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Abstract 
Platelets are the smallest cells in the blood. They are formed in the bone-marrow and are 
important for the blood coagulation. Platelet tranfusions are given to patients propyhlactically 
before an operation but also in therapeutical purpose in connection with bleeding. It’s 
importent that the quality controls of the platelet concentrates are reliable. 
ADVIA®60 (Bayer HealthCare) is a fully automated cell counter which uses impedance 
principle to count platelets in blood samples. The purpose of the study was to evaluate this 
new instrument for use in the blood bank of Akademiska Sjukhuset in Uppsala. The 
instrument was bought to be used for quality control of platelet concentrates. 30 samples from 
platelet concentrates, from both apheresis and from buffy coats, were analyzed 10 times each 
on ADVIA®60  and the coefficient of variation (CV) was calculated for each sample. CV 
variated from 0,8 % to 2,9 % which is good considering that according to Bayer HealthCare 
the CV should be < 5 % for thrombocytes on ADVIA®60. The instrument was newly 
calibrated when the study was performed. Platelet count can also be performed by 
immunological or optical principles. 
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Inledning 
Trombocyterna är blodets minsta celler. De 
bildas i benmärgen genom fragmentering 
av megakaryocytens cytoplasma. Totalt 
bildas omkring 1500-3000 trombocyter av 
varje megakaryocyt. Trombocyten 
överlever 9-10 dygn i cirkulationen innan 
den elimineras av fagocyterande celler i 
mjälten och levern. Trombocyten är 
diskusformad med en diameter på ca 2 µm 
och en totalvolym på ca 8 fL. Den diskoida 
formen upprätthålls av mikrotubuli som 
löper innanför plasmamembranet i 
trombocytens ekvatorialplan. Trombocyten 
saknar cellkärna och ribosomer men är i 
övrigt en metaboliskt komplett cell. 
Trombocyterna har ett kanalikulärt system 
som står i direkt förbindelse med 
plasmamembranet, detta är viktigt för 
frisättning av trombocyternas granula.  
Trombocyternas huvudsakliga funktion är 
att förhindra blödning från defekter i 
blodkärlens väggar genom att på platsen 
för skadan bilda aggregat, så kallad primär 
hemostas. De granula som finns i 
trombocyten innehåller ett flertal proteiner 
som frisätts vid trombocytaktiveringen och 
som är nödvändiga för den primära 
hemostasen. De viktigaste proteinerna är 
von Willebrands-faktorn, fibrinogen, 
fibronektin, trombosporin, faktor V, 
”platelet derived growth factor” (PDGF) 
och histidinrikt glykoprotein. De fyra 
första utgör en grupp som kallas ”contact-
promoting proteins” vars uppgift är att 
interagera med receptorer på trombocytens 
yta och med subendoteliala strukturer för 
att initiera trombocytens adhesion. 
När trombocyten aktiveras flyttas många 
viktiga receptorer till dess yta, däribland 
glykoprotein (GP) IIb-IIIa, GPIb-IX-V och 
P-selektin. Receptorerna har stor betydelse 
för trombocytens funktion. Det protein 
som det finns mest av på trombocytytan är 
GPIIb-IIIa som binder flera olika ligander; 
fibrinogen, von Willebrand-faktorn, 
fibronektin och vitronektin. Bindningen av 
fibrinogen till receptorn är en förutsättning 
för trombocytaggregation medan 
bindningen av von Willebrand-faktorn 

