
1 
 

Örebro Universitet 

Hälsoakademin 

Biomedicinsk Laboratorievetenskap, Examensarbete, 30 högskolepoäng 

HT-VT 2009-2010 

  

 

 

 

 

 

Analys av leukocytinnehållet i framställd plasmakomponent för 

transfusion 

 

 

 

      

      

      

      

      

     

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Författare: 

Mahmoud Juma                          

Leg.Biomedicinsk Analytiker 

Handledare: 

Rut Norda, MD, PhD 

Yngve Bergqvist, Professor 

Falu lasarett 

Klinisk kemi & Transfusionsmedicin 

   

   

   

   



2 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Leukocytinnehåll i plasma är en nackdel vid plasmatransfusioner för att det kan 

leda till immunologisk komplikation. Blodcentralen i Falun och andra blodcentraler i den 

regionen uppfyllt inte kraven vad gäller leukocytantalet i patientplasma sedan 2005.  Syftet 

med denna studie var att undersöka om avvikelser med för högt antal leukocyter i plasma på 

blodcentralen Falun kunde bero på centrifugeringstekniken eller metoden som användes vid 

cellräkning. Eftersom blodcentralen vid Uppsala Akademiska Sjukhus uppfyller kraven när 

det gäller leukocytinnehåll vid framställning av plasma, jämfördes metoderna i Falun med 

Uppsala. 

Metoder: Från 60 påsar blod framställdes plasma genom olika centrifugerings steg. Filtrering 

av plasma utfördes med Sepacell PLX5/PL2410. Antalet leukocyter i plasma räknades med 

Nageotte eller flödescytometer.  

Resultat: Enligt protokollen förelåg inga skillnader vad gäller centrifugering av blod för 

framställning av plasma i Falun och Uppsala. Antalet leukocyter i plasma var lägre när man 

räknade med Nageotte jämfört med flödescytometer. Efter filtrering av plasma med stort antal 

leukocyter förekom inga leukocyter vid räkning på flödescytometer.  

Slutsats: Att räkan antalet celler med flödescytometer ger ett säkrare resultat än Nageotte. 

Centrifugering av plasma i syfte att minimera leukocytantalet fungerar inte tillfredställande 

och resultaten visar att ett filtrering steg skulle ge ett bättre resultat.   

 

 

 

Sökord: Patientplasma; HLA-immunisering; Leukocyter i blodkomponenter; leukocytbefriad 

plasma 
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Förkortningar 

 

Acc Acceleration 

 

BD leucocount Kit Becton Dickinson Leukocyt räkningskit 

 

CMV Cytomegalovirus 

 

CPD-lösning Cytrate phosfate dextros-lösning 

 

EDTA-rör Ethylene diamine tetraacetate-rör 

 

EVF Erytrocyt volym fraktion 

 

FC 500 Flödescytometri 500 

 

Hb-värde Hemoglobin värde  

 

HLA Human leukocyt antigen 

 

HPCV Half Peak Coefficient of Variation 

 

HRS 630 Hettich roto selinta 360 

 

LPK Leukocyt partikel koncentration 

 

NK Nageotte Kammare 

 

PBS-bruslösning Phosphate buffered saline 

 

R9 Retardation 9 

 

SAGMAN-lösning Saline adenin glucose mannitol 

 

 

SD Standard deviation 

 

TA-GVHD Transfusion-associated graft-versus-host disease 

 

Temp. Temperatur 

 

TRALI Transfusion-related acute lung injury 

 

UAS Uppsala akademiska sjukhus 
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Introduktion 

Leukocytinnehållet i blodkomponenter för transfusion 

Leukocytinnehåll i blodkomponenter som trombocyter, plasma och röda blodkroppar är en 

nackdel vid blodkomponenttransfusioner. Dessa leukocytceller innehåller HLA-antigener som 

skiljer sig från mottagarens egna. Det kan leda till att blodkomponentmottagare riktar sina 

specifika antikroppar mot de främmande HLA-antigenerna. Reaktionerna mellan antigener 

och antikroppar stimulerar komplementsystemet som i sin tur kan orsaka oönskade 

transfusionskomplikationer [1-8]. Det har visat sig att cirka 17 % av plasmaenheter tappades 

från kvinnliga blodgivare [7], innehöll HLA-antikroppar, eftersom tidigare graviditet medför 

ökad förekomst av HLA- antikroppar [4]. Det medför en hög risk när plasmamottagare ges 

flera plasmaenheter som innehåller sådana antikroppar [7]som räknas som bioaktiva 

substanser [4,7,8]. Uppsalaregionen har införts en rutin att exkludera plasma från kvinnliga 

givare som i Storbritannien och Danmark [8].  Cytomegalovirus (CMV) finns hos ca 80 % av 

den svenska befolkningen. Viruset smittar via saliv, bröstmjölk, sexuella kontakter och även 

vid transplantationer och blodtransfusioner [9]. Transfusion-associated graft-versus-host 

disease (TA-GVHD) är en förödande immunologisk komplikation av blodtransfusion som 

sker när lymfocyter i givande komponent attackerar mottagarens organ. Det är hud, lever och 

benmärg som angrips [10-13]. Transfusion-related acute lung injury (TRALI) förekommer i 

samband med en komplicerad reaktion mellan HLA-antigen och mottagarens leukocyter [3-

8]. Risken för att CMV, TRALI och en HLA-immunisering ska uppstår är proportionell mot 

antalet leukocyter i blodkomponent som transfunderas och antalet transfusioner [3,7,8,10]. 

