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ABSTRACT 

 

Platelet transfusions can be necessary during treatment of patients with thrombocytopenia or 

impaired platelet function. Platelet function in platelet concentrates (PC) deteriorate with 

storage time. Studying swirling is often used to control the quality of PC’s before transfusion 

but the method has some disadvantages. Therefore other methods can be useful, for example 

impedance aggregometry (IA, Multiplate® Analyzer) to measure platelet function. 

     In this study the change in platelet function over time was examined in buffy coat and 

apheresis platelets with IA where aggregation had been induced with adenosine diphosphate 

(ADP) and collagen. PC’s were tested on day 1, 4 and 7 after donation. One of the main aims 

of this study was to evaluate if dilution to a standardized platelet concentration (800x10
9 

platelets/L) for IA of PC’s could be used, since platelet concentration has been shown to 

influence aggregation. The effect of pathogen inactivation (INTERCEPT) on platelet function 

and the importance of fibrinogen for aggregation were also studied. 

     The dilution of platelet samples reduced the range of measured values and was suitable to 

use with collagen but not ADP. The platelet function decreased significantly over time with 

both agonists. There was a significant difference between pathogen inactivated and gamma 

irradiated PC’s with collagen activation on day 1. Fibrinogen was shown to be of importance 

for platelet aggregation, but other factors in plasma seem to be necessary too. 

     In conclusion, IA is a suitable method for following change in aggregability over time in 

PC’s and sample dilution reduced variation in results. 
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INTRODUKTION 

 

De minsta cellerna i blodet är de diskusformade trombocyterna. Trombocyter saknar cellkärna 

och bildas genom avsnörningar av cytoplasma från stora megakaryocyter i benmärgen. Det 

bildas cirka 1500-3000 trombocyter från en megakaryocyt. I blodcirkulationen lever de i 9-10 

dygn och här cirkulerar tre fjärdedelar av kroppens trombocyter medan resten av dem lagras i 

mjälten. 

     Trombocyternas huvudsakliga funktion är att vara en del av blodets koagulation, 

hemostasen, vid olika typer av vävnadsskador. De lagrar ämnen, som bland annat behövs i 

hemostasen, i olika granula. Det finns tre typer av granula; täta eller sekretoriska granula som 

de också kallas, α-granula och lysosomer. I täta granula finns bland annat Ca
2+

-joner, 

serotonin och adenosindifosfat (ADP) och i α-granula finns von Willebrands-faktor (VWF), 

fibrinogen och koagulationsfaktor V. 

     Hemostasen är en process i flera steg där trombocyter och många olika 

koagulationsfaktorer ingår i en kaskadreaktion. Den kan delas in i kärlkontraktion, bildning av 

trombocytplugg, bildning av fibrinnät med hjälp av koagulationsfaktorer och upplösning av 

blodpropp genom fibrinolys. När ett blodkärl skadas kan det spontant dra ihop sig för att 

stoppa blödningen innan trombocyter formar en plugg i den så kallade primära hemostasen. 

    Cirkulerande trombocyter aktiveras då de träffar på ämnen som blottas vid kärlskador, till 

exempel genom att glykoproteinreceptorer på trombocytens yta binder till VWF som i sin tur 

binder till kollagen i vävnaden utanför kärlet. När trombocyter aktiveras ändrar de form och 

sänder ut utskott, så kallade pseudopodier, som gör att de adhererar till den skadade ytan. 

Ämnen från granula frisätts och trombocyterna omvandlar arakidonsyra till tromboxan A2 

(TXA2) med hjälp av enzymet cyklooxygenas. Detta leder till att andra trombocyter i närheten 

aktiveras och att en trombocytplugg bildas över skadan. Frisättning av ADP gör att en ADP-

receptor aktiveras som i sin tur ger en konformationsförändring hos GPIIb-IIIa-receptorn i 

trombocytens membran som då kan binda till adhesionsproteiner, till exempel fibrinogen. 

Dessa proteiner bildar bryggor mellan flera trombocyter och gör att de aggregerar. Närvaron 

av Ca
2+

-joner, som bland annat frisätts från granula, är viktig i koagulationen då den behövs 

som kofaktor i flera reaktionssteg. 

     I samband med att en trombocytplugg bildas aktiveras den plasmatiska koagulationen, det 

vill säga koagulationen som sker med hjälp koagulationsfaktorer i plasman och som leder till 

bildning av ett fibrinnät. Det finns flera olika koagulationsfaktorer i plasman, som består av 

proenzymer, och de aktiveras genom en kaskadreaktion. En kaskadreaktion innebär att ett 
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proenzym aktiveras och i sin tur aktiverar flera andra proenzymer som aktiverar andra och så 

vidare. I varje steg aktiveras fler och fler proenzymer som till slut ger slutprodukten trombin, 

vars funktion är att omvandla fibrinogen till fibrin. Fibrinnätet som bildas gör att 

trombocytpluggen håller ihop. Trombin kan också aktivera fler trombocyter. 

     Vid brist på trombocyter, trombocytopeni, eller vid nedsatt trombocytfunktion kan det 

finnas en ökad blödningsrisk och om blödningar uppstår kan det ta längre tid än normalt att 

stoppa dem. Detta kan leda till livshotande tillstånd och för att öka antalet funktionella 

trombocyter kan en trombocyttransfusion vara nödvändig. En trombocyttransfusion kan dels 

ges profylaktiskt för att förhindra uppkomst av spontana blödningar eller för att behandla 

patienter med en pågående blödning. Trombocytopeni kan antingen vara förvärvad eller 

ärftlig. Nedsatt trombocytfunktion kan bero på behandling med trombocythämmande 

läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra och klopidogrel, eller sjukdomar såsom de ärftliga 

sjukdomarna Glanzmanns trombasteni och Bernard-Souliers syndrom [1]. Hos friska personer 

ligger trombocytkoncentrationen normalt mellan 150-350x10
9
/L, vilket är mer än det som är 

nödvändigt för en fungerande hemostas [2]. 

