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ABSTRACT 

The impact storage has on function of platelet concentrates is not completely known, although 

some factors have been discovered and measures have been taken to counteract them, such as 

adding platelet additive solution. There are several methods for analysing platelet function. In 

this study, the aim was to analyse change of platelet function in platelet concentrates over 

time and to see what effect fibrogen has on the coagulation. A technique using free oscillation 

rheometry (FOR), ReoRox®, was used to analyse function in platelet concentrates, both over 

time and after addition of fibrinogen. The platelets were analyzed at a concentration of 800 

x10
9
 Ptl/L and activated with thrombin receptor antigen peptide (TRAP). For fibrinogen efect 

analysis, four different concentrations were used, 10 g/L, 2,25 g/L, 1,0 g/L and 0,1 g/L. The 

results showed no statistically significant change in the function over time. However an 

increase in elasticity and decrease in the decline of elasticity could be seen. While analysing 

the platelets with fibrinogen it showed that up to 2,25 g/L the aggregation increased, while it 

decreased significantly at 10 g/L. In conclusion, the platelet concentrates retained a good 

clotting function from day one to day seven of storage, while the clot became stronger and 

fibrinolysis decreased. Fibrinogen proved important for coagulation, however a too high 

concentration inhibits coagulation. 
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INTRODUKTION 

Den mänskliga kroppens koagulationssystem är ett komplext försvarssystem utformat för att 

skydda kroppen från att förblöda. Trombocyterna, som är kroppens minsta celler, har en 

central roll i detta system. På trombocyternas yta finns flera olika proteiner, enzymer och 

receptorer, såsom glykoprotein Ib, V och IX, vilka kan aktiveras av agonister. 

     I koagulationssystemet ingår flera olika steg som kan delas in i den primära hemostasen, 

humorala koagulationen, fibrinbildningen och det fibrinolytiska systemet. Centralt i primära 

hemostasen är att det skadade blodkärlet drar ihop sig och trombocyter adhererar till 

kärlväggen. Detta sker genom att vonWillebrandfaktor bildar en brygga mellan GPIb-IX-V-

komplexet, på trombocyternas yta, och blottat kollagen i kärlvävnaden. Trombocyterna har 

även kollagenreceptorer på cellytan vilket gör att de binder starkare till vävnadsytan och på så 

sätt förstärks koaglet. När trombocyterna binder till en kärlskada aktiveras de och utsöndrar 

olika granulainnehåll som i sin tur aktiverar omgivande trombocyter. En av dessa är 

adenosindifosfat (ADP) som gör så att glykoprotein IIb/IIIa kan binda till bland annat 

fibrinogen. Fibrinogen fungerar då som en brygga mellan olika trombocyter och bidrar 

därmed till aggregationen. Andra ämnen som bidrar till aggregationen och att stabilisera 

koaglet är epinefrin, trombin och tromboxan [1,2]. Efter att ett fibrinnät har bildats börjar ett 

regleringssystem verka för att bryta ner koaglet. Endotelceller intill kärlskadan utsöndrar en 

aktivator (ˮtissue plasminogen activator“ = tPA) som gör plasminogen till plasmin, vilken 

bryter ner fibrinnät via proteolys. 

    I de fall då koagulationen ej fungerar som den ska, på grund av minskad mängd eller dålig 

funktion av trombocyterna, eller när stor blödning kräver ökad koagulation så kan det krävas 

en transfusion av trombocyter. Cancerpatienter med låg produktion av trombocyter behöver 

även ofta transfunderas. Trombocyterna tillsätts till kroppen för att öka eller assistera 

koagulationen så att patienten ej förblöder. Det är då ytterst viktigt att de trombocyter som 
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erhålls från blodcentralen är av bra kvalitet och funktion. I dagsläget framställs 

trombocytkoncentrat på två olika sätt, via lättcellskoncentrat (ˮbuffycoat“) eller aferes.  

Lättcellskoncentrat framställs när erytrocyterna och plasman från blodgivares helblod har 

centrifugerats och separerats till var sin påse. Fyra stycken påsar innehållande 

lättcellskoncentrat svetsas samman till ett nytt system som centrifugeras på ett mildare 

program. Vid det separeras trombocyterna från leukocyter samt resterande erytrocyter och 

samlas i en separat påse [3]. I aferessystem däremot separeras trombocyterna och samlas upp i 

en komponentpåse medan resten av blodet förs tillbaka in i donatorns kropp. På så sätt erhålls 

en hel trombocytkomponent från en och samma person samtidigt som individen inte förlorar 

lika mycket blod som vid ordinarie blodgivning och kan då ge oftare [4].  För att bevara 

trombocyterna innehåller komponentpåsen en förvaringslösning specifik för trombocyter 

(SSP+). Förvaringslösningen innehåller olika komponenter och egenskaper för att bevara 

trombocyternas funktion. När en trombocytpåse är färdigställd förvaras den på omrörning vid 

rumstemperatur (22 ± 2°C) för att motverka aggregation samt möjliggjöra gasutbyte.  

