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ABSTRACT 

In order to keep the turnaround time it is desirable to have few centrifugal programs and be able to 

centrifuge microtainer tubes together with vacutainer tubes. BD has launched a new type of 

microtainer tube that got a lower g-force than the older one on the same centrifugation program. The 

aims was to compare this program and three other, more powerful, programs and compare the impact 

on some common analytes and serum indices, especially on hemolysis. Three test parts was performed 

using venous samples taken from healthy individuals, 1) transfer of whole blood from serum tube to 

microtainer tubes, a clinical chemistry analysis; 2) whole blood from plasma tube to microtainer tubes, 

a clinical chemistry analysis and 3) whole blood from plasma tube to microtainer tubes for platelet 

count analysis. All tubes were examined for gel formation. The result showed a significant variance 

between some settings for some analytes but foremost at 899g and at 2000g, both in 10 min. The 

platelet count was below the threshold limit at 2000g. No tube had insufficient formation of the gel. 

The setting of 2000g was found suitable for microtainer tubes. These results correspond with the 

recommended settings from BD. Further studies are needed with more analytes and test subjects and a 

simulated transport time for plasma, because of the increased risk for hemolysis, to confirm if the 

same setting can be used for microtainer tubes (899g) as for the older microtainer tube and vacutainer 

tube (1300g). 

 

 

NYCKELORD 

Preanalytic error, Lithium-heparin evaluation, PST, relative centrifugal force, clinical chemistry, 

Analytical interference  
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INTRODUKTION 

På laboratorier är det önskvärt att standardisera olika processer för att minimera de felkällor som kan 

uppstå samt för att effektivisera arbetsflödet. De flesta fel som inträffar sker i den preanalytiska fasen 

och beror ofta på handhavandefaktorer. I en dansk studie av Szecsi P. B. undersöktes hur många fel 

som rapporterades under ett år och dess orsaker. Resultatet visade att av totalt 1189 felrapporter var 81 

% preanalytiska fel och 82,6 % handhavandefel [1]. Preanalys innefattar beställning av analyser, 

provtagning, märkning, transport av prover [2] samt omhändertagandet av proverna [3]. I 

omhändertagande av prover ingår centrifugering som är nödvändig för många analyser och det är 

därför viktigt att proverna centrifugeras på rätt sätt. Om proverna centrifugeras med för svag kraft kan 

blodkroppar bli kvar i plasman eller serumet vilket kan påverka analyterna. Om de istället 

centrifugeras för kraftigt kan bland annat hemolys uppstå. 

 

Becton, Dickinson och Co. (BD) tillverkade tidigare ett microtainerrör, med referensnummer 365958, 

som var långt och smalt och skulle centrifugeras i 10 min vid 1300g placerad i ett Sarstedtrör. Även 

vacutainerrören för serum och plasma centrifugeras med detta program om de inte kan centrifugeras 

av instrumentet Cobas enligt rutin, trots att alla serumrör inte analyseras på Cobas. Det har bidragit till 

att flera olika centrifugeringsprogram inte har varit nödvändiga.  BD har nyligen lanserat en ny variant 

av microtainerrör, med referensnummer 365986, som har en bredare och kortare utformning än de 

föregående rören och för att röret ska kunna stå på botten av insatsen i centrifugen så ska en 

rörförlängare placeras fast i botten av röret. Det gör att provmaterialet kommer närmare centrum av 

rotorn i centrifugen och där är kraften svagare jämfört med kraften längre ut från centrum vid samma 

varvtal. Det nya röret får på så sätt en svagare kraft, 899g i stället för 1300 enligt ekvation 1
1
 under 

Studiedesign, och risken för missvisande provresultat kan öka. Trots detta har vård- och hälsocentraler 

valt att utföra centrifugering med samma inställningar som för den tidigare rörtypen för att minimera 

antalet centrifugeringsprogram. BDs rekommendationer angående centrifugering av de nya 

microtainerrören är 1,5 min vid 6000-15000g för både serum och plasma
 2
, men det är med en speciell 

centrifug som inte används som rutin på svenska laboratorier. Trots detta så finns inga instruktioner 

för vilka centrifugeringsinställningar som ska användas för centrifuger på sjukhusen samt hälso- och 

vårdcentraler angående microtainerrör för serum och plasma. BDs rekommendationer för 

vacutainerrör för plasma och serum är att centrifugera dessa i 10 min vid 1300-2000g i 

rumstemperatur i centrifuger med ’Swing out’-rotor
3
. Centrifugerna i Cobas 6000 är inställda på 

1725g i 7 min för vacutainerrör. microtainerrör för serum och plasma centrifugeras alltid i en separat 

centrifug och inte i instrumentet Cobas 6000.  

    Effekten av centrifugering beror på två viktiga variabler nämligen g-kraft och centrifugeringstid. G-

                                                   

1 http://www.hettweb.com/mobile-app 
2 https://www.bd.com/Vacutainer/pdfs/Microtainer_chemtubes_with_Microgardclosure_VDP40084.pdf  
3 https://www.bd.com/nl/pdfs/PAS_BNL_Prod_Cat_2014_2015_LR_Full_Catalogue.pdf  

http://www.hettweb.com/mobile-app
https://www.bd.com/vacutainer/pdfs/microtainer_chemtubes_with_microgardclosure_VDP40084.pdf
https://www.bd.com/nl/pdfs/PAS_BNL_Prod_Cat_2014_2015_LR_Full_Catalogue.pdf
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kraft eller ’relative centrifugal force’ (RCF) är antalet gånger som tyngdkraften ökas. RCF påverkas av 

två andra variabler: radie (r) som är ett mått i millimeter från provrörsinnehållets botten till centrum av 

centrifugens rotor samt varvtal eller ’revolutions per minute’ (RPM) som är antalet varv rotorn tar på 

en minut. RCF kan beräknas med hjälp av en formel
1
 eller med en nomograf

4
. 

