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Mätning av koncentrationen
glukos i plasma är en grund-
pelare för diagnostik och upp-
följning inom diabetesvård.
Enkla och bra mätinstrument
finns numera överallt inom vår-
den och hemma hos patienter.
Men det krävs kunskap och om-
döme för att tolka resultaten.
Man måste till exempel ta hän-
syn till om patienten är fastande
eller har symtom, och om provet
är helblod eller plasma, venöst
eller kapillärt.

Mätningar av glukoskoncentratio-
nen i plasma (eller helblod) kan tyckas
enkla, eftersom de numera sker var som
helst: på centrallaboratorier, avdelning-
ar, i primärvården och hemma. Tekniskt
kan de utföras av laboratoriepersonal
eller av patienter och anhöriga som själ-
va läser bruksanvisningen. Mätmeto-
derna ger numeriska resultat för alla
som får i gång instrumentet, och leder
till beslut om diagnos, behandling eller
uppföljning. Den utökade tillgänglig-
heten av förbättrade mätmetoder har
stor betydelse för både patienten och
vårdpersonalen. Om kloka beslut skall
fattas, bör den som utför mätningarna
ha kännedom om de faktorer som på-
verkar resultaten. 

Glukoskoncentrationen
i plasma starkt reglerad
Glukos är kroppens viktigaste kol-

hydratbränsle, och koncentrationen av
glukos i plasma är en av de variabler
som kroppen har satsat mest noggranna
biologiska reglersystem på att hålla
konstant. Den beror i första hand på le-
verns funktion, på användningen av
glukos i perifera vävnader och på sam-

spelet mellan glukosreglerande hormo-
nella system. Levern utövar sina effek-
ter genom den reversibla omvandlingen
av glukos till glykogen och genom gly-
koneogenesen, där glukos bildas från
proteiner, lipider och laktat. De hormo-
ner som förutom insulin har störst in-
flytande på glukoskoncentrationen är
glukagon, glukokortikoider, katekol-
aminer och tillväxthormon.

Koncentrationen plasmaglukos är
som regel mellan 2,5 och 7,1 mmol/l
hos friska och varierar litet under dyg-
net. Den enda påtagliga fysiologiska
ökningen förekommer i samband med
måltider och överstiger sällan 0,6–0,8
mmol/l. Plasmaglukos mätt i prov efter
12–14 timmars fasta varierar mindre än
i prov tagna när som helst under dygnet,
oberoende av måltidsintag. Efter fasta
är koncentrationen av plasmaglukos
normalt mellan 2,8 och 6,2 mmol/l. Hos
diabetiker är glukoskoncentrationerna
högre i fasta och ökningen efter målti-
der större än hos friska på grund av in-
sulinbrist.

Mätningar av koncentrationen glu-
kos i plasma (eller helblod) är bland de
viktigaste metoderna för uppföljning av
diabetes mellitus. Vid laboratoriemedi-
cinsk diagnostik försöker man vanligen
mäta den substans som ligger »när-
mast» det sjukliga biokemiska förlop-
pet. I fallet diabetes mellitus skulle det-
ta vara koncentrationen insulin i plasma
eller den samlade aktiviteten i insu-
linreceptorerna.

Koncentrationen glukos i plasma är
under reglering av många faktorer, och
vid övervakning av denna studerar man
nettoresultatet av ett komplicerat sam-
spel mellan metabola och hormonella
faktorer och ligger således egentligen
inte vid roten av problemet. Mycket ta-
lar trots detta för mätning av glukos som
grundläggande parameter:

1. Det är tekniskt och ekonomiskt
möjligt att mäta glukos relativt enkelt
och regelbundet.

2. Glykosyleringen av proteiner är
sannolikt den viktigaste orsaken till de
skador på vävnaderna som uppkommer
vid längre tids diabetes mellitus.

3. Det har visat sig att medelkon-
centrationen av glukos under längre tid
är den faktor som bäst förklarar organ-

skadorna och att skadorna kan minskas
genom bättre glukoskontroll [2-4].

Faktorer som
påverkar mätresultaten
Koncentrationen glukos är högre i

kapillärt och arteriellt blod än i ve-
nöst. Under fasta är koncentrationen
0,1–0,2 mmol/l högre i kapillärt blod än
i venöst, men kan bli 1,1–1,7 mmol/l
högre i det kapillära än i det venösa blo-
det efter glukosbelastning eller efter in-
tag av föda [5]. 