krävs för adhesion till endoteliala 
strukturer vid det skadade området. Andra 
viktiga receptorer är de för till exempel 
kollagen, trombin, ADP och serotonin. 
Bindning av kollagen till receptorn utlöser 
den primära hemostasen och leder till 
frisättning av bland annat ADP som binds 
till ADP-receptorn och stimulerar 
aggregationen. Trombocytaktiveringen 
involverar flera system och intracellulära 
kalciumjonflöden är av stor betydelse. I 
ostimulerade trombocyter är kalcium-
jonkoncentrationen i cytoplasman ca 0,1 
µmol/L, vid maximal stimulering stiger 
den mellan 1 och 5 µmol/L. Kalcium-
jonerna kommer från det kanalikulära 
systemet (”dense tubular system”) och från 
ökat inflöde av kalciumjoner över 
plasmamembranet. Kalciumsignalen leder 
till nedbrytning av fosfatidylinositol vilket 
är av stor betydelse för trombocyternas 
aktivering.  
Sammanfattning av de reaktioner som sker 
i den enskilda trombocyten vid primär 
hemostas; Trombocyten stimuleras av till 
exempel trombin eller kollagen, vilket 
leder till att fosfolipas A2 eller fosfolipas C 
frisätter arakidonsyra, fosfoinositoler och 
diacylglyceroler från cellmembranet. Detta 
får som följd en kaskad av ofullständigt 
kända reaktioner. Arakidonsyran 
omvandlas till PGH2, varifrån tromboxan 
A2 bildas. Tromboxanet mobiliserar 
kalciumjoner från cytoplasman vilket leder 
till exocytos av trombocytens granula, 
vilka bland annat innehåller ADP och 
fibrinogen.  Frisatt ADP ”rekryterar” andra 
trombocyter och inducerar frisättning av 
granula. Koncentrationen av ”contact-
promoting proteins” stiger lokalt vilket 
gynnar aggregationen. 
Trombocyterna påverkar också aktiv-
eringen av de humorala koagulations-
faktorerna (”koagulationskaskaden”). [4] 
 
Trombocyttransfusion ges i profylaktiskt 
syfte till patienter med lågt antal 
trombocyter inför operationer och andra 
ingrepp, men även i terapeutiskt syfte vid 
allvarlig blödning eller om trombocyt-
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antalet sjunker under 50 x 109 /L. [6, 10] 
Framställning av trombocytkoncentrat kan 
ske på två principiellt olika sätt; aferes och 
poolning av buffy coats. 
   Vid aferes tappas helblod från en 
godkänd blodgivare med aferesapparatur 
och slutet engångskit. I instrumentet sker 
en separation av blodkomponenterna med 
hjälp av en centrifug. Trombocyterna skiljs 
från övriga blodkomponenter och går till 
en uppsamlingspåse. Erytrocyter och större 
delen av plasman går tillbaka till givaren. 
Vanligtvis lämnas två ”doser” trombocyter 
per tappningstillfälle. En dos innehåller ca 
320 x 109 trombocyter. 
Om en patient kräver HLA-matchade 
trombocyter framställs dessa med aferes-
teknik från utvald givare. [8] 
   Trombocytkoncentrat kan även fram-
ställas genom poolning av fem buffy coat-
påsar (lättcellskoncentrat). Buffy coat från 
ett slutet blodpåsesystem används. 
Blodgivarna får inte ha intagit några 
läkemedel som innehåller NSAID (non 
steroid anti inflammatory drug), till 
exempel magnecyl, en vecka före 
blodgivningen eftersom det stör koa-
gulationen. Blodtappningen ska ha tagit 
högst 12 minuter och helblodet ska före 
centrifugering ha förvarats under minst 2 
timmar vid ca 20 oC på kylplatta. Efter 
centrifugering och press av blodpåsarna, 
där plasma och röda blodkroppar separeras 
till varsin ny påse, ska buffy coat-påsarna 
ha vilat vid 20-24 oC i minst 2 timmar, 
dock högst 24 timmar, innan pooling kan 
genomföras [4]. Fem buffy coat påsar av 
samma ABO grupp svetsas med sterilsvets 
på ett OrbiSac®Enhanced BC Set 
(GAMBRO). RhD positiva och RhD 
negativa koncentrat kan poolas ihop men 
slutprodukten måste då märkas som RhD 
positiv. En påse näringslösning för 
trombocyter, T-sol (Baxter), svetsas även 
den till OrbiSac®-setet. Setet monteras i 
ORBISAC-centrifugen i vilken de fem 
lättcellskoncentraten blandas i en 
ringformad poolningspåse och centri-
fugeras varpå trombocyterna skiljs från 
övriga komponenter och samlas i en 

uppsamlingspåse via ett leukocytfilter som 
ingår i setet. 
   Alla trombocytkomponenter strålas med 
en stråldos av minst 25 Gy. [9] Detta för 
att undvika risk för att lymfocyter i 
blodkomponenterna ger upphov till ”graft-
versus-host”-reaktion (GvH) hos blod-
mottagare med starkt nedsatt eller 
outvecklat immunförsvar, samt hos 
mottagare där risk föreligger att mot-
tagarens immunförsvar inte märker att 
givarens lymfocyter är ”främmande”. 
Bestrålningsutrustningen innehåller en 
strålkälla som avger gammastrålning 
(Cesium 137). Trombocyternas hållbar-
hetstid påverkas inte av strålningen. [7] 
 
