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SAMMANFATTNING

Syre transporteras från lungorna, via blodet bundet till erytrocyternas hemoglobin, till 
kroppens alla celler. En hemoglobinkoncentration i blodet under referensintervallet 
definieras som anemi och påverkar hela kroppen och försämrar den fysiska 
prestationsförmågan. Järnbristanemi är en anemi med otillräcklig järntillförsel till 
benmärgen på grund av tomma järnförråd (absolut järnbrist) eller försvårat järnutnyttjande
(funktionell järnbrist). Analysparametern HYPO på analysinstrumentet Advia 2120 
(Siemens) mäter andelen hypokroma erytrocyter (erytrocyter med lågt hemoglobininnehåll) 
och anses vara en av de bästa parametrarna för att påvisa funktionell järnbrist. 
Analysparametern Hypo-He på analysinstrumentet XN-1000 (Sysmex) är en 
forskningsparameter för samma ändamål. Syftet med detta arbete var att jämföra markörer 
för funktionellt järnstatus och utvärdera om analysen HYPO på Advia 2120 kan ersättas 
med Hypo-He på XN-1000. Fyrtiofyra patientprover, på vilka HYPO var beställt, 
analyserades, först på XN-1000 och därefter på Advia 2120. En linjär regressionmodell 
gjordes för att beskriva korrelationen mellan analyserna HYPO och Hypo-He. 
Imprecisionen för analysen Hypo-He beräknades genom inom-serie- och total-serie-
imprecision. Korrelationen mellan analyserna var måttligt stark (r = 0,7185 (absoluta 
värden) och r = 0,8081 (logaritmerade värden)), dock med många analysresultat inom det 
lägre området. Variationskoefficienten för Hypo-He beräknades till mellan 0 % - 9,5 %. För 
att kunna avgöra om Hypo-He kan ersätta HYPO som indikator på funktionell järnbrist 
krävs kompletterande studier på välkaraktäriserade patientprover med varierande 
analysvärden inkluderande värden för HYPO på mer än 10 %.
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ABSTRACT

Oxygen is transported from the lungs, in the blood bound to erythrocyte-
haemoglobin, to every cell in the body. Haemoglobin concentration beneath the 
reference range is defined as anaemia and does affect the whole body and impairs the 
physical state. Iron deficiency anaemia is anaemia with insufficient iron supply to the 
marrow depending on empty iron stores (absolute iron deficiency) or on inhibited 
iron availability (functional iron deficiency). The analysis parameter HYPO on the 
analysis instrument Advia 2120 (Siemens) measures the proportion of hypochromic 
erythrocytes (erythrocytes with low cellular haemoglobin concentration) and is 
considered to be one of the best parameters at detecting functional iron deficiency. 
The analysis parameter Hypo-He on the analysis instrument XN-1000 (Sysmex) is a 
research parameter used for the same reason. The aim with this work was to compare 
markers for functional iron deficiency and to evaluate the possibility to replace the 
HYPO analysis on Advia 2120 with Hypo-He on XN-1000. Forty-four patient 
samples (HYPO ordered) was analyzed, first on XN-1000 and then on Advia 2120. A 
linear regression model was used to describe the correlation between HYPO and
Hypo-He and the imprecision for Hypo-He was calculated with two analysis-series 
(within and between). The correlation between the two analysis was moderately
strong (r = 0,7185 (absolute values) and r = 0,8081 (logarithm values)), but with 
many results in the low area. The coefficient of variation was calculated to 0 % - 9,5 
%. To be able to decide if Hypo-He can replace HYPO as an indicator for functional 
iron deficiency, additional studies, on well-characterized patient samples with 
various values of HYPO including results above 10 %, is needed.

KEYWORDS

Functional iron deficiency, hypochromic erythrocytes, haemoglobin, HYPO, 
Hypo-He



FÖRKORTNINGAR

CRP - c-reaktivt protein

CV - variationskoefficient

DMT1 - divalent metal transporter

EDTA - ethylenediaminetetraacetic acid

ESL - erytropoeitinstimulerande läkemedel

FSC - forward scatter

Hb - hemoglobin

HC - hemoglobinkoncentration

HGB - hemoglobin

MCH - erytrocyternas medelhemoglobin-innehåll

MCV - erytrocyternas medelvolym

MV - medelvärde

PLT - platelets (trombocyter)

RBC - röda blodceller

SD - standardavvikelse 
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INTRODUKTION

Kroppens syresättning

Blodet innehåller ett flertal celltyper såsom erytrocyter (röda blodkroppar), 
leukocyter (vita blodkroppar) och trombocyter (blodplättar). Erytrocyterna med sitt 
hemoglobininnehåll tillsammans med lungor, blodkärl, njurar och intra- och 
extracellulärt buffertsystem ansvarar för transport av syre. Genom cirkulation av 
blodet kan det livsviktiga syret nå ut till varje cell i hela kroppen (1, 2).

Erytrocyten och erytropoesen

Hos ett foster sker bildningen av erytrocyter, erytropoesen, framförallt i lever och 
mjälte medan den i slutet av fostertiden övergår till benmärgen. Efter puberteten sker 
produktionen främst i platta ben såsom revben, bröstben och bäckenben (1, 3).

Blodets alla celler härrör från multipotenta stamceller. Dessa kan ge upphov till två 
utvecklingslinjer, en för erytropoesen, myelopoesen och trombocytopoesen och en 
annan för lymfocytopoesen. Genom upprepade celldelningar specialiseras cellerna 
allt mer och den tidigaste erytropoeiska cellen som kan identifieras morfologiskt är 
den basofila proerytroblasten med en kärna som är skarpt avgränsad, stor och rund. I 
takt med ökad hemoglobinsyntes minskar erytroblasten i storlek och de basofila 
egenskaperna försvinner. När hemoglobinhalten i erytropoesens celler närmar sig 
nivåer som i de mogna erytrocyterna minskas kärnan och rester av den transporteras 
ut. I normala fall är det bara mogna erytrocyter och retikulocyter som ska lämna 
benmärgen. Retikulocyter är nybildade erytrocyter innehållande rester av 
cellorganeller (1, 3, 4).

Mogna erytrocyter saknar kärna och cellorganeller och kan inte dela sig eller 
producera proteiner för att t.ex. upprätthålla sitt cellmembran. De är platta och 
bikonkava till formen och den stora ytan i förhållande till volymen underlättar upptag 
och avgivning av syre och koldioxid. Hos en frisk individ har en frisk erytrocyt en 
livslängd på 120 +/- 20 dagar, men med åldern minskar erytrocyternas mekaniska 
flexibilitet och deras förmåga att passera genom de minsta kärlen (även de med 
avtagande elasticitet). Hemolys eller fragmentering av erytrocyterna kan bli följden 
av detta och av turbulent blodflöde samt av skador på kärl och klaffar. Mjälten 
sorterar ut de uttjänta och avvikande erytrocyterna (1).
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Hemoglobin

En normal erytrocyt innehåller ca 300 miljoner hemoglobinmolekyler och ca 95 % 
av erytrocyternas proteiner utgörs av hemoglobin. Hemoglobinets tre livsviktiga 
funktioner är att transportera syre till vävnader, transportera tillbaka koldioxid samt 
upprätthålla blodets buffertsystem som håller pH inom det fysiologiska området. 
Hemoglobinet består av järn, hem och globin. Globinmolekylen består av två dimerer 
vilka är uppbyggda av polypeptidkedjor, en α-kedja och en β-kedja. Kedjorna 
innehåller en hemgrupp som i sin tur innehåller en järnatom (Fe2+) till vilken en 
syremolekyl kan binda. Dimererna är svagt bundna till varandra vilket ger en rörlig 
molekyl och gör att hemoglobin kan förekomma i två olika tillstånd, när syre finns 
inbundet som oxyhemoglobin och när det inte är inbundet som deoxyhemoglobin (1, 
3).

