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Abstract 

A blood count analysis is performed using hematology analyzers where part of it is to 
differentiate and quantify the different kinds of leukocytes. Sometimes a complementary 
manual differential count is required, e.g. in presence of abnormal cells. 

The purpose of this study was to compare the leukocyte count for cat and dog blood samples 
performed by the hematology analyzer ProCyte Dx with a manual leukocyte count. This was 
done by evaluating the agreement of the results from the two methods. Differential counts 
with blood samples from 20 cats and 16 dogs were performed using ProCyte and manual 
differential counts. The result implied no significant differences between the two methods for 
lymphocytes and eosinophils. Monocytes however, showed a significant difference. For 
neutrophils, a significant difference was found for cats but not for dogs. The result 
demonstrated a strong correlation between the methods for neutrophils for both feline 
(r=0,92) and canine (r=1,0) blood samples, as well as for feline eosinophils (r=0,88). 
Furthermore, the result demonstrated a strong correlation for canine lymphocytes (r=0,83) 
and monocytes (r=0,89). A mean difference bias between the result of the two methods was 
noticed, especially for neutrophils where a larger number of neutrophils was counted 
manually than by ProCyte. 

In summary, the result of the study showed no significant differences between the methods 
for the majority of the examined leukocyte kinds. The recommendation is to use manual 
differential counts as a complement when the result from the leukocyte differential count 
performed by ProCyte is abnormal. 
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Sammanfattning 

Ett blodstatusprov är en viktig analys inom både human- och veterinärmedicin för att bedöma 
hälsotillståndet hos patienter och för att upptäcka eventuella hematologiska avvikelser. 
Denna analys utförs med automatiska cellräknare där en del av analysen är att differentiera 
och kvantifiera de olika leukocyttyperna. Vid sjukdom är det vanligt att blodet innehåller ett 
förhöjt antal avvikande leukocyter, vilket automatiska cellräknare kan ha svårt att kvantifiera. 
Då bör referensmetoden manuell leukocytdifferentiering utföras som komplement.  

Syftet med studien var att jämföra leukocytantalet från katt- och hundblodprover 
kvantifierade av den automatiska cellräknaren ProCyte Dx, med en manuell celldifferentiering. 
Detta studerades genom att utvärdera hur väl metodernas resultat överensstämde. 
Differentialräkning utfördes på blodprov från 20 katter och 16 hundar, med ProCyte Dx och 
genom manuell celldifferentiering. Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan 
metoderna för lymfocyter och eosinofiler, men däremot för monocyter. För neutrofiler 
observerades signifikanta skillnader mellan metodernas resultat för katt, men inte för hund. 
Resultaten visade en stark korrelation mellan metodernas resultat för neutrofiler hos både 
katt och hund (r=0,92 resp. 1,0), men även för eosinofiler hos katt (r=0,88). Hos hund visade 
resultatet en stark korrelation för lymfocyter (r=0,83) men även för monocyter (r=0,89). En 
viss förskjutning i differens mellan metodernas resultat kunde observeras, särskilt för 
neutrofiler där resultatet indikerar att fler av denna celltyp kvantifierats manuellt än av 
ProCyte. 

Sammantaget visar studiens resultat inga signifikanta skillnader mellan metoderna för 
majoriteten av de undersökta leukocyttyperna. Rekommendationen är dock att komplettera 
med en manuell celldifferentiering om resultatet från den ProCyte-utförda 
celldifferentieringen avviker från normala värden. 
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Förkortningar 
 

BASO Basofila granulocyter 

EDTA Etyleniamintetraacetat 

EOS Eosinofila granulocyter 

HB Hemoglobin 

HCT Hematokrit (eng. Hematocrit) 

LYM Lymfocyter 

MCH Medelcellshemoglobin  

MCHC Medelcellshemoglobinkoncentration  

MCV Medelcellsvolym 

MONO  Monocyter 

MPV  Medeltrombocytvolym (eng. Mean Platelet Volume) 

NEU  Neutrofila granulocyter 

PCT Trombocytkrit (eng. Plateletcrit) 

PDW  Trombocytdistributionsbredd (eng. Platelet Distribution Width) 

PLT Trombocyter (eng. Platelets) 

RBC  Erytrocyter (eng. Red Blood Count) 

RDW  Erytrocytdistributionsbredd (eng. Red Blood Cell Distribution Width) 

RET Retikulocyter 

WBC  Leukocyter (eng. White Blood Count) 

%BASO Andelen basofiler uttryckt i procent 

%EOS  Andelen eosinofiler uttryckt i procent  

%LYM  Andelen lymfocyter uttryckt i procent 

%MONO Andelen monocyter uttryckt i procent 

%NEU Andelen neutrofiler uttryckt i procent 
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1 Bakgrund 

1.1 Mätprinciper och hematologiparametrar 

1.1.1 Impedansmätning 

Ett blodstatusprov är en viktig initial analys inom human- och veterinärmedicin för att bedöma 
en patients hälsotillstånd samt för att upptäcka eventuella hematologiska avvikelser (1). 
Resultatet från blodstatusprovet ger värdefull information för diagnostik av patienten (2). 
Blodstatusprovet analyseras med hjälp av automatiska cellräknare, som kvantifierar totala 
antalet av erytrocyter (RBC), trombocyter (PLT) och leukocyter (WBC) (3) med hjälp av olika 
mätprinciper. Den första mätprincipen för kvantifiering av blodceller lanserades på 1950-talet 
(4). Den kallas Coulter-principen och är en så kallad impedansmetod. Metoden innebär att 
cellerna späds ut och separeras i en elektrolytvätska för att kunna passera en och en genom 
en smal öppning med två elektroder på vardera sidan. En elektrisk ström genereras mellan 
elektroderna och när en cell passerar genom öppningen ger cellen ett motstånd (impedans) 
som är direkt proportionell mot cellens storlek (se figur 1) (1,5). Metoden lämpar sig väl för 
mätning och kvantifiering av erytrocyter och trombocyter och används än idag i moderna 
hematologiinstrument för detta ändamål (1). 

 

Figur 1 Impedansmetoden innebär att en cell i taget passerar mellan två elektroder, vilket genererar en spänningspuls som är 
proportionell mot cellens storlek. 

Normalt sett skiljer sig erytrocyter och trombocyter åt i storlek, där erytrocyter är större än 
trombocyter. Men det förekommer att dessa celltyper har en liknande eller onormal storlek 
vilket medför att instrumentet kan ha svårt att skilja mellan dessa celler (1). Inom 
veterinärmedicin är detta problem vanligt när det gäller trombocyter och erytrocyter hos 
katter. Till skillnad från andra arter så har katter större trombocyter och mindre erytrocyter, 
vilket kan orsaka felaktiga värden för dessa parametrar (1,6). Vad gäller 
leukocytdifferentiering är inte impedansmetoden tillräckligt specifik för att en fullständig så 
kallad 5-punktsdifferentiering mellan de olika leukocyttyperna ska kunna utföras (1). En 5-
punktsdifferentiering kan skilja mellan olika granulocyttyper (neutrofiler (NEU), eosinofiler 
(EOS) och basofiler (BASO), samt lymfocyter (LYM) och monocyter (MONO) och kvantifierar 
varje celltyp var för sig (7). Med en impedansmetod kan en 3-punktsdifferentiering erhållas 
där endast totala antalet granulocyter, lymfocyter och monocyter kan kvantifieras (8). Detta 
beror på att metoden har svårt att skilja mellan de olika granulocyttyperna, då dessa celltyper 
har en liknande storlek (1). 
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1.1.2 Flödescytometri 

Mycket har hänt sedan den första mätprincipen för blodcellskvantifiering lanserades. En 
annan och mer känslig mätmetod som idag är vanligt förekommande i automatiska cellräknare 
inom både human- och veterinärmedicin (2), är flödescytometri (9). Denna metod lämpar sig 
väl för kvantifiering av leukocyter, då den kan utföra en 5-punktsdifferentiering och kan 
därmed skilja mellan olika typer av leukocyter. Utöver detta kan metoden också kvantifiera 
erytrocyter, trombocyter och retikulocyter (RET) (1,9). I denna metod aspireras cellerna i en 
vätska, varpå de får passera en och en genom en laserstråle. Då laserstrålen träffar cellen 
sprids ljuset i olika vinklar, vilka benämns ”forward scatter” och ”side scatter”. Forward scatter 
används för att bestämma cellens storlek, medan side scatter används för att bestämma 
cellens komplexitet, såsom cellens granularitet och cellkärnans egenskaper. Mätningarna sker 
optiskt och omvandlas därefter till data i form av ”dotplottar” (1,10), där varje ”dot” 
representerar en enskild cell (se figur 2) (1). Många automatiska cellräknare kombinerar 
flödescytometri med fluorescensinmärkning av cellerna. Fördelen med detta är att 
differentiering av leukocyter kan ske mer specifikt, samtidigt som omogna celler (t.ex. 
retikulocyter eller omogna leukocyter) kan detekteras. Inmärkningen binder in till cellens 
nukleinsyror och när cellen passerar laserstrålen kommer excitering ske och fluorescerande 
ljus emitteras. Det fluorescerande ljuset detekteras och ljusintensiteten motsvarar cellens 
koncentration av nukleinsyror (11). Flödescytometri är också användbart vid 
immunofenotypning. I metoden används monoklonala antikroppar inmärkta med 
fluorokromer som binder specifikt till cellens ytantigen. Det fluorescerande ljuset från cellerna 
detekteras, vilket möjliggör identifiering och mätning av dem (12). Metoden kan exempelvis 
identifiera onormala cellpopulationer eller om blaster finns närvarande, vilket är värdefullt vid 
diagnostik av lymfom och leukemier (13). Immunofenotypning används frekvent inom 
humansjukvården (13), men även inom veterinärmedicin har metoden blivit allt mer vanlig 
(12). 

