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ABSTRACT 

Leukocyte differential count in peripheral blood smear has, ever since the method 

was developed more than 100 years ago, been one of the most frequently used 

diagnostics tool in the routine hematology laboratory.  The manual differential count 

of leukocytes using a microscope is still the standard method in most small and 

medium sized laboratories. Even though the method does not require any expensive 

instruments it comes at a high cost due to it being labor intensive and time 

consuming. In recent years the rapid technical advancements has led to the 

development of automatic or semi-automatic methods in which the leukocytes are 

differentiated. In this study a method comparison was made between manual 

leukocyte differential counts, CellaVision DM1200 Vet and Advia 2120 when 

analyzing 106 fresh, feline blood samples. The general agreement between results 

was good, especially for the most common leukocytes, such as neutrophils and 

lymphocytes. Results for eosinophils and monocytes had moderate agreement. The 

confidence intervals were generally wider when CellaVision DM1200 Vet was 

compared with Advia 2120, than when CellaVision DM1200 Vet was compared to 

the manual differential count. Despite the fact that Advia 2120 and CellaVision 

DM1200 Vet are both faster and often show comparable results to the manual 

differential count, the light microscopy will remain the gold standard for difficult 

samples, where there is suspicion of inflammation (band neutrophils), intracellular 

microorganisms, reactive lymphocytes or if the sample contains a high degree of 

smudge cells or artifacts.   
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INTRODUKTION 

Leukocyter är vita blodkroppar som har till uppgift att försvara kroppen mot 

infektioner. I kattens blodsystem cirkulerar olika typer av leukocyter, som vanligtvis 

delas in i fem huvudgrupper: neutrofila granulocyter, eosinofila granulocyter, 

basofila granulocyter, monocyter och lymfocyter. Inom gruppen av lymfocyter finns 

det en stor mångfald, vissa styr kroppens inflammatoriska reaktionssvar medan andra 

producerar antikroppar. Granulocyterna har som främsta uppgift att fagocytera 

mikroorganismer. Monocyterna är dels en antigenpresenterande cell men de kan 

även, precis som granulocyterna, fagocytera celler och organismer. De olika typerna 

av leukocyter produceras i benmärgen från multipotenta stamceller. Granulocyter, 

monocyter och vissa lymfocyter (B-celler) mognar och differentieras vidare under en 

viss tid i benmärgen. Andra typer av lymfocyter, T-celler, mognar i thymus.  

    Tiden det tar att utveckla den tidiga myeloblastcellen till en fullt differentierad 

granulocyt tar för en katt ungefär 6 dygn. Väl i blodomloppet har de neutrofila 

granulocyterna en halveringstid på 5,5 till 7,6 timmar och sedan vandrar cellerna ut i 

vävnaden och förbrukas inom 4 dagar. En cell som har lämnat cirkulationen kan inte 

återinträda. Hos friska katter finns cirka en fjärdedel av leukocyterna fritt i 

blodplasman, medan de resterande tre fjärdedelarna utgör en så kallad marginalpool 

där cellerna ligger bundna till kärlväggarna i de små, perifera kärlen [1]. 
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Marginalpoolen fungerar som en stor cellreserv som vid behov snabbt kan 

mobiliseras medan benmärgen producerar mer celler.  

    I normala fall är de neutrofila granulocyterna kvar i benmärgen tills dess att de 

mognat till segmenterade neutrofiler, dock kan det vid sjukdomstillstånd, såsom 

exempelvis en bakterieinfektion, vara så att neutrofilerna förbrukas snabbare än de 

produceras. Det ökade behovet får till följd att mindre mogna neutrofiler frisläpps 

från benmärgen. Dessa celler brukar benämnas som stavkärniga neutrofila 

granulocyter och kännetecknas av att kärnan är slät, icke-segmenterad, utan 

konstriktioner och att kromatinet är mer luckert och ljusare infärgat. Kärnan hos en 

stavkärnig neutrofil har en jämn och slät yta mot cytoplasman och ofta har kärnan 

antagit formen av ett S, C eller U. När fler än några enstaka stavkärniga neutrofiler 

påträffas kallas det för vänsterförskjutning.  

    Inflammation är vanligt bland sjuka katter och detta identifieras som en tydlig 

neutrofili med eller utan vänsterförskjutning. Pågående bakteriella infektioner, som 

till exempel abscesser, ger ofta en lindrig till måttlig neutrofili med 

vänsterförskjutning medan kroniska infektioner kan ge neutrofili utan 

vänsterförskjutning.  

