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SAMMANFATTNING 
Trombocytopeni behandlas primärt med trombocyttransfusion. Trombocytkoncentraten 

kan erhållas genom poolning av lättcellskikt framställda ur helblodsenheter från flera 

blodgivare. Helblodsenheterna kyls vanligen ner på en CompoCool®-platta för att snabbt 

komma ner till rumstemperatur och kan då prepareras redan efter 2 h. Detta brukar vara 

logistiskt fördelaktigt och gynnar erytrocyterna som framställs ur samma 

helblodsenheter. Det går även att låta helblodsenheterna kylas ner i rumstemperatur 

vilket å andra sidan sägs ge ett högre trombocytutbyte då studier visat att trombocyter är 

känsliga för kyla. Syftet med examensarbetet var att framställa och jämföra kvaliteten på 

trombocytkoncentrat där helblodsenheten hade kylts ner på CompoCool®-platta 

respektive kylts ner i rumstemperatur. Hypotesen var att trombocytutbytet skulle bli 

högre vid nedkylning av helblodsenheten i rumstemperatur än vid nedkylning på 

CompoCool®-platta. Framställningen av trombocytkoncentraten gjordes genom poolning 

av 5 st lättcellskikt och en påse trombocytsuspensionsmedium efterföljt av centrifugering 

och separation i en automatisk blodkomponents separator. Kvalitén utvärderades med 

avseende på trombocytkoncentration, leukocytkoncentration, swirling samt 

bakterieodling. Samtliga resultat för kvalitetskontrollerna låg inom de rekommenderade 

gränsvärdena. Det beräknade t-testet för trombocytkoncentrationen var högre än det 

kritiska t-värdet vilket innebar att det var en signifikant skillnad mellan de olika 

nedkylningsmetoderna. Genom användning av de erhållna resultaten kunde hypotesen 

bekräftas och slutsatsen dras att trombocytutbytet är signifikant högre då helblodsenheten 

kyls ner i rumstemperatur jämfört med CompoCool®-platta.  

 



 

 

ABSTRACT 

Thrombocytopenia is primarily treated with platelet transfusion. Platelet concentrates can 

be obtained by pooling light cell layers made from whole blood units from multiple 

donors. The whole blood units are usually cooled down on a CompoCool®-plate to rapidly 

reach room temperature and can then be separated after 2 hours. This is usually logistically 

beneficial and benefits the erythrocytes produced from the same whole blood units. It is 

also possible to allow whole blood units to cool down in room temperature, which is said 

to provide higher platelet yields, as studies shown that platelets are sensitive to low 

temperatures. The aim of this study was to produce and compare the quality of platelet 

concentrates where the whole blood unit was cooled down on a CompoCool®-plate 

respective cooled down in room temperature. The hypothesis was that platelet yield would 

be higher when the whole blood unit was cooling down in room temperature comparing 

cooling down on a CompoCool®-plate. The preparation of platelet concentrates was made 

by pooling 5 light cell layers and a bag of platelet suspension medium followed by 

centrifugation and separation into an automatic blood component separator. The quality 

was evaluated for platelet concentration, leukocyte concentration, swirling and bacterial 

culture. All quality control results were within the recommended limit values. The t-test for 

the platelet concentration was higher than the critical t-value, which means that there was a 

significant difference between the two different cooling methods. By using the obtained 

results, the hypothesis could be confirmed, and the conclusion drawn that platelet yield 

was significantly higher when the whole blood unit is cooled down in room temperature 

compared to the CompoCool®-plate. 

 

 

 

 

 

 

NYCKELORD 

Buffy-coat, platelet concentrate, compocool, overnight storage of whole blood, SSP+  



 

 

FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR/BEGREPP 

ADP = Adenosindifosfat 

CMV = Cytomegalovirus 

HLA = Human Leukocyte Antigen 

LPK = Leukocytpartikelkoncentration 

Lättcellskikt = Buffy coat 

SD = Standardavvikelse 

SSP + = Trombocytsuspensionsmedium 

T-ACE II = Automatisk blodkomponentseparator 

TPK = Trombocytpartikelkoncentration 

TSCD II = Sterilsvets  
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INTRODUKTION 

Blodet utgör ca 7 % av människans totala kroppsvikt och består av tre huvudtyper av 

celler: erytrocyter (röda blodkroppar), leukocyter (vita blodkroppar) samt trombocyter 

(blodplättar). Dessa celler finns i blodets plasma vilket är en cellfri vätska bestående av 

ungefär 90 % vatten, olika salter och viktiga proteiner som koagulationsfaktorer (1, 2). 

Erytrocyter är den celltypen det finns mest av i blodet, ca 90 %, vars främsta uppgift är att 

transportera syre från lungorna till kroppens alla celler samt transportera koldioxid från 

cellerna till lungorna vidare ut ur kroppen (1, 2). Leukocyter är kroppens försvar mot 

infektioner orsakade av svamp, bakterier, virus eller parasiter (2). Lymfocyter, neutrofila 

granulocyter, basofila granulocyter, eosinofila granulocyter och monocyter är de olika 

typerna av leukocyter som finns och de har olika uppgift i blodet.  

 

Trombocyter 

Trombocyter bildas från stora celler kallade megakaryocyter vilka finns i benmärgen. 

Megakaryocyterna spjälkar av en bit av sin cytoplasma omgivet av en bit cellmembran och 

bildar på så vis trombocyter som är små celler som saknar cellkärna. En megakaryocyt kan 

bilda ungefär 6000 trombocyter och trombocyternas livslängd i blodet är ca 10 dagar (2). 

Bildningen av trombocyter regleras av trombopoetin, ett peptidhormon som bildas 

huvudsakligen i levern (2). Trombocyterna har formen likt en diskus med en diameter på 2 

µm och de producerar biologiskt viktigt material lagrat som granula. Trombocyternas 

yttermembran buktar in i cytoplasman vilket gör att det bildas ett kanalsystem genom 

vilket granulat transporteras för frisättning till omgivningen vid trombocytaktivering. 

Trombocyternas främsta uppgift är att stoppa blödningar i ett skadat kärl. Detta görs 

genom en process, hemostas, vilken brukar delas in i tre olika steg: primär hemostas, 

sekundär hemostas och fibrinolys (1, 3).  