     Trombocytkoncentrat, som ges vid trombocyttransfusioner, kan antingen beredas genom 

helblodsdonationer eller trombocytaferes. Vid helblodsdonationer finns det två olika sätt att 

tillverka trombocytkomponenter på. De kan tillverkas från lättcellskoncentrat (buffy coat, 

BC), vilket är populärast i Europa, eller trombocytrik plasma (platelet rich plasma, PRP) som 

oftast används i USA. När det tillverkas trombocytkoncentrat från lättcellskoncentrat används 

lättcellskoncentrat från flera blodgivare. För att få fram lättcellskoncentrat ur helblod 

centrifugeras en donerad helblodspåse med högre g-krafter än vid tillverkning av 

trombocytrik plasma [3, 4]. Denna centrifugering gör att trombocyterna hamnar i ett skikt, så 

kallat ’buffy coat’, mellan plasman och de röda blodkropparna. 

     Att donera trombocyter genom aferesteknik sker med hjälp av en cellseparator som 

använder centrifugalkraft som separationsprincip. Det finns olika procedurer för 

trombocytaferes, men generellt utförs det genom att en trombocytgivare tappas på blod som 

förs in i en maskin som i sin tur separerar trombocyter från övriga komponenter. Trombocyter 

samlas upp i en förvaringspåse och övriga komponenter i blodet förs tillbaka till givaren. Vid 

en sådan trombocytgivning kan det tillverkas två doser trombocytkoncentrat från en givare [4, 

5]. 

     Vid transfusioner finns en risk att leukocyter i en donerad blodkomponent, exempelvis 

trombocytkoncentrat, reagerar mot den transfunderades egna vävnader på grund av att 

patientens immunförsvar inte klarar av att ta hand om främmande leukocyter. Detta tillstånd 
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kallas transfusionsassocierad transplantat-mot-värdsjukdom (transfusion-associated graft-

versus-host-disease, TA-GVHD) där T-lymfocyter från givaren uppfattar patientens vävnader 

som främmande och startar en immunreaktion mot dem [6]. 

     När trombocytkoncentrat framställs leukocytreduceras de för att minska risken för detta 

och de kan också gammabestrålas. Gammabestrålning av trombocyter och andra 

blodkomponenter utförs vanligtvis med en stråldos runt 25 Gy vilket inaktiverar och 

förhindrar delning av kvarvarande leukocyter [6, 7]. Patogeninaktivering kan användas istället 

för gammabestrålning för att inaktivera leukocyter. Det används dessutom för att minska 

risken för att infektioner överförs vid transfusion och innebär att olika patogena ämnen 

inaktiveras och oskadliggörs. Ett exempel på ett system för patogeninaktivering är 

’INTERCEPT Blood System for Platelets’
1
 där många olika virus, bakterier, parasiter och 

även kvarvarande leukocyter från givaren inaktiveras. Detta system ger patogeninaktivering 

genom att ämnet amotosalen med hjälp av ultraviolett strålning A (UVA) bildar en 

korsbindning i nukleinsyror som gör att replikation inte längre kan ske [8]. Med 

patogeninaktivering kan trombocyter förvaras i 7 dagar, vilket är en förlängning av 

hållbarheten jämfört med gammabestrålade trombocytkoncentrat som är hållbara i 5 dagar 

eftersom risken för bakterietillväxt inte elimineras [6, 8]. 

     Cellinnehållet kontrolleras i trombocytenheter efter framställning. Det kontrolleras att 

leukocytantalet inte överstiger 1x10
6
 leukocyter/trombocytenhet

 
och att antalet trombocyter är 

korrekt med hänsyn till den teknik som används vid insamling och framställning av 

komponenten (se SOSFS 2009:28). Därefter förvaras trombocytkoncentrat i rumstemperatur, 

22°C ± 2°C, under kontinuerlig omblandning i upp till 7 dagar [9]. Under förvaringen minskar 

trombocyternas kvalitet med tiden och både funktionen och morfologin förändras efter några 

dagar. Detta fenomen kallas ’platelet storage lesion’ [1]. 

     En metod som ofta används för att bedöma kvaliteten i ett trombocytkoncentrat på grund 

av att den är billig samt går snabbt och lätt att utföra, är att studera ’swirling’-effekten. Den 

grundar sig på trombocyters diskoida form och dess förmåga att bryta ljus. Den utförs genom 

att en påse trombocyter lätt omskakas och sedan granskas under en ljuskälla. Det som kan 

observeras då är att trombocyterna i påsen virvlar omkring i ett slöjlikt mönster. I studier har 

man sett att trombocyters diskoida form korrelerar med deras livsduglighet in vivo samt att 

’swirling’ minskar med komponentens lagringstid och detta är ytterligare ett skäl till att 

metoden används. När trombocyter övergår till en mer sfärisk form försvinner ’swirling’-

                                                 
1
 http://www.interceptbloodsystem.com/resource-center/technical-data-sheets/intercept-blood-system-for-

platelets/product-description 

http://www.interceptbloodsystem.com/resource-center/technical-data-sheets/intercept-blood-system-for-platelets/product-description
http://www.interceptbloodsystem.com/resource-center/technical-data-sheets/intercept-blood-system-for-platelets/product-description
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effekten och funktionen försämras [10]. En nackdel med metoden är att den är subjektiv och 

inte alltid korrelerar med andra markörer som kan användas för att mäta trombocyters kvalitet 

i trombocytkoncentrat. Därför borde det vara lämpligt att också använda någon annan metod 

[11]. Flera olika in vitro-metoder har testats för detta ändamål, men ännu har ingen fått något 

fäste i den kliniska användningen. 

