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Sammanfattning 

Humana trombocytantigen (Human Platelet Antigens, HPA) är genetiska polymorfismer som uttrycks 
på trombocyters membranglykoproteiner. Om icke-kompatibla trombocytantigen införs i 
blodcirkulationen kan alloimmunisering uppstå där antikroppar produceras mot främmande antigen, 
det kan därför vara av betydelse att registrera blodgivares antigen. Studiens syfte var att utvärdera 
prevalensen av HPA1a-negativa blodgivare i Jönköpings- och Östergötlands län med hjälp av 
flödescytometrisk fenotypning. Studien inkluderade totalt 300 blodgivare, varav 150 från Jönköpings 
län och 150 från Östergötlands län. Fluorokrommärkta antikroppar riktade mot CD42a och CD61 
användes för att detektera HPA1a-negativitet med flödescytometrisk metod. I Jönköpings län 
detekterades fyra (2,7 %) HPA1a-negativa blodgivare och i Östergötlands län detekterades sex (4,0 %) 
HPA1a-negativa blodgivare. Statistisk analys visade ingen signifikant skillnad mellan antal HPA1a-
negativa blodgivare i de undersökta länen. Länens prevalens av HPA1a-negativitet motsvarade den 
genomsnittliga prevalensen i Sverige och nya HPA1a-negativa blodgivare har registrerats vilket är en 
viktig tillgång då patienter är i behov av trombocytkoncentrat. Då studien begränsades av dess ringa 
storlek samt att kvinnor exkluderats bör vidare studier med större populationer och fler län i Sverige 
utföras. 
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Summary 

The prevalence of HPA1a-negative blood donors in Jönköping and 
Östergötland County with flow cytometric phenotyping 
 
Human platelet antigens (HPA) are genetic polymorphisms expressed on platelet membrane 
glycoproteins. If non-compatible platelet antigens are introduced into the blood circulation 
alloimmunization can occur where antibodies targeting foreign antigens are produced, due to this it can 
be of importance to register blood donor antigens. The aim of the study was to evaluate the prevalence 
of HPA1a-negative blood donors in Jönköping and Östergötland County using flow cytometric 
phenotyping. The study included a total of 300 blood donors, whereof 150 each from Jönköping County 
and Östergötland County. Using a flow cytometric method, fluorochrome labelled antibodies targeting 
CD42a and CD61 were applied to detect HPA1a-negativity. In Jönköping County, four (2,7 %) HPA1a-
negative blood donors were detected, and in Östergötland County six (4,0 %) HPA1a-negative blood 
donors were detected. Statistical analysis showed no significant difference between the number of 
HPA1a-negative blood donors in the counties studied. The counties’ prevalence of HPA1a-negativity 
corresponded to the average prevalence in Sweden. New HPA1a-negative blood donors have been 
registered and are an important asset for patients in need of platelet concentrates. Since the study was 
limited by its small size and the exclusion of women, studies with larger populations and more counties 
in Sweden should be implemented.  
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Bakgrund 

Blodtransfusioner utgör en viktig roll inom vården och räddar många liv, dock kan transfusion av 
trombocyter medföra en risk för komplikationer och en allvarlig sådan kan vara antikroppsbildning mot 
trombocytantigenet HPA1a. Om icke-kompatibla trombocytantigen införs i blodcirkulationen kan 
alloimmunisering uppstå där antikroppar produceras mot främmande antigen. Att detektera och 
registrera blodgivare med avsaknad av HPA1a är av betydelse då en alloimmuniserad patient behöver 
en trombocyttransfusion. Registrerade blodgivare innebär även en ekonomisk fördel då inköp av 
HPA1a-negativa trombocytkoncentrat kan undvikas samt att koncentrat kan säljas till län utan 
blodgivare med registrerad HPA1a-negativitet. Vid hög prevalens av individer som saknar 
trombocytantigenet kan det även vara fördelaktigt att införa en screening för gravida kvinnor då de löper 
risk för att bilda antikroppar. Länssjukhuset Ryhov i Jönköping vill efter ett tidigare examensarbete 
undersöka prevalensen av HPA1a-negativa blodgivare i Jönköpings län jämfört med Östergötlands. 
 

