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Abstrakt  

Helblod kan separeras till blodkomponenter i form av erytrocytkoncentrat, plasma och trombocyt-

koncentrat. Komponenterna kan till exempel användas för behandling av pågående blödning. För 

framställning av trombocytkoncentrat från helblod behöver ett antal mindre trombocytenheter poolas 

ihop. Syftet var att verifiera poolning av sju Interim Platelet Units (IPU) till trombocytkoncentrat i 

dubbeldos. Helblod från totalt 84 blodgivare separerades med Reveos automatiska blodbearbetnings-

system. Sju IPU användes för framställning av en trombocytpool motsvarande två trombocytkoncentrat. 

Prover togs för kvalitetskontroll på producerade trombocytpooler, samt på fyra erytrocytkoncentrat och 

fyra plasmaenheter per instrument. En jämförelse mellan poolning av sju IPU och tidigare poolning av 

åtta IPU utfördes genom ett slumpmässigt urval från rutinproduktion. Erytrocytkoncentratens volym 

beräknades till 278±12 mL, Hb 54±3 g/enhet, LPK 0,2±0,2 ×106/enhet och EVF 0,61±0,02. Plasma-

enheternas volym beräknades till 262±20 mL, TPK 20±9 ×109/L, LPK 0,1±0,0 ×106/enhet och EPK 1±0 

×109/L. Trombocytkoncentratens volym beräknades till 196±6 mL, TPK 264±15 ×109/enhet och LPK 

0,2±0,1 ×106/enhet. Ingen signifikant skillnad kunde ses i produktion av trombocytkoncentrat mellan 

de tre olika Reveos-instrumenten, med undantag för enheternas volym. Vid jämförelse mellan poolning 

av sju och åtta IPU kunde enbart en signifikant skillnad ses i LPK. Konklusionen var att poolning av sju 

IPU uppfyllde kvalitetskraven för blodkomponenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Introduktion 

Blod är en flytande vävnad som finns i kroppens cirkulation. Det har många viktiga funktioner och 

består av plasma, erytrocyter, leukocyter och trombocyter. Plasma innehåller vatten, glukos, fett, 

protein och salter. Erytrocyter är kärnfria celler innehållande hemoglobin (Hb), vilket transporterar 

syre till kroppens organ och koldioxid ut från kroppen. Leukocyter bidrar till kroppens skydd mot 

infektioner (1). Trombocyter är små avknoppade cellfragment från megakaryocyter och har en viktig 

roll i den primära hemostasen, genom förmågan att kunna bilda en trombocytplugg vid en vaskulär 

skada (2).   

Helblod är benämningen då blodet innehåller samtliga beståndsdelar (1). Genom centrifugering, följt 

av press, kan helblod separeras för framställning av blodkomponenter i form av erytrocytkoncentrat, 

plasma och trombocytkoncentrat. Enskilda komponenter kan också framställas med aferesteknik, då 

endast en givare behövs för att framställa en eller flera komponenter (3, 4). Samtliga blod-

komponenter används vid behandling av pågående blödning. Erytrocytkoncentrat används framförallt 

för att förbättra kroppens syretransport och kan även ges till patienter med bland annat anemi. 

Plasmakomponenter innehåller koagulationsfaktorer och kan även användas för att till exempel 

motverka effekten av antikoagulantia. Trombocytkoncentrat kan ges vid pågående blödning, men 

används framförallt för att motverka och förebygga blödningar hos patienter med trombocytopeni och 

trombocytfunktionsdefekter (5). 

Reveos automatiserade blodbearbetningssystem används för att separera upp till fyra helblodsenheter 

per startad process. Vid användning av detta system används samma set med blodpåsar för tappning, 

komponentberedning och leukocytreducering (6). Instrumentet består av en datakontrollerad 

centrifug med fyra fixerade koppar, vilka innehåller varsin hydrauliskt driven press som separerar det 

centrifugerade blodets komponenter till respektive förvaringspåse, även kallade satellitpåsar. 

Beroende på instrumentets inställningar kan olika komponenter framställas och användas. Helblod 

kan separeras till plasma, erytrocytkoncentrat och leukopack, innehållande leukocyter och 

trombocyter. Med andra inställningar kan helblodet separeras till plasma, erytrocytkoncentrat, 

interim platelet units (IPU) innehållande trombocyter och leukopack innehållande leukocyter (7, 8). 