    Ett relativt vanligt fynd i prover från katter är toxiskt utseende i neutrofilernas 

cytoplasma. I den lindrigaste formen av toxiskt utseende syns Döhlekroppar i 

cytoplasman på en del neutrofiler. Med ett ökat toxiskt utseende syns skummig, blå 

cytoplasma och ibland även små vakuoler. Ett toxiskt utseende i neutrofilerna kan 

tyda på en pågående inflammation, där gramnegativa bakterieinfektioner leder till de 

mest grava förändringarna. Vid kraftigt toxiskt utseende är cellerna så pass 
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förändrade att det inte går att särskilja varken stavkärniga neutrofiler, segmenterade 

neutrofiler eller monocyter från varandra. Cellerna är även deformerade och ser 

gamla och lytiska ut.  

 

Manuell differentialräkning av leukocyter i ljusmikroskop är den första metoden som 

togs fram för att observera förändringar i blodbilden. Metoden uppfanns för cirka 

100 år sedan men används än idag som referensmetod till de nyare, automatiserade 

analyserna. Manuell differentialräkning utförs på ett färgat blodutstryk. En droppe 

blod appliceras på ett objektsglas och stryks ut till en tunn film som lufttorkas. I 

denna studie användes färgningsprotokollet modifierad May-Grünwald Giemsa som 

färgar cellkärnorna i olika nyanser av lila, cytoplasman färgas i olika nyanser av blått 

till ljust rosa och erytrocyterna färgas rosa till orange. Vid observeration i mikroskop 

kan sedan leukocyterna särskiljas och antalet av respektive celltyp noteras. Vid 

räkning av 100 leukocyter fås den procentuella fördelningen för stav/segmenterade 

neutrofiler, eosinofiler, basofiler, lymfocyter och monocyter. Förutom detta görs 

även en utvärdering av erytrocyternas morfologi samt en uppskattning av totala 

antalet leukocyter (WBC) och trombocyter (TPK). Förekomst av trombocytaggregat 

och/eller ovanligt stora trombocyter noteras i resultatet, likväl som eventuella 

avvikelser bland leukocyterna, som till exempel toxiskt utseende, 

vänsterförskjutning, med mera. Metodens precision varierar väldigt mycket beroende 

på hur många celler som räknas. De mer sällsynta celltyperna, så som eosinofiler och 

basofiler har den största variationen.  
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Advia 2120 (Siemens Healthcare AB, Upplands Väsby, Sverige) är ett instrument 

som ursprungligen utvecklades för att användas inom humanmedicin men kan i och 

med att det finns mjukvara anpassad för veterinärmedicin (version 5.9.0-MS) även 

analysera prover från flera olika djurslag, bland annat prover från katt. Instrumentet 

använder sig av laserbaserad flödescytometri för att separera och identifiera blodets 

beståndsdelar baserat på storlek och infärgning av myeloperoxidas genom att mäta 

ljusreflektionerna som uppstår när cellen belyses i olika vinklar. Resultaten för 

respektive undergrupper av leukocyter presenteras i två cytogram, peroxidas- och 

basofilt cytogram. Peroxidascytogrammet delar upp leukocyter med avseende på 

storlek och hur mycket peroxidas de innehåller. De celltyper i blodprover från katter 

som innehåller mest peroxidas är neutrofiler och eosinofiler. Monocyter innehåller 

även de en viss grad peroxidas. Det basofila cytogrammet är baserat på cellens 

storlek och dess optiska densitet (dels beroende av granulering av cytoplasman, och 

dels av kärnans täthet). Advia 2120 kan inte identifiera basofiler i blodprover från 

katter [2]. För bedömning av morfologiska förändringar och vänsterförskjutningar 

krävs även komplettering med manuell bedömning eller differentialräkning av ett 

blodutstryk, antingen i mikroskop eller i CellaVision DM1200 Vet (CellaVision AB, 

Lund, Sverige) [3]. De leukocytvärden som presenteras av Advia 2120 är bland annat 

totalantalet leukocyter samt fördelningen bland dess underkategorier. Advia 2120 

presenterar även värden för erytrocyterna, såsom storlek, koncentration, Hb, med 

mera. Instrumentet ger även ett värde för trombocytkoncentrationen och varnar om 

den upptäcker trombocytaggregat.  
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    Det har även på senare tid utvecklats en del instrument som kan utföra en till viss 

del automatiserad avläsning och differentialräkning av leukocyter. CellaVision har, 

precis som Advia, ursprungligen utvecklats för att användas inom humanmedicinen. 

