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ABSTRACT 

 

The complement system is a long and complicated event of reactions where activation leads 

to cleavage of different factors and ends with either inflammation or cell lysis.  

    Recent studies have shown that the complement system and coagulation have some 

elements in common. Therefore in this study it was relevant to look at the inhibition of the 

complement system in two different whole blood analyses of coagulation activation, 

thromboelastography and impedance aggregometry. Thromboelastography, or TEG®, 

measures the clot forming properties of whole blood and the impedance aggregometry, or 

Multiplate®, measures platelets’ ability to adhere and aggregate to an electrode. Four 

different inhibitors where used: Eculizumab, C1 inhibitor, Compstatin and OMS721, which 

all inhibits different parts of the complement system. 

    The curves from Multiplate® was presented in standard deviation and the number of 

reduction, while the results from TEG® was presented in before and after added inhibitor in 

graphs. 

    In conclusion, impedance aggregometry show a more specific and secure results of the 

inhibitors effect, which was seen by that both C1 inihibitor and Compstatin had a major 

influence on the area under the curve (AUC). In TEG® there were no detectable difference, 

which could mean TEG® is not specific enough for platelets efficiency, which is affected by 

the complement inhibition.  

 

 

 

Keywords: impedance aggregometry, thromboelastography, Eculizumab, C1 inhibitor, 

Compstatin, OMS721.  
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INTRODUKTION 

 

Det konstitutiva immunförsvaret, även kallat ospecifika försvaret eller det medfödda 

immunförsvaret, eliminerar kroppsfrämmande ämnen samt skiljer på kroppsegna celler och 

patogena celler. En del i detta immunförsvar är komplementsystemet. Vid en infektion kan 

komplementsystemet aktiveras och resulterar i vidare tre olika aktiveringsvägar: klassiska, 

lektinförmedlade och alternativa vägarna. Aktivering genom någon av dessa aktiveringsvägar 

leder till klyvning av komplementfaktorer som i sin tur bildar C3-konvertas. C3-konvertas går 

sedan vidare och klyver komplementfaktorer som är nödvändig i sluteffekterna av 

komplementsystemet. Effekterna som komplementaktivering ger, beroende på vilket slutsteg 

som faktorerna omvandlas till, är inflammation eller lys av celler. Vissa autoimmuna 

sjukdomar leder till felaktig reglering av komplementsystemet. För att behandla dessa 

sjukdomar används i vissa fall komplementhämmare för att inhibera aktiveringen av 

komplementsystemet [1]. 

    Det finns olika hämmare som inhiberar olika faktorer och olika delar av 

komplementsystemet. Eculizumab är en human monoklonal antikropp med företagsnamnet 

Soliris® som binder till C5 vilket leder till att C5b-9-komplexet blockeras i det sista steget i 

komplementsystemet som hindrar lys av celler. Det är viktigt att man inte hämmar hela 

komplementsystemet för att patienten fortfarande ska ha ett försvar mot bakterier och 

eventuella infektioner. Läkemedlet används för behandling av paroxysmal nokturn 

hemoglobinuri (PNH) och atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS). Dessa är 

autoimmuna sjukdomar där komplementsystemet överreagerar på kroppens egna erytrocyter. 

    En annan substans som används för att inhibera delar av komplementsystemet är 

Compstatin. Compstatin är en liten peptid som binder till C3 vilket leder till att C3 inte kan 

klyvas, vilket är den mest centrala molekylen av komplementsystemet.  
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    Vi har även naturliga hämmare i kroppen som ska minska spontan aktivering av 

komplementsystemet. C1-inhibitorn är ett akutfasprotein som finns i plasman hos friska 

personer och ökar i koncentration vid inflammation. Inhibitorn binder reversibelt till C1r och 

C1s i den klassiska aktiveringsvägen samt blockerar MASP-1 och MASP-2 i lektin vägen. 

Andra faktorer som C1-inhibitorn hämmar är koagulationsfaktorerna XIa och XIIa.  

    OMS721 (Omeros, Uppsala, Sverige) är en human monoklonal antikropp som inhiberar 

MASP-2 vilket finns i början av lektin aktiveringsvägen. Utvecklingen av OMS721 startades 

för att hindra sjukdomar där lektin aktiveringsvägen har visats bidra till vävnadsskada och lett 

till organskador på exempelvis njure eller centrala nervsystemet1.  

