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Abstract 

Human platelet antigens (HPA) is located on the platelet surface and they are inherited both 

from the mother and the father. If a mother who is homozygous for HPA-1b carries a child 

who has inherited HPA-1a from the father, the mother is in danger to form antibodies against 

HPA-1a on the fetal platelet. This may cause the child to suffer from neonatal alloimmune 

thrombocytopenia (NAIT) that could lead to death. This can be prevented by platelet 

transfusion. EVA Biosensor Technology is a new method for detection of HPA-1 that is 

currently only approved for scientific research. The aim of this study was to evaluate EVA-

reader R6 and find HPA-1a negative platelet donors that can donate platelets to children born 

with NAIT. 

The test material consisted of blood samples from 513 male blood donors with blood group 0. 

The blood was lysed and tested in EVA-reader R6 from Davos Diagnostics. The result was 

shown on the screen after 10 min. The results that came out negative or intermediate was 

analyzed a second time.  

In total, nine HPA-1a negative donors and 503 HPA-1a positive donors were found. 

Approximately 2 % of the population is HPA-1a negative, which was reflected in the result. 

To make sure that the results are correct, a validation with an already existing method has to 

be made. The conclusion is that the EVA Biosensor Technology could be used for typing of 

HPA in the future, as long as the results from the validation is correct.  
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Introduktion 

Trombocyter är små cellfragment (1-4 µm) som saknar cellkärna. Trombocyterna kommer 

från megakaryocyten som bildas i benmärgen och har som huvuduppgift att stoppa blödningar 

i kroppen. I blodbanan cirkulerar trombocyterna i ett inaktivt tillstånd och vid en skada på 

kärlväggen aktiveras de av en rad olika signaler. Vid aktivering ändrar trombocyten form från 

rund och diskformad, till en mer sfärisk form med dendritiska armar för att lättare kunna 

vidhäfta till varandra vid bildningen av trombocytaggregatet [1]. 

GPIIb/IIIa- komplexet är ett glykoproteinkomplex som finns på trombocyternas yta. Vid 

aktivering av trombocyterna binder glykoproteinkomplexet till von Willebrands faktor (vWF). 

vWF har flera viktiga funktioner i koagulationsprocessen och är bland annat bärare för faktor 

VIII. Efter inbindningen till vWF ändrar receptorn på GPIIb/IIIa-komplexet konformation 

vilket gör det möjligt för fibrinogen att binda in. Fibrinogenet gör det möjligt för 

trombocyterna att aggregera till varandra och kan på så sätt bilda en trombocytplugg som 

stoppar blödning [2]. Hos en frisk individ finns det ungefär 150-350 x 109 trombocyter/L. 

Trombocyter som inte har aktiverats förstörs i mjälten efter ungefär en vecka [1]. 

Human platelet antigens (HPA) är ett antigen som också är lokaliserat på trombocyternas yta. 

Det finns olika typer av HPA och dessa är lokaliserade på olika molekyler på trombocyterna, 

exempelvis HPA-1, HPA-2 och HPA-5. Det finns också olika undergrupper, exempelvis 

HPA-1a och HPA-1b. Antigenet som kallas HPA-1 finns på GPIIIa på GPIIb/IIIa-komplexet 

[3]. Mödrar som saknar HPA-1a, det vill säga har en homozygot uppsättning av HPA-1b, 

riskerar att bilda antikroppar mot HPA-1a under graviditeten om barnet är HPA-1a-positiv. 

Barnet har då ärvt HPA-1a från fadern. I en artikel av Husebekk et al. [4] beskrivs det att i 90 

% av fallen där modern har bildat antikroppar bär hon på MHC klass II HLA DR B3*0101. 

Uppskattningsvis är ungefär 2,5 % av alla gravida kvinnor HPA-1a-negativa men endast 6-12 

% av dessa mödrar bildar antikroppar. Antikropparna är av IgG-typ och är riktade mot de 

fetala HPA-antigenen. Inbindningen av antikroppar till de fetala trombocyterna innebär att 

trombocyterna destrueras i mjälten hos fostret vilket bidrar till att barnet får mycket låga 

trombocytvärden. Detta sjukdomstillstånd kallas för neonatal alloimmun trombocytopeni 

(NAIT). Barnet kan i värsta fall få så låga trombocytvärden som <50 x 109 trombocyter/L 

vilket kan bidra till svåra komplikationer som exempelvis hjärnblödning. Till skillnad mot 

RhD-immunisering kan NAIT drabba barn redan under första graviditeten. Detta tros bero på 

att trofoblasterna i placentan har HPA-antigener uttryckta på ytan [5]. Trofoblaster kallas de 

celler i det yttre cellskiktet som omger blastocysten. Hos den kaukasiska befolkningen orsakas 
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NAIT av att fostret har HPA-1a i 75-95 % av fallen [3]. Frekvensen för NAIT är 1/1000-2000 

levande födda [6].  