Under förvaring påverkas trombocyternas funktion, trots de bevarande komponenterna i 

förvaringslösningen och de specifika förvaringskriterierna. Vissa aktiveras spontant och 

andras funktion minskar, vilket gör att deras aggregationsförmåga försämras. Vad som 

orsakar detta och vilken slutgiltig effekt det har är okänt, vilket gör det  intressant att 

undersöka närmare. Vissa faktorer som påverkar trombocyterna är redan kända, såsom att 

trombocyterna genererar adenosintrifosfat (ATP) via glykolys, vilket orsakar att bikarbonat 

binds. Detta kan ha en negativ påverkan på trombocyternas livskraft eftersom pH:t då sänks. 

Detta har medfört att förvaringslösningen ofta innehåller extra bikarbonat [5, 6]. På grund av 

att ändringar i pH påverkar trombocyterna är det även viktigt att det material som 

förvaringspåsen är gjord av har bra permeabilitet för syre (O2) och koldioxid (CO2) [6].  
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Eftersom trombocyternas funktion är så viktig, och in vivo tester i princip är omöjliga att 

utföra, är det av stor betydelse att kunna analysera prover från trombocytkoncentrat för att få 

så mycket information som möjligt om hur trombocyterna påverkas vid lagring. I dagsläget 

finns det flera olika metoder och tester för att mäta kvaliten på trombocytkoncentraten. 

”Swirling” är ett sådant test och det enda som används rutinmässigt på Uppsala Akademiska 

sjukhus i dag. Det utförs som ett kvalitetstest på varje komponentpåse innan påsen lämnas ut 

av blodcentralen. ”Swirling” går till så att komponentpåsen skakas lätt, medan den hålls upp 

mot en lampa. Om virvlar syns indikerar det att trombocyterna är vilande och att pH i påsen är 

inom accepterade gränsvärden. Andra metoder att mäta kvaliten bygger på att mäta blodgaser, 

koncentration av glukos och laktat, trombocytaktivering och koagulationsförmåga [6, 7].  

De metoder som helst används vid mätningar av koagulationsförmåga är thromboelastografi 

(TEG), impedansaggregometri (IA) och ”free oscillation rheometry” (FOR). TEG® 5000 

Thromboelastograph® Hemostasis Analyzer System är ett system som bygger på 

tromboelastografi. Då tillsätts prov antikoagulerat med citrat och aktivator (t.ex ADP eller 

kollagen) till en provkopp där en pinne roterar i provkoppen under mätning. När provet 

koagulerar hindrar det pinnens rörelse, desto mer koagel desto mindre rörelse. Detta 

registreras kontinuerligt av en dator som sedan uppvisar mätresultaten [8]. 

Impedansaggregometrisk mätmetod däremot, såsom Multiplate®, bygger på att trombocyter 

aggregerar, vid tillsatts av aktivator (t.ex ADP eller kollagen), till ett elektrodpar och hindrar 

den elektriska överföringen mellan dem. Desto mer aggregat, desto högre blir impedansen 

som mäts kontinuerligt. Varje provkopp i systemet innehåller två elektrodpar som fungerar 

som intern kontroll åt varandra. I detta system kan helblod analyseras vilket kan vara en 

fördel gentemot analys av trombocytrik plasma såsom vid TEG analys [8]. Den tredje och 

sista metoden, FOR, är nyast och används hittills endast inom forskning. FOR bygger på att 

mäta viskoelasticiteten i ett prov. En provkopp oscillerar fritt medan dämpningen och 
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frekvensen av oscilleringen mäts som en funktion under tid. FOR är en känsligare mätmetod 

än impedansaggregometri och thromboelastography vilket gör den intressant för forskning. 

Med ReoRox®, vilken använder FOR, analyseras aggregationen genom mätning av 

viskositeten och elasticiteten i ett prov. Detta är fördelaktigt vid analys av 

trombocytfunktionen eftersom att med ett och samma prov fås information om hur snabbt 

trombocyterna aktiveras, hur väl de koagulerar och till slut hur bra fribrinolysen fungerar. Vid 

analys av prov från trombocytkoncentrat tillsätts kalcium och aktivator (trombin receptor 

aktivator peptid (TRAP)) till en guldtäckt provkopp med pinne som hänger fritt ner i mitten. 

Guld används för att fibrinet inte ska råka tappa fästet från koppen och då ge felkällor. Så fort 

aktivatorn och provet blandas påbörjar koagulationsprocessen och mätningen startas. Bland 

de värden som erhålls från analys med ReoRox® är COT1: tiden tills aggregationsstarten, och 

COT2: tiden det tar tills hela provet har aggregerat. Eftersom elasticiteten mäts erhålls också 

en kurva som anger koaglets styrka samt ett värde på fibrinolysens funktion [10].  

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin på Akademiska Sjukhuset i Uppsala har tidigare 

stått för två olika studier där trombocyternas funktion mättes med Multiplate®. I dessa 

utfördes bland annat lagringsstudier då prover från trombocytkoncentrat lagrade i 1, 4 och 7 

dagar analyserades. Det de kom fram till är att fler analyser och studier behövs för ytterligare 

information om trombocytkoncentrats funktion.
1
 Eftersom ReoRox® anses vara en känsligare 

mätmetod är det av intresse att analysera trombocyternas funktion över tid för att sedan kunna 

jämföra resultaten med de tidigare studierna på Multiplate®. I den senare studien på 

Akademiska Sjukhuset, utförd av Sjöberg S., användes en provkoncentration på 800 x10
9
 

Trombocyter/L medan studier utförda av Tynngård N. et al på ReoRox® använde  100 x10
9
 

Trombocyter/L. På grund av detta kommer denna studie bestå av tre delar. Först en 

                                                      
1
 Jakobsson L. Evaluation of Correlation between Platelet Function in Platelet apheresis Donors and Function in 

Thrombapheresis Concentrates Measured with Impedance Aggregometry (Multiplate® Analyser). 2014. 