    Hemostasen är kroppens system som förhindrar förblödning vid kärlskador, men systemet 

är också en balansgång mellan koagulering av blodet och att minska risken för blodproppar. 

Vid en kärlskada sker först en vaskulär spasm, det vill säga att den glatta muskulaturen kring 

kärlet börjar kontrahera för att minska blodflödet. Sedan bildas en så kallad trombocytplugg, 

då trombocyterna aktiveras av frisatta ämnen som gör att de aggregerar och bildar en tillfällig 

plugg vid kärlskadan. Sist börjar blodet att koagulera, då skapas fibrintrådar som förstärker 

trombocytpluggen.  

    Koagulationskaskaden kallas de antal reaktioner som sker vid en kärlskada för att förhindra 

blodförlust. Koagulationen delas upp i två delar, cellulär och humoral hemostas. Den cellulära 

hemostasen är den primära reaktionen. När blodkärlsväggen skadas frisätts bland annat 

kollagen som bidrar till aktivering av trombocyter. Trombocyterna binder till kollagen via 

glykoproteinreceptorn samt med von Willebrandfaktorn. Sedan utsöndrar trombocyterna 

trombin samt en granula som innehåller fibrinogen, kalciumjoner och adenosindifosfat. 

Adenosindifosfatet leder till att trombocyterna får sin klibbiga karaktär och fler trombocyter 

ansamlas vid skadan. Den humorala hemostasen är den sekundära reaktionen och delas även i 

                                                 
1 http://www.omeros.com/pipeline/masp.htm 

 

http://www.omeros.com/pipeline/masp.htm
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sin tur upp i två delar, det externa och interna systemet. Via det externa systemet utsöndras 

tissue factor från kärlväggen och binder till faktor VII, som skapar ett komplex som aktiverar 

faktor X. Faktor Xa och V omvandlar protrombin till trombin som klyver fibrinogen till fibrin 

och aktiverar mer faktor V. Fibrinet bildar då en tillfällig plugg. Det interna systemet initieras 

med att faktor XII aktiveras och som aktiverar faktor XI, som i sin tur aktiverar faktor IX. 

Efter det så följer det interna systemet samma händelseförlopp som externa systemet där 

faktor X och V tillsammans med kalcium aktiverar protrombin. Med mer fibrin kan 

fibrintrådarna förstärkas som bildats genom det externa systemet, och bildar en starkare 

plugg. Efter att blödningen har läkt kan fibrintrådarna lösas upp. Plasminogen aktiveras av 

bland annat trombin och fibrin, som omvandlas till plasmin och kan lösa upp fibrintrådarna. 

Denna reaktion kallas för fibrinolys och ska balansera hemostasen mot koagulationen. Vid 

rubbning av denna balans uppstår sjukdomar som blödarsjukan eller trombofili.  

    Multiplate® analyzer är ett instrument som analyserar helblod i hirudinrör för att undersöka 

trombocytaktiveringen med hjälp av impedansaggregometri hos patienter som behandlas med 

trombocythämmande läkemedel. Hirudin är en naturlig peptid som fungerar som ett 

antikoagulans genom trombinhämning, som blodiglar använder sig av. Analysen gör det 

möjligt att se vilket trombocythämmande läkemedel som passar bäst för en patient med en 

ökad risk för arteriella tromber. Genom att använda olika agonister som aktiverar trombocyter 

ger detta en möjlighet att se om läkemedlet vid behandlingen fortfarande ger effekt. Analysen 

utförs i en testcell med två sensorelektroder. Efter att trombocytaktiveringen har inducerats av 

agonisten kommer trombocyterna att aggregera och adherera till de två sensorelektroderna 

som gör att det elektriska motståndet ökar mellan de två elektroderna. Det elektriska 

motståndet, impedansen, beskrivs i en kurva där ett värde beräknas via arean under kurvan 

(AUC) [2, 3]. För att få en förståelse vart det trombocythämmande läkemedlet hämmar 

används olika agonister som inducerar olika delar av trombocytaktiveringen. 
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Adenosindifosfat (ADP), arichidonsyra (ASPI) och ristocetin (RISTO) är agonister som 

används vid diagnostiken.  