 

Vid analys av plasma används oftast provtagningsrör innehållande litium och heparin, som 

tillsammans utgör saltet litium-heparin, samt en separationsgel. Heparinet har en antikoagulerande 

effekt genom att tillsammans med antitrombin bilda ett komplex. Komplexet inaktiverar trombin och 

faktor X som i sin tur hindrar fibrinbildning. BD rekommenderar tillsatsen litium-heparin framför 

ammonium- och natrium-heparin eftersom risken för störningar i rör innehållande litium-heparin är 

mindre vid analys av andra joner än litium
5
. Gelens funktion är att separera plasman från celler och 

cellulära komponenter för att behålla stabiliteten hos analyterna efter centrifugering
3,6

. I rör med 

separationsgel är det viktigt att gelen lägger sig platt i röret mellan blodkropparna och plasman. 

Blodkropparna centrifugeras ner i botten av röret och plasman separeras från blodkropparna till övre 

delen av röret och denna process är proportionerlig med centrifugeringstiden och 

centrifugeringskraften. Om centrifugeringen är för svag eller varar under för kort tid finns det risk att 

gelen inte lägger sig platt och täcker hela ytan mellan skikten och då kan blodkroppar blandas med 

plasman och påverka analyterna och ett otillförlitligt provsvar
7
 kan fås [4].  

 

Hemolys som sker i provröret kan bero på olämplig temperatur, mekanisk påverkan vid till exempel 

centrifugering eller under provtagning. I denna studie fokuseras det på de två senare orsakerna. Om 

hemolys sker under provtagning kan det bero på att nålen är tunn medan det venösa flödet är stort eller 

att provet fylls för långsamt eller för fort, blodet kan då skumma sig i röret
8
. Hemolys kan leda till 

felaktiga analysvärden genom att koncentrationen av olika analyter ändras när erytrocyterna går 

sönder eftersom de följer med ut i plasman, gäller till exempel kalium och natrium. Andra anledningar 

till felaktiga värden kan vara att analyter interfererar med hemoglobinet som frisätts vid hemolys eller 

att instrumenten inte kan läsa av provmaterialet fotometriskt. 

 

De analyter som valdes till detta arbete var aspartataminotransferas (ASAT), alaninaminotransferas 

(ALAT), total bilirubin (BILT), kreatinin, kalium och natrium vilka på olika sätt kan påverkas av 

hemolys och ingår ofta som rutinanalyser. Vid hemolys i kroppen blir koncentrationen av bilirubin 

högre på grund av att bilirubin är en avfallsprodukt av hemoglobin som frisätts när erytrocyter går 

                                                   

4 Föreläsningsmaterial, Grundläggande laboratorievetenskap – Preanalys och centrifugering, 2013. 
5 http://www.bd.com/Vacutainer/labnotes/2004winterspring/additives_heparin.asp  
6 BD Vacutainer® -vakuumsystem för blodprovstagning. https://www.bd.com/Vacutainer/pdfs/VDP40161.pdf  
7 http://www.bd.com/Vacutainer/pdfs/techtalk/techtalk_march2008_vs7777.pdf  
8 http://www.regionhalland.se/vard-halsa/for-vardgivare/laboratorier/klinisk-kemi-och-transfusionsmedicin/klinisk-

kemi/provtagning-och-provhantering/  

http://www.bd.com/vacutainer/labnotes/2004winterspring/additives_heparin.asp
https://www.bd.com/vacutainer/pdfs/VDP40161.pdf
http://www.bd.com/vacutainer/pdfs/techtalk/techtalk_march2008_vs7777.pdf
http://www.regionhalland.se/vard-halsa/for-vardgivare/laboratorier/klinisk-kemi-och-transfusionsmedicin/klinisk-kemi/provtagning-och-provhantering/
http://www.regionhalland.se/vard-halsa/for-vardgivare/laboratorier/klinisk-kemi-och-transfusionsmedicin/klinisk-kemi/provtagning-och-provhantering/
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sönder eller bryts ner. Däremot sänks koncentrationen om hemolys sker in vitro, i provröret. En teori 

är att hemoglobin reagerar med askorbinsyra, vitamin C, och eftersom askorbinsyra stabiliserar 

bilirubin så störs stabiliteten och bilirubin bryts ned [5]. ALAT, ASAT och kalium, den känsligaste 

jonen, släpps ut ur erytrocyterna vid hemolys och eftersom koncentrationen av dessa ämnen är högre 

intracellulärt så blir det falsk höga koncentrationer i plasman [6]. Intracellulärt är kalium 25 gånger 

högre
9
 och ALAT ca 7 gånger högre än i plasma [7]. För natrium sker däremot en sänkning av 

koncentrationen när erytrocyterna går sönder på grund av att den extracellulära vätskan blir utspädd av 

cellinnehållet
10

. Vid analys av kreatinin störs analysmetoden av kromogener som ger falskt höga 

värden av kreatinin vid hemolys
11

.  

 

Som rutinanalys av Cobas 6000, Landstinget Västernorrland, ingår analys av serumindex i alla serum- 

och plasmaprover. Serumindex (HIL) mäts för att undersöka graden av hemolys, ikterus och lipemi 

genom mätning av fritt hemoglobin (HbF), konjugerat bilirubin respektive triglycerider. Om värdet för 

hemolys överskrider serumindex hos en viss analyt godkänns inte provet på grund av att risken för 

avläsningsfel eller förändringar hos analyterna ökar och provet måste därför kasseras. Om ikterus-

index (II) är under 5 och lipemi-index (LI) under 50 är korrelationen mellan fritt hemoglobin och 

hemolys-index (HI) god
12

. Koncentrationen av fritt hemoglobin (HbF g/L) kan då räknas ut genom att 

multiplicera hemolys-index med 0,01. Lägsta HI-gränsen för de valda analyterna i denna studie var 50 

för ASAT vilket omräknas till HbF 0,5 g/L. I detta arbete var endast hemolys av intresse på grund av 

att ökad centrifugeringskraft kan orsaka hemolys i provet. En studie visade att fritt hemoglobin 

påverkade den uppmätta koncentrationen av följande analyter genom höjning av ALAT vid 

koncentrationer av HbF från och med 5,1 g/L, ASAT vid HbF från och med 0,3 g/L, kreatinin vid HbF 

från och med 2,6 g/L och kalium vid HbF från och med 0,6 g/L samt genom sänkning av natrium vid 

HbF från och med 0,16 g/L [8]. En annan studie visade att fritt hemoglobin påverkade koncentrationen 

av ASAT och kalium. Koncentrationen av ASAT höjdes från och med deras HI 3, som beräknas ha en 

koncentration av fritt hemoglobin mellan 0,26 och 0,50 g/L. Koncentrationen av kalium höjdes från 

och med deras HI 4 (0,51 - 2 g/L). Observera att studien inte använt samma uträkning för hemolys-

index som i denna studie [9].  

