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Abstract 

Introduction: Hemostasis is a complex system in the body that maintains blood flow and 

prevents bleeding. Patients with platelet disorders are at the risk of mucocutaneous bleedings 

and at Clinical chemistry in Linköping platelet function is measured with flow cytometry. The 

platelet response to various agonists is measured with fluorescently labeled platelet 

antibodies. The aim of this study was to evaluate the stability of the frozen reagents used for 

platelet function testing. Further the durability of platelet antibodies after freezing and freeze-

drying was tested.   

Method: Platelet antibodies were prepared for freezing/freeze-drying in buffer and were 

analyzed at three different occasions using blood from 2 to 3 individuals with flow cytometry. 

Agonists and blood were added on the day of analysis. The reagent stability test was 

evaluated statistically using one-way ANOVA with Bonferronis post-hoc test.  

Results: The slight drop in percent positive platelets and median fluorescence intensity (MFI) 

seen over time in the reagent stability test was not statistically significant (p>0,05). All 

platelet antibodies could be used after freezing/freeze-drying. The results are showing a 

declining trend, especially for MFI values.  

Conclusion: The frozen reagents used for platelet function testing is stabile up to 36 months. 

The results from the freeze-drying/freezing indicate that all platelet antibodies keep some 

activity but that some are more sensitive than others. Some antibodies could not be evaluated 

due to concentration of agonist in the sample being too low to induce activation. Due to 

individual variations further studies with more participants and more agonists in their optimal 

concentrations are needed.  
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Sammanfattning 

Bakgrund: Hemostas är ett komplext system i kroppen som upprätthåller blodflödet och 

förhindrar blödning. Mukokutana blödningar kan uppstå hos patienter som har problem i den 

primära hemostasen vilket kan bero på trombocydefekter. På Klinisk kemi i Linköping mäts 

trombocytfunktion med flödescytometri. Trombocyterna aktiveras med olika agonister och 

svaret på stimuli mäts genom detektion av fluoroforkonjugerade antikroppar. Syftet med 

denna studie var att utvärdera långtidsstabiliteten av de frysta reagens som används för 

trombocytfunktionsutredningen, att testa om nya trombocytantikroppar klarar att frysas och 

att utvärdera reagensens hållbarhet för frystorkning.  

Metod: Antikroppar frystorkades/frystes i buffert och analyserades vid tre tillfällen med blod 

från 2 till 3 personer med flödescytometri. Agonist och blod tillsattes på analysdagen. 

Långtidsstabilitetstestet utvärderades statistiskt med  one-way ANOVA med Bonferronis 

post-hoc test.  

Resultat: En svag nedgång över tid i procent positiva trombocyter och MFI i 

långtidsstabilitetstestet var inte statistiskt signifikant (p>0,05). Alla antikroppar gav signal 

efter frysning och frystorkning. Främst för MFI syns en nedåtgående trend över tid. 

Slutsats: Reagenset för trombocytfunktionsutredningen är stabilt upp till 36 månader. 

Resultat från frystorkningen tyder på att alla antikroppar klarar att frystorkas/frysas men vissa 

är känsligare än andra. Vissa antikroppar kunde inte utvärderas p.g.a. för låg 

agonistkoncentration för att inducera aktivering. Ytterligare försök måste göras med fler 

individer och fler agonister i optimal koncentration p.g.a. individuella skillnader i svar för 

agonister. Frystorkningsprocessen kan optimeras.  
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Lista över förkortningar 

 

ADP  Adenosindifosfat 

APC  Allophycocyanin 

ATP Adenosintrifosfat 

CRP-XL  Cross-linked collagen-related peptide 

Dilc  DilC1(5) (1,1′,3,3,3′,3′-hexamethylindodicarbocyanine iodide 

EDTA  Ethylenediaminetetraacetic acid 

FITC  Fluorescein isothiocyanate  

GP  Glykoprotein 

HEPES  4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethane sulfonic acid 

LAMP-1 Lysosomal-associated membrane protein 1 

MFI  Median fluorescence intensity 

PAR1  Proteasaktiverad receptor 1 

PAR4  Proteasaktiverad receptor 4 

PAR1-AP  Proteasaktiverad receptor 1-aktiverande peptid 

PAR4-AP  Proteasaktiverad receptor 4- aktiverande peptid 

PE  R-phycoerythrin 

PRP Platelet rich plasma 

TF Tissue factor (vävnadsfaktor) 

TXA2 Tromboxan A2 

vWF Von Willebrand faktor 
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Bakgrund 

Hemostas 

Hemostas är kroppens system för att i normaltillstånd förhindra koagulering i kärlen och 

upprätthålla blodflödet samtidigt som den vid blödning snabbt måste stoppa blodflödet. Det är 

ett komplext system i samverkan som involverar blodkärl, trombocyter och plasmaproteiner. 

Ett intakt kärl har antikoagulerande egenskaper medan ett skadat kärl har prokoagulerande 

egenskaper. Nedanstående avsnitt beskriver kroppens normala hemostas med fokus på 

trombocytens roll. I det efterföljande avsnittet ges exempel på när balansen rubbas vid 

trombocytdysfunktioner och hur detta kan mätas.  

Primär hemostas 

Den primära hemostasen involverar blodkärl och trombocyter och är den första snabba 

responsen på en kärlskada. En normal endotelyta upprätthåller egenskaper som förhindrar 

klottbildning, t.ex. en slät yta som minskar turbulensen i kärlen, vilket förhindrar 

trombocytaktivering (1), och produktion av vasodilaterande substanser som kväveoxid och 

prostacyklin (inhiberar trombocytaktivering) (2).  

Trombocyten 

Trombocyten spelar en central roll i hemostasen, både i den primära och sekundära. 

Trombocyter bildas från megakaryocyter i benmärgen där de knoppas av i hundratal för att 

cirkulera i blodbanan. Normalt finns det mellan 150-450 x 10
9
/L trombocyter i blodet men en 

tredjedel finns lagrade i mjälten redo att skickas ut som förstärkning vid behov. Trombocyter 

cirkulerar i blodbanan cirka 7 dagar. De är blodets minsta cell, ca 2-3 µm, i diameter och 

saknar cellkärna men är trots det oerhört komplexa (1). Trombocyter har flertalet receptorer 

på sin yta och figur 1 är en schematisk bild av de viktigaste receptorerna med respektive 

ligand. Vissa typer av receptorer exponeras först vid aktivering, vilket på så sätt förhindrar 

trombosbildning i intakta kärl.  

Adhesion 

Vid kärlskada exponeras subendotelet där det finns prokoagulanta substanser som kollagen. 

Trombocyter har på sin yta receptorer för kollagen och binder därmed in till den skadade ytan. 

Trombocyterna kan binda in direkt till kollagen via sin kollagenreceptor glykoprotein (GP) 

Ia/IIa eller som i kärl med starkare flöden (artärer och arterioler) binder de in till kollagen via 

von Willebrand faktor (vWF) och GPIb/IX/V receptorn som ger en starkare förankring (1). 

Förutom dessa kan även receptorerna GPVI och GPIV binda in till kollagen. VWF är ett 

glykoprotein som produceras av endotelceller och frisläpps från ett skadat endotel (2). Vid 

kärlskada utsöndrar endotelceller även P-selektin som är en adhesionsmolekyl som ytterligare 

stimulerar trombocytinbindning.  
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Figur 1 Schematisk bild över en trombocyt med några viktiga receptorer och 
respektive ligand/ligander. ADP, adenosindifosfat; GP, glykoprotein; PAR, 
proteasaktiverad receptor; TxA2, tromboxan A2; VWF, von Willebrand faktor. 

 

Aggregation 

Inbindning av kollagen och vWF inducerar aktiveringssignaler hos trombocyten och när 

trombocyten aktiveras sker en formförändring och pseudopodier bildas. Detta ökar 

trombocytens yta och främjar aggregation med andra trombocyter och inbindning till 

endotelet (2). Det är fibrinogen som länkar trombocyterna samman. I en vilande trombocyt 

sker ingen inbindning av fibrinogen till trombocytens fibrinogenreceptor (GPIIb/IIIa) utan det 

sker först vid aktivering av trombocyten. Aktivering av trombocyten via kollagenreceptorn 

ger nämligen upphov till en konformationsförändring av GPIIb/IIIa som möjliggör inbindning 

av fibrinogen men även vitronektin, fibronektin och vWF. Aggregationen leder till bildningen 

av en trombocytplugg som täcker skadan i endotelet och förhindrar blödning. 

Sekretion 

Trombocyter innehåller granula som är uppdelade i alfa och dense granula (delta granula) (1). 

Aktiverade trombocyter frisläpper komponenter från sina granula vilket ytterligare bidrar till 

trombocytaktivering, adhesion och aggregation.  

På ytan av alfagranula i en vilande trombocyt finns integrinet P-selektin (CD62P), en 

adhesionsmolekyl som även utsöndras av endotelceller vid skada. Vid trombocytaktivering 

vandrar P-selektin upp till trombocytytan för att där möjliggöra för inbindning till 

endotelceller, leukocyter och andra trombocyter. Alfagranula innehåller även bland annat 

vWF. Sekretionen av alfagranula förstärker förutom adhesion även aggregation eftersom alfa-
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granula frisläpper fibrinogen och dessutom innehåller ytterligare fibrinogenreceptorer 

(GPIIb/IIIa) som integrerar med membranet (2, 3). GP IIb/IIIa är den ytreceptor som 

förekommer i störst antal på ytan med 80000 kopior per trombocyt. 

