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Sammanfattning
Definitionen av epilepsi är ofrivillig förändring av den neurologiska funktionen i hjärnan.
Sjukdomen uppkommer när det blir obalans i kommunikationen mellan hjärnans nervceller.
Det är en störning/aktivering av impulsfrisättningen i hjärnan där orsakerna inte är fastställda.
Fenobarbital är ett lugnande och sömngivande preparat, som motverkar kramper och
begränsar retningens spridning i hjärnan genom att förstärka effekten av den hämmande
transmittorsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA).
Syftet med studien var en metodjämförelse av fenobarbitalnivåer i serum uppmätta på
Immulite 2000 versus Catalyst Dx hos hundar med epilepsi.
Catalyst dx är ett veterinärmedicinskt instrument som använder torrkemisk analys. Immulite
2000 använder en våtkemisk metod och är ett instrument som fungerar på liknande sätt som
sandwich ELISA metoden.
Resultatet av de 14 prover som analyserades under april-maj 2017 visar på högre värden för
samtliga prover analyserade på instrumentet Catalyst dx jämfört med Immulite 2000. Med ett
P-värde på <0,0001 betyder det att nollhypotesen förkastas, dvs det förekommer en
signifikant skillnad mellan instrumenten.

Nyckelord: Epilepsi, Hund, Fenemal, Catalyst dx, Immulite 2000.
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Abstract
Method comparison of phenobarbital on Immulite 2000 versus Catalyst Dx for dogs
with epilepsy
The definition of epilepsi is unintended change of neurological function in the brain. The
disease occurs when there is imbalance in communication between the brains nerve cells. It is
disorder/activation of pulse release in the brain where the causes are not determined.
Phenobarbital is an appeasement and soporific preparation. It´s a drug that inhibits cramps
and limit the spread of the direction in the brain by enhancing the effect of the inhibitory
transmittor substance gamma aminobutyric acid (GABA).
The aim of this study examine method comparison of the phenobarbital level measured on
Immulite 2000 versus Catalyst Dx in dogs with epilepsy.
Catalyst dx (IDEXX) is a veterinary instrument which uses dry chemical analysis. Immulite
2000 (Siemens) uses a wet chemical method and it´s an instrument that works similar to the
sandwich ELISA method.
The results from the 14 samples analyzed in april-may 2017 shows higher values for all
samples on the instrument Catalyst dx comparison to Immulite 2000. With a P-value of
<0,0001 it means that the zero hypothesis is rejected. There is a significant difference between
the instruments.

Keywords: Epilepsy, Dog, Fenemal, Catalyst dx, Immulite 2000.
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Bakgrund
Prevalensen för epilepsi hos hundar är mellan 0,5-1% (1). Däremot finns det vissa raser som
är mer utsatta och har en prevalens på 20% (2). Epilepsi kan inte botas men det går att
behandla så att de flesta får mindre frekventa och intensiva anfall. Det är en livslång
behandling (3). De flesta behandlas med fenobarbital men andra alternativ finns att välja på
exempelvis kaliumbromid. Fördelen med fenobarbital är att det går fortare att nå ett stabilt
stadium, cirka två veckor jämfört med kaliumbromid som tar ca 100-200 dagar (4, 5).
När fenobarbitalnivån skall kontrolleras sker inte alltid detta på samma instrument. Oftast går
djurägarna till ett djursjukhus som de har förtroende för. Det kan dock uppstå tillfällen när
djurägarna tvingas åka till andra djursjukhus. Är det inte samma analysinstrument på dessa
djursjukhus går tidigare resultat för samma patient inte att jämföra. Frågan är om Catalyst dx
och Immulite 2000 är jämförbara med varandra och ger de likvärdiga resultat? Det
problematiska när olika instrument inte ger samma resultat vid samma analys är hur beslut
kring ökning alternativt sänkning av medicinering skall ske. I studien kommer därför Catalyst
dx och Immulite 2000 att jämföras för att studera samstämmigheten.