 

I plasma av hög kvalitet ska få eller inga celler finnas med. Enligt företaget Sysmex är gränsen för 

acceptabelt trombocytantal max 5x10
9
/L för blankprov och kontrollprov, där plasma kan betraktas som 

ett blankprov
13

. För att få plasma med lågt antal trombocyter, ’platelet-poor plasma’ (PPP,) < 

                                                   

9 http://www.ifcc.org/ifccfiles/docs/130401002end.pdf  
10 http://www.cdha.nshealth.ca/pathology-laboratory-medicine/clinical-chemistry/hemolysis  
11 http://broom02.revolvy.com/main/index.php?s=Jaffe%20reaction  
12 Laboratoriemedicin, Landstinget Västernorrland, Sundsvalls sjukhus. Handhavande för Cobas 6000, Serumindextabell, 
Serumindexprocedur. 2016-02-23  
13 Sysmex Corporation KOBE, Japan. Automatiks hematologianalysator XE-5000, Kvalitetsmanual. Laboratoriemedicin 

Västernorrland. 

http://www.ifcc.org/ifccfiles/docs/130401002end.pdf
http://www.cdha.nshealth.ca/pathology-laboratory-medicine/clinical-chemistry/hemolysis
http://broom02.revolvy.com/main/index.php?s=Jaffe%20reaction
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10x10
9
/L

14, 15
, rekommenderas 1000-2000g i 10 min och för att inte få med några trombocyter alls 

(platelet-free plasma) rekommenderas 2000-3000g i 10-15 min
16,17

.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur plasmaprover i de nylanserade microtainerrören 

påverkades vid fyra olika centrifugeringsinställningar med hänseende till hemolys och utvalda 

analysresultat. Frågeställningarna var om det fanns skillnader mellan de valda 

centrifugeringsinställningarna samt mellan microtainer- och ett referensrör och om trombocyterna 

centrifugerats bort från plasman i tillräcklig mängd och slutligen hur gelen påverkades av 

centrifugeringarna. 

 

 

MATERIAL OCH METOD  

Studiedesign 

 

 

Figur 1  

 

Figur 2  

Hettich Universal 320. Radie från centrum 
av centrifugens rotor (A) till 
provmaterialets botten. B: botten av 
insats. Mäts i millimeter. 

Radien är olika beroende på var botten av provmaterialet är i förhållande till 
centrum av centrifugens rotor. microtainerrören som användes förr = m.då, 
respektive m.nu = i skrivande stund. V=vacutainerrör. * BD rekommenderar 
1300-2000g för V, testades för m.nu. # Vald g-kraft med varvtal under 5000. 
Bild på m.då från bd.com 18. 

 

                                                   

14https://www.testmenu.com/edward/TestDirectory/SiteFile?fileName=sidebar%5C4254_4007_CG%202_1%20Platelet%20p
oor%20plasma.pdf  
15 CLSI. Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation Assays and 
Molecular Hemostasis Assay; Approved Guideline. 5th edn. CLSI document H21-A5. Wayne, PA: Clinical and Laboratory 
Standards Institute, 2008  
16 Guder W. G.,  Narayanan S, Wisser H et al. Diagnostic Samples: From the Patient to the laboratory. 4:e upplagan 2009. 
Willey-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 
17 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/65957/1/WHO_DIL_LAB_99.1_REV.2.pdf   
18 http://www.bd.com/vacutainer/pdfs/microtainer_tubes_wallchart_tubeguide_VS5837-1.pdf  

https://www.testmenu.com/edward/TestDirectory/SiteFile?fileName=sidebar%5C4254_4007_CG%202_1%20Platelet%20poor%20plasma.pdf
https://www.testmenu.com/edward/TestDirectory/SiteFile?fileName=sidebar%5C4254_4007_CG%202_1%20Platelet%20poor%20plasma.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/65957/1/WHO_DIL_LAB_99.1_REV.2.pdf
http://www.bd.com/vacutainer/pdfs/microtainer_tubes_wallchart_tubeguide_VS5837-1.pdf
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Det var fyra centrifugeringsinställningar, C1-C4, som jämfördes för microtainerrör. Två av dem, C1 

och C2, var programmerade för vacutainerrör med en radie (r) på 144 mm med 1300g och ett RPM på 

2850 (C1) respektive 1800g med ett RPM på 3350 (C2), båda centrifugerades i 10 min. Eftersom 

radien på microtainerrören var 99 mm omräknades g-kraften för C1) och C2) till 899g respektive 

1242g enligt ekvation 1
1
. För att jämföra dessa inställningar mot högre g-krafter valdes krafterna C3) 

2000g i 10 min och C4) 2200g i 5 min. Kraften 2200g testades eftersom det är den maximala g-kraften 

som centrifugen klarar av för de nya microtainerrören, varvtalet är då under centrifugens maxgräns på 

5000 RPM. C3 testades för microtainerrör eftersom BDs rekommendationer för vacutainerrör samt 

den äldre microtainerrör-varianten var mellan 1300g (C1) och 2000g (C3). 

    Utförandet delades upp i tre testomgångar med centrifugeringsinställningarna C1-C4. I test 1 och 2 

användes olika provsamlingsrör och rutinkemianalyser utfördes för respektive test. I test 3 undersöktes 

trombocytantalet i plasma.  

    Provinsamlingen skedde enligt provtagningscentralens manual för venös provtagning genom att två 

blodprover togs på frivilliga deltagare som var anställda på laboratoriet, Sundsvalls sjukhus
19

. Alla 

testomgångarna hade ett extra vacutainerrör för plasma som referensprov vilket centrifugerades i 10 

min vid 1300g (C1). 

 

Studiematerial 

De rör som användes i denna studie var BDs nylanserade Microtainer® för plasma (’Plasma 

Separation Tube’, Litium-Heparin, PST™ LH, ref 365986; Franklin Lakes, USA), BD Vacutainer® 

för plasma (LH PST™ II) (3,0 ml, 13x75 mm; ref 368497; Plymouth PL6 7BP, UK), BD Vacutainer® 

för serum (’Clot Activator Tube’, CAT) (4,0 ml, 13x75 mm, ref 369032; Plymouth, PL6 7BP, UK) 

samt Sarstedtrör (3,5 ml, 55x12 mm, PS, ref 55.484). 

