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Sammanfattning 
Introduktion: Lymfocyter är celler som ingår i immunförsvar mot patogener och kan 

delas in i T- och B-lymfocyter. Lymfom är solida neoplasier som framför allt kan 

drabba lymfocyterna och olika lymfom uttrycker olika immunofenotyper. 

Flödescytometri är en mycket effektiv teknik för att särskilja olika lymfom. Tekniken 

kan differentiera celler i en vätskeström genom att dessa bestrålas med monokromatiskt 

ljus av olika våglängder. Ljusbrytningen framåt och 90° åt sidan ger information om 

cellernas storlek respektive innehåll, medan fluorokromkonjugerade antikroppar 

identifierar immunofenotyperna på cellerna. Fluorokromer exciterar ljus av en viss 

våglängd och emitterar ljus av en längre våglängd. Studien syftade till att applicera 

flödescytometern FACSCanto II:s tredje laser, så att fler fluorokromer ska kunna 

användas vid antikroppsbaserad lymfomdiagnostik. Material och metod: 

Provmaterialet var lymfkörtlar och benmärg. Åtta patientfall med lymfomfrågeställning 

i anamnesen, samt ett normalblod som kontroll, analyserades med LST:s 

antikroppsreagens parallellt med befintlig antikroppsreagens. De instrument-

inställningar som behövdes gjordes under två dagar under handledning av en 

applikationsspecialist från företaget BD Biosciences. Resultat: De nya fluorokromerna 

separerade lymfocytpopulationerna bra i diagrammen. Det kunde inte påvisas någon 

signifikant skillnad mellan LST- och den befintliga antikroppsreagensen. Diskussion 

och slutsats: Antalet prover kan ha varit lite för lågt för de statistiska slutsatser som 

dragits. Resultatet verkar ändå lovande för klinisk applicering av den tidigare oanvända 

lasern hos FACSCanto II. LST-rörets antikroppsreagens saknade några viktiga CD-

markörer samt innehöll CD-markörer som upplevdes som överflödiga. LST-rörets 

fördelar mot nackdelar kommer ändå att övervägas vidare och kan bli aktuell på klinisk 

patologi i Kalmar. 
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Abstract 
Introduction: Lymphocytes are cells which are part of the immune defense against 

pathogens and which can be divided into T and B lymphocytes. Lymphomas are solid 

neoplasms which can affect the lymphocytes. Different lymphomas express different 

immunophenotypes. Flow cytometry is a very effective technique for distinguishing 

different lymphomas. The technique can differentiate cells in fluid flow by irradiating 

those with monochromatic light with different wavelengths. The forward and 90° 

sideways light diffraction, provides information on cell size and content, while 

fluorochromoconjugated antibodies identifies cellsimmunophenotypes. Fluorochromes 

excite light of a certain wavelength and emit light of a longer wavelength. The aim was 

to apply a third laser of the flow cytometer FACSCanto II, so that more fluorochromes 

can be used when diagnosting lymphoma compared to today’s two lasers. Material and 

method: Test material were lymph nodes and bone marrow. Eight patient cases with the 

question of lymphoma and a normal blood as a control, were analyzed with new 

reagents (LST) in parallel with existing reagents. The necessary instrument settings 

were made for two days under the guidance of an application specialist from the 

company BD Biosciences. Result: The new fluorochromes easily separated the 

lymphocyte populations in the diagrams. There was no significant difference between 

the new and the old reagents. Discussion and conclusion: The sample count may have 

been too small for the statistical conclusions made. However, the result of using this 

new unused laser seems promising for further clinical studies. The new reagents lacked 

some important CD markers and contained CD markers that were found to be 

superfluous. However, the advantages of the new reagent against disadvantages will be 

considered further and may be relevant to clinical pathology in Kalmar. 
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INTRODUKTION 

Lymfocyter 

Lymfocyter är celler som är en del av immunförsvar mot patogener. Celltypen kan delas 

in i två huvudgrupper, T- och B-lymfocyter som i sin tur kan delas in i undergrupper 

(1). Differentieringen sker utifrån en multipotent stamcell i benmärgen (2). Vid ett visst 

differentieringsstadie migrerar en andel av stamcellerna till tymus för att differentieras 

vidare till T-lymfocyter (1).  

T-lymfocyter, B-lymfocyter, makrofager och dendritiska celler samarbetar för ett 

välfungerande immunförsvar (1). Makrofager och dendritiska celler presenterar antigen 

för lymfocyterna, som därpå inducerar ett immunsvar (3). Lymfocyter recirkulerar 

mellan de lymfatiska organen och blodet. B-lymfocyter består av många olika kloner 

som uttrycker olika antigenreceptorer. Mångfalden av kloner gör att det endast är ett 

fåtal som är specifika för ett visst antigen, kanske bara 1 på 100 000 (3). B-

lymfocyternas rörelse mellan organen ökar dess chans att binda patogent antigen (1). B-

lymfocyterna binder antigen med membranbundna immunoglobuliner av IgM- och IgD-

typ. Bundet antigen aktiverar B-lymfocyterna så att de prolifierar och differentierar till 

antikroppsproducerande plasmaceller (4). Differentiering till plasmaceller kan vara både 

T-lymfocytberoende som oberoende. Den generella skillnaden är antigenets molekylära 

uppbyggnad.  Om antigenen är uppbyggda av proteiner krävs T-lymfocyter för 

aktivering, medan antigen av kolhydrattyp kan aktivera B-lymfocyten att producera 

antikroppar oberoende av T-lymfocyter (3). En enda B-lymfocyt kan på en vecka ge 

upphov till 5000 plasmaceller som i sin tur kan producera 1012 antikroppar per dag (4). 

Lymfatiska organ som tymus, mjälten och lymfkörtlarna består till största del av 

lymfocyter. Benmärg och tymus är lymfocyternas centrala organ, medan lymfkörtlarna 

är perifera organ som är utspridda längs med lymfkärlen (1).  

Lymfocyternas fulla funktion och roll i immunsystemet är komplext och behandlas inte 

djupare här. Figur 1 nedan visar några av lymfocyternas normala immunofenotyper i 

respektive differentieringsstadie. Vanligtvis har T-lymfocyterna lägre CD-nummer 

(cluster of differentiation) än vad B-lymfocyterna har (5), vilket framgår av figur 1.  
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Figur 1. Differentiering av B- och T-lymfocyter från CLP (common lymphoid progenitor), med några 

viktiga immunofenotyper karaktäriseras av CD-nummer som kan detekteras med monoklonala 

antikroppar (5, 6). 