Sjöberg S. Evaluation of a standardized platelet concentration in samples from platelet concentrates measured 

over time with impedance aggregometry. 2015. 
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koncentrationsstudie där olika koncentrationer av trombocytprover analyseras och jämförs för 

att se om proverna kan analyseras vid samma koncentration som Sjöberg använde. Sedan en 

lagringsstudie för att evaluera trombocyternas funktion över tid vid lagring av 

trombocytkoncentrat. Den tredje delen kommer innefatta tester på fibrinogens påverkan på 

koagulationen. Alla analyser kommer att utföras på ReoRox® med analyskitet ReoTrap™. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Provmaterial 

Plasma 

Citrerad plasma för spädning av trombocytkoncentrat beställdes från blodcentralen som tog 

prover (n=18), från blodgivare med blodgrupp A, vid blodgivning. Blodgivarens samtycke 

inhämtades innan. Proverna centrifugerades i 20 min vid 1500 G. Plasman poolades sedan i 

en bägare och delades upp i rör för en andra centrifugering i 20 min vid 1500 G. Efter detta 

pipetterades 1,5 mL poolad plasma i var sitt 2 mL kryorör och frystes in (-20º C). Ett av rören 

skickades till Klinisk Kemi och Farmakologi vid Uppsala Akademiska sjukhus för analys av 

fibrinogen.  

Trombocytkoncentrat 

De trombocytkoncentrat som användes erhölls från blodcentralen på Akademiska Sjukhuset i 

Uppsala och var antingen från aferes eller lättcellskoncentrat. Samtliga komponenter var av 

blodgrupp A och framställda enligt blodcentralens föreskrifter.
2
 

    För trombocytkoncentrationsbestämningen användes fem olika trombocytkoncentrat, fyra 

afereser och en från lättcellskoncentrat. Vid lagringsstudien användes 14 olika 

                                                      
2
 ˮGuide to the preparation, use and quality assurance of blood components.“ , European Directorate for the 

Quality of Medicines & HealthCare (EDQM). 
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trombocytkoncentrat. Trombocytkoncentraten var både från afereser (n = 9) och 

lättcellskoncentrat (n = 5). Fibrinogentesterna utfördes dock endas på trombocytkoncentrat 

från afereser (n = 3). 

Funktionsbestämning med ReoRox G2® 

Vid analys av trombocytfunktion med ReoRox G2® (MediRox, Nyköping, Sverige) användes 

specifika provkoppar i plast som är täckta med guld på insidan, och har en guldtäckt pinne 

som sitter löst i mitten. Till dessa tillsattes reagens och prov med 1 mL spruta. De reagens 

som användes var MediRox egna kit ReoTrap™ (MediRox, Nyköping, Sverige. Lot: 16214) 

som bestod utav TRAP-6 och kalcium (500 mM/L). Till denna blandning tillsattes sedan 

utspätt prov från trombocytkoncentrat. 
3
 

 

Etik 

Alla blodgivare ger skriftligt samtycke för användning av deras blod till 

laboratorieundersökningar. De prover som analyserades i denna studie togs från 

blodkomponenter eller provtagningspåsar vid blodcentralens tappningsenhet. Eftersom inga 

patienter påverkades och studien är ett kvalitetssäkringsprojekt utfördes ingen etisk prövning.  

 

Provtagning 

Plasma  

Tappningsenheten på Akademiska Sjukhuset i Uppsala utförde provtagningen för plasma med 

citrattillsatta vakuumrör. 

Trombocyter 

                                                      
3
 ReoTrap™, Art.No: MRX 1911, Trombocytfunktionstest för ReoRox®. MediRox, Nyköping, Sverige. 
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Innan provtagning från de olika trombocytkoncentraten utfördes ett ”swirlingtest“. Innehållet 

i slangen på trombocytpåsen fördes ned i påsen med en rulltång och blandades tio gånger. För 

de påsar som fortfarande hade en provtagningsampull lades påsen på bänken. Sedan öppnades 

den klämma som håller provtagninsampullen isolerad från påsen, så trombocyterna åkte ner i 

ampullen, eventuell luft i ampullen avlägsnades. Klämman stängdes igen och ampullen 

svetsades av från påsen innan den klipptes upp. Innehållet fördes över till ett EDTA-rör och 

ett vakuumrör utan tillsats.  

    När provtagningsampullen saknades användes en dialysslang. Slangklämman på 

dialysslangen fördes till ungefär 2 cm från luerfattningen
4
 på slangens ena ände och stängdes. 

Påsen och dialysslangen sattes i en sterilsvets så att luerfattningen fäste till slangen på påsen 

medan kanylen föll bort. Sammansvetsningen öppnades och påsen sattes, med slangen snett 

nedåt, i en plasmaextraktor. En lueradapter med hållare sattes i luerfattningen på 

dialysslangen och slangklämman öppnades. Ett EDTA-rör och ett vakuumrör utan tillsatts 

fylldes. Slangen stängdes med en peang och röret avlägsnades innan dialysslangen svetsades 

bort från påsens slang. Alla fogar kontrollerades noga under förstoringslampa. Efter 

provtagning förvarades proverna vid rumstemperatur för att hålla trombocyterna i så bra miljö 

som möjligt.  