Hemoglobin syntetiseras genom samverkan mellan mitokondrierna och cytoplasman
i erytroblasterna och när hemoglobin skall bildas krävs god tillgång på framförallt 
järn. Järn tas upp från födan och finns i kött och köttprodukter, bröd, bruna bönor, 
gröna ärtor samt spenat, men framförallt återanvänds järn från uttjänta erytrocyter. 
Folsyra och vitamin B12 behövs när erytrocytkärnans DNA syntetiseras och brist 
drabbar därmed celldelningen. Därför kan försämrat upptag av folsyra och vitamin 
B12 från tunntarmen pga. t.ex. sjukdom eller skada ge en brist på hemoglobin i 
erytrocyterna (1, 5).

Järnomsättningen

Järnupptag ur föda

I tunntarmens övre del tas järnet upp från födan via proteinet divalent metal 
transporter (DMT-1) i enterocyterna, tarmens epitelceller (fig. 1). Upptaget beror på 
koncentrationen järn i cellernas cytoplasma och regleras av järnreglerande proteiner 
(IPR-1 och IPR-2). Järnet kan vara oorganiskt från t.ex. bröd eller komplexbundet 
(hemjärn) från framförallt kött och köttprodukter. Det komplexbundna järnet frigörs 
när hemmolekylen spjälkas. Endast Fe2+ kan tas upp av enterocyterna och enzymet 
ferrireduktas reducerar Fe3+ till Fe2+. När järnet sedan skall transporteras över 
enterocyternas cellmembran via ferroportin omvandlas det åter till Fe3+. Om det finns 
ett järnöverskott i kroppen binds ett större antal järnjoner till enteroferritin i 
enterocyterna. Enteroferritin utgör ett mellanlager för järnet. Då enterocyterna sedan 
naturligt stöts bort från tunntarmen följer järnjonerna med (3, 5, 6).

Järnåtervinning

Mjältens retikuloendoteliala celler sorterar erytrocyterna genom att de långsamt får 
passera trånga öppningar vilket ökar påfrestningen på dem. De erytrocyter som 
passerar för långsamt eller avviker på annat sätt fagocyteras av makrofager och bryts 
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ned (fig. 1). Järnet från de nedbrutna erytrocyterna exporteras över makrofagernas 
cellmembran till plasman via ferroportin. I plasman transporteras sedan järnet bundet 
till transferrin till målceller (1, 6). 

Järnupptag av målceller

Upptag av transferrin-järn komplex till målcellerna, t.ex. erytroblasterna i 
benmärgen, sker med hjälp av receptorer för transferrin och via endocytos (fig. 1). 
Efter upptaget reduceras Fe3+ till Fe2+ och exporteras från vesiklerna till cytoplasman 
via DMT1. Transferrin och transferrinreceptorer exporteras ut ur cellen och 
återanvänds. En del av järnet i cytoplasman går till mitokondrierna där hem 
produceras och en annan del lagras som intracellulärt ferritin. Fördelningen av järn 
sker med hjälp av ett antal reglerande proteiner (6).

Figur 1. Schematisk bild (relativa storlekar är inte med verkligheten överensstämmande)
över järnupptag från tarm till enterocyter, järnåtervinning i makrofager samt järnupptag av 
blodbildande celler. Järn tas upp från födan till enterocyter. Järnet lagras i enterocyter och 
makrofager som ferritin och transporteras ut till blodplasman, via ferroportin, där det binder 
till transferrin. Transferrin+järn binder till tranferrinreceptorn och genom endocytos tas
komplexet upp till blodbildande celler. I makrofager tas järn från uttjänta erytrocyter om 
hand. När hepcidin binder till ferroportin införlivas komplexet i cellen och bryts ner. Bilden 
är modifierad enligt referens (3).
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Transferrin

Transferrin är ett plasmaprotein som transporterar järn till celler, framförallt till 
blodbildande celler i benmärgen och till lever- och muskelceller (fig. 1). Transferrin 
har mycket hög affinitet för järnjoner (Fe3+) och binder två stycken. Detta gör att 
knappt något icke-bundet järn återfinns i plasman. Anledningen till att transport av 
järn sker som Fe3+ är troligen att den formen är mindre reaktiv (5, 6).

Ferroportin

Ferroportin är det protein i enterocyternas och makrofagernas plasmamembranet via 
vilket järn transporteras ut i plasman där det omedelbart binder till transferrin (fig. 1). 
Ferroportin uppregleras vid järnbrist vilket gör att mer järn transporteras till plasman 
(3, 6).

Hepcidin

Hepcidin är den huvudsakliga regulatorn av järnomsättningen och syntetiseras av 
hepatocyterna, levercellerna. Om kroppens järnförråd ökar så minskar 
hepatocyternas syntes av hepcidin och om transferrin-mättnaden i plasman stiger så 
ökar syntesen. När hepcidin binder till membranproteinet ferroportin, som 
transporterar ut järn från cellen, hämmas denna (fig. 1). Komplexet hepcidin-
ferroportin införlivas i cellen och bryts ner i lysosomen och därmed minskas 
järntransporten ut från celler, framförallt från makrofager och enterocyter. Hepcidin 
har förmågan att hämma bakterietillväxt och syntesen ökar vid inflammation, 
infektion och cancer (3, 10).

Ferritin

Ferritin (apoferritin-omslutande-järnmolekyler) är kroppens normala lagringsform 
för järn och består av ett protein som återfinns intracellulärt i kroppens alla celler i 
låg koncentration och i små mängder cirkulerande i blodet (fig. 1). Hepatocyter och 
makrofager i lever, mjälte och benmärg innehåller mycket ferritin. När 
koncentrationen järnjoner i cellens cytoplasma stiger ökar syntesen av apoferritin 
som kan binda järn. I ferritin är Fe3+ bundet till hydroxyfosfat och joniseringsgraden 
är låg och därmed även tillgången på järn för organismen. Järnet frigörs genom 
reduktion till Fe2+ (3).

Erytropoietin

Erytropoietin stimulerar proliferation och syntes av hemoglobin hos erytroblasterna, 
förstadier till retikulocyter och mogna erytrocyter, och därmed bildningen av nya 
erytrocyter. Hos vuxna bildas mer än 80 % erytropoietin i njurarna medan det hos 
fostret bildas i levern. En liten del bildas också i normal benmärg och, även hos 
vuxna, i levern. De celler som producerar erytropoietin finns vid proximala tubili i 
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njuren. De reagerar på minskad sträckning av vävnaden vilket ökar produktionen av 
erytropoietin. Sträckning av vävnad eller vävnadstension beror på andelen syrgas 
kring cellerna vilket i sin tur beror på blodvolym, hjärt-lungfunktion, atmosfäriskt 
syrgastryck, hemoglobinkoncentration och syrgasaffinitet hos hemoglobinet. 
Dessutom ökar testosteron produktionen av erytropoietin medan östrogen minskar 
den (1, 6).

Järnbrist och anemi

Cirka 1 miljard av jordens befolkning är drabbade av järnbrist och av dem har hälften 
även anemi. Anemi definieras av NORIP (Nordiska referensintervall projektet 2004) 
som ett hemoglobinvärde (Hb) lägre än referensområdet. För kvinnor är denna gräns 
117 g/L och för män 134 g/L. En anemi kan vara primär eller sekundär, dvs. orsakas 
av en annan sjukdom. Därför måste en anemi utredas (3, 6, 7, 8).

En anemi påverkar flera organsystem i kroppen och försämrar den fysiska 
prestationsförmågan. Med minskad syresättning ökar hjärtminutvolymen vilket ger 
en belastning på den vänstra kammaren och ökad risk för hjärtsvikt och andra 
hjärtproblem. Anemi kan även ge hormonrubbningar, försämrat immunförsvar, 
försämrad kognitiv förmåga samt sexuella dysfunktioner (9).

Järnbrist kan definieras som ett tillstånd med otillräcklig järntillförsel till benmärgen 
och därigenom en minskad blodkroppsvolym. Järnbrist uppstår om förlusten av järn 
från kroppen är större än upptaget av järn från kosten. Hos en vuxen människa finns 
det mesta järnet, ca 2,5 g, i erytrocyterna medan hela mängden järn i kroppen är ca 3-
4 g. Järnförlusterna under en dag uppgår till ca 1 mg, med stor variation beroende på 
kön och status. För växande tonåringar ökar behovet av järn till ca 3,2 mg/dag. 
Menstruerande kvinnor har större järnförlust och därmed ett ökat järnbehov till ca 
1,5-3 mg/dag. Även graviditet ökar kroppens behov av järn med ca 1 mg/dag 
beroende på större blodvolym och fostrets och moderkakans behov av järn (6, 7).

Järnupptaget sker i övre delen av tunntarmen och påverkas av det övriga innehållet i 
födan. Upptaget stimuleras av C-vitamin samt av aminosyror i proteiner från kött, 
fisk och skaldjur och hämmas av födoämnen med kalcium, fytater och spannmål. 
Kalcium finns i t.ex. ost och mjölk medan fytater är svårlösliga salter som återfinns i 
bönor och ärtor. Kaffe, te, kakao, rödvin och vissa kryddor, frukter och grönsaker 
innehåller järnbindande ämnen och försämrar därmed tillgången på järn i 
tunntarmen. Blödning p.g.a. inflammatoriska tarmsjukdomar, parasiter eller tumörer 
är också en vanlig orsak till järnbrist (5, 6, 7).

Järnbristanemi bör indelas i absolut och funktionell järnbrist. Absolut järnbrist 
definieras av tomma järnförråd medan funktionell järnbrist beror på försvårat 
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järnutnyttjande trots normala järnförråd (6). 

Funktionell järnbrist

Funktionell järnbrist är vanlig vid inflammation, malignitet och nedsatt njurfunktion. 
Om man har en inflammation i kroppen sker förändringar i järnomsättningen och 
inflammatoriska cytokiner uppreglerar proteinet hepcidin. När hepcidin uppregleras 
nedregleras ferroportin, järnets transportprotein i enterocyters och makrofagers
plasmamembran, och bryts ner snabbare. Detta leder till att järn ansamlas i 
makrofager och enterocyter och att mättnaden av transferrin sjunker i plasman. 
Järntillgängligheten för erytropoesen minskar och en anemi kan uppstå som en följd 
av detta. Anemin vid funktionell järnbrist kan vara normocytär (normalstora 
erytrocyter) till en början men så småningom bli mikrocytär (små erytrocyter) när 
större delen av erytrocyterna ersatts av små. Anemin kan även fortsätta vara 
normocytär då en inflammationsprocess ger en långsammare celldelning och stör 
mognadsprocessen (6, 10).

Patienter med kronisk njursvikt har ett mycket varierande järnbehov och det kan vara 
upp till tio gånger högre än hos en frisk person. Det ökade behovet beror på ökad 
blodförlust i magtarmkanalen (ofta förekommande hos patienter med kronisk 
njursvikt), genom provtagningar och genom hemodialysbehandling. Intravenös 
järnbehandling har visat sig vara den mest effektiva behandlingen. Hos patienterna
kan även produktionen av erytropoietin vara nedsatt p.g.a. att de celler i njuren som 
producerar erytropoietin är skadade. När njurfunktionen är nedsatt till ca 50-60 % av 
det normala kan Hb påverkas och en anemi tillta med avtagande njurfunktion. När 
Hb vid upprepade provtagningar är under 110 g/L övervägs behandling med 
erytropoeitinstimulerande läkemedel (ESL). ESL ökar erytropoesen vilket ofta leder 
till funktionell järnbrist då otillräckligt med järn frigörs för att täcka ett ökande behov 
trots att järndepåer och ferritinkoncentrationer är normala eller höga. Med minskad 
njurfunktion kommer även hepcidinkoncentrationen i blodet att öka pga minskad 
eliminering av hepcidin i njuren, vilket kan bidra till funktionell järnbrist och anemi 
(7, 9, 11). 

Nedsatt njurfunktion kan orsaka uremi då uremitoxiner och vätska ansamlas i 
kroppen p.g.a. minskad utsöndring i njuren. Uremitoxiner är ofta kvävehaltiga som 
t.ex. urea, urinsyra, aromatiska aminer och peptider. Uremi kan behandlas genom 
dialys då blodet renas på konstgjord väg utanför kroppen. En dialysator fungerar som 
en njure och innehåller ett semipermeabelt membran. Molekyler mindre än porerna i 
membranet diffunderar från blodet och ut i den omgivande dialysvätskan. Sekundär 
anemi kan uppstå till följd av uremi pga förkortad livslängd för erytrocyterna i en 
uremisk miljö, fördröjd sårläkning samt större blödningsbenägenhet. Även 
malnutrition orsakad av illamående kan ge järnbrist samt det faktum att pH-värdet 
stiger i ventrikeln vid uttalad uremi vilket medför att tillfört peroralt järn inte 
absorberas (7). 
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Diagnostik

Anemi utreds bland annat med hjälp av Hb, erytrocyternas medelvolym (MCV), 
erytrocyternas medelhemoglobin-innehåll (MCH), retikulocyter och c-reaktivt 
protein (CRP). Järnstatus bedöms bland annat med hjälp av ferritin och 
transferrinmättnad av järn (9).

Typiska fynd vid funktionell järnbrist är normalt eller lågt MCV, transferrinmättnad 
< 20 % och normalt eller högt ferritin. Transferrinmättnad är en markör för det 
tillgängliga järnförrådet och en sänkning av denna betyder att erytroblasterna inte får 
tillräckligt med järn. Koncentrationen av ferritin i plasma beror på storleken av 
järndepån hos individen samt intaget av järn. Vid absolut järnbrist är ferritinnivån i 
plasma låg eller knappt mätbar, medan den vid sekundäranemier kan vara normal 
eller lätt förhöjd. Vid inflammatoriska tillstånd som kronisk njursvikt kan 
ferritinnivån vara normal eller hög trots järnbrist beroende på att ferritinsyntesen 
stimuleras av inflammation. Andra fynd vid funktionell järnbrist kan vara lågt 
hemoglobininnehåll i erytrocyter och retikulocyter (5, 6, 9).

Hypokroma erytrocyter 

Hypokroma erytrocyter är erytrocyter med lågt hemoglobininnehåll. Definitionen för 
hypokromasi är att erytrocytens ljusa mittfält är större än en tredjedel av den totala 
diametern. Vid svår järnbrist kan hemoglobinet ligga som en tunn rand längs 
erytrocytens kant (3).

Analysparametern hypokroma erytrocyter (HYPO) på Advia 2120 (Siemens,
Deerfield, IL, USA) anses vara en av de bästa parametrarna, i kombination med 
andra, för att påvisa funktionell järnbrist och för att bedöma järnvärden i samband 
med ESL-behandling. Då erytrocyter cirkulerar i blodet under en lång tid efter att de 
bildats kommer andelen hypokroma erytrocyter spegla tillgången till järnförråden 
under de 2–3 senaste månaderna och därmed graden av funktionell järnbrist. HYPO 
under 2,5 % ses som normalt, medan 10 % indikerar definitiv funktionell järnbrist. 
Vid hypokroma erytrocyter mellan 2,5 % - 10 % får järntillförsel övervägas (9, 12). 

HYPO på ADVIA 2120 (Siemens)

Advia 2120 (Siemens) är ett helautomatiskt diagnostiskt instrument som har en 
kapacitet på 120 prover/timme. I instrumentet analyseras rumstempererat, välblandat 
helblod med EDTA-tillsats (ethylenediaminetetraacetic acid) och resultat kan 
erhållas gällande räkning av samtliga blodkroppar, differentialräkning av leukocyter, 
procent- och indexräkning av retikulocyter samt kombinationer av dessa. Prover kan 
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aspireras på tre olika sätt i instrumentet: manuellt via två olika provaspiratorer (en för 
öppna rör och en för slutna rör) samt automatiskt via autosampler och rack i ett slutet 
system där flera prover går in i instrumentet samtidigt och blandas (13). 

Analysprincip

Analysparametern HYPO (Advia 2120) visar hur stor andel erytrocyter i procent som 
har en intracellulär hemoglobinkoncentration lägre än 280 g/L. Denna andel beräknas 
från histogrammet över erytrocyternas hemoglobininnehåll (s.k. RBC HC-histogram) 
(13, 14, 15). 

I RBC-reaktionskammaren omformas erytrocyterna isovolumetriskt, för att inte dess 
bikonkava form skall påverka resultatet och fixeras med hjälp av RBC/PLT-reagens, 
som innehåller natriumdodecylsulfat och glutaraldehyd. En bestämd volym av 
provberedningen får passera genom en flödescell där ljusspridningssignalen vid låg 
vinkel (2° till 3°) och hög vinkel (5° till 15°) mäts. I flödescellen är provberedningen 
omsluten av sheat/rinse-lösning för att säkerställa att varje cell analyseras var för sig. 
Ljusspridningssignalen vid låg vinkel konverteras till cellvolym medan signalen vid 
hög vinkel konverteras till hemoglobinkoncentration med hjälp av Mies teori om 
ljusspridning (16). I ett RCB HC-histogram visas fördelningen av erytrocyter efter 
cellulär hemoglobinkoncentration. Mätområdet är mellan 0 g/L till 500 g/L. Normala 
prover har en normalfördelad kurva mellan 280 g/L och 410 g/L och prover som är 
hypokroma (förhöjd andel erytrocyter med en hemoglobinkoncentration < 280 g/L) 
har en kurva som drar åt vänster (13, 14, 15).

histogram-HCRBCicellerantalTotalt

g/L280histogram-HCRBCiceller100
Hypo%




Hypo-He på XN-1000 (Sysmex)

XN-1000 (Sysmex, Kobe, Japan) är en automatisk hematologianalysator för kliniska 
laboratorier på vilken humant blod och humana kroppsvätskor kan analyseras. I 
instrumentet analyseras rumstempererat, välblandat helblod med EDTA-tillsats och 
det har en kapacitet från 100 prover/timme. Prov kan aspireras manuellt via en 
rörhållare där provrören laddas ett och ett eller automatiskt via provväxlare där flera 
prover i rack kan gå in samtidigt. Proven kan även analyseras utan kork via 
rörhållaren för att minska dödvolymen. Med resultat som erhålls blir det möjligt att 
identifiera, kvantifiera och analysera fördelningsförhållandet mellan erytrocyter, 
retikulocyter, trombocyter och leukocyter (17). 
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Analysprincip

Parametern Hypo-He (XN-1000) visar hur stor procentandel av erytrocyterna som har 
ett hemoglobininnehåll lägre än 17 pg (picogram) (18).

Erytrocyterna analyseras i retikulocytkanalen genom flödescytometri med 
halvledarlaser. Provet blandas i instrumentet med Cellpack DFL, för att säkerställa 
encellsanalys i flödescellen, och Fluorocell RET, som är färgningsreagens för 
retikulocyter. Genom att mäta ljusintensiteten i forward scatter (FSC) vid hög vinkel 
när mogna erytrocyter passerar flödescellen kan deras hemoglobininnehåll (RBC-He) 
beräknas. RBC-He plottas i ett scattergram längs y-axeln. Hypo-He beräknas genom 
att RBC-He konverteras med hjälp av algoritmer (patentskyddade) till mängd 
hemoglobin (pg). Med hjälp av fluorescens färgas RNA i retikulocyterna och genom 
att mäta fluorescensintensiteten separeras mogna erytrocyterna från retikulocyter 
(med RNA-rester) och de plottas i ett scattergram längs x-axeln (17, 18).

Referensintervall och cut-off-gräns

För att man skall kunna tolka ett resultat krävs någon form av referensintervall eller 
referensvärde. Dessa värden hämtas ofta från en referensgrupp bestående av friska 
individer som grupperas efter ålder och kön. Referensintervallet omfattar 95 % av 
referensgruppen och utelämnar de 2,5 % av höga och låga värden om 
referensgruppen är normalfördelad dvs. symmetriskt fördelade i ett diagram med 
flest värden runt medelvärdet. Ett värde utanför referensintervallet behöver 
nödvändigtvis inte vara patologiskt. Andra gränsvärden beroende på klinisk 
frågeställning kan förekomma, t.ex. cut-off-gränser (3).

Mätosäkerhet

Mätosäkerhet förekommer vid alla analyser och sammanfattas med ett intervall inom 
vilket det sanna värdet finns. Mätosäkerhet består av slumpmässig variation 
(imprecision) och systematiska fel som beror på skillnad mellan det uppmätta värdet 
och det sanna värdet (bias). Mätosäkerheten som beror på slumpvariation fastställs 
genom medelvärde, standardavvikelse (SD) och variationskoefficient (CV) som 
beräknas efter upprepade mätningar. Inom-serie-imprecision beräknas genom att ett 
prov eller en kontroll analyseras flera gånger i en serie och total-serie-imprecision 
genom ett prov eller en kontroll analyseras flera gånger under en längre period (3).

Interna kontroller

Interna kontroller analyseras dagligen för att kontrollera spridningen i analysmetoden 
och därigenom få underlag för att godkänna eller underkänna analysresultat. 
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Kontrollen har ofta ett känt bör-värde (medelvärde) och ett fastställt intervall (ofta ±2 
SD) inom vilket kontrollresultatet skall ligga. Om kontrollvärdet ligger utanför det 
fastställda intervallet granskas värdena och eventuell orsak åtgärdas och kontrollerna 
analyseras åter (3).