På sjukhuslaboratorier runt om i världen har instrumentet redan implementerats med 

goda resultat [4, 5]. Nyligen släpptes en modifierad version av programvaran, 

DM1200 Vet (CellaVision AB, Lund, Sverige), som har inriktat sig till de 

veterinärmedicinska laboratorierna. Programvaran kan i dagsläget hantera våra två 

vanligaste sällskapsdjur; hund och katt. För att använda instrumentet prepareras ett 

blodutstryk på ett objektsglas som färgas in med May-Grünwald Giemsa, Wright-

stain eller Wright-Giemsa. När instrumentet tar emot ett glas börjar den med att läsa 

av streckkoden, den lokaliserar sedan ett monolager av celler i motsatt ände av 

etiketten. När ett lämpligt område hittats fotograferar den ett större område med 

erytrocyter och trombocyter vid 10x förstoring. Instrumentet söker sedan igenom 

objektsglaset med låg förstoring och memorerar alla koordinater där det eventuellt 

kan finnas leukocyter. När tillräckligt många koordinater är samlade, går den över till 

100x förstoring med immersionsolja och fotograferar koordinaterna, en efter en. I 

realtid så försöker instrumentet klassificera celltyperna med hjälp av avancerade 

algoritmer och ett stort neuralt nätverk – bestående av miljontals högupplösta bilder 

av respektive celltyp. Om instrumentet är inställt på att hitta 150 leukocyter kommer 

det att leta rätt, och memorera koordinaterna, för 450 eventuella leukocyter. 

instrumentet försöker själv sortera bort färgrester, trasiga celler och artefakter. 

Digitala bilder av förklassificerade celler presenteras för operatören på instrumentets 

datorskärm. Operatören kan därifrån välja att förstora bilden, och sedan acceptera 
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den föreslagna cellkategorin, eller omklassificera cellen som en annan typ av 

leukocyt. Instrumentet fotograferar även ett stort område som är rikt på erytrocyter.  

Dessa bilder används för att kunna analysera erytrocyternas morfologi och för att 

uppskatta förekomsten av trombocyter.  

    Det CellaVision-instrument som användes i denna studie kunde ta emot ett rack åt 

gången, á 12 objektsglas.  

 

Syftet med denna studie var att jämföra resultaten från differentialräkning av 

leukocyter med tre olika metoder, manuell differentialräkning i mikroskop, 

automatiserad differentialräkning med laserbaserad flödescytometri (Advia 2120) 

och CellaVision DM1200 Vet som fotograferar och förklassificerar leukocyter på ett 

färgat blodutstryk. Resultaten utgörs av de procentuella kvoterna av neutrofiler, 

eosinofiler, basofiler, lymfocyter och monocyter från respektive analysmetod. Denna 

studie fokuserar på att utvärdera CellaVision genom att jämföra dess resultat mot 

Advia 2120 och manuell differentialräkning av leukocyter. I samband med studien 

gjordes även en tidsjämförelse mellan manuell differentialräkning av leukocyter i 

mikroskop och CellaVision.  

MATERIAL 

Studiematerial 

Färska blodprover från 106 katter kunde erhållas från laboratoriets rutinverksamhet. 

Proverna levererades från Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid Sveriges 

lantbruksuniversitet i EDTA-rör och förvarades i rumstemperatur. För att proverna 
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skulle tas med i studien krävdes att ett blodutstryk kunde prepareras och att 

blodprovet analyserades på Advia 2120 inom tre timmar från provtagningstillfället.  

Etik 

Då proverna som ingick i studien erhölls från UDS rutinverksamhet behövdes inget 

forskningsetiskt godkännande. Proverna var redan tagna och skickade för 

hematologiska analyser. Rutinanalyserna utfördes alltid först, efter detta, om 

ytterligare blod fanns att tillgå, togs provet med i studien.  

METODER 

Utstryk 

Blodutstryken utfördes med hjälp av ett automatisk blodutstryksinstrument, 

HemaPrep (CellaVision AB, Lund, Sverige). Två objektsglas med fasade kanter 

placerades på instrumentets två kanaler och till dessa applicerades 5 µl blod. 

Blodustryket sker automatiskt med en förinställd hastighet. För analys med 

CellaVision rekommenderas att fransen på blodutstryket hamnar mellan 0,5 till 1,5 

cm från objektsglasets kant. Beroende på om blodet var lätt- eller trögflytande 

behövde hastigheten som Hemaprep-instrumentet använde sig av för att göra 

blodutstryket justeras.  

Färgning 

Objektsglasen färgades med en modifierad variant av May-Grünwald Giemsa 

(Merck, Darmstadt, Tyskland) i Molek färgningsapparat (Molek AB, Stockholm, 

Sverige). Färgningslösningarna byttes ut varje morgon. Färgens kvalité 
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kontrollerades i samband med CellaVision-instrumentets dagliga Cell Location-test, 

på ett nyfärgat objektsglas. Objektsglasen märktes in med streckkodsetiketter och 

löpnummer.  

Manuell differentialräkning av leukocyter i mikroskop 

Räkning av 100 leukocyter i ljusmikroskop med immersionsolja vid 50x förstoring. 

Alla differentialräkningar och bedömningar utfördes av samma operatör (BMA).  

