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Sammanfattning
Typ 1 diabetes (T1D) betraktas som en autoimmun sjukdom. Insulinproducerande betaceller i pankreas
angrips av islet cell antibodies (ICA) vilket leder till gradvis betacellsundergång. Detta leder till höga nivåer
av glukos i blodet eftersom regulatorn ”insulin” har försvunnet och den insjuknade individen behöver
livslång insulinbehandling. Reaktiviteten hos ICA har visat sig bestå av reaktivitet mot flera olika
autoantigen: insulin autoantigen (IAA), glutaminsyradekarboxylas autoantigen (GAD), insulinoma
antigen-2 autoantigen (IA-2) och troligtvis också mot zink transportören (ZnT8). Bestämning av ICA i
serumprover är viktig för klassificering av diabetes, förutsägelse av T1D och för utveckling av autoimmun
terapier.
Idag screenas ICA med Medipan ICA screen som är en kommersiell enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA). Positiva prover från ELISA analyseras vidare med en indirekt immunofluorescens metod (IF) för
att säkerställa ett slutligt positivt svar.
Syftet med den här studien var att utvärdera och jämföra ett nytt kommersiellt ELISA-kit (RSR 2screen)
med Medipan ICA screen för att på sikt använda det nya kitet i rutinverksamhetens analys ifall den har
samma/högre specificitet och sensitivitet samt lägre pris jämfört med Medipan ICA screen.
Serumprover från en kontrollgrupp (n=199) och en patientgrupp diagnostiserad med T1D (n=100).
analyserades med båda ELISA-metoderna. Erhållna analysvärden bearbetades statistiskt för att fastställa
ett tröskelvärde för positivitet och därmed utvärdering av metodens sensitivitet och specificitet. Resultatet
visade att båda analysmetoderna har samma sensitivitet (93%) och samma specificitet (97,5%) och en
hög överenstämmelse (98,7%). Analyspris per prov för RSR 2screen var 4,2% lägre än Medipan ICA
screen. RSR 2 screen-kit kan säkert ersätta Medipan ICA screen-kit.
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Abstract
Type 1 diabetes (T1D) is regarded as an autoimmune disease. Beta cells, which produces insulin in
pancreas are attacked by islet cell antibodies (ICA). This leads to gradual destruction of the beta cell,
which in turn cause high level of glucose in the blood because the regulator "insulin" has disappeared. In
that case the patient needs to be treated lifelong with insulin. It has been shown that the ICA reactivity
consisting of reactivities against different autoantigens such as: insulin autoantigen (IAA), glutamic acid
autoantigen (GAD), insulinoma antigen-2 autoantigen (IA-2) and most likely also zinc transporter
autoantigen (ZnT8). Determination of ICA in serum samples is important for the classification of diabetes,
prediction of T1D and the development of autoimmune therapies.
Nowadays screening of ICA is performed with ”Medipan ICA screen” which is a commercial enzymelinked immunosorbent assay (ELISA). Positives samples are further analysed by ELISA with the indirect
immunofluorescence method (IF) to ensure a final positive answer.
The purpose of this study was to evaluate and compare a new commercial ELISA kit ”RSR 2screen” with
the Medipan ICA screen for use it in routine analysis to evalute if it has the same / higher specificity and
sensitivity, and lower price compared with Medipan ICA screen.
Serum samples from a control group (n = 199) and a patient’s group diagnosed with T1D (n = 100 were
analyzed with both ELISA methods. The results were statistically evaluated to set a threshold value for
positivity and to evaluate the method's sensitivity and specificity. The result showed that both ELISAmethods gave the same sensitivity (93%) and specificity (97.5%) and a high concordance (98.7%) was
achieved. Analytical price per sample for the RSR 2screen was 4.2% lower than for the Medipan ICA
screen. RSR 2screen can be used instead of Medipan ICA screen.
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1. Inledning
1.1. Typ 1-diabetes (T1D)
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som orsakas av inflammation i de
Langerhanska öarna i pankreas. Den här inflammationen kallas för ”insulit” och kan
förekomma tillfälligt efter vissa virusinfektioner såsom påssjuka, röda hund eller
coxsackievirusinfektioner. Hos vissa individer med genetisk risk för typ 1- diabetes kan
dessa virusinfektioner förstöra de insulinproducerande cellerna (beta-cellerna) i de
Langerhanska öarna, vilket leder till en klinisk debut av typ 1-diabetes. Detta sker genom
vissa immunologiska mekanismer som i sin tur leder till permanent betacellsdestruktion
(Lernmark & Sundkvist, 2007).
Langerhans öar utgör 2-3% av pankreas. Det finns cirka 1 miljon av Langerhans öar i
pankreaset (Kin et al, 2006). Öarna består av fyra celltyper: beta-celler (61%) som
producerar insulin, alfa-celler (16%) som producerar glukagon, delta-celler (9%) som
producerar

hormonet

somatostatin

och

PP-celler

(14%)

som

producerar

pankreaspolypeptid (figur 1) (Lernmark & Sundkvist; 2007).

Figur 1. Lokalisering av ö-celler i Langerhanska öar i pankreas och ö-celltyper (Titus et al, 2000).
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Betacellerna i pankreas ansvarar för insulinproduktion och därmed reglering av
glukosnivåer i blodet. Preproinsulin syntetiseras i betacellen och omvandlas inom kort till
proinsulin. Proinsulinet klyvs till insulin och C-peptid och lagras tillsammans i betacellens sekretoriska granula (figur 2). När glukoshalten stiger i blodet frisätts insulin från
betacellerna genom exocytos och når målceller via blodbanan. Insulinet som frigörs per
timme utgör max 5% av betacellens insulininnehåll. C-peptid frisätts tillsammans med
insulinet och kan därför användas som ett mått på insulinsekretion (Berggren &
Hellerström, 2007). Insulin binder till målcellerna via specifika insulinreceptorer på
cellytan, vilket medför aktivering av glukosreceptorer på cellytan och därefter kan glukos
tas upp av cellerna (Lönnroth & Smith, 2007).

