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Sammanfattning
Trombocyterna, blodplättarna i blodet, är livsviktiga för att människor inte ska förblöda vid en 
skada. Samtidigt måste blodet hållas flytande och inte koagulera i onödan och därför finns det 
i kroppen en mängd faktorer som verkar pro- eller antiaggregerande.  

Tidigare undersökningar har visat på att trombocyter har en omrörningsberoende 
syreradikalproduktion (ROS) som försvagar kväveoxids (NO) antiaggregerande effekt och att 
läkemedlet Dexametason (Dex) kan minska denna produktion. 

Detta projekt syftade till att ytterligare studera om glukokortikoider, i detta fall Dexametason, 
kunde återställa NO:s effekt på trombocyterna och om de i någon grad minskade 
radikalproduktionen. 

Resultatet av ROS-mätningarna blev väldigt varierande och svårtolkade och några säkra 
slutsatser kunde inte dras, men en tydlig minskning i produktionen som tidigare observerats 
kunde inte upptäckas. I aggregationsförsöken observerades NO:s inhibitoriska verkan genom 
S-nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP), en NO-donator. 

Resultaten tyder på att SNAP under en längre inkuberingstid tappar sin inhiberande förmåga 
på trombocyterna, vilket förmodligen beror på att cellerna desensibiliseras. 
Superoxiddismutas (SOD) verkar ha en förstärkande effekt på SNAP oavsett om 
inkuberingstiden innan dosresponstillsats av trombin är lång eller kort, medan Dex tenderar 
att förstärka aggregeringen både i förhållande till SNAP och SOD. För att få mer klarhet om 
dessa resultat är korrekta måste fler upprepningar göras och dessutom borde man genomföra 
kombinationsförsök där man samtidigt övervakar ROS-produktion och aggregering.  

Abstract
Platelets are important for the healing of damaged blood vessels since they have an important 
part to play in the coagulation process. At the same time, the blood must be kept fluid and not 
coagulate at the wrong time. Therefore there are factors that effect the aggregation of platelets 
in a positive or a negative way.

Previous investigations have shown that platelets during stirring conditions produce reactive 
oxygen species (ROS) that weaken the inhibiting effect of nitric oxides (NO) on platelets and 
that the drug Dexamethasone (Dex) can reduce the ROS-production.

The aim of this project was to investigate if glucocorticoids, in this case Dexamethasone, 
could restore the inhibiting effect of NO on platelets and if there was any decrease in ROS-
production. 

The result of the ROS-measurements showed a great variance and it was difficult to draw any 
conclusions from them, but a clear decrease in ROS, as previous reported, was not shown. In 
the aggregation experiments the inhibiting effect of NO was observed through the drug S-
nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP), a NO-donator. 

From the aggregation experiments, the result seemed to be that SNAP during longer 
incubation time lost its inhibiting effect, probably because the cells become desensitized. 
With superoxid dismutase (SOD), the effect of SNAP increased, both in the experiment with 
longer and shorter incubation times. Dex seemed to reinforce the aggregation in relation to 
both SOD and SNAP. To understand this relation further, more investigations must be done. 
Another interesting experiment would be to do combinations of experiments monitoring both 
aggregation and ROS-production at the same time. 



Förkortningslista
ACD- acid-citrat- dextros
ASA- acetylsalicylsyra
Dex- dexametason
GP- glykoproteiner
GR- glukokortikoidreceptorn
HRP- horseradish peroxidase
KRG- Krebs-Ringer glucose-buffert
NO-kväveoxid
PAR- proteasaktiverade receptorer
PRP- platelet-rich plasma
ROS- reaktiva syreradikaler
SNAP- S-nitroso-N-acetylpenicillamine
SOD- superoxiddismutas
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1. Inledning 
Trombocyterna, blodplättarna i blodet, är livsviktiga för att människor inte ska förblöda vid en 
skada. Samtidigt måste blodet hållas flytande och inte koagulera i onödan, därför finns det i 
kroppen en mängd faktorer som verkar pro- eller antiaggregerande. 

Tidigare undersökningar [1] har visat att under omrörning producerar trombocyterna så kallade 
syreradikaler (ROS). Syreradikaler är reaktiva föreningar innehållande syre som, genom att de är så 
reaktiva, kan skada och döda celler. ROS-produktionen har också visat sig försvaga kväveoxids 
(NO) antiaggregerande effekt på trombocyterna. Produktionen av ROS verkar alltså störa den 
naturliga balansen mellan pro- och antiaggregerande faktorer vilket kan leda till tromboser, 
blodproppar, då NO:s inhibitoriska verkan hindras. 

Resultat av en annan undersökning [2] tyder på att läkemedlet Dexametason (Dex) förhindrar eller 
minskar ROS-produktionen i trombocyterna och möjligen återställer något av den naturliga 
balansen i kroppen. 

1.1 Syfte

Projektet syftade till att undersöka hur läkemedelsgruppen glukokortikoider, genom läkemedlet 
Dex, påverkade produktionen av reaktiva syreradikaler i trombocyter, även kallade blodplättar, 
Samt om läkemedelsgruppen kunde återställa den inhibitoriska effekten som NO normalt har på 
trombocyternas aggregeringsförmåga. 

1.2 Avgränsningar

På grund av att blod inte var tillgängligt alla dagar blev de praktiska laborationerna begränsade av 
detta. Det är också olika kvalité på blod och mängden trombocytrik plasma varierade från 
blodgivare till blodgivare vilket kunde begränsa antalet analyser. Under projektets gång visade det 
sig dessutom att ROS-mätningarna gav väldigt varierande resultat och därmed blev svårtolkade så 
fokus lades på aggregeringsstudien.  

1.3 Metod 

För att undersöka hur produktionen av ROS påverkas av Dex samt om läkemedlet kan påverka 
NO:s inhibitoriska effekt gjordes ett flertal laborationer på färskt blod från friska blodgivare. Detta 
skedde genom att isolera trombocyterna från resten av blodet och att mäta ROS-produktionen, 
under och utan påverkan av droger, med kemiluminescens. Kemiluminiscens är en relativt snabb 
och lättanvänd metod. 

Trombocyternas aggregationsförmåga mättes också under påverkan av olika droger i en 
aggregometer som mäter ljusgenomsläppligheten i kyvetten.

Dessutom genomfördes generering och undersökning av ROS-produktionen i en cellfri miljö för att 
titta på om läkemedlet interagerar direkt med de reaktiva syreradikalerna och inte med något som 
var cellberoende. 
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2. Bakgrund 

2.1 Blod

Blodet i kroppen är livsviktigt och har som funktion att transportera syre och näringsämnen ut till 
cellerna som behöver dessa och även att ta med sig slaggprodukter bort från cellerna. För att 
möjliggöra detta cirkulerar blodet i blodkärlen. När kärlen blir skadade måste blodet ha förmågan 
att kunna koagulera, stelna och förhindra en större blödning. Då tillståndet i kroppen är normalt 
finns en balans i blodet mellan faktorer som vill få det att koagulera och faktorer som vill hålla 
blodet flytande och cirkulerande. 