Epilepsi
Kroppens överordnade centrum är hjärnan, både för människor och hundar. Där skapas
tankar, minnen lagras och gör att kroppsliga funktioner kan utföras t.ex. jaga bollar, vifta på
svansen och gräva ner ben. I hjärnan finns miljarder nervceller som kommunicerar genom
kemiska och elektriska signaler. Vid epilepsi blir dessa nervceller överaktiva. Definitionen av
epilepsi är ofrivillig förändring av neurologiska funktionen i hjärnan (8). Sjukdomen
uppkommer när det blir obalans i kommunikationen mellan hjärnans nervceller (9). Det är en
störning/aktivering av impulsfrisättningen i hjärnan där orsakerna inte är fastställda (10).
Vid ett epileptiskt anfall blir hunden oftast medvetslös och kan sträcka ut ben och nacke dvs
få kramper i delar av (fokal) eller hela kroppen (generaliserade). De kan trilla ihop, tugga
fradga eller få stora pupiller (mydrias) (4, 11). Dessa anfall kan vara i allt från några sekunder
upp till flera minuter. Oftast händer det olyckor i form av urinering eller avföring i samband
med ett anfall. Efter ett anfall kan djuret bli förvirrat, få ökad aptit/törst, ökad trötthet och
aggressivitet. Epileptiska anfall kommer oftast i vila, dvs tidigt på morgonen eller sent på
kvällen (12). Om ett anfall blir långdraget, eller om anfallen återkommer tätt kan det bli
livsfarligt. Denna status kallas epilepticus och kräver veterinärvård omgående. Snabbt efter
tillståndet finns en ökad risk för allvarliga komplikationer som sjunkande systemblodtryck,
hypoxi (brist på syre i vävnader) och hjärnödem. Status epilepticus kan vara första
insjuknandet i epilepsi, då fler än hälften inte tidigare har någon känd epilepsi (13).
Sjukdomen delas in i två typer, den ena är primär/idiopatisk och den andra är
sekundär/förvärvad epilepsi (1, 8). Den primära har en genetisk bakgrund och är svår att
diagnostisera då andra sjukdomar först måste uteslutas (8). Den sekundära beror oftast på
bakomliggande orsaker t.ex. förgiftning, tumörer, inflammationer med flera (8, 9). Uppstår
det första anfallet under hundens första tre levnadsår kan idiopatisk epilepsi misstänkas.
Generellt debuterar epilepsi oftast i låg ålder, mellan ett och två års ålder men med variationer
åt bägge håll (14). Utlösande faktorer kan vara t.ex. blinkande ljus, stress, hormonpåverkan,
veterinärbesök m.m (8). Idiopatisk epilepsi tros vara ärftlig då det är mer förekommande hos
vissa raser, det är dock inte klarlagt men studier görs både i Sverige och utomlands (15, 16).
Oftast drabbas hanar mer än tikar av epilepsi, varför är dock inte klarlagt än (15, 17). Hundar
med epilepsi avråds i dagsläget att användas inom avel (17). Det finns också andra
bakomliggande problem som kan leda till att epilepsi uppstår t.ex. problem med lever, njure,
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hjärta, hjärnhinneinflammation eller tumörer. Är detta fallet så blir epilepsin ett sekundärt
problem och de bakomliggande problemen måste behandlas först. Vid utredning för epilepsi
kan t.ex. blodprov, EKG och hjärtultraljud användas. Även djurägarens beskrivningar och
observationer är viktiga för veterinärerna vid utredning av epilepsi (8, 18).

Fenobarbital
Fenobarbital är ett lugnande och sömngivande preparat (19, 20). Det är ett läkemedel, som
motverkar kramper och begränsar retningens spridning i hjärnan genom att förstärka effekten
av den hämmande transmittorsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA) (6, 21).
Fenobarbital är ett receptbelagt och narkotikaklassat preparat där det förekommer risk för
tillvänjning (22, 23). Vanliga biverkningar som förekommer är vinglighet (ataxi), trötthet,
ökad aptit (polyfagi), ökad törst (polydypsi), ökad urinering (polyuri) och leverskador (20).
Doseringen av fenobarbital är individuell men initialt ges 2-3 mg/kg BID (två gånger
dagligen) (24, 25). Det har observerats stegringar av alaninaminotransferas (ALAT) och
alkaliskt fosfatas (ALP) men ingen påverkan på gallsyror, aspartataminotrasnferas (ASAT)
eller bilirubin. En minskning har setts på flertalet patienter av total tyroxin 4 (totalt T4) och
fritt tyroxin 4 (fritt T4) (26). Det finns ett rekommenderat terapeutiskt intervall där
fenobarbital anses ha effekt på kramperna men inte överstiger den nivå där risken för
leverskador ökar. Skulle fenobarbital nivån vara <10 µg/mL finns det inte tillräcklig nivå av
fenobarbital för att förhindra anfall. Är nivån > 40 µg/mL kan det istället vara giftigt och
potentiellt livshotande (27).