Figur 2. A) Elektronmikroskopisk bild av Pankreasbetacell och dess innehåll.
B) Insulininnehållande granula (Suckale & Solimena, 2010).

Förekomsten av T1D hos små barn ökar varje år med 3-5%. I Skandinavien rapporteras
den högsta frekvensen av T1D (30-50/100 000), framför allt i Finland och Sverige. I
USA anmäls färre fall än i Skandinavien (15-25/100 000) och något färre i Östeuropa (515/100 000). Skillnaden mellan regionerna kan bland annat bero på den genetiska
variationen hos befolkningen och variationerna av omgivningsfaktorer (TEDDY Study
Group, 2007).
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Den genetiska faktorn, tillsammans med omgivande faktorer kan vara tillräckligt för att
diabetes ska bryta ut. Gener som kodar för Human Leukocyte Antigen (HLA) har en stor
betydelse för utveckling av T1D, speciellt HLA klass 2. HLA klass 2

receptorer

syntetiseras bara i dendritiska celler, makrofager och B-lymfocyter (antigenpresenterande
celler). Denna receptor kan bilda ett komplex med ett specifikt antigen, bland annat olika
autoantigen, som presenteras på cellytan vilket blir upptäckt av T-lymfocytreceptor hos
CD4+ celler, så kallade T-hjälparceller. Med omgivnings-trigger utlöses autoimmunitet i
kroppen, då T-lymfocytreceptor på CD8+ celler (T-cytotoxiska celler) känner igen
antigener på betacellerna och attackerar dem. Kroppens immunförsvar aktiveras och Blymfocyter producerar antikroppar riktade mot betacellerna, vilket gradvis leder till
betacells destruktion. Den första diabetesspecifika autoantikroppen som beskrevs var islet
cell antibodies (ICA). Reaktiviteten hos ICA har med tiden visat sig bestå av reaktivitet
mot flera olika autoantigen: glutaminsyradekarboxylas (GAD), insulinoma antigen-2 (IA2), insulin (IAA) (Lernmark & Sundkvist; 2007) och troligtvis också zinktransportören
(ZnT8) (Vaziri-Sani et al, 2009). Autoantikroppar mot dessa antigener är IgG typ som
kan binda till sig 2 antigener (Hawa et al, 2000).

Figur 3. Lokalisering av insulinproducerande betacells autoantigener (Winter & Pittman, 2014)

1.2. Metoder för detektion av ICA (Islet Cell Autoantibodies)
Autoimmunitet mot kroppens egna celler representeras av autoantikroppar mot
Langerhanska ö-celler (ICA, Islet Cell autoantibodies) som är ett gemensamt begrepp för
autoantikroppar riktade mot de specifika antigener i betaceller, men exakt vilka antigener
är inte känt. Dock har fyra olika autoantikroppar, som beskrivna ovan har identifierats
7

(Lernmark & Sundkvist, 2007). ICA definierades år 1974 av en forskargrupp som
använde sig av en immunohistofluorescens-metod för att påvisa autoantigener på en färsk
humanpankreas från en avliden donator med blodgrupp O+. Även pankreas från råttor
och marsvin användes. ICA detekterades i serumprover med hjälp av antihumant IgG
som var konjugerad med ett fluorescerande ämne. Immunreaktionen detekterades med
hjälp av fluorescerade komplexet (IC-ICA-märkt IgG) i Langerhanska cellöar (Bottazzo
et al, 1974). Denna metod utvecklades senare till att omfatta två fluorescerande
färgämnen som påvisade betaceller i pankreas (röd fluorescens) samt ICA (grön
fluorescens) (Madsen et al, 1986). Metodens sensitivitet förbättrades senare genom att
öka inkubationstiden 36 gånger (från 30 minuter till 16 timmar) (Landin-Olsson et al,
1987).
Palmer et al. (1983) visade att man kunde detektera insulinautoantigen (IA) med en
radioimmunoassay metod. I metoden reagerar antikroppar i serumprover med konjugerat
radioaktivt (125I) inmärkt insulin från gris. Provet centrifugerades efter att eventuell
agglutination

(antikropp-insulinmärkt

komplexet)

tvättats

med

buffert

och

radioaktiviteten mättes.
Baekkeskov et al. (1990) identifierade glutamic acid decarboxylas autoantigen 65
(GAD65) med en immunoprecipitationsmetod. Serumprover togs från patienter med T1D
och inkuberades med radioaktivt märkta antigen (53S-GAD), isolerade från ö-celler hos
råttor, samtidigt som serumprover från får inkuberades med radioaktivt märkta antigen
(53S-GAD) tagna från råtthjärna. Analysen indikerade att antigen från råtthjärnan liknar
antigener i ö-celler hos råttor, vilket bekräftades med en western blot-analys. GADautoantigen detekterades inne i betacellernas cytoplasma (Baekkeskov et al, 1990).
Lan et al. (1994) definierade islet antigen-2-autoantigen (IA-2) genom att klona IA-2 från
humant komplementärt DNA (cDNA). Med hjälp av ett in vitro transkriptionssystem
utvanns IA-2 RNA-transkript. Detta kunde i sin tur användas för att via translation
radioaktivt märka in det erhållna proteinet. Proteinprodukten (35S-IA-2) identifierades
som IA-2, vilket syntetiseras både i hjärna och i pankreas (Lan et al, 1994). Gianani et al
( 1995) identifierade senare ett IA-2 identisk antigen under namnet ICA512.
Andra forskare (Månsson et al. 2001) demonstrerade att det finns flera antigener än IA,
GAD65 och IA-2 hos patienter med T1D som reagerar med ICA . Troligtvis finns det
flera ännu oidentifierade autoantigen som bidrar till reaktiviteten hos ICA. Nyligen,
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identifierade Wenzlau et al. ( 2007) zink transportör 8 (ZnT8) som autoantigen i
betaceller hos patienter med T1D. Mätning av ZnT8 i kombination med IAA, GADA,
IA-2A ökar detektionsförmågan av autoantikroppar riktade mot betaceller upp till 98%.

1.3. ICA-mätning och standardisering av metoden
I

Sverige

bestäms

ö-cellsantikroppar

(ICA)

rutinmässigt

endast

på

Wallenberglaboratoriet i Malmö. Bestämning innebär att först screena prover med hjälp
av en enzyme-linked immunisorbent assay (ELISA)-teknik. Positiva prover analyseras
vidare med den klassiska immunohistofluorescens-tekniken för att kvantifiera ICAnivåer i sluttiter.
Till

immunohistofluorescensmetoden

pankreaspreparat

(IF)

används

frysta

(-70 C)

humana

från en avliden donator med blod grupp O-. Pankreasvävnaden

fryssnittas i flera snitt i en kryostat. Till snittet sätts patientserum som är spädd 1:2 med
buffert och mus-antikroppar mot proinsulin som följs av inkubering över natt. Eventuella
ICA i serumprovet kommer att binda till autoantigener i ö-celler och mus-antikroppar
kommer att binda till proinsulin i betaceller. Därefter tvättas obundna antikroppar bort.
Efteråt tillsätts 2 olika IgG inmärkta antikroppar: kanin-antikropp inmärkt med grönt
fluorescerade färgämne (fluoresceinisotiocyanat [FITC]) och är riktad mot ICA och getantikropp inmärkt med rött fluorescerade färgämne (Texas Red) och är riktad mot musantikroppar (Landin-Olsson et al, 1987), figur 4.
Preparaten avläses med hjälp av ett fluorescensmikroskop. Positiva är prov med en
intensiv grön fluorescens i cytoplasman tillsammans med en mindre intensiv och ojämn
färgning i det granulära skiktet. Röd fluorescens påvisar betaceller. Positiva prover späds
och undersöks upprepande gånger för att få fram en sluttiter, det vill säga den högsta
spädningen som fortfarande ger positiv reaktion. Sluttitrering räknas om till JDF-U
(Juvenile Diabetes Foundation Units) i en logaritmisk kurva som har standardiserats just
till denna pankreasvävnad (Landin-Olsson et al, 1987). Fördelen med IF-metoden är att
den påvisar samtliga Langerhanska ö-cellsantikroppar som är riktade även mot de icke
upptäckta autoantigenerna i ö-cellerna (Lernmark & Sundkvist, 2007).
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Figur 4. Analysprincip för indirekt immunofluorescensmetod

Många laboratorier från olika länder har utformat workshops för att förbättra och
standardisera mätning av T1D-associerade autoantikroppar över hela världen. The
Diabetes Antibody Standardization Program (DASP) är ett internationellt program för att
säkerställa att antikroppscreening av IAA, GADA, IA-2A i många laboratorier världen
runt ger likvärdiga resultat (Schlosser et al, 2010).
1.4. Kliniska tillämpningar
Bestämning av ICA är kliniskt viktig för identifiering av individer med risk att utveckla
T1D, speciellt hos barn samt för klassificering och prediktion av diabetes (Törn et al,
2008). GADA-bestämning kan vara kliniskt viktig för klassificering, det vill säga för att
urskilja patienter med T1D, T2D och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in the Adult)
(Törn et al, 2000).
Insulinbehandling är i dagsläget den enda tillgängliga behandlingen för diagnostiserade
patienter med T1D, men insulinbehandlingen kan inte förhindra utveckling av T1D innan
den kliniska debuten, utan insulinet kan bara fördröja debuten. Andra immunhämmande
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terapier har provats med ingen har haft tillräcklig effekt för att används i klinisk
verksamhet (Lernmark & Sundkvist, 2007).
Flera laboratorieförsök på mus har lyckats med att framställa vacciner för att ge ett visst
skydd mot betacelldestruktion, men dessa studier har ännu inte testats på människor
(Nicholas & Langridge, 2011; Lewis et al, 2015).
1.5. Syfte
Syftet med denna studie var att jämföra sensitivitet och specificitet för två kommersiella
ELISA-kit: Medizym ICA screen (Medipan, Berlin, Tyskland) och 2screen islet cell
autoantibody ELISA-kit (RSR, Cardiff, UK). De viktigaste frågeställningarna i denna
studie var att ta reda på om RSR 2screen har samma/högre sensitivitet och specificitet
jämfört med Medipan ICA screen samt undersöka möjligheten att ersätta Medipan ICA
screen med RSR 2screen för att screena kliniska prover i rutinverksamheten avseende
metodens prestanda och kostnader.

2. Material och metoder
2.1. Patienter och kontroller
Kontrollgruppen bestod av 200 serumprover från friska blodgivare i Malmö som valts ut
ur biobanken (-20 C). Kontrollgruppen hade tidigare analyserats med Medipan ICA
screen och resultaten har presenterats i en studie av Kolmodin (2009). Ett
kontrollprovsresultat i min studie exkluderades eftersom det kontrollprovet utelämnades
i den tidigare studien. Kontrollgruppen (n=199) i denna studie bestod av serumprover
från 114 män och 85 kvinnor och medianåldern var 43 år inom intervallet 19-65 år.
Samtycke från blodgivarna att deras biologiska material fick ingå i studier finns.
Patientproven bestod av plasmaprover (n=100; kvinnor/män 49/51, medianålder=21år,
intervallet: 4-41 år). Dessa prover valdes ut ur biobanken (-20 C). Patienterna var
diagnostiserade med typ 1 diabetes (TID) i hela Sverige. Patientproverna är
anonymiserade och har skickats in för klinisk analys.
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2.2. Etiska aspekter
Provtagning från friska blodgivare skedde mellan 2007-2009 efter informerat samtycke
(muntligt och skriftligt) på blodcentralen i Malmö och godkändes av vetenskapsrådets
Regional etikprövningsnämnden i Lund. Alla prover var anonymiserade och endast
provtagningsdatum, födelseår och kön sparades i en databas. Ett etiskt tillstånd enligt
lagen om etikprövning för denna studie finns tillgängligt (DNR 157/2008).
2.3. Säkerhets- och miljöaspekter
Arbetet utfördes på TEDDY-studiens laboratorium på Wallenberglaboratoriet i Malmö.
Allt material i denna studie hanterades med hänsyn till säkerhetsåtgärder. Avfall
hanterades som biologiskt material och slängdes som riskavfall direkt efter avslutat
arbete.
2.4. Utfällning av EDTA-plasma med kalciumklorid (CaCl2)
En

