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SAMMANFATTNING 

 

B-ESR är en ospecifik inflammatorisk markör vilken fungerar som en indikator på 

förekomst av kroniska infektioner samt maligna tillstånd. Metoden för analys av B-ESR 

som används i idag är modifierad enligt Westergrens metod, vilken bygger på att fyra 

delar blod späds med en del isoton citratlösning i ett vacutainerrör (100×9mm). Provröret 

blandas noga, placeras vertikalt i rumstemperatur varefter hastigheten för sedimentation 

av erytrocyterna mäts i mm efter 60 min. Analysen är tidskrävande och många yttre 

faktorer kan inverka vilka kan leda till felaktiga analysresultat.  

 

Syftet med denna studie var att jämföra instrumentet ESR-100 (Westergren) med Alifax 

Roller 20 PN som använder en mikrokapilläraggregationsmetod. Genom registrering av 

den optiska densiteten i relation till koncentrationen av erytrocytaggregat som finns 

närvarande vid analystillfället konstruerar instrumentet en sedimentationskurva för varje 

prov. En algoritm omvandlar sedan sedimentationskurvans resultat från optisk densitet 

för antalet erytrocytaggregationer, till mm/h som används vid mätning av B-ESR. 

Analysen utförs på EDTA-rör och tar endast 35 sekunder för varje prov. 

I studien analyserades prover från 180 patienter (106 kvinnor mellan 15-93 år och 74 

mellan 11-88 år) på båda instrumenten. Därefter upprättades en korrelationskurva som 

visade att r=0,85. Detta är en acceptabel korrelation, men det förekom även vissa 

avvikande prov (n=9, 5 %). Då repeterbarhetsundersökningar genomfördes var CV % 

lågt för de högsta respektive lägsta analysresultaten (  = 59 mm/h respektive 2 mm/h). 

CV % var högst hos provet som hade   =7 mm/h och sjönk med stigande B-ESR. 

Reproducerbarhetsundersökningarna visade att samtliga analysresultat sjönk från dag1 

till dag 2, då mätning genomfördes efter förvaring i rumstemperatur ≈20ºC respektive 

kyla +4ºC - +8ºC. 

 

Studien visade att det fanns ett acceptabelt samband mellan aggregationsmetoden och 

referensmetoden, men det förekom även avvikande resultat. Därför bör ytterligare studier 

med patientmaterial som avviker från normalt referensintervall genomföras. 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

B-ESR is a nonspecific marker which indicates the presence of chronic infections 

and malignancies. The method for analysis of B-ESR used in Sweden today is 

modified according to Westergren method, which is based on four components of 

blood diluted with one component of isotonic citrate solution in a vacutainer tube 

(100×9 mm). The test tube is thoroughly mixed, placed vertically after which the rate 

of sedimentation of the erythrocytes is measured in mm after 60 min. The analysis is 

time consuming and many external factors can influence which can cause inaccurate 

test results. 

 

The purpose of the present study was to compare the instrument ESR-100 (modified 

Westergren method) with the new instrument Alifax roller 20 PN.  This instrument 

uses a PN mikrophotometrical aggregation method. By recording the optical density 

relative to the concentration of aggregated erythrocytes, the instrument creates a 

sedimentation-curve for each sample. An algorithm converts the results from the 

sedimentation-curve from optical density of the number of aggregated erythrocytes, 

to mm / h as used for analysis of B-ESR. The assay is performed in EDTA tubes and 

takes only 35 seconds for each sample. 

 

Samples from 180 patients (106 women aged 15-93 years and 74 between 11-88 

years) were analyzed on both instruments. A correlation graph showed r = 0.85, 

which was considered acceptable.  There were also a few pronounced divergent 

samples. When repeatability analysis were performed CV % were low for the highest 

and lowest analytical results (  = 59 mm / h and 2 mm / h). CV % were highest in the 

sample which had   = 7 mm/h and decreased with increasing B-ESR. The 

reproducible analysis showed that all analytical results decreased from day 1 to day 

2, when the measurement was carried out after storage at room temperature ≈ 20 º C 

and cooling +4 ° C - +8 ° C. 

 

The present study showed an acceptable correlation between the aggregationmethod 

and the reference method, but there were also anomalies. Therefore, further studies 

with patient populations that deviate from the normal reference range are 

implemented. 
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INTRODUKTION 
 

 

Inflammatoriska processer 
 

Då kroppen utsätts för stimuli som leder till skada i en vävnad, kommer en 

inflammatorisk process att starta. Denna process inleds med en lokal process och 

följs ibland därefter av systemiska och metabola förändringar som med ett 

gemensamt namn benämns som en akutfasreaktion. Den inflammatoriska processen 

uppkommer som en skyddsmekanism för att skydda organismen mot 

mikroorganismer genom att fånga in eller förstöra dessa för att de inte skall kunna 

utföra sin biologiska effekt.  

Stimuli som ofta leder till en akutfasreaktion är virus eller bakterieinfektioner, 

ansträngande fysisk aktivitet, kirurgiska ingrepp, infarkt i vävnader, förlossningar, 

brännskador mm. 

Det finns ett flertal olika typer av inflammatoriska processer, och typen som 

uppkommer beror på vilken typ av stimuli som organismen utsätts för, vilka delar av 

immunförsvaret som aktiveras, vilka typer av mediatorer som bildats samt vilken typ 

av celler som lokalt ansamlats vid platsen där inflammationen inducerats (1).  

 

Akutfasreaktion  

 

När organismen utsätts för skada orsakad av mikroorganismer, ospecifikt trauma, 

cytotoxiska antikroppar eller immunkomplex, startar den så kallade 

akutfasreaktionen. Några effekter som akutfasreaktionen kan föra med sig är feber, 

extrem trötthet och ökad frisättning av adrenokortikotropiskt hormon (ACTH), 

kortisol, tyreoideahormon, tillväxthormon samt vasopressin. Akutfasreaktionen 

förknippas dock oftast med förändringar vad det gäller plasmaproteinkoncentrationen 

(1). Några av de akutfasproteiner som brukar koncentrationsbestämmas i 

serum/plasma för att bestämma karaktären och styrkan på inflammationen är C-

reaktivt protein (CRP), α1-antitrypsin, orosomukoid samt haptoglobin (2).  

 

 

C-reaktivt Protein (CRP) 
 

CRP är ett viktigt protein i det ospecifika försvaret mot inflammationer orsakade av 

speciellt bakterieinfektioner. Proteinet som finns i plasma, binder till delar av 

vävnaden som förstörts, och dessa komplex kan sedan aktivera den klassiska vägen i 

komplementsystemet (3).  

Vid akutfasreaktionen kan CRP öka upp till flera 100 ggr den normala 

koncentrationen (<5 mg/l), medan övriga proteiner oftast inte ökar mer än 3-4 ggr. 

CRP är ett av de akutfasproteiner som ökar snabbast vid vävnadsskada, redan 8 

timmar efter skadan inträffat kan en förhöjd plasmakoncentration av CRP påträffas 
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(2). Koncentrationen ökar under ca 48 h innan den minskar igen, och generellt är den 

proportionell till graden av vävnadsskada. Däremot är ökningen ospecifik och kan 

inte tolkas utan ytterligare klinisk information (3). 

Fördelen med att bestämma CRP koncentrationen i plasma är bl.a. att analysen är 

snabb och specifik för proteinet vilket ingår i akutfasreaktionen, samt att analysen 

har hög känslighet.  

Nackdelen med analys av CRP är att en enstaka mätning endast är användbar för 

detektion under en tredagarsperiod, då koncentrationen av proteinet i plasma sjunker 

efter ca 48 h. Oftast krävs det flera mätningar under kort tid, då ökningen kan variera 

mellan olika människor (1). Dessutom är CRP en relativt dyr analys att utföra. 

Förhöjda koncentrationer av CRP tyder oftast på sjukdom, däremot har oftast rökare 

och maratonlöpare ökade koncentrationer pga. vävnadsskador som är tillräckliga för 

att starta en inflammatorisk process.  

En normal CRP koncentration kan dock inte utesluta förekomst av inflammation som 

exempelvis vissa lokala inflammationer och även kroniska som systemisk lupus 

erythematosus (SLE), ulcerös kolit samt progressiv systemisk skleros (1).  