 

Spädning 

Efter provtagning från trombocytkoncentrat analyserades proverna på en cellräknare (Horiba 

ABX Micros ES 60, Göteborg, Sverige) för att få ut den ursprungliga koncentrationen på 

provet. 

Koncentrationsbestämning 

                                                      
4
 Luerfattning: ventilanslutning. 
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Provet späddes till trombocytkoncentrationerna 100x10
9
 Trc/L, 200x10

9
 Trc/L, 300x10

9
 

Trc/L, 400x10
9 

Trc/L, 500x10
9
 Trc/L, 600x10

9
 Trc/L, 700x10

9
 Trc/L, 800x10

9
 Trc/L och 

900x10
9
 Trc/L med förvaringslösning (SSP+; 69,3 mmol/L natriumklorid, 10,8 mmol/L citrat, 

32,5 mmol/L acetat, 28,2 mmol/L fosfat, 5,0 mmol/L kalium och 1,5 mmol/L magnesium. 

Macopharma, Frankrike.)
5
. Efter detta tillsattes upptinad plasma från individer med blodgrupp 

A till en ratio på 1:1 (600 µL trombocytlösning + 600 µL plasma). 

Lagringsstudie 

Utifrån resultat från koncentrationsbestämningen valdes en koncentration (800x10
9
 Trc/L) 

som sedan användes för samtliga prover för analys under alla dagar av lagring. Provet 

späddes med förvaringslösning. Sedan tillsattes upptinad A plasma från blodgivare med en 

ratio på 1:1 (600 µL trombocytlösning + 600 µL plasma). 

 

Analys med ReoRox® 

ReoRox® använder sig av ”free oscillation rheometry” (FOR) där plattan som provkoppen 

ställs på oscillerar. Vid mätning av trombocytfunktion användes guldkammare med stav. Alla 

analyser utfördes vid 37°C och för att materialet i provkoppen inte skulle svälla och pinnen 

hamna snett så värmdes koppen upp i minst 10 min innan analys. Innan mätning 

kontrollerades att maskinen stod på och var redo för användning samt att provkoppar sattes på 

värmning. Sedan blandades 50 µL 500 mM kalcium (CaCl2) och 50 µL TRAP-lösning i ett 

rör för varje prov, som sedan förslöts. Först när preparationerna var färdiga togs proverna ur 

trombocytkoncentraten, analyserades på cellräknaren och späddes. Slutkoncentrationerna 

varierade för koncentrationsbestämningen medan koncentrationen för lagringsstudien var 

800x10
9
 Trc/L. Till provröret innehållande kalcium och ReoTRAP™ tillsattes 1 mL av det 

                                                      
5
 Platelet Additive Solution SSP+. Macopharma. http://www.macopharma.com/wp-

content/uploads/2014/11/SSP+-XT3AA01B.pdf – 16.05.09. 

http://www.macopharma.com/wp-content/uploads/2014/11/SSP+-XT3AA01B.pdf
http://www.macopharma.com/wp-content/uploads/2014/11/SSP+-XT3AA01B.pdf
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spädda trombocytprovet, och blandades tre gånger. En 1 mL engångsspruta användes för att 

blanda provlösningen och sedan tillsätta den till provkoppen när analysen startades. 
6
 

 

Fibrinogentest 

Ett fibrinogentest utfördes för att se fibrinogenets påverkan på koagulationen. Initialt löstes 

fibrinogen upp med fysiologisk koksaltlösning (9 mg/mL NaCl) till en koncentration på 40 

g/L. Efter det pipetterades 2 mL av fyra olika koncentrationer upp i var sitt ellermanrör, 40 

g/L, 9 g/L, 4 g/L och 0,4 g/L.  

     Prov från en trombocytkomponent späddes till 600 µL, 800x10
9
 Trc/L i fyra olika rör. 

Efter det tillsattes 300 µL  PBS (fosfatbuffrad saltlösning) och 300 µL av var sin 

fibrinogenkoncentration. Detta gav slutkoncentrationerna 10 g/L, 2,25 g/L, 1,0 g/L, 0,1 g/L 

fibrinogen. Som kontroll analyserades även ett prov med tillsats av endast NaCl, och ett prov 

med plasma i stället för fibrinogen och PBS.  

     Efter några analyser byttes PBS-lösningen ut mot plasma i alla proverna. Samtliga prover 

analyserades med ReoTRAP™ på ReoRox®. 

 

Statistik 

Medelvärde och standardavvikelse (SD) för resultaten inom varje delstudie beräknades i  

Microsoft Excel. För att jämföra olika dagars trombocytfunktion utfördes parade t-test i 

statistikprogrammet GraphPad Prism® 7.  GraphPad Prism 7 användes även för att göra alla 

grafer.  

