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Populärvetenskaplig sammanfattning
Medicin och forskning utvecklas i dagens samhälle, vi vet mer om kroppen idag än vi någonsin
gjort. Detta gör att vi idag känner till att även de minsta cellerna i kroppen kan ha stor betydelse
inom medicin.
Trombocyter eller blodplättar har ett viktigt jobb: att stoppa blödningar så vi inte avlider när vi slår
eller skär oss. Dessa små celler har vi en hel del av i kroppen, runt 150–300 miljarder per liter
blod. Men förutom att hjälpa till att stoppa blödning har trombocyter stor betydelse vid graviditet
och transfusion av blod. På våra trombocyter finns ytmarkörer (glykoprotein) som är viktiga för
blodkoagulation. Dessa ytmarkörer kan ha någon genetiskt förändringar i uppbyggnad av
proteinet. Sådana förändringar placerar dem i kategorier som kallas humant trombocytantigen.
För individen själv som har mutationen innebär detta ingen fara, men om en annan person utsätts
för antigenen exempelvis via transfusion kan personen inför nästa transfusionstillfälle utvecklat
antikroppar som kan ge farliga komplikationer.
Blodceller producerar antikroppar mot främmande ämnen som kommer in i kroppen för att t.ex. de
skall kännas igen och attackeras av immunsystemet. dem. Om humant trombocytantigen ej skulle
matcha mellan moder och foster under graviditet kan detta leda till att antikroppar bildas vilken
kan orsaka barnets död pga. hjärnblödning eller kan det födas med fetal/neonatal alloimmun
trombocytopeni, att barnet föds med färre trombocyter än normalt. En patient som får blod med
icke matchande trombocytantigenoch som denna redan utvecklat antikroppar emot kan få
komplikationer i from av feber, snabbare förlust av trombocyter då kroppens immunförsvar
attackerar de transfunderade trombocyterna och i värsta fall kan patienten avlida pga.
komplikationerna.
Detta arbete som har utförts på universitetssjukhuset i Lund har utvärderat en screening: ett
snabbt ja eller nej svar för de sex vanligaste humana trombocytantigena markörer enligt dansk
befolkning. Antigenerna som ingick i studien kallas HPA-1a, -2a, -3a, -5a, -15a och -15b. Av
humant trombocytantigen -1, -2, -3, och -5 är a-varianten en mer vanligt förekommande version i
populationen än b-varianten. För humant trombocytantigen 15 är variant a och b nästan lika
vanligt förekommande. Screeningen gjordes med en metod som kallas Polymerase Chain
Reaction (PCR), där en del av en DNA-molekyl kan kopieras för att få mängder av kopior. Alla
proteiner i vår kropp är inkodat som recept i DNA, inklusive dessa förändringar i ytmarkörer.
För korrekt DNA-kopiering används så kallade primers. Dessa innehåller en specifik sekvens som
skall spegla den kodande sekvensen i vårt DNA för att binda in och kopiera. Om primers sekvens
ej är identiskt till den i vårt DNA utförs ingen kopiering. För att kunna se detta resultat tillsättas
PCR-produkten på en gel gjord av agaros (ett socker). Under en elektrisk spänning kan olika
PCR-produkter vandra i gelen beroende på storlek och elektrisk laddning av det kopierade DNA:t.
För att bedöma om det har skett en DNA-kopiering fotograferas gelen med LED eller UV-ljus.
Prov som ej hade fått någon kopiering konfirmerades med en annan metod. Arbetet lyckades

skapa en screen som kunde påvisa kopiering när man hade de högfrekventa markörerna HPA1a,
-2a, -5a och -15a. Endast i fyra prov saknades HPA-15a men det kan ha berott på att provantalet
var litet, 44 stycken. De fyra prov som hittades kunde konfirmeras sanna och därmed konstateras
sakna humant trombocytantigen 15a och bedöms därmed som 15b variant.
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Sammanfattning
Det är känt att humant trombocytantigen (HPA) kan innebära komplikationer vid transfusion av
trombocyter. Om en patient erhåller trombocyter med humant trombocytantigen som personen
redan utvecklat antikroppar emot kan komplikationer som feber, påskyndad nedbrytning av
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placentabarriären över till fostret. Om humant trombocytantigen skiljer mellan moder och foster
kan modern utveckla antikroppar. Dessa antikroppar kan då förstöra fostrets trombocyter. Detta
leder till en lägre koncentration av trombocyter hos barnet. I värsta fall kan detta leda till
hjärnblödning med dödlighet på ca.20%. Om barnet överlever födseln kommer denne födas med
fetal/neonatal alloimmuniserad trombocytopeni (FNAIT), d.v.s. medfödd trombocytopeni.
Målet med denna studie var att utveckla en multiplex PCR-screen, snabbt positivt/negativt svar
för högfrekventa Humant trombocytantigen alleler baserat på de mest frekventa som förekommer
i dansk befolkning: HPA 1a, -2a, -3a, -5a, -15a och -15b med Extract-N-Amp™blood kit. Negativa
prov från screening genomgick allelic discrimination real-tids PCR för konfirmering av sann HPAgenotyp.
