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HLA matchade trombocyter

Vad kommer vi att ta upp idag…?

• Varför behöver vi `speciella´ trombocyter?

• Vilken roll spelar HLA?

• Vilka riktlinjer finns det?

• Hur gör vi praktiskt?
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HLA matchade trombocyter

Varför behöver vi `speciella´ trombocyter?

3



Trombocytopeni
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• Trombocytvärde under 150 – 350 x 109/L (= normal område)

• Spontana blödningar uppträder oftast först vid TPK < 20-30 x 109/L 

• Livshotande blödningar ses huvudsakligen vid TPK < 5 x 109/L

Oberoende av orsak ger svår trombocytopeni karakteristiska blödningar i

• hud (petekier, hematom)

• slemhinnor (mun, näsa, tarm, urinvägar och uterus). 

Blödningar i CNS, leder och muskler är ovanligt förekommande.
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Trombocyter, leukocytreducerade och bestrålade/patogenreducerade

    En transfusionsdos trombocyter bör höja trombocytvärdet med minst 10 x 

109/L vid prov taget 1 timme efter transfusionens slut.

En transfusionsdos trombocyter framställs från flera blodtappningar (`buffy

coat´) alternativt från en aferes.

Innehåll per enhet Trombocyter Enhet

Volym

(anges på etikett) 200 +/- 35

300 +/- 25

100 +/- 20 mL

Trombocyter 300 +/- 30 x109/L

Leukocyter <1 x109/L

Plasma <40 mL

Additiv-lösning ca 65 %

Standard trombocyt enhet UAS
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Hur definiera vi att en patient är trombocyt refraktär?



Det finns olika sett beskrivna att räkna på 
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Tissue Antigens, 2012, 79, 237–245

Effective Dose:
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Tissue Antigens, 2012, 79, 237–245

Anledningar att man inte svara på trombocyttransfusion



Human Leukocyte Antigen (HLA)
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• Del av Major Histocompatibility complex (MHC)

• Generna ligger på korta armen av Chromosom 6 med över 200 gener.

• Mer än 40 av de koderar för leukocyt antigener

• Polymorph region

• Central roll i olika immunologiska funktioner
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Utveckling inom MHC klass I och klass II aller



Vilka celler uttrycker HLA?
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Tissue MHC class I MHC class II

T cells +++ +/-

B cells +++ +++

Macrophages +++ ++

Other APC +++ +++ 

Thymus epithelium + +++ 

Neutrophils +++ -

Hepatocytes + -

Kidney + -

Trombocyter + -

Erythrocytes - -



Immunisering av patienter
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Det finns risk för att man blir immuniserad genom

• Transplantation

• Graviditet

• Transfusion



Trombocyter

1 enhet trombocyter innehåller bl. a. 

Trombocyter 300 +/- 30 x109/L

Leukocyter <1 x109/L

dvs även en del HLA molekyler
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Tissue Antigens, 2012, 79, 237–245

Trombocyt MHC klass I molekyler
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Tissue Antigens, 2012, 79, 237–245

A multicenter randomized controlled trial to reduce alloimmunization

against platelets (the TRAP study)

dvs leukocytreduction har effekt



HLA antikroppsundersökning

• Olika tekniker finns:

• Serologi (mot dagens typning)
• enkelt och snabb svar dock ingen specifitet samt begränsningen är antalet prover man 

har just för tillfälle

• Flödescytometri 

• `Solid phase´

dock använder vi oftast `solid phase´ tekniken (Luminex). 

• Resultatet visas i % PRA (= Panel reactive antibody) och specifitet
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Solid phase teknik
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Trombocyter och HLA

• Lite bakgrundsfakta

� HLA A 2 förekommer i ca. 58% av givarna

� HLA B 44 förekommer i ca. 21% av givarna

• Däremot

� HLA A 23 förekommer i ca. 2% av givarna

� HLA B 13 förekommer i ca. 4% av givarna

• Detta understryker den centrala betydelsen av 

patientens vävnads typ resp. patientens HLA antikroppar
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Svar från klinisk immunologi 



Riktlinjer

• Hanteras oftast lokalt (lokal 

blodcentralsverksamhet)

• Nerskrivna riktlinjer finns i andra länder 

som t.ex. England som har en nationell 

organisation
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Hur gör vi praktiskt?
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Ett exempel

• Kvinna, 58 år

• Myelofibros

• Planeras för allogen stamcellstransplantation

• Obesläktad donator

• Stamcellskälla: benmärg

• Tid till take: ca 20 dagar (genomsnitt)

• Aktuell: petechier och lätt blödande från näsan

• Behov: ca 1 enhet om dagen
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Ett exempel
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Lindrig immuniserad patient inför HSCT med URD
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Svar från klinisk immunologi 



Ett exempel
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Massiv immuniserad patient efter HCST med URD



Svar från klinisk immunologi
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Ett exempel

Transplantation

HLA ak undersökning

Tid till take

take
Pancytopeni
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• För närvarande har vi ca 350 HLA typade givare i Uppsala

• Varav den större delen är >50 år

• Vi fortsätter att utöka vår pool av HLA typade givare

• Sannolikt skulle vi behöver upp mot ca. 1000 HLA typade givare  

HLA typade givare i Uppsala



Sammanfattning
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• HLA matchade trombocyter är ingen standard produkt på lager

• Kan ta lång tid

• Ev. tidig kontakt i förebyggande syfte

• Resurskrävande

• Involverar många personer, lokalt och ev. i hela landet

• Joint venture mellan transfusionsmedicin och klinisk immunologi

• Kostnad (dubblerad)

• Vi behöver blodgivare/trombocytgivare som ställer upp

• Kräver uppföljning av patienten

• Viktig att komma ihåg att det kan finnas trombocytantikroppar

• Bra och direkt kommunikation är underlättande
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Tack!



Percent Platelet Recovery (PPR)
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Herman J: Platelet transfusion therapy, in Mintz PD (ed): Transfusion Therapy: 

Clinical Principles and Practice. Bethesda, MD, AABB Press, 1999, pp 65-79



Corrected Count Increment
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Herman J: Platelet transfusion therapy, in Mintz PD (ed): Transfusion Therapy: 

Clinical Principles and Practice. Bethesda, MD, AABB Press, 1999, pp 65-79



Effective Dose
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Herman J: Platelet transfusion therapy, in Mintz PD (ed): Transfusion Therapy: 

Clinical Principles and Practice. Bethesda, MD, AABB Press, 1999, pp 65-79