 

                                                      
6
 ReoTrap™, Art.No: MRX 1911, Trombocytfunktionstest för ReoRox®. MediRox, Nyköping, Sverige. 
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RESULTAT 

Funktionsanalyser utfördes med ReoRox® på prover från blodcentralens trombocytkoncentrat 

i syfte att kontrollera och säkerställa komponenternas kvalitet. ReoRox® gav resultat i sju 

olika kategorier; ”COT1”, ”COT2”, ”Elasticity curve”, ”Slope”, ”Max elasticity”, ”Time to 

Max” och ”Clot SR 30 min”. ”COT1” stod för den tid i sek det tog tills viskositeten i provet 

ändrades. ”COT2” för den tid i sek det tog innan hela provet hade koagulerat. ”Elasticity 

curve” den kurva provets elasticitet uppvisade över tid i pascal (Pa). ”Slope” angav hur snabbt 

elasticiteten i provet ökade, med Pa/min. ”Max elasticity” angav det högsta uppmätta värdet 

på elasticitetskurvan i Pa. ”Time to Max” var den tid i sek det tog innan det högsta uppmätta 

värdet på elasticitetskurvan nåddes. ”Clot SR 30 min” stod för den sänkning av 

elasticitetskurvan som skedde under 30 min angett i procent (%). 

Innan provtagning från en trombocytkomponent utfördes ”swirlingtest”. Alla komponenter 

uppvisade bra resultat för swirlingtestet vid alla provtagningar.  

 

Koncentrationsbestämning 

Olika koncentrationer analyserades för att kontrollera att den koncentration som använts 

under tidigare studier utförda av Sofie Sjöberg på Multiplate™ skulle kunna användas vid 

analys på ReoRox®. Den koncentration Sjöberg använde var 800 x10
9
 Trc/L. Resultaten för 

de olika koncentrationerna redovisas i Tabell 1 som medelvärde ± standardavvikelse.  
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Tabell 1. Resultat för analyser av olika trombocytkoncentrationer med ReoRox®. Koncentrationerna gäller trombocytprov innan tillsats av plasma (1:1). Aferes 

står för de prover tagna från komponenter från trombocytaferes medan Lättcellskoncentrat är prover tagna från komponenter framställda från lättcellskoncentrat. 

”n” är det nummer av olika komponenter som analyserades i varje koncentration. Alla resultat då det är möjligt, återges som medelvärde ± standardavvikelse. 

 Koncentration 

(x10
9
 Trc/L) 

COT1 (sek) COT2 (sek) Elasticity curve 

(Pa) 

Slope (Pa/min) Max elasticity (Pa) Time to Max 

(sek) 

Clot SR 30 

min (%) 

Aferes 200 (n = 4) 671,5 ± 103,8 867,3 ± 104,9 720,8 ± 144,7 31,5 ± 9,7 799,5 ± 119,1 2950 ± 369,7 10,5 ± 5,8 

 300 (n = 2) 614,5 ± 31,8 753 ± 25,5 887,4 ± 155,2 58,5 ± 16,3 956,4 ± 271,4 2277 ± 605,3 6,5 ± 9,2 

 400 (n = 2) 573 ± 56,6 710,5 ± 37,5 1138,5 ± 85,5 87,5 ± 3,5 1306,1 ± 59,5 2581,5 ± 169 13 ± 2,8 

 500 (n = 2) 500,5 ± 96,9 663 ± 18,4 941,4 ± 153,3 61 ± 11,3 1088,8 ± 169,5 2592,5 ± 139,3 13,4 ± 0,7 

 600 (n = 2) 593,5 ±  170,4 718 ± 175,4 1508,1 ± 9,9 112,5 ± 20,5 1610,8 ± 56,1 2891 ± 58 6,5 ± 3,5 

 700 (n = 2) 576,5 ± 20,5 708 ± 49,5 1937,1 ± 99,4 195,5 ± 19,1 2109 ± 115,1 2736 ± 128,7 8 ± 0 

 800 (n = 2) 586,5 ± 10,6 723 ± 26,9 2092,6 ± 159,5 209,5 ± 34,7 2216,3 ± 202,8 2843,5 ± 129,4 5,5 ±2,1 

 900 (n=1) 532   632  1606,5 102 1689,3 3054 5 

Lättcellskoncentrat 200 (n=1) 822 1035 624,3 19 682,7 3171 9 

 400 (n=1) 558 678 1562,2 133 1712,5 2887 9 

 600 (n=1) 686 849 1834,8 190 1971,8 3009 7 

 800 (n=1) 594 746 2252,9 223 1983,4 1837 0 
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De angedda koncentrationerna gäller provet av trombocytkoncentrat efter att det späddes med 

förvaringslösning men innan plasma tillsattes. Resultaten visade på att tiden det tog för 

koagulation att ske ökade en aning samt att elasticiteten i provet ökade. Det syntes även att 

det inte var stor skillnad mellan de olika koncentrationerna och att 800 x10
9
 Trc/L var en 

adekvat koncentration för analys med ReoRox®. Till en början analyserades endast prover 

från afereser. På grund av detta analyserades även några prover från lättcellskoncentrat för att 

kontrollera att de resultat som erhölls från afereser gällde även för lättcellskoncentrat. Dessa 

resultat visades vara likvärdiga de från afereser. 

