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SAMMANFATTNING 

En hemolytisk transfusionsreaktion är en allvarlig komplikation som kan uppstå efter transfusion av en 

inkompatibel blodgrupp. De erytrocyterna som tillförs i transfusionen förstörs av patientens 

antikroppar; immunoglobulin G (IgG) och immunoglobulin M (IgM). Detta är oftast relaterade till 

ABO blodgrupp oförenlighet. Syftet med denna studie var att kvantifiera mängden anti-A och anti-B 

hos O blodgruppsgivare och jämföra om titervärdena har ändrats hos samma givare som titrerats vid ett 

tidigare tillfälle.  

För kvantifiering av anti-A och anti-B användes gelkort-teknik där plasman från 20 stycken O 

blodgruppsgivare titrerades mot 10 olika slumpmässigt valda A1- och B-blodkroppar (testerytrocyter) 

både för IgM och IgG. En kvalitetskontroll utfördes där ett känt anti-A/B plasma visade varierande 

nivåer av anti-A och anti-B mot testerytrocyter från icke selekterade A1- och B-blodgivare för både 

IgM och IgG. Titervärdet för den valda testerytrocyter klassar en blodgivare som ”lågtitrig” resp. 

”högtitrig” och är därmed styrande för valet av blodkomponent för transfusion. Av de 6 givare som vid 

en tidigare titrering på blodcentralen klassats som ”högtitriga” återfanns 5 medan en försvagats. En 

tidigare ”lågtitrig” blodgivare hade ökad till ”högtitrig” men alla skillnaderna låg inom 2-3 titersteg. 

Slutsatsen är att nuvarande teknik med icke standardiserade testerytrocyter inte är meningsfull för 

screena blodgivare för låg-respektive högtitrig. Det behövs en vidare studie för att standardisera 

metoden genom en godtyckligt vald av testerytrocyter. 

 

Nyckelord: Anti-A/B, trombocyttransfusion, hemolys, titrering, gelkort-teknik, universal blodgivare. 
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1 INTRODUKTION   

 

En blodgrupp är en klassificering av blod som grundar sig på närvaron eller frånvaron av ärftliga 

antigena substanser på ytan av röda blodkroppar (erytrocyter). Dessa antigener kan vara proteiner, 

kolhydrater, glykoproteiner eller glykolipider, beroende på blodgruppssystemet. Flera av dessa röda 

blodkropps ytantigener kan härröra från en allel och kollektivt bildar genen ett blodgruppssystem. De 

för en transfusion viktigaste blodgrupperna är A, B, AB och O i ABO-systemet (1). 

 Det är viktigt med blodgruppering eftersom den är avgörande vid donation av blod och vid 

blodtransfusion. Alla blodgrupper är inte kompatibla, därför är det viktigt att veta blodgruppen för att 

säkerställa att mottagaren inte producerar antikroppar för att attackera givarensblod vid transfusion. Om 

blod som är oförenligt transfunderas, kan det leda till blodklumpning, agglutinering eller hemolys som 

kan vara dödlig (2). 

En hemolytisk transfusionsreaktion är en allvarlig komplikation som kan uppstå inom 24 timmar efter 

transfusion av en inkompatibel blodgrupp. De erytrocyter som tillförs i transfusionen förstörs av 

patientens immunsystem (1). Detta är en medicinsk nödsituation som är resultatet av att mottagarens 

anti-A/B antikroppar, immunoglobulin G (IgG) och immunoglobulin M (IgM). Detta är oftast 

relaterade till ABO blodgrupp oförenlighet (3).   

1.1  ABO-systemet 

ABO-blodgruppsystemet uppfanns av Karl Landsteiner år 1901, när han upptäckte blodgrupperna A, B 

och O. Landsteiner blandade erytrocyter och plasma från olika individer och fann att vissa prover från 

individer agglutinerades medan andras förblev icke-agglutinerade, och denna upptäckt möjliggjorde 

blodtransfusion till patienter (4). 

H-substans återfinns på alla erytrocyter och är en precursorsubstans till AB-blodgruppsantigener. Den 

utgörs av oligosackaridkedjor innehållande; N-acetylgalaktosamin, D-galaktos (Gal), N-

acetylglukosamin och L-fukos. Beroende på en persons ABO-blodgrupp, omvandlas H-antigenet till ett 

A-antigen eller till en B-antigen. Läggs molekylen N-acetylgalaktosamin på blodgruppen blir 

blodgruppen A eller om molekylen D-galaktos läggs till blir blodgruppen B (Figur 1). Förblir H-

antigenen oförändrad får personen blodgrupp O (4)(5).    
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    Figur 1. Addering av N-acetylgalaktos på H-antigen resulterar till en A-antigen och addering av D-galaktos                      

    resulterar till en B-antigen. (Latifzada, Fatima, 2015) 

 

1.2 A och B substans  

A, B och H-substans förekommer som löslig substans i plasma hos de individer som tillhör 

motsvarande blodgrupp. Substanserna finns även i amnionvätska från omkring nionde 

graviditetsveckan och framåt och är härledda från fostret. Vid en blodtransfusion har dessa substanser 

har en skyddande effekt på mottagaren genom att neutralisera deras motsvarande antikroppar i givarens 

plasma och antikropparna kommer inte längre att kunna agglutinera erytrocyter som uppvisar samma 

antigener (3).  