Koagulatet liknar en stelnad gel som hindrar blödningen. Gelen bildas då trombocyter har 
aggregerat och tillsammans med ett ämne som heter fibrinogen skapat ett nät som håller fast de 
aggregerade trombocyterna vid kärlväggen. Koagulationen är, förutom trombocytaktivering, 
beroende av en kaskad av enzymatiska reaktioner. Dessa reaktioner brukar kallas 
koagulationskaskaden och aktiveras om blodkärlen blir skadade. Detta sker främst vid större skador 
då inte trombocytaktiveringen räcker till för att hejda blödningen. Koagulationskaskaden är som en 
kedjereaktion där de olika koagulationsfaktorerna aktiverar varandra en efter en. I slutändan leder 
det till aktivering av den viktiga faktor X som i sin tur, tillsammans med bl.a. faktor V, fosfolipider 
och kalciumjoner klyver protrombin till trombin som på flera sätt förstärker koagulationen [3].

2.1.1 Trombocyter

Trombocyterna är inte celler utan en liten del av en stor cell som heter megakaryocyt och som finns 
i benmärgen. Denna cell släpper ifrån sig små celldelar som sedan flyter runt i blodet. En av dessa 
stora celler kan släppa ifrån sig upp till 6000 nya blodplättar som lever i några dagar [4]. Denna 
process kallas för megakaryocytopoiesis. Alla blodplättar är av olika storlek och form och de har 
dessutom inte riktigt lika sammansättning. Trots att trombocyterna saknar kärna är de mycket aktiva 
och innehåller många av de intracellulära beståndsdelar som celler har, såsom t.ex. mitokondrier. 
Det finns också subcellulära delar som förvarar trombocytspecifika proteiner och 
koaguleringsfaktorer som frisätts då blodplättarna aktiveras. Trombocyterna innehåller också 
enzymer så som cyklooxygenas och fosfolipas A2 vars aktivering är beroende av Ca2+ [5]. 

I blodet finns 150000-300000 trombocyter/µl. Trombocyter har den egenskapen att de har väldigt 
hög affinitet för proteinet kollagen. Kollagen finns inne i kärlväggen och har i vanliga fall ingen 
kontakt med blodbanan, men då en skada uppstår kommer det i kontakt med blodet och därmed 
trombocyterna. Då en bindning mellan trombocyter och kollagen sker aktiveras trombocyterna och 
frisätter aggregationsfaktorer som i sin tur kan aktivera andra trombocyter. För att trombocyter ska 
ha möjlighet att binda till varandra och bilda ett aggregat behövs en viss sorts proteiner på 
trombocyternas yta. Dessa proteiner som är glykoproteiner kallas GpIIb/IIIa och bildas då 
aktiveringsfaktorer som ADP och tromboxan A2 stimulerat trombocyterna till att bli aktiva. 
Proteinet kan reagera och bilda bindningar med fibrinogen som finns löst i blodet. Detta fibrinogen 
kan sedan binda till sig fler trombocyter med glykoproteiner på ytan och ett aggregat bildas [6]. 
Trombocyternas aggregationssvar är olika mellan könen, mäns blodplättar tenderar att vara mer 
känsliga för aggregationsstimulerande preparat än kvinnors [5].  
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2.1.2 Pro- och antiaggregerande faktorer

Det finns som tidigare nämnts faktorer i blodet som verkar antingen anti- eller proaggregerande. En 
av dessa antiaggregerande faktorer är kväveoxid (NO). Den antiaggregerande effekten fås av att NO 
genom att aktivera ett enzym ökar koncentrationen av cGMP och därmed minskar mängden av 
intracellulärt Ca2+ som aktiverar trombocyterna. S-nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP) är en NO-
donator som tillhör den grupp av donatorer som påverkar blodplättarnas funktion [6]. 

Ca2+ medverkar till trombocytaktivering genom att de bland annat är med och hjälper till i 
klyvningen av protrombin till trombin som är en trombocytaktiverande och aggregerande faktor. 
Ca2+-jonerna är viktiga då de tillsammans med faktor X och fosfolipider bildar de komplex som 
klyver protrombin till det aktiva trombinet. Eftersom både protrombin och faktor X är negativt 
laddade behövs de positiva kalciumjonerna för att underlätta bildningen av komplexet. 
Trombins effekt på blodplättarna kommer sig av interaktion med specifika proteasaktiverade 
receptorer (PAR), som är G-proteinkopplade receptorer. Detta initierar cellsvar som leder till 
trombocytaggregering. Trombinet måste klyva på den extracellulära delen av N-terminalen för att 
receptorn ska aktiveras och ge önskat cellsvar, vilket är ett ovanligt sätt att klyva på. Den 
kvarvarande biten av N-terminalen uppför sig som en agonist [6]. Trombinet har flera egenskaper 
som förstärker koagulationen, genom att det omvandlar fibrinogen till aktivt fibrin som kan binda 
till varandra och skapa starka fibrintrådar som fäster trombocytaggregaten vid kärlväggen. Den 
aktiverar också olika koagulationsfaktorer i blodet som faktor XIII vilket förstärker fibrintrådarna 
och en mängd faktorer som stimulerar att nytt trombin aktiveras och som tidigare nämnts stimulerar 
de aktivering och aggregering av trombocyter [3].

Acetylsalicylsyra (ASA) är en substans som förhindrar att trombocyter aktiveras under hantering. 
Detta genom att den är en irreversibel COX-hämmare, det vill säga hämmar enzymet 
cyklooxygenas. Trombocyterna som är kärnlösa kan inte bilda nya COX-enzymer själva utan nya 
blodplättar måste bildas för att den egna COX-enzymproduktionen ska återställas. Det är varianten 
COX-1 som är viktig för trombocyternas aggregering eftersom de bildar tromboxan A2 som är 
nödvändig då aggregation ska ske. Trombocyterna kan inte bilda tromboxan A2 själva och därmed 
inte aktiveras av sig själva utan först vid tillsats av ett proaggregerande ämne som trombin [3].

2.1.3 Blodhantering

Då givarna testas för sjukdomar i efterhand används alltid handskar som förebyggande åtgärd. 
Eventuellt spill torkas upp och avfall kastas i specifika sopkärl i laboratoriet. 

2.2 Radikaler 

Radikaler brukar de molekyler som har en oparad elektron kallas. Den oparade elektronen gör att 
radikaler är mycket reaktiva. Syreradikaler är radikala molekyler innehållandes syre och dessa är 
både till nytta och till skada för människor. Exempel på reaktiva syreradikaler är superoxidanjonen 
(O2

-·) och hydroxylradikalen (OH-·). Eftersom de är så reaktiva kan de skada kroppens celler och i 
värsta fall orsaka sjukdomar och celldöd. Därför har kroppen en enzymatisk reglering av dessa 
molekyler och om den fungerar som den ska råder en balans mellan produktionen och 
nedbrytningen av radikalerna. Kroppen är dock beroende av radikaler på så sätt att de vita 
blodkropparna använder dem för att förstöra inkräktande organismer som ett led i vårt 
immunförsvar. 
Bildningen av radikaler sker vanligen genom att syre förbränns eller förbrukas för att skapa energi. 
Man kan också skapa radikalerna genom att värma upp föreningar med svaga bindningar som till 
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exempel peroxider eller genom redoxreaktioner. De kan också bildas som intermediärer i så kallade 
radikalreaktioner [7]. 

2.2.1 Superoxiddismutas (SOD)

För att cellerna ska kunna försvara sig mot ROS-produkternas skadliga verkan finns bland annat 
enzymet superoxiddismutas (SOD) som omvandlar två superoxidanjoner till väteperoxid och syre. 

O2
- + O2

-         SOD + 2H+     > H2O2 + O2 

Forskningsteorier finns som hävdar att SOD genom att reducera mängden av superoxidanjoner 
därmed hjälper till att bevara kväveoxids bioaktivitet. Superoxidanjonen inaktiverar nämligen 
väldigt lätt kväveoxidens verkan [8]. 

