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Abstrakt  

Trombocyter är viktiga för upprätthållandet av hemostasen och sårläkning. En exakt trombocyt-

partikelkoncentration (B-TPK) är nödvändig för bedömning av patienters blödningsrisk. På Sysmex 

XN-1000 finns tre analysmetoder för TPK, de är en impedansmetod (PLT-I), en optisk metod (PLT-O) 

och en fluorescensmetod (PLT-F). Syftet var att undersöka PLT-I, PLT-O och PLT-F på Sysmex XN-

1000 för analys av TPK i aferes- och Reveos-framställda trombocytkoncentrat jämfört med rutinmetod 

för kvalitetssäkring av trombocytkoncentrat samt för analys av TPK i plasmakoncentrat jämfört med 

manuell räkning i Bürkerkammare. Materialet bestod av 39 Reveos-framställda trombocytkoncentrat, 

11 aferes-framställda trombocytkoncentrat samt 35 plasmakoncentrat. Resultatet visade låg spridning 

på normala och höga TPK hos samtliga metoder. På låga TPK hade PLT-F mindre mätosäkerhet än 

övriga metoderna och PLT-I hade sämre korrelation med Bürker jämfört med övriga metoderna och 

samtliga metoder hade negativ bias. I trombocytkoncentraten hade PLT-F och PLT-O bra korrelation 

och positiv bias. Slutsatsen var att samtliga metoders spridning var låg vid normala och höga TPK, 

medan PLT-F hade lägst spridning i låga TPK. PLT-O och PLT-F hade bra korrelation med 

rutinmetoden för kvalitetssäkring men båda metoderna hade positivt bias. För analys av TPK i plasma 

hade PLT-F högst korrelation med manuell räkning, följt av PLT-O, medan PLT-I hade dålig 

korrelation. 
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Introduktion 

Trombocyter är blodets minsta cell och bildas i benmärgen genom avknoppning från megakaryocyter. 

Trombocyternas viktigaste funktion är upprätthållandet av hemostasen och sårläkning vilket sker 

genom bildandet av aggregat som stoppar blödning och gör att sårläkningen kan påbörjas. Trombo-

cytopeni, det vill säga låga nivåer av trombocyter, kan bero på en mängd olika sjukdomstillstånd. Även 

behandling med vissa läkemedel, till exempel cytostatika kan störa produktionen eller öka nedbryt-

ningen av trombocyter. Patienter med trombocytopeni behandlas med profylaktiska transfusioner av 

trombocyter (1). 

Det finns ett flertal metoder för att framställa trombocytkoncentrat (trc) där aferes och poolning av 

IPU framställda med Reveos är två exempel. Aferes är en metod för att separera en specifik blod-

komponent, till exempel trombocyter ur helblod. Under trombocytaferes separeras trombocyter från 

helblod genom centrifugering och samlas i en uppsamlingskammare. Resterande blodkomponenter, i 

detta fall erytrocyter och plasma återförs till givare genom infusion (2). Reveos är ett helautomatiskt 

system som preparerar antingen två eller tre blodkomponenter beroende på vilket program som 

används. Trombocyt- och plasmakoncentraten som användes i studien framställdes med Reveos 3C 

Over Night (3C ON) vilket genererar en enhet plasmakoncentrat, en enhet erytrocytkoncentrat och en 

IPU enhet. Efter framställning poolas sju IPU för att bilda två trombocytkoncentrat som kan användas 

till transfusion till patienter (3).  

För att ta beslut om eventuell trombocyttransfusion samt bedömning av blödningsrisk hos patienter 

behövs en exakt trombocytpartikelkoncentration (B-TPK) (3, 4). Idag används framförallt impedans 

(PLT-I) för mätning av B-TPK på kliniska laboratorier, men det finns andra metoder som den optiska 

metoden (PLT-O) och fluorescensmetoden (PLT-F) på Sysmex XN-instrument (4, 5).  