1.3 A1 och A2 fenotyper 

Personer med fenotyper av A kan delas in i många fenotyper där A1 och A2 är de viktigaste. Dessa två 

större fenotyper är differentierade utifrån reaktivitet mot A1-celler, men inte i A2-celler med anti-A1-

lektin. Hos fenotyperna A 1 och A1 B uttrycks A-antigenet betydligt starkare och ger starkare och 

snabbare agglutination vid större utspädning jämfört med A2-celler (3)(6).  

1.4 Antikroppar i ABO-system 

Anti-A och Anti-B förekommer normalt hos individer om motsvarande antigen saknas (4). Om A 

antigen är frånvarande från en individs erytrocyter, finns A-antikroppar i plasma och om B antigen är 

frånvarande från en individs erytrocyter innehåller plasma B antikroppar (Tabell. 1) (4). 
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    Tabell 1. Antigener och antikroppar som är presenterade på olika blodgrupper  

ABO 

Blodgrupp 
 

     

Antigen 

A 

Antigen 

B 
 

 Antikroppar

Anti-A 

Antikroppar 

Anti-B 

 
 
 

 
 

A  Ja Nej  Nej Ja 

B  Nej Ja  Ja Nej 

O  Nej Nej  Ja Ja 

AB  Ja Ja  Nej Nej 

 
 

 
 

 

 

Antikropparna tillhör till familjen immunglobuliner och förekommer oftast som IgG och IgM. IgM är 

en pentamer och erhålles genom immunisering från tarmbakterier. A-och -B-substanser från bakterier 

resorberas från tarmen och ger en immunisering om organismen i kroppen inte känner igen dem som 

sitt eget (7). Dessa även kallade naturliga ABO-antikroppar är av typ IgM och saknas hos spädbarn upp 

till 3 månader. Men efter några dagar av födelsen börjar koncentrationen av IgM börja stiga och når 50 

% av den vuxna nivån efter 3 månader och 100 % vid omkring 9 månader (2). IgM är relativt instabila 

och denatureras vid uppvärmning till 60-70 �. Genom tillsättning av merkaptoetanol kan 

disulfidbryggorna i IgM spjälkas. Detta är en metod som används för att bestämma mängden IgG. IgG 

är en monomer och utgör en immunoantikroppar som uppstår då när individens immunförsvar påträffar 

ett inkompatibel erytrocytantigen. (8)(9). Detta kan ske som följd av en immunisering, t.ex. vid 

graviditet, transfusion av icke-kompatibla erytrocyter eller blodkomponenter och då bildas även 

antikroppar av IgG typ. Den ökade mängden påvisas serologiskt genom att anti-A och anti-B ökar i titer 

och därmed ökar också den hemolytiska aktiviteten (2). Anti-A titer brukar vara högre än anti-B titer 

hos individer med blodgrupp O (8).  

Både hos barn och vuxna har peroral tillförsel av dödade E.coli medfört ökade anti-B titer i 

individen(8). Förhöjda halter av ABO reaktiva antikroppar uppstår efter immunisering med flera 

använda vacciner, t.ex. tetanustoxoid, TAB (tyfus, paratyphoid A, paratyfoid B) vaccin, difteri, och 

blodgrupp A-liknande ämnen påvisats i vacciner mot meningokock, hemofilus influenzae, influensa 

virus A/B, och pest (9).  

De flesta blodcentraler i Sverige har ett arbiträrt anti-A och anti-B ”cut-off” titervärde både för IgG och 

IgM, där ”cut-off” ligger 1:400 för IgG och 1:100 för IgM. Ligger värdena under dessa ”cut-off” 
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gränsen klassas blodgivaren ”lågtitrig” och om värdena ligger över ”cut-off” klassas blodgivaren 

”högtitrig” (10) (personlig kommunikation).   

 

1.5 Universal blodgivare 

Individer med O blodgrupp kallas för universella blodgivare. Avsaknaden av A-och B-antigener 

antigener innebär att inte några givarblodkroppar kan attackeras av mottagarens naturligt 

förekommande ABO-blodgruppsantikroppar. Plasma av blodgrupp O innehåller dock naturligt 

förekommande IgM anti-A- och anti-B-antikroppar (11). Emellertid är det känt att vissa donatorer med 

blodgrupp O även har anti-A-och anti-B antikroppar av IgG typ. Om de finns närvarande i tillräckligt 

hög titer kan även de orsaka hemolys av erytrocyter hos mottagaren som inte har O blodgrupp (11).  