 

 

 

Erytrocytsedimentationsreaktion (B-ESR) 
 

 

Historik 

 

Redan i antikens Grekland observerades att sedimentationen av erytrocyterna ökade 

vid inflammatoriska sjukdomstillstånd. Men inte förrän på 1920-talet 

standardiserades metoden av Alf Westergren med pipett, mättid, referensvärden mm. 

På 1980 talet kom sedan vakuumröret för mätning av sedimentationen, vilket ledde 

till en förbättring vad det gällde den hygieniska aspekten (4). 

 

 

Användningsområden  

 

B-ESR är en ospecifik inflammatorisk markör och indikator på förekomst av 

kroniska infektioner samt maligna tillstånd. Analysen B-ESR används därför för 

detektion av inflammatoriska processer, men även för att övervaka behandlingar av 

olika sjukdomstillstånd som exempelvis reumatism, SLE, Hodgkins lymfom, 

multipelt myelom och tuberkulos. Dessutom är analysen ett verktyg för att påvisa 

förekomst av misstänkta neoplastiska sjukdomar (5-7).  

 

 

Biologiska faktorer i plasma vilka påverkar erytrocyternas sedimentationshastighet 

 

Erytrocyterna är normalt negativt laddade på grund av dess zeta-potential och 

repellerar därför varandra i plasma (figur 1) (1). Vid vissa sjukdomstillstånd vilka 
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leder till en ökning av plasmaproteiner, kan zeta-potentialen reduceras. Därmed 

minskar cellernas förmåga att repellera varandra och aggregat av erytrocyter kan 

bildas (figur 2). Dessa aggregat benämns vanligen som myntrullar (figur 3) och leder 

till en ökad sedimentationshastighet pga. dess storlek (1,2,5). Några proteiner som i 

ökad koncentration kan ha denna effekt på erytrocyterna är fibrinogen samt 

immunglobulinerna som alla kan påverka, men detta gäller till största del 

immunglobulin M (IgM) (2). Myntrullebildningen gynnas också vid närvaro av en 

hög koncentration av asymmetriska makromolekyler i blodet (2,5).  

Om patienten har ett högt kolesterolvärde medför detta att sedimentationshastigheten 

ökar. Har patienten däremot en hög koncentration av albumin eller lecitin, minskar 

sedimentationen (8). Även plasmans viskositet påverkar vid analysen (5). 

 

Biologiska faktorer hos erytrocyten samt dess omgivande miljö vilka påverkar B-ESR 

 

Det finns ett flertal faktorer vad det gäller erytrocyter, som kan påverka 

sedimentationshastigheten. Då erytrocytvolymfraktionen (B-EVF; hematokrit) vilket 

anger antalet erytrocyter i förhållande till blodvolymen, är ca 0,3-0,4 som vid 

exempelvis anemier, är blodkropparna som mest känsliga för förändring av 

plasmaproteinkoncentrationen. Detta kan leda till en ökad frekvens av 

myntrullebildning, och därmed en ökad sedimentationshastighet. Om erytrocyterna 

är små, sedimenterar dessa långsammare än stora erytrocyter pga. minskat 

förhållande mellan area och volym (5,8). Formen på erytrocyten har också betydelse 

för sedimentationen, t.ex. har inte sickelceller och sfärocyter förmågan att bilda 

myntrullar och detta leder till en minskad sedimentationshastighet (2,8). 

 

Om erytrocytagglutininer finns närvarande i provet kan detta leda till en ökad 

sedimentation. Oftast gäller detta köldagglutinin, vilka kan påvisas genom att B-ESR 

mäts vid olika temperaturer, ex. 4ºC, 20ºC samt 37ºC (2). Köldagglutininer är av 

immunglobulintypen IgM (1).  
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Figur 1. Erytrocyter i ett normalt prov repellerar varandra pga. dess negativa 

laddning. (bild Jeanette Andersson). 

 

 
Figur 2. Ett prov där protein i plasma leder till minskad negativ laddning hos erytrocyterna, vilket 
vidare kan leda till formation av myntrullar i blodet och därmed en ökad sedimentationshastighet. 

(bild Jeanette Andersson). 

 

 
Figur 3. Exempel på hur myntrulleformation av erytrocyter kan se ut. (bild Jeanette Andersson). 
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Sjukdomstillstånd som påverkar B-ESR 

Många sjukdomstillstånd leder till en ökad sedimentationshastighet hos erytrocyterna 

(7). Vid ex. retikulocytos (ökad frisättning av erytrocyter med kärnrester, vilket ses 

vid en ökad erytrocytproduktion i benmärgen) och anisocytos (ökad storleksvariation 

av erytrocyterna) vilka ses vid sjukdomstillstånd som ex. myelofibros leder 

storleksskillnaden på partiklarna i provet till slöjsänka. Det innebär att gränsen 

mellan plasma och blodkroppar blir oskarp, och ingen säker avläsning kan utföras 

(2). 

Förhöjd B-ESR kan ses vid både benigna sjukdomstillstånd som bland annat 

tuberkulos, hepatit, reumatism, tyreoidearubbningar och hjärtinfarkt, samt även hos 

patienter med maligna tillstånd som multipla myelom, maligna lymfom, 

makroglobulinemi, neoplastiska tumörer och övrig cancer (6). 

Då kirurgi utförts på en patient kan en förhöjd B-ESR ses i upp till en månad efteråt 

(6). Det är inte bara sjukdomstillstånd som kan ge en förhöjd B-ESR, utan även 

graviditet samt 3-4 veckor post partum (efter avslutad graviditet) (5-7).   

Normalt har kvinnor dessutom en något högre B-ESR än män, vilket till största del 

beror på att de oftast har en lägre B-EVF samt en högre koncentration av fibrinogen 

(2). Hos både kvinnor och män ökar också sedimentationshastigheten normalt efter 

ca 50 års ålder (2,5) (tabell I). 

 

 

 

Analysprincip som används vid analys av B-ESR 

 

Metoden som används idag för att analysera B-ESR är modifierad efter Westergrens 

metod, som kan utföras både manuellt eller maskinellt.  

Ursprungligen användes en glas- eller plastpipett för analysen, vilken graderades upp 

till 200 mm och hade en standardiserad diameter. Westergren-pipetten som den 

också kallades rymde ca 1 ml antikoagulerat blod (1,5,8). Idag används till största del 

vacutainer-teknik i rör med Na-Citrat för analys av B-ESR (2). Metoden bygger på 

att 4 delar blod (venöst eller kapillärt) späds med en del isoton citratlösning i ett 

vacutainerrör med standardiserad höjd och diameter (100×9mm) och bildar en 

blodpelare (figur 4.) (2,4). 

Provröret blandas noga och placeras sedan vertikalt där hastigheten för sedimentation 

av erytrocyterna mäts i mm under en specifik tidsperiod (2,5,7). Då erytrocyterna 

tillsammans med övriga blodceller sedimenterar mot botten av röret framträder 

plasmapelaren ovanför dessa. Det är höjden på plasmapelaren som bildas vilken mäts 

vid analysen (2,7). Resultatet avläses efter 60 min och anges i mm.  

Efter provtagning skall analysen påbörjas senast efter 2 h. Dock kan analys utföras 

även efter 6 h om röret förvaras i kyla mellan +4ºC och +8ºC (1,2) I ett normalt prov 

sker mycket lite sedimentation eftersom erytrocyterna hålls uppe av gravitationen, 

och balanseras av uppåtströmmen som genereras av plasmans förskjutning (1).  

 

Vid länsenheten för klinisk kemi i Kalmar används instrumentet ESR-100 för analys 

av B-ESR. Detta instrument registrerar analysresultatet efter 60 min genom avläsning 

av plasmapelarens längd med infrarött ljus i mm (9). 
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Figur 4. Till vänster (A) visas hur B-ESR-provet ser ut innan analys, då alla blodkroppar är blandade 

med plasman. Mitten (B) visar exempel på en normal B-ESR, där erytrocyterna (D) har sedimenterat 
med låg hastighet och en kort plasmapelare (E) i mm har bildats. Den högra bilden (B) visar hur 

sedimentationen kan se ut i ett prov hos en sjuk patient, då blodkropparna (D) har sedimenterat med 

hög hastighet och då plasmapelaren som bildats är längre (mm) (referensvärden tabell I) (bild 

Jeanette Andersson). 

