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Sammanfattning 

May-Grünwald Giemsa (MGG) färgning är den vanligaste färgen som används vid infärgning 

av blodutstryk i Sverige för att kunna analysera blodet i de flesta hematologiska laboratorier. 

Färgningen består av en blandning av metylenblått, Azure B och Eosin Y. Denna färgning har 

visat en stor fördel för hematologiska användningar, genom att underlätta identifiering av 

blodcellernas olika typer. Syftet med denna studie var att utvärdera två automatiserade 

färgningsinstrument dvs. Aerospray® Hematology Pro och Molek DiffStainer med hänseende 

till färgningskvaliten, tidsbesparing och kostnadseffektivitet jämfört mot den manuella 

färgningen som användes i dagsläge på sjukhuset Ryhov, Jönköping, Sverige. Utvärderingen 

utfördes på 30 venösa blodprover, varav 10 var normala samt 20 patologiska tillstånd. För 

varje blodprov utfördes 2 utstryk som färgades med respektive infärgningsmetod som 

genomgått utvärdering inklusive manuellfärgning. Utvärdering av färgintensitet samt 

förklassificering av celler visade en underfärgning av preparaten färgad med Molek 

DiffStainer respektive en överfärgning av preparaten färgad med Aerospray® Hematology 

Pro jämfört med den manuella färgningsmetoden. Förklassificering påverkades i stort sätt inte 

av färgintensitet, däremot försvårades celldifferentiering för granskare av preparaten färgad 

med de två automatiserade instrumenten. Tidsmässigt hade Aerospray ®Hematology Pro den 

kortast färgningstid av preparaten jämfört med Molek DiffStainer och manuellfärgning. 

Aerospray ® Hematology Pro hade den högsta kostnaden medan Molek DiffStainer hade 

lägsta kostnaden per år och högst infärgningstid jämfört med alla tre metoder. 

 

 

 

Nyckelord: May-Grünwald Giemsa, Molek DiffStainer, Aerospray ®Hematology Pro, 

utvärdering och differentialräkning.  

  



  

 

Summary  

Molek DiffStainer, Aerospray
®
 Hematology Pro and Manual staining with May-

Grünwald Giemsa – A comparative study on staining quality, cost efficiency and time 

saving.  

 

May-Grünwald Giemsa (MGG) is the most common used staining method in haematology 

practice in most laboratories. The dye consists of a mixture of Methylene Blue, Azure B and 

Eosin Y. This staining has shown a great advantage in haematological applications by 

facilitating the identification of the different blood cell types. The purpose of this study was to 

evaluate two automated staining instruments, that is Aerospray® Hematology Pro and Molek 

DiffStainer compared with manual staining method now used at the County hospital of 

Ryhov, Jonkoping, Sweden. This automated instruments were evaluated on coloring quality, 

time saving and cost efficiency. The evaluation was carried out on 30 venous blood samples, 

of which 10 were normal and 20 had pathological conditions. Each blood sample had 2 blood 

smear performed for each staining method that went through evaluation, including manual 

staining for comparison. When evaluating staining quality, Molek DiffStainer showed pale 

staining on the preparations while over staining was observed with Aerospray® Hematology 

Pro compared, to the manual staining method. It was also observed that although color 

intensity after staining did not affect pre-classification of cells by CellaVision, it did 

complicate cell differentiation for reviewers on the preparations stained with the two 

automated staining instruments. Aerospray® Hematology Pro had the shortest dyeing time 

compared to Molek DiffStainer and manual dyeing, but had the highest cost while Molek 

DiffStainer had the lowest cost but had the longest dyeing time of all three methods. 

Keywords: May-Grünwald Giemsa, Molek DiffStainer, Aerospray ®Hematology Pro, 

evaluation and differential count.
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1. Inledning 

Flera sjukdomar har förmågan att påverka blodcellernas koncentration, fördelning och 

morfologi. Allmänt nyttjar de flesta kliniskt kemiska laboratorierna i Sverige någon form av 

automatiserat differentialräkningsinstrument. Merpaten av de automatiserade cellräknarna 

använder integrerade flödescytometrar. Dessa räknar fler celler än vad som är möjligt vid en 

manuell differentialräkning (1).  De saknar dock ofta full kapacitet att identifiera morfologiskt 

avvikande cellformer (2) såsom omogna granulocyter, kärnförande röda blodkroppar och 

blaster (1). Däremot har de ofta larmfunktioner som indikera på avvikelser i den normala 

blodbilden (2). I dessa fall ska differentialräkning utföras i mikroskop som en kontroll av 

resultat från cellräkningsinstrument (1,2). Manuella differentialräkningar kan även utföras 

ifall automatiserad leukocyträkning verkar felaktig (3). Manuella differentialräkningen har de 

senaste åren utvecklats och utförs med CellaVision (4). Med CellaVision DM kan utstryket 

undersökas med avseende på fördelning och morfologi hos leukocyter och karakterisering av 

morfologin hos röda erytrocyter (5). Förutom vid larm, bör differentialräkning även utföras 

vid normalt antal leukocyter vid klinisk misstanke om en avvikande halt av t ex lymfocyter 

(mononukleos), eosinofila granulocyter (överkänslighetsreaktioner) eller vid 

leukemimisstanke. Provmaterial för blodutstryk utgörs vanligtvis av venöst helblod med 

tillsats av etylendiamintetraättiksyra (EDTA) (2,4).  En differentialräkning åstadkoms då ett 

tunt blodutstryk färgas med May-Grünwald-Giemsa (MGG) (4,5). Blodutstryk analyseras 

inom fyra timmar från provtagningstillfället för att minimera artefakter såsom ökad 

vakuolisering, degranulering och förändrad cellkärnform hos lymfocyter och monocyter (1,2)  
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2. Bakgrund   

2.1 Differentialräkning och kvalitativ bedömning 

Den kvalitativa bedömningen av cellpopulationerna i helblod som utförs rutinmässigt baseras 

huvudsakligen på visuell bedömningen av cellernas strukturer såsom kärnan, cytoplasma och 

granulering. Erytrocytbilden bedöms bland annat efter cellstorlek, färgbarhet, form samt 

förekomsten av inklusioner. Blodutstryket ska vara minst 2.5 cm långt och ska gradvis övergå 

från tjock till tunn film samt avslutas minst 1 cm från glasets kant. För varje prov analyseras 

två blodutstryk. Bedömningen sker i ett område med monocellulärt lager (2,6). På grund av 

leukocyternas ojämna fördelning i blodutstryket, sker bedömningen enligt ett s.k. battlement 

pattern, vilket innebär att granskaren rör sig inom ett område med monocellulärt lager från 

långsida till långsida. Differentialräkning av leukocyter genomförs på minst 200 celler, 100 

celler vardera av två oberoende granskare (2,7). Förutom den subjektiva mikroskopiska 

bedömningen kan cellklassificering ske i CellaVision. Vid användning appliceras blodutstryk 

i en objektglashållare och förs in i instrumentet. Där appliceras immersionsolja automatiskt på 

blodutstryk. CellaVision är rustad med ett motoriserade ljusmikroskop med rörligt 

objektivfokus varav helautomatisk positionering och fokusering på blodutstryk sker under 

bearbetning. Preparat skannas med hjälp av en digital färgkamera för snabb bildhämtning för 

visualisering på en dataskärm (5). I mjukvaran klassificeras cellerna preliminärt med hjälp av 

en databas innehållande morfologiska bilder av de vanligaste blodcellerna (2,7). Granskaren 

identifierar och verifierar därefter den föreslagna klassificeringen av varje cell (5). 

CellaVision förklassificerar även trombocytaggregat, s.k. smudge dvs. trasiga celler, 

jättetrombocyter och artefakter (8). Bland artefakt som kan förekomma vid maskinell 

utstrykning finns höga antal trasiga celler. Problematiken ökar med digitalbildanalys då 

möjligheten att välja område med låg andel trasiga celler inte finns. 