Dense granula innheåller trombocytagonisterna adenosindifostat (ADP), adenosintrifosfat 

(ATP) och serotonin (figur 1) och även Ca
2+

 och Mg
2+

 (1). Trombocytagonister är ämnen som 

binder till receptorer på trombocytens yta och inducerar aktivering. Frisläppt ADP binder in 

till de G-proteinkopplade receptorerna P2Y1 och P2Y12 på närliggande trombocyter och den 

egna trombocyten vilket ytterligare aktiverar trombocyter. ADP i närvaro av kalcium 

aktiverar även prostaglandincykeln via fosfolipas A2 som konverterar phospatidylinosotol i 

membranet till arachnoidsyra. Arachnoidsyra omvandlas till prostaglandin och vidare till 

tromboxan A2 (TXA2). Detta leder till frisläppning av intracellulärt kalcium som behövs vid 

aggregation och även för vasokonstriktion av det skadade kärlet. TXA2  binder in till 

receptorerna TPα och TPβ. 

Den trombocytplugg som bildas vid den primära hemostasen klarar av att stoppa ett litet 

blodflöde men vid massivare blödning, t.ex. vid operation eller trauma, krävs det förstärkning 

av pluggen av fibrin för att bilda ett koagel (1). Denna process sker i den sekundära 

hemostasen och även där spelar trombocyten stor roll. 

 

Sekundär hemostas  

I den sekundära hemostasen aktiveras koagulationsfaktorer och bildar komplex vilka i sin tur 

aktiverar andra faktorer i en koagulationskaskad (1). Slutprodukten är trombin, ett enzym som 

konverterar fibrinogen till fibrin vilket korsbinder och skapar en förstärkning av 

trombocytpluggen.  

Komplexbildningen sker till stor del på ytan av aktiverade trombocyter i närvaro av kalcium. I 

sitt viloläge har trombocyten på insidan av sitt fosfolipidmembran bland annat fosfatidylserin 

som vid trombocytaktivering exponeras på utsidan av trombocyten. Denna yta blir därefter 

nödvändig som katalyserande yta  för formation av koagulationsfaktorkomplex.  

Koagulationskaskaden triggas av att subendotelceller har vävnadsfaktor (tissue factor - TF) på 

sin yta som exponeras i samband med kärlskada (1). TF är kofaktor till koagulationsfaktor VII 

som aktiveras på fosfatidylserinytor. Den aktiverade faktor VII aktiverar i sin tur faktor IX 

och faktor X. Faktor X aktiverar protrombin till trombin. Denna första aktivering ger upphov 

till en liten produktion av trombin och det är det som krävs för att få skjuts på hela 

koagulationskaskaden.  

Trombin spelar här en nyckelroll. Dels är den en väldigt potent trombocytaktivator som 

aktiverar trombocyter via receptorerna proteasaktiverad receptor (PAR) PAR1 eller PAR4 (G-

proteinkopplade) och binder även in till GPIbα och GPV som är ingående komponenter i 

receptorn GPIb/IX/V (vWF receptor). Trombin aktiverar också koagulationsfaktorerna V och 

VIII (som även finns i trombocytens alfa granula), XI och faktor XIII som behövs för att 

korsbinda fibrinet. Aktiveringen av kofaktorer ökar bildningen av trombin. Figur 2 visar en 

förenklad bild över primär och sekundär hemostas och samverkan i kärlet mellan trombocyter, 

subendotel och plasmaproteiner. 
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Figur 2 Förenklad bild över primär och sekundär hemostas och samverkan i blodkärlet 
mellan subendotel, trombocyter och plasmaproteiner. En kärlskada exponerar kollagen 
och vävnadsfaktor (tissue factor - TF) i subendotelet. Vilande trombocyter adhererar till 
kollagen och aktiveras. Fosfatidylserin exponeras på trombocyternas yta vilket möjligör 
komplexbildning av koagulationsfaktorer i närvaro av kalcium. TF och koagulationsfaktor VIIa 
bildar ett komplex som aktiverar både faktor X och IX. Faktor IX tillsammans med kofaktor 
VIII aktiverar i sin tur faktor X. Faktor Xa tillsammans med kofaktor Va aktiverar protrombin till 
trombin. Trombin klyver fibrinogen till fibrin och aktiverar dessutom (visas som streckad linje) 
trombocyter och faktor V, VIII, XI och XIII vilket ger upphov till en koagulationskaskad. Faktor 
XIa aktiverar faktor IX ytterligare och faktor XIIIa behövs för att bilda korslänkat fibrin.  Faktor 
V och VIII sekreteras dessutom från trombocyternas alfa granula. De aggregerade 
trombocyterna täcker skadan och denna plugg förstärks av korslänkat fibrin. Modifierad från: 
Rodak BF, Fritsma GA, Keohane EM. Hematology Clinical Principles and Applications. 4e 
uppl. St. Louis: Elsevier Saunders; 2012. 

 

Sjukdomar vid störd primär hemostas  

När hemostasen inte fungerar som den ska uppstår antingen trombos eller blödning. 

Sjukdomar i den primära hemostasen berör kärl och trombocyter och kan vara defekter i 

blodkärl, reducerat antal trombocyter (trombocytopeni), defekta trombocyter eller brist på 

t.ex. vWF. Sjukdomstillstånd kan vara medfödda eller förvärvade. Den sekundära hemostasen 

berörs när det är brist på koagulationsfaktorer eller andra defekter i koagulationskaskaden. 

Denna rapport kommer endast handla om störd primär hemostas vid trombocytdysfunktioner. 

När den primära hemostasen inte fungerar som den ska kan det ge upphov till ökad 

blödningsrisk vad gäller mukokutana blödningar vilket innebär blödning från hud och 

slemhinnor (1). Patienter kan då uppleva blåmärken, petechia och liknande, kraftig 

menstruation och näsblod. När det gäller trombocyten kan det vara kvalitativa eller 

kvantitativa defekter och nedan presenteras några av dessa ovanliga sjukdomar. Ofta hittas 
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dock ingen direkt bakomliggande orsak till patientens blödningsproblem utan diagnosen blir 

en diffus trombocytdysfunktion. 

Defekter i trombocyternas adhesionsförmåga förekommer vid Bernard-Soulier syndrom vilket 

innebär avsaknad av GPIb/IX receptorn som binder vWF (1). Även von Willebrand sjukdom 

påverkar adhesionen eftersom vWF i denna sjukdom saknas helt eller är defekt. I båda 

sjukdomarna, som är väldigt sällsynta, försvåras inbindningen av trombocyter till skadat 

endotel och därmed möjligheten till aktivering av trombocyter och bildning av en plugg för att 

stoppa blodflödet.  

Trombocytdefekter som påverkar aggregationen finns också. Vid Glanzmann thrombasthenia 

saknas GPIIb/IIIa receptorn på grund av en mutation i ingående komponent αIIb eller β3 (1).  

Det finns även sjukdomar som påverkar sekretionen. Det kan vara defekt granulabildning, 

vilket leder till lägre antal granula och/eller minskat innehåll, eller problem i att utsöndra 

innehållet i granula (2). I ”Gray platelet syndrome” har patienten avsaknad av alfa granula 

innehåll, vilket leder till utebliven aggregation efter agoniststimuli. ”Storage pool disorders” 

kallas de sjukdomar som har gemensamt att de har inget eller lite dense granula innehåll (1). 

 

Analys av trombocytfunktion 

En global studie har visat att aggregometri och flödescytometri är bland de vanligaste 

metoderna på kliniska laboratorier för att utvärdera och diagnostisera patienter med milda 

blödningssjukdomar (4). Trombocytfunktion mäts också i syfte att monitorera behandling 

med trombocythämmande läkemedel, t.ex. GPIIb/IIIa och P2Y12 antagonister, och inom 

transfusionsmedicin. Grundprincipen för trombocytfunktionsutredningar är densamma oavsett 

vilken metod man använder; vilande trombocyter provoceras med olika trombocytagonister 

och genom att mäta trombocyternas respons kan man få en bild av om de reagerar normalt på 

stimuli eller om den förväntade reaktionen uteblir. Fokus i rapporten kommer att vara på 

flödescytometri. 

