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ABSTRACT 

 

Transfusion of platelet concentrates (PC) can be necessary for patients to maintain 

coagulability. It is vital that the platelets maintain viability and function during processing and 

storage to obtain enhanced coagulability in the transfused patient. Today, no test is used to 

verify platelet function in either donors or in PC’s. Observing swirling effect is the only test 

applied to control platelets before transfusion but the method is based on platelet morphology 

and does not directly evaluate platelet function. 

Impedance aggregometry (IA) (Multiplate analyzer, Roche Diagnostic) is a promising 

method for measuring platelet function, measuring changes in impedance over time when 

platelets adhere to electrodes. IA has been well evaluated for the purpose of analyzing whole 

blood but analyzing PC’s is a relatively new application of the method. 

Samples from platelet donors and PC’s were analyzed with IA to evaluate correlation in 

function between donors and PC’s, in the hope of being able to predict function in PC. 

Different platelet concentrations were also analyzed to evaluate the impact of varying 

concentration on impedance. Adenosine diphosphate (ADP), collagen and thrombin receptor 

activating peptide 6 (TRAP-6) were used to induce aggregation. Platelet function was 

measured in PC’s on day 1 and 4 after donation.  

A significant correlation was observed between platelet function in donors and in PCs 

on day 1, measured with ADP. An important finding was also that platelet concentration does 

affect impedance, in collagen-induced aggregation more than ADP-induced. It is therefore 

possible that a correlation would also have been found between donors and PC’s analyzed 

with collagen if the platelet concentration would have been standardized. 
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 INTRODUKTION 

 

Hemostasen är beroende av trombocyter, små skivformade, kortlivade cellfragment som 

bildas av megakaryocyter. Vid kärlskador blottas kollagen i den subendoteliala vävnaden 

vilket trombocyter fäster till via von Willebrandsfaktor (vWF). vWF fäster till kollagen i 

vävnaden och trombocytreceptorn GPIb vilket förankrar, adhererar, trombocyten till 

vävnaden. Vid adherering aktiveras trombocyterna vilket ger upphov till en formförändring 

från skivformad till sfärisk, pseudopodier skickas ut och glykoproteinreceptorer (GP) uttrycks 

respektive aktiveras. Aktiveringen gör också att trombocyterna frisätter granula innehållande 

koagulationsfaktorer, fibrinogen och ämnen som aktiverar närliggande trombocyter (ADP, 

trombin), på så vis skapas en aktiveringskaskad. Trombocyterna aggregerar genom att binda 

till varandra via GPIIb/IIIa-receptorn och fibrinogen vilket resulterar i en trombocytplugg. 

Trombocytpluggen verkar som den primära hemostasen för att snabbt stoppa en blödning och 

stabiliseras av koagulationsfaktorer i den sekundära hemostasen genom trombinets 

omvandling av fibrinogen till fibrin.  

Trombocytbrist kan få livshotande konsekvenser med spontana blödningar och 

försämrad koagulationsförmåga som följd. Vid kraftiga blödningar, till följd av operation eller 

trauma, kan en trombocyttransfusion tillsammans med transfusion av plasma och 

erytrocytkoncentrat vara livsavgörande. Ett tillstånd med nedsatt trombocytantal kallas 

trombocytopeni. Tillståndet kan vara läkemedelsinducerat, immunmedierat eller ha uppstått 

till följd av annan grundsjukdom, tex malignitet eller kraftig infektion. 

Trombocytkoncentrationen är hos en frisk individ normalt 150-350x10
9
/L men kan vara 

avsevärt mycket lägre utan att symptom blir påtagliga [1].  

När det istället är trombocytfunktionen som är nedsatt, dvs att trombocyterna aggregerar 

sämre än normalt, så kallas tillståndet trombocytopati. Försämrad funktion kan vara antingen 

ärvd eller förvärvad genom tex intag av trombocythämmande läkemedel så som clopidogrel 

eller acetylsalicylsyra (ASA). Glanzmanns trombasteni är ett ovanligt men allvarligt exempel 

på ärvd trombocytopati där trombocyterna saknar GPIIb/IIIa-receptorn vilken, via fibrin, 

sammankopplar trombocyter till en trombocytplugg [2]. I allvarliga fall kan en person med 

trombocytopeni eller trombocytopati vara beroende av trombocyttransfusioner för att 

upprätthålla koagulationsförmågan.  