 

Figur 2 Schematisk bild över flödescytometri. Cellerna passerar genom en laserstråle varefter forward scatter, side scatter och 
fluorescens detekteras av fotodioder. Resultatet presenteras sedan i en dotplot.  

1.1.3 Erytrocytparametrar 

Vid analys av erytrocyter ger den automatiska cellräknaren ett flertal parametrar utöver det 
beräknade antalet erytrocyter (RBC). Med impedansmätningen och dess uppmätta RBC, 
hematokrit (HCT) och hemoglobin-(HB)-koncentration, kan erytrocyternas medelcellsvolym 
(MCV) , medelcellshemoglobin (MCH), medelcellshemoglobinkoncentration (MCHC),  samt 
erytrocytdistributionsbredd (RDW) beräknas (14). 
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1.2 Automatiska cellräknare 

1.2.1 Tillförlitlighet 

Det är viktigt att de hematologiinstrument som används har hög känslighet och kan räkna och 
differentiera celler korrekt (2). Genom att kombinera impedansmetoden med flödescytometri 
har mer avancerade cellräknare utvecklats inom humanmedicin (11). Även inom 
veterinärmedicin har utvecklingen gått framåt och det finns nu större och mer avancerade 
cellräknare (Sysmex XT-2000iV och ADVIA 2120/120), ursprungligen utvecklade för 
humanmedicin, som numera validerats för cellräkning hos olika djurarter (3,15). Dessa 
instrument är dock vanligast i större laboratorier (14). Det finns även automatiska cellräknare 
i mindre format, så kallade ”in-house”-hematologiinstrument, som många veterinärkliniker 
använder för att snabbt kunna utföra ett blodstatusprov (16). Det finns ”in-house”- 
hematologiinstrument som använder sig av antingen impedansmetod, flödescytometri eller 
en kombination av de två metoderna (4). Det finns också en så kallad kvantitativ buffy coat-
analys som används i viss utsträckning. Den kan kvantifiera och mäta vissa parametrar, men 
inte alls i samma utsträckning som de övriga metoderna (1). Trots att utvecklingen för 
automatiska cellräknare har gått framåt, finns det fortfarande begränsningar i 
mätnoggrannheten, speciellt vid differentialräkning av leukocyter. Denna tendens finns inom 
såväl humanmedicin (17,18) som veterinärmedicin (1). Ett flertal studier har gjorts där olika 
typer av cellräknare har jämförts med varandra och i vissa fall också med manuell räkning. 
Cellräknarnas förmåga att räkna och differentiera mellan celltyper hos katter och hundar, och 
i vissa fall hästar, har utvärderats. Studierna visar generellt att totala antalet trombocyter och 
leukocyter men även parametrarna för erytrocyter överensstämmer väl mellan de olika 
cellräknarna (4,6,14,16). Vid leukocytdifferentialräkning med olika typer av automatiska 
cellräknare överensstämmer resultaten dock inte lika väl (16,19,20). Cellräknarna som jämförs 
använder olika mätprinciper vilket kan vara en bidragande orsak till att resultaten av 
leukocytkvantifieringen inte alltid överensstämmer. Vid utvärdering hur väl basofiler 
identifieras och kvantifieras finns det begränsningar. Då basofiler normalt inte förekommer i 
blodet hos katter och hundar (21) är det svårt att utvärdera en cellräknares 
kvantifieringsförmåga vad gäller denna celltyp. Det är en utmaning i med såväl automatisk 
som manuell cellräkning att upptäcka basofiler. Vid manuell cellräkning kan de misstolkas som 
exempelvis neutrofiler med toxiska förändringar (22). Detta gäller särskilt hundars basofiler 
eftersom de ofta saknar granula, vilket försvårar bedömningen (21,22). Studier utförda på de 
mer avancerade automatiska cellräknarna visar att även dessa har svårigheter att identifiera 
basofiler hos katter och hundar (19,22). Detta beror på att cellräknarna ursprungligen är 
utvecklade för att identifiera humana celler. Basofilers egenskaper hos katter och hundar 
skiljer sig från humana basofiler, varför de automatiska cellräknarna har svårt att identifiera 
dessa (19).  

1.2.2 Leukocytdifferentiering vid sjukdomstillstånd 

Vid sjukdomstillstånd kan leukocyternas egenskaper förändras, exempelvis vid inflammation 
då en så kallad vänsterförskjutning kan uppstå, vilket innebär att antalet omogna neutrofiler 
(bandneutrofiler) ökar eller att toxiska förändringar har skett hos neutrofilerna. Sådana 
förändringar i leukocyternas egenskaper försvårar identifiering av olika leukocyttyper (19), 
vilket ställer högre krav på mätnoggrannheten hos de automatiska cellräknarna (17,19). För 
cellräknare som använder sig av flödescytometri, kan man i normala fall se i den dotplot som 
ges att det finns tydliga gränser mellan leukocyttyperna (23). När leukocyternas morfologi 
förändras så kan de automatiska cellräknarna ha svårigheter att särskilja och kvantifiera 
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mellan leukocyterna. De kan då meddela detta genom att ”flagga” vilket indikerar att det är 
en onormal fördelning mellan cellerna (19) eller att omogna celler förekommer (17). På 
dotploten kan inte några tydliga gränser mellan leukocyttyperna ses, och räkningen av dessa 
celler kan då bli felaktig och ge falskt för lågt eller högt leukocytantal (23). En vanlig anledning 
till detta är att omogna neutrofiler, toxiska förändringar hos neutrofiler eller blastceller 
innehåller mer RNA vilket ger en större fluorescensintensitet som kan detekteras, och gör att 
dessa celler felaktigt räknas till lymfocyter eller monocyter (20,23). Om cellräknaren flaggar 
eller tydliga gränser i dotploten saknas så bör en morfologisk bedömning och manuell 
leukocytdifferentiering göras som komplement till den automatiska cellräkningen (19,23). 

1.2.3 IDEXX ProCyte Dx® 

ProCyte Dx (ProCyte) är en automatisk cellräknare som är relativt ny på marknaden och som 
är avsedd för veterinärmedicin (1). Det är ett avancerat ”in-house”-hematologiinstrument 
som på två minuter kan mäta 24 olika hematologiparametrar hos ca 10 djurarter. 
Erytrocytparametrarna som ingår är: RET, både som absolut tal och i procent, samt RBC, HCT, 
HB, MCV, MCH, MCHC, RDW. Leukocytparametrarna som mäts är: WBC, NEU, LYM, MONO, 
EOS, BASO vilka redovisas både i absolut tal och i procent (24). I NEU-parametern ingår både 
segmenterade neutrofiler och omogna neutrofiler (2).  Trombocytparametrarna som ingår är: 
PLT, medeltromobocytvolymen (MPV), trombocytdistributionsbredd (PDW) samt 
trombocytkrit (PCT) (24).  

ProCyte använder sig av flera mätprinciper: impedansmätning, optiskt mätning med 
flödescytometri i kombination med fluorescensmärkning, samt en spektrofotometrisk metod 
för mätning av HB. Med flödescytometri detekteras och kvantifieras retikulocyter, 
trombocyter, erytrocyter och leukocyter. Genom att kombinera flödescytometri med 
fluorescensinmärkning erhålls en mer känslig metod som möjliggör en 5-punktsdifferentiering 
av leukocyterna (24). Metoden används också för att kvantifiera retikulocyter , men även för 
kvantifiering av trombocyter hos katter (25). En optisk mätning av trombocyter hos katter 
lämpar sig bättre än impedansmätning på grund av katters trombocytstorlek (1,6). Vid en 5-
punktsdifferentiering inmärks leukocyterna med det fluorescerande ämnet polymetin efter 
det att erytrocyterna lyserats. Leukocyterna får därefter passera genom flödescytometern där 
cellernas fluorescensintensitet och side scatter detekteras. Resultatet visas som en dotplot 
där fluorescensintensiteten hos cellerna visas på y-axeln och side scatter (cellernas 
komplexitet) ses på x-axeln (se figur 3) (24).  