1.6  Klinisk betydelse 

Transfusion av en inkompatibel blodgrupp leder till att antikropparna förstör erytrocyterna om de har 

motsvarande antigen, vilket ger upphov till akut hemolytisk transfusionsreaktion (HTR) och fördröjd 

hemolytisk transfusionsreaktion (DHTR). IgM orsakar de flesta fallen av HTR, där antikroppen binder 

en antigenpositiv transfunderad erytrocyt. Detta leder till att komplementsystemet aktiveras och ger 

direkt lysering av erytrocyten (12).  

Transfusion av trombocyter är avsedd för patienter med klinisk blödning med brist till trombocyter eller 

onormal trombocytfunktion. En kraftigt trombocytpeni kan vara livshotande med blödning t.ex. i det 

centrala nervsystemet. Under ideala förhållanden bör patienten få ABO-identiska trombocyter då ABO-

inkompatibla trombocyter kan leda till ökade anti-A eller anti-B titrar. Användningen av ABO-

inkompatibla trombocyter är förknippad med risk för en hemolytisk transfusionsreaktion på grund av 

närvaron av naturligt förekommande av anti-A eller anti-B i medföljande plasma. Om anti-A eller anti-

B i plasma hos O blodgrupp givare transfunderas i tillräckligt hög antikroppstiter, kan de inducera en 

hemolytisk transfusionsreaktion hos icke-O blodgrupps transfusionsmottagare (13).  

Titern av en antikropp representerar mängden och styrka av den antikroppens svar på en specifikt 

antigen. Titrar generellt bestäms med en semikvantitativ analys genom titrering av en spädningsserie. 

Flera olika tekniker har använts för titrering, av vilka är den konventionella rörtekniken och gelkort-

teknik är de mest använda (14).  

 

År 1942, rapporterade Aubert och hans kollegor fysiologiska effekter, när plasma innehållande A-

agglutininer transfunderades till mottagare med blodgrupp A. De hittade hemoglobinuri, intravaskulär 

agglutination, hyperbilirubinemi och minskning av antalet erytrocyter. Den lägsta antikroppstiter vid 

erytrocyt hemolys var 512, och dessa höga titrar återfanns bland deras O blodgrupp givare (9). 
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I olika studier påpekar forskare att mängden anti-A eller anti-B i grupp O-donatorer anses vara farliga 

vid titer 1: 200 (12). 

 

1.7 Gelkort-teknik 

Gelkortteknik bygger på principen om gelfiltrering för separation av röda blodkroppar. Metoden 

standardiserar agglutinationsreaktionerna för erytrocyter, genom att fånga agglutinationen och 

möjliggöra enkel och tillförlitlig avläsning. Gelen består av ett specialdesignat mikrorör, som innehåller 

en gelblandning av dextran och akrylamid. Ett gelkort rymmer 6 reaktionsrör som är inbäddade i ett 

plastkort och varje mikrorör innehåller ett färdigt inkorporerat reagens (antikroppar). Erytrocyterna 

tillsätts och fördelas i mikrorören, inkuberas vid behov och centrifugeras. När erytocyternas ytantigen 

t.ex. AB-antigener binder antikropparna och orsakar det antigen-antikroppsreaktion (Figur 2). 

Reaktionen ger aggregat av erytocyter och stora aggregat hindras från att rulla ned i kolumnen medan 

fria erytrocyter som inte har bundit till erytrocyter sjunker ner lätt till botten (15). 

 

 

 
Figur 2.  Principen om gelkort-teknik. A/B-antigener binder antikropparna och orsakar det antigen-antikroppsbindning.  

Bildkälla: http://www.labex.com/dynamaster/file_ archive/121123/ ae6858ffd9c5271ad90d952fac08a49e/Anti-

IgA%20_i%20_Gelteknik%20_Pardi.pdf  

 

 Positiviteten i gelkortet kan graderas från 1+ till 4+ (figur 3.), baserat på bandet som kan ses i gelen. 

Ett test kan anses vara negativt om det inte finns något synligt band på den övre delen av gelen och alla 

erytrocyter sjunker till botten. Vid utförande av antiglobulintest krävs ingen tvättning av erytrocyter 

eftersom cellerna separeras under centrifugering från suspensionen och plasman när de passerar in i 

mikroröret. Erytrocyter sensibiliserade genom IgG eller komplimenterande komponenter reagerar med 

antihumanglobulin (AHG) som finns i gelen och den resulterande agglutinationen behålls inuti 

matrisen (15).  
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2   SYFTE 

Syftet med denna studie var dels att kvantifiera mängden anti-A och anti-B hos O blodgruppsgivare och 

dels att jämföra om titervärdena har ändrats hos samma givare som titrerats vid ett tidigare tillfälle. 