 

 

Begränsningar med analysmetoden för B-ESR 

 

Analysen av B-ESR är ospecifik, eftersom förhöjda sedimentationshastigheter kan 

bero på många olika faktorer (7). Dessutom kan inte normala analysresultat utesluta 

att patienten lider av någon av de sjukdomar som normalt leder till en ökad 

sedimentation (1,5). Exempelvis gjordes en studie av 1000 asymptomatiska soldater 

där B-ESR registrerades varje månad under ett tidsspann på 15 år. Trots att 10 av 

dessa soldater hade en normal B-ESR utvecklade de maligna tumörer (1). Det är 

därför viktigt att ta hänsyn till patientens anamnes då de kliniska och laborativa 

fynden bedöms.  

Dessutom finns det många tekniska aspekter och felkällor som kan interferera och ge 

ett felaktigt analysresultat. 

 

 

Pre-analytiska faktorer som leder till falska B-ESR analysresultat 

 

Förhållandet mellan blod och isoton Na-Citrat måste vara rätt för att analysen skall 

kunna genomföras. Skulle mängden antikoagulerande substans vara för stor, blir 
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sedimentationshastigheten falskt förhöjd. Omvänt gäller det om blodmängden skulle 

vara för stor i förhållande till mängden antikoagulerande (Na-Citrat) substans (1,8).   

Omgivande temperatur har också betydelse för resultatet. Analysen bör genomföras i 

rumstemperatur (≈20ºC) eftersom både lägre och högre temperatur kan inverka på 

sedimentationen (1,8). Om provet har förvarats i kyla behöver detta nå 

rumstemperatur, och blandning av röret minst 8 gånger bör genomföras innan analys 

sker. När analysen genomförs är det viktigt att rören är placerade helt vertikalt, 

eftersom en vinkel på så lite som 3º från vertikalt kan öka sedimentationen upp till 30 

% . Luftbubblor i röret får ej förekomma då detta kan inverka vid bedömning av 

resultatet. Detta gäller även förekomst av hemolys eller koagel (8). Skulle koagel 

förekomma i röret får inte analys utföras, då måste nytt prov begäras. 

 

 

 

Alifax Roller 20 PN 
 

Alifax roller 20 PN (Hettich labinstrument AB) är ett automatiserat instrument som 

mäter aggregation av erytrocyter och konverterar resultatet till mm/h enligt 

Westergrens metod för analys av erytrocyt-sedimentationshastighet (10).  

Provrörshållaren är utformad som ett hjul som rymmer 20 provrör, vilket har givit 

instrumentet dess namn Roller 20 PN. 

 

Analys sker på helblod som tagits venöst eller kapillärt i rör innehållande EDTA som 

antikoagulantia (10). Då analys skall utföras sker först en automatisk 

blandningsprocess där hastighet och antal rotationer programmeras i förväg. 

Hastigheterna som finns tillgängliga är 60, 32 samt 24 RPM och antal rotationer kan 

regleras mellan 2-1000 varv. De rekommenderade inställningarna enligt tillverkaren, 

är 32 RPM och 140 rotationer, vilket motsvarar en tid för blandning av rören på ca 

4,4 min (11). När provblandningssteget utförts, sugs blodet med hjälp av en 

aspirationsnål in i en kapillär där den omgivande temperaturen är 37ºC (10,12) för att 

simulera en in vivo situation (10). 

 

 

Instrumentets analysprincip 

 

Instrumentet använder en infraröd stråle vid 950 nm vilken korsar kapillären igenom 

ett avkänningsfönster (10) Signalen är direkt korrelerad till antalet erytrocyter som 

finns i kapillären, och dess data samlas in av en fotodioddetektor (10,12-14), vid 

bestämda tidsintervaller (10).  

Totalt utförs 1000 mätningar/prov under 20 sek. Av den insamlade datan konstruerar 

instrumentet en sedimentationskurva för varje prov. Detta genom att registrera den 

optiska densiteten i relation till koncentrationen av erytrocytaggregat som finns 

närvarande vid analystillfället. En algoritm omvandlar sedan sedimentationskurvans 

resultat från optisk densitet för antalet erytrocytaggregationer, till mm/h som används 

vid mätning av B-ESR (10).  
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Första analysresultatet är tillgängligt efter 4,4 min blandningstid och 35 sek 

analystid. Därefter är resterande analysresultat tillgängliga var 35e sekund.  

Till analys krävs endast 175 µl blod, dock måste röret minst innehålla 1 ml blod för 

att kunna analyseras. Från de två första rören i analysomgången krävs ytterligare 116 

µl/prov för ”priming”, dvs. att slangarna sköljs igenom för att avlägsna ytspänningen 

så att blodet kan passera fritt genom slangen. Om endast ett rör analyseras används 

232 µl från detta prov till primingen (11).  

För kapillärt tagna prover samt rör med liten blodvolym, finns även en extern nål för 

aspirering av prov. Vid användning av denna funktion krävs en analysmängd på 100 

µl och från de två första rören används ytterligare 66 µl för priming. På samma sätt 

som när den interna aspirationen används kommer dubbla mängden dras (dvs 132 µl) 

om endast ett rör analyseras under en analysomgång (11). 
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SYFTE 

 

Studien genomfördes eftersom den nuvarande analysmetoden (Westergren) dels är 

tidskrävande, men också eftersom analysen är känslig och påverkas av en mängd 

olika faktorer vilket riskerar att felaktiga resultat erhålls. B-ESR med Westergrens 

metod är en vanlig analys, där trenden visar att antalet analyser vid Länsenheten för 

klinisk kemi i Kalmar har ökat från år 2010 till 2011 med nästan 4000.  

Syftet med denna studie var att jämföra den nuvarande analysmetoden för analys av 

B-ESR som utförs enligt Westergrens metod på instrumentet ESR-100 med citratrör 

och Alifax Roller 20 PN som använder en mikrokapilläraggregationsmetod där 

analysen utförs på K2-EDTA rör.  

Syftet var även att beräkna en ungefärlig årlig kostnad för varje analysmetod. 
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MATERIAL OCH METOD 

 

 

Provmaterial 
 

I studien ingick 180 slumpvis utvalda patienter (106 kvinnor i åldrarna 15-93 år och 

74 män i åldrarna 11-88 år) med okänd anamnes. 

Analys av B-ESR med ESR-100 bestod av venösa blodprov tagna i 6,5 ml rör 

innehållande Na-citrat, och provmaterialet som analyserades med Alifax Roller 20 

PN bestod av venösa blodprov tagna på samma patienter i 3 ml rör innehållande K2-

EDTA. Totalt analyserades sålunda 2 rör från varje patient med olika antikoagulantia 

och 2 olika metoder. 

 

 

ESR-100 
 

Innan dagens första analys kontrolleras röravläsningen i instrumentet genom att 

kontrollrack, dvs. rack som består av pinnar i olika höjdnivåer placeras i 

instrumentet. Därefter läses nivåerna av, för att kontrollera att avläsningen sker 

korrekt innan patientprover analyseras på instrumentet (tabell 1).  

Proverna som analyserades blandades under ca 3 min på ESR-665 mixer och 

placerades därefter i rack. Racken placerades i instrumentet och efter 60 min 

registrerades resultaten genom avläsning med infrarött ljus. Analysen utförs i 

rumstemperatur. 

 

 
                             Tabell I. Referensvärden för B-ESR (5,15) 

Tom år Man (mm/h) Kvinna mm/h)

<2 <6 <6

≤50 <13 <20

>50 <20 <28
 

 

Alifax roller 20 PN 
 

Innan studien påbörjades ställdes det s.k. Booster Y värdet in på instrumentet. Detta 

utförs eftersom kalibreringen som finns tillgängliga för instrumentet består av latex, 

vilket skiljer sig från blod. För att få korrekt korrelering mot blod analyseras ett antal 

prov på instrumentet vilka jämförs mot prover analyserade med en annan metod 

(Westergrens). Vid denna korrelation korrigeras även för B-EVF, temperatur mm 

som kan påverka vid analys. Därför analyserades 20 citratrör på ESR-100, och K2-

EDTA rör på samma patienter analyserades på Alifax Roller 20 PN. Värdena sattes 

in i en formel som beräknade Booster Y, vilket ställdes in på instrumentet. 