2.2 Avvikelser i blodbilden 

Vissa hematologiska sjukdomar, såsom leukemier tränger undan den normala 

benmärgsfunktionen (9). Leukemier indelas i två huvudkategorier, akut- och kronisk leukemi, 

vilka i sin tur indelas i lymfatisk- och myeloid leukemi. Akuta leukemier är vanligtvis 

aggressiva sjukdomar, där maligna transformationer sker i stamcellerna eller i ett tidigt stadie 

hos prekursorerna, vilket leder till ökad proliferation, minskad apoptos och differentiering av 

blastceller (10).  
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Akuta Leukemier indelas i Akut Lymfatisk Leukemi (ALL) och Akut Myeloisk 

Leukemi (AML). ALL är vanligast hos barn under 10 år och orsakar lymfocytos (6), vilken 

karakteriseras av omogna lymfocyter och lymfoblaster (4). Dessa lymfoblaster innehåller 

sällan azurofila granula samt saknar auerstavar (1). Blodbilden uppvisar neutropeni och 

trombocytopeni medan erytrocytbilden är normokromatisk och normocytär (6,10). Antalet 

lymfoblaster kan varierar medan leukocytpartikelkoncentration (LPK) brukar vara hög.  

AML är den vanligaste leukemiformen hos vuxna (10) och blodbilden uppvisar ofta en ökad 

närvaro av leukemiska blaster i perifert blod. Även här ses normocytär- och 

normokromanemi, trombocytopeni och neutropeni (6,10). Auerstavar, ett tecken hos blasterna 

som starkt indikerar på AML, bildas primärt när granula klumpar ihop sig (6).  

Kronisk leukemi indelas i Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL) och Kronisk 

Myeloisk Leukemi (KML). Dessa sjukdomar är i allmänt obotliga, då de tenderar att vara 

kroniska med växlande förlopp (10). 

KLL karakteriseras av lymfocytos med LPK som uppnår 95-99 % samt enformig, mogen 

blodbild (4). Sjukdomen är vanligast i åldern 60-80 år (10). I blodbilden påminner 

lymfocyterna mycket om friska lymfocyterna med undantag av att de har uniformt utseende. 

Nukleolerna är mindre medans cytoplasman är sparsamt och svagt basofilisk. En variant av 

denna sjukdom är ProLymfocytLeukemi (PLL) vilken yttrar sig i en proliferation av 

prolymfocyter med framträdande nukleoler. Erytrocytbild är vanligtvis normokrom och 

normocytär.  

Vid KML är det vanligt att återfinna en stor variation i mognadsstadierna i den myeloiska 

cellinjen (4). Förutom ökning i antalet myelocyter och neutrofiler, uppvisas vanligtvis även 

basofili och eosinofili. Både myelocyter och neutrofiler överstiger ofta mängden blaster och 

promyelocyter. Trombocytantalet kan antingen vara normalt eller förhöjd och sjukdomens 

naturliga förlopp leder slutligen till blastkris. Vid andra myeloproliferativa syndrom såsom 

Polycythaemia vera (PCV) ses lätt till måttlig neutrofili med begränsat omoget inslag samt 

basofili.  

 Vid mononukleos ses klonal expansionen av T-celler mot Epstein-barr virus 

(EBV)-infekterade B-celler. I blodbilden återfinns atypiska lymfocyter. Dessa är större än 

normala lymfocyter med oregelbundet formad, loberad kärna, samt kan innehålla nukleoler. 

Kromatin varierar och cytoplasma är riklig. Cytoplasman är ofta vakuoliserad och erhåller en 

blåtonad basofil periferi (4,6).  
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2.3 Färgnings- samt Romanowskyfärgprincipen 

May-Grünwald-Giemsa (MGG) är den vanligaste färgen som nyttjas vid rutinfärgning av 

blodutstryk. Denna blandning ger färgen dess förmåga att åstadkomma subtila färgdetaljerna i 

blodcellernas natur orsakade av azur B (trimethylthionin) och eosin Y (tetrabromofluorescein) 

(1,11). Metylenblå som är en komponent i Romanowskyfärger används som källa till azur B 

(12,13). Färgen även tillhör thiazinefärgämnen (14). Dessa används som metakromatiskt 

färgämne, vilket innebär att färgämnet ger vävnadsgrupper en annan färg än själva 

färglösningen (2,14). Mekanismen bakom färgkomponenternas infärgning av cellstrukturer 

beror på komplexskillnader vid inbindningen av färgämnena till de kemiska strukturerna samt 

interaktioner mellan färgmolekylerna (1).    

De flesta färgningar utförs i neutrala eller i svagt sura miljöer dvs. vid pH 6,4 – 7,0 (2,14).  

Lågt pH dvs. överskott av vätejon H
+
 gynnar joniseringen av aminogrupper och därmed 

eosininbindningen. Eosin Y färgar därför in erytrocyterna och eosinofila granulocyter (14,15). 

Eosinofila granula innehåller en alkalisk grupp som färgas starkt av den sura färgen (1). 

Överskottet H
+
 hämmar joniseringen av svaga syror såsom karboxylsyra, därför kan inte 

metylenblå framkalla färgen lila, utan ger upphov till en ljusblå cytoplasma. Däremot är 

fosfatgrupper i nukleinsyra svårare att hämmas vid överskott H
+
, vilket gör att azur B snabb 

färgar in kromatinet (13,14). Basofiliska granula innehåller heparin, med affinitet för basiska 

färger. Färgningseffekter beror även på molar jämnvikt mellan de två färgerna eosin Y och 

azur B i en tidsberoende reaktion (1). Deoxiribonukleinsyra (DNA)-rika proteiner är mer 

porösa än ribonukleinsyra (RNA)-rika ribosomer (13,14) och tar därför upp färg relativt snabb 

medan RNA- rika proteiner binder färgen mer långsam. Hemoglobin binder färgen ännu 

långsammare, där av behovet av rätt förhållande mellan Azur B och eosin Y (1). Färgen lila 

skapas enbart i områden som tar upp färg relativt snabb som hos kromatinet, i vissa granula, 

hos trombocyterna. Det beror på att den initiala azur B färgen omvandlas till ett azur B-eosin 

komplex (6,13). Komplex skapas av vätebindningar (16) Även vissa basofila molekyler såsom 

glykosaminoglykan (GAG) i granula hjälper till att öka permeabilitet i vattenlösningar. Detta 

förklaras varför monocyter inte färgas lila, eftersom dess GAG-innehåll är mindre (13). För 

att undvika risken att buffertjoner tävlar om bindningsytor på cellen med färgjoner är det 

viktigt att fosfatbufferten innehållande Giemsa har låg molaritet.  Färglösning ska även vara 

färsk då gamla färger färgar cellkärnan blå istället för lila vilket sker när eosin Y fälls ut av 

Azur B (17). Mycket lågt pH leder till dålig färgupptagning av de basofiliska föreningarna. 

Leukocyterna blir bleka medan eosinofila granula får en glänsande cinnober färg. Högt pH 
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leder istället till en överinfärgning, vilket försvårar differentieringen av olika beståndsdelar i 

cellen (6).  

 

2.4 Manuell- och automatiserad färgning 

Vid manuell infärgning färgas de lufttorkade preparaten inom en timme. Först placeras 

utstryket i ett färgbad innehållande ospädd May-Grünwald-lösning (MG) bestående av eosin 

Y och metylenblått lösta i metanol. Infärgningen pågår under 5 minuter.  Följt av ytterligare 

ett färgbad av Giemsalösning (G) innehållande eosin Y, metylenblå och dess 

oxidationsprodukt Azur B lösta i fosfatbuffert under 30 minuter (2). MG-steget utgör 

fixeringssteget och början av infärgningen, då erytrocyter framförallt infärgas.  Under 

färgsteget med G infärgas leukocyter istället (11). 