I en varm extremitet med gott kapillärt
blodflöde liknar det kapillära blodet arte-
riellt blod. Medan nedkylning eller stas-
ning leder till att det kapillära blodet blir
mer venöst i sin glukoskoncentration.

Referensvärden för diagnostik och
uppföljning av diabetes blir därför olika
beroende på om patienten är fastande,
provtagningssätt och provmaterial (Fi-
gur 1).

Koncentrationen glukos mätt i
plasma är cirka 12 procent högre än i
helblod eftersom:

1. Blodcellerna innehåller membran-
lipider och proteinmakromolekyler, vil-
ket innebär att cellerna innehåller mindre
vatten än motsvarande volym plasma.

2. Glukoskoncentrationen i blodcel-
lerna är lägre än extracellulärt på grund
av metabolism och specifika transport-
mekanismer för glukos i cellmembra-
nerna. 

Koncentrationen glukos i helblod
varierar med hematokriten (B-EVF)
eftersom koncentrationen glukos intra-
cellulärt är lägre än extracellulärt. Om
mätmetoderna inte automatiskt kom-
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penserar för detta måste man i tolkning-
en justera för eventuell förekomst av
anemi eller polycytemi när glukoskon-
centrationerna skall tolkas (HemoCue
kompenserar automatiskt).

Glukosmätningar med testremsor
ger egentligen koncentrationen i
plasma även om resultaten som regel
uttrycks som koncentrationen i helblod.
Eftersom sjukvården (i Sverige) har
vant sig vid glukoskoncentrationer i
helblod, omvandlar mätinstrumenten
plasmakoncentrationen till helblods-
koncentrationer.

Vid hög B-EVF kan erytrocyter ab-
sorberas till testremsan, skapa en parti-
ell blockad av den normala plasmadif-
fusionen in i testremsan och leda till
mätningar av falskt låga koncentratio-
ner av plasmaglukos. Samma fenomen
kan uppträda vid höga koncentrationer
lipoproteiner (hyperlipidemi) och plas-
maproteiner (myelom).

Vid låg B-EVF diffunderar mer plas-
ma och glukos in i testremsan, och kon-
centrationen plasmaglukos kan bli
falskt hög. 

Koncentrationen glukos i prov av
helblod minskar med tiden och är
temperaturber oende. Glykolysen i

blodprov varierar betydligt mellan indi-
vider. I normalt ocentrifugerat helblod
som får koagulera vid rumstemperatur
minskar koncentrationen glukos i me-
deltal 0,2 mmol/l varje timme (Figur 2).

Bildandet av koagel minskar glykoly-
sen eftersom den minskar kontaktytan
mellan plasma och celler. I antikoagule-
rade prov minskar koncentrationen glu-
kos med cirka 0,5 mmol/l per timme vid
rumstemperatur och 0,1 mmol/l per
timme vid fyra grader Celsius.

Glykolysen hämmas genom tillsats
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Figur 1. Nya »beslutsgränser» för
koncentrationen av glukos i plasma vid
diagnos av diabetes mellitus i enlighet
med en internationell expertkommitté
[13]. Samtliga koncentrationer i mmol/l.

Tid från provtagning, timmar

Den andel som återstår
av ursprunglig koncentration,
procent

Figur 2. Effekt av tid och temperatur på
koncentrationen av glukos i helblod, utan
tillsats av antikoagulant (mätt i serum)
[12].
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av fluorid som hämmar det glukosmeta-
boliserande enzymet enolas. I praktiken
förefaller det knappast nödvändigt att
använda fluoridhaltiga rör vid provtag-
ning för mätningar av glukos i serum,
om moderna gelrör med trombintillsats
används. Dessa påskyndar koagulations-
processen och skiljer blodkropparna
från plasma, förutsatt att centrifuge-
ringen och mätningen sker inom 30–60
minuter.

Av blodets celler är det i första hand
leukocyterna som metaboliserar glu-
kos, även om erytrocyter och trombo-
cyter också bidrar till en viss del. Even-
tuell förekomst av bakterier i ett
blodprov bidrar också kraftigt till gly-
kolysen.

Koncentrationen glukos i plasma
varierar normalt med åldern och är
låg hos barn <30 dagar gamla och
normalt hög efter 60 års ålder. Hos
nyfödda ligger värdet för glukos i plas-
ma som regel cirka 30 procent lägre än
hos barn >30 dagar gamla. Hypoglyk-
emi är ett vanligt och allvarligt problem
hos någon procent av nyfödda, och ännu
mer vanligt hos prematura och dysma-
tura. Hos de senare kategorierna är det
sannolikt att koncentrationer av B-glu-
kos <2,5 mmol/l leder till »stress» och
att behandlande personal bör eftersträ-
va att koncentrationen inte understiger
denna gräns [6].