Trombocytkvantifiering hos katter, men även retikulocytkvantifiering hos övriga arter, går till 
på samma sätt som 5-punktsdifferentieringen genom att cellerna inmärks med polymetin. 
Cellerna får passera genom laserstrålen i flödescytometern där cellernas fluorescensintensitet 
och forward scatter (cellstorlek) detekteras. Resultaten presenteras som en dotplot där 
fluorescensintensiteten ses på x-axeln och storleken ses på y-axeln (se figur 4). I 
flödescytometern kvantifieras också erytrocyterna. Denna parameter kan ses i samma dotplot 
som retikulocyter och trombocyter (se figur 4). ProCyte använder impedansmetoden för att 
bestämma och räkna antalet trombocyter och erytrocyter. HB mäts genom att erytrocyterna 
lyseras med ett reagens som innehåller natriumlaurylsulfat som gör att HB frisätts från 
erytrocyterna (24). HB-koncentrationen mäts sedan spektrofotometriskt (23). 
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Figur 3. Exempel på ett resultat i form av en dotplot från 
ProCyte för en leukocytdifferentiering hos en frisk katt. 
Varje dot representerar en cell. 

 
Figur 4. Exempel på ett resultat i form av en dotplot från 
ProCyte för kvantifiering av trombocyter, erytrocyter och 
retikulocyter hos en frisk hund. Varje dot representerar 
en cell. 

1.2.3.1 Flaggningar 

ProCyte har funktionen att kunna ”flagga” när avvikelser från normala värden detekteras i 
provet. För leukocyter kan ProCyte flagga vid misstanke om omogna neutrofiler, eller när det 
finns onormal fördelning mellan leukocyttyperna. Detta indikerar att ProCyte har svårighet att 
särskilja mellan leukocyttyper och kvantifiera dem. Flaggningar förekommer även vid 
onormaliteter för erytrocyt- och trombocytparametrarna, samt när trombocytaggregat 
identifieras. ProCyte kan även flagga om omogna erytrocyter noteras vid cellräkningen (24).  

1.2.3.2 Studier  

Än så länge finns ett fåtal studier som utvärderat hur väl ProCyte presterar vid 
leukocytdifferentiering. I Goldmann et als studie från 2012 utvärderades hur väl resultaten 
överensstämmer mellan ProCyte, den avancerade cellräknaren ADVIA 2120 (ADVIA) och 
manuell celldifferentialräkning. Studien utfördes på prover från 176 katter och 270 hundar. 
Författarna definierade korrelationsresultaten enligt följande: Utmärkt korrelation (r=0,93-
0,99), en god korrelation om r=0,80-0,92, en skälig korrelation (r=0,59-0,79) samt en dålig 
korrelation om r<0,59. Resultaten för differentialräkningen hos leukocyter visade att 
korrelationen mellan ProCyte och ADVIA för hundar vara utmärkt för neutrofiler (r=0,98) och 
lymfocyter (r=0,97). Korrelationen hos hundar var god för eosinofiler (r=0,90), men skälig för 
monocyter (r=0,61). För katter var korrelationen utmärkt för neutrofiler (r=0,93), och god för 
lymfocyter (r=0,90) och eosinofiler (r=0,88). Även hos katter kunde en skälig korrelation ses 
för monocyter (r=0,76).  

I studien gjordes även en jämförelse mellan leukocytdifferentiering utförd av ProCyte och 
manuell celldifferentiering. Resultaten för hund visade en god korrelation för neutrofiler 
(r=0,92), lymfocyter (r=0,91) och eosinofiler (r=0,89), men även här en sämre korrelation för 
monocyter (r=0,53). Resultaten för katter visade liknande resultat som för hundar, där 
neutrofiler (r=0, 89), lymfocyter (r=0,86) och eosinofiler (r=0,88) hade god korrelation. Även 
för katter var korrelationen sämre för monocyter (r=0,48). Basofilkvantifieringen utvärderades 
inte då basofilantalet var obefintligt i proverna (23).  

I Fujino et als studie från 2013 jämförs bland annat resultaten mellan ProCyte-utförd och 
manuellt utförd leukocytdifferentiering. Kriterierna för korrelationsresultaten enligt 
författarna var: en utmärkt korrelation (r>0,90), en god korrelation (r=0,80 till 0,90), en skälig 
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korrelation (r=0,60 till <0,80) samt en dålig korrelation om r<0,60. Resultatet visar också en 
utmärkt korrelation mellan ProCyte-utförd och manuellt utförd leukocytdifferentiering för 
neutrofiler (r=0,92) och för lymfocyter (r=0,91). Korrelationen för eosinofiler var god (r=0,82) 
och skälig för monocyter (r=0,77). Även i denna studie exkluderades basofiler från den 
statistiska analysen, då antalet basofiler var obefintligt (2).   

1.2.3.3 Kvalitetssäkring för ProCyte Dx 

Kvalitetssäkring är en viktig del vid utvärdering av hur väl den automatiska cellräknaren 
presterar vid cellräkning. I en kvalitetssäkring ingår verifiering av ett flertal parametrar. En 
sådan parameter är precision, vilket är ett mått på reproducerbarheten vid mätning av ett 
prov. Detta uttrycks som en variationskoefficient (CV%). En precisionsmätning utförs antingen 
genom att ett prov analyseras 20 gånger, eller att ett prov mäts varje dag under 20 dagar (26). 
IDEXX har testat ProCytes precision genom att analysera 300 prover på sex ProCyte-
instrument under fem dagar. Resultaten för leukocyter var: WBC (3,0 %), %NEU (8,0 %) och  
%LYM (8,0 %), %MONO (11,0 %) (24). Goldmann et al utvärderar i sin studie precisionen hos 
ProCyte för katter och hundar genom att mäta blodprov från katt och hund 20 gånger inom 
en timme. Resultaten för leukocyter hos hundar visade: WBC (2,4 %), %NEU (0,8 %), NEU (2,4 
%), %LYM (4,9 %), LYM (5,5 %), %MONO (4,9 %), MONO (5,8 %), %EOS (2,8%) och EOS (3,17 
%). För katter visar precisionresultaten WBC (1,9 %), %NEU (5,15 %), NEU (4,7 %), %LYM (16,8 
%), LYM (17,49 %), %MONO (5,91 %), MONO (6,82 %), %EOS (29,77 %) och EOS (28,17 %) (23). 

En annan parameter som ingår i kvalitetssäkring är riktighet, vilket definieras av hur nära ett 
uppmätt värde ligger det sanna värdet. För att utvärdera riktigheten hos en automatisk 
cellräknare jämförs normalt resultatet med resultatet från en annan automatisk cellräknare 
som ingår i rutinverksamheten. Riktighet uttrycks i korrelation mellan mätmetoderna (26). 
IDEXX har utvärderat riktigheten hos ProCyte genom att analysera blodprover från fem 
djurarter (50 blodprover per art), vilket sedan jämfördes med den automatiska cellräknaren 
Sysmex’ resultat. Riktigheten visade en stark korrelation för WBC (r ≥ 0,95), men varierande 
resultat för %NEU (r ≥ 0,90), %LYM (r ≥ 0,60), %MONO (r ≥ 0,60), %EOS (r ≥ 0,70) och %BASO 
(r ≥ 0,45) (24). 

1.3 Manuell celldifferentiering 

1.3.1 Manuell celldifferentering vid sjukdomstillstånd 

Trots att de automatiska cellräknarna är snabbare och anses kunna kvantifiera celler mer exakt 
än vid manuell celldifferentiering (27), har inte alltid de automatiska cellräknarna kapacitet att 
kvantifiera och differentiera celler (28). Problem kan uppstå exempelvis då trombocytaggregat 
identifierats, vid avvikande cellmorfologi eller ojämn fördelning hos de olika celltyperna. Vid 
dessa tillfällen flaggar vanligtvis cellräknarna, och för att verifiera flaggningarna bör en 
manuell utvärdering av ett blodutstryk utföras. Även vid de tillfällen när en trombocytopeni 
rapporteras av den automatiska cellräknaren, bör en manuell utvärdering av ett blodutstryk 
utföras för att utesluta trombocytaggregat (28). Ett exempel på detta är att trombocyter hos 
katter lätt kan aktiveras vid blodprovstagning (29). Detta ger ofta upphov till 
trombocytaggregat vilket kan leda till falskt låga trombocytantal (21). Andra anledningar till 
att utföra en manuell cellräkning hos katter och hundar är exempelvis vid misstanke om 
anemi, där man vill utvärdera morfologin hos erytrocyterna. Manuell cellräkning kan även 
behövas vid misstänkt inflammation där en neutrofili eller neutropeni rapporteras i 
provsvaret. Vid neutrofili finns ett ökat antal neutrofiler i perifiert blod där även 
bandneutrofiler kan förekomma, en så kallad regenerativ vänsterförskjutning. Vid svårare 
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inflammation kan en neutropeni ses med en degenerativ vänsterförskjutning, med en hög 
koncentration av bandneutrofiler eller förekomst av toxiska förändringar hos neutrofilerna 
(21). 