Impedans är en endimensionell metod för cellräkning som sorterar celler endast utifrån dess volym 

genom mätning av den elektriska impedansen i cellen. Blodets celler har en dålig förmåga att leda 

elektricitet och för att kunna mäta impedans späder man därför provet med ett isotoniskt reagens som 

har en bra ledningsförmåga. När de suspenderade blodcellerna sedan passerar genom en smal 

öppning, vilken innehåller ett fält med konstant elektrisk spänning, kommer den elektriska 

impedansen för varje individuell cell att läsas av (6). Impedansen är proportionell mot cellens volym 

och alla celler under 25 fL räknas som trombocyter. Detta gör metoden känslig för interferens från 

små erytrocyter och andra typer av cellfragment samt megatrombocyter, vilka ger falskt höga 

respektive låga resultat (7). 

Den optiska metoden på Sysmex XN-1000 sker i instrumentets retikulocytkanal och mäter TPK genom 

infärgning av nukleinsyra och granula hos trombocyter med en fluorescerande apolymethine färg. De 

infärgade cellerna läses sedan av med flödescytometri genom att de efter infärgningen går genom en 

smal kanal där cellerna belyses med en laser. Beroende på cellens storlek, morfologi och DNA/RNA 

innehåll kommer laserns ljus att brytas på olika sätt och instrumentet kan läsa forward scatter (FSC) 

vilket motsvarar cellens storlek, side scatter (SSC) motsvarande morfologi samt side fluorescent light 
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(FSL) vilket indikerar eventuellt DNA eller RNA innehåll i cellen. Utifrån detta kan sedan XN-1000 

dela in cellerna utefter celltyp (7, 8). 

Fluorescens kanalen på XN-instrumenten från Sysmex använder sig av samma grundprincip som PLT-

O med infärgning av celler med ett färgreagens som sedan avläses med flödescytometri. Skillnaden 

mellan metoderna är att PLT-F använder en större provvolym samt förlängd analystid för ett mer 

exakt analysresultat (7, 9). Dessutom använder PLT-F ett reagens som framförallt färgar in 

mitokondrier och/eller cytosoliskt mRNA i trombocyterna, och som har uppvisat hög specificitet för 

just infärgning av trombocyter (5). PLT-F metoden har i flertalet studier uppvisat hög korrelation mot 

referensmetoden för trombocyträkning, vilket är flödescytometri med trombocyt-specifika antikroppar 

mot CD41 och CD61 (7, 9). Till skillnad från de andra metoderna kan PLT-F även skilja på mogna 

trombocyter och omogna trombocyter något som kan användas för att mäta den trombopoetiska 

aktiviteten i benmärgen, dvs benmärgens förmåga att producera nya trombocyter (10). 

Varje år transfunderas tusentals patienter med trombocyter, exempelvis 2018 fick 10 090 patienter en 

eller flera transfusioner (11). Detta gör att kvalitetskontroller är viktig för att säkerställa att trombocyt-

koncentraten innehåller tillräckligt med trombocyter för att ge önskad effekt på patientens B-TPK (12). 

Idag använder man på Sunderby Sjukhus en faktorisering på 1,15 på impedanskanalen när man 

analyserar trombocytkoncentrat för kvalitetssäkring. Denna faktor kan spåras till referensmetoden för 

trombocyträkning, det vill sägsa flödescytometri med CD41 och CD61 antikroppar (7). Det 

faktoriserade PLT-I värdet används sedan för att med hjälp av vikt och volym på koncentratet beräkna 

innehållet i trombocytkoncentraten. Det finns ett flertal riktlinjer för TPK i trombocytkoncentrat. En 

riktlinje inom Europa säger att ett trombocytkoncentrat bör innehålla minst 200 x 109 

trombocyter/enhet, däremot väljer många blodcentraler i Sverige att ha en högre gräns på >240 x 109 

trombocyter/enhet. Antalet komponenter som kontrolleras beror på hur många komponenter som 

tillverkas, till exempel om det tillverkas mindre än 400 enheter per år bör minst 50 enhet kontrolleras 

och då minst 4 enheter per månad (12). För kvalitetssäkring av plasma används PLT-I utan 

faktorisering. 

