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Referensintervall för plasmaproteiner
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Sammanfattning
Följande referensintervall för proteiner i plasma rekommenderas för friska vuxna kvinnor och män
från 20 år och äldre (P–Albumin: 18 år och äldre):
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Utförande, teknik och felkällor
Referensintervallen är framtagna enligt rekommendationer från IFCC:s expertgrupp för
proteinanalys och med en kalibrator som står i överensstämmelse med dessa. Resultaten är
således spårbara till ERM 470. Equalis expertgrupp rekommenderar därför att dessa
referensintervall används generellt för de ovan nämnda plasmaproteinerna i Sverige. När serum
används i stället för EDTA-plasma medför detta att uppmätta värden blir några procent högre,
men om detta har någon klinisk relevans är osäkert.
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Bakgrund
I en undersökning av Sten-Erik Bäck m.fl. [1] bestämdes halterna av bl.a. plasmaproteiner i
EDTA-plasmaprov från cirka 200 friska vuxna svenska kvinnor och män från 20 år och äldre.
Därvid användes immunturbidimetri med bruk av BCR CRM 470 som primärkalibrator. I denna
uppsats presenterades ovanstående tabell som anger protein, ålders- och könsberoende, antal
personer som undersökts, samt 2,5- resp. 97,5-percentilen för proteinhalterna med 90 %
konfidensintervall för resp. percentil. För albumin rekommenderas dock användning av det
referensintervall som tagits fram för serum i det nordiska referensintervallprojektet (NORIP) [2].