Den manuella celldifferentieringen anses vara en referensmetod, trots att metoden har vissa 
brister (26). 

1.3.2 Preparering av blodutstryk 

Det är av största vikt att prepareringen av blodutstryk genomförs på rätt sätt för att 
blodutstryket ska hålla tillräckligt god kvalitet för att cellräkningen ska kunna utföras korrekt 
(30). Till blodutstryket används välblandat antikoagulerat helblod från etyleniamintetraacetat 
(EDTA) -rör. Blodutstryket bör göras så nära inpå provtagningen som möjligt, helst inom en 
timme eftersom EDTA kan ge upphov till morfologiska förändringar, framförallt hos leukocyter 
(31). En liten droppe blod placeras på ett objektsglas och blodet stryks ut jämnt över 
objektsglaset med hjälp av ett utstryksglas med avfasade kanter (32). Objektsglaset får sedan 
lufttorkas ordentligt innan färgning sker för att behålla den normala formen hos erytrocyterna 
(31).  Därefter fixeras cellerna i blodutstryket med metanol och färgas (33). Det finns ett flertal 
färgningsmetoder, exempelvis Wright-Giemsa eller May-Grünwald-Giemsa-färgning. 
Gemensamt för färgningspreparaten är att de innehåller metylenblå (inklusive Azur B) och 
eosin (33,34). Färgämnena binder in till leukocyterna och färgar cytoplasma, kärna och 
granula. För optimala färgningsresultat doppas blodutstryk oftast i en buffertlösning med pH 
mellan 6,8 och 7,2 (33). Många veterinärkliniker använder snabb-färgningsmetoder, som 
vanligen är en Wright-Giemsa-färgningsmetod (35). Blodutstryken doppas i en metanollösning 
för fixering och färgas därefter i en eosinlösning och i metylenblå-lösning (31). 

1.3.3 Den manuella leukocytdifferenteringsmetoden 

Vid en manuell granskning och celldifferentiering utvärderas morfologin hos erytrocyter, 
leukocyter och trombocyter i ett ljusmikroskop (28,32). Cellerna utvärderas med avseende på 
cytoplasman, kärnan och eventuell förekomst av granula. Leukocyterna klassificeras och 
räknas till respektive leukocyttyp. Vanligtvis räknas totalt 100 leukocyter, vilket gäller för 
räkning av såväl humana celler (32) som djurceller (36). Antalet leukocyttyper som räknats 
uttrycks i procent av de 100 cellerna, och det absoluta talet beräknas genom att andelen av 
varje leukocyttyp multipliceras med WBC-värdet från den automatiska cellräknaren. 
Kvalitetssäkringsverksamheten Equalis rekommenderar att totalt 200 celler ska räknas - 100 
celler per glas och helst av två personer. Medelvärdet beräknas av de kvantifierade 
leukocyterna och därefter beräknas absolut tal (32). Tillvägagångssättet vid en manuell 
celldifferentiering är att inledningsvis inspektera blodutstryket med en lägre förstoring på 
mikroskopet och bedöma om utstryket är av tillräckligt god kvalitet för en celldifferentering. 
Leukocytdifferentiering och utvärderingen av morfologin av leukocyter, erytrocyter samt 
trombocyter utförs på den delen av utstryket som kallas ”monolayer”, vilket innebär att 
erytrocyterna är placerade bredvid varandra utan att överlappa (31). 

1.3.4 Manuell leukocytdifferentiering jämfört med automatisk cellräkning 

Ett flertal studier har genomförts inom veterinärmedicin där automatisk 
leukocytdifferentiering jämförts med manuell leukocytdifferentiering. I en studie av Bauer et 
al från 2012 jämfördes manuell leukocytdifferentiering och leukocytdifferentiering utförd av 
Sysmex XT-2000iV och ADVIA 2120 (ADVIA). Kriterierna enligt författarna för 
korrelationsresultaten var: utmärkt korrelation (r=0,93-0,99), god korrelation om r=0,80-0,92, 
en skälig korrelation om r=0,59-0,79 samt en dålig korrelation om r<0,59. Resultaten visar en 
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god korrelation mellan manuell cellräkning och ADVIA för neutrofiler hos såväl katt (r=0,90) 
som hund (r=0,88), men även för lymfocyter hos katt (r=0,92) och hund (r=0,82). Korrelationen 
var däremot dålig för monocyter hos katt (r=0,44) och hund (r=0,50). Korrelationen för 
eosinofiler var god för katt (r=0,80) men skälig för hund (r=0,74). Även korrelationen mellan 
Sysmex XT-2000iV och manuell cellräkning var god gällande neutrofiler för katt (r=0, 91) och 
hund (r=0, 92). Korrelationen för lymfocyter var god hos katt (r=0,91) och hund (r=0,87). Även 
för denna cellräknare var korrelationen dålig för monocyter hos katt (r=0,44) och hund 
(r=0,50). För eosinofiler var korrelationen god för katt (r=0,88) men också för hund (r=0,80) 
(20).  

En studie av Lilliehöök och Tvedten från 2009 har jämfört leukocytdifferentiering utförd av 
Sysmex XT-2000iV med manuell leukocytdifferentiering hos katter och hundar. Resultaten 
visar en korrelation för neutrofiler hos katt och hund om 0,99. Korrelationen för eosinofiler 
var 0,98 för katt och 0,93 för hund, medan korrelationen för lymfocyter var 0,88 för både katt 
och hund. Vad gäller korrelationen för monocyter visade resultatet 0,75 för katt och 0,85 för 
hund (19). 
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2 Syfte 
På Evidensia Djurkliniken Norrköping utförs dagligen blodprovstagningar på katter och hundar 
för att utvärdera deras hematologiska status vid misstanke om exempelvis systemisk sjukdom, 
dehydrering eller anemier. Blodstatusproverna analyseras med ProCyte. Det finns dock en 
skepsis gällande instrumentets tillförlitlighet, särskilt vad gäller leukocytdifferentiering. Syftet 
med denna studie är därför att utvärdera hur väl leukocytantalet överensstämmer mellan 
automatisk differentialräkning med ProCyte och manuell differentialräkning, som är den 
allmänt accepterade referensmetoden.  
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3 Material och metod 

3.1 Insamling av blodprover och preparering av blodutstryk 
Majoriteten av de blodprover som ingick i denna studie samlades in under fem veckor. 
Resterande tre blodprover samlades in under några månader innan projektet påbörjades. 
Blodproverna kom från 20 katter och 16 hundar. Tre prover från katt och tre prover från hund 
ansågs komma från sjuka individer på grund av hematologiska avvikelser som identifierades 
av ProCyte och vid manuell cellräkning. 

Blodproverna togs i 1,0 ml K3-EDTA-rör (IDEXX, Westbrook, USA) och analyserades omgående 
i ProCyte Dx (IDEXX, Westbrook, USA) med mjukvaru-versionen 00-30_34.  

Blodutstryk på blodproverna utfördes genom att en droppe blod placerades på ett objektsglas  
och därefter ströks ut med ett utstryksglas. Blodutstryket fick sedan lufttorka. För varje 
blodprov gjordes minst två blodutstryk. Därefter färgades varje blodutstryk genom att först 
doppa objektsglaset 10 gånger i 99,8 % metanol (TH.Geyer, Renningen, Tyskland), och sedan 
doppa det 10 gånger i eosinlösning (Microscopy Hemacolor® Solution 2, Colour reagens red, 

C.I. 52015 + Azure 1,7 g/L,  PO 3
4  63, 8 mmol/L, Merck KgaA, Darmstadt, Germany). Därefter 

doppades objektsglaset 10 gånger i metylenblå-lösning (Microscopy Hemacolor® Colour 

reagent blue, C.I. 52015 + Azure 1,7 g/L, PO 3
4  63, 8 mmol/L, Merck KgaA, Darmstadt, 

Germany). Till sist sköljdes överflödig färg av genom att spola av objektsglasets baksida under 
rinnande kranvatten. Objektsglaset fick sedan lufttorka. 