 

Analys av K2-EDTA rören påbörjades genom att programmet ”measure” valdes på 

instrumentets skärm och luckan öppnades så att provrörshållaren blottades. Därefter 

kunde rörens identitetsnummer (ID-nummer) skrivas in ett och ett varefter rören 
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placerades i provrörshållaren. Då samtliga rör placerats i hållaren, stängdes luckan 

och analysen påbörjades. För blandning av rör användes de rekommenderade 

inställningarna 32 RPM med 140 rotationer, vilket motsvarar ca 4,4 min (11). När 

analysen avslutats plockades rören ur instrumentet, och en ny analysomgång kunde 

påbörjas. 

 

Latexkontroller bestående av en latexemulsion finns tillgängliga för instrumentet. 

Dessa användes inte i genomförd studie. 

 

Repeterbarhet och reproducerbarhet med Alifax Roller 20 PN 
 

En repeterbarhetsstudie genomfördes på Alifax Roller 20 PN då sex olika 

patientprover analyserades under sex omgångar. Medelvärde för varje prov 

beräknades, samt bestämdes CV %.   

Dessutom gjordes också två olika reproducerbarhetsundersökningar, även dem på 

Alifax Roller 20 PN. I reproducerbarhetsstudierna analyserades 12 prover dag 1 och 

hälften av proverna förvarades sedan i rumstemperatur ≈ 20ºC, och hälften i kyla 

+4ºC till +8ºC för att analyseras igen dag 2. Medelvärde beräknades för varje prov 

dag 1 samt dag 2. Även beräknades skillnaden mellan medelvärdet för dag 1 

respektive dag 2 i % för samtliga prov. 

 

 

Statistik 
 

För undersökning av normalfördelning inom respektive metod, samt för beräkning av 

medelvärde (±SD), median, samt lägre och övre kvartil användes programmet 

Statistica. Vid beräkning av korrelation mellan metoderna användes Pearsons 

korrelationskoefficient, vilket genomfördes i Excel 2007. 

För övriga beräkningar samt tabeller och diagram användes Microsoft Excel 2007.  

 

 

Kostnadsberäkning 
 

En ungefärlig årlig kostnadsberäkning genomfördes för respektive metod genom att 

siffror på antalet inkommande analyser till Länsenheten för klinisk kemi i Kalmar år 

2011 användes. I beräkningen ingick kostnad på rör för respektive analys, samt 

kostnad/test och kontroller för Alifax Roller 20 PN.  

 

 

Etiska aspekter 
 

I studien användes venösa blodprov från 180 slumpvis utvalda patienter, vilka 

samtliga avidentifierades under studiens gång. Undersökningen innebar ingen utökad 

provtagning eller obehag för patienterna.  
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RESULTAT 
 

 

Totalt analyserades 180 prover på varje instrument, dvs. ESR-100 samt Alifax Roller 

20 PN. Det lägsta samt högsta analysvärdet som erhölls för ESR-100 var 2 mm/h 

samt 69 mm/h och för Alifax Roller 20 PN var det 2 mm/h samt 71 mm/h. 

Medelvärdet (  ) för ESR-100 var 16,27 mm/h och 18,32 mm/h för Alifax Roller 20 

PN. Median var 10,5 mm/h för ESR-100 och 14,5 mm/h för Alifax Roller 20 PN. SD 

var 15,43 för ESR-100 och 15,04 för Alifax Roller 20 PN. Lägre och övre kvartil för 

ESR-100 var 5 mm/h samt 22 mm/h och 7,5 mm/h samt 22,5 mm/h för Alifax Roller 

20 PN (tabell II.) 

 

 

Jämförelse mellan metoderna 

 

En korrelationskurva upprättades för att jämföra resultaten mellan ESR-100 och 

Alifax Roller 20 PN (För analysresultat från båda instrumenten, se bilaga 1-3). Då 

erhölls R
2
=0,729, korrelationskoefficienten, r=0,85 (figur 5).  

Nio av de 180 resultaten (5%) skiljde >50% från varandra då prover från samma 

patient analyserats på de två instrumenten (tabell III). Om dessa prov utesluts ur 

korrelationskurvan skulle R
2
=0,8811, r=0,94 erhållas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Korrelationskurva som jämför B-ESR analysresultat från ESR-100 och Alifax roller 20 PN 

(För analysvärden se bilaga 1-3). De punkter som inringats är outlayers som vid analys på ESR-100 

och Alifax Roller 20 PN skiljer sig >50 % (tabell III.) 

 

 

 

 

 

y = 0,8324x + 4,7762 

R² = 0,729  
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Tabell II. Statistiska beräkningar för ESR-100 samt Alifax roller 20PN, där B-ESR analysresultat från 

respektive instrument använts. 

Instrument 

Antal 

mätvärden 

(n) 

Högsta  

Värde 

(mm/h) 

Lägsta 

 Värde 

(mm/h) 

Medelvärde 

(±SD) 

(mm/h) 

Median 

(mm/h) 

Lägre 

 Kvartil 

(mm/h) 

Övre 

kvartil 

(mm/h) 

ESR 100 180 2 69 

16,27 

(15,43) 10,5 5 22 

Alifax 

roller 20 180 2 71 

18,32 

(15,04) 14,5 7,5 25,5 

 

 

 

”Outlayers” 

 

Nio av de 180 (= 5 %) B-ESR-resultaten visade en kliniskt relevant skillnad på >50% 

mellan de båda instrumentens analysresultat (tabell III).  

 

 
 Tabell III. De mest avvikande kliniskt relevanta B-ESR resultaten vid analys, där 

resultaten från samma patient avvek mer än 50 % då analys på de olika instrumenten  

ESR-100 och Alifax Roller 20 PN) genomfördes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient Nr Född ESR 100 (mm/h) Alifax (mm/h) % Skillnad

7 1931 67 16 -76

52 1924 15 30 100

59 1954 5 26 420

61 1956 18 4 -78

99 1962 31 2 -94

111 1931 43 21 -51

174 1942 9 28 211

177 1941 14 34 143

179 1940 12 28 133
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Normalfördelningskurvor 

 

Normalfördelningskurvor skapades av 180 B-ESR analysresultat från respektive 

instrument. Normalfördelningen visade en vänsterförskjutning för både ESR-100 och 

Alifax Roller 20 PN (figur 6-7). 

 

 
Figur 6. Normalfördelningskurva för ESR-100 med resultat från 180 B-ESR analyser 

 

 
Figur 7. Normalfördelningskurva för Alifax Roller 20 PN med resultat från 180 B-ESR 

analyser 
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Repeterbarhetsundersökning för analys av B-ESR på Alifax Roller 20 PN 

 

För prov nr 1 samt 2 erhölls resultaten 2, 2, 2, 2, 2 och 2 mm/h. För prov 3 erhölls 

21, 18, 24, 24, 21 samt 23 mm/h. Prov nr 4 hade resultaten 10, 9, 12, 14, 11 samt 12 

mm/h. Prov 5 visade 56, 62, 58, 61, 57 och 60 mm/h. Prov 6 hade resultaten 6, 9, 9, 

8, 8 samt 4 mm/h. För prov 1 och 2 var CV = 0 %. Prov 3 hade CV=10,5 %, prov 4 

hade CV = 15,9 %, prov 5 hade CV = 4 % och prov 6 hade CV = 30,9 % (figur 8, 

tabell IV). 

 

 

 

 
Figur 8. Repeterbarhetstest där varje prov analyserats under sex omgångar på Alifax Roller 20 PN 

(se tabell IV för analysvärden för samtliga prov) 

 

 

 
 

Tabell IV. B-ESR-analysvärden för sex slumpmässigt utvalda prov som analyserats för att undersöka 

repeterbarhet på Alifax roller 20 PN.   

Prov nr 

analys 1  
(mm/h) 

analys 2  
(mm/h) 

analys 3  
(mm/h) 

analys 4  
(mm/h) 

analys 5  
(mm/h) 

analys 6  
(mm/h) 

  

  CV (%) 

1 108 2 2 2 2 2 2 2 0 

2 110 2 2 2 2 2 2 2 0 

3 111 21 18 24 24 21 23 22 10,5 

4 124 10 9 12 14 11 12 11 15,9 

5 125 56 62 58 61 57 60 59 4,0 

6 129 6 9 9 8 8 4 7 30,9 
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Antalet positiva samt negativa B-ESR analysresultat med respektive instrument 

 

För att undersöka antalet analysomgångar där respektive instrument visat positiva 

(dvs. då resultatet är utanför referensintervallet för patienten, för referensvärden se 

tabell I) samt negativa (då resultatet befann sig inom patientens referensintervall) B-

ESR analysresultat, beräknades detta antal samt i % för att sedan kunna jämföra 

dessa med varandra. ESR-100 visade positivt resultat 37 gånger av 180, vilket är 21 

%. Alifax Roller 20 PN visade positivt resultat 55 gånger av 180, vilket är 31 %. Av 

de positiva analysresultaten visade ESR-100 positivt 3 gånger samtidigt som Alifax 

Roller 20 PN visade negativt resultat på samma patient, och Alifax Roller 20 PN 

visade positivt 21 gånger samtidigt som ESR-100 gav ett negativt resultat på samma 

patient (tabell V). 