Syfte

Syftet med detta arbete var att jämföra markörer för funktionellt järnstatus och 
utvärdera om analysen HYPO på Advia 2120 (Siemens) kan ersättas med analysen 
Hypo-He på XN-1000 (Sysmex). 

MATERIAL OCH METOD

Provmaterial

Patientprover, på vilka HYPO var beställt och analyserat på Advia 2120, sorterades
ut. Proverna som bestod av venblod i 5 ml vakuumrör med EDTA-tillsats (BD 
Vacutainer Blood Collection Tube, K2EDTA 5,4 mg) analyserades inom två timmar, 
först på XN-1000 och därefter på Advia 2120. Totalt analyserades 44 patientprover 
huvudsakligen från dialys- och njurmottagningarna på Länssjukhuset i Kalmar.

HYPO på Advia 2120

HYPO analyserades på provmaterial på Advia 2120. Dagligt underhåll av 
instrumentet utfördes innan prover började analyseras och bestod av tömning av 
slask, kontroll av reagenser, manuell rengöring av blodventil, manuell kontroll av 
apparatur samt via datorn rengöring, bakgrundsräkning, kontroll av tryck/vakuum, 
ljusintensitet, spänning och rensning av gamla filer. Därefter analyserades interna 
kontroller för blodstatusparametrar bestående av en kontroll på låg nivå (ADVIA 
2120 TestpointTM Low Control, Siemens) och en kontroll på normal nivå (ADVIA 
2120 TestpointTM Normal Control, Siemens). EDTA-rören kontrollerades visuellt 
angående mängd och koagel. Därefter blandades helblodet noga genom att röret 
vändes upp och ner tio gånger och provet analyserades manuellt via provaspiratorn 
för slutna rör. I instrumentet aspirerades en volym av 175 µL (14).
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Reagens

Reagens som användes i analysen HYPO var ADVIA 120 RBC/PLT-reagens
(Siemens), som omformar och fixerar erytrocyterna, innehållande < 0,035 mmol/L 
natriumdodesulfat, 4,03 mmol/L di-natrium EDTA di-hydrat, 3,36 mmol/L tetra-
natrium EDTA di-hydrat, 109,3 mmol/L NaCl, 0,11 % och glutaraldehyd (buffert). 
Lösning för att omsluta provströmmen samt för att rengöra kanaler var Sheat/Rinse 
(Siemens) innehållande 0,1 % Pluronic P 105, 0,1 % Prolicon 300 (5-Klor-2mtyl-4-
isotiazolin-3-on och 2-metyl-4-isotiazolin-3-on). Övriga lösningar som användes vid 
analysen var EZ Kleen (Siemens) (innehållande 50 mmol/L NaOH, 894 mmol/L 2-
(2-Ethoxyethoxy)etanol samt Surfactant) och Defoamer (innehållande 100 % 
Silikonemulsion: > 30 % Polydimetylsiloxan 1, 0,033 % Kathon LX (5-Klor-2-
metyl-3(2H)-isotiazolin-3-on och 2-Metyl-3(2H)-isotiazolin-3-on) (13, 14).

Kalibrator

Kalibrering med Advia®SETpointTM Hematologikalibrator (Siemens) för 
blodstatusparametrar utförs vid årsservice, vid byte av viktig instrumentkomponent, 
vid regelbundet återkommande kontrollresultat (interna och externa) utanför 
kontrollgränserna samt eventuellt vid byte av reagenslot (14). 

Hypo-He på XN-1000 

Hypo-He analyserades på provmaterial på XN-1000. Interna kontroller för 
blodstatusparametrar analyserades innan prover och bestod av kontroll L1 (XN-
CHECKTM Hematologikontroll, Sysmex) och kontroll L2 (XN-CHECKTM

Hematologikontroll, Sysmex). EDTA-rören kontrollerades visuellt angående mängd 
och koagel. Därefter blandades helblodet noga genom att röret vändes upp och ner 
tio gånger och provet analyserades manuellt via rörhållare. I instrumentet aspirerades 
en volym av 88 µL. Efter att proverna analyserats gjordes en daglig rengöring då 4 
mL Cellclean sattes i provhållaren, matades in och den automatiska 
rengöringsprocessen startade. Cellclean avlägsnar blodproteiner och cellrester från 
instrumentets delar och säkerställer provets integritet (17).

Reagens

Reagenser som användes i analysen var Cellpack DFL (Sysmex) innehållande 0,17
% Tricine-buffert som används tillsammans med Fluorocell RET (färgningsreagens 
för reticulocyter), innehållande 0,03 % polymetinfärgämne, 7,9 % metanol samt 92,0
% etylenglykol. Cellclean (Sysmex) innehållande natriumhypoklorit
(klorinkoncentration 5,0 %) användes för rengöring (17).
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Kalibrator

Kalibrator XN-CALTM (Sysmex) för blodstatusparametrar används för att kalibrera 
instrumentet (17).

Statistik

Korrelation

En linjär regressionmodell med spridningsdiagram gjordes i Excel 2003 för att 
beskriva korrelationen eller samvariationen mellan analysresultaten (21). 

Den linjära regressionen visades med ekvationen y = kx + m, där x motsvarade det 
uppmäta resultatet för HYPO (Advia 2120) och y motsvarade det uträknade värdet 
för Hypo-He (XN-1000). Lutningen på linjen angavs av k och skärningspunkten 
(interceptet) av m. Regressionslinjerna var framtagen enligt minsta kvadratmetoden 
vilket innebar att summan av alla avvikelser, i kvadrat, blev så liten som möjligt. Det 
linjära sambandet mellan HYPO och Hypo-He visades med Pearsons 
korrelationskoefficient (r) och med determinationskoefficienten (r2). Pearsons 
korrelationskoefficient visade graden av linjärt samband mellan x och y medan 
determinationskoefficienten visade hur stor del (%) av variation i y som kunde 
förklaras av variation i x (21).

Imprecisionstudie av Hypo-He på XN-1000 (Sysmex)

Imprecisionen för analysen Hypo-He (XN-1000) beräknades genom inom-serie-
imprecision och total-serie-imprecision där medelvärde, SD och CV räknades ut. SD
visade på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet och CV visade SD utryckt 
i procent av medelvärdet (3, 21).
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Inom-serie-imprecision för Hypo-He beräknades genom att kontroll L1 (XN-
CHECKTM Hematologikontroll, Sysmex) och kontroll L2 (XN-CHECKTM

Hematologikontroll, Sysmex) analyserades 20 gånger efter varandra.
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Total-serie-imprecision för Hypo-He beräknades genom att kontroll L1 och L2 
analyserades 6 gånger dagligen i fem dagar.

Etiska aspekter

Tystnadsplikt gäller inom hälso- och sjukvården enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Detta innebär att en patients uppgifter är skyddade av sekretess och 
att det är förbjudet att lämna ut uppgifter om en patients hälsotillstånd. Enligt 
gällande lagstiftning måste en etisk prövning göras om biologiskt material, på vilket 
en studie görs, kan härledas till en människa. I enlighet med gällande lagstiftning 
avidentifierades därför alla analysresultat och inga patientprover sparades (19, 20). 