3.2 Manuell differentialräkning av leukocyter 

För att manuellt kunna differentialräkna leukocyterna användes mikroskop (Hund wetzlar 
H600, Tyskland). Först granskades blodutstrykets kvalitet med mikroskopet inställt på 10x 
respektive 40x för att avgöra om det var användbart för differentialräkning. 

Differentialräkningen gjordes med mikroskopet inställt på 100x och med immersionsolja. Med 
hjälp av differentialräknaren Compudiff 2000-16 (Molek, Stockholm, Sverige) gjordes en 
differentialräkning av två blodutstryk där 100 celler per utstryk räknades. De leukocyttyper 
som räknades var neutrofiler (segmenterade och bandneutrofiler), lymfocyter, monocyter, 
eosinofiler, basofiler, samt eventuella oidentifierbara celler.  

Differentialräkningen gjordes för minst två blodutstryk per blodprov. För varje leukocyttyp 
beräknades sedan ett medelvärde av antalet förekomster av leukocyttypen i blodutstryken. 
Detta medelvärde användes sedan vid beräkning av andelen förekomster (uttryckt i procent) 
av leukocyttypen jämfört med det totala antalet räknade leukocyter. En uppskattning av 
leukocyttypens totala antal förekomster i blodprovet beräknades sedan genom att 
multiplicera andelen med det av ProCyte Dx givna WBC-värdet (totalt antal leukocyter i 
blodprovet). 

3.3 Statistisk metod 
Då datainsamlingen hade slutförts genomfördes en statistisk analys baserat på resultaten från 
ProCytes differentialräkning och den manuella differentialräkningen. Då det i princip inte 
förekom några basofiler i proverna och endast två basofiler identifierades manuellt, 
exkluderades denna celltyp från den statistiska analysen. 
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För varje patientprov beräknades med hjälp av Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, 
Redmond, Washington, USA) differensen mellan de antal leukocyter som erhållits med 
manuell respektive ProCyte-utförd celldifferentiering. Differensen beräknades som antalet 
manuellt räknade celler minus antalet celler från ProCyte-celldifferentieringen. Detta gjordes 
för alla leukocyttyper förutom basofiler. 

För resterande statistik och beräkningar användes IBM SPSS Statistics version 24 (IBM, New 
York,USA). 

Utifrån de beräknade differenserna beräknades medelvärde, standardavvikelse och median. 

För att analysera om differensen mellan manuell och ProCyte-utförd cellräkning var 
normalfördelad användes ett Shapiro-Wilk-test. Detta test prövar om nollhypotesen (att en 
mätserie är normalfördelad) kan förkastas vid en signifikansnivå om p<0,05. Om testets 
signifikans understiger signifikansnivån kan nollhypotesen förkastas, vilket indikerar att 
mätserien inte är normalfördelad. 

För att undersöka om det fanns några signifikanta skillnader i resultat mellan manuell och 
ProCyte-utförd differentialräkning, användes parat T-test för normalfördelad data och 
Wilcoxons rangtest användes för icke-normalfördelad data. Testernas signifikansnivå sattes 
till p<0,05. 

Ett Pearsons-korrelationstest för normalfördelad data och ett Spearmans-korrelationstest för 
icke-normalfördelad data utfördes för att utvärdera statistiskt samband mellan de två 
celldifferentieringsmetoderna. 

Bland-Altman-plottar skapades för varje celltyp för att utvärdera hur väl metoderna 
överensstämmer. En sådan plot presenterar differensen mellan metodernas resultat för ett 
blodprov på y-axeln. På x-axeln presenteras för varje blodprov medelvärdet av de två erhållna 
värdena från manuellt utförd respektive ProCyte-utförd celldifferentiering. I en Bland-Altman-
plot redovisas även en linje på y-axeln som representerar medelvärdet av samtliga blodprovs 
differenser (medeldifferens), vilket åskådliggör en eventuell positiv eller negativ förskjutning 
mellan metodernas resultat. I plottarna lades även linjer till för 95% samstämmighetsintervall 
för de mätserier som var normalfördelade. 

3.4 Etiskt övervägande 
De blodprover som använts i denna studie togs på patienterna vid Djurkliniken Evidensia 
Norrköping i diagnostiskt syfte. Några separata blodprover togs alltså inte för denna studie. 
Studien syftar till att utvärdera hur väl ProCyte Dx presterar vid leukocytdifferentiering, vilket 
kan indikera förekomst av eventuella brister i analysen. Detta kan bidra till en förbättrad 
analys vilket kan ge en säkrare diagnostik av patienter. Därmed krävdes inget tillstånd från 
djurägarna för att använda blodprover i studien. 

 

 

 

  



13 
 

4 Resultat 

4.1 Normalfördelning 
För att testa om differensen mellan manuell och ProCyte-utförd cellräkning var 
normalfördelad användes ett Shapiro-Wilk-test. P-värde för varje leukocyttyp presenteras i 
tabell 1 för katt och tabell 2 för hund. Testet indikerade att differenserna för katt var 
normalfördelade för monocyter och eosinofiler, men ej för neutrofiler och lymfocyter. Hos 
hund indikerade testet att neutrofiler, lymfocyter och monocyter var normalfördelade, medan 
det inte kunde styrkas statistiskt att eosinofiler var normalfördelad. 

Tabell 1. Resultat från Shapiro-Wilk-test utfört på differenser mellan manuell och ProCyte-utförd cellräkning för olika 
leukocyttyper hos kat med en signifikansnivå <0,05, n=20.  

Katt Neutrofiler Lymfocyter Monocyter Eosinofiler 

P-värde, Shapiro-
Wilk-test 

<0,001 0,002 0,473 0,230 

 

Tabell 2. Resultat från Shapiro-Wilk-test utfört på differenser mellan manuell och ProCyte-utförd cellräkning för olika 
leukocyttyper hos hund med en signifikansnivå <0,05 , n=16. 

Hund Neutrofiler Lymfocyter Monocyter Eosinofiler 

P-värde, Shapiro-
Wilk-test 

0,075 0,140 0,058 <0,001 

 

4.2 Differenser mellan ProCyte och manuell cellräkning 
Tabell 3 åskådliggör p-värden för parat T-test respektive Wilcoxon-rangtest av erhållna 
mätvärden från manuell och ProCyte-utförd cellräkning för katt. Resultatet visar att det finns 
statistiskt signifikanta skillnader mellan metodernas resultat för neutrofiler (p=0,025) och 
monocyter (p=0,016), men inte för lymfocyter (p=0,067) och eosinofiler (p=0,74). I tabell 3 
visas även medelvärde, standardavvikelse och intervall för differenserna mellan metodernas 
resultat för katt. I tabell 3 redovisas även median för de icke normalfördelade differenserna 
mellan metodernas resultat. För neutrofiler är det ett positivt medelvärde (0,62x109/L) och 
ett positivt medianvärde (0,37x109/L) vilket indikerar att fler neutrofiler kvantifierats vid 
manuell cellräkning än cellräkning utförd av ProCyte. Det negativa värdet på medelvärde och 
median för lymfocyter (-0,51x109/L resp. -0,17x109/L) samt medelvärde för monocyter (-
0,13x109/L) indikerar att ProCyte har kvantifierat fler av dessa leukocyttyper än vid manuell 
cellräkning. Även hos eosinofiler kan ett negativt värde på medelvärde (-0,021x109/L) vilket 
även här indikerar att ProCyte har kvantifierat fler av dessa leukocyttyper än vid manuell 
cellräkning.  
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Tabell 3. P-värden för parat T-test respektive Wilcoxon-rangtest med signifikansnivån <0,05. I tabellen åskådliggörs även 
medelvärde, median och standardavvikelse för differenserna mellan metodernas resultat samt intervall för differensen mellan 
manuell och ProCyte-utförd cellräkning för neutrofiler, lymfocyter, monocyter och eosinofiler hos katt, n=20.  