 

 

 
Tabell V. Sammanställning på antalet analysomgångar där positiva (B-ESR utanför patientens 

referensintervall) respektive negativa (B-ESR inom patientens referensintervall) resultat erhållits med 

båda metoderna, för referensvärden se tabell I. 

Alifax Roller 20 PN 

ESR-100  Positiv,n (%) Negativ,n (%) Total 

Positiv 34 (19%) 3 (2%) 37 (21%) 

Negativ 21 (12%) 122 (68%) 143 (79%) 

Total 55 (31%) 125 (69%) 180 (100%) 
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Reproducerbarhet för analys av B-ESR med Alifax Roller 20 PN, efter förvaring i 

≈20ºC 

 

För att undersöka reproducerbarheten för instrumentet Alifax Roller 20 då proverna 

förvarats i rumstemperatur, valdes 6 slumpmässiga prover ut för att analyseras 3 

omgångar dag 1 och därefter förvarades i rumstemperatur över natten innan de 

analyserades igen 3 omgångar dag 2. Medelvärden för dagarna, samt den 

procentuella skillnaden mellan dessa beräknades (figur 9 samt Tabell VI). 

Analysresultaten visade sig vara lägre för samtliga prov då mätning utfördes dag 2 än 

vid analys dag 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9. Undersökning där 6 olika prover analyserats på Alifax Roller 20 PN tre omgångar dag 1 och 

förvarades i rumstemperatur ≈20ºC över natten för att sedan analyseras i tre omgångar dag 2. I 

figuren ses medelvärden för dag 1 och dag 2 för dessa patienter, (tabell VI). (För fullständig tabell 

över mätresultat se bilaga 4 tabell a). 

 

 

 
Tabell VI. Undersökning där 6 olika prover analyserats på Alifax Roller 20 PN tre omgångar dag 

1 och förvarades i rumstemperatur ≈20ºC över natten för att sedan analyseras i tre omgångar dag 

2. Tabellen visar medelvärden från analys dag 1 och 2.  

medel dag 1 (mm/h) medel dag 2 (mm/h) % skillnad

46 37 -19

19 13 -32

6 4 -32

49 39 -21

10 8 -14

40 36 -11  
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Reproducerbarhet för analys av B-ESR med Alifax Roller 20 PN, efter förvaring i 

+4ºC - +8ºC 

 

För att undersöka reproducerbarheten för instrumentet Alifax Roller 20 PN då 

proverna förvarats i kyla, valdes 6 slumpmässiga prover ut för att analyseras 3 

omgångar dag 1 och därefter förvarades i kyla +4ºC - +8ºC över natten, innan de 

analyserades igen 3 omgångar dag 2. Medelvärden för dagarna samt den procentuella 

skillnaden mellan dessa beräknades (se figur 10 samt Tabell VII). 

Analysresultaten visade sig vara lägre för samtliga prov då mätning utfördes dag 2 än 

vid analys dag 1. 

 

 

 

 

 
Figur 10. Undersökning där 6 olika prover analyserats på Alifax Roller 20 PN, tre omgångar dag 1 

och förvarades i kyla +4ºC-+5ºC över natten för att sedan analyseras i tre omgångar dag 2. I figuren 

ses medelvärden för dag 1 och dag 2 för dessa patienter, för medelvärden samt procentuell skillnad 

mellan dag 1 och 2 (tabell VII samt bilaga 4 tabell b) 
 

 

 

 
Tabell VII. Undersökning där 6 olika prover analyserats på Alifax Roller 20 PN tre omgångar dag 1 

och förvarades i kyla +4ºC-+5ºC  över natten för att sedan analyseras i tre omgångar dag 2. Tabellen 

visar medelvärden från analys dag 1 och 2. 

medel dag 1 medel dag 2 % skillnad

44 43 -2

14,33 9,33 -35

43 36,67 -15

20,67 17,67 -15

8,33 6,5 -22

13,67 10,5 -23  
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Kostnadsjämförelse mellan ESR-100 och Alifax Roller 20 PN  
 

Priset på citratrör avsedda för analys av B-ESR är 1,41 kr/rör (avtalspris) och för K2-

EDTA rör 0,79 kr/ rör (avtalspris).  

För att kunna analysera prover på Alifax roller 20 PN krävs att kort där tester finns 

laddade köps in, och dessa finns i varierande valörer (se tabell VIII). En årlig service 

på instrumentet ingår från företaget då dessa kort köps in rutinmässigt. 

År 2011 inkom 34 743 B-ESR, och av detta att döma skulle landstinget i Kalmar 

köpt in kort laddade med 20 000 tester vilket skulle betyda att kostnaden/analys 

skulle bli 1,05 kr. Till Alifax Roller 20 finns dessutom kontroller tillgängliga vilka 

kostar 700 kr för 6 tester, och 2600 kr för 30 tester. Dessa är hållbara i 4 månader. 

Om beräkning görs att kontroller utförs en gång/ vecka, skulle ca 8,67 

förpackningar/år användas, vilket blir 6069 kr. Det finns även kalibratorer 

tillgängliga för Alifax Roller 20 PN. Dessa behövs däremot endast användas om 

mätcellen skruvas isär av någon anledning, vilket i normala fall inte skall göras. 

Kalibratorerna kostar 1000 kr för 6 tester. 

(För en ungefärlig kostnadsberäkning/ år se Figur 11). 

 

 

 
Tabell VIII. Kostnad för kort med olika antal tester för Alifax Roller 20 PN 

Antal tester Kostnad/kort (kronor) Kostnad/test (kronor) 

1000 1300 1,3 

4000 4800 1,2 

10 000 11 000 1,1 
20 000 21 000 1,05 

 

 
 

 

 

 
Figur 11. Ungefärlig årlig kostnad för ESR 100 respektive Alifax Roller 20 

1 2 

Kontroller (kr)   6069 

Analyskostnad (kr)   36480,15 

Rörkostnad/ år (kr) 48987,63 27446,97 
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Ungefärlig kostnad/ år: ESR 100 (1) vs Alifax Roller 20 PN  (2) 
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DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att jämföra den nuvarande metod för analys av B-ESR 

(Westergrens) på instrumentet ESR-100 där citratrör används, med Alifax Roller 20 

PN där analysen av B-ESR sker med en mikrokapilläraggregationsmetod och utförs i 

K2-EDTA rör.  

Studien genomfördes eftersom den nuvarande analysmetoden dels är tidskrävande, 

men också eftersom analysen är känslig och påverkas av en mängd olika faktorer 

vilket riskerar att felaktiga resultat erhålls (1,2).  

B-ESR är en vanlig analys, där trenden visar att antalet analyser vid Länsenheten för 

klinisk kemi i Kalmar har ökat med nästan 4000 från år 2010 till 2011. Detta är en 

anledning till att undersöka nya tillgängliga metoder som eventuellt kan ge snabbare 

och mer tillförlitliga analyssvar. I studien ingick venöst tagna prover från 180 

patienter.  

 

De statistiska resultaten för analys av B-ESR visar att dessa var något högre vid 

analys med Alifax Roller 20 PN än ESR-100 för de flesta patienterna (medelvärde ± 

SD för ESR-100: 16.27 mm/h ± 15,43 och för Alifax Roller 20 PN: 18 mm/h ± 

15,32. Intervall för ESR-100:  2 mm/h- 69 mm/h, och intervall för Alifax Roller 20 

PN: 2mm/h-71 mm/h. Median var 10,5 mm/h för ESR-100 och 14,5 mm/h för Alifax 

Roller 20 PN. Lägre och övre kvartil för ESR-100 var 5 mm/h samt 22 mm/h och 7,5 

mm/h samt 22,5 mm/h för Alifax Roller 20 PN tabell II.).  

