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Sammanfattning 

Immunisering under graviditet kan uppstå när det förekommer inkompatibilitet mellan 

modern och fostrets blodgruppsantigen. Blodgruppsantikroppar från modern av IgM typ kan 

inte passera placentan men det kan antikroppar av IgG typ. Väl inne i fostercirkulationen 

kommer fostrets erytrocyter att brytas ner och ge upphov till hemolys och anemi. Detta 

orsakar hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda (HDFN). Anti-M som är en del av MNS 

systemet undersöks hos gravida kvinnor eftersom det har visat sig att anti-M kan vara en IgG 

antikropp och orsaka HDFN.  

Syftet med denna studie var att dels bestämma om anti-M antikroppar är av IgG- eller IgM 

typ och dels jämföra två metoder, antikroppsidentifiering med en rörtekniksmetod i 

koksaltsmiljö och DTT behandling av plasma med en gelteknik.  

Plasma från 25 individer med anti-M användes. Resultatet blev att 6 av de 25 patientplasma 

fick överensstämmande resultat och de resterande proverna visade avvikande resultat för båda 

metoderna. Slutsatsen är att den nuvarande metoden, rörtekniksmetoden i koksaltsmiljö bör 

bytas ut och istället tillämpa gelteknik eftersom den ger mer säkerhet, minskar osäkerheten 

vid tolkningen men också är enkel att hantera och utföra. 
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1. Introduktion 

En blodgrupp definieras som en ärftlig egenskap hos de erytrocyter som kan identifieras av en 

specifik alloantikropp. Vilket innebär en klassificering av blod baserat på förekomst eller 

avsaknad av ärvda antigensubstanser på ytan av erytrocyter. Dessa blodgruppsantigen kan 

utgöras av antingen proteiner, glykoproteiner eller glykolipider på erytrocytens yta beroende 

på blodgruppssystem (1,2,3). Flera av dessa erytrocyt ytantigen kan utgå från en allel och 

gemensamt bilda ett blodgruppssystem. Det mänskliga blodet indelas i blodgrupper från vissa 

ärftliga egenskaper och de olika blodtyperna ärvs och representeras från båda föräldrarna (4). 

Enligt The International Society of Blood Transfusion (ISBT) har 285 blodgruppsantigen 

accepterats varav 245 är klassificerad i 29 blodgruppssystem, där ABO-systemet är det 

viktigaste i de flesta blodtransfusioner. Varje blodgruppssystem motsvaras av en gen eller en 

grupp av två till tre nära sammanlänkade gener med snarlik sekvens där ingen överkorsning 

sker med varandra (1,3).  

Individer producerar ofta antikroppar det vill säga alloantikroppar till alleler de saknar i varje 

system. Sådana antikroppar är ansvariga för de allvarliga reaktionerna som kan uppstå vid 

transfusioner. Antikroppar kan förekomma naturligt eller som svar på sensibilisering från en 

tidigare transfusion eller graviditet (5).  

Många gravida kvinnor bär ett foster med en blodgrupp som skiljer sig från deras egna. 

Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda (HDFN) uppstår när man har inkompatibilitet 

mellan modern och fostrets erytrocyter. Erytrocyt alloimmunisering är den kända orsaken till 

HDFN. En gravid kvinna kan bilda blodgruppsantikroppar av IgG typ om hennes foster har en 

blodgruppsantigen som hon inte har. Detta kan inträffas om fostrets erytrocyter passerat in i 

moderns blodcirkulation genom fetomaternal blödning. Vid immuniseringen bildas det först 

antikroppar av IgM typ som inte kan korsa placentabarriären eftersom den är för stor och då 

kommer det inte att påverka fostret, men om antikroppen är närvarande som IgG typ finns det 

en chans att den kan passera placentan från modern till fostret och väl inne i 

fostercirkulationen kommer fostrets erytrocyter att brytas ner och ge upphov till hemolys och 

anemi för fostret (1,3,6,7). 

Anledning till att M antikroppen (anti-M) är viktig att undersöka hos gravida kvinnor är att 

det har visat sig att anti-M kan vara en IgG antikropp och kan orsaka HDFN. Enligt Wikman 

et al rapporterades att anti-M i 10 % av gravida kvinnor resulterade i allvarliga foster anemi. 

Därför betraktas anti-M som en möjlig orsak till HDFN och foster anemi. Dock är 

förekomsten av HDFN orsakad av anti-M sällsynt (8,9,10).  
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1.1   ABO-systemet 

Den första blodgruppsantigen som erkänts år 1901 var ABO-blodgruppssystem och det var 

den Österrikiske läkaren och forskaren Karl Landsteiner som upptäckte det. De stora 

blodgrupperna av detta system är A, B, O och AB. Landsteiner visade att individer kunde 

delas in i fyra grupper alltefter sitt reaktionsmönster, beroende på om deras erytrocyter 

agglutinerades eller inte när de blandades med serum från andra individer. Med hjälp av 

denna upptäckt möjliggjordes framgångsrika blodtransfusioner till patienter (1,2,4). 

I sin enklaste form består ABO-systemet av två antigen det vill säga A och B antigen som är 

den indirekta produkten av A- respektive B-allelen av ABO-genen. En tredje allel, O 

producerar inget antigen och är då recessiv till A och B antigen. Det finns fyra fenotyper, det 

vill säga A, B, O och AB. Fenotyp A är resultaten av genotypen A/A eller A/O, fenotypen B 

är av genotypen B/B eller B/O, fenotypen O är av genotypen O/O och fenotypen AB är av 

genotypen A/B. De fyra fenotyperna utgörs nämligen av olika genotyper (tabell 1) (5). 

 
Tabell 1. Schematisk redovisning av ABO-antigener, antikroppar och genotyper.   

