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1. Abstract

Background 
There are few studies investigating how pathogen reduction technologies (PRTs) affect the 
platelet (PLT) aggregation of stored platelet concentrates (PCs). Apheresis PLTs and buffy 
coat  PLTs (BCPs) are used as equally effective treatments when PLT transfusions are 
needed. However, there may be differences in PLT function among the products. In this 
study we used impedans aggregometry (Multiplate®  ) to evaluate platelet function.  

Study design and methods 
Apheresis PCs from three healthy PLT donors were divided into three equal parts. One 
part  was  kept  untreated,  one  part  underwent  PRT  using  amotosalen  and  UVA light 
(Intercept  Blood  System®)  and  one  part  was  irradiated.  Analyses of  the  PCs  were 
performed  on  day  1,  3,  5  and  7.  Comparisons  of  five  apheresis  PCs  and  five  BCP 
concentrates on day 1 and 5 was performed. PLT function was evaluated with impedance 
aggregometry (Multiplate®). 

Results 
Most  values  received  from  the  validation  were  within the  reference  intervals.  The 
aggregation decreased during storage time both for apheresis and buffy coat PCs. The 
variability was greater for apheresis PCs than for BCPs. BCPs had inferior aggregation 
day 1 compared to apheresis PCs. PRT treated apheresis PCs had inferior aggregation 
compared to irradiated and untreated PCs when activated with collagen.

Conclusions 
Multiplate® may be useful to evaluate aggregation variability in PCs and seems to be a 
suitable device for analysing PLT function and storage leisons  in vitro.  More research is 
needed  to  determine  whether  the  inferior  PRT-treated  PCs  aggregation  is  statistical 
significant and if it is of clinical importance. 



2. Populärvetenskaplig sammanfattning

Bakgrund
Blodplättskoncentrat kan behövas för behandling av patienter som av olika anledningar 
har brist på blodplättar eller har blodplättar som fungerar dåligt. Ett sätt att bedöma om 
blodplättarna fungerar bra är genom att undersöka hur bra de är på att klumpa ihop sig. Vi  
har gjort en tvådelad undersökning på blodplättskoncentrat.

Material och metoder
Vi  har  undersökt  blodplättars  förmåga att  klumpa ihop sig  med en maskin som kallas 
Multiplate®.  I  den  första  delen  undersökte  vi  blodplättskoncentrat  som  fanns  i 
transfusionslagret på Akademiska sjukhuset. Vi jämförde hur bra blodplättarna var på att 
klumpa ihop  sig  efter  1  och 5  dagars  lagringstid.  Prover  togs  från  två  olika  typer  av 
koncentrat där den ena typen kommer från endast en blodplättsgivare medan den andra 
var  en  blandning  av  blodplättar  från  åtta  blodgivare.  I  den  andra  delen  av  projektet 
samlade vi blodplättar från tre givare. Varje blodplättskoncentrat delades i tre delar där den 
första  behandlades  för  att  hämma  bakterier  och  virus,  den  andra  bestrålades  för  att 
hämma vita  blodkroppar  och den  tredje  lämnades  orörd.  Efter  1,  3,  5,  och  7  dagars 
lagringstid undersökte vi hur bra blodplättarna var på att klumpa ihop sig.

Resultat
Blodplättarnas förmåga att klumpa ihop sig minskade ju längre tid de hade lagrats oavsett  
hur de var framställda eller behandlade. De koncentrat som hade framställts från en enda 
givare varierade mer i sin förmåga att klumpa ihop sig jämfört med de koncentrat som 
innehöll blodplättar från flera givare. Däremot hade dessa lägre förmåga att klumpa ihop 
sig efter en lagringsdag jämfört med koncentrat som innehöll blodplättar från en givare. 
Studien  visade  även  att  blodplättarna  från  koncentraten  som hade  behandlats  för  att  
hämma bakterier och virus hade lägre förmåga att klumpa ihop sig jämfört med de andra 
koncentraten.

Slutsats
Studien  visar  att  det  med  Multiplate® verkar  möjligt  att  mäta  minskad  förmåga  hos 
blodplättar att klumpa ihop sig ju längre de lagras, dvs upptäcka storage lesions. Detta kan 
tyda  på  att  det  finns  potential  för  användning  av  metoden  för  rutinkontroll  av 
blodplättskoncentrat på Akademiska sjukhuset. Den större spridningen av mätvärden för 
koncentrat framställda från en givare jämfört med de koncentrat som innehöll blodplättar 
från flera givare kan förklaras av att det finns en stor interindividuell skillnad i förmåga att  
klumpa ihop sig för trombocyter men att denna skillnad utjämnas om blodplättar från flera 
personer  blandas.  Det  är  oklart  varför  blodplättskoncentraten  som  behandlats  för  att 
inaktivera bakterier och virus hade lägre förmåga att klumpa ihop sig. För att ta reda på 
detta behövs mer forskning.  