 

Primär hemostas  

I den primära hemostasen aktiveras trombocyterna genom integrering med kollagenet i det 

skadade kärlet eller cirkulerande strukturer, s.k. ”contact-promoting proteins” vilket leder 

till att trombocyterna ändrar sin form och blir mer utsträckta än runda (1). I samband med 

aktivering frisätts även granula i form av Tromboxan A2, serotonin och adenosindifosfat 
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(ADP) (2, 3). Detta i sin tur leder till en ökad klibbighet och rekrytering av fler 

trombocyter till det skadade området. Det cirkulerande glykoproteinet fibrinogen 

sammanlänkar sedan de aktiverade trombocyterna vilket gör att det bildas en lös liten 

trombocytplugg (1-3).  

 

Sekundär hemostas 

Vid den sekundära hemostasen bildas ett större koagel som hålls ihop av fibrin vilket 

bildas genom att enzymet trombin klyver fibrinogen (2). Bildningen av det stora koaglet 

sker genom flera kaskadreaktioner där en rad olika koagulationsfaktorer, vilka normalt 

finns i inaktiv form i blodet, aktiveras och medverkar till bildningen av koaglet. Fibrinet 

bildar ett nätverk mellan trombocyterna tillsammans med andra fibrintrådar vilket bildar en 

större fast plugg över blödningsstället i kärlet (1-3). 

 

Fibrinolys 

Syftet med fibrinolysen är att bryta ner det bildade koaglet till mindre fragment så att inte 

koaglet stoppar upp blodflödet. Detta sker genom omvandling av plasmaproteinet 

plasminogen till enzymet plasmin som sedan bryter ner fibrinnätverket till små peptider 

vilket bidrar till att koaglet löses upp (1, 3).  

 

Trombocytopeni 

Halten trombocyter hos en vuxen frisk individ ska normalt ligga på 150–350 x109/L blod 

(1). Om trombocytkoncentrationen (TPK) underskrider normalvärdet drabbas individen av 

trombocytbrist, vilket innebär ökad blödningsrisk (4, 5). Tillståndet kan bero på en ökad 

perifer destruktion av trombocyterna, exempelvis orsakad av en autoimmun 

inflammatorisk sjukdom eller läkemedel. Trombocytopeni kan också uppstå vid en 

minskad produktion av megakaryocyter i benmärgen vilket kan orsakas av exempelvis 

infektioner eller toxicitet från kemikalier och läkemedel (1, 4, 6). Symtomen för 

trombocytopeni är spontana blödningar, näsblod, hematom, hematuri, blodblåsor i 

munnen, petekier, blödning i mag-tarmkanalen och allmänsymtom vid maligna sjukdomar. 

Symtomen ökar med graden av trombocytopeni. Blödningarna kan bli livshotande om 

trombocytkoncentrationen underskrider 5 x109/L blod. Trombocytopeni behandlas primärt 

med trombocyttransfusion (5).  
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Framställning av trombocytkoncentrat 

Framställning av trombocytkoncentraten som ges vid behandling av trombocytopeni 

tillverkas idag antingen med aferesteknik där en trombocytgivare bidrar till minst ett 

trombocytkoncentrat eller genom poolning av flera så kallade lättcellskikt från blodgivare 

vilket bidrar till ett trombocytkoncentrat (5-7).  

 

Aferesteknik 

Framställning av trombocytkoncentrat med aferesteknik innebär att trombocyterna i ett 

koncentrat kommer från en givare som tappas vid ett tillfälle (6, 7). Genom användning av 

en eller tvånålsteknik tappas blodet som samtidigt bearbetas i ett aferesinstrument. 

Instrumentet separerar de olika blodkomponenterna med hjälp av centrifugering (6). Detta 

möjliggör överföring av trombocyterna till en förvaringspåse och återförsel av erytrocyter, 

plasma och andra blodkomponenter som leukocyter till givaren. Trombocyterna 

suspenderas i en viss mängd plasma beroende på hur mycket 

trombocytsuspensionsmedium (SSP+) som ska tillsättas. Slutprodukten efter en 

trombocytgivning med aferesteknik kan bli upp till 3 st trombocytkoncentrat per givning 

(7, 8).  

 

Trombocytframställning genom poolning av lättcellskikt 

Kylning av helblod efter blodtappning 

Friska blodgivare tappas på 450 ml helblod i ett slutet påssystem. Efter avslutad tappning 

placeras vanligtvis helblodsenheten på en kylningsplatta, CompoCool®, för att få ner 

temperaturen snabbt i enheten från 37°C till rumstemperatur, ca 20-24°C (9, 10). 

Anledningen till att blodet ska anta rumstemperatur är för att blodets komponenter lättare 

separerar ifrån varandra samt att leukocyterna kan fagocytera eventuella bakterier som 

finns i enheten under lagringstiden (11). Kylningsplattan är gjord av aluminium och är 

fylld med alkoholen 1,4-Butandiol vilken har en smältpunkt på 20°C (12). Plattan förvaras 

i kylskåp med en temperatur på +2 till +6°C vilket gör att 1,4-Butandiol är i fast form. För 

att förhindra temperaturchock och hemolys av erytrocyterna i helblodsenheten plockas 

kylplattan fram och placeras i rumstemperatur ca 30 min före användning. CompoCool®-

plattan har då en temperatur på ca 10°C (12).  
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Fördelarna med den snabba nerkylningen är att helblodsenheten kan prepareras redan efter 

2 h vilket brukar vara logistiskt fördelaktigt i verksamheterna (12, 13). En snabb 

nerkylningen av helblodsenheten görs också för att minska erytrocyternas förlust av 2,3-

difosfoglycerat vilket är en viktig substans för syresättningen (1, 14). 2,3-difosfoglycerat är 

en molekyl som finns i de röda blodkropparna och som påverkar hemoglobinets förmåga 

att binda och frigöra syre (1). Den snabba nedkylningen sägs inte ha någon påverkan på 

trombocyterna under förutsättning att temperaturen inte underskrider 20°C då 

trombocyterna är känsliga för kyla (12). Trombocyterna aktiveras och förbrukas då de 

utsätts för kyla. Vid transfusion av trombocyter som utsatts för kyla kommer 

trombocyterna snabbt försvinna ur cirkulationen genom eliminering i levern (15-17). 