     En metod som kan användas för att mäta trombocyters funktion är impedansaggregometri 

(impedance aggregometry (IA) eller multiple electrode aggregometry (MEA)) som kan 

utföras med analysinstrumentet Multiplate®. Principen för impedansaggregometri är att 

trombocytaggregation induceras i ett prov med hjälp av en agonist, till exempel 

adenosindifosfat (ADP) eller kollagen. När trombocyter aggregerar och adhererar till två 

sensorelektroder i en testcell ökar impedansen, det elektriska motståndet, mellan elektroderna. 

Resultatet visas som en aggregationskurva och ett mått på aggregationen är arean under 

kurvan (AUC). Till metoden kan flera olika agonister användas och dessa påverkar olika 

aktiveringsvägar hos trombocyter. Det är en helblodsmetod som framför allt används för att 

mäta effekten av trombocythämmande läkemedel eller nedsatt trombocytfunktion hos 

patienter, men den har i några få tidigare studier testats vid mätning av trombocytfunktionen i 

trombocytkoncentrat [1, 12]. 

     Huruvida trombocytantalet (trombocytpartikelkoncentrationen, TPK) påverkar resultatet 

vid mätningar av trombocytfunktionen med impedansaggregometri är omdiskuterat. I studier 

med helblodsprover visar resultat att trombocytantalet påverkar aggregationen då antalet 

ligger under referensvärdet för antal trombocyter i blodet (<150x10
9 
trombocyter/L) [13]. 

Trombocytkoncentrat innehåller en betydligt högre koncentration trombocyter än blodet och 

det är därför svårt att enbart förlita sig på resultat från helblodsstudier. Shams Hakimi et al. 

ser inte någon korrelation mellan trombocytaggregation och trombocytantal i sin studie där 

impedansaggregometri används för att mäta trombocytfunktionen i trombocytkoncentrat över 

tid [1]. I en studie av Ostrowski et al., där effekten av en sorts patogeninaktivering på 

trombocytfunktionen studeras med bland annat impedansaggregometri, justeras 

trombocytkoncentrationen till 200x10
9
/L. Ingen orsak till detta omnämns [12]. I ett tidigare 

examensarbete på Akademiska sjukhusets blodcentral av Linnéa Jacobsson visar resultat av 

mätningar med impedansaggregometri, av prover från trombocytkoncentrat tagna över tid, att 

aggregationen påverkas av trombocytkoncentrationen i provet. Det bör därför vara intressant 

att standardisera trombocytkoncentrationen inför mätningar av trombocytfunktionen i 

koncentrat. 
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     Vid Akademiska sjukhusets blodcentral innehåller ett trombocytkoncentrat i genomsnitt 

cirka 300x10
9
 trombocyter/enhet och beroende på vilken typ av trombocytkoncentrat det är 

har de olika volym. Antalet trombocyter/enhet motsvarar en trombocytkoncentration om cirka 

1000-1500x10
9 
trombocyter/L eller mer. Enligt Europarådsguiden bör det lägsta möjliga 

trombocytantalet vara 240x10
9
 trombocyter/enhet, vilket motsvarar en koncentration på 

ungefär 800-1200x10
9
 trombocyter/L beroende på typ av koncentrat. Eftersom det kan finnas 

önskemål om att reproducera resultat av trombocytfunktionsmätningar med 

impedansaggregometri i Sverige och även Europa borde en lämplig standardiserad 

koncentration vid mätningar vara 800x10
9
 trombocyter/L, som är den lägsta tillåtna 

koncentrationen. 

     När trombocytkoncentrat framställs ersätts givarplasman i koncentratet med en 

förvaringslösning. Vid mätningar av trombocytfunktionen i prover från trombocytkoncentrat 

med impedansaggregometri måste plasma tillsättas till provet vid analysen för att 

trombocyterna ska aggregera. En teori är att det finns något eller några ämnen i plasman som 

trombocyter behöver för att kunna aggregera vid aktivering inducerad av en agonist. 

Fibrinogen skulle kunna vara ett av dessa ämnen eftersom det spelar en roll i bildandet av 

trombocytaggregat genom att binda till trombocytreceptorn GPIIb-IIIa på ytan av två 

trombocyter så att en brygga mellan dessa bildas. 

     Syftet med denna studie var framför allt att definiera en standardiserad spädning för 

trombocytfunktionsmätningar i komponenter. Hypotesen var att spädning av prover från 

trombocytkoncentrat, från lättcellskoncentrat och aferes, till 800x10
9 

trombocyter/L var 

lämplig att använda vid impedansaggregometrimätningar med analysinstrumentet 

Multiplate®. Om denna koncentration ansågs vara lämplig skulle eventuellt ytterligare studier 

kunna ske för att se om metoden skulle kunna införas i den kliniska användningen. 

     Det undersöktes även hur trombocytfunktionen förändrades under lagringstiden och hur 

patogeninaktivering med amotosalen och UVA-strålning påverkade trombocytfunktionen 

genom att jämföra och mäta funktionen i patogeninaktiverade och gammabestrålade 

trombocytkoncentrat över tid. Huruvida fibrinogen var avgörande för trombocyters 

aggregationsförmåga och om det gick att ersätta tillsatt plasma i analysen med en 

fibrinogenlösning undersöktes. Olika koncentrationer av fibrinogen testades, en som 

motsvarade fysiologiska nivåer och en som låg mycket lägre respektive högre. Hypotesen var 

att trombocytaggregation skulle vara möjlig vid fysiologiska eller höga koncentrationer, men 

inte vid låga. Om fibrinogen visade sig vara det ämne trombocyter i prover från 

trombocytkoncentrat behövde för att aggregera skulle användandet av en fibrinogenlösning 
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eventuellt kunna göra det praktiskt lättare samt ge en bättre standardisering vid utförandet av 

analysen. Detta för att beredning av större mängder fibrinogenlösning är lättare än att få fram 

större mängder plasma från givare så att det räcker en längre tid. 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Provmaterial 