2.3 Glukokortikoider 

Glukokortikoider är en läkemedelsgrupp som används främst vid antiinflammatorisk och 
immunosuppressiv behandling. De finns både som naturliga steroider i kroppen och som syntetiskt 
tillverkade steroider för läkemedelsbehandling. Steroiderna har många olika effekter både på 
metabolismen och regleringen i cellerna.Vanligtvis interagerar steroiderna med intracellulära 
receptorer som tillhör den grupp av receptorer som kontrollerar gentranskriptionen. Specifika 
glukokortikoidreceptorer förkortade GRα och GRβ finns i cellens cytoplasma och har mycket hög 
affinitet för glukokortikoider. Dessa receptorer finns i nästan all vävnad i en mängd av ungefär 
3 000-10 000 stycken i varje cell. På detta sätt kan glukokortikoiderna kontrollera en cells 
genuttryck. Då gentranskriptionen ska förändras tar detta flera timmar i anspråk och den 
antiinflammatoriska effekten av glukokortikoider dröjer. Läkemedlen kan dock ge effekt efter 
betydligt kortare tid genom att interagera med receptorer och skapa förändringar inne i cellen, till 
exempel minska koncentrationen av intracellulärt Ca2+ [6]. 

2.3.1 Dexametason

En av de syntetiskt framställda glukokortikoiderna är Dexametason, se Figur 1 [9], i rapporten 
benämnd under förkortningen Dex. Dex är mycket potent och har en hög affinitet för 
glukokortikoidreceptorerna [6].
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2.4 Kemiluminescens och aggregometri

Luminiscens är en optisk analysmetod som bygger på ljusemissionen som uppstår då en elektron 
faller tillbaka från sitt exciterade energitillstånd till ett lägre energitillstånd. Om detta sker med 
hjälp av en kemisk reaktion benämns det som kemiluminescens.  

Excitationen, det vill säga då elektronen går från sin normala energinivå till en högre energinivå, 
sker genom en kemisk reaktion då ett organiskt ämne (luminol) oxideras med ett 
oxidationsmedel/oxidant. Från den exciterade produkten emitteras det då ljus som kan mätas. 
Reaktionen sker i närvaro av en katalysator som till exempel ett enzym, metalljoner eller ett 
metallkomplex. Kemiluminiscens är en mycket känslig metod med detektionsgränser ner mot atto- 
och zeptomol. 

Begränsningarna med denna metod är främst risken för störningar i ljuset, till exempel ljusläckage 
eller hög bakgrundluminicens från reagenskemikalier eller provkärl. Eftersom metoden är så känslig 
behövs kontroller för att verifiera att kemikalier och lösningar har tillräckligt hög renhet [10].

På liknande sätt kan man förklara aggregationsmätningen, apparaten mäter hur turbiditeten och 
därmed ljusgenomsläppligheten genom en kyvett förändras. Då trombocyterna aktiveras och 
aggregerar släpps mer ljus igenom och detta ger utslag på skrivaren som är kopplad till apparaten 
[10,11].

2.4.1 Luminol

Luminol som organiskt reagens har flera fördelar. Ämnet är känsligt och reagerar med flera olika 
syreradikaler som superoxidanjonen, hydroxylradikalen och väteperoxid. Dessutom är reaktionen 
snabb med väldigt kort halveringstid och den mäter på både intracellulära och extracellulära 
radikaler. I fall då man vill mäta på specifika ROS-produkter är luminol däremot ett dåligt alternativ 
då den inte skiljer på de olika radikalerna och inte heller på intra- eller extracellulära radikaler [12].

5



3. Material och metoder
Praktiska försök som genomfördes då ROS-produktionen och aggregeringen undersöktes med 
tillsatser av olika droger. 

3.1 Material

Droger: Apyras, ASA, Dexametason, luminol, SOD och trombin, liksom kemikalier i buffertar kom 
från Sigma Chemicals Co (St. Louis, MO, USA). Peroxidase (från horse radish) kom från Roche 
AB (Stockholm, Sverige). SNAP kom från ALEXOS (San Diego, CA, USA). 

Apparaten som mätte förändringar i ljusemissionen var en Chronolog Dual Channel lumi-
aggregometer (Model 560, Chrono-Log; Haverston, PA, USA).

3.2 Isolering av trombocyter

Varje ny dag då försök skulle genomföras isolerades trombocytrik plasma fram ur färskt blod från 
friska frivilliga blodgivare. 

• ACD-lösning (acid-citrat-dextros) och KRG (Krebs-Ringer glukosbuffert utan kalcium) togs 
ut ur frysen för att nå rumstemperatur. 

• 1,4 ml ACD tillsattes i rundbottnade rör. 
• Blodröret vändes för homogen blandning. 
• 7 ml blod tillsattes i varje rör (1 del ACD + 5 delar blod). Rören vändes försiktig för 

blandning. 
• ACD-blodet centrifugerades i rumstemperatur 20 min, 220xg.
• ASA förbereddes till en koncentration av 0,01 M. Acetylsalicylsyran löstes i destillerat 

vatten i kärl om 20 ml som fick snurra tills det löst sig. 
• Apyras med en koncentation på 1000 U/ml hämtades ur frysen och lades i islåda.
• PRP (platelet-rich plasma), supernatanten, samlades upp med pipett i konformade rör till 

volymen 5 ml. 
• Till provet tillsattes 10 μl ASA per ml PRP och 0,5 μl apyras per ml PRP vilket inkuberades 

i 10-15 minuter. 
• Rören centrifugerades i rumstemperatur 20 min, 480xg.
• Bürknerkammare förbereddes genom tvättning med sprit och vatten. Objektsglas sattes även 

på plats. 
• Efter centifugeringen togs supernatanten bort. Ungefär 1 cm vätskefas lämnades ovanför 

pelleten. 
• 1,5 ml KRG droppades sakta i röret och den undre fasen sögs bort. Detta upprepades en 

gång. 
• 1,5 ml KRG + apyras (1 μl/ml) droppades sakta i röret och den undre fasen sögs bort. 
• Pelleten resuspenderades försiktigt i den kvarvarande KRG + apyras. Inga eventuella röda 

blodkroppar togs med. 
• Cellsuspensionen späddes 50 ggr (405 μl KRG och 85 μl ACD och 10 μl cellsuspension) i 

ett eppendorfrör.
• 10 μl av spädningen tillsattes till Bürknerkammaren som inkuberades i fuktig miljö under 20 

minuter. 
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• Antalet trombocyter räknades i 16 C/D rutor och cellkoncentrationen/ml bestämdes. Detta 
genom att ta medelvärdet av antalet celler i rutorna och multiplicera med 
spädningsfaktorerna 50*800*1000. 

• Cellerna späddes till den önskade koncentrationen 3x10  med KRG + apyras (0,5 μl/ml).⁸

3.3 ROS-mätningar

Det genomfördes försök då ROS-produktionen mättes både med och utan celler. 

3.3.1 Försök med trombocyter

• KRG utan kalcium, Ca2+ (100 mM), HRP (horseradish peroxide), luminol (0,02 mM) och 
eventuellt andra substanser, som t.ex. trombin togs fram och förbereddes. 

