antalet kasserade PTH prover, valdes att studera PTH-värdets förändringar efter 

sex timmar från provtagning. I analysen ingick prover från förväntat friska personer med normal-

värden och patienter med sjukdom som förmodades ge höga värden, delvis för att få variationer av 

provvärden men även för att studera betydelsen av höga eller låga provvärden och dess eventuella 

förändringar efter sex tim (10).  

Provvärdena mellan analystillfällena skiljde sig relativt lite från varandra och med korrelations-

koefficienten 0,998 kunde man se att det fanns ett korrelerat samband mellan analystillfällena. Vid 

jämförelser mot de direktcentrifugerade provvärdena för varje individuellt prov, fanns däremot två 

avvikande värden som gav stöd för att det fanns skillnader som procentuellt sett var ganska stora. I 

gruppen med försökspersoner fanns den högsta procentuella avvikelsen med -9,2% medan 

patientprovet avvek med -8,9%. T-test och icke parametriska Wilcoxon rangsummetest visade båda ett 

värde av p = 0,033 vilket gav stöd för att det fanns en signifikant skillnad i värden mellan analyserna. I 

tester där de avvikande värdena uteslöts visades däremot inga skillnader.  

Det totala provantalet var bara trettiosex, därför behölls de avvikande värdena i analysen. I studien 

fanns inte något samband mellan höga provvärden och större förändringar av provvärden vid det 

senare analystillfället, däremot kunde man se samband mellan höga PTH-värden och njursjukdom, 

dessa resultat överensstämmer med tidigare studier (11, 12). Ingen orsak kunde fastställas till att 

avvikelserna hade så stora procentuella skillnader, möjligen kan de anses vara försumbara. 

Konklusionen var att med anledning av de procentuellt höga avvikelserna behöver fler studier utföras, 
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för att säkerställa möjligheten till förlängd hanteringstid och i förlängningen uppnå ett 

förbättringsarbete inom laboratoriemedicin. Med hänsyn till provantalet ströks inte avvikande värden 

i denna analys, men för att uppnå material med fullkomlig reproducerbarhet rekommenderas 

eventuella framtida studier med ett större provantal. 
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Tabell 1. PTH-koncentrationens förändring i 36 prover vid olika analystillfällen 

 
  

PTH-konc (pmol/L)a med 
centrifugering efter 0h 

 
PTH-konc (pmol/L)a med 
centrifugering efter 6h 

 min -  max  medel ± SD  min - max  medel ± SD 

Försökspersoner (n=20) 2,46 - 10,92  5,41 ±   2,02  2,46 - 11,12  5,35 ± 2,00 
Patientprover (n=16) 1,81 - 38,29  20,70 ± 10,20  1,68 - 39,04  20,32 ± 10,11 
Samtliga prover (n=36) 1,81 - 38,29  12,21 ± 11,03  1,68 - 39,04  12,00 ± 10,91 

a Referensvärde PTH 1,6 – 6,9 pmol/L 
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Figur 1. PTH-koncentration analyserad 0 respektive sex tim efter provtagning korrelerade. 
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Figur 2. PTH-koncentrationens förändring mellan de två analystillfällena vid 0h och 6h efter 
provtagning. A) Differens för de 36 proverna vid 0h respektive 6h samt B) PTH-värdets procentuella 
förändring i samma prover efter 6h i jämförelse mot 0h  

Den heldragna röda linjen visar medeldifferensen, streckad röd linje avser det totala analysområdet 
och blå linje anger området för ±2SD. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. PTH-koncentrationens förändring mellan de två analystillfällena vid noll respektive 6 tim 
efter provtagning. A) Differens för de 36 proverna vid 0h respektive sex tim samt B) PTH-

koncentrationens procentuella förändring i individuella prov, efter sex tim i förhållande till noll tim. 
Den heldragna röda linjen visar medeldifferensen, streckad röd linje avser det totala analysområdet 
och blå linje anger området för ±2SD.  
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