CellaVision DM1200 Vet 

I CellaVision finns det en scanningsenhet som består av ett motoriserat mikroskop 

(x10, x50 och x100 objektiv), en digital CCD-kamera, en automatisk 

immersionsoljeenhet, objektsglasmatare och streckkodsläsare, rackmatare och en 

kontrollenhet, samt ett mjukvarusystem baserat på ett avancerat neuralt nätverk som 

direkt försöker förklassificera bilderna av leukocyterna. Objektsglasen laddades in i 

instrumentet i tillhörande rack och glasen analyserades i följd.   

Instrumentet scannar glasen vid låg styrka för att identifiera leukocyter och tar sedan 

bilder med hög förstoring av dessa och använder sin programvara för att kunna 

klassificera cellen. Instrumentet presenterar en förklassificering som består av 

unidentified, band neutrophils, segmented neutrophils, eosinophils, basophils, 

monocytes, lymfocytes och other. För samtliga preparat fotograferades även hela 

fransen på blodutstryket, där det ibland kan förekomma stora trombocytaggregat eller 

rikligt med leukocyter. Alla bedömningar och omklassificeringar utfördes och 

signerades av operatören (BMA).  
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Advia 2120 (version 5.9.0-MS) 

Leukocyter analyseras i WBC-Perox-kanalen med flödescytometri efter infärgning. 

Leukocyterna görs mer permeabla med hjälp av surfaktant och färgas sedan för 

myeloperoxidasinnehåll. Advia kan kategorisera fyra typer av leukocyter i 

blodprover från katt, neutrofiler, lymfocyter, monocyter och eosinofiler. Forward 

scatter (FCS) på y-axeln separerar celler på deras storlek. På x-axeln separeras 

cellerna med avseende på graden av infärgat myeloperoxidas. Neutrofiler, lymfocyter 

och monocyter kan särskiljas i olika populationer med hjälp av detta. I prover från 

katter är det en överlappning mellan populationerna för eosinofiler och neutrofiler. 

För att Advia ska kunna presentera ett värde för eosinfiler krävs det att instrumentet 

jämför cytogrammet från peroxidaskanalen med värdet från basofila kanalen och 

dess resultat från antalet retikulocyter. Instrumentet kan sedan subtrahera och räkna 

fram vad antalet eosinofiler bör vara, trots överlappningen av populationerna.   

    På Advia analyserades två dagliga kontroller, 3-in-1 TESTpoint™ (Siemens 

Healthcare AB, Upplands Väsby, Sverige), en normal och en låg kontroll (ABN1). 

Instrumentet genomförde självrengöring dagligen och underhåll veckovis.   

Statistik 

All data sammanställdes i Microsoft Office Excel. I jämförelsen används respektive 

analys procentuella värden för de olika leukocytkategorierna. Resultaten från 

respektive analysmetod parades ihop och värdena presenterades i form av Bland-

Altman spridnings- och differensplottar, med hjälp av metodvalideringsverktyget 

Analyse-it® for Microsoft Excel (3.90.1, build 5389.23962).  
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RESULTAT 

Av de totalt 106 prover som ingick i studien exkluderades tre prover, då två prover 

hade färre än 100 leukocyter efter analys i CellaVision, och ett prov kunde inte 

analyseras av CellaVision (failed analysis). Ett prov analyserades om i CellaVision, 

då den endast lyckats fotografera en leukocyt, samt misslyckats med RBC, TPK och 

Feathered Edge. Efter den andra analysen hittade CellaVision 150 leukocyter i detta 

prov.  

    Vid två tillfällen avbröts analysen på grund av tekniskt fel, båda gångerna då 

fransen inspekterades av operatören. Datorn loggade ur sig automatiskt och den 

pågående analysen avbröts. Den osparade omklassificeringen gick förlorad. Efter 

cirka tio minuter kunde arbetet återupptas.  

 

Efter omklassificering i CellaVision varierade varierade antalet leukocyter mellan 

104 och 151, medelvärde 141 leukocyter per prov. CellaVision fotograferade totalt 

20473 objekt, varav 18302 hade förklassificerats korrekt. Det totala antalet objekt 

som omklassificerades av operatören var 2171. Av de 2171 objekt som 

omklassificerades bedömdes drygt 1000 celler vara trasiga (s.k. smudge cells), 100 

objekt förkastades som artefakter (färgrester) och 500 celler omklassificerades till 

stavkärniga neutrofiler. Förklassificeringen av CellaVision för samtliga leukocyter 

överenstämde till 89 % med omklassificeringen av operatören. Resultatet stiger ända 

upp till 93 % om stavkärniga och segmenterade neutrofiler slås ihop till en 

gemensam kategori. De celltyperna med högst överensstämmelse vid 

förklassificeringen var eosinofiler (91,6 %), segmenterade neutrofiler (90,0 %) och 
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lymfocyter (91,3 %). De cellkategorierna med lägst överensstämmelse var monocyter 

(61,9 %) och stavkärniga neutrofiler (59,5 %).  

 

I resultaten från Advia erhölls det totala antalet leukocyter i proverna. 