 

Trombocytkoncentrat i lagringsstudie 

 

Trombocytkoncentrat av blodgrupp 0 och A, från lättcellskoncentrat (n = 10) och aferes (n = 

10) från friska givare användes i studien. Koncentraten framställdes vid Akademiska 

sjukhusets blodcentral, Uppsala. Framställning av trombocytenheter från lättcellskoncentrat 

utfördes med hjälp av instrumentet TACSI (Terumo Automated Centrifuge and Separator 

Integrator, Terumo BCT). Lättcellskoncentrat från 8 helblodstappningar poolades och gav 

upphov till två trombocytenheter [14]. Trombocyter samlades och koncentrat framställdes 

också genom aferesteknik (Trima Accel, Terumo BCT) där trombocytgivaren kopplades till 

instrumentet och blodet delades upp i dess olika komponenter med hjälp av centrifugalkraft. 

Därefter samlades trombocyter upp i en förvaringspåse och resterande komponenter fördes 

tillbaka till givaren
2
. 

     Alla trombocytkoncentrat i lagringsstudien leukocytreducerades (<1x10
6
 leukocyter/enhet) 

och patogeninaktiverades med amotosalen och UVA-strålning (INTERCEPT Blood System 

for Platelets) för att oskadliggöra patogena ämnen och kvarvarande leukocyter. Därefter 

förvarades de i 20-24°C under kontinuerlig omblandning i en trombocytvagga (Helmer) i 7 

dagar. 

     Prover togs från trombocytkoncentrat för analys av trombocytpartikelkoncentration (TPK, 

Micros ES 60, Horiba Medical) och trombocytfunktion med impedansaggregometri 

(analysinstrumentet Multiplate®, Roche Diagnostics). Detta analyserades vid varje 

provtagningstillfälle. Provtagning och analys utfördes efter att trombocytenheterna från 

lättcellskoncentrat respektive aferes lagrats i 1, 4 och 7 dagar (n = 10 av varje sort vid varje 

provtagningstillfälle). Dag 0 var tappningsdagen. 

                                                 
2
 https://www.terumobct.com 

https://www.terumobct.com/
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     Proverna från komponenterna i denna del och även de andra delarna av studien togs och 

analyserades i syfte att utveckla laboratoriets kvalitetskontroller av trombocyter och ingick i 

transfusionsmedicinens kvalitetskontrollprogram. Därmed behövdes inget etiskt tillstånd för 

studien. 

 

Trombocytkoncentrat i studie om effekten av patogeninaktivering 

 

Trombocytkoncentrat av blodgrupp 0, A samt B, som producerades från lättcellskoncentrat (n 

= 5) användes i denna studie. Dessa producerades och förvarades enligt ovan. Ett undantag 

vid framställningen var att trombocytkoncentraten gammabestrålades med en stråldos av 25-

40 Gy i en strålkanon (Gammacell 3000 Elan) istället för att patogeninaktiveras. 

Bestrålningen utfördes för att minska risken för reaktioner från leukocyter i komponenterna 

hos mottagaren av trombocytkoncentratet. 

     Prover togs från de bestrålade trombocytenheterna, TPK och trombocytfunktionen 

analyserades. Bestrålade trombocytkoncentrat har 5 dagars hållbarhet och därför utfördes 

provtagning och mätningar på dag 1 och 4 (n = 5 vid varje provtagningstillfälle). 

Trombocytfunktionen i gammabestrålade trombocytkoncentrat jämfördes sedan med 

funktionen i patogeninaktiverade trombocytkoncentrat från lättcellskoncentrat som ingick i 

lagringsstudien. 

 

Trombocytkoncentrat i fibrinogentest 

 

Patogeninaktiverade trombocytkoncentrat från lättcellskoncentrat (n = 3) framställdes enligt 

ovan och användes för att testa om fibrinogen var avgörande för trombocyters 

aggregationsförmåga och om plasma kunde ersättas med en fibrinogenlösning vid 

impedansaggregometri. Prover togs från trombocyterna på dag 2 för analys av TPK och 

trombocytfunktion. 

 

Provtagning av trombocyter med sterilteknik 

 

Innan provtagning noterades synlig ’swirling’ och vikt på varje trombocytkoncentrat. 

Provtagning av trombocytkoncentrat utfördes med sterilteknik genom att innehållet i påsarna 

blandades försiktigt och en dialyskanyl svetsades felvänt till påsen med hjälp av en sterilsvets. 

Detta gjorde att luerfattningen fanns kvar, svetsad till påsen, och kanylen svetsades bort. 
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Därefter fästes en lueradapter till luerfattningen och prover togs i två vacutainerrör utan 

tillsatts och ett med EDTA (5,4 mg, 3 mL, BD Vacutainer®). 

     De två rören utan tillsatts användes till att få fram spädningslösning till spädning av 

trombocytprov (se nedan) och som provmaterial till impedansaggregometri. EDTA-röret 

användes för att mäta TPK. 

 

Spädning av trombocytprov 

 

Ett av rören utan tillsatts centrifugerades i 2 x 20 min i 1500 g enligt en metod av Chandler 

för att få fram förvaringslösning fri från trombocyter som kunde användas till spädning av 

provet [15]. Trombocytprov, från det andra röret utan tillsatts, späddes med förvaringslösning 

till slutkoncentrationen 800x10
9
 trombocyter/L. Vid spädningen pipetterades och blandades 

trombocyterna försiktigt för att undvika aktivering innan analys. 

 

Impedansaggregometri 

 

Både ospädda och spädda trombocytprov från varje trombocytkoncentrat analyserades med 

impedansaggregometri i lagringsstudien och i studien om effekten av patogeninaktivering. I 

fibrinogentestet analyserades endast spädda prover. Proverna i alla delar av studien 

analyserades med testerna ADP- och COL-test (Roche Diagnostics) som innehöll agonisterna 

adenosindifosfat (0,2 mM) respektive kollagen (100 µg/mL). 