Trombocytkoncentrat som används för transfusion kan framställas på två olika sätt. 

Under en trombocytgivning med aferesteknik används en cellseparator som genom att 
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centrifugera blodet separerar trombocyter i plasma från andra beståndsdelar i blodet. 

Trombocyterna samlas upp i en förvaringspåse och givaren återfår plasma och erytrocyter 

under trombocytgivningen [3]. Trombocytkoncentrat kan även framställas ur helblod efter 

vanlig blodgivning. När en blodpåse centrifugeras bildas tre skikt; erytrocyter samlas i botten, 

plasma överst och däremellan samlas ett tunt lager av leukocyter och trombocyter som kallas 

lättcellskoncentrat eller ’buffy coat’. Genom att samla lättcellskoncentrat från flera blodgivare 

kan en dos trombocytkoncentrat erhållas [4]. Oavsett vilken metod som har använts för 

insamling och framställning av trombocyter så kan koncentraten patogeninaktiveras. 

Patogeninaktivering kan göras enligt olika metoder men syftar till att reducera patogener i 

trombocytkoncentraten för att minska risken för transfusion av kontaminerade komponenter 

[5]. 

Till skillnad från andra blodprodukter kräver trombocyter en mycket särskild 

förvaringsmiljö. För att bibehålla viabilitet och funktion krävs det att trombocytkoncentrat 

förvaras i +20-24 °C, i särskilda gaspermeabla påsar och under konstant rörelse. Men trots 

uppfyllda förvaringskriterier så utvecklar trombocyterna efter en tid förvaringsskador, sk 

’storage lesion’ som innebär försämrad aktiverings- och aggregationsförmåga [6]. 

Trombocyters funktion efter transfusion varierar kraftigt. Bäst effekt har observerats när 

färska trombocytkoncentrat (24-48h efter donation) transfunderas. Längre förvaringstid leder i 

regel till lägre viabilitet och försämrad funktion, i värsta fall erhålls ingen signifikant effekt. 

En metod som kan förutse trombocytkoncentratens in vivo-effekt har länge eftersökts för att 

potentiellt kunna förbättra kliniska resultat [7]. 

Att granska ’swirling effect’ är en vida accepterad metod för att kontrollera 

trombocytkoncentratens kvalitet och är ofta det enda testet för att kontrollera bibehållen 

funktion innan transfusion. Metoden bygger på att trombocyterna normalt sett är diskformade 

vilket har en särskild ljusbrytande egenskap. Det ger trombocytkoncentraten ett virvlande 

utseende när de vaggas och granskas mot en ljuskälla [8]. Förlust av den diskoida formen 

innebär att ’swirling’-effekten avtar vilket är förknippat med försämrad funktion [9]. 

’Swirling’-kontroll är dock en mycket subjektiv metod och överensstämmer inte alltid med 

andra kvalitetsmarkörer [10]. 

Vid framställning av trombocytkoncentrat ska även cellinnehållet kontrolleras så att 

leukocytkoncentrationen inte överstiger 1x10
6
/påse och att trombocytinnehållet är inom 

ramen fastställd med hänsyn till tekniken för insamling och framställning (se SOSFS 
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2009:28). Att mäta trombocytkoncentrationen är dock en rent kvantitativ metod som inte ger 

någon kvalitativ information.  

Impedans-aggregometri (IA) (Multiplate Analyzer (Roche Diagnostics) ) är en metod 

framtagen för att mäta trombocytfunktion i helblodprover och har i första hand använts för att 

övervaka effekterna av trombocythämmande läkemedel på patienter. Helblodprover 

analyseras med impedans-aggregometri (IA) i testceller utrustade med dubbla par 

sensorelektroder. Metoden bygger på att det elektriska motståndet (impedansen) mellan 

elektroderna ökar när trombocyter adhererar till elektroderna efter tillsats av agonister. 