Därmed försöka att värdera risk för hemolys vid en transfusion i förhållande till tillgången på universal 

blodgivare d.v.s. lågtitrig grupp O blodgivare.  

 

3   MATERIAL OCH METOD  

3.1 Etisk 

Vid anmälan till blodgivning ger alla blodgivare sitt skriftliga samtycke till att hans/hennes blod får 

användas inom sjukvården samt för kvalitetsutveckling och forskning avseende patientsäkerhet.  Lagen 

om sekretess och tystnadsplikt gäller även inom transfusionsmedicin, men enl. Lagen om Blodsäkerhet 

måste alla blodenheter kunna identifieras med ett tappningsnummer i bloddatasystemet Prosang, vilket 

bara personalen på blodcentralen har tillgång till. 

3.2 Provmaterial  

Venösa blodprover har tagits i EDTA-rör från 20 stycken olika trombocytgivare blodgrupp O som 

tidigare har screenats för hög/låg titer av ABO-antikroppar.  

Blodgivarna blev intervjuade innan intagning av blodprover och fyllde i en hälsodeklaration där 

frågorna handlade om blodtransfusion, vaccination och utomlandresa de närmaste fem åren.  

3.3 Förberedelser  

Blodprovet centrifugerades vid 1500 x g i 5 min och efter centrifugering överfördes plasman till ett rör. 

Plasman frystes ner i -20 ºC i väntan på analys. Inför analys var alla reagenser och plasman var 

rumstempererade. För alla gelkort kontrollerades att gelen var intakt och inga luftbubblor förekom.  

3.4 Kontroll 

För positiv kontroll användes plasma från en känd högtitrig O blodgrupp som gav (3+) reaktion med 

titer 1:100 för IgM och (3+) reaktion med titer 1:400 för IgG. 

3.5 Utförande  

Testerytrocyter förberedes från A1 och B- blodpåsar (Blodcentral, USÖ, Örebro, Sverige) genom tillsatt 

av 2 mL 4 % ID-Cellstab (BIO-RAD, Diamed, Cressier, Schweiz) och 5 droppar blod till respektive 

centrifugrör. Därefter fylldes samtliga centrifugrör med 10 ml 0,9 % isoton koksaltlösning (Blodcentral, 
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USÖ, Sverige) och centrifugerades vid 1500 x g under 5 minuter. Supernatanten avlägsnades och av 

erhållna koncentrerade erytrocyter pipetterades 100 µL till ett centrifugrör med 10 ml ID-Cellstab i 

röret, till en 1 % test erytrocytsuspension.  

3.6 Screening titer av IgG antikroppar 

I ett glasrör tillsattes 100 µl plasmaprov och 100 µl Dithiothreitol (DTT) 0,01 M lösning (Klinisk 

kemiskt laboratoriet, USÖ, Sverige), blandades noga och inkuberades under 45 minuter vid 37 ºC i 

värmebad. Härvid blockeras agglutinationen med IgM antikroppar genom att pentameren dissocieras. 

Plasma-DTT blandningen späddes i isoton koksaltlösning i ett centrifugrör, därefter gjordes 

titreringsserier; 1/40, 1/80, 1/160, 1/320, 1/400, 1/800 och 1/1600. I ett IgG-gelkort märkta med 

”Coombs anti-IgG” (BIO-RAD, Diamed, Cressier, Schweiz) tillsattes 1 droppe av respektive 1 % 

erytrocytsupension A1 och B och 25 µl av respektive titreringsserieprover i respektive mikrobrunnar. 

Gelkortet inkuberades under 15 minuter vid 37 ºC min och centrifugerades sedan 10 min i 

gelkortscentrifug 85 x g. Därefter skedde avläsning av gelkortet.  

3.7 Screening titer av IgM antikroppar  

Plasmaprovet späddes med isoton koksaltlösning i ett centrifugrör och blandades noga sedan gjordes 

titreringsserier: 1/10, 1/20, 1/40, 1/80, 1/100, 1/200 och 1/400. I ett IgM-gelkort märkta med ”NaCl, 

Enzyme Test och Cold Agglutinins” (BIO-RAD, Diamed, Cressier, Schweiz) tillsattes 1 droppe av 1 % 

erytrocytsupension A1 och B och 25 µl av respektive titreringsserieprover i respektive mikrobrunnar. 

Gelkortet inkuberades under 10 minuter i rumstemperatur och därefter centrifugerades 85 x g 10 

minuter i gelkortscentrifug. Därefter skedde avläsning av gelkortet.  