    Vid provtagning av venöst blod användes BD Vacutainer® Eclipse™ Signal™ 

(bloduppsamlingsnål med monterad vacutainerhållare, 0,8x32 mm, ref 368835, latexfri respektive 

0,7x25 mm, ref 368836). Alla prover centrifugerades i Hettich Universal 320 med insats 1383 i 

rumstemperatur. 

 

  

                                                   

19 Manual för kapillär samt venös provtagning på provtagningscentralen, Laboratoriemedicin, Landstinget Västernorrland, 

Sundsvalls sjukhus 
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Etik 

Det krävdes ingen etikprövning eftersom denna studie var en kvalitetsstudie. Alla deltagare blev 

informerade om arbetet och var anonyma i studien. 

 

Utförande 

Test 1: Överföring från vacutainerrör för serum till microtainerrör 

Prov samlades från 11 personer, varav 2 var män och 9 kvinnor, och överfördes direkt från serumrör 

med hjälp av pastörpipetter till 4 microtainerrör á 500-600 µl innan blodet hunnit koagulera. 

microtainerrören vändes ca tio gånger och centrifugerades sedan enligt C1-C4 inom 2 h. 

 

Test 2: Överföring från vacutainerrör för plasma till microtainerrör 

Prov samlades i vacutainerrör för plasma från 31 personer, varav 4 var män och 27 kvinnor, och 

överfördes till 4 microtainerrör á 500-600 µl med hjälp av pastörpipetter. microtainerrören vändes ca 

tio gånger och centrifugerades sedan enligt inställningarna C1-C4 inom 2 h.  

 

Analys 

Efter centrifugering av proverna i test 1 och 2 granskades rören visuellt för makroskopisk hemolys och 

gelformation samt fotograferades för dokumentation. Plasman överfördes sedan från microtainerrören 

till Hitachikoppar och analyserades i Cobas c501 (Roche Diagnostics). Analyserna ASAT, ALAT, 

total bilirubin (BILT), kreatinin, natrium, kalium samt serumindex (hemolys, lipemi, ikterus) 

beställdes manuellt direkt i instrumentet
20

 enligt manual för Cobas 6000. 

 

Test 3: Kvalitetstest av centrifugering med trombocytanalys i plasma 

Prov samlades från 20 personer i vacutainerrör för plasma och överfördes till 4 microtainerrör som 

centrifugerades enligt inställningarna för C1-C4. Plasma från micro- samt vacutainerrören avhälldes i 

varsitt Sarstedtrör och analyserades i Sysmex XE-5000 (Sysmex Co. KOBE, Japan) för påvisande av 

trombocyter.  

 

  

                                                   

20 Laboratoriemedicin, Landstinget Västernorrland, Sundsvalls sjukhus. Manual för Cobas 6000 ”Analys av prover”, 

Beställningar utan streckkod. 2016-02-23 
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Statistik 

För att ta reda på om signifikanta skillnader fanns mellan de olika centrifugeringsinställningarna för 

varje testperson och analyt användes ’analysis of variance’ (ANOVA), två faktorer utan 

reproducering. Resultat som visade skillnader mellan inställningarna för någon analyt följdes upp med 

testet ’least significant difference’ (LSD). LSD gjorde det möjligt att jämföra skillnad mellan 

medelvärdena hos två olika grupper.  Parat t-test användes för att jämföra microtainer- och 

referensröret, med gemensam centrifugeringsinställning (C1). Samtliga test utfördes med 95 % 

signifikansnivå. 

 

 

RESULTAT 

Det utfördes två test där analytkoncentrationerna jämfördes, ett test där helblod överfördes från ett 

serumrör till fyra microtainerrör och ett test där helblod överfördes från ett plasmarör till fyra 

microtainerrör. Analytresultaten jämfördes mellan centrifugeringsinställningarna C1) 899g, C2) 

1242g, C3) 2000g, alla tre i 10 min, samt C4) 2200g i 5 min och mellan microtainer- och referensrör, 

ett vacutainerrör, för C1. Även eventuell uppkomst av hemolys undersöktes samt dess påverkan på 

analyterna. Ett tredje test utfördes för att ta reda på om tillräcklig mängd trombocyter hade 

centrifugerats bort från plasman i microtainerrören. Dessutom utfördes en okularbesiktning där 

förekomsten av makroskopisk hemolys undersöktes samt hur gelen påverkats av centrifugeringarna 

med hänsyn till separationsgelens form, homogenitet/klarhet och genomsläpplighet.  

 

Resultat för test 1: Överföring från vacutainerrör för serum till microtainerrör 

Det var 11 testpersoner med i test 1 där provmaterialet överfördes från ett vacutainerrör för serum till 4 

microtainerrör för plasma. I Tabell 1 redovisas uträkning av medelvärde och standardavvikelser (SD) 

av analyterna för angiven centrifugeringsinställning, C1-C4.  

    Enligt ett ANOVA-test fanns signifikant varians mellan C1 och C3 samt C2 och C3 för kalium, C2 

och C4 för ALAT, C1 och C3 för både bilirubin och natrium. Enligt parat t-test mellan microtainer- 

och referensröret för centrifugeringsinställning C1 fanns signifikant varians för ALAT, ASAT, total 

bilirubin samt lipemi. Koncentrationer högre än referensintervallet erhölls av en testperson för total 

bilirubin i alla rören. Det högsta värdet som erhölls vid serumindexanalysen var för hemolys 12 (HbF 

0,12 g/L), ikterus 2 och lipemi 40.  
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Tabell 1: Resultat för test 1. Analyternas medelvärde och standardavvikelse (SD) för angiven 

centrifugeringsinställning 

Analyt 
[enhet]  

C1 
899g 

10 min 

C2 
1242g 
10 min 

C3 
2000g 
10 min 

C4 
2200g 
5 min 

Referensrör 
(C1) 

1300g 
10 min 

Ref.int. 