Instrumentet kan dessutom uppskatta trombocytinnehållet i de IPU som framställs, ett värde benämnt 

platelet yield index (PYI), vilket kan användas för att göra en uppskattning av trombocytinnehållet 

som erhålls vid poolning av specifika IPU. Efter att komponenterna pressats till respektive 

förvaringspåse förseglas påsarna med instrumentets integrerade slangförseglingssystem, vartefter 

produkterna kan laddas ur instrumentet (6). 

Erytrocytkoncentraten kan leukocytreduceras med tyngkraftsfiltrering via ett integrerat filter i 

blodpåse-systemet. IPU behöver poolas för att bli en transfunderbar enhet. Detta sker genom att ett 

antal IPU-enheter poolas tillsammans med Platelet Additive Solution (PAS), för att därefter leukocyt-

reduceras genom tyngdkraftsfiltrering (4, 6, 7). En metod som kan användas för reducering av 

kvarvarande leukocyter i trombocytkoncentrat är Intercept, vilket är en amotosalen och UVA-baserad 

metod. Amotosalen tillsätts trombocytpoolen, där det binder till deoxyribonukleinsyra (DNA) och 
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ribonukleinsyra (RNA). Därefter belyses detta med UVA-ljus, amotosalen aktiveras och bildar 

permanenta korsbindningar till DNA och RNA, vilket inaktiverar vidare replikation. Med denna metod 

kan leukocyter, samt även vissa virus och bakterier, reduceras. En absorberande enhet, så kallad 

Compound Adsorption Device (CAD), avlägsnar sedan överblivet amotosalen. Denna reducerings-

metod påverkar inte trombocyter och plasma eftersom dessa komponenter inte kräver nukleinsyra för 

en normal funktion (9, 10).  

För hematologiska analyser kan Sysmex XN användas, vilken använder olika typer av metoder (11). 

Impedans bygger på uppskattning av cellers storlek via generering av elektriska pulser i proportion till 

cellers storlek, detta används för att mäta erytrocytpartikelkoncentration (EPK) och trombocyt-

partikelkoncentration (TPK) (12). Vid analys av TPK i blodkomponenter är det mer säkert att använda 

sig av fluorescerande flödescytometri. Trombocyt-RNA märks då in och trombocyter kan separeras 

från övriga celler i och med de olika ljussignaler som erhålls (13, 14). Hemoglobin mäts med en 

fotomerisk metod där erytrocyter hemolyseras och cyanid-fritt sodium lauryl sulphate (SLS) bildar 

komplex med Hb, vilket absorberar ljus som skickas ut. Därefter kan förlusten av ljus mätas av en 

sensor, då denna är omvänt proportionell mot Hb-koncentrationen (15). Erytrocytvolymfraktion 

(EVF) mäts som den totala erytrocytvolymen i relation till den totala volymen helblod och bestäms 

genom det kumulativa värdet av individuella cellpulser med impedansteknologin (16). Leukocyt-

partikelkoncentrationen (LPK) i blodkomponenter kan med fördel analyseras med flödescytometri. Ett 

reagens tillsätts innehållande bland annat en detergent som hemolyserar erytrocyter och bidrar till att 

leukocytmembranet blir genomträngbart. Detta gör att propidiumjodid, som också finns i reagenset, 

kan tränga genom membranet och färga in leukocyt-DNA (17). 

På Klinisk transfusionsmedicin vid Falu Lasarett framställs i dagsläget trombocytkoncentrat i 

dubbeldos via aferes från en givare eller genom poolning av åtta IPU-enheter. Det finns två Reveos-

instrument i rutinproduktion, samt ett reservinstrument som inte används rutinmässigt, vilka 

tillsammans separerar åtta påsar per instrumentstart. Detta innebär att nästa instrumentstart måste 

inväntas i de fall någon av IPU-enheterna inte uppfyller kriterier för poolning, vilket stör planeringen i 

komponentframställning. Vid poolning av åtta IPU har dessutom skörden ställts ned till en nivå som 

inte instrumentet egentligen är anpassad för. Genom att poola sju IPU-enheter istället för åtta skulle 

flödet kunna förbättras, skörden kan optimeras och förhoppningen är att trombocytinnehållet i den 

slutliga produkten skulle kunna anpassas till att bli högre, trots färre antal poolade enheter. Metoden 

används idag i Borås, men behöver verifieras och godkännas av medicinskt ansvarig läkare innan den 

tas i bruk i Falun. 