Trombocyterna är även känsliga för hög värme och om de utsätts för högre temperaturer 

ökar metabolismen vilket kan medföra att deras hållbarhet förkortas (16).  

 

Det går även att låta helblodsenheten kylas ner i rumstemperatur efter tappning men 

enheten kan då inte prepareras förrän den antagit rumstemperatur, vilket kan variera i tid 

(12, 14). Eftersom nedkylning av helblodsenheten i rumstemperatur kan variera i tid är 

nedkylningsmetoden inte så logistisk effektiv i verksamheterna om enheten ska prepareras 

samma dag den tappats. Om helblodsenheten däremot ska prepareras dagen efter tappning 

funkar det bra att låta den kylas ner i rumstemperatur över natten. Temperaturkurvan för 

nedkylningen i rumstemperatur blir mer enhetlig och trombocytutbytet anses bli högre (11, 

12). I vissa länder får helblodsenheten vila i max 8 h i rumstemperatur på grund av oro för 

en eventuell ökad bakterietillväxt medan andra länder har ett maximum på 24 h (12). I 

Sverige måste helblodsenheten prepareras senast 24 h efter tappning för att minska 

riskerna för bakteriekontamination (18).  

 

Poolning av lättcellskikt 

Slutprodukterna efter preparering av helblodet blir plasmakoncentrat vilket används för 

läkemedelsframställning eller ges till patient, erytrocytkoncentrat som ges till patient för 

klinisk behandling samt en påse lättcellskikt, även kallad buffy coat. Påsen med 

lättcellskikt innehåller till största delen trombocyter men även leukocyter, plasma samt 

erytrocyter. Lättcellspåsen används för vidare framställning av trombocytkoncentrat (18-

20).  
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Lättcellspåsarna ska ha vilat i minst 4 

timmar efter de producerats eftersom 

trombocyterna aktiveras vid 

framställningen. Aktiveringen gör att 

trombocyterna bildar aggregat vilket 

kan leda till förlust av trombocyter. 

Därefter poolas 4-6 st påsar 

lättcellskikt av samma ABO-grupp 

samman (figur 1) (21). Medelvärdet 

för TPK ska vara minst 250 x109/L 

blod för de poolade lättcellskikten 

enligt rekommendation ur handbok för 

blodcentraler (8). Innehållet i 

lättcellskikten blandas med en SSP+ 

lösning innehållande fosfat, citrat, acetat och magnesium. Plasman innehåller näring i form 

av glukos som trombocyterna metaboliserar under anaeroba förhållanden i glykolysen till 

laktat (mjölksyra) och vätejoner vilket bidrar till sänkt pH (22, 23). Detta motverkas 

genom att acetatet i SSP+ används som substrat vid trombocyternas metabolism vilket 

leder till en sänkt laktatproduktion och en ökning av syrgaskonsumtionen vilket gör att pH 

blir stabilare (22, 23). Trombocyternas optimala pH-värde är mellan 6,6-7,3. SSP+ 

fungerar med andra ord som en buffrande koksaltlösning och ett förvaringsmedium som 

tillsammans med den kvarvarande plasman ser till så att trombocyterna överlever 

lagringstiden och att energinivån bibehålls (5, 22-24). Uppsamlingspåsen innehållande 

lättcellskiktet och SSP+ svetsas slutligen ihop med en gaspermeabel 

trombocytförvaringspåse med ett leukocytfilter och en provtagningspåse enligt figur 1 (18, 

24). 

 

 

 

 

 

Figur 1: Schematisk bild på hur de olika enheterna svetsas ihop. 
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Centrifugering 

Uppsamlingspåsen och trombocytförvaringspåsen centrifugeras vid lågt g-tal så att 

komponenterna separeras baserat på deras densitet (tabell I). Trombocyterna hamnar överst 

eftersom de har lägst densitet och erytrocyterna hamnar i botten 

eftersom de har högst densitet (figur 2) (18, 24).  

 
Tabell I: Blodkomponenternas densitet i g/ml (18). 

Blodkomponent Densitet (g/ml) 

Plasma 1,026 

Trombocyter 1,058 

Leukocyter 1,062–1,082 

Erytrocyter 1,100 

 

 

Separering och filtrering 

Efter centrifugeringen överförs trombocyterna från uppsamlingspåsen till 

trombocytförvaringspåsen genom placering i en automatisk separator av blodkomponenter. 

Principen för instrumentet är att den separerar de olika blodkomponenterna med hjälp av 

10 stycken detektorer i form av lysdioder vilka detekterar komponenternas olika 

ljusgenomsläpplighet (18, 24, 25). Trombocyterna slammade i 

trombocytsuspensionsmediet pressas över till förvaringspåsen genom leukocytfiltret så att 

leukocyterna filtreras bort (20). Leukocytfiltret består av ett oladdat nätverk av 

polyesterfiber som filtrerar mekaniskt efter storlek (26). Större celler som erytrocyter och 

leukocyter fastnar i filtret medan mindre komponenter som trombocyter åker igenom 

filtret. Leukocyterna har human leukocyte antigen (HLA) på ytan och kan även innehålla 

cytomegalovirus (CMV) vilket är ett DNA-virus som tillhör gruppen herpesvirus. Genom 

att leukocyterna filtreras bort minimeras risken för HLA-immunisering och CMV-smitta 

vilka kan leda till transfusionsreaktioner (24, 27). Eventuella luftbubblor tas bort från 

trombocytförvaringspåsen genom att de pressas bort manuellt eller maskinellt.  

 

 

Figur 2: Fördelning av 

blodkomponenter efter 

centrifugering. 
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Förvaring 

De producerade trombocytkoncentraten innehåller ca 20 % plasma och 80 % SSP+ vilket 

möjliggör förvaring av koncentraten i 5 dagar. Vid utförd bakterieodling och negativt 

resultat kan förvaringstiden förlängas till 7 dagar och vid positiva resultat, växt av 

bakterier, kasseras trombocytkoncentraten (22, 28). Trombocytkoncentraten förvaras 

vaggandes i ett trombocytskåp vid en temperatur på 20-24°C (6, 18, 23, 24).  