RESULTAT

Provresultat

Analysresultaten av HYPO (Advia 2120) visade att andelen hypokroma erytrocyter i 
de 44 patientproverna var mellan 0,5 % och 26 % medan analysresultaten för Hypo-
He (XN-1000) visade att andelen hypokroma erytrocyter var mellan 0,1 % till 8,6 % . 
18 st av de 44 proverna hade HYPO < 2,5 %, 21 st hade HYPO mellan 2,5 % och 
10 % medan 5 st hade HYPO > 10 % (Bilaga I).

Korrelationsstudie

Den linjära regressionen för resultat av analys av HYPO (Advia 2120) och Hypo-He

(XN-1000) på 44 patientprover gav ekvationen: y = 0,1686x + 0,0101 (fig. 2). 
Determinationskoefficienten (r2) var 0,5163 och korrelationskoefficienten (r) var 
0,7185 (fig. 2).

Korrelationsstudie med logaritmerade analysvärden

Den linjära regressionen med logaritmerade analysvärden (n=44) av HYPO och 
Hypo-He gav ekvationen: y = 0,8479x - 1,7015 (fig. 3). Determinationskoefficienten 
(r2) var 0,653 och korrelationskoefficienten var (r) 0,8081 (fig. 3).
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Figur 2. Korrelation mellan analysvärden av HYPO (Advia 2120) och Hypo-He (XN-1000) 
på 44 patientprover gav ekvationen y = 0,1686x + 0,0101. Determinationskoefficienten (r2) 
var 0,5163 och korrelationskoefficienten (r) var 0,7185.
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Figur 3. Korrelation mellan logaritmerade analysvärden av HYPO (Advia 2120) och Hypo-
He (XN-1000) på 44 patientprover gav ekvationen: y = 0,8479x - 1,7015.
Determinationskoefficienten (r2) var 0,653 och korrelationskoefficienten var (r) 0,8081.
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Imprecisionstudie av Hypo-He på XN-1000 (Sysmex)

Inom-serie-imprecision

Inom-serie-imprecision för analysen Hypo-He (XN-1000) på kontroll L1 resulterade i 
ett medelvärde på 1,2 %, SD ± 0,1 och CV 4,5 % (Tabell I) (Bilaga II). 

Inom-serie-imprecision för analysen Hypo-He (XN-1000) på kontroll L2 resulterade i 
ett medelvärde på 0,5 %, SD ± 0,0 och CV 0,0 % (Tabell I) (Bilaga II). 

Tabell I. Sammanställning av inom-serie-imprecision för 
analysparametern Hypo-He med medelvärde, SD och CV för 
kontroll L1 och kontroll L2. 

Kontroll L1 Kontroll L2

Medelvärde, % 1,2 0,5

Standardavvikelse 0,1 0,0 

CV, % 4,5 0,0

Total-serie-imprecision

Total-serie-imprecisionen för analysen Hypo-He (XN-1000) på kontroll L1 
resulterade i ett medelvärde på 1,2 %, SD ± 0,1 och CV 8,6 % (Tabell II) (Bilaga 
III). 

Total-serie-imprecisionen för analysen Hypo-He (XN-1000) på kontroll L2 
resulterade i ett medelvärde på 0,5 %, SD ± 0,1 och CV 9,5 % (Tabell II) (Bilaga 
III). 

Tabell II. Sammanställning av total-serie-imprecision för 
analysparametern Hypo-He med medelvärde, SD och CV för 
kontroll L1 och kontroll L2. 

Kontroll L1 Kontroll L2

Medelvärde, % 1,2 0,5

Standardavvikelse 0,1 0,1

CV, % 8,6 9,5
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DISKUSSION

Syftet med detta arbete var att jämföra markörer för funktionellt järnstatus och 
utvärdera om analysen HYPO på Advia 2120 (Siemens) kan ersättas med Hypo-He

på XN-1000 (Sysmex). 

Graden av linjärt samband mellan HYPO (Advia 2120) och Hypo-He (XN-1000)
visades med Pearssons korrelationkoefficient (r) som i detta arbete låg mellan 0,7185 
och 0,8081. Då analysresultaten var kraftigt positivt snedfördelade (medelvärde > 
medianvärde) uppvisades den högsta korrelationen när analysresultaten 
logaritmerades och en mer homogen datasamling erhölls (21). Dessa värden på 
korrelationskoefficienten kan anses visa en måttligt stark korrelation (0,6 - 0,8) (22).
Determinationskoefficienten låg mellan 52 % och 65 % och visade hur stor del av 
variationen av värdet på Hypo-He som kunde förklaras med variation i HYPO. Detta 
kan även uttryckas som att när en individs HYPO-värde är känt kommer i Hypo-He-
värdet variera med mellan 48 % och 35 % beroende på okända faktorer, dvs på andra 
anledningar än variation i HYPO-värde (20). Då cirka 40 % av proverna innehöll en 
normal andel hypokroma erytrocyter (HYPO < 2,5 %) och endast fem prover hade 
HYPO > 10 % är det svårt att uttala sig om korrelationen på högre nivåer av 
hypokroma erytrocyter.

En förklaring till att analysresultaten inte fullt samvarierar kan vara att de olika 
analysmetoderna definierar en hypokrom erytrocyt på olika sätt. HYPO använder 
koncentrationen hemoglobin vilket gör att denna parameter beror på cellvolymen 
medan Hypo-He använder mängd hemoglobin vilket gör att den parametern är 
oberoende av cellvolym. För den etablerade analysparametern HYPO anges
referensvärdet 2,5 %, vilket innebär att det är normalt med en andel hypokroma 
erytocyter under 2,5 % (12, 15). De hypokroma erytrocyterna motsvarar den andel 
erytrocyter som har en hemoglobinkoncentration under 280 g/L eller ett 
hemoglobininnehåll mindre än 26 pg (12). Genom denna information kan den 
erytrocytvolym som ligger till grund för beräkningarna räknas ut till 92,9 fL och ett 
övre värde (kallat HYPER på Advia) motsvarande 410 g/L beräknas till 38 pg. Ett 
normalprov med en normalfördelad population erytrocyter har då ett 
hemoglobininnehåll mellan 26 pg och 38 pg och medelcellhemoglobin på 32 pg i 
analysparametern HYPO (fig. 4). För analysparametern Hypo-He anges att ett 
normalprov med en normalfördelad population erytrocyter har ett 
hemoglobininnehåll mellan 17 pg och 49 pg (gräns för Hyper-He på Sysmex) och ett 
medelhemoglobininnehåll på 33 pg. Det faktum att de båda analysparametrarna har 
stor variation i det intervall som definierar normala erytrocyter samt att intervallen är 
något förskjutna i förhållande till varandra kan göra det svårt att jämföra de båda 
metoderna och det kan konstateras att det inte är helt enkelt att översätta andelen 
hypokroma erytrocyter från HYPO till Hypo-He. 
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Figur 4. En normal erytrocyt enligt HYPO (Advia 2120) har ett hemoglobininnehåll mellan
26-38 pg (övre kurvan) medan en hypokrom erytrocyt har ett hemoglobininnehåll under 26 
pg (HYPO). En normal erytrocyt enligt Hypo-He (XN-1000) har ett hemoglobininnehåll 
mellan 17-49 pg (nedre kurvan) medan en hypokrom erytrocyt har ett hemoglobininnehåll 
under 17 pg (Hypo-He). Det streckade området utgör den andel av erytrocyterna som 
definieras som hypokroma med HYPO, men som definieras som normala med Hypo-He.