Glukosmätningar i plasma hos små
barn är tekniskt svåra eftersom provma-
terialet skiljer sig i sammansättning
från de fullvuxnas. Vad jag vet har ing-
en »patientnära» mätutrustning för den-
na typ av glukosmätningar validerats
med fullgott resultat, och centrallabora-
toriets mätmetoder är därför än så länge
att föredra i dessa fall.

Koncentrationen glukos i plasma är
normalt högre hos personer som är äldre
än 60 år. Samma kriterier för diagnostik
och uppföljning av diabetes mellitus
gäller dock för denna ålderskategori
som för andra.

Referensintervaller för glukosmät-
ningar efter en natts fasta visas i Tabell I.

Det är viktigt att skilja mellan r e-
ferensintervall och »beslutsgränser»
för glukos i plasma. Referensintervall
för glukos, liksom för övriga analyser,
anger det koncentrationsintervall inom
vilket 95 procent av koncentrationerna
hos de friska ligger. Dessa intervall kan
användas för att jämföra sjuk och frisk,
men skall inte användas för att ställa
diagnosen diabetes. »Beslutsgränser-
na» för glukoskoncentrationer i plasma
används för att diagnostisera och följa
upp diabetes, och är satta för att man ska
upptäcka sjukliga koncentrationer av
glukos i tid för att kunna påbörja behand-
ling innan organskador uppkommer.

Kr oppsläget påverkar mätningar
av B-glukos, men inte mätningar av

plasma-/serumglukos. Ändring av
kroppsläget från liggande till stående
leder till hemokoncentration (ökad B-
EVF) med cirka 10 procent när vätska
pressas från plasma ut i vävnaderna,
och erytrocyter och makromolekyler
stannar kvar intravaskulärt. Provtag-
ning för mätningar av B-glukos för upp-
följning bör därför optimalt göras i
sammakroppsläge. Detta behov före-
ligger inte vid mätningar i plasma eller
serum.

Orent provtagningsställe vid ka-
pillär pr ovtagning är vanligare än man
tror. Många livsmedel innehåller glukos
och hanteras med fingrarna. Om patien-
ten inte målmedvetet ser till att rengöra
provtagningsstället (fingertopparna)

före provtagning kan detta leda till
falskt höga koncentrationer (från glu-
kos i livsmedel) eller till störningar i
mätproceduren från kemikalier (till ex-
empel tvål och alkoholer i parfym).

Tekniska svårigheter med kapil -
lärprovtagning hos den ovane leder till
avsaknad av spontant blodflöde från
sticket och frampressande av vävnads-
vätska i förhoppningen att kunna und-
vika nytt stick. Vävnadsvätskan kan ha
låga glukoskoncentrationer på grund av
ökad metabolism.

Ansträngning, både fysisk och psy-
kisk, ökar koncentrationerna glukos i
plasma, bland annat på grund av ökad
utsöndring av adrenalin.

Alk ohol har olika effekter på glukos-
koncentrationerna beroende på förbruk-
ningsmönstret. Hos person med måttlig
förbrukning leder alkoholintag till ök-
ning av koncentrationen. Hos alkoholis-
ten leder alkoholintag till hypoglykemi,
som ibland blir mycket uttalad och kan
gå över i acidos och ketoacidos.

Minst 100 läkemedel på den svens-
ka marknaden sänker koncentrationen,
och minst lika många ökar den [7]. Fle-
ra läkemedel utövar dessutom direkt på-
verkan på själva glukosmätningen. De
kliniskt viktigaste läkemedel som sän-
ker koncentrationen är insulin och per-
orala antidiabetika (sulfonylurea); det
är ju i vanliga fall vad man eftersträvar
med dessa medel. De orsakar mer än
hälften av incidenterna. Bland de övri-
ga kan salicylater, sulfonamider och be-
tablockerare nämnas.

Ett stort antal hormoner påverkar
koncentrationen av glukos i plasma.
Dessa är insulin, glukagon, katekolami-
ner, somatostatin, glukokortikoider och
tillväxthormon. Sjukdomar som påver-
kar dessa medför därför klara ändringar
i glukosomsättningen.