Det vanligaste laboratoriefyndet är att man hittar antikroppar mot lymfocyter; HLA-

antikroppar. Även antikroppar mot granulocyter kan vara orsak till reaktion hos patienter och 

vissa undersökningar har visat att specifika antikroppar mot monocyter eller eosinofila 

granulocyter kan också orsaka febrila transfusioner [4,9,13].  

Blodkomponenter som innehåller upp till 1x10
6
 leukocyter anses inte medföra risk vare sig 

för överföring av CMV eller HLA-immunisering efter transfusion [11,13]. 

 

Blodkomponentproduktion 

När man ser på blodtransfusion som en helhet är uppsamling av blod, centrifugering, 

komponentseparation och kvalitetssäkring länkar i kedjan när det gäller 

blodkomponentproduktion. Blodkomponenter är terapeutiska komponenter, dvs. blodceller  
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(erytrocyter, trombocyter och leukocyter) och plasma. Blodkomponenter framställs genom två 

olika metoder; den ena är framställning av komponenter ur helblod (genom tappning av blod 

från blodgivare, centrifugering och blodpressning) och den andra är med aferesteknik för att 

framställa blodceller och/eller plasma ur givarblod. Det finns i Dalarnas län fyra 

blodcentraler; Falun, Mora, Ludvika och Avesta och ett tappningsställe i Borlänge. Inom 

blodcentralerna i Dalarna tappas årligen omkring 16000 påsar blod, av dem tappas cirka 2400 

– 3200 blod påsar i s.k. filterpåse. På blodcentralen i Falun produceras årligen omkring 7474 

erytrocytenheter, av dem filtreras cirka 1273 erytrocytenheter efter uppdelning i 

blodkomponenter se tabell 1. Det innebär att blodcentralen filtrerar omkring 17 % av 

erytrocytenheterna. På blodcentralen i Falun framställs plasma från helblod (blodgivning). 

Det produceras årligen omkring 6048 plasmaenheter, av dem dubbelcentrifugeras cirka 913 

plasmaenheter och infryses efter patients behov. Resten av plasman som motsvarar cirka 82 % 

utnyttjas till framställning av läkemedel. Leukocytreduktion i plasma till patient sker genom 

dubbelcentrifugering. 

Tabell 1: Antal producerade erytrocyter och plasma mellan 2006-2009 vid blodcentralen Falun 

 Erytrocyter från blodgivning Plasma från blodgivning 

År filtrerade ej filtrerade Patient läkemedel 

2006 1130 5071 630 6532 

2007 943 7167 737 2581 

2008 1299 6545 1064 6760 

2009 1722 6020 1220 4667 

 

Komponentkontroll 

kvaliteten hos de blodkomponenter som framställs på blodcentraler i huvudsak beror på 

följande faktorer: 

– tappning av blodgivare (EVF, Hb-värde, mängden leukocyter och trombocyter)  

– centrifugeringsmetod och separationen mellan blodkomponenterna 



7 
 

– maskinens (Opti-Press II) inställningar 

– hantering av blodkomponenter 

– lagringsförhållanden för blodkomponenterna 

Komponentkontrollssystem 

För att hålla en jämn och hög kvalitet på framställda blodkomponenter använder 

blodcentralen komponentkontrollssystem som uppdateras från föreskrifter från 

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Svensk Förening för Blodtransfusion. 

Komponentkontrollssystemets syfte är att öka patientsäkerheten och leder till noggrannhet vid 

framställning, hantering och förvaring av blodkomponenter. Detta system leder till utveckling 

och förbättring av produktionsteknik. 

Komponentkontroll på blodkomponenter utförs: 

– på slumpmässigt utvalda blodenheter vid komponentframställning  

– vid ändring och utveckling av produktions-metod/teknik 

– när nya typer av utgångsmaterial införs 

– för att studera om metod/teknik ger förväntade resultat på komponentens kvalitet 

– vid behov, då avvikelser måste åtgärdas 

Komponentkontrollsprincip, krav och statistik 

Kvalitetskraven för blodkomponenter kontrolleras på ett sätt, utformat enligt principen att en 

specificerad andel av de undersökta blodkomponenterna ska innehålla blodceller inom 

angivna gränsvärden . Gränsvärden och uppfyllnadsgraden i kvalitetsmanualen för 

Blodcentralerna i Dalarna är i huvudsak hämtade ur de rekommendationer som finns utgivna i 

Handboken för Blodcentraler utgiven av Svensk Förening för Transfusionsmedicin. De 

rekommendationer som är utformade i Handboken angående antal kontroller per månad 

respektive år beräknas på en årsproduktion för att verksamheten ska få ett bra statistiskt 

underlag. Utifrån årliga komponentkontroller erhålls statistiska rapporter som visar en bild om 

kvalitet på blodprodukter. Av kontrollerade blodenheter skall minst 75 % uppfylla gällande 

krav beträffande gränsvärden. För leukocytbefriade blodenheter gäller dock att 90 % ska 

uppfylla kravet på < 1 x 10
6 

Leukocyter per blodenhet. För erytrocyter, varifrån buffy-coat 
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avlägsnats, gäller att 90 % uppfyller kravet på < 1,2 x 10
9
 leukocyter per blodenhet. Enligt 

komponentkontrollschema på blodcentralen i Falun kontrolleras 2 påsar patientplasma/vecka 

för bestämning av leukocytantalet på flödescytometer vid klinisk kemi. 

Kontrollsvarshantering 

Resultaten från genomförda blodkomponentkontroller på blodcentralen i Falun registreras in i 

komponentkontrollregister (Excel) av områdesansvarig för komponentberedningen, som i sin 

tur vidtar åtgärder vid avvikelser från resultat av kvalitetskontroller.  

Resultaten granskas av medicinskt ansvarig läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala 

(UAS). Kontrollerna rapporteras årsvis till Akademiska sjukhuset i Uppsala som 

sammanställer kvalitetskontroller för Uppsalaregionen. Mellan åren 2005 – 2009 

rapporterades det att blodcentralen på Falu lasarett hade ett ökande problem med för höga 

nivåer av leukocytkoncentration i de centrifugerade plasmaenheterna, se figur 1 och tabell 2. 

Komponentberedningsansvarig har under de åren genomfört flera försök för att minska 

koncentration av leukocyter i patientplasma. Centrifughastigheten har ökats vid 

recentrifugering av plasma. Centrifugbroms har ändrats till långsamme inbromsning som 

minskar risken för att cellerna kontaminerar plasma. Plasma har blandats enligt instruktion 

och försök har även gjorts med att blanda helblodet noga innan centrifugering. Kontrollerna 

har tagits i provrör utan tillsats, ej som tidigare i EDTA-rör, enligt rekommendationer från 

klinisk kemi. Några komponentkontroller har analyserats i Nageottekammare i UAS för att 

jämföra med flödescytometer. Optiplates har använts utan att antalet leukocyter minskat.  

Den automatiserade metoden med flödescytometer  

BD Leucocount Kit, Beckman Coulter, sweden, avsedd för uppräkning av kvarvarande 

leukocyter i leukocytreducerade blodkomponenter via flödescytometer. Detta paket innehåller 

BD Trucount rör och Leucocount reagens. BD Trucount rör innehåller kulor som fungerar 

som en internstandard att exakt bestämma den absoluta räkningen av kvarvarande leukocyter. 

Provet kombineras med den frystorkade pelleten i BD Trucount rören innan färgning. Provet 

hemolyseras och permeabiliseras med Leucocount lysreagens som lyserar och krymper 

erytrocyter, trombocyter och leukocyter så att bara kärnorna kvarstår. Därefter prepareras 

cellerna för senare tillsats av Leucocount färgreagens som innehåller propidiumjodid och 

RNAse (avlägsnar ribonukleinsyra eller RNA). När RNA saknas kommer propidiumjodid 

endast att bli bundet till dubbelsträngad deoxiribonukleinsyra (DNA) så att kärnförsedda 

celler i provet avger fluorescens proportionellt mot deras DNA innehåll. I en flödescell 



9 
 

belyses cellerna med en laserstråle. Framåtspritt ljus (forward scatter) detekteras med hjälp av 

en fotodiod. Sidospritt ljus (side scatter) detekteras med en fotomultiplikator. Det 

framåtspridda ljusets intensitet avspeglar cellvolymen medan det sidospridda ljuset står i 

förhållande till cellens kärnstruktur och granulainnehåll. Flödescytometern mäter 

fluorescensen från varje färgad cell när den passerar igenom laserstrålen. Eftersom mogna 

trombocyter och erytrocyter inte innehåller DNA representerar de färgade kärnorna blodets 

leukocyter. Närvaro av EDTA i provet kan interferera med resultatet. Kärnförande erytrocyter 

innehåller DNA, vilka kan detekteras som leukocyter. Trucount rören kan kondenseras om de 

öppnas innan de uppnått rumstemperatur samt skadade beadskulor kan orsaka fel resultat. 

En tidigare pilotstudie gjort av en biomedicinsk analytiker- student visade att det finns 

skillnader mellan leukocyträkningen med Nageottekammare och med flödescytometer på 

cellfattig plasma. Det tyder på att metoderna kan vara olika väl lämpade att mäta 

leukocytkoncentration i recentrifugerad patientplasma. 