    ADP frisätts från trombocyterna vid aktivering och leder till att trombocyterna får sin 

klibbiga karaktär i hemostasen. ADP används därför som en agonist som har till uppgift att 

aktivera trombocyterna. ASPI omvandlas till den potenta trombocytaktiverande tromboxan 

A2 (TXA2) med hjälp av enzymet cyklooxygenas (COX). TXA2 ökar trombocytaktiveringen 

av omkringliggande trombocyter och därför kan även ASPI användas som en agonist för 

trombocytaktiveringen [2]. RISTO är ett antibiotikum som inducerar trombocytaktiveringen 

via von Willebrandfaktor som binder till glykoprotein Ib. Detta leder i sin tur till att 

trombocyterna adhererar och aggregerar, vilket utnyttjas i RISTO-testet [4].  

    Tromboelastografi är också ett instrument som mäter blodets koagulationsbenägenhet, dock 

mäter analysen andra faktorer som inte är lika känsliga för trombocyter som 

impedansaggregometri. Analysen mäter helblod i citratrör och använder sig av kalciumklorid 

för att inhibera citratets antikoagulationseffekt och kaolin som koagulationsaktiverare. 

Användningsområdet för metoden är att bedöma koagulationsförmågan hos patienter med 

stora traumablödningar. Detta har minskat transfusionsbenägenheten hos en blödande patient i 

och med att en snabb diagnos kan ställas. När analysen startar börjar pinnen i koppen, 

innehållande citratblodet, att rotera. När pinnen fastnar i koaglet kan tid och styrkan för 

koagelbildningen mätas i olika variabler. R-tiden mäter tiden från att analysen startar tills att 

koaglet börjar bildas. K-tiden anger den tid då en viss koagulationsstyrka uppnås. Vinkeln på 

kurvan visas genom Angle som beskriver hastigheten av koagelbildningen. MA är koaglets 

maximala styrka och LY30 visar fibrinolysen det vill säga minskningen av koagelstyrkan [5, 

6].  

    Komplementsystemet och hemostasen verkar vara två helt skilda världar från varandra, 

men det stämmer inte riktigt, snarare tvärtom. Många av komplementsystemets faktorer 
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stärker koagulationsfaktorernas effekt eller leder till ökad aktivering av trombocyter. 

Exempelvis kan C5b, som bildas efter att C5 klyvs till C5a och C5b, förstärka uttrycket av 

tissue factor hos trombocyter som i sin tur leder till ökad aktiveringsyta hos trombocyter. Ett 

annat exempel är att trombocyter kan amplifiera fosforyleringen av C3b vilket förlänger 

livstiden för C3b [7].  

    För att undersöka hur komplementsystemet och koagulationen interagerar med varandra har 

man i denna studie tillsatt komplementhämmare till blodet och analyserat det i två olika 

analysmetoder: tromboelastografi och impedansaggregometri. Detta för att undersöka hur 

koagulationens aktivering påverkas av komplementhämmarna.  

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Studiematerial 

 

Provmaterialet kom från blodgivare (n=38) på Akademiska sjukhuset. Rören som blodet 

samlades i var hirudinrör för impedansaggregometri och citratrör för tromboelastografi. Ingen 

etiskprövning behövdes för denna studie då blodgivarna har gett sitt medgivande och 

avidentifiering av provrören gjordes enligt Akademiska sjukhusets sekretess.  

 

 

Impedansaggregometri 

 

Förspädning av komplementhämmarna 

Fyra hämmare späddes till koncentrationer som var ekvivalenta till koncentrationen av 

målmolekylen i plasma. Eculizumab (5 mg/ml) späddes till koncentrationen 220 µg/ml, C1-
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inhibitorn (50 IU/ml) späddes till koncentrationen 5 IU/ml, OMS721 (10 060 µg/ml) späddes 

slutkoncentrationen 7.3 µg/ml och Compstatin (1 mg/ml) späddes till koncentrationen 22.5 

µg/ml. Alla hämmarna späddes i NaCl (0.9%). 

 

Analys med Multiplate® 

Helblodsprover (n=18) i hirudinrör analyserades med instrumentet Multiplate® analyzer med 

ADP-, ASPI- och RISTO-test (Roche Diagnostics). Testerna innehöll agonisterna 

adenosindifosfat för ADP-test, arachidonsyra för ASPI-test och ristocetin för RISTO-test. 

Instrumentet använder sig av ett automatiskt pipettprogram som har volymerna förinställda 

för pipetten.  