En lyckad multiplex screenmix innehållande HPA 1a, -2a, -5a samt -15a genomfördes. Då HPA 3a bildade ospecifika band fick denna plockas bort ur mixen. För HPA 15b bildades ingen PCRprodukt och kunde därför inte inkluderas. Totalt screenades 44 blodgivare från Region Skåne
varav fyra var negativa för 15a. Detta konfirmerades med allelic discrimination där dessa
genotypades till 15b och i likhet med den multipla screeningen inte visade amplifiering av 15a.
Vidare optimering krävs där nya primers för 3a samt 15b måste designas för att skapa en
komplett högfrekvent human trombocytantigen screen.
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Abstract
It’s known that human platelet antigen (HPA) may have a marked impact during transfusion of
thrombocytes. If a patient receives thrombocytes of different HPA the patient already developed
antibodies against, it could lead to complications as fever, faster degradation of thrombocytes
causing thrombocytopenia or post-transfusion purpura.
From the 14th week of pregnancy alloantibodies from the mother can pass the placenta barrier to
the fetus. If human platelet antigen between the mother and the child is non-matching, the mother
will develop antibodies. The antibodies from the mother can then destroy the thrombocytes of the
child. This will lead to lower concentration of platelets. In a worst-case scenario, this condition can
cause brain hemorrhage which leads to death in 20% of the cases. If the child survives birth it will
be born with the diagnosis fetal/neonatal allo-immune thrombocytopenia (FNAIT), native
thrombocytopenia.
The aim of the study was to develop a multiplex PCR screen, a quick positive/negative, for high
frequency HPA:s according to the most frequent alleles within the Danish population: HPA 1a, 2a, -3a, -5a, -15a and -15b with Extract-N-Amp™ Blood kit. Negative samples were confirmed
with Allelic Discrimination Real-Time PCR for true HPA-genotype.
A multiplex screen-mix containing HPA 1a, -2a, -5a and -15a was successfully developed. As
HPA 3a resulted in unspecific products it was removed from the primer mix. For 15b no correct
amplification product was recorded and thus it could not be included. A total of 44 blood donors in
Region Skåne was screened with the multiplex mix and for four of them amplification of HPA 15a
were abcent. This was confirmed by allelic discrimination where donors were genotyped to 15b,
and thus missing 15a allel as both the methods showed.
Further optimization is required, where new primers for 3a and 15b has to be designed for a
complete high frequently human platelet antigen-screen.
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1. Inledning
År 1882 skrev Bizzozer om en upptäckt i blodet. En blodcell han menade låg bakom
koagulation, dvs. kroppens funktion att stoppa blödningar. Denna cell kallas idag
trombocyt (Semple, Italiano & Freedman 2011). Trombocyten är en liten rund cell på ca
2 µm i diameter och saknar cellkärna. Detta gör att trombocyten ej kan förökas genom
mitos. Människans blod innehåller ca 150–400 x 109 trombocyter/L. De har en
överlevnadslängd på ca 10 dagar innan de bryts ned av makrofager i mjälten eller
levern. Trombocyter bildas i den röda benmärgen från megakaryocyter. Vid moget
tillstånd avknoppas trombocyter från megacaryocytens cytoplasma. En mogen
megakaryocyt kan bilda upp till 6000 trombocyter. Varje dag genomförs en nedbrytning
och nyskapning av ca 100 x 109 trombocyter. Nyskapning av trombocyter styrs med
hjälp av peptidhormonet trombopoetin som skapas primärt i levern men även i njurarna
och benmärgen. Skulle en stor konsumtion av trombocyter ske leder detta till en ökad
produktion av trombopoetin vilket genererar en ökning av trombocytmängden (Sand,
Sjaastad, Haug & Bjålie 2007; Roz̆ man 2002; Kaushansky 2005).
Trombocytens primära uppgift är att stoppa blödningar genom koagulation. När vävnad
blir skadad exponeras adhesionsglykoprotein, som annars är dolt i endotelet.
Trombocyter som kommer i kontakt med dessa proteiner aktiveras och påbörjar
koagulationsprocessen. På trombocytens yta existerar diverse glykoprotein (GP) som
har olika funktioner i koagulationsprocessen. I blodplasman existerar proteinet Von
Willebrands faktor (Sakariassen, Bolhuis & Sixma 1979) som binder in till exponerat
kollagen från en kärlskada. Detta skapar en brygga som aktiverar passerande
trombocyter genom inbindning av trombocytens GPIb-IX-V komplex emot Von
Willebrandsfaktorn. Vidare kan andra glykoprotein på trombocytens yta binda in till
kärlskadan. GPIa-IIa binder in till kollagen, GPIc-IIa binder till fibronectin och laminin.
Vid aktivering av GPIIb/IIIa komplexet p.g.a. inbindning av fibrinogen genomgår
trombocyter en formförändring och aggregerar. Detta leder till frisläppning av adenosin
difosfat (ADP) samt thromboxane A2 som vidare aktiverar passerande trombocyter för
adhesion och aggregering. Tillsammans med GP-komplexbindningarna mot endotelet
och GPIIb/IIIa-fibronogenkomplexen mellan trombocyterna skