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SAMMANFATTNING 
Leukocyter, vita blodkroppar, utgör en del av kroppens immunförsvar. De utmognar från 
hematopoetiska stamceller i benmärgen. Leukocyterna kan delas in i neutrofila 
granulocyter, lymfocyter, monocyter, eosinofila granulocyter och basofila granulocyter. 
För att bestämma antalet leukocyter i blodet analyseras leukocytpartikelkoncentration (B-
LPK) med cellräknare. Om B-LPK är förhöjt eller sänkt utförs en differentialräkning av 
leukocyter (B-Diff) för att se i vilket cellsystem förändring föreligger. Den manuella 
analysen utförs på perifera blodutstryk färgade med cytokemisk färg, May-Grünwald 
Giemsa. Utstryket granskas i ett automatiskt mikroskopiskt system som räknar, 
fotograferar och förklassificerar leukocyter efter deras utseende. DiffMaster Octavia och 
CellaVision DM1200 är två varianter av ett sådant instrument från samma tillverkare 
(CellaVision AB, Lund, Sverige). Syftet med studien var att utföra en metodjämförelse 
mellan dessa instrument genom analys av 60 patientprov bestående av venöst blod taget i 
EDTA-rör. Proven samlades in slumpmässigt från patienter (32 män och 28 kvinnor) 
mellan 19-95 år. Resultaten visade enligt tvåsidigt parat t-test ingen signifikant skillnad 
avseende differentialräkning av neutrofila granulocyter, lymfocyter och monocyter. 
Korrelationen var 0,95, 0,91 respektive 0,68. Det fanns dock en signifikant skillnad mellan 
instrumenten avseende differentialräkning av eosinofila- och basofila granulocyter, 
korrelationen var 0,91 respektive 0,20. När endast 200 celler räknas kan ett resultat på 2 % 
skilja upp till 1-5 %. Därför blir skillnader på leukocyttyper som utgör enstaka procent i 
blodet normalt mycket stora. Metodjämförelsen visade att båda instrumenten ger samma 
resultat och anses därför likvärdiga vid analys av manuell B-Diff. 
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ABSTRACT 
Leukocytes, white blood cells, are cells of the immune system. They are produced and 
derived from hematopoietic stem cells in the bone marrow. Leukocytes can be divided into 
neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils. To determine the 
numbers of leukocytes in blood the leukocyte particle concentration (B-LPK) can be 
analyzed by cell counters. When B-LPK is elevated or lowered a differential count of 
leukocytes (B-Diff) is performed to see in which cell systems the change exists. The 
manual analysis involves peripheral blood smears stained with a cytochemical color, May-
Grünwald Giemsa. The smear examined in an automatic microscopically system that 
counts, photographs and pre-classify leukocytes by its appearance. DiffMaster Octavia and 
CellaVision DM1200 are two variants of such instruments from the same manufacturer 
(CellaVision AB, Lund, Sweden). The aim of the study was to do a comparison between 
these instruments by analyzing 60 samples consisting venous blood in EDTA-tubes. The 
samples were collected randomly from patients (32 men and 28 women) between 19-95 
years old. The results from two-sided paired t-test showed no significant difference 
between the differential count of neutrophils, lymphocytes and monocytes. The correlation 
was 0,95, 0,91 and 0,68. However, there was a significant difference between the 
instruments differential count of eosinophils and basophils, the correlation was 0,91 and 
0,20. When counting only 200 cells a profit of 2 % distinguish up to 1-5 %. Abnormalities 
in leukocytes which represents only a few percent in blood can therefore be very large. 
Method comparison showed that both instruments give the same results and are considered 
equivalent in analysis of manual B-Diff.



  
 

 

FÖRKORTNINGAR 
 
 
HSC hematopoetisk stamcell 
CMP common myeloid progenitor (gemensam myeloisk progenitor) 
CLP common lymphoid progenitor (gemensam lymfatisk progenitor) 
GMP granulocyt/monocyt progenitor 
B-cell benmärgsderiverad lymfocyt 
T-cell tymusderiverad lymfocyt 
NK-cell natural killer cell (lymfocyt) 
KML kronisk myeloisk leukemi 
AML akut myeloisk leukemi 
APL akut promyelocytleukemi 
MDS myelodysplastiskt syndrom 
KLL kronisk lymfatisk leukemi 
ALL akut lymfatisk leukemi 
HCL hårcellsleukemi 
B-LPK leukocytpartikelkoncentration i venöst blod 
EDTA ethylenediaminetetra acetic acid (antikoagulantia) 
B-Diff differentialräkning av leukocyter i venöst blod 
MGG May-Grünwald Giemsa 
Stav stavkärnig granulocyt 
Seg segmentkärnig granulocyt 
Neu neutrofil granulocyt 
Lymf lymfocyt 
Mono monocyt 
Eos eosinofil granulocyt 
Baso basofil granulocyt 
WBC white blood cells 
Non-WBC icke vita blodkroppar, övriga blodceller 
SD standardavvikelse  
CV variationskoefficient 
R2 determinationskoefficient 
R korrelationskoefficient 
H0 nollhypotes 
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INTRODUKTION 
 
 
Leukocyter 
 
 
Leukocyter, vita blodkroppar, utgör en del av kroppens immunförsvar. De utmognar 
från hematopoetiska stamceller (HSC) som finns i benmärgen (1). HSC ger upphov till 
myeloiska respektive lymfatiska progenitorceller (CMP och CLP) som i sin tur 
utvecklar leukocyters olika poeser och mognadsstadier i form av prekursorceller (figur 
1). Hematopoetiska stamceller (HSC) har stor självförnyelseförmåga men är ofta 
vilande i cellcykeln (G0-fas). Progenitorceller har begränsad självförnyelseförmåga och 
prekursorceller saknar helt denna förmåga. Progenitorceller och prekursorceller är 
däremot aktiva i cellcykeln (G1- S- G2- och M-fas) eftersom de prolifererar och 
differentierar för att bli mogna leukocyter. Bildning av blodceller är en komplex process 
som regleras av transkriptionsfaktorer och cytokiner (tillväxtfaktorer). 
Transkriptionsfaktorer styr stamcellers och progenitorcellers utmognad medan cytokiner 
stimulerar vidare delning av mognadsstadier i poeserna (monocytopoesen, 
myelocytopoesen samt lymfocytopoesen) (1, 2). 
 
 

 
Figur 1. Schematisk bild över hur leukocyter utmognar från hematopoetiska stamceller 
(HSC) och myeloiska (CMP), granulocyt/monocyt (GMP) samt lymfatiska (CLP) 
progenitorceller. Prekursorceller utgörs av alla mognadsstadier innan en mogen leukocyttyp. 
Bilden är modifierad från Diggs (2). 
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Granulocyter 
 
 
Granulocyter har sitt ursprung i CMP och har samma progenitor som monocyter, 
granulocyt/monocyt progenitor (GMP) (1). Mogna blodceller delas upp i neutrofila-, 
eosinofila- samt basofila granulocyter och har olika funktion i immunförsvaret. 
Neutrofila granulocyter är den vanligaste typen av granulocyter. Deras uppgift är att 
vandra ut i vävnader för att fagocytera främmande mikroorganismer eller förstöra dem 
med enzymer som finns i granula (3, 4). I kroppen delas de upp i en cirkulerande pool i 
blodbanan (som mäts vid analys) och en marginalpool längs venolernas kärlväggar. 
Distribueringen kan snabbt variera då de rekryteras vid behov, exempelvis under fysisk 
eller psykisk ansträngning (5). De ökar i blodet vid bl.a. bakteriella infektioner. 
Eosinofila granulocyter verkar på samma sätt som neutrofila granulocyter, med 
fagocytos och utsläpp av enzymer för nedbrytning av främmande mikroorganismer (3, 
4). De ökar i blodet vid bl.a. parasitinfektioner, allergiska reaktioner och astma. Basofila 
granulocyter vandrar ut i vävnader och agerar mot främmande mikroorganismer genom 
utsläpp av histamin, cytokiner och enzymer som finns i granula. De ökar i blodet vid 
bl.a. allergiska reaktioner och astma (3, 4). Tillsammans med eosinofila granulocyter 
utgör de en reservpool i benmärgen (6). 
 
 
Monocyter 
 
 
Monocyter har sitt ursprung i CMP och har samma progenitor som granulocyter, GMP 
(1). När de vandrar ut i vävnader kallas de makrofager och har uppgifterna att 
fagocytera främmande mikroorganismer, eliminera skadade kroppsegna celler samt 
aktivera lymfocyter genom antigenpresentation (3, 4). De är först på plats vid 
vävnadsskada och sätter igång den inflammatoriska processen genom att utsöndra 
cytokiner som reglerar fortsatt hematopoes (6). Makrofager sänder även ut signaler som 
stimulerar migration av neutrofila granulocyter (7). Monocyter ökar i blodet vid bl.a. 
kroniska inflammatoriska tillstånd och maligna sjukdomar (3, 4). 
 
 
Lymfocyter 
 
 
Lymfocyter har sitt ursprung i CLP och progenitorcellerna Pro-B, Pro-T eller Pro-NK 
som ger upphov till olika typer av lymfocyter (1). Utmognad i benmärg och mjälte 
utvecklar B-celler (benmärgsderiverade lymfocyter) medan utmognad i tymus utvecklar 
T-celler (tymusderiverade lymfocyter). Majoriteten av lymfocyter i blodet utgörs av T-
celler. T-celler kan bl.a. delas in i T-hjälparceller och cytotoxiska T-celler. De vandrar 
ut i vävnader, känner igen olika antigenpresenterande celler och agerar därefter. T-
hjälparceller aktiverar andra T-celler och makrofager. Cytotoxiska T-celler dödar 
infekterade celler. B-celler vandrar ut i vävnader och ger upphov till långlivade 
minnesceller och plasmaceller, som producerar antikroppar (3, 4). De står för kroppens 
immunologiska minne och lär sig känna igen främmande mikroorganismer som 
kommer in i kroppen (8). NK-celler (natural killers) vandrar ut i vävnader och dödar 
tumörceller eller celler som angripits av virus. Lymfocyter ökar i blodet vid bl.a. 
virusinfektioner och leukemi (3, 4). 
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Störning i leukocytbildning 
 
 
Infektiösa tillstånd 
 
 
Neutrofila granulocyter ökar i blodet framförallt vid bakteriella infektioner (1, 3). I 
benmärgen ökar då produktion av stavkärniga respektive segmentkärniga neutrofila 
granulocyter som snabbt tar sig ut i blodet. Detta tillstånd kallas vänsterförskjutning (3). 
En leukemoid reaktion med ökat antal neutrofila granulocyter och omoget inslag i blod 
ses vid svåra infektioner som sepsis (3). En leukoerytroblastisk blodbild med 
erytroblaster, ökat antal neutrofila granulocyter och omoget inslag i blod kan ses vid 
metastaser eller andra sjukdomar i benmärgen (3). 
Lymfocyter ökar i blodet framförallt vid virusinfektioner (1, 3). Nyproduktion sker i 
lymfatiska organ men även i vävnad i samband med infektion. Nybildade lymfocyter 
har kort livslängd till skillnad från minnesceller som lever i många år (3). Aktiverade 
lymfocyter kan förekomma vid bl.a. mononukleos (körtelfeber) och kännetecknas då av 
variantlymfocyter med oregelbunden kärna, nukleoler och ökad mängd cytoplasma (3). 
 
 
Myeloiska sjukdomar 
 
 
Störningar i myeloiska poeser kan leda till sjukdomar som t.ex. kronisk myeloisk 
leukemi (KML), akut myeloisk leukemi (AML), akut promyelocytleukemi (APL) eller 
myelodysplastiska syndrom (MDS). KML drabbar oftast personer vid 60 års ålder och 
är vanligare hos män. Sjukdomen karaktäriseras av att hela granulocytopoesen finns 
representerad i blodet. Den så kallade Philadelphiakromosomen är en translokation 
mellan kromosom 9 och 22 som finns i alla KML-celler och innebär att sjukdomen 
startar i en tidig hematopoetisk cell (1, 9). AML förekommer i alla åldrar men drabbar 
oftast personer vid 70 års ålder. Sjukdomen karaktäriseras av en ansamling omogna 
myeloiska celler, främst myeloblaster, i benmärg med spridning till blodet. AML beror 
ofta på större kromosomförändringar, t.ex. förluster av hela eller delar av kromosom 5 
och 7 (1, 9). APL drabbar oftast personer vid 50 års ålder och är en undergrupp till 
AML. Sjukdomen karaktäriseras av ett stopp i granulocytopoesens differentiering på 
promyelocytstadiet. APL beror på en translokation mellan kromosom 15 och 17 (1). 
MDS drabbar oftast personer vid 70 års ålder och karaktäriseras av en klonal expansion 
sjuka myeloiska stamceller i benmärg som kan spridas till blodet. Sjukdomen medför 
ökad risk för AML och beror på genmutation eller förändring i DNA-metylering (1).  
 
 
Lymfatiska sjukdomar 
 
 
Störningar i lymfatiska poeser kan leda till sjukdomar som t.ex. kronisk lymfatisk 
leukemi (KLL), akut lymfatisk leukemi (ALL), hårcellsleukemi (HCL) eller olika typer 
av lymfom. KLL är den vanligaste leukemiformen och drabbar oftast personer vid 70 
års ålder. Sjukdomen karaktäriseras av en klonal ansamling små lymfocyter (B-celler) i 
blodet. KLL beror ofta på en deletion i kromosom 13 som leder till hämmande av en 
viktig transkriptionsfaktor verksam i immunförsvaret (1, 9). ALL drabbar oftast barn 
och karaktäriseras av en klonal expansion lymfatiska blaster i benmärg med spridning 
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till blodet. Sjukdomen beror på olika genetiska förändringar som finns redan vid födsel 
men kräver ytterligare genetiska händelser för att kunna utvecklas (1, 9). HCL 
karaktäriseras av stora klonala lymfocyter (B-celler) med hårlika cytoplasmautskott i 
blod och benmärg. De uttrycker en speciell receptor vars funktion är okänd och som inte 
finns på friska B-celler (1). Sjukdomen beror på en mutation i BRAF-genen (10). 
Lymfom är ett samlingsnamn för flera sjukdomar med tumörer i lymfoida organ och 
vävnad. De kan delas in i tre undergrupper: lågmaligna, högmaligna och Hodgkins 
lymfom. Lågmaligna lymfom som KLL och HCL har stillsam tillväxt och karaktäriseras 
av små vilande tumörceller. Högmaligna lymfom som B-cellslymfom och T-
cellslymfom har aggressiv tillväxt och karaktäriseras av stora aktiva tumörceller. Både 
låg- och högmaligna lymfom ses som kraftig lymfocytos i benmärg och blod (1, 10). 
Hodgkins sjukdom är ett ovanligt lymfom som vid insjuknande oftast drabbar unga 
personer. Den låga debutåldern gör att Hodgkins lymfom är en av de vanligaste 
maligniteterna hos barn och unga vuxna. Sjukdomen karaktäriseras av benigna 
inflammatoriska celler som liknar cellerna vid mononukleos men även maligna 
Hodgkin- och Reed-Sternberg-celler. De är stora maligna celler med flera kärnor 
framförallt förekommande i tumören som ofta påträffas i en lymfkörtel. Sjukdomen kan 
därför inte diagnostiseras med differentialräkning av leukocyter men med 
flödescytometrisk immunfenotypning. Det innebär att cellerna detekteras med 
fluorescensinmärkta antikroppar mot kända antigen som finns i cellmembranet. Olika 
celler uttrycker olika antigen och kan på så sätt identifieras (1). 
 
 
Analys av leukocyter 
 
 
Analys av leukocyter kan ge viktig information om en patient eftersom antalet minskar 
eller ökar i blodet till följd av flera orsaker. Ett lågt antal ses vid bl.a. B12- eller 
folatbrist, benmärgsskada och påverkan av vissa läkemedel. En lätt ökning ses vid stress 
och regelbunden rökning. En måttlig ökning ses vid inflammatoriska tillstånd och 
myeloproliferativa blodsjukdomar medan en kraftig ökning kan ses vid leukemi (3). 
 
 
Leukocytpartikelkoncentration (B-LPK) 
 
 
Leukocytpartikelkoncentration (B-LPK) är en vanlig analys som utförs på venöst blod 
taget i rör med tillsats av EDTA (ethylenediaminetetra acetic acid). Analysen ger 
information om blodets koncentration av vita blodkroppar och utförs med cellräknare. 
Genom att analysera B-LPK erhålls information om patientens allmäntillstånd. Det är 
ett screeningtest och analys för uppföljning av sjukdomsförlopp. Referensintervallet är 
3,5 – 8,8 x 109 leukocyter/liter (3). Interferenser kan uppstå om provet tas i samband 
med kroppsansträngning eller måltid, då fler leukocyter släpps ut från marginalpoolen 
till den cirkulerande poolen i blodbanan. Även förekomst av erytroblaster (omogna röda 
blodkroppar) kan ge ett falskt för högt värde, då de enligt analysinstrumenten liknar 
lymfocyter. Andra felkällor kan bero på att provet inte är rumstempererat eller att det 
innehåller koagel (3, 11). 
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Differentialräkning av leukocyter (B-Diff) 
 
 
Om B-LPK är förhöjt eller sänkt bör en differentialräkning av leukocyter (B-Diff) 
utföras för att utröna i vilket cellsystem förändring föreligger. Det är en vanlig analys 
som utförs dagligen på venöst blod taget i EDTA-rör inom åtta timmar efter 
provtagning. Analysen utförs normalt med cellräknare som räknar och differentierar 
tusentals celler (3, 12). Metoden bygger på att celler, en och en, flödar förbi en ljuskälla. 
Beroende på deras storlek och innehåll ger de upphov till olika mycket ljusspridning. 
Den låga vinkeln av ljusspridning (forward scatter) som detekteras ger information om 
cellens storlek och den höga vinkeln av ljusspridning (side scatter) ger information om 
granulering samt kärnkonfiguration. På så sätt kan cellräknare kvantifiera och 
differentiera leukocyter (1). Då dagens cellräknare inte har kapacitet att identifiera celler 
som avviker morfologiskt från sitt normala utseende varnar en larmfunktion om detta 
(13). Det kan bero på förekomst av omogna celler eller variantlymfocyter och medför 
att en manuell B-Diff ska analyseras (14). Då görs ett blodutstryk på objektglas. 
Utstryket bör utföras inom fyra timmar efter provtagning för att undvika åldrande och 
EDTA-påverkan av celler (13). För att cellerna ska kunna studeras en och en stryks 
blodfilmen ut gradvis så att den övergår till ett tunt lager, så kallat monolayer, på 
objektglaset. Utstryket färgas med May-Grünwald Giemsa (MGG) och analyseras 
därefter i mikroskop med hjälp av ett automatiserat cell-lokaliseringsinstrument. 
Cellerna granskas i 100x förstoring med olja, 200 leukocyter räknas och varje 
leukocyttyp får ett procentuellt värde (13, 14). Referensvärden vid maskinell respektive 
manuell differentialräkning av leukocyter ses i tabell I. 
 