ALAT  Medel 0,293* 0,294c 0,290 0,288c 0,285* K 0,15–0,75 

[µkat/L] SD 0,134 0,136 0,132 0,135 0,134 M 0,15–1,1 

ASAT  Medel 0,351* 0,349 0,356 0,355 0,363* K 0,25–0,60 

[µkat/L] SD 0,083 0,099 0,092 0,096 0,088 M 0,25–0,75 

Bilirubin  Medel 7,7*, d 7,8 7,9d 7,9 7,9* 5-25 

[µmol/L] SD 6,8 6,9 6,6 6,8 6,9  

Kalium  Medel 3,82a 3,82b 3,79a, b 3,80 3,79 3,5–4,4 

[mmol/L] SD 0,27 0,28 0,27 0,28 0,23  

Kreatinin  Medel 73,0 73,1 73,1 72,9 72,4 K 45–90 

[µmol/L] SD 14,2 13,8 13,8 14,3 13,6 M 60–105 

Natrium  Medel 139,5e 139,0 138,5e 139,1 139,3 137–145 

[mmol/L] SD 2,1 2,0 1,8 2,0 1,8  

Serumindex        

Hemolys Medel 5,8 6,2 6,5 5,4 5,5  

 
SD 3,0 3,0 3,3 2,6 3,2  

Ikterus Medel 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  

 
SD 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

Lipemi Medel 15,1* 16,7 15,4 16,4 22,1*  

 
SD 11,1 11,9 11,9 11,4 12,0  

a, b Signifikant varians fanns mellan C1 och C3 respektive C2 och C3 enligt ANOVA för kalium. 
c Signifikant varians fanns mellan C2 och C4 enligt ANOVA för ALAT. 
d Signifikant varians fanns mellan C1 och C3 enligt ANOVA för bilirubin. 
e Signifikant varians fanns mellan C1 och C3 enligt ANOVA för natrium. 

* Signifikant varians fanns mellan microtainer- och referensrör på C1 enligt parat t-test för medelvärde. 

K= Kvinnor, M= Män 
 

 

Resultat för test 2: Överföring från vacutainerrör för plasma till microtainerrör 

Det var 31 testpersoner med i test 2 där provmaterialet överfördes från ett vacutainerrör för plasma till 

4 microtainerrör för plasma. De centrifugeringsinställningar som användes var C1-C4. I Tabell 2 

redovisas uträkning av medelvärde och standardavvikelser (SD) av analyterna för angiven 

centrifugeringsinställning, C1-C4.  

    Enligt ett ANOVA-test fanns en signifikant varians mellan C1 och C2 för ALAT, C1 och C3 samt 

C1 och C4 för både kalium och total bilirubin, C2 och C3 för kalium samt C1 och C4 och C2 och C4 

för HI. Enligt parat t-test mellan microtainer- och referensröret för C1 fanns signifikant varians för 

ASAT, total bilirubin, kalium, kreatinin, HI samt LI. Koncentrationer högre än referensintervallet 

erhölls hos två testpersoner för ALAT i alla rören, en för ASAT i alla rören, en för kalium i alla rören, 



Sida 11 av 18 

en för kalium i C2 och C3 och tre för kreatinin i alla rören. Koncentrationer lägre än referensintervallet 

för natrium erhölls hos en testperson i C1 och i referensröret och för kalium hos en testperson i alla 

microtainerrören, en i C4 och en i alla rören. För kalium fanns signifikant varians mellan referensröret 

och alla microtainerrör med högst koncentration i referensröret. 

    Det högsta värdet som erhölls vid serumindexanalysen för hemolys var 48 (HbF 0,48 g/L) och hos 

tre personer fick alla microtainerrör ett hemolysvärde mellan 12 och 29.  Högsta värdet för ikterus var 

2 och lipemi 32. Skulle röret med hemolysvärde 48 exkluderats i uträkningen för medelvärde och SD 

skulle det ge resultatet HI 7,0 (± 5,6) i stället för HI 8,4 (± 9,2) för inställning C4 (se Tabell 2). 

Referensrören fick i genomsnitt lägre hemolys än microtainerrören. 

 

Tabell 2: Resultat för test 2. Analyternas medelvärde och standardavvikelse (SD) för angiven 

centrifugeringsinställning 

Analyt [enhet] 
 

C1 
899g 

10 min 

C2 
1242g 
10 min 

C3 
2000g 
10 min 

C4 
2200g 
5 min 

Referens-rör 
(C1) 

1300g 
10 min 

Ref.int. 

ALAT  Medel 0,360e 0,356e 0,359 0,357 0,357 K 0,15–0,75 

[µkat/L] SD 0,159 0,158 0,160 0,160 0,160 M 0,15–1,10 

ASAT  Medel 0,353* 0,353 0,355 0,357 0,364* K 0,25–0,60 

[µkat/L] SD 0,101 0,097 0,098 0,110 0,098 M 0,25–0,75 

Bilirubin  Medel 6,0*c, d 6,1 6,2c 6,2d 6,6* 5-25 

[µmol/L] SD 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5  

Kalium  Medel 3,91*a, b 3,90f 3,88a, f 3,88b 3,96* 3,5–4,4 

[mmol/L] SD 0,27 0,284 0,28 0,28 0,25  

Kreatinin  Medel 70,8* 70,5 70,7 70,5 71,7* K 45–90 

[µmol/L] SD 12,4 12,8 12,6 12,3 12,4 M 60–105 

Natrium  Medel 140,4 140,2 140,2 140,3 140,2 137–145 

[mmol/L] SD 2,0 1,6 1,5 1,6 2,0  

Serumindex        

Hemolys Medel 5,6f* 6,0 6,4 8,4f, g 3,8*  

 
SD 5,3 4,9 5,2 9,2 3,1  

Ikterus Medel 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0  

 
SD 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4  

Lipemi Medel 10,6* 9,9 10,1 10,4 15,2*  

 
SD 4,1 4,5 4,2 4,7 5,6  

a, b 
Signifikant varians fanns mellan C1 och C3, C2 och C3 respektive C1 och C4 enligt ANOVA för kalium. 

c, d 
Signifikant varians fanns mellan C1 och C3 respektive C1 och C4 enligt ANOVA för bilirubin. 

e Signifikant varians fanns mellan C1 och C2 enligt ANOVA för ALAT. 
f, g Signifikant varians fanns mellan C1 och C4 respektive C2 och C4 enligt ANOVA för hemolys. 