Syftet var att undersöka PLT-O och PLT-F på Sysmex XN-1000 för analys av TPK i aferes- och Reveos-

framställda trombocytkoncentrat jämfört med rutinmetod för kvalitetssäkring av 

trombocytkoncentrat. Dessutom jämfördes PLT-I,PLT-O och PLT-F för analys av TPK i 

plasmakoncentrat med manuell räkning i Bürkerkammare. 
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Material och metoder 

Blodkomponenter från givare i Region Norrbotten 

Materialet för studien utgjordes av trombocytkoncentrat och plasmakoncentrat framställda med 

Reveos (Terumo BCT, Zaventem, Belgien) 3C ON-programmet samt trombocytkoncentrat framställda 

genom aferes. Under perioden 19-04-01 till 19-05-08 analyserades alla trombocytkoncentrat som 

tillverkades med Reveos och aferes. Detta resulterade i totalt 39 Reveos-framställda koncentrat från 

totalt 273 blodgivare samt 11 aferes-framställda trombocytkoncentrat från 11 trombocytgivare. 

Plasmakoncentraten valdes slumpmässigt ut från de tillverkade komponenterna under perioden 19-

04-24 till 19-05-03, vilket gav totalt 35 analyserade plasmakomponenter från 35 blodgivare. Samtliga 

givare uppfyllde kraven för blodgivning och alla analyserade komponenter var framställda från blod 

som tappats inom Region Norrbotten. 

Analys av TPK i trombocytkoncentrat på Sysmex XN-1000 

Trombocytkoncentraten blandades väl och därefter togs ca 3 mL prov från trombocytkoncentratet via 

en provtagningsampull som fanns färdigt i det slutna påssystemet. Ampullen fylldes och tömdes ca 5-6 

gånger innan det slutliga provet togs för att säkerställa ett representativt prov. Ampullen svetsades 

sedan bort från påssystemet och provet överfördes sedan till ett plaströr utan tillsatser. Röret fick 

vagga i 10 min innan det analyserades på Sysmex XN-1000 (Sysmex, Kobe, Japan) i Whole Blood-

mode (WB) med PLT-I, PLT-O och PLT-F.  

Analys av TPK i plasmakoncentrat på Sysmex XN-1000 

Plasmakoncentraten blandades väl för att säkerställa ett homogent prov innan ca 3 mL prov togs från 

plasmapåse. Detta prov togs ej via provtagningsampull utan prov togs direkt från plasmapåsen till ett 

provrör utan tillsatser, då resterande plasma från påsen kasserades efter provtagning. Provröret fick 

vagga 10 min innan det analyserades på Sysmex XN-1000 i WB-mode med PLT-I, PLT-O och PLT-F. 

Manuell räkning i Bürkerkammare av TPK i plasmakoncentrat 

Efter analys på XN-1000 fick plasmaproverna vagga ytterligare 10 min innan 20 µL av plasman 

blandades med 380 µL stromatol (Mascia Brunelli, Milano, Italien). Provet fick stå 5 min innan 10 µL 

pipetterades till en räknekammare innehållande två bürkerkammare (NanoEnTek, Waltham, MA) där 

det fick stå 30 min innan avläsning. Vid avläsning räknades 16 CD-rutor i vardera kammare, totalt 32 

CD-rutor per prov. 

Statistik 

För undersökning av metodernas spridning beräknades medelvärde, standardavvikelse (SD) och 

variationskoefficient (CV) i Excel (Microsoft Corporation, Redmond, WA). Detta genom att prov från 

ett trc framställt med aferes, ett trc framställt med Reveos samt ett plasmakoncentrat analyserades 10 

gånger vardera på XN-1000. Utöver detta beräknades även medelvärde, standardavvikelse och 

variationskoefficient på data från interna kontroller (XN Check L1-L2, Sysmex) analyserade under 

perioden 19-02-01 till 19-04-15 för ytterligare undersökning av spridning. Metodernas bias 
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observerades genom att i regressionsploten jämföra metodernas trendlinjer med de så kallade 

likalinjen. 