Trombocytrelaterade sjukdomar 

Trombocytopeni är en av de vanligaste hematologiska sjukdomarna och karakteriseras av ett onormalt 
lågt trombocytantal, vanligen under 150x109/L. Orsaken bakom tillståndet härrör från otillräcklig 
produktion i benmärgen, ökad destruktion eller splenomegali och symtom kan variera från inga alls till 
livshotande blödningar. Vid stor brist av trombocyter kan det finnas behov av transfusion som kan ge 
efterföljande komplikationer med alloimmunisering (1). Vid en alloimmunisering producerar patienten 
antikroppar mot främmande antigen som införts i cirkulationen genom transfusion, transplantation 
eller graviditet. När en alloantikropp förstör antigen-positiva trombocyter kan trombocytopeni uppstå 
hos transfusionsmottagaren eller fostret (2). Två av de vanligaste komplikationerna vid 
alloimmunisering är post-transfusion purpura och neonatal alloimmun trombocytopeni (3).  
 
Post-transfusion purpura (PTP) är en sällsynt komplikation till följd av transfusion som yttrar sig som 
svår trombocytopeni där blödningar ofta kan tillkomma. Det kan uppstå när en patient som sedan 
tidigare blivit sensibiliserad mot HPA genom graviditet eller transfusion åter exponeras för antigenet 
via en transfusion. Det sker då en återaktivering av immunsystemet som leder till destruktion av både 
de transfunderade och de autologa trombocyterna, det är dock inte helt klarlagt hur mekanismen bakom 
alloantikroppar och autolog trombocytdestruktion ter sig. Det vanligaste förekommande 
trombocytantigenet vid PTP är HPA1a som står för cirka 60 % av fallen. Diagnos ställs genom påvisande 
av antikroppar mot HPA i patientens plasma samt avsaknad av antigenet på patientens egna 
trombocyter. Hos patienter med PTP återgår vanligen trombocyterna till ett normalt antal inom två 
veckor, dock har en mortalitet på upp till 13 % i samband med intrakraniell blödning rapporterats. 
Patienter med en dokumenterad historia av PTP bör om möjligt erhålla HPA-negativt blod vid framtida 
transfusioner (2). 
 
Neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT) är ett ovanligt tillstånd som orsakas av att modern bildat 
alloantikroppar mot HPA. Moderns immunsystem börjar producera alloantikroppar när det kommer i 
kontakt med fostrets trombocytantigen som mamman saknar, vilket beror på en fetomaternell blödning 
som kan uppstå vid förlossning eller missfall på grund av ett läckage av trombocyter till moderns 
cirkulation. Alloantikroppar inducerar vanligtvis inte trombocytopeni hos modern men gör det hos 
fostret. Över 80 % av NAIT-fallen beror på HPA1a inkompatibilitet mellan modern och fostret. Ett foster 
eller nyfödd med trombocytopeni riskerar att drabbas av intrakraniell blödning vilket kan leda till 
livslånga funktionshinder eller dödsfall. Tillståndet kan uppträda under den första graviditeten men 
eftersom det ej finns screeningprogram att tillgå diagnostiseras NAIT för närvarande efter födseln. 
Många fall blir dock inte korrekt diagnostiserade eller behandlade och det är därför viktigt att identifiera 
de graviditeter som riskerar neonatal trombocytopeni orsakad av alloimmunisering, det vill säga HPA1a-
negativa mödrar. Trombocytopeni hos foster kan även uppstå då modern har autoantikroppar som kan 
produceras vid de autoimmuna sjukdomarna idiopatisk trombocytopen purpura (ITP) eller systemisk 
lupus erythematosus (SLE) vilka kan binda till både moderns och fostrets trombocyter. Vid idiopatisk 
trombocytopen purpura kan dock även alloantikroppar mot trombocytantigen produceras av modern 
(4).  
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Trombocytantigen HPA1a  

Trombocytens primära funktion är att reglera hemostas och trombos. Vid en vaskulär skada aktiveras 
trombocyten i blodet och en adhesion till den exponerade extracellulära matrisen sker för att vidare 
bilda en trombocytplugg som täpper igen skadan temporärt. Därefter sker en slutlig bildning av en 
stärkande tromb som lagar skadan (5).  
 
