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PR3 Capture ak 

Kvantitativ bestämning, med capture-ELISA, av IgG-antikroppar i serum 
mot proteinas-3 (Pr3) 

 

Närliggande information 

ANCA 
MPO ak 
PR3 ak 
GBM ak 

Provtagning, provtagningsmaterial och hantering  

Prov: blod tas i SST rör (gul kork Skåneförrådet) 
Lämplig provvolym: 500 µl serum. 
Minsta provvolym: 100 µl serum. 
Provet förvaras kylt i avvaktan på transport. 

Transport 

Kan transporteras i rumstemperatur. Överstiger förvaring och transporttid 
mer än 8 tim skickas serum fryst. 

Indikation 

Misstanke om systemisk vaskulit, glomerulonefrit av oklar genes, blödning 
från övre luftvägarna där granulomatos med polyangit (Wegeners) är en 
differentialdiagnos. 

Svar 

Svar lämnas inom 3 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet. 

Referensintervall 

Resultatet anges i internationella enheter per ml (IE/ml). 
Negativt: <5 IE/ml. 
Gränsvärde: 5-7 IE/ml. 
Positivt: >7 IE/ml 
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Metod/Analysprincip 

Analysen utförs med capture-ELISA d.v.s. humant Pr3 har bundits till 
monoklonala antikroppar som i sin tur är fästade vid ELISA-plattan. 
Patientserum tillsätts och inbundet IgG detekteras med anti-humant-IgG. 
Metoden är kvantitativ. 

Medicinsk bakgrund 

Indikation för anti-Pr3 analys är misstanke om autoimmun vaskulit-
sjukdom, särskilt granulomatos med polyangit (GPA). Indirekt 
immunfluorescens teknik (ANCA), konventionell anti-Pr3-ELISA och 
capture-Pr3-ELISA kompletterar varandra, eftersom enstaka patienter kan 
uppvisa olika resultat i de tre testerna. Vanligtvis borde screening med 
immunfluorescens (ANCA) och konventionell anti-Pr3-ELISA vara 
tillräcklig. Analys av antikroppar mot Pr3 med capture-ELISA är ett 
komplement. 
Positiv PR3-serologi ses i hög frekvens framför allt vid GPA med 
njurengagemang (80-90%), men även vid andra typer av vaskuliter. 
Andelen positiva fall är färre bland GPA-patienter med begränsat 
organengagemang och negativ test utesluter inte diagnosen GPA. Halten 
av Pr3-antikroppar sjunker under gränsvärdet hos majoriteten av 
behandlade patienter och stigande nivåer kan indikera nytt skov.  
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