Etiska överväganden 

Inför studien bedömdes att ingen etikgranskning behövde genomföras då denna typ av mätningar 

genomförs rutinmässigt på produkterna som produceras på komponentberedningen på Sunderby 

sjukhus. Eftersom proverna kom från komponenter framställda från donerat blod, behövdes inte 

något extra provtagningstillfälle, vilket gjorde att donatorn ej utsattes för ytterligare obehag. Projektet 

klassades även som ett kliniskt utvecklingsarbete, något som ej kräver en etisk prövning enligt 

biobankslagen.  
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Resultat 

Beräkning av metodernas mätosäkerhet 

Utifrån analysen av samma prov 10 ggr från Reveos-trc, aferes-trc och plasmakoncentraten, samt data 

från interna kontroller, beräknades medelvärde, SD och CV. Detta användes sedan för att bedöma 

metodernas mätosäkerhet. Resultatet visade att PLT-F hade det högsta medelvärdet på 16 x 109/L, följt 

av PLT-O. Både PLT-F och PLT-I hade en standardavvikelse på ca 0,7 medan PLT-O hade nästan 

dubbelt så hög SD. PLT-F hade hälften så stor mätosäkerhet jämfört med de två andra metoderna. På 

Intern kontroll level 1 (IK1) hade PLT-O högst medelvärde på 103 x 109/L, medan de andra två 

metoderna låg något lägre. Både SD och CV var mer än hälften så stor för PLT-F jämfört med PLT-I 

och PLT-O. För Intern kontroll level 2 (IK2) hade PLT-F högst medelvärde på ,289 x 109/L medan 

PLT-I hade lägst. På denna nivå hade PLT-I både lägst SD och mätosäkerhet, medan de andra två 

metoderna hade dubbelt så stor SD och CV jämfört med PLT-I. Resultatet visade att PLT-F hade högst 

medelvärde men lägst SD och mätosäkerhet i trombocytkoncentrat framställda genom aferes. PLT-I 

och PLT-O hade dubbelt så stor SD och CV jämfört med PLT-F. I de Reveos-framställda trombocyt-

koncentraten hade PLT-F högst medelvärde på 1501 x 109/L, följt av PLT-O. PLT-F hade lägst 

standardavvikelse och mätosäkerhet, medan PLT-O hade högst SD och CV (Tab. 1). 

Regressionsanalys av PLT-I, PLT-O och PLT-F jämfört med rutinmetod för 
kvalitetssäkring 

Utifrån erhållna värdena från analys på XN-1000 och den manuella räkningen i Bürker utfördes en 

regressionsanalys, där värdarna infördes i en regressionsplot. Regressionsanalysen på plasma-

koncentrat gav jämfört med manuell räkning i Bürkerkammare en lutning på 0,49 på PLT-I, 0,92 hos 

PLT-O och 1,05 på PLT-F. Skärpunkten blev för PLT-I -1,45, PLT-O -2,80 och för PLT-F -2,52. 

Korrelationskoefficienten (r2) blev för PLT-I 0,65, för PLT-O 0,77 samt för PLT-F 0,80. För trc 

framställda med aferes gav regressionsanalysen jämfört med rutinmetod för kvalitetssäkring av trc, 

dvs PLT-I x 1,15, en lutning på 0,99 hos PLT-O och 1,02 på PLT-F. Skärpunkten blev för PLT-O 140,9 

och för PLT-F 219,8. Korrelationskoefficienten blev för PLT-O 0,88 samt för PLT-F 0,84. Regressions-

analysen på trc framställda med Reveos jämfört med rutinmetod för kvalitetssäkring av trc gav en 

lutning på 0,85 hos PLT-O och 0,93 på PLT-F. Skärpunkten blev för PLT-O 277,1 och för PLT-F 356,4 

Korrelationskoefficienten blev för PLT-O 0,80 samt för PLT-F 0,74 (Tab. 2)  