3. Bakgrund

Inom transfusionsmedicin används trombocytkoncentrat som framställts på två olika sätt; 
den  ena  genom  aferesteknik  och  den  andra  av  buffy  coat  (BC-trombocyter).  Att  ett 
trombocytkoncentrat är framställt med aferesteknik innebär att koncentratet kommer från 
en trombocytgivare, dvs trombocyter sorteras ut ur blodet från en person och koncentreras 
i en påse med hjälp av en aferesmaskin. Fördelen med aferestrombocyter är att de kan 
typas  och  matchas  med en  patient  som har  utvecklat  HLA-antikroppar.  Detta  medför 
fördelar som att koncentratet får en längre och bättre effekt och att bieffekterna minimeras. 
BC-trombocyter  framställs  ur  helblodsenheter  från  flera  blodgivare.  Blodenheterna 
centrifugeras och delas upp i erytrocyter, plasma och det lager som innehåller trombocyter, 
buffy coat. Buffy coat från flera helblodsenheter sätts ihop till en enhet, dvs trombocyterna 
poolas. Koncentrationen av trombocyter anpassas så att den blir ungefär lika i alla aferes- 
och  BC-koncentrat.  Alla  koncentrat  är  leukocytbefriade  och  innehåller  någon  form  av 
additivlösning.  De  flesta  koncentrat  behandlas  med patogeninaktiverade  metoder  eller 
bestrålas  med  gammastrålning.  De  två  produkterna,  aferestrombocyter  och  BC-
trombocyter, används som likvärdiga produkter inom transfusionsmedicinen.1 

Swirling (änglahårsfenomen) är den metod som i  dagsläget används för att  kontrollera 
kvalitén på trombocytkoncentrat. Metoden bygger på att koncentraten försiktigt omskakas 
och skiftningar i  koncentraten observeras samt bedöms. Dessa skiftningar uppkommer 
pga att trombocyterna har en diskoid form och reflekterar ljus på ett särskilt sätt när de har 
bra kvalitet. Ju hörge grad av swirling desto bättre trombocytfunktion. Denna metod är ett  
grovt  mått  på  trombocytfunktionen.  Trombocytkoncentraten  sparas  i  sju  dagar  i 
rumstemperatur i  vaggor som hela tiden blandar påsarna. Ett  koncentrat med en dags 
lagringstid bedöms fungera lika bra som ett koncentrat som lagrats sju dagar, om de båda 
har swirling av liknande grad, men de färskaste trombocytkoncentraten används först för 
transfusion till  patienter.  Det  är av största vikt  att  trombocytkoncentraten håller  så hög 
kvalitet som möjligt då det oftast är mycket svårt sjuka patienter med trombocytopeni och 
blödningsbenägenhet  som  transfunderas.  Det  finns  andra  metoder  än  swirling  för  att 
bedöma  trombocytkvalitén  och  den  primära  hemostasen,  bland  annat  PFA-100  och 
blödningstid enligt Ivy, men dessa används inte i daglig praxis på blodcentraler.2 Tidigare 
studier med olika metoder  har  visat  att  trombocytaktiverbarheten  in  vitro  minskar  med 
lagringstiden,  dvs  minskar  trombocyternas  effektivitet  med  lagringstiden  vid  in  vitro-
analyser.  Detta  kallas  storage lesions och  innebär  att  trombocyterna får  skador  under 
lagringstiden som minskar deras förmåga att aggregera. Bland annat visade Beck KH3 på 
en nedgång i trombocytaggregationen med lagringstiden för både agonisterna kollagen 
och ADP med hjälp av PFA-100. 