 
Tabell I. Referensintervaller för olika leukocyttyper vid maskinell (x 109/L) 
respektive manuell (%) differentialräkning av leukocyter (B-Diff) enligt Laurell (3). 

Leukocyttyp Referensintervall (x 109/L) Referensintervall (%) 

Neu (stav) 0 - 0,5 < 2 

Neu (seg) 1,7 - 7,5 50 - 70 

Lymf 1,1 - 4,8 20 - 40 

Mono 0,1 - 1,0 5 - 8 

Eos 0 - 0,6 < 3 

Baso 0 - 0,2 < 1 
 
 
Cytokemisk färgning av blodceller 
 
 
För att manuellt kunna studera och kvantifiera celler i blodet färgas utstryket med 
cytokemisk färg, t.ex. May-Grünwald Giemsa (MGG). Cellers kärna respektive 
cytoplasma färgas olika beroende på deras kemiska egenskaper (14, 15). Det första 
steget i infärgning utgörs av May-Grünwald (eosin-metylenblå) som färgar strukturer i 
cytoplasma. Färgen innehåller metanol som dehydrerar celler och fixerar dem till 
objektglaset. Detta krävs för att undvika morfologiska förändringar (16). Nästa steg är 
en tvätt med pH-optimerad natrium-kaliumfosfatbuffert. Infärgningen är beroende av 
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pH runt 6,8 för att cellkomponenter ska framträda (17). Nästa steg är färgning med 
Giemsa (azur-eosin-metylenblå) som färgar strukturer i cellkärna (16). Cytoplasma 
färgas blå eller rosa och cellkärna färgas lila (15). Vid för lågt pH blir cellerna röda till 
färgen (13). 
 
 
Leukocyters morfologi efter infärgning 
 
 
Granulocytopoes 
 
 
Myeloblasten (10-18 µm) är den mest omogna cellen i granulocytopoesen. Den 
kännetecknas som en cell med stor rund eller oval blålila kärna. Kärnstrukturen är slät 
med en till två tydliga nukleoler. Cytoplasman är blåaktig, ofta mörkare färgad i 
ytterkanten och kan innehålla upp till tio granula. Granula ses som små mörka prickar i 
den ljusare cytoplasman (2). Nästa steg är promyelocyten (12-20 µm), en cell med stor 
rund eller oval kärna innehållande nukleoler. Den har mer cytoplasma än myeloblasten 
och innehåller primärgranula som ses som mörka korn i cellen (2). Nästa steg är 
myelocyten (12-18 µm), en cell med rund eller oval kärna med något tätare struktur än 
promyelocytens och utan nukleoler. Den har ofta en ljus uppklarning intill kärnan och 
innehåller sekundärgranula (2). Nästa steg är metamyelocyten (10-18 µm), en cell med 
bönformad kärna och sekundärgranula (2). Därefter kommer den stavkärniga 
granulocyten (10-16 µm) med kärna formad som en hästsko, ljusare cytoplasma och 
sekundärgranula (2). Den sista och mest differentierade granulocyten är den 
segmentkärniga (10-15 µm) med kärna bestående av 3-4 lober, ljusrosa cytoplasma och 
sekundärgranula (2) (figur 2). 
 
 

 
Figur 2. Granulocytopoesens celler och mognadsstadier. Från vänster; myeloblast, promyelocyt, 
myelocyt, metamyelocyt, stavkärnig neutrofil granulocyt och segmentkärnig neutrofil granulocyt. 
Bilderna är tagna i benmärg- respektive blodutstryk av Elin Ölje med kamera (Moticam 580) i 
ljusmikroskop (Olympus BX43) med x100 förstoring, 

 
En eosinofil granulocyt har orange eller rosa granula och en basofil granulocyt har 
mörkblå eller lila (figur 3). Cellers granula färgas olika på grund av deras basiska eller 
sura innehåll (2). 
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Figur 3. Från vänster; segmenterad eosinofil granulocyt och 
segmenterad basofil granulocyt i perifert blodutstryk. 
Bilderna är tagna av Elin Ölje med kamera (Moticam 580) i 
ljusmikroskop (Olympus BX43) med x100 förstoring. 

 
 
Monocytopoes 
 
 
Monoblasten (12-16 µm) är den mest omogna cellen i monocytopoesen. Den har samma 
utseende som myeloblasten och kan därför inte särskiljas morfologiskt (2). Nästa steg är 
promonocyten (12-18 µm) med oregelbunden kärna innehållande synliga nukleoler och 
blågrå cytoplasma (2). Den sista och mest differentierade cellen i monocytopoesen är 
monocyten (12-20 µm) som är den största cellen i blodet (figur 4). Kärnan är lucker, 
oregelbunden och innehåller ofta nukleoler. Cytoplasman är blågrå med rosa inslag och 
vakuoler är vanligt förekommande då blodet tagits i EDTA-rör (2). 
 
 

 
Figur 4. Mogen monocyt i perifert blodutstryk. 
Bilden är tagen av Elin Ölje med kamera 
(Moticam 580) i ljusmikroksop (Olympus 
BX43) med x100 förstoring. 

 
 
Lymfocytopoes 
 
 
Lymfoblasten (8-12 µm) är den mest omogna cellen i lymfocytopoesen. Den har samma 
utseende som myeloblasten och kan därför inte särskiljas morfologiskt (2). Nästa steg är 
prolymfocyten (8-10 µm) som antingen är en Pro-T, Pro-B eller Pro-NK lymfocyt. Den 
differentierar till en mogen lymfocyt som skiljer sig i storlek och utseende beroende på 
vilken lymfocyttyp det är (2). B- och T-lymfocyter är ofta små lymfocyter (7-10 µm) 
har stor mörk kärna, tätt kromatin och osynlig nukleol. NK-lymfocyter är ofta stora 
lymfocyter (9-15 µm) har rikligare ljus cytoplasma, oregelbunden kärna och ett fåtal 
stora granula (figur 5). Plasmacellen är en rund cell med kärnan belägen i cytoplasmans 
ena kant. Cytoplasman är mörkare blå eller lila med en uppklarning intill kärnan (2). 
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Figur 5. Från vänster; liten lymfocyt (B- eller T-lymfocyt), stor 
lymfocyt (NK-lymfocyt) och plasmacell. Bilderna är tagna i blod- 
respektive benmärgsutstryk av Elin Ölje med kamera (Moticam 
580) i ljusmikroskop (Olympus BX43) med x100 förstoring. 

 
 
Analysinstrument 
 
 
Kvantitativ bedömning 
 
 
DiffMaster Octavia är ett automatiskt mikroskopiskt system från början av 2000-talet 
avsedd för in vitro-diagnostik (18). CellaVision DM1200 är en vidareutveckling av 
DiffMaster Octavia från 2009 (17). Instrumenten utgörs av ett mikroskop med 
digitalkamera och systemdator. De lokaliserar WBC (white blod cells) och andra 
celler/objekt i perifera blodutstryk samt fotograferar dem. Bilderna överförs till 
systemdatorn där en förklassificering sker genom jämförelse med ett referensbibliotek 
(17, 18). Detta möjliggör visuell bedömning av en hel cellpopulation istället för att 
granska varje cell enskilt (19). DiffMaster Octavia utför analys på perifert blod medan 
CellaVision DM1200 även erbjuder analys av andra kroppsvätskor som vid patologiska 
tillstånd kan innehålla blodceller, t.ex. cerebrospinalvätska (17, 18).  
DiffMaster Octavia förklassificerar fotograferade celler i 15 klasser, som WBC eller 
non-WBC (övriga identifierade objekt). WBC innefattar klasserna: oidentifierade celler, 
neutrofila granulocyter, lymfocyter, monocyter, eosinofila granulocyter, basofila 
granulocyter, stavkärniga neutrofila granulocyter, metamyelocyter, myelocyter, 
promyelocyter och blaster. Non-WBC innefattar klasserna: erytroblaster, trasiga celler, 
artefakter och jättetrombocyter (18). CellaVision DM1200 förklassificerar fotograferade 
celler i 18 klasser, som WBC eller non-WBC. Utöver klasserna på DiffMaster Octavia 
kan det nyare instrumentet även identifiera variantlymfocyter, plasmaceller och 
trombocytaggregat (17).  
 