NAIT upptäcks oftast när barnet är fött då barnet visar symtom på blödning som exempelvis 

petekier [7], vilket är små röda utslag på huden orsakade av blödning1. Om NAIT misstänks 

vid födseln görs analyser på moderns blod. Då kontrolleras förekomsten av anti-HPA-1a 

antikroppar. Om antikroppar är påvisbara samt att det finns en antigeninkompabilitet mellan 

modern och fostret, kan diagnosen för NAIT styrkas. Även faderns HPA-antigen kontrolleras 

[5].  

Standardmetoden för detektion av HPA-antigen anses vara Monoclonal antibody-specific 

immobilization of platelet antigens (MAIPA). Dock tar det upp till 3 dagar innan en analys 

med MAIPA är färdigställd, vilket inte är optimalt eftersom barnet behöver behandling på en 

gång. MAIPA är däremot en bra metod för att styrka diagnosen och för att undvika att NAIT 

drabbar barn i senare graviditeter [8]. 

Det finns ett fåtal behandlingar som kan ges om barnet är drabbat av NAIT. Det har bland 

annat visat sig att om modern får intravenöst immunglobulin (IVIG) injicerat varje vecka 

under graviditeten, ökar trombocytnivåerna hos fostret i över 60 % av NAIT-fallen [3]. 

Hypotesen av det som sker vid behandling med IVIG är att transporten av antikroppar över 

placentan minskar och receptorerna på de fetala trombocyterna blockeras vilket gör att 

destruktionen av de fetala trombocyterna minskar2. Dock är IVIG en mycket dyr behandling 

och trots att studier har visat att IVIG ger effekt hos vissa, är priset för behandling av en enda 

kvinna mycket hög. Dessutom är en behandling med IVIG osäker eftersom att behandlingen 

inte hjälper i alla NAIT-fall1. Tidigare har en transfusion av trombocyter getts till barnet in 

utero. Detta rekommenderas dock inte längre eftersom metoden är invasiv och risken för 

blödningskomplikationer hos barnet är stor3.  

Eftersom tecken på oväntad blödning visas redan under eller direkt efter födseln, behöver 

behandling sättas in direkt. Den effektivaste behandlingen i dagsläget är transfusion av HPA-

1a-negativa trombocyter. Om immuniseringen är känd redan innan barnet är fött förlöses 

barnet med hjälp av kejsarsnitt eftersom en vaginal förlossning ökar risken för hjärnblödning. 

Därefter transfunderas barnet med kompatibla trombocyter, vanligen HPA-1a-negativa 

                                                           
1 https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=339, hämtad 2018-03-22 
2 https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_6857222370-8480-41a5-88c7-480dac83ec79.pdf, hämtad 2018-03-15 
3 https://www.transfusionguidelines.org/transfusion-handbook/10-effective-transfusion-in-paediatric-practice/10-

1-fetal-transfusion, hämtad 2018-05-01 

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=339
https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_6857222370-8480-41a5-88c7-480dac83ec79.pdf
https://www.transfusionguidelines.org/transfusion-handbook/10-effective-transfusion-in-paediatric-practice/10-1-fetal-transfusion
https://www.transfusionguidelines.org/transfusion-handbook/10-effective-transfusion-in-paediatric-practice/10-1-fetal-transfusion
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trombocyter. Om kompatibla trombocyter inte finns i lager kan modern genomgå en 

trombaferes vars trombocyter sedan kan transfunderas till barnet [6]. Vid en trombaferes tas 

blodet ut, centrifugeras kontinuerligt och separeras så trombocyterna samlas upp i en påse 

medan resten av blodet går tillbaka till givaren, i detta fall till modern. 

Som det tidigare har nämnts anses standardmetoden för detektion av HPA-1 vara MAIPA [8]. 

