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Transfusjonsmedisin forskning fremover 

 

Disposisjon/ Emner: 

• Optimalisert lagring av erytrocytter ved redusert oksidativ skade 
(Hemanext) og alternativer til erytrocyttkonsentrat? 

• Ftalat-fri plast i blodposer (EU regulativ) (DINCH o.l. systemer) 

• Genotyping for blodtype Ag av blodgiverkorps 

• Erytrocytter som «magic bullets» – terapeutisk verktøy 

• Alternative plater: kalde, frosne og frysetørkede  

• HLA-strippede plater til platerefraktære pasienter m/ HLA-antistoff:  
   fra HLA-forlikelige plater til «hylle»-plater  

• Plategel plaster og Platelysat 

• Navlesnors-blodbank «light»   

• Transfusjonsregister  

• Nærmere dechiffrering av årsak til allergiske transfusjonsreaksjoner  

• Transfusjonsmedisinsk grunnforskning – «Blodfabrikk» 

• Neopterin: Ny-gammel screening test for blodgivere som tar nye virus? –
Jmf COVID-19 og beredskap ift nye pandemier med nye agens 

• COVID-19 rekonvalescent plasma – beskyttende antistoffer. Også COVID-
19 rekonvalescent benmargsTX – overføring av T celle immunitet?  
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Optimalisert lagring av erytrocytter ved redusert oksidativ skade  

Ved norske sykehus hadde man i 2019 «Kloke valg» kampanje hvor et mål var å 
transfundere kun 1 erytrocytt konsentrat (Erykons.) om gangen og ikke 2. Men 
man risikerte da å gi en stor pasient et lite Erykons. og visa versa. Et annet 
problem er at siden lang eksposisjon av Ery for O2 gir oksidativ skade, vil et 1 
måneders gammel Erykons. ha potensielt mindre terapeutisk effekt enn et 
ferskt. Dette tar man i dag også høyde for ift spedbarn.  Prekliniske studier har 
vist at Ery lagring under hypoksi øker Ery kvaliteten (Spinella et al, 2007)(Fig. 1). 
Derfor vil fjerning av O2 fra Ery før lagring kan preservere Ery i mer fysiologisk 
tilstand og bedre klinisk resultat av blod transfusjoner. Dette kan testes ut på 
hematologiske pasienter som trenger mange transfusjoner, f.eks. pasienter 
med myelodystrofisk syndrom (MDS) hvor man kan måle transfusjonsbehovet 
ut fra Hgb og transfusjonshyppighet.  

Fig. 1 

 

 

 

Ref.: Effects of storage lesion associated with increased storage time and 
amount of red cell transfusions.   Spinella et al, Crit Care Med  2007 
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Hemanext (Fig. 2) er eksempel på et firma som har laget blodposer til dette 
formålet: 

Hemanext RBC Processing System 
 

LeukoReduced-RBCs in PAGGSM additive solution 

• LR-RBCs in oxygen reduction bag (ORB) processing bag 

• rapid diffusion of oxygen out of the blood, through a sterile, oxygen-
permeable membrane, and into iron-based oxygen sorbents. 

• blood is transferred again from the ORB into the Hemanext Storage Bag 
(HSB) 

 

…………………………….. 

Svaret på spørsmålet om finnes det alternative til erytrocyttkonsentrat?, er fortsatt nei 
(Panico et al 2011) (Tabell 1): 

 

Ref.: Panico et al. Am J Kidney Dis 2011;58:647-53 
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Ftalat-fri plast i blodposer (EU regulativ) (DINCH o.l. systemer) 

Ftalater – plastmyknere, f.eks. DEHP (di-etylhexyl phtalate) – finnes i mye medisinsk utstyr, 
f.eks blodposer. Der stabiliserer ftalater erytrocyttmembranen og kan slik påvirke 
funksjonen til lagrede erytrocytter. 