Automatiserad färgning är användbar vid hantering av ett stort antal prover (14). Bland 

fördelarna med automatiserade systemen hittas minskad analystid, högre reproducerbarhet i 

resultaten, större känslighet och noggrannhet med reducerad variationskoefficient samt högre 

produktivitet i laboratoriet (17). En nackdel är att olikheter i reagensernas färgningsegenskap 

mellan olika färgningar inte kommer att uppmärksammas och justeras på samma sätt som det 

är möjligt vid manuell färgning (14). 

2.4.1 Molek DiffStainer 

Molek DiffStainer (Molek AB) är ett instrument för automatisk infärgning av blodutstryk som 

medför att samma färglösningar, sköljcykler och färgningstider som tidigare använts vid den 

manuella färgningen kan nyttjas. Instrumentet innehåller tre olika färgningsprogram för May-

Grünwald där varje färgningslösning är oberoende i avseende av instrument. Vid infärgning 

appliceras objektglasen i glashållaren, vilket skjuts in i färgningsinstrumentet. Därefter väljs 

önskat färgningsprogram och färgning av glas påbörjas. Vid avslutad färgning torkas glasen i 

cirka 10 minuter med hjälp av en fläkt. Instrumentet innehåller sex bägarpositioner för 

lösningsbad. Position ett och fyra i instrumentet är avsedda för färgning medan position två, 

tre, fem och sex är avsedda till sköljning (19). 

2.4.2 Aerospray
®
 Hematology Pro 

Aerospray
®
 Hematology Pro är ett mikroprocessorstyrt sex-stegs färgningsinstrument för 

färgning av blodprover och andra kroppsvätskor. Vid infärgning, sprayas utstryket med 

finfördelat reagens med hjälp av olika spraymunstycken. Instrumentet har fyra 
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infärgningsprotokoll; Snabb färgning, MGG, Wright-Giemsa samt ett protokoll som går att 

anpassas (Custom stain mode). Det finns även möjlighet att justerar befintliga protokoll i 

vissa steg av infärgningsproceduren för att åstadkomma ett skräddarsytt färgat utstryk enligt 

kundens önskemål. Protokollet Custom stain mode möjliggör variation för alla sex stegen. 

Inför varje färgning finns nio olika färgintensiteter att välja mellan.  På så sätt kan exempelvis 

förhållandet mellan eosin (röd)/ thiazin (blå) tillsammans med rotationstiden anpassas för 

individuella önskemål. Justeringar i eosin/ thiazin förhållandet medför att en ökning i den ena 

färgen leder till en minskning i den andra. Ändringarna i steget som styr rotationstid styr även 

centrifugeringstiden för utstryket efter infärgning. Metanolsavdunstning under 

centrifugeringstid gör att färgen binder snabbare till proteiner. Allteftersom valnumret från 0-

9 ökas, så ökar även färgintensitet (se bilaga 1). I denna skala representerar 0 ingen 

avdunstning och 9 maximal avdunstning. Längre rotationstid ökar även färgintensitet av 

granula hos neutrofila och monocyter. Färgningsprogrammet för MGG ska producera färgade 

utstryk överstämmande med manuell infärgning.  Under färgningsprocessen sprayas reagenser 

från två spraymunstycken (nozzle) där den första sprutar ut sköljbuffert (A), thiazin (B) 

respektive eosin (C). Det andra ansvarar för att spruta ut metanol (D) under sköljning. Efter 

avslutad färgningsprocess följt av sköljning med metanol, torkas objektglasen snabbt i den 

höghastighetsroterande provkarusellen.  Denna provkarusell har full kapacitet på 12 

objektglas (10). 

3. Syfte 

Studien syftar att jämföra två automatiserade färgningsinstrument mot den färgningsmetod 

som i dagsläget tillämpas vid laboratoriet för Klinisk kem, Ryhov, Jönköping. Instrumenten 

utvärderas med hänseendet till färgningskvalitén tidsbesparing och kostnadseffektivitet. 

 

4. Material och Metod 

4.1 Metodutveckling 

4.1.1 Maskinell utstrykning 

Utstrykningen inleddes genom att ett 76 x 26 mm avfasat objektglas (Thermo Scientific, 

Gerhard Menzel, Braunschweig, Tyskland) placerades i för den avsedda positionen i 

utstrykningsinstrumentet, (Molek DiffSmear, Molek AB, Årsta, Sverige). En droppe väl 
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blandat blod (6 -7 µL) applicerades på ett ren objektglas med hjälp av en 2 - 20 µl pipett 

(Eppendorf Research
®

 Plus 20, Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland), varpå 

utstrykningsinstrumentet spreds ett jämnt fördelat blodlager lateralt över objektglaset. 

Fransarna som uppstod låg mellan 0,5 och 1,5 cm från objektglasets kant. Preparat 

lufttorkades därefter. Glasen märktes med identitetsnummer och fick stå 5 – 15 minuter före 

infärgning.  

4.1.2 Manuell färgning (Referensmetod)  

Brukslösning av Giemsa bereddes genom applicering av 10 ml Giemsa (Histolab Products 

AB, Göteborg, Sverige) till 490 ml fosfatbuffert pH 6.8 ± 0.05 (substratenheten, 

Laboratoriemedicin, Ryhov, Jönköping ), vilket ger en spädningsfaktor på 1:50. 

Giemsalösningen blandades lätt. Därefter applicerades 500 ml May-Grünwald (Merk KGaA, 

Darmstadt, Tyskland) i glasbägare för infärgning. Lufttorkade utstryk färgades genom 

immersion i glasbägaren innehållande May-Grünwald lösning i 5 minuter. Därefter överfördes 

utstryk till glasbägaren som innehöll Giemsalösningen, där preparaten infärgades i 20 

minuter. Preparaten sköljdes av med rinnande kranvatten och läts lufttorka i rumstemperatur 

före bedömningen. Alla infärgade utstryk bedömdes i CellaVison (CellaVision
® 

DM 1200, 

CellaVision AB, Lund, Sweden).  

4.1.3 Framtagning av referensprogram för Aerospray
®
 Hematology Pro  

För framtagning av ett lämpligt färgningsprogram för Aerospray® Hematology Pro (Model 

7152, ELITech Group Inc, Utah, USA), ströks ett antal blodutstryk med Molek DiffSmear 

enligt beskrivningen i underrubrik; 4.1.1 Maskinell utstrykning. För att utveckla metoden för 

Aerospray® Hematology Pro nyttjades till en början åtta prover med venöst EDTA blod (prov 

1A – 8A). Med hjälp av instrumentets anpassningsprotokoll (Custom stain Mode) utfördes 

justeringar i olika steg. Två olika stamlösningar användes vid beredning av buffertlösningarna 

(reagens A) avsedda för instrumentets tvättcyckel. Dessa erhöll pH 6.8 (SS-171A-EU, 

ELITech Group Inc, Matillac, Frankrike) respektive 7.2. Stamlösningen med pH 6.8 (reagens 

A) späddes genom att appliceras till en 5.0 L behållare med milliporevatten och anslöts direkt 

till färgningsinstrument. Vid infärgning nyttjades även Thiazin färgen (SS-071B-EU, 

ELITech Group Inc, Martillac, Frankrike), Eosinfärg (SS-071C-EU, ELITech Group Inc, 

Martillac, Frankrike) och 100- % -ig (v/v) metanol (VWR Prolabo BDH chemicals, Fontenay-

sous-Bois, Frankrike). Metanol tillfördes till reagensflaska D och placerades på sin avsedda 

position D i instrument. För varje försök färgades två blodutstryk med samma numrering, 
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tillhörande samma blodprov. Alla justeringarna i inställningar 1- 6 på färgningsapparaten (se 

tabell 1) utfördes enligt ett föreslaget program för MGG i manualens appendix D (se bilaga 

1).  Prov 1A färgades enligt ett färgningsprotokoll från Karlskrona (se bilaga 2). Infärgning 

utfördes i tre försök varav prov 1A – 2A färgades vid första försöket, prov 3A - 5A vid andra 

försöket och prov 6A – 8A nyttjades vid ett tredje försök. Justeringar i inställningar för varje 

enskilt program redovisas i tabell 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Beskrivning av utförda justeringar för olika infärgningsprogram för respektive prov.  