Humana trombocytantigen (Human Platelet Antigens, HPA) är genetiska polymorfismer som uttrycks 
på trombocyters membranglykoproteiner. Polymorfismerna genererar epitoper som känns igen av T- 
och B-celler och spelar därmed en viktig roll vid immunsystemets antikroppsproduktion (6). HPA är 
arrangerade i numeriska grupper och hittills har 33 olika HPA-antigen identifierats på sex olika 
trombocytglykoprotein-komplex. Tolv av dessa antigener är grupperade i sex bialleliska grupper (HPA-
1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5 och HPA-15) där de är ordnade i allelerna a och b, där a är den mest 
frekventa och dominanta allelen. Glykoprotein IX finns på ytan av humana trombocyter och HPA1-
epitopen är belägen på glykoprotein IIIa och med hjälp av antikroppar riktade mot dessa kan 
trombocyter och HPA1a urskiljas (7, 8). Hos kaukasisk befolkning är den genotypiska frekvensen för 
HPA1 72 % a/a, 26 % a/b och 2 % b/b. HPA1b fenotypen är lågfrekvent i befolkningen och individer med 
HPA1b/b trombocyter är alltså de som kan utveckla HPA1a-antikroppar. Hos afrikansk och asiatisk 
befolkning är HPA1a-negativitet dock väldigt ovanligt och det förekommer alltså främst i kaukasisk 
befolkning (8). För detektion av HPA1a kan flödescytometrisk analys utföras (7).  
 

Analys av HPA1a 

Flödescytometri är en metod som mäter enskilda celler som passerar en och en genom en kanal där de 
belyses av laserstrålar i olika våglängder (Figur 1). Cellerna absorberar och emitterar ljuset från 
laserstrålen i olika riktningar som detekteras och ger information om cellens storlek som registreras i 
forward scatter (FSC) samt granularitet och struktur som registreras i side scatter (SSC). Beroende på 
det emitterade ljusets vinklar erhålls information om cellen som sedan redovisas i ett spridningsdiagram 
där FSC ställs upp på X-axeln och SSC på Y-axeln (9).  
 

 
Figur 1. Illustration av metodprincip för flödescytometri. Celler i suspension ordnas en och en i flödeskammaren 
och passerar sedan kanalen där de belyses av laserstrålar som sprids i olika riktningar och tolkas i datorns 
programvara. Modifierad bild från https://jaxmecfs.com.  

 
Celler kan skiljas åt med hjälp av fluorokrommärkta antikroppar som binder till antigen på cellers yta 
kallade cluster of differentiation (CD) nummer (9). Glykoprotein IIIa och glykoprotein IX kan även 
benämnas som CD61 och CD42a. En vanlig serologisk metod för att fenotypa HPA1a är enzyme linked 
immunosorbent assays (ELISA) och vid genotypning kan polymerase chain reaction (PCR) användas 

https://jaxmecfs.com/
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(7). I den här studien användes antikroppar riktade mot CD61 konjugerade med Fluorescein 
IsoThioCyanat (FITC) för detektion av HPA1a-antigen samt antikroppar riktade mot CD42a 
konjugerade med Peridin-Chlorophyll Protein complex (PerCP) för detektion av trombocyter som 
analyserades med flödescytometri för att påvisa HPA1a-negativitet. 
 

Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera prevalensen av HPA1a-negativa blodgivare i Jönköpings- och 
Östergötlands län med hjälp av flödescytometrisk fenotypning.  
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Material och metod 

Studiedesign 

Studien inkluderade 150 blodgivare från Jönköpings län och 150 blodgivare från Östergötlands län. 
Blodgivarna utgjordes av män i åldrarna 18–60 år som ej tidigare deltagit i studier där HPA1a-typning 
utförts. Vid komponentberedning med Reveos® (Terumo BCT, Belgien) delas plasma, erytrocyter och 
trombocyter upp till fristående påsar för varje blodgivare där det även tillkommer en liten leukocytpåse 
som i rutinen kasseras. Leukocytpåsarna innehöll en blandning av erytrocyter, leukocyter och 
trombocyter. De märktes med blodgrupp och tappningsnummer och utifrån märkningen kunde 
Transfusionsmedicin på respektive sjukhus koppla leukocytpåsen till en blodgivares personnummer. 
Prover från två till fem blodgivare med samma blodgrupp poolades samman till ett prov och 
analyserades vid Laboratoriemedicin på Länssjukhuset Ryhov inom 48 timmar från blodtappning. Vid 
förekomst av HPA1a-negativ pool analyserades proverna om individuellt.  
 