Syftet var att verifiera poolning av sju IPU-enheter för att kunna förbättra flödet i produktionen på 

Klinisk transfusionsmedicin på Falu Lasarett. I samband med detta verifierades även ett nytt set för 

poolning av IPU-enheter. 
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Material och metoder 

Helblod från friska blodgivare 

Helblod från sammanlagt 84 blodgivare insamlades på Blodcentraler inom Region Dalarna, vilka 

samtliga uppfyllde standardkraven för blodgivning. Till uppsamlingspåsen Reveos 3 component blood 

bag set (Terumo BCT, Lakewood, Colorado), innehållande 63 mL citrate-phosphate-dextrose (CPD), 

insamlades 450 mL helblod från respektive blodgivare. 

Separation av helblod med Reveos  

Helblodspåsarna tilläts ligga på en plan yta i ca +22°C över natt, då trombocytkoncentrat framställt 

från helblod som förvarats i rumstemperatur över natt erhåller högre kvalitet än trombocytkoncentrat 

framställt från färskt helblod (18). Påsarna blandades väl innan upp till fyra helblodsenheter åt gången 

packades i Reveos automatiska blodbearbetningssystem (Terumo BCT) enligt anvisningar från 

tillverkaren. För centrifugeringen användes ett förinställt program, vilket startades med en så kallad 

hård centrifugering vid 2 600 varv/min i 6 min och 50 sek. Hastigheten sänktes därefter automatiskt 

till en så kallad mjuk centrifugering vid 1 800 varv/min under separationsfasen, motsvarande ca 2 min 

och 30 sek per helblodsenhet. Efter avslutad centrifugering och separation laddades centrifugen ur 

enligt användarhandboken och maskinens uppskattade PYI noterades för respektive IPU. 

Hantering av Reveosproducerade erytrocyt- och plasmaenheter 

Till erytrocytkoncentraten tillsattes 100 mL SAGMAN-lösning, vilket är en förvaringslösning baserad 

på 0,9% NaCl innehållande glukos, adenin och mannitol. Glukos och adenin metaboliseras av 

erytrocyterna för att upprätthålla normala nivåer av adenosin trifosfat (ATP) och 2,3-difosfoglycerat, 

medan mannitol har en skyddande verkan på erytrocyternas cellmembran och motverkar hemolys 

(19). Därefter filtrerades erytrocytkoncentraten, enligt instruktioner från tillverkare av blodpåsarna 

och placerades därefter i kyl +4°C. Plasmaenheter avsedda både för patient och läkemedelstillverkning 

genomgick en snabb infrysning med Lundair chock freezer LF-24 (Ingenjörsfirman P-O Persson AB, 

Lerberget, Sverige) vid -40°C i 60 min, därefter placerades enheterna i karantänfrys vid -30°C i väntan 

på smittester och frisläppning. 

Kvalitetskontroller togs på de fyra första erytrocytkoncentraten och de fyra första plasmaenheterna 

framställda med det justerade programmet, vilket gjordes för respektive centrifug. Detta gjordes 

genom att avlägsna en bit av slangen med sterilsvets CompoSeal (Fresenius Kabi, Bad Homburg, 

Tyskland) innehållande väl blandad komponent, som sedan överfördes till ett 2 mL rör utan tillsats. 

Trombocytframställning från IPU 

Aggregat lösgjordes från samtliga IPU, därefter valdes sju IPU av samma blodgrupp ut. Summan av 

PYI i de utvalda IPU-enheterna var 470-500, med undantag för en av trombocytpoolerna med PYI 

<470. IPU samt påsen med 250 mL PAS-lösning SSP+ (Macopharma, Mouvaux, Frankrike) 

sammansvetsades med Reveos platelet pooling set (Terumo BCT) med sterilsvets TSCD-II (Terumo 

BCT, Leuven, Belgien). PAS-lösningen fördelades jämnt mellan IPU-enheterna, vartefter enheterna 

inkuberades på en plan yta i rumstemperatur ca 1 tim. Enheterna förflyttades sedan för inkubering på 
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trombocytvagga (Helmer Scientific, Noblesville, Indiana) vid +22°C ytterligare 1-2 tim. Poolning och 

filtrering påbörjades när trombocytaggregaten i IPU-enheterna lösts upp, vilket genomfördes enligt 

tillverkarens anvisningar. Därefter avlägsnades tomma IPU-påsar och luft från uppsamlingspåsen med 

filtrerad trombocytpool överfördes till avluftningspåsen, vilken sedan avlägsnades med sterilsvets. 

Patogenreducering av trombocytpooler 

Trombocytpoolen och Intercept Dual Storage Processing Set (Cerus Corporation, Concord, USA) 

sammansvetsades med sterilsvets, vartefter brytstiften bröts så att amotosalen och trombocytpoolen 

samlades i belysningspåsen. Därefter blandades detta väl och en del av amotosalen/trombocytpoolen 

pressades sedan upp, genom amotosalenpåsen, till trombocytpoolens uppsamlingspåse. Sedan tilläts 

detta rinna ned i belysningspåsen på nytt innan uppsamlingspåsen avlägsnades. Därefter påbörjades 

belysningen med Intercept belysningsinstrument (Cerus Corporation) enligt anvisningar från 

tillverkaren. I samband med belysningen gjordes även en kontroll på behandlingen med RAD-SURE 

UVA illumineringsindikatorer (Ashland, Bridgewater, New Jersey). 

Absorption, separering och provtagning av trombocytkoncentrat 

Efter belysning överfördes trombocytlösningen med amotosalen till CAD-påsen och luft överfördes till 

belysningspåsen innan denna avlägsnades. CAD-påsen lades sedan på trombocytvagga minst 6 tim, 

max 16 tim. Efter denna tid överfördes trombocytkoncentratet till slutförvaringspåsarna, vartefter luft 

från dessa överfördes till CAD-påsen innan denna svetsades av. Slutförvaringspåsarna vägdes, för att 

kontrollera att vikten mellan dessa inte skilde mer än 10 g, innan de separerades från varandra.  

Kvalitetskontroll togs från den ena slutförvaringspåsen, vilket överfördes till ett 2 mL rör utan tillsats. 

Trombocytkoncentraten placerades sedan på trombocytvagga i väntan på provsvar och frisläppning. 

Analys av kvalitetskontroller från framställda enheter 

Samtliga kvalitetskontroller överlämnades till klinisk kemi för analys. Hb och EVF i 

erytrocytkoncentrat, EPK och TPK i plasma samt TPK i trombocytkoncentrat, analyserades med 

Sysmex XN1000 (Sysmex Corporation, Kobe, Japan). Vid analys av komponent-TPK på Sysmex 

användes fluorescerande flödescytometri. För analys av LPK i samtliga komponentprover tillsattes 

LeucoCOUNT (BD Biosciences, San Jose, Kalifornien) och LPK avlästes sedan med Cytomics FC500 

(Beckman Coulter, Fullerton, Kalifornien). 

Jämförelse mellan poolning av sju IPU och åtta IPU 

Ett slumpmässigt urval från Faluns rutinproduktion år 2019 genomfördes med Excel 2016 (Microsoft 

Corporation, Redmond, Washington). Detta gjordes för att hitta 12 kvalitetskontroller, vilka 

representerade den tidigare framställningen av trombocytpooler från åtta IPU. Urvalet användes 

sedan för genomförandet av en jämförelse mellan uppmätta kvalitetsvariabler i enheter framställda 

genom respektive poolningsmetod. 
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Statistik 

Excel 2016 (Microsoft Corporation) användes för samtliga statistiska bearbetningar och för 

framtagande av beskrivande statistik. Resultat redovisades som medelvärde ± standardavvikelse. 

Grubbs test gjordes för identifiering av eventuella outliers och eventuella outliers uteslöts vid 

beräkningar av komponenternas kvalitetsvariabler. ANOVA utfördes för att studera signifikanta 

skillnader i separation mellan Reveos-instrumenten som använts. Ett efterföljande t-test gjordes för 

att identifiera mellan vilka instrument eventuell signifikant skillnad förelåg. T-test genomfördes också 

för att undersöka huruvida signifikanta skillnader förelåg mellan framställning av trombocyt-

koncentrat från sju IPU och tidigare produktion från åtta IPU. Signifikansnivån var p<0,05. 

Etiska överväganden 

Inget etiskt tillstånd krävdes för utförandet av verifieringen eftersom kliniskt utvecklingsarbete faller 

under lagen om biobanker i hälso- och sjukvården (2002:297) (20). Samtliga givare informerades och 

lämnade samtycke i enlighet med denna lag i samband med registrering för blodgivning. Enheter som 

framställs frisläpps för användning till patient först efter att analyssvaren från proverna godkänts av 

medicinskt ansvarig och anses därmed inte innebära någon ökad risk för patienten. 
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Resultat 

Kvalitetskontroller på framställda erytrocytkoncentrat 

Sammanlagt togs prover för kvalitetskontroll från 12 erytrocytkoncentrat framställda med det 

justerade programmet för separation med Reveos-instrumenten, fyra från respektive instrument. 

Komponenternas volym beräknades till 278±12 mL. Hb-innehållet i erytrocytkoncentraten beräknades 

till 54±3 g/enhet, LPK beräknades till 0,2±0,2 ×106/enhet och EVF uppmättes till 0,61±0,02. Inga 

outliers kunde identifieras med Grubbs test (Fig. 1). 

Kvalitetskontroller på framställda erytrocytkoncentrat från respektive instrument 

Volymen av erytrocytkoncentrat framställda med Reveos-1 beräknades till 282±15 mL, med Reveos-2 

erhölls volymen 277±12 mL och med Reveos-3 volymen 276±9 mL. Genomförd ANOVA resulterade i 

p>0,05 (Fig. 1A). Hb-innehållet i komponenter framställda med Reveos-1 beräknades till 55±4 

g/enhet, med Reveos-2 erhölls Hb 54±3 g/enhet och med Reveos-3 Hb 52±1 g/enhet. Genomförd 

ANOVA gav p>0,05 (Fig. 1B). LPK i komponenter framställda med Reveos-1 beräknades till 0,2±0,3 

×106/enhet, med Reveos-2 erhölls LPK 0,2±0,3 ×106/enhet och med Reveos-3 erhölls 0,2±0,1 

×106/enhet. Genomförd ANOVA gav p>0,05 (Fig. 1C). EVF hos enheter framställda med Reveos-1 

uppmättes till 0,62±0,01, med Reveos-2 uppmättes EVF till 0,62±0,02 och med Reveos-3 till 

0,60±0,01. Vid genomförande av ANOVA erhölls p>0,05 (Fig. 1D). 

Kvalitetskontroller på framställda plasmakoncentrat 

Sammanlagt togs prover för kvalitetskontroll från 12 plasmaenheter framställda med det justerade 

programmet för separation med Reveos, fyra från respektive instrument. Sammantaget beräknades 

enheternas volym till 262±20 mL. Erhållet TPK uppmättes till 20±9 ×109/L, LPK beräknades till 

0,1±0,0 ×106/enhet och EPK uppmättes till 1±0 ×109/L. Identifierade outliers uteslöts från 

beräkningarna (Fig. 2). 

Kvalitetskontroller på framställda plasmaenheter från respektive instrument 

Volymen av plasmaenheter framställda med Reveos-1 uppmättes till 264±16 mL, för komponenter 

framställda med Reveos-2 erhölls volymen 248±21 mL och med Reveos-3 volymen 274±19 mL. 

Genomförd ANOVA gav p>0,05 (Fig. 2A). I plasmaenheter framställda med Reveos-1 uppmättes TPK 

till 23±10 ×109/L, TPK i komponenter framställda med Reveos-2 uppmättes till 16±4 ×109/L och med 

Reveos-3 erhölls TPK 18±13 ×109/L. Genomförd ANOVA gav p>0,05 (Fig. 2B). LPK i plasmaenheter 

framställda med Reveos-1 beräknades till 0,1±0,0 ×106/enhet, i enheter framställda med Reveos-2 

beräknades LPK till 0,1±0,1 ×106/enhet och med Reveos-3 till 0,1±0,1 ×106/enhet. Vid genomförande 

av ANOVA erhölls p>0,05 (Fig. 2C). Efter eliminering av en outlier uppmättes EPK i enheter från 

samtliga instrument till 1±0 ×109/L. Genomförd ANOVA gav p>0,05 (Fig. 2D). 