 

Lymfom 

Lymfom är ett begrepp som innefattar en rad olika neoplasier som utgår från 

lymfocyter; grovt går det att dela in lymfom i Hodgkins- och non Hodgkins lymfom 

(NHL). Hodgkins lymfom karaktäriseras av ett fåtal s.k. Reed-Sternbergceller (1-3 % av 

andelen lymfocyter) och inflammatoriska celler som ansamlats som en reaktion på de 

maligna Reed-Sternbergcellerna (5). NHL delas vidare in i lågmaligna- samt 

högmaligna lymfom. Av patienter med en högmalign lymfomdiagnos uppnår varannan 

en komplett remission och bör behandlas omgående. Uppnås inte remission är 

överlevnaden i snitt 1 till 2 år efter diagnos. Lågmaligna lymfom har en lång 

överlevnadstid fast är svåra att behandla. Symtombilden är ofta lindrig med oklar feber, 

viktnedgång, svettningar, förstorade lymfkörtlar och vissa patienter kan till och med 

vara helt symtomfria (5).  

 

Klassificeringen av NHL görs enligt World Health Organization (WHO):s 

rekommendation till mogna B-cells- och T-cells neoplasier, vilket även inkluderar vissa 

kroniska leukemier och myelom (7). I tabell I nedan presenteras några vanliga B-cells- 

och T-cells neoplasier med deras respektive immunofenotyp (5). De vanligaste typerna 

av lymfom är follikulärt lymfom och diffust storcelligt B-cellslymfom. Huvudparten (ca 

85 %) av maligna lymfom är lymfocyter av B-cellstyp och uttrycker monoklonala 

immunglobuliner (7). Normala B-celler har immunglobuliner med lätta kedjor av kappa 

och lambda med en kvot på två. En monoklonalitet syftar till en kappa/lambda kvot över 
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3 eller under 0,4. Orsaken till NHL är delvis okänd, det har dock visat sig att vissa 

infektioner bidrar till vissa subtyper av NHL (2, 5, 7). 

 

Skillnaden mellan lymfom och vissa leukemier kan vara diffus. Generellt utgår lymfom 

från lymfocyter från lymfkörtlar, mjälte eller andra solida lymfatiska organ, medan 

leukemier lokaliseras övervägande i benmärg och som cirkulerande tumörceller, dock 

kan även lymfomceller cirkulera (2). Vissa lymfoproliferativa sjukdomar kan gå 

samman med varandra med en identisk genotyp och fenotyp. Akuta lymfatiska 

leukemier av B- och T-cellstyp samt de motsvarande B- och T-lymfoblastiska 

lymfomen är olika manifestationer av samma sjukdomar och behandlas på lika sätt (2). 

 

Cellmarkörer 

Immunofenotypning syftar till att studera cellers proteinuttryck och dessa antigen 

detekteras med hjälp av monoklonala antikroppar konjugerade med fluorokromer. 

Begreppet fluorokromer behandlas under rubriken ”Fluoroescens”. Immunofenotypning 

är en metod som kan användas för att identifiera både cellmembran och cytoplasmatiska 

antigen, vanligast är dock detektion av membranbundna antigen. Vid identifikation av 

cytoplasmatiska antigen måste membranet först permeabiliseras så att antikopparna kan 

tränga igenom membranet (6). För närvarande finns det mer än 350 olika monoklonala 

antikroppar för att detektera olika antigen på hematopoetiska celler. Dessa monoklonala 

antikroppar beskrivs enligt en internationell konvention i olika CD-nummer som både 

beskriver antikroppen och antigenet den binder till. Olika celler uttrycker olika antigen, 

dock även under den hematopoetiska differentieringen från omogen till mogen cell 

uttrycker cellerna olika antigen. I benmärgen finns en normalfördelning av omogna till 

mogna celler och olika leukemier har oftast en karaktäriserande fördelning av celltyper 

och stadier vilket kan ses i tabell I nedan. (8).  

 

Tabell I. Vanliga immunofenotypiska fynd vid några lymfom/leukemier. Beteckningarna under rubriken 

Immunofenotyp i tabellen visar typiska CD-markörer som uttrycks. Positiva uttryck markeras med ”+” 

och negativa uttryck med ”-”, svaga positiva uttryck och knappt påvisbara uttryck står inom parantes; (+) 

respektive (+-).  T-cellslymfom karakteriseras ofta av ett bortfall av typiska immunofenotyper (5).    

Immunofenotyp (CD-markörer) Lymfom/leukemityp 

19+/5+/10-/23+/20(+)/22+/43+/79b- Kronisk lymfatisk leukemi 

19+/5+/10-/23-/20+/22+/43-/79b+ Mantelcellslymfom 

19+/5-/10+/23(+/-)/22+/43-/79b+ Follikulärt lymfom 

19+/5-/10+/23-/22+/43-/79b+ Diffust storcelligt B-cellslymfom 

7+/2+/5+/3+/4+/8- T-cell prolymfocytleukemi 

7+/2+/5+/3+/4-/8+/16+/56(+/-)/57+ T-cells stora granulat lymfocyt leukemi 
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Flödescytometrisk princip 

Flödessystem & ljusbrytning  

Det finns olika instrument för flödescytometri och här i denna studie användes ”BD 

FACSCanto II”. Instrumentet använder sig av s.k. hydrodynamisk fokusering för att få 

en cell åt gången att passera en eller flera laserstrålar (8).  Provet injiceras i en 

vätskeström (BD:s FACS Flow) som fokuserar celler gentemot laserstrålarna. 

Flödeshastigheten på vätskeströmmen går att reglera manuellt i tre steg (low, medium, 

high) och i rutin används i regel medium (9). Skillnader i tryck, hastighet och densitet 

gör att vätskeströmen inte blandas med provet (10). När cellerna bestrålas av lasern 

bryts ljuset framåt och 90° åt sidan. Ljusbrytning framåt (Forward Scatter, FSC) ger ett 

mått på cellernas storlek och ljusbrytning 90° åt sidan (Side Scatter, SSC) ger ett mått 

på cellulärt innehåll. Genom att sätta FSC och SSC mot varandra i ett diagram kan 

specifika celler separeras från en heterogen population av t.ex. leukocyter. Lasrar som 

vanligtvis används på kliniska laboratorier är lasrar med monokromatiskt ljus (fixerade 

vid en viss våglängd) i våglängdsområdena 488 nm (blå), 635 nm (röd) eller 405 nm 

(violett); avancerade instrument kan dock ha upp till fem lasrar (8, 11). 

Fluoroescens 

Olika CD-markörer kan detekteras med hjälp av monoklonala antikroppar konjugerade 

med en fluorokrom. Fluorokromer är molekyler som har förmågan att absorbera ljus, 

olika fluorokromer absorberar ljus från olika våglängder. När en viss fluorokrom 

absorberar ljus kommer elektronerna i molekylen att flyttas från en grundenerginivå till 

en högre energinivå (excitation). Detta tillstånd är instabilt och varar endast några 

nanosekunder innan elektronerna faller tillbaka till en mer stabil energinivå (emission). 

När fluorokromen emitteras kommer energi att avges i form av värme och ljus s.k. 

fluoroscens. Energinivån vid emissionen kommer att vara lägre än vid excitationen 

vilket gör att det emitterade ljuset är av en längre våglängd än det absorberade (12). 