ABO grupp  Antigen på erytrocyten  Antikroppar i plasma/serum     Genotyp 

       A               A                Anti-B     A/A eller A/O 

       B               B                Anti-A     B/B eller B/O 

       O            Saknas                Anti-AB      O/O 

      AB              AB                Saknas      A/B 

 

1.2   Rh-systemet 

Rh-systemet är den näst viktigaste blodgruppssystem i transfusionsmedicin eftersom 

antigenpositiva erytrocyter ofta immuniserar antigennegativa individer genom transfusion 

eller graviditet (7). Rh-systemet upptäcktes under 1939-talet via en antikropp i serum hos en 

moder med ett dödfött barn och som därefter fick en hemolytisk reaktion efter en transfusion 

med blod från sin make. Man fann att det är en antikropp som agglutinerade makens 

erytrocyter. Antikroppen kom senare att kallas för anti-D och var riktad mot D-antigenet inom 

Rh-systemet. Senare upptäckte man också att det förekommer andra antigener inom Rh-

systemet nämligen C, c, E och e och inom Rh-systemet finns 52 antigener (1,2,5,7). Det 

förekommer även två gener i Rh-systemet det vill säga RHD och RHCE på kromosom 1. 

RHD genen kodar för D antigen samt RHCE genen kodar för C, c, E och e antigenerna 

(1,3,7). Inom transfusionsmedicinen utgör D det starkaste immunogen och det viktigaste Rh 
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antigenet och är efter A- och B-antigenerna det kliniskt mest betydelsefulla antigen (3,7). 

Anti-D kan orsaka svåra och fetala hemolytiska transfusionsreaktioner och HDFN. De flesta 

RhD-negativa mottagare som transfunderas med RhD-positiva erytrocyter blir immuniserade 

och producerar anti-D. RhD positiva och RhD negativa hänvisar till närvaron eller frånvaron 

av D antigen på ytan av erytrocyterna. Anti-D kan orsaka allvarliga HDFN. Detta sker om ett 

IgG anti-D från en immuniserad moder passerar över placentabarriären till ett D positivt foster 

och där framkallar en nedbrytning av fostrets D-positiva erytrocyter. Den svåraste följden av 

en anti-D orsakad HDFN är fosterdöd, men ett levande fött barn riskerar hydrops och gulsot 

(1,3,5). 

Antigenerna C, c, E och e är relativt svagare immunogener och produceras från alleler av 

RHCE genen. Alla Rh antikroppar betraktas som en riskfaktor för utveckling av en HDFN 

eller hemolytiska transfusionsreaktioner (HTR). Anti-c är den kliniskt mest betydelsefulla 

antikroppen efter anti-D och orsakar ofta en svår HDFN, medan de resterande, det vill säga 

anti-C, -E och -e sällan orsakar en HDFN och när detta sker är reaktionen i allmänhet mild 

(1,2,3,7).  

 

1.3   MNS systemet 

Efter upptäckten av den första blodgruppen ABO har man fortsatt att experimentera med blod 

för att identifiera andra blodgrupper. MNS var den andra av de mänskliga blodgruppsystem 

som upptäcktes genom immunisering av kaniner med humant blod. M- och N-antigenerna 

identifierades först och sedan upptäcktes S- och s- antigenerna (11). För närvarande finns det 

45 antigen som är kända i detta blodgruppssystem men M, N, S, s och U är de viktigaste 

antigenen (1). MNS systemet är baserat på två gener, det vill säga glykophorin A och 

glykophorin B. MN-komplexet utgör en del av det stora membranglykoproteinet glykophorin 

A medan Ss-komplexet utgör på motsvarande sätt en del av glykophorin B på kromosom 4. 

Dessa glykoproteiner binder största delen av cellmembranets sialinsyra och är därmed 

huvudansvariga för uppkomsten av erytrocytens Z-potential (3,11). Anti-M som är den 

vanligaste antikroppen inom MNS systemet är oftast av IgM typ. Den uppträder som en 

naturlig antikropp utan samband med tidigare erytrocyt kontakt och den är även helt inaktiv 

vid 37° C. Anti-M kan även vara en IgG antikropp och kan orsaka allvarlig HDFN, vilket är 

mycket sällsynt. Både anti-N och anti-S är sällsynta och förekommer också naturligt som IgM 

antikroppar. Anti-N är inte aktiv vid 37° C. De övriga antikropparna inom MNS systemet det 

vill säga anti-s och anti-U är mycket sällsynta men man har i enstaka fall kunnat påvisa dem i 

samband med utredning av transfusionskomplikationer (3,11). 
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1.4   Blodgruppsantikroppar 

En blodgruppsantikropp genom sin definition är att alla blodgruppssubstanser är ett antigen 

och därmed en substans som kan kännas igen av en antikropp. De flesta individer har 

antikroppar mot A eller B antigen eller mot båda och dessa antikroppar är så kallad naturligt 

förekommande antikroppar och är riktad mot de ABO antigen individen ifråga saknar. För de 

flesta övriga blodgrupperna saknar de dessa naturligt förekommande antikroppar och 

antikropparna bildas enbart genom en immunisering med erytrocyter i samband med 

transfusion eller överföring från fostret i samband med en graviditet eller förlossning (1,3,12). 

Det finns olika typer av antikroppar det vill säga IgM, IgG, IgA, IgD och IgE, men 

blodgruppsantikroppar är oftast av IgM eller IgG typ. De naturligt förekommande 

antikropparna är huvudsakligen av IgM typ medan immunantikropparna vanligen är av IgG 

typ (1). När det gäller IgM antikroppar kan de direktagglutinera antigenpositiva erytrocyter i 

koksaltlösning medan de flesta IgG antikroppar kräver en förstärkning eller utnyttjande av 

antihumanglobulin (AHG) teknik för att ge agglutination. Anti-M antikroppar kan reagera 

både vid 20° C och 37° C beroende på vilken metod man använder, men vid 20° C är det 

optimala temperaturen för anti-M av IgM typ när det är koksaltsmiljö (1,3). IgM är en 

pentamer som på grund av sin stora molekylstorlek kan övervinna det naturliga avståndet, det 

vill säga Z-potentialen och därmed agglutinera flera erytrocyter. IgM antikroppar är även 

ganska instabila och denatureras vid uppvärmning (13). Genom att man använder 

Dithiothreitol (DTT) behandling kan disulfidbryggorna i IgM molekylen spjälkas och 

antikroppen inaktiveras. Med hjälp av denna behandling kan man se om det är IgG eller IgM 

typ varvid IgM antikroppen inaktiveras (13). Vid IgG antikroppar utgör de immunantikroppar 

och reagerar främst vid 37° C. IgG är en monomer som har en mindre molekyl vilket leder till 

att de på egen hand inte kan agglutinera ertryocyterna istället utnyttjar man AHG teknik för 

att ge agglutination. ABO-antikroppar som påvisas i serum hos nyfödda är vanligen av IgG 

typ som överförts från modern och endast i enstaka fall av IgM typ och tillverkade av fostret 