Trombocytenheterna ska förvaras under 
kontinuerlig vaggning vid 20-24 oC. De 
kan förvaras upp till fem dagar från 
tappningsdagen. Om prov för blododling, 
som tagits senast dag fyra, har visat sig 
vara negativt kan förvaringstiden förlängas 
till sju dagar. Förvaringspåsarna ska vara 
permeabla för gaser för att göra syre 
tillgängligt för trombocyterna och 
samtidigt kunna släppa ut koldioxid. 
Mängden syrgas som krävs är beroende av 
antalet trombocyter i enheten. pH hos 
enheten bör hållas mellan 6,8 och 7,4.  
Varje dag kontrolleras swirling på alla 
trombocytenheter. Swirling är ett ljus-
brytningsfenomen som uppstår på grund av 
de levande trombocyternas diskoida form. 
De trombocytenheter som inte har 
tillfredställande swirling tas ur lager.  
   Bestämning av trombocytinnehållet är 
viktigt för att bekräfta att innehållet i 
trombocytenheterna motsvarar minimi-
nivåerna enligt nationella och inter-
nationella riktlinjer. [6] Enligt Council of 
Europe ska 75 % av trombocytenheterna 
innehålla mer än 200 x 109 trombocyter 
per enhet, Akademiska sjukhuset i Uppsala 
har själva satt kravet att 75 % av enheterna 
ska innehålla minst 300 x 109 trombocyter 
per enhet.  Efter leukocytreducering (LRS 
- leukocytbefriande system, eller filtrering) 
ska trombocytenheterna innehålla mindre 
än 1 x 106 leukocyter per enhet. Vikt samt 
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antal trombocyter och leukocyter 
kontrolleras regelbundet på minst 1 % av 
framställda enheter. [4] 
   Räkning av trombocyter kan ske på flera 
principiellt olika sätt. Ett av dem är att 
använda sig av impedansmätning. Vid 
impedansmätning sugs provet igenom en 
kapilläröppning över vilken en spänning är 
lagd. Cellerna fungerar som isolatorer och 
orsakar ett elektriskt motstånd när de 
passerar kapilläröppningen. Motståndet 
omvandlas till en elektrisk puls som är 
proportionell mot cellens storlek. Gränser 
för vilka storlekar som räknas som vilken 
celltyp är inprogrammerade i instrumentet. 
    
Studien syftade till att utvärdera 
precisionen på Blodcentralens nyinköpta 
cellräknare, ADVIA®60 (Bayer 
HealthCare), som ska användas vid 
kvalitetskontroll av trombocytkoncentrat. 
Blodcentralen vid Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala är den första blodcentralen i 
Sverige som börjar använda ADVIA®60. 
Användningsområdet är främst små 
laboratorier på exempelvis vårdcentraler. 
ADVIA®60 är tillverkad för att analysera 
helblod precis som alla andra 
automatiserade cellräknare på marknaden. 
Till skillnad från de andra klarar 
ADVIA®60 av att räkna mycket höga 
koncentrationer av trombocyter - upp till 
5000x109 /L [1] - att jämföra med 
1000x109 /L hos de flesta andra instrument 
i klassen. Eftersom trombocytantalet i 
trombocytkoncentraten oftast överstiger 
1000x109 /L måste de på andra instrument 
spädas, något som ger en osäkerhetsfaktor. 
 
