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SAMMANFATTNING 

 

Erytropoesen är en komplex och noga kontrollerad process som bland annat regleras av erytropoetin. Med hjälp 

av flödescytometri kan celler i ett helblodsprov analyseras en och en. ADVIA 2120 använder flödescytometri för 

att analysera röda blodceller (RBC) och retikulocyter. Red blood cell distribution width (RDW) är en komponent 

inom RBC-metoden. RDW anger storleksvariationen på erytrocyter och mäts i procent av medel cellvolym 

(MCV). Genom att mäta RDW kan anemier delas in i makrocytära, microcytära eller normocytära. Retikulocyter 

bryter ljus starkare än erytrocyter på grund av att de innehåller vissa cellrester och antalet retikulocyter i perifert 

blod speglar erytropoesen i benmärgen.  

Syftet med projektet var att genom godkända metoder etablera referensintervall för parametrarna RDW och 

retikulocyter.  

De referenspersoner, n=124, som deltog i studien ansågs vara friska och hade varierande etnicitet. 

Referenspersonerna fick inte ha lämnat blod de senaste sex månaderna och deltagandet i studien var frivilligt. 

Genom statistiska beräkningar studerades normalfördelning och referensintervall för både män och kvinnor togs 

fram med hjälp av 2,5:e och 97,5:e percentilerna. För RDW beräknades referensintervallet till 12,0 – 14,3 % och 

för retikulocyter beräknades referensintervallet till 38,0 – 112,8 x10
9 

celler/L. Resultaten visade en signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor (p<0,0001) för parametern retikulocyter. Skillnaden indikerar att separata 

referensintervall borde tas fram för män och kvinnor. Ingen signifikant skillnad sågs mellan män och kvinnor för 

parametern RDW (p=0,74) vilket indikerar att samma referensintervall kan användas för både män och kvinnor.  



 
 

ABSTRACT 

 

Erythropoiesis is a complex and carefully controlled process which is mainly regulated by 

erythropoietin. Using flow cytometry cells in a blood sample can be analyzed one by one. 

ADVIA 2120 using flow cytometry for analysis of red blood cells (RBC) and reticulocytes. Red 

blood cell distribution width (RDW) is a component of the RBC method. RDW indicates size 

variation on erythrocytes and is measured as a percentage of the mean cell volume (MCV). By 

measuring the RDW anemia can be divided into makrocytic, microcytic or normocytic. 

Reticulocytes refract light more strongly than red blood cells because they contain some cellular 

debris. The number of reticulocytes in the peripheral blood reflects erythropoiesis in the bone 

marrow.  

The purpose of this project was that by approved methods to establish reference ranges for the 

parameters, RDW and reticulocyte counts. 

The individuals who participated in the study, n=124, were considered healthy and had varying 

ethnicity. Reference subjects had not donated blood the last six months and participation in the 

study was voluntary. 

The statistic evaluation includes examination of distribution, and reference ranges for both men 

and women were established using the 2.5:t and 97.5:t percentiles. The calculated reference 

interval for RDW was between 12.0 – 14.3% and the calculated reference interval for 

reticulocytes was between 38.0 – 112.8 x10
9
 cells/L. The results showed a significant difference 

between males and females for the parameter reticulocytes was seen. The difference indicates 

that different reference ranges should be established for men and women (p<0,0001). No 

significant difference between males and females were seen for RDW (p=0,74) indicating that 

the same reference ranges can be used for both men and women.  
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INTRODUKTION 

 

Erytropoes 

Erytrocyter bildas i benmärgen och är de celler i vårt blod som förser kroppens vävnader med 

syre. Erytrocyten har en diameter på cirka 7 µm och måste för att kunna genomföra ett korrekt 

gasutbyte i vävnader kunna passera mikrocirkulation, vars minsta diameter är 3,5 µm. Detta är 

möjligt tack vare erytrocytens bikonkava form och att erytrocyter har möjlighet att generera 

energi i form av adenosin trifosfat (ATP). Varje dygn tillverkas ungefär 10
12

 nya erytrocyter i 

vår kropp. Denna process heter erytropoes och är en noga reglerad och mycket komplex 

process. Erytropoesen mognar ut i många olika steg, från stamcell till proerytroblast, 

polykromatisk, pyknotisk, retikulocyt och vidare till mogen erytrocyt. Proerytroblasten är en 

stor cell som färgas mörkt blå vid May-Grünwald – Giemsa färgning. Proerytroblasten har en 

centrerad kärna och ger upphov till mindre celler vars hemoglobininnehåll successivt ökar. En 

enda proerytroblast ger vanligtvis upphov till 16 mogna erytrocyter. Samtidigt som 

hemoglobininnehållet ökar i stadierna efter proerytroblast minskar cellens RNA-innehåll och 

proteinsyntes, cellens kromatin kondenseras även mer och mer. När kärnan till slut har lämnat 

cellen i erytroblaststadiet bildas en retikulocyt, vilken fortfarande innehåller en viss mängd 

RNA och fortfarande kan producera hemoglobin (1). 