(13). Fostrets första egna ABO-antikroppsproduktion blir påvisbar först vid 3-4 månaders 

ålder när tarmen fått normal bakterieflora (1,3). Anti-M är även en antikropp som kan klassas 

som antingen en IgG eller IgM typ. 
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1.5   Klinisk betydelse  

Blodgruppsantikroppar av IgG typ kan under graviditeten passera placentabarriären och 

orsaka hemolys hos fostrets blodkroppar om de uttrycker motsvarande antigen. Detta kan då 

orsaka en alloimmun fetal hemolytisk anemi vanligen kallad hemolytisk sjukdom hos foster 

och nyfödda (HDFN). HDFN uppstår när det finns en oförenlighet mellan moderns och 

fostrets blodgruppsantigen (5,14). Om antigen positiva erytrocyter från fostret kommer över 

till modern som saknar den närvarande antigen kan en immunisering ske, genom att det bildas 

främst en IgM antikroppar som inte kan fara igenom placentabarriären och sedan IgG 

antikroppar som verksamt kan passera placentabarriären från modern till fostret och bryta ner 

fostrets erytrocyter via lever eller mjälten. Vid ökad nedbrytning av erytrocyter, kan det leda 

till att fostret kan drabbas av fetal anemi eller fetal hydrops (2,5,14).  

 

1.6   Blodgruppsserologiska tekniker 

Inom blodgruppsserologiska analyser gäller det att påvisa antigen som är sittande på 

erytrocytens utsida eller antikroppar som är riktade mot dess antigen. Påvisandet sker genom 

att antikroppen får reagera med antigen på olika erytrocyter som därvid agglutineras och den 

bildade agglutinationen är oftast lätt iakttagbar med blotta ögat. Det finns olika tekniker som 

man kan utföra med exempelvis rörteknikmetod eller gelkortsteknik (1,2,3). 

Rörteknikmetoden är en vanlig metod som går ut på att plasma eller serum och en 

erytrocytsuspension tillsätts i ett glasrör. Efter att ha inkuberat glasrören i en optimal testmiljö 

kan agglutinat ses mot en belyst bakgrund och i mikroskop (2,15).  

Gelkortsteknik är en teknik som används för att separera erytrocyterna med hjälp av 

gelfiltrering och det går ut på att reaktionen mellan antigenen och erytrocytantikroppen 

undersöks med hjälp av en kolonn av gel i en suspension. Storleken och mängden av 

partiklarna i gelen är avsedd så att de agglutinerade och oagglutinerade erytrocyter separeras 

genom centrifugering. Agglutinaten fastnar i gelkolonnen medan de oagglutinerade, fria celler 

passerar genom hela gelkolonnen och hamnar på botten av mikroröret. Både IgG och IgM 

antikroppar kan påvisas med denna teknik (15,16).  I gelkortstekniken använder man mikrorör 

istället för provrör där cellreaktionen sker i mikroröret som består av en reaktionsbrunn som 

smalnar av till en kolonn och varje kolonn innehåller en dextran akrylamidgel som är beredd i 

en buffertlösning. Den övre delen av kolonnen är reaktionsbrunnen och den nedre delen 

innehåller en gel med specifika reagenser. I detta fall är det antihumanglobulin (AHG) serum 

för ett visst prov och varje mikrorör innehåller ett färdigt inkorporerat reagens, det vill säga 

antikroppar (figur 1) (1,16,17,18). Gelkortstekniken utvecklades 1980-talet av den franske 
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forskaren Yves Lapierre och sedan dess har användningen av gelkortstekniken samt gelkort 

ökat på grund utav att det möjliggör enkel hantering, enkel genomförande, hög säkerhet och 

enkel avläsning. Gelkortet består av plastkort med sex till åtta inbyggda enskilda kolonner 

(1,12,16,17).  

 

Figur 1. En översiktlig bild av indirekt antihumanglobulinteknik (IAT) (Sihaam Ali, 2016).  

 

 

1.7   Syfte 

Syftet med denna studie är dels att bestämma om anti-M antikroppar är av IgG- eller IgM typ 

och dels att jämföra två metoder det vill säga antikroppsidentifiering med en rörtekniksmetod 

i koksaltsmiljö och DTT behandling av plasma med en gelteknik. 
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2. Material och metod 
2.1   Etiska aspekter 
Studien betraktas som en form av intern kvalitetsuppföljning av blodcentralens arbete därmed 

krävs det inte etiskt tillstånd. Alla prover var avidentifierade, istället var de kodade med 

provnummer för att skydda patientens identitet.  

 

2.2   Provmaterial  

I denna studie användes fryst plasma separerat ifrån venösa blodprover som togs i rör med 

EDTA-tillsats på 25 individer med anti-M. 14 av dem var gravida och dessa prover kom från 

Huddinge, Stockholm. De resterande 11 prover kom från blodcentralen, Örebro län och 

bestod av både gravida (7 prover) men också patientprov (4 prover). 

 

2.3   Förberedelse av provmaterial 

De venösa blodproverna centrifugerades vid 1500 x g i 5 minuter. Efter centrifugeringen 

överfördes plasman till ett förmärkt rör. Sedan recentrifugerades plasman igen och överfördes 

till ett nytt rör. Därefter förvarades plasman vid -20° C i kylskåpet i väntan på analys. Strax 

före analysen var alla reagenser och plasma rumstempererade och alla gelkort granskades med 

hänsyn på gelens utseende för att förhindra luftbubblor och att gelen var intakt och att 

aluminiumfolien inte var skadad. 

 

2.4   Beredning av 1 % erytrocytsuspension från 4 % testerytrocytsuspension i ID-

Cellstab 

Testerytrocyter förberedes från en homozygot givare med avseende på antigen. En 1 % 

erytrocytsuspension gjordes utifrån att späda en 4 % testerytrocytsuspension (Blodcentralen 

Serologen, USÖ, Sverige) med ID-Cellstab (Bio-Rad, DiaMed, Schweiz). 