Catalyst dx
Catalyst dx (IDEXX, Tyskland) är ett veterinärmedicinskt instrument. Vid analys kan plasma,
helblod och urin användas. Spädning kan komma att behövas, som då instrumentet utför om
värdet kommer utanför referensintervallet (28). Minsta volym för analys på instrumentet är 60
ul prov (27).
Instrumentet använder torrkemisk analys dvs provet appliceras till en slide som innehåller 6
olika skikt. Appliceringsskiktet sprider provet vidare till nästa skikt som är ett spridningsskikt
som fördelar provet jämt över ytan. Därefter kommer ett filtreringsskikt där substanser som
stör resultatet försvinner. Sedan finns ett reagenslager där reagensen reagerar med provet.
Därefter kommer ett indikationslager där reagerade prover samlas från speciella analyser.
Slutligen kommer ett support lager för det optiska gränssnittet (29, 30). Se figur 1.

Figur 1. Överblick av en slide för Catalyst dx med sex olika lager som provet tar sig igenom (27).

Immulite 2000
Immulite 2000 (Siemens, Tyskland) är mycket tillförlitligt och är lätt att använda. Den klarar
av 200 tester/timme (31). Instrumentet analyserar serum, plasma och urin beroende på vilken
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analys som skall utföras (32, 33). Instrumentet kan analysera allergi, anemi, inflammation,
onkologi, kontroll av läkemedelsnivåer med flera (32, 34). Provställen som finns till maskinen
gör det möjligt att köra både stora och små rör (35). Det är en våtkemisk metod och ett
instrument som fungerar på liknande sätt som sandwich ELISA metoden. Sandwich ELISA
kvantifierar antigen mellan flera skikt av antikroppar och mätwe koncentrationen i ett okänt
prov (40, 41).
Vid analys fångar instrumentet upp en provkopp och transporterar den vidare till
kulkassetterna där en magnetkula för den aktuella analysen släpps ner i provkoppen.
Provkoppen transporteras vidare till en robot där patientmaterial tillsätts. Därefter tillsätter en
annan robot reagens till provkoppen innan inkubation. Efter inkubationen sker ett tvättsteg
innan substrat tillsätts och detektion av ljussignaler sker, se figur 2 (35).

Figur 2. Beskrivning av förloppet inuti instrumentet Immulite 2000 (35).

Syfte
Syftet med studien var en metodjämförelse av fenobarbitalnivåer i serum på två olika
instrument, Immulite 2000 versus Catalyst dx hos hundar med epilepsi.

Material och Metod
Population
Den population som har använts i studien är hundar som har epilepsi och behandlas med
läkemedlet fenobarbital. Provmaterialet till studien är 14 serumprover. De ska ha haft ett
besök bokat till neurologen på Anicura Läckeby djursjukhus. Det är neurologen som därefter
från sina egna exkluderingskriterier valt ut patienter för blodprovstagning. Dessa
exkluderingskriterier är okända. Delar av provmaterialet skickades till Kalmar djursjukhus för
analys dagen efter, resterande provmaterial som inte kunde analyseras inom 48 h förvarades i
-20°C på Anicura Läckeby djursjukhus.