• Aggrometern ställdes in på luminecens, stirring 800rpm och inställningen small. 
• Små kyvetter förbereddes med en silikoniserad magnet för omrörning. 
• 500 µl KRG-buffert tillsattes till en kyvett för att nollställa instrumentet. 
• 500 µl cellsuspension samt eventuella droger tillfördes en kyvett. 
• Kyvetten inkuberades i aggrometern utan omrörning under olika tider. 
• 5 µl Ca2+  och 5 µl HRP tillsattes.
• Kyvetten flyttades till mätposition.
• Baseline sattes genom intryckning av knappen ”Base line” under ~5 sekunder. 
• 5 µl av den utspädda luminolen tillsattes. Känsligheten justerades om det behövdes. 
• Eventuellt svar observerades. 

 
Följande beskriver de olika försöken varav de flesta upprepades flera gånger. 

Kontroll: Inkuberades under lika lång tid som försöken, men utan tillsatser av droger. 

Dex (0, 2, 10, 15 min): Inkubering med 3,5 µM Dex i 0, 2, 10, 15 min (utan omrörning), tillsats av 
Ca2+ och HRP, flytt till mätposition. Efter 2 min tillsattes luminol.

SOD (2 min): 200 U/ml SOD tillsattes och cellerna inkuberades 2 min (utan omrörning), Ca2+  och 
HRP tillsattes och kyvetten placerades i aggrometern, base line sattes och efter 2 min tillsattes 
luminol.

SNAP (2 min): 0,1 µM SNAP tillsattes och cellerna inkuberades 2 min (utan omrörning), Ca2+  och 
HRP tillsattes och kyvetten placerades i aggrometern, base line sattes och efter 2 min tillsattes 
luminol.

SNAP T: Kyvetten preinkuberades 5 min under omrörning innan 0,1 µM SNAP, Ca2+  och HRP 
tillsattes och kyvetten placerades i aggrometern, base line sattes och efter 2 min tillsattes luminol. 
Efter 30 min gjordes trombintillsatser med samma koncentration som i kontrollen, 0,001, 0,003, 
0,01, 0,03, 0,1 och 0,3 U/ml. Även två tillsatser med 0,4 och 0,5 U/ml gjordes. 
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3.3.2 Försök utan trombocyter

Istället för trombocytsuspension användes KRG-buffert med Ca2+ med en volym på 500 µl. Försök 
genomfördes där mängden H2O2, luminol och CuSO4 varierades. CuSO4 tillsattes i början som en 
katalysator för ROS-produktionen, men då försök utan visade på en bibehållen ROS-produktion 
togs det bort.  

Efter dessa försök användes följande instruktion för så kallade kontrollprov:

• 500 µl KRG-buffert med Ca2+ och 1 µl H2O2  tillsattes i mätkyvett med magnet. 
• Kyvetten inkuberades i 2 minuter. 
• Körning startades och base line sattes.
• 4,5 µl luminol (0,02 mM) tillsattes i kyvetten.  
• Svaret observerades.

Följande tillsatser gjordes därefter vid olika körningar:
• Dexametason 3,5 µM innan körning
• Dexametason 35 µM innan körning
• Dexametason 3,5 µM efter luminol
• Dexametason 35 µM efter luminol

För att undersöka den omrörningsberoende ROS-produktionen gjordes försök utan magnet men i 
övrigt samma förhållanden som i kontrollprovet. 
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3.4 Aggregometri

I alla försök användes kyvetter innehållandes 500 µl trombocyter och en silikoniserad magnet. 
Aggregometern var inställd på  37°C och 800 rpm för alla mätningar.   

3.4.1 Försök 1

• Kontroll: Kyvetten inkuberades (omrörning)       5 min→ 0,2 U/ml Trombin.

• SNAP 2 min: Kyvetten inkuberades (omrörning)       3 min→ 1 µM SNAP       2 min→ 
0,2 U/ml trombin.

• Dex+SNAP 2 min: Kyvetten inkuberades med 3,5 µM Dex (utan omrörning)       10min→ 
Kyvetten placerades i aggregometern (omrörning)       3 min→ 1 µM SNAP       2 min→ 
0,1 U/ml trombin.

• SOD+SNAP 2 min: Kyvetten inkuberades med 200 U/ml SOD (utan omrörning)      5 min→ 
Kyvetten placerades i aggregometern (omrörning)       3min→ 1 µM SNAP       2 min→  0,1 U/ml 
trombin.

• SNAP 2 min: Kyvetten inkuberades (omrörning)       3 min→ 1 µM SNAP       2 min→ 0,1 U/ml 
trombin.

• Dex+SOD+SNAP 2 min: Kyvetten inkuberades med 3,5 µM Dex        5 min→ 200 U/ml SOD 
5 min→ Därefter placerades kyvetten i aggregometern (omrörning)       3min→ 1 µM SNAP 
2 min→  0,5 U/ml trombin.

3.4.2 Försök 2

• Kontroll 1: Kyvetten inkuberades (omrörning)       5 min→ 0,2 U/ml trombin.

• Kontroll 2: Kyvetten inkuberades (omrörning)       5 min→ 0,5 U/ml trombin. 

• SNAP 2 min: Kyvetten inkuberades (omrörning)       3 min→ 0,1 µM SNAP       2 min→ 0,5 U/ml 
trombin.

• Dex+SNAP 2 min: Kyvetten inkuberades med 3,5 µM Dex (utan omrörning)      10 min→ 
Därefter placerades den i aggregometern      3 min→ 0,1 µM SNAP      5 min→ 0,5 U/ml trombin. 

• SOD+SNAP 2 min: Kyvetten inkuberades med 200 U/ml SOD(utan omrörning)      5 min→ 
Därefter placerades kyvetten i aggregometern (omrörning)      3 min→ 0,1 µM SNAP        2min→ 
0,5 U/ml trombin.

• Dex+SOD+SNAP 2 min: Kyvetten inkuberades med 3,5 µM Dex      5 min→ 200 U/ml SOD 
5 min→ Därefter placerades kyvetten i aggregometern (omrörning)      3 min→ 0,1 µM SNAP 
2 min→ 0,5 U/ml trombin.

• Kontoll 3: Kyvetten inkuberades (omrörning)      5 min→ 0,2 U/ml trombin.  
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3.4.3 Försök 3

Dos-responsförsök med tillsatser av trombin. Trombintillsatsen var i alla försök 0,001, 0,003, 0,01, 
0,03, 0,1 och 0,3 U/ml. Kyvetten fylldes med 500 µl trombocyter och en silikoniserad magnet.

• Kontroll: Omrörning      30 min→ trombintillsats. 

• SNAP+Dex: 3,5 µM Dex (utan omrörning)      10 min→ 0,1 µM SNAP      30 min→ trombintillsats.

3.4.4 Försök 4

Dos-responsförsök med tillsatser av trombin. Trombintillsatsen var i alla försök 0,001, 0,003, 0,01, 
0,03, 0,1 och 0,3 U/ml. Kyvetten fylldes med 500 µl celler och en silikoniserad magnet. 
Koncentrationen Dex i alla försök var 3,5 µM, koncentrationen SOD var 200 U/ml och för SNAP 
0,1 µM.

• Kontroll: Omrörning      30 min→ trombintillsats. 

• SNAP: Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP      30 min→ trombintillsats. 

• SNAP+Dex: 3,5 µM Dex (utan omrörning)      10 min→ Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP
                          30 min→ trombintillsats.

• SNAP+SOD: 200 U/ml SOD (utan omrörning)      5  min→ Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP
                          30 min→ trombintillsats.

• SNAP+Dex+SOD: 3,5 µM Dex (utan omrörning)      5  min→ 200 U/ml SOD (utan omrörning) 
5  min→ Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP      30 min→ trombintillsats.

• Kontroll Dex: 3,5 µM Dex (utan omrörning)      10 min→ Omrörning      30 min→  trombintillsats.

• Kontroll SOD: 200 U/ml SOD (utan omrörning)      5  min→ Omrörning      30 min→ 
trombintillsats.

• Kontroll Dex+SOD: 3,5 µM µl Dex (utan omrörning)      5  min→ 200 U/ml SOD (utan 
omrörning)      5  min→ Omrörning      30 min→  trombintillsats.

• Kontroll SNAP: Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP      30 min→ trombintillsats.

• Kontroll: Omrörning      30 min→ trombintillsats.

3.4.5 Försök 5 

Dos-responsförsök med tillsatser av trombin. Trombintillsatsen var i alla försök 0,001, 0,003, 0,01, 
0,03, 0,1 och 0,3 U/ml. Kyvetten fylldes med 500 µl trombocyter och en silikoniserad magnet. 
Koncentrationen Dex i alla försök var 3,5 µM, koncentrationen SOD var 200 U/ml och för SNAP 
0,1 µM.

• Kontroll: Omrörning      2min→ trombintillsats. 

• SNAP: Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP      2 min→ trombintillsats. 

• SNAP+Dex: 3,5 µM Dex (utan omrörning)      10 min→ Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP
                           2 min→ trombintillsats.
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• SNAP+SOD: 200 U/ml SOD (utan omrörning)      5  min→ Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP
                          2 min→ trombintillsats.

• SNAP+Dex+SOD: 3,5 µM Dex (utan omrörning)      5  min→ 200 U/ml SOD (utan omrörning) 
5  min→ Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP      2 min→ trombintillsats.

• Kontroll Dex: 3,5 µM Dex (utan omrörning)      10 min→ Omrörning      2 min→  trombintillsats.

• Kontroll SOD: 200 U/ml SOD (utan omrörning)      5  min→ Omrörning      2 min→ 
trombintillsats.

• Kontroll Dex+SOD: 3,5 µM Dex (utan omrörning)      5  min→ 200 U/ml SOD (utan 
omrörning)     5  min→ Omrörning      2 min→  trombintillsats.

• Kontroll: Omrörning      2 min→ trombintillsats.

3.4.6 Försök 6

Dos-responsförsök med tillsatser av trombin. Trombintillsatsen var i alla försök 0,001, 0,003, 0,01, 
0,03, 0,1 och 0,3 U/ml. Kyvetten fylldes med 500 µl trombocyter och en silikoniserad magnet. 
Koncentrationen Dex i alla försök var 3,5 µM, koncentrationen SOD var 200 U/ml och för SNAP 
0,1 µM.

• Kontroll: Omrörning      30 min→ trombintillsats. 

• SNAP: Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP      30 min→ trombintillsats. 

• SNAP+Dex: 3,5 µM Dex (utan omrörning)      10 min→ Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP
                           30 min→ trombintillsats.

• SNAP+SOD: 200 U/ml SOD (utan omrörning)      5  min→ Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP
                          30 min→ trombintillsats.

• SNAP+Dex+SOD: 3,5 µM Dex (utan omrörning)      5  min→ 200 U/ml SOD (utan omrörning) 
5  min→ Omrörning      5 min→ 0,1 µM SNAP      30 min→ trombintillsats.

• Kontroll Dex: 3,5 µM Dex (utan omrörning)      10 min→ Omrörning      30 min→  trombintillsats.

• Kontroll SOD: 200 U/ml SOD (utan omrörning)      5  min→ Omrörning      30 min→ 
trombintillsats.

• Kontroll Dex+SOD: 3,5 µM µl Dex (utan omrörning)      5  min→ 200 U/ml SOD (utan 
omrörning)      5  min→ Omrörning      30 min→ trombintillsats.

• Kontroll: Omrörning      30 min→ trombintillsats.
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4. Resultat 
Detta kapitel sammanställer resultaten av de exprimentella försöken i tabeller, grafer, diagram och 
text. 

4.1 ROS-mätningar

I Figur 2 nedan visas hur originaldatan för ROS-mätningarna såg ut. Den gröna kanalen, den kanal 
som i figur 2 förändras med tiden, representerar ROS-mätningen. Den röda kanalen, som i figur 2 är 
den kanal som ligger överst, kan användas för aggregation. Latensen mättes från tillsats av 
luminolen till en ROS-produktion uppstod. Latensen är ett mått på fördröjningen innan ROS-
produktionen kommer igång se punkt 1 i figur nedan och det kan vara intressant att se om 
variationen mellan celler och mellan olika dagar är stor. Den andra mätpunkten var arean från 
produktionens start och 10 minuter framåt se punkt 2 i figur nedan. Arean är ett bra mått på 
mängden reaktiva syreradikaler som produceras. Detta eftersom man kan jämföra mellan olika 
försök även om kurvorna ser olika ut och  inställningen för känsligheten är olika. För att få en bra 
jämförelse så fixeras även tiden. Topphöjden visar hur högt ROS-produktionen når som mest se 
punkt 3 i figur nedan. Även om den totala mängden ROS-produktion är viktig så kan det även vara 
intressant att titta på hur stor ROS-produktionen maximalt kan vara.  
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Figur 2: Originaldata från en ROS-mätning. 1. Latens, fördröjning 
efter luminoltillsats till produktionens start  
2. 10 min från produktionens start  
3. Topphöjd på ROS-produktionskurvan

1. 2.

3.



4.1.1 Med trombocyter 

Tiden då ROS-produktionen startade varierade något efter tillsatsen av luminol. Ofta startade den 
direkt efter tillsatsen, men i vissa fall blev det en fördröjning på några minuter innan produktionen 
kom igång.

Nedan visar Figur 3  hur arean under ROS-kurvan 10 min från att produktionen startat varierar i 
olika försök då proverna behandlats med 3,5 µM Dex under olika inkubationstider. Kontrollens 
areavärde är satt till 100% och de olika undersökningarnas areor relaterades till detta. För varje 
inkubationstid finns en kontroll som behandlats på samma sätt som försöken, men utan drogen 
Dexametason, dvs tre olika kontroller, en för varje tid.  
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Figur 3: Arean under kurvan 10 min från att ROS-produktion startat. 
Variationen på mängden ROS-produktion under 10 min från 
produktionsstart då trombocyterna behandlats med 3,5 µM Dex under olika  
inkubationstider. Staplarna visar medelvärde ± standardavvikelsen och är 
relaterade till en kontroll som är satt till 100 %. Dex (0 min): n=4, Dex (2 
min): n=2,         Dex  (15 min): n=4
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Figur 4 nedan visar hur topphöjden varierade mellan de olika försöken då inkubationstiderna 
ändrades. Kontrollens topphöjd är satt till 100% och resultaten relaterades till detta. 

Topphöjd
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Figur 4: Topphöjden på ROS-produktionskurvan. Variationen i topphöjd då 
trombocyterna behandlats med 3,5 µM Dex under olika inkubationstider.  
Staplarna visar medelvärde ± standardavvikelsen och är relaterade till en 
kontroll som är satt till 100%. Dex (0 min): n=4, Dex (2 min): n=2,  
Dex (15 min): n=4  
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Latensen, det vill säga den tid som det tog för ROS-produktionen att starta efter tillsatsen av 
luminol, visas i Figur 5 på samma sätt. Resultaten är relaterade till kontrollerna som är satta till 
100%.
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Figur 5: Latens med 3,5 µM Dex. Fördröjning av ROS-produktionen efter luminoltillsats då 
trombocyterna behandlats med 3,5 µM Dex under olika inkubationstider. Staplarna visar 
medelvärde ± standardavvikelsen. Dex (0 min): n=4, Dex (2 min): n=2, Dex (15 min): n=4

15



I Figur 6 nedan visas hur arean under ROS-produktionskurvan förändras under 10 min från att 
ROS-produktionen startat då tillsatser av SOD 200 U/ml och 0,1 µM SNAP gjorts. 