 

2.5   Utförande av DTT behandlad plasma med gelkortsteknik 

DTT behandling utfördes genom att ta lika delar plasma som Dithiothreitol (DTT) 0.01 M 

lösning (Klinisk kemi laboratoriet, USÖ, Sverige). Patientplasma blandades även med lika del 

PBS (fosfatbuffrad isoton koksaltlösning) i ett separat rör. Sedan blandades proverna och 

inkuberades under 45 minuter vid 37° C i värmeskåp. Genom att testa antikroppsaktiviteten 

utfördes en spädningsserie; 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, och 1/32 på DTT behandlad plasma och 

PBS behandlad plasma. Två av varje gelkort användes, det vill säga ett IgG-gelkort med 



8 
 

Coombs anti-IgG (Bio-Rad, DiaMed, Schweiz) och ett IgM-gelkort med NaCl, Enzyme Test 

And Cold Agglutinins (Bio-Rad, DiaMed, Schweiz). Sedan tillsattes 50 mikroliter 1 % 

testerytrocytsuspension (Blodcentralen Serologen, USÖ, Sverige) till respektive mikrorör på 

gelkortet och därefter tillsattes 25 mikroliter patientplasma till motsvarande mikrorör på 

gelkortet. Sedan inkuberades gelkortet under 15 minuter vid 37° C i värmeskåp och därefter 

centrifugerades gelkorten under 10 minuter i gelkortscentrifug 85 x g (ID-Centrifuge 24S, 

DiaMed-ID Microtyping System, Schweiz). En avläsning och gradering av gelkortet utfördes 

efter centrifugering.  

 

2.6   Avläsning och agglutinationsgradering med gelkortsteknik  

En makroskopisk avläsning utfördes mot en god belyst bakgrund vid avläsningen av gelkortet. 

Gradering av reaktionsstyrkan utfördes även vid avläsningen av gelkortet efter anvisningar ur 

kompendiet  ”Agglutinationsgradering”  från  blodcentralen.   

De positiva reaktionerna graderas från 1+ till 4+. En 4+ reaktion indikerar att man får ett 

heldraget band av erytrocyter ovanpå gelen. En 3+ reaktion visar agglutinerande erytrocyter i 

den övre halvan av gelkolonnen. En 2+ reaktion visar erytrocyt agglutinat är spridda över hela 

längden på gelkolonnen men att lite erytrocyter finns i botten av mikroröret. En 1+ reaktion 

indikeras av erytrocyt agglutinat är spridda i nedre halvan av gelkolonnen och att lite 

erytrocyter finns i botten av mikroröret. Den negativa reaktionen visar en pellet av erytrocyter 

på botten av mikroröret och ingen agglutination inuti matrisen av gelkolonnen (figur 2) (19). 

 

 

Figur 2. Agglutinationsgradering på gelkortet där reaktionen mellan antigen och antikroppar är 

graderade från 4+ till negativ reaktion. Positiva reaktionen är när erytrocyten har bildat ett band som 

syns ovanpå gelen och det graderas från 4+ till 1+, medan negativa reaktionen har inget synligt band 

utan pelleten är på botten av mikrorören (Sihaam Ali, 2016).   
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2.7   Bedömning av DTT behandlad plasma med gelkortsteknik 

Vid resultatet av DTT behandling av plasma jämförs reaktionerna mellan plasma med DTT 

och plasma med PBS vid de olika reaktionsstyrkorna i spädningsserien och sedan görs en 

tolkning om provet är IgG, IgM eller både och. Vid tolkningen av IgG typ är reaktionsstyrkan 

lika i spädningsserien mellan plasma med DTT och plasma med PBS. Vid IgM typ är det 

negativ reaktion i hela spädningsserien i plasman med DTT, medan vid plasma med PBS 

finns det reaktioner. Vid tolkningen av IgG och IgM är reaktionerna starkare i plasma med 

PBS och svagare i plasma med DTT (tabell 2). 

Tabell 3 visar en tolkningstabell där det är en kontroll på att DTT-lösningen fungerar eller 

inte. Vid tolkningen av att DTT-lösningen fungerar är när reaktionerna i plasma med DTT blir 

svagare än med plasma med PBS och vid tolkningen av att DTT-lösningen inte fungerar är 

när reaktionerna är lika starka eller reaktionen med DTT är starkare än PBS. 

 

Tabell 2.  Tolkningstabell för DTT behandling av plasma. 

Behandlat prov Spädning på IAT IgG-gelkort 

1/2          1/4          1/8           1/16          1/32 

Tolkning 

 

Plasma med DTT 

Plasma med PBS 

3+           2+           2+            1+              0 

3+           2+           2+            1+              0 

 

IgG 

Plasma med DTT 

Plasma med PBS 

0              0             0              0                0 

3+           2+           2+            1+              0 

 

IgM 

Plasma med DTT 

Plasma med PBS 

2+           1+           0              0                 0 

3+           2+           2+            1+              0 

 

IgG och IgM 

 

 

Tabell 3. Tolkningstabell för kontroll av DTT-lösningen.  

Behandlat prov Spädning på NaCl, Enzym-gelkort 

1/2          1/4          1/8           1/16          1/32 

Tolkning  

Plasma med DTT 

Plasma med PBS 

2+           1+            0               0               0 

4+           3+            2+            1+             0 

 

DTT fungerar 

Plasma med DTT 

Plasma med PBS 

3+           2+            2+            1+             0 

3+           2+            2+            1+             0  

 

DTT fungerar inte 
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2.8   Utförande av antikroppsidentifiering med rörteknik i koksaltsmiljö 

En serie med glasrör märktes och sedan tillsattes 1 droppe patientplasma till samtliga rör. 

Därefter tillsattes 1 droppe 3-4 % testerytrocytsuspension (Blodcentralen Serologen, USÖ, 

Sverige) av respektive Örebro panelcell (Blodcentralen Serologen, USÖ, Sverige) till 

motsvarande rör och slutligen tillsattes 1 droppe isoton koksaltlösning till samtliga rör. Sedan 

blandades rören och inkuberades under 30 minuter vid 20° C i rumstemperatur och sedan 37° 

C i vattenbaden. Rören avlästes och graderades vid 20° C och vid 37° C. 

 

2.9   Avläsning och agglutinationsgradering vid rörteknik 

En makroskopisk avläsning utfördes mot en väl belyst bakgrund efter uppvaggning av röret. 