    Till testcellerna (Roche Diagnostics) tillsattes 300 µl NaCl med utspädda hämmare, samt 

300 µl helblod som därefter inkuberades 3 min i 37oC. Efter inkuberingen tillsattes 20 µl 

ADP-reagens och 20 µl ASPI-reagens samt 50 µl RISTO-reagens. Då agonisterna tillsattes 

startades analysen och en kurva visade aggregationen. Analysen avslutades efter 8 min och 

svaret kunde ses som arean under kurvan (AUC). 

 

Tromboelastografi 

 

Prov (n=20) analyserades med instrumentet TEG® 5000 Thrombelastograph® analyzer som 

använder helblod i citratrör. Instrumentet kopplades till en dator med programmet TEG 

analytical.  

    En kopp och pinne (Haemonetics) placerades i instrumentet och 20 µl kalciumklorid 

tillsattes. Hämmarna späddes som ovan, fast denna gång med PBS istället för NaCl, och 

blandades sedan med 1 ml helblod från citratröret. Den enda hämmaren som späddes 

annorlunda var C1-inhibitorn (1 mg/ml) som spädde till koncentrationen 105 µg/ml. Sedan 
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tillsattes 1 ml av helblodet blandat med hämmaren till kaolinröret (Haemonetics), därefter 

sattes 340 µl från kaolinröret till koppen. Blodet började koagulera och analysen startades. 

Efter ungefär 1 timme avslutades analysen och en tvådelad kurva med angivna variabler 

kunde utläsas från datorn.  

 

Statistik 

 

Kurvorna och värden från analyserna processades i datorprogrammet GraphPad Prism 7 där 

boxplot visade medianen, 25-75 percentilen och 5-95 percentilen. Dessutom gjordes staplar 

som visade den totala minskningen för varje hämmare. Ett statiskt test var inte möjligt att 

göras för att se skillnaden mellan hämmarna på grund av för få prover. Förslagsvis kunde ett 

Kruskal Wallis test genomföras, dock behöver testet minst fem prover för att kunde fastslå en 

förändring, vilket inte detta försök har för ASPI- (n=4) och RISTO-testet (n=4) vid analys av 

Eculizumab, C1-inhibitorn och OMS721. 

 

 

RESULTAT 

 

Analysresultat med komplementhämmare från impedansaggregometri 

 

Sammanlagt analyserades fyra olika komplementhämmare, Eculizumab, C1-inhibitorn, 

OMS721 och Compstatin, med tre olika agonister i ADP-, ASPI- och RISTO-test. I det första 

försöket analyserades 13 hirudinrör med helblod med hämmarna Eculizumab, C1-inhibitorn 

och OMS721 som tillsatser, se Figur 1 och Figur 3. I Figur 1 beräknades medianen och 
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visualiserades i boxplot där den undre och övre kvartilen samt de maximala och minimala 

värdena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I andra försöket, se Figur 2 och Figur 4, analyserades 3 hirudinrör med helblod där 

Compstatin tillsattes. Även medianen räknades ut, se Figur 2. Från kurvorna svarades ett 

värde ut i AUC.  

 

 

 

Figur 1 Boxplot med median, 25-75 percentilen och 5-95 percentilen för varje komplementhämmare 

analyserades med Multiplate, helblod i hirudinrör (n=13) användes med agonisterna i tre test, ADP- (n=5, bild 

a), ASPI- (n=4, bild b) och RISTO-test (n=4, bild c).   
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För att undersöka vilken hämmare som gav mest inhibering och minskning av AUC 

beräknades skillnaden mellan ett prov analyserat med agonisten och hämmaren som tillsats 

samt samma prov utan någon hämmare som kan ha påverkat aktiveringen. Se Figur 3 för 

hämmarna Eculizumab, C1-inhibitorn och OMS721 samt Figur 4 för Compstatin.   

Figur 2 Medianen, 25-75 percentilen och 5-95 percentilen mellan prover med Compstatin tillsatt och 

analyserade i Multiplate. Hirudinrör med helblod (n=3) analyserades med tre olika agonisterna ADP-, ASPI- och 

RISTO-test. Punkterna är AUC-värdet för ett analyserat prov med Compstatin tillsatt. 
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Figur 3 Förändring efter tillsats av komplementhämmare jämfört med normalvärdet utan tillsats av hämmare. 