Det  kan  dock  behövas  ett  snabbt  och  enkelt  komplement  till  dessa  metoder  för  att 
kontrollera  kvalitén  på trombocytkoncentrat  och som kan användas  i  klinisk  praxis  på 
blodcentraler. Impedans-aggregometri kan vara ett alternativ. Aggregation visar på en viss 
del av trombocyternas funktion men kan ej översättas direkt till trombocytens kvalitét och 
funktion då flera faktorer spelar in. Impedans-aggregometri (Multiplate®) har utvecklats för 
att mäta trombocytaggregationen i helblodprov antikoagulerade med hirudin. Med vissa 
korrigeringar  i  metoden kan även  trombocytkoncentrat  analyseras.  Analysen sker  i  en 
kyvett med elektroder där trombocyterna aktiveras bland annat med hjälp av agonisterna 
adenosindifosfat  (ADP),  kollagen  (COL)  eller  Thrombin  Receptor  Activating  Peptide-6 
(TRAP-6). När trombocyterna aktiveras aggregerar de på elektroderna och impedansen i 
elektroderna  ökar.  Impedansförändringen  mäts  och  uttrycks  i  en  kurva  som  arbiträra 
Aggregation Units (AU) och ställs upp mot tiden i ett diagram. Arean under kurvan (AUC) 



är den viktigaste parametern som mäts4. De tre agonisterna ADP, COL och TRAP aktiverar 
trombocyter genom olika receptorer. ADP verkar genom P2Y-receptorer. Kollagen verkar 
genom GpVI, GpIb och αIIbβ3 integrin indirekt via vWF samt indirekt via TXA2-receptorn 
genom att aktivera arachoidonsyravägen. TRAP-6 verkar genom PAR-receptorer. På detta 
sätt  kan man få  en uppfattning av funktionen hos olika aktiveringsvägar.  Metoden har 
hittills  bland  annat  använts  för  att  bedöma  trombocytfunktionen  hos  patienter  som 
behandlas  med  trombocythämmande  läkemedel  som acetylsalicylsyra,  clopidogrel  och 
GpIIb/IIIa-antagonister.  Trombocyterna  hos  patienter  som  behandlas  med  dessa 
läkemedel har en nedsatt förmåga att aktiveras och aggregera, dvs dessa läkemedel ger 
en funktionsnedsättning i den primära hemostasen. Impedans-aggregometri (Multiplate®) 
har fördelen att agonist för analysen kan väljas utifrån frågeställning. Dokumentationen för 
analys  av  storage  lesions hos  trombocytkoncentrat  med  impedans-aggregometri  är 
svagare än den är för andra metoder och därför behöver fler studier göras för att utvärdera 
metoden.

Det  finns  ett  flertal  olika  metoder  för  patogeninaktivering.  På  Akademiska  sjukhuset 
används framför allt amotosalen och UVA-ljus för patogeninaktivering. Ostrowski SR et al 5 
kunde med impedans-aggregometri påvisa att aggregationen minskar hos BC-trombocyter 
efter behandling med Mirasol PRT treatment (CaridianBCT Biotechnologies). Ytterligare en 
studie av Picker Sm et al6 jämförde bland annat aggregationen hos aferestrombocyter som 
var patogenreducerande med obehandlade aferestrombocyter. De såg förutom en sänkt 
aggregation även en uppreglering av oxidativa vägar  hos trombocyterna.  Båda de två 
sistnämnda  studierna  är  gjorda  på  trombocytkoncentrat  behandlade  med  en 
patogenreducerande teknik som bygger på riboflavin och ultraviolett ljus. 

Ännu finns endast ett fåtal studier som visar på hur den patogenreducerande metoden 
med  amotosalen  och  UVA-ljus  påverkar  trombocytaggregationen  hos  BC-  och 
aferestrombocytkoncentrat.  I  en studie av Picker et  al7 har man tittat  på skillnaden för 
bland annat  aggregation  enligt  Born hos aferestrombocyter  behandlade med två  olika 
patogeninaktiverande metoder, med amotosalen respektive riboflavin, och jämfört med helt 
obehandlade trombocyter. De kunde inte påvisa någon skillnad i aggregation till skillnad 
mot  studierna  ovan.  Hescler  B  et  al8 kunde  inte  heller  påvisa  någon  skillnad  i 
aggregationen  mellan  obehandlade  BC-koncentrat  och  BC-koncentrat 
patogeninaktiverade  med  amotosalen.  Således  ger  den  befintliga  dokumentationen 
motstridiga  resultat  och  är  bristfällig.  Fler  studier  behövs  för  att  utreda  hur 
patogeninaktivering med amotosalen och UVA-ljus påverkar trombocyter. I dagsläget finns 
det  inte  några  studier  som  med  impedans-aggregometri  jämfört  aggregationen  för 
obehandlade aferestrombocytkoncentrat med aferestrombocytkoncentrat behandlade med 
gammastrålning eller amotosalen och UVA-ljus, där alla tre delar är från samma givare. 

3.1 Syfte
Valideringarna syftar till att kontrollera att Multiplate® impedans-aggregometri fungerar på 
laboratoriet på Blodcentralen på Akademiska sjukhuset.