del

av

patientproverna

(Etylendiamintetraättiksyra)

i

(n=100)

biobanken.

förvarades
Kommersiella

som
företag

EDTA-plasma
för

ELISA

rekommenderar serumprover för analysen för att erhålla tillförlitliga resultat. Därför
extraherades fibrinogen från alla patientprover innan analysen utfördes genom
behandling med kalciumjoner, vilket medför aktivering av koagulationsfaktorer samt
utfällning av fibrinogen. Denna behandling försäkrar att plasmaproverna ger samma
resultat som serumprover och minskar därmed risken för falska positiva resultat (Rahmati
et al, 2007), eller falska negativa resultat om det finns fibrinpolymerer i provet, vilket kan
förhindra bindningen mellan antikropparna och antigener (Nilson et al, 2008). Fibrinogen
avlägsnades från proverna innan analysen påbörjades. Behandlingen utfördes genom att
tillsätta 7 µl 1M CaCl2.H2O (BDH Chemicals Ltd., Poole, UK) till 250 µl patientplasma.
Plasmalösningen mixades väl och inkuberades i rumstemperatur över natten.
Fibrinogenet samlades upp med hjälp av en träpinne. Resterande material användes i
analysen som ”serumprover”.
2.5. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Två kommersiella ELISA kit, Medizym ICA screen och 2screen islet cell autoantibody
ELISA-kit, användes i denna studie. Båda bygger på en och samma princip. Varje kit
innehåller reagenser, vars innehåll är skyddat av tillverkaren, samt en mikrotiterplatta
12

med 96 brunnar. Varje brunn i mikrotiterplattan är inklädd med renade betacellsantigen
från pankreas. Tillsats av patientserum till brunnen leder till att eventuella ICA mot
betaceller binder till den fastbundna antigenen i brunnens botten. ICA är divalenta
antikroppar av typ IgG som har formen av ett Y med 2 epitoper, vilket betyder att varje
antikropp kan binda två antigener, en på varje arm. Den ena armen binder till antigen i
brunnens botten och den andra armen fångar upp tillsats av IC-antigen konjugerad med
Biotin. IgGs Y-formiga struktur gör att bara en antikroppsepitop kan binda sig till
antigenen i brunnens botten (figur 5). ICA binder till både fastfasbundna antigen samt till
Biotinkonjugerade

IC-antigen.

Tillsats

av

streptavidin-peroxidas

fullbordar

komplexbildning (antigen-antikropp-antigen-biotin-streptavidin). När substrat 3,3’,5,5,’tetrametylbenzidin (TMB) tillsätts till detta komplex sker färgutveckling som kan läsas
fotometriskt vid 450 nm, där absorbansvärdet är proportionellt mot ICA-koncentrationen
i serumprovet.
Färgutvecklingen orsakas av att TMB oxideras i en enzymatisk reaktion med peroxidas
genom att avge två väteatomer vilket medför en blå färg på grund av den oxiderade
reaktionsprodukten. Vid tillsättning av stopplösning bildas en klar gul färg som kan läsas
vid 450 nm (Josephy et al, 1982).
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Figur 5. Analysprincip för Medipan ICA screen och RSR 2screen.

2.5.1. Medipan ICA screen riktad mot ICA
Buffertlösning, straptavidin-peroxidas och antigen-biotin späddes enligt tillverkarens
instruktion (se bilaga 1). Patientprover med T1D centrifugerades 1 min (5200 rpm,
MiniSpin, Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland). Till brunnarna tillsattes i duplikat 50 µl
av både referenskontroll, positiv kontroll och negativ kontroll. Patientproverna,
behandlade prover med CaCl2), tillsattes som enkelprover (50µl), följt av 25 µl
förstärkare (enhancer) till alla brunnarna. Plattan inkuberades i 17 timmar övernatt i
+4 C. Nästa dag skakades plattan i 30 minuter vid 250 rpm (Mini-shaker PSU-2T, Biosan
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Ltd., Riga, Lettland) och tvättades tre gånger med 300 µl buffertlösning för att avlägsna
obundna antikroppar. 100 µl biotinkonjugerat antigen tillsattes till alla brunnar och
plattan inkuberades på skak (250 rpm) i 1 timme i rumstemperatur (RT). Efter ytterligare
ett tvättsteg tillsattes 100 µl streptavidin-peroxidas till alla brunnar och plattan
inkuberades på skak (250 rpm) i 20 minuter i RT. Brunnarna tvättades igen, varefter 100
µl substrat (TMB) sattes till alla brunnar. Plattan inkuberades mörkt i 20 minuter i RT.
Reaktionerna avbröts med 100 µl stopplösning. Absorbansen avlästes fotometriskt vid
450 nm med referens på 630 nm i en ELISA-plattläsare (MicroReaderTM 4Plus, Hyerion,
Inc, USA) kopplad till en dator med installerad mjukvara (MikroWin 2000, för Windows
XP). De absorbansvärden som erhölls omräknades i Excel (Microsoft Office 2010) där
autoantikroppbindnings-index (BI) på ett prov beräknades enligt följande formel: BI =
ODprov / ODreferens-kontroll.
2.5.2. RSR 2screen ICA riktad mot IA-2A och GADA
Lösningarna späddes enligt tillverkarens instruktion. Till skillnad från Medipan ICA
screen medföljer i RSR 2screen två positiva kontroller istället för en, d.v.s. både GAD
autoantikropps och IA-2 autoantikropps.
Prover (n=100 T1D, n=199 kontrollgrupp) centrifugerades vid 1800xg i 5 minuter
(Heraeus

Multifuge

3S Plus, Thermo Fisher Scientific, Inc, USA), varefter proverna

analyserades enligt beskrivning i bilaga 2. För bestämning av intra-assay variation valdes
ett positivt patientprov ut och analyserades åtta gånger i ett mikrotiterplatta tillsammans
med blank, GAD och IA-2 positiva och negativa kontroller. Från fem analystillfällen,
valdes fem BI-resultat för GAD autoantikropps-kontroll ut för att inkludera dem i
beräkningen av inter-assay variationskoefficienten.

2.6. Statistisk bearbetning
Resultaten bearbetades statistiskt med en “Statistical Package for the Social Sciences,
IBM, SPSS Statistics, för Windows, version 20”. Tröskelvärde ”cut-off” för positivitet
bland kontrollgruppen (n=199) fastställdes med 97,5 percentil (P97.5). Specificitet och
sensitivitet bestämdes med hjälp av Receiver Operating Characteristics (ROC)-kurva.
ROC användes på grund av att ICA inte var normalfördelade, se bilaga 3. Arean under
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kurva (AUC) användes för att bedöma metodens separationsförmåga mellan positiva och
negativa prov.
McNemars test utnyttjades för att jämföra likheter och skillnader i resultaten mellan de
två ELISA-metoderna. Korrelationen (Spearman) mellan metoderna användes för att
undersöka sambandet mellan de båda metoderna. Den signifikanta skillnaden bestämdes
till mindre än 0,05 ( -värde < 0,05).
McNemars test användes även för att utvärdera RSR 2screen genom att jämföra dess
resultat (positiv/negativ) i T1D-patientsgrupp (n=100) med indirekt immunofluorecens
metoden (IF) vars resultat finns beskrivna från den tidigare studien (Kolmodin, 2009).
Mann-Whitney U-test användes för jämförelsen mellan män och kvinnor avseende BI
och Spearman korrelation användes för undersökning av sambandet mellan BI och
patienternas ålder för de båda ELISA-metoderna.

3. Resultat
3.1. Medipan ICA screen riktad mot ICA
Medianen för bindningsindex (BI) för patienter med T1D var 22,78 (0,46-29,49 BI;
n=100) och avseende endast kvinnor var medianen 22,35 (1,06-29,49; n=49) och för
endast män var medianen 23,97 (0,46-28,32; n=51). Det fanns ingen skillnad mellan män
och kvinnor avseende BI (n=299; p=0,09), se bilaga 4.
Ett tröskelvärde ”cut off” för BI hos positiva prover bestämdes till ≥ 1,53 BI med percentil
97,5 (P97.5). Detta BI motsvarade specificitet 97,5% som uppnådde sensitivitet 93% i
kontrollgruppen (n=199; 114 män och 85 kvinnor; medelåldern: 43,4 ±12,0 år). Area
under kurvan (AUC) var 0,992 (CI 95% = 0,985-0,999), figur 6.
Kontrollgruppen var positiv i fem fall (3 män och 2 kvinnor) och metodens specificitet
fastställdes till 97,5% (194/199). I patientgruppen med T1D var sju negativa ( 5 män och
2 kvinnor) och sensitiviteten uppskattades till 93%.
Variationskoefficient avseende intra-assay och inter-assay utvärderades på positiva
prover i en tidigare studie till CV= 3% (n=45) respektive CV=3% (n=9) (Kolmodin,
2009).
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Figur 6. ROC-kurva för Medipan ICA screen visade en utmärkt separation mellan patienter och
kontroller. AUC var 0,992 (95% CI).

3.2. RSR 2screen riktad mot IA-2A och GADA
Medianen för bindningsindex för patienter med T1D var 25,80 (0,38-28,88 BI) och
avseende endast kvinnor var medianen 25,11 (1,04-28,88 BI) och för endast män 26,15
(0,38-28,37 BI). Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor avseende på BI
(p=0,27, bilaga 4 )
Ett tröskelvärde ”cut off” för positivitet bestämdes till ≥ 1,40 BI med percentil 97,5 (P97.5)
som vid specificitet 97,5% uppnådde sensitivitet 93% i kontrollgruppen (n=199; 114 män
och 85 kvinnor). Area under kurvan (AUC) var 0,989 (95% CI= 0,981-0,998), figur 7.
Kontrollgruppen visade fem positiva fall (3 män och 2 kvinnor), vilket resulterade i att
metodens specificitet blev 97,5%. Patientgruppen gav negativa resultat i sju fall (5 män
och 2 kvinnor) och sensitiviteten uppskattades till 93%.
Patientgruppen gav negativa resultat i fem fall med både RSR 2screen och IF. Däremot
skilde sig resultaten åt i 37 fall, 35 positiva med RSR 2screen och negativa med IF; 2
positiva med IF och negativa med RSR 2screen. Sensitiviteten med IF var 60%, tabell 1.
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En signifikant skillnad hittades mellan båda ELISA-metoderna och IF-metod (IF vs
ELISA-Medipan ICA Screen; p<0,0001 och IF vs ELISA-RSR 2Screen; p<0,0001).
Variationskoefficient avseende intra-assay beräknades till CV=1,7% (n=8; medelvärde:
34,09 ±0,58 BI; intervall: 33,32-34,89 BI) och variationen avseende inter-assay
beräknades till CV= 3,6% (n=5; medelvärde: 8,59 ±0,31 BI; intervall: 8,17-9,04 BI).

Figur 7. ROC-kurva för RSR 2screen visade en utmärkt separation mellan patienter och
kontroller. AUC var 0,989 (95% CI= 0,981-0,998).

Tabell 1. Resultatfrekvenser för prover analyserade med RSR 2screen och
Medipan ICA screen och immunofluorescens metoden (n=100; p<0,0001).

RSR 2/ Medipan ICA

Immunofluorescens
Total

-

+

Total

-

5

35

40

+

2

58

60

7

93

100
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3.3. Överrensstämmelse mellan metoderna
Ingen av ELISA-metoderna visade någon markör för positivitet hos sju patienter med
T1D (tabell 2). Däremot visade kontrollgruppen positivitet i fem fall (3 gemensamma
fall; 2 fall skilde sig åt mellan de två metoderna), se tabell 3. En total bedömning av
patientprover med T1D- och kontrollgruppen redovisas i tabell 4. Det var ingen
signifikant skillnad mellan de två ELISA-metodernas prestanda (p=1,000). Medipan ICA
screen och RSR 2screen plottades i en ”scatter plot” där X-axeln och Y-axel representerar
respektive metod (figur 8). Punkterna vilka representerade bindningsindex för båda
metoderna spreds kring en linjär kurva som gav en skattning av sambandet mellan
Medipan ICA screen och RSR 2screen. Korrelationskoefficienten var positiv och
beräknades till 0,992 (r2=0,985; p<0,001).

Tabell 2. Resultatfrekvenser för prover analyserade med RSR 2screen och
Medipan ICA screen (n=100 med T1D).

RSR 2screen

Medipan ICA screen

-

+

Total

-

7

0

7

+

0

93

93

7

93

100

Total

Tabell 3. Resultatfrekvenser för prover analyserade med RSR 2screen och
Medipan ICA screen (n=199 kontrollgrupp).

RSR 2screen

Medipan ICA screen

Total

-

+

Total

-

192

2

194

+

2

3

5

194

5

199
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Tabell 4. Resultatfrekvenser för prover analyserade med RSR 2screen och
Medipan ICA screen samtliga prov (n=299; p=1,000).

RSR 2screen

Medipan ICA screen

Total

-

+

Total

-

199

2

201

+

2

96

98

201

98

299

För att utvärdera överensstämmelsen mellan Medipan ICA screen och RSR 2screen
inkluderades samtliga prover i beräkningen och konkordansen uppnådde då 98,7%.
Emellertid var överenstämmelsen mellan dessa båda ELISA-metoder och IF metoden
63%, då den beräknades enbart på patienter med T1D (p<0,0001).
ELISA metodernas sensitivitet med avseende prov från kvinnor var 96% och män 90,2%.
Metodernas specificitet för kvinnor var 97,6% och män 97,4% (n=114 män; n=85
kvinnor). Det fanns ingen skillnad mellan de båda könen och hur många som var positiva
för ICA (p=0,7). Ingen signifikant korrelation hittades heller mellan patienternas ålder
och deras BI, analyserat på Medipan ICA screen och på RSR 2screen (bilaga 5).
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Figur 8. Spridningsdiagram visar korrelationen mellan Medipan ICA screen och RSR 2screen för
bindning index av 100 patienter och 199 friska kontroller (r2 = 0,985; p<0,0001).

4. Diskussion
Den här studien utfördes huvudsakligen för att utvärdera RSR 2screen-ELISA metod mot
Medipan ICA screen-ELISA metod genom att jämföra själva metodernas specificitet och
sensitivitet mellan dem. RSR 2 screen metoden gav en specificitet som var exakt
densamma som erhölls med Medipan ICA screen metoden, det vill säga 97,5%. Arean
under ROC-kurva (AUC) tyder på en mycket god separationsförmåga mellan
patientprover och kontrollprover för båda metoderna. Trots lika höga specificitet för båda
metoderna fanns det 2% skillnad, eftersom två kontroller var positiva vid analys med RSR
2screen och en negativ för Medipan ICA screen. En teoretisk förklaring hittades inte men
praktiskt kan det bero på den mänskliga faktorn vid analysutförandet eller upprepad
upptining av serumprover, vilket skulle undvikas enligt tillverkarens rekommendation.
RSR 2 screen assay gav en hög sensitivitet (93%), precis som Medipan ICA screen.
Överensstämmelsen mellan de både metoderna gällande förmåga att identifiera positivitet
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hos patientgruppen var 100%. Hos T1D patienterna var ICA negativ i 7 % av fallen i
båda metoderna, vilket kan bero på minskade nivåer av ICA före den kliniska debuten.
Detta beror ofta på att betacellernas förstörts, då inga autoantigener ger upphov till ökade
ICA nivåer (Lernmark & Sundkvist, 2007). Hemolys i serumprover kan också ge falskt
negativa resultat (Persson et al, 2010) och behandlade plasmaprover kan ge falskt
negativa resultat om det finns fibrinpolymerer kvar som sjunkit ner i brunnarna och
förhindrat inbindningen mellan antikropparna och inklädda antigener (Nilson et al, 2008).
Båda ELISA-metoderna visade högre sensitivitet i prov från kvinnor jämfört med män
(96% vs 90,2%; 49 kvinnor och 51 män) men inga statistiskt signifikanta skillnader
observerades mellan män och kvinnor, fast det fanns en svag tendens mot högre BIvärden hos kvinnor. Detta stämmer överens med tidigare studier av Prázný et al. (2005)
och kan förklaras av att GADA förekommer oftare hos kvinnor jämfört med män (Persson
et al, 2010). Manliga patienter visade sig ha högre frekvens av ICA efter puberteten i
jämförelse med kvinnliga patienter (Lernmark & Sundkvist, 2007).
Immunofluorescens-metodens känslighet var signifikant mycket lägre än ELISAmetodernas (60% vs 93%). Överenstämmelse mellan ELISA och IF var 63%. Det finns
olika faktorer som kan förklara orsaken till mindre känslighet med IF. Bland annat kan
resultaten vid avläsning i fluorescensmikroskop tolkas olika från individ till individ
(individberoende variation). En annan förklaring kan vara att filtren och optiken i
fluorescensmikroskopet påverkar känsligheten (Perchard et al, 2014). IF-metoden
betraktas dock som en säkrare metod eftersom den förmår att påvisa multipla ICA mot
okända antigener, tack vare användning av human pankreas (Andersson et al, 2014;
Lernmark & Sundkvist, 2007). Enligt Steck et al. (2015), är det viktigt att multipla
autoantikroppar såsom GADA, IA-2A, IAA och ICA identifieras kontinuerligt för
prognos av T1D hos små barn.
RSR 2screen har en stark korrelation (0,992; p<0,001; n=299) med Medipan ICA screen
vilket mättes med bindningsindex (BI) och som betraktas som statistikt signifikant. Detta
bekräftar en stark korrelation mellan de båda metoderna (98,7%; n=299). Intra-assay
variation för ett positivt prov som mättes i RSR 2screen var lägre än Medipan ICA screen
(CV: 1,7% vs 3%). Däremot påvisade RSR 2screen högre variation vid inter-assay för ett
positivt prov jämfört med Medipan ICA screen (CV: 3,6% vs 3%). Detta resultat
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bekräftade att båda ELISA-metoderna hade en låg intra-assay variation, vilket tyder på
en bra precision samt bra reproducerbarhet för de båda ELISA metoderna.
Inget signifikant samband mellan patienternas ålder och deras positivitet för ICA kunde
hittas. Men enligt Paschke et al. (2013) fanns en signifikant skillnad vid identifiering av
ICA och GADA mellan två vuxna patientgrupper ( 35 år och