 

I korrelationsgrafen där resultaten från ESR-100 plottades mot resultaten som från 

Alifax Roller 20 PN erhölls ett samband r =0,85 (figur 5). Liknande resultat har 

erhållits i tidigare studier, då jämförelser gjort mellan Westergrens metod som utförts 

manuellt, samt maskinell analys med Test 1. Det senare nämnda instrumentet 

använder samma metodik som Alifax Roller 20 PN (13). 

Vad vi vet har däremot inga tidigare jämförelser gjorts mellan just ESR-100 och 

Alifax Roller 20 PN.   

 

Nio av de 180 (5%) resultaten som erhölls i denna studie skiljde >50% mellan de 

olika analysinstrumenten då prover från samma patient analyserades. Då dessa prov 

uteslöts ur korrelationskurvan för att undersöka om sambandet förändrades, erhölls 

en högre korrelation (r=94).  

 

Det anses vara acceptabel korrelation mellan metoderna. Dock användes för få 

prover för att ställa in Booster Y värdet. Sambandet skulle troligtvis bli bättre om fler 

än 20 prover användes för att ställa in detta värde.  

Fördelen med att Booster Y-värdet kan korrigeras på Alifax Roller 20 PN, är att det 

är möjligt att synkronisera detta värde med andra laboratorier som använder samma 

metod. Det är en fördel eftersom detta skulle leda till att likvärdigt analyssvar skulle 

erhållas var än patienten får sitt B-ESR analyserat. Dock är det i dagsläget endast två 

laboratorier i Skandinavien som nyligen börjat använda Alifax Roller 20 PN, vilka 

båda ligger i Sverige. 

 

Då det gällde de mest avvikande resultaten studerades dessa nio patienters anamnes, 

för att undersöka om någon orsak till skillnaderna kunde finnas (tabell III). Patient nr 
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7 hade avlidit en kort tid efter provtagningen, kliniska orsaken kunde inte fastställas. 

Patient 7 behandlades med läkemedel mot Alzheimers samt proppförebyggande 

läkemedel då provtagningen utfördes. Det senare gällde även patient 52. Patient nr 

59 behandlades med Levaxin samt antideppressiva läkemedel och hade en oklar 

leversjukdom. Patient nr 61 behandlades med mediciner mot nervsmärtor. Patient nr 

99 hade en inflammatorisk systemsjukdom vilken behandlades med kortison samt 

cytostatika (låg dosering). Hos patient 111 sågs B-EVF som var <0.35 vilket är känt 

att det påverkar analysresultatet av B-ESR med Westergrens metod (5). Det är därför 

den troligaste orsaken till detta avvikande resultat. Dessutom hade denna patient 

hjärtsvikt, nedsatt njurfunktion och behandlades även med kortison. Patient 111, 174, 

177 samt 179 behandlades alla med läkemedel mot högt blodtryck, vilket skulle 

kunna tyda på att denna typ av läkemedel kan inverka på analysen. Patient 179 hade 

även av demens. Samtliga patienter som erhöll avvikande resultat behandlades 

således med olika på läkemedel. Detta skulle kunna tyda på att vissa läkemedel 

eventuellt skulle kunna påverka analysen av B-ESR.  

Repeterbarhetsundersökningen som genomfördes på Alifax Roller 20 PN då sex 

olika prov analyserades under sex omgångar vardera, tyder på att denna var 

acceptabel för instrumentet (figur 8 och tabell IV). Dock visade CV % vara högre vid 

de låga analysresultaten (hos friska patienter) förutom hos de patienter som hade 

lägst sedimentation, dvs. 2 mm/h. Enligt studien tyder resultaten på att CV % blir 

lägre hos patienter som har en högre B-ESR. 

 

Av alla 180 patienters analysresultat, visade ESR-100 att B-ESR låg utanför normalt 

referensintervall för 3 patienter samtidigt som Alifax Roller 20 PN visade normalt 

resultat för samma patienter. På samma sätt visade Alifax Roller 20 PN 

analysresultat som låg utanför normalt referensintervall för 21 patienter samtidigt 

som ESR-100 gav ett normalt B-ESR resultat på samma patienter.  

Sammanlagt erhölls 55 positiva resultat (= 31 %) och 125 (= 69 %) negativa resultat 

för Alifax Roller 20 PN, samt 37 positiva (= 21 %) och 143 negativa resultat (= 79 

%) för ESR-100 (se tabell V). I 10 % fler fall visade alltså Alifax Roller 20 PN en 

förhöjd B-ESR som var utanför referensområdena medan ESR-100 gav normalt 

resultat, vilket skulle kunna betyda att vissa patienter skulle få fel behandling utifrån 

analysresultatet. Dock går det inte utifrån denna studie att avgöra vilket av 

instrumenten som ligger närmast det sanna resultatet.   

 

För att undersöka reproducerbarheten för instrumentet Alifax Roller 20 PN valdes 12 

prover slumpmässigt ut för att var och ett analyseras 3 omgångar dag 1 för att 

därefter förvarades i rumstemperatur ≈ 20ºC eller kyla +4ºC - +8ºC över natten innan 

de analyserades 3 omgångar dag 2. Medelvärden för dagarna samt den procentuella 

skillnaden mellan dessa beräknades (se figur 9-10 samt Tabell VI-VII). 

Analysresultaten hos samtliga av dessa prover var högre vid analys dag 1, och lägre 

vid analys dag 2. Ingen stor skillnad mellan förvaringsalternativen observerades. 

Dock skall proverna förvaras i kyla för att ha bäst hållbarhetstid om dessa ska sparas 

och analyseras vid ett senare tillfälle (11). 

 

Priset på citratrör avsedda för analys av B-ESR är 1,41 kr/rör och för K2-EDTA rör 

0,79 kr/ rör. Företaget som säljer Alifax Roller 20 PN i Sverige (Hettich 
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labinstrument AB) menar att inget extra rör skall behövas för analysen då K2-EDTA 

rör används vid ett flertal olika analyser som hematologianalyserna t.ex. Däremot 

kan blod som tappats i citratrör avsedda för B-ESR endast användas till denna typ av 

analys. Detta beror på spädningen av blodet som blir i röret, samt rörets speciella 

utformning. Den ungefärliga årliga beräkningen visar en uppskattning på 

analyskostnaden då ett eget K2-EDTA rör används för B-ESR på Alifax Roller 20 

PN. Detta innebär att rörkostnaden skulle kunna reduceras om kombination av 

analyserna sker. Förutom rörkostnader inhandlas kort som är laddade med olika antal 

tester för Alifax roller 20 PN. Då tidigare siffror från 2009-2011 granskas från 

Länsenheten för klinisk kemi i Kalmar sågs att >30 000 B-ESR anländer till 

laboratoriet varje år. Detta innebär att landstinget i Kalmar skulle tjäna på att köpa de 

kort som är laddade med den högsta valören, dvs. 20 000 tester åt gången. Det gör att 

priset/test blir 1,05 kr (tabell VIII). Ingen av instrumenten kräver reagens, så den 

största kostnaden är inköp av rör för analys på ESR-100 samt rör och tester för 

analys på Alifax Roller 20 PN.  

 

 

Att kombinera analyser på samma rör skulle kunna vara positivt då färre rör krävs 

från patienten. Problemet kombination på kliniska kemilaboratoriet i Kalmar skulle 

kunna vara det höga antalet rör som anländer. Det skulle bli mer tidskrävande, men 

ingen omöjlighet att sortera ut rören efter att ena analysen genomförts för att därefter 

genomföra den andra analysen. En möjlighet att hantera detta problem skulle vara att 

först analysera B-ESR, och därefter sortera ut rören som också skall analyseras på 

hematologi-instrumentet. Detta då den största delen av B-ESR som anländer gör 

detta tillsammans med en samtidig beställning på hematologianalyser, men 

beställningar med hematologianalyser där inte B-ESR beställts anländer i betydligt 

högre antal. Svårigheten skulle då bli om hematologiröret skulle vara akutmärkt, dvs. 

att beställande enhet vill ha svaret snabbt.  

B-ESR är inte i nuläget en akutanalys, eftersom då B-ESR analyseras enligt 

Westergrens metod är analystiden 60 min/prov, vilket föregås av blandning av rören 

innan analys kan ske. Däremot när det gäller den nya metoden skulle det bli tänkbart 

med möjligheten att beställa analysen B-ESR akut eftersom analysen går snabbt att 

utföra. 