Jämförelse av TPK i plasma mot Bürker 

Uppmätta värden för PLT-I gav en trendlinje som hade en negativ bias och ej var parallell med 

likalinjen. För PLT-O erhölls en trendlinje som hade en negativ bias och låg relativt parallellt med 

likalinjen. De uppmätta värdena för PLT-F gav en trendlinje som hade ett litet negativt bias och låg 

relativt parallellt med likalinjen (Fig. 1A). Erhållen differens för PLT-I var mellan -4,5 och -19 med ett 

medelvärde på -10,5, för PLT-O mellan +1 och -10,5 med ett medelvärde på -4,3 och för PLT-F mellan 

+7,5 och -6,5 med ett medelvärde på -1,5 (Fig. 1B). Den procentuella differens för PLT-I var mellan  

-50% och -750% med medelvärde -196%, för PLT-O mellan +3,7% och -210% med medelvärde -44% 

och för PLT-F erhölls en procentuell differens mellan +15 och -50% med medelvärde -17% (Fig. 1C). 
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Jämförelse av PLT-O och PLT-F mot rutinmetod för kvalitetssäkring 

Utifrån erhållna värden från analys på XN-1000 faktoriserades PLT-I med 1,15 enligt rutinmetoden för 

kvalitetssäkring av trc och detta jämfördes med PLT-O och PLT-F. Resultatet av jämförelsen mellan 

PLT-O och rutinmetod för kvalitetssäkring av trc på trc framställda med aferes gav en trendlinje som 

hade en positiv bias samt låg parallellt med likalinjen (Fig. 2A). Differensen var mellan +197 och +31 

med ett medelvärde på +129 (Fig. 2B), och den procentuella differensen som erhölls var mellan +22% 

och +3% med medelvärde +14% (Fig. 2C). För jämförelsen mellan PLT-F och rutinmetod för 

kvalitetssäkring av trc på aferes-framställda trc erhölls en trendlinje som hade en positiv bias och låg 

parallellt med likalinjen (Fig. 2A). Differensen var mellan +329 och +145 med ett medelvärde på +237 

(Fig. 2B). Den en procentuell differens var mellan +13% och +30% med medelvärde +23% (Fig. 2C). 

Resultatet av jämförelsen mellan PLT-O och rutinmetod för kvalitetssäkring av trc på trc framställda 

med Reveos gav en trendlinje som hade en positiv bias samt låg parallellt med likalinjen (Fig.2A). 

Differensen var mellan +175 och -175 med ett medelvärde på +47 (Fig. 3B), och den procentuella 

differensen som erhölls var mellan +13% och -11% med medelvärde +4% (Fig. 3C). För Reveos-

framställda trc gav jämförelsen mellan PLT-F och rutinmetod för kvalitetssäkring av trc,  en trendlinje 

som hade en positiv bias och låg parallellt med likalinjen (Fig. 3A) Differensen var mellan +329 och 

+325 med ett medelvärde på -40 (Fig. 3B). Den en procentuell differens var mellan +26% och -2% 

med medelvärde +15% (Fig. 3C). 

Jämförelse av PLT-O och PLT-F mot PLT-I 

För jämförelsen mellan PLT-I och PLT-O, samt vid jämförelse av PLT-I och PLT-F, på plasma-

koncentrat erhölls en trendlinje som hade en positiv bias och hade en större lutning än likalinjen (Fig. 

4A). Differensen mellan PLT-I och PLT-O var i genomsnitt +6 och mellan PLT-I och PLT-F var 

differensen i genomsnitt +9 (Fig. 4B). Medelvärdet av procentuell differens mellan PLT-I och PLT-O 

var +47% och mellan PLT-I och PLT-F +56% (Fig. 4C). 