Om ingen agglutination upptäcktes makroskopiskt, avlästes provet mikroskopiskt med x10 

objektiv. Om positiv reaktion uppstod vid 20° C inkuberades rören ytterligare i 37° C i 

vattenbaden. Gradering av reaktionsstyrkan utfördes vid rörtekniken efter anvisningar ur 

kompendiet  ”Agglutinationsgradering”  från  blodcentralen och de graderas enligt 

nedanstående tabell (tabell 4).  

 
Tabell 4. Agglutinationsgradering för rörteknik. 

Reaktionsstyrka Tolkning 

++++      4+ Ett enda stort fast agglutinat, klar bakgrund 

+++        3+ Mycket med medelstora fasta agglutinat 

++          2+ Åtskilliga medelstora lösa agglutinat, cirka 25 % är oagglutinerade erytrocyter 

+            1+ Knappt synliga agglutinat (grynigt), rikligt med oagglutinerade erytrocyter 

-               Inga agglutinat, jämn erytrocytfördelning  

 

 

2.10   Statisk bearbetning 

De insamlade resultaten sammanställdes i Microsoft Office Excel 2013 programvara och data 

presenterades med hjälp av en deskriptiv statistisk där tabeller och diagram redovisas och 

resultateten presenteras i procent (%). 
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3. Resultat 
Av de 25 gravida- och patientprover som analyserades visade att 6 prover har fått 

överensstämmande resultat mellan gelkortstekniken och rörtekniken med avseende på 

antikroppförekomst, medan de resterande proverna visade avvikande resultat mellan de två 

metoderna. 

Kontrollen på DTT-lösningen fungerade vid 21 av de 25 patientprover som analyserades med 

DTT behandling av plasma med NaCl Enzyme gelkortsteknik. Då det inte blev några 

reaktioner, kunde ingen skillnad synas vid DTT behandlad plasma jämfört med obehandlad 

plasma. Fyra patientprover visade att de vara obedömbara, det vill säga DTT-lösningen 

fungerade inte, då reaktionerna var lika starka i plasma med DTT och i plasma med PBS eller 

att reaktionen med DTT var starkare än PBS (tabell 6 i bilaga 2). 

 

3.1   Metodresultat av DTT behandling av plasma med gelkortsteknik 

Vid DTT behandlingen av plasma med gelkortstekniken har man fått fram att 14 stycken av 

de 25 patientplasma (56 %) var av IgG typ, 2 stycken (8 %) var av IgM typ, 3 stycken (12 %) 

var av både IgG och IgM typ och slutligen 6 stycken (24 %) var obedömbara (figur 3).  

 

 
Figur 3. Schematisk redovisning av DTT behandling av plasma med gelkortsteknik där 25 

patientplasma analyserade för IgG och IgM.  
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3.2   Metodresultat av antikroppsidentifiering med rörteknik i koksaltsmiljö 

Vid antikroppsidentifiering med rörteknik i koksaltsmiljö har man fått fram att 6 av de 25 

patientplasma (24 %) som man analyserades var av IgG typ, 9 stycken (36 %) var av IgM typ 

och 10 stycken (40 %) var obedömbara (figur 4). Vid resultaten av IgG och IgM har det inte 

förekommit något, varav 0 (figur 4).  

 

 
Figur 4. Resultat av de 25 patientplasma som analyserade mot antikroppsidentifiering med rörteknik i 

koksaltsmiljö för IgG, IgM och för både IgG och IgM.  

 

3.3   Metodresultat av jämförelse mellan gelkortsteknik och rörteknik  

En sammanställning av de 25 patientplasma som analyserades med både DTT behandling av 

plasma med gelteknik och antikroppsidentifiering med rörteknik i koksaltsmiljö gjordes och 

man kan se skillnad mellan resultatet från båda metoderna.  

Vid den ena metoden, DTT behandling av plasma med gelteknik, visade 14 prover IgG varav 

den andra metoden, antikroppsidentifiering med rörteknik i koksaltsmiljö, visade 6 prover. 

Geltekniken, visade 2 prover IgM varav den andra metoden visade 9 prover. Vid 

gelteknikmetoden visade 3 prover både IgG och IgM typ medan den andra metoden i 

rörtekniken visade 0. Slutligen visade geltekniken 6 prover som var obedömbara varav den 

andra metoden visade 10 prover (figur 5). 

DTT behandling av plasma med geltekniken visade fler IgG och IgM än vad 

antikroppsidentifiering med rörteknik i koksaltsmiljö gjorde (16 jämfört med 15) (figur 5).  
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Sex av de 25 proverna har fått överensstämmande resultat medan de resterande 19 inte har fått 

överensstämmande resultat. Nio av de 19 proverna har fått olika antikroppstyp och 10 av de 

proverna har fått en antikroppstyp på den ena metoden medan den andra metoden har gett 

obedömbara resultat och vice versa (tabell 5 och 7 i bilaga 1,3).  

 

 
Figur 5. Jämförelse av resultatet från DTT behandling av plasma med gelkortsteknik och 

antikroppsidentifiering med rörteknik i koksaltsmiljö. Resultaten visar ingen överensstämmighet 

mellan gelkortsteknik och rörtekniken. Förekomsten av IgG, IgM och både anges i antal för 

gelkortstekniken respektive rörtekniken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

A
nt

al

Antikroppstyp

Metod jämförelse

DTT behandling av plasma
med gelkortsteknik

Antikroppsidentifiering med
rörteknik i koksaltsmiljö



14 
 

4. Diskussion 
4.1  Resultat diskussion 
Syftet med studien var att bestämma om anti-M antikroppar var av IgG- eller IgM typ, men 

även att jämföra mellan två metoder, DTT behandling av plasma med gelteknik och 

antikroppsidentifiering med rörtekniksmetod i koksaltsmiljö. 

En del av proverna som användes under studien var prover från gravida som skickades från 

Huddinge i Stockholm och de andra var en blandning av både patientprov och gravida prover 

från blodcentralen i Örebro län. Under graviditeten är modern utsatt till en bildning av 

antikroppar under hela graviditeten, vilket leder till att det är lättare att påvisa de här 

antikropparna. Medan för patienter har de haft en immunisering kanske en längre tid tillbaka 

och då har koncentrationen av antikroppen sjunkit med tiden vilket leder till att man får 

obedömbar vid resultaten. För en vanlig rutin i blodcentralen så behöver man inte påvisa om 

anti-M är IgG- eller IgM typ hos patienten utan det är enbart hos gravida som man i första 

hand undersöker det. 