Justeringar utfördes i infärgningssteg 2, 2a, 2b, 4, 4c respektive 4e.   

 Försök1 Försök 2 Försök 3 

                                    

                            Id. 

   

Inställning 

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

 pH 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 

1. Fixering                                                                            4 4 4 4 4 4 4 4 

2. Koncentrationsintensitet 1 2 2 2 1 2 2 1 

a. Röd/Blå -förhållande 60/40 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60 

b. Rotationstid (Sekunder) 35 40 40 40 40 40 40 40 

3. Mellansköljning 9 9 9 9 9 9 9 9 

4. Utspädd färgintensitet 1 2 2 2 2 2 2 2 

c. Röd/Blå -förhållande 60/40 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60 

d. Färg/Buffert -

förhållande 
30/70 30/70 60/40 65/45 60/40 60/40 65/45 60/40 

e. Rotationstid (Sekunder) 40 50 50 50 50 50 50 50 

5. Slutsköljning 9 9 9 9 9 9 9 9 

6. Torkning 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

4.1.4 Framtagning av referensprogram för Molek Diffstainer  

För att utveckla fram ett lämpligt färgningsprogram för Molek DiffStainer (Molek AB, Årsta, 

Sweden), ströks ytterligare fyra blodutstryk från två prover med venöst EDTA blod (1Mo- 3Mo 

samt en kontroll) med Molek DiffSmear enligt beskrivningen i underrubrik: 4.1.1 Maskinell 
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utstrykning. Samma färglösningar som nyttjades vid manuell infärgning dvs. May-Grünwald 

lösning (Merk KGaA, Darmstadt, Germany) och Giemsalösning (Histolab Products AB, 

Göteborg, Sverige), nyttjades vid infärgning med Molek DiffStainer. Brukslösning till 

Giemsa beredes med totalvolymen samt spädningsfaktor redovisat i tabell 2 med fosfatbuffert 

pH 6.8 ± 0.05 (Substratenheten, Laboratoriemedicin, Ryhov, Jönköping). Vid totalvolym 200 

ml applicerades 4 ml Giemsa till 196 fosfatbuffert medan vid totalvolym 300 ml applicerades 

6 ml Giemsa till 294 ml fosfatbuffert. Sköljningstegen utfördes i sköljbägare som innehöll 

kallt kranvatten i positionerna 5 och 6. Tillvägagångsätt för de fyra infärgningssteg för 

framtagning av metoden redovisas i tabell 2.  

 

 

 

Tabell 2. Framtagning av referensprogram för Molek DiffStainer. Blodutstryk kallad Kontroll färgades manuellt 

och utgjorde en kontroll av färglösningarna. Från prov 1Mo ökades färglösningarnas totalvolym för infärgning. 

 

Färgningssätt Molek DiffStainer Manuell 

Providentifiering  1Mo 2Mo 3Mo Kontroll 

May-Grünwald färgningstid 

(min) 
5 5 5 5 

Giemsa-färgningstid (min) 20 20 30 20 

Totalvolym (ml) 200 300 300 300 

Spädningsförhållande 1:50 1:50 1:50 1:50 

 

 

4.2 Utvärdering av automatiserade instrument. 

4.2.1 Patientmaterial 

Den del av studien som omfattade utvärdering av instrumenten inkluderade 30 stycken 

rumstempererade venösa blodprover i EDTA-rör, varav 10 stycken var normala blodprover 
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och 20 patologiska prover. De patologiska proven utgjordes av 1 KML, 8 KLL, 3 AML, 1 

mononuleos, 1 PCV, 4 ALL och 2 lymfom. 

För varje blodprov som nyttjades i studien för att utvärdera Molek Diffstainer och 

Aerospray® Hematology Pro, beredes tre blodutstryk. Ett blodutstryk var avsett till manuell 

färgning, ett för färgning med Molek DiffStainer och slutligen ett för färgning med 

Aerospray
®
 Hematology Pro. 

4.2.2 Visuell bedömning  

Den slutliga subjektiva visuella bedömningen av blodutstryk utfördes i denna studie av 

författare A och B efter att CellaVision utförde sin objektiva förklassificering av cellerna. 

Instrumentet klassificerar in celler i olika kategorier genom att identifiera en cell i taget i varje 

bild.  Om fler än en cell visas i en bild, kan det vara svårt för instrumentet att särskilja 

leukocyterna åt. Därför måste cellerna omklassificeras manuellt av bedömare. Bedömning av 

färgintensitet på blodutstryken färgade med Molek Diffstainer respektive Aerospray
®

 

Hematology Pro, graderades visuellt i CellaVision mot sju referensglas som färgades 

manuellt, enligt protokollet i tabell 3.  Färgskala finns visuellt representerad i figur 1. Kriterier 

för samtliga skalor presenteras i bilaga 4. 

 

Tabell 3. Sju blodutstryk färgades med manuell färgning för att upprätta färgskalor. Blodet erhöll cellslag från 

alla mognadsstadie och kodades som nedan, varav de negativa talen representerar underfärgning och de positiva 

talen representerar överfärgning. Skala 0 representerar manuell infärgning. Infärgningstider i både May-

Grünwald respektive Giemsa för de olika skalorna är även representerade. 

 

Skala May-Grünwald (min) Giemsa (min) 

– 3 1 5 

– 2 2 10 

– 1 3 15 

0 5 20 

1 7 25 

2 8 30 

3 9 35 
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 -3            -2                   -1                  0                    1    2 3 

                                                   

                 

Figur 1. En visuell presentation av de 7  färgskalor som nyttjades vid utvärdering. 

        

 

4.2.3 Manuell färgning (Referensmetod) 

Trettio blodutstryk infärgades enligt beskrivning under punkt 4.1.2 Manuell färgning 

(Referensmetod)  

4.2.4 Automatiserad färgning- Aerospray® Hematology Pro  

Ett blodutstryk placerades i provkarusellen med kapacitet för 12 objektglas.  Provkarusellen 

placerades därefter i färgningsinstrumentet Aerospray
® 

Hematology Pro (ELITech Group Inc, 

Utah, USA).  Blodutstryket färgades med samma protokoll framtagen för prov 6A vilket finns 

redovisat i tabell 1 ovan. Samma utförande nyttjades vid infärgning av resterande 29 utstryk 

infärgad med detta instrument.  

4.2.5 Automatiserad färgning – Molek DiffStainer 

Trettio utstryk infärgades enligt protokollet framtagen för prov 3Mo vilket finns redovisat i 

tabell 2 ovan   

4.2.6 Statistisk analys 

Data bearbetades med hjälp av IBM SPSS Statistics (IBM Corporation, Armonk, USA) samt 

Microsoft Office Excel 2013 (Microsoft Corperation, Reymond, USA). 

För att kontrollera studiens resultat valdes ett stickprov av 20 patologiska blodutstryk. Dessa 

valdes ur studiens 80 patologiska blodutstryk färgade med Aerospray
®
 Hematology Pro 

respektive Molek DiffStainer som genomgått utvärdering. Tio blodutstryk tilldelades till varje 

instrument. Varav 4 blodutstryk tilldelades ett patologiskt tillstånd (5 patologiska tillstånd). 

Av dessa färgades två blodutstryk med Aerospray ® Hematology och 2 med Molek 

DiffStainer. Dessa preparat färggraderades sedan i ett formulär (se bilaga 3) av bedömare med 

flera års erfarenhet av differentialräkning med CellaVision. Färggraderingen utfördes enligt 

infärgningskriterier för skalgradering (se bilaga 4).  
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Deras resultat jämfördes med resultaten från samma preparat av författare A och B i studie, 

med hjälp en T-test från statistikprogrammet SPSS, version 21 (IBM Corporation, Armonk, 

USA).  