AUP 10 min från ROS-produktion
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Figur 6: Arean under kurvan 10 min från att ROS-produktionen startat. Variationen i mängden 
ROS-produktion under 10 min från produktionsstart då tillsatser av 200 U/ml SOD och 0,1 µM 
SNAP skett. Staplarna visar medelvärde ± standardavvikelsen och är relaterade till en kontroll som 
är satt till 100%. SOD (2min): n=2, SNAP (2 min): n=2 

Topphöjdens variation mellan försöken visas nedan i Figur 7.
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Figur 7: Topphöjden på ROS-produktionskurvan. Variationen i topphöjd vid tillsatser av 200 U/
ml SOD och 0,1 µM SNAP.  Staplarna visar medelvärde ± standardavvikelsen och relaterades till  
en kontroll som sattes till 100%. SOD (2min): n=2, SNAP (2 min): n=2
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Latensen, fördröjningen mellan luminoltillsats och radikalproduktionens start, då trombocyterna 
behandlats med drogerna SOD och SNAP visas i Figur 8.
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Figur 8: Latens då trombocyterna behandlats med 200 U/ml SOD och 0,1 M SNAP. Fördröjning 
av ROS-produktion efter luminoltillsats då SOD och SNAP tillsatts. Staplarna visar medelvärde ± 
standardavvikelsen och är relaterade till en kontroll som sattes till 100%. SOD (2min): n=2, 
SNAP (2 min): n=2
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Nedan i Figur 9 visas hur arean under kurvan de första 10 min från ROS-produktionens start 
varierade då SNAP 0,1 µM fanns med och kyvetten inkuberades i 30 min innan trombindoser 
tillsattes. 
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Figur 9: Arean under kurvan 10 min från att ROS-produktionen startat. Variationen på 
mängden ROS-produktion under 10 min från produktionsstart då 0,1 µM SNAP inkuberats med 
trombocyter i 30 min innan trombintillsatser. n=1 i dessa försök och därför kunde ingen 
standardavvikels räknas ut.

Figur 10 visar hur topphöjden skiljde sig mellan kontroll och prov då trombocyterna inkuberades 
med 0,1 µM SNAP i 30 min innan trombintillsats. 
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Figur 10: Topphöjden på ROS-produktionskurvan. Variationen i topphöjd vid tillsats av 0,1 µM 
SNAP till trombocyter under 30 min innan trombintillsats. 
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Latensen skiljde sig åt mellan försöket och kontrollen som kan ses i Figur 11 nedan. 
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Figur 11: Latens då trombocyter behandlats med 0,1 µM SNAP under 30 min innan 
trombindoser.  Fördröjning av ROS-produktionen efter luminoltillsats då 0,1µM SNAP tillsatts och 
inkuberats 30 min innan trombintillsatser (n=1).  
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4.1.2 Utan trombocyter 

ROS-produktionen startade normalt direkt efter tillsatsen av luminol då inga trombocyter fanns 
närvarande. Latensen var alltså för alla försök 100% av kontrollen. Det blev även ROS-produktion 
utan omrörning, på ungefär samma nivå som i kontrollen som rördes om med en magnet. I Figur 12 
syns hur arean under ROS-produktionskurvan varierar 10 min från produktions start vid olika 
tillsatser av Dex.

Figur 12: Arean under kurvan 10 min från ROS-produktionen startat. Variationen på 
mängden ROS-produktion under 10 min från produktionsstart då tillsatser av 3,5 och 35 μM 
Dex gjorts vid olika tidpunkter. Staplarna visar medelvärde±standardavvikelsen. n=1 för alla 
försök utom Dex 3,5 μM där n=3. 

Topphöjdens variation visas i Figur 13
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Figur 13: Topphöjden på ROS-produktionskurvan. Variationen i topphöjd vid tillsats av 
3,5 och 35 µM Dex vid olika tidpunkter. Staplarna visar medelvärde ± standardavvikelsen.  
n=1 för alla försök utom Dex 3,5 µM där n=3.
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4.2 Aggregering 

I Figur 14 visas originaldata från aggregationsmätningarna. Punkt 1 i figuren nedan visar 
cellförändringen som sker vilket visar att trombocyterna fungerar som de ska. 
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Figur 14: Originaldata från aggregeringen. 1. Formförändring 2.  
Aggregering
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4.2.1 Försök 1

Det visade sig att SNAP hämmade trombocyternas aggregering i dessa försök så pass mycket att 
effekterna av drogerna inte gick att mäta. 

4.2.2 Försök 2

Mängden SNAP sänktes så att koncentrationen blev 10 gånger lägre än tidigare och trombinhalten 
höjdes, denna gång blev svaret mätbart. I Tabell 1 visas hur många cm som skrivarutslaget 
motsvarade under aggregeringen. Detta gjordes sedan om till procent och kontrollens värde sattes 
till 100%. 

Figur 15 visar hur de olika drogerna påverkade aggregeringen i procent. 
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Figur 15: Aggregering i procent med olika tillsatser av 
droger. Tillsatserna var 0,1 μM SNAP, 3,5 μM Dex och 
200 U/ml SOD.

cm Procent (%)
Kontroll 11 100
SNAP 8,5 77,3

Dex+SNAP 9,85 89,5
SOD+SNAP 9,8 89,1

Dex+SOD+SNAP 10,2 92,7

Tabell 1: Aggregering då trombocyterna behandlats med 0,1 μM SNAP i kombination med Dex 
och SOD. Skrivarutslag i cm och omräknat till aggregering i procent. 



4.2.3 Försök 3

Det uppstod problem med de planerade försöken och en felsökning gjordes. Det visade sig att 
trombinstammen som användes inte fungerade som den skulle så en ny trombinstam hämtades och 
testades. De försök som hann genomföras var en kontroll med hela dosresponstillsatsen av trombin 
och ett försök med 3,5 µM Dex och 0,1 µM SNAP. Jämfört med kontrollen blev aggregeringssvaret 
något mindre, men aggregeringen skedde vid en tidigare dos. I kontrollen började formförändringen 
uppträda efter den tredje dosen (0,01 U/ml) medan en mindre aggregering skedde efter tillsats av 
den 5:e dosen (0,1 U/ml). Fullständig aggregering skedde efter tillsats av den sista dosen trombin 
(0,3 U/ml). I försöket med Dex skedde det en formförändring efter tillsats av 4:e dosen (0,03 U/ml). 
En kraftig aggregering skedde sedan efter tillsats av den 5:e dosen, nästan så mycket aggregering 
som cellerna verkade kunna uppnå. Efter den 6:e dosen aggregerade trombocyterna endast mycket 
lite till. Tabell 2 nedan visar hur stor aggregationen var både i cm och procent. 

Figur 16 nedan visar skillnaden i procent mellan aggregering i kontrollen och då trombocyterna 
behandlats med Dex.  
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Figur 16: Aggregering i procent mellan kontroll och prov behandlat 3,5 μM Dex. 
Tillsats av 0,1 μM SNAP och 3,5 μM Dex. 

Tabell 2: Aggregering för då trombocyterna 
behandlats med 3,5 µM Dex och 0,1 µM SNAP. Skrivarutslag i cm och omräknat till  
aggregering i procent relativt kontrollen. 

cm procent
Kontroll 14,7 100

Dex 13,8 93,9



4.2.4 Försök 4

Till höger återfinns Tabell 3 som visar 
försöken som genomfördes samt hur många 
centimeter som skrivarutslaget motsvarade då 
trombocyterna aggregerade. Kontrollen där 
inga extra droger tillsatts, sattes sedan som 
100% aggregering och de övriga 
undersökningarna med droger relaterades till 
detta. Dos-responskurvorna nedan i Figur 17-
20 visar vid vilken dos och till vilken grad 
aggregeringen skedde. Försöksserien delades 
upp mellan de olika tillsatsdrogerna för att få 
en lättöverskådlig översikt. I figurerna finns 
kontrollen och försöket då SNAP tillsattes med 
detta för att snabbt ha en möjlighet att jämföra 
de olika drogernas effekt.
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Figur 19: Dos-responskurva då 
trombocyterna behandlats med 3,5 μM Dex 
och 200 U/ml SOD i 30 min innan 
trombindoser.

cm procent
Kontroll 9,45 100
SNAP 8,15 86,2
SNAP+Dex 8,65 91,5
SNAP+SOD 5,65 59,8
SNAP+Dex+SOD 7,1 75,1
Kontroll Dex 8,65 91,5
Kontroll SOD 8,5 89,9
Kontroll Dex+SOD 9,15 96,8
Kontroll SNAP 7,45 78,8
Kontroll 9,1 96,3

Tabell 3: Aggregering då trombocyter behandlats  
med olika droger. Skrivarutslag i cm och omräknat 
till aggregering i procent relativt kontrollen. 

Figur 18: Dos-responskurva då 
trombocyterna behandlats med 200 U/ml SOD 
i 30 min innan trombindoser. 
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Figur 17: Dos-responskurva då 
trombocyterna behandlats med 3,5 μM Dex i  
30 min innan trombindoser. 
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Figur 20: Dos-responskurva då 
trombocyterna behandlats med 0,1 μM SNAP i  
30 min innan trombindoser.

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

0

20

40

60

80

100

120

Dos-responskurva
SOD 200 U/ml

Kontroll
SNAP+SOD
Kontroll SOD
SNAP

Trombindos (U/ml)

A
gg

re
ge

rin
g 

(%
)



4.2.5 Försök 5

Tabell 4 visar skrivarutslaget i cm och sedan hur mycket detta blev i procent då kontrollens 
aggregation sattes till 100 %.

Dos-responskurvorna i Figur 21-24 som följer visar hur snabbt aggregationen sker och i vilken 
grad. Kurvorna är uppdelade efter de tillsatta drogerna med kontroller för att få en lättare överblick. 
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Figur 21: Dos-responskurva då 
trombocyterna behandlats med 3,5 μM Dex i 2 
min innan trombindoser.
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Figur 24: Dos-responskurva då 
trombocyterna behandlats med 0,1 μM SNAP i  
2 min innan trombindoser.
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Figur 22: Dos-responskurva då 
trombocyterna behandlats med 200 U/ml SOD 
i 2 min innan trombindoser.

cm procent
Kontroll 13,65 100
SNAP 1,25 9,16

Dex+SNAP 3 21,98
SOD+SNAP 0,65 4,76

Dex+SOD+SNAP 0,8 5,86
Kontroll Dex 11,6 84,98
Kontroll Sod 3 21,98

Kontroll Dex+SOD 1,2 8,79

Tabell 4: Aggregering då trombocyterna behandlats med olika droger.  
Skrivarutslag i cm och omräknat till aggregering i procent relativt kontrollen.
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Figur 23: Dos-responskurva då 
trombocyterna behandlats med 3,5 μM Dex 
200 U/ml SOD i 2 min innan trombindoser.



4.2.6 Försök 6

Dos-responskurvorna i Figur 25-28 nedan är från det andra försöket med lång inkubationstid på 30 
min innan trombintillsatserna. Då det kan vara svårt att se i kurvorna hur stor aggregationen blev 
finns i Tabell  5 en sammanställning både i cm och procent av kontroll. 
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Figur 26: Dos-responskurva då 
trombocyterna behandlats med 200 U/ml SOD 
och 30 min innan trombindoser.
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Figur 27: Dos-responskurva då 
trombocyterna behandlats med 3,5 μM Dex 
200 U/ml SOD i 30 min innan trombindoser.
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Figur 28: Dos-responskurva då 
trombocyterna behandlats med 0,1 μM SNAP i  
30 min innan trombindoser.
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Figur 25: Dos-responskurva då 
trombocyterna behandlats med 3,5 M Dex i 30 
min innan trombindoser.

Tabell 5: Aggregering då trombocyterna 
behandlats med olika droger. Skrivarutslag i  
cm och omräknat till aggregering i procent  
relativt kontrollen.  

cm procent 
Kontroll 13,3 100
SNAP 12,6 94,7

SNAP+Dex 13,15 98,9
SNAP+SOD 13,4 100,7

SNAP+Dex+SOD 13,05 98,1
Kontroll Dex 12,8 96,2
Kontroll SOD 12,15 91,3

Kontroll Dex+SOD 13,25 99,6
Kontroll 14,45 108,6



5. Diskussion
Tidigare studier [13,14] har genomförts av kväveoxids inhibitoriska verkan på trombocyter och på 
hur ROS-produktionen påverkar kväveoxid och dess inhibitoriska förmåga. Dessa har visat 
tendenser på en ROS-produktion i trombocyterna och att denna produktion kan påverkas av 
läkemedlet Dex. Eftersom trombocyter är en viktig del av kroppens försvarssystem är det intressant 
att ta reda på hur de fungerar och om man kan påverka dem med olika droger. Det är också viktigt 
att se om ROS-produktionen kan påverka kväveoxidens inhibitoriska förmåga och om Dex i så fall 
kan återställa den normala inhibitoriska effekten på trombocyterna. 

Då det gjorts en hel del undersökningar tidigare på förhållandet mellan ROS-produktion och 
Dexametason fokuserades denna studie främst på hur aggregeringen påverkades av de olika 
drogerna, Dex, SOD och SNAP. Det visade sig att produktionen av ROS var väldigt varierande och 
experimenten gav svårtolkade resultat. 

Några försök på ROS-produktionen gjordes dock och dessa visade att, då försöken gjordes utan att 
trombocyterna närvarade, startades ROS-produktionen omedelbart efter tillsats av luminol. När 
trombocyterna tillsattes började produktionstiden efter luminoltillsatsen variera något. I vissa 
experiment dröjde det några minuter innan produktionen startade och i andra experiment startade 
den i princip direkt efter luminoltillsatsen. Orsaken kanske kan vara kvaliteten på trombocyterna. I 
de fall då försöken genomfördes utan trombocyter tillsattes också väteperoxid vilket är ett väldigt 
reaktivt ämne och detta kan vara en orsak till att produktionen startade så snabbt. 

I försöken utan trombocyter gjordes tillsatser av Dex efter att luminolen tillsatts och i dessa försök 
kunde en minskad ROS-produktion konstateras. Då Dex tillsattes innan luminoltillsatsen syntes en 
knapp minskning, jämfört med kontrollen, vid den högre dosen på 35 µM. Vid dosen på 3,5 µM 
syntes en liten minskning i produktionen i ett försök, men i två andra blev ROS-produktionen 
istället högre än i kontrollen. 

Eftersom resultaten för ROS-mätningarna blev så varierande är det svårt att dra några direkta 
slutsatser. Överlag blev resultaten tvärtemot vad tidigare undersökningar visat, med en något högre 
ROS-produktion istället för en mindre. För att få klarhet i det hela måste man helt enkelt göra fler 
försök och försöka få ett stabilare system.

Ett försök med SNAP och SOD gjordes också med samma koncentrationer som i 
aggregeringsförsöken. Det visade sig att SOD sänkte ROS-produktionen i hög grad. Jämfört med 
kontrollen ligger båda försöken med SOD under 10% av kontrollvärdet. Med SNAP blev det inte 
någon större skillnad jämfört med kontrollen. Att produktionen minskar med tillsats av SOD kan 
bero på att SOD är kroppens naturliga skydd mot radikaler och därför påverkas trombocyterna så att 
produktionen minskar. 

I det försök då inkuberingen fick fortgå i 30 minuter och olika trombindoser sedan tillsattes gjordes 
en kontroll och ett försök med 0,1 μM SNAP. I kontrollförsöket utan tillsatta droger startade ROS-
produktionen först efter ~20 minuter, då blev det en kraftig produktion som gick brant uppåt och 
sedan sjönk lite långsammare. Då trombinet började tillsättas verkade inte ROS-produktionen 
påverkas så mycket till att börja med, men då cellena började aggregera gick ROS-produktionen ner 
för att sedan gå upp igen då cellerna inte aggregerade lika kraftigt. Detta är bara en synlig 
observation som gjorts från originaldatan. Då inte fler försök kunde utföras är det svårt att veta om 
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det påvekar mängden ROS då det inte finns något att jämföra med. Då SNAP tillsattes startade 
ROS-produktionen direkt efter tillsats av luminol och den blev mycket kraftig. Detta medförde att 
ROS-produktionen blev mer än dubbelt så stor jämfört med kontrollens produktion. Inga slutsatser 
kan egentligen dras av dessa undersökningar eftersom de är för få. 

För att övergå till aggregationen, så undersöktes först hur trombocyterna aggregerade då endast en 
singeldos av trombin tillsattes och cellerna påverkats av droger. Det fick gå 2 min innan trombin 
tillsattes efter drogtillsatsen och resultaten visade på att SNAP hämmade aggregationen något 
medan det såg ut som om både Dex och SOD återgav trombocyterna aggregationsförmågan. I detta 
försök användes en singeldos av trombin på 0,5 U/ml vilket är en hög dos. Detta kan möjligen 
påverka att resultatet med SOD blev på detta sätt vilket inte har visat sig i senare försök. Eftersom 
inga kontroller med endast Dex och SOD utan SNAP genomfördes kan man heller inte jämföra med 
hur dessa droger ensamma påverkar trombocyterna. 

I det fjärde aggregationsförsöket gjordes en försöksserie med längre inkubationstider för att se hur 
detta påverkade trombocyterna och deras aggegation. Dessa försök utfördes också med en 
dostillsats av trombin med koncentrationer mellan 0,001 och 0,3 U/ml. En dostillsats används för att 
undersöka om de olika förhållanderna med droger krävde mer eller mindre trombin för att 
aggregera. Då tittar man alltså inte bara på totalaggregeringen.  

Då Dex tillsattes i närvaro av SNAP uppnåddes samma aggregation som i försök med Dex då 
SNAP inte var närvarande. Det blev dock en fördröjning, det vill säga det dröjde ytterligare en dos 
innan aggregeringen skedde. Detta tyder på att Dexametason påverkar NO:s antiaggregerande 
förmåga.  

I försöket med SOD då SNAP var närvarande minskade aggregeringen avsevärt jämfört med 
kontrollerna. Även i jämförelse med försöket då endast SNAP var närvarande blev aggregationen 
mindre. Det blev inte någon skillnad i dosresponssvaret i försöken, endast en skillnad i 
aggregeringsförmågan. SOD verkade alltså återge SNAP dess inhiberande effekt.

Då både Dex och SOD tillsattes tillsammans med SNAP minskade aggregeringsförmågan jämfört 
med då endast SNAP fanns närvarande. Den blev dock inte lika dålig som då SOD användes. Detta 
försök hade också liknande dosresponssvar som i försöket med Dex.  

En kortare inkubationsserie gjordes också då tiden innan trombintillsatserna istället för 30 minuter 
var 2 minuter. Även i dessa försök visade sig SNAP ha en hämmande verkan på aggregationen, 
men den verkade vara kraftigare än då inkubationstiden varit längre. Med Dex och SNAP 
närvarande blev aggregationen något större än SNAP-kontrollen, men den nådde inte upp till den 
nivå som aggregationen hade då endast Dex var med. 

Med SOD tillsatt blev aggregeringen svagare än SNAP-kontrollen. SOD verkade förstärka den 
inhiberande effekten. I kombinationsförsöket med Dex och SOD blev det ingen större skillnad mot 
SNAP-kontrollen eller Dex+SOD-kontrollen. 

I det andra försöket med en lång inkubationstid blev resultatet lite annorlunda än i det första. 
Cellerna aggregerade mycket i alla försök oavsett om SNAP fanns närvarande eller inte och det var 
svårt att se någon direkt skillnad. Att cellerna betedde sig på detta vis kan ha att göra med blodet i 
sig. Kanske just denna givare var speciellt känslig mot trombin och därför erhölls en så kraftig 
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reaktion. Det kan också ha att göra med vid vilken tidpunkt på dagen som blodet tappades. Blodet 
och trombocyternas förmåga att aggregera varierar mellan olika tidpunkter på dygnet. Om det är 
tidig morgon, eftermiddag eller om man har ätit precis innan. Dessa faktorer kan vi inte råda över 
och detta kan leda till olika resultat för samma försök. En annan faktor som kan spela in är vanan 
hos laboranten när det gäller att isolera trombocyterna.

Eftersom försöken är få och det är svårt att veta hur den naturliga variationen mellan olika 
människor och dess celler påverkar kan man inte dra några säkra slutsatser av resultaten. Dock kan 
man se vissa tendenser på hur det fungerar och fortsatta försök kan ge mer klarhet. 

29



6. Slutsatser och framtida möjligheter
På grund av begränsningarna som uppstod med blodtillgången så avgränsades syftet något och 
undersökningarna med ROS-produktionen och dess förhållande till Dex bortprioriterades eftersom 
dessa undersökts mer i andra projekt. Fokus lades på aggregeringen och på hur kväveoxids 
inhibitoriska verkan på trombocyterna påverkades av Dex.   

Resultaten tyder på att SNAP under en längre inkuberingstid tappar sin inhiberande förmåga på 
trombocyterna, då cellerna förmodligen desensibiliseras. Den stora skillnaden i cellsvar mellan 
försök med lång respektive kort inkubationstid tyder på detta. SOD verkar ha en förstärkande 
invekan på SNAPs effekt oavsett hur lång tid trombocyterna inkuberats med drogerna innan 
trombindosen tillsätts. Dex tenderar att förstärka aggregeringen både i förhållande till SNAP och 
SOD. För att få mer klarhet om dessa resultat är tillförlitliga måste fler upprepningar genomföras. 
Intressant skulle också vara att genomföra kombinationsförsök där man samtidigt övervakar ROS-
produktion och aggregering.
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