• Men ftalater er forbudt i leketøy og kosmetikk pga toksisitet. DEHP ftalat er hormon 
(østrogen) hermere som kan skade forplantningsevnen og gi forsterskader spesielt 
hos guttebarn. Det finnes alternative plastmykgjørere uten ftalatinnhold slik som 
DINCH o.l. systemer. DINCH-holdige blodposer har blitt testet ut bla ved BiO, men de 
ga for høy grad av hemolyse av erytrocyttkonsentrat og videre forsøk ble derfor 
stanset dengang. (DINCH: catalytic hydrogenation of the aromatic ring of diisononyl 
phthalate (DINP)) 
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Blodgruppe genotyping for screening av blodgiverkorps 

Hensikten er bedre matching av blodtransfusjoner, spesielt for pasienter med 
langt transfusjonsbehov slik som for de med MDS og hemoglobinopatier. Dette 
er en «High-throughput» metode som gir utvidet genotyping av blodgrupper 
sammenliknet med dagens serologiske typing av blodgivere. Slik genotypisk 
screening av blodgivere gir lett tilgjengelig tilleggsinformasjon. Det er viktig å 
understreke at man ikke skal utføre slik genotyping av pasienter. Blodgruppe 
genotyping for screening av blodgiverkorps kan nå gjøres i England (via dansk 
selskap til overkommelig pris (<100 NOK/prøve). Overlege Jens Kronborg, 
Blodbanken Innlandet sykehus, Lillehammer, har sendt 100 prøver derfra for 
genotyping i England, men støtte på regulatoriske problemer. Men i Danmark 
har man gjennomført genotyping (metode: 35 kompetitiv, allel-spesifikk PCR 
assay) av 1034 danske donorer.  Funn: man kunne predikere 5314 erytrocytt 
antigener og 6148 trombocytt antigener. Teknologien var også robust og kost-
effektiv (Krog et al, Transfusion 2019). 

…………………….. 

 

Anvendelse av erytrocytt membranen for biomedisinske applikasjoner 

Erytrocytt membranen kan prosesseres slik at den kan brukes til levering og 
målretting av terapeutiske midler og for å indusere immuntoleranse eller 
immunogenisitet (jmf. “magic bullets”) (Rossi et al, Front Physiol 2019). 

«Carrier erythrocytes for drugs»: 

A Phase 2 study of L-asparaginase encapsulated in erythrocytes in elderly 
patients with Philadelphia chromosome negative acute lymphoblastic 
leukemia: The GRASPALL/GRAALL-SA2-2008 study.  (Hunault-Berger, Am J 
Hematol 2015) 

-Man har vist at depletering av asparagin fra blod git drap av lymfoblaster som 
trenger denne aminosyren. Dette testes nå ut ved BiO (v/overlege Aurora 
Espinosa). 
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Det er også påvist at intra-erytrocytt infusjon av dexametasone gir reduserte 
nevrologiske symptomer hos ataxia teleangiektasi pasienter (Chessa et al, 
Orphanet J Rare Dis 2014). 

 

 

   

     

 

 

  

Strategies of RBC membrane processing to obtain the delivery and targeting of therapeutic agents and to induce 
immune tolerance or immunogenicity. Among the coupling modalities for binding of molecules to the RBC surface there 
are: the use of crosslinking agents for chemical coupling of ligands (a); the biotinylation to couple selected antibodies by 
an avidin bridge (b); the use of bispecific antibodies targeting antigens/ligands to the RBC specific protein target CR1 (c); 
the crosslinking of antibodies carrying a specific ligand to Complement Receptor 1 (CR1) (d); the use of scFv-based 
fusion constructs targeting GPA/band 3, RhCE, Ter-119, on the RBC surface (e); the electro-insertion of transmembrane 
proteins into the RBC membrane (f); the coupling of proteins using the GPI lipid anchor (g); the Sortase A-mediated 
tagging (“sortagging”) of molecules to genetically engineered membrane proteins, expressed upon ex vivo transfection 
of erythroid precursors with lentiviral vectors, followed by their differentiation into enucleated RBC (h); the 
clusterization of RBC membrane proteins for selective targeting (i); the non-covalent attachment of coated 
nanoparticles to the RBC surface (j); the lentivirus-driven co-expression of combinations of co-stimulatory molecules on 
engineered RBC (k).   (Rossi et al, Front Physiol 2019) 
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Alternative plater: kalde, frosne og frysetørkede 