Hypotesen H0, var att det inte finns statistiskt signifikant skillnad mellan resultat från 

granskare med flera års erfarenhet och resultaten från graderingarna utfört i studien på samma 

blodutstryk (α = 0,05).  Hypotesen H1 var att det finns statistiskt signifikant skillnad mellan 

resultat från granskare med flera års erfarenhet och resultaten från graderingarna utfört i 

studien på samma blodutstryk.  

 

5. Etiska överväganden 

Under studiegången har proven varit helt avkodade, varvid nyttjades en uppsatt kod för 

identifiering. Således patientuppgifter och anonymitet beskyddades under studien och därmed 

ingen vidare etisk prövning krävdes av forskning som avser människor 2003:460 paragraf 4 

(20). Individer bakom enskilda blodprover tog inte del av analysresultaten. 

 

6. Tidsåtgång för infärgning på Aerospray® 

Hematology Pro, Molek DiffStainer och Manuell 

färgning 

Vid infärgning med Aerospray® Hematology Pro, Molek DiffStainer och Manuell färgning 

nyttjades en timer för tidtagning av infärgningstid. Gällande automatiserad 

färgningsinstrumenten sattes igång en timer då det valda programmet startades och stoppades 

då instrumentet signalerade att programmet var avslutat. Gällande Manuell färgning sattes 

timern igång då blodutstryk doppades i första färgbadet dvs. May-Grünwald till dess att alla 

färgning avslutades och blodutstryk var färdig torkade. 
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7. Årlig förbrukning och kostnadsberäkning för 

Aerospray® Hematology Pro och Molek 

DiffStainer 

På hematologavdelningen på Klinisk kemi, Regionssjukhuset, Ryhov, Jönköping utförs 2538 

differentialräkningar årligen. Utifrån detta beräknas den årliga förbrukningen för 

reagenskostnaden för respektive instrument. Dessa jämfördes mot kostnaden för den manuella 

infärgningen.  

 

 

8. Resultat 

8.1 Resultat vid framtagning av referensprogram för Aerospray
®
 

Hematology Pro 

Vid bedömning av prov 1A uppvisades att cellernas cytoplasma saknade generellt yttre gräns, 

medan prov 2A visade tydlig yttre gräns av cytoplasma hos monocyter och eosinofila 

granulocyter. Cellerna hos prov 3A – 8A uppvisades tydlig avgränsning hos samtliga cellerna 

(se tabell 4).  

 

Tabell 4. Resultat vid cytoplasma infärgning med Aerospray
®
 Hematology Pro vid framtagning av lämpligt 

färgningsprogram. 

Cytoplasma 

Provnummer 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

Neutrofila 

Yttre gräns 
saknas 

Yttre gräns saknas 

Tydlig avgränsning 

Lymfocyter 

Tydlig yttre gräns Monocyter 

Eosinofil 

Basofil Yttre gräns saknas 

 Vid bedömning av cellernas granula uppvisade samtliga celler hos prov 1A en otydlig granula 

infärgning medan prov 2A uppvisade tydlig granula infärgning hos monocyter, eosinofila- och 

basofila granulocyter men en svag infärgning åstadkoms hos neutrofila granulocyter och 

lymfocyter. Prov 6A uppvisade tydligt granula infärgning hos samtliga cellerna (se tabell 5) 
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Tabell 5 Resultat vid granula infärgad med Aerospray
®
 Hematology Pro vid framtagning av lämpligt 

färgningsprogram. 

Granula 

Provnummer 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

Neutrofila 

Otydlig 

Svagt färgad 

Tydligt 
färgad 

Starkt 
färgad 

Tydligt 
färgad 

Starkt 
färgad 

Svagt 
färgad 

Lymfocyter 

Tydligt färgad  Monocyter 

Eosinofila 

Basofila 

 

Vid bedömning av cellernas kromatinet uppvisades samtliga cellerna en mörk infärgning av 

kärna hos samtliga cellerna (se tabell 6). 

 

Tabell 6. Resultat vid kromatin infärgning med Aerospray
®
 Hematology Pro vid framtagning av lämpligt 

färgningsprogram.  

Kromatin 

Provnummer 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

Leukocyter Mörkt färgad 

 

Vid bedömning av erytrocyter infärgning prov 1A uppvisades en starkt röd färg medan prov 

2A uppvisade en gråblå infärgning. För prov 6A uppvisades en stark röd färgnyans, varpå 

valdes protokollet för vidare utvärdering av Aerospray® Hematology Pro (se tabell 7).  

 

Tabell 7. Resultat vid erytrocyter infärgning med Aerospray
®
 Hematology Pro vid framtagning av lämpligt 

färgningsprogram.  

Provnummer 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

Erytrocyter 
Starkt 

röd 
Gråblå Röd Rosabrun 

Stark 
röd 

Stark rödrosa Rödrosa 
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Figur 2 a) Prov 1A färgades enligt ett protokoll från Karlskrona med buffert pH 6.8 varvid en rödare färgnyans 

eftersträvas. b) Vid infärgning av prov 2A ändrades fosfatbuffertens pH från 6.8 - 7.2 varvid en blåare färgnyans 

erhölls c) Bilden tillhör prov 6A vilket valdes för vidare utvärdering.                                                                    

 

8.1.2 Resultat vid framtagning av referensprogram för Molek Diffstainer  

Vid infärgning av prov 1MO uppvisades en för låg vätskenivå, varpå halva preparatet 

infärgades. För att säkerställa att hela preparatet blir täckt med färg utvärderades en volym av 

300 ml (se tabell 8). Kontrollen uppvisade en blodbild som var representativ den infärgning 

som åstadkoms vid manuell infärgning (Se figur 3b), varpå volymen användes igenom resten 

av studien. Bedömning av prov 2MO i CellaVision visade på otillfredsställande infärgning av 

samtliga celler. Dessa var mestadels bleka och särskild utsatta var erytrocyterna. Infärgning 

av prov 3MO efter ökad infärgningstid visade en blodbild där dem flesta cellslag var lite 

underfärgade jämfört med celler färgade manuellt (Se figur 3a). Dock valdes protokollet för 

vidare utvärdering av Molek DiffStainer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c)

) 
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Tabell 8. Resultat vid framtagning av ett lämpligt program för Molek DiffStainer 

Färgningssätt Molek DiffStainer Manuell 

Provnummer 1MO 2MO 3MO Kontroll 

Cytoplasma     
  Neutrofila 

Ofullständig 

infärgning av 

preparat 
Blek 

  Lymfocyter Ljusblå*
 

Ljusblå 

Monocyter Gråblå * Gråblå 

Eosinofila 
  Basofila 
  Granula     

  Neutrofila 

Ofullständig 

infärgning av 

preparat 

Svagt 

färgad 

Orangelila* Orangelila Lymfocyter 

Monocyter 

Eosinofila Rödorange* Rödorange 

Basofila Lila Mörklila 

Kärnan 

Ofullständig 

infärgning av 

preparat 
 

Blek Ljuslila* Lila 

Erytrocyter 
Ofullständig 

infärgning av 

preparat 
Blek Rosaorange* Rosaorange 

*Motsvarar en färgnyans mindre än angiven manuell färgintensitet.                         
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(a)

) 

(b) 

e))

) 
Figur 3 a) översikt på blodutstryk infärgade med protokollet för prov 3Mo. b) Kontrollutstryk 

färgad manuellt med 300 ml Giemsa.  
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8.2 Utvärdering  