* Signifikant varians fanns mellan microtainer- och referensrör på C1 enligt parat t-test för medelvärde. 
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Resultat för test 3: Kvalitetstest av centrifugering med trombocytanalys i plasma 

Det var av intresse att undersöka om tillräcklig mängd trombocyter centrifugerats ner i 

microtainerrören. Företaget Sysmex har satt en gräns att det inte ska finnas mer än 5x10
9
/L 

trombocyter i blankprov och kontrollprov
13

, där plasma kan betraktas som blankprov. Alla 20 rören 

med inställningen C3 (2000g i 10 min) klarade sig under Sysmex gräns vid, de innehöll 4x10
9
/L 

trombocyter eller lägre (se tabell 3). Den inställning som hade näst minst antal trombocyter var C2 

(1242g i 10 min) där ett rör av 20 hade 10x10
9
/L och resterande 19 rör klarade sig under gränsen. C4 

hade ett rör som innehöll 11x10
9
/L och resterande 19 rör 3x10

9
/L eller lägre och klarade därmed sig 

under gränsen. C1 (899g i 10 min) hade ett rör med 9x10
9
/L och 7x10

9
/L i ett rör medan resterande 18 

rör hade 3x10
9
/L eller lägre. Referensrören hade fler trombocyter än microtainerrören. Inget av dessa 

rör klarade sig under Sysmex gräns. 

 

Tabell 3: Resultat för test 3. Kvalitetstest av 20 testpersoner. Antalet microtainerrör med ett 

trombocytantal under angiven mängd (första kolumnen) för 4 centrifugeringsinställningar. 

Referensröret är ett vacutainerrör för plasma som tillsammans med microtainerrören också 

kvalitetstestats. 

Trombocytantal 
[PLT 109/L] 

C1 
899g 10 min 
[antal rör] 

C2 
1242g 10 min 

[antal rör] 

C3 
2000g 10 min 

[antal rör] 

C4 
2200g 5 min 
[antal rör] 

Referensrör a 
(C1) 

1300g 10 min 
[antal rör] 

PLT = 0 0 1 1 0 0 

0 < PLT ≤ 1 9 11 9 9 0 

1 < PLT ≤ 2 7 4 6 7 0 

2 < PLT ≤ 3 2 1 3 3 0 

3 < PLT ≤ 4 0 1 1 0 0 

4 < PLT ≤ 5* 0 1 0 0 0 

PLT > 5 2 1 0 1 20 
*PLT ≤ 5*109/L är gränsen för trombocytantal i plasma enligt företaget SysmexFel! Bokmärket är inte 

definierat. 
a Referensrör: Ett vacutainerrör för plasma 

 

 

Okularbesiktning av gel och makroskopisk hemolys 

Gelen ska lägga sig platt i röret mellan blodkropparna och plasman för att inte blodkroppar ska kunna 

sippra förbi gelen upp i plasman där de kan påverka analyterna. I alla rör i test 1, 2 och 3 hade gelen 

lagt sig mellan skikten. Gelen var inte helt platt i något rör utan hade en lätt lutning och det gick inte 

att se om någon centrifugeringsinställning var bättre än någon annan. Gelen var inte helt klar utan hade 

blodkroppar i sig och efter rörväggen på ett begränsat område i alla rören. Detta skiljde sig mer mellan 

olika testpersoner än mellan de olika inställningarna. Endast ett rör i test 2, C4 hade makroskopisk 

hemolys. 
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DISKUSSION  

Syftet med denna studie var att undersöka hur plasmaprover i de nylanserade microtainerrören 

påverkas av fyra olika centrifugeringsinställningar. Centrifugeringsinställningarna som valdes var C1) 

899g, C2) 1242g, C3) 2000g, alla tre i 10 min, samt C4) 2200g i 5 min. Frågeställningarna var om det 

fanns skillnader mellan de valda centrifugeringsinställningarna C1-C4 samt mellan microtainer- och 

referensröret för C1 och om trombocyterna centrifugerats bort från plasman i tillräcklig mängd med de 

fyra inställningarna, helst till PPP. Dessutom utfördes en okularbesiktning där förekomsten av 

makroskopisk hemolys undersöktes samt hur gelen påverkats av centrifugeringarna med hänsyn till 

separationsgelens form, homogenitet/klarhet och genomsläpplighet. 

 

Anledningen till att prover togs på de anställda var dels för att minimera risken för patologiska 

provsvar och dels för att tillgängligheten var stor. Svar utanför referensintervallen skulle kunna göra 

det svårt att jämföra kvaliteten på centrifugeringsinställningarna och se om de skiljer sig från varandra. 

Detta kan samtidigt begränsa studien eftersom centrifugeringseffekterna inte undersöktes hos prover 

med analytkoncentrationer utanför referensintervallen. Det kanske hade varit hos dessa man sett att en 

av inställningarna C1-C4 inte var tillförlitlig genom att till exempel sänka en redan låg 

analytkoncentration. 

    Den första frågeställningen var om centrifugeringsinställningarna C1-C4 skiljde sig åt i 

analysresultaten. En hypotes var att eftersom C1 (899g i 10 min) var den svagaste inställningen borde 

de plasmaproverna innehålla flest celler av inställningarna. Celler i plasma kan försämra stabiliteten av 

analyterna [10]. En annan hypotes var att hemolysvärdena skulle påverka koncentrationerna av kalium 

och ALAT. Koncentrationerna av kalium ökade något av hemolysen i rören även om HI var mycket 

låg. Något samband mellan ALAT och hemolys gick inte att se. 