Provupparbetning 

Blod från leukocytpåsar späddes (1:50) med fosfatbuffrad natriumklorid 0,9 % (w/v) (PBS) pH 7,4 
innehållande 0,3 % etylendiamintetraättiksyra (EDTA) (w/v) (Acros Organics, Belgien). Då 
trombocytantalen för blodproverna inte fanns tillgängligt antogs ett medelvärde i referensintervallet för 
varje prov till 250 x 109/L. Trombocytkoncentrationen beräknades till 10 000/µL i varje spädning. Från 
två till fem spädningar med samma blodgrupp överfördes 20 µl till en gemensam pool i ett 5 mL Falcon-
rör (Corning science, Reynosa, Mexiko) där den totala volymen uppgick till 40–100 µL. Varje enskilt 
prov i poolen uppskattades innehålla 200 000 trombocyter.  
 
Monoklonala mus anti-humana fluorokrommärkta antikroppar av CD42a PerCP av klon Beb1 (BD 
Biosciences, Franklin Lakes, New Jersey) och CD61 FITC av klon SZ21 (Beckman Coulter, Brea, 
Kalifornien) användes för antigen-detektion. Till vardera pool tillsattes 4 µL CD42a respektive 5 µL 
CD61 per prov. Poolerna inkuberades i rumstempererad ljusskyddad miljö i 20 minuter. Till varje pool 
tillsattes 400–460 µL PBS innehållandes 0,3 % EDTA till en slutvolym på 500 µL, exklusive antikroppar. 
I de pooler där HPA1a-negativitet förekom analyserades proverna om individuellt där upparbetningen 
var densamma med skillnaden att enbart en individuell spädning på 20 µL överfördes till Falcon-rör. 
Antikroppar tillsattes i samma förhållande som vid poolning och därefter tillsattes 480 µL PBS. 
 

Flödescytometrisk analys av CD61 och CD42a  

Proverna analyserades med flödescytometrisk metod på instrumentet BD FACSCanto (BD Biosciences, 
Franklin Lakes, New Jersey) med mjukvaran BD FACSDiva software v8.0 (BD Biosciences, Franklin 
Lakes, New Jersey) och kalibrerades dagligen. Efter flödescytometrisk analys utfördes en avgränsning 
av cellers subpopulationer, det vill säga gating, enligt BD Biosciences rekommendationer (10). I ett 
spridningsdiagram ställdes side scatter (SSC, y-axel) mot forward scatter (FSC, x-axel) och 
trombocyterna avgränsades efter deras storlek och granularitet (Figur 2a) samt uttryck av CD42a (Figur 
2b). Aggregat har exkluderats då trombocytaggregat storleksmässigt ej går att särskilja från andra celler. 
Totalt insamlades 20,000 trombocyter per pool. Därefter delades trombocytpopulationen efter uttryck 
av CD42a (y-axel) och förekomst av CD61 (x-axel) (Figur 2c). Celler som uttrycker både CD42a och CD61 
hamnar i den övre högra kvadranten (Q2) (Figur 2c) och anses HPA1a-positiva. Celler som uttrycker 
CD42a, men inte CD61, hamnar i den övre vänstra kvadranten (Q1) (Figur 2c) och anses HPA1a-
negativa. 
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          a)                 b)                     c)  

  
Figur 2. Flödescytometriskt spridningsdiagram a) Trombocyter avgränsade med hjälp av FSC och SSC. b) 
CD42a-celler avgränsade utifrån trombocytgaten med hjälp av CD42a ställd mot SSC. c) Avgränsning efter 
uttryck av CD61 samt CD42a.  

 
Att ha fenotypen HPA1b innebär att man är HPA1a-negativ. Då ingen antikropp riktad mot HPA1b fanns 
tillgänglig användes istället antikroppar riktade mot HPA1a, därmed används begreppet HPA1a-negativ 
istället för HPA1b-positiv.  
 

Statistisk analys  

För att undersöka om det förelåg någon signifikant skillnad mellan antalet HPA1a-negativa blodgivare i 
Jönköpings- och Östergötlands län utfördes Pearson Chi-två test (X2) i SPSS (version 25). 
Signifikansnivå sattes till p <0,05. 
 