 

Kvalitetskontroller  

En visuell kontroll för detektion av swirling på de färdiga koncentraten görs för att 

säkerställa att trombocyterna ”mår bra” (6, 20). Avsaknad av swirling innebär att det är 

dålig syretillförsel i koncentratet vilket bidrar till ansamling av mjölksyra och en sänkning 

av pH (20). En sterilkontroll i form av bakterieodling görs för att kontrollera förekomst av 

bakterieväxt i trombocytförvaringspåsen samt för att förlänga hållbarheten på 

trombocyterna till 7 dagar (18, 19, 24, 28). Bakterieodlingen tas i en blododlingsflaska för 

detektion av aeroba bakterier som därefter placeras i ett blododlingsskåp. Vid 

bakterietillväxt sker en produktion av CO2 och det blir ett färgomslag i blododlingsflaskan. 

Blododlingsskåpet har en kolorimetrisk sensor som registrerar färgomslaget och larmar då 

det är bakterietillväxt i blododlingsflaskan (29).  

 

Det tas även kvalitetskontroller för att kontrollera leukocytpartikelkoncentrationen (LPK) 

och TPK (6, 20). TPK bestäms med hjälp av optisk metod och LPK bestäms med hjälp av 

flödescytometri (24). Principen för bestämning av TPK med optisk metod är att 

trombocyterna färgas in med ett fluorescerande ämne vilket gör att trombocyterna kan 

skiljas från andra celler. Varje enskild cell bestrålas med laser och ljusspridningen mäts 

från 3 olika vinklar vilket möjliggör bestämning av cellens storlek och antal. Resultatet 

presenteras i form av koncentration, x109 /L (30). Principen för flödescytometri är 

infärgning av celler med fluorokrominmärkta antikroppar vilka är riktade mot specifika 

ytantigen på cellen. Celler i en vätskeström passerar enskilt en laserstråle och det 

emitterade ljuset från fluorokromerna registreras vid olika vinklar. Detta möjliggör 

bestämning av antalet celler samt dess storlek och komplexitet. Resultatet presenteras i 

koncentration, x106 /L (31). 
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Enligt rekommendationer ur handbok för blodcentraler är gränsvärdet för TPK  >240 

x109/enhet och för LPK <1 x106/enhet (8). Om TPK överskrider 400 x109/enhet överförs 

koncentratet till två påsar under förvaringstiden och vid utlämning förs 

trombocytkoncentraten tillbaka till den gemensamma ursprungspåsen. Detta för att 

syretillförseln till trombocyterna i förvaringspåsen blir sämre vid för hög halt av 

trombocyter (24). För att beräkna TPK och LPK per enhet omvandlas 

trombocytkoncentratets vikt till volym genom användning av formeln för densitet (ρ = 

m/v). Densiteten för trombocyter slammade i SSP+ som används vid beräkningen är 1,016 

g/ml. Därefter används följande beräkningar för att beräkna LPK och TPK per enhet (5, 18, 

19, 24): 

● Antal trombocyter per enhet = [TPK (x109 /L)] x [enhetens volym (mL)] x 0,001 

● Antal leukocyter per enhet = [LPK (x106 /L)] x [enhetens volym (mL)] x 0,001 

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet var att framställa och jämföra kvaliteten på 

trombocytkoncentrat där helblodsenheten hade kylts ner på CompoCool®-platta respektive 

kylts ner i rumstemperatur. Kvalitén utvärderades med avseende på 

trombocytkoncentration, leukocytkoncentration, swirling samt bakterieodling. Hypotesen 

var att trombocytutbytet skulle bli högre vid nedkylning av helblodsenheten i 

rumstemperatur än vid nedkylning på CompoCool®-platta.  
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MATERIAL OCH METOD 

Blod från friska blodgivare, kvinnor och män över 18 år, tappades i ett slutet 4-påse Top- 

och Bottomsystem (MacoPharma, Mouvaux, Frankrike). De helblodsenheter som tappades 

innan klockan 12.00 på förmiddagen kyldes snabbt ner på en CompoCool®-platta 

(Fresenius Kabi AG, Bad Homburg, Tyskland) som hade legat i rumstemperatur i minst 30 

min. Då de hade legat på kylplattan i 2 – 2,5 h preparerades de och komponenterna delades 

upp. Lättcellspåsarna fick sedan vila i rumstemperatur över natten innan de användes för 

vidare framställning av trombocytkoncentrat genom poolning av flera lättcellskikt (figur 

3). 

 

Figur 3: Tidslinje för tillverkningen av trombocytkoncentraten där helblodsenheten kylts ner på 

CompoCool®-platta.  
 

 De helblodsenheter som tappades mellan klockan 14.00 och 18.00 placerades i 

rumstemperatur på en desinficerad rullvagn där de fick ligga över natten. På morgonen 

dagen efter preparerades helblodsenheterna och komponenterna delades upp. 

Lättcellspåsarna vilade därefter 4-5 h i rumstemperatur innan de användes för vidare 

framställning av trombocytkoncentrat genom poolning av flera lättcellskikt (figur 4).  

Figur 4: Tidslinje för tillverkningen av trombocytkoncentraten där helblodsenheten kylts ner i 

rumstemperatur. 
 

• Det tillverkades 6 st trombocytkoncentrat genom poolning av 5 st lättcellskikt från 

helblodsenheter som hade kylts ner på kylplatta samt 6 st trombocytkoncentrat från 

helblodsenheter som hade vilat i rumstemperatur över natten.    

• Nedan beskrivs framställningsprocessen för samtliga trombocytkoncentrat.  
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Poolning 

Då lättcellspåsarna hade vilat i minst 4 h valdes 5 st lättcellspåsar av 

samma ABO-grupp ut för trombocytframställning av ett koncentrat. 

Lättcellspåsarna blandades väl genom manuell vaggning. Påsarna 

svetsades ihop med sterilsvets, TSCD-II (Terumo BCT, Lakewood, 

USA), till ett tåg med varandra samt med en påse SSP+ 

(MacoPharma, Mouvaux, Frankrike) där den sista påsen blev 

uppsamlingspåsen (figur 5). 