Direkt Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) är också en metod som är användbar 

vid detektion av HPA. Vid en tidigare studie [9] där ELISA har använts för typning av HPA, 

täcktes brunnarna med HPA-1a1a GPIIb/IIIa. HPA-1a renades fram från en frivillig givare 

och anti-HPA-1a renades fram från en moder med ett NAIT-positivt barn. Därefter tillsattes 

blod, den konjugerade antikroppen samt substrat till brunnarna. Färgomslaget detekterades 

sedan med hjälp av en spektrofotometer. De brunnar där blod med HPA-1a-negativa (HPA-

1b) trombocyter fanns, blev absorbansen högre än i de brunnar där HPA-1a-positiva 

trombocyter fanns. En ELISA tar lång tid att utföra på grund av att metoden innehåller många 

tvätt- och inkubationssteg. För närvarande finns det ingen kommersiell ELISA tillgänglig för 

detta ändamål. 

EVA-Biosensor Technology är en ny, snabb metod från Davos Diagnostics AG (Davos, 

Schweiz) som i nuläget är under utveckling och endast godkänd för forskningsändamål. 

Metoden används bland annat för detektion av HPA4. Eftersom metoden varken består av 

tvättsteg eller inkubationstider tar analysen endast 10 min att utföra5. Analysen är en så kallad 

”sandwich immunoassay” där en kyvett med täckta brunnar analyseras i en maskin kallad 

EVA Reader R6. I metoden används fluoroforen APC (allophycocyanin) som 

detektionsmolekyl. Metoden detekterar om patienten/givaren (i detta fall) är HPA-1a-positiv 

(HPA-1a1a eller HPA-1a1b) eller HPA-1a-negativ (HPA-1b1b).  

Principen för EVA Biosensor Technology är baserad på en realtidsmätning av fluoroforernas 

inbindning till (i detta fall) anti-GPIIb/IIIa. I botten på kyvettens brunnar finns ett 200 nm 

tjockt detektionsfält. Det är i detta fält som anti-GPIIb/IIIa finns. I resten av brunnen finns (i 

detta fall) anti-HPA-1a-antikroppar som är konjugerad till APC och analyten (i detta fall) 

HPA-1a/HPA-1b. För att provet ska kunna emittera ljuset som belyses på brunnarna under 

detektionen krävs det att anti-HPA-1a finns i detektionsfältet. För att anti-HPA-1a ska kunna 

binda in och emittera ljuset krävs det att provet som tillsätts i brunnen är HPA-1a-positivt. 

                                                           
4 HPA-1a Typing Assay, INSTRUCTIONS FOR USE, 2018-18-01, version 5.0, Davos Diagnostics AG. 
5 http://web.davosdiagnostics.com/index.php/technology, hämtad 2018-03-05 

http://web.davosdiagnostics.com/index.php/technology
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HPA-1a-positiva prover binder således både till anti-GPIIb/IIIa i botten på brunnen och till 

anti-HPA-1a som är konjugerad till APC. Brunnarna belyses sedan med en ljusstråle på  

635 nm och i de brunnar där anti-HPA-1a har bundit in, emitterar APC ljuset vilket detekteras 

som EVA-signal. Eftersom metoden mäts, som tidigare nämnts i realtid, innebär det att ju 

längre tiden går, desto starkare blir signalen om provet innehåller HPA-1a. På så sätt kan man 

även mäta kvantiteten av HPA-1a i proverna5.  

Principen för mätning av HPA-1 med EVA Reader R6 är att lyserat blod tillsätts i en kyvett 

med brunnar som är täckta med anti-GPIIb/IIIa. I brunnarna finns som tidigare nämnts även 

anti-HPA-1a som är konjugerad till APC. Kyvetten stoppas sedan in i EVA Reader R6 och 

detekteras med hjälp av en ljusstråle. Efter 10 min är mätningen klar och resultaten ses på 

apparatens skärm.  

Syftet med studien var att testa EVA-reader R6 för typning av HPA-1a. Målet var att 

utvärdera om EVA-reader R6 kunde användas som screeningmetod för att kunna hitta HPA-

1a-negativa blod- och trombocytgivare vars trombocyter skulle kunna transfunderas till barn 

som föds med NAIT.   

 

Material och metod 

Studiematerial 

Provmaterialet bestod av 513 blodprover från friska blodgivare och trombocytgivare på 

Blodcentralen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Proverna var helblod i EDTA-rör från män 

under 50 år och med blodgrupp 0. Materialet togs från givarnas kontrollgrupperingsrör som 

förvaras i kylen på Blodcentralen i en vecka innan de kasseras. Blodet var maximalt 6 dagar 

gammalt när det samlades in. De insamlade proverna placerades därefter i frysen i väntan på 

analys.  