Catalyst dx
Taget patientprov i serumrör stod 30 minuter i rumstemperatur och centrifugerades därefter på
2000 rpm i 10 minuter. Patientinformation registrerades i informationshanteringssystemet
VetLab Station (IDEXX) och fenobarbitalanalys beställdes på Catalyst dx. Serum överfördes
till en provkopp. En slidewashenhet sattes in, därefter sattes provkoppen in i instrumentet
tillsammans med sliden och analysen startades och tog 13 minuter att utföra (34).
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Immulite 2000
Serumprovet från patienten stod i 30 minuter i rumstemperatur och centrifugerades därefter på
2000 rpm i 10 minuter. Vid analys skrevs patientinformation in på instrumentets datorskärm,
vilken analys som skulle utföras och provet sattes i en behållare och in i maskinen. Maskinen
fångade upp en provkopp och transporterade denna vidare till kulkassetterna där en
magnetkula för fenobarbital analysen släpptes ner i provkoppen. Provkoppen transporterades
till en robot där patientmaterial sögs upp och tillsattes i koppen och därefter tillsatte en annan
robot reagens till provkoppen innan inkubation. Efter inkubationen skedde ett tvättsteg innan
substrat tillsattes och därefter detektion av ljussignaler. Analysen tog 34 minuter att utföra
(35).

Databearbetning
Datainsamlingen från provsvaren skedde löpande. Resultaten för samma individ jämfördes
mellan de två olika instrumenten. För samtliga prov beräknades även median,
standardavvikelse, variationskoefficient och p-värde. Samtliga 14 prover analyserades inom
perioden april-maj 2017. Referensintervallet för Immulite 2000 är 87-195 µmol/l. För
Catalyst dx är referensintervallet 43,1-172,4 µmol/l.

Statistik
Medelvärde och parat t-test är statistiskt beräknad i Microsoft ® Excel ® för Mac 2011,
Version 14.2.0 samt i GraphPad Prism Software (GraphPad, La Jolla, CA). Signifikansnivån
α=0,05.

Etiska övervägande
Djursjukhusen har sedan tidigare etiskt godkännande från jordbruksverket, diarienummer
5.2.18-1689/16.

Resultat
Resultatet av de 14 prover som analyserats under april-maj 2017 visar på högre värden för
samtliga prover analyserade på instrumentet Catalyst dx jämfört med Immulite 2000 (se figur
3). I genomsnitt ligger Catalyst dx 9,8% högre än Immulite 2000.
Medelvärdet för proverna på Catalyst dx är 101,0 och på Immulite 2000 är den 89,9.
För proverna jämfördes resultaten mellan Immulite 2000 och Catalyst dx i ett parat t-test. Pvärdet för dessa prover blev <0,0001 dvs lägre än signifikansnivån 0,05. För dessa prover är
samtliga normalfördelade. P-värdet medför att nollhypotesen förkastas, dvs det finns en
signifikant skillnad mellan instrumenten.
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Figur 3. Resultatet från de 14 prover insamlade och analyserade 2017. Blå stapel är prover analyserade
på Catalyst dx och röd stapel är prover analyserade på Immulite 2000. Talet ovanför stapeln är
fenobarbitalnivån i µmol/L.

Diskussion
Syftet med studien var att jämföra analys av fenobarbital på två olika instrument, Immulite
2000 versus Catalyst dx, hos hundar med epilepsi. Studien visar att samtliga prover
analyserade på Catalyst dx erhöll ett högre värde jämfört med Immulite 2000.

Resultatdiskussion
Studien var av intresse då en tidigare mindre studie med ett litet antal prover indikerat att
Catalyst dx gav ett högre fenobarbitalvärde jämfört med Immulite 2000 (opublicerade
resultat, Anicura Läckeby djursjukhus). De opublicerade resultaten var gjorda på 10 prover
med analys på Catalyst dx på Läckeby djursjukhus samt analys på Immulite 2000 på Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU). 7 av 10 prover visade på högre resultat vid analys på Catalyst dx
jämfört med Immulite 2000. Detta ville verifieras med ytterligare prover.
Proverna analyserades på Catalyst dx på Läckeby djursjukhus och på Immulite 2000 på
Kalmar djursjukhus under perioden april-maj 2017. För samtliga av dessa prover ses ett högre
fenobarbitalvärde på Catalyst dx jämfört med Immulite 2000. I den tidigare studien
analyserades alla prover direkt och förvarades inte i -20°C, vilket de gjorde i den här studien.
Rekommendationer inom humanvården är att om proverna ankommer till laboratoriet inom 7
dygn kan transporten ske i rumstemperatur. Dröjer transporten till över 7 dygn bör proven
frysas (36). Fryst serum är hållbart 1 månad enligt region Jönköpings län. Inga publicerade
studier visar på att fenobarbitalnivån skall förändras vid nerfrysning, snarare rekommenderas
det att proverna fryses, åtminstone vid längre förvaring (37).
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Antalet prover som är analyserade i studien är 14, vilket är ett litet antal prover.
Förhoppningarna var att få fler prover men oförutsägbara omständigheter bidrog till ett
mindre antal prover än önskat. Även att neurologen har haft egna kriterier när provtagning för
patienten behövs, vilket medfört att vissa hundar med epilepsi stående på fenobarbital inte
tagit blodprov.
Med anledning av det låga antalet prover bidrar detta inte till någon rättvis statistik men för
samtliga prover ses ett högre värde för fenobarbital på Catalyst dx jämfört med Immulite
2000. Nollhypotesen var att det inte förekommer någon signifikant skillnad mellan
instrumenten. Med ett P-värde på <0,0001 betyder det att nollhypotesen förkastas, dvs det
förekommer en signifikant skillnad mellan instrumenten.