i) Kald-lagrede plater (4°C): lagring 14 dgr før transfusjon til traumepasienter 
(Haukeland sh, upublisert). Slike plater skal ha optimalisert funksjon for 
blødningskontroll og gi mindre bakterie-vekst ved 4°C enn 22 °C, ifølge studien:  

«A randomized study comparing T-PAS + CSP stored for 18 days versus CSP 
stored for 3 days and RTP stored for 5 days. At Day 18 of storage, T-PAS + CSP 
maintained FDA pH standards and had aggregation responses comparable to 
Day 5 RTP, suggesting feasibility of this method of extended storage”. 
(Reddoch-Cardenas Transfus Apheres Sci 2019). 

ii) Kryopreserverte (frosne) plater: plater nedfryst i DMSO er gjort i Tsjekkia og 
Sverige. Aktiveres lettere in vitro. Hemostasen opprettholdes i dyreforsøk og 
frosne plater var trygge i bruk. 

…………….  

Tabell. Transfused platelet recovery and survival. Data reported as 
mean +/− standard deviation, n = 32. 

 Platelet recovery (%) Platelet survival (d) 

                      Fresh 63 +/− 9 8.6 +/− 1.1 

                      CPP 33 +/− 10 7.5 +/− 1.2 * 

                      P <.0001 <.0001 

                      % of fresh 52 +/− 12 89 +/− 15 

Det ble brukt autologe plater. *Funnet passer med godt klinisk resultat tidligere 
rapportert når liknende frosne plater ble brukt  (Slichter Transfus Med Rev 
2014;  Kelly & Dumont, Trans Apher Sci 2019)  

Ved frysing av utgåtte plater var det ikke reduksjon av in vitro kvalitet. Dette 
kan derfor gi maksimering av lagerkapasitet for plater (Johnson et al, 
Transfusion 2020) . 
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iii) Fryse-tørkede plater for hemostase har vært undersøkt siden 1950-tallet. 
Slike «trombosomer» har blitt brukt i kliniske studier hos pasienter med 
benmargssvikt (Klein, J Surg Res 2020), samt i tidligere grisestudier på 
leverskade (US Army og i Australia). 

 

 
Leverskade i gris, behandlet m/ Trombosom (Stasix). (Hawksworth et al, J 
Thromb Res 2009) 
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Nye terapier for prehospital behandling av blødning  (Klein, J Surg Res 2020) 

Therapy Mechanism of action Animal models Survival benefit? Pros Cons 

Gas insufflation10, 11, 12, 13 Tamponade Large—pigs Yes Excellent mortality/blood loss benefit Requires additional training and 
equipment for medics to carry 

Polyurethane foam (ResQFoam)14, 
15, 16, 17, 18 Tamponade Large—pigs, human cadavers∗ Yes Excellent mortality benefit Requires additional training and 

equipment for medics to carry 

Freeze-dried platelets21, 22, 23, 24, 
25 Replaces platelets Large—pigs, monkeys Conflicting—some studies showed 

benefit, whereas others did not Easy to administer Thrombi seen in some studies 

PEG nanospheres26, 27, 28 Binds to activated platelets Small—mice, rats Yes Easy to administer Narrow safety profile 

PEI
30 Causes platelet aggregation Small—rats Not assessed—decreased bleeding 

time Easy to administer Narrow safety profile 

SynthoPlate31, 32, 33, 34 Binds and causes platelet activation Small—mice Yes Easy to administer More research needed 

TF-targeted nanofibers
35 Localizes to site of TF expression Small—rats Not assessed—decreased blood loss Easy to administer More research needed 