Fasteprov för glukos i plasma är
att för edra framför oral glukosbe-
lastning eftersom glukosbelastningen
har lägre reproducerbarhet än fastepro-
vet, är mer tidskrävande och dyrare.
Detta är en viktig orsak till att betydel-
sen av glukosbelastningar har minskat i
de nya diagnostiska kriterierna för dia-
betes.

Standardisering
och kvalitetskontroll
Enzymatiska metoder för mätningar

av glukos i plasma dominerar numera
helt och har ersatt de mer ospecifika
mätmetoder som användes tidigare.
Metoder baserade på glukosdehydroge-
nas var tidigare förbehållna avancerade
utrustningar på centrallaboratorier, men
finns nu lätt tillgängliga på patientnära
utrustningar, till exempel HemoCue.
Denna teknik har många analystekniska
och praktiska fördelar värda att under-
stryka:
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Tabell I. Referensintervall för glukoskoncent-
ration efter en natts fasta.

P-glukos B-glukos
mmol/l mmol/l

Barn
Navelsträngsblod 2,5–5,3 2,3–5,1
0–1 dag 1,7–3,4 1,6–3,1
1–2 dagar 1,1–3,4 2,0–3,1
2 dagar–1 månad 2,7–4,5 2,5–4,2
1 månad till 16 år 3,3–5,6 3,0–5,2

Vuxna
16–60 år 3,8–6,0 3,5–5,5
60–70 år 4,4–6,0 4,0–5,5
>70 år 4,6–6,0 4,2–5,5

Nya kriterier för diagnostik
och uppföljning av diabetes
mellitus
American Diabetes Association

tillsatte 1995 en internationell expert-
kommitté som skulle revidera kriteri-
erna för diagnostik av diabetes melli-
tus. Kommittén publicerade 1997 sin
rapport [1] och föreslog nya dia-
gnoskriterier som snabbt har fått
mycket starkt internationellt stöd. En-
ligt dessa rekommendationer baseras
diagnosen diabetes mellitus på mät-
ningar av koncentrationen glukos i
plasma:

1. Glukoskoncentration ≥ 11,1
mmol/l vilken tid på dygnet som helst.

2. Fastekoncentration av glukos i
plasma ≥ 7,0 mmol/l (motsvarar B-
glukos 6,1 mmol/l).

3. Glukoskoncentration ≥ 11,1
mmol/l två timmar efter oral glukos-
belastning.

Eftersom mätningar av glukos inte
alltid sker på det standardiserade sätt
(till exempel med plasma som prov-
material) som de nya kriterierna anger,
visas i Figur 1 »beslutsgränser» (enligt
WHO-förslagen [13]) i olika situa-
tioner.
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1. Den kalibreras regelbundet mot de
bästa tillgängliga referensmetoderna [8].

2. Den kompenserar automatiskt för
effekten av skillnader i hematokrit (B-
EVF).

3. Den är robust för interferenser
från störande komponenter i provmate-
rialet.

4. Den har i praktiska och omfattan-
de kvalitetskontrollprogram visat ut-
märkta prestanda.

Eftersom referensmetod används re-
gelbundet för att kalibrera mätkyvetter-
na för HemoCue är denna teknik sanno-
likt en av dem som är mest riktiga av
dem som används i rutinsjukvården i
Sverige.

Alla mätmetoder som används inom
sjukvården måste underställas regel-
bunden kvalificerad kontroll. Den orga-
nisation som har störst erfarenhet av
detta i Sverige är Equalis, som tillsam-
mans med laboratoriet för klinisk kemi
i Falun har tagit fram ett unikt helblods-
material för kvalitetskontroll av mät-
ningar i plasma. God kvalitet är helt be-
roende av att personalen som använder
mätmetoderna har god utbildning och
att deras kunskap regelbundet revideras
genom systematisk fortbildning. En yt-
terligare helt avgörande faktor är att
mätutrustningens grundläggande funk-
tioner (fotometer, elektronik etc)  regel-
bundet kontrolleras. Kvalitetssäkringen
som helhet tillgodoses bäst om den sker
i nära samarbete med det lokala sjuk-
huslaboratoriet eller motsvarande.

De mätmetoder som ofta används för
uppföljning av diabetes mellitus hos en-
skilda patienter bör inte användas för att
ställa diagnosen. För diagnostik behövs
antingen optimalt kvalitetssäkrade He-
moCue-utrustningar eller de metoder
som används på sjukhuslaboratorier.