Koncentrationen av leukocyter varierade mellan 2,2 x109/L - 29,0 x109/L. Ett prov 

hade en markant högre koncentration av leukocyter (143x109/L).  

  

För att visualisera skillnaderna mellan både CellaVision och manuell 

differentialräkning, samt mellan CellaVision och Advia användes Bland-

Altmanplottar och scatterplottar. Resultaten för respektive prov parades ihop och 

jämfördes mellan metoderna. Då Advia endast presenterar ett värde för det totala 

antalet neutrofiler, alltså ingen skillnad mellan stavkärniga och segmenterade 

neutrofiler, har dessa summerats för att kunna jämföra den procentuella andelen 

neutrofiler från Advia med CellaVision.  

    Figur 1A-B visar en jämförelse mellan CellaVision och manuell 

differentialräkning för neutrofilerna. Överensstämmelse var bättre mellan 

CellaVision och manuell differentialräkning, än mellan CellaVision och Advia som 

visade ett bredare konfidensintervall (figur 1C-D).  
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Figur 1. Scatterplottar t.v. och Bland-Altmanplottar t.h. för den procentuella andelen neutrofiler. A, B jämför 

mätvärden från CellaVision med den manuella differentialräkningen i mikroskop. C, D jämför mätvärden från 

CellaVision med Advia. I spridningsdiagrammet (t. v.) ses värdena från CellaVision på y-axeln och värdena från 

manuell differentialräkning respektive Advia på x-axeln. I Bland-Altmandiagrammet (t. h.) syns skillnaden 

mellan CellaVision och manuell differentialräkning respektive Advia på y-axeln. På x-axeln visas medelvärdet av 

metodernas mätvärden. De streckade linjerna anger ett 95 procentigt konfidensintervall och den heldragna, blåa 

linjen visar om det föreligger någon förskjutning (bias) åt något håll. Den grå linjen indikerar x=y, alltså ingen 

skillnad mellan resultaten.  

 

 

A B 

C D 
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Inget systematiskt eller proportionellt fel sågs varken mellan CellaVision och 

manuell differentialräkning (figur 1A-B) eller CellaVision och Advia (figur 1C-D). I 

scatterplotten för CV/Advia (figur 1C) ses en relativt stor spridning av värdena. De 

två punkterna som avviker högt upp till vänster (outliers) beror på att Advia felaktigt 

underskattat antalet neutrofiler, och överskattat antalet monocyter i dessa två prover. 

Samma prover är de som avviker mest i figur 5. För både CellaVision och manuell 

differentialräkning har neutrofilerna även delats upp som stavkärniga respektive 

segmenterade neutrofiler. Här syns ett systematiskt fel, vid analys i CellaVision blev 

det 5 % färre stavkärniga neutrofiler än när samma prov analyserades i 

ljusmikroskop (figur 2), dessa har istället klassificerats som segmenterade (se figur 

2).  Här är det alltså en systematisk förskjutning med 5 %, där CellaVisions resultat 

innehåller 5 % färre stavkärniga neutrofiler, men 5 % fler segmenterade neutrofiler, 

än respektive kategorier vid manuell differentialräkning.  
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Figur 2. Spridnings- och Bland-Altmandiagram för stavkärniga och segmenterade neutrofiler, jämförelse av 

resultat endast mellan CellaVision och manuell differentialräkning. Spridningsdiagrammen (t. v.) jämförs antalet 

identifierade stavkärniga respektive segmenterade neutrofiler från CellaVision med den manuella 

differentialräkningen, resultaten från CellaVision visas på y-axeln och den manuella metoden visas på x-axeln. I 

Bland-Altmandiagrammen (t. h.) visas skillnaden mellan CellaVision och den manuella metoden på y-axeln och 

medelvärdet av metodernas mätvärden på x-axeln. Den blå streckade linjen anger 95% CI och den heldragna, blå 

linjen visar en 5 procentig systematisk bias i resultaten.    

Överenstämmelsen mellan manuell differentialräkning och CellaVison för 

lymfocyter var god. Större spridning kunde ses vid jämförelsen mellan CellaVision 

och Advia (figur 3).  

D 

A B 
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Figur 3. Fördelningen för koncentrationen av lymfocyter. A, B jämförs CellaVision med den manuella 

differentialräkningen. I C, D jämförs CellaVision med Advia. I scatterdiagrammen (t.v.) visas CellaVision på y-

axeln och manuell differentialräkning, respektive Advia, på x-axeln. I Bland-Altmandiagrammen (t.h.) visas 

skillnaden mellan metoderna på y-axeln, och medelvärden från metodernas mätvärden på x-axeln. Den streckade, 

blå linjen anger ett 95 % CI och den heldragna blå linjen visar om det föreligger någon bias mellan värdena.  