Detta  projekt  avser  att  värdera  om  och  hur  trombocytaktiverbarheten  hos 
rutinkomponenter på Blodcentralen på Akademiska sjukhuset förändras över tid och om 
detta kan mätas med impedans-aggregometri. Studiens syfte är även att se om det finns 
skillander mellan aferes- och BC-koncentrat avseende aggregation samt att se om och hur 
behandlingen av koncentraten påverkar trombocyternas aktiverbarhet. 



    3.2 Hypoteser
1. Impedans-aggregometri  (Multiplate®) fungerar  för  att  påvisa  aggregation  av 

trombocyter i helblodprov på Akademiska sjukhuset.
2. Trombocytaggregationen  för  trombocytkoncentrat  på  Akademiska  sjukhuset 

minskar med lagringstiden vilket kan påvisas med impedans-aggregometri. 
3. Aggregationen skiljer sig inte för buffy coat trombocyter och aferestrombocyter. 
4. Patogeninaktiverade  trombocytkoncentrat  från  afereser  har  inte  sämre 

trombocytaggregation än gammabestrålade trombocytkoncentrat från afereser. 
5. Patogeninaktiverade trombocytkoncentrat har lika bra funktion som obehandlade 

trombocytkoncentrat. 

4. Material och metoder

4.1 Plasma
Vid två tillfällen togs helblodprov med hirudinrör från två kvinnor och fyra män med blodgrupp A 
RhD+. Rören centrifugerades två gånger i 3000 rpm i 5 minuter. Därefter pipetterades plasman till 
en pool som centrifugerades i 3000 rpm i  5 min för att sedan snabbt hällas över till  en större 
behållare. Plasman portionerades därefter i eppendorfrör om 1 ml och frystes in i -18 C°. Inför 
varje analysdag tinades tillräcklig mängd plasma för analyserna.

4.2 Preparation av helblodprov och trombocytkoncentrat

4.2.1 Valideringar
Helblodprov togs  i  hirudinrör  från friska,  läkemedelsfria  blodgivare.  Blodgivarna hade ej  intagit 
NSAID, ASA eller andra trombocythämmande läkemedel inom sju dagar före provtagning. Prov 
togs från 13 män och 10 kvinnor.

4.2.2 Lagertrombocyter
Alla  lagertrombocytkoncentrat  hade blodgrupp  A RhD+ eller  0  RhD-.  Alla  trombocytkoncentrat 
innehöll  additivlösningen SSP+ och var leukocytreducerade. Plasmakoncentrationen låg på 32-
47%. BC-trombocyterna var en pool från 8 blodgivare uppdelat på två enheter. Afereserna utfördes 
med Trima Accel och var av dubbeldostyp med en minimivikt på 240 gram. Totalt analyserades 20 
trombocytkoncentrat, varav 10 BC- och 10 afereskoncentrat. Alla prover togs från olika koncentrat.

4.2.3 Trippeltrombocytafereser
Tre afereser med större volym än vad som är rutin utfördes på tre olika friska,  läkemedelsfria 
trombocytgivare. Varje koncentrat delades i tre lika delar.  Alla afereser innehöll additivlösningen 
SSP+ och var leukocytreducerade. Plasmakoncentrationen låg på 32-47%. Afereserna utfördes 
med Trima Accel och var av trippeldostyp med en nettoviktvolym på ca 780 ml, ca 260 ml/del. 
Aferes nr 1 innehöll  0,6 WBC/mikroliter och 1429x109 trombocyter/L.  Aferes nr  2 innehöll   0,8 
WBC/mikroliter  och  1089x109 trombocyter/L.   Aferes  nr  3  innehöll   0,4  WBC/mikroliter  och 
1073x109 trombocyter/L.

4.3 Behandlingar av trombocytkoncentrat
Lagertrombocyterna patogeninaktiverades med amotosalen  och UVA-ljus  enligt  Intercept  blood 
system®. En  del  från  trippelafereserna  bestrålades  med  gammastrålning  25  Gy,  en  del 
patogeninaktiverades med amotosalen och UVA-ljus enligt Intercept blood system® och den sista 
delen från varje koncentrat lämnades obehandlad.

4.4 Provtagning och lagring av trombocytkoncentrat
Helblodproverna  togs  enligt  ordinär  venprovtaning.  Trombocytkoncentraten  förvarades  i 
rumstemperatur i vaggor. Swirling kontrollerades innan varje provtagningstillfälle. Efter blandning 



av trombocytkoncentraten togs prover med sterilteknik med sterilsvetsning i antikoagulantionsfria 
rör. Trombocytkoncentratpåsarna vägdes innan och efter provtagning. 