Metoddiskussion
Det finns tre felkällor på blodproverna som kan påverka provsvaret. Lipemi, senast intag av
fett eller dysfunktionell metabolism. Ikterus, giftiga leversjukdomar. Hemolys, skada på de
röda blodkropparna (27). Dessa felkällor togs ej hänsyn till vid val av prover, instrumenten
som analyserat proverna varnar inte heller för dessa felkällor. Ytterligare felkällor är att
samtliga prover inte är analyserade samma dag vilket kan ge instabilitet i proven (38). Detta
bidrar då instrumenten kan skilja sig från dag till dag. Det finns däremot en fördel när
proverna inte är analyserade samma dag och det är att de systematiska felen är minimerade.
Detta då Catalyst dx inte används för analys av fenobarbitalnivåer i dagsläget på Läckeby
djursjukhus och därför kontrolleras inte heller instrumentet för analys av fenobarbital (38).
Då Catalyst dx använder sig av analysprincipen torrkemi och Immulite 2000 använder sig av
våtkemi så skiljer sig dessa instrument åt. Våtkemi betyder att det åtminstone är ett ämne i
flytande form och använder sig av volymanalys. Torrkemi använder sig av torrkemiska slides
impregnerade
med
reagens
innan
avläsning
spektrofotometriskt.
Metodjämförelse inom veterinärt bruk är intressant då flera djurarter analyseras, vilket vissa
metoder klarar av och andra inte (39). Inom humanvården finns det oftast liknande instrument
runt om i landet medan det inom djursjukvården inte alltid är liknande instrument. Resultatet
från studien indikerar på högre fenobarbitalvärden vid analys på Catalyst dx. Det
problematiska när olika instrument inte ger samma resultat vid samma analys är hur beslut
kring ökning alternativt sänkning av medicinering skall ske. Oftast går djurägarna
kontinuerligt till det djursjukhus som de har förtroende för eller till det som ligger närmast.
Dock kan det uppstå tillfällen då djurägaren tvingas åka till andra djursjukhus. Finns då inte
samma analysinstrument på dessa djursjukhus kan det bli svårt att jämföra nya resultat med
resultat från tidigare analyser. Det är viktigt med regelbundna kontroller hos patienterna för
att säkerställa en effektiv behandling vid epilepsi (6).
Tidigare publicerade metodjämförande studier har gjorts, dock mellan andra metoder.
Däremot finns det inte några tidigare publicerade studier mellan Immulite 2000 och Catalyst
dx. En metodjämförelse är gjord på Catalyst dx mellan Olympus® AU400 och VITROS®
250. Resultatet för den studien blev att Catalyst dx gav jämställbara resultat gentemot
Olympus AU400 och VITROS 250 (6). Andra metodjämförelser har också gjorts, då mellan
Immulite 2000 och AIA 2000, även där med jämförbara resultat (7).

Slutsatser
I denna studie visar fenobarbital högre värden på Catalyst dx jämfört med analys på Immulite
2000. Statistisk signifikans skillnad ses mellan instrumenten men vidare studier behövs göras
på ett större antal prover för möjlighet till slutsatser.
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