En annan förklaring till att det skiljer i resultat kan vara att tiden mellan provtagning 
och analys påverkar analysresultatet. HYPO bör analyseras inom två timmar då 
längre förvaring kan leda till att erytrocyterna svullnar upp (koncentrationen 
hemoglobin minskar) vilket kan ge falskt för hög nivå av hypokroma erytrocyter 
(15). Analysen Hypo-He bör också utföras inom två timmar då längre förvaring 
tvärtom kan ge falskt för låg nivå av andelen hypokroma erytrocyter (23). Vid 
preanalytiska fel såsom felaktigt angiven provtagningstid kan analys mer än två 
timmar efter provtagning ske. Detta skulle kunna bidra till en ökad skillnad mellan 
analyserna, då andelen hypokroma erytrocyter med HYPO överskattas medan andel 
med Hypo-He underskattas (23). 

Dock motsvaras ett stigande HYPO-värde sannolikt av ett stigande Hypo-He-värde. 
Om ekvationen, y = 0,1686x + 0,0101, från korrelationsstudien i detta arbete används 
kan hypotetiska värden för när andelen hypokroma erytrocyter ses som normalt
(motsvarande HYPO < 2,5 %) och värden som indikerar definitiv funktionell 
järnbrist (HYPO > 10 %) räknas ut. Hypo-He < 0,4 % (0,4 % med logaritmerade 
värden) skulle då utgöra normalgräns och 1,7 % ( 1,3 % med logaritmerade värden) 
en gräns mot funktionell järnbrist. I en studie konstaterades att Hypo-He är en känslig
parameter för att bedöma otillräckligt hemoglobininnehåll i erytrocyter och i samma 
studie beräknades ett referensintervall för Hypo-He, baserat på analysresultat från 90 
friska individer, ligga mellan 0,0 % – 0,6 % (24). I en studie från Sysmex anges 
däremot ett referensintervall för Hypo-He för friska kvinnor på 0,1 % – 1,1 % 
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hypokroma erytrocyter och för friska män är 0,1 - 0,5 % (25). Skillnaden mellan 
dessa studier är antalet personer som ingår, medelåldern samt skillnad i Hb.
Eventuellt kan den stora skillnaden i Hypo-He intervall för kvinnor bero på att första 
studien anger ett medel-Hb för kvinnor på 149 g/L medan den andra studien anger ett 
Hb-intervall på 119 – 146 g/L. I jämförelse med dessa referensintervall verkar ett 
värde på Hypo-He < 0,4 % som en gräns till ett normalvärde och som motsvarighet 
till HYPO < 2,5 % vara något lågt.

Ovan uträknade värden för Hypo-He på 1,3 % och 1,7 % skulle i detta arbete kunna 
utgöra en gräns mot funktionell järnbrist och som motsvarar HYPO > 10 %. I en 
studie på kroniskt njursjuka patienter anges en cut-off-gräns på 1,8 % och att värden 
över gränsen skulle indikera begränsad erytropoes. Denna cut-off-gräns definieras av 
ett hemoglobininnehåll i retikulocyterna < 29 pg (24). Ett hemoglobininnehåll i 
retikulocyter (CHr på Advia 120) < 29 pg indikerar funktionell järnbrist även enligt 
en annan studie (12). Däremot kan det tyckas konstigt att jämföra retikulocyter med 
erytrocyter då erytrocyterna speglar tillgången till järnförråden under de senaste 
månaderna medan retikulocyterna ger en bild av tillgången till järnförråden under de 
senaste två dagarna (24, 26). 

När cut-off-gränser på 1,8 % för Hypo-He (från studien på kroniskt njursjuka 
patienter) och 10 % för HYPO används som indikator för funktionell järnbrist i detta 
arbete och HYPO får utgöra referensanalys (etablerad metod) blir den diagnostiska 
sensitiviteten 80 % och den diagnostiska specificiteten för Hypo-He 97 %.
Diagnostisk sensitivitet visar andelen patienter med en sjukdom som blir korrekt 
diagnostiserade med ett test medan diagnostisk specificitet visar andelen friska som 
blir korrekt klassificerade som friska med samma test (27).

I en annan studie anges cut-off-gränsen för funktionell järnbrist till HYPO > 5,8 %
och Hypo-He > 2,7 %. Studien var gjord på 69 dialyspatienter som behandlades med 
ESL vilket gör att studien kan ses som relevant då patientgruppen kan antas likna
patientgruppen i detta arbete. I studien valdes ett flertal patienter bort såsom de med 
inflammation, infektion, malignitet eller hemoglobinopati eller de som krävde 
blodtransfusion. Patienterna slutade också med den intervenösa järnbehandlingen 3 
veckor innan studien startade (23). Man konstaterade i studien att skillnaden mellan 
HYPO och Hypo-He ökade ju högre värdet på HYPO var och regressionen beskrevs 
med en polynomekvation av andra graden (y = 0,2016 + 0.3981x + 0.00356x2) till 
skillnad från den linjära ekvation som använts i detta arbete (23).

Om föreslagna cut-off-gränser, Hypo-He > 2,7 % och HYPO > 5,8 %, används som 
indikatorer för funktionell järnbrist i detta arbete och HYPO även här får utgöra 
referensanalys blir den diagnostiska sensitiviteten 30 % och den diagnostiska 
specificiteten 100 % för Hypo-He. Den diagnostiska sensitiviteten och specificiteten 
uppges i studien vara 34 % respektive 87 % vid dessa cut-off-gänser vilket gör 
resultaten från studien och detta arbete jämförbara (23). Om dessa cut-off-gränser 
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skall användas måste dock en avvägning göras om vad som är viktigast, hög 
sensitivitet eller hög specificitet. Om sensitiviteten skall ökas, genom ändrade cut-
off-gränser, kommer specificiteten att minska d.v.s. risken blir större att någon som 
är frisk klassas som sjuk (23). Då uppstår frågan om vilket som är mest allvarligt, att 
någon som har funktionell järnbrist inte behandlas med järn eller att någon som inte 
har funktionell järnbrist behandlas med järn. Vid funktionell järnbrist måste ofta 
patienten behandlas med intravenöst järn vilket är förknippat med risker på kort och 
lång sikt som t.ex. anafylaktisk chock (livshotande allergisk reaktion), förgiftning, 
ökad risk för infektioner eller organskada (12, 23). Å andra sidan påverkar en anemi 
flera organsystem i kroppen, den försämrar den fysiska prestationsförmågan och ökar 
risken för hjärtproblem (9).

Ett av problemen med att göra jämförelse endast mellan resultat från två 
analysparametrar är att klinisk information om patienterna saknas. Den enda 
information som fanns att tillgå var att analysen HYPO på Advia var beställt 
troligtvis i syfte att bedöma eventuell funktionell järnbrist. Genom studier kan det 
konstateras att andelen hypokroma erytrocyter skiljer sig mycket mellan olika 
grupper. I en utökande studie till den där Hypo-He > 1,8 % ansågs indikera begränsad 
erytropoes angavs Hypo-He > 3,6 % utgöra gränsen för järnbrist hos patienter med 
anemi och inflammation (24, 28). Det konstateras även att noggrann tolkning av 
resultaten krävs tillsammans med tolkning av andra analysresultat för att de små 
hematologiska förändringar som kan förekomma vid en störd erytropoes skall 
uppmärksammas (24). Då rekommenderade Hb-värden att sträva efter hos kroniskt 
njursjuka som får dialys och behandlas med ELS är mellan 110-120 g/L kan det 
förmodas att flertalet patienter i detta arbete är relativt välbehandlade och har en 
adekvat nivå av funktionellt järn (Bilaga I) (29). 