4.5 Laboratoriemetod
Trombocyträkning med Advia 60® utfördes på proverna från trippelafereserna.

Fibrinogen analyserades i plasman med immunmetoden Cobas CC och clotmetoden STAR.

Alla prover analyserades med Multiplate® Analyzer  (Verum Diagnostica GmbH) minst 30 minuter 
och  senast  180  minuter  efter  provtagning  och  vid  en  temperatur  på  omkring  +36,7  C° enligt 
metodanvisningarna.  Helblodproverna  analyserades  enligt  tillverkarens  metodanvisningar.  Total 
analystid  per  analys  var  9  minuter,  inkubationstid  180  sekunder  och  reaktionstiden  sedan 
agonisten tillsatts var 6 minuter. För varje analys användes 300 µL natriumklorid (9 mg/ml), 300 µL 
hirudin-antikoagulerat  helblod  och  20  µL  agonist  (ADP,  COL  eller  TRAP). 
Trombocytkoncentratproverna analyserades enligt en metod som utvecklats av Hesse et al9. Total 
analystid per analys var 11 minuter, inkubationstid 180 sekunder, reaktionstid 8 minuter. För varje 
analys användes  150 mikroliter  plasma, 150 mikroliter trombocytkoncentrat, 300 mikroliter PBS 
och 20 mikroliter ADP, 40 mikroliter COL eller 20 mikroliter TRAP.

4.6 Studiedesign
Först utfördes en tvådelad validering av Multiplate Analyzer® där 20 helblodprover analyserades 
med ADP, COL och TRAP. För den andra delen analyserades tre prover med ADP, COL och TRAP 
10 gånger per prov. Själva studien var uppdelad i två delar där båda delarna var experimentella 
studier  på humanmaterial  i  form av trombocytkoncentrat  från friska blod- och trombocytgivare. 
Tappnings- och aferesdag räknades som dag 0. I den första delen analyserades från lagret fem 
afereskoncentrat på dag 1 och fem andra afereskoncentrat på dag 5 samt fem BC-koncentrat på 
dag 1 och fem andra BC-koncentrat på dag 5, dvs totalt 20 trombocytkoncentrat. Den andra delen 
var ett flerfaktorförsök där prover från varje del av trippelafereserna analyserades på dag 1, 3, 5 
och 7. Alla koncentrat analyserades med ADP, COL och TRAP.

4.7 Statistiska analyser 
Analyserna har gjorts med Microsoft Excel för beräkning av medelvärden, standardavvikelsen (SD) 
och variationskoefficienten (CV). Graphpad Prism har använts för parade t-test för jämförelse av 
aggregation mellan BC- och aferestrombocyter för del  I  av projektet  och analys med tvåvägs-
ANOVA för upprepade mätningar för del II av projektet.

5. Resultat

5.1 Validering
Prover  analyserades  från  20  friska  blodgivare.  Referensområdet enligt  tillverkaren  för 
Multiplate®   är för ADP-testet är 53-122 U, för COL-testet 46-117 U och för TRAP-testet 94-
156  U.  Parametrarna  för  18  av  20  givare  låg  inom referensintervallet  för  ADP-testet. 
Parametrarna för alla givare låg inom referensintervallet för COL-testet. Parametrarna för 
17  av  20  givare  låg  inom  referensintervallet  för  TRAP-testet,  se  Figur  1. 
VariationskoefficientenCV för de tre testen beräknades: CV (ADP-test) 26,8 %, CV (COL-
test) 17,0 % och CV (TRAP-test) 10,1 %.

Prover analyserades från tre friska blodgivare. Parametrarna för 8 av 10 analyser låg inom 
referensområdet  för  ADP-testet.  Parametrarna  för  samtliga  analyser  låg  inom 
referensområdet för COL-testet och för TRAP-testet, se Figur 2.  VariationskoefficientenCV 
för de tre testen beräknades: CV (ADP-test) 11,5 %,CV (COL-test) 5,4 % och CV (TRAP-
test) 10,5 %.