35 år), medan vid

identifiering av IA-2A fanns ingen signifikant skillnad mellan de här två vuxna
grupperna. Enligt Paschke et al. (2013), kommer kanske bestämning av IA-2A
tillsammans med GADA att hjälpa till att identifiera ytterligare en vuxen patientgrupp
med T1D.
En kombination av GADA och IA-2A kan troligen ersätta ICA metoden (Månsson et al,
2001). Individer som visade positivitet för bara en autoantikropp har mindre risk för
utveckling av T1D, medan risken ökar vid detektion av multipla autoantikroppar
(Månsson et al, 2001; Elfving et al, 2008). GADA och IA-2A observerades hos över 60%
av patienter med T1D och koncentrationen ökar ju längre tid sjukdomsförloppet pågått
hos patienten (Prázný et al, 2005). Det har rapporterats att spädbarn kan vara positiva för
ICA, men negativa för andra antikroppar (IAA, GADA, IA-2A och ZnT8A) under
uppföljning från födelse tills klinisk utveckling av T1D (Andersson et al, 2013). Troligen
behövs det ytterligare studier för att utvärdera kommersiella metoder som detekterar både
IA-2A, GADA och ZnT8A, eftersom autoantikroppar mot ZnT8 detekterades hos nyligen
insjuknade patienter och utgör ca 30% av dem som visade sig vara negativa för andra
autoantikroppar. Detektion av ZnT8A tillsammans med de andra autoantikroppar ökar
känsligheten vid diagnos av T1D (Vaziri-Sani et al, 2009). Analyskostnad för RSR
2screen beräknades vara 4,2% lägre än Medipan ICA screen (skillnad: 2,5 kr/analys).
Analystiden för RSR 2screen är också kortare (ca 35 minuter) jämfört med Medipan ICA
screen.

5. Slutsats
Medipan ICA screen och RSR 2screen har likvärdig förmåga att detektera ICA, GADA
och IA-2A i pratientprov, oberoende av patienternas ålder eller kön. Dessutom har båda
metoderna samma sensitivitet och specificitet samt hög reproducerbarhet. Slutsatsen är
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sådeles RSR 2screen kan användas istället för Medipan ICA screen, då metoden är
billigare och analystiden lite kortare.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Jämförelse mellan två metoder för bestämning av antikroppar i humant blod riktade
mot celler i bukspottkörteln
Typ 1-diabetes (T1D) är en autoimmun sjukdom som orsakas av samspel mellan
genetiska- och omgivande faktorer som t.ex. virusinfektioner såsom påssjuka och röda
hund. Inflammation i bukspottkörteln kan ge upphov till bildning och frisättning av
antikroppar som riktar sig specifikt mot det inflammerade området, i cellöar i
bukspottkörteln. Cellöarna delas in i fyra celltyper: beta-celler som producerar insulin,
alfa-celler som producerar glukagon, delta-celler som producerar hormonet somatostatin
och PP-celler som producerar pankreaspolypeptid. De här cellerna deltar tillsammans i
blodglukosregleringssystemt. ICA (islet cell antibodies) är antikroppar riktade mot de här
ö-cellerna. Ö-cellerna attackeras av ICA och förstörs gradvis, speciellt betacellerna som
producerar insulin. Insulinbrist förhindrar glukosupptaget och ger upphov till höga
glukoshalter i blodet. Man har upptäckt ICA som är riktade mot ö-celler och andra
autoantikroppar riktade mot betacellsantigener: insulin autoantikroppar (IAA),
Glutaminsyradekarboxylas