Kvalitetskontroller på framställda trombocytkoncentrat 

Prover för kvalitetskontroll togs från samtliga 12 trombocytkoncentrat i dubbeldos som framställts 

från sju IPU vardera, fyra framställdes med IPU-enheter från respektive maskin. För dessa 
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komponenter erhölls en sammantagen volym på 196±6 mL, TPK beräknades till 264±15 ×109/enhet 

och LPK beräknades till 0,2±0,1 ×106/enhet. Inga outliers kunde identifieras med Grubbs test (Fig. 3). 

Kvalitetskontroller på trombocytkoncentrat framställda med IPU från respektive 
instrument 

För trombocytkoncentrat framställda med IPU-enheter från Reveos-1 erhölls volymen 192±2 mL, från 

Reveos-2 erhölls volymen 201±5 mL och från Reveos-3 erhölls en volym på 196±6 mL. Genomförd 

ANOVA resulterade i p<0,05. Vid efterföljande t-test erhölls p<0,05 vid jämförelse mellan trombocyt-

koncentrat framställda med IPU-enheter från Reveos-1 och -2, för övriga kombinationer erhölls 

p>0,05 (Fig. 3A). TPK i komponenter framställda med IPU-enheter från Reveos-1 beräknades till 

263±22 ×109/enhet, från Reveos-2 beräknades TPK till 265±15 ×109/enhet och från Reveos-3 till 

262±12 ×109/enhet. Vid genomförande av ANOVA erhölls p>0,05 (Fig. 3B). I trombocytenheter 

framställda med IPU-enheter från Reveos-1 beräknades LPK till 0,2±0,0 ×106/enhet, från Reveos-2 

beräknades LPK till 0,2±0,1 ×106/enhet och från Reveos-3 till 0,2±0,1 ×106/enhet. Genomförd 

ANOVA gav p>0,05 (Fig. 3C). 

Stickprov från tidigare framställning av trombocytkoncentrat från åtta IPU-enheter 

En outlier för volym samt LPK identifierades och uteslöts från jämförelsen, ingen outlier kunde ses för 

TPK från den tidigare framställningen. Det slumpmässiga stickprovet på 12 trombocytkoncentrat från 

produktionen 2018 hade en volym på 193±7 mL. Genomfört t-test för volymjämförelse mellan de två 

poolningsmetoderna gav p>0,05 (Fig. 4A). TPK beräknades till 285±49 ×109/enhet, varav genomfört 

t-test för jämförelse mellan TPK för de två metoderna gav p>0,05 (Fig. 4B). Från den tidigare 

produktionen beräknades LPK till 0,1±0,0 ×106/enhet. Genomfört t-test för LPK mellan metoderna 

gav p=0,0001 (Fig. 4C). 
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Diskussion 

Under en period på tre veckor framställdes sammanlagt 12 trombocytpooler, motsvarande 24 färdiga 

trombocytkoncentrat. I samband med detta framställdes även erytrocytkoncentrat och plasmaenheter, 

där prov togs från fyra av respektive komponent från respektive Reveos-instrument. Dessa fyra 

provtagningar per komponent och instrument ansågs tillräckligt i och med den automatiserade 

separationen. Därför förväntades mer eller mindre likadana komponenter vid kommande 

separationsprocesser med instrumenten, med förekomst av mindre skillnader beroende på skillnader i 

blodgivarnas blodstatus. 

På Klinisk transfusionsmedicin i Falun har referensvärden tagits fram utifrån Europarådets riktlinjer, 

samt från Handboken för Blodcentraler (21, 22). Vad gäller resultatet av kvalitetskontroller på 

erytrocytkoncentrat hamnade samtliga inom referensintervallen för de olika uppmätta variablerna. 

Med undantag för ett TPK-värde på 58 ×109/enhet, vilket identifierades som en outlier, föll även 

uppmätta värden på plasmaenheter inom godkända intervall. Av detta drogs slutsatsen att det 

justerade programmet på instrumenten inte har någon negativ påverkan på den slutgiltiga produkten. 