     Analysen av proverna i lagringsstudien och studien om effekten av patogeninaktivering 

utfördes efter en metod utarbetad av Shams Hakimi et al. [1]. Till en testcell (Roche 

Diagnostics), med dubbla sensorelektroder, tillsattes 300 µL PBS (Medicago), 150 µL 

normalplasma (poolad A-plasma från 10 blodgivare tagna i rör med trombinhämmaren 

hirudin (>15 µg/mL, 3 mL, Roche Diagnostics)) och 150 µL trombocytprov (ospätt eller 

spätt) som sedan inkuberades i 3 min i 37°C. Efter inkubationen tillsattes testreagens (20 µL 

ADP eller 40 µL COL) och analysen startades. Analystiden var 8 min och resultatet visades 

som en aggregationskurva där arean under kurvan (AUC) var ett mått på aggregationen. 

     Trombocytproverna i fibrinogentestet analyserades i fem olika varianter: en med 

normalplasma, en utan tillsatts av normalplasma eller fibrinogen samt tre varianter med 

tillsatts av humant fibrinogen (Riastap®, CSL Behring) i en 9 g/L NaCl-lösning. I alla 

varianter var volymen trombocytprov 150 µL. Till varianten med plasma tillsattes 150 µL 

plasma som tidigare, men en del av PBS-lösningen ersattes med 75 µL 9 g/L NaCl-lösning. 
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Till provet som analyserades utan varken normalplasma eller fibrinogen tillsattes 375 µL PBS 

och 75 µL 9 g/L NaCl-lösning. I testerna med fibrinogen tillsattes 75 µL fibrinogenlösning till 

tre olika slutkoncentrationer, en fysiologisk (2,25 g/L), en låg (0,1 g/L) respektive hög (10 

g/L), i trombocytprovet (150 µL). Efter tillsatts av PBS och därefter normalplasma, 

fibrinogenlösning eller NaCl-lösning samt trombocytprov (spätt) till en testcell inkuberades 

proverna i 3 min i 37°C. Därefter tillsattes ADP- och COL-reagens till respektive testcell och 

analysen startades som tidigare. 

 

Statistik 

 

I Microsoft Excel beräknades medelvärde ± standardavvikelse (SD). Parade t-test, som 

utfördes i statistikprogrammet GraphPad Prism 6, användes för att undersöka om 

förändringen av trombocytfunktionen i trombocytkoncentrat över tid var signifikant. För att 

undersöka skillnaden mellan trombocytkoncentrat från aferes och lättcellskoncentrat samt 

skillnaden mellan patogeninaktiverade och gammabestrålade komponenter användes oparade 

t-test eller Welch’s oparade t-test. P < 0,05 räknades som signifikant. 

 

RESULTAT 

 

Lagringsstudie 

 

Prover togs från patogeninaktiverade trombocytkoncentrat från lättcellskoncentrat och aferes 

(n = 10 av varje) och TPK samt trombocytfunktion analyserades på dag 1, 4 och 7 efter 

tappning. Innan varje provtagning observerades synlig ’swirling’ i alla komponenter, 

bruttovikten av påsarna mättes och efter provtagning gjordes mätningar av TPK som visas i 

tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanställda värden (medelvärde ± SD) av bruttovikt innan varje provtagning av 

patogeninaktiverade trombocytkoncentrat från lättcellskoncentrat och aferes (n = 10 av varje vid varje 

provtagningstillfälle) samt TPK som mättes vid varje provtagningstillfälle innan spädning. 

 Trombocyter från lättcellskoncentrat (n = 10) Trombocyter från aferes (n = 10) 

 Bruttovikt (g) TPK (x10
9
/L) Bruttovikt (g) TPK (x10

9
/L) 

Dag 1 251,7 ± 6,7 1513,9 ± 195,9 235,3 ± 3,2 1660,3 ± 206,9 

Dag 4 241,7 ± 6,7 1387,3 ± 209,7 225,2 ± 3,2 1559,4 ± 231,2 

Dag 7 231,4 ± 6,6 1314 ± 209,3 214,4 ± 3,5 1448,5 ± 230,8 

 

Trombocytfunktionen analyserades med impedansaggregometri med analysinstrumentet 

Multiplate® och agonisterna ADP och kollagen. Resultatet från mätningar av ospädda och 

spädda (800x10
9
 trombocyter/L) trombocytprover med ADP- och COL-test är sammanställt i 

tabell 2. I COL-testet var trombocytfunktionen för aferestrombocyter högre än i 

trombocytkomponenter från lättcellskoncentrat i både ospädda och spädda prover, men ingen 

signifikant skillnad påvisades i spädda prover på dag 1 (p = 0,1533), dag 4 (p = 0,0956) eller 

dag 7 (p = 0,0759). Spridningen i mätvärdena var också större hos aferestrombocyter, vilket 

visas i figur 1. I spädda trombocytprover från båda typer av trombocytkoncentrat var 

spridningen i trombocytfunktionen mindre jämfört med ospädda. 