Hirudinrör med helblod (n=13) analyserades på Multiplate med testerna ADP- (n=5, bild a), ASPI- (n=4, bild b) 

och RISTO-test (n=4, bild c). Skillnaden räknades ut genom att ta bort AUC värdet av provet med tillsats av 

hämmare från normalvärdet utan tillsats av hämmare.   

Figur 4 Förändring i AUC efter tillsats av Compstatin. Hirudinrör (n=3) analyserades i Multiplate. Beräknades 

genom att ta bort AUC-värdet av prover med Compstatin som tillsats från AUC-värdet av normalvärdet utan 

tillsats av Compstatin. Tre agonister användes, ADP-, ASPI- och RISTO-test. 
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Analysresultat med komplementhämmare från tromboelastografi 

 

Totalt analyserades 20 citratrör med instrumentet TEG, varav två prover behövde avbrytas 

innan analysen var klar eftersom patientprov kom samtidigt, vilket enligt 

Immunohematologen på Akademiska sjukhuset inte kan analyseras samtidigt som 

forskningsprover. 

    Värden som utläses från kurvorna med bara kaolin som tillsats jämfördes med de kurvor 

som även hade en hämmare tillsatt. Detta ses i Figur 5 för R-tid och Figur 6 för MA. R-tid 

svarades ut som min, medan MA svarades ut som mm. 

  

Figur 5 Förändring i R-tid, då koagulationen startar, mellan prov med bara kaolin som aktivator samt prov med 

hämmare tillsatt och kaolin som aktivator. Citratrör med helblod (n=18) analyserades i TEG där kalcium 

tillsattes och inhiberade citratets effekt. Kaolin användes för att ge tolkningsbara kurvor genom att ge en starkare 

aktivering av koagulationen. R-tiden svarades ut i min. Eculizumab (n=4) ses i bild a, Compstatin (n=5) i bild b, 

OMS721 (n=5) i bild c och C1 inhibitor (n=4) i bild d. 



14 

 

 

 

 

Jämförelse med och utan kaolinaktivering i TEG  

 

I studien undersöktes även kaolinets förmåga att aktivera genom att analysera två prover 

samtidigt, ett med kaolinaktivering och ett utan kaolinaktivering. Kurvorna och värdena 

jämfördes för att se skillnaden och kaolinets effekt på koagulationen, se Figur 7. 

 

  

Figur 6 Förändring i MA, då koagulationen har nått sin maximala styrka, från provets normalvärde med kaolin 

som aktivator samt prov med hämmarna som tillsats och kaolin som aktivator. Citratrör (n=18) analyserades på 

TEG med kalcium som inhibitor av citratets antikoagulerande effekt. Resultatet svarades ut i mm. Eculizumab 

(n=4) ses i bild a, Compstatin (n=5) i bild b, OMS721 (n=5) i bild c och C1 inhibitor (n=4) i bild d. 



15 

 

 

 

 

Jämförelse av venprovtagning respektive provtagningspåse 

 

För att undersöka om provtagningspåsen påverkade resultaten genom att aktivera blodet innan 

analysen, jämfördes ett prov taget genom venprovtagning och ett prov taget från 

provtagningspåsen. Resultaten jämfördes sedan genom att titta på kurvorna och de variabler 

som var relevanta, se Figur 8. 

 

 

Figur 7 Förändring av samma prov (n=2) körda samtidigt. En linje representerar samma prov, varav ena punkten 

(•) var med kaolinaktivering och den andra punkten () utan kaolinaktivering. Båda hade kalcium som 

upphävde citratets antikoagulerande effekt. Variabler som utläses från TEG som var intressanta att kolla på var 

R-tid (a), K-tid (b), Angle (c) och MA (d). 
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Figur 8 Jämförelse mellan venprovtagning (svart) och provtagningspåse (grå). Proverna (n=2) kördes samtidigt 

både med kaolinaktivering (• och •) och utan kaolinaktivering ( och ). Resultatet svarades ut som kurvor och 

variabler som R-tid (a), K-tid (b), Angle (c) och MA (d) kunde läsas ut. 
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DISKUSSION 

 

Denna studie hade som huvudsyfte att undersöka komplementsystemets inverkan på 

koagulationen genom att använda komplementhämmare tillsammans med två olika 

mätmetoder för koagulationsfunktionen, impedansaggregometri och tromboelastografi. I det 

första försöket testades tre olika komplementhämmare, Eculizumab, C1-inhibitorn och 

OMS721, tillsammans med impedansaggregometri. Tre olika agonister, APD, ASPI och 

RISTO, användes för att efterlikna trombocyternas olika aktiveringsvägar. 