Efter differentialräkning i CellaVision DM1200 av samtliga 180 utstryk infärgat enligt MGG 

manuellt, med Aerospray
®

 Hematology Pro samt Molek DiffStainer, granskade CellaVision:s 

förmåga att rätt klassificera enskilda celler i respektive kategorier (se tabell 6). Utifrån 

tabellen noterades att instrumentet avvikelsegraden för antal oidentifierad celler var högst vid 

manuell infärgning med 70,0 %. Infärgning med Aerospray låg på 42,0 % medan Molek hade 

39,0 %.  Det visade inte stor variation i instrumentet klassificeringsförmåga för segmenter och 

lymfocyter vid alla tre färgningsmetoderna. Exempelvis den procentuell avvikelse graden för 

manuell vid segment- och lymfocytklassificering var 1,5 % respektive 0,6 %. Medan dessa 

låg på 4,1 % respektive 1,9 % vid infärgning med Aerospray® Hematology Pro. Tabellen 

även visar en sämre klassificeringsförmåga hos samtliga färgningsmetoderna, när det gäller 

att klassificera omogna myeloida prekursorer. Till exempel ett 100,0 % avvikelse sågs vid 

klassificering av promyelocyter vid både manuell och Molek infärgning jämfört med 71,0 % 

avvikelsegraden hos Aerospray. Klassificering av myelocyter vid infärgning av Aerospray 

exempelvis låg på 75,0 % avvikelse jämfört med 30,0 % avvikelse vid manuell infärgning.  

Av alla tre infärgningsmetoderna åstadkom Molek DiffStainer den högsta antal artefakter, 

vilka var 1723 och av dessa 678 stycke var rätta (se figur 4) 

 

Tabell 9. Översikt över CellaVision förklassificering av olika cellslag i sammanlagt 180 utstryk. Dessa färgades 

enligt MGG och den procentuell avvikelse rapporteras för manuell färgning, Molek DiffStainer samt 

Aerospray® Hematology Pro. 

 

Manuell infärgning Aerospray® Hematology Pro Molek DiffStainer 

Cellslag Klassificering 

Rätt 

klassificering Avvikelse Klassificering 

Rätt 

klassificering Avvikelse Klassificering 

Rätt 

klassificering Avvikelse 

Oidentifierad 356 104 70,0 % 335 194 42,0 % 533 322 39,0 % 

Segmenter 2355 2320 1,5 % 2644 2535 4,1 % 2512 2474 1,5 % 

Eosinofila 89 76 25,0 % 141 86 39,0 % 81 60 26,0 % 

Basofila 30 21 30,0 % 38 19 50,0 % 39 18 54,0 % 

Lymfocyter 2681 2665 0,6 % 2555 2505 1,9 % 2326 2307 0,8 % 

Monocyter 430 360 16,0 % 498 402 19,0 % 482 368 24,0% 

Blaster 429 128 70,0 % 127 72 43,0 % 328 81 75,0 % 

Promyelocyter 3 0 100,0 % 14 4 71,0 % 4 0 100,0 % 

Myelocyter 33 23 30,0 % 113 28 75,0 % 47 24 49,0 % 

Metamyelocyter 13 3 77,0 % 37 11 70,0 % 32 10 69,0 % 

Smudge 1121 1026 8,4 % 1132 1033 8,7 % 1503 1197 20,0% 

Artefakt 201 139 31,0 % 299 263 12,0 % 1723 1678 2,6 % 
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Figur 4 En visuell presentation av färgartefakter som ofta framkom vid infärgning med Molek DiffStainer. Se 

pil. 

 

Tabell 10. Bedömning av färgkvalitet vid infärgning med Aerospray® Hematology Pro och Molek DiffStainer 

från granskare i studien - A och B. Sifforna presenterar uträknat medelvärden för olika celltyper och deras 

cellstrukturer från 60 dubbel prov för respektive utvärderat färgningsinstrumenten. 

 

Aerospray 

 

Molek 

Celltyp A B 

 

Celltyp A B 

Mogna Erytrocyter 2 2,1 

 

Mogna Erytrocyter -1,3 -1,3 

Cytoplasma (lymfocyter) 1,4 1,4 

 

Cytoplasma (lymfocyter) -1 -0,3 

Cytoplasma (Monocyter) 1,2 1,2 

 

Cytoplasma (Monocyter) -0,9 -0,5 

Granula (Eosinofil) 1 1 

 

Granula (Eosinofil) -0,5 -0,1 

Granula (Basofil) 1,3 1,4 

 

Granula (Basofil) -0,5 -0,7 

Granula (Neutrofil) -1,2 -0,7 

 

Granula (Neutrofil) -0,9 -0,9 

Granula (Lymfocyter) 0,1 0,4 

 

Granula (Lymfocyter) -0,6 -0,5 

Granula (Monocyter) 0,1 0,5 

 

Granula (Monocyter) -0,6 -0,5 

Kromatin 1,5 1,5 

 

Kromatin -0,9 -0,6 

Nukleol 1,5 1,3 

 

Nukleol -0,8 -0,5 

Helhetsbild 1,5 1,4 

 

Helhetsbild -0,9 -0,6 

Blast (Cytoplasma) 1,2 1 

 

Blast (Cytoplasma) -1,1 -0,6 

Blast (Kärna) 1,8 1,1 

 

Blast (Kärna) -1 -0,8 

Blast (Nukleol) 1,5 1,3 

 

Blast (Nukleol) -1,1 -1 

Myelo (Cytoplasma) -0,7 0 

 

Myelo (Cytoplasma) -0,8 -0,5 

Myelo (Granula) -1,5 -0,5 

 

Myelo (Granula) -1 -0,5 

Myelo (Kärna) -0,3 -0,3 

 

Myelo (Kärna) -1 -0,75 

Meta (Cytoplasma) -1 -0,75 

 

Meta (Cytoplasma) -0,5 -0,5 

Meta (Granula) -1 -0,5 

 

Meta (Granula) -1 -0,6 

Meta (Kärna) 2 1,3 

 

Meta (Kärna) -1 -0,5 

Promyelocyt Cytoplasma 1 1 

    Promyelocyt Granula -2 -0,5 

    Promyelocyt Kärna -1 -1 
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Figur 5 En visuell presentation av bedömningssvårigheter som överfärgning kan medföra vid differentialräkning. 

Överfärgning skapat av Aerospray® Hematology Pro i bilden a) påminner om atypiska förändringar hos 

lymfocyter i ett normalt prov, jämfört med bild b och c infärgade med Molek DiffStainer respektive Manuell 

färgning.  

 

 

  

Figur 6 En visuell presentation av bedömningssvårigheter som över- respektive underfärgning kan medföra vid 

analys av ALL. Den medförda överfärgningen hos Aerospray® Hematology Pro i bild a) där blaster liknar 

lymfocyter med växlande mognadsgrad. b) Underfärgningen skapat av Molek DiffStainer medför istället att 

blaster i samma prov liknar lymfocyter med tydlig nukleol samt prolymfocyter. Bild c) är en presentation av 

infärgningen av samma prov färgad med Manuell färgning. 

 

 

Vid den visuella färgbedömningen av Aeropsray® Hematology Pro och Molek DiffStainer 

utfört efter författare A och B enligt färgskala presenterad i tabell 3 och figur 1 visades en 

genomsnittlig överfärgning i de flesta celltyper och deras strukturer. Den genomsnittlig 

färgskala låg runt +1 för celler som normalt återfinns i perifert blod (se figur 5a och 6a). 

Granula hos neutrofila skilde sig däremot från denna iakttagelse, eftersom dess genomsnittliga 

färgskala hamnade runt -1 som motsvarar underfärgning. Förutom den överfärgning som 

observerades hos blaster (+1), resterande omogna myeloida prekusorer visade en negativ 

färgskala runt -1. Däremot kromatinet hos metamyelocyter visade en överfärgning på cirka 

+2. 

b a c 

a b c 
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Skalbedömning av infärgning med Molek DiffStainer visade en genomsnittlig underfärgning 

av samtliga celltyper och dess strukturer. Instrumentets infärgningskapacitet hamnade runt 

färgskala -1 (se figur 5b och 6b). 