     Under lagringstiden försämrades trombocytfunktionen i trombocytkoncentraten, vilket kan 

ses i tabell 2 och figur 1. Vid användning av ADP som agonist hade trombocytfunktionen 

minskat signifikant på dag 7 jämfört med dag 1 i både ospädda och spädda prover. I prover 

från lättcellskoncentrat och aferes hade trombocytfunktionen minskat med 17,9 ± 12,7 

respektive 21,8 ± 15,3 AUC (p = 0,0016 för båda) i ospädda prover och i spädda med 6,1 ± 

3,9 (p = 0,0008) respektive 7,4 ± 3,7 AUC (p = 0,0001). Även med kollagen som agonist hade 

funktionen försämrats signifikant med 71,7 ± 10,8 och 70,7 ± 19,9 AUC (p < 0,0001 för båda) 

i ospädda trombocytprover från aferes respektive lättcellskoncentrat. I spädda prover sågs en 

signifikant minskning i trombocytfunktion från dag 1 till 7 på 32,4 ± 6,8 respektive 35,4 ± 8,3 

AUC (p < 0,0001 för båda). 
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Tabell 2. Sammanställda resultat av trombocytfunktionsmätningar av prover från patogeninaktiverade 

trombocytkoncentrat, framställda från lättcellskoncentrat och aferes (n = 10 av varje vid varje 

provtagningstillfälle), med impedansaggregometri (analysinstrumentet Multiplate®). Trombocytfunktionen 

mättes i prover som var ospädda samt spädda till 800x10
9 
trombocyter/L på dag 1, 4 och 7 efter tappning med 

tillsatts av agonisterna ADP respektive kollagen (COL). Data presenteras som medelvärde ± SD. 

Trombocytkoncentrat 

från 

 Dag 1 Dag 4 Dag 7 

 ADP (AUC)    

Lättcellskoncentrat Ospädda 18,1 ± 12,8 2,4 ± 2,6 0,2 ± 0,42 

Spädda 6,1 ± 3,9 1,1 ± 1,3 0 ± 0 

Aferes Ospädda 22 ± 15,7 1,8 ± 1,9 0,2 ± 0,4 

Spädda 7,4 ± 3,7 0,3 ± 0,5 0 ± 0 

 COL (AUC)    

Lättcellskoncentrat Ospädda 93 ± 14,2 62,2 ± 20,5 21,3 ± 8,3 

Spädda 40,9 ± 7,4 16 ± 6,9 8,5 ± 2,5 

Aferes Ospädda 109,7 ± 18,3 76,6 ± 35,3 39 ± 27,2 

Spädda 47,9 ± 12,9 25,2 ± 14,6 12,5 ± 6,0 
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Figur 1. Förändring i trombocytfunktion mätt med impedansaggregometri (analysinstrumentet Multiplate®) i 

prover från patogeninaktiverade trombocytkoncentrat framställda från lättcellskoncentrat (a och b) och aferes (c 

och d) (n = 10 av varje vid varje provtagningstillfälle). Trombocytfunktionen mättes i prover som var ospädda 

(vita boxar) samt spädda till 800x10
9
 trombocyter/L (gråa boxar) på dag 1, 4 och 7 efter tappning med tillsatts av 

agonisterna ADP (a och c) respektive kollagen (COL) (b och d). Punkterna visar olika mätvärden av 

impedansaggregometrimätningar och utstickarna visar de lägsta respektive högsta värdena. 

 

Effekten av patogeninaktivering 

 

För att studera effekten av patogeninaktivering på trombocytfunktionen jämfördes 

trombocytfunktionen i amotosalenbehandlade trombocytkoncentrat från lättcellskoncentrat (n 

= 10) som analyserades i lagringsstudien med gammabestrålade komponenter från 

lättcellskoncentrat (n = 5). Prover togs från gammabestrålade trombocytkoncentrat och TPK 

samt trombocytfunktion analyserades på dag 1 och 4 efter tappning. Innan varje 

provtagningstillfälle observerades synlig ’swirling’ i alla trombocytkoncentrat och 

bruttovikten var 261,3 ± 3,0 och 251,4 ± 3,1 g på dag 1 respektive 4. TPK mättes till 1621 ± 

190,9x10
9
 och 1510 ± 214,8x10

9 
trombocyter/L på dag 1 respektive 4. 
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     Trombocytfunktionen mättes i prover som var ospädda och spädda (800x10
9 

trombocyter/L) med ADP- och COL-test, vilket visas i tabell 3. En jämförelse mellan 

trombocytfunktionen i patogeninaktiverade och gammabestrålade trombocytkoncentrat visas i 

figur 2. På dag 1 var aggregationen högre i gammabestrålade trombocytkoncentrat än hos 

amotosalenbehandlade i både ospädda och spädda prover i ADP- och COL-test, men dag 4 

var aggregationen i patogeninaktiverade komponenter något högre. Det påvisades ingen 

signifikant skillnad mellan gammabestrålade och patogeninaktiverade trombocytkoncentrat i 

spädda prover med ADP som agonist på dag 1 (p =0,3803) och dag 4 (p = 0,0833). Med 

kollagen som agonist observerades en signifikant skillnad på dag 1 (p = 0,0070) i spädda 

trombocytprover, men inte på dag 4 (p = 0,2413). 

 

Tabell 3. Sammanställda resultat av trombocytfunktionsmätningar av prover från gammabestrålade 

trombocytkoncentrat, framställda från lättcellskoncentrat (n = 5 vid varje provtagningstillfälle), med 

impedansaggregometri (analysinstrumentet Multiplate®). Trombocytfunktionen mättes i prover som var ospädda 

samt spädda till 800x10
9 
trombocyter/L på dag 1 och 4 efter tappning med tillsatts av agonisterna ADP 

respektive kollagen (COL). Data presenteras som medelvärde ± SD. 

Trombocytkoncentrat från  Dag 1 Dag 4 

 ADP (AUC)   

Lättcellskoncentrat Ospädda 53,2±36,9 2±1,6 

Spädda 10,8±10,5 0±0 

 COL (AUC)   

 Ospädda 111,8±13,7 59,2±18,0 

Spädda 54,6±8,6 12±2,5 
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Figur 2. Jämförelse av förändring trombocytfunktion mellan patogeninaktiverade (n = 10), som ingick i 

lagringsstudien, och gammabestrålade (n = 5) trombocytkoncentrat från lättcellskoncentrat. 

Trombocytfunktionen mättes med impedansaggregometri (analysinstrumentet Multiplate®) med agonisterna 

ADP och kollagen (COL) i prover som var ospädda (♦) samt spädda till 800x10
9 
trombocyter/L (▲). 