Aggregometri 

Ljustransmissionsaggregometri har länge ansetts vara gold standard för mätning av 

trombocytfunktion. Trombocytrik plasma (PRP) används för mätning och efter tillsatts av 

olika agonister aktiveras och aggregerar trombocyterna. Detta leder till en minskad 

grumlighet i provet och en ökning av ljustransmittans vilken är proportionell mot graden av 

aggregation i provet (1). Trombocytdysfunktioner visar sig som minskad eller utebliven 

aggregation. Det finns även test för att mäta aggregation i helblod genom att mäta 

impedansskillnad mellan två elektroder dit trombocyter binder efter aktivering med agonist i 

provet (5, 6). Multiple Electrode Aggregometry (MEA, Multiplate
®
) är en vanlig klinisk 

metod som är mer automatiserad än vanlig ljustransmittansaggregometry. Vanliga agonister 

som används för att inducera aktivering är trombin (eller syntetiska peptider riktade mot 

trombinreceptorer som inte aktiverar koagulationen), kollagen, ADP, epinephrine och  

arakidonsyra (Figur 1). 
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Flödescytometri 

Analysprincip 

I en flödescytometer passerar flera tusen celler på kort tid genom en flödescell där de med 

hjälp av hydrodynamisk fokusering en efter en passerar en laserstråle (7). Detektorer sitter vid 

olika vinklar och tar upp spritt ljus när cellen passerar. Detektor vid 0 grader (”forward 

scatter”) mäter storlek och de vid 90 grader (”side scatter”) mäter komplexitet och 

granulering. Trombocyterna märks även in med fluoroforkonjugerade antikroppar som 

exciteras av ljus med en specifik våglängd för att sedan emittera ljus av en annan längre 

våglängd. Detektorer mäter emitterad fluorescens från varje cell och graden av ljus som 

emitteras korrelerar till graden av antigen på cellen.  

För analys av trombocyter med flödescytometri behövs en trombocytidentifierande antikropp 

som är specifik för just trombocyter och binder till både aktiverade och vilande trombocyter 

(7). Alternativt kan trombocyterna identifieras utifrån deras specifika storlek och komplexitet. 

Olika testantikroppar kan sedan tillsättas utifrån vad man är intresserad av att undersöka. 

Resultatet erhålls sedan i både procent positiva trombocyter för varje testantikropp och 

median fluorescensintensitet (MFI). I ett protokoll med flera antikroppar för detektion av 

olika ytreceptorer/markörer parallellt är det viktigt att antikropparna är konjugerade med 

fluoroforer som emitterar ljus av olika våglängd för att undvika överblödning av fluorescens i 

olika kanaler. Kompensation för överblödning kan dock göras till viss grad. Ett 

tandemkonjugat är en antikropp konjugerad med två olika sammankopplade fluoroforer. En 

våglängd används då för att excitera en av fluoroforerna vars emitterade ljus i sin tur exciterar 

sin tandemfärg vars emission är den som mäts. På så sätt kan fler färger användas i ett 

protokoll utan att fler lasrar behövs. Sådana tandemkonjugerade antikroppar kan dock vara 

mer ljus- och lagringskänsliga. 

3-färgsprotokoll för trombocytfunktionsutredning 

På Klinisk kemi på Linköpings Universitetssjukhus mäts trombocytfunktion med 

flödescytometri. Patienter med blödningsproblem som misstänks bero på defekter i den 

primära hemostasen remitteras till undersökningen. I analysen mäts trombocytens förmåga till 

fibrinogen-inbindning och P-selektin-uttryck genom att använda ett  tre-färgs-protokoll med 

fluoroforkonjugerade antikroppar och olika agonister för att inducera trombocytaktivering 

(tabell 1). Mastermixar innehållande fluoroforkonjugerade antikroppar samt respektive 

agonist i hepesbuffert förvaras nedfrysta i -70
o
C. Som trombocytidentifieringsantikropp 

används anti-GPIb som ingår i receptorn GP Ib/IX/V. För att mäta trombocyternas förmåga 

till fibrinogen-inbindning används en anti-fibrinogen hönsantikropp som binder till fibrinogen 

som har bundit till den aktiverade fibrinogenreceptorn GPIIb/IIIa. Frisättning från alfa granula 

mäts med anti-P-selektin, en antikropp som binder in till P-selektin på aktiverade 

trombocyters yta.  

I protokollet används även apyras som är ett enzym som konsumerar ADP. Genom att jämföra 

aktiverade prover med och utan tillsatts av apyras kan den sekundära frisättningen av ADP 

från dense granula mätas.  
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Tabell 1 Antikroppar som ingår i 3-färgsprotokollet för trombocytfunktionsutredning med 
flödescytometri på Klinisk kemi, Linköpings universitetssjukhus. APC, allophycocyanin; FITC, 
fluorescein isothiocyanate; GP, glykoprotein; PE, R-phycoerythrin. 

Antikropp Binder till Andra 
namn 

Fluorofor Kanal/Våglängd Funktion 

Anti-GPIb GPIb CD42b 
 

PE FL2 / 575nm Identifiering av 
trombocyter 

Anti-
fibrinogen 

Fibrinogen CD41/61 FITC FL1 / 525nm Aktiveringsmarkör för 
aggregation 

Anti-P-
selektin 

Exponerat P-
selektin på 
trombocytens yta 

CD62P APC FL6 / 660nm Aktiveringsmarkör för 
frisläppningen från 
alfa granula 

 

 

Nytt 6-färgsprotokoll  

På Institutionen för Klinisk och experimentell medicin på Linköpings universitet bedrivs 

forskning på nya trombocytmarkörer med avsikt att i framtiden använda dessa i 

rutinprotokollet för trombocytfunktionsutredningen för att kunna studera fler aspekter av 

trombocytfunktionen. Dessa nya trombocytmarkörer används idag ej kliniskt utan endast i 

forskning. Det finns ett utarbetat 6-färgs-protokoll med fluoroforkonjugerade antikroppar för 

studier av nya trombocytmarkörer (tabell 2). 

Som trombocytidentifieringsantikropp används i detta protokoll anti-GPIIb, en antikropp mot 

den vilande fibrinogenreceptorn.  Fibrinogenuttrycket hos aktiverade trombocyter mäts med 

en annan antikropp, PAC-1, som endast binder till den aktiverade fibrinogenreceptorn 

GPIIb/IIIa. Liksom i 3-färgs-protokollet ingår även en antikropp mot P-selektin fast den i 6-

färgs-protokollet är konjugerad med en annan fluorofor. 

Fluorescensmärkt annexin V (ett protein) har hög affinitet till fosfatidylserin och används 

därför för att visualisera trombocyternas förmåga till fosfatidyluttryck. Detta används inom 

forskningen bland annat för att studera fenomenet subpopulationer bland trombocyter. Vid 

aktivering av olika agonister har det nämligen visat sig att vissa trombocyter tycks bli 

prokoagulanta, d.v.s. de uttrycker fosfatidylserin på sin yta och kan därmed främja 

koagulationsfaktorernas komplexbildning. Det är dock endast en del av starkt aktiverade 

trombocyter som exponerar fosfatidylserin på ytan och bakomliggande mekanismer är till 

stort okända (8, 9). Den andra trombocytpopulationen, som alltså inte exponerar 

fosfatidylserin på sin yta, anses vara proaggregatorisk eftersom dessa trombocyter istället 

uppvisar aktiverad fibrinogenreceptor. Prodnan et. al, har forskat på kopplingen mellan 

exponering av fosfatidylserin på trombocytens yta och klinisk betydelse hos patienter med 

bland annat Alzheimer och stroke och i flertalet studier funnit en koppling mellan förmågan 

att inducera exponering av fosfatidylserin hos patienter och sjukdom (10, 11). 

Vid aktivering exponeras även markörer från lysosomernas membran på trombocytens yta. 

Lysosomal-associated membrane protein 1 (LAMP1) är en sådan markör (12). Dess roll och 

funktion hos trombocyterna är dock fortfarande oklar (8) men genom att använda en antikropp 

riktad mot LAMP-1 (anti-LAMP1) kan den lysosomala frisläppningen hos aktiverade 

trombocyter mätas.  
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I 6-färgs-protokollet ingår även Dilc (DilC1(5) (1,1′,3,3,3′,3′-hexamethylindodicarbocyanine 

iodide) som är en mitokondrieprob som  binder in till intakta mitokondrier i vilande 

trombocyter. När trombocyten aktiveras sker förändringar i membranpotentialen hos 

mitokondrier vilket leder till att inbindningen av Dilc minskar (13).  

Analys med 6-färgs-protokollet sker med färska konjugerade antikroppar, förvarade i flytande 

form i kylskåp. 

 

Tabell 2 Antikroppar som ingår i 6-färgsprotokollet för analys av trombocyter med 
flödescytometri på Institutionen för Klinisk och experimentell medicin, Linköpings 
universitetssjukhus. FITC, fluorescein isothiocyanate; GP, glykoprotein; LAMP1, lysosomal-
associated membrane protein 1; PE, R-phycoerythrin. 