 

Tåget med påsarna hängdes upp på en ställning så att påsen med SSP+ 

hamnade överst och uppsamlingspåsen nederst (figur 5). Svetsfogarna 

öppnades nedifrån och upp så att innehållet i lättcellspåsarna 

samlades upp i uppsamlingspåsen. En peang placerades under den 

första lättcellspåsen och svetsfogen mellan påsen med SSP+ och den 

första påsen öppnades. När en fjärdedel av vätskan i påsen med 

SSP+ överförts till den första lättcellspåsen stoppades flödet mellan SSP+ och den första 

påsen med en peang. Innehållet i den första lättcellspåsen blandades genom manuell 

vaggning av påsen. Därefter togs peangen under den första lättcellspåsen bort och 

resterande lättcellspåsar sköljdes igenom med SSP+.  

 

När vätskan hade sköljt igenom placerades peangen under första påsen igen och hälften av 

kvarvarande SSP+ överfördes till första lättcellspåsen. Innehållet i påsen blandades genom 

manuell vaggning. Peangen under påse ett placerades därefter under påse nummer två och 

innehållet från den första påsen rann då ner och innehållet blandades återigen genom 

manuell vaggning. Detta upprepades hela vägen ner till uppsamlingspåsen och tills all 

SSP+ lösning hade runnit ner till sista påsen. En peang placerades över uppsamlingspåsen 

för att förhindra återflöde av innehållet från uppsamlingspåsen. Uppsamlingspåsen och 

trombocytförvaringspåsen med leukocytfiltret CompoStop® (Fresenius Kabi AG, Bad 

Homburg, Tyskland) svetsades ihop med TSCD-II samtidigt som tåget med tomma påsar 

svetsades av och kasserades. Innehållet i uppsamlingspåsen blandades väl. Svetsfogen 

mellan trombocytförvaringspåsen och uppsamlingspåsen öppnades. Peangen intill 

uppsamlingspåsen ersattes av två slangklämmor.  

Figur 5: Ordningsföljden 

på poolningen av SSP+ 

och lättcellspåsarna där 

SSP+ är först i tåget och 

uppsamlingspåsen sist. 
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Centrifugering  

Paketet med uppsamlingspåsen och trombocytförvaringspåsen med leukocytfiltret 

packades i en centrifugkopp som vägdes in och placerades i centrifugen Sorvall BP 16 

(Thermo Fisher Scientific, Watlham, USA). Påsarna centrifugerades i 470 g, 7 minuter vid 

23°C.  

 

Separering och filtrering  

Uppsamlingspåsen placerades försiktigt framför pressdetektorn på T-ACE II (Terumo 

BCT, Lakewood, USA). Även trombocytförvaringspåsen placerades i T-ACE II på en våg 

och leukocytfiltret placerades i en hållare som sattes fast i instrumentet vid svets/klämma 

nummer 1. Slangen drogs genom flödesregulatorn samt svets/klämma 1 och 2 (figur 6). 

Instrumentet ställdes in på programmet för trombocyter, klämmorna över 

uppsamlingspåsen plockades bort och separationen startades. Trombocyterna pressades 

över genom leukocytfiltret till trombocytförvaringspåsen och när flödet avstannat 

svetsades slangen av vid svets nummer 2.  

 

 

 

Vikten på trombocytkoncentratet noterades. Luft och en liten mängd trombocytkoncentrat 

för bakterieodling och kontroller pressades ut från trombocytpåsen över till 

provtagningspåsen med hjälp av en maskinell press, Optipress® (Baxter, Bromma, 

Sverige). Provtagningspåsen svetsades därefter av med en handsvets (MacoPharma, 

Mouvaux, Frankrike). Trombocytkoncentratet blandades genom manuell vaggning och 

Figur 6: Schematisk bild på det automatiska separationsinstrumentet. 



 

12 

 

fick sedan vila 1 h i rumstemperatur innan påsen placerades på vaggning i ett 

trombocytförvaringsskåp med en temperatur på 20-24°C.  

 

Kvalitetskontroller 

Sterilkontroll 

Arbetsbänken ytdesinfekterades noggarant innan odlingskontrollen togs (minst 4 ml prov) 

och tillsattes till blododlingsflaskan Pedi-bact (bioMérieux, Durham, USA). 

Blododlingsflaskan placerades sedan i blododlingsskåpet BacT/ALERT® (bioMérieux, 

Durham, USA) med en temperatur på 36,5°C. 

 

Kontroll av TPK och LPK  

Ingår i rutinkontroll vid framställning av trombocytkoncentrat på avdelningen för klinisk 

kemi och transfusionsmedicin på Länssjukhuset i Kalmar. Efter utförd bakterieodling togs 

det en kontroll för analys av LPK. Cirka 3 ml trombocytkoncentrat från provtagningspåsen 

överfördes till ett provtagningsrör som analyserades med BD FACSCantoTM II (BD 

Bioscience, San Jose, USA). Dagligt underhåll av instrumentet samt de tillhörande 

kontrollerna för analysen var godkända. Ett prov för analys av TPK togs dagen därpå. 

Trombocytkoncentratet blandades noggrant innan en bit av slangen svetsades bort med en 

handsvets. Koncentratet i slangen överfördes till ett provtagningsrör som analyserades i 

Sysmex XN-1000 (Sysmex Corporation, Kobe, Japan). Det dagliga underhållet av 

instrumentet och analysens tillhörande kontroller var analyserade och godkända. 

 

Swirling 

Trombocytkoncentratet riktades mot en lampa för att makroskopiskt kunna detektera 

förekomsten av swirling samma dag de producerades.  

 

Temperaturmätning  

Temperaturmätning på en helblodspåse utfördes direkt efter tappning och därefter en gång 

varje halvtimme under 2 timmars tid då den kyldes ner på CompoCool®-platta. Samtidigt 

mättes temperaturen en gång varje halvtimme på en helblodspåse som kyldes ner i 

rumstemperatur för att undersöka hur lång tid det tog för den att anta rumstemperatur. 
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Mätningen av temperaturen gjordes med hjälp av en infraröd handtermometer FLUKE 66 

IR THERMOMETER (Fluke, Bromma, Sverige).   

 

Resultathantering 

Trombocytkoncentratets vikt, resultatet för TPK och LPK registrerades i ett Excel-

dokument. I dokumentet omvandlades vikt till volym med hjälp av formeln för densitet. 