ANOVA genomfördes för att studera skillnader, för respektive variabel, mellan de tre instrumenten 

som använts. För samtliga variabler erhölls p>0,05, vilket tyder på att det inte fanns någon signifikant 

skillnad i produktionen mellan de olika instrumenten. 

Respektive trombocytpool om sju IPU vardera delades i slutändan upp i två trombocytkoncentrat, 

därav har benämningen dubbeldos använts. En av trombocytpoolerna uppmätte en låg PYI-summa, 

men eftersom helblodspåsarna var slut för dagen och det inte gick att erhålla ett högre PYI beslutades 

det att poola dessa IPU ändå. Trots en trombocytpool med PYI<470 föll samtliga uppmätta variabler 

för trombocytkoncentrat inom godkända gränser och inga outliers kunde identifieras. Det nya setet för 

poolning av trombocyter fungerade därmed som förväntat. Setet hade ett nytt filter, där det är av stor 

vikt att det fungerar eftersom leukocytreduceringen är en viktig del i produktionen av blodkomponen-

ter. Utan leukocytreducering finns en större risk för transfusionsrelaterad graft-versus-host disease 

(TA-GvHD) (5). Dessutom minskar Intercept-behandlingen denna risk ytterligare och används på 

många ställen istället för gamma-bestrålning, då dessa metoder har visat sig ge likvärdiga resultat. Det 

som sker är att bestrålningen motverkar vidare replikation av kvarvarande leukocyter och därmed 

minskar även risken för transfusionsrelaterade komplikationer orsakade av leukocyter (23). Intercept-

behandlade enheter bidrar, utöver en minskad risk för TA-GvHD, till en längre hållbarhet av 

trombocytkoncentraten. Behandlade enheter kan lagras i sju dagar istället för fem dagar, utan någon 

ökad risk för tillväxt av patogener (24). I och med en längre hållbarhet ökar tillgängligheten och färre 

antal enheter behöver kasseras på grund av att de passerat utgångsdatum. I slutändan kan denna 

process vara mer kostnadseffektiv, med ett minskat behov av att kassera komponenter som kostat 

både tid och pengar att framställa.  

Vid genomförande av ANOVA erhölls p<0,05 för volymen av trombocytkoncentraten, vilket tyder på 

att det fanns en signifikant skillnad i produktionen mellan några av instrumenten. Det efterföljande t-

testet visade på en signifikant skillnad mellan trombocytkoncentrat framställda med IPU från Reveos-
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1 och Reveos-2. Troligtvis berodde inte denna skillnad på instrumentet i sig, snarare skillnader i 

plasmainnehållet i IPU-enheterna och det manuella handhavandet. Det skulle också kunna handla om 

en större förlust av volymen vid avluftning eller bero på filtreringen som görs vid poolning, då 

filtreringen kanske kan ha uppfattats slutförd trots att en del av volymen inte hunnit passerat filtret. 

För TPK och LPK erhölls p>0,05, vilket tyder på att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

instrumenten vad gäller dessa variabler.  

Utöver jämförelse mellan instrumenten gjordes även en jämförelse mellan framställning av 

trombocytkoncentrat från sju IPU och det slumpmässiga urvalet från rutinproduktionen år 2019. I 

denna jämförelse kunde en något högre volym och ett något lägre TPK ses för trombocytkoncentrat 

framställda genom poolning av sju IPU, denna skillnad var dock inte signifikant. Däremot kunde ett 

signifikant högre LPK ses vid produktion från sju IPU jämfört med åtta. Detta sågs även i boxplot-

diagrammet, då interkvartilavstånden inte överlappade varandra. Denna signifikanta skillnad skulle 

kunna bero på det nya setet för poolning, då detta hade ett nytt leukocytfilter. Ett större antal enheter 

hade krävts för att fastställa om så är fallet, eftersom antalet undersökta enheter är förhållandevis lågt 

mot den totala produktionen. Det skulle även kunna handla om att givarvärden varierat i de IPU-

enheter som använts för att framställa de trombocytkoncentrat som ingått i jämförelsen, vilket då kan 

ha bidragit till en signifikant skillnad. Skillnaden påverkade inte den slutgiltiga komponentkvaliteten, 

då samtliga komponenter höll sig under gränsvärdet för LPK i leukocytbefriade trombocytkoncentrat. 