 
Användarens uppgift 
 
 
Efter analys granskar en legitimerad biomedicinsk analytiker cellerna och reklassificerar 
de som eventuellt klassats felaktigt. En granskning måste alltid ske innan svaret kan 
lämnas ut till beställare. Celler identifieras då baserat på kärnkonfiguration, granulering 
och storlek. Det kräver en kompentent och erfaren person som är utbildad i användning 
av instrumentet såväl som identifiering av blodceller (17, 18). 
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Kvalitativ bedömning 
 
 
DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 är instrument avsedda för 
differentialräkning av leukocyter. Förutom en kvantitativ uppskattning utförs även en 
kvalitativ bedömning av leukocyter, erytrocyter och trombocyter (17, 18). Neutrofila 
granulocyter kan bedömas som hypo- (< 3 lober) respektive hypersegmenterade (> 5 
lober). Lymfocyter kan ses i variantformer och monocyter kan ses med abnorm 
morfologi, såsom stor kärna och vakuoler. Den kvalitativa bedömningen anges om 
morfologin ses hos mer än 5% av respektive celltyp.  
Bedömning av erytrocyter innebär att deras storlek, form samt innehåll granskas och 
eventuellt kommenteras. Morfologiska avvikelser kan bero på infektioner och 
hematologiska sjukdomar (13). Avseende storleksatypi anges micro- eller macrocytos 
vilket innebär att de är mindre respektive större än normalt (7-9 µm). När erytrocyterna 
är mindre än normalt kan det bero på järnbrist eller talassemi. När erytrocyterna är 
större än normalt kan det bero på B12- eller folatbrist. Anisocytos innebär att 
erytrocyterna är olika stora. Avseende formatypi kan flera olika begrepp anges, t.ex. 
sfärocyter, (förekommer vid hemolytisk anemi eller efter blodtransfusion), teardrop 
celler (förekommer vid myelofibros), sickelceller (förekommer vid sickelcellsanemi) 
och target celler (förekommer vid talassemi) (1). Poikilocytos innebär att erytrocyterna 
har olika former. Avseende innehållsatypi anges hypokromasi eller polykromasi vilket 
har med mängden hemoglobin att göra (13). En uppklarning, större än normalt, ses i 
cellerna vid hypokromasi och innebär minskat hemoglobininnehåll. Olikfärgade 
erytrocyter ses vid polykromasi och innebär varierande hemoglobininnehåll (1). 
Bedömning av trombocyter rör framförallt förekomst av aggregatbildning och 
förekomst av jättetrombocyter men även antalet celler. Om det är för lågt anges 
trombocytopeni och om det är för högt anges trombocytos (13). 
 
 
Syfte 
 
 
Syftet med studien var att utföra en metodjämförelse mellan DiffMaster Octavia och 
CellaVision DM1200 genom differentialräkning av leukocyter på 60 patientprov. 
 
 
MATERIAL OCH METOD 
 
 
Studiepopulation 
 
 
Inför studien samlades 60 patientprov in på avdelningen för Klinisk kemi i Karlskrona. 
De valdes ut slumpmässigt från inkommande prover med kriteriet att tiden från 
provtagning till blodutstryk inte fick överstiga fyra timmar. Proven bestod av venöst 
blod taget i EDTA-rör från 32 män födda mellan 1924-1994 och 28 kvinnor födda 
mellan 1921-1997, alla med okänd anamnes (bilaga I). 
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Behandling av prover 
 
 
Samtliga blodprov vändes minst 10 gånger för att erhålla välblandade utstryk. Blod från 
varje rör pipetterades (5 µl) och placerades på ett numrerat objektsglas (n = 60) från 
Thermo Scientific med skurna kanter (Menzel-Gläser, 76 x 26 mm). Blodutstryken 
utfördes med hjälp av Hemaprep™ (blood smearing instrument, J.P. Gilbert Co.). 
Glasen färgades med May-Grünwald Giemsa (tabell II) inom 45 min och förvarades 
efter torkning mörkt i väntan på analys. 
 
 
Tabell II. Färgningsschema vid manuell B-Diff med 
May-Grünwald Giemsa enligt avdelningen för Klinisk 
Kemi på Blekingesjukhuset i Karlskrona (14). 
Beredning av lösningar ses i bilaga II. 

Färgning vid manuell B-Diff 

May-Grünwald 4 min 

Na/K-fosfatbuffrat H2O Sköljning 

Giemsa 12 min 

Kranvatten Sköljning 
 
 
Analys med DiffMaster Octavia 
 
 
DiffMaster Octavia utgörs av ett motoriserat ljusmikroskop (Olympus BX50WI, 
Olympus, Hamburg, Tyskland) med 10x och 100x-objektiv, en kamera (Sony DXC-
9100P, Sony, Tokyo, Japan) samt en systemdator innehållande Windows NT 4.0 och 
program för inhämtning respektive förklassificering av leukocyter (Cytologica 2.0, 
CellaVision AB, Lund, Sverige). Instrumentet utgörs även av en hårdvara för motor- 
och ljuskontroll (Olympus TH4-200, Olympus, Hamburg, Tyskland) samt en 
motoriserad rackhållare med laddningskapacitet för åtta glas (18). 
 
 
Kvalitetskontroll 
 
 
Innan analys utfördes ett automatiskt test av maskinvara vilket innefattade kontroll av 
kamerafunktion, att det motoriserade mikroskopet kunde röra sig för att täcka önskat 
område samt att det fanns ledigt utrymme för nya bilder på systemdatorn (18). 
 
 
Utförande 
 
 
Objektglasen placerades i rack för analys. Immersionsolja (MA-10022 Immersion oil, 
CellaVision) applicerades som en sträng i mitten på glasen efter rekommenderad mall. 
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Glasen var utan streckkoder och döptes därför till sin siffra (mellan 1-60) på datorn 
innan analys kunde beställas och de placerades i instrumentet för påbörjad analys. 
 
 
Analys med CellaVision DM1200 
 
 
CellaVision DM1200 utgörs av ett motoriserat ljusmikroskop med 10x-objektiv, 100x-
objektiv och mellanoptik som växlar mellan 1,0x respektive 0,5x förstoring, en kamera 
samt en systemdator innehållande Windows XP och program för inhämtning respektive 
förklassificering av leukocyter (CellaVision DM, CellaVision AB, Lund, Sverige). 
CellaVision AB är tillverkare av den kompletta enheten. Instrumentet utgörs även av en 
automatisk streckkodläsare, en robotgripdonenhet som möjliggör helautomatisk 
fokusering samt positionering av objektglaset medan analys pågår, en kontrollenhet som 
styr motorer, sensorer, oljeapplicering och belysning samt en magasinhållare med 
laddningskapacitet på 12 glas (17). 
 
 
Intern kontroll 
 
 
Ett cell-lokaliseringstest utfördes för att verifiera objektberedningsprocessen och 
systemets maskinvara. För att minska bearbetningstiden rekommenderades val av 
kontroll innehållande en leukocytkoncentration högre än 7 x 109/L (17).  
En kontroll bestående av ett patientprov med 10 x 109 leukocyter/L analyserades för att 
fastställa hur många procent av de kärnförande cellerna som kunde lokaliseras av 
systemet. Instrumentet räknade 201 vita blodkroppar och 22 andra blodceller i 30 bilder 
som fotograferades på glaset. Ration av antalet funna vita blodkroppar på bilderna var 
100% och kontrollen blev godkänd. 
 
 
Utförande 
 
 
Objektglasen placerades i magasin med magasins-ID (streckkod) för analys av perifert 
blod. Magasinet placerades i magasinhållaren på instrumentet och analys påbörjades. 
Robotgripdonsenheten transporterade objektglasen från magasinet och tillbaka igen 
efter analys. Immersionsolja (MA-10073 Immersion oil, CellaVision) applicerades 
automatiskt på glasen inför analys. 
 
 
Precisionsstudie 
 
 
För att bestämma den enskilda precisionen för DiffMaster Octavia respektive 
CellaVision DM1200 utfördes analys av två patientprov i tio replikat på varje 
instrument. Inför precisionsstudien valdes två patientprov ut, utöver studiepopulationen, 
på avdelningen för Klinisk kemi i Karlskrona. De plockades slumpmässigt från 
inkommande prover med kriteriet att tiden från provtagning till blodutstryk inte fick 
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överstiga fyra timmar. Proven bestod av venöst blod taget i EDTA-rör från en man född 
-46 och en kvinna född -31. 
 