Volymen användes sedan för att beräkna TPK och LPK per enhet enligt formler tidigare 

beskrivna i inledningen (antal trombocyter/leukocyter per enhet = [TPK (x109 /L)] x 

[enhetens volym (mL)] x 0,001 respektive [LPK (x106 /L)] x [enhetens volym (mL)] x 

0,001).  

 

Statistiska beräkningar 

Alla resultat presenteras som medelvärde ± standardavvikelse (SD). För utvärdering och 

jämförelse av nedkylningsmetoderna användes parat t-test. Det beräknade t-värdet 

jämfördes med det kritiska t-värdet 1,812 vid 95 % konfidens och 10 frihetsgrader (32). 

Programmet Microsoft® Excel 2017 användes som hjälpmedel vid de statistiska 

beräkningarna.  

 

Etik 

Inget särskilt samtycke inhämtades från blodgivarna då inga extra prover togs vid tappning 

och givarna ger sitt medgivande att blodet får användas för kvalitetskontroller när de 

registreras som givare. Givaren avidentifieras vid tappning genom att helblodsenheten med 

lättcellspåsen märks med ett specifikt tappningsnummer istället för personnummer. 

Tappningsnumret går sedan att spåra tillbaka till givaren. Samtliga helblodsenheter samt 

framställda trombocytkoncentrat ska behandlas likvärdigt och alla enheter/koncentrat är 

lika viktiga. Bakom varje trombocytkoncentrat finns det minst fem stycken blodgivare som 

frivilligt donerat sitt blod för att göra en god gärning och kanske rädda liv. Genom 

tillämpning av god tillverkningssed (GMP) säkerställs kvalitén oavsett personal.  
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RESULTAT 

Kvalitetskontroller 

Sterilkontroll och swirling 

Resultaten från sterilkontrollerna hos samtliga 12 framställda trombocytkoncentrat visade 

ingen förekomst av bakterietillväxt. Den visuella kontrollen för detektion av swirling 

visade förekomst av swirling hos samtliga framställda trombocytkoncentrat.  

 

Kontroll av TPK och LPK 

Resultatet av kvalitetskontrollen för trombocytkoncentraten där helblodsenheten kylts ner 

på CompoCool®-platta gav ett medelvärde för TPK på 320 x109 ± 27,9 x109/enhet samt ett 

medelvärde för LPK på 0,03 x106 ± 0,04 x106/enhet. Medelvärdet av TPK för 

lättcellspåsarna (n=5) var 256 x109 ± 4,80 x109/L blod (Tabell II).  

 

Tabell II: Sammanställning av trombocytkoncentratens vikt, volym, LPK, TPK samt medelvärdet för 

lättcellspåsarna (n=5) där helblodsenheten kylts ner på CompoCool®-platta. 

Trombocytkoncentrat 

(CompoCool®-platta) 

Medelvärde 

TPK (x109/L) 

lättcellspåsar 

(n=5) 

 Vikt 

(g) 

Volym 

(ml) 

LPK 

(x106/enhet) 

TPK 

(x109/enhet) 

1 250  326 321 0 316 

2 257  356 350 0,02 367 

3 260  377 371 0,04 308 

4 261  338 333 0,1 282 

5 250  320 315 0 318 

6 257  334 329 0 329 

Medelvärde: 256  342 337 0,03 320 

Standardavvikelse: 4,80  21,2 20,7 0,04 27,9 

 

 

Resultatet för trombocytkoncentraten där helblodsenheten kylts ner i rumstemperatur gav 

ett medelvärde för TPK på 379 x109 ± 32,5 x109/enhet samt ett medelvärde för LPK på 

0,02 x106 ± 0,01 x106/enhet. Medelvärdet av TPK för lättcellspåsarna (n=5) var 258 x109 ± 

4,29 x109/L blod (Tabell III). I figur 7 visas samtliga värden på TPK för de 12 framställda 

trombocytkoncentraten. 
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Tabell III: Sammanställning av trombocytkoncentratens vikt, volym, LPK, TPK samt medelvärdet för 

lättcellspåsarna (n=5) där helblodsenheten kylts ner i rumstemperatur.  

Trombocytkoncentrat 

(Rumstemperatur) 

Medelvärde 

TPK (x109/L) 

lättcellspåsar 

(n=5) 

 Vikt 

(g) 

Volym 

(ml) 

LPK 

(x106/enhet) 

TPK 

(x109/enhet) 

1 259  341 336 0 361 

2 266  362 356 0,02 426 

3 257  367 361 0,02 410 

4 254  326 321 0,03 367 

5 255  345 340 0 372 

6 257  336 331 0,02 339 

Medelvärde: 258  346 341 0,02 379 

Standardavvikelse: 4,29  15,6 15,2 0,01 32,5 

 

 

 

 

Figur 7: Jämförelse mellan trombocytutbytet hos trombocytkoncentraten framställda från helblodsenheter 

som kylts ner på CompoCool®-platta respektive rumstemperatur.  

 

 

Parat t-test för TPK 

Den poolade standardavvikelsen i det parade t-testet för TPK beräknades till 30,3 och 

användes därefter för vidare beräkning av t-värdet som fick resultatet 3,37.  
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Temperaturmätning 

Temperaturmätning av en helblodsenhet som kyldes ner på CompoCool®-platta var 

temperaturen vid tappning 36,7°C och efter 2 h på CompoCool®-plattan 23,4°C. För 

helblodsenheten som kyldes ner i rumstemperatur visade att det tog 3,5 h för enheten att 

kylas ner från 37,3°C till 23,3°C (figur 8).  

 

 
Figur 8: Jämförelse av de temperaturmätningar som utfördes en gång varje halvtimme på en helblodsenhet 

som kyldes ner CompoCool®-platta respektive i rumstemperatur. På Y-axeln visas temperaturen i °C och på 

X-axeln visas tiden i minuter.  
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DISKUSSION 

Syftet med examensarbetet var att framställa och jämföra kvaliteten på 

trombocytkoncentrat där helblodsenheten hade kylts ner på CompoCool®-platta respektive 

kylts ner i rumstemperatur. Kvalitén utvärderades med avseende på TPK, LPK, swirling 

samt bakterieodling. Hypotesen var att trombocytutbytet skulle bli högre vid nedkylning av 

helblodsenheten i rumstemperatur än vid nedkylning på CompoCool®-platta.  