Eftersom lasrar avger ett monokromatiskt ljus krävs att fluorokromerna som används 

exciteras av den specifika våglängden från lasern som används. I tabell II ses samtliga 

fluorokromer som används i medtodverifieringen som gjordes i detta arbete (8). 
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Tabell II. Åtta fluorokromers excitations- och emissionsljus som kan användas i samband med tre lasrar, 

violett (405 nm), blå (488 nm) och röd (635 nm) (13).    

Fluorokromer Emissionsfärg Förkortning Excitation 

(nm) 

Emission 

(nm) 

Fluorescenin isothiocyanat Grön FITC 488 519 

R-phycoerythrin Gul PE 488 578 

Peridinin-chloryophyll Röd PerCP 488 678 

Allophycocyanin Röd APC 635 660 

PE-cyanine 7 Infraröd PE-Cy7 488 785 

APC-Hilite 7 Infraröd APC-H7 635 785 

BD HorizonTM V450 Blå V450 405 448 

BD HorizonTM V500 Grön V500 405 500 

 
Insamlingsoptik  

Ljusbrytning- samt emitterat ljus detekteras genom att ljuset passerar ett system av 

fokuserande linser och filter som sorterar de olika våglängderna till respektive detektor. 

Ljusets signal optimeras genom att det används optiska filter som bara släpper igenom 

specifika våglängder innan signalen når fotomultiplikatorn (PMT). Tre typer av filter 

används, bandpass (BP) 500 ± 25 nm, shortpass (SP) ≤ 500 nm och longpass (LP) ≥ 500 

nm (1). Fotomultiplikator omvandlar signalen till en spänningsimpuls (5).  

 

 

Figur 2. Illustration av hur ljusbrytning och fluorescens detekteras. Till vänster ses två trigoner och till 

höger ses en oktagon. Ljussignaler från den blå lasern leds via fiberoptisk kabel till oktagonen. 

Ljussignaler från blå och violett laser leds till varsin trigon. Ljussignalerna sorteras till de olika 

detektorerna. Bilden publiceras med tillstånd från Becton Dickinson (BD) Biosciences (9).  
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Presentation 

Emissionsljus mäts med PMT och konverteras digitalt till en elektronisk puls som är 

proportionell med det emitterade ljuset. En dator kan sedan omvandla pulsen och 

presentera resultatet i form av ett punktdiagram (15). Diagrammet presenterar två 

parametrar och varje punkt representerar en cell eller partikel. Ju starkare signal desto 

högre på skalan presenteras cellen i diagrammet (8).  

 

”Gating” är ett sätt att ringa in och isolera en specifik population av intresse inom en 

heterogen population av celler (8). Flödescytometrisk teknik kan analysera tusentals 

celler per sekund och gating tillåter analysen att begränsas till en subpopulation av 

celler utan den först behöva isolera. Subpopulationer kan enkelt identifieras med 

ljusbrytningen från FSC/SSC diagrammet. Då gating inte utförs på exempelvis 

lymfocyter kommer fluoroscens från andra leukocyter att ses i diagrammet. Genom att 

dra en gate runt lymfocytpopulationen kommer endast fluorescensen från lymfocyterna 

att presenteras och analysen göras mycket mer specifik (8). 

 

Kvalitetssäkring 

Överlappning 

Instrumentet detekterar emissionsljuset från fluorokromerna i olika våglängder. 

Emissionsljuset kan gå över flera våglängdsområden och kan spilla över till en annan 

detektor anpassad för en annan fluorokrom. När emissionsljus från flera fluorokromer 

spiller över på detta vis kallas det för överlappning och illustreras i figur 3. Fenomenet 

är en vanlig komplikation i samband med flödescytometri och är särskilt problematiskt 

vid flerfärgs (fluorokromer) kombinationer. För att komma till rätta med problemet som 

uppstår då flera fluorokromer används görs en instrumentinställning s.k. kompensation. 

Inställningen gör att signaler som detekteras från oönskade fluorokromer subtraheras 

från den signal som den önskade kromoforen ger upphov till och 

bakgrundsfluoroscensen från oönskade fluorokromer kan på så vis undvikas (8). 

 
Figur 3. Fluorokromer överlappar varandra i emissionsspektrat, vilket visar på vikten av kompensation 

för en korrekt analys. Bilden publiceras med tillstånd från BD Biosciences. 
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Kontroller 

Dagligen görs en s.k. Fluidic Startup med flödescytometern BD FACSCanto II med 

hjälp av mjukvaruprogrammet BD FACSDiva eller FACSCanto-programmet. 

Applikationen Fluidic Startup kontrollerar instrumentets flödesvägar, att ventiler 

fungerar korrekt och byter destvattnet i instrumentet mot bärarvätskan FACSFlow (9). 

Efter att Fluidic startup har utförts analyseras internkontrollen BD:s Cytometer Setup & 

tracking Beads (CST) (16). CST-kontroller är en koncentrerad lösning av 

polystyrenkulor i två storlekar (3 µm och 2 µm) konjugerade med fluorokromer i tre 

fluorescensintensiteter. CST-kontrollen späds med fosfatbuffrad saltlösning (PBS) (1 

droppe koncentrat till 350 µl PBS) (16). BD FACSDiva-programmet tolkar resultatet 

och avgör om kontrollen underkänns eller godkänns. Ett godkänt resultat ligger inom 

två standardavvikelser (16).  

 

Alla prover analyseras med en negativ kontroll som kontrollerar autofluorescensen i 

provet (17). Den negativa kontrollen innehåller endast provmaterial (utan antikroppar), 

kontrollen behandlas dock på samma sätt som övriga prover i prepareringen inför 

analysen med flödescytometern. Den negativa kontrollen ger information om kvalitén 

på provmaterialet (17).  

 

Efter avslutade analyser görs dagligen en tvätt av instrumentet genom att ett 

Cleaningprogram startas upp innan instrumentet stängs av (s.k. shut down). En gång per 

månad rekommenderas en mer omfattande tvätt, en s.k. Long Clean (17). 

 

BD OneFlow 

BD OneFlow är ett system som innehåller ett stort antal reagenser och protokoll för 

reproducerbar uppsättning av flödescytometern samt antikroppsinmärkning av blod, 

benmärg och lymfkörtelsuspension. BD OneFlow LST (Lymphoid Screening Tube) är 

ett rör som används för att identifiera normala samt abnormala lymfocytpopulationer av 

B-, T-, och NK-celler (18). Röret innehåller torkad reagens som består av 12 

antikroppar fördelade på åtta fluorokromer, se tabell III. Markörerna har valts för deras 

diagnostiska förmåga att särskilja mellan olika celltyper inom lymfocytdifferentieringen 

och för att markörerna kan urskilja normala från abnormala lymfocytpopulationer (18). 