 

Lagringsstudie 

För att undersöka hur trombocytfunktionen i blodcentralens komponenter påverkas över tid 

utfördes analyser på prover från samma komponent över flera dagar. Resultaten bearbetades 

både i afereser och lättcellskoncentrat var för sig, och alla komponenter tillsammans. De 

resultat som redovisas i Tabell 2 var det medelvärde ± standardavvikelse som erhölls från alla 

komponenter analyserade på olika dagar.  
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Tabell 2. Resultat från samtliga komponenter analyserade under lagringsstudie med ReoRox®, aktiverade med TRAP. Alla prover hade koncentrationen 800 

x10
9
 Trc/L innan tillsats av plasma (1:1). Alla resultat anges som medelvärde ± standardavvikelse.  

 

 

DAG COT1 (sec) COT2 (sec) Elasticity curve 

(Pa) 

Slope (Pa/min) Max elasticity (Pa) Time to Max (sec) Clot SR 30 min 

(%) 

1 572,4 ± 41,2 754 ± 64,8 1500,1 ± 89,8 114,3 ± 3,5 1549,0 ± 47,5 2625,3 ± 384,8 5 ± 4,1 

2  598,3 ± 94,5 759,7 ± 85,6 1605,8 ± 144,4 119,2 ± 17,1 1684,4 ± 127,8 3022,2 ± 100,3 4,5 ± 1,8 

3 661,7 ± 73,9  841 ± 80,2 1780,9 ± 217,1 143 ± 34,4 1829,4 ± 219,1 3119,5 ± 403,3 3,5 ± 1,9 

4 621,7 ± 40,9 781,5 ± 44,5 1811,9 ± 157,2 145 ± 33,6 1853,9 ± 165,0 3355,7 ±166,0 2,2 ± 1,0 

5 634,4 ± 49,7 781,3 ± 42,1 1891,5 ± 232,3 145,7 ± 41,8 1864,1 ± 199,1 3237,9 ± 148,3 1,4 ± 1,0 

6 570,6 ± 91,4 716,3 ± 100,3 2007,0 ± 101,5 164,9 ± 21,2 2022,0 ± 96,7 3294,9 ± 366,9 1,4 ± 0,9 

7 573,9 ± 78,5 707 ± 103,4 2112,4 ± 225,4 179,4 ± 37,5 2139,1 ± 235,9 3359 ± 153,0 1,4 ± 0,5 
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Tester visade att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad på funktionen mellan dag 

1 och dag 4 (p = 0,0853) eller mellan dag 1 och dag 7 (p = 0,0778). Resultaten för afereser 

och lättcellskoncentrat var för sig visade även de att det inte fanns någon statistiskt signifikant 

skillnad för funktionen på lättcellskoncentrat från dag 2 till dag 6 (p = 0,1253) och på afereser 

från dag 1 till dag 7 (p = 0,0738). Signifikanstester mellan afereser och lättcellskoncentrat 

visade inte heller på någon statistiskt signifikant skillnad mellan afereser och 

lättcellskoncentrat (dag 2 gav p = 0,0508, dag 4 gav p = 0,4548, dag 5 gav p = 0,7732 och dag 

6 gav p = 0,1457).  Figur 1 visar jämförelser mellan analysresultat för lättcellskoncentrat och 

afereser. En ökning av elasticiteten över tid kunde ses. Samtidigt som Clot SR 30 min 

minskade över tid.   
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Figur 1. Resultat från analyser av trombocytkoncentrat med ReoRox® över tid, aktiverade med 

TRAP. De blå punkterna står för afereser medans de röda är lättcellskoncentrat. Symbolerna kopplade 

med linjer står för medelvärdet för varje dag. De vertikala linjerna indikerar standardavvikelsen av 

resultaten, där det saknas en vertikal linje är spridningen för liten. ”COT1” är den tid i sek innan  

viskositeten i provet ändrades . ”Elasticity curve” är värdet på den kurva av elasticitet som erhölls och 

”Clot SR 30 min” är den procentuella sänkningen av elasticiteten från max till slut.  

 

Fibrinogentest 

Prover som blandats med fibrinogenlösning samt PBS, i stället för plasma analyserades för att 

se om fibrinogen räckte för att aktivera trombocyter. Detta gav inga koagel med ReoRox®. 

Efter det analyserades prover blandade med fibrinogenlösning och plasma, vid olika 

koncentrationer. De resultat som erhölls från detta visas i Tabell 3.  
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Tabell 3. Resultat av analys på trombocytkoncentrat blandade med fibrinogenlösning och plasma på ReoRox®, aktiverade med TRAP. Alla resultat anges som 

medelvärde ±standardavvikelse. 

Fibrinogen.Konc. 

Med plasma. 

COT1 (sec) COT2 (sec) Elasticity curve 

(Pa) 

Slope 

(Pa/min) 

Max elasticity (Pa) Time to Max (sec) Clot SR 30 min 

(%) 

10 g/L 1706,5 ± 330,2 6892,5 ± 470,2 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 6892,5 ± 470,2 0 ± 0 

2,25 g/L 717,5 ± 112,4 879,5 ± 98,3 2529,1 ± 118,8 242 ± 4,2 2636,6 ± 120,7 3332,5 ± 150,6 4 ± 0 

1,0 g/L 609,5 ± 51,6 766,5 ± 72,8 1701,3 ± 63,6 106 ± 5,7 1789,9 ± 70,8 3335 ± 29,7 5 ± 0 

0,1 g/L 632,5 ± 0,7 837,5 ± 6,4 1036,2 ± 40,4 52,5 ± 5,0 1100,4 ± 48,0 3277 ± 93,3 6 ± 0 

NaCl kontroll 782 ± 22,6 991,5 ± 5,0 966,4 ± 47,2 51,5 ± 9,2 1038,8 ± 74,4 3352 ± 100,4 6,5 ± 2,1 

Plasma kontroll 564,5 ± 69,4 704,3 ± 84,2 1509,7 ± 140,0 106,8 ± 7,9 1544,5 ± 96,4 2715 ± 372,0 4,8 ± 4,3 
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De låga koncentrationerna gav lägre resultat än kontrollprovet med endast NaCl och plasma 

medans den fysiologiska koncentrationen (2,25 g/L) gav ökade resultat för elasticiteten. 