Impedansen ställs sedan mot tiden i ett diagram och trombocytfunktion tolkas som arean 

under kurvan (AUC). Olika agonister kan användas för att analysera olika mekanismer i 

trombocytaktiveringen. I COL-test används kollagen som aktiverar trombocyter via tre olika 

receptorer (GPIa-IIa, GPVI och GPIb-IX-V) och leder till aktivering och frisläppning av 

arakidonsyra. Enzymet cyclooxygenas omvandlar arakidonsyra till tromboxan A2 (TXA2) 

vilket i sin tur aktiverar trombocyter via receptorerna TXRα och TXRβ. Kollageninducerad 

trombocytaggregering inhiberas av läkemedel innehållande cyklooxygenashämmaren ASA. 

 ADP används som agonist i ADP-test. ADP, som frisätts av trombocyter när de 

aktiveras och av röda blodkroppar vid hemolys [11], aktiverar trombocyter via receptorerna 

P2Y1 och P2Y12. Vid höga ADP-koncentrationer kan P2Y12 stimulera aktivering av 

GPIIb/IIIa-receptorn och aggregering via fibrinogen. Läkemedlet Clopidogrel har en 

irreversibelt hämmande effekt på ADP-inducerad aggregering. 

’Thrombin receptor activating peptide-6’ (TRAP-6) är en syntetisk trombin-liknande 

peptid som aktiverar trombocyter via trombinreceptorn PAR-1 [12]. Användning av TRAP-6 

ger vanligtvis en stark trombocytaktivering och har en lägre känslighet för ASA och ADP-

receptorantagonister [13] men aggregation minskas eller uteblir med GPIIb/IIIa-antagonister 

närvarande [14]. 

Impedans-aggregometri har visats vara användbar för att mäta trombocytaktivitet i 

helblod i flera studier [15, 16]. IA har även visats vara användbart för att mäta 

trombocytfunktion i trombocytkoncentrat [17]. 

I denna studie undersöktes en potentiell korrelation mellan trombocytfunktionen hos 

trombocytgivare och funktionen i de färdiga trombocytkoncentraten samt korrelation mellan 

givarens trombocytfunktion och koncentratens förmåga att bibehålla godtycklig funktion 

under lagringstiden. IAs lämplighet vid kvalitetskontroller av trombocytkoncentrat berördes 
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också. Om korrelation föreligger skulle metoden kunna användas vid bedömning av 

trombocytgivares lämplighet. 

 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Blodprov togs från, enligt socialstyrelsen (se SOSFS 2009:28), godkända trombocytgivare 

(n=25) vid Akademiska sjukhusets blodcentral efter muntligt medgivande från 

trombocytgivaren. Ingen etisk prövning gjordes då studien var en del av laboratoriets 

kvalitetsarbete, åsyftade till att förbättra vårdrutiner och inga patienter berördes.  

Samtliga trombocytgivare var män i åldrarna 18 till 70 år. Prov togs i rör med tillsats av 

etylendiamintetraättiksyra (EDTA, 5,4 mg) och rör med trombinhämmaren hirudin (> 15 

µg/mL) innan påbörjad trombocytgivning. Trombocyter samlades med aferesteknik (Trima 

Accel, Terumo BCT
1
) och patogeninaktiverades därefter med amotosalen och UVA-ljus 

(Intercept Blood System for Platelets
2
). 

Prover togs från de färdiga trombocytkoncentraten på dag 1 (n=25) och dag 4 (n=22) 

med sterilteknik (se nedan) i rör utan tillsats och EDTA-rör. Dag 0 motsvarar tappningsdagen. 

Samtliga prover från givare och komponenter analyserades med impedance-aggregometri 

(Multiplate® Analyzer, Roche Diagnostic
3
). Prov tagna i EDTA-rör användes för att 

analysera trombocytpartikelkoncentrationen (TPK). TPK analyserades med Micros ES 60 

(Horiba Medical) i prov tagna från givaren och trombocytkoncentraten på dag 1 och 4. 

Påsarna vägdes och ’swirling’ kontrollerades vid varje provtagningstillfälle. Tre påsar kunde 

inte analyseras efter fyra dagars lagringstid då de behövde lämnas ut till patienter.  

 

Provtagning av trombocytkoncentrat med sterilteknik  

 

Prover från trombocytkoncentraten togs på dag 1 från ett provtagningsrör tillhörande 

trombocytpåsen. Påsens innehåll blandades försiktigt innan slangklämman till 

provtagningsröret öppnades och röret fylldes och avlägsnades med sterilsvets från 

förvaringspåsen. Slangändan av provtagningsröret klipptes upp och innehållet fördelades i 

vacutainerrör med EDTA och rör utan tillsats. 

                                                
1 www.terumobct.com 
2 http://www.interceptbloodsystem.com/product-overview/intercept-platelets 
3 http://www.roche.com/products/product-details.htm?type=product&id=162 
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På dag 4 användes en dialyskanyl för provtagning då provtagningsröret hade avlägsnats 

på dag 1. Dialyskanylen svetsades på felvänt så att luerfattningen kvarstod och kanylen föll 

bort. En lueradapter fästes till fattningen och prov samlades i EDTA-rör och rör utan tillsats. 

Dialysslangen svetsades bort med sterilsvets.  

 

Multiplate analyzer 

 

Trombocytgivare 

 

Prover analyserades med IA inom 30-180 min efter provtagning med agonisterna ADP, 

kollagen (COL-test) och Thrombin receptor activating peptide-6 (TRAP-test), enligt 

tillverkarens metodbeskrivning: helblod (300 µL) späddes, 1:2 vol/vol, i NaCl i testcellen och 

inkuberades i 3 min i +37 °C. Efter inkubering tillsattes reagens (20 µL) beroende på aktuell 

analys (slutkoncentration 3,2 µg/mL COL, 6,5 µM ADP eller 32 µM TRAP). Reaktionstiden 

var 6 min. Resultat angavs i area under kurvan (AUC). 

 

Trombocytkoncentrat 

 

Totalt analyserades 47 prover med ADP och COL, från 25 trombocytkoncentrat, med en 

metod utvecklad av Hesse et al [18]: prover från trombocytkoncentraten späddes vid 

analystillfället i poolad AB plasma från 10 friska blodgivare. Prover från 

trombocytkoncentraten (150 µL) späddes i plasma (150 µL) och PBS (300 µL) i testceller och 

inkuberades +37 °C i 3 min.  Reagens tillsattes (slutkoncentration: 6,4 µg/µL COL; 6,5 µM 

ADP) och reaktionstiden förlängdes till 8 min. 

 

Varierande trombocytpartikelkoncentration 

 

För att undersöka effekten av varierande TPK på Multiplate-resultaten, späddes 

trombocytkoncentrat i den egna plasman så att sju olika koncentrationer erhölls. Prover togs 

från trombocytkoncentrat på dag 1 i två rör utan tillsats. En ’Swirling’-kontroll utfördes i 

samband med provtagning. Trombocytfri plasma erhölls från trombocytkoncentraten genom 

att proverna centrifugerades 2 x 20 min 1500 x g enligt metodbeskrivning av Chandler [19]. 

TPK mättes innan spädning. Trombocytkoncentrat (trombocytkoncentration 1743x10
9
/L) 
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späddes försiktigt, för att undvika aktivering av trombocyterna, i plasma till en slutvolym på 

400 µL (TPK=1525, 1307, 1089, 872, 654, 435 och 218x10
9
/L). Spädningarna analyserades 

med IA (Multiplate analyzer) med agonisterna kollagen och ADP. För att noggrannare testa 

effekten av varierande TPK i det intervallet som var av intresse för studie av 

trombocytkoncentrat späddes ytterligare två trombocytkoncentrat enligt samma metod till sex 

koncentrationer i intervallet TPK=1800-1300x10
9
. Endast trombocytkoncentrat med TPK > 

1800x10
9
 användes för spädning.  