CD3 identifierar T-lymfocyter och kan användas för att identifiera B-lymfocyter samt 

NK-celler genom exkludering. T-cellsreceptor (TCR) γ/δ, CD5, CD4 och CD8 används 

för att separera T-lymfocyter i en rad subpopulationer. CD19 och CD20 identifierar B-

lymfocyter och tillsammans med CD45 separera B-lymfocyter i mogna celler (CD19+, 

CD20high, CD45high) och precursors (CD19+, CD20-/dim, CD45dim). CD19 och CD20 kan 

också användas för att identifiera NK-celler genom exkludering. B-lymfocyternas 

immunglobuliner av kappa eller lambda används för att identifiera normal kvot från 

monoklonal kvot. CD56 identifierar NK-celler och CD38 identifierar plasmaceller och 

B-lymfocytsprecursors. Syftet med LST-konceptet som är ett rör som är redo att 

användas direkt, är att kvalitetssäkra, effektivisera samt minimera manuellt arbete (18). 
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Frågeställning och syfte  

Klinisk patologi i Kalmar använder för närvarande tre stycken olika rör med totalt tio 

olika antikroppar för lymfocytdifferentiering. Några av antikropparna är konjugerade 

med samma fluorokrom och några med olika fluorokromer. De tio antikropparna i dessa 

tre rör innefattar totalt fem fluorokromer; FITC, PE, PerCP, APC, PE-Cy7 (se tabell III) 

(17). För att kunna detektera dessa fem fluorokromer och indirekt antikropparna som 

konjugerats till dessa, krävs minst två lasrar (blå, 488 nm och röd, 635 nm) (13). 

Instrumentet BD FACSCanto II som används på Klinisk patologi i Kalmar har tre lasrar 

med kapacitet att detektera upp till åtta fluorokromer (9). Om antalet fluorokromer 

utökas kan rörantalet minskas med fler antikroppar i varje rör (19). Denna studie syftar 

till att genomföra de tekniska inställningar som krävs för att använda den tredje lasern 

(violett, 405 nm). De tekniska inställningarna verifierades sedan med validerad reagens 

(antikroppar och fluorokromer) i form av ”Lymphocytosis Screening Tube” (LST) som 

jämfördes med befintlig reagens för lymfocytdifferentiering (20). LST-röret innehåller 

torkad reagens till skillnad från nuvarande vätskebaserad reagens. Den nya reagensen 

medför vissa praktiska fördelar så som mindre pipetteringar. Även dessa aspekter 

utvärderades i förhållande till dess kostnad. 

 

MATERIAL OCH METOD  

Etisk aspekt 

Provmaterialet var patientprover och de ska behandlas enligt gällande lagstiftning, 

offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som bl.a. avser hälso- och sjukvården (21). 

Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt och innebär begränsningar i 

yttrandefriheten. Tystnadsplikten syftar till att inte röja eller på annat sätt föra 

information om en patient för någon annan än de som deltar i vården av patienten. Det 

går alltså inte att diskutera en patients uppgifter med en kollega som inte deltar i 

patientens vård eller behandling, även om denne också har tystnadsplikt (21). All 

information som kan härledas till en viss patient har makulerats eller på annat sätt dolts i 

denna studie för att skydda patientintegriteten samt att följa gällande lagstiftning.    

 

Flödescytometer 

De flödescytometrar som används vid Klinisk patologi i Kalmar är av typen BD 

FACSCanto II. Mjukvaran som används till instrumenten är FACSDiva och 

FACSCanto (9). I studien användes uteslutande FACSDiva-programmet. För att kunna 

använda den nya reagensen gjordes en rad instrumentinställningar och dessa behandlas 

relativt övergripande nedan. Kompensation, val av nya fluorokromer samt 

grundinställningar av den violetta lasern gjordes under handledning av en 

applikationsspecialist från företaget BD Biosciences (Stockholm, Sverige). Alla kit är 

från BD Biosciences om inget annat sägs i texten. De nya fluorokromerna APC-H7, 

V450 och V500 installerades till respektive detektor. Cytometerkontroll gjordes med 

sedvanlig procedur för daglig prestandakontroll med hjälp av CST-kontrollen, varefter 

skillnader från dag till dag kontrolleras och korrigeras med hjälp av CST-kulorna (22).   
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Inställning av detektorspänningar 

BD OneFlow™ Setup beads är ett kit med speciella kulor för inställningar av 

fotomultiplikatorns volt (PMTV) mot specifika MFI (median fluorescence intensity)-

värden för var och en av de åtta fluorokromerna. De lotsspecifika MFI-riktvärdena 

tillhandahålls på två MFI-målvärdeskort som ingår i kitet. Till ett 5 mL polystyrenrör 

applicerades 700 µL BD FACSFlow och 2 droppar av ”Setup beads”. Röret laddades i 

flödescytometern, flödeshastighet sattes till ”low” och events för inspelning till 5000. I 

det s.k. cytometerfönstret justerades volten för de olika fluorokromerna så att MFI-

värdet för kulorna hamnar inom det specifika målvärdet. Efter att PMTV-inställningar 

gjorts användes lyserat och tvättat perifert normalblod för inställning av volt för 

ljusspridning (FSC och SSC) med hjälp av ”BD OneFlow ™ Scatter Setup-worksheet” 

(22). Alla detektorspänningar sparades som applikationsinställningar och förväntades 

vara stabila till nästa servicetillfälle. PMTV förväntas ligga inom ett intervall på +/- 15 

% av de initiala MFI-värderna under den tiden som instrumentet upprätthålls enligt 

rekommendationer från tillverkaren BD Biosciences (22).   

 

Kompensation  

”BD™ FC Beads 8-color kit for BD OneFlow™ Assays” är flerfärgsrör som gör det 

möjligt för BD FACSDiva-programvara att beräkna och korrigera för överlappning 

(22). Till var och en av de åtta kompensationsrören tillsattes 500 µL av ”BD FC beads 

dilution buffer” en spädningslösning som ingår i kitet. Rören blandades noga i 3-5 

sekunder på en vortexmixer. Rören laddades i flödescytometern, flödeshastighet sattes 

till ”medium” och events för inspelning till 5000. P1-gate i FSC-A vs SSC-A-plotten 

justerades så att den helt täckte singlettpopulationen, ses i figur 3. Inspelning gjordes 

genom att välja ”Apply to all compensation controls” och därpå verifierades att P2-gate 

omfattar den fluorokrompositiva populationen (exemplet FITC visas i figur 3). En P3-

gate applicerades till diagrammet och omfattade den negativa populationen. 

Kompensationsrören laddades i den ordning som angavs i webbläsaren (22). 

  
Figur 3. Plottdiagramet till vänster där en P1-gate endast registrerar singletter. På x-axeln ligger 

ljusbrytningen framåt (FSC) och på y-axeln ligger ljusbrytningen åt sidan (SSC). Till höger ses ett 

histogram. På x-axeln ligger aktuell fluorokrom (FITC i detta exempel) och på y-axeln är antalet events 

som detekteras. P2-gate samlar data från fluorokrompositiva populationer och P3-gate innefattar negativa 

populationer (22). Bilden publiceras med tillstånd från BD Biosciences  



 

 

 

10 

 

 

Kompensation för överlappning beräknades varje gång nya applikationsinställningar 

gjordes. Dagliga skillnader i flödescytometerns prestanda mättes och korrigerades med 

CST-kontrollen, vilket resulterar i ytterst små skillnader i PMTV (22). 