    Den inställning som borde ge mest tillförlitligt analyssvar var C3 (2000g i 10 min) eftersom den 

rekommenderade hastigheten för vacutainerrör av BD är 1300-2000g i 10 min. En kontaktperson på 

företaget BD i Stockholm påstod även att 2000g i 10 min var den vanligaste inställningen för 

microtainerrör för plasma och serum hos de flesta av deras kunder i Sverige. Centrifugeringskrafterna 

kan skilja sig mellan tillverkarna för plasma- och serumrör med separationsgel. Till exempel är 

rekommendationerna för Vacuette® med heparin och separationsgel en centrifugeringsinställning vid 

1800-2200g i 10-15 min
21

 vilket också stämde överens med C3. Företaget Terumo rekommenderar 

1200±100g i 10 min för Venosafe®, med litium-heparin och separationsgel, vilket stämde överens 

med C2
22

. I en studie av G. Lippi jämfördes olika centrifugeringstider, 1, 2, 5, 10 respektive 15 min, 

vid 1200g för flera analyter inom klinisk kemi samt hematologi. Påverkan på plasma för 

                                                   

21https://www.gbo.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Brochures/Brochures_Preanalytics/English/980102_Handhabungs
empfehlungen_rev09_0314_e_lowres.pdf  
22 http://www.medistylpharma.cz/index.php/component/virtuemart/katalog-terumo/laboratory-systems/venosafe-plastic-

tubes-2014-01-02/plasma-gel/vf-108sahl-detail?Itemid=0  

https://www.gbo.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Brochures/Brochures_Preanalytics/English/980102_Handhabungsempfehlungen_rev09_0314_e_lowres.pdf
https://www.gbo.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Brochures/Brochures_Preanalytics/English/980102_Handhabungsempfehlungen_rev09_0314_e_lowres.pdf
http://www.medistylpharma.cz/index.php/component/virtuemart/katalog-terumo/laboratory-systems/venosafe-plastic-tubes-2014-01-02/plasma-gel/vf-108sahl-detail?Itemid=0
http://www.medistylpharma.cz/index.php/component/virtuemart/katalog-terumo/laboratory-systems/venosafe-plastic-tubes-2014-01-02/plasma-gel/vf-108sahl-detail?Itemid=0
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centrifugeringstiderna 2 och 5 min kan liknas C1 (899g i 10 min), tiderna 10 min och 15 min kan 

liknas vid inställningarna C2 respektive C3 i denna studie. De kom fram till att analyterna, som också 

analyserades i denna studie, inte skiljer sig åt mellan de olika centrifugeringstiderna [11].  

    Det var önskvärt att microtainerrören kunde centrifugeras tillsammans med vacutainerrören och 

därför testades microtainerrören med inställningarna C1 och C2. Endast ALAT i test 2 visade 

signifikant varians mellan dessa program med högre värde i C1, i övrigt verkade de vara lika varandra. 

Även C3 och C4 i test 1 och 2 var lika varandra. Utgår man från C3 så skiljde sig det från C1 för 

kalium, bilirubin i test 1 och 2 och natrium i test 1 samt från C2 för kalium i test 1 och 2. Detta bör 

uppmärksammas eller undersökas vidare om ett laboratorium vill centrifugera microtainerrör med 

dessa svagare krafter. Jämförelse mellan C3 och referensröret kan anses särskilt intressant eftersom 

detta g-tal används på flera laboratorier vid centrifugering av microtainerrör.  

    För centrifugeringsinställning C1 fanns signifikant varians mellan microtainerrör och referensrör för 

ALAT, ASAT, total bilirubin och lipemi-index i test 1. I test 2 fanns signifikant varians för ASAT, 

total bilirubin, kalium och kreatinin. Anledningen till att inte samma analyter hade signifikant varians i 

test 1 som test 2 kan bero på att helblod överförts från ett serumrör i test 1där koagulationsprocessen 

kan ha hunnit starta. Serumrören innehåller en koagulationsaktivator som kan ha inverkat trots att 

blodet överfördes snarast efter provtagningen.  

 

Om ett prov får värden över serumindexgränsen för hemolys, ikterus och lipemi, kan det påverka 

avläsningen av provet eller göra att analyterna interfererar med varandra [12].  En hypotes var att 

risken för hemolys borde vara störst i C3 och näst störst i C4 eftersom deras g-krafter är 2000 i 10 min 

respektive 2200 i 5 min. Alla serumindex-värden som erhölls i test 1 var lägre än indexgränsen för de 

valda analyterna enligt laboratoriets serumindextabell för Cobas 6000
12

 och borde därför inte ha 

påverkat provavläsningen av instrumentet eller interferering mellan analyterna märkvärt. Även alla 

serumindex-värden i test 2 var under serumindexgränsen för alla analyterna. För hemolys var det 

lägsta gränsvärdet HI 50 för ASAT, vilket motsvarar 0,5 g/L hemoglobin och ett rör fick värdet 48 

vilket är godkänt trots att det ligger så nära HI-gränsen.  

    Hanteringen av plasmaöverföringen från microtainerrören till Hitachikopp, som plasman analyserats 

i, kan ha varit en bidragande orsak till avvikande koncentrationer mellan microtainerrören med plasma 

från samma person. Utgående från resultat med avvikande, högre, värden berodde det troligast på att 

rester av blodkroppar som funnits kvar på gelen följt med vid överföringen. Detta kunde ha undvikits 

om den övre delen av plasman pipetterats över till koppen varje gång istället för att plasman hällts 

över. På Sundsvall laboratorium hälls plasman över till koppen om inga blodkroppsansamlingar ses på 

kanten eller i röret. 

    Det var tre personer i test 2 som fick ett hemolysvärde mellan 12 och 29 i alla fyra microtainerrören 

och under 7 i referensröret. De är godkända enligt serumindextabellen men avviker från resterande 

resultat. Anledningen till det kan vara att hemolys skett redan vid provtagningen med vacutainerröret 
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vars provmaterial överförts till microtainerrören. Troligen hade röret fyllts för fort så att erytrocyterna 

gått sönder av det höga flödet.  

 

Det var önskvärt att plasmaproverna skulle få lågt trombocytantal, helst PPP som är under 

10x10
9
/L

23,15
. Gränsen som företaget Sysmex bestämt för blank- och kontrollprov var ≤ 5x10

9
/L

22
. 

Alla microtainerrör som centrifugerades vid 2000g i 10 min, C3, fick ett trombocytantal under Sysmex 

gräns. Det skulle kunna bero på att det är den starkaste inställningen. I en studie av Franco D. et al. 

kom de däremot fram till att stark centrifugering gav prover med fler trombocyter [13]. Näst bäst var 

C2 som hade fler rör med färre trombocyter än C4 totalt, trots att C4 är en kraftigare inställning än C2. 