En erytrocyt innehåller ungefär 640 miljoner hemoglobinmolekyler. Hos vuxna består de 

flesta hemoglobinmolekylerna av hemoglobin A (α2β2) men även hemoglobin F (α2γ2) och A2 

(α2δ2) finns i mindre mängd. Hemoglobin produceras i mitokondrien genom en serie 

biokemiska reaktioner där fyra globinkedjor med en hemgrupp vardera bildar en 

hemoglobinmolekyl (1).  

Erytropoetin är ett glykosylerat protein som i första hand bildas i de pretubulära interstiella 

cellerna i njurarna, men som också kan bildas bland annat i levern. Produktion av erytropoetin 

stimuleras av sänkt syretryck i njurvävnaden som vid exempelvis anemi orsakad av en 

reduktion av antalet erytrocyter. Erytropoetin stimulerar erytropoesen vid två steg innan 

pronormoblaststadiet, vid sen Erythroid burst-forming units (BFU-E) och Colony-Forming 

Units-Erythroid (CFU-E) progenitorceller vilka båda har erytropoetinreceptorer. Erytropoetin 

stimulerar BFU-E och CFU-E till proliferation, differentiering och hemoglobinproduktion. 

När syretrycket ökar i njurarnas vävnad reduceras erytropoetinproduktionen. Mätning av 

plasmaerytropoetin kan vara en värdefull parameter vid klinisk diagnostik. Även om 

erytropoetin är en mycket viktig del av erytropoesen krävs flera andra prekursorer för en 
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effektiv erytropoes. Prekursorämnen är exempelvis metaller såsom järn och kobolt, vitaminer 

(speciellt vitamin B12, folat, vitamin C, E, B6, tiamin och riboflavin) och hormoner som 

androgener och tyroxin. Anemi kan bero på brist i någon eller några av dessa prekursorer (1).  

 

Red blood cell distribution width 

Red blood cell distribution width (RDW) är ett mått på storleksvariationen hos erytrocyter. 

RDW används tillsammans med medel cellvolym (MCV) vid anemiutredning (2). RDW 

beräknas som storleksvariationen i procent av erytrocyters medelcell volymen (MCV). 

Formeln för RDW är:  

RDW % = (standardavvikelse cellvolym/medelvärdet cellvolym) x 100 (3). 

Referensintervallet för RDW varierar beroende på vilka källor som används. Enligt vissa 

källor är referensintervallet för vuxna individer RDW 12,5 – 16,0 % och enligt andra 11,6 – 

14,8 % (3, 4). 

Med hjälp av RDW och MCV kan man dela upp anemier i olika typer; mikrocytär, 

normocytär eller makrocytär vilka alla har antingen högt eller lågt RDW. Vid patologiska 

tillstånd är RDW förhöjt och denna förhöjning uppkommer innan förändringar i både 

hemoglobinnivå och MCV kan ses. RDW är därför en viktig parameter för att tidigt detektera 

avvikelser från den normala röda blodbilden (2).  

 

Retikulocyter 

Retikulocyter är det sista förstadiet till mogna erytrocyter. Antalet retikulocyter i blod är en 

indikator på erytropoesens aktivitet i benmärgen och anges i antal retikulocyter x10
9
/L som 

heltal, dock anges kontroller och åsatta värden i % retikulocyter, referensvärdet är då 0,2 – 2,0 

%. Referensintervallet är normalt 35 – 100 x10
9
/L enligt vissa källor (2, 5). Enligt andra 

källor är det normala referensintervallet 50 – 150 x10
9
/L (1).  

Vid manuell räkning av retikulocyter blandas EDTA-antikoagulerat (etylendiamintetra-

ättiksyra) helblod med brilliantkresylblått-lösning, antalet retikolocyter bestäms per 1000 

erytrocyter och beräknas med hjälp av patientens erytrocytpartikelkoncentration (EPK) till 

x10
9
 celler/L (6). I mitten av 1990-talet ersattes den manuella metoden, räkning av 

retikulocyter i mikroskop, med automatiserad flödecytometrisk metod (7).  

Utmognaden av erytrocyter i benmärgen tar 5 – 7 dygn och under denna tid skall cellen 

förlora sin kärna. Efter att cellen förlorat sin kärna släpps den ut i blodet som en retikulocyt 

(2). Retikulocyten cirkulerar i perifert blod i 1 – 2 dygn innan den mognar till en erytrocyt (5). 