 

Statistik 

 

Medelvärde ± standardavvikelse (SD) beräknades i Microsoft Excel. GraphPad Prism 6 

användes för att beräkna Pearsons korrelationskoefficient och p-värden mellan värden 

uppmätta för givare, koncentrat dag 1 och dag 4. Parade students t-test utfördes för att 

undersöka om den avtagande aktiverbarheten var signifikant. P<0,05 räknades som 

signifikant. 

 

 

RESULTAT 

 

Givare och trombocytkoncentrat 

 

Trombocytfunktionen analyserades med IA hos 25 friska trombocytgivare. Samtliga i 

gruppen var män, med en medelålder på 47 ± 15 år och TPK på 275 ± 37x10
9
  . 

Referensintervallet var av tillverkaren bestämt till   -11  A C för A P-test    -1   A C 

för C  -testet och  4-1   A C för TRAP-testet. Tjugofyra av 25 givare låg inom 

referensintervallet för ADP-testet, 20 av 25 för COL-testet och 13 av 25 för TRAP-testet. 

Fördelning av proverna presenteras i figur 1. 
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Figur 1. Sammanställning av trombocytaktivitet hos trombocytgivare (n=25) mätt med impedansaggregometri 

efter tillsats av tre olika agonister; ADP, kollagen och TRAP. Utstickare markerar högsta och lägsta värdena. De 

blå linjerna markerar referensintervallen.  

 

På dag 1 efter aferestappning analyserades trombocytfunktionen i de färdiga 

komponenterna (n=25). Resultaten från mätningarna för givare och komponenter presenteras i 

tabell 1. Trombocytkoncentratens bruttovikt innan provtagning var 242,2 ± 7,9 g . TPK mättes 

till 1662 ± 130x10
9
   och ’Swirling’ observerades i  4 av    påsar (påsen utan befintlig 

’swirling’-effekt hade väl godkänd trombocytfunktion). Trombocytfunktionen mättes också 

på dag 4 (n=22). Påsarnas bruttovikt var 233,2 ± 8,4 g. TPK mättes till 1644,6 ± 111,5x10
9
/L 

och ’Swirling’-effekt observerades i alla påsar. Resultaten från givare och komponenter är 

sammanställt i tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanställda resultat från mätning av trombocytfunktion och trombocytpartikelkoncentration hos 

trombocytgivare och komponenter på dag 1 (n=25) samt dag 4 efter framställning (n=22). Funktionen mättes 

med impedans-aggregometri (Multiplate analyzer, Roch) efter tillsats av ADP, kollagen (COL) och TRAP. Data 

presenteras som medelvärde ± standardavvikelse. 

 Givare (n=25) Komponent dag 1 (n=25) Komponent dag 4 (n=22) 

TPK (x109/L) 275,1 ± 37,3 1662,3 ± 130,5 1644,6 ± 111,5 

ADP (AUC) 83,4 ± 17,0 24,5 ± 12,5 4,5 ± 2,5 

COL (AUC) 82,7 ± 12,9 107,0 ± 19,0 85,9 ± 24,7 

TRAP (AUC) 127,6 ± 20,6   

 

 

Under lagringstiden försämrades aggregationsförmåga i majoriteten av komponenterna, som 

presenteras i figur 2. Funktionen i komponenterna, mätt med ADP som agonist, hade avtagit 

signifikant (p<0,0001) vid dag 4 med 20,86 ± 11,91 AUC. Med kollagen som agonist hade 

funktionen signifikant avtagit med 23,36 ± 26,67 AUC (p=0,005). 
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Figur 2. Förändring av trombocytfunktion i trombocytkoncentraten mellan dag 1 efter tappning och dag 4 efter 

tappning mätt med impedans-aggregometri. Mätningar med ADP som agonist uppvisade en signifikant sänkning 

(p<0,0001). Mätningar med kollagen (COL-test) som agonist uppvisade också en signifikant (p=0,005) 

sänkning. 

  

Uppmätt trombocytfunktion i givarproverna jämfördes med resultaten från analys av 

prover tagna från komponenterna på dag 1 för att undersöka potentiell korrelation mellan 

givare och komponent. Där ADP användes som agonist beräknades korrelationskoefficienten 
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till r= 0,43 (p= 0,03). Vid användning av kollagen som agonist beräknades 

korrelationskoefficienten till r= 0,22 (p= 0,30).  