 

Immunofenotypning  

Provmaterialet var benmärg i natriumheparinrör och lymfkörtelceller i PBS. Cellhalten 

på benmärgen kontrollerades inne på avdelningen för Klinisk kemi med hjälp av 

instrumentet Sysmex XN-1000; referensområdet är 4-10 x109 wbc/L för att stämma 

överens med antikroppsvolymerna. Cellhalten på lymfkörtelsuspensionen kontrollerades 

med ett mikroskop med hjälp av en Bürkerkammare; 20 µl av suspensionen 

applicerades till 380 µl av Türks reagens och vidare till Bürkerkammaren för räkning. 

Om cellhalten låg över referensintervallet gjordes en lämplig spädning och i det 

omvända förhållandet togs en större volym, dock max 100 µl (17).  
 
Rutinpreparering 

Lämpligt antal rör (5 mL BD Falcon polystyren) märktes med ett tilldelat ID-nummer 

och lämpligt rörnamn, varefter 50 µl benmärg eller suspension applicerades till vardera 

rör. Rör för detektion av Lambda/Kappa tvättades två gånger manuellt genom tillsats av 

2 mL PBS, centrifugering i 5 min vid 400 g med Sigma 6-10 centrifug och därefter 

avlägsnades supernatanten. Tvätten görs för att avlägsna eventuella proteiner som kan 

störa analysen. Fluorokromkonjugerade antikroppar riktade mot specifikt antigen 

tillsattes enligt rutin för lymfomfrågeställningar till uppmärkta rör 1-3, se tabell III för 

applicerade antikroppar till respektive rör. Antikroppsvolym från Agilent's Dako (Santa 

Clara, USA) applicerades enligt företagets instruktioner, medan BDs antikroppsvolymer 

halverades (17). Efter applicering av fluorokromkonjugerade antikroppar förbereddes 

proverna med hjälp av instrumentet Lyse Wash Assistent (LWA). Instrumentet 

inkuberar, lyserar och tvättar provmaterialet enligt ett förinställt program. Instrumentet 

består av fyra stycken tankar: spindelrengöringstank innehållande destillerat vatten, 

celltvättstank innehållande BD CellWASHTM, lyseringstank innehållande BD FACS 

lyseringslösning spädd 1:10 med destillerat vatten och en avfallstank. Innan 

instrumentet användes kontrollerades nivåerna i tankarna och fylldes på alternativt 

tömdes (avfallstanken). Proverna placerades i ett karusellrack anpassat både för 

FACSCanto II och LWA. Karusellracket innehållande prover placerades sedan i LWA 

på den tillhörande spindeln. Beroende på vad det var för prov som skulle analyseras 

valdes förinställt program. Vid benmärgsprover används programmet ”Dubbel lys” och 

vid lymfkörtelsuspension används programmet ”enkel lys”. När provet var inkuberat, 

lyserat och tvättat återstod det ca 350 µl cellsuspension färdig att analyseras med 

flödescytometern FACSCanto II (17).   
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LST-preparering 

Till ett 5 mL BD Falcon polystyrenrör applicerades 100 µl provmaterial och tvättades 

med hjälp av LWA-instrumentet med programmet ”Wash Only x3 LST”. Instrumentet 

tillsätter BD CellWASHTM, centrifugerar och avlägsnar supernatanten tre gånger med 

en totaltid på 4,5 min/rör. Av det tvättade provet togs 100 µl och applicerades till ett 

LST-rör och placerades i LWA för ännu ett förprogrammerat program för inkubering 

(30 min), lysering (900 µl i 10 min) och tvätt (2 mL tvättbuffert). Vilka 

fluorokromkonjugerade antikroppar som ingick i LST-röret framgår av tabell III nedan 

(18). 

Tabell III. LST-rörets innehåll av antikroppar och vilka fluorokromer som är konjugerade till respektive 

antikropp. Tabellen visar även de tre rör som används i den dagliga rutinen vid lymfomutredningar med 

deras innehåll av antikroppar samt vilka fluorokromer som konjugerats till respektive antikropp. 

  Rutinrör för lymfomfrågeställningar 

Fluorokromer LST-rör 1 2 3 

FITC CD8/Lambda Lambda CD25 CD2 

PE CD56/Kappa Κappa CD4 CD7 

PerCP-Cy5,5 CD5 CD19 CD3 CD3 

PE-Cy7 TCRγδ /CD19  CD8  

APC CD3 CD5  CD5 

APC-H7 CD38    

V450 CD20/CD4    

V500 CD45    

Fluorescenin isothiocyanat (FITC), R-phycoerythrin (PE), Peridinin-chloryophyll 

(PerCP), Allophycocyanin (APC), PE-cyanine 7 (PE-Cy7) APC-Hilite 7 (APC-H7),  

BD HorizonTM V450 (V450), BD HorizonTM V500 (V500) 

BD FACSCanto II 

Mjukvaruprogrammet FACSDiva användes vid analyserna. CST-kontrollen 

analyserades enligt sedvanlig procedur. Nya mappar och experiment för de aktuella 

patientfallen fördes in i programmet. Provrörsordning i karusell och patientnummer 

kontrollerades mot listan i FACSDiva-programmet. Karusellnummer angavs i 

programmet och de aktuella patientproven laddades in i instrumentet BD FACSCanto 

II. Flödeshastigheten kontrollerades (medium) i fönstret ”Acqusition Dashboard”. 

Analyserna startades med ”Run carousel” i ”Acqusition Dashboard”-fönstret. När 

proverna analyserats färdigt isolerades specifika cellpopulationer med gate; resultatet 

exemplifieras i figur 4 nedan (17). 
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   A B C 

 
Figur 4. Visar tre diagramplottar (A-C) med tre gatehierarkier för analys av lymfocyter. Diagrammen är 

från analysen med LST-rörets diagramplott som gjordes i denna studie. Diagram A visar ljusbrytningens 

parametrar framåt- och sidans area (FCS-A och SSC-A) som sätts mot varandra på vardera axel. Gaten i 

diagram A täcker nästan hela diagrammet med syftet att sålla bort sådant som inte är celler (18). Diagram 

B visar de celler som ligger innanför diagram A-gaten. Diagram B har även en gate med syftet att sålla 

bort skräp och celler som inte passerar lasern en åt gången, utan som dubbletter eller i klumpar. Diagram 

B använder ljusbrytning framåt (FSC) på båda axlarna, fast area (FSC-A) mot height (FSC-H). I FSC-A 

mot FSC-H-diagrammet betraktas allt som är utanför den diagonala gaten som en dubblett. Den tredje 

gatehierarkin ses i diagram C där CD45 konjugerat med V500-fluorokrom sätts mot ljusbrytning åt sidans 

area (SSC-A), vilket gör det relativt enkelt att se separerade cellpopulationer (18). Lymfocyterna är små 

och hamnar långt ner på y-axeln i detta diagram, samtidigt som de är CD45-positiva celler och hamnar 

över eller runt 103 på den logaritmerade x-axeln i diagram C (8).  