De mer sällsynta celltyperna, så som eosinofiler (figur 4) och monocyter (figur 5) 

visar en större variation då enstaka celler får en större procentuell genomslagskraft.  
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Figur 4. Fördelningen för den procentuella andelen av eosinofiler. A, B jämför CellaVision med den manuella 

differentialräkningen, C, D jämför CellaVision med Advia. I scatterdiagrammen (t.v.) visas CellaVision på y-

axeln och manuell differentialräkning, respektive Advia, på x-axeln. I Bland-Altmandiagrammen (t.h.) visas 

skillnaden mellan metoderna på y-axeln, och medelvärden från metodernas mätvärden på x-axeln. Den streckade, 

blå linjen anger ett 95 % CI och den heldragna blå linjen visar om det föreligger någon bias mellan värdena.  

Resultaten för monocyterna (figur 5) tyder på att en mindre andel monocyter 

identifieras med CellaVision jämfört med manuell differentialräkning, en minskning 
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med cirka 1-2 %. Samma förskjutning av resultaten syns när Advia jämförs med 

CellaVision.  

 

 

Figur 5. Förekomst av monocyter. Två prov med kraftigt avvikande resultat är exkluderade. A, B jämför 

CellaVision med den manuella differentialräkningen. C, D jämför CellaVision med Advia. I scatterdiagrammen 

(t.v.) visas CellaVision på y-axeln och manuell differentialräkning, respektive Advia, på x-axeln. I Bland-

Altmandiagrammen (t.h.) visas skillnaden mellan metoderna på y-axeln, och medelvärden från metodernas 

mätvärden på x-axeln. Den streckade, blå linjen anger ett 95 % CI och den heldragna blå linjen visar om det 

föreligger någon bias mellan värdena. De nedre diagrammen har fått en ökad skala p.g.a. två höga mätvärden från 

Advia.  
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Figur 6. Förekomst av monocyter, jämförelse mellan CellaVision och Advia. I denna figur är axlarna breddade 

för att kunna få med de kraftigt avvikande värdena. I övrigt är värdena de samma som presenterats i figur 5C-E.  

De två värdena som avviker kraftigt (outliers) i diagrammet där monocyter jämförs 

mellan CellaVision och Advia ligger utanför skalan i figur 5C-D. De avvikande 

resultaten beror på ett analysfel av Advia, instrumentet har överskattat antalet 

monocyter utan att larma. I figur 6 presenteras samma värden som figur 5C-D men 

med en större skala för diagrammens axlar, i denna figur görs även de avvikande 

värdena synliga.  

 

Advia kan ej identifiera basofiler i katters blod [2]. Vid inspektion av blodutstryken i 

CellaVision och med mikroskop påvisades basofila granulocyter i 35 prover (1-5 %). 

Av dessa 35 prover kunde förekomst av basofiler visas med både CellaVision och 

manuell differentialräkning för åtta prover, medan i 16 prover identifierades endast 

basofiler med CellaVision (med en koncentration av 1-5 % basofiler) och elva prover 

endast i den manuella differentialräkningen (med en koncentration av 1-5 % 

basofiler).  
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Tidsåtgången med manuell differentialräkning för analys av tio objektsglas var 63 

minuter och 3 sekunder, medan tidsåtgången med CellaVision var 54 minuter och 39 

sekunder.  

DISKUSSION 

Att se en spridning mellan resultaten från de olika analysmetoderna var väntat. Detta 

eftersom samtliga metoder, men främst den manuella differentialräkningen och 

CellaVision har en stor variationskoefficient. Den manuella differentialräkningen i 

mikroskop har som metod alltid haft en stor inbyggd mätosäkerhet i dess resultat, 

detta påpekades så tidigt som 1933 av Barnett [6]. Resultaten från 

differentialräkningen av blodutstryket är beroende av dels en preanalytisk faktor, där 

omständigheterna för hur provet har tagits kan påverka resultatet [6]. Samtliga tre 

metoder som jämförs i denna studie är känsliga för de preanalytiska felkällorna. 

Även fast felkällorna är ständigt närvarande, har deras inverkan i denna jämförelse, 

minimerats genom att analyserna alltid utförs på samma prov och inom 3 timmar. 

Analys med CellaVision och manuell differentialräkning i mikroskop utfördes på 

samma objektsglas. Men det är också beroende av andra fysiologiska egenskaper 

som kan ge en ökning av antalet leukocyter, bland annat ålder, stress och hård 

muskelpåverkan. Hårt fysiskt arbete ger en ökning av neutrofila granulocyter och 

stress, till exempel vid provtagningen, kan ge förhöjda värden av både neutrofiler 

och lymfocyter [1]. Resultatet kan också variera från ett blodutstryk till ett annat, det 

är därför viktigt att försöka minimera skillnaderna genom att alla tar ungefär samma 



   

   

   

   

 

22 
 

volym, och att blodutstryken blir så snarlika som möjligt. Några andra faktorer som 

spelar in är i vilket område på utstryket som differentialräkningen utförts och i viss 

mån vilken medarbetare som utfört analysen. Den felkälla som Barnett fokuserar på i 

sin studie är slumpen. Slumpens inverkan vid en differentialräkning blir väldigt stor, 

eftersom metoden bygger på att endast några hundra leukocyter ska räknas från ett 

blodutstryk.  