3.8 Poolning av erytrocyter 

I 10 provrör poolades 3 olika slumpmässig A1 erytrocyter med slutvolym 390 µl i vardera rör.  Därefter 

gjordes 1 % testerytrocyter av 10 prover genom tillsatt av 2 ml 4 % ID-Cellstab och 5 droppar av 

testerytrocyterna till respektive centrifugrör. Därefter fylldes samtliga centrifugrör med 10 ml 0,9 % 

isoton koksaltlösning och centrifugerades vid 1500 x g under 5 minuter. Supernatanten avlägsnades och 

av erhållna koncentrerade erytrocyter pipetterades 100 µL till ett centrifugrör med 10 ml ID-Cellstab i 

röret, till en 1 % test erytrocytsuspension.  

3.9 Screening titer av IgG antikroppar med poolade erytrocyter 

I ett glasrör tillsattes 100 µl plasmaprov och 100 µl DTT 0,01 M lösning, blandades noga och 

inkuberades under 45 minuter vid 37 ºC i värmebad. Härvid blockeras agglutinationen med IgM 

antikroppar genom att pentameren dissocieras. Plasma-DTT blandningen späddes i isoton 
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koksaltlösning i ett centrifugrör, därefter gjordes titreringsserier; 1/40, 1/80, 160, 1/320, 1/400, 1/800 

och 1/1600. I ett IgG-gelkort märkta med ”Coombs anti-IgG” tillsattes 1 droppe av 1 % 

erytrocytsupension A1 och 25 µl av respektive titreringsserieprover i respektive mikrobrunnar. 

Gelkortet inkuberades under 15 minuter vid 37 ºC minuter och centrifugerades sedan 10 minuter i 

gelkortscentrifug 85 x g. Därefter skedde avläsning av gelkortet.  

3.10 Screenings titer av IgM antikroppar med poolade erytrocyter  

Kontrollplasman späddes med isoton koksaltlösning i ett centrifugrör och blandades noga sedan gjordes 

titreringsserier: 1/10, 1/20, 1/40, 1/80, 1/100, 1/200 och 1/400. I ett IgM-gelkort märkta med ”NaCl, 

Enzyme Test och Cold Agglutinins” tillsattes 1 droppe av 1 % erytrocytsupension A1 och 25 µl av 

titreringsserieprover i gelkorts vardera mikrobrunnar. Gelkortet inkuberades under 10 minuter i 

rumstemperatur och därefter centrifugerades 85 x g 10 minuter i gelkortscentrifug.  Därefter skedde 

avläsningen av gelkortet.  

3.11 Avläsning av agglutinationsgrad på gelkort 

Avläsning av gelkortet skedde makroskopiskt mot en väl belyst bakgrund och korten avlästes från båda 

sidor. Vid avläsning sker även gradering av reaktionsstyrka efter anvisningarna ur handbok för 

blodcentral (16).  

 

++++    4+:  Erytrocyter är agglutinerad och har bildat ett band ovanpå gelen.  

+++      3+:  Agglutinat har bildat band ovanpå gelen sedan få fria erytrocyter finns spridda i halva av        

                    gelen.  

++        2+:  Agglutinat spridda i hela gelen och få fria erytrocyter i botten av gelen. 

+          1+:  Agglutinat spridda i botten av gelen. 

             - : Negativ reaktion, inga agglutinat har bildats, alla erytrocyter ligger i botten av gelen.  Det  

                   finns ett förenklat diagram hur agglutinations reaktion graderas (Figur 3). 
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                  Figur 3.  Ett diagram där agglutinat är graderade från 0 till 4+ reaktion.                                

                  Bildkälla:http://www.medscape.com/ viewarticle/509092 

 

 

4  RESULTAT 

4.1 Metod resultat 

En metod kvalitetskontroll utfördes där plasma (anti-A och anti-B) från en känd högtitrig O-

blodgruppgivare titrerades mot 10 olika slumpmässigt valda A1- och B-blodkroppar både för IgM och 

IgG.  Titrarna mellan 10 olika A1- och B-blodkroppar varierade. Bland 10 olika A1-blodkropparna för 

IgM (Figur 4.) har två av dem en titer på 1:20, ett har titer på 1:40 och resten har titer på 1:100. Mellan 

högsta och lägsta titer varierar 3 titersteg. Tre av A1-blodkropparnas titer avviker och hamnar under 

”cut-off” gränsen 1:100.  

Titervärdena för 10 olika B-blodkroppar för IgM varierade också och erhölls samma variation (Figur 

4.).  Den högsta titern ligger på 1:100 och den lägsta titern ligger på 1:20.   
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Figur 4. 10 A1-och B-blodkroppar från olika blodgivare titrerades mot samma anti-A/B plasma för IgM. 