Katt Neutrofiler Lymfocyter Monocyter Eosinofiler 

P-värde parat t-test - - 0,016 0,74 

P-värde Wilcoxon-
rangtest 

0,025 0,067 - - 

Medelvärde (109/L) 0,62 -0,51 -0,13 -0,021 

Median (109/L) 0,37 -0,17 - - 

Standardavvikelse 1,2 1,2 0,21 0,28 

Intervall (min; max) 
(109/L)  

-0,60; 4,7 -4,4; 0,91 -0,63; 0,23 -0,56; 0,66 

 
Tabell 4 visar p-värden för parat T-test respektive Wilcoxon-rangtest av erhållna mätvärden 
från manuell och ProCyte-utförd cellräkning för hund. Resultatet visar att det inte finns några 
statistiskt signifikanta skillnader mellan metodernas resultat vad gäller neutrofiler (p=0,055), 
lymfocyter (p=0,82) och eosinofiler (p=0,22). Däremot för monocyter finns det en signifikant 
skillnad (p=0,006). I tabell 4 visas även medelvärde, standardavvikelse och intervall för 
differenserna mellan metodernas resultat för hund.  I tabell 4 redovisas även median för de 
icke normalfördelade differenserna mellan metodernas resultat. För neutrofiler är det ett 
positivt medelvärde (0,41 x 109/L) vilket indikerar att fler neutrofiler kvantifierats vid manuell 
cellräkning än cellräkning utförd av ProCyte. Det negativa värdet på medelvärde för lymfocyter 
(-0,035x109/L), monocyter (-0,39x109/L) samt medelvärde och median hos eosinofiler  
(-0,086x109/L resp. -0,023x109/L) indikerar att ProCyte har kvantifierat fler av dessa 
leukocyttyper än vid manuell cellräkning.  

Tabell 4. P-värden för parat T-test respektive Wilcoxon-rangtest med signifikansnivån <0,05. I tabellen åskådliggörs även 
medelvärde, median och standardavvikelse för differenserna mellan metodernas resultat samt intervall för differensen mellan 
manuell och ProCyte-utförd cellräkning för neutrofiler, lymfocyter, monocyter och eosinofiler hos hund, n=16. 

Hund Neutrofiler Lymfocyter Monocyter Eosinofiler 

P-värde parat t-test 0,055 0,82 0,006 - 

P-värde Wilcoxon-
rangtest 

- - - 0,22 

Medelvärde (109/L) 0,41 -0,035 -0,39 -0,086 

Median (109/L) - - - -0,023 

Standardavvikelse 0,80 0,58 0,48 0,29 

Intervall (min; max) 
(109/L) 

-0,63; 2,2 -1,5; 0,71 -1,8; 0,39 -1,1; 0,22 

 

4.3 Korrelation mellan leukocytdifferentiering utförd av ProCyte och manuell 

leukocytdifferentiering 
Tabell 5 åskådliggör korrelationsresultaten mellan metodernas resultat där Spearmans 
korrelationskoefficient använts för icke normalfördelad mätdata och Pearsons 
korrelationskoefficient för normalfördelad mätdata. Resultaten för leukocytdifferentiering 
utförd av ProCyte och manuell leukocytdifferentiering hos katter visar på en stark korrelation 
för neutrofiler (r=0,92, se figur 5) och eosinofiler (r=0,88, se figur 6). Korrelationen är dock 
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svagare för lymfocyter (r=0,67, se figur 7) och mycket svag för monocyter (r=0,36, se figur 8). 
Dessa resultat kan även ses i tabell 5. 

Tabell 5. Korrelationsresultat  med Spearmans korrelationskoefficient för icke-normalfördelad mätdata och Pearsons 
korrelationskoefficient för normalfördelad mätdata  för  manuellt utförd och ProCyte-utförd leukocytdifferentiering av 
neutrofiler, lymfocyter, monocyter och eosinofiler hos katt, n=20. 

Katt Neutrofiler Lymfocyter Monocyter Eosinofiler 

Korrelation  0,92* 0,67* 0,36 0,88 

*Spearman-korrelationskoefficient 

 

Figur 5. Korrelation mellan manuell cellräkning och 
cellräkning med ProCyte för neutrofiler hos katt 
(r=0,92;n=20), Spearmans korrelationskoefficient. 

Figur 6. Korrelation mellan manuell cellräkning och 
cellräkning med ProCyte för eosinofiler hos katt 
(r=0,88;n=20), Pearsons korrelationskoefficient. 

 
Figur 7. Korrelation mellan manuell cellräkning och 
cellräkning med ProCyte för lymfocyter hos katt 
(r=0,67;n=20), Spearmans korrelationskoefficient. 

 
Figur 8. Korrelation mellan manuell cellräkning och 
cellräkning med ProCyte för monocyter hos katt 
(r=0,36;n=20), Pearsons korrelationskoefficient. 
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Korrelation mellan manuellt utförd och ProCyte-utförd leukocytdifferentiering för hund, som 
kan ses i tabell 6, visar en perfekt korrelation för neutrofiler (r=1,0, se figur 9) och en stark 
korrelation för lymfocyter (r=0,83, se figur 10) och monocyter (r=0,89, se figur 11). 
Korrelationen för eosinofiler är dock svagare (r=0,72, se figur 12). 

Tabell 6. Korrelationsresultat med Spearmans korrelationskoefficient för icke-normalfördelad mätdata och Pearsons 
korrelationskoefficient för normalfördelad mätdata  för  manuellt utförd och ProCyte-utförd leukocytdifferentiering 
neutrofiler, lymfocyter, monocyter och eosinofiler hos hund, n=16. 

Hund Neutrofiler Lymfocyter Monocyter Eosinofiler 

Korrelation 1,0 0,83 0,89 0,72* 

*Spearmans korrelationskoefficient 

 
Figur 9. Korrelation mellan manuell cellräkning och 
cellräkning med ProCyte för neutrofiler hos hund 
(r=1,0;n=16), Pearsons korrelationskoefficient. 

 
Figur 10. Korrelation mellan manuell cellräkning och 
cellräkning med ProCyte för lymfocyter hos hund 
(r=0,83;n=16), Pearsons korrelationskoefficient. 

 
Figur 11. Korrelation mellan manuell cellräkning och 
cellräkning med ProCyte för monocyter hos hund 
(r=0,89;n=16), Pearsons korrelationskoefficient. 

 
Figur 12. Korrelation mellan manuell cellräkning och 
cellräkning med ProCyte för eosinofiler hos hund 
(r=0,72;n=16), Spearmans korrelationskoefficient. 

4.4 Överensstämmelse mellan manuell cellräkning och ProCyte 
För katt visar medelvärdet för neutrofiler (0,62 x 109/L) se figur 13, vilket indikerar att ProCyte 
har kvantifierat färre neutrofiler än vid manuell räkning. Medelvärdet för lymfocyter (-0,51 x 
109/L) se figur 14, monocyter (-0,13 x 109/L) se figur 15, samt eosinofiler (-0,02 x 109/L) se figur 
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16, indikerar att ProCyte kvantiferat fler av dessa leukocyttyper än vid manuell cellräkning. 
Resultaten kan också ses i tabell 7. 

Tabell 7. Medelvärde för differens mellan manuell cellräkning och cellräkning utförd av ProCyte för neutrofiler, lymfocyter, 
monocyter och eosinofiler. Tabellen åskådliggör även 95% samstämmighetsintervall för normalfördelad mätdata för 
monocyter och eosinofiler hos katt, n=20. 

Katt Neutrofiler Lymfocyter Monocyter Eosinofiler 

Medelvärde (x 109/L) 0,62 -0,51 -0,13 -0,02 

95% 
samstämmighetsintervall 

- - -0,54 till 0,29 -0,57 till 0,53 

 

 

  
Figur 13. Bland-Altman-plot för neutrofiler hos katt (n=20). 
Den heldragna svarta linjen visar medelvärdet av 
differenserna.  Den streckade linjen visar där differens inte 
kan ses mellan metoderna. 

 

 
Figur 14. Bland-Altman-plot för lymfocyter hos katt (n=20) .  
Den heldragna svarta linjen visar medelvärdet av 
differenserna. Den streckade linjen visar där differens inte 
kan ses mellan metoderna. 

 
Figur 15. Bland-Altman-plot för monocyter hos katt (n=20) .  
Den heldragna svarta linjen visar medelvärdet av 
differenserna. Den streckade linjen visar där differens inte 
kan ses mellan metoderna.. De blå linjerna visar gränserna 
för ett 95%-samstämmighetsintervall  för normalfördelad 
mätdata. 

 
Figur 16. Bland-Altman-plot för eosinofiler hos katt (n=20).  
Den heldragna svarta linjen visar medelvärdet av 
differenserna. Den streckade linjen visar där differens inte 
kan ses mellan metoderna.. De blå linjerna visar gränserna 
för ett 95%-samstämmighetsintervall  för normalfördelad 
mätdata. 
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För hund är medelvärdet för neutrofiler 0,41 x 109/L (se figur 17), vilket ger en indikation på 
liksom hos katter så kvantifierar ProCyte färre neutrofiler än vid manuell räkning. Medelvärde 
för lymfocyter -0,03 x 109/L (se figur 18), monocyter -0,39 x 109/L (se figur 19) och eosinofiler 
-0,09 x 109/L (se figur 20) indikerar medelvärdena att ProCyte kvantiferat fler av dessa 
leukocyttyper än vid manuell cellräkning.  I tabell 8 kan dessa resultat för hund ses. 