Inom-serie-imprecisionen för Hypo-He resulterade i ett CV på 0 % för L2 och CV på 
4,5 % för L1. Då Hypo-He är en forskningsanalys som inte ingår som en ordinarie 
parameter i kontrollerna L2 och L1 finns inga specifikationer att tillgå. Inom-serien 
uppvisar sina högsta värden i början och i slutet av serien vilket kan vara ett tecken 
på att det inte sker någon smitta mellan proven (3). 

Total-serie-imprecisionen för både L1 och L2 uppvisar ett CV på mellan 8,6 % – 9,5 
% vilket kan betyda att precisionen i analysen Hypo-He minskar över tid kanske 
beroende på en begränsad hållbarhet hos kontrollerna för just den parametern. Total-
serien visar dessutom på något ökande värden för både L2 och den L1 från och med 
dag tre vilket kan tyda på detsamma. Mätosäkerheten bör för en analys inte vara mer 
än hälften av den biologiska variationen av analyten (3). Då inga data återfunnits 
som visar den biologiska variationen hos hypokroma erytrocyter är det svårt att 
bedöma om mätosäkerheten för Hypo-He är rimlig. Det kan dock konstateras att ett 
CV på 4,5 % står i paritet med önskvärt CV för MCH (5,2 %) och MCV (4,85 %) 
(30).  
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Ekonomiskt sett borde Hypo-He kunna vara en intressant analys att använda i 
rutindiagnostik eftersom den redan ingår i den panel av blodstatusparametrar som 
analyseras på de flesta hematologiprover. Den begränsade hållbarheten för proverna 
som skall analyseras med Hypo-He gör den dock mindre intressant och mindre 
tillgänglig för beställare utanför sjukhuset.

Slutsats

Syftet med detta arbete var att jämföra markörer för funktionellt järnstatus och att 
utreda om Hypo-He (XN-1000) kan ersätta HYPO (Advia 2120). Korrelationen 
mellan analyserna var måttligt stark, dock fördelade sig flertalet av analysresultaten 
inom det lägre området och det fanns ingen klinisk information att tillgå om 
patientgruppen. För att kunna avgöra om Hypo-He kan ersätta HYPO som indikator 
på funktionell järnbrist krävs kompletterande studier på välkaraktäriserade 
patientprover med varierande analysvärden för HYPO inklusive värden överstigande 
10 %.
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BILAGOR

Bilaga I. Analysresultat av Hypo-He (XN-1000 (Sysmex)) och HYPO (Advia 
2120 (Siemens))

Tabell I. Analysvärden för 44 patientprover sorterade efter värdet på 
Hypo-He i fallande skala. Hypo-He är analyserat på XN-1000 och
HYPO och Hb är analyserat på Advia 2120. 

XN-1000 (Sysmex) Advia 2120 (Siemens)
Prov Hypo-He % HYPO, % Hb, g/L
1 8,6 19,1 104
2 4,5 17,0 89
3 3,2 24, 101
4 2,6 26,0 119
5 1,8 5,1 102
6 1,3 9,5 128
7 1,2 8,0 100
8 1,2 6,6 107
9 0,9 19,2 119
10 0,9 9,8 112
11 0,9 7,4 137
12 0,9 3,3 112
13 0,8 5,6 139
14 0,8 3,2 125
15 0,7 3,0 104
16 0,7 1,8 102
17 0,7 2,3 113
18 0,6 2,7 89
19 0,6 4,3 120
20 0,5 3,8 128
21 0,5 1,8 119
22 0,5 4,5 121
23 0,4 4,6 127
24 0,4 3,5 127
25 0,4 1,5 106
26 0,4 2,8 135
27 0,4 1,1 116
28 0,3 2,3 116
29 0,3 2,4 110
30 0,3 1,7 108
31 0,3 4,4 125
32 0,3 2,6 99
33 0,2 1,9 122
34 0,2 1,0 114
35 0,2 0,8 129
36 0,2 0,5 100
37 0,2 1,6 106
38 0,2 2,8 125
39 0,2 1,2 134
40 0,2 1,1 143
41 0,1 1,7 125
42 0,1 0,9 119
43 0,1 4,8 114
44 0,1 0,8 114



Bilaga II. Analysresultat av Hypo-He på XN-1000 (Sysmex) för inom-serie-
imprecision

Tabell I. Analysresultat av Hypo-He för inom-
serie-imprecision. Analysvärden för kontroll L1 
och kontroll L2 analyserade 20 gånger i följd
samt uträknade värden för medelvärde (MV), 
SD och CV.

Mätning Kontroll L1, % Kontroll L2, %
1 1,30 0,5
2 1,30 0,5
3 1,20 0,5
4 1,20 0,5
5 1,20 0,5
6 1,20 0,5
7 1,20 0,5
8 1,10 0,5
9 1,20 0,5
10 1,20 0,5
11 1,20 0,5
12 1,20 0,5
13 1,20 0,5
14 1,20 0,5
15 1,30 0,5
16 1,20 0,5
17 1,20 0,5
18 1,30 0,5
19 1,30 0,5
20 1,30 0,5

Kontroll L1 Kontroll L2
MV, % 1,2 (1,23) 0,5
SD 0,1 (0,06 ) 0,0 
CV, % 4,5 (4,49) 0,0



Bilaga III. Analysresultat av Hypo-He (XN-1000 (Sysmex)) för total-serie-
imprecision

Tabell I. Analysresultat av Hypo-He för total-serie-imprecision.
Analysvärden för kontroll L1 analyserad sex gånger per dag 
under fem dagar samt uträknade värden för medelvärde (MV), 
SD och CV. 

Mätning Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
Nr. 1, % 1,2 1,0 1,3 1,2 1,2
Nr. 2, % 1,1 1,0 1,2 1,3 1,2
Nr. 3, % 1,2 1,0 1,3 1,3 1,1
Nr. 4, % 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2
Nr. 5, % 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3
Nr. 6, % 1,1 1,3 1,3 1,1 1,3

MV, % 1,12 1,10 1,27 1,22 1,22
SD 0,08 0,13 0,05 0,08 0,08
CV, % 6,74 11,50 4,08 6,19 6,19

MV total, % 1,18

SD total 0,10

CV total, % 8,62

Tabell II. Analysresultat av Hypo-He för total-serie-imprecision.
Analysvärden för kontroll L2 analyserad sex gånger per dag 
under fem dagar samt uträknade värden för medelvärde (MV), 
SD och CV. 

Mätning Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
Nr. 1, % 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5
Nr. 2, % 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5
Nr. 3, % 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6
Nr. 4, % 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Nr. 5, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Nr. 6, % 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

MV, % 0,47 0,45 0,48 0,50 0,52
SD 0,05 0,05 0,04 0,00 0,04
CV, % 11,07 12,17 8,45 0,00 7,90

MV total, % 0,48

SD total 0,05

CV total, % 9,54
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