 

Framställningen av de trombocytkoncentraten där helblodsenheterna hade kylts ner på 

CompoCool®-platta respektive i rumstemperatur fungerade väl. Samtliga erhållna resultat 

för kvalitetskontrollerna utförda på de framställda trombocytkoncentraten i form av TPK, 

LPK, swirling och bakterieodling överensstämde med rekommenderade gränsvärden (8). 

Två av dessa trombocytkoncentrat fick dock ett TPK över 400 x109/enhet vilket är en för 

hög halt för vad som är optimalt för trombocytförvaringspåsen. Dessa koncentrat borde 

överförts till två påsar under förvaringstiden enligt de gällande rutinerna (24). Men då det 

var förekomst av swirling och det fanns behov av trombocytkoncentraten för behandling 

av patient lämnades trombocytkoncentraten ut dagen efter tillverkning med godkännande 

från ansvarig läkare på avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin på 

Länssjukhuset i Kalmar  (24). 

 

Resultaten för detektion av swirling visade på förekomst av swirling hos samtliga 

trombocytkoncentrat oavsett nedkylningsmetod. Detta var ett tecken på att trombocyterna 

”mådde bra”, att de var god syretillförsel och energinivån bibehållen samt att pH var 

optimalt (6, 20).  Även de erhållna resultaten för sterilkontrollerna var negativa. Det är stor 

chans att det sker bakteriekontaminationer hos trombocytkoncentraten eftersom de förvaras 

i rumstemperatur, en temperatur där många mikroorganismer kan överleva och försöka sig 

i (33). De negativa resultaten talar för god sterilteknik vid framställningen av 

trombocytkoncentraten.  

 

För att avgöra om det var någon signifikant skillnad av trombocytutbytet mellan de två 

olika nedkylningsmetoderna utfördes ett parat t-test (34). Medelvärdet av TPK för 

respektive nedkylningsmetod användes för att beräkna den poolade standardavvikelsen på 

30,3. Den poolade standardavvikelsen användes i efterföljande beräkning av t-värdet som 
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beräknades till 3,37. Det t-kritiska värdet var 1,812 vid användning av 10 frihetsgrader 

(n1+n2 - 2) och en konfidensnivå på 95% eftersom det var normalfördelning. Nollhypotesen 

för jämförelsen av trombocytutbytet säger att om det beräknade t-värdet är mindre än det 

kritiska t-värdet föreligger ingen signifikant skillnad mellan de olika 

nedkylningsmetoderna. Däremot om det beräknade t-värdet är större jämfört med det 

kritiska t-värdet är det en signifikant skillnad i trombocytutbyte mellan de olika 

nedkylningsmetoderna (34).  

 

Resultatet av trombocytutbytet mellan de olika nedkylningsmetoderna visar att det var en 

signifikant skillnad mellan de olika metoderna eftersom det beräknade t-värdet var högre 

än det kritiska t-värdet. T-testet bekräftar även hypotesen om att trombocytutbytet skulle 

vara högre vid nedkylning av helblodsenheten i rumstemperatur jämfört med nedkylning 

på CompoCool®-platta. Andra studier har visat att trombocytutbytet blir högre då 

helblodsenheten kyls ner i rumstemperatur (11, 12, 35). Det var däremot ingen större 

skillnad av LPK mellan trombocytkoncentraten framställda ur helblodsenheter vilka var 

nedkylda på CompoCool®-platta respektive i rumstemperatur.  

 

En anledning till att trombocytutbytet blev högre i trombocytkoncentraten där 

helblodsenheten kylts ner i rumstemperatur skulle kunna vara att TPK för lättcellspåsarna 

som användes vid trombocytframställning var högre jämfört med TPK för lättcellspåsarna 

där helblodsenheterna kylts ner på CompoCool®-platta. Då de poolade lättcellspåsarna 

från helblodsenheterna vilka var nedkylda på CompoCool®-platta respektive i 

rumstemperatur hade ett medelvärde av TPK på 256 x109 ± 4,80 x109/L blod respektive 

258 x109 ± 4,29 x109/L blod går det inte att se något sådant samband. Det är mest sannolikt 

att den signifikanta skillnaden av trombocytutbytet beror på temperaturen vid nedkylning 

av det tappade helblodet.  

 

För att kontrollera den faktiska temperaturen på helblodspåsen under nedkylningen mättes 

temperaturen på en påse vardera för de två olika nedkylningsmetoderna vid olika 

tidpunkter. Vid temperaturmätningen på den helblodspåse som kyldes ner i 

rumstemperatur visade resultatet att det tog 3,5 h för helblodspåsen att komma ner till en 

rumstemperatur på 23,3 °C. Den tid det tog för helblodsenheten att kylas ner i 
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rumstemperatur var inte mycket längre än de 2 h det tog för helblodspåsen att kylas ner på 

CompoCool®-platta. Troligen spelar det roll hur helblodspåsarna placeras i förhållande till 

varandra. Ju närmare helblodspåsarna ligger varandra desto längre tid borde det ta för dem 

att komma ner från kroppstemperatur till rumstemperatur. I detta fall mättes temperaturen 

på endast en påse så den uppmätta nedkylningshastigheten är inte nödvändigtvis helt 

representativ för nedkylning under rutinarbete med trombocytframställning då många påsar 

kan hanteras samtidigt.  

 

Då det inte var någon större skillnad på nedkylningstiden så kan den initialt snabba 

nedkylningen på CompoCool®-platta vara den främsta anledningen till att 

trombocytutbytet blir lägre jämfört med nedkylning i rumstemperatur. För att undersöka 

hur snabbt helblodsenheterna kommer ner i temperatur på CompoCool®-platta skulle det 

kunna göras temperaturmätningar redan efter 10-15 min och sedan jämföra temperaturen 

efter samma tid på helblodsenheter vilka kylts ner i rumstemperatur. Det skulle krävts fler 

temperaturmätningar för att kunna utvärdera och jämföra tiden det tar för helblodspåsar att 

kylas ner i rumstemperatur med helblodspåsar som kyls ner på CompoCool®-platta. På 

grund av tidsbrist och praktiska skäl kunde inte fler mätningar utföras. I en tidigare studie 

utfördes temperaturkontroller på helblodspåsar fyllda med glycerollösning med en densitet 

likt helblod. Dessa påsar värmdes upp till kroppstemperatur och placerades därefter på 

CompoCool®-platta där temperaturen mättes var 10:e minut under ett dygn, 24 h (12). 