 

Etik 

Projektet krävde inget godkännande från etikprövningsnämnden eftersom analyserna som har 

gjorts endast är en utökad typning på givarnas blod för att hitta lämpliga trombocyter till 

patienterna. Givarna godkänner dessutom när de registrerar sig som blodgivare att deras blod 

får användas i forskningssyfte. 
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Utförande  

Proverna späddes 1:2 med 40 µL HPA Typing Lysis Buffer (Davos Diagnostics AG) och 20 

µL helblod. Registreringen av analysen gjordes enligt instruktionerna som visades på det 

optiska instrumentet, EVA-reader R6 (Davos Diagnostics AG). Direkt efter registreringen 

pipetterades 20 µL av de lyserade proverna ned i en kyvett med åtta brunnar (ett prov per 

brunn), HPA-1a Typing Assay (Davos Diagnostics AG) och sattes in i instrumentet. 

Pipetteringen utfördes inom 2 min efter att analysen registrerats eftersom HPA-1a Typing 

Assay är ljuskänslig. Analysen startades automatiskt och efter 10 min visades analysresultaten 

på skärmen. Positiv och negativ kontroll (Davos Diagnostics AG) analyserades under den 

första analysen för dagen. 

 

Statistik 

Diagrammen utformades i Microsoft Excel 2013. Ingen statistisk metod har använts eftersom 

analysen testades för att hitta lämpliga trombocytgivare till patienterna och studiens syfte 

endast kan besvaras med positiv/negativ. 

 

Resultat 

Helblodsproverna från blod- och trombocytgivarna har analyserats i EVA-reader R6. 

Analysresultat för proverna efter första analystillfället visas i tabell 1. De prover som blev 

negativa samt var svåravlästa analyserades ytterligare en gång. Alla negativa analyssvar under 

första analystillfället visade även negativt vid andra analystillfället. För de prover som var 

svåravlästa blev ett positivt och tre negativa. Totalt hittades nio HPA-1a-negativa givare och 

504 HPA-1a-postiva givare.  

Tabell 1. Förekomst av HPA-1a i helblodsprover (n=513) från blod-och trombocytgivare med EVA 

Reader R6. 

 

 

 

 

Analysresultat Antal prover 

Positiv 504 

Negativ 9 

Totalt antal prov   513 
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Diskussion 

Ungefär 1,75 % av de analyserade givarna var HPA-1a-negativa, det vill säga hade en dubbel 

uppsättning av b-allelen (HPA-1b1b). Detta var förväntat eftersom ett flertal artiklar 

rapporterar att ungefär 2 % av befolkningen är HPA-1a-negativa [10, 11, 12].  

Givarnas trombocytvärden kontrollerades inte innan de screenades för HPA-1a. Normalt får 

endast de som har trombocytvärden över 250 trombocyter/L bli trombocytgivare. Om givaren 

har minst 250 trombocyter/L så kan två doser trombocyter ges vid ett tillfälle, det vill säga en 

påse som kan delas upp i två. För de givare med HPA-1a-negativa trombocyter, kan även 

lägre trombocytvärden accepteras eftersom även en dos trombocyter är mycket värdefull. Om 

givarna har mycket låga trombocytvärden så kan det för deras egen skull vara olämpligt att de 

ger trombocyter. Eftersom värdena inte kontrollerades finns det risk för att några utav dessa 

givare som blev HPA-1a-negativa under studien, inte har tillräckligt höga trombocytvärden 

för att kunna lämna trombocyter. För att vara säkra på att det alltid finns trombocytgivare som 

har möjlighet att ställa upp kommer fler blod- och trombocytgivare att typas på HPA-1a.  

Fördelar med metoden är att den är snabb då det endast tar 10 min att analysera ett prov. Det 

gör att det är lättare att kunna screena givare på HPA-1a vilket även gör att det finns en 

möjlighet att kunna hitta nya givare som är HPA-1a-negativa. Att metoden är snabb gör också 

att den skulle kunna användas för att kunna detektera HPA-antigen hos mödrarna vars barn 

har symtom på blödning, redan direkt efter födseln. Det gör att behandling kan sättas in 

snabbare och chansen för överlevnad ökar. Metoden är enkel att utföra och består av få steg 

vilket gör det möjligt för många att kunna lära upp sig på metoden och därmed kunna utföra 

analysen på ett laboratorium.    

Nackdelar med metoden är att det endast får ta maximalt 2 min från det att förpackningen 

med kyvetten har öppnats, tills dess att kyvetten placeras i maskinen för analys. Eftersom 

brunnarna är mycket små, kan det kännas stressigt att hinna pipettera ned det lyserade blodet, 

vilket gör att risken för att man missar brunnen eller rispar med pipettspetsen i botten är stor. 