Etiska överväganden 

Deltagande i studien var frivilligt och prover framtogs i samband med komponentberedning vilket 
medförde att blodgivare inte utsattes för ytterligare obehag med provtagning. Leukocytpåsarna kodades 
med tappningsnummer och blodgrupp där enbart blodcentralen kunde identifiera blodgivarna bakom 
proverna. Blodgivarna fick skriftlig information om att en ovanlig blodgrupp eftersöktes i ett 
examensarbete och att de kunde komma att bli kontaktade efteråt (Bilaga 1). Vid registrering lämnar 
blodgivare samtycke till att blodet får användas till bland annat forskning, utvecklingsarbete och 
utbildning (11). Vidare krävs inget godkännande då analysen är en utökad typning på givarnas blod för 
att hitta lämpliga trombocyter till patienter och därmed behöver ingen etisk prövning utföras. Etisk 
egengranskning enligt Hälsohögskolan i Jönköping har genomförts.  
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Resultat 

Studien har undersökt prevalensen av HPA1a-negativa blodgivare. Flödescytometriskt 
spridningsdiagram för CD61 kontra CD42a visas i Figur 3. Två populationer kan urskiljas i de pooler 
innehållandes både HPA1a-negativa och HPA1a-positiva trombocyter (Figur 3a). Från pooler med 
dubbel population identifierades HPA1a-negativitet vid individuell omkörning av prov (Figur 3b). Av 
150 undersökta prover från Jönköpings län var fyra prover HPA1a-negativa (2,7 %) och av 150 
undersökta prover från Östergötlands län var sex prover HPA1a-negativa (4,0 %). Statistisk analys 
visade ingen signifikant skillnad mellan antalet HPA1a-negativa blodgivare i Jönköpings- och 
Östergötlands län (p = 0,520). 
 
              a)     b) 

 
 
Figur 3. Flödescytometriskt spridningsdiagram (CD61 kontra CD42a) a) Pool med dubbla populationer där 
trombocyter positiva för enbart CD42a syns i Q1 och tolkas som HPA1a-negativa. Trombocyter positiva för både 
CD42a och CD61 syns i Q2 och tolkas som HPA1a-positiva. b) Individuell omkörning av prov där hela 
trombocytpopulationen är positiv för enbart CD42a syns i Q1 och tolkas som HPA1a-negativ.  

 



7 
 

Diskussion 

Studiens syfte var att utvärdera prevalensen av HPA1a-negativa blodgivare i Jönköpings- och 
Östergötlands län med hjälp av flödescytometrisk fenotypning. Att registrera HPA1a-negativa 
blodgivare är till fördel vid trombocyttransfusioner till alloimmuniserade patienter och minskar därmed 
risken för att patienten erhåller icke kompatibla trombocyter. Då en alloimmunisering kan uppstå vid 
transfusion, transplantation eller graviditet kan det vara av betydelse att rikta ytterligare 
uppmärksamhet mot dessa tillstånd. Att ha registrerade HPA1a-negativa blodgivare är även en 
ekonomisk fördel då höga inköpskostnader för trombocyter från andra län eller till och med länder kan 
undvikas. Likaså kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att ha möjligheten att sälja trombocytkoncentrat 
till andra län vid behov.  
 

Resultatdiskussion  

I studien analyserades totalt 300 prover, varav 150 prover från Jönköpings län och 150 prover från 
Östergötlands län. Prevalensen på 2,7 % (Jönköpings län) respektive 4,0 % (Östergötlands län) HPA1a-
negativa blodgivare stämmer överens med andra svenska studier som har visat en prevalens på 1,7 % -
4,2 % (12-16). Då etniskt ursprung är okänt i den aktuella studien kan afrikaner eller asiater ha ingått i 
studiepopulationen vilket skulle kunna ge en lägre andel HPA1a-negativitet eftersom negativitet är 
ovanligt i dessa grupper (8). Studien är även relativt liten och inkluderar enbart män vilket innebär att 
resultaten är svåra att generalisera över en hel population. Om andelen HPA1a-negativa kvinnor skulle 
antas motsvara andelen män i Jönköpings- och Östergötlands län är det trots allt inte en oroväckande 
hög andel, men risken för komplikationer så som NAIT bör ändå tas på allvar.  
 
Neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT) inträffar främst hos kvinnor med en HPA1a-negativitet 
och innebär att fostret riskerar att drabbas av trombocytopeni till följd av moderns alloimmunisering. 
Tillståndet kan ge upphov till blödningar och vid 7 % - 26 % av fallen uppstår en intrakraniell blödning 
där en tredjedel får en dödlig utgång. I Norge utfördes en studie på 100,448 gravida kvinnor där 2,111 
(2,1 %) HPA1a-negativa detekterades, varav 1,990 kvinnor testades ytterligare där 10,6 % visade sig ha 
detekterbara anti-HPA1a-antikroppar (16). Även om NAIT är ett relativt sällsynt tillstånd kan det ändå 
ge så pass allvarliga konsekvenser att det inte bör förbises, i och med detta finns ett intresse för att införa 
screening för gravida kvinnor. Men då enbart 0,3 % - 0,4 % förväntas bli immuniserade anses det i 
dagsläget vara för dyrt (16). Om fenotypning med flödescytometri som metod skulle införas i rutinen 
hade dock kostnaden möjligen kunnat reduceras.  
 
Post-transfusion purpura (PTP) är ett tillstånd som kan orsaka svår trombocytopeni vid transfusioner. 
Det vanligaste förekommande trombocytantigenet som kan inducera PTP är HPA1a vilket står för cirka 
60 % av fallen  (2). Även om tillståndet är sällsynt är det dock väldigt allvarligt och därför är det viktigt 
att ha ett register av HPA1a-typade blodgivare för att säkerställa att kompatibla trombocyter finns 
tillgängliga för att undvika alloimmunisering och allvarliga reaktioner.  
 
Trombocytopeni orsakas bland annat av otillräcklig produktion i benmärgen, splenomegali eller ökad 
destruktion som kan ske vid de autoimmuna sjukdomarna idiopatisk trombocytopen purpura (ITP) och 
systemisk lupus erythematosus (SLE) (1, 4). Dessa tillstånd kräver ofta upprepade 
trombocyttransfusioner och vidare skulle det även vara extra viktigt att HPA1a-typa 
transfusionsmottagaren innan transfusion ges för att veta vilka trombocyter som är kompatibla för 
patienten. Då patienten löper större risk för alloimmunisering vid upprepade trombocyttransfusioner 
hade HPA1-typning kunnat säkerställa en god vård.  
 
Resultaten i den här studien skiljer sig något från ett tidigare examensarbete utfört i Jönköping 2018 
där sju av 177 testade blodgivare var HPA1a-negativa (4 %), dessa individer registrerades sedan i 
Transfusionsmedicins databas över blodgivare (15). I syfte att inte studera samma population igen 
exkluderades blodgivare som deltog i förra årets studie. Då studierna är utförda på liknande 
populationer med samma kriterier och i samma område kan variationen bero på de små populationerna 
eller också slumpen att hitta HPA1a-negativa blodgivare. Om man slår ihop dessa två studiers resultat 
som är utförda med samma metod skulle andelen HPA1a-negativa blodgivare för Jönköpings län istället 
vara 3,4 % vilket även det anses vara en typisk andel HPA1a-negativa individer i en population baserat 
på tidigare studier (12-16).  
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Metoddiskussion 

Populationen bestod enbart av män då det främst är män som används som trombocytgivare i 
Jönköpings- och Östergötlands län samt för att undvika eventuella korsreaktioner mellan antikroppar 
vid poolning vilket kvinnor löper högre risk för. Då inga kvinnor har inkluderats i studien och etniskt 
ursprung är okänt för alla blodgivare är det svårt att generalisera resultaten över en hel population. 
Blodgivare anses vara friska då de inför varje blodgivning testas för flera parametrar där de måste ha 
godkända testvärden inom varje referensintervall, därav kunde ett trombocytvärde antas för hela 
populationen utan att ge en påverkan på analysen. Att anta ett medelvärde för trombocyter var 
nödvändigt då varje blodgivares trombocytantal ej fanns tillgängligt. Resultaten erhölls i 
spridningsdiagram med CD42a ställt mot CD61 och andelen HPA1a-positivitet samt negativitet erhölls 
procentuellt. Vid tolkning av data för pooler innehållandes både HPA1a-negativitet och positivitet 
överensstämde diagrammet och den erhållna procenten med antal negativa prov i den aktuella poolen.    
 