Förhoppningen innan arbetet påbörjades var att kunna erhålla ett högre TPK i de färdiga 

trombocytkoncentraten, trots ett färre antal poolade IPU. Denna förhoppning kunde inte uppfyllas 

under verifieringen, däremot kunde inte heller någon signifikant skillnad i TPK mellan de två 

metoderna ses. Eventuellt skulle ett högre TPK kunna uppnås genom ytterligare justeringar i metoden 

framöver, så som att poola IPU med en högre PYI-summa än de som använts under detta arbete. 

Trombocytpartikelkoncentrationen i framställda enheter beror också på givarens TPK och därför 

skulle detta förmodligen inte bidra till högre TPK i samtliga enheter. Vad gäller produktionsflödet 

förväntas en förbättring i och med poolning av sju IPU istället för åtta. Under arbetet har poolning 

startats med IPU från två instrumentstarter, även i de fall då någon av IPU-enheterna inte godkänns 

för poolning. Detta till skillnad mot den tidigare metoden, då en tredje omgång behöver inväntas 

innan poolning kan påbörjas, vilket i sådant fall skjuter upp produktionen med ca 25 min. 

Trots en del skillnader i kvalitetsvariabler visade arbetet på att Reveos bidrar till framställning av blod-

komponenter med hög kvalitet. Det finns en potential i att kunna standardisera komponentberedning 

med dessa automatiska system, vilket även har konstaterats vid tidigare studier kring Reveos eller 

andra automatiserade blodbearbetningssystem (4, 8). Troligtvis bidrar de automatiserade systemen 

till reproducerbarhet i högre grad än mer manuella framställningsmetoder. En hög reproducerbarhet 

har setts vid genomförandet av detta arbete, då ingen signifikant skillnad har setts mellan de tre 

ingående instrumenten, med undantag för trombocytkoncentratens slutvolym. Vid tidigare studier 

kring Reveos har man inte kunnat se några större skillnader mellan semi-automatiserade och Reveos 

helautomatiserade system (7, 8). Möjligtvis skulle en större skillnad kunna ses om större studier 

genomförs i och med att delar av den mänskliga faktorn elimineras vid användning av automatiserade 
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metoder. Trots väldefinierade metoder kan det finnas skillnader i det individuella handhavandet, 

vilket vid manuella metoder skulle kunna bidra till att det blir en viss skillnad i de slutliga 

produkterna.  

Kravet i Falun var att >90% av framställda komponenter skulle falla inom godkända intervall med 

avseende på LPK, samt >75% vad gäller övriga kvalitetsvariabler. De framställda komponenterna 

uppfyllde detta krav och samtliga ingående komponenter har frisläppts. Verifieringen har godkänts av 

medicinskt ansvarig läkare och metoden kommer tas i bruk. 

Konklusionen var att trombocytkoncentrat framställt genom poolning av sju IPU uppfyller kvalitets-

kraven och att det nya setet för poolning fungerar som förväntat. 
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Figur 1. Uppmätta variabler för kvalitetskontroller på framställda erytrocytkoncentrat (n=12). 

Variablerna innefattar A) enhetsvolym samt B) Hb, C) LPK och D) EVF i enheterna. För samtliga 

uppmätta variabler beräknades p>0,05. 
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Figur 2. Uppmätta variabler för kvalitetskontroller på framställda plasmaenheter (n=12). Variablerna 

innefattar A) enhetsvolym samt B) TPK, C) LPK och D) EPK i enheterna. För samtliga uppmätta 

variabler beräknades p>0,05. *Outlier 
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Figur 3. Uppmätta variabler för kvalitetskontroller på framställda trombocytkoncentrat (n=12). 
Variablerna innefattar A) enhetsvolym med beräknat p<0,05) samt B) TPK och C) LPK i enheterna, 
där beräknat p>0,05.  
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Figur 4. Trombocytpooler (n=12) framställda från sju Interim Platelet Units (IPU) jämfört med ett 

slumpmässigt stickprov om 12 trombocytpooler från tidigare framställning från åtta IPU. Jämförda 

variabler innefattar A) enhetsvolym och B) TPK med beräknat p>0,05 samt C) LPK i enheterna, med 

beräknat p=0,0001.

 