Korrelationen undersöktes också mellan resultatet från analys av givarproverna och 

resultat från analys av komponenterna på dag 4. Korrelationskoefficienten beräknades till 

r=0,40 (p= 0,06) för ADP-test och till r= 0,03 (p= 0,87) för COL-test. Signifikant korrelation 

observerades endast mellan givare och komponent på dag 1 med värden uppmätta med ADP 

som agonist.  

 

Varierande trombocytpartikelkoncentration 

 

Värdet för TPK varierade kraftigt mellan komponenterna, från högsta på 1984x10
9
/L till 

lägsta på 1395x10
9
/L. För att undersöka om varierande koncentration har någon effekt på IA-

resultaten späddes ett prov till åtta koncentrationer. Resultatet presenteras i figur 2 som visar 

en tydligt stigande aktiverbarhet med ökad koncentration. 

 

 

Figur 3.  Trombocytaktiverbarhet för olika koncentrationer mätt med impedansaggregometri efter tillsats av 

ADP (◊) och efter tillsats av kollagen (□). Punkterna motsvarar olika spädningar av ett prov. 

 

För att undersöka linjäriteten i det aktuella koncentrationsintervallet späddes två koncentrat 

till sex koncentrationer i intervallet TPK=1300-1800x10
9
/L. Resultaten presenteras i figur 4. 
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Trombocytfunktionen visades korrelera signifikant med koncentrationen för APD-test och 

COL-test (r=0,84, p=0,03 respektive r=0,98, p=0,0003). 

 

Figur 4.  Trombocytaktiviverbarheten för olika koncentrationer mätt med impedansaggregometri efter tillsats av 

ADP (◊) och efter tillsats av kollagen (□). Punkterna motsvarar medelvärden av två koncentrat spädda till 6 

koncentrationer: TPK=1300-1800x109/L. Staplarna motsvarar högsta och lägsta värden.  Kurvan för ADP-test 

kan beskrivas av y=0,0167x-2,49 korrelationskoefficienten beräknades till r= 0,84. Kurvan för COL-testet kan 

beskrivas med kurvan y=0,075-39,67 r=0,98. 

 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med den här studien var huvudsakligen att undersöka hur trombocytfunktionen uppmätt 

hos en trombocytgivare innan aferestappning korrelerar med trombocytfunktionen uppmätt i 

den färdiga komponenten samt hur den påverkas av lagring. Trombocytfunktionen mättes 

med impedans-aggregometri med kollagen, ADP och TRAP som separata agonister hos 

givarna och kollagen och ADP som separata agonister för koncentraten.  

Vid undersökning av givarnas trombocytfunktion analyserades helblodprover tagna i 

hirudinrör, en metod som har visats pålitlig för att mäta trombocytfunktion och detektera 

trombocytdefekter i ett flertal studier [13, 20]. 

Hos fem av 25 givare uppmättes värden något lägre än referensvärdet vid kollagen-

inducerad aggregering. Samtliga fem givare uppmätte godkända värden när TRAP och ADP 

användes som agonister, ett mönster som antyder intag av ASA [21]. Få studier har gjorts på 
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aferestrombocytgivare med IA men andra aggregationsinstrument har använts i syftet att 

studera givare. I en studie av Jilma-Stohlawetz et al (2001) rapporterads 20% av de 206 

trombocytgivarna ha nedsatt trombocytfunktion vid mätning av kollagen-inducerad 

aggregation [22]. I en annan studie från England av Harrison et al, som inkluderade 100 

trombocytgivare, uppvisade 16% av givarna värden som tydde på intag av ASA [23]. Detta 

trots att aferestrombocytgivare skriftligt intygar att inga trombocythämmande läkemedel har 

intagits. I denna studie uppvisade 20% av trombocytgivarna hämmad trombocytreaktivitet vid 

mätningar med kollagen som agonist. Givarna hade värden under referensvärdet (AUC=72) 

men skilde sig inte avsevärt från resterande givare (se figur 3). Inga slutsatser kan därför dras 

gällande potentiellt intag av trombocythämmande läkemedel. 