Det som man har kommit fram till efter ha analyserat 25 patientprover med båda metoderna 

var att 6 av de 25 gav ett överensstämmande resultat och de resterande visade varierande 

resultat. Antingen var de obedömbara eller så har de visat att det är en annan antikroppstyp.  

Vid DTT behandling av plasma med gelteknik kan man se prover som inte har någon skillnad 

vid spädningsserien i DTT behandlad plasma jämfört med plasma med PBS till exempel som 

prov 1 (tabell 5 i bilaga 1). Man tolkar det som IgG därför att inget har blivit förstört av DTT 

lösningen och det blir samma reaktion vid de olika spädningarna.  

Vid de prov där ingen reaktion finns på DTT behandling av plasma med gelteknik eller i 

rörtekniksmetoden, till exempel som prov 2 (tabell 5 och 7 i bilaga 1,3), har man tolkat 

resultaten som obedömbar och detta beror antagligen på att det var för svaga koncentrationer 

av antikroppar i proverna vilket ledde till att det inte blev några reaktioner.  

Prover där man har fått olika styrka på reaktioner vid de olika spädningsserierna hos DTT 

behandling av plasma med gelteknik till exempel som prov 5 har det visat att det är både IgG 

och IgM typ (tabell 5 i bilaga 1). Anledningen till att det tolkades som både IgG och IgM typ 

är för att reaktionerna slår olika starkt men de är starkare i plasman med PBS eftersom DTT 

har förstört IgM vilket tar bort en del av reaktionen. 

Orsaken till att resultaten visar så många icke överensstämmande resultat mellan metoderna är 

troligen på grund av svaga antikroppar. Svaga antikroppar kan uppstå om patientplasman har 

förvarat eller blivit fryst under en längre tid och det skulle kunna försvaga antikroppen med 



15 
 

tiden. En annan faktor som orsak till försvagad antikropp är att man har låga nivåer av 

mängden antikropp i plasman, alltså en låg titer. I det här fallet hade de flesta gravida plasman 

som användes till studien en låg titer mellan mindre än 1 upptill 2, medan patientplasman 

hade en låg koncentration och dessa hade ingen titer gjorts på.  

En kontroll utfördes även på DTT-lösningen för att se om den fungerade eller inte. Kontrollen 

utfördes på NaCl Enzyme kort. För att kunna påvisa att DTT-lösningen fungerar ska det bli 

reaktioner i plasma med PBS men inga eller försvagade reaktioner på plasma med DTT. Man 

har använt NaCl Enzyme kort för att IgG inte syns på NaCl Enzyme kort, eftersom det inte 

finns AHG som hjälper IgG att binda ihop och bilda agglutinat. Det eventuella IgM som finns 

blir förstört av DTT vilket gör att det inte blir några reaktioner. Vid resultaten har man fått 

fram att DTT-lösningen som användes under studien fungerade för 21 av de 25 

patientproverna medan de resterande 4 proverna visade att de var obedömbara (tabell 6 i 

bilaga 2). De tolkades som obedömbara för att man har fått antingen reaktioner som är 

svagare vid obehandlad plasma än vid DTT behandlad plasma eller att det inte blev någon 

skillnad i styrkan på reaktionerna. Anledningen till de obedömbara resultaten är att man 

antingen inte har tillsätt DTT eller att DTT inte har fungerat. 

Som en kontroll av att den använda DTT-lösningen fungerade gjordes en kontroll där en ny 

DTT-lösning användes på de 4 prover och det visade att båda lösningarna gav samma resultat. 

Alltså var det inget fel på DTT-lösningen. Det gjordes även andra tester för att se om de 

obedömbara resultaten påverkas av koncentrationen av antikroppar eller inkubationstiden. Där 

har man kommit fram till att skillnad i inkubationen inte påverkade resultatet, men vid för 

svaga koncentrationer så blev reaktionerna svaga och svårare att tolka.  

 

4.2   Metod diskussion  

DTT behandling av plasma med geltekniken är den nya metoden som blodcentralen i Örebro 

län vill tillämpa i deras verksamhet medan antikroppsidentifiering med rörtekniksmetod i 

koksaltsmiljö är den gamla metoden som de använder nu. Den nya metoden, DTT behandling 

av plasma med gelteknik, går ut på att man behandlar med DTT så att IgM molekylen förstörs 

och antikroppen inaktiveras, medan IgG inte påverkas av DTT-lösningen. Den gamla 

metoden, antikroppsidentifiering med rörtekniksmetod i koksaltsmiljö, går ut på att IgG är 

kvar vid 37° C, det vill säga båda IgG och IgM måste vara positiv i 20° C och sedan 

försvinner IgM det vill säga antikropparna försvinner inte från provet utan de finns 

fortfarande kvar, men att det är reaktionen som försvinner för agglutinaten löser upp sig och 

kvar blir IgG. Alltså går den gamla metoden på temperaturen. Anledningen till att IgM 
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försvinner är för att de är naturliga antikroppar. De naturliga antikropparna tål inte värme 

därför försvinner de vid 37° C. Vid antikroppsidentifiering med rörtekniksmetod i 

koksaltsmiljö tillsätter man en hel panel, det vill säga 10 stycken panelceller i koksalt och 

sedan inkuberas det i 20° C och läser av. Finns det reaktioner inkuberas det vidare i 37° C i 

vattenbadet och läser av. Finns det reaktioner som är kvar i 37° C är det en IgG typ medan för 

en IgM typ har man helt negativ reaktion i 37° C.  

Det finns skillnader vid avläsning av antikroppsidentifiering med rörtekniksmetod i 

koksaltsmiljö och DTT behandling av plasma med gelteknik. Vid rörtekniksmetoden i 

koksaltsmiljö läser man av röret först makroskopiskt och sedan om ingen agglutination 

upptäckts läser man av provet mikroskopiskt, till skillnad från geltekniken där agglutinaten 

istället fastnar i en gel vilket leder till att det syns tydligt i mikroröret. Alltså är geltekniken 

enklare att läsa av än rörtekniken.  