Mätningarna utfördes på dag 1 och 4 efter tappning (patogeninaktiverade trombocytkoncentrat analyserades även 

på dag 7, men visas inte i denna figur). Svarta linjer motsvarar patogeninaktiverade trombocyter och blå visar 

gammabestrålade. Punkterna motsvarar medelvärden av mätvärdena. 

 

Fibrinogentest 

 

För att testa om fibrinogen var avgörande för trombocyters förmåga att aggregera utfördes 

mätningar med impedansaggregometri av trombocytkoncentrat från lättcellskoncentrat (n = 3) 

på dag 2 efter tappning. ’Swirling’ observerades i alla komponenter, bruttovikten var 245,1 ± 

7,3 g och TPK mättes till 1602,7 ± 160,9x10
9 

trombocyter/L. Trombocytfunktionen mättes i 

spädda trombocytprover (800x10
9
 trombocyter/L) med ADP- och COL-test i fem olika 

varianter: en med normalplasma, en utan tillsatts av normalplasma eller fibrinogen samt tre 

varianter med tillsatts av humant fibrinogen i olika koncentrationer (0,1, 2,25 och 10 g/L). 

     Resultatet vid användning av kollagen som agonist visas i figur 3. Högst aggregation sågs i 

varianten med tillsats av plasma och minst i testet utan tillsatts av plasma eller fibrinogen. 

Alla mätningar med tillsatts av fibrinogen gav lägre aggregation än vid tillsats av plasma. 

Testet med 2,25 g/L fibrinogen gav högre resultat än de två andra 

fibrinogenkoncentrationerna. Mätresultat från ADP-testet visas inte. 
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Figur 3. Trombocytfunktionsmätningar av spädda prover (800x10
9
 trombocyter/L) från trombocytkoncentrat 

från lättcellskoncentrat (n = 3).  Trombocytfunktionen mättes med impedansaggregometri (analysinstrumentet 

Multiplate®) med kollagen (COL) som agonist. Testet utfördes i 5 olika varianter: en med normalplasma, en 

utan tillsatts av normalplasma eller fibrinogen samt tre varianter med tillsatts av humant fibrinogen i olika 

koncentrationer (0,1, 2,25 och 10 g/L). Punkterna visar enskilda mätvärden. 

 

DISKUSSION 

 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att definiera en standardiserad spädning av 

prover från trombocytkoncentrat vid trombocytfunktionsmätningar, eftersom tidigare 

mätresultat hade visat sig vara koncentrationsberoende. Denna spädning användes sedan för 

att undersöka hur funktionen förändrades över lagringstiden. Trombocytfunktionen mättes på 

dag 1, 4 och 7 efter tappning med impedansaggregometri, som är en metod där 

trombocytaggregation induceras i ett prov med hjälp av en agonist. I denna studie användes 

agonisterna ADP och kollagen vid mätningar av ospädda och spädda prover från 

trombocytkoncentrat. 

     Koncentrationen som undersöktes för spädning av prover var 800x10
9
 trombocyter/L. 

Denna koncentration valdes eftersom det är den minsta tillåtna trombocytkoncentrationen i 

komponenter i Europa, vilket gör att den kan användas internationellt. Resultat från 

trombocytfunktionsmätningar med ADP- och COL-test demonstrerade att spridningen av 

mätvärdena var mindre i spädda än ospädda prover från trombocytkoncentrat framställda från 
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lättcellskoncentrat och aferes vid de tre analystillfällena. Detta visade att spädning av prover 

till en bestämd koncentration är lämplig om man vill kunna utveckla ett referensintervall för 

mätningar med impedansaggregometri i komponenter. Att använda kollagen som agonist vid 

mätningar av spädda prover var lämpligt eftersom aggregation erhölls vid alla analystillfällen. 

Ett problem som uppstod vid användning av ADP som agonist var att väldigt låg aggregation 

observerades dag 4, framför allt med spädda prover, och att den vid dag 7 nästan var 

obefintlig. Detta indikerade att spädning till 800x10
9
 trombocyter/L inte var lämplig vid 

mätningar på dag 4 och 7 med ADP. Det bör testas andra koncentrationer för spädning till 

ADP-test och eventuellt överväga att testa någon annan agonist eftersom aggregationen var 

låg även i ospädda prover efter längre lagring av trombocytkoncentrat. Tidigare studier visar 

att ADP-inducerad aggregation i trombocytkomponenter, där trombocyter till stor del förvaras 

i en förvaringslösning, minskar med lagringstiden och att detta troligtvis beror på frisättning 

av ADP från granula över tiden. Frisättning av ADP kan leda till att trombocyternas svar vid 

aktivering med ADP blir mindre [16, 17]. 

     Resultatet av lagringsstudien visade på att trombocytfunktionen minskat signifikant på dag 

7 jämfört med dag 1 med både ADP och kollagen som agonister i båda typer av 

tombocytkoncentrat. Att trombocytfunktionen minskar med tiden i lagrade 

trombocytkoncentrat är känt sedan tidigare och har bland annat visats med 

impedansaggregometri i tidigare studier [1, 12]. 

     I trombocytfunktionsmätningar var aggregationen i aferestrombocyter högre än i 

trombocytkoncentrat från lättcellskoncentrat med kollagen som agonist, men ingen signifikant 

skillnad sågs mellan de olika typerna av koncentrat i spädda prover. Det fanns en tendens till 

närmande av signifikans på dag 7 (p = 0,0759) och det är möjligt att en signifikant skillnad 

kan observeras om det analyseras fler trombocytkoncentrat än dem som undersöktes i denna 

studie. Huruvida skillnaden var signifikant i ospädda prover beräknades inte eftersom 

variationen i TPK kan ha påverkat resultatet. 