Vid svår blodförlust eller hemolys som orsakar anemi förläggs en större del av retikulocytens 
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utmognad till perifert blod till följd av ökad erytropoitininsöndring. Retikulocytosen vid 

anemi förorsakas initialt av utsläpp av retikulocyter från benmärgen som istället får mogna i 

perifert blod. I retikulocyten finns en del cellrester kvar så som mitokondrier, Golgiapparat, 

ribosomer och RNA (5).  

 

ADVIA 2120 

ADVIA 2120 är ett hematologiinstrument där man analyserar K2EDTA-antikoagulerat 

helblod och dess cellkomponenter med hjälp av flödescytometri. Flödescytometri grundar sig 

i att celler och partiklar i vätska en och en passerar en flödescell där en eller flera laserstrålar 

bryts av cellen eller partikeln. Systemet mäter sedan graden och vinkeln av det brutna ljuset. 

Cellens eller partikelns form, storlek och struktur bestäms med hjälp av de detekterade 

ljussignalerna (7).  

De flödescytometriska metoder som används i ADVIA 2120 mäter RNA-innehåll, cellens 

mogenhet, cellvolym och hemoglobinkoncentration. Hemoglobininnehållet ger en indirekt 

mätning av funktionellt järn som finns tillgängligt för nybildning av erytrocyter över 3-4 

dagar framåt. ADVIA 2120 har två analysprinciper; cytokemisk och optisk (8). Figur 1 och 2 

visar exempel på hur scatterdiagram för röda blodceller och retikulocyter kan se ut vid analys 

i ADVIA 2120.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Scatterdiagram för röda blodkroppar  Figur 2: Scatterdiagram för retikulocyter på x-axeln 

på x-axeln är hemoglobininnehåll angiven och  är hemoglobininnehåll angiven och på y-axeln är på 

y-axeln är cellstorlek angiven   cellstorlek angiven 

 

Mie´s teori är en teori om oändligt cirkulerande cylindrar som används vid analys av röda 

blodkroppar (9). Denna teori används i flödescytometriska instrument och tillåter cirkulation 

av de elektriska och magnetiska fält som finns inuti och utanför ett sfäriskt objekt. Mie´s teori 

används för att beräkna bland annat hur mycket ljuset sprids. Mie´s resonans ger en 

uppfattning om hur mycket en partikel har spridit ljuset (10). 

ADVIA 2120 har ett larmsystem som larmar gällande röda blodcellers morfologi (RBC-larm). 

Larm utlöser vid anisocytos som utlöses då (RDW) överskrider 15,9 % och microcytos när 
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procenten celler med låg MCV överskrider 2,49 %. Larm som kan uppkomma vid analys av 

retikulocyter är; ”retic noise origin” som utlöses när det finns ett högt antal osfärade celler 

eller om tröskelvärdet är felaktigt utsatt. ”Retic saturation” uppkommer när 10 % eller mer av 

signalerna faller inom kanalerna 94-100, det vill säga i det område av scatter histogrammet 

där omogna erytrocyter syns (11). Vid högt eller lågt antal retikulocyter uppkommer H- eller 

L-larm, automatiskt utskrivna resultat erhålls då för att uppmärksamma låga och höga värden 

på retikulocyter (12). 

 

Etablering av referensintervall 

Vid medicinsk diagnostik, behandlingsbeslut eller vid annan fysiologisk utredning jämförs 

patientprovers resultat med referensintervall. Referensintervall krävs för alla kliniska tester 

som utförs på laboratorier, trots detta är det få laboratorier som utför egna 

referensintervallstudier. Bästa sättet att etablera ett referensintervall är att samla ihop minst 

120 referensindivider för varje medverkandegrupp (ålder, kön osv). De få studier som utförs 

vid laboratorier eller av tillverkare innehåller oftast mycket färre referensindivider. Det är 

viktigt att definiera referenspersoners hälsa då de skall anses vara friska. Alla prover och 

referenspersoner skall behandlas enligt de kriterier som gäller för patienter och patientprov 

och de preanalytiska momenten skall utföras systematiskt. De testresultat som ligger utanför 

referensintervallet skall observeras och diskuteras. Antal referensindivider och deras 

åldersgrupper skall presenteras, likaså hälsokriterier, exklusioner och vilka gränser som 

använts vid insamling av referenspersoner. Även subgruppers storlek, analytiska och 

preanalytiska detaljer är viktigt att redovisa (13). 

 

Syfte 

Syftet med projektet var att genom godkända metoder etablera referensintervall för 

parametrarna Red Blood cell Distribution Width (RDW) och retikulocyter i helblod på 

hematologiinstrumentet ADVIA 2120.  

 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Provmaterial 

De prover som samlades in var venöst tagna K2EDTA-antikoagulerat helblodsprov från 60 

män och 64 kvinnor mellan 15 och 63 års ålder med varierande etnicitet. Testpersoner valdes 
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slumpvis ut med kriterierna att de inte hade någon känd blodsjukdom, inte var blodgivare eller 

då inte donerat blod under de senaste sex månaderna. Deltagande i studien var frivillig och 

provsvaren hölls under sekretess. 

 

ADVIA 2120 

Det dagliga underhållet som utfördes på ADVIA 2120 (Siemens AB, München, Tyskland) var 

tömning av avfallsbehållare, automatisk tvättning av probenålar, kontroll av ”overflow” 

flaska, kontroll av apparatens bakgrundsmätning och Hb-baslinje, påfyllning av papper i 

skrivaren, överföring av resultat och justering till dagens datum genom att utföra ”end of 

day”, manuell tvätt av blodventilen med destillerat vatten och analys av dagliga kontroller 

(14). När kontrollerna analyserats och godkänts placerades proverna i rack och analyserades.  

 

Kontroller 

Kontroller som utfördes på ADVIA 2120 var ett slumpvis utvalt patientprov som analyserats 

tidigare samma dygn samt SIEMENS testpoint 3in1 Abnormal 1 (Abn1, åsatt värde för RDW 

= 16,7 +/- 2,5 % och för retikulocyter = 7,2 +/- 3,0 %), Abnormal 2 (Abn2, åsatt värde för 

RDW = 13,6 +/- 2,2 % och för retikulocyter = 0,9 +/- 0,9 %) och Normal (Norm, åsatt värde 

för RDW = 15,4 +/- 2,1 % och för retikulocyter = 3,4 +/- 1,5 %). Tillsammans med 

kontrollerna sattes ett rör med natriumklorid i ett rack och analyserades. Natriumkloriden 

användes som en slask för retikulocytreagenset för att göra instrumentet redo för analys av 

retikulocyter. 

 

RDW 

RDW-analysen räknas som rutinanalys, inget tillval gjordes. Två µl helblod späddes i ADVIA 

2120 med RBC/Plt reagens (SIEMES), innehållande natriumdodecylsulfat (SDS) och 

glutaraldehyd, och erytrocyterna analyserades optiskt med hjälp av en cytometer. 

Glutaraldehyd sfärade och fixerade erytrocyterna för att de skulle behålla sin sfäriska form 

(11). 

RDW beräknades med hjälp av cell-för-cell-mätning av cellvolym och hemoglobin-

koncentration (14). 

Cellerna passerade genom flödescellen i den optiska laserbänken där två vinklar av det 

framåtriktade ljuset detekterades, ljusspridningen vid låg vinkel, 2 - 3º, samt ljusspridningen 

vid hög vinkel, 5 - 15º. Den låga ljusspridningsvinkeln relaterades till cellvolym och angavs 
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på y-axeln i histogrammet medan den höga ljusspridningsvinkeln relaterades till cellens 

refraktärindex (intracellulärt hemoglobin) och angavs på x-axeln (11). 

 

Retikulocyter 

Vid analys av retikulocyter gjordes ett tillval av analysen i ADVIAs datasystem. Den 

cytokemiska reaktionen gjordes i två steg: erytrocyter och trombocyter sfärades iso-

volumetriskt, det vill säga utan volymändring, med hjälp av ADVIA
®
 120 autoRETIC-

reagens (Dimetylformamid 0,38%, Bayer AB Diagnostics) innehållande ett zwitterjoniskt 

rengöringsmedel som bidrog med sfäring, och Oxazin 750 som är ett katjonämne som 

vitalfärgade cellerna efter deras RNA-innehåll (11, 15). 

Från reaktionskammaren passerade en konstant volym provmaterial genom flödescellen där 

ljusspridningen vid låg vinkel, 2 - 3º, ljusspridningen vid hög vinkel, 5 - 15º, samt 

absorptionssignalen för varje cell mättes. Ljusspridningen vid 2 - 3º och vid 5 - 15º var 

proportionell mot cellstorlek och hemoglobinkoncentration. Ljusabsorptionen var 

proportionell mot RNA-innehållet då de autoRETIC-färgade retikulocyterna absorberade mer 

ljus än mogna erytrocyter. Ljusspridningssignalen vid låg vinkel förstärktes elektroniskt 28 

gånger och ljusspridningen vid hög vinkel förstärktes 12 gånger. Absorptionssignalen 

förstärktes 33 gånger (16).  

 

Statistisk analys 

De statistiska data som använts är framtagna med hjälp av Microsoft Excel version 2003 och 

2007. Fördelningen av värden undersöktes och normalfördelningskurvor togs fram. 

Övergripande statistik togs fram, dessa visas i bilaga 2. Student´s tvåsidiga t-test användes för 

att fastställa huruvida det fanns en skillnad mellan kvinnor och män. Formeln för Student´s 

tvåsidiga t-test lyder;  

    

Skillnaden anses signifikant om det uträknade P-värdet är lägre än 0,05, är värdet högre än 

0,05 är skillnaden icke signifikant (17).  

Percentiler användes för att beräkna referensintervallet för parametrarna. Värdena delades upp 

i 100 stycken 1% enheter där percentil nummer 50 motsvarar medianvärdet (18). 

Mann Whitney U-test utfördes med hjälp av GraphPad Prism och görs när en jämförelse 

mellan två oberoende mätserier, som inte kan slås samman, skall utföras och värdena inte är 

normalfördelade. Det går ut på att man analyserar hur många värden i den ena mätserien som 
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är högre än i den andra mätserien. Det uträknade värdet skall vara under 0,05 om skillnaden är 

signifikant (19).  

 

 

RESULTAT 

Kontroller ADVIA 2120 

Det patientprov som användes som kontroll hade 13,7 % RDW och 59,8 x10
9
 retikulocyter/L. 

SIEMENS 3in1 TESTpoint Abn1 hade 17,1 % RDW och 6,3 % retikulocyter, Abn2 hade 13,7 

% RDW och 0,5 % retikulocyter och norm hade 15,7 % RDW och 3,1 % retikulocyter, se 

tabell I. Samtliga resultat för kontrollerna hamnade inom åsatta värdet för analysen.   

 

Tabell I: Värden från dagliga kontroller och åsatta värden 

 Patientprov Abn1 Abn2 Norm  

RDW 13,7 17,1 13,7 15,7 % 

Åsatt värde  16,7 +/- 2,5 13,6 +/- 2,2 15,4 +/- 2,1 % 

Retic 59,8 x10
9
 celler/L 6,3 0,5 3,1 % 

Åsatt värde  7,2 +/- 3,0 0,9 +/- 0,9 3,4 +/- 1,5 % 
 

  

RDW  

Resultaten från RDW analysen visade ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnorn 

n=124, då Student´s t-test beräknades till P = 0,74. Figur 3 visar normalfördelningen för 

referenspopulationen. Figur 4 visar överensstämmelsen mellan RDW värdena från kvinnor 

och män. Referensintervallet för RDW beräknades med hjälp av percentiler till 12,0 – 14,4 % 

både för män och kvinnor, se tabell II.   

 

Figur 3: Normalfördelningskurva av RDW vilken omfattar samtliga n=124 referenspersoner. På x-axeln anges % 

RDW och på y-axeln ses antalet referenspersoner, samtliga analysresultat presenteras i bilaga 
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Figur 4: Fördelning av RDW hos n=60 män jämfört med 64 st kvinnor. På x-axeln anges antalet referenspersoner 

och på y-axeln ses % RDW, samtliga analysresultat presenteras i bilaga 

 

Tabell II: Beräknat referensvärde för RDW för män och kvinnor, samtliga analysresultat presenteras i bilaga 

Percentil (0,025) 12,0 %   

Percentil (0,975) 14,3 % 

Referensintervall 12,0 % - 14,3 % 
 

 

Retikulocyter 

Resultatet vid analys av retikulocyter visade en signifikant skillnad mellan män och kvinnor, 

n=124. Mann Whitneys U-test beräknades till P=< 0,0001. Figur 5 visar att 

referenspopulationen inte är normalfördelad. Figur 6 visar skillnaden mellan värdena erhållna 

från män respektive kvinnor. Referensvärdet för retikulocyter beräknades med hjälp av 

percentiler till 38,0 – 112,8 x10
9
 celler/L för både män och kvinnor, se tabell III. 

Referensintervallet för män, uträknat från 60 manliga referenspersoner, beräknades till 43,4 – 

120,6 x10
9
 celler/L se tabell IV, medan referensintervallet för kvinnor, uträknat från 64 

referenspersoner, beräknades till 36,4 – 78,1 x10
9
 celler/L, se tabell V. 

  

Figur 5: Normalfördelningskurva av retikulocyter vilken omfattar samtliga n=124 testpersoner, på x-axeln anges 

antalet retikulocyter x 10
9 

celler/L och på y-axeln anges antalet referenspersoner, samtliga analysresultat 

presenteras i bilaga 
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Figur 6: Fördelningen av retikulocyter mellan n=60 män och n=64 kvinnor. På x-axeln anges antalet 

referenspersoner och på y-axeln anges antalet retikulocyter x 10
9 
celler/L, samtliga analysresultat presenteras i 

bilaga 

 

Tabell III: Beräknat referensvärde för retikulocyter för män och kvinnor, n=124, samtliga analysresultat 

presenteras i bilaga 

Percentil (0,025) 38,0 x10
9 

ret/L  

Percentil (0,975) 112,8 x10
9
 ret/L 

Referensintervall 38,0 x10
9
 - 112,8 x10

9
 ret/L 

 

Tabell IV: Beräknat referensvärde för retikulocyter för n=60 manliga referenspersoner, samtliga analysresultat 

presenteras i bilaga 

Percentil (0,025) 43,4 x10
9
 ret/L  

Percentil (0,975) 120,6 x10
9
 ret/L 

Referensintervall  43,4 x10
9
 - 120,6 x10

9
 ret/L 

 

Tabell V: Beräknat referensvärde för retikulocyter för n=64 kvinnliga referenspersoner, samtliga analysresultat 

presenteras i bilaga 

Percentil (0,025) 36,4 x10
9
 ret/L  

Percentil (0,975) 78,1 x10
9
 ret/L 

Referensintervall 36,4 x10
9
 - 78,1 x10

9
 ret/L 

 

 

 

DISKUSSION 

 

Det patientprov som användes som kontroll hade 17,7 % RDW och 59,8 x10
9
 retikulocyter/L. 

SIEMENS 3in1 TESTpoint Abn1 hade 17,1 % RDW och 6,3 % retikulocyter, Abn2 hade 13,7 

% RDW och 0,5 % retikulocyter och norm hade 15,7 % RDW och 3,1 % retikulocyter, se 

tabell I. Samtliga resultat för kontrollerna hamnade inom åsatta värdet för analysen vilket 

indikerar att metoden är godkänd och patientprover kan analyseras. 
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Refererensintervallen som tagits fram i denna studie var för RDW 12,0 – 14,3 % och för 

retikuocyter 38,0 – 112,8 x10
9
 celler/L. Olika källor anger olika referensintervall, för 

retikulocyter är referensintervallet enligt vissa källor 35 – 100 x10
9
/L och enligt andra 50 – 

150 x10
9
/L och för RDW är referensintervallet 12,5 – 16,0 % enligt vissa källor och enligt 

andra 11,6 – 14,8 % (2, 5, 3, 4). Detta kan till stor del förklaras med att flödescytometriska 

instrument vid olika laboratorier ger varierande resultat (1). Dock finns inga referensintervall 

utformade separat för män och kvinnor med avseende på retikulocyter. Den statistiska 

undersökningen som utfördes på parametrarna retikulocyter, visade en signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor med avseende på retikulocyter. Denna signifikans indikerar att män 

och kvinnor inte kan använda samma referensintervall utan att separata referensintervall för 

män och kvinnor skulle behöva tas fram. I denna studie utarbetades ett referensintervall för 

män, n=60, och ett för kvinnor, n=64, vilket visade att män bör ligga mellan 43,3 – 120,6 x10
9
 

celler/L och att kvinnor bör ligga mellan 36,4 – 78,1 x10
9
 celler/L. För att få ett fullt 

tillräckligt statistiskt underlag skulle material från ytterligare 60 manliga och 56 kvinnliga 

referenspersoner behöva samlas in och analyseras (13). Referensintervallet som tagits fram 

för RDW (12,0 – 14,3 %) ligger nära de etablerade referensintervallen för RDW. 

Vid framtagning av referensintervall i tidigare studier har man bortsett från värden som var 

mer än 3 standardavvikelser över eller under medelvärdet (20). Det finns vissa värden som 

skiljer sig från de andra värdena i denna studie, exempelvis RDW för män där det högsta 

värdet, som var 15,8 skiljer med 0,9 % från det närmaste lägre värdet, och retikulocyter där 

högsta värdet, som var 147 skiljer med 21,8 x10
9
 celler/L från det närmaste lägre värdet. 

Genom att räkna ut referensintervallet med hjälp av percentiler som är en ickeparametrisk 

metod (2,5:e respektive 97,5:e percentilerna) spelade dessa värden ingen större roll för utfallet 

av referensintervallen. Detta sätt att beräkna referensintervall rekommenderas av International 

Federation of Clinical Chemistry (IFCC) och American Society of Veterinary Clinical 

Pathology (ASVCP) (21). 

Vid en intern studie på avdelningen för klinisk kemi på Blekingesjukhuset i Karlskrona 

gjordes referensintervall för RDW och retikulocyter med blodgivare som referenspersoner. De 

referensintervall som erhölls var för RDW 13,3 – 17,2 % och för retikulocyter 45 – 130,1 

x10
9
 celler/L för både män och kvinnor uträknat från rådata som erhölls från personalen på 

avdelningen för klinisk kemi, Karlskrona. Jämför man dessa refererensintervall som tagits 

fram med blodgivare som referenspersoner med de referensintervall som tagits fram i denna 

studie med icke blodgivare som referenspersoner (RDW 12,0 – 14,3 %, retikuocyter 38,0 – 

112,8 x10
9
 celler/L) ser man att referensintervallen för båda parametrarna för blodgivare är 
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högre än för referenspersoner som inte ger blod. Detta beror sannolikt på att blodgivare har en 

högre aktivitet i sin erytropoes då de förlorar blod med jämna mellanrum. Blodgivare är 

därför inte en representativ referenspopulation för normalbefolkningen vilket är anledningen 

till att blodgivare har uteslutits från denna studie. Även kvinnor i fertil ålder förlorar blod 

genom menstruation, trots detta visar studien att kvinnor i regel har lägre RDW % och 

retikulocytantal än män. Menstruationsblödning ger troligen en så pass liten blodförlust att 

erytropoesen inte påverkas. Kvinnor i allmänhet verkar ha en lägre blodproduktion än män. 

RDW är en parameter som ingår i RBC-analysen. Analys av RBC är känslig mot köld-

agglutininer och extrem sickelcellanemi. Om köldagglutininer finns i provet behöver provet 

vara i kroppstemperatur vid analysering för att resultaten skall bli korrekta (18).  

Det finns vissa begränsningar i analysen av retikulocyter som skulle kunna ge felaktiga 

resultat. Dessa är exempelvis att vissa celler inte sfäras, om patienten har malariaparasiter i 

sina erytrocyter eller närvaro av Howell-Jolly kroppar (DNA rester), Heinz kroppar (oxiderat 

denaturerat hemoglobin) och Pappenheimer kroppar (innehåller järn) kan detta ge falska 

resultat. Även makrotrombocyter, megaloblastanemier och andra tillstånd som orsakar basofil 

punktering kan skapa problem vid analysen (1, 11).  

Vid tidigare studier, där ADVIA 120 har utvärderats, har det visat sig att ADVIA 120 räknar 

färre retikulocyter än vad hematologiinstrumentet Technicon H•3 systemet gör. I denna 

tidigare studie, utförd av Bayer Diagnostics, gjordes dock inte manuell kontrollräkning av 

retikulocyterna och man kunde inte fastställa vilken metod som gav resultat närmast det sanna 

värdet (22).   

 

Slutsats 

Referensintervallet för parametern RDW är mellan 12,0 – 14,3 % och detta referensintervall 

kan användas för både män och kvinnor. Referensintervallet för parametern retikulocyter är 

mellan 38,0 – 112,8 x10
9
 celler/L involverat både män och kvinnor. Dock sågs en signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor med avseende på retikulocyter. Vid framtagning av separata 

referensintervall för män och kvinnor var referensintervallet för kvinnor lägre än för män. För 

att etablera separata referensintervall för män och kvinnor krävs fler referenspersoner och 

vidare analysering vilket kan vara en fortsättning av denna studie.  
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BILAGA 

 
Rådata  

 Män    

Testperson RDW  Retic  

1 12,5 % 63,5 x10^9 

2 12,9 % 64,3 x10^9 

3 13,1 % 84,1 x10^9 

4 12 % 77,6 x10^9 

5 12,4 % 66,8 x10^9 

6 12,5 % 87 x10^9 

7 12,8 % 60,5 x10^9 

8 13 % 79,9 x10^9 

9 13,6 % 66,8 x10^9 

10 12,9 % 60,3 x10^9 

11 12,7 % 51,1 x10^9 

12 12,3 % 71,7 x10^9 

13 14 % 68,5 x10^9 

14 13,2 % 55,9 x10^9 

15 12,9 % 54 x10^9 

16 12,6 % 63,4 x10^9 

17 12,4 % 59,1 x10^9 

18 13,7 % 56,1 x10^9 

19 12,6 % 56,4 x10^9 

20 14,1 % 93,2 x10^9 

21 13,1 % 77,4 x10^9 

22 12,8 % 48,9 x10^9 

23 12,8 % 104,8 x10^9 

24 13,7 % 87,8 x10^9 

25 13,2 % 93 x10^9 

26 12 % 70,6 x10^9 

27 12,5 % 66,3 x10^9 

28 12,4 % 96,7 x10^9 

29 12,2 % 59,9 x10^9 

30 12,9 % 113,2 x10^9 

31 13 % 68,8 x10^9 

32 12,7 % 56,6 x10^9 

33 12,9 % 39,9 x10^9 

34 12,7 % 52,7 x10^9 

35 12,5 % 74,7 x10^9 

36 13,1 % 78,9 x10^9 

37 15,8 % 143,7 x10^9 

38 12,5 % 96,6 x10^9 

39 13,4 % 119,2 x10^9 

40 12,8 % 85,4 x10^9 

41 12,9 % 40,6 x10^9 
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42 13 % 88,9 x10^9 