 

Titervärdet för motsvarande olika A1- och B-blodkroppar för IgG visade en liknande variation (Figur 

5.) det högsta titervärdet för A1 ligger på 1:1 600 och det lägsta på 1:40. Fem av A1-blodkropparna 

avviker och ligger under ”cut-off” gränsen 1:400 som motsvarar en avvikelse på 50 %. Det är sex 

titersteg skillnad mellan det högsta och det lägsta värdet.  

Titervärde för 10 olika B-blodkroppar så ligger sju av dem över ”cut-off” gränsen och tre under som 

motsvarar en avvikelse på 30 %. Den högsta titern är på 1:1 600 och den lägsta på 1:40. Den är sex 

titersteg skillnad mellan det högsta och det lägsta titervärdet.  

 

 
Figur 5. 10 A1-och B-blodkroppar från olika blodgivare titrerades mot samma anti-A/B plasma för IgG 
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Titreringens reproducerbarhet verifierades genom att de 10 A1 blodkropparna titrerades om med samma 

O-plasma två veckor efter den första titreringen. För IgM erhölls lika titervärde för fem A-blodkroppar 

medan en skilde 1 titersteg, tre skilde 2 titersteg och en skilde 3 titersteg. Motsvarande titervärden för 

IgG visade lika värde för fem B-blodkroppar, fyra med 1 titerstegs skillnad och en med 2 titerstegs 

skillnad (Figur 6). 

 

 

                                                                                                  

   (IgM)  10 st olika  A1 blodkroppar titrerade mot samma anti‐A/B serum    
     

   Titer    
   1/400          
   1/200          
   1/100                                        
   1/80                                        
   1/40                                                 
   1/20                                                             
   1/10                                                                
   A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10    
     

   (IgG)  10 st olika A1 blodkroppar titrerade mot samma anti‐A/B serum    
     

   Titer    
   1/1600             
   1/800                   
   1/400                                  
   1/320                                  
   1/160                                              
   1/80                                                          
   1/40                                                                
   A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10    
     
       Titrering 1     Titrering 2  (två veckor senare)    
                                                                                                  

 

Figur 6. 10 A1-och B-blodkroppar titrerade mot samma anti-A/B plasma för IgM och IgG med två veckors mellanrum. 

 

4.2 Poolningsresultat 

I vardera tio prover poolades 3 olika A-blodkroppar och från proverna bereddes en 1 % - ig 

cellsuspension. Dessa utnyttjades som testerytrocyter och titrerades mot den tidigare använda högtitriga 

O-plasman. Resultatet visade att alla anti-A/B-titervärden både för IgM och IgG hamnade under ”cut-

off”-gränsen.  
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4.3 Titrering av anti-A resp. anti-B hos 20st blodgivare grupp O mot 2st testerytrocyter. 

Totalt titrerades 20 stycken trombocytgivare blodgrupp O som tidigare har screenats för låg/hög titer 

ABO-antikroppar. Vid utförande utfördes en positiv kontroll mot A1 och B-blodkroppar som gav en 

titer 1:100 för IgM och 1:400 för IgG. Som testerytrocyter valdes kända A- och B-blodkroppar från 

tidigare undersökningar med olika titervärden (A3, A6 och B2, B8). En sammanfattning av resultatet 

presenteras i (Tabell 2.). Liksom vid tidigare titreringar skilde titervärdena mellan de båda A-resp. B-

cellerna, ca 10 % av givarna var ”högtitriga” men andelen varierar med de använda testerytrocyter 

(Tabell. 3). Bland de 20 stycken blodgivarer var 6 av de ”högtitriga” vid en tidigare titrering på 

blodcentralen  återfanns 5 medan en försvagats. En tidigare ”lågtitrig” blodgivare hade ökad till 

”högtitrig” men alla skillnaderna låg inom 2-3 titersteg. 

 

Tabell 2. Titrering av anti-A resp. anti-B hos 20st blodgivare grupp O mot 2st testerytrocyter A1 (A3, A6) 

 och 2st B (B2, B8). 
                                         
                 

    

  
IgM 

   
Titer 1:‐‐             IgG    Titer 1:‐‐           

   Givare  A3  A6     B2  B8    A3  A6    B2  B8    
   P01  10  20     10  20    <40  40    <40  40    
   P02  10  10     10  10    <40  <40    <40  <40    
   P03  10  10     <10  <10    <10  <10    <10  <10    
   P04  <10  20     10  10    40  40    <40  <40    
   P05  200  200     400  400    <40  40    <40  <40    
   P06  20  40     20  100    320  320    80  160    
   P07  40  100     80  100    160  1600    80  160    
   P08  10  10     10  10    40  40    40  80    
   P09  10  40     10  10    <40  40    <40  40    
   P10  10  20     10  40    <40  80    <40  40    
   P11  40  20     80  40    80  40    320  80    
   P12  20  20     20  20    80  40    40  80    
   P13  80  80     10  10    400  160    <40  <40    
   P14  40  20     20  10    <40  <40    <40  <40    
   P15  40  100     20  100    <40  <40    <40  <40    
   P16  100  100     100  40    80  80    160  80    
   P17  40  20     20  20    40  <40    <40  <40    
   P18  40  40     40  40    <40  <40    <40  <40    
   P19  20  20     10  10    320  320    80  80    
   P20  40  40     20  20    400  400    400  <40    
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 Tabell 3. Differens mellan titervärden för anti-A och anti-B hos 20 blodgivare grupp O som titrerats mot 2  

 A-rep. B-testceller.     