Detta skulle kunna vara ett sätt att kontrollera temperaturkurvan och tiden den tar för 

helblodspåsar att kylas ner till 20-24°C i rumstemperatur utan att förbruka värdefulla 

blodkomponenter som behövs till transfusioner.  

 

Det finns flera felkällor och risker under framställning av trombocytkoncentrat. En av de 

felkällor som kan uppstå vid framställning genom poolning av flera lättcellskikt är att 

medelvärde av TPK för de poolade lättcellspåsarna blir för lågt vilket kan resultera i att 

trombocytkoncentrationen i det framställda trombocytkoncentratet blir lägre än det 

rekommenderade gränsvärdet på 240 x109/enhet (8). En annan risk är att om fel ABO-

grupper poolas ihop kan mottagaren drabbas av transfusionsreaktion (16, 18). Det kan även 

uppstå läckage så luft kommer in i påsarna. Då lättcellspåsarna svetsas ihop med varandra 

och SSP+ samt då uppsamlingspåsen svetsas ihop med den nya trombocytförvaringspåsen 
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är det därför viktigt att säkerställa att slangarna placeras rätt i sterilsvetsen. Det är också 

viktigt att blanda samtliga lättcellspåsarna vid genomsköljningen av SSP+ för att få med så 

mycket av lättcellskiktet som möjligt samt för att minska förlusten av trombocyter. För att 

få en lyckad separering av blodets komponenter vid centrifugering är det dessutom viktigt 

att uppsamlingspåsen blandas ordentligt och att den efter centrifugering placeras försiktigt 

i T-ACE II så att skikten av de olika komponenterna bibehålls. De producerade 

trombocytkoncentraten får inte utsättas för kyla eftersom de då aktiveras och kommer 

försvinna ur cirkulationen vid en transfusion (17). Det är därför väldigt viktigt att 

kontrollera att trombocytförvaringsskåpet håller en temperatur på 20-24°C.  

 

Det finns både för- och nackdelar med de två olika nedkylningsmetoderna. Att låta 

helblodsenheterna vila i rumstemperatur över natt anser tidigare studier gör 

temperaturkurvorna och prepareringen mer enhetlig då helblodspåsarna prepareras vid 

samma tidpunkt. Det anses också blir potentiellt lägre risk för bakteriekontamination då 

leukocyterna fagocyterar bakterierna under lagringstiden (12). En av nackdelarna med 

nedkylning av helblodsenheterna i rumstemperatur sägs vara förlusten av 2,3-

difosoglycerat hos erytrocyterna som är en viktig substans för syresättningen (12). Andra 

nackdelar kan vara att logistiken försvåras då det troligtvis tar längre tid för 

helblodspåsarna att anta rumstemperatur vilket gör att prepareringen inte kan ske samma 

dag de tappas. De främsta anledningarna till användning av snabb nedkylning på 

CompoCool®-platta är att det är logistiskt tidseffektivt för verksamheterna eftersom 

helblodspåsarna kan prepareras redan efter 2 h samt för att bibehålla koncentrationen av 

2,3-difosfoglycerat hos erytrocyterna (12, 13). Nackdelar med kylplattorna är att de är dyra 

och tunga vilket kan orsaka onödiga förslitningsskador då de plockas in och ut ur kylar 

samt att de måste plockas fram ca 30 min före användning (13).  

 

Ytterligare studier bör göras för att undersöka om nedkylning av helblodsenheter i 

rumstemperatur skulle kunna införas som rutin på avdelningen för klinisk kemi och 

transfusionsmedicin på Länssjukhuset i Kalmar. Det bör även göras ytterligare studier på 

huruvida de olika höga trombocytkoncentrationerna har för klinisk påverkan hos patienter. 

Är det någon signifikant terapeutisk skillnad att transfundera en trombocytpåse med TPK 

320 x109/enhet jämfört med 379 x109/enhet till patienter med trombocytbrist? Det blir 
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också en avvägning mellan vad som är bäst för trombocyterna och vad som är bäst för 

erytrocyterna? Det bör även undersökas hur trombocyterna mår efter en viss lagringstid, är 

det någon signifikant skillnad mellan de trombocytkoncentraten vilka framställs ur 

helblodsenheter nedkylda på CompoCool®-platta respektive i rumstemperatur?  

 

SLUTSATS 

Samtliga resultat för kvalitetskontrollerna i from av TPK, LPK, swirling och 

bakterieodling låg inom rekommenderade gränsvärden för de båda nedkylningsmetoderna. 

Trombocytutbytet för de framställda trombocytkoncentraten där helblodsenheten kylts ner 

i rumstemperatur var betydligt högre jämfört med de trombocytkoncentrat där 

helblodsenheten kylts ner på CompoCool®-platta. Det beräknade t-testet för TPK var 

högre än det kritiska t-värdet vilket innebär att det är en signifikant skillnad mellan de 

olika nedkylningsmetoderna. Genom användning av dessa resultat kunde hypotesen 

bekräftas och slutsatsen dras att trombocytutbytet blir signifikant högre då helblodsenheten 

kyls ner i rumstemperatur jämfört med snabb nerkylning på CompoCool®-platta.  
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TACK 

Jag vill tacka avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin på Länssjukhuset i 

Kalmar för tillhandahållande av lokaler, apparatur och material.  

 

Jag vill även rikta ett stort tack till … 

 

… min externa handledare, Birgitta Clinchy, verksamhetschef på avdelningen för klinisk 

immunologi och transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping. 

 

… min interna handledare, Magnus Ståhle, universitetslektor, Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

… mina mentorer, Kim Hägerström och Anneli Nordqvist, Biomedicinska analytiker, 

avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin på Länssjukhuset i Kalmar. 

 

… övrig personal på avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin på Länssjukhuset 

i Kalmar som bistått med sin tid, peppning, kunskap och erfarenhet.  

 

Jag vill även framföra ett hjärtligt tack till mina kurskamrater, Josefin Björk och Amanda 

Björk, som funnits vid mina sida och varit ett stort stöd under hela studietiden.  

 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj, främst min sambo Haris för sin omtanke och 

uppskattning under hela studietiden. 
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