 

Advia 2120 är en uppdaterad version av Advia 120, där flera studier redan 

genomförts för att validera metoden. I en studie av M Stirn et al. (2014) analyseras 

en stor mängd blodprover från katter, hästar och hundar [7]. Studien kommer fram 

till att Advia är ett tidsbesparande analysinstrument som ger ett representativt värde i 

många fall. Instrumentet kräver dock en erfaren operatör, som kan observera 

cytogrammen och bedöma när analysen bör kompletteras med en manuell 

differentialräkning. De tillfällen då manuell analys genomförs är vid misstanke om 

reaktiva lymfocyter, vänsterförskjutning eller då ingen klar separation mellan 

cellpopulationerna kunde ses. Studien kom fram till att för blodprover från katter 

krävdes en manuell inspektion vid 32 % av fallen [7]. Vid det klinisk kemiska 

laboratoriet på UDS görs dock alltid blodutstryk och manuell bedömning av 

morfologi på samtliga prover, samt vid behov genomförs även en manuell 

differentialräkning. 

 

Resultaten i detta arbete visar en god överensstämmelse mellan metoderna för de 

vanligare celltyperna, såsom neutrofiler och lymfocyter för samtliga metoder. I de 



   

   

   

   

 

23 
 

fall där CellaVision jämförts med den manuella differentialräkningen ges i regel en 

bättre överensstämmelse än då CellaVision jämförts med Advia 2120. Detta kan 

förklaras av att CellaVision och manuell differentialräkning är snarlika, då båda 

metoderna bygger på samma analysprincip. I denna studie har differentialräkningen 

med manuella metoden och CellaVision utförts av samma operatör, på samma 

blodutstryk. Advia gör en automatisk cellklassificering med hjälp av flödescytometri 

som separerar cellerna med avseende på graden av myeloperoxidasfärgning och dess 

storlek. Advia analyserar i regel många fler celler än de 100-150 leukocyter som 

räknas med de andra metoderna, detta ger en högre precision i de flesta fall. Men en 

större spridning sågs när metoden jämfördes med manuell differentialräkning och 

CellaVision. Resultaten från vissa prover visar att Advia 2120 ibland gör en felaktig 

cellklassificering, vilket också påverkar spridningen när resultaten jämförs. För de 

mer sällsynta cellkategorierna som eosinofiler, monocyter och även stavkärniga 

neutrofiler blir det en större variation mellan resultaten. Advia kan inte identifiera 

stavkärniga neutrofiler, så dessa har bara jämförts mellan CellaVision och den 

manuella differentialräkningen. Att de mer sällsynta celltyperna får en större 

variation, beror på att enstaka fynd ger en större statistisk genomslagskraft.  

    Generellt sett vid cellräkningar, såsom differentialräkning, får de celltyper som är 

mer sällsynta och färre i antal en mycket högre variationskoefficient. För basofiler 

och monocyter kan variationen vara så stor som 200 %, medan neutrofiler och 

lymfocyter har en standardavvikelse på cirka 10 %. Ju fler celler som räknas, desto 

mindre blir avvikelsen.  
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    Eftersom antalet leukocyter som räknades med CellaVision (MV=141) var fler än 

de 100 leukocyter som räknades vid manuell differentialräkning, förväntas resultaten 

för den metoden visa en något bättre precision.  

    I figur 5 syns tydligt hur två värden skiljer sig stort mellan de två metoderna. Detta 

beror på ett analysfel av Advia, där instrumentet har misslyckats att dela upp de olika 

celltyperna i olika populationer. Vid observation av peroxidasplotten syntes tydligt 

att ingen uppdelning finns mellan varken neutrofiler och monocyter. För dessa två 

prover överskattade Advia den procentuella andelen monocyter, och underskattade 

andelen neutrofiler.  

    Då Advia inte kan identifiera basofila celler i blodprover från katter har denna 

celltyp bara jämförts mellan CellaVision och manuell differentialräkning. Basofiler 

var så pass sällsynta att resultaten inte gick att jämföra mellan metoderna, men de 

påträffades i ungefär lika stor utsträckning med den manuella metoden som med 

CellaVision.  