 

Metodverifiering 

Från företaget BD Biosciences erhölls 10 stycken LST-rör för utvärdering. LST-röret 

innehåller 12 stycken antikroppar fördelade på 8 olika fluorokromer. LST-rören 

analyserades parallellt med befintliga rutinrör för B-cells- och T-cellsneoplasier. 

Motsvarande rutinrör är tre till antalet med 11 antikroppar på 5 olika fluorokromer, se 

tabell III. Verifieringen gjordes på patientmaterial av typen benmärg och 

lymfkörtelsuspension med en lymfomfrågeställning i anamnesen. Syftet var att se 

huruvida den nya reagensen gav samma resultat som den gamla. Klinisk patologi i 

Kalmar använder sig av två stycken validerade BD FACSCanto-instrument. 

Patientproverna analyserades ändå parallellt på samma instrument för eventuell skillnad 

mellan instrumenten.  

 

Statistisk bearbetning och tolkning av resultatet 

En statistisk jämförelse i form av ett parat t-test gjordes mellan LST-röret och samtliga 

patientprover som analyserades; ett p-värde < 0,05 ansågs vara signifikant. Avvikande 

värden kontrollerades på differenserna med hjälp av Grubbs test. De statistiska 

beräkningarna gjordes med statistikprogrammet GraphPad Prism 7,02.  Val av 

parametrar för jämförelse var andel B- och T-lymfocyter samt B-lymfocyternas 

Kappa/Lambda uttryck. Monoklona antikroppar riktade mot CD38, CD20, CD4 eller 

CD45 var konjugerade med de nya fluorokromerna i LST-röret; resultatet från dessa 

granskades visuellt utifrån hur populationerna placerades och hur de gick att urskilja i 

plottdiagrammen.  
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RESULTAT 

Visuell granskning av nya fluorokromer 

De nya fluorokromerna APC-H7, V450 och V500 gav tydliga populationer då 

markörerna detekterats, vilket indikerar att instrumentinställningarna gjorts korrekt (se 

exempelplottar i figur 5 nedan). 

 A B C 

 
 
Figur 5. Tre typiska exempel på diagramplottar (A-C). Diagram A visar CD45 konjugerat med V500-

fluorokrom på x-axeln och ljusbrytning åt sidan (SSC-A) på y-axeln. Diagrammet separerar tydligt 

CD45-negativa- från CD45-positva celler runt 103 på den logaritmerade x-axeln vilket illustreras med ett 

vertikalt streck genom diagrammet. Inom de CD45-positiva cellerna ses tre cellpopulationer som 

markerats med var sin pil i diagram A. Lymfocyterna är en av dessa tre och har en gate runt sig. Diagram 

B har CD19 konjugerat med fluorokrom PE-Cy7 på x-axeln och CD20 konjugerats med fluorokrom V450 

på y-axeln. Celler som hamnar i det högra hörnet i detta diagram är B-lymfocyter. Diagram C sätter CD56 

med fluorokrom PE på x-axeln mot CD38 med fluorokrom APC-H7 på y-axeln. Celler som hamnar lätt 

upp till höger i detta diagram är NK-celler som både uttrycker CD38 och CD56 (18). De nya 

fluorokromerna ligger på x-axeln i diagram A (V500), y-axeln i diagram B (V450) och på y-axeln i 

diagram C (APC-H7). 

 

 

Jämförelse mellan rutinmetod och LST-rör 

Den statistiska jämförelsen mellan LST-röret och de tre rutinrören visade att andelen 

funna lymfocyter var statistiskt signifikant lägre i LST-röret jämfört med de tre 

rutinrören (p = 0,0013). Det var däremot ingen signifikant skillnad när det gäller B-

lymfocyter, Kappa, Lambda eller T-lymfocyter (p > 0,05). Resultatet sammanfattas i 

tabell IV nedan och representativa diagramplottar ses i figur 5-6. All statistisk rådata ses 

i bilaga A.  
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Tabell IV. Procentuell andel lymfocyter av det totala antalet celler i respektive patientprov jämfördes mellan LST och rutin. Tabellen visar även den 

procentuella andelen av det totala antalet lymfocyter som är T- respektive B-lymfocyter och B-lymfocyternas procentuella uttryck av Lambda respektive Kappa. 

Provmaterial var benmärg (BM) och lymfkörtlar (lgl) samt prov nummer 9 som är ett perifert normalblod (PB) från en blodgivare. Standardavvikelsen (SD) för 

differenserna samt signifikans (p-värde) för respektive parameter ses i nedre delen av tabellen. 

Patient/provtyp 

Lymfocyter (%) B-lymfocyter (%) Kappa (%) Lambda (%) T-lymfocyter (%) 

LST Rutin LST Rutin LST Rutin LST Rutin LST Rutin 

1. lgl 82 94 78 85 77 85 0,10 0,00 2,5 3,7 

2. lgl 80 89 40 36 22 21 16 13 36 36 

3. lgl 78 85 33 37 29 28 0,90 1,2 39 40 

4. BM 4,2 18 0,60 1,5 0,40 0,80 0,20 0,4 2,2 3,2 

5. BM 7,7 16 2,7 8,3 1,5 2,4 1,2 2,1 2,3 3,6 

6. lgl 7,6 24 0,70 4,5 0,40 2,2 0,40 2,0 6,0 13 

7. BM 3,0 5,3 0,80 0,2 0,10 0,20 0,10 0,2 3,0 1,8 

8. lgl 2,3 2,2 0,10 0,2 0,00 0,10 0,00 0,00 1,6 1,9 

9. PB 10 17 0,70 1,9 0,40 1,0 0,40 0,80 6,9 15 

  

SD för differenserna 5,1 3,4 0,85 1,1 3,2 

p-värde 0,0013 0,13 0,35 0,77 0,10 
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Figur 5. Visar LST-rörets resultat från patient 3 med utvalda diagram. Provet bestod av en cellsuspension 

från en lymfkörtel. Figuren består av 7 plottdiagram (A-H) samt en illustration av hur gatehierarkin är 

strukturerad för lymfocytdifferentiering med LST. Hur diagram A-C ska tolkas förklaras utförligt i figur 

4. Enkelt uttryckt används dessa tre diagram (A-C) för att plocka fram lymfocytpopulationen genom 

gatestrategin. Skräp, dubbletter och andra leukocyter plockas bort från efterföljande diagram i hierarkin 

(18). Med dessa tre diagram (A-C) kan det konstateras att provmaterialet till övervägande del innehöll 

lymfocyter (runt 80 %) och att den resterande procenten inte är celler utan skräp.  Diagram D används för 

att detektera T-lymfocyter genom att sätta CD3 med fluorokrom APC på x-axeln mot CD5 med 

fluorokrom PerCP-Cy5.5 på y-axeln. T-lymfocyterna i diagram D hamnar väl separerade i det högra 

hörnet.  Diagram E visar endast T-lymfocyterna som låg inom gaten i diagram D och detekterar huruvida 

T-lymfocyterna uttrycker TCRγ/δ. Detta görs genom CD3 med fluorokrom APC på x-axeln som sätts mot 