PolySTAT
36 Stabilizes fibrin clot Small—rats Yes Easy to administer Kidney retention, more research 

needed 

ALM37, 38, 39 Corrects early coagulopathy, 
antifibrinolytic Small—rats Yes Excellent mortality benefit Bolus and drip needed 
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Plater til platerefraktære pasienter pga HLA-antistoff 

Svært mye av vaktarbeidet på en større blodbank med nasjonalt ansvar, som 
BiO, går med til å fremskaffe HLA-forlikelige platekonsentrater til 
platerefraktære pasienter pga HLA-antistoff. Behovet er også økende pga 
aggressiv behandling av pasienter med hematologisk cancer. Disse pasientene 
er typisk multi-para kvinner med AML som behandles med flere 
kjemoterapikurer og benmargs TX ved hematologisk avdeling. I 
verdenslitteraturen er det siden 1990-tallet beskrevet ca 30 slike transfusjoner 
med vekslende resultat (ref).  Ved Karolinska Institutet tok Prof Petter Höglund 
opp igjen dette arbeidet og forbedret metoden (Meinke et al Transfusion 
2016). Ved OUS har vi arbeidet videre og implementert metoden her da 
hensikten er å kunne spare arbeid og ressurser ved å gå fra bruk av HLA-
forlikelige plater for slike platerefraktære pasienter til tilfeldige plater vha. HLA 
kl I antigen stripping (syre- og kulde-beh. av BC plater) (Mirlashari et al 
Transfusion submitted 2020) .  

Det planlegges klinisk forsøk ved hematologisk avd, OUS, hvor tilfeldig aferese 
platekonsentrat HLA strippes og gis til pasienter med HLA-As som allerede har 
respondert på HLA-forlikelige plater. Man vil da kunne sammenlikne stigning i 
platetall hos samme pasient mellom behandling med HLA-forlikelige plater og 
tilfeldige HLA-depleterte plater. Nedenfor beskrives dette arbeidet i mer detalj. 

 

Struktur for HLA klasse I molekylene 
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Surt miljø nedbryter bindingen mellom den tunge kjeden (alfa), beta2- 
microglobulin og antigen peptid bindingssetet.  Resultatet er at antigen 
peptidet og beta 2-microglobulin løsrives fra cellen og slippes ut i det 
omgivende medium, mens den tunge kjeden forblir i membranen, men er nå 
denaturert. 

Reduksjon av HLA klasse I molekyler og β2-microglobulin, flowcytometri 

 

Effekten av syrebehandling på overflate-ekspresjon av HLA- klasse I og β2-
microglobulin, mean ±SD, n=6. 

Trombocytt-aktivering 
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Platelets in Thrombotic and Non-Thrombotic Disorders pp 589-617. Carubbi C. 
et al., 2017 

Trombocytt-aktivering av BC-TRC (flowcytometri): Analyse av spontan 
aktivering (PBS) og rest-TRC aktiverings potentiale (CD62P ekspresjon) etter 
TRAP stimulering viste ingen signifikante forskjeller mellom syre-behandlede 
TRC og kontroller, analysert i parallell 1 og 2 dager etter syrebehandling. Men 
rest-aktiveringspotentialet var signifikant nedsatt i syrebehandlede TRC på dag 
5 sammenliknet med kontrollene. 

 

Trombelastografi (TEG) analyse   

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5zZusnPXhAhXkxaYKHWxxAdIQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://teg.haemonetics.com/en/teg-5000-thrombelastograph%26psig%3DAOvVaw0T1fMURoJAwNPeUGDvWVmd%26ust%3D1556624378923719&psig=AOvVaw0T1fMURoJAwNPeUGDvWVmd&ust=1556624378923719
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Effekten av syrebehandling på ulike TEG parametre på dag 1 og dag 5. Signifikans ved t-test, 
*p ≤ 0.05  

Konklusjon: Den funksjonelle test Thrombelastography (TEG), viser at HLA-klasse I strippete TRC er 
minst like effektive som kontroll-TRC på dag 1 i å initiere og stabilisere koagulasjon (Mirlashari et al 
2020). 