Antikropp Binder till Andra 
namn 

Fluorofor Kanal/ 
Våglängd 

Funktion 

Anti-GPIIb Inaktiverad 
fibrinogenreceptor 

CD41 ECD FL3 / 
620nm 

Identifiering av 
trombocyter 

PAC-1 Aktiverad 
fibrinogenreceptor 

GPIIb/IIIa, 
CD41/61 

FITZ FL1 / 
525nm 

Aktiverings- 
markör för 
aggregation 

Anti-P-selektin Exponerat P-
selektin på 
trombocytens yta 

CD62P PE FL2 / 
575nm 

Aktiverings- 
markör för 
frisläppningen 
från alfa granula 

Annexin V Exponerat 
fosfatidylserin på 
trombocytens yta 

 V450 FL9 / 
450nm 

Aktiverings- 
markör för 
prokoagulanta 
trombocyter 

Anti-LAMP1 Exponerat LAMP1 
på trombocytens 
yta 

CD107a PE-Cy7 FL5 / 
755nm 

Aktiverings- 
markör för 
lysosomal 
frisläppning 

Dilc Mitokondrier  Fluore-
scensprob 

FL6 / 
660nm 

Ativerings- 
markör för 
membranpotenti
alförändringar i 
mitokondrier 

 

Frystorkning  

Det finns flera sätt att förvara antikroppar. Som nämndes ovan förvaras t.ex. 3-

färgsprotokollets antikroppar i fryst form medan 6-färgsprotokollets antikroppar förvaras i 

flytande form i kyla. Frystorkning (lyofilisering) är den vanligast förekommande 

torkningsmetoden för att förlänga stabiliteten av farmakologiska medel och det anses vara en 

skonsam torkningsprocess för biologiskt aktiva ämnen (14).  Frystorkning är uppdelad i tre 

processer: frysning, primär torkning och sekundär torkning (15)(16). Först fryses proverna på 

hyllor inne i frystorken under högt tryck. Sedan sker en uppvärmning som tar bort vatten från 

frysta prover genom att vattnet sublimerar (övergår till gasform direkt från fast form). I den 
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andra torkningen höjs temperaturen på hyllplanen för att få bort vatten i produkten som inte 

frusit och vattenångan kondenserar sedan utanför produkten.   

Proteiner kan förändras och förlora reaktivitet under frystorkningsprocessen. Flera faktorer 

kan påverka resultatet av frystorkningen såsom utrustning, typ av kärl (dess värme och 

kylförmedling), placering i instrumentet (direkt på hylla, i andra kärl), vilken buffert som 

används etc. Även pH kan skifta under frystorkningsprocessen vilket kan leda till problem om 

proteiner lätt dissocierar vid pH förändringar. Olika ämnen kan dock tillsättas för att öka 

stabiliteten och skydda det verksamma ämnet, dels under själva frysningen men även under 

torkningsfasen (15). Mannitol, i kombination med t.ex. sukros och trehalose, är sådana ämnen 

som i en studie förlängde hållbarheten av en rekombinant human monoklonal antikropp och 

både skyddade under frystorkningsprocessen och i efterföljande förvaring (17). Det anses 

också viktigt att utreda stabiliteten av frystorkade reagens, både direkt efter frystorkningen för 

att se att reaktiviteten inte har förlorats och även senare för  att utreda förvaringstålighet (16).  

 

Syfte 

Ett syfte med projektet är att utvärdera långtidsstabiliteten av infrysta mastermixar för 3-

färgsprotokollet.  

Vidare är det att undersöka om nya trombocytmarkörer som idag används på forskningsnivå 

kan appliceras i den kliniska metoden för trombocytfunktionsutredning. Detta sker genom att  

utreda huruvida antikropparna klarar av motsvarande hantering som görs i rutinprotokollet 

(d.v.s. frysning till -70
o
C) vilket skulle underlätta arbetet med att få in dem i rutinprotokollet.  

Syftet är även att undersöka om hanteringen av antikroppar för 3-färgs- och 6-färgs-

protokollet kan förenklas ytterligare genom att frystorka dem.  
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Metod och material 

Provtagning 

Blod från friska frivilliga givare utan några rapporterade blödningsproblem eller medicinering 

med trombocythämmande läkemedel användes för detta arbete. Etiskt tillstånd för 

blodgivning fanns från etikprövningsnämnden i Linköping (diarienummer 2012/382-31). 

Blodet togs i välfyllda rör  med tillsats av 3,2% natrium-citrat (BD, Plymouth, Storbritannien) 

som gav en spädning på 1:9 av antikoagulans i blod. Sammanlagt ingick blod från fyra 

individer i denna studie. För långtidsstabilitetstestet användes blod från tre individer för 

vardera tidpunkt i serien, varav en tidpunkt (36 månader) analyserades i detta projekt. För 

frystorkningstest av 3-färgsprotokollet och 6-färgsprotokollet användes blod från två 

individer. För frysningstest av 6-färgsprotokollet användes tre olika givare.  

 

Reagens 

Buffertar 

Sammanlagt användes tre olika hepes buffertar samt en PBS buffert innehållandes reagens 

från Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA). Vanlig hepesbuffert innehöll 137 mmol/L NaCl, 

2,7 mmol/L KCl, 1 mmol/L MgCl2, 5.6 mmol/L glukos, 1 g/L bovint serum albumin och 20 

mmol/L HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethane sulfonic acid) (pH 7.4). Som negativ 

kontroll användes hepes buffert med 10 mmol/L ethylenediamine-tetraacetic acid (EDTA). 

För 6-färgsprotokollet användes dessutom hepes buffert med 1,5 mmol/L kalcium. Vidare 

användes PBS buffert innehållandes 0,01 mol/L fosfat, 0,0027 mol/L KCl, 0,137 mol/L NaCl 

(pH 7,4). 

Antikroppar  

3-färgsprotokollet 

Antikroppar som ingår i mastermixarna var 18 mg/L anti-GPIb konjugerad med PE (Dako, 

Glostrup, Danmark), 0,25 µg/mL anti-P-selektin konjugerad med APC (BD Biosciences) och 

anti-fibrinogen konjugerad med FITC vars koncentration är batchberoende och mängden är 

utprovad efter aktivitet (Diapensia, Linköping, Sverige). Mastermix EDTA (med tillsats av 

hepes-EDTA) användes som negativ kontroll för anti-fibrinogen eftersom EDTA förstör 

fibrinogenreceptorn GPIIb/IIIa irreversibelt och således förhindrar inbindning av fibrinogen 

(13). I den negativa kontrollen användes även istället för anti-P-selektin en APC-

isotypkontroll (0,25 µg/mL APC-Mouse IgG1; BD Biosciences). Det är en ospecifik IgG1-

antikropp, konjugerad till samma fluorofor APC som anti-P-selektin, och används som 

kontroll för ospecifik antikroppsinbindning. Vanlig hepesbuffert utan tillsats av agonist 

användes som vilande prov för att kontrollera föraktivering av trombocyter under hanteringen. 

6-färgsprotokollet 

Antikroppar med slutkoncentrationer som användes var: anti-GPIIb konjugerad med ECD 

(CD41a, clone: HIP8) 0,02 µg/mL (Beckman Coulter, Brea, CA,                                                 

USA), PAC-1 konjugerad med FITC 0.56 μg/mL (BD Biosciences, San Jose, CA, USA), 

Anti-LAMP-1 konjugerad med PE-Cy7 5 μg/mL, Anti-P-selektin konjugerad med PE 

0,17μg/mL, Annexin V konjugerad med V450 2,67 µg/mL (BD Biosciences) och Dilc 30 
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µmol/L (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). Isotypkontroll för anti-P-selektin 

och anti-LAMP1 var 0,17 µg/mL PE isotyp kontroll respektive 0,5 µg/mL PE-Cy7 isotyp 

kontroll (BD Biosciences). 

Agonister 

3-färgsprotokollet 

Agonister var 5 µmol/L adenosine 5’-diphosphate monopotassium salt dihydrate (ADP) 

(Sigma-Aldrich), 10 µmol/L PAR1-AP med sekvens SFLLRN-OH och 100 µmol/L PAR4-

AP med sekvens AYPGKF-NH2 (JPT Peptide Technologies GmbH, Berlin, Tyskland), Cross-

linked collagen-related peptide (CRP-XL) Gly-Cys-Hyp-(Gly-Pro-Hyp)10-Gly-Cys-Hyp-Gly-

NH2 spädd 1:8 med slutkoncentration 0,15 µg/mL och CRP spädd 1:16 med slutkoncentration 

0,07 µg/mL (från Dr. Richard Farndale, University of Cambridge, Cambridge, 

Storbritannien).  

6-färgsprotokollet 

Endast en agonist, PAR1-AP, användes för försöken i detta protokoll med en 

slutkoncentration av 3,33 µmol/L (JPT Peptide Technologies). 

 

Utförande 

Långtidsstabilitetstest  

Mastermixar innehållandes antikroppar och respektive agonist (eller utan agonist för 

kontrollrör) hade förvarats nedfrysta i hepesbuffert i -70
o
C i 36 månader. På analysdagen 

tinades mastermixar i sju olika varianter i vattenbad; Mastermix negativ kontroll (hepesbuffert 

med EDTA), hepes buffert (kontroll av föraktivering), ADP, PAR1-AP, PAR4-AP, CRP 

spädning 1:8 och CRP spädning 1:16. En volym av 60 µL mastermix portionerades ut per rör 

och dubbelprover analyserades av vardera variant, förutom den negativa kontrollen som 

analyserades som enkelprov. En till två timmar efter provtagning tillsattes 5 µL välblandat 

helblod till samtliga rör med 15 sekunders intervall vilket startade aktiveringen av 

trombocyter i rören med tillsatts av agonist. Proverna inkuberades i rumstemperatur i exakt 10 

minuter varefter aktiveringen stoppades genom tillsats av 2 mL PBS buffert innehållandes 

0,2% formaldehyd och rören blandades 10 sekunder med vortex. Koncentrationer av 

antikroppar respektive agonister är angivna efter deras slutkoncentrationer i 65 µL.  

Frystorkning av 3-färgsprotokollet 

Satser av mastermixar gjordes för fyra analystillfällen. Antikroppar blandades med 

hepesbuffert till en volym av 55 µL. Agonisterna (5 µL) uteslöts vid frystorkningen för att 

istället tillsättas på analysdagen tillsammans med blodet (5 µL). Varje omgång innehöll sex 

rör; en negativ kontroll (med hepes-EDTA som buffert), ett hepes kontrollrör (med hepes 

buffert) och dubbelprover av agoniströr (med hepes buffert) för vardera av de två agonisterna 

ADP och PAR1.  

Även en omgång med agonister i hepes förbereddes, där istället antikropparna uteslöts för att 

tillsättas på analysdagen tillsammans med blodet. 
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Dessutom förbereddes två rör med endast apyras (Sigma-Aldrich) i hepes (slutkoncentration 

0,22 U/mL apyras). För att kunna utvärdera om apyraset bibehåller sin funktion efter 

frystorkning uteslöts antikroppar och agonister från frystorkningsröret. Dessa tillsattes istället 

på analysdagen tillsammans med blodet. Volymen som frystorkades uppgick till 56,7 µL.  

Frystorken LyoBeta 3PS (Telstar, Terrassa, Spanien) användes för frystorkningen. Alla rören 

placerades i frystorken utan kork strax efter prepareringen halvliggandes på plastbrickor p.g.a 

höjdnivån på de tre hyllplanen. Hela processen var automatiserad och programmet som 

användes tog ca 21 timmar med en lägsta temperatur ned till -80
o
C.  

Proverna analyserades direkt efter frystorkningsprocessen, efter 1 vecka (med blod från två 

olika givare vid detta tillfälle) och efter 3 veckor. De prover som sparades för analys vid 

senare tillfälle förvarades med kork  i kylskåp i 4
o
C. Vid varje analystillfälle tillsattes 55 µL 

avjoniserat vatten till rören för att lösa upp det frystorkade pulvret och uppnå startvolym. 

Därefter tillsattes 5 µL hepes till kontrollrören respektive 5 µL av respektive agonist (ADP 

och PAR1) till agoniströren. För de rör där agonisten frystorkats tillsattes istället 

antikropparna. 1-2 timmar efter blodprovstagning tillsattes 5 µL välblandat blod till alla rör 

med 15 sekunders intervall. Efter exakt 10 minuter stoppades aktiveringen med 0,2% 

formaldehyd i PBS och rören blandades 10 sekunder med vortex. 

Infrysning och frystorkning av 6-färgsprotokollet  

Satser av mastermixar för fyra analystillfällen förbereddes för infrysning i -70
o
C och för 

frystorkning. Antikroppar blandades i hepes buffert till en volym av 31,8 µL per rör. Varje 

omgång innehöll 6 rör; en negativ kontroll (med hepes-EDTA som buffert), en isotyp kontroll 

(med hepes utan kalcium som buffert), dubbelprov av hepeskontrollrör (med hepes-Ca2+ 

buffert) och dubbelprov av agoniströr (med hepes-Ca
2+

 buffert).
 

Hepes-EDTA användes som negativ kontroll för PAC-1 eftersom den antikroppen inte kan 

binda till aktiverad fibrinogenreceptor i närvaro av EDTA. Negativ kontroll för Annexin V 

var isotypröret (hepes utan Ca
2+

) eftersom Annexin V endast binder i närvaro av kalcium. 

Kontrolltuberna innehöll istället för anti-P-selektin och anti-LAMP-1 isotypkontroller för 

dessa som kontroll för ospecifik antikroppsinbindning. Slutvolym i varje rör på analysdagen 

skulle bli 36 µL, där blodet utgör 3 µL och agonist/hepes 1,2 µL. 

Rören för infrysning korkades och placerades i -70
o
C frys medan rören för frystorkning 

lämnades utan kork och frystorkades enligt ovan beskrivning. De frysta proverna analyserades 

efter 1, 2 och 3 veckor (varje vecka med blod från ny givare). De frystorkade proverna 

analyserades direkt efter frystorkningsprocessen, efter 1 vecka (med blod från två olika givare 

vid detta tillfälle) och efter 3 veckor. De prover som sparades för analys vid senare tillfälle 

förvarades i kylskåp i 4
o
C. 

På analysdagen tinades de frysta proverna i rumstemperatur. Till de frystorkade proverna 

tillsattes 31,8 µL avjoniserat vatten för att lösa upp det frystorkade pulvret. 3 µL blod tillsattes 

i alla rör och blandades försiktigt för att undvika föraktivering av trombocyterna. En volym av 

1,2 µL hepes (i kontrollrören) och PAR1-AP (slutkoncentration 3,33 µmol/L) tillsattes rören 

med 15 sekunders intervall. Proverna inkuberades i exakt 10 minuter i rumstemperatur och 

aktiveringen stoppades genom tillsats av 1 mL hepes (för kontrollrören) respektive 1 mL 

hepes-Ca2
+
 i agoniströren. 
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Analys med flödescytometri 

Analys av proverna skedde direkt på en flödescytometer med wide angle mode (W2) för 

detektion och separation av mindre partiklar såsom trombocyter (Gallios Flow Cytometer W2
 

från Beckman Coulter). Fluorescenta kontrollkulor (Flow-Check och Flow-Set; Beckman 

Coulter) användes för att verifiera instrumentets stabilitet över tid. 

Trombocyterna detekterades utifrån deras forward scatter (storlek) och inbindning av 

trombocytidentifieringsantikropp (anti-GPIb för 3-färgsprotokollet och anti-GPIIb för 6-

färgsprotokollet) och plottades i scattergram. Trombocytpopulationen gatades in och varje 

angiven trombocytantikropp presenterades i form av histogram där andelen procent positiva 

trombocyter för inbindning av varje specifik antikropp och dess median fluorescensintensitet 

(MFI) angavs.  

Bearbetning av resultaten från varje körning gjordes med mjukvaran Kaluza v.1,3 (Beckman 

Coulter). Gränserna för vad som skulle räknas som positivt sattes enligt standard till 1-2% 

positiva trombocyter i de negativa kontrollerna (de som innehöll isotyp-antikropp, EDTA 

eller saknade kalcium för att förhindra inbindning). Dilc ställdes in i det vilande hepesprovet 

till 98% positiva.  

 

Statistik 

Data, procent (%) positiva trombocyter och MFI, från långtidsstabilitetstesterna exporterades 

till GraphPad Prism v.5.04 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA) för statistisk analys. 

Ett p-värde <0.05 ansågs vara statistiskt signifikant. Tidigare data från fastställning av 

referensintervall för trombocytfunktionsutredningen (med mellan 27-30 individer för varje 

parameter) användes för att kontrollera om data kunde anses vara normalfördelade. Detta 

skedde med D Ágostino and Pearson omnibus K2 normality test. Data ansågs till stort vara 

normalfördelad och därför valdes för statistisk analys one-way ANOVA med Bonferronis 

post-hoc test.  
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Resultat 

Långtidsstabilitetstest  

Mastermixar för trombocytfunktionsutredningen, innehållandes antikroppar och agonister i 

hepes buffert, analyserades efter att ha varit nedfrysta i 36 månader. Resultatet för 

fibrinogeninbindning och P-selektinuttryck hos tre friska försökspersoner jämfördes över tid 

med stabilitetstester av samma reagens som analyserats efter 0 och 12 månader.  

Procent positiva fibrinogen och P-selektin trombocyter 

För alla sju varianter av mastermixar finns ingen statistisk signifikant skillnad (p>0,05) över 

tid i hur stor andel trombocyter som aktiveras. Figur 3 visar procent (%) positiva fibrinogen 

respektive P-selektin positiva trombocyter för mastermix innehållandes agonister. De tre 

givarnas genomsnitt hamnade inom referensintervallet för respektive mastermix. Procent 

positiva trombocyter för givare 3 (vid 36 månader) var strax under referensintervallet för både 

fibrinogen och P-selektin efter stimulering med CRP 1:8, CRP 1:16 och ADP. Detta medför 

att medelvärdet för dessa agonister blev något lägre vid mättidpunkten 36 månader och hade 

en högre standardavvikelse (SD) än vid 0 och 12 månader. Detta förekommer även vid 0 

månader för P-selektin där en av givarna ligger under referensintervallet för procent P-

selektin positiva trombocyter med stimulering av ADP. 

 

Figur 3 Procent fibrinogen (A) respektive P-selektin (B) positiva trombocyter. Frysta 
mastermixar med antikroppar och respektive agonist analyserades med flödescytometri efter 
0, 12 och 36 månader med blod från tre friska frivilliga givare vid varje tillfälle för kontroll av 
långtidsstabiliteten av reagens. Varje punkt visar medelvärdet av dessa tre givare (n=3) och 
felstaplar visar standardavvikelsen. ADP, adenosindifosfat; AP, aktiverande peptid; PAR, 
proteasaktiverad receptor; CRP, collagen related peptide; MFI, median fluorescensintensitet.  