Det kan resultera till felaktiga analysresultat.  

En annan nackdel är att det är åtta brunnar i en kyvett, vilket innebär att om det endast är ett 

fåtal prov som behöver analyseras, blir det många brunnar som går till spillo vilket innebär att 

metoden blir kostnadsineffektiv. Om metoden å andra sidan endast ska användas till att typa 

fram fler HPA-1a-negativa givare, går det att samla prover så att alla brunnar fylls upp inför 

varje analys.  
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Ungefär så många givare som hittades under studien, hade förväntats att hittas. Målet med 

studien var att analysera ungefär 1000 prover, så chansen att hitta fler givare som är HPA-1a-

negativa är stor. Resultatet visar att det finns en god möjlighet för Blodcentralen på 

Akademiska sjukhuset att kunna kalla in givare vid behov samt att eventuellt upprätthålla ett 

jämnt lager av HPA-1a-negtiva trombocyter. Det visar också på att metoden i framtiden har 

stor potential för att kunna ersätta dagens standardmetod för detektion av HPA.  

Även andra HPA-typer skulle kunna detekteras med denna metod vilket kan vara användbart 

exempelvis om en blodcentral vill kunna bygga upp ett register över vilka HPA-typer givare 

har, likt det Mangerona CMB [13] beskriver i sin artikel. Ett register skulle på så sätt 

underlätta vid transfusioner där mottagaren tidigare har blivit immuniserad även mot andra 

trombocytantigen. 

Det skulle även vara fördelaktigt att föra in metoden i mödrahälsovården och på liknande sätt 

som man idag blodgrupperar blivande mödrar och letar efter irreguljära antikroppar, kunna 

screena dem på HPA-1a med samma blodprov. På så sätt kan man kontrollera om mödrarna 

ska följas upp och kontrolleras på förekomsten av anti-HPA-1a antikroppar. Det är inte så 

många barn som drabbas av NAIT, men för de barn som drabbas av komplikationer så som 

hjärnblödning, så ska de leva med skadan det resten av livet om de överhuvudtaget överlever.  

Principen för EVA Biosensor Technology liknar principen för ELISA där en täckt brunn 

binder ett antigen och sedan detekteras med hjälp av en detektionsantikropp, tack vare detta 

skulle de analyser som idag görs med ELISA kunna ersättas med EVA Biosensor 

Technology.  

I en tidigare studie [14] från 2013 beskriver författaren en ny metod, kallad PAKLx, som är 

en metod som kan detektera antikroppar mot HPA. I studien jämför de PAKLx med MAIPA 

där PAKLx visade samma resultat som MAIPA i 93 % av proverna. MAIPA är 

standardmetoden för detektion av HPA, men kan även användas för detektion av HPA-

antikroppar. I framtiden skulle således EVA Biosensor Technology kanske också kunna 

användas till detektion av antikroppar mot HPA. Enligt studien nämnd ovan tar PAKLx tre 

timmar att utföra, vilket är snabbare än vad det tar att utföra en analys med MAIPA. Dock 

skulle denna tid kortas ned ännu mer om en ”assay” för detektion mot HPA-antikroppar togs 

fram med EVA Biosensor Technology.  

De fyra prover som var svåravlästa vid första analystillfället fick olika analysresultat under 

andra analystillfället. Tre av fyra blev då negativ. Detta kan bero på flera olika faktorer, 
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exempelvis fel spädningsfaktor mellan blod och lyseringsbuffert, att pipettspetsen rispade i 

botten på brunnen, att det hamnade spill av lösningen utanför brunnen eller att det var bubblor 

i brunnen vid analysering. För att kunna säkerställa att de HPA-1a-negativa givarna som 

hittades under studien, verkligen är HPA-1a-negativa krävs det en validering, vilket också 

kommer att göras vid ett senare tillfälle. Validering kommer då att göras på 

vävnadstypningslaboratoriet på klinisk immunologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

Sammanfattningsvis så var det mest intressanta resultatet som hittades att det var ungefär lika 

många HPA-1a-negativa givare som hittades procentuellt, som det är beräknat att det finns i 

befolkningen. Slutsatsen är att metoden skulle kunna ersätta dagens standardmetoder för 

typning av HPA eftersom det är en mycket snabb och effektiv metod. Dock så måste de HPA-

1a-negativa blodproverna valideras med en redan känd metod för att kunna säkerställa att 

resultaten är tillförlitliga. Dessutom är metoden inte godkänd för användning i 

rutinverksamheten ännu men skulle kunna effektivisera detektion av HPA i framtiden.   
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