Syftet med denna studie var att undersöka om avvikelser med för högt antal leukocyter i 

plasma på blodcentralen Falun kunde bero på centrifugeringstekniken eller metoden som 

användes vid cellräkning. 

Material och metod 

 Blodgivare 

100 män, friska blodgivare, valdes i denna studie. Vid avslutning av blodtappning av 

blodgivare togs det ett prov för bestämning av LPK på ADVIA 2120, Siemens Healthcare 

Diagnostics AB, vid klinisk kemi i Falun före bearbetning med framställning av 

blodkomponenter. Bestämning av LPK i helblod från blodgivare valdes för att säkerställa att 

LPK i deras helblod inte överstiget gränsvärde före framställning av blodkomponenter.  

Blodtappning 

Plasma för patienttransfusion framställdes från helblod ca 450 ml tappades i ett speciellt 

blodpåsesystem, 4-påse BAT Optipack, Fenwal Sweden AB. Det består av fyra plastpåsar 

kopplade sterilt mellan varandra genom plastslangar med brytstift. Påse nr 1 är avsedd för 

tappning av blodgivare, påsen innehåller 63 ml CPD-lösning. Påse nr 2 innehåller 100 ml 

SAGMAN-lösning (natriumklorid, adenin, D-glukos och mannitol) för förvaring av 

erytrocyter efter centrifugering och uppdelning av blodkomponenter. Påsar nr 3 och 4 är för 

bearbetning av plasma efter centrifugering och uppdelning av blodkomponenter.   
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Framställning av patientplasma ur helblod 

Nytappade blodpåsar (37°C) nedkyldes på kylplatta (som innehåller 1,4-buntandiol) till 20-

22°C och vilades i två timmar före centrifugering påbörjades. Påsarna passar bra i Hettich 

(ROTO SILENTA 630 RS. Andreas Hettich GmbH & CO. KG, Germany.) centrifugkoppar 

och centrifugerades vid 4807 g-tal i 10 minuter.  

Blodpåssystemet togs försiktigt upp ur centrifuginnerkoppen utan att den skakades. 

Uppdelning i komponenter skedde i en speciell press, Opti-Press II, Baxter Medical AB, 

Sweden. Blodet separerades genom att påsen trycktes i hop av två parallella plattor. Plasma 

pressades uppåt till påse nr 4, påse nr 3 var stängd under detta moment. Erytrocyter 

dränerades nedåt till påse nr 2, med 100 ml SAGMAN-lösning. I påse nr 1 (ursprungspåsen) 

kvarstannade suspension av blodkomponenter kallas för buffy-coat som innehöll plasma, 

erytrocyter, leukocyter och trombocyter. Slangen mellan påse nr 4 (som innehöll plasma före 

recentrifugering) och påse nr 3 (som var tom före recentrifugering) tömdes ned till påse nr 4 

med rulltången och slangklämma sattes igen mellan påsarna. Två plasmaenheter stadgade upp 

varandra i en centrifugkopp, centrifugkopparna invägdes mot varandra och centrifugerades 

vid 4955 g-tal i 14 minuter. Påsarna togs försiktigt upp ur centrifugkopparna, placerades 

hängande i Opti-Press, och plasma i påse nr 4 strömmades upp till påse nr 3. 

 

Provtagning och bestämning av LPK i plasma  

I rumstemperatur 

Plasma i påsar blandades optimalt med hjälp av trombocytrotator i 15 minuter. Slangen som 

innehåller ca: 2 ml plasma svetsades av sterilt, och klipps av i ett provrör utan tillsats. Det 

utfördes bestämning av leukocytantalet i 20 plasmaenheter före och efter centrifugering av 

patientplasma med flödescytometer för att se hur centrifugeringen påverkar minimering av 

leukocyter i plasma med de parametrar som Hettich centrifug har på blodcentralen i Falun. 

Leukocytantalet i 20 centrifugerade plasmaenheter analyserades med Nageottekammare och 

flödescytometer. Det utfördes dubbelräkningar av 20 centrifugerade plasmaenheter med 

flödescytometer, två kontroller från var och en av de 20 påsarna vid två olika tillfällen.  

Efter infrysning, upptining och vid lång förvaring i 4°C  

Påsarna som hade högt leukocytantal var infrysta efter provtagningen i minus 40°C i en 

timme, sedan flyttades till en annan frys med minus 50°C. 3 dagar senare tinades påsarna upp 

i plasmatinare (+37°C), och förvarades i kylrummet (4°C). Tre dagar senare togs två 

kontroller från vardera plasmaenheten för bestämning av kvarvarande leukocyter i båda 

enheterna med Nageottekammare resp. flödescytometer. Två prover från enheterna som hade 



11 
 

förvarat 12 dagar i kylrummet (4°C) analyserades på samma sätt. Efter att båda enheter hade 

förvarat 17 dagar i kylrummet (4°C) och efter att enheterna hade förvarat 24 dagar i 

kylrummet (4°C) upprepades kontrollerna. 