Resultaten för den höga koncentrationen visade på ett senare uppmätt koagel och ingen 

elasticitet. Detta visas även i Figur 2.  

 

Figur 2. Resultat från analyser av trombocytkoncentrat blandat med fibrinogenlösning och plasma på 

ReoRox® aktiverade med TRAP. De koncentrationer som analyserades var 0,1 g/L, 1,0 g/L, 2,25 g/L 

och 10 g/L. Även analyserades NaCl och plasma utan fibrinogen som kontroll. 
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DISKUSSION  

Förvaring och bevaring av trombocytkomponenter är intressanta i dagens sjukvård då det är 

ytterst viktigt att dessa produkter håller hög kvalitet. I de fall då trombocytproduktionen är 

nedsatt eller en stor andel trombocyter förlorats (stor blödning) blir transfusion av fungerande 

trombocyter en fråga om överlevnad.  

   För att säkerställa trombocytkomponenternas kvalitet används specifika förvaringspåsar 

med plast permeabelt för syre och koldioxid. Trombocyterna förvaras även i speciell 

förvaringslösning (SSP+) innehållande faktorer (natriumklorid, citrat, acetat, fosfat, kalium 

och magnesium) för att upprätthålla en gynnsam miljö. Skåpen som trombocytkomponenterna 

förvaras i är specifikt utgjorda för att hålla rumstemperatur (22 ± 2º C) och se till att påsarna 

ligger på ständig omrörning. Anledningen för att alla dessa åtgärder tas är att trombocyterna 

spontanaktiverar och metaboliserar under förvaringen. De är även känsliga för pH-ändringar 

och tidigare studier kom fram till att om trombocyter förvarades i kyla, så som erytrocyter och 

plasma, så minskade det funktionen in vivio på grund av ökad elimination [11].  

   Blodcentralen på Uppsala Akademiska sjukhus har på grund av detta utfört en intern 

lagringsstudie
7
 där trombocytfunktionen i olika trombocytkomponenter analyserades med 

Multiplate™. Med tillkomst av en ny analysmetod där fler aspekter av koagulationen 

analyseras, FOR med ReoRox®, bestämdes att utföra en ytterligare lagringsstudie som 

jämförelse, och analyser på hur fibrinogen påverkar koagulationen. Då ReoRox® använder en 

annan metodprincip än Multiplate™ var det först nödvändigt att kontrollera om den 

trombocytkoncentration som tidigare använts (800 x10
9
 Trc/L) kunde användas med den nya 

metoden. Detta visade sig vara så och lagringsstudien fortskred.  

Under lagringsstudien analyserades prover från 14 olika komponenter, där 9 var framställda 

med aferes och 5 var framställda från lättcellskoncentrat. Olika dagar under lagringen 

                                                      
7
 Sjöberg S. Evaluation of a standardized platelet concentration in samples from platelet concentrates measured 

over time with impedance aggregometry. 2015. 
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analyserades färska prover från samma komponenter. De resultat som erhölls visade ingen 

signifikant skillnad mellan trombocytfunktionen hos komponenter från aferes eller 

lättcellskoncentrat. Alla resultaten i lagringsstudien visade på att det inte fanns någon 

statistiskt signifikant skillnad mellan de olika dagarna av lagring. Detta visar på att 

trombocytfunktionen på den sista dagen av lagring (dag 7) är likvärdig den på dag 1. Vid 

noggrann analys av varje dags värden sågs dock ett mönster av att tiden det tog innan ett 

koagel detekterades ökade. Det här medförde också att den tidpunkt då hela provet hade 

koagulerat sköts framåt, så att COT1 och COT2 verkade följas åt. Andra förändringar som 

tydligt syntes var att elasticiteten i provet ökade med tiden, samtidigt som ”Clot SR 30 min” 

minskade. Då ”Clot SR 30 min” ger ett mått på fibrinolysen och elasticiteten indikerar 

koaglets styrka så är dessa resultat kompatibla. Det verkar som att det tog längre tid för 

koagulationen att starta, men när den väl gjorde det så blev produkten slitstarkare så att 

fibrinolysen inte klarade att bryta ned koaglet lika väl. En möjlig orsak till detta är att då 

trombocyterna redan aktiverat spontant under lagringen så bidrar aktivering med TRAP till 

ytterligare aktivering och koaglet blir starkare.  