I aferes-framställda trc erhölls för PLT-I jämfört med PLT-O, samt PLT-I jämfört med PLT-F, en 

trendlinje som hade en positiv bias och en större lutning än likalinjen (Fig. 4D) Differensen mellan 

PLT-I och PLT-O var i genomsnitt +235 och vid jämförelse mellan PLT-I och PLT-F erhölls en 

genomsnittsdifferens på +344 (Fig. 4E). Medelvärdet av den procentuella differensen var +34% vid 

jämförelse mellan PLT-I och PLT-O, samt -49% vid jämförelse mellan PLT-I och PLT-F (Fig. 4F). 

För PLT-I jämfört med PLT-O, samt vid jämförelse mellan PLT-I och PLT-F, i de Reveos-framställda 

trc gav regressionsploten en trendlinje som hade en positiv bias och som nästan var parallell med 

likalinjen (Fig. 4G). Differensen var i genomsnitt +226 vid jämförelse mellan PLT-I och PLT-O, vid 

jämförelse mellan PLT-I och PLT-F erhölls en genomsnittlig differens +378  (Fig. 4H). Vid jämförelse 

mellan PLT-I och PLT-O erhölls medelvärdet av den procentuella differensen +19% och vid jämförelse 

av PLT-I och PLT-F erhölls +32% (Fig. 4I). 
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Diskussion 

Samtliga metoder hade låg spridning på IK2, motsvarande ett normalt TPK på mellan 245 x 109/L och 

300 x 109/L. Metoderna hade även låg spridning i trc framställda med aferes samt Reveos, 

motsvarande högt TPK på mellan 500 x 109/L och 700 x 109/L, respektive ett väldigt högt TPK på 

mellan 1100 x 109/L och 1500 x 109/L. Dock hade PLT-F nästan hälften så stor mätosäkerhet jämfört 

med PLT-I och PLT-O på normala, höga och väldigt höga TPK. På låga TPK motsvarande 80-100 x 

109/L och mycket låga TPK på motsvarande 8-16 x 109/L, dvs IK1 respektive plasmakoncentrat, hade 

PLT-F hälften så stor variation som de andra metoderna, något som är speciellt viktigt vid dessa nivåer 

då även mycket små skillnader kan avgöra om en patient ordineras en transfusion eller ej. Den låga 

variationen hos PLT-F som erhölls stödjs av tidigare studier där man erhöll en CV på 4% på TPK <39 x 

109/L (9). 

I plasmakoncentraten hade PLT-I sämre korrelation jämfört med Bürker än de andra metoderna, 

något som har visats tidigare i andra studier. I en studie från 2018 drogs slutsatsen att det lägsta TPK 

man kunde uppmäta med en säkerhet på 10% med PLT-I ligger >25 x 109/L, medan de andra två 

metoderna hade betydligt lägre gräns (7). PLT-F och PLT-O hade båda bra korrelation med Bürker och 

ett negativt bias, vilket innebär att PLT-F och PLT-O generellt sett har ett lägre resultat jämfört med 

den manuella räkningen. Det negativa bias hos PLT-F var mindre än hos PLT-O. Anledningen till de 

stora avvikelserna procentuellt berodde på att vid låga värden blev även små avvikelser stora 

procentuellt. PLT-F gav mycket högre resultat, i genomsnitt +56%, jämfört med PLT-I i 

plasmakoncentraten. Detta gjorde att flera koncentrat var över gränsen för godkänt TPK för 

patienttransfusion, <20 x 109/L, i både Bürker, PLT-F och ibland även PLT-O. Därmed får de ej 

användas till transfusion av patienter. Däremot i PLT-I, vilket är rutinmetod för kvalitetssäkring av 

plasmakoncentrat, var TPK under den tillåtna gränsen. Detta kan peka på att PLT-I ej är en optimal 

metod för kvalitetssäkring av plasmakoncentrat, då PLT-F har väldigt hög korrelation med Golden 

standard på denna nivå enligt flera studier (7, 9) Korrelationen mellan den manuella räkningen i 

Bürker och de undersökta metoderna på XN-1000 blev något lägre än förväntat. Detta kan bero på att 

cellfragment/annat material som likar trombocyter räknas med, eller att mycket små trombocyter 

missas med den manuella räkningen i Bürkerkammare (13). 