5.2 Del I - Trombocytaggregationsanalys för aferestrombocyter och 
poolade trombocyter från lagret på dag 1 och 5

Aktiverbarheten var signifikant lägre dag 5 än dag 1 för alla aferes- och BC-koncentrat vid 
analys med agonisterna ADP och COL (p<0,05), se Figur 4 och 5. För TRAP sågs ingen 
skillnad i aktiverbarhet mellan dag 1 och 5 för någon av de två koncentrattyperna, se Figur 
4  6.  Aktiverbarheten  var  lägre  dag  1  för  BC-koncentrat  än  för  afereskoncentrat  efter 
aktivering med ADP (p<0,05) och COL, se Figur 3 och, 4 och 5. Spridningen var större för 

Figur 1. Validering del I. Area Under Curve (AUC)  uttryckt i units (U) för 20 helblodprover  
analyserade med adenodindifosfat (ADP), kollagen (COL) och trombin receptor activating  
peptide-6 (TRAP). Referensintervall mellan röda linjer; ADP 53-122 U, COL 46-117 U,  
TRAP 94-156 U..
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Figur 2. Validering del II. Area under curve (AUC) uttryckt i units (U) för 10 upprepade 
mätningar på 3 helblodprover med adenosindifosfat (ADP), kollagen (COL) och trombin 
receptor activating peptide-6 (TRAP). Referensintervall mellan röda linjer; ADP 53-122 U, 
COL 46-117 U, TRAP 94-156 U.
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afereskoncentrat jämfört med BC-koncentrat vid aktivering med ADP dag 1 och med COL 
dag  1  och  5,  se Figur  4  och 5.  BC-koncentraten  hade  större  spridning  än 
afereskoncentraten dag 1 vid aktivering med TRAP, se Figur 4 6.

Figur 3. Area Under Curve (AUC) uttryckt  
i units (U) för aferes- och buffy coat-
koncentrat efter analys med  
adenosindifosfat (ADP) efter en  
lagringsdag. Varje box motsvarar 5 
trombocytkoncentrat. Boxens nedre kant  
indikerar 25:e percentilen, boxens övre  
kant indikerar 75:e percentilen, whiskers  
indikerar 90:e respective 10:e percentilen.

Figur 4. Area Under Curve (AUC) uttryckt i units (U) för aferes- och buffy coat-

Figur 3 Area Under Curve (AUC) uttryckt i units (U) för 
aferes- och buffy coat-koncentrat efter analys med 
adenosindifosfat (ADP) efter en lagringsdag. Varje box  
motsvarar 5 trombocytkoncentrat.



koncentrat efter analys med adenosindifosfat (ADP), kollagen (COL) och trombin-
receptor activating peptide-6 (TRAP) efter 1 och 5 dagars lagringstid. Varje box  
motsvarar 5 trombocytkoncentrat. Boxens nedre kant  indikerar 25:e percentilen,  
boxens övre kant indikerar 75:e percentilen, whiskers indikerar 90:e respective 10:e  
percentilen. Observera att det är olika skalor på y-axlarna för diagrammen.

Figur 4. AUC för afereser och buffy coat dag 1 och 5 vid aktivering med ADP.

Figur 5. AUC för afereser och buffy coat dag 1 och 5 vid aktivering med COL.

Figur 6. AUC för afereser och buffy coat dag 1 och 5 vid aktivering med TRAP.



5.3 Del II
Jämförande  studie  av  impedans-
aggregometri i patogeninaktiverade, 
bestrålade  och  obehandlade 
trombocytkoncentrat 
Aktiverbarheten  sjönk  med  lagrings-
tiden  för  patogeninaktiverade, 
bestrålade  och  obehandlade 
trombocytafereskoncentrat  efter 
aktivering med ADP och COL (p<0,05), 
se Figur  5  7  och 8.  Ingen förändring 
över tid kunde ses för bestrålade och 
obehandlade  afereskoncentrat  efter 
aktivering  med  TRAP,  men  en  liten 
nedgång  för  patogeninaktiverade 
afereskoncentrat,  se  Figur  5  9. 
Patogeninaktiverade  afereskoncentrat 
hade  lägre  aktiverbarhet  med 
aktivering  av  COL  jämfört  med 
obehandlade och bestrålade 
afereskoncentrat,  se figur  5  och  6  8 
och 10.  Statistiskt  signifikant  lägre 
värden erhölls för patogeninaktiverade 
afereskoncentrat  jämfört  med 
obehandlade  dag  3  och  7  efter 
aktivering med TRAP (p<0,05) och dag 
5 efter aktivering med COL (p 0,039). 
Dag  5  var  aktiverbarheten  signifikant 
lägre hos patogeninaktiverade än hos 
gammabestrålade  afereskoncentrat 
efter aktivering med COL (p 0,0327).