De omfattande och utmärkta kvali-
tetskontrollprogram som bedrivs i Equa-
lis regi visar att kvaliteten på mätningar
av glukos är acceptabel i Sverige. För de
cirka 100 sjukhuslaboratoriernas sam-
lade variation gäller: CV = 4–5 procent
för glukoskoncentrationer upp till 5
mmol/l; CV = 3–4 procent för koncent-
rationer över 5 mmol/l. För de cirka 500
primärvårdslaboratorierna gäller: CV
är cirka 10 procent vid koncentrationer
<5 mmol/l; CV är cirka 5 procent i om-
rådet 5–10 mmol/l; CV är cirka 4 pro-
cent i området 10–15 mmol/l (uppgifter
från Equalis).

Mätningar av B-glukos
patientnära och hemma
Kontrollen av diabetessjukdomen

förbättras avsevärt när patienterna själ-
va regelbundet, enkelt och pålitligt kan
mäta koncentrationen av B-glukos
hemma. Detta medför att glukoskon-
centrationerna hålls lägre än tidigare
över långa tidsperioder, med minskad

risk för komplikationer från njurar,
nervsystem och ögon [2-4]. Dessutom
ger egna mätningar patienten möjlighe-
ter att upptäcka akuta förändringar och
därmed kan eventuell ketoacidos undvi-
kas.

Eftersom stora populationsstudier
har visat att bättre kontroll av koncent-
rationen glukos i plasma reducerar
komplikationsfrekvensen vid diabetes,
har många dragit likhetstecken mellan
god glukoskontroll och glukosmätning-
ar hemma. Detta har medfört explo-
sionsartad ökning av antalet glukosmä-
tare på vårdinrättningar och hos enskil-
da patienter. Systematiska undersök-
ningar har emellertid visat att bara en
mindre del av de diabetiker som har till-
gång till mätutrustningen använder den,
eller dess resultat, för att förbättra dia-
beteskontrollen [9]. Många gånger görs
glukosmätningarna för »att vara läkaren
till lags». Mycket tyder på att glu-
kosmätningar som utförs av oinitierade
och ointresserade personer kan leda till
felaktiga slutsatser. I den stora ameri-
kanska så kallade Q-probe-studien [10]
avvek 9 procent av patientnära glu-
kosmätningar mer än 25 procent från
centrallaboratoriets mätningar; 1,4 pro-
cent avvek med mer än 5 mmol/l. Un-
dersökningar visar att cirka 15 procent
av felaktiga resultat vid glukosmätning-
ar, patientnära och hemma [11], leder
till f elaktiga terapeutiska beslut.

En rimlig slutsats av detta borde vara
att utbildningsinsatserna för patienter
och personal som utför mätningar pati-
entnära/hemma bör öka och att insatser-
na för kvalitetssäkring bör öka, till ex-
empel genom deltagande i det program
som Equalis tillhandahåller. Om patien-
terna inte kan fås att utnyttja tekniken
rationellt, till bästa för sin egen kontroll,
bör mätningar i samband med mer fre-
kventa kontrollbesök hos läkare eller
diabetessjuksköterska utnyttjas i större
utsträckning.

Som regel upprepar en patient sam-
ma mätmetod under liknande förhållan-
den. Med dagens förbättrade mätmeto-
der ger mätningar under sådana förhål-
landen goda jämförelsesiffror. När man
emellertid skall göra jämförelser mel-
lan olika patienter, där mätmetoder och
förhållanden kan variera, bör man kän-
na till den fysiologiska och patofysiolo-
giska regleringen av glukoskoncentra-
tionen, och de faktorer som påverkar
mätresultaten.
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Summary

Multiple sources of error in measuring
blood glucose

Elvar Theodorsson

Läkartidningen 1998; 95: 5157-62.

The measurement of plasma glucose con-
centrations is a cornerstone in the diagnosis and
monitoring of diabetes mellitus. Kits for on-the-
spot measurement of blood glucose are widely
available both at healthcare facilities and in the
patients’ homes. Although measurement
techniques have improved considerably in re-
cent years, their optimal use is still dependent
on the user’s knowledge, skill and judgement.
Fundamental pre-analytical, analytical, and
post-analytical aspects of the measurement of
blood glucose are presented in the article for the
aid of healthcare personnel and patients alike.
The new diagnostic criteria for diabetes melli-
tus are also presented, and their implications in
different clinical situations are discussed.
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