 0 differens 1 titersteg 2 titersteg 3 titersteg 4 titersteg

      

(IgM)   A-celler 10 7 3   

    B-celler 12 6  2  

(IgG)    A-celler 11 5 1 1 2

    B-celler 10 8 1  1

 

5  DISKUSSION 

5.1 Metod diskussion  

Under studien har den metod som är standard för blodcentralerna i Sverige och flertalet europeiska 

länder använder. En kvalitetskontroll utfördes där ett känt anti-A/B plasma visade varierande nivåer av 

anti-A och anti-B mot testerytrocyter från icke selekterade A1- och B-blodgivare för både IgM och IgG. 

Därefter undersöktes om dessa skillnader var metodrelaterade. Efter undersökningen upptäcktes att 

variationen uppgick som mest till 3 titersteg i området 1:100 för IgM och 5 titer steg i område 1:400 för 

IgG. Titergränser i dessa områden klassar en blodgivare som ”lågtitrig” resp. ”högtitrig” och är därmed 

styrande för valet av blodkomponent för transfusion. Jämförs A1, A2 och A6 testerytrocyter för 

respektive IgM och IgG avviker värdena och ligger under ”cut-off” gränsen däremot resten av A1 

klassas anti-A/B högtitrig. Detta gäller även för B testerytrocyter, jämförs B3 och B8 både för IgM och 

IgG avviker värdena och hamnar under ”cut-off” gränsen och klassar plasman för ”lågtitrig” och resten 

av B-blodkropparna ligger över ”cut-off” gränsen vilket klassar anti-A/B plasman för ”högtitrig”.   

Fortsatta undersökningar med upprepade titreringar med kända testerytrocyter och reagensplasma 

visade att variationen i titervärde var kopplad till de testerytrocyter och inte kunde förklaras av övriga 

moment i analysen. Varierande titervärden på olika testerytrocyter kan bero på att ytantigener på 

erytrocyterna uttrycks olika (3).  

Den nu påvisade variationen i erytrocyterna uttryck av A- resp. B-antigen medför att nuvarande 

tekniken med icke standardiserade testerytrocyter inte är meningsfull. Med en godtyckligt vald 

testerytrocyt blodgivare är det en ren slump hur blodgivaren klassas. Dock kan metoden i sitt 

nuvarande skick i de flesta fall utskilja de mycket höga anti-A/B titrar som innebär stor risk för en 

hemolytisk transfusionskomplikation.  
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Titrering av anti-A och anti-B med klassning av grupp O blodgivaren tillämpas i de flesta länder med 

en nationellt organiserad blodverksamhet. Så väl titrermetod som titergränser varierar mellan olika 

länder och trots försök till standardisering (8) föreligger ingen internationell consensus vare sig om 

metod eller titergräns i förhållande till klinisk risk för hemolytisk tranfusionsreaktion (17). 

På blodcentralen i USÖ screenas blodgivarna för antikroppsscreening med en enda slumpmässigt A1- 

och B-testerytrocyt (personlig kommunikation). Tas ett icke-selekterad testerytrocyt för screeningen 

som är svag och uttrycker en svag ytantigen, blir blodgruppgivaren förmodligen lågtitrig och registreras 

som universalblodgivare. Om samma O-blodgruppgivare screenas med en testerytrocyt som har en 

stark antigen på ytan blir blodgivaren högtitrig. 

 

5.2 Resultat diskussion 

Totalt titrerades 20 stycken O trombocytgivare som tidigare har screenats för låg/hög titer ABO-

antikroppar.  Av 10 olika test A1- och B-blodkroppar valdes 2 st testerytrocyter med låg och hög titer 

värde.   

Frekvensen av grupp O blodgivare som med de svenska titergränserna (IgM <1:100 och IgG <1:400) 

kan i vårt material uppskattas till omkring 70 %. Nivån verkar vara stabil över åren och endast ett 

givarprov uppvisade en hög titer (1:1 600) i våra titreringar. I samtliga fall där en jämförelse med 

tidigare titervärden kunde göras var förändringarna små och i stort inom metodens tillåtna variation. 