 
Statistiska beräkningar 
 
 
Analysresultaten från DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 jämfördes i 
korrelationsdiagram med regressionslinje. Regressionslinjens ekvation (y = kx + m) 
visar det linjära sambandet mellan instrumenten CellaVision DM1200 (y) och 
DiffMaster Octavia (x) avseende differentialräkning av olika leukocyttyper. Linjens 
lutning ses i k och hur mycket linjen är förskjuten från origo ses i m.  
Standardavvikelsen (SD) är ett mått på hur analysresultaten på ett prov avviker från 
medelvärdet. Variationskoefficienten (CV) är ett mått på hur stor standardavvikelsen är 
i förhållande till medelvärdet (20). 
En determinationskoefficient (R2) kallas ofta förklaringsgrad och är ett värde som anger 
hur stor del av variationen i den beroende variabeln (y) som beror på variationer i den 
oberoende variabeln (x) under förutsättning att sambandet är linjärt. 
Korrelationskoefficienten (R) är ett värde som anger samband och korrelation mellan 
två metoder, ett värde nära 1,0 tyder på god korrelation (20). 
Biaskurvor konstruerades för detektion av eventuella systematiska avvikelser (20). 
Tvåsidigt parat t-test utfördes för att undersöka om instrumentens resultat vid 
differentialräkning av leukocyter avvek signifikant från varandra. En nollhypotes (H0) 
utformades enligt: det föreligger ingen signifikant skillnad mellan analys på DiffMaster 
Octavia och CellaVision DM1200. Om P-värdet är  > 0,05 finns det ingen signifikant 
skillnad (20). 
Statistiska beräkningar genomfördes med Microsoft Excel och GraphPad Prism 6. 
 
 
Etik 
 
 
Efter kontroll av provtagningstid samt patienternas ålder respektive kön avkodades 
proven till studien och döptes till en siffra mellan 1-60 för att inte kunna spåras. Även 
proven till precisionsstudien döptes om. På detta sätt skyddades patienternas identitet 
och integritet på ett sätt som är förenligt med Offentlighets- och sekretesslagen (21). 
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RESULTAT 
 
 
Precisionsstudie 
 
 
Precisionen på DiffMaster Octavia respektive CellaVision DM1200 kunde bestämmas 
efter analys av två patientprov i tio replikat (tabell III). Hela precisionsstudiens 
beräkningar finns presenterade i bilaga III och IV. 
 
 
Tabell III. Precisionsstudie på DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 genom 
analys av två patientprov i tio replikat. Resultaten är ett medelvärde av andelen celler 
samt standardavvikelsen (SD) och variationskoefficienten (CV) för varje leukocyttyp från 
båda patientproven. 

Instrument Precision Neu Lymf Mono Eos Baso 

DiffMaster Octavia Andel 70,1% 23,5% 5,5% 0,6% 0,3% 

CellaVision DM1200 Andel 69,7% 23,1% 4,5% 1,7% 1,2% 

DiffMaster Octavia SD 0,43 0,55 0,41 0,09 0,11 

CellaVision DM1200 SD 1,58 1,11 0,81 0,31 0,16 

DiffMaster Octavia CV 0,61% 2,6% 7,7% 13,9% 17,6% 

CellaVision DM1200 CV 2,5% 5,1% 31,2% 24,8% 17,6% 
 
 
Patientprovers kvalitet och innehåll 
 
 
Efter analys av 60 patientprov på DiffMaster Octavia respektive CellaVision DM1200 
kunde ett medelvärde av den procentuella andelen trasiga celler (non-WBC) beräknas i 
utstryken. DiffMaster Octavia lokaliserade 4,9% trasiga celler per utstryk och 
CellaVision DM1200 lokaliserade 12,4%. 
EDTA-påverkade celler upptäcktes i 19 prov under analys på DiffMaster Octavia och i 
10 prov under analys på CellaVision DM1200. 
Medelvärdet av lokaliserade leukocyttyper kunde beräknas efter analys på båda 
instrumenten (tabell IV). 
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Tabell IV. Medelvärden av lokaliserade leukocyttyper efter analys av 60 
patientprov på DiffMaster Octavia respektive CellaVision DM1200. 

Instrument Neu Lymf Mono Eos Baso 

DiffMaster Octavia 67,1% 21,5% 6,3% 2,3% 0,7% 

CellaVision DM1200 68,0% 21,4% 6,4% 1,9% 0,4% 
 
 
Enligt DiffMaster Octavia hamnade 11 patientprov inom referensintervallen (tabell I) 
för en manuell B-Diff och resterande 49 utanför. 18 av 60 patientprov innehöll enligt 
DiffMaster Octavia omogna celler.  
Enligt CellaVision DM1200 hamnade 10 patientprov inom referensintervallen (tabell I) 
för en manuell B-Diff och resterande 50 utanför. 18 av 60 patientprov innehöll enligt 
CellaVision DM1200 omogna celler. 
 
 
Metodjämförelse 
 
 
Sambandet mellan resultaten från differentialräkning av leukocyter på 60 patientprov 
med DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 kunde påvisas (bilaga V-VII). 
Korrelationen för differentialräkning av neutrofila granulocyter var 0,95, för lymfocyter 
0,91 och för monocyter 0,68 (figur 6-8). Korrelationen för eosinofila granulocyter var 
0,91 och för basofila granulocyter 0,20.  
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Figur 6. Sambandet mellan DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 avseende 
differentialräkning av neutrofila granulocyter (%) på 60 patientprov. R = 0,95. 

 
Figur 7. Sambandet mellan DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 avseende 
differentialräkning av lymfocyter (%) på 60 patientprov. R = 0,91. 

 
Figur 8. Sambandet mellan DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 avseende 
differentialräkning av monocyter (%) på 60 patientprov. R = 0,68. 
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Bias 
 
 
Vid studie av bias avseende neutrofila granulocyter, lymfocyter och monocyter 
hamnade alla värden inom +/- 15 % (figur 9-11).  
 

 
Figur 9. Diagrammet visar hur resultaten (%) efter analys av 60 patientprov på 
CellaVision DM1200 avviker från resultaten på DiffMaster Octavia (bilaga V).  

 

Figur 10. Diagrammet visar hur resultaten (%) efter analys av 60 patientprov på 
CellaVision DM1200 avviker från resultaten på DiffMaster Octavia (bilaga VI).  

 

Figur 11. Diagrammet visar hur resultaten (%) efter analys av 60 patientprov på 
CellaVision DM1200 avviker från resultaten på DiffMaster Octavia (bilaga VII). 
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Parat t-test 
 
 
Ett tvåsidigt parat t-test för varje leukocyttyp påvisade ingen skillnad mellan 
instrumenten avseende differentialräkning av neutrofila granulocyter, lymfocyter och 
monocyter (P-värde > 0,05). P-värdet för neutrofila granulocyter var 0,16, för 
lymfocyter 0,26 och för monocyter 0,74. H0 kunde därmed behållas. Däremot visade ett 
tvåsidigt parat t-test att det fanns en signifikant skillnad mellan instrumenten avseende 
differentialräkning av eosinofila och basofila granulocyter. P-värdet för eosinofila 
granulocyter var 0,03 och för basofila granulocyter 0,005. 
 
 
DISKUSSION 
 
 
Syfte 
 
 
Syftet med studien var att utföra en metodjämförelse mellan DiffMaster Octavia och 
CellaVision DM1200 genom differentialräkning av leukocyter på 60 patientprov. 
Instrumenten kommer från samma tillverkare (CellaVision AB) och utgörs av ett 
motoriserat mikroskop med digitalkamera samt systemdator. De är båda avsedda för 
differentialräkning av leukocyter. 
 
 
Genomförande 
 
 
Studien utfördes genom att 60 prov bestående av venöst blod i taget i EDTA-rör 
samlades in slumpmässigt. Det enda kravet som fanns var att tiden från provtagning till 
utstryk inte fick överstiga 4 timmar. Detta eftersom blodceller förändras morfologiskt 
och åldras snabbare i närvaro av EDTA (13). Proven vändes minst 10 gånger innan 
blodutstryken utfördes med Hemaprep™. Detta gjordes för att få tillräckligt blandat 
blod med god cellhalt och väl strukna utstryk, vilket krävs för att en B-Diff ska kunna 
analyseras och inte ge missvisande resultat (13).  
Utstryken färgades inom 45 minuter med samma lösningar av May-Grünwald Giemsa 
(färgningsschema enligt avdelningen för Klinisk kemi på Blekingesjukhuset i 
Karlskrona) innan de torkade och förvarades mörkt i väntan på analys. Enligt 
CellaVision AB ska objektglasen torkas snabbt och färgas inom 1 timme (17). För att 
säkerställa reproducerbarheten behandlades alla prov på samma sätt.  
Applicerad immersionsolja inför analys i DiffMaster Octavia torkades försiktigt bort 
efteråt och ny immersionsolja applicerades automatiskt inför analys i CellaVision 
DM1200.  
Efter analys granskades resultaten av en bedömare. Då det slutliga resultatet varierar 
beroende på vem som bedömer cellerna utfördes detta av samma person (3). Det bör 
tilläggas att denna person inte är erfaren inom området, utan en student under 
upplärning. Till hjälp användes därför bilder på referensceller enligt CellaVision AB 
samt kurslitteratur om mikroskopisk bedömning av blodceller (2). 
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Precisionsstudie 
 
 
En precisionsstudie utfördes genom att två patientprov analyserades i tio replikat på 
vardera instrument. De behandlades på samma sätt som övriga prov i studien men 
färgades med andra färglösningar (MGG). Resultaten visade att precisionen var bättre 
på DiffMaster Octavia avseende differentialräkning av alla leukocyttyper. Gemensamt 
för instrumenten var att de vanligare leukocyttyperna, neutrofila granulocyter och 
lymfocyter, medförde bäst precision. När endast 200 celler räknas kan ett resultat på 2% 
skilja mellan 1-5% medan ett resultat på 70% kan skilja mellan 64-76%. Därför blir 
variationer på leukocyttyper som endast utgör någon enstaka procent i blodet normalt 
mycket stora (3). 
Anledningen till den bättre precisionen på DiffMaster Octavia kan bero på att rörelsen i 
den motoriserade rackhållaren är mer begränsad än i det nyare instrumentet. Det kan 
innebära att samma celler fotograferas när ett prov analyseras upprepade gånger. I 
CellaVision DM1200 är det en robotgripdonenheten som möjliggör helautomatisk 
fokusering samt positionering av objektglaset under pågående analys (17). Det kan 
innebära att den är mer slumpmässig i sitt rörelsemönster och därför fotograferar olika 
celler när ett prov analyseras upprepade gånger. Inför varje analys lokaliserar nämligen 
båda instrumenten ett område i utstryket där cellerna inte ligger för tätt för att kunna 
räknas, fotograferas och förklassificeras. Det kan vara så att DiffMaster Octavia är 
konsekvent i sitt val av område på utstryket till skillnad från CellaVision DM1200 som 
varje gång hittar ett nytt område och därmed andra celler. 
 