 

Som tidigare nämnts är B-ESR en vanlig analys som är långt ifrån fri från felkällor. 

Det finns många faktorer som kan påverka vid analysen och leda till felaktiga 

resultat.  

Ofta kan felaktiga resultat härledas till pre-analytiska faktorer. Vid provtagning är 

blandning av rör ett mycket viktigt steg. Om blandning inte sker i tillräcklig grad kan 

detta leda till bildning av koagel i rören. Eftersom analysen på båda instrumenten 

sker på helblod kan koagel vara svårt att upptäcka. Då det gäller citratrören kan 

koagel ibland påvisas genom att röret försiktigt blandas fram och tillbaka för hand, 

innan de placeras i ESR-655 mixer. Ibland tyngs änden på röret ner då koaglet träffar 

rörets botten. Dock beror det till stor del på koaglets storlek om det är möjligt att 

upptäcka på detta sätt.  

Ibland kan koagel flyta runt i plasmapelaren som bildas vid analysen och kan på så 

sätt upptäckas.  
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En fördel med K2-EDTA rör gentemot citratrör är att röret är bredare. Detta gör att 

provet är lättare och blanda vilket leder till lägre risk för koagel. Förutsättningen är 

då att blandning sker direkt efter provet är taget. 

Om koagel finns i röret skall provet inte analyseras, och nytt prov måste begäras. 

Därför är det viktigt vid provtagningstillfället att detta utförs korrekt, för att patienten 

inte ska behöva återkomma för att ta samma prov en gång till. Detta för att undvika 

onödigt lidande för patienten.  

När det gäller den traditionella analysmetoden för B-ESR används citratrör, och det 

är viktigt att röret blir helt fyllt vid provtagningstillfället. Detta eftersom det annars 

leder till spädningsfel, vilket påverkar analysresultatet. Problemet med spädningsfel 

kan helt elimineras då K2-EDTA rör används vid analysen. ESR-100 läser av 

blodvolymen i röret, och varnar då röret inte är tillräckligt fyllt. Detta är en bra 

egenskap, eftersom analyssvaret kan bli felaktigt om analysen genomförs, men det 

betyder också att nytt prov på patienten måste begäras. Det är därför även viktigt som 

provtagare att kontrollera att volymen blod i röret är rätt innan dessa skickas till 

laboratoriet. Vid de tillfällen då blodmängden i röret är för låg, skulle detta kunna 

upptäckas redan vid provtagningstillfället och därmed undvika att kalla tillbaka 

patienten för att ta nytt prov vid ett senare tillfälle.  

Kravet för att kunna analysera provet på Alifax Roller 20 PN är att röret skall 

innehålla minst 1 ml blod, men det är endast 175 µl som används vid analysen (11). 

Detta kan vara fördelaktigt då prover tas på svårstuckna personer, eftersom röret inte 

måste vara helt fullt. 

 

Andra faktorer som inverkar vid den traditionella analysen är B-EVF, vilket inte 

analys på Alifax Roller 20 PN skall påverkas av eftersom korrigering för detta sker 

vid inställning av Booster Y värdet.  

Dessutom bör problemet med köldagglutininer inte förekomma, då analysen på 

Alifax roller 20 PN utförs vid 37ºC. 

Förutom de tidigare nämnda felkällorna så måste (citrat och K2-EDTA) rören vara 

rumstempererade (≈ 20ºC) vid analys, eftersom temperaturen påverkar 

sedimentationen.  

Felaktiga värden på ESR-100 med citratrör kan också erhållas om röret blandas för 

länge innan analys, eller om provet är lipemiskt så att den infraröda ljusstrålen inte 

kan tränga igenom plasman (9). Ett annat problem med ESR-100 är då etiketten är 

placerad för högt upp på röret. Då kan den infraröda strålen inte registrera om 

plasmanivån sjunkit längre ner än etiketten utan läser av utifrån etikettens kant. 

De flesta B-ESR som analyseras i Kalmar erhålls från primärvården. Dessa 

transporteras med väsktransport och den tidigare hanteringen av rören är okänd för 

laboratoriepersonalen. Transporten till laboratoriet innebär en kvalitetssänkning 

eftersom rören oftast transporteras stående vilket innebär att proven redan har 

sedimenterat minst en gång, och dels är det svårt med temperaturkontroll vid 

väsktransporten.  

 

Under en analysomgång på instrumentet ESR-100 i Kalmar, kan i nuläget ca 69 B-

ESR analyseras. Detta beroende på antalet kvarvarande rack till instrumentet. 

På instrumentet Alifax Roller 20 PN är analystiden för varje prov ca 35 sek, och före 

detta sker blandning av rören under 4,4 min. Varje analysomgång kan ta maximalt 20 

rör vilket innebär att en full omgång tar ca 16 min att analysera. Detta blir ca 75 
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prov/h, då ingen hänsyn tas till tiden för applicering av rör samt borttagning av dessa 

efter analys (11). Skillnaden är att när proven som skall analyserats har laddats i 

instrumentet ESR-100 så kan de stå obevakade under 60 min men då det gäller 

Alifax Roller 20 PN måste tid läggas på att plocka in och ut rör ur instrumentet flera 

gånger för att kunna analysera lika många prov under samma tid. Dock är det inte 

troligt att detta antal anländer på en gång, utan rören kommer i omgångar. 

 

Båda instrumenten är relativt lätthanterliga. Innan analys på ESR-100 blandas rören 

med ESR-655 mixer, och tiden för denna blandning är ca 3 min. Då ca 3 min gått 

måste rören förflyttas manuellt till instrumentet. Om rören får blandas för lång tid 

finns risk att felaktiga resultat kan erhållas. När det gäller Alifax Roller 20 PN 

placeras rören i instrumentet och därefter sker automatisk blandning av rören, vilket 

eliminerar detta manuella steg inför analysen. Då utesluts också risken att blandning 

av rör sker under för lång tid.   

ESR-100 läser av streckkoderna på rören i instrumentet för att kunna skicka över 

analysresultatet till datorprogrammet. När det gäller Alifax Roller 20 PN måste 

rörens identitet registreras i instrumentet i samband med applicering av prover. I 

studien användes ingen handscanner vid registreringen, utan rörens nummer 

registrerades manuellt. Genom att manuellt registrera siffrorna sänks kvalitén och 

säkerheten för patienterna eftersom det finns stor risk att felskrivning kan ske. Därför 

bör handscanner användas för att höja säkerheten. 

 

 

Till Westergrens metod finns inga kontroller tillgängliga, så den enda kontrollen som 

i dagsläget utförs på ESR-100, är kontroll på avläsningen med infrarött ljus. Till 

Alifax Roller 20 PN finns det däremot latexkontroller tillgängliga för att kontrollera 

att instrumentet fungerar korrekt. Däremot finns inga blodkontroller tillgängliga i 

nuläget, vilket förhoppningsvis kan utarbetas i framtiden. Dessutom finns en 

framtida möjlighet att även externa kvalitetskontroller skulle kunna bli aktuella.  

Genom att analysera kontroller höjs kvalitén på organisationen, och därmed 

patientsäkerheten. Enligt kostnadsberäkningarna skulle kontrollerna kosta ca 6069 

kr/år vilket bör betraktas som en rimlig summa för en ökning av patientsäkerheten. 

 

Det finns även kalibratorer tillgängliga för instrumentet. Dock behöver dessa inte 

användas om inte mätcellen skruvas isär av någon anledning, vilket den i normala 

fall inte skall.  

 

En fördel med den nuvarande metoden för analys av B-ESR, är att den går att utföra 

manuellt vid behov. T.ex. om instrumentet skulle gå sönder, så kan fortfarande 

analysen utföras. Skulle Alifax Roller 20 PN gå sönder skulle inte den möjligheten 

finnas.  
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SLUTSATS 

 

 

Nya aggregationsmetoder för att mäta B-ESR finns tillgängliga som går snabbare att 

analysera än den traditionella metoden. En jämförelse har genomförts mellan 

instrumentet ESR-100 som använder sig av Westergrens metod och Alifax Roller 20 

PN som använder en mikrokapilläraggregationsmetod. 

Studien visade att den alternativa metoden visade acceptabelt samband med den 

gamla referensmetoden, men att det fanns en del avvikande resultat.  