autoantikroppar

(GADA),

insulinoma

antigen-2

autoantikroppar (IA-2A) och zink transportören 8 autoantikroppar (ZnT8A). Bestämning
av ICA i blodprover är viktigt för klassificering av diabetes, förutsägelse av T1D och för
utveckling av behandlingsmetoder.
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) är en bland olika metoder som mäter ICA
i blodserum. I denna studie undersöktes två tillgängliga kommersiella ELISA-metoder:
Medipan ICA screen, som används i rutinanalys på TEDDY-laboratoriet i Malmö, och
RSR 2screen som är en ny ELISA-metod. I den här studien jämfördes RSR 2screenELISA med Medipan ICA screen-ELISA för att undersöka om båda metoderna fungerade
lika bra eller inte. För att undersöka metodernas noggrannhet användes både blodprover
från patienter med T1D och friska individer. Varje metods förmåga att skilja mellan
patienterna (som bör ge positiva svar) och friska (som bör ge negativa svar) undersöktes.
Resultaten visade att båda metoderna var lika bra. Däremot är analyskostnaden per prov
för RSR 2screen något lägre än för Medipan ICA screen. Därför är det en möjlighet att
ersätta Medipan ICA screen med RSR 2screen.
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Bilagor
Bilaga 1: Bruksanvisning till Medizym® ICA screen.
Medizym® ICA screen
Förberedelser
Tvättlösning (spädes 1:10)
50 ml concentrated wash solution (B) + 450 ml dH2O.
Hållbar en månad i kyl.
Streptavidin-peroxidase (spädes 1:20)
0.5 ml SA-POD concentrate (D) + 9.5 ml SA-POD-spädningslösning (G).
Hållbar 4 månader i kyl.
C-autoantigen-biotin
En flaska frystorkat IC-autoantigen-Biotin (H) löses upp med
5.5 ml IC-autoantigen-Biotin-spädningslösning (J).
Hållbar ett dygn – blanda direkt innan användning.
Utförande
1.
2.
3.
4.
5.
6.

50 µl referens kontroll (CC) C1 och D1
50 µl positiv kontroll (CII) E1 och F1
50 µl negativ kontroll (CI) G1 och H1
50 µl patientprover A2 och B2 osv
25 µl enhancer (K) alla brunnar
Täck med plastfilm, skaka, inkubera över natt i kyl.

7. Rumstemperera plattan på skak minst 30 minuter.
8. Dekantera, tvätta 3 ggr med 300 µl tvättlösning.
9. 100 µl IC-autoantigen-biotin alla brunnar
10. Täck med plastfilm, inkubera 1 h på skak i RT.
11. Dekantera, tvätta 3 ggr med 300 µl wash solution.
12. 100 µl streptavidin-peroxidase (SA-POD) alla brunnar
13. Täck med plastfilm, inkubera 20 min på skak i RT.
14. Dekantera, tvätta 3 ggr med 300 µl wash solution.
15. 100 µl substrat (E) alla brunnar
16. Skaka, inkubera 20 min i mörker i RT.
17. 100 µl stopplösning alla brunnar
18. Skaka, avläs absorbans vid 450 nm med referens på 630 nm
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Bilaga 2: Bruksanvisning till ELISA RSRTM 2Screen ICATM
ELISA RSRTM 2Screen ICATM
Förberedelser
Tvättlösning (spädes 1:10)
100 ml concentrated wash solution + 900 ml dH2O
Hållbar till kits slutdatum, förvaras i kyl
Streptavidin peroxidase SA-POD (spädes 1:20)
0.6 ml Streptavidin-peroxidase (SA-POD) + 11.4 ml dilluent för diluting SA-POD
Hållbar 18 veckor i kyl
GAD65/IA-2-Biotin (kolla på flaskan, mängden kan variera)
En flaska GAD/IA-2 Biotin löses upp med 5.5 ml Buffer (blå), mer än en flaska poolas
ihop
Hållbar ett dygn

Utförande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

50 µl patientprov C2 osv
50 µl Calibrator 4 u/mL (C1) C1 och D1
50 µl GADAb Positive Control (D1) E1 och F1
50 µl IA-2Ab Positive Control (D2) G1 och H1
50 µl Negative Control (D3) A2 och B2
25 µl Reaction Enhancer
alla brunnar förutom blank (A1 och B1)
Täck med plastfilm, skaka 5 sek, inkubera övernatten i kyl 16-20 h

8. Dekantera, tvätt 3 ggr med 300 µl tvättlösning
9. 100 µl GAD65/IA-2-Biotin
alla brunnar förutom blank (A1 och B1)
10. Täck med plastfilm, inkubera 1 h på skak
11. Dekantera, tvätt 3 ggr med 300 µl tvättlösning
12. 100 µl streptavidin peroxidase SA-POD
alla brunnar förutom blank
13. Inkubera 20 min på skak
14. Dekantera, tvätt 3 ggr med 300 µl tvättlösning
15. 100 µl peroxidase substrate (TMB)
alla brunnar
16. Inkubera 20 min i mörkret i RT
17. 100 µl Stop Solution
alla brunnar
18. skaka max 5 sek, avläsa inom max 10 min vid 450 nm
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Bilaga 3: Histogram till Islet cell autoantibodies (ICA) fördelning mellan prover.

Figur 1. Histogrammet ovan visar att Islet cell autoantibodies (ICA) inte är normalfördelade
mellan prover (n=299).
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Bilaga 4: Jämförelse mellan män och kvinnor avseende bindningsindex (BI).

Tabell 1. Mann-Whitney U-test nedan jämfördes på män och kvinnor (n=299) avseende
bindningsindex (BI) och gav inga signifikanta skillnader.

Bilaga 5: Sambandet mellan ålder och bindningsindex (BI) med Medipan ICA screen och
RSR 2screen.
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Figur 2. Figuren ovan visar sambandet mellan ålder (X-axel) och bindningsindex (Y-axel)
analyserade med Medipan ICA screen.
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Tabell 2. Spearman test nedan visar korrelationen mellan ålder och BI analyserades på patienter
(n=100) med Medipan ICA screen.
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Figur 3. Figuren ovan visar sambandet mellan ålder (X-axel) och bindningsindex (Y-axel)
analyserade med RSR 2screen.

Tabell 3. Spearman test nedan visar korrelationen mellan ålder och BI analyserade på patienter
(n=100) med RSR 2screen.
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