Vid jämförelsen av metoderna på Sysmex XN-1000 med rutinmetod för kvalitetssäkring av trc i aferes-

trc visade att båda metoderna hade hög korrelation, med PLT-O lite bättre än PLT-F och båda 

metoderna hade nästintill parallella trendlinjer jämfört med rutinmetod för kvalitetssäkring av trc. 

Båda metoderna hade en positiv bias, vilket visade att de generellt gav ett högre TPK värde jämfört 

med rutinmetoden för kvalitetssäkring. Det positiva bias hos PLT-F var nästan dubbelt så stort som 

hos PLT-O. I de Reveos-framställda koncentraten hade båda metoderna bra korrelation med rutin-

metoden för kvalitetssäkring, med PLT-O lite bättre än PLT-F. Lutningen på trendlinjen hos PLT-F var 

mer parallell än trendlinjen för PLT-O. Båda metoderna hade en positiv bias, men det positiva bias hos 

PLT-F var större än hos PLT-O. Anledningen till det positiva bias hos både PLT-O och PLT-F jämfört 

PLT-I x 1,15 kan bero att dessa metoder är mer specifika för just trombocyträkning. PLT-O och PLT-F 

reagenserna färgar in och läser av inte bara cellens storlek utan också morfologi istället för likt PLT-I 
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att bara kategorisera cellerna utefter storlek. Detta kombinerat med specificiteten hos PLT-O och PLT-

F reagenserna gör att de metoderna räknar med fler trombocyter än PLT-I (5, 7). Rutinmetod för 

kvalitetssäkring av trc är framtagen för aferes-framställda trc med ett TPK på ca 900 x 109/L vilket 

förklarar varför korrelationen var högre hos aferes-trc jämfört med Reveos-trc. Eventuellt kan 

faktorisering av PLT-I som används idag för kvalitetskontroll av trc behöva ses över. 

Jämförelsen av PLT-O och PLT-F mot PLT-I gav liknande resultat som jämförelsen mot Bürker och 

rutinmetod för kvalitetssäkring av trc. Vid lägre nivåer avviker PLT-I desto mer jämfört med de andra 

två metoderna. Detta beror troligen på att PLT-O och PLT-F reagensens högre specificitet (5, 7). På 

trombocytkoncentraten låg PLT-O och PLT-Fs trendlinjer nästan parallellt med PLT-I, vilket de även 

gjorde för PLT-O och PLT-Fs trendlinjer jämfört med rutinmetod för kvalitetssäkring av trc. 

Sammanfattningsvis blev resultatet av studien nästan som förväntat. Förväntat var att värdena för 

PLT-F skulle vara högre än både PLT-O och PLT-I, men förhoppningen var att PLT-F skulle vara 

närmare den faktoriserade PLT-I som används för kvalitetskontroller. Detta resultat väntades 

eftersom den faktoriserade PLT-I är framtagen med en immunofluorescens flödescytometri med 

trombocytspecifika antikroppar, dvs golden standard för TPK och PLT-F har visat hög korrelation mot 

golden standard (7). Men detta kan åtminstone delvis bero på att faktoriseringen är framtagen på 

aferes-framställda trc med TPK på ca 900 x 109/L och ska vara optimalt i just det området. I de mycket 

låga nivåerna blev resultatet av studien som förväntat. Både PLT-F och PLT-O ligger relativt nära 

resultatet av den manuella räkningen i Bürker, med PLT-F lite bättre än PLT-O 

Slutsatsen var att metodernas spridning var bra vid normala och höga nivåer, medan för de låga 

värdena hade PLT-F minst spridning. Både PLT-O och PLT-F hade bra korrelation med rutinmetod för 

kvalitetssäkring av trombocytkoncentrat, men båda metoderna och fram förallt PLT-F, hade en positiv 

bias jämfört med rutinmetod för kvalitetssäkring av trombocytkoncentrat. För analys av TPK i plasma 

hade PLT-F högst korrelation med manuell räkning, tätt följt av PLT-O, medan PLT-I hade sämst 

korrelation med manuell räkning i Bürkerkammare. 
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Tabell 1. Beskrivande statistik för analys av interna kontroller, plasmakoncentrat och trombocyt-
koncentrat framställda genom aferes samt Reveos med impedans (PLT-I), fluorescens (PLT-F) 
och optisk metod (PLT-O) på Sysmex XN-1000.