 

Median fluorescensintensitet 

MFI för fibrinogen och P-selektin visar tecken på att avta över tid (Figur 4). Resultatet för 

MFI minskade för de flesta agonister med ungefär en enhet mellan 0 och 36 månader. Dessa 

skillnader var dock inte statistiskt signifikanta (p>0,05). Givare 3 vid 36 månader var även för 

MFI strax under referensintervallet men endast för P-selektin med agonisterna ADP och CRP 
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1:8. Förutom dessa två undantag var alla individers MFI resultat för både fibrinogen och P-

selektin inom referensintervallen.  

 

 

Figur 4 Median fluorescensintensitet (MFI) för fibrinogen (A) respektive P-selektin (B). 
Frysta mastermixar med antikroppar och respektive agonist analyserades med 
flödescytometri efter 0, 12 och 36 månader med blod från tre friska frivilliga givare vid varje 
tillfälle för kontroll av långtidsstabiliteten av reagens. Varje punkt visar medelvärdet av dessa 
tre givare (n=3) och felstaplar visar standardavvikelse. ADP, adenosindifosfat; AP, 
aktiverande peptid; PAR, proteasaktiverad receptor; CRP, collagen related peptide; MFI, 

median fluorescensintensitet.   

 

 

För MFI GPIb (trombocytidentifieringsantikroppen) ser mönstret annorlunda ut (Figur 5). Där 

var MFI högre vid 12 månader för att sedan vid 36 månader återgå till nära sin ursprungsnivå. 

Denna skillnad mellan 0 till 12 månader och mellan 12 och 36 månader är statistiskt 

signifikant (p<0,05) för agonisterna ADP, PAR1 och PAR4 men ej för CRP 1:8 och CRP 

1:16. 
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Figur 5 Median fluorescensintensitet (MFI) för GPIb. Frysta mastermixar med antikroppar 
och respektive agonist analyserades med flödescytometri efter 0, 12 och 36 månader med 
blod från tre friska frivilliga givare vid varje tillfälle för kontroll av långtidsstabiliteten av 
reagens. Varje punkt visar medelvärdet av dessa tre givare (n=3) och felstaplar visar 
standardavvikelse. * p < 0,05. ADP, adenosindifosfat; AP, aktiverande peptid; PAR, 

proteasaktiverad receptor; CRP, collagen related peptide; MFI, median fluorescensintensitet. 

 

Frystorkning 

3-färgsprotokollet 

Anti-fibrinogen-FITC 

Resultatet för MFI och procent fibrinogen positiva trombocyter med avseende på anti-

fibrinogen presenteras i figur 6. Eftersom givare 1 tycktes svara dåligt på stimulering med 

PAR1-AP analyserades efter 1 vecka ytterligare en givare vars blod sedan analyserades en 

gång till efter 3 veckor. Blod från denne givare gav högre värden för MFI och procent positiva 

trombocyter för både PAR1-AP och ADP. Resultatet för dessa båda givare, för stimulering 

med respektive agonist, är presenterade bredvid varandra och uppdelat i procent positiva 

trombocyter och MFI. Vid jämförelse för respektive givare mellan 0 till 1 vecka (givare 1) 

och mellan 1 till 3 veckor (givare 2) var resultatet oförändrat eller uppvisar endast små 

variationer över tid (figur 6). För båda givarna var värdena vid stimulering med ADP inom 

referensintervallet för MFI och procent positiva trombocyter medan båda givarnas värden var 

långt under referensintervallet för både procent positiva trombocyter och MFI vid stimulering 

med PAR1-AP. Procent positiva trombocyter uppgick till högst 40% (referensintervall 66-97) 

och MFI som högst 0,8 (referensintervall 1,0-2,6). Som jämförelse kan nämnas att i 

hepeskontrollen (vilande trombocyter) var procent positiva trombocyter för båda givarna <2% 

och för MFI < 0,3 vilket innebär att aktivering trots allt har skett i rören med PAR1-AP.  Blod 

från givare 2 ingick även i långtidsstabilitetstestet för 3-färgsprotokollet och var där inom 

referensintervallen för PAR1-AP. Blod från givare 1 analyserades därför med samma reagens 

som för långtidsstabilitetstestet för att kontrollera misstanken om dåligt svar på PAR1-AP och 

denne givare visade sig svara väldigt lågt (utanför referensintervallet) på stimulering med just 

PAR1-AP men ej för övriga agonister.   
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Figur 6 Procent positiva trombocyter och MFI för fibrinogen. Resultat av analys med 
flödescytometri av trombocyter stimulerade med agonisterna ADP (5 µmol/L) och PAR1-AP 
(10 µmol/L) med frystorkade antikroppar. Analystillfällen var 0, 1 och 3 veckor efter 
frystorkning med blod från två olika givare (n=2), i figuren illustrerat som mönstrade och 
omönstrade staplar. Felstaplar visar standardavvikelse för dubbelprover. AP, aktiverande 

peptid; PAR, proteasaktiverad receptor; MFI, median fluorescensintensitet. 

 

Anti-P-selektin-APC 

Resultatet för MFI och procent P-selektin positiva trombocyter med avseende på anti-P-

selektin presenteras i figur 7. Som tidigare nämnts tillsattes alltså agonisterna till de 

frystorkade antikropparna på analysdagen. Liknande resultatet för anti-fibrinogen gav blod 

från givare 2, som analyserades parallellt med blod från givare 1 efter 1 vecka, högre värden 

för MFI och procent positiva trombocyter för både PAR1-AP och ADP. Mellan vecka 0 till 1 

för givare 1 var resultatet oförändrat. Vid jämförelse av resultaten för givare 2 mellan 1 till 3 

veckor syns en nedgång för både procent positiva trombocyter och MFI. Värdena vid 

stimulering med ADP var inom referensintervallet för MFI och procent positiva trombocyter 

medan båda givarnas värden var under referensintervallet för procent positiva trombocyter 

och MFI vid stimulering med PAR1-AP.  
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Figur 7 Procent positiva trombocyter och MFI för p-selektin. Resultat av analys med 
flödescytometri av trombocyter stimulerade med agonisterna ADP (5 µmol/L) och PAR1-AP 
(10 µmol/L) med frystorkade antikroppar. Analystillfällen var 0, 1 och 3 veckor efter 
frystorkning med blod från två olika givare (n=2), i figuren illustrerat som mönstrade och 
omönstrade staplar. Felstaplar visar standardavvikelse för dubbelprover. AP, aktiverande 

peptid; PAR, proteasaktiverad receptor; MFI, median fluorescensintensitet. 

 

Anti-GPIb-PE 

Resultatet för MFI med avseende på identifieringsantikroppen anti-GPIb presenteras i figur 8. 

En tydlig trend kan urskönjas där värdet på MFI är sjunkande. Framförallt syns detta för 

givare 1 mellan 0 till 1 vecka, där MFI sjunker med en enhet men även för givare 2 syns en 

svag fortsatt nedgång mellan vecka 1 och  3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 MFI för GPIb. Resultat av analys med flödescytometri av trombocyter i vilande 
hepesprov med frystorkade antikroppar. Analystillfällen var 0, 1 och 3 veckor efter 
frystorkning med blod från två olika givare (n=2), i figuren illustrerat som mönstrade och 
omönstrade staplar. Medelvärdet för dubbelprover visas med obefintlig felstapel. MFI, 

median fluorescensintensitet. 
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Jämförelse mellan frystorkade antikroppar respektive agonister 

En omgång med endast agonister i hepes frystorkades (där alltså antikropparna tillsattes på 

analysdagen) och dessa analyserades parallellt med de frystorkade antikropparna (där 

agonisterna tillsattes på analysdagen) direkt efter frystorkningen med blod från givare 1 för att 

utreda hur känsliga antikropparna respektive agonisterna var för frystorkning. En jämförelse 

mellan dessa visade att de gav liknande resultat i procent positiva trombocyter och MFI för 

fibrinogen men inte för P-selektin. Procent positiva trombocyter och MFI för P-selektin var 

lägre för prover med frystorkade antikroppar än för prover med frystorkade agonister (figur 

9).  

Det frystorkade apyraset minskade procent fibrinogen och P-selektin positiva trombocyter 

samt MFI i lika hög grad som de färskt tillredda kontrollproverna (data visas ej).  

 

Figur 9 Jämförelse mellan frystorkade antikroppar och agonister för anti-fibrinogen (A) 
och anti-P-selektin (B). Resultaten visas i procent positiva trombocyter och MFI efter 
stimulering med agonisterna ADP (5 µmol/L) och PAR1-AP (10 µmol/L). Prover där 
antikropparna frystorkades (agonisterna tillsattes på analysdagen) benämns som 
”Antikropp”. Prover där agonisterna frystorkades (antikropparna tillsattes på analysdagen) 
benämns som ”Agonist”. Felstaplar visar standardavvikelse för dubbelprover. AP, 

aktiverande peptid; PAR, proteasaktiverad receptor; MFI, median fluorescensintensitet. 