När man utför de två olika metoderna finns det inte så stor skillnad vid tidsåtgången mellan 

båda metoderna. Med geltekniken har man 45 minuter vid inkubering, sedan 15 minuter 

ytterligare inkubering och slutligen 10 minuters centrifugering men också så har den flera steg 

som man utför men det går väldigt snabbt när man tillsätter de olika proverna samt att man får 

ett ganska snabbt resultat. Till skillnad från rörtekniksmetoden som har få steg i utförande av 

analysen men vid inkuberingen tar det mellan 30-60 minuter och sedan om det blir positiv 

reaktion inkuberas rören återigen vid 30-60 minuter och därefter avläses det i mikroskop. 

Tidsåtgången mellan de båda metoderna blir inte så stor skillnad egentligen. 

DTT behandling av plasma med geltekniken och antikroppsidentifiering med rörtekniksmetod 

i koksaltsmiljö har olika styrkor och svagheter. Gelteknikens styrkor omfattar bland annat att 

den är känslig, små mängder av reagens används och efter att reaktionen har skett kan 

gelkortet försvaras under 24 timmar för senare tillsyn för att få hjälp med avläsningen eller 

tolkningen eftersom reaktionerna är tillräckligt stabil för att avläsa flera timmar efteråt. 

Gelteknikens styrkor omfattar även snabbhet och små provmängder tillsätts. Den är dessutom 

enkel, lätt att hantera och utföra, eftersom det finns relativt få steg i utförande och det ger en 

tydlig, enkel avläsning och stabilt resultat (11,12,16). En till styrka med geltekniken är att den 

kan visa om ett prov innehåller både IgG och IgM. Svagheterna omfattar bland annat ökade 

chanser att detektera oönskade antikroppar och falskt positiv reaktion kan ses om luftbubblor 

finns i gelen (11). Rörteknikens styrkor omfattar bland annat att den är enkel, lätt att hantera 

och utföra eftersom det finns relativt få steg i utförande. Svagheten vid rörtekniken är att den 

är mindre känslig än gelteknik och ger inte lika tydligt och stabilt resultat vilket ökar 

osäkerheten vid tolkningen.  
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Jämför man rörtekniken och geltekniken har man väldigt många obedömbara resultat vid 

rörtekniken som man kan se i figur 5 till skillnad från geltekniken. Båda metoderna gav inte 

överensstämmande resultat vid antikroppstypen eftersom de hade svaga antikroppar vilket 

gjorde att resultaten var varierande. Men man kan se att geltekniken fungerar då man har fått 

fler IgG och IgM antikroppstyp än vad rörtekniken gjorde, men den har även några avvikelser 

men inte lika många som rörtekniken. Vid rörtekniken i figur 5 så kan man se att man får även 

olika antikroppstyper men det är många prover som är obedömbara. De som blev obedömbara 

med rörteknik är på grund av att metoden är mindre känslig då de svaga antikropparna kan 

passera utan att upptäckas, medan geltekniken är en mer känslig metod eftersom den kan 

påvisa även de som har låga titrar. På så sätt kan man se att geltekniken ger ett bättre resultat 

och att den verkar vara mer tillförlitligt än rörtekniken. 

 

5. Slutsats 
Resultaten visade att de två metoderna inte gav ett helt överensstämmande resultat utan att det 

fanns vissa avvikelse vid antikroppstyp och man kan se skillnader mellan resultatet från båda 

metoderna. Det blir svårt att jämföra rörtekniksmetoden eftersom man har många prover som 

är obedömbara. En del av gelteknikens resultat gav bättre resultat då antalet obedömbara 

prover var mindre och den verkade vara mer känslig och tillförlitligt. Slutsatsen är att den 

nuvarande metoden, rörtekniksmetoden i koksaltsmiljö bör bytas ut och istället tillämpa 

geltekniken eftersom den ger mer säkerhet, minskar osäkerheten vid tolkningen men också är 

enkel att hantera, utföra och avläsa. 
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Bilaga 1 

Tabell 5. Rådata DTT behandling av plasma med IAT IgG gelkortsteknik. I tabellen 

presenteras det erhållna reaktioner från de 25 patientplasma. 

  Behandlat prov Spädning på IAT IgG-gelkort Tolkning 
Prov   1/1  1/2  1/4  1/8 1/16 1/32   
 1  Plasma med DTT 2+ 1+  -  -  -  -   
  Plasma med PBS 2+ 1+  -  -  -  - IgG  
 2 Plasma med DTT  -  -  -  -  -  -   
  Plasma med PBS  -  -  -  -  -  - Obedömbar  
 3 Plasma med DTT 2+ 2+ 1+  -  -  -   
  Plasma med PBS 1+ 2+ (1+)  -  -  - IgG 
 4 Plasma med DTT 2+ 2+ 2+  -  -  -   
  Plasma med PBS 2+ 2+ 2+  -  -  - IgG  
 5 Plasma med DTT 2+ 2+   -   -   -   -    
  Plasma med PBS 2+ 2+  (1+)   -   -   -  IgG & IgM  
 6 Plasma med DTT (3+) 2+  2+  1+   -   -   
  Plasma med PBS 2+ 2+  1+  -  -  -  IgG 
 7 Plasma med DTT 3+ 3+ 2+  1+ 1+   -   
  Plasma med PBS 3+ 3+  2+ 2+  2+  -  IgG & gM 
 8 Plasma med DTT 3+ 3+ 2+  1+  -   -   
  Plasma med PBS 3+ 3+  2+ 1+   -  -  IgG 
 9 Plasma med DTT 3+ 3+ 3+  2+ 1+   -   
  Plasma med PBS 3+ 3+  3+ 2+  1+  -   IgG  
 10 Plasma med DTT 3+ 3+ 2+  2+ 1+   -   
  Plasma med PBS 3+ 3+  2+ 2+  1+  -  IgG 
 11 Plasma med DTT  - -  -  -  -  -   
  Plasma med PBS 2+ 2+ 1+  -  -  - IgM  
 12 Plasma med DTT 3+ 2+  2+ 1+   -  -    
  Plasma med PBS 3+ 2+  2+  1+  -   - IgG  
 13 Plasma med DTT 4+ 2+  2+ 1+   -  -    
  Plasma med PBS 4+ 3+ 2+  2+ 1+   - IgG & IgM  
 14 Plasma med DTT 2+ 2+ 1+   -  -   -    
  Plasma med PBS 2+ 2+  1+  -   -  - IgG  
 15 Plasma med DTT 3+  3+ 2+   -  -   -   
  Plasma med PBS 3+ 3+  2+  -   -  -  IgG 
 16 Plasma med DTT 2+ 1+  -   -  -   -   
  Plasma med PBS 2+ 1+   -  -   -  -  IgG 
 17 Plasma med DTT  -  -   -   -   -  -    
  Plasma med PBS  -  -  -  -  -  - Obedömbar  
 18 Plasma med DTT  -  -  -  -  -  -   
  Plasma med PBS  -  -  -  -  -  - Obedömbar 
 19 Plasma med DTT  -  -  -  -  -  -   
  Plasma med PBS  -  -  -  -  -  - Obedömbar  
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 20 Plasma med DTT  - -  -  -  -   -    
  Plasma med PBS  -  -  -  -  -   -  Obedömbar  
 21 Plasma med DTT  - -  -  -  -  -   
  Plasma med PBS  - - - - -   -  Obedömbar 
 22 Plasma med DTT  - -  - - -  -    
  Plasma med PBS 3+ 2+  1+  -  -   -  IgM  
 23 Plasma med DTT 3+ 2+  2+ -  -   -   
  Plasma med PBS 3+ 2+ 2+  - -  - IgG  
 24 Plasma med DTT 3+ 2+  1+  - -   -    
  Plasma med PBS 3+ 2+  1+  -  -   -  IgG  
 25 Plasma med DTT 3+ 3+ 2+  1+  -   -    
  Plasma med PBS 3+  3+  2+  1+  -   -   IgG  
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Bilaga 2 