 

Trombocytt-forlik: 

Man har undersøkt kraftig HLA-immuniserte, refraktære pasienters reaksjon på 
ulike TRC konsentrater, samme konsentrat, ubehandlet og syre-behandlede. 

Pasientens plasma ble inkubert med trombocytter, overskytende plasma vaskes 
vekk. Inkuberes på nytt med PE-konjugert sekundært antistoff, MFI avleses vha 
flowcytometri. Her var det viktig med aferese-konsentrater av blodtype O, da 
alle pasienter uansett blodtype kan settes opp i forlik mot O givere. De fleste O 
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aferese givere er HLA typet, så man kunne ved analyse av TRC forlik, med en 
gang avlese differansen i fluorescens intensitet mot ubehandlet og 
syrebehandlet TRC konsentrat fra samme giver 

 

 

Trombocytt-forlik målt med flowcytometri: 

 
Pasienten MEP har ca 50 ulike HLA-antistoffer, her er notert de som vil kunne reagere med TRC 
konsentratet F1 med HLA typen A2, A24 / B62, B44: 

-se kolonne for reaksjon mot F1 UBEHANDLET = MFI (median fluorescens intensitet) = 131 

-se kolonne for reaksjon mot F1 SYREBEHANDLET = MFI   -----»-----            = 27  (som negativ kontroll) 

Pasienten MEPs reaksjon mot konsentratet F2 med HLA typen A2 / B7, B57: 

-se kolonne for reaksjon mot F2 UBEHANDLET = MFI =96 

-se kolonne for reaksjon mot F2 SYREBEHANDLET = MFI 31 

Pasienten MEPs reaksjon mot konsentratet F3 med delvis HLA type A9, A32/ B62, B44 (1 av 5 givere + 
4 med ukjent HLA type):    -se kolonne for reaksjon mot F3 UBEHANDLET = MFI 47  

-se kolonne for reaksjon mot F3 SYREBEHANDLET = MFI = 19 
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Plategel plaster for vanskelige sår 

Eksempler på vanskelige sår er sår på diabetes føtter, deklive sår, calcifylaksi 
sår hos kroniske nyrepasienter. De utgjør alvorlig klinisk og økonomisk problem 
for pasienter, klinikere og helsemyndigheter. Behandlingen i dag er til høy 
kostnd og inkluderer hyberbar O2 (trykktank) og vakuum-pumpe-behandling. 

Plate-deriverte vekstfaktorer stimulerer vevsreparasjon og øker migrasjon av 
keratinocytter for hudreparasjon (Piccin et al, 2017). Derfor er 
blodplatekonsentrater, enten autologe eller allogene fra blodgivere i form av 
platerikt plasma til injeksjon eller plategel på hudsår, mye brukt i regenerativ 
medisin for å øke sårtilheling.  

Plategel plaster kan lages av laget av (nesten) utgåtte platekonsentrater eller av 
overskudd BC.  Nedenfor er en metode for produksjon av plategel plaster. 

 

 

Platelysat fra utgåtte plater eller overskudds buffy coat 



16 
 

Platelysat eller platerelesat (veksfaktorer høstet etter maks aktivering av 
plater) fra utgåtte plater til (stam)celle dyrkning brukes i Ulm, Tyskland. 
Autologe produkter har vært brukt til behandling ved lokal injeksjon for 
bruskskader, sårtilheling etc. Dette er kontroversielt, men bør kanskje studeres.  

Enklere er trolig fremstilling av ferske platekonsentrat fra overskudds BC, f.eks. 
fra blodtype B og AB givere og bruk av dette til plategel plaster. Evt. kan 
overskuddsplater fra en trombaferese brukes. Erfaring fra BiO, 
komponentseksjonen, er at plategelene fra ferske plater er mer robuste og 
elastiske, dvs. tåler «jeans-testen» bedre, og derfor mer anvendelige enn 
plategeler fra utgåtte platekonsentrater. 