 

6-färgsprotokollet 
Resultatet från frystorkning av antikropparna för 6-färgsprotokollet presenteras i figur 10. 

Blod från två olika givare har använts, det är samma givare vid vecka 1 och 3. Procent 

positiva trombocyter och MFI för PAC-1 var väldigt lågt vid 1 vecka för att sedan vara högt 

vid 3 veckor. Detta trots att en av givarna deltog både vecka 1 och 3. Även P-selektin var 

mycket lägre efter 1 vecka jämfört med vid 0 veckor och både procent positiva trombocyter 

och MFI stannade på samma låga nivå efter 3 veckor. LAMP-1 sjunker från 0 veckor till 1 

vecka liksom övriga markörer. Dilc, som i motsats till övriga aktiveringsmarkörer är hög hos 

vilande trombocyter och sjunker vid aktivering, ligger konstant högt vid alla analystillfällen 

medan MFI ökar. Anti-GPIIb visar starkast trend att sjunka kraftigt i MFI (figur 11). Resultat 

för Annexin V visas ej då agonistkoncentrationen som användes ej var tillräckligt hög för att 

exponering av fosfatidylserin skulle ske. 
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Figur 10 Procent positiva trombocyter och MFI för PAC-1 (A), P-selektin (B), LAMP-1 
(C) och Dilc (D). Resultat av analys med flödescytometri av trombocyter stimulerade med 
PAR1-AP (3,33 µmol/L) med frystorkade antikroppar. Analystillfällen var 0, 1 och 3 veckor 
efter frystorkning med blod från två olika givare (n=2), i figuren illustrerat som mönstrade och 
omönstrade staplar. Staplar är medelvärde för dubbelprover och felstaplar visar 
standardavvikelse mellan dessa. AP, aktiverande peptid; PAR, proteasaktiverad receptor; 

MFI, median fluorescensintensitet. 
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Figur 11 MFI för GPIIb. Resultat av analys med flödescytometri av trombocyter i vilande 
hepesprov med frystorkade antikroppar. Analystillfällen var 0, 1 och 3 veckor efter 
frystorkning med blod från två olika givare (n=2), i figuren illustrerat som mönstrade och 
omönstrade staplar. Staplar är medelvärde för dubbelprover och felstaplar visar 
standardavvikelse mellan dessa. MFI, median fluorescensintensitet, 

 

Frysningstest 

6-färgsprotokollet 

För dessa försök användes tre olika personers blod vid tre olika tillfällen, vecka 1, 2 och 3. 

Nedgången i procent positiva trombocyter och MFI är markant från vecka ett till två. Data tas 

ej med här eftersom det vid första analystillfället användes en 100 gånger högre koncentration 

av agonisten PAR1-AP jämfört med de nästföljande. Dock syns en trend till nedgång även 

mellan vecka 2 och 3 och dessa resultat presenteras i figur 12. 

 

Figur 12 Procent positiva trombocyter (A) och MFI (B) för 6-färgsprotokollet. Resultat 
av analys med flödescytometri av trombocyter stimulerade med PAR1-AP (proteasaktiverad 
receptor 1-aktiverande peptid) (3,33 µmol/L)  med frysta antikroppar. Analystillfällen var 2 
och 3 veckor efter infrysning med blod från tre olika givare (n=3). Staplarna visar 
medelvärdet för respektive person och felstaplarna illustrerar standardavvikelsen mellan 
dubbelprover. Ann V, annexin V; LAMP-1, Lysosomal-associated membrane protein 1; MFI, 

median fluorescensintensitet; P-sel, P-selektin. 
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Diskussion 

Långtidsstabilitetstest 

Problem i den primära hemostasen kan bero på trombocytdefekter och detta kan utredas med 

hjälp av trombocytfunktionsundersökningar. Att kontrollera långtidsstabiliteten av reagens för 

trombocytfunktionsutredningen, som i dagsläget används på Klinisk kemi i Linköping, fyller 

syftet att garantera god och säker diagnostik för patienter.  

Stabilitetstester har genomförts tidigare med bevis för stabilitet upp till 12 månader och denna 

studie har kontrollerat stabiliteten efter 36 månader. Resultatet visar en god stabilitet på de 

infrysta mastermixarna. Att reagensen anses stabila upp till 36 månader innebär att låga svar 

hos patienter efter stimulering med agonister kan anses bero på defekter hos individens 

trombocyter och ej på att reagenset har blivit dåligt. De tre friska givarna, med undantag för 

mindre individuella skillnader, var inom referensintervallet för både procent positiva 

trombocyter och MFI för både anti-fibrinogen och anti-P-selektin. När det kommer till MFI 

kan dock en nedåtgående trend ses över tid och det är viktigt att framhålla att detta hålls under 

uppsikt.  

Att det inte är blod från samma givare vid de olika tillfällena kan vara en nackdel i 

utvärderingen av långtidsstabiliteten eftersom individuella variationer kan förekomma. Som 

exempel kan nämnas det faktum att MFI för GPIb var mycket högre vid 12 månader 

(statistiskt signifikant). Det är oklart vad detta beror på men det skulle kunna vara slumpen att 

just de tre valda individerna hade extra mycket GPIb på sina trombocyter.  

Något som observerades i rören för den negativa EDTA-kontrollen och i hepeskontrollen var 

att det bildas aggregat som visar sig i FL1 kanalen där FITC mäts. Detta kunde dock ej ses i 

P-selektin kanalen vilket tyder på att det är antikroppen mot fibrinogen som är orsak. Dessa 

aggregat visas i scattergrammen främst i underkanten av trombocytmolnet men de går  ej att 

få bort helt via gating. De syns även som en väl definierad liten topp i histogramet längre bort 

än var vanliga positiva trombocyter förväntas finnas. Detta syns främst vid 0 månader men 

tycks inte ha varit ett problem vid 12 månader. Eftersom det är en liten andel det handlar om 

och att fenomenet främst visar sig i kontrollproverna påverkas resultatet i agoniströren 

troligtvis ej. 

I långtidsstabilitetstestet, men även i frystorkningstesterna, observerades att det är individuella 

skillnader i svar på olika agonister. Referensintervallen för procent positiva trombocyter och 

MFI för fibrinogen och P-selektin är väldigt breda för vissa agonister men trots det faller 

alltså friska individer ibland utanför referensintervallen. Likaså kan patienter, beroende på 

individuella variationer och trombocytdefekt, hamna inom referensintervallet (13)(18). Det är 

därmed viktigt att poängtera att trombocytfunktionsutredningens svar måste tolkas av 

specialistläkare i förhållande till kliniska uppgifter och patienter ska remitteras till 

trombocytfunktionsutredning först efter att andra orsaker till blödningsproblemen, såsom brist 

på koagulationsfaktorer, uteslutits. Detta är även rekommendationen från bland annat British 

Committee for Standards in Haematology (19). Det finns annars risk för falskt positiva svar 

som beror på naturlig variation utan att för den sakens skull verkligen vara upphov till ett 

blödningsproblem.  

Denna stora variation mellan individer i trombocyters svar på agonister väcker frågan om det 

trots allt inte har någon klinisk betydelse? En frisk individ vars trombocyter inte svarar på 

stimulering med exempelvis PAR1-AP, men enligt förväntat på övriga agonister, skulle 

kanske uppleva problem vid framtida behandling med trombocythämmande läkemedel. Det 
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har nämligen visat sig att i takt med ökad användning av trombocythämmande läkemedel har 

stor individuell variation i svar på behandlingen observerats (20). Varför får vissa patienter 

blödning som bieffekt och andra inte? En del av svaret skulle kunna ligga i att individer med 

lågt svar för vissa agonister skulle svara starkare på sådan behandling.  

För denna studie antogs att data är normalfördelad efter kontroll med ett 

normalfördelningstest. Det var dock inte alla parametrar som var normalfördelade, varken 

med eller utan outliers. Referensintervallet består av 60 st parametrar och 15 av dessa var ej 

normalfördelade (exempelvis procent P-selektin positiva trombocyter för CRP 1:8 och 

procent fibrinogen positiva trombocyter för PAR4-AP). Resterande parametrar som ej var 

normalfördelade var agonist med tillsats av apyras och procentuell nedgång med apyras för 

CRP 1:8, CRP 1:16 och för PAR4-AP, vilket inte analyserades i detta långtidsstabilitetstest. 

Detta tyder på att mätparametrarna kan anses vara normalfördelade till stor del, men speciellt 

med outliers i åtanke är en individuell bedömning av specialistläkare nödvändig för att 

undvika feltolkningar endast baserat på referensintervallet. 

 

Olika analysprinciper för trombocytfunktion 

Ingen analysmetod omfattar alla aspekter av hemostasen (2)(6). Aggregometri används med 

fördel för att monitorera trombocythämmande läkemedelsbehandling och har länge varit gold 

standard för trombocytfuntionsundersökning. Vid framställning av PRP riskeras dock större 

trombocyter att sållas bort och dessutom föreligger risk att trombocyterna föraktiveras. 

Aggregometri med impedansmätning använder helblod vilket eliminerar risken för 

föraktivering av trombocyter och Multiplate
®
systemet är dessutom mer automatiserat och 

kräver mindre tekniskt kunnande.  