TCRγ/δ med fluorokrom PE-Cy7 på y-axeln i diagram E. Diagram F undersöker fenotyp som inte var 

positiv för TCRγ/δ, alltså de celler som ligger utanför gaten i diagrammet innan (E). I diagram F 

separeras T-lymfocyter in i subgrupper av CD8-positiva och CD4-positiva celler (18). Detta görs genom 

CD8 med fluorokrom FITC på x-axeln och CD4 med V450 på y-axeln. Diagram G detekterar B-

lymfocyter genom att sätta CD19 med fluorokrom PE-Cy7 på x-axeln mot CD20 med fluorokrom V450 

på y-axeln. B-lymfocyterna hamnar i högra hörnet i diagram G. Diagram H detekterar B-lymfocyternas 

uttryck av Kappa och Lambda och detta görs genom att sätta kappa med fluorokrom PE på x-axeln mot 

lambda med fluorokrom FITC på y-axeln (18). Patientfallet visar en tydlig monoklonalitet vilket tyder på 

någon typ av B-cellsneoplasi. Färgerna i de olika diagrammen har inte på något sätt att göra med 

fluorokromerna utan är en pedagogisk vägledning i var de olika cellpopulationerna befinner sig i 

diagrammen.  
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Figur 6. Visar några utvalda diagramplottar från resultatet från patient 3 och kan sättas i relation till LST-

rörets diagram som är från samma patient (se Figur 5). Provmaterialet var en suspension från en 

lymfkörtel. Diagram A-C är ifrån rutinrör 1. Diagram A har ljusbrytningsparametrar FSC på x-axeln och 

SSC på y-axeln. I diagram A sätts en gate för lymfocyter och vidare i diagram B ses vilka av dessa som 

uttrycker CD19, CD5 eller uttrycker båda markörerna. De celler som hamnar nere i vänstra hörnet 

uttrycker varken eller och anses inte vara lymfocyter. CD19 har fluorokrom PerCP och ligger på x-axeln, 

medan CD5 har fluorokrom APC och ligger på y-axeln. Diagram C visar vilka celler som uttrycker 

Lambda och Kappa. De lymfocyter som är dubbelpositiva (CD5/CD19), CD19-positiva och uttrycker 

Lambda/Kappa ses i diagram C. Lambda har fluorokrom FITC och ligger på x-axeln, medan Kappa har 

fluorokrom PE och ligger på y-axeln. Diagram D-F är från rutinrör 2. Diagram D visar misstänkta 

lymfocyter som gått igenom en gate i en tidigare diagramplott (visas inte här) och har samma gatestrategi 

som diagram A. Diagram D detekterar T-lymfocyter genom att sätta ljusbrytning SSC på x-axeln mot 

CD3 med fluorokrom PerCP på y-axeln. Efterföljande diagram E och F subgrupperar T-lymfocyterna i 

CD4-positiva och CD8-positiva T-lymfocyter. Båda diagrammen (E-F) har CD3 med fluorokrom PerCP 

på x-axeln. Diagram E har CD4 med fluorokrom PE på y-axeln och diagram F har CD8 med fluorokrom 

APC på y-axeln. De två sista diagrammen (G-H) undersöker dubbelpositivitet. Diagram G har CD5 med 

fluorokrom APC på x-axeln och CD3 med fluorokrom PerCP på y-axeln. Diagram H har CD2 med 

fluorokrom FITC på x-axeln och CD7 med fluorokrom PE på y-axeln.        
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DISKUSSION 

Studien syftade till att genomföra de tekniska inställningar som krävs för att använda 

FACSCanto II:s tredje oanvända laser.  Detta moment var väldigt tekniskt avancerat 

även för en person med god vana inom flödescytometrisk metodik (18). De inställningar 

som behövdes gjordes under två dagar under handledning av en applikationsspecialist 

från företaget BD Biosciences. De tekniska inställningarna verifierades sedan med 

validerad reagens i form av ”Lymphocytosis Screening Tube” (LST) som jämfördes 

med befintlig reagens för lymfocytdifferentiering (18). Åtta patientprover av benmärg 

och lymfkörtel med lymfomfrågeställning i anamnesen analyserades parallellt med 

varandra. Ett normalblod från en blodgivare analyserades också parallellt som en 

kontroll. Alla prover analyserades på samma instrument för att undvika variationer. 

Resultatet från studien visade att det inte förelåg någon större skillnad mellan 

reagensen, dock en viss skillnad i de manuellt inringade lymfocyter som detekterats (se 

tabell IV).   

 

Jämförelse mellan rutinmetod och LST-rör 

Lymfocytpopulationer i rutinrören detekteras med hjälp av FSC/SSC-diagrammet 

manuellt med en ”gate”. LST-röret detekterar också lymfocyter manuellt med en gate 

dock med hjälp av SSC/CD45-diagrammet (diagram C i figur 5 och diagram A i figur 

6). Cellpopulationerna verkar tendera att separeras bättre med den sistnämnda strategin 

(SSC/CD45) och underlättar den manuella gateningen, vilket skulle kunna förklara den 

signifikanta skillnaden mellan den procentuella skillnaden som konstaterades mellan 

funna lymfocyter i de båda reagenserna.  Även om lymfocyterna manuellt ringats in 

(gate) olika, blev resultatet ändå likt med avseende på den totala procentandelen B- och 

T-lymfocyter samt kappa/lambda kvot. Det gäller givetvis att alla lymfocyter är med i 

gaten, bättre att ringa in ett större antal troliga lymfocyter än för lite, vilket annars kan 

ge ett felaktigt resultat (8). Själva syftet med gaten är att underlätta och göra följande 

plottar mer överskådliga och därmed lättare att tolka då irrelevanta celler som inte är 

lymfocyter plockats bort från efterföljande plottar (23). Den lilla skillnad som ändå 

kunde konstateras mellan reagenserna där LST-röret detekterar något färre celler kan 

troligen förklaras med gatingstrategin. Dubbletter eller celler som inte passerar lasrarna 

i singletter sållas bort från resterande plottar med LST (18). 

 

Vid ett parat t-test som gjordes i denna studie kontrollerades avvikande värden på 

differenserna med hjälp av Grubbs test som konstaterade en outliner som exkluderades 

från det parade t-testet. För att ett parat t-test ska kunna användas krävs att differenserna 

är normalfördelade och att antalet parade mätningar är tillräckligt många (24). Om 

differenserna är hyfsat normalfördelade räcker det med 20 mätpar för att det statistiska 

testet ska kunna utföras. Om mätparen är få till antalet kan medeldifferensen vara 

missvisande (24). Antalet mätvärden i den här studien är under det rekommenderade 

antalet och är eventuellt för få för att dra de statistiska slutsatser som nu gjorts. 
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Felkällor 

Konceptet med torkad reagens i ett rör (LST-röret) redo att användas direkt är både 

tidsbesparande och minimerar risken för misstag. Pipetterande av antikroppar 

exkluderas och därmed risken för fel i samband med prepareringen. Det har visat sig att 

misstag i samband med pipettering av så många antikroppar ligger runt 1-4 % (25). Att 

av misstag missa att pipettera en antikropp kan ge falskt negativa resultat som är svåra 

att upptäcka om inte provet färgas om, vilket leder till ökade kostnader och riskerar 

patientsäkerheten. I en större jämförelsestudie mellan LST-röret och lösliga antikroppar 

konstaterades mycket jämförbara resultat (25). Det fastställdes även att variationen i 

prepareringen mellan olika prover minskade med torkad reagens i ett rör och bidrog till 

mer tillförlitlig data. LST-röret förbättrade laboratorieeffektiviteten och kvaliteten på 

analysen (25). I rutinen tvättas patientprover manuellt, medan LST-röret tvättades 

automatiskt med LWA-instrumentet, vilket antagningsvis borde ge färre borttvättade 

celler än när det görs manuellt. 