 

8.2.1 Statistisk analys 

Vid kontroll av resultat från utvärderingen utfört med t-test för de två oberoende variabler 

visades ingen statistiskt signifikant skillnad mellan resultat från bedömare med flera års 

erfarenhet och resultaten från författare A och B utfört i studien på samma blodutstryk p-

värde = 0.70 ( 95 % konfidensintervallen). Hypotesen H1 förkastades därmed.  

8.3 Resultat vid mätning av infärgningstid för respektive instrumenten 

Färgningstid för fyra blodutstryk med Aerospray
® 

Hematology Pro tog 7 minuter medan 

färgning med Molek DiffStainer från dess att blodutstryk doppades i May-Grünwald lösning 

tills det var torkat tog ca 40 minuter. 

8.4 Resultat vid mätning av årlig förbrukning och kostnadsberäkning för 

respektive instrumenten 

Den årliga förbrukningen för Molek DiffStainer hamnade på 6 021 kr vilket var den lägsta 

kostnad i jämförelse med Aerospray ® Hematology Pro som hade högsta årlig kostnad på 13 

970 kr. I relation till den manuella färgnings kostanden som låg på 9 591 kr. Den årliga 

kostnaden för respektive färgningsmetod beräknades enligt formeln i punk 10 årliga 

förbrukning och kostnadsberäkning för Molek DiffStainer och Aerospray 
® 

Hematology Pro. 

 

Förbrukning av Giemsalösning vid manuell färgning är 70 ml/vecka, vilket ger en årlig 

förbrukning på 4 L, vilket resulterar till en årlig kostnad på 1 248 kr. På samma sätt förbrukas 

178 L fosfatbuffert årligen, vilket ger en årlig kostnad på 4 815 kr. Således är den totala årliga 

kostnaden för Hematologavdelning vid manuell infärgning 9591 kr. 

 

Förbrukning av Giemsalösning vid användning av Molek DiffStainer är 42 ml/vecka, vilket 

ger en årlig förbrukning på 2.18 L Detta ger en årlig kostnad på 780 kr. Det förbrukas 107 L 

fosfatbuffert varje år. Detta ger en årlig kostnad på 2 889 kr. Det kommer att förbrukas 16 L 

May-Grünwald färglösningar årligen, vilket ger en årlig kostnad på 2352 kr. Till följd av detta 

är den totala årliga kostnaden 6021 kr. 
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Den årliga förbrukningen av reagens A ligger runt 3 st färgflaskor. Detta innebär årliga 

kostnaderna på 2 873 kr. Vidare skulle det förbrukas 5 st reagens B flaskor, så en årlig 

kostnad skulle vara 6 750 kr. Varje år skulle det förbrukas 3 st. reagensflaskor C. Det skulle 

gå år 9 L metanol (reagens D). Den totala kostnaden för Hematologavdelning skulle vara på 

13 970 kr. 

9. Diskussion   

Även om instrument ofta testas och godkänns av tillverkare, är det väsentlig att dess prestanda 

kontrolleras på laboratoriet för att kontrollera om det nya instrumentet ger förväntat samt 

tillfredsställande resultat (21). Denna studie visar hur två automatiserade färgningsinstrument 

för differentialräkning: Aerospray® Hematology Pro och Molek DiffStainer utvärderas efter 

att två metodsfärgningsprotokoll för May-Grünwald-Giemsafärgade utstryk togs fram. Båda 

färgningsinstrumenten jämfördes med manuell färgning och alla proverna analyserades med 

CellaVision® DM1200. Studien utfördes vid laboratoriet för Klinisk kemi, Ryhov, 

Jönköping. Ett pilotförsök där olika blodutstryk infärgades med egendesignade program 

påbörjades med Aerospray® Hematology Pro (se tabell 1). Vilka delades in i tre försök varav 

vid det första försöket krävdes en blåare färgton vilket ledde till ett pH-byte i fostfatbuffert. I 

det andra försöket följdes rekommendationerna för MGG program i instrumentets manual (se 

bilaga 1) systematiskt varvid prov 5A valdes för vidare utvärdering. Vid detta försök visade 

sämre infärgning av segmenterade granulocyter generellt. Svårigheter att återskapa den 

tidigare färgtonen hos prov 5A leddes till ett tredje försök där alla justeringar i försök 2 

upprepades, för att slutligen välja programmet för infärgning av prov 6A för vidare 

utvärdering av Aerospray® Hematology Pro.  

För att komma fram till ett lämpligt färgningsprotokoll för Molek DiffStainer utfördes 4 

försök varav prov 3Mo valdes för vidare utvärdering. Det rekommenderades en minskning av 

totalvolymen från 500 ml till 300 ml för både färglösningarna, för att utstryk ska täckas helt 

av färglösningarna samt en ökning av infärgningstid i Giemsalösning med 10 minuter jämfört 

med den manuell färgning. 

Vid granskning av hur väl CellaVision® DM1200 klassade celler i respektive kategorier (se 

tabell 9), fanns det inga signifikanta skillnader generellt mellan de tre olika 

färgningsmetoderna. Aven om avvikelsegraden för celler som klassades som oidentifierade 

visade sig vara lägst vid färgning med Molek DiffStainer med 39,0 %, jämfört med 42,0 % 

och 70,0 % vid färgning med Aerospray respektive Manuell färgning var missvisande.  I 
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verkligheten hade denna färgning högst antal celler klassade som oidentifierbar av 

CellaVision. Mestadels berodde detta på Molek:s förmåga att åstadkomma flest artefakter 

(1 723 stycken) varav dem flesta var färgartefakter (se figur 4). Både Aerospray- och Manuell 

färgning åstadkom färre än 300 artefakter var. En ökad andel färgartefakt kan medföra 

svårigheter vid differentialräkning i CellaVision men även morfologisk bedömning av en 

granskare. Detta eftersom viktiga informationer såsom patologiska inklusioner hos erytrocyter 

och leukocyter kan döljas.  

En tidigare utförd studie där CellaVision:s klassificeringsförmåga granskades, visade 

instrumentet brister på klassificering av stavkärninga och segmenterade neutrofila 

granulocyter samt omogna myeloida prekusorer (21). I denna studie skiljer inte CellaVision 

mellan stavkärniga- och segmenterad granulocyter. Instrumentet hade därför god förmåga att 

rätt klassificera både segmenterad neutrofila granulocyter och lymfocyter oberoende av den 

nyttjade färgmetoden. Detta även överensstämmer med observationer rapporterat av Kratz, 

som fann att instrumentet klassade väl lymfocyter, eosinofila- och segmenterad granulocyter 

(22). CellaVision däremot förklassificerade sämre omogna myeloida prekursorer oberoende 

av färgningsmetoden (se tabell 9). Vilket även stämde överens med observationerna från både 

Kratz, och Eberson Damião dos Santos. En felkälla kan även vara att författare A och B 

saknade särskild utbildning i användning av CellaVision® DM1200. 

Utvärdering av färgningskvaliten hos Aerospray® Hematology Pro enligt en 

uppsatt färgskala visade förmåga till överfärgning runt +1 (se tabell 10) hos de flesta celltyper 

och deras strukturer.  Även om siffran i sig kan tyckas inte innebära signifikant skillnad med 

referensmetoden som motsvarade noll, kan dess påverkan försvara både CellaVision:s 

förklassificering och den slutliga bedömning utfört av en granskare. Trots att CellaVision 

förklassificering av lymfocyter inte erhöll signifikativ avvikelse procentuellt (se tabell 9), 

visade sig att överfärgning ökade risken för CellaVision att felaktiga klassa celler generellt.  