 

Mini-plastposer med «zipper» til åpning av posen, her på venstre side hvor 
gelen tas ut. 
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Bildet fra Dr. Paolo Rebulla 

 

Navlesnors-blodbank «light» 

Allogen stamcelle-vekstfaktor-holdig lysat eller gel for vevs-regenerasjon og 
kroniske sår kan lages av navlesnors blod (Rebulla et al, Blood Transfus 2016; 
Semenic, Acta Clin Croat 2018). Slikt navlesnorsprodukt kan brukes for 
analfistler (Bisceglia et al, Regen Med 2020), for stråleskade, calcifylaksi sår hos 
nyrepasienter, bedret resultat av plastikk-kirurgi etter kreftbehandling, 
epidermolysis bullosa mm. i kombinasjon med annen behandling (Sindici et al, 
Photoderm Photoimmunol Photomed 2017). 

Navlesnors fullblod i lavt volum (100 ml/navlesnor) kan muligens brukes til 
prenatale og neonatale. Hos prenatale kan transfusjon med adult blod gi 
retinopati (Bianchi M, Papacci P, Valentini CG, Barbagallo O, Vento G, Teofili L. Umbilical 
cord blood as a source for red-blood-cell transfusion in neonatology: a systematic 
review. Vox Sang. 2018;113(8):713-725. doi:10.1111/vox.12720) 
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Norsk Transfusjonsregister? 

Transfusjonsregister finnes I Danmark og Sverige, men ikke i Norge! 

ScanDat 

I 2002 ble anonymt bi-nasjonalt register dannet i Sverige og Danmark. I 2012 
ble registeret utvidet med koplingsnøkkel for registerstudier. Slik ble ScanDat2 
koplet til dødsårsaks-, kreft- og pasientregister med nasjonale tall for 50 år 
bakover(Edgren, Transfusion 2015). Vha ScanDat har man undersøkt helserisiko 
hos donorer, helsefølger av bloddonasjon f.eks smitteoverføring, 
forbruksmønstere, helse-økonomiske vurderinger av blodbankdrift mm.  

Hensikten med opprettelse av et Norsk Transfusjonsregister er følgende: i) 
Undersøkelse av kort- og langtids helseeffekter av bloddonasjon og 
blodtransfusjon, ii) Patient Blood Managment, sikkerhet og kvalitet på 
blodoverføringer, iii) Fortløpende indikatorer til kliniske avdelinger på utvikling 
av produktforbruk over tid, iv) Langtidsoppfølging og risikovurdering, og v) 
Sikring av rett produkt til rett pasient til rett tid. 

Dette er kompatibelt med Scandat som har følgende oppbygning:  

  

        Forkortelser: Pas ID (PID), Donor ID (DID), Blodbank ID (BID) 
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Et Norsk transfusjonsregister vil – ved koblingsnøkkel og etter søknad – kunne 
benyttes til koblingsstudier mot Norsk pasientregister (diagnosegrupper, 
utskrivningsdato, mortalitet), Kreftregister og Dødsårsaksregister.  Man vil 
kunne gjøre retrospektive studier, prospektive studier ved innføring av nye 
blodprodukter, rutiner etc, og ha en fortløpende QC av transfusjonstjenesten. 

Overlege Jens Kronborg, Lillehammer, har ledet utvikling av en app som har 
mange av elementene ovenfor, men som er mer anvendelig og kanskje 
videreutvikles til et nytt norsk transfusjonsregister. 

 

Transfusjonsmedisinsk grunnforskning   

Man har tidligere arbeidet for opprettelse av «Blodfabrikk» i form av generering 
av universal O erytrocytter fra A og B erytrocytter (Garratty ,Vox Sang 2008). 
Prof Martin M Olsson, Lund, har vært sentral i dette arbeidet: “Enzymatic 
conversion of groups A, B and AB RBCs with novel enzymes resulting in ECO 
RBCs typing as O can now be achieved” (Olsson ML, Br J Haematol 2008). Dette 
var svært kostnadskrevende og finanskrisen i 2008 satte en midlertidig stopper 
for slike prosjekter.         

