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MacoSpin
- en centrifug, två studier

Eller: det var en gång en väldigt busig centrifug, 
som trots allt gav riktigt fina resultat!
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A long time ago in a galaxy far, far away…

• Hade Blodkomponentenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset 
följande förutsättningar: 

− Mer än 80 000 påsar helblod skulle tappas varje år från 3 fasta 
blodcentraler och 5 mobila enheter

− Inget helblod fick ligga kvar över natt, utan all plasma och 
erytrocytkoncentrat skulle produceras under tappningsdagen

För att det tighta tidsschemat skulle gå ihop, hade Bloddonation 
egna chaufförer som transporterade blodet till produktionslokalerna 
i Huddinge, samt mycket kompetent produktionspersonal. 

− Det fanns egentligen bara ett problem: 
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Centrifugerna var gamla och hade sett bättre dagar.  



• Vi hade ett desperat behov av nya centrifuger. 

• Macospin, MacoPharma, hade just kommit ut på marknaden. Vi 
beslöt oss för att utvärdera den, och titta på:

− Erytrocyternas kvalitet jämfört med den befintliga centrifugen 
Sorvall RC12BP på likvärdiga centrifugeringsprogram 

− Erytrocyternas kvalitet från MacoSpin vid ett g-tal nära maximal 
centrifugkapacitet
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Bakgrund



Evaluation of RBC quality 
from whole blood processed 
on the novel blood 
centrifuge MacoSpin
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Studie 1: MacoSpin vs. Sorvall

Linda Larsson1,2, Micael Kaarlenkaski1, Stella 
Larsson 1,3, and Hanna-Stina Ahlzén1
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Karolinska Institutet, 3Department of Laboratory 
Medicine, Karolinska Institutet



• Är kvaliteten på erytrocyter från helblod som 

centrifugerats i MacoSpin jämförbar med 

kvaliteten från vår befintliga centrifug Sorvall

RC12BP?

• Är kvaliteten likvärdig mellan erytrocyter från 

helblod som centrifugerats på MacoSpin vid 

vårt ordinarie g-tal (3130 x g) jämfört med 

riktigt högt g-tal (4900 x g)? 
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Frågeställning
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Metod

Utgångsmaterial

12 st helblod (450 mL ± 10% helblod + 63 mL CPD, NPT6280LE (MacoPharma))
valdes slumpmässigt ut för varje centrifugeringscykel.

Centrifugeringsparametrar

Produktion av erytrocytkoncentrat

• Separation i MacoPress Smart Revo (MacoPharma)
• 100 mL SAG-M 
• Leukocytfiltrering
• 4°C blodkyl inom 8 h från tappning

Sorvall (S) MacoSpin, Regular speed (MR) MacoSpin, High speed (MH) 

2988 x g, 10 min 3130 x g, 11 min (motsv. Sorvall) 4900 x g, 11 min 

Macospin vs. Sorvall
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Metod, fortsättning

Analyser

• 10 st e-konc från varje centrifugeringscykel provtogs:

• Dag 1, 8, 15, 22, 29, 36 och 43:

− Hb, EVF, hemolys, glukos, laktat, pH, K+extracell och ATP
− 2,3-DPG (dag 1, 8, 15)
− Leukocyter (dag 1) 

• Dag 43:

− Bakteriekontroll

Macospin vs. Sorvall
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Resultat
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Hb och EVF

• Ingen signifikant skillnad mellan de tre serierna (S, MR och MH)

Hemolys

• Högre för MacoSpin High speed 
(jmf med Sorvall och MacoSpin
Regular Speed) t.o.m. dag 22 

• Ingen signifikant skillnad fr.o.m dag 29
• Lägre än hälften av tillåtet värde

(0,8%) vid förvaringstidens slut

Macospin vs. Sorvall

Resultat
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Glukos, K+

• Ingen signifikant skillnad mellan de tre serierna (S, MR och MH)

Laktat

• Liten men signifikant högre nivå
för S (jmf med MH) från dag 29 
till förvaringstidens slut. 

Macospin vs. Sorvall

Resultat
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ATP

• Ingen signifikant skillnad
mellan de tre serierna
(S, MR och MH)

2,3-DPG

• MH sjönk signifikant
snabbare jämfört med MR 
från dag 8.

Macospin vs. Sorvall

Resultat
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Slutsats

Gött! Det funkar! 
Vi köper nya centrifuger! 



• Hur kunde vi utnyttja MacoSpin för att effektivisera vår process? 

• För att hinna med att ta hand om 80 000 helblod per år, inom 8 
timmar från tappning, behöver vi enkla, snabba och 
standardiserade processer!

• En produktionslinje:

� En produktionssite

� Ett blodpåssystem

� Ett centrifugeringsprogram

� En typ av press

� Ett pressprogram
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Bakgrun
d
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Studie 2 -
Autobalansering

Centrifuge auto-balancing 
feature increases production 
efficiency while maintaining 
blood component quality
Hanna-Stina Ahlzén1, Micael Kaarlenkaski1, Stella 
Larsson 1,3, and Linda Larsson 1,2

1Department of Clinical Immunology and Transfusion 
Medicine, Karolinska University Hospital
2Division of Transplantation Surgery, CLINTEC, 
Karolinska Institutet, 3Department of Laboratory 
Medicine, Karolinska Institutet



• Är separation av helblod till erytrocytkoncentrat, plasma och 

buffy coat lika effektiv om man har upp till 50 grams obalans 

mellan centrifugkopparna i ett par, jämfört med traditionellt 

balanserade centrifugkoppar? 
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Frågeställning
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Metod

Utgångsmaterial

12 st helblod (450 mL ± 10% helblod + 63 mL CPD, 
NPT6280LE (MacoPharma)) valdes slumpmässigt ut
för varje centrifugcykel (5 st centrifuger, 2 cykler/centrifug).

Centrifugeringsparametrar
• En balanserad (0,5 g) och en obalanserad

(26-51 g skillnad) kördes per centrifug. 
• Alla centrifugcykler (CC) kördes på 3130 x g i 11 min.

Produktion

• Separation i MacoPress Smart Revo (MacoPharma) 
till erytrocytkoncentrat (100 mL SAG-M), plasma och
buffy coat.

A

B

= + 26-51 g
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Metod, fortsättning

Analys

• Erytrocytkoncentrat

− Volym

• Plasma

− Volym

− TPK

• Buffy coat

− Volym (total)

− TPK

− EVF

− Volym (plasma)

− Volym (celler)

− Beräkning av anrikning av
trombocyter (TPK i bc/givarens TPK)
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Resultat
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• Centrifug 3, obalanserad centrifugeringscykel: 

− statistiskt signifikant lägre TPK i buffy coaten
− statistiskt signifikant lägre trombocytanrikning

• Dock ingen sammantagen signifikant skillnad för obalanserade
centrifugeringscykler

• Troligtvis har någonting hänt under denna specifika centrifugeringscykel.

Resultat
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Resultat
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• Centrifug 5, obalanserad centrifugeringscykel:  

− statistiskt signifikant högre plasmavolym
− statistiskt signifikant lägre volym för erytrocytkoncentraten
− ingen påverkan på TPK i buffy coaten

• Signifikant högre plasmavolym för obalanserade cykler även sammantaget

• Skulle eventuellt kunna indikera bättre separation vid obalans än vid balans

Resultat
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Resultat
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Slutsats
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Läs mer!  
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Frågor på det?
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Tack för er uppmärksamhet!

Foto: Thomas Bertheau, ConroyMedical AB