 

Filtrering av långtidsförvarade plasma med för högt leukocytantal 

Två plasmaenheter med för högt leukocytantal fördes över till varsin transferpåse med 

filtersystem (Sepacell PLX5/PL2410, Asahi Kasei Medical, Japan.) som vanligtvis är avsedda för 

filtrering av leukocyter från trombocytkoncentrat framställda av buffy-coat. Plasmaenheter 

hängdes på filterställningen och filtreringen tog ett par minuter. Det lämnades prover före och 

efter filtrering till analys av antalet leukocyter i flödescytometer.  

Analys av leukocytantalet med flödescytometer 

Från den väl blandade plasma överförs ca 2 ml till ett rör utan tillsats, hållbarheten är 48 

timmar i rumstemperatur. Reagensen antas rumstemperatur för att undvika kondensation i 

Trucount innan den öppnas, prov blandas på blodvagga och späds 1:5. Det pippetteras 100 μl 

plasma och 400 μL Leucocount reagens i rör, rören korkas och blandas försiktigt på vortex ca 

5 sek. Prov inkuberas 5 minuter mörkt i rumstemperatur och analyserades sedan i 

flödescytometern (Cytomics FC 500, Coulter Beckman, Europe.), panel Leucocount. Flow 

check och Flow set genomförs i samband med analyserande, I två plaströr (12x75 mm) tillförs 

8-10 droppar av respektive och analyseras med flödescytometer. 

Helblodskontroll genomförs för att se hur resultatet på kontrollen varierar mellan två olika 

apparater. Det utförs helblodskontroll i ADVIA 2120 (mentorapparat) och Coulter 

CYTOMICS FC 500 (adeptapparat). Enligt metodbeskrivningen vid klinisk kemi tas ett prov 

med ett leukocytvärde på ca 5x10
9
/L, späds 1:50 respektive 1:100 med PBS-brukslösning. 

Suspensionen analyseras med ADVIA 2120 respektive CYTOMICS FC 500.  

 

Extern kontroll på flödescytometer och metodreagenser 

För att få en uppfattning om hur Faluns flödescytometer metod och instrument fungerar samt 

för att se att resultaten från övrigt laboratorium ligger på samma nivå utfördes en extern 

kontroll. Enheterna som hade för högt leukocytantal och som har förvarats 17 dagar i 

kylrummet (4°C) analyserades på flödescytometer vid kemiska laboratoriet, centralsjukhuset i 

Kristianstad för bestämning av leukocytkoncentration. 

 



12 
 

Den manuella metoden med Nageottekammare 

Det bestämdes att räkna om höga värden på leukocytkoncentrat i cellfattig plasma (som 

tidigare räknats på flödescytometer) i Nageottekammare respektive på flödescytometer. En 

biomedicinsk analytiker med kompetens och lång erfarenhet vid hematologisektionen på 

klinisk kemi lab. antog detta uppdrag. Hon preparerade och räknade kvarvarande leukocyter i 

recentrifugerad plasma enligt Uppsalas metod. I Nageottekammare genomfördes 26 

kontroller; variationer i räkningar mellan Nageottekammare respektive flödescytometer har 

jämförts i detta arbete.    

Preparering av spädningslösning, mikroskopering och uträkning 

plasman i provrör mixades i 10 min före spädning, det spädes 1:2 (400 uL Türks reagens+ 

400 uL plasma) i ett Ellermanrör, röret märktes med id nr. För maximal infärgning av 

leukocyter blandades spädningslösningen, och stod 5 min, det blandades 1 min före 

uppläggning i Nageottekammaren. Hela kammaren fylldes med en fyllning av 

spädningslösningen (luftbubblor bildas lätt om fyllningen sker stegvis), överflödig 

spädningslösningen togs bort med luddfri tork. Nageottekammaren placerades i en petriskål 

med fuktat filterpapper, märkta Ellermanröret lades även i petriskålen, så att identifiering av 

provet kan göras. Nageottekammaren stod i 20 min, för att cellerna sedimenteras. 

Nageottekammaren Lades i mikroskopet och leukocyterna räknades i x20 objektiv. 