Tabell 6. Rådata DTT behandling av plasma med NaCl Enzym gelkortsteknik. I tabellen 

presenteras det erhållna reaktioner från de 25 patientplasma. 

  Behandlat prov Spädning på NaCl, Enzym kort (IgM) Tolkning 
Prov   1/1  1/2  1/4  1/8 1/16 1/32   
 1 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 2 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 3 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 4 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 5 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 6 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar  
 7 Plasma med DTT 2+ - - - - - DTT fungerar 
  Plasma med PBS 2+ - - - - - inte 
 8 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 9 Plasma med DTT 2+ - - - - - DTT fungerar 
  Plasma med PBS 2+ - - - - - inte 
 10 Plasma med DTT 2+ - - - - - DTT fungerar 
  Plasma med PBS 2+ - - - - - inte 
 11 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS 2+ 2+ (1+) - - - DTT fungerar 
 12 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 13 Plasma med DTT - (1+) - - - - DTT fungerar 
  Plasma med PBS - 1+ - - - - inte 
 14 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 15 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 16 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 17 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 18 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 19 Plasma med DTT - - - - - -  



24 
 

  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 20 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 21 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 22 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS 2+ - - - - - DTT fungerar 
 23 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 24 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
 25 Plasma med DTT - - - - - -  
  Plasma med PBS - - - - - - DTT fungerar 
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Bilaga 3 

Tabell 7. Rådata antikroppsidentifiering med rörteknik i koksaltsmiljö. Tabellen presenteras 

det erhållna reaktioner från de 25 patientplasma.  

Temp Prov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Tolkning Plasmaprov 
20⁰  1 - (1+) 1+ (1+) - 1+ (1+) - 2+ (1+)   
37⁰   - - + - - + - - + - IgG Gravid 
20⁰  2 - - - - - - - - - -   
37⁰             Obedömbar Gravid 
20⁰  3 - - - - - (1+) - - - -   
37⁰   - - - - - - - - - - IgM Gravid 
20⁰  4 - - - - - - - - - -   
37⁰   - - - - - - - - - - Obedömbar Patient 
20⁰  5 - - - - - - - - - -   
37⁰             Obedömbar Gravid 
20⁰  6 - - - - - - - - - -    
37⁰   - - - - - - - - - - Obedömbar Patient 
20⁰  7 - (1+) - - - (1+) - - - -   
37⁰   - - - - - - - - - - IgM Gravid 
20⁰  8 - - - - - - - - - -   
37⁰             Obedömbar Gravid 
20⁰  9 - (1+) 1+ - - (1+) (1+) - (1+) (1+)   
37⁰   - (1+) 1+ - - (1+) - - - (1+) IgG Gravid 
20⁰  10 - (1+) 2+ - - 1+ - - (1+) -   
37⁰   - - (1+) - - - - - - - IgG Gravid 
20⁰  11 - 3+ 3+ - 3+ 3+ 3+ - 3+ 3+   
37⁰   - 2+ 2+ - - 2+ 1+ - 2+ - IgG Gravid  
20⁰  12 - - 1+ - - - - - - -   
37⁰   - - - - - - - - - - IgM Gravid  
20⁰  13 - 1+ 1+ - (1+) (1+) (1+) - 1+ 1+   
37⁰   - - - - - - - - - - IgM Gravid  
20⁰  14 - - 1+ - - - - - - -   
37⁰   - - - - - - - - - - IgM Gravid  
20⁰  15 - - - - - - - - - -   
37⁰             Obedömbar Gravid  
20⁰  16 - - - - - - - - - -   
37⁰             Obedömbar Gravid  
20⁰  17 - - (1+) - - - - - 1+ (1+)   
37⁰   - - - - - - - - - - IgM Patient 
20⁰  18 - - - - - (1+) - - - -   
37⁰   - - - - - - - - - - IgM Patient 
20⁰  19 - - - - - - - - - -   
37⁰             Obedömbar Gravid 
20⁰  20 (1+) 2+ 3+ (1+) (1+) 3+ 2+ - 3+ (1+)   
37⁰   - 2+ 3+ - (1+) 2+ 1+ - 2+ (1+) IgG Gravid 
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20⁰  21 - - - - - - - - - -    
37⁰             Obedömbar Gravid 
20⁰  22 - 2+ 3+ - 3+ 2+ 3+ - 3+ 2+    
37⁰   - 2+ 2+ - 1+ 2+ 1+ - 3+ (1+) IgG Gravid 
20⁰  23 - - 1+ - - 1+ - - 1+ (1+)    
37⁰   - - - - - - - - - - IgM Gravid 
20⁰  24 - - - - - - - - - -    
37⁰             Obedömbar Gravid 
20⁰  25 - - (1+) - - - - - - -    
37⁰   -   - - - - - - - - - IgM Gravid 