 
Metodjämförelse 
 
 
Resultaten i metodjämförelsen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 
mellan instrumenten avseende differentialräkning av neutrofila granulocyter (P-värde 
0,16), lymfocyter (P-värde 0,26) och monocyter (0,74). Korrelationen för neutrofila 
granulocyter (0,95) samt lymfocyter (0,91) var god och för monocyter (0,68) 
acceptabel. Ett värde nära 1,0 visar på en god korrelation och ett tydligt samband mellan 
två olika instrument (20). Resultaten visade dock att det fanns en signifikant skillnad 
mellan instrumenten avseende differentialräkning av eosinofila (P-värde 0,03) och 
basofila granulocyter (P-värde 0,005), deras korrelation var 0,91 och 0,20. Eftersom det 
var så få eosinofila respektive basofila granulocyter som räknades anses inte statistiken 
relevant. Medelvärdet av funna eosinofila granulocyter i 60 patientprov var enligt båda 
instrumenten 2,1% och medelvärdet funna basofila granulocyter var 0,55%. 
Resultaten av korrelationen mellan de olika leukocyttyperna stämmer överens med 
antalet celler. Ju fler celler desto bättre korrelation, med undantag för eosinofila 
granulocyter. Ändå visade det parade t-testet att det fanns en signifikant skillnad mellan 
instrumentens förmåga att differentialräkna dem. 
Bias visar eventuella systematiska fel i insamling och tolkning av data. Vid studie av 
bias avseende neutrofila granulocyter, lymfocyter och monocyter hamnade alla värden 
inom +/- 15 (%). Det verkar inte ha uppkommit något systematiskt fel under studiens 
gång då ingen punkt avvek avsevärt från resterande punkter.  
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Trasiga celler 
 
 
Alla trasiga celler klassificerades konsekvent som trasiga även om leukocyttypen kunde 
urskiljas. Detta utfördes eftersom celler som är skadade inte bör räknas. Det är dock 
viktigt att fastställa om de utgörs av samma leukocyttyp då det eventuellt kan höra en 
sjukdom till (3).  
Enligt DiffMaster Octavia fanns det i medelvärde 4,9% trasiga celler per glas och enligt 
CellaVision DM1200 12,4%. Det är endast vid patologiska tillstånd, t.ex. vid KLL, som 
antalet trasiga celler får överstiga 10%. Den höga andelen trasiga celler kan bero på 
dålig utstrykningsteknik eller ett gammalt patientprov (13). Eftersom 
utstrykningsapparaten Hemaprep™ användes och alla utstryk utfördes inom 4 timmar 
efter provtagning borde det inte bero på det. Enligt Equalis (extern kvalitetssäkring av 
undersökningar inom hälso- och sjukvården) kan dock även maskinell utstrykning 
resultera i högre andel trasiga celler, normalt upp till 10% (13).  
Orsaken till att CellaVision DM1200 lokaliserade en högre andel trasiga celler kan bero 
på att en del utstryk var för långa och/eller tunna. Enligt användarhandboken för 
CellaVision DM1200 ska de inte vara längre än 33 mm (17). Det verkar som att 
instrumentet scannar ett större område på glas med längre utstryk och därmed finner fler 
trasiga celler. Enligt användarhandboken för DiffMaster Octavia ska utstryken inte vara 
längre än 30 mm (18). Orsaken till att instrumentet inte lokaliserade lika många trasiga 
celler kan bero på att ett mindre område på objektglaset scannas eller att det inte 
fotograferar alla trasiga celler då de inte alltid ser ut som celler.  
 
 
EDTA-påverkade celler 
 
 
EDTA-blod medför ofta svårtolkade artefakter, därför bör utstryket göras med så färskt 
blod som möjligt (3). Då tiden från provtagning till utstryk var mindre än 4 timmar 
borde inte cellerna vara påverkade av EDTA i provröret. Eftersom celler är olika 
känsliga kan det troligtvis inträffa ändå. Remissen kan också ha skrivits ut innan eller 
efter provtagning och kanske inte stämmer överens med faktisk provtagningstid.  
Cellerna fixeras med metanol på objektglasen under infärgning. Deras morfologi ska 
därför inte förändras oavsett hur gammalt det färgade utstryket är (16). Orsaken till att 
EDTA-påverkade celler påträffades i 19 prov under analys med DiffMaster Octavia till 
skillnad från 10 prov under analys med CellaVision DM1200 kan vara en tillfällighet. 
Det kan också bero på att bilderna i DiffMaster Octavia inte är lika skarpa och gör att 
cellerna kanske ser EDTA-påverkade ut även om de inte är det. 
 
 
Patologiska prov och omogna celler 
 
 
Enligt DiffMaster Octavia hamnade 49 av 60 patientprov utanför referensintervallen för 
en manuell B-Diff och enligt CellaVision DM1200 hamnade 50 av 60 patientprov 
utanför. Båda instrumenten lokaliserade även omogna celler i 18 av 60 patientprov. 
Detta visar att instrumenten ger likvärdiga resultat. Ofta indikerar förekomst av omogna 
celler på någon typ av blodsjukdom och det är därför viktigt att de upptäcks (1). De 
flesta prov som hamnade utanför referensintervallen gjorde dock detta till följd av ökat 
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antal neutrofila granulocyter eller ökat antal lymfocyter som vanligtvis indikerar på 
bakteriella infektioner respektive virus (1, 3).  
 
 
Tidigare studie 
 
 
En tidigare jämförelsestudie (19) som berör DiffMaster Octavia och CellaVision DM96 
(en större variant av CellaVision DM1200) visar att CellaVision DM96 både är bättre 
och snabbare på förklassificering av celler. Båda instrumenten uppvisar dock en god 
precision samt korrelation avseende differentialräkning av leukocyter efter manuell 
bedömning (19). Den tidigare studien och denna studie visar att det nyare instrumentet 
underlättar arbete för bedömare och gör att beställare snabbare kan få svar. Den 
genomsnittliga tiden för en analys i denna metodjämförelse var 3 minuter på 
CellaVision DM1200 och 5 minuter på DiffMaster Octavia. Dessutom är de 
fotograferade bilderna på cellerna skarpare och lättare att granska i CellaVision 
DM1200 vilket också underlättar arbetet. 
 
 
Avsaknad av kontroll 
 
 
Då det inte finns någon intern kontroll på DiffMaster Octavia kan instrumentets 
förmåga att fotografera alla funna celler ifrågasättas. Den enda kontroll som utförs 
dagligen innan analys är instrumentets kvalitetskontroll och test av maskinvara. Det 
innebär test av kamerafunktion, att det motoriserade mikroskopet kan röra sig för att 
täcka önskat område samt att det finns utrymme för fler bilder på systemdatorn (18). 
CellaVison DM1200 har en intern kontroll som innefattar förmåga att lokalisera alla 
celler i ett antal fotograferade bilder från ett patientprov (17). Detta gör instrumentet 
mer pålitligt, alla funna celler räknas oavsett om de är trasiga eller inte.  
Externa kontroller utgörs årligen av tre prov från Equalis. Kvalitetssäkringsprogrammet 
kallas Equator och har med klassificering av blodceller att göra. Det arrangeras i 
samverkan med CellaVision AB och vänder sig till sjukhuslaboratorium som bl.a. utför 
differentialräkning av leukocyter. Kontroll av klassificering sker då på digitaliserade 
bilder via webben, tillsammans med provmaterialet får deltagarna även uppgifter om 
mängden hemoglobin, antalet leukocyter och antalet trombocyter i provet (22). 
Instrumenten är inte ackrediterade enligt SWEDAC (styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll) men resultaten jämförs alltid med den maskinella B-Diff som först 
utförts på cellräknare. Då räknas flera tusentals celler vilket innebär ett mer pålitligt 
resultat (3,12). Förutom vid förekomst av variantlymfocyter och omogna celler då en 
mikroskopisk B-Diff krävs för utredning av cellernas utseende (14). Detta eftersom 
dagens cellräknare inte har kapacitet att identifiera celler som avviker morfologiskt från 
sitt normala utseende (13). 
 