Komplementhämmare inkuberades med blodet och efter tillsats av varje agonist testades 

sedan om hämmaren hade inhiberat trombocyternas förmåga att aggregera och i sin tur 

minska agonistens aktiverande effekt. När man jämförde Eculizumab, C1-inhibitorn och 

OMS721 var det C1-inhibitorn som gav mest effekt för alla tre agonisterna. AUC-värdet för 

de prover med tillsats av C1-inhibitorn hade den största spridningen, förutom för ADP-testet. 

Dock är spridningen ingen överraskning då alla människor varierar och har egna 

normalvärden inom analysen [8]. Därför var det viktigt att jämföra det normalvärdet där ingen 

hämmare var tillsatt med det provet som hade en hämmare som kunde inhibera, och inte 

jämföra om AUC-värdet hamnade utanför referensområdet eller inte. Där visades C1-

inhibitorn hade den största effekten på alla tre agonisternas effekt. Eculizumab gav endast 

inhibering på ASPI-testet. 

    En fjärde komplementhämmare, Compstatin, testades på prover från andra blodgivare som 

var oberoende av det första försöket med Eculizumab, C1-inhibitorn och OMS721. Detta på 

grund av en sen leverans av Compstatin. Compstatin var mycket relevant att göra 

undersökningen på eftersom den inhiberar C3-komplexet, vilket är den centralaste delen av 

komplementsystemet. Hämmaren visade stor effekt på alla agonisterna. Dock är det svårt att 

jämföra med dem tre andra hämmarna om Compstatin var den mest effektiva av hämmarna 
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eftersom det inte kördes på samma blodgivare. På grund av brist på resurser, bland annat på 

hirudinrör, kunde inte denna jämförelse göras.  

    En annan del av denna studie var att undersöka om komplementhämmarnas påverkan på 

koagulationen även syns i tromboelastografi. Hämmarna späddes till samma koncentrationer 

som för impedansaggregometri. Skillnaden var bara att de späddes i PBS istället för NaCl 

eftersom det användes kalciumklorid för att upphäva citratets antikoagulerande effekt, vilket 

skulle kunna bli för mycket klorid och möjligtvis störa analysen.  

    De variabler som var intressanta att titta på var R-tiden, för att se om hämmarna hade 

förmåga att försena koagulationen, samt MA, för att se om hämmarna kunde minska 

koagulationsstyrkan. Hämmarna blandades med blodet och analyserades enligt rutin, med 

aktivering av kaolin samt inhibering av citrat från kalcium. Med resultatet kunde man inte 

urskilja någon extrem skillnad från det provet bara kaolin var tillsatt och det provet där 

hämmaren även var tillsatt. Dock kunde detta endast ses visuellt genom att jämföra kurvorna 

från efter tillsatt hämmare, då inget statistiskt test kunde genomföras på grund av för få antal 

prover. Några få av dem analyserade prover gav minskning av R-tiden, dock är det ingen 

visuell skillnad som skulle kunna sägas att det ger en inhibering av koagulationen.  

    Det gjordes även en studie där det undersöktes hur TEG-kurvorna skiljer sig från 

kaolinaktiveringen samt då blodet koagulerade naturligt. Skillnaderna var inte stora, vilket 

endast kunde undersökas visuellt på grund av för få analyserade prover som skulle kunna 

processas i ett statistiskt test. Dock följde kurvorna varandra nästan exakt under analystiden, 

vilket kan anses som att skillnaderna är näst intill obefintliga, vilket väcker frågan: kan 

provtagningen påverka TEG-resultaten? Proverna kommer ifrån blodgivare från Akademiska 

sjukhuset, vid provtagningstillfället används en provtagningspåse där blodet samlas upp från 

blodgivarnålen och resten av provrören tas från denna provtagningspåse. Det skulle kunna 

betyda att blodet kan aktiveras redan där, att det ger en viss ytaktivering från 
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provtagningspåsen. I en studie från Johansson et al. ville de jämföra kaolin och tissue factor 

som aktiverare i tromboelastografi, där de även använde blodgivare. Där diskuterar de även 

ifall provtagningspåsen har en inverkan på resultaten [9]. Därför gjordes även ett försök där 

det jämfördes blod från provtagningspåse och venprovtagning. Inga större skillnader sågs, 

förutom mellan kaolinaktiveringen och aktivering utan kaolin för venprovtagning. Där 

kaolinaktiveringen gav en starkare aktivering, vilket man oftast är ute efter vid en 

tromboelastografianalys. Försöket gjordes dock på två olika individer och kan därför ge 

resultatskillnader som är normalt från individ till individ. Detta har setts vid en 

jämförelsestudie med TEG® och konventionella laboratorieanalyser utförda av Ågren et al. 