Man har også undersøkt muligheten for generering av erytrocytter fra 
pluripotente stamceller for bruk til transfusjon (Mountford, Regen Med 2010). 
Videre er det arbeidet med generering av O Rh- erytrocytter fra CD34+ 
hematopoietiske stamceller fra benmarg eller navlesnorsblod, eller fra 
induserte pluripotente stamceller(iPSC) – reprogrammering av differensierte 
celler. Forskning på generering blodceller fra humane embryonale stamceller 
fra abortmateriale foregår i utlandet, men er forbudt i Norge. 

Man har forsøkt å gjøre storproduksjon av megakaryocytter vha proliferasjon 
av humane hematopoietiske stamceller HSC (Kaur, K Mirlashari R et al, Stem 
Cell Res 2013) eller fra induserte pluripotente stamceller (Nakamura Cell Stem 
Cell 2014: Expandable megakaryocyte cell lines enable clinically applicable 
generation of platelets from human induced pluripotent stem cells). 

 

Dechiffrere årsak til allergiske transfusjonsreaksjoner  
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Dette er en gammel problemstilling (Savage, Transfusion 2013: Scratching the 
surface of allergic transfusion reactions). Det er kjent at plater bærer 
funksjonelle reseptorer (FcεRI og II) for Fc del av IgE og at aktiverte plater kan 
være ansvarlige for anafylaktiske transfusjons reaksjoner (Kasperska-Zajac, J 
Investig Allergol Clin Immunol 2006).  Plater kan tenkes også å være involvert i 
TRALI da allergen induserer også migrasjon av plater til lungevev i allergisk 
astma (Pitchford, AM J Repir Crit Care Med 2008). 

Ny screening-test for blodgivere? 

Krav til en slik test er at den er generell, uspesifikk, rask, og tar nye 
infeksjonsagens slik som COVID-19. Neopterin er indikator for aktivering av 
cellulært immunforsvar og måling av denne substansen kan være en slik 
gammel screening-test som kan gjenopplives. Neopterin har vidstrakt bruk som 
klinisk markør for immun-aktivering for en rekke tilstander (Gieseg, 
Antioxidants 2018). Neopterin er oksydasjons-produkt av 7,8-dihydroneopterin 
og en kraftig antioksidant som skilles ut fra IFNγ- aktiverte monocytter og 
makrofager. 7,8-dihydroneopterin beskytter disse cellene fra oksidanter vha en 
scavenging reaksjon.  

 
  GTP: guanosin-tri-phosphate 
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Neopterin er tidligere brukt som screening test for infeksiøse agens ved 
blodbanker i Østerrike, men erstatter ikke NAT testing for HIV, HBV og HCV 
(Nübling, Transfusion 2006). En slik test oppdager akutt fase av infeksjoner  
(Nübling, Transfusion 2006) og burde inngå som test for blodgivning 
(Mayersbach, Clin Chem Lab Med 2010).      
   

Neopterin er kan populært kalles CRP for virus infeksjoner og er sammenliknet 
nedenfor også med procalcitonin som nylig er innført som ny biokjemisk rutine 
prøve ved OUS.  

 

Figurene viser friske kontroller til venstre og pasienter med bakterielle (i blått) og 
virale (i rødt) nedre luftveisinfeksjoner (NLI). 

        

 

«Supercooler» - forlenget lagring av underkjølt blod? 

Det har vært interessant å forsøke å forlenget og forenkle lagring av 
erytrocyttkonsentrat uten glycerol, DMSO etc. Slik lagring av leukocytter for 
immunfenotyping ville også forenklet logisistikken i rutinen. Man kunne også 
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tenke seg at det kunne brukes til lagring av høstede hematopoietiske 
stamceller (HSC). 