Spädningslösningen fick inte torkas in. Leukocyter som tangerade eller lade på övre eller 

vänstra gränslinjen av en ruta räknades, och leukocyter som lade på undre eller högra 

gränslinjen av en ruta räknades inte. Det räknades en ruta (25 uL) av Nageottekammaren 

Beräkningar 

Beräknad densitet hos plasma 1,03 

 

Beräkning av volym: vikt (g)tara(vikt tom påse) 

                                                  Densitet 

Antal leukocyter x 10
6 

per liter med Flödescytometri: Räknade celler/ μL i fraktion B 

                                                                                                            100 

 

 

Antal leukocyter x 10
6 

per liter med Nageotte: Antal funna celler x spädningsfaktor 

                                                                                      Räknade volym i μL 

Antal leukocyter per enhet: LPK (x 10
6
) x volym (ml) x 0,001 
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Statistik 

Regressionsanalys (Excel) användes i denna studie för att studera förhållandet mellan 

mätvärdena erhöll från Nageotte och Flödescytometri i 10
6
/enhet. Mätvärdena från Nageotte 

representerade x-axeln (vågrätt), medan mätvärdena från Flödescytometri representerade y-

axeln (lodrätt). Med hjälp av regressionen fick vi fram en linje som anslutande punkterna från 

båda mätvärdena i diagram med en ekvation enligt formeln (y = mx + b). Denna ekvation 

visade den absoluta differensen mellan mätvärdena från Nagoette resp. Flödescytometri.    

Från data som erhölls med Nageotte respektive flödescytometri beräknades medelvärde, 

standardavvikelse (SD) och variationskoefficienten med programvara Microsoft Office Excel 

2007. 

 

Resultat 

Framställning av patientplasma ur helblod i Uppsala och Falun 

Det förelåg inga skillnader vid framställning av patientplasma vad gäller centrifugeringen, 

provtagning och utgångsmaterial mellan Uppsala och Falun. 

Leukocytinnehållet i helblod tappat från blodgivare 

Leukocytinnehållet i helblod tappat i CPD-lösning från 100 blodgivare hade ett medelvärde 

på 2,4 x 10
9
 leukocyter (standardavvikelse 0,7) per helblodenhet som hade medelvärde på 449 

ml (standardavvikelse 0,9), se figur 1. 

                

Figur 1. Leukocytinnehållet i helblod tappat från 100 blodgivare, januari – mars, 2010 på 

blodcentralen Falun 
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Leukocytinnehållet i plasma räknade med flödescytometer 

Före och efter centrifugering 

Leukocytantalet i plasma före centrifugering varierade mycket i de 20 plasmaenheter som 

räknades med flödescytometer se tabell 2. Det maximala värdet uppnådde 32 x 10
6
/enhet 

medan det minimala värdet var 0,2 x 10
6
/enhet. Det erhölls ett medelvärde på 7,3 x 10

6
/enhet 

och standardavvikelse på 8,4 x 10
6
/enhet . I centrifugerade plasmaenheter fick man ett 

medelvärde på 0,75 x 10
6
/enhet med standardavvikelser på 1 x 10

6
/enhet. Det maximala 

värdet uppnådde 3,5 x 10
6
/enhet, medan det minimala värdet uppnådde 0, x 10

6
/enhet. 4 påsar 

av de 20 centrifugerade påsar hade >10
6
/enhet. 80 % av centrifugerade plasmaenheter hade 

<10
6
/enhet. 

 

Tabell 2: Antalet LPK före och efter centrifugering av plasma  

 

Påses nummer 

LPK x 10
6
/enhet  

Differens Före centrifugering Efter centrifugering 

01 3,2 0,8 2,4 

02 1,3 0,1 1,2 

03 22 1,3 20,7 

04 1,2 0,1 1,1 

05 2,9 0,1 2,8 

06 4,7 0,2 4,5 

07 17,4 1 16,4 

08 6,6 0,9 5,7 

09 3,7 0,8 2,9 

10 5,2 1,1 4,1 

11 2 0,2 1,8 

12 3 0,3 2,7 

13 14 3,3 10,7 

14 7 0,9 6,1 

15 0,2 0,1 0,1 

16 14 0,1 13,9 

17 32 3,5 28,5 

18 1,8 0,1 1,7 

19 3 0,1 2,9 

20 0,9 0,1 0,8 

Medel 7,3 0,75 6,5 

SD 8,4 1,0 7,6 
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Vid dubbelräkning av samma prov 

Variationerna i dubbelräkning av leukocyter med flödescytometer ses i figur 2. Det var ingen 

skillnad mellan analys 1 och 2.  

 

Figur 2. Differenserna mellan kontrollerna i LPK x 10
6
/enhet  

 

Filtrering av plasma med höga LPK värden 

Antalet LPK var 5,7 x 10
6
 i påse nummer 1 före filtrering och <0,1 x 10

6
 efter filtrering. I 

påse nummer 2 var antalet LPK 1 x 10
6
 före filtrering och <0,1 x 10

6
 efter filtrering, se tabell 

nr 3. 

Tabell 3: Resultat före och efter filtrering av plasma vid långtidsförvaring i 4°C 

 

Påse nr 

24 dagar i (4°C)  

Differens 

 
LPK*10

6
/enhet 

FC 500 Före filtrering FC 500 Efter filtrering 

1 5,7 <0,1 5,7 

2 1,0 <0,1 1,0 

 

Jämförelse mellan Nageotte och flödescytometri vid analys av antalet LPK i plasma 

I rumstemperatur 

Differensen beräknades från erhållna resultat från båda metoderna, Nageottekammare 

respektive flödescytometer. Den maximala differensen mellan båda mätvärdena var 5,8 

medan den minimala differensen var 0,1. Medelvärde av differenserna var 1,4 se Figur 3. 
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Figur 3. Resterande leukocyter i plasma bestämdes i mikroskop och på flödescytometer 

 

Absoluta differensen mellan värdena från Nageotte och flödescytometri 

 Linjens ekvation (y = 4,1x+0,1) visar att flödescytometer ger 4 gånger högre mätvärdena 

jämfort med Nageottekammare, se figur 4. 