     Trombocyter i komponenter som framställts genom aferesteknik har sitt ursprung från en 

givare till skillnad från trombocytkoncentrat från lättcellskoncentrat där flera givare ingår. Att 

spridningen blev större i trombocytfunktionsmätningar av aferestrombocyter jämfört med 

trombocyter från lättcellskoncentrat kan bero på variationer hos enskilda trombocytgivare [18, 

19]. Dessa variationer bör reduceras när trombocyter från flera givare poolas samman och 

därmed ge mindre spridning i aggregationsvärden hos trombocytkoncentrat från 

lättcellskoncentrat. 
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     I jämförelsen mellan patogeninaktiverade och gammabestrålade trombocytkoncentrat 

fanns en signifikant skillnad i spädda prover på dag 1 i COL-test, men ingen signifikant 

skillnad fanns på dag 4 och inte heller med ADP-test.  Den skillnad som observerades mellan 

olika behandlingar av trombocytkoncentrat kan bero på att manipulationen under 

patogeninaktivering lett till minskad aktiveringsförmåga av trombocyter. Den kliniska 

betydelsen av detta är oklar och kan behöva undersökas vidare. Det skulle eventuellt kunna 

finnas en signifikant skillnad under hela lagringstiden om fler trombocytkoncentrat än i denna 

studie analyseras och jämförs. 

     Något annat som skulle kunna göras för att undersöka hur olika behandlingar av 

trombocytkoncentrat påverkar trombocytfunktionen vid impedansaggregometri är att utgå 

från en extra stor pool av lättcellskoncentrat från vilken fler än två doser av 

trombocytkoncentrat kan framställas. Genom att undersöka trombocytdoser framställda från 

samma stora pool som därefter behandlats olika bör man kunna ta reda på olika behandlingars 

påverkan på trombocytfunktionen bättre. Detta har tidigare gjorts i en studie från Karolinska 

institutet, Stockholm, där olika funktionella, fenotypiska och mitokondriella markörer 

undersöks i dubbla doser av amotosalenbehandlade trombocytkoncentrat och dubbla doser 

obehandlade koncentrat med samma ursprung som kontroll. Trombocytaggregation med 

agonisterna ADP och kollagen studeras inte i denna studie [8]. 

     Vid analys av trombocytfunktionen i trombocytkoncentrat med impedansaggregometri 

måste plasma tillsättas till prover för att erhålla aggregation. I en studie av Bochsen et al. 

studeras in vitro hur de cellulära och plasmatiska delarna av blodet påverkar koagulationen 

vid användning av olika metoder, till exempel impedansaggregometri. Det undersöks bland 

annat hur trombocytaggregationen är i trombocytkoncentrat med och utan plasma och resultat 

visar att aggregationen minskar då plasma tas bort, vilket indikerar att det behövs för 

trombocytaggregation [20]. 

     En teori som undersöktes i denna studie var om det fanns något eller några ämnen i 

plasman som trombocyterna behövde för att aggregera och om detta ämne var fibrinogen. 

Detta testades genom att samma prov analyserades med impedansaggregometri i fem olika 

varianter med ADP och kollagen som agonister. Analyserna med ADP gav så låga 

aggregationsresultat att de inte var meningsfulla, men med kollagen som agonist sågs däremot 

aggregation. Impedansaggregationsmätningar av prover från tre trombocytkoncentrat med 

tillsatts av olika koncentrationer fibrinogen resulterade i högre aggregation i COL-test än 

prover utan tillsatts av plasma och fibrinogen. Prover med tillsatts av plasma gav däremot 

betydligt högre aggregation än prover med tillsatts av fibrinogen. Detta visade på att 
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fibrinogen var ett ämne som trombocyterna behövde för att aggregera, men att det också 

borde vara något annat i plasman som behövdes för att nå upp till den aggregation som 

tillsatts av plasma gav. Av de tre olika fibrinogenkoncentrationerna gav den fysiologiska 

(2,25 g/L) högre aggregation än den låga (0,1 g/L) och höga koncentrationen (10 g/L). 

Hypotesen var att aggregationen skulle vara lika eller högre vid tillsatts av fibrinogen till 

slutkoncentrationen 10 g/L jämfört med 2,25 g/L, men det visades att aggregationen var lägre 

med den höga koncentrationen. Detta skulle eventuellt kunna bero på att de flesta av 

trombocyternas GPIIb-IIIa-receptorer bundit till fibrinogen, vilket resulterat i att färre bryggor 

mellan en fibrinogenmolekyl och två receptorer bildats. 

     I fibrinogentestet studerades endast tre trombocytkoncentrat och trots att de gav samma 

mönster i aggregation i de fem olika testvarianterna bör fler trombocytkoncentrat undersökas 

för att utvärdera betydelsen av fibrinogen för aggregationen. En spädningsserie med flera 

olika fibrinogenkoncentrationer mellan 2,25-10 g/L bör testas för att undersöka vid vilken 

koncentration som aggregationen avtar. 

     Sammanfattningsvis har denna studie visat att impedansaggregometri är en lämplig metod 

för att följa förändring i trombocytfunktion över tid i trombocytkoncentrat och att spädning 

till 800x10
9
 trombocyter/L var lämplig vid mätningar med kollagen som agonist. Med ADP 

som agonist var denna koncentration däremot inte lämplig efter längre lagring och andra 

koncentrationer kan behöva testas för mätningar med ADP. Studien visade att det inte fanns 

någon signifikant skillnad mellan trombocyter från lättcellskoncentrat och aferes, men att det 

fanns en liten skillnad mellan patogeninaktiverade och gammabestrålade trombocyter som 

behöver undersökas vidare. Denna studie har också demonstrerat att tillsatts av plasma vid 

impedansaggregometrimätningar av prover från trombocytkoncentrat troligtvis inte kan 

ersättas med endast en fibrinogenlösning. Betydelsen av fibrinogen och andra ämnen i 

plasman som påverkar trombocytaggregationen bör undersökas vidare. 
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