 

Blodgivare (P12) hade en minskning av antikroppar, från tidigare screeningen hade en anti-A titer på 

1:400 för IgG och efter nya screeningen med två stycken testerytrocyter visar att titern minskade ner till 

1:80 och 1:40 respektive. Titer skillnaden på minskning är 3 och 4 titer steg på respektive 

testerytrocyter. På frågeformuläret angående hälsan som blodgivarna fylldes i, står att givaren varken 

rest utanför Europa, tagit vaccination eller fått blodtransfusion under de senaste 5 åren.  

 

Blodgivaren (P13) var det känd lågtitrig från tidigare screeningen som fick ökad antikroppar, och det 

nya titrerings värde visar 1:400 för IgG, vilket gör givaren till ”högtitrig”. Dock titer värde med resten 

av testerytrocyter är låg och hamnar under ”cut-off” gränsen, vilket gör blodgivaren för lågtitrig. På 

frågeformuläret står att givaren varken rest utanför Europa, tagit någon vaccination eller fått 

blodtransfusion. I ett studier påpekar forskare att mängden anti-A eller anti-B i grupp O-donatorer anses 

vara farliga vid titer 1:200 (12). Just denna blodgivares plasma anses vara farlig att transfundera men 

detta dock ett antagande som inte går att visa om plasman inte transfunderats. 
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Frekvensen av blodgivare med hög anti-A/B titer varierar också mellan olika delar av världen. Från 

t.ex. I Thailand har beskrivits att anti-A och anti-B titrar på >1:64 hos grupp O blodgivare var för IgM 

76 resp 80 % och för IgG 93 % respektive 95 % (18).  

 

I en publicerade studie som dokumenterats att hemolytiska transfusionsreaktioner uppstod med 

trombocyter som innehöll ABO-inkompatibla plasma, tillhörande givar anti-A eller anti-B 

antikroppstitrar varierade från 1:32 till 1:16 384. Samma publicerade studie rapporterade också två 

hemolytiska transfusionsreaktioner, varav inträffade hos en patient som fick 390 ml grupp O aferes 

trombocyter med en anti-A titer av endast 01:32 (12). Dock framgår ej i studien om hemolysen var 

orsakad av IgM eller IgG.  

En till studie påpekar att ett anti-A titer 1:16 gav hemolys till mottagaren med 200 ml plasma (17).   

En annan studie undersökte 100 slumpmässigt O blodgrupp givare och mätte titer av anti-A och anti-B 

med arbiträrt ”högtitrig” 1:256 för IgG och 1:64 för IgM (9).  

 

I en studie har författarna gett både förslag och även testat att användningen av poolning av hel blod 

framställda trombocytkoncentrat som har mindre volymer än aferes enheter anses vara ett sätt att 

minska risken för hemolys genom utspädning av hög anti-A eller anti-B. I vissa länder används i 

rutinmässigt att minska och avlägsna större ABO-inkompatibel plasma använda trombocytförvarnings 

lösning vilket i sin tur minskar risken för hemolys (19). I en studie påpekar författaren att reducera 

plasma volym vid transfunktion är ett sätt att minimera risken för hemolys dock detta gäller inte vid 

akuta läge (20).  

Experterna är inte överens om vad som utgör en kritiskt hög titer (12), var ska gränsen sättas. Från en 

titer 1:16 och upp till 1:6 384 olika studier har beskrivit att plasman har gett hemolys reaktion. Dock 

framgår ej i dessa studier om det var orsakad av IgG eller IgM. 

Däremot screening av grupp O blodgivarna med en standardiserad metodik och ”cut off” värden för 

anti-A/B på ca 1:100 för IgM och 1:400 för IgG risken för en allvarlig hemolytisk transfusionsreaktion 

kan kraftigt minskas.   

 

Olika studier hävdar att gelkorts-teknik har högre säkerhet och mer känsligt för kvantifiering av anti-

A/B jämfört med rörteknik. Den är enklare att använda och snabbare teknik som är mer genomförbart i 

de flesta kliniker och erhållna resultat i gelkortet är läsbar i flera dagar. Gelkortet kan sparas och 

kopieras. Nackdelen med metoden är dess specificitet, kan ge falskt positiv om luftbubblor förekommer 

i gelen (14)(21).  
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Sjukvården regleras av föreskrifter bl. a rörande användningen av blodkomponenter. Frågan om vilka 

blodgivare som får vara universalgivare är viktig för regelverket och därmed tillgången på 

blodkomponenter för transfusion.  

 

6  SLUTSATS 

Slutsatsen är att nuvarande tekniken med icke standardiserade testerytrocyter inte är meningsfull för 

screena blodgivare för låg-respektive högtitrig. Det behövs en vidare studie för att standardisera 

metoden genom en godtyckligt vald av testerytrocyter. 
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