Vi har tidligere gjort slike forsøk ved BiO med Magiquoal Supersooler, Mebix 
Inc, Japan, hvor underkjøling ( -7°C) av væsker uten frysing oppnås vha et 
magnetisk felt. 

   

Sammenliknet med lagring i kjøleskap, ga supercooleren mindre preservasjon 
av intracellulært K+, men forbedret preservasjon av intracellulær glukose, 
laktat, pH og Cl- i SAGMAN erytrocytter. Men supercolling ga mindre viabilitet 
av HSC og plater som mistet sin funksjon. Derimot så bibeholdt modne 
leukocytter sin viabilitet. (Hetland et al, abstrakt ISBT … møte, …).  Man kunne 
derfor undersøke videre mulighet for bruk av underkjøling for lagring av 
erytrocyttkonsentrat og modne leukocytter. 

 

 

COVID-19 konvalescent plasma fra givere som har gjennomgått COVID-19 
infeksjon. 

Slikt plasma høstes nå (August 2020) fortløpende ved de fleste blodbanker i 
Norge og innhold av nøytraliserende anti-COVID-19 antistoffer undersøkes. 
Både fra utland og Haugesund v/ Thor Hervig er det rapportert god klinisk 
effekt etter transfusjon av konvalescent plasma til COVID-19 syke ( ref). 

Immunsystemet har som kjent ikke bare en humoral arm med antistoff 
responser, men også en cellulær arm med T celleimmunitet i form av cytoksiske 
T celler som angriper virusinfiserte celler og T hukommelses celler som lever 
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lenge i kroppen. Slik T celleimmunitet etter COVID-19 infeksjon undersøkes nå 
ved Immunologisk institutt, UiO, v/ prof Ludvig Munthe, og andre steder. 
Måling av T celleimmunitet og ikke bare antistoffer i plasma kan være viktig for 
å bestemme flokkimmuniteten i en befolkning. Til nå har fokus for dette kun 
vært anti-COVID-19 antistoff målinger. Man kunne tenke seg at også benmarg 
fra COVID-19 rekonvalescenter som er benmargsgivere kunne anvendes til 
COVID-19 syke hvis man ikke kom i mål med transfusjon av konvalescent 
plasma. 

 

KONKLUSJON 

• Ny type blodposer som reduserer oksidativ lagrings skade av erytrocytter   

• og Ftalat (plasmykgjørere) -frie blodposer skal prøves ut  

• Genotyping for blodtype Ag av blodgiverkorps er mulig, men regulativt 
vanskelig pga forsendelse til utlandet (England) 

• Erytrocytter kan anvendes som terapeutisk verktøy 

• Alternative plater: kalde, frosne og frysetørkede for beh. av blødning 

• HLA-strippede tilfeldige plater – alternativ til HLA-forlikelige plater for 
pasienter som er platerefraktære pga HLA-antistoffer  

• Plategel plaster fra overskudds BC, kan brukes til bedret heling av 
diabetes sår o.l.  

• Platelysat fra utgåtte plater kan brukes til celledyrkning  

• Navlesnors-blodbank «light»: plategel også fra stamcc m/ vekstfaktorer   

• Transfusjonsregister: nyttig for retro-og prospektive studier og 
fortløpende QC av transfusjonstjenesten 

• Kan blodplater være årsak til allergiske transfusjonsreaksjoner?  

• Brave new world: «Blodfabrikk» for universelle O erytrocytter og 
masseproduksjon av plater 

• Gammelt nytt I: Neopterin screening test for nye virale agens? 
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• Gammelt nytt II: Supercooler for enkel lagring av erytrocytter og 
leukocytter? 

• COVID-19 undersøkelse av beskyttende antistoffer i konvalescent plasma 
og T celleimmunitet pågår. Konvalescent plasma transfusjon har 
terapeutisk effekt hos COVID-19 syke. Mulig også med konvalescent 
benmargs TX til COVID-19 syke som ikke responderer på plasma? 
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