Repeterbarheten för Alifax Roller 20 PN var acceptabel, dock var CV % hög hos de 

patienter som hade en låg B-ESR, men sjönk med stigande analysresultat.  

Reproducerbarheten för instrumentet visade att B-ESR sjönk i samtliga prov då dessa 

analyserats dag 1 och förvarades i antingen rumstemperatur ≈20ºC eller kyla +4ºC - 

+8ºC över natten och analyserades om dag 2. 

Analysen på Alifax roller 20 PN är dyrare, men borde betraktas som ett bra alternativ 

till Westergrens metod då kontroller finns tillgängliga för metoden, vilket saknas för 

Westergren metoden. Kontroller är viktiga för att bedriva ett kvalitativt laborativt 

arbete.  

Analystiden är betydligt kortare med Alifax Roller 20 PN än ESR-100. Detta leder 

till att de beställande enheterna kan erhålla analysresultaten snabbare vilket gynnar 

patienten. 

En fördel med den traditionella metoden är att om instrument skulle gå sönder finns 

en möjlighet att analysera B-ESR manuellt, vilket inte är möjligt för den alternativa 

metoden. 

Ytterligare studier med mer patientmaterial speciellt från patienter med avvikande 

resultat från normalt referensintervall, bör dock utföras.
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Bilaga 1. Lista over resultat erhållna efter analys med ESR 100 respektive Alifax roller 20 

PN. De rutor som är gråmarkerade representerar kvinnliga patienter och de vita rutorna 

representerar manliga patienter. 

 

 

nr Födelseår ESR 100 Alifax  

1 1928 17 25 

2 1923 27 39 

3 1932 12 16 

4 1943 28 24 

5 1928 5 6 

6 1958 9 8 

7 1931 67 16 

8 1925 69 71 

9 1925 9 17 

10 1997 2 2 

11 1942 5 12 

12 1975 32 31 

13 1954 7 9 

14 1996 4 2 

15 1956 8 4 

16 1995 12 12 

17 1933 13 9 

18 1974 16 16 

19 1926 31 30 

20 1939 31 48 

21 1958 4 13 

22 1982 31 40 

23 1937 64 62 

24 1961 9 19 

25 1992 3 7 

26 1927 24 20 

27 1961 9 7 

28 1948 7 14 

29 1945 24 22 

30 1960 5 10 

31 1948 20 20 

32 1953 6 10 

33 1951 6 9 

34 1966 2 2 

35 1976 4 2 

36 1961 12 12 

37 1926 17 22 

38 1926 5 7 

39 1931 45 49 

40 1944 5 7 

41 1934 25 26 

42 1943 43 35 

nr Födelseår ESR 100 Alifax  

43 1942 2 3 

44 1924 18 9 

45 1934 27 19 

46 1936 14 12 

47 1932 7 6 

48 1964 33 47 

49 1945 67 70 

50 1919 42 51 

51 1950 26 34 

52 1924 15 30 

53 1934 6 8 

54 1954 13 23 

55 1938 10 18 

56 1981 4 4 

57 2001 17 16 

58 1952 5 10 

59 1954 5 26 

60 1950 6 8 

61 1956 18 4 

62 1945 25 31 

63 1941 5 14 

64 1945 19 23 

65 1942 3 4 

66 1966 10 7 

67 1952 6 9 

68 1977 56 53 

69 1940 13 16 

70 1967 5 4 

71 1947 14 22 

72 1948 5 3 

73 1930 6 8 

74 1944 6 16 

75 1944 12 19 

76 1932 38 31 

77 1937 12 15 

78 1936 43 46 

79 1955 3 2 

80 1942 29 26 

81 1955 9 8 

82 1939 11 18 

83 1931 11 26 

84 1933 26 34 



Bilaga 2. Fortsättning lista over resultat erhållna efter analys med ESR 100 respektive Alifax 

roller 20 PN. De rutor som är gråmarkerade representerar kvinnliga patienter och de vita 

rutorna representerar manliga patienter. 

 

 

nr Födelseår ESR 100 Alifax  

85 1944 7 10 

86 1960 6 8 

87 1944 12 16 

88 1946 3 5 

89 1948 14 15 

90 1997 14 15 

91 1970 13 16 

92 1974 6 8 

93 1985 66 71 

94 1996 10 19 

95 1956 4 13 

96 1970 4 5 

97 1965 4 7 

98 1989 3 2 

99 1962 31 2 

100 1952 12 20 

101 1939 18 20 

102 1966 5 8 

103 1947 4 8 

104 1920 10 13 

105 1932 11 17 

106 1952 11 20 

107 1930 6 10 

108 1952 3 2 

109 1974 8 4 

110 1951 4 2 

111 1931 43 21 

112 1996 3 5 

113 1937 41 42 

114 1958 21 24 

115 1966 5 7 

116 1933 34 43 

117 1960 11 13 

118 1955 14 19 

119 1919 36 42 

120 1969 4 8 

121 1973 5 3 

122 1966 8 15 

123 1934 21 19 

124 1959 8 10 
 

 

 

nr Födelseår ESR 100 Alifax  

125 1977 58 56 

126 1948 7 16 

127 1935 14 29 

128 1963 48 31 

129 1990 3 6 

130 1941 7 7 

131 1927 34 36 

132 1963 3 7 

133 1929 5 3 

134 1944 4 3 

135 1996 5 2 

136 1955 35 40 

137 1923 8 16 

138 1939 42 30 

139 1945 9 13 

140 1937 7 10 

141 1982 5 4 

142 1988 8 10 

143 1926 33 40 

144 1974 17 25 

145 1928 22 9 

146 1928 20 20 

147 1963 11 13 

148 1941 6 7 

149 1994 2 2 

150 1926 17 31 

151 1980 3 4 

152 1966 34 48 

153 1978 8 9 

154 1971 3 2 

155 1951 27 40 

156 1963 5 13 

157 1953 6 8 

158 1940 22 27 

159 1950 4 10 

160 1945 9 12 

161 1936 25 29 

162 1931 13 12 

163 1956 8 10 

164 1979 15 16 



Bilaga 3. Fortsättning lista over resultat erhållna efter analys med ESR 100 respektive Alifax 

roller 20 PN. De rutor som är gråmarkerade representerar kvinnliga patienter och de vita 

rutorna representerar manliga patienter. 

 

 

nr Födelseår ESR 100 Alifax  

165 1947 2 2 

166 1934 10 11 

167 1967 3 2 

168 1943 6 5 

169 1960 7 7 

170 2000 22 17 

171 1951 54 50 

172 1953 17 29 

173 1922 9 13 

174 1942 9 28 

175 1950 8 17 

176 1937 12 21 

177 1941 14 34 

178 1934 60 56 

179 1940 12 28 

180 1934 7 19 



Bilaga 4.  

 

 

 

Tabell a. Analysvärden för prov som analyserats tre omgångar dag 1 och förvarats i 

rumstemperatur ≈20ºC innan de analyserats tre omgångar dag 2. Samtliga 

analysresultat har enheten mm/h. 

Prov nr 
Analys 1 

dag1 
Analys 2 

dag 1 
Analys 3 

dag 1 
analys 4 

dag 2 
Analys 5 

dag 2 
Analys 6 

dag 2 

1 136 40 53 46 39 36 37 
2 137 16 22 19 13 13 13 

3 141 4 8 7 4 5 4 
4 152 48 47 53 39 38 40 

5 153 9 10 10 8 8 9 
6 150 31 44 44 36 35 -* 

*För låg provmängd kvar för ytterligare analys 

 

 

 

 

Tabell b. Analysvärden för prov som analyserats tre omgångar dag 1 och förvarats i 

kyla +4ºC-+5ºC innan de analyserats tre omgångar dag 2. Samtliga analysresultat 

har enheten mm/h. 

Prov nr 
Analys 1 

dag 1 
Analys 2 

dag 1 
Analys 3 

dag 1 
Analys 4 

dag 2 
Analys 5 

dag 2 
Analys 6 

dag 2 

1 116 43 44 45 40 44 45 

2 117 13 15 15 9 8 11 

3 119 42 42 45 37 35 38 

4 146 20 23 19 17 19 17 

5 145 9 8 8 6 7 -* 

6 147 13 14 14 10 11 -* 
*För låg provmängd kvar för ytterligare analys 
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