Fenotypning med flödescytometri är en snabb och pålitlig metod för screening av HPA1a-negativa 
individer. Jämfört med både ELISA och PCR är flödescytometri en förhållandevis kostnadseffektiv 
metod förutsatt att en flödescytometer finns tillgänglig (17). Möjlighet till poolning av prover innebär en 
stor tids- och arbetsbesparing vid både upparbetning och analys då fem prover kan analyseras under 
samma tid som ett enda prov. Poolning utfördes då tidigare statistik visat låg frekvens för HPA1a-
negativitet och screeningens tids- samt arbetsåtgång kunde därmed kortas ner. Likaså tillåter metoden 
att prover inte behöver analyseras direkt efter provtagning, en tidigare studie (17) har visat en hållbarhet 
på upp till sju dagar för buffy coat-prover. I praktiken kan detta vara till nytta då prover kan komma att 
behöva transporteras till ett laboratorium för analys. Fenotypning med flödescytometri är pålitligt men 
genotypning bör även utföras för att verifiera resultatet. Det har förekommit fall i en tidigare studie (17) 
där fenotyp och genotyp inte överensstämt då patienter haft genotypen HPA1a/1b. Utifrån 
genotypningen borde patienterna vara HPA1a-positiva, men vid fenotypning uttrycks inte antigenet 
vilket istället klassificerar dem som HPA1a-negativa. Detta kan uppstå på grund av en troligen defekt a-
allel vilket leder till att antigenet inte uttrycks på trombocyterna (17). Ur den aspekten kan fenotypning 
anses säkrare då det visar om patienten faktiskt uttrycker antigenet eller ej. En begränsande faktor med 
flödescytometri är att det krävs att en flödescytometer finns tillgänglig vilket kan innebära en stor 
kostnad vid uppstart av metoden. Den mänskliga faktorn är alltid närvarande och utgör en möjlig 
felkälla både vid upparbetning och analys, exempelvis om tillsättning av antikroppar uteblir kan falskt 
negativa resultat erhållas.  
 
Nyttan med studien var att nya HPA1a-negativa blodgivare har detekterats och registrerats vilket utgör 
en stor fördel vid kommande trombocyttransfusioner både för HPA1a-negativa individer samt ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Studien har även uppmärksammat vikten av att typa HPA1 för att undvika 
alloimmunisering med efterföljande komplikationer. Trots att HPA1a-negativitet är relativt ovanligt så 
sker transfusioner kontinuerligt inom vården och komplikationer kopplat till HPA1a kan vara kraftfulla 
med en dödlig utgång och bör därför tas på allvar.  
 

Slutsatser 

Prevalensen av HPA1a-negativa blodgivare i Jönköpings län kontra Östergötlands län visade ingen 
signifikant skillnad och båda länens förekomst av HPA1a-negativa blodgivare motsvarade den 
genomsnittliga prevalensen i Sverige. Nya HPA1a-negativa blodgivare har registrerats och är en viktig 
tillgång då patienter är i behov av trombocytkoncentrat men är även av betydelse ur en ekonomisk 
aspekt. Då studien begränsades av dess ringa storlek samt att kvinnor exkluderats bör vidare studier 
med större populationer och fler län i Sverige utföras eftersom HPA1a-negativitet är vanligast hos 
framförallt kaukasier. Då studien har bidragit till att detektera och registrera fler HPA1a-negativa 
blodgivare ökar patientsäkerheten då patienter kan få rätt trombocyter och därmed undvika 
komplikationer med alloimmunisering.  
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Bilagor  

Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Hej!  
Under vecka 14–18 pågår ett examensarbete där vi ska undersöka en ovanlig blodgrupp.  
Om ni vill deltaga krävs ingen ytterligare provtagning, det räcker att du lämnar blod precis som vanligt. 
Er framtida blodgivning kommer inte att påverkas av denna studie. Ni kan komma att bli kontaktade 
efteråt.  
Deltagande i studien är självklart frivillig och vi är tacksamma för er medverkan. 
 
 
Liza Fredriksson, Christina Carlsson 
Biomedicinska analytikerprogrammet, Hälsohögskolan Jönköping  