då de kunde se en korrelation mellan MA och trombocytantalet [10]. Eftersom 

trombocytantalet varierar från människa till människa kan detta göra det svårt att jämföra 

resultat från två olika individer. En venprovtagning från en blodgivare som även donerade 

blod var inte möjlig att genomföra, men kanske skulle vara avgörande att se om 

provtagningsmetoden har en påverkan på resultatet. Tidigare har det även diskuterats om 

blodet hinner aktiveras vid provtagning då blodet slår mot provrörsväggen, vilket gör det svårt 

att bedöma en hämmande effekt av koagulationsaktiveringen.   

    Det som kan sägas om denna studie är att försöken med impedansaggregometri visade 

tydligare resultat. Man kunde urskilja tydliga skillnader efter att man hade tillsatt hämmarna, 

speciellt C1-inhibitorn och Compstatin där båda hämmarna sänkte AUC-värdet märkbart för 

alla tre agonisterna. Det är känt sedan tidigare att C1-inhibitorn kan hämma blodets 

koagulationsförmåga genom att inhibera koagulationsfaktorerna XIa och XIIa. Scott et al. 

testade en rad olika inhibitorer i plasma som möjligtvis skulle kunna inhibera faktor XIa, 

bland annat använde de C1-inhibitorn som visade sig hämma effekten av faktor XIa [11]. 

    Varför impedansaggregometrin visar bättre resultat än tromboelastografin kan bero på att 

impedansaggregometri är mer specifik på trombocyter än tromboelastografi, som mäter mer 



20 

 

koagulationsfaktorer och kan bedöma koagulationskaskaden. I en studie gjord av Bochsen et 

al. undersökte man effekten av erytrocyter i både tromboelastografi och 

impedansaggregometri. I TEG® inducerade erytrocyter en hypokoagulerande effekt både med 

och utan närvaro av trombocyter. Däremot i Multiplate® förstärkte erytrocyterna 

aggregeringen av trombocyter i analysen [12].  

    I andra studier har man kunnat se ett samband mellan komplement och koagulationen, 

speciellt en samverkan mellan komplement och trombocyter. Ando et al. gjorde försök där de 

kom fram till att C5-9b proteinet hade förmåga att inducera sekretorisk frisättning av 

trombocyter samt att den även ökade bindningen av fibrinogen och von Willebrandfaktorn till 

cellytan [13].  

    I en annan studie gjord av Silasi-Mansat et al. användes schimpansmodeller som injicerades 

med E. coli bakterier och sedan Compstatin för att se om det minskade organskador vid 

sepsis. Det visade sig att komplementhämningen minskade trombocytadhereringen samt 

skyddade mot sepsisinducerad trombocytopeni [14]. 

    Sammanfattningsvis har denna studie kommit fram till att de enda hämmarna som gav en 

synbar inhibering av koagulationen var Compstatin och C1-inhibitorn i 

impedansaggregometri. Ingen skillnad sågs på varken Eculizumab eller OMS721, samt kunde 

ingen inhibering detekteras i tromboelastografin. Viktigt att ta med i beräkningen är att i 

impedansaggregometrin är det inte helt säkert vilken väg som inhiberas, eftersom metoden 

mäter all aggregering, även spontan hämning som leder till aggregering av trombocyter. För 

att kunna bestämma exakt vart aggregeringen sker krävs mer specifika metoder samt en 

eventuell hämning av de olika spontana aggregering. Vidare försök krävs också på 

tromboelastografin, där man möjligtvis skulle kunna utföra provtagning både från 

provtagningspåsen och venprovtagning från samma blodgivare. Detta för att kunna jämföra 

värden som ska vara så lika varandra som möjligt och inte vara individskillnader, då kan man 
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se om provtagningen har en påverkan på tromboelastografivärdena och om det är en giltig 

felkälla.  
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