 
Metod och material  
Vid undersökningen användes 30 prover 
från tromocytkoncentrat, varav 12 från 
afersesframställt trombocytkoncentrat och 
18 från buffy-coat. Påsen vändes cirka tio 
gånger i handen för att blanda innehållet 
varpå prov togs sterilt via en särskild 
provtagningsport på påsen till ett EDTA 
K2-rör med lila kork. Alla prover 
blandades noga och analyserades sedan 10 

gånger i rad på ADVIA®60. Mellan varje 
analys blandades provet genom vändning 
några gånger. Alla prover behandlades 
lika. Bayers höga och låga kontroller för 
ADVIA®60 användes för kontroll av 
instrumentet. 
   ADVIA®60 använder sig av impedans-
mätning som mätprincip för att räkna 
antalet trombocyter i ett prov. Metoden är 
baserad på variationer i den impedans som 
genereras när cellerna passerar genom en 
kalibrerad mikroöppning. Provet späds i 
apparaten ut i ett elektrolytiskt, ledande 
spädningsmedel vars konduktivitet skiljer 
sig från blodcellernas, som inte är ledande. 
Det utspädda provet dras genom den 
kalibrerade mikroöppningen med vakuum-
kraft. På var sida om öppningen är två 
elektroder placerade och elektrisk ström 
passerar kontinuerligt över mikro-
öppningen, mellan elektroderna. När 
cellerna passerar genom öppningen ökar 
det elektriska motståndet (impedansen) 
mellan elektroderna.  
 
Ohms lag : U = R x I   
U = Spänning, I = Strömstyrka, R = 
Resistans (impedans) 
Om I är konstant, och R ökar när en cell 
passerar så ökar U proportionellt mot 
cellens storlek. 

 
 
Figur 1. Mätkammare och detektionskrets vid 
impedansmätning på ADVIA® 60  1. Spänning  2. 
Puls  3. Tid  4. Elektroder  5. Vakuum  6. Lösning 
som ska analyseras 
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Eftersom de genererade impulserna har 
mycket låg spänning finns i instrumentet 
en förstärkningskrets som underlättar för 
det elektriska systemet att analysera 
spänningstopparna samt att eliminera 
bakgrundsbrus. [1] 
 
Resultat 
Totalt utfördes 300 analyser av 
trombocytantalet på 30 olika prover från 
trombocytkoncentrat. Antalet trombocyter 
varierade mellan 954 – 2538 x 109 /L med 
ett medel på 1586 x 109 /L. CV 
(variationskoefficienten: 
standardavvikelsen / medelvärdet x 100) 
varierade mellan 0,8 % och 2,9 % och 
medelvärdet av de 30 olika CV som 
räknades fram blev 1,6 %. 
 
Diskussion 
The Council of Europe har höga kvalitets-
krav på trombocytenheterna som ska till 
patient. [4]  Det är därför viktigt att blod-
bankernas kvalitetskontroll är exakt och 
konsekvent. 
   Tanken med studien var från början var 
att jämföra ADVIA®60 med Cell-
Dyn®4000 som kan räkna antalet 
trombocyter med hjälp av en specifik 
antikropp. Tyvärr fanns dock inga reagens 
eller antikroppar till denna immunologiska 
analys att tillgå vid analystillfället varför 
en precisions-studie på enbart ADVIA®60  
utfördes istället.  
 
Enligt operatörhandboken till ADVIA®60 
bör variationskoefficienten för ett färskt 
patientprov som analyserats 5-10 gånger 
ligga på < 5 % för trombocyter. [1] Högsta 
värdet på CV i undersökningen hamnade 
på 2,9 % vilket är klart under hur mycket 
Bayer HealthCare anser att instrumentet 
får avvika. Tilliten till det låga CV:t är 
endast säker för  trombocytvärden mellan 
954 - 2538 x109 /L eftersom studiens 
resultat ligger i detta intervall och den 
statistiska beräkningen grundar sig på 
dessa värden. 
 

Instrumentet var när analyserna utfördes 
nykalibrerat. Instrumentet ska kalibreras 
minst en gång per år men hur CV ser ut 
precis innan kalibrering ska utföras säger 
inte undersökningen någonting om. Detta 
är något som skulle vara intressant att 
undersöka för att se hur stabilt instrumentet 
fungerar under längre tid. För tillfället 
finns dock inte tid till denna typ av studie. 
 