Ett viktigt resultat av studien var den signifikanta korrelationen mellan ADP-test hos 

givare och komponent på dag 1 som visar att det finns ett samband mellan trombocytgivarens 

trombocytfunktion och komponentens. Ingen signifikant korrelation fanns dock vid kollagen-

inducerad aggregering. Ingen korrelation sågs heller mellan givare och komponent efter fyra 

dagars lagring vid varken ADP- eller kollagen-inducerad aggregering. Dock sågs en tendens 

till korrelation vid mätningar med ADP då p-värdet var 0,06; strax under signifikansnivån.  

 Få studier har utformats för att studera effekten av givarens trombocytfunktion på 

trombocytkoncentrat men i en studie vid Philipps-Unisversity i Marburg, Tyskland, 

studerades effekten av ASA-intag innan trombocytaferesgivning hos givare och komponent. 

Försökspersonerna fick lämna trombocyter vid två tillfällen, en gång helt fria från läkemedel 

och en gång 12 tim efter intag av 500 mg ASA, motsvarande en vanlig huvudvärkstablett. 

Trombocytfunktionen mättes sedan hos givarna och hos komponenterna på dag 1, 3 och 5. 

Bland givarna sågs en signifikant sänkning av aggregation efter intag av ASA, som också 

kunde ses i komponenterna på dag 1 efter tappning. Vid dag 3 och 5 sågs dock inte längre 

någon signifikant skillnad. Studien visade på att det möjligtvis finns ett samband mellan 

läkemedelsinducerad trombocytopati och sänkt trombocytreaktivitet i färska komponenter 

men att det inte påverkar komponentens hållbarhet [24]. 

Ett problem som framkom under studiens gång som kan förklara avsaknaden av 

korrelation mellan trombocytfunktion hos givare och komponent mätt efter kollagen-

inducerad aggregering är det faktum att trombocytkoncentrationen påverkar IA-mätningarna. 

Istället för att det endast är trombocytfunktionen som påverkar impedansens så är det nu två 

kända variablar som inverkar, koncentration och funktion. Sambandet mellan TPK och 

uppmätt impedans, som illustreras i figur 3 och 4, visar att impedansen påverkas mer av 
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varierande TPK vid kollagen-inducerad aggregering än vid ADP-inducerad. Det kan förklara 

varför det fanns en korrelation för ADP-test men inte COL-test.  

En tidigare studie har visat på problemet att aggregationen sjunker när TPK understiger 

100-150x10
9
/L men att det är stabilt i intervallet 150-250x10

9
/L [25]. Då metoden främst 

används för analys av helblodprover (som sällan överstiger 350x10
9
/L) och Multiplate 

analyzer är framtagen för att analysera helblod så verkar det inte ha funnits intresse av att 

testa metodens kapacitet att korrekt mäta trombocytfunkion i prover med högre koncentration. 

Det behöver därför undersökas närmre så att metoden kan modifieras och standardiseras.  

Ett annat problem som tros kunna bidra till att förklara avsaknaden av korrelation är att 

ett antal trombocytkoncentrat uppvisade en ökning i aktiverbarhet mätt med kollagen från 

första dagen till fjärde (se figur 2). Ökningen tros bero på felaktig hantering av prover vid 

provtagning på dag 1 som kan ha orsakat aktivering av trombocyter innan analys och därmed 

falsk låga värden. 

Sammanfattningsvis har denna studie visat att impedance-aggregometri har potential för 

mätning av trombocytfunktion i så väl trombocytkoncentrat som vid utvärdering av 

trombocytgivare. Studien har dock visat att metoden är beroende av trombocytkoncentration 

vilket försvårar tolkning av erhållen data. Därmed kvarstår fortfarande en del frågetecken 

kring metoden innan den praktiskt kan tas i bruk. Metoden behöver standardiseras när det 

gäller koncentration för att kunna utvärderas korrekt. Den kliniska betydelsen av 

trombocytfunktion i koncentraten för patienter behöver också utvärderas. 
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