    Att det inte uppmättes signifikant skillnad mellan trombocyter lagrade i 1 dag och 7 dagar 

är inte i överensstämmelse med de resultat som Sofie Sjöberg fick på Multiplate™.
8
 Orsaken 

till detta kan möjligen vara att Sjöberg använde adenosindifosfat (ADP) och kollagen som 

aktivator medan TRAP användes i denna studie. En studie av Lannan K. L. et al tar upp att 

orsaken till att lagrade trombocyter inte aktiveras lika väl av ADP och kollagen, är den 

spontana aktiveringen som kan ske i komponenten. I den studien diskuteras möjligheten att 

trombocyter aktiverade under lagring inte svarar på fysiologiska aktivatorer och att 

förvaringslösningar som minskar den spontana aktiveringen kan öka trombocyternas funktion 

[12]. Utifrån detta verkar TRAP vara en starkare aktivator än ADP och kollagen. Det kan 

                                                      
8
 Sjöberg S. Evaluation of a standardized platelet concentration in samples from platelet concentrates measured 

over time with impedance aggregometry. 2015. 
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möjligtvis betyda att analysresultat från funktionsanalyser utförda med TRAP inte är fullt 

representativa för funktionen in vivo. Trots det utförs analyser på koagulationsfunktionen med 

ReoRox® med TRAP. Tidigare studier utförda av Tynngård N. et al visar resultat som 

stämmer överens med resultaten från denna studie, en bevarad funktion [13].  

    Om resultat från analyser då TRAP använts som aktivator, så som denna studie, antas vara 

pålitliga och representativa för in vivo funktion tyder det på att trombocytkomponenterna 

möjligtvis skulle kunna förvaras under längre perioder än 7 dagar. I en studie från 2014 

analyserades komponenter förvarde i 12 dagar. I den studien användes en ny mätmetod med 

cytometri och proteinbelagda pärlor, dock var aktivatorn som användes TRAP. Resultaten 

från den studien visade att fram till dag 7 var mängden pärlor som trombocyter adhererade till 

den samma, men mängden trombocyter på varje pärla ökade. Först efter dag 7 sågs minskning 

av trombocytfunktionen [14]. Även detta visar på att det möjligtvis skulle gå att förvara 

trombocytkomponenter i fler dagar än 7. Andra möjligheter som studeras är att kunna förvara 

trombocyterna i 4º C istället för vid rumstemperatur, vilket Getz T. M. et al påstår kan 

förlänga lagringstiden till åt minstone 15 dagar. De argumenterar att även om man använde 

dubbla aktivatorer så är funktionen bättre bevarad efter förvaring i 4ºC [15]. Fördelar med att 

kunna förlänga förvaringstiden av trombocytkomponenter skulle vara minskat behov för 

kontinuerlig framställning och ökade möjligheter för transport till svåråtkomliga orter.   

I Sjöbergs studie tas upp möjligheten att den faktor i plasma som är nödvändig för 

koagulation är fibrinogen. Eftersom ReoRox® mätmetod är så pass annorlunda från den som 

Multiplate™ använder så utfördes även i denna studie tester med fibrinogen. Till att börja 

med byttes plasma helt ut mot olika koncentrationer (10 g/L, 2,25 g/L, 1,0 g/L och 0,1 g/L) av 

fibrinogenlösning. Resultaten från detta var att det inte bildades något koagel alls efter 

aktivering med TRAP. Intressant nog visade Sjöbergs resultat att fibrinogen tillsammans med 

kollagenaktiverade trombocyter ger aggregation, om än inte lika mycket som då plasma 
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används. Detta visar att fibrinogen krävs för koagulation. 

    Eftersom endast fibrinogenlösning inte gav någon aggregation i den här studien utfördes 

analyser där både plasma och fibrinogenlösning användes. Resultaten från dessa analyser 

följde samma mönster som de resultat Sjöberg fick med endast fibrinogen och 

kollagenaktiverade trombocyter. I de låga koncentrationerna var aggregationen minskad, men 

ökade med ökad koncentration. Vid fysiologisk koncentration (2,25 g/L) var elasticiteten 

högre än i kontrollprovet. Trots ökningen i funktion så visade resultaten från högsta 

koncentrationen (10 g/L) på sänkt funktion. Detta kan möjligen förklaras med att för hög 

koncentration av fibrinogen orsakar att det binder in till för många av trombocyternas GPIIIb-

IIIa-receptorer och då hindrar bildning av fibrinogenbryggor. Vid vilken koncentration 

aggregationen börjar minska är okänd och kräver fler analyser.  

Eftersom det här är en pilotstudie för att etablera FOR, med få komponenter analyserade, 

skulle ytterligare studier göra resultaten pålitligare. Samt skulle studier som jämför TRAP 

med andra aktivatorer ge värdefull information för tolkning av resultat. För att få full 

förståelse på fibrinogenets funktion i koagulationen och se vid vilken koncentration 

aggregationen minskar, skulle fler studier med fibrinogen krävas.  

    Denna studie har visat att trombocytkoncentrat på 800 x10
9
 Trc/L går att analysera på 

ReoRox®, med TRAP. Resultaten har även visat att funktionen hos lagrade trombocyter 

skiljer inte mycket mellan första dagen av lagring och den sista. Dock ökar koaglets styrka, 

vilket försämrar fibrinolysens funktion. Vidare har visats att fibrinogen inte kan ersätta 

plasma för koagulation och att en för hög koncentration av fibrinogen hämmar koagulationen.  
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