Den överfärgning som observeras hos Aerospray® kan medföra bedömningssvårigheter för 

differentialräkning, då granskare svårare kan urskilja mellan patologiska- och normala celler 

även i relativ normala prover. Exempelvis överfärgningen tenderade att få lymfocyter hos 

vissa normala prover att likna aktiverade lymfocyter som ses bl.a. vid mononukleos (se figur 

5). 

Utvärdering av Molek DiffStainer färgningskvaliten på en färgskala visades instrumentet en 

genomsnittlig underfärgning på -1 (se tabell 10) hos de flesta celltyper och dess respektive 

strukturer trots förlängd färgningstiden. Även vid denna färgning var avvikelsegraden vid 
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förklassificering av lymfocyter låg (se tabell 9), när CellaVision:s förmåga att klassa celler 

rätt granskades. På liknande sätt hade CellaVision även svårt att förklassificera rätt omogna 

myeloida prekursorer. Den underfärgning respektive överfärgningen som framkom vid 

färgning med Molek DiffStainer respektive Aerospray® Hematology Pro, kommer att 

försvåra granskarens slutliga bedömning av celler även granskaren besitter flera års 

erfarenhet. Till exempel vid analys av ett prov med diagnos ALL visade sig att 

överfärgningen försvårade blast differentiering. Blaster liknade istället lymfocyter som 

rapporterades som lymfocyter variantformer. På motsvarande sätt försvårade underfärgning 

granskarens förmåga att differentiera mellan blaster och lymfocyter som rapporterades som 

lymfocyter med tydlig nukleol samt prolymfocyter (figur 6). Den otillfredsställande 

färgningskvalitén hos båda instrumenten skulle medföra förlängd analystid och därmed störa 

det smidigt analysflöde som ska eftersträvas på varje laboratorium. Vilket skulle inte vara i 

enlighet med målet för automatisering som strävar efter minskade analystider. 

Utifrån de två utvecklade färgningsmetoderna producerade inte båda instrumenten tillräckligt 

god färgkvalitén som skulle kunna i dagsläge ersätta manuell färgning. Förutom 

underfärgning hos Molek DiffStainer, medförde instrumentet längre infärgningstid. Detta 

lämpar sig inte på ett laboratorium som hanterar en stor mängd prover årligen varav det ingår 

även snabbanalys av vissa differentialräkningar. Dessutom producerar instrumentet många 

färgartefakter. Dessa skulle kunna minskas genom att exempelvis utföra sköljningssteget med 

rinnande kallt kranvatten, öka mellanrummet mellan blodutstryk i glashållaren samt ändra 

instrumentets sköljposition 2 till en färgningsposition. Detta skulle reducera tiden ett 

blodutstryk tar innan det når Giemsalösning och på sätt undvika att preparaten torkas. En 

fördel med instrumentet är den låga årliga kostnaden den medför (6021 kr), eftersom 

färgningsvolymen minskas till 300 ml.  Aerospray® Hematology Pro kunde inte reproducera 

färgtonen som nyttjas på Klinisk kemi laboratoriet.  Men instrumenten har med stor 

sannolikhet kapacitet att fortfarande producera färgtonen som används vid manuell färgning 

eftersom alla färgningskombinationerna för MGG i bilaga 1 testades inte.  Att instrumentet 

även färgade sämre granula hos neutrofila granulocyter skulle kunna förbättras genom ökad 

rotationstid, eftersom detta även styr granula infärgningen. Bland fördelarna med instrument 

hittades framförallt dess snabba infärgningstid på 7 minuter, vilket är viktig vid 

automatisering. Däremot den årliga kostnaden för färgning med instrumentet är högst (13970 

kr). Instrumentet medför ett ökat underhåll i form av bl.a. vecko- och dagligt underhåll och 

användning av metanol som är brandfarlig.   
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I en studie skriven av Brigs C (23) diskuterades hur viktigt det var med noggrannhet i 

morfologisk klassificering av leukocyter samt erytrocyter. Detta berodde framförallt på 

erfarenhet av bedömare vid användning av CellaVision.  Brist i studien var att författare A 

och B inte hade tillräckligt erfarenhet inom differentialräkningen, men resultatet av studien 

kan anses vara pålitligt. Detta eftersom det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

graderingsresultat utfört på stickprov av bedömare med flera års erfarenhet och 

graderingsresultat från författare A och B (p-värde = 0.70).   

Slutsats: 

Utifrån observationerna i studien anses vi att Aerospray
®
 Hematology Pro har potential att 

ersätta manuell infärgning för differentialräkning som i dagsläges används på Klinisk kemi, 

men det krävs vidare utvärdering för att ta fram den önskvärda färgtonen.  

12. Riskbedömning 

Alla färger som användes under studiegången var både toxiska vid inhalation och kraftigt 

färgande. Infärgning pågick i dragbänkar vid både manuell- och vid infärgning med Molek 

DiffStainer. Däremot frångicks behovet av dragskåp vid infärgning med Aerospray® 

Hematology Pro. Detta eftersom infärgning skedde i ett slutet system där färglösningarna 

insamlas upp i en hållare. Den högre alkohol förbrukning förknippat med detta instrument, 

innebär avfallshantering i enlighet med lokala föreskrifter. Aerospray® Hematology Pro:s 

ljudnivå upplevdes vara hög vid infärgning. Enligt arbetsmiljöverket anses ljudnivåer över 80 

decibel (dB) på arbetsplatsen, utgöra risk för hörselskada. Känsliga individer kan dock 

utsättas för hörselskada även vid ljudnivåer inom 75 – 80 dB (24).  Aerospray® Hematology 

Pro:s maximala ljudnivå låg på 72 decibel dB (19), vilket var under gränsvärdet för 

hörselskada. Dock anses Arbetsmiljöverket att även ljudnivåer under den uppsatta gränsvärde 

i arbetsmiljön, kan utgöra en stressfaktor. Detta beror ofta på en kombination av 

bullerstörningen och andra faktorer (23).  

 Användning av handskar och skyddsrock var nödvändigt under vid arbete med infärgning 

både manuellt och automatiserat, då biologiskt material hanterades. Enligt Aerospray 

®Hematology Pro manual ska alla delar av instrumentet som kommer i kontakt med 

exempelvis biologisk material och patientprov, behandlas som potential smittkälla (14,19).         
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14. Bilagor      

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Infärgningsprogram som nyttjades i Karlskrona vid infärgning med Aerospray® Hematology Pro 
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Bilaga 3 

Provnummer:  

Kriterier för bedömning av färgintensitet vid utvärdering av färgningsinstrument 

Struktur/celltyp Förväntad färg
* 

Skala† 

Mogna erytrocyter Rosa-orange  

Omogna erytrocyt-prekusorer Rosa-orange med blå 

skiftningar/ erytroblast 

 

Inklusioner hos leukocyter och 

erytrocyter (vid förekomst) 

Howell-jolly kroppar 

Auerstav 

Döhle kroppar 

 

 

Lila 

Rödlila 

Blågrå 

 

Cytoplasma hos leukocyter 

Lymfocyt 

Monocyt 

 

 

Ljusblå 

Blågrå 

 

Granula hos leukocyter 

Neutrofil 

Eosinofil 

Basofil 

Lymfocyt 

Monocyt 

 

Svagt orange-lila 

Röd-orange 

Mörklila 

 

Omogna Myeloida  

Prekusorer (specificera cellslag) 

Primär- och sekundär granula  

– Cytoplasma 

– Kromatin/Nukleol 

 

Leukocytkärna 

Kromatin 

Nukleol 

 

Lila 

Ljusblå 

 

Helhetsbild 

 

  

*Färgningskriterier enligt Romanowsky färger 

† Skala från 3 till -3 varav nollpunkten motsvara den optimala färgintensiteten (eftersträvad 

färgnyans). Negativa talen motsvara underfärgning och positiva talen motsvara en överfärgning av 

preparaten.  
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Bilaga 4  

Infärgningskriterier för skalgradering. Utstryk för enskild skala färgades manuellt.  