 

 Figur 4. Regressionsanalys mellan mätvärdena från Nageottekammare och flödescytometer 
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Vid lång tidsförvaring i kylen 

Det visade sig att leukocytantal i de båda enheter som hade förvarat 3 dagar i (4°C) var för 

högt enligt flödescytometer, men lågt enligt Nageottekammare. Differenserna mellan 

Nageottekammare och flödescytometer på påse nummer 1 var 5,1 x 10
6
/enhet, och på påse 

nummer 2 var 1,6 x 10
6
/enhet. Påsarna som hade förvarat 12 dagar i kylrummet (4°C) hade 

fortfarande för högt leukocytantalet enligt flödescytometer. Skillnaderna mellan 

flödescytometer och Nageottekammare var 5,5 x 10
6
 i påse nummer 1, och 1,5 x 10

6
 i påse 

nummer 2. Efter att båda påsar hade förvarat 17 dagar i kylrummet (4°C) gav flödescytometer 

fortfarande för hög leukocytkoncentration i båda enheter medan det var lågt enligt 

Nageottekammare i båda enheter. Differenserna mellan mätvärdena var 5,8 x 10
6
 i påse 

nummer 1 och 1,3 x 10
6
 i påse nummer 2. Efter att påsarna hade förvarat 24 dagar i 

kylrummet (4°C) då såg man bara skräp i Nageottekammare, medan flödescytometern 

räknade 5,7 x 10
6
 i påse nummer 1 och 1 x 10

6
 i påse nummer 2, se tabell 4 och figur 5.  

 

Tabell 4: Variationer i leukocyträkning mellan flödescytometer och Nageottekammare vid 

långtidsförvaring av plasma i 4°C 

 

Påse nr 

3 dagar i (4°C) 12 dagar i (4°C) 17 dagar i (4°C) 24 dagar i (4°C) 

LPK*10
6
/enhet LPK*10

6
/enhet LPK*10

6
/enhet LPK*10

6
/enhet 

FC NK FC NK FC NK FC NK 

1 5,7 0,6 6,7 1,2 6,4 0,6 5,7 Skräp 

2 1,7 0,1 1,8 0,3 1,6 0,3 1,0 Skräp 

 

 

 

Figur 5. Mätvärdena erhölls från flödescytometer och Nageottekammare vid 

långtidsförvaring av plasma i 4°C 
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Externkontroll 

Den externa kontrollen genomfördes på flödescytometer på Kemiska Laboratoriet, 

Centralsjukhuset i Kristianstad med annat räkningskit för att studera om plasmapåsar nummer 

1 och 2 hade i verkligheten höga leukocytvärden enligt vad Faluns metod resulterade. 

Resultaten från flödescytometer på Kemiska Laboratoriet, Centralsjukhuset i Kristianstad 

bekräftade att enheterna som förvarades 17 dagar i kylen (4°C) hade höga leukocytvärden. 

Det visade sig att påse nummer 1 hade 4,8 x 10
6
 leukocyter, och påse nummer 2 hade 1,5 x10

6
 

leukocyter. 

 

Diskussion  

Mätningarna med Nageottekammare och flödescytometer valdes för att få klarhet i om 

leukocytantalet räknat i Nageottekammare ger lägre mätvärdena jämfört med flödescytometer 

i dubbelcentrifugerad plasma, som framställs på blodcentralen Falun. Bestämning av 

kvarvarande leukocyter i blodkomponenter med Nageottekammare är tidskrävande och det 

finns risk att leukocyterna i suspensioner lyseras under preparationstiden om man har flera 

prover att genomföra [14-21]. Det finns ingen sådan risk vid preparation av proverna med 

flödescytometer, eftersom principen med denna metod är att lysera alla celler och bevara bara 

DNA som infärgas med propidiumjodid.  

 

Alla prover från dubbelcentrifugerad plasma som kontrollerades översteg endast ett prov 

rekommenderade gränsvärdet på 1x10
6
/enhet med Nageottekammare. 19 av de 20 

plasmaenheterna hade <1x10
6
/enhet som motsvarar 95 % av kontrollerade enheterna. Hälften 

av mätvärdena från flödescytometer hade >1x10
6
/enhet. Antalet av LPK i plasma som erhölls 

med flödescytometer var betydligt högre än Nageottekammare. Det förelåg medelvärde i 

differenserna på 1,4x10
6
 och standardavvikelse på 1,9x10

6
.  

