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Trombocyter (s.k. blodplättar) är små celler i blodet som är nödvändiga för att blodet ska 
koagulera (levra sig). Trombocyterna bildar en plugg vid en kärlskada och förhindrar 
blodförlust. När skadan har blivit täckt drar trombocyterna ihop koaglet för att blodet ska 
kunna flöda i kärlet. Patienter med elakartade blodsjukdomar såsom leukemi har ofta brist på 
trombocyter och behöver därför transfunderas med trombocyter för att förhindra eller stoppa 
blödning. Idag grundas beslutet att transfundera på antalet trombocyter i patienten, ej på 
cellernas blodstillande (hemostatiska) förmåga. På blodcentralen separeras trombocyterna 
fram från blod donerat av blodgivare. Trombocyterna har därefter vanligen förvarats i högst 5 
dagar, varefter de ej har fått transfunderas p.g.a. risken för bakterieväxt. Det är möjligt att öka 
förvaringsperioden till 7 dagar efter bakteriell kontroll. Det är av vikt att trombocyterna som 
transfunderas är funktionsdugliga för att kunna fullgöra sin roll i koagulationen efter 
transfusionen. Det saknas idag bra metoder för att bedöma trombocyternas kvalité.  
 
Vi har i detta avhandlingsarbete använt metoden reometri, som utförts med instrumentet 
ReoRox® 4, för att studera blodkoagulationen. Med reometri kan man följa koagulationen 
över tid och mäta trombocyternas förmåga att dra ihop koaglet (koagelretraktion).  
 
Syftet med detta avhandlingsarbete var att med reometri undersöka kvalitén på 
trombocytkoncentrat under förlängd förvaring i 7 dagar och studera hur olika metoder att 
framställa trombocytkoncentrat påverkar cellernas kvalité. Vi har också undersökt om 
reometri kan användas för att bedöma den blodstillande förmågan hos personer med risk för 
blodpropp eller blödning och hur den blodstillande förmågan påverkas av en 
trombocyttransfusion.  
 
Vi visar att reometri ger information om blodets koagelegenskaper hos personer med risk för 
trombos (gravida kvinnor) eller blödning (leukemipatienter). Vi presenterar resultat som visar 
att reometri ger information om den hemostatiska effekten av trombocyttransfusioner. 
 
Trombocytkoncentrat framställda med två olika cellseparatorer hade liknande kvalité under 
förvaring i 7 dagar mätt med reometri. Kvarvarande vita blodkroppar i trombocytkoncentraten 
kan orsaka en allvarlig reaktion riktad mot transfusionsmottagaren. Denna typ av reaktion kan 
förhindras genom att bestråla trombocytkoncentratet. Vi visar att strålning inte påverkar 
trombocyternas kvalité analyserat med reometri. Trombocyternas förmåga att delta i 
koagelbildningen var oförändrad under 7 dagars förvaringsperiod. Däremot ändrades cellernas 
förmåga till att dra ihop koaglet. Trombocyterna behövde längre tid på sig för att dra ihop 
koaglet när de hade förvarats i 5 och 7 dagar. Vi fann dock ingen skillnad mellan trombocyter 
som lagrats i 5 eller 7 dagar vilket tillsammans med andra kvalitetsparametrar stödjer en 
förlängd förvaringsperiod upp till 7 dagar. Numera bestrålar vi alla trombocytkoncentrat och 
förvarar cellerna i upp till 7 dygn. Bakterieväxt i trombocytkoncentrat kan förhindras genom 
förbehandling med psoralen och UVA-bestrålning (s.k. Intercept™ behandling). Vi kunde 



visa att sådan behandling av trombocyter inte hämmade trombocyternas förmåga att delta i 
koagelbildningen. 


	Linköping University Medical Dissertations No. 1056
	Reometri för bedömning av trombocytkvalitet