    Det syns en systematisk förskjutning (bias) av resultaten när man jämför 

stavkärniga och segmenterade neutrofiler påträffade i CellaVision med den manuella 

metoden. I regel var det ungefär 5 % färre neutrofiler som blev klassificerade som 

stavkärniga neutrofiler när analysen utförs på CellaVision, som när samma prov 

analyseras i mikroskopet. Detta delvis förklaras med att analysen i mikroskop kräver 

att ett beslut fattas innan man kan gå vidare till nästa cell, medan i CellaVision kan 

de stavkärniga och segmenterade cellkategorierna jämföras och studeras mer i detalj.  

Det var även en liten förskjutning i resultaten för monocyter mellan CellaVision och 

manuell differentialräkning, där monocyter påträffades i något högre utsträckning 
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med den manuella metoden. Detta kan kanske förklaras med att området som 

cellräkningen utförts vid, varierar till viss del mellan metoderna. Monocyter, som är 

stora celler, hamnar oftast nära fransen och/eller kanterna av blodutstryket. 

CellaVision gör sin sökning efter celler mer i mitten av preparatet.  

    Tidsjämförelsen utfördes för 10 blodstryk som först analyserats i CellaVision och 

tre dagar senare i ljusmikroskop. Tidsjämförelsen utfördes i slutet av studien, när 

större delen av prover redan var analyserade med båda metoderna, detta för att göra 

förutsättningarna så rättvisa som möjligt. När proverna analyserades i CellaVision 

startades tidtagningen när objektsglasen laddades in i instrumentet, det tog cirka 4 

minuter innan första glaset var färdigscannat och redo att omklassificeras. Trots detta 

gick analysen med CellaVision drygt tio minuter snabbare än den manuella metoden. 

I analysen ingick även bedömning av erytrocyter, uppskattning av 

trombocytkoncentration och inspektion av fransen på utstryket.  

 

I en tidigare utvärderingsstudie av CellaVision genomförd av Briggs et al. (2009) på 

University Collage London Hospital, jämfördes fem olika operatörers resultat från 

både manuell differentialräkning med resultaten från samma prover med CellaVision 

[5]. Som referensmetod använde de en 400-cells differentialräkning av leukocyter, 

utförd av två erfarna medarbetare. Resultaten visade att den manuella 

differentialräkningen av fem olika laboratoriemedarbetare inte har en högre precision 

än vid analys med CellaVision. Korrelationen till referensmetoden är snarlik oavsett 

om differentialräkningen utförts i mikroskop eller med CellaVision. För vissa 

celltyper, och för vissa medarbetare, visade CellaVision till och med en högre 
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precision än den manuella differentialräkningen. De såg även att analysen med 

CellaVision är mer tidseffektiv än att utföra manuella differentialräkningar, då främst 

för de laboratorieanställda med mindre erfarenhet [5].  

    CellaVision förenklar analysen av blodutstryken genom att instrumentet 

presenterar bilderna av leukocyterna bredvid varandra, och operatören kan enkelt 

jämföra två celltyper med varandra, och sällsynta fall kan enkelt visas och diskuteras 

med kollegor. En annan fördel med CellaVision är ökad spårbarhet, då det blir 

möjligt att gå tillbaka till tidigare utförda analyser och se exakt samma leukocyter 

som diagnosen baserades på, något som tidigare var omöjligt vid analys i mikroskop. 

Instrumentet har även visat sig ha ett tydligt användningsområde i utbildningssyfte 

och för kompetensutveckling [4, 5, 8, 9]. Ett förslag som tas upp i studien av Park 

SH et al. (2013) är att den tid som sparas med användandet av CellaVision, kan 

användas för att låta instrumentet räkna fler leukocyter (250-500) [8]. På så sätt 

skulle metodens precision öka och mätosäkerheten minska. I de nyare versionerna av 

CellaVisions programvara finns även möjligheten att digitalt remittera proverna 

vidare till en annan dator med programvaran installerad. Det ger ökad flexibilitet och 

patientsäkerhet, när experter kan konsulteras snabbt och enkelt utan att objektsglaset 

behöver skickas per post. Det öppnar även för möjligheten att kunna arbeta hemifrån. 

I en undersökning som skickats ut till de laboratorier som använder sig av 

CellaVision är användarna överlag väldigt positiva. En av de stora förbättringarna 

som de kan se på i sin arbetsmiljö efter införande av instrumentet är en mindre 

ansträngda ögon, ökad överensstämmelse bland resultaten och stora fördelar vid 

upplärning av ny personal [10]. En slutsats som kan dras från denna studie är att 
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CellaVision DM1200 Vet ger fullt jämförbara resultat med den manuella 

differentialräkningen i mikroskop. Det ska dock tilläggas att det i denna studie endast 

använts färska blodprover från katter, och instrumentets funktion för prover som 

förvarats en längre tid, och/eller där blodutstryken preparerats manuellt, inte har 

undersökts. Då den största delen av proverna som analyseras vid laboratoriet skickas 

från externa veterinärkliniker är detta en viktig aspekt att ta hänsyn till.  
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