 
Ekonomi och miljö 
 
 
En maskinell B-Diff på cellräknare kostar 64,51 kr och utgör ett paket innehållande 6 
analyser. En manuell B-Diff i mikroskop kostar 76,00 kr oavsett instrument och utgör 
ett paket innehållande 14 analyser (23). 
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Miljöfarligt och smittförande avfall som hanterats under studiens gång har kasserats i 
avsedda behållare och omhändertagits på lämpligt sätt enligt Socialstyrelsen (24). 
 
 
Slutsats 
 
 
Ingen signifikant skillnad ses vid jämförelse mellan DiffMaster Octavia och 
CellaVision DM1200 avseende differentialräkning av de tre vanligare leukocyttyperna 
(neutrofila granulocyter, lymfocyter och monocyter). En signifikant skillnad ses dock 
vid differentialräkning av de två ovanligare leukocyttyperna (eosinofila granulocyter 
och basofila granulocyter). 
Båda instrumenten uppvisade samma relevanta resultat och lokaliserade omogna celler i 
lika många prov. DiffMaster Octavia hade bättre precision än CellaVision DM1200 och 
lokaliserade över lag färre trasiga celler på objektglasen efter analys av 60 patientprov. 
Detta kan bero på ett mer begränsat rörelsemönster i den motoriserade rackhållaren och 
att en del utstryk var för långa och/eller tunna för CellaVision DM1200. 
Bilderna av de fotograferade cellerna var skarpare och lättare att granska i CellaVision 
DM1200. Dessutom analyserade instrumentet snabbare än DiffMaster Octavia. Detta 
underlättar arbetet för användaren och gör att beställare snabbare kan få svar vilket är 
viktigt inom vården. Båda instrumenten anses ändå likvärdiga och tillförlitliga som 
instrument vid differentialräkning av leukocyter.  
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BILAGA I 
Studiepopulation 
 

Patientprov Kön Födelseår Provtagningstid Dragen diff Tidsskillnad 

1 Man 1924 29/3 04.57 08.30 <4 h 
2 Man 1935 29/3 05.52 08.31 <3 h 
3 Man 1942 29/3 04.29 08.28 <4 h 
4 Kvinna 1942 29/3 05.30 08.33 <4 h 
5 Man 1944 29/3 05.30 08.34 <4 h 
6 Man 1944 29/3 05.30 08.35 <4 h 
7 Kvinna 1986 29/3 05.30 08.36 <4 h 
8 Man 1932 29/3 05.30 08.51 <4 h 
9 Man 1955 29/3 06.05 08.55 <3 h 
10 Man 1927 29/3 05.50 08.54 <4 h 
11 Kvinna 1951 29/3 06.00 08.56 <3 h 
12 Man 1944 29/3 05.30 08.52 <4 h 
13 Man 1993 29/3 05.30 08.53 <4 h 
14 Man 1936 29/3 07.30 09.31 <3 h 
15 Kvinna 1950 29/3 07.26 09.29 <3 h 
16 Man 1938 29/3 07.30 09.35 <3 h 
17 Kvinna 1935 29/3 07.30 09.37 <3 h 
18 Kvinna 1973 29/3 07.36 09.38 <3 h 
19 Kvinna 1941 29/3 07.30 09.39 <3 h 
20 Kvinna 1948 29/3 07.45 09.40 <3 h 
21 Man 1975 29/3 07.30 09.59 <3 h 
22 Kvinna 1930 29/3 08.00 10.08 <3 h 
23 Kvinna 1991 29/3 07.50 10.05 <3 h 
24 Man 1974 29/3 07.30 10.00 <3 h 
25 Kvinna 1993 29/3 07.45 10.03 <3 h 
26 Man 1933 29/3 07.30 10.01 <3 h 
27 Kvinna 1921 29/3 07.50 10.06 <3 h 
28 Kvinna 1990 29/3 07.50 10.07 <3 h 
29 Man 1940 29/3 08.00 10.10 <3 h 
30 Man 1990 29/3 08.14 10.11 <2 h 
31 Kvinna 1937 29/3 08.00 11.09 <4 h 
32 Kvinna 1948 29/3 08.25 11.12 <3 h 
33 Kvinna 1943 29/3 08.20 11.14 <3 h 
34 Kvinna 1941 29/3 08.00 11.11 <4 h 
35 Kvinna 1954 29/3 08.01 11.15 <4 h 
36 Man 1964 29/3 08.17 11.16 <3 h 
37 Man 1934 29/3 09.00 11.17 <3 h 
38 Kvinna 1947 29/3 08.40 11.18 <3 h 
39 Man 1953 29/3 10.00 11.19 <2 h 
40 Man 1934 29/3 09.26 11.27 <3 h 
41 Man 1945 29/3 09.09 11.49 <3 h 
42 Kvinna 1938 29/3 09.01 11.48 <4 h 
43 Man 1994 29/3 10.30 11.50 <2 h 
44 Man 1972 29/3 10.20 12.07 <2 h 
45 Man 1950 29/3 10.18 12.09 <2 h 
46 Kvinna 1966 29/3 10.30 12.10 <2 h 
47 Kvinna 1988 29/3 10.14 12.11 <2 h 
48 Man 1946 29/3 10.21 12.12 <2 h 
49 Man 1931 29/3 11.15 12.14 <1 h 
50 Kvinna 1951 29/3 10.23 12.15 <2 h 
51 Kvinna 1990 29/3 11.39 13.05 <2 h 
52 Man 1947 29/3 11.25 13.06 <2 h 
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53 Man 1935 29/3 12.30 13.07 <1 h 
54 Man 1977 29/3 12.18 13.08 <1 h 
55 Kvinna 1945 29/3 11.41 13.09 <2 h 
56 Kvinna 1941 29/3 10.59 13.10 <3 h 
57 Kvinna 1975 29/3 10.58 13.10 <3 h 
58 Kvinna 1997 29/3 11.02 13.11 <3 h 
59 Man 1939 29/3 12.00 13.12 <2 h 
60 Man 1950 29/3 12.15 13.13 <1 h 
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BILAGA II 
Beredning av lösningar 
 
May-Grünwalds lösning bereddes genom att 8 g May-Grünwalds (May-Grünwald’s 
eosin methylene blue, Merck, Darmstadt, Tyskland) torrsubstans löstes i 2,5 L metanol 
(CH3OH, CAS: 67-56-1). Lösningen fick stå i en vecka och omskakades varje dag. 
Lösningen filtrerades innan användning i dragskåp (14). 
Natrium-kaliumfosfatbuffrat H2O (0,067 mol/L) bereddes genom att 155 mL 
natriumfosfatbuffert och 155 mL kaliumfosfatbuffert blandades och späddes med 
avjonat H2O till 5000 mL. pH mättes till 6,8. 
Natriumfosfatbuffert bereddes genom att 11,867 g di-natriumvätefosfat-dihydrat 
(Na2HPO4 2H2O, CAS: 10028-24-7) löstes i avjonat H2O till 1000 mL. 
Kaliumfosfatbuffert bereddes genom att 9,078 g kaliumdivätefosfat (KH2PO4, CAS: 
7778-77-0) löstes i avjonat H2O till 1000 mL (14). 
Giemsalösning bereddes genom att 6 mL Giemsa (Giemsa’s stain improved R66 
solution Gurr, VWR Chemicals, Lutterworth, England) blandades med 150 mL natrium-
kaliumfosfatbuffrat H2O. pH mättes till 7,0. Kan vid behov justeras med en droppe 1 M 
HCl alternativt 2,5 M NaOH (14). 
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BILAGA III 
Precisionsstudie på DiffMaster Octavia 
 

         Patientprov 1 (från man född -46) Patientprov 2 (från kvinna född -31) 

 Neu 
(%) 

Lymf 
(%) 

Mono 
(%) 

Eos 
(%) 

Baso 
(%) 

Neu 
(%) 

Lymf 
(%) 

Mono 
(%) 

Eos 
(%) 

Baso 
(%) 

1 81,1 13,4 3,5 1,0 0,5 60,6 31,8 7,1 0,5 0,0 
2 79,9 15,1 4,0 0,5 0,5 60,6 32,3 6,6 0,5 0,0 
3 79,6 14,9 3,5 0,5 1,0 60,3 31,7 7,5 0,5 0,0 
4 79,4 15,1 4,0 0,5 0,5 60,0 32,5 7,0 0,5 0,0 
5 79,5 15,0 4,0 0,5 0,5 60,6 31,8 7,1 0,5 0,0 
6 79,9 15,1 3,5 0,5 0,5 59,8 33,2 6,5 0,5 0,0 
7 79,7 14,9 4,0 0,5 0,5 60,0 32,0 7,5 0,5 0,0 
8 79,8 14,8 3,9 0,5 1,0 60,6 31,3 7,6 0,5 0,0 
9 79,0 15,0 4,5 0,5 0,5 60,0 31,5 8,0 0,5 0,0 
10 79,6 14,9 4,0 0,5 0,5 60,3 32,7 6,5 0,5 0,0 

n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

m 79,8 14,8 3,9 0,6 0,6 60,3 32,1 7,1 0,5 0,0 

SD 0,55 0,51 0,31 0,17 0,21 0,31 0,59 0,51 0,0 0,0 

CV 0,70% 3,4% 8,1% 27,8% 35,2% 0,52% 1,8% 7,2% 0% 0% 
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BILAGA IV 
Precisionsstudie på CellaVision DM1200 
 