5.4 Fibrinogen i plasma
Vid tining av poolplasman bildades en 
clot som avlägsnades för att inte störa 
analyserna.  Referensintervallet  för 
Cobas  CC  immunmetod  och  STAR 
clotmetod för  mätning  av fibrinogen  i 
plasma  är  2,0-3,6  g/L.  Fibrinogen-
koncentrationen  i  frusen  plasma 
(poolad  och  färskfrusen  120625)  var 
3,72 g/L för Cobas CC och 2,51 g/L för 
STAR.  Tinad  plasma  (poolad  och 

färskfrusen 120625) hade efter avlägsnande av clot 2,59 g/L för Cobas CC och 1,69 g/L  
för STAR. Fibrinogenkoncentrationen för frusen plasma (poolad 120629) var 3,72 g/L för 
Cobas CC och 2,15 g/L för STAR. Tinad plasma (poolad 120629) hade efter avlägsnande 
av clot 2,58 g/L för Cobas CC och 1,69 g/L för STAR, se Tabell 1.

Figur 8. AUC för patogeninaktiverade, bestrålade och  
obehandlade trombocytafereskoncentrat aktiverade med  
COL.

Figur 7. AUC för patogeninaktiverade, bestrålade och  
obehandlade trombocytafereskoncentrat aktiverade med  
ADP.

Figur 5. Area Under Curve (AUC) uttryckt i units (U)  
för aferes-koncentrat efter analys med adenosindifosfat  
(ADP), kollagen (COL) och trombin-receptor activating  
peptide-6 (TRAP) efter 1, 3, 5 och 7 dagars lagringstid.  
Varje punkt motsvarar medelvärdet för 3 afereser.  
Whiskers visar standard error of the mean. Figur 9.  
AUC för patogeninaktiverade, bestrålade och  
obehandlade trombocytafereskoncentrat aktiverade med  
TRAP.



Tabell 1. Fibrinogenkoncentration med immunmetoden Cobas CC och clottmetoden STAR uttyckt i  
gram per liter för i fryst och tinad plasma, poolad och färskfrusen 120625 respektive 120629.

fryst tinad

Referens
2,0-3,6 g/L

120625 120629 120625 120629

Immunmetod Cobas 
CC, g/L

3,72 3,72 2,59 2,58

Clottmetod STAR, 
g/L

2,51 2,15 1,69 1,69

6. Diskussion

Patogeninaktivering  av  aferestrombocytkoncentrat  gav  lägre  trombocytaktiverbarhet 
jämfört  med  gammabestrålade  och  obehandlade  afereskoncentrat  vid  aktivering  med 
COL.  Detta  resultat  dementerar  hypotes  4  och  5,  dvs  att  patogeninaktiverade 
trombocytkoncentrat  fran  afereser  inte  har  samre  trombocytaggregation  an  
gammabestralade trombocytkoncentrat  fran afereser respektive att  patogeninaktiverade 
trombocytkoncentrat har lika bra funktion som obehandlade trombocytkoncentrat. Däremot 
sågs  mindre  skillnad  mellan  patogeninaktiverade  afereskoncentrat  jämfört  med de två 
övriga koncentrattyperna efter aktivering med ADP och TRAP. Det är oklart vad skillnaden i 
aktiverbarhet kan bero på. 

Figur 6. Area Under Curve (AUC) uttryckt i units (U)  
för  obehandlade  och  patogeninaktiverade  aferes-
koncentrat  efter  analys  med  kollagen  (COL)  efter  en  
dags lagringstid. Sträcken i  mitten  visar medelvärdet.  
Whiskers visar standardavvikelser.
Figur 10. AUC för 
obehandlade och 
patogeninaktiverade 
trombocytaferes-
koncentrat aktiverade 
med COL dag 1.



En förklaring  kan vara  att  patogeninaktiveringen påverkar  vissa  delar  av  trombocyters 
aggregation men inte andra. Möjligen kan ett minskat antal viabla trombocyter i koncentrat 
behandlade  med  patogeninaktiverande  metoder  vara  förklaringen  till  minskad 
aktiverbarhet. Detta skulle kunna stödjas av en studie av Reid S et al10 vilken visade att 
proapoptotiska vägar uppregleras hos BC-koncentrat behandlade med riboflavin och UVA-
ljus jämfört med obehandlade koncentrat.  Vår studie är den första som med impedans-
aggregometri  har  påvisat  en  minskad  aktiverbarhet  för  aferestrombocytkoncentrat 
patogeninaktiverade med amotosalen och UVA-ljus  jämfört  med gammabestrålade och 
obehandlade trombocytkoncentrat. Då studien är liten går det ej att dra några långtgående 
slutsatser.  Som  tidigare  nämnts  visade  Hescler  B  et  al6 att  patogeninaktivering  inte 
påverkade aggregationen jämfört med obehandlade koncentrat medan både  Otrowski et 
al3 och Picker et al4 kunde påvisa en minskad aggregation.  Då tidigare studier har varit 
motstridiga  på  denna  punkt  behövs  fler  och  större  studier  för  att  utreda  om 
patogeninaktivering kan ha en negativ inverkan på trombocyters aggregation. Huruvida 
den skillnad som vi kunnat se har klinisk betydelse eller ej går inte heller att uttala sig om. 
För detta ändamål behövs fler studier där trombocyternas effektivitet studeras in vivo.