Som tidigare nämnts finns flera pricipiellt 
olika metoder att räkna trombocyter på. Ett 
exempel är immunologisk räkning. Vid 
immunologisk räkning används en FITC 
(fluorescein isothiocyanate)-märkt mono-
klonal antikropp, riktad mot GPIIIa – ett 
ytprotein som är specifikt för trombocyten. 
[2] Fördelen med den immunologiska 
metoden är att alla trombocyter räknas 
med, även de onaturligt stora eller små 
som lätt missas vid impedansmätning. 
Precisionen vid immunologisk räkning är 
mycket hög. [2, 10] 
   Både impedans- och optisk mätning är 
begränsad då trombocytantalet beräknas 
efter storlek. Fragment från röda eller vita 
blodkroppar, immunkomplex och ibland 
till och med bakterier kan felaktigt räknas 
som trombocyter. 
   Vid jämförelse mellan immunologisk, 
optisk och impedans mätning har det visat 
sig att både optisk och immunologisk 
mätning ger bättre korrelation med 
flödescytometri än impedansmätning. [3] 
 
Studiens resultat kan inte säga något om 
ADVIA®60:s korrelation till apparater med 
samma, eller annan mätprincip - något som 
borde undersökas vidare, men visar på en 
precision som är mycket bra. 
 
Acknowledgment 
Jag skulle vilja tacka personalen på 
Blodcentralen på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala för allt arbete de lagt ner på att 
lära mig det jag behövt kunna för att 
genomföra studien. 
 
 
 
 



 7

Referenser 
 
[1] ADVIA® 60 Hematology System 
Operatörhandbok Modell för förslutna 
provrör, 2003. Bayer HealthCare LLC. 
 
[2] Automated CD61 immunoplatelet 
analysis of trombocytopenic samples, D. 
Kunz, W.S. Kunz, C.S. Scott, A.M. 
Gressner, 2001, British Journal of 
Heamatology. 112, 584-592. 
 
[3] Evaluation of a CD61 MoAb method 
for enumeration of platelets in 
thrombocytopenic patients and its impact 
on the transfusion decision-making 
process, J.L. Arroyo, M.A. García-
Marcos, A López, P. Menéndez, M.D. 
Tabernero, L.I Sánchez-Abarca, C. 
Avila-Zarza, J.F. San Miguel, A. Orfao, 
2001. Transfusion. 41, 1212-1216. 
 
[4] Guide to preparation, use and quality 
assurance of bloodcomponents, 5th edition. 
Council of Europe publishing. Jan 1999. 
 
[5] Laurells Klinisk kemi i praktisk 
medicin, åttonde upplagan, 2003. 
 
[6] Standardisation of platelet counting 
accuracy in blood banks by reference to an 
automated immunoplatelet procedure: 
comparative evaluations of Cell-Dyn 
CD4000 impedance and optical counts, B. 
Johanesson, T. Haugen, C.S. Scott, 2001. 
Transfusion and apheresis science. 25, 93-
106. 
 
[7] The influence of irradiation on stored 
platelets, G. Moroff, V.M. George, A.M. 
Siegl, N.L. Luban, 1986. Transfusion. 26, 
453-456. 
 
[8] The preparation and storage of platelets 
from buffy coat, L. Eriksson, 1996. 
Uppsala Universitet. 
 
 
 

[9] Transfusion-associated graft-versus-
host disease guidline on gamma irradiation 
of bloodcomponents (Review), E.P Landi, 
J.S. de Oliveira, 1999. Revista da 
Associacao Medica Brasileira. 45, 261-
272. 
 
[10] Validation of platelet count in platelet 
concentrates using the Cell-Dyn® 
impedance and ImmunoPlt™ method, L. 
Höjerdal, 2002. Uppsala Universitet. 
 
 
 
 
 


	EVALUATION OF THE ADVIA(60  
	ON HIGH VALUE PLATELETS 
	Lisa H. Ekbom 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Handledare: Folke Knutsson 
	Abstract 
	 
	 
	 
	 
	Keywords 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Inledning 
	Metod och material  
	 
	Resultat 
	The Council of Europe har höga kvalitets-krav på trombocytenheterna som ska till patient. [4]  Det är därför viktigt att blod-bankernas kvalitetskontroll är exakt och konsekvent. 

	Acknowledgment 
	 
	Referenser 
	 
	[10] Validation of platelet count in platelet concentrates using the Cell-Dyn® impedance and ImmunoPlt™ method, L. Höjerdal, 2002. Uppsala Universitet. 