Dessa två hade 19 av 20 rör som klarade sig under Sysmex gräns. Inställningen C1 hade flest 

trombocyter i rören totalt, jämfört med de andra inställningarna men det var ändå 18 av 20 rör som 

fick ett trombocytantal under Sysmex gräns. Att vissa till synes slumpartade rör fick avvikande högre 

trombocytantal kan ha berott på den handhavande faktorn, när plasma överfördes från microtainerröret 

till det nya röret som plasman analyserades i. Trombocyter kan ha följt med upp vid pipetteringen från 

den nedre delen av plasman i microtainerröret. Att vacutainerrören fick ett trombocytantal mellan 6 

och 18x10
9
/L är svårare att utröna eftersom det är betydligt större mängd plasma i de rören. 

Pipetteringen skedde i den övre tredjedelen av plasman så rester av celler nära gelen inte skulle följa 

med upp i pipetten.  

 

Vid okularbesiktningen av rören kontrollerades både separationsgelens form, homogenitet/klarhet och 

genomsläpplighet.  Dessutom undersöktes om makroskopisk hemolys fanns. Det verkade som att 

gelens formation och klarhet hade ett samband med testpersonen snarare än att det påverkats av de 

olika centrifugeringsinställningarna. Röret som hade makroskopisk hemolys var samma rör som fick 

HI 48 (HbF 0,48 g/L) i test 2 med inställning C4 (2200g i 5 min).  

 

Det skulle vara intressant att i en vidare studie analysera plasma som stått i microtainerrören flera 

timmar för att bedöma hur analyterna påverkas av eventuella celler som finns kvar eller hemolys som 

kan förekomma. Det skulle kunna simulera transporttiden som kan ta många timmar från att ett prov 

tas på en vårdcentral till att provet kommer in till sjukhuslaboratoriet för analys. Detta skulle även 

kunna svara på om centrifugeringen varit tillräckligt effektiv eller rent av godkänd eftersom 

otillräcklig centrifugering kan leda till att fler celler blir kvar i plasman och risken för hemolys öka 

samt att analyter hinner interferera och reagera under en längre tid. I en studie var koncentrationen av 

kalium stabil upp till 24 h i rumstemperatur men ökade sedan hastigt. Samma studie visar också att 

natrium ökar med 2 % efter 24 h, dock ej med klinisk signifikant varians [14]. 

    BDs rekommendationer av centrifugeringsegenskaperna för microtainerrör, vid 6000-15000g i 1,5 

                                                   

23https://www.testmenu.com/edward/TestDirectory/SiteFile?fileName=sidebar%5C4254_4007_CG%202_1%20Platelet%20p

oor%20plasma.pdf  

https://www.testmenu.com/edward/TestDirectory/SiteFile?fileName=sidebar%5C4254_4007_CG%202_1%20Platelet%20poor%20plasma.pdf
https://www.testmenu.com/edward/TestDirectory/SiteFile?fileName=sidebar%5C4254_4007_CG%202_1%20Platelet%20poor%20plasma.pdf
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min, skulle också vara intressant att jämföra med de inställningar som är förprogrammerade på 

sjukhuslaboratorier och vård- och hälsocentraler (C1 och C2). Men det skulle bli för kostsamt 

eftersom de höghastighetscentrifuger, möjligen mikrocentrifuger
24, 25

, som BD utgått ifrån inte 

används i samma utsträckning på svenska laboratorium. 

    Det skulle vara intressant att i en vidare studie analysera andra analyter så som laktatdehydrogenas 

(LD) eftersom koncentrationen är 160 gånger
26

 högre intracellulärt än i plasma och vid hemolys kan 

det därför bli falskt höga koncentrationer. Eftersom LD korrelerar bra med fritt hemoglobin skulle den 

därför kunna hjälpa till att visa skillnad mellan de olika centrifugeringsinställningarna där hemolys av 

olika grad kan förekomma [15].  

 

De flesta skillnader som erhölls var mellan inställningarna C1 och C3. Hemolysindex skiljde sig inte 

mycket åt mellan de olika programmen, de som inte var avvikande höll sig under HI 12 (HbF: 0,12 

g/L) i test 1 och 2. Gemensamt för test 1 och 2 i var att ASAT och total bilirubin visade signifikant 

varians mellan C1 och referensrör och att den viktiga elektrolyten kalium visade signifikant varians i 

test 2 mellan referensröret och alla microtainerrör. Inställning C3 var den enda som klarade sig under 

den maximala gränsen för trombocytantal. Gelens formation var bra i alla rören och det verkar inte 

skilja sig åt mellan de olika inställningarna. Sammanfattningsvis verkar 2000g i 10 min (C3) vara bäst 

lämpad för microtainerrör. BD rekommenderar 1300-2000g i 10 min för vacutainerrör vilket även 

användes hos flera av deras kunder i Sverige för microtainerrör och vanligast var 2000g i 10 min. För 

att kunna ge en verklig rekommendation så skulle det behövas vidare studier med fler analyter och 

testpersoner samt simulerad transporttid för att bekräfta om samma program (C1) kan användas för 

microtainerrör (899g) som vacutainerrör (1300g). 

 

  

                                                   

24 https://www.beckmancoulter.com/wsrportal/wsr/diagnostics/clinical-products/centrifugation/statspin/index.htm  
25 http://labexinstrument.com/centrifugering/?gclid=Cj0KEQjwjoC6BRDXuvnw4Ym2y8MBEiQACA-
jWWpiKTfm4Px2NNB4VzZcZAqDK024Wx5zYAhQpnzFU7AaAr1w8P8HAQ  
26 Caraway WT. Chemical and diagnostic specificity of laboratory tests. Effect of hemolysis, lipemia, anticoagulants, 

medications, contaminants, and other variables. Am J Clin Pathol; 1962; 37: 445–64. 

https://www.beckmancoulter.com/wsrportal/wsr/diagnostics/clinical-products/centrifugation/statspin/index.htm
http://labexinstrument.com/centrifugering/?gclid=Cj0KEQjwjoC6BRDXuvnw4Ym2y8MBEiQACA-jWWpiKTfm4Px2NNB4VzZcZAqDK024Wx5zYAhQpnzFU7AaAr1w8P8HAQ
http://labexinstrument.com/centrifugering/?gclid=Cj0KEQjwjoC6BRDXuvnw4Ym2y8MBEiQACA-jWWpiKTfm4Px2NNB4VzZcZAqDK024Wx5zYAhQpnzFU7AaAr1w8P8HAQ
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