43 12,4 % 67,7 x10^9 

44 13,1 % 59,9 x10^9 

45 13,6 % 102,1 x10^9 

46 13,9 % 64,8 x10^9 

47 13,1 % 102,3 x10^9 

48 12,8 % 101,5 x10^9 

49 12,8 % 86,1 x10^9 

50 13,1 % 98,5 x10^9 

51 13,7 % 61,2 x10^9 

52 12,9 % 107 x10^9 

53 12,8 % 74,7 x10^9 

54 12,9 % 90,5 x10^9 

55 13,2 % 63,9 x10^9 

56 12,8 % 121,9 x10^9 

57 12,4 % 59,8 x10^9 

58 13,2 % 46,5 x10^9 

59 13,3 % 48,5 x10^9 

60 13,3 % 92,2 x10^9 
 

RDW Retic 

Medelvärde 12,97333333 Medelvärde 75,89833333 

Standardfel 0,076537597 Standardfel 2,812032753 

Medianvärde 12,9 Medianvärde 69,7 

Typvärde 12,9 Typvärde 66,8 

Standardavvikelse 0,592857678 Standardavvikelse 21,78191204 

Varians 0,351480226 Varians 474,4516921 

Variationsvidd 3,8 Variationsvidd 103,8 

Minimum 12 Minimum 39,9 

Maximum 15,8 Maximum 143,7 

Summa 778,4 Summa 4553,9 

Antal 60 Antal 60 

Konfidensnivå(95,0%) 0,153151377 Konfidensnivå(95,0%) 5,626864493 
 

 Kvinnor   

Testperson RDW  Retic  

1 12,9 % 52 x10^9 

2 12,4 % 41,9 x10^9 

3 13,7 % 75,6 x10^9 

4 13,3 % 47,7 x10^9 

5 12,3 % 59,5 x10^9 

6 13,6 % 42,7 x10^9 

7 13,4 % 48,2 x10^9 

8 12,7 % 50,9 x10^9 

9 12,8 % 75,2 x10^9 

10 11,6 % 51,3 x10^9 

11 12,9 % 40,4 x10^9 
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12 14,2 % 51,5 x10^9 

13 12,8 % 52 x10^9 

14 14,4 % 68,1 x10^9 

15 12,3 % 34,9 x10^9 

16 13,5 % 57,9 x10^9 

17 12,5 % 51 x10^9 

18 13,4 % 70,1 x10^9 

19 12,4 % 53,1 x10^9 

20 12,8 % 42,6 x10^9 

21 13,1 % 63,4 x10^9 

22 13,8 % 78,7 x10^9 

23 13,3 % 63,1 x10^9 

24 13,3 % 37,5 x10^9 

25 12,8 % 50,4 x10^9 

26 12,7 % 71 x10^9 

27 12 % 48,4 x10^9 

28 14,3 % 55,5 x10^9 

29 13,6 % 68 x10^9 

30 12,2 % 58,6 x10^9 

31 13,1 % 56 x10^9 

32 13 % 38,5 x10^9 

33 13 % 45,6 x10^9 

34 12,7 % 64,6 x10^9 

35 13 % 38 x10^9 

36 12,8 % 61,4 x10^9 

37 13,3 % 59,1 x10^9 

38 12,7 % 62,1 x10^9 

39 12,1 % 40,7 x10^9 

40 13,7 % 66,2 x10^9 

41 12,9 % 53,1 x10^9 

42 12,6 % 33 x10^9 

43 12,9 % 42,7 x10^9 

44 13,1 % 55,3 x10^9 

45 13,4 % 64,3 x10^9 

46 12,5 % 46,1 x10^9 

47 12,2 % 71,6 x10^9 

48 12,7 % 55 x10^9 

49 12,8 % 77,7 x10^9 

50 14,9 % 107,6 x10^9 

51 12,7 % 61,8 x10^9 

52 12,4 % 63,4 x10^9 

53 12,3 % 54,3 x10^9 

54 13,2 % 59,6 x10^9 

55 12,2 % 51,8 x10^9 

56 13,1 % 52 x10^9 

57 13,2 % 67,8 x10^9 
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58 12,3 % 60,6 x10^9 

59 13 % 68,9 x10^9 

60 13,1 % 55,5 x10^9 

61 14,2 % 41,9 x10^9 

62 13,8 % 75,2 x10^9 

63 12,8 % 51,7 x10^9 

64 13,2 % 42,4 x10^9 

     

RDW Retic 

Medelvärde 12,9984375 Medelvärde 56,3546875 

Standardfel 0,078157483 Standardfel 1,633814509 

Medianvärde 12,9 Medianvärde 55,15 

Typvärde 12,8 Typvärde 52 

Standardavvikelse 0,625259867 Standardavvikelse 13,07051607 

Varians 0,390949901 Varians 170,8383904 

Variationsvidd 3,3 Variationsvidd 74,6 

Minimum 11,6 Minimum 33 

Maximum 14,9 Maximum 107,6 

Summa 831,9 Summa 3606,7 

Antal 64 Antal 64 

Konfidensnivå(95,0%) 0,156185266 Konfidensnivå(95,0%) 3,264917739 
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