Tabell 8. Medelvärde för differens mellan manuell cellräkning och cellräkning utförd av ProCyte för neutrofiler, lymfocyter, 
monocyter och eosinofiler. Tabellen åskådliggör även 95% samstämmighetsintervall för normalfördelad mätdata för 
neutrofiler, lymfocyter och monocyter hos hund, n=16. 

Hund Neutrofiler Lymfocyter Monocyter Eosinofiler 

Medelvärde (x 109/L) 0,41  -0,03  -0,39  - 0,09  

95% 
samstämmighetsintervall 

-1,15 till 1,98 -1,18 till 1,11 -1,33 till 0,56 -0,65 till 0,48 

 
Figur 17. Bland-Altman-plot för neutrofiler hos hund (n=16). 
Den heldragna svarta linjen visar medelvärdet av 
differenserna. Den streckade linjen visar där differens inte 
kan ses mellan metoderna. De blå linjerna visar gränserna 
för 95%-konfidensintervall för normalfördelad mätdata. 

 
Figur 18. Bland-Altman-plot för lymfocyter hos hund (n=16). 
Den heldragna svarta linjen visar medelvärdet av 
differenserna. Den streckade linjen visar där differens inte 
kan ses mellan metoderna. De blå linjerna visar gränserna 
för 95%-konfidensintervall för normalfördelad mätdata. 

 
Figur 19. Bland-Altman-plot för monocyter hos hund (n=16).  
Den heldragna svarta linjen visar medelvärdet av 
differenserna.  Den streckade linjen visar där differens inte 
kan ses mellan metoderna.De blå linjerna visar gränserna 
för 95%-konfidensintervall för normalfördelad mätdata. 

 
Figur 20. Bland-Altman-plot för eosinofiler hos hund (n=16).  
Den heldragna svarta linjen visar medelvärdet av 
differenserna. Den streckade linjen visar där differens inte 
kan ses mellan metoderna.  

  



19 
 

4.5 Oidentifierade leukocyter 
I 69 % av blodutstryken från hund och 45 % av blodutstryken från katt förekom oidentifierade 
celler, där antalet varierade mellan ett och sex per prov. 

4.6 Förekomst av bandneutrofiler 
I tre av de 20 (15%) blodproverna från katt och i tre av 16 (18,75%) av blodproverna för hund, 
flaggade ProCyte för att bandneutrofiler identifierats. Även med den manuella cellräkningen 
identifierades mellan 20 och 38 bandneutrofiler per prov för dessa blodprover från katt, 
medan 18 – 60 bandneutrofiler per prov identifierades i blodproverna från hund. 
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5 Diskussion 

5.1 Neutrofiler 
Resultatet för neutrofiler visar en positiv förskjutning i medelvärde och median för katt (0,41 
x 109/L resp. 0,19 x 109/L) och i medelvärdet för hund (0,62 x 109/L). Detta indikerar att den 
manuella räkningen i genomsnitt har identifierat fler neutrofiler än vad ProCyte har gjort. En 
tänkbar anledning till detta är att det i vissa patientprover har förekommit ett förhöjt antal 
omogna neutrofiler, vilka av ProCyte kan ha kvantifierats felaktigt som lymfocyter. Detta skulle 
kunna ge upphov till lägre neutrofilnivåer och högre lymfocytnivåer. Anledningen till detta är 
att omogna neutrofiler innehåller mer RNA än mogna neutrofiler och därmed också får en 
ökad fluorescenskoncentration, vilket i sin tur medför att de omogna neutrofilerna felaktigt 
identifieras som lymfocyter. Detta kan också utläsas ur dotplotten som erhölls från ProCyte, 
där de omogna neutrofilerna lokaliseras högre upp på y-axeln och överlappar med 
lymfocyterna. Detta är ett vanligt förekommande problem för de automatiska cellräknarna 
(20,23).  

De två kvantifieringsmetodernas resultat för neutrofiler samvarierar i mycket hög grad, vilket 
kan utläsas från korrelationen för katt (r=0,92) respektive hund (r=1,0). Detta överensstämmer 
väl med resultat från andra studier där korrelationen för manuell och ProCyte-utförd 
celldifferentiering har undersökts. I Goldmann et als studie från 2012 är motsvarande 
korrelation 0,92 för katt och 0,89 för hund (23) och i Fujino et als studie från 2013 är 
korrelationen hos hund 0,92 (2).  

För neutrofiler visar resultatet en statistiskt signifikant skillnad mellan metodernas resultat för 
katt (p=0,025), men ej för hund (p=0,055). Att differensen är större för katt visar också  de 
högre värdena för medelvärde, median och standardavvikelse (1,2 för katt och 0,80 för hund) 
vilket indikerar att vid manuell cellräkning har fler neutrofiler kvantifierats än av ProCyte. 

5.2 Lymfocyter 
För lymfocyter visar resultatet en negativ förskjutning mellan metodernas resultat för 
medelvärde och median hos katt (-0,51 x 109/L resp. -0,17 x 109/L). Även hos hund är 
medelvärdet negativt förskjutet (-0,035 x 109/L), men förskjutningen är så liten att den får 
anses  försumbar. Den negativa förskjutningen kan bero på att ProCyte felaktigt har 
kvantifierat ett större antal lymfocyter i de prover där omogna neutrofiler identifierats.  

Korrelationen mellan manuellt utförd och ProCyte-utförd cellräkning är god för hund (r=0,83), 
men svag för katt (r=0,67), vilket indikerar en bättre samvariation mellan metoderna för hund 
än för katt. Anledningen till den dåliga korrelationen hos katt kan förklaras av ett avvikande 
mätvärde som tycks ha stor påverkan på resultatet. Exkludering av detta mätvärde ger en 
korrelation om 0,83 och även lägre medelvärde, median och standardavvikelse (-0,31 x 109/L, 
-0,15 x 109/L resp. 0,78 x 109/L). Det är troligt att detta avvikande mätvärde är ett resultat av 
ProCytes bristfälliga förmåga att skilja omogna neutrofiler och lymfocyter åt. Detta 
överensstämmer med resultatet för neutrofiler, där en positiv förskjutning har noterats. I 
Goldmann et als studie från 2012 är motsvarande korrelation 0,86 för katt och 0,91 för hund 
(23) och i Fujino et als studie från 2013 är korrelationen hos hund 0,91 (2).  

Resultatet visar inga statistiskt signifikanta skillnader mellan manuellt och ProCyte-utförd 
cellräkning för lymfocyter, där testerna ger p-värden om 0,067 för katt och 0,82 för hund. 
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5.3 Monocyter 
Liksom för lymfocyter så indikerar resultatet för monocyter att ProCyte har kvantifierat fler av 
denna celltyp än den manuella räkningen har gjort, då medelvärdet är negativt för såväl katt 
(-0,13 x 109/L) som för hund (-0,39 x 109/L). En tänkbar anledning är att i dotplotten som 
erhölls från ProCyte kan en förekomst av omogna neutrofiler överlappa även till dotplottens 
monocytregion och därmed kvantifieras felaktigt. En negativ förskjutning kan också orsakas 
av förekomst av reaktiva lymfocyter, då sådana celler har en förhöjd fluorescensintensitet 
(19). Några reaktiva lymfocyter identifierades dock inte i den manuella cellräkningen. En 
annan tänkbar anledning till den negativa förskjutningen är felaktig manuell kvantifiering av 
monocyter, då det under studien i vissa fall har varit svårt att särskilja monocyter från liknande 
celler (förmodat omogna celler). 

Korrelationen mellan de två metodernas resultat för monocyter är god hos hund (r=0,89), men 
svag för katt (r=0,36). Goldmann et als studie från 2012 visar en svag korrelation för såväl katt 
(r=0,48) som hund (r=0,53) (23), medan Fujino et als studie från 2013 visar god korrelation för 
hund (r=0,77) (2). En svag korrelation för monocyter hos katt (r=0,44) och hund (r=0,50) kunde 
även ses i en studie, där den mer avancerade cellräknaren Sysmex XT-2000iV jämförts med 
manuell celldifferentiering (20). 

Skillnaden mellan de två metodernas resultat är statistiskt signifikant för monocyter för såväl 
katt (p=0,016) som hund (p=0,006). 

5.4 Eosinofiler 
En mindre negativ förskjutning kan noteras även för eosinofilers medelvärde hos katt (-0,021 
x 109/L). Även hos hund kan en smärre negativ förskjutning observeras på medelvärde men 
även på medianvärdet (-0,086 x 109/L resp. -0,023 x 109/L). Förskjutningen är dock så liten att 
den kan anses vara försumbar. Eosinofiler förekommer normalt i låg koncentration i blodet 
(21), varför slumpen kan få stort genomslag i resultatet. Detta gäller särskilt den manuella 
räkningen där ett relativt litet stickprov får representera hela blodprovet. Av den anledningen 
bör ProCyte ha bättre förutsättningar att kunna kvantifiera de eosinofiler som finns i 
blodprovet. 