 

Regressionsanalysen visade en lutning på 4,1 mellan mätvärdena på grund av att 

Nageottekammare hade mycket lägre leukocytvärden än hos flödescytometer. Det visade sig 

att ett leukocytvärde på 1x10
6
/enhet hos Nageottekammare motsvarar 4 x10

6
/enhet hos 

flödescytometer vilket också innebär att skillnaden är stor. Det var inga variationer i 

dubbelräkning av samma prov med flödescytometer, den maximala och minimala differensen 

hade standardavvikelse på 0,06 som är acceptabel och denna påverkar inte resultaten.  
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Räkning med flödescytometer visade att plasmapåse 1 respektive påse 2 hade högt antal 

leukocyter. Det visade sig också att påsarna nr 1 och 2 hade högt antal leukocyter enligt den 

externa kontrollen som genomfördes på annan flödescytometer med annan preparationsmetod 

på kemiska laboratoriet centralsjukhuset i Kristianstad. Räkningskit (BD Leucocount) som 

användes för preparation av suspensionen på klinisk kemi lab. i Falun var inte densamma 

(Leukosure) som användes i Kristianstad. Resultaten talar för att flödescytometer metod på 

klinisk kemi i Falun är bra. 

 

Filtrering av de båda plasmaenheterna med högt antal leukocyter visade att cellerna eller 

cellers fragment i båda påsar var orsaken till de höga mätvärdena enligt flödescytometer före 

filtrering. Efter filtrering av plasmaenheter fick man fram cellfattig plasma med <0,1 x 10
6
/ 

enhet i påse nr 1 respektive påse nr 2.  

Enligt alla mätvärden som har erhållits sedan år 2005 från dubbelcentrifugerad plasma som 

bestämdes på flödescytometer kunde man inte få de förväntande mätvärdena så att 90 % av 

alla kontrollerade har < 1x10
6
/enhet. Det betyder att centrifugering av plasma inte motsvarar 

detta krav och de förväntande värdena från flödescytometer.  

  

Centrifugering av plasma i syfte att minimera leukocytantalet har flera nackdelar. Det är 

tidskrävande, och det finns en risk att leukocyterna åter kan kontaminera den centrifugerade 

plasman under skakning av påsarna eller vid pressningseffekt. Samtidigt finns det risk att 

granulocyter sönderfaller under centrifugeringen, som i samband med frisättning av cytokiner, 

kan ge upphov till febrila reaktioner vid transfusionen [17, 21]. Det finns även en risk att 

påsarna skadas under centrifugeringen av den plastklämma som sitter mellan påsarna.  

Med centrifugering av plasma förlorar man cirka 29 ml vid pressning och överföring av den 

cellfattiga produkten till påse nr 3. Det är en av orsakerna till problemet som blodcentralen i 

Falun har med för låg volym på patientplasma. Vid centrifugering av helblod förlorar man 

(cirka 15-20 ml erytrocyter och 30 ml plasma) i buffy-coat och med den volym man förlorar 

vid centrifugeringen av plasma förlorar man totalt cirka 59 ml av plasma vid framställning av 

plasma ur helblod. 

 

Filtrering av helblod är ett alternativ till borttagning av leukocyter från blodkomponenter. 

Uppdelning av komponenter utförs efter helblodsfiltreringen varvid samtliga erhållna 

komponenter är leukocytbefriade. Helblodsfiltrering är en validerad teknik, som har flera 

fördelar bland annat, ökning EVF i erytrocytkoncentrat. Det ökar effektiviteten då den är 
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tidsbesparande och ger en lägre förlust av plasma. Den medicinska fördelen med denna 

filtrering är att det kan undvika frisättning av cytokiner från sönderfallna granulocyter, Den 

enda nackdelen med helblodsfiltrering är att den medför borttagande av lättcellsskiktet, 

trombocyter från buffy-coat kan inte utvinnas med denna teknik. Den påverkar inte alls 

produktionen av trombocyter från buffy-coat på blodcentralen i Falun om de framställer bara 

patientplasma med denna teknik eftersom patientplasma motsvarar ca: 18 % av alla 

producerade blodkomponenter.   

 

Slutsats 

Centrifugering av plasma i syfte att minimera leukocytantalet fungerar inte alltid tillfredställande och 

resultaten visar att ett filtrering steg skulle ge ett bättre resultat. Bestämning av LPK i 

leukocytbefriade blodkomponenter med Flödrescytometrimetod ger ett säkrare resultat än 

Nageotte Kammare. 

 

 

Omnämnande 

Ett stort tack till mina handledare Rut Norda och Yngve Bergqvist, samt till kursledare för all 

hjälp och lärorika råd. Tack till arbetskamrater på klinisk kemi i Falun för tålmodighet de 

hade med mina kontroller på flödescytometer och i mikroskop. Tack även till arbetskamrater 

på blodcentralen som hjälpt mig med olika delar i mitt arbete, och för den tiden jag fick från 

mina arbetsledare.  
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