Metod Medelvärde 
TPK (x 109/L)

SD CV  
(%) 

n 

        
Plasmakoncentrat PLT-I 8 0,67 8,3 10 
 PLT-O 14 1,14 8,0 10 
 PLT-F 16 0,70 4,2 10 
      
Intern kontroll Level 1a PLT-I 87 6,52 7,5  87 

 PLT-O 103 6,69 6,5  87 

 PLT-F 83 2,40 2,9  52 

   
Intern kontroll Level 2b PLT-I 243 5,63 2,3  73 

 PLT-O 275 9,81 3,6  73 

 PLT-F 289 9,91 3,4  39 

   
Trombocytkoncentrat (Aferes) PLT-I 512 5,52 1,1  10 

 PLT-O 662 14,15 2,1  10 

 PLT-F 731 3,07 0,4  10 

   
Trombocytkoncentrat (Reveos) PLT-I 1123 10,26 0,9  10 

 PLT-O 1386 16,17 1,2  10 
  PLT-F 1501 4,17 0,3  10 
a Målvärde: PLT-I = 87 x 109/L; PLT-O = 98 x 109/L; PLT-F = 82 x 109/L. 
b Målvärde: PLT-I = 245 x 109/L; PLT-O = 256 x 109/L; PLT-F = 293 x 109/L.  
  



 

15 
 

 

  

Tabell 2. Regressionsanalys av impedansmetod (PLT-I), fluorescensmetod (PLT-F) och optisk 
metod (PLT-O) jämfört med rutinmetod för kvalitetssäkring, det vill säga PLT-I x 1,15 för 
trombocytkoncentrat och manuell räkning i Bürkerkammare för plasmakoncentrat 
Provtyp Metod n Lutning Skärpunkt r² 

Plasmakoncentrat  PLT-F  35  1,05 -2,52 0,80 

  PLT-O  35  0,92 -2,80 0,77 

  PLT-I  35  0,49 -1,45 0,65 

    
Trombocytkoncentrat 
(Aferes)  PLT-F  11  1,02 219,82 0,84 

  PLT-O  11 0,99 140,91 0,88 

    
Trombocytkoncentrat 
(Reveos)  PLT-F  39  0,93 356,37 0,74 

   PLT-O   39  0,86 277,14 0,80 
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Figur 1. Jämförelse av metoderna PLT-I, PLT-O och PLT-F på Sysmex XN-1000 mot manuell räkning i 

Bürkerkammare för analys av TPK i plasma med A) regressionsplot, B) differens och C) procentuell 

differens.  
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Figur 2. Jämförelse av PLT-O och PLT-F på Sysmex XN-1000 mot rutinmetod för kvalitetssäkring av 

trc, dvs PLT-I x 1,15 för analys av TPK i trc framställda genom aferes med A) regressionsplot B) 

differens och C) procentuell differens. 
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Figur 3. Jämförelse av PLT-O och PLT-F på Sysmex NX-1000 mot rutinmetod för kvalitetssäkring av 

trc, dvs PLT-I x 1,15 för analys av TPK i trc framställda med Reveos med A) regressionsplot B) 

differens och C) procentuell diff
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Figur 4. Jämförelse av PLT-O och PLT-F mot PLT-I på Sysmex XN-1000 för analys av TPK i A) plasma, regressionplot, B) plasma, differens, C) plasma, procentuell 

differens, D) aferes-trc, regressionplot, E) aferes-trc, differens. F) aferes-trc, procentuell differens. G) Reveos-trc, regressionplot H) Reveos-trc, differens och I) Reveos-

trc, procentuell differens. 
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