Resultatet för eosinofiler visar en god korrelation för såväl katt (r=0,88) som hund (r=0,72), 
vilket överensstämmer väl med Goldmann et als studie från 2012 där korrelationen för katt 
och hund är 0,89 respektive 0,88 (23). Även Fujino et als studie från 2013 visar god korrelation 
för hund (r=0,82) (2). Ett avvikande mätvärde för hund identifierades, där ProCyte har 
kvantifierat betydligt fler eosinofiler än den manuella räkningen har gjort. I blodprovet fanns 
ett högt antal neutrofiler, som kan ha kvantifierats felaktigt som eosinofiler. Detta indikeras 
också i dotplotten som erhölls från ProCyte, där en tydlig avgränsning mellan de två 
leukocyttyperna saknades. En exkludering av det avvikande mätvärdet gav en starkare 
korrelation (r=0,86) och lägre medelvärde och median (-0,020 x 109/L resp. -0,020 x 109/L). 

Vad gäller eosinofiler så kan någon statistiskt signifikant skillnad inte ses för vare sig katt 
(p=0,074) eller hund (p=0,22). 

5.5 Basofiler 
En begränsning med denna studie är att kvantifieringen av basofiler inte utvärderades, då det 
i princip inte identifierades några basofiler av varken ProCyte eller manuell cellräkning. Då 
basofiler normalt är en ovanlig förekomst i blodet hos både hund och katt (21) blir det ett 
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problem att  utvärdera kvantifiering av dessa celler. Dessutom är det ett flertalet automatiska 
cellräknare som inte detekterar hundar och katters basofiler (22).  

5.6 Manuell cellräkning 
Vid manuell celldifferentiering finns det många faktorer som kan påverka resultatet. I allt från 
preparering av blodutstryk till själva tolkningen av celltyper finns potentiella felkällor som man 
bör ta hänsyn till i bedömningen av resultatet. 

Vid prepareringen av blodutstryk är det viktigt att dessa blir jämna och tunna, då en ojämn 
leukocytfördelning kan ge ett stort genomslag för resultaten. Ett tunt utstryk med monolayer 
är nödvändigt för att kunna differentiera leukocyterna korrekt (21). Jämna och lagom tunna 
blodutstryk är något som inte alltid är helt enkelt att åstadkomma, då det krävs ett jämnt tryck 
och en viss vinkel på utstryksglaset. Om ett för stort tryck utövas på utstryksglaset kan 
leukocyterna förstöras, vilket omöjliggör differentiering och kvantifiering av dessa (21). Detta 
i kombination med en ojämn fördelning kan påverka det antal celler som kvantifieras, särskilt 
eosinofiler som normalt förekommer i låg koncentration i blodet. 

Färgning av blodutstryk bör utföras enligt ett standardiserat sätt för att uppnå en jämn 
infärgning av cellerna. I annat fall kan svårigheter att identifiera och differentiera cellerna 
uppstå (32). Enstaka blodutstryk har i denna studie varit ojämna eller alltför starkt färgade, 
vilket i vissa fall har försvårat differentieringen.  

Något som kan ha påverkat denna studies resultat negativt är att endast en person har utfört 
celldifferentieringen i denna studie. Om fler än en person gör celldifferentieringen minskar 
risken för systematiska fel såsom återkommande feltolkning av vissa celltyper. Det hade därför 
varit till fördel om ytterligare en person hade utfört celldifferentiering, vilket även Equalis 
rekommenderar (32). Därtill är det alltid en fördel att ha någon att diskutera avvikande cellers 
morfologi med. 

En annan eventuell felkälla till resultaten är den begränsande erfarenheten av manuell 
celldifferentiering. Celler har en varierande morfologi (4), vilket kan göra det svårt för en 
oerfaren person att differentiera mellan celler. I vissa patientprover har enstaka celler inte 
kunnat identifieras, vilket rimligtvis har påverkat resultatet negativt. 

Trots att manuell celldifferentiering är en tidskrävande metod (3) som har sina begränsningar 
anses metoden vara en referensmetod för leukocytdifferentiering (26). Metoden är därtill 
nödvändig för att kunna identifiera eventuella avvikande celler, vilket automatiska cellräknare 
normalt sett inte klarar av. 

5.7 ProCyte Dx 
ProCyte är ett avancerat ”in-house”- hematologiinstrument vars mätprinciper påminner 
mycket om Sysmex XT-2000iV, som är ett referensinstrument inom veterinärmedicin (14). Det 
fåtal studier som har utvärderat ProCyte visar god korrelation med den mer avancerade 
cellräknaren ADVIA 2120 för RBC-parametrar, PLT samt WBC, men även för de olika 
leukocyttyperna. Studierna visar dock förskjutningar mellan metodernas resultat vid 
jämförelse med såväl manuell cellräkning (2,23) som cellräkning utförd av ADVIA 2120 (23). 
En viss förskjutning mellan metodernas resultat kan förväntas då de olika cellräknarna, 
inklusive den manuella cellräkningen, skiljer sig med avseende på mätmetod. 
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Vid utvärdering av en automatisk cellräknare kan det vara svårt att avgöra vad som är lämpligt 
att jämföra med. Vid jämförelse med en annan automatisk cellräknare anses det mest 
tillförlitligt att välja en cellräknare som har validerats i andra studier (4). Jämförelse med 
manuell cellräkning anses dock som tidigare nämnt vara referensmetod för 
leukocytdifferentiering, varför flertalet studier använder sig av denna metod (2,19,20,23). 

Kvalitetssäkring är en viktig del vid utvärdering av en automatisk cellräknares prestation (26), 
och hade varit användbart i denna studie för att utvärdera hur väl ProCyte presterar vid 
cellräkning. Den kvalitetssäkring som gjorts av tillverkaren IDEXX lämnar dock en del övrigt att 
önska vad gäller mätprecision, då endast mätprecisionen för neutrofiler, lymfocyter och 
monocyter redovisas (24). I Goldmann et als studie från 2012 utvärderas ProCytes precision 
för samtliga fyra leukocyttyper för både katt och hund. Resultatet visar att precisionen varierar 
och inte alltid överensstämmer mellan katt och hund (23). IDEXX har även utvärderat 
instrumentets riktighet, vilket visar god korrelation för neutrofiler, men varierande korrelation 
för övriga leukocyttyper (24). Sammantaget tyder detta på att ProCyte differentierar 
leukocyter med varierande resultat, varför fler kvalitetssäkringar kan behövas. 

Sammantaget visar kvalitetssäkringen, denna studies och andra studiers resultat hur komplex 
leukocytdifferentiering är. Detta gäller särskilt för sjuka individer där avvikande celler 
förekommer. Det är därför viktigt att man inte enbart utvärderar det antal celler som 
kvantifierats, utan också kritiskt granskar de dotplottar som ingår som en del i resultatet.  Om 
dotplottarna har ett avvikande utseende eller om cellkvantifieringens resultat avviker så bör 
en manuell cellräkning utföras som komplement (19). Det är viktigt att detta efterföljs för att 
minimera risken för en felaktigt ställd diagnos. 

I denna studie ingår förhållandevis få individer, vilket kan medföra att avvikande mätvärden 
får ett stort genomslag i resultatet. Dessutom ingår både friska och sjuka individer, där 
avvikande värden som kan ses hos sjuka individer kan ge större differenser och signifikanta 
skillnader mellan kvantifieringsmetoderna. Om endast friska individer ingick i studien så skulle 
eventuellt mindre differenser kunna ses mellan de två metoderna. Dock är det viktigt att även 
utvärdera hur väl ProCyte kan prestera vid sjukdom när avvikande celler kan förekomma, då 
en automatisk cellräknare ska kunna prestera när både normala och avvikande celler 
förekommer. 
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6 Slutsats 
Denna studies resultat visar att det för majoriteten av de i studien ingående leukocyttyperna 
inte finns några signifikanta skillnader mellan manuell och ProCyte-utförd 
leukocytdifferentiering. Resultatet visar också att metodernas resultat samvarierar väl för 
flertalet leukocyttyper. En viss förskjutning i differens mellan metodernas resultat kan dock 
observeras, särskilt vad gäller neutrofiler där en positiv förskjutning kan ses vilket indikerar att 
fler neutrofiler har kvantifierats manuellt än av ProCyte. När leukocyttypers morfologi avviker 
vid sjukdom utgör de ett problem vid differentiering med ProCyte. Av denna anledning bör 
resultaten som erhålls från ProCyte granskas kritiskt och vid avvikande resultat bör en manuell 
celldifferentiering utföras som komplement.  
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