 

Ekonomi 

LST-rören kostade 488 kr styck medan befintliga motsvarande rör tillsammans kostade 

241 kr (bilaga B). Denna jämförelse beaktar endast prisskillnaden mellan reagenserna. 

Det är därför värt att påpeka att den nuvarande vätskebaserade reagensen även kräver 

rör och pipettspetsar samt har en tidsaspekt som kostar pengar.  Den relativt stora 

prisskillnaden gör dock att det inte är ekonomiskt försvarbart att byta nuvarande reagens 

mot LST-röret trots sina givna fördelar i rutin. Enligt ansvarig på laboratoriet är inte 

kostnaden den avgörande faktorn, utan snarare innehållet av markörer. Det är sällan 

relevant att göra analys av T-celler och rörets avsaknad av blastmarkörer gör LST-röret 

irrelevant som rutinrör. I rutinen används dock fler rör med antikroppsreagens än vad 

som presenteras här. Rören som exkluderats från jämförelsen innehåller blastmarkörer. 

För att jämförelsen mellan rutin och LST skulle bli rättvis har dessa exkluderats och 

presenteras inte här. 

 

Framtida screeningrör 

I en nypublicerad studie konstaterades att av 60 analyser med LST-rör krävdes det i 85 

% av fallen vidare immunofenotypning (26). Studien visade att med samma koncept 

som LST fast med andra markörer reducerades uppföljande immunofenotypning till 37 

%. Det senare röret, s.k. lymphoproliferative disorder screening tube (LPD-ST), 

innehöll dock 15 istället för 12 markörer som i LST-röret. Markörerna som reducerade 

uppföljningen och som inte finns i LST-röret var CD14, CD10, CD57 och CD23 (26). 

Detta visar på vikten av att anpassa antikropparna för att bättre möta behovet, så att 

uppföljning, tid och kostnader kan effektiviseras. 
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Provantalet 

Antalet planerade analyser skulle ha varit 20 med 10 stycken patientprov för varje 

reagens, vilket kan uppfattas som ett lite för lågt antal analyser för statistisk utvärdering. 

Värt att påpeka att detta är en speciell metodik som är väldigt tidskrävande, att 

analysera 3 till 4 prover tar i regel en hel eftermiddag att utföra. Laboratoriet utför i snitt 

500 rutinprover/år och eftersom det är patientprover som analyseras var det svårt att 

uppnå det beräknade antalet prover under den aktuella tidsperioden för arbetet. 

  

Slutsats 

LST-rörets validerade reagens gav värdefull data och funktion som kommer att kunna 

användas i applikationer med antikroppar konjugerade med de nya fluorokromerna 

APC-H7, V450 och V500. Den tredje lasern (violett) som testats och utvärderats på 

V450 och V500 är redo att appliceras kliniskt med dessa fluorokromer. Examensarbetet 

har lagt grund till samtliga instrumentinställningar som behövs för de nya 

fluorokromerna. Laboratoriet behöver i stort sett bara beställa de antikroppar som 

önskas för att applicera dessa kliniskt.  Konceptet med torkad reagens i ett rör, redo att 

användas direkt, är lockande. Nackdelen är dock att antikropparna i röret inte stämmer 

med laboratoriets önskemål. Att använda T-cellsmarkörer i den utsträckning som LST 

gör är inte konsekvent i rutin, då T-cells lymfom är relativt ovanligt samt att LST-rören 

saknar blastmarkörer (7). Huruvida LST-röret kommer att implementeras i den kliniska 

verksamheten är ännu inte beslutat och kommer att övervägas vidare.  
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I 
 

BILAGOR 

Bilaga A, Statistik 
 

Parat T-test på utvalda parametrar utfört med hjälp av mjukvaruprogrammet GraphPad Prism 7. 02. En 

signifikant skillnad kunde konstateras i jämförelsen mellan detekterade lymfocyter, övriga parametrar kunde 

ingen skillnad av detektionen konstateras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired t test

Table Analyzed Lymfocyter B-celler Kappa Lambda T-celler

Column B Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin

vs. vs, vs, vs, vs, vs,

Column A LST LST LST LST LST

Paired t test

P value 0,0013 0,1267 0,3488 0,7655 0,1028

P value summary ** ns ns ns ns

Significantly different (P < 0.05)? Yes No No No No

One- or two-tailed P value? Two-tailed Two-tailed Two-tailed Two-tailed Two-tailed

t, df t=4,862 df=8 t=1,704 df=8 t=1,004 df=7 t=0,3087 df=8 t=1,842 df=8

Number of pairs 9 9 8 9 9

How big is the difference?

Mean of differences 8,344 1,922 0,3 0,1111 1,978

SD of differences 5,149 3,383 0,8452 1,08 3,222

SEM of differences 1,716 1,128 0,2988 0,36 1,074

95% confidence interval 4,387 to 12,3 -0,6784 to 4,523 -0,4066 to 1,007 -0,7189 to 0,9412 -0,4987 to 4,454

R squared (partial eta squared) 0,7471 0,2664 0,1259 0,01177 0,2977

How effective was the pairing?

Correlation coefficient (r) 0,9911 0,9935 0,9987 0,9911 0,9773

P value (one tailed) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

P value summary **** **** **** **** ****

Was the pairing significantly effective? Yes Yes Yes Yes Yes



 

 

 

II 
 

Bilaga B, Ekonomi 

Kostnadsuträkning för de tre screeningrören. 

Rör AK Fluorokrom Företag Pris Antal test Pris/test Totalt/test 

1. Lambda FITC Dako 4010  200 20,0 

         241 kr  

Kappa PE Dako 5086 200 25,4 

CD19 PerCP-Cy5,5 BD 2444 100 24,4 

CD5 APC BD 3576 200 17,9 

       2. CD25 FITC BD 2946 200 14,7 

CD4 PE BD 3167 200 15,8 

CD3 PerCP-Cy5,5 BD 2493 100 24,9 

CD8 APC BD 3576 200 17,9 

       3. CD2 FITC BD 2955 200 14,8 

CD7 PE BD 2229 100 22,3 

CD3 PerCP-Cy5,5 BD 2493 100 24,9 

CD5 APC BD 3576 200 17,9 

 
 