         Patientprov 1 (från man född -46) Patientprov 2 (från kvinna född -31) 

 Neu 
(%) 

Lymf 
(%) 

Mono 
(%) 

Eos 
(%) 

Baso 
(%) 

Neu 
(%) 

Lymf 
(%) 

Mono 
(%) 

Eos 
(%) 

Baso 
(%) 

1 70,9 24,1 4,0 0,5 0,5 64,5 24,5 6,5 3,0 1,5 
2 75,3 21,7 1,5 0,5 1,0 65,0 25,0 6,5 2,0 1,5 
3 74,4 22,6 1,0 1,0 1,0 65,0 24,5 7,0 2,0 1,5 
4 70,9 23,6 4,0 1,0 0,5 63,5 25,0 7,5 2,5 1,5 
5 76,8 20,7 1,0 0,5 1,0 64,5 24,5 7,0 2,5 1,5 
6 76,1 20,3 2,0 0,5 1,0 64,0 24,5 7,5 2,5 1,5 
7 75,8 21,2 1,5 0,5 1,0 63,0 26,0 7,0 2,5 1,5 
8 76,8 20,2 1,5 0,5 1,0 64,5 25,0 6,0 3,0 1,5 
9 77,8 19,7 1,5 0,5 0,5 64,5 24,5 6,5 3,0 1,5 
10 75,8 18,7 3,0 1,0 1,5 63,0 25,5 7,5 2,5 1,5 

n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

m 75,1 21,3 2,1 0,7 0,9 64,2 24,9 6,9 2,6 1,5 

SD 2,4 1,7 1,1 0,25 0,32 0,75 0,52 0,52 0,37 0,0 

CV 3,2% 8,1% 54,8% 35,3% 35,1% 1,7% 2,1% 7,5% 14,3% 0% 

  



  
 

 30 

BILAGA V 
Korrelation och bias av neutrofila granulocyter 
 
Patientprov Antal Neu (%) på  

CellaVision DM1200 
Antal Neu (%) på  
DiffMaster Octavia 

Avvikelse mellan  
resultaten (%) 

1 75,6 66,8 8,8 
2 72 70,9 1,1 
3 78,5 80,9 -2,4 
4 76,9 73,9 3 
5 88,9 84,5 4,4 
6 87,5 87,1 0,4 
7 16,9 23 -6,1 
8 91,5 91,7 -0,2 
9 72,4 74,4 -2 
10 74,9 72,5 2,4 
11 81,2 74,5 6,7 
12 81,8 78,1 3,7 
13 81,5 81,5 0 
14 40,2 40,9 -0,7 
15 71 64,6 6,4 
16 88,1 74,9 13,2 
17 46,2 45,5 0,7 
18 46,2 52 -5,8 
19 54,3 52,6 1,7 
20 67 70 -3 
21 58,4 54,8 3,6 
22 59,9 49,5 10,4 
23 83,9 77,7 6,2 
24 77,8 79 -1,2 
25 64,7 64,8 -0,1 
26 60 57,4 2,6 
27 58,3 67,7 -9,4 
28 62,6 58 4,6 
29 61,9 58,7 3,2 
30 41,7 36,9 4,8 
31 68,4 78,3 -9,9 
32 88,9 86,8 2,1 
33 65 74,6 -9,6 
34 72,2 78,3 -6,1 
35 47,7 46,9 0,8 
36 67,3 56,5 10,8 
37 73,4 71 2,4 
38 44,5 49,2 -4,7 
39 53,9 52,4 1,5 
40 76 71,1 4,9 
41 77,8 72,6 5,2 
42 45,7 53,8 -8,1 
43 80,5 82,8 -2,3 
44 93,7 92,3 1,4 
45 78,7 73 5,7 
46 85,5 80,9 4,6 
47 71 68,5 2,5 
48 80,2 78,4 1,8 
49 82,7 79,9 2,8 
50 65,8 65,5 0,3 
51 55,6 60,3 -4,7 
52 52 51 1 
53 74,5 70,6 3,9 
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54 71,9 71,2 0,7 
55 61,4 59,7 1,7 
56 41,8 47,2 -5,4 
57 73,5 75,4 -1,9 
58 76,4 76,3 0,1 
59 67,3 71,7 -4,4 
60 64 64,2 -0,2 
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BILAGA VI 
Korrelation och bias av lymfocyter 
 
Patientprov Antal Lymf (%) på  

CellaVision DM1200 
Antal Lymf (%) på  
DiffMaster Octavia 

Avvikelse mellan  
resultaten (%) 

1 18,9 26,1 -7,2 
2 21,2 15,8 5,4 
3 15 13,1 1,9 
4 15,6 17,6 -2 
5 4,5 8 -3,5 
6 4 2,5 1,5 
7 25,8 24,5 1,3 
8 1,5 4,1 -2,6 
9 18,1 15,6 2,5 
10 20,6 22 -1,4 
11 9,6 11,6 -2 
12 12,6 14,4 -1,8 
13 12,5 13,5 -1 
14 50 51 -1 
15 20,5 17,2 3,3 
16 7,8 19,6 -11,8 
17 38,2 40 -1,8 
18 38,2 36 2,2 
19 17,8 20,4 -2,6 
20 19,5 17,5 2 
21 18,8 22,6 -3,8 
22 22,8 27,7 -4,9 
23 7,5 15,8 -8,3 
24 19,7 15 4,7 
25 27,7 25 2,7 
26 22 26,9 -4,9 
27 31,2 22,4 8,8 
28 26,8 31 -4,2 
29 24,4 26,9 -2,5 
30 41,2 52 -10,8 
31 20,9 13,1 7,8 
32 6,1 6,1 0 
33 25,5 14,9 10,6 
34 20,2 14,6 5,6 
35 43,7 42,3 1,4 
36 22,1 29 -6,9 
37 16,1 17,5 -1,4 
38 42,5 37,2 5,3 
39 28,5 35,6 -7,1 
40 18,5 23,9 -5,4 
41 12,1 18,9 -6,8 
42 33,2 32,7 0,5 
43 13,5 9,1 4,4 
44 6,3 7,7 -1,4 
45 9,1 6,5 2,6 
46 7 7 0 
47 20 22,7 -2,7 
48 7,1 8,5 -1,4 
49 8,7 12,6 -3,9 
50 23,6 29,5 -5,9 
51 31,6 28,1 3,5 
52 31,6 35,4 -3,8 
53 15 16,4 -1,4 
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54 20,4 22,7 -2,3 
55 25 29,6 -4,6 
56 49 43,7 5,3 
57 21,5 18,6 2,9 
58 17,9 16,7 1,2 
59 22,1 17,7 4,4 
60 18,3 17,7 0,6 
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BILAGA VII 
Korrelation och bias av monocyter 
 
Patientprov Antal Mono (%) på  

CellaVision DM1200 
Antal Mono (%) på  
DiffMaster Octavia 

Avvikelse mellan  
resultaten (%) 

1 5 4,5 0,5 
2 4,2 5,9 -1,7 
3 6 6 0 
4 2 6 -4 
5 5,1 5 0,1 
6 6,5 7 -0,5 
7 3,5 1 2,5 
8 6,5 4,1 2,4 
9 6 4 2 
10 3 2,5 0,5 
11 7,1 5,5 1,6 
12 3,5 5,5 -2 
13 4 2 2 
14 5,5 3,5 2 
15 3,5 12,6 -9,1 
16 2,1 2,5 -0,4 
17 11,6 9 2,6 
18 5,5 8,5 -3 
19 5,6 5,6 0 
20 8,5 7,5 1 
21 7,6 10,7 -3,1 
22 8,1 6,9 1,2 
23 7,5 6,4 1,1 
24 1,5 4,5 -3 
25 4 5,6 -1,6 
26 7,5 8,6 -1,1 
27 9 7,5 1,5 
28 7,6 6 1,6 
29 12,2 8,5 3,7 
30 11,2 7,1 4,1 
31 9,2 6,6 2,6 
32 2 3 -1 
33 7,5 8 -0,5 
34 5,1 5,1 0 
35 5,6 10,2 -4,6 
36 10,1 11,5 -1,4 
37 7,5 8,5 -1 
38 10 11,1 -1,1 
39 13,5 7,3 6,2 
40 3 2,5 0,5 
41 6,6 6 0,6 
42 5,5 3 2,5 
43 5 6,1 -1,1 
44 0 0 0 
45 3,6 3 0,6 
46 7 11,6 -4,6 
47 7 5,4 1,6 
48 9,6 7,5 -2,1 
49 7,1 4,5 2,6 
50 6,5 5 1,5 
51 7,1 8 -0,9 
52 10,7 10,6 0,1 
53 6,5 6,5 0 
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54 4,6 5,6 -1 
55 9,2 7,1 2,1 
56 1,5 5 -3,5 
57 4,5 2,5 2 
58 4,6 5,1 -0,5 
59 9,5 7,6 1,9 
60 16,2 16,4 -0,2 
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