Trombocytaktiverbarheten sjönk med lagringstiden för samtliga mätningar efter aktivering 
med ADP och COL medan ingen förändring över tid kunde ses efter aktivering med TRAP. 
Att aktiverbarheten sjunker med lagringstiden har påvisats i flera studier tidigare men med 
denna studie styrks att detta även gäller för rutinkomponenter vid Akademiska sjukhuset 
och att dessa storage lesions kan påvisas med impedans-aggregometri. Att inga skillnader 
i aktiverbarhet över tid mellan aferes- och BC-koncentrat eller mellan olika behandlingar av 
afereskoncentrat kunde påvisas med TRAP kan bero på att  för metoden icke-optimala 
koncentrationer  av  agonisten  användes.  Då  TRAP  är  en  mycket  potent  initiator  av 
trombocytaggregation skulle möjligen lägre koncentrationer kunna användas för att visa på 
skillnader i aktiverbarhet hos trombocytkoncentrat. 

Förutom  ovanstående  kunde  vi  se  en  lite  större  variation  i  aktiverbarhet  för 
aferestrombocytkoncentrat  aktiverade  med  ADP  och  COL  jämfört  med  BC-
trombocytkoncentrat. Vår förklaring till detta är att de individuella skillnaderna i aggregation 
utjämnas när en pool görs av trombocytkoncentrat från olika individer. De BC-trombocyter 
som  analyserades  för  ADP  dag  1  hade  en  lägre  aktiverbarhet  jämfört  med 
aferestrombocyter.  Vasconcelos  et  al11 kunde  se  en  minskad  aggregation  för  BC-
trombocyter  jämfört  med  trombocytrik  plasma  efter  en  dags  lagringstid,  men  denna 
skillnad jämnade ut sig med ökad lagringstid som det gjorde även i vår studie. Det är oklart 
vad det beror på.

Hesse et al7 hade en teori om att fibrinogenkoncentrationen var den begränsande faktorn 
för trombocytaggregation. Vi analyserade plasman med avseende på fibrinogen och då 
normala eller endast lätt sänkta värden erhölls ser vi inte låg fibrinogenkoncentration som 
begränsande i vår studie.

Ett problem som uppstod i samband med tining av plasman var att det bildades clots som i 
sin tur gav felvärden på analyserna så att skillnaden i AUC mellan elektrodparen blev > 20 
%. Dessa plockades därför bort regelrätt inför varje analys med mer riktiga resultat som 
följd.  Ingen  analys  av  det  aggregerade  materialet  genomfördes.  Dock  torde  det  vara 
mindre  troligt  att  de  innehöll  koagulationsfaktorer  då  rören  som  användes  för 
provtagningen innehöll adekvat koncentration hirudin, en potent direkt trombininhibitor. 

Med valideringen av Multiplate® kunde vi visa att metoden fungerar för helblodprov tagna i 



hirudinrör. Detta var förväntat då metoden är utvecklad i detta syfte.

7. Slutsatser

Då studien  var  liten  var  antalet  värden  troligtvis  för  få  för  att  i  statistiska  test  påvisa 
statistisk signifikans för flera av analyserna. Dock kan vi konstatera att det är praktiskt 
genomförbart att analysera storage lesions i trombocytkoncentrat med Multiplate® med de 
ändringar i metoden som föreslogs av Hesse et al7. Trombocytaktiverbarheten för aferes- 
och BC-koncentrat sjönk med lagringstiden och denna nedgång i trombocytaktiverbarhet 
var  tydligast  för  COL.  Det  fanns  skillnader  i  trombocytaktiverbarhet  hos 
patogeninaktiverade  koncentrat  jämfört  med  bestrålade  och  obehandlade.  Utifrån 
resultaten  ovan  tror  vi  att  det  är  värt  att  fortsätta  med  metoden  men  den  kliniska 
betydelsen av studiernas slutsatser är oklar och därför behövs fortsatta utvärderingar inom 
området.
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