Flödescytometri är framförallt stort inom fältet för vita blodceller och det är än så länge inte 

lika utbrett att analysera trombocytfunktion med denna metod. Flödescytometri är dock 

dynamiskt såtillvida att metoden är lätt att anpassa och att bygga ut ett protokoll med fler 

antikroppar. En fördel är också att helblod används och risken för föraktivering in vitro 

minskar. En liten mängd blod är tillräckligt och det krävs ett litet antal celler, vilket möjliggör 

mätning av trombocytdefekter även hos patienter med trombocytopeni (18). 

Aggregometrimetoder däremot kräver ofta en minimumnivå av trombocyter. I jämförelse med 

exempelvis Multiplate kräver dock flödescytometri mer kunskap av den som analyserar för att 

data inte ska feltolkas.  

 

Frystorkning 

Syftet med denna studie var även att undersöka huruvida antikropparna, både från 3-färgs- 

och 6-färgsprotokollet skulle klara av att frystorkas och hur stabila de skulle vara över några 

veckors tid. Att ha frystorkade reagens skulle underlätta hantering, förvaring och transport 

(21). Lyofiliserade fluoroforkonjugerade antikroppar säljs även idag av vissa företag 

(exempelvis Abd Serotec). Nackdelar är att det krävs mycket energi och det är en ganska hög 

kostnad att frystorka (16). 

Vid frystorkning av proteiner finns det många aspekter att tänka på då de lätt kan bli ostabila 

under lyofiliseringsprocessen. Det är mycket möjligt att det sätt på vilket proverna 

frystorkades i denna studie inte var optimalt. Beslut togs att frystorka antikropparna i sin 
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vanliga hepesbuffert då det eventuellt skulle ge en skyddande miljö eftersom hepes buffert 

bland annat innehåller bovint serum albumin som rekommenderas att ha i en 

frystorkningsbuffert för proteiner (22). Bufferten ska i bästa fall både fungera som skydd mot 

frysnings/torkningsskador i frystorkningsprocessen och ändå fortfarande vara optimal för 

efterföljande analys med flödescytometri, alltså utgöra en god miljö för trombocyter. 

Rekommendationer finns kring att proteiner kan frystorkas i neutral buffert med låg 

saltkoncentration vilket stämmer bra in på hepesbufferten (23). Schwegman et al. diskuterar 

dock kring  användandet av sockerarter där det visat sig att glukos, som ingår i 

hepesbufferten, ger upphov till degradering hos proteiner och peptider och att det är mer 

fördelaktigt är att använda mannitol eller trehalose (17). En högre antikroppskoncentration har 

visat sig ge minskad risk för bildning av aggregat i frystorkningsprocessen (22).  

Ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid frystorkning är placering av prover i frystork och typ 

av kärl som används. För dessa inledande försök frystorkades reagensen i sina 

flödescytometrirör av plast för att på så sätt undvika förlust av pulver om reagenset innan 

analys skulle behöva överföras mellan kärl. Därmed kunde rören dock ej stå upprätt i 

frystorken utan fick placeras halvliggandes ovanpå plastbrickor. Det är okänt huruvida detta 

påverkade själva frystorkningsprocessen men det är säkerligen inte det mest optimala 

eftersom det i denna typ av frystork är hyllplanen som står för nedkylningen. Rören var ej i 

direkt kontakt med hyllplanen och placeringen kan ha resulterat i en skillnad på flera grader 

mellan rören, vilket påverkar deras sublimeringshastighet (15). Glasvialer har bättre 

konduktivitet än plast mot hyllplanet men är dyrare. Att optimisera processen är dock mer 

relevant efter dessa första inledande försök och i litteraturen nämns frekvent att optimering av 

frystorkningsprocesser bygger på trial and error (15, 17). 

3-färgsprotokollet 

Frystorkningen har antagligen påverkat antikropparna och dess fluoroforer i någon grad. För 

att ta ställning till huruvida antikropparna har klarat frystorkningsprocessen skulle en 

jämförelse kunna göras mot vanliga infrysta mastermixar. De antikroppar som användes för 

dessa försök hade dock förvarats i kylskåp och är således inte jämförbara med de antikroppar 

som i ett tidigt stadium frusits in.  

Resultatet visar dock att det blev signal i alla tre kanaler vilket tyder på att både antikropp och 

fluoroforer har aktivitet kvar efter frystorkningen. Reagenset tycks vara stabilt under 1 veckas 

tid men vecka 3 tyder resultatet på en svag minskning av andel positiva trombocyter och i 

MFI. Anti-fibrinogen tycks vara stabilare än anti-P-selektin som dessutom detekterades i lägre 

nivåer jämfört med när de tillsattes färskt till frystorkad agonist. Mest ostabil tycks dock anti-

GPIb vara där MFI har sjunkit dramatiskt över de tre veckorna. För att motverka detta kan 

eventuellt en högre koncentration av antikropp användas. 

Idag ingår ej apyraset i de frysta mastermixarna utan det tillsätts på analysdagen. För 

ytterligare förenkling av metoden skulle även mastermixar med apyras kunna tillverkas och 

då är det endast patientens blod som behöver tillsättas. Enligt denna studie klarar apyraset av 

att frystorkas men fler försök behöver genomföras för att bekräfta detta. Det frystorkade 

apyraset minskade procent positiva trombocyter och MFI för fibrinogen och P-selektin lika 

mycket som de färskt tillredda proverna.  

6-färgsprotokollet 

Det mest markanta resultatet från frystorkning av 6-färgsprotokollet var, liksom i 

frystorkningen av 3-färgsprotokollet, att identifieringsantikroppen, i detta fall anti-GPIIb/IIIa, 



26 
 

sjunker kraftigt i MFI över tid. Vidare är det oklart varför PAC-1 gav så varierande resultat 

trots att blod från samma givare användes vecka 1 och 3. Det skulle kunna indikera en felkälla 

i förberedelserna på analysdagen eftersom en nedbrytning av antikroppen eller dess fluorofor 

rimligtvis hade yttrat sig som minskad andel positiva trombocyter eller MFI och ej stigande. 

En högre agonistkoncentration (dessutom med olika agonister i kombination med varandra) 

(13) är nödvändig för att kunna utvärdera Annexin V vilket därför inte ingick i denna studie 

då endast en agonist användes och i en för låg koncentration.  

 

Frysningstest 

6-färgsprotokollet 

En förutsättning för att kunna bygga in nya antikroppar i det nuvarande 

trombocytfunktionsprotokollet vore att de klarar av att hållas nedfrysta i -70
o
C vilket testades 

i denna studie. Det är olika personers blod som används vid varje analystillfälle vilket leder 

till svårigheter att tolka resultatet och dra slutsatser. Förhoppningen var att ha samma 

blodgivare över tid, vilket hade varit optimalt, men saker såsom lång tid mellan provtagning 

och analys och givare som ej svarade på vissa agonister ledde till nödvändigheten att använda 

flera givare.  

Vid första analystillfället (1 vecka) användes av misstag en agonistkoncentration som var 100 

gånger högre än vid de övriga tillfällena och därför presenteras ej data från första 

analystillfället. För resterande mätpunkter användes däremot en alldeles för låg koncentration 

av agonist vilket förklarar det dåliga svaret då det krävs högre agonistkoncentration för att 

inducera stark aktivering. Detta måste beaktas vid tolkningen av resultatet framför allt för 

Annexin V. Trots det ses en trend av att stabiliteten avtar med tiden. Rekommendationer för 

framtida försök är att de genomförs med fler agonister för att undvika individuella variationer 

i respons till olika agonister och för att kunna utvärdera Annexin V.  

 

Begränsningar 

I studierna analyserades vid vardera tillfälle endast blod från 1-3 personer. Det innebär att en 

del av de variationer som fanns över tid i de olika studierna delvis skulle kunna bero på 

individuella skillnader. För att verifiera de förändringarna över tid som studien visar behöver 

blod från fler individer analyseras.  

 

Slutsats 

Resultatet av långtidsstabilitetstestet av frysta mastermixar med fluoroforkonjugerade 

antikroppar och agonister visar att reagenset är stabilt upp till 36 månader men MFI har en 

tendens att sjunka. 

Endast blod från 1-3 personer har använts i utvärderingen av frysning respektive frystorkning 

av reagens och variationer skulle kunna bero på individuella skillnader. Detta gör det svårt att 

dra slutsatser men generellt sett tyder resultaten på att antikropparna för 3-färgsprotokollet 

står sig bra i frystorkad form men däremot verkar 6-färgsprotokollets antikroppar vara 
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känsligare, både för frystorkning och frysning. Speciellt tycks detta gälla över tid. En lösning 

för att undvika nedbrytning av konjugerade antikroppar är dels att optimera 

frystorkningsprocessen och dels att använda starkare koncentration av antikroppar i 

lösningarna. 

Ytterligare försök måste göras med både fler individer och fler agonister i optimal 

koncentration för att i tillräcklig grad inducera trombocytaktivering. Antikroppar konjugerade 

med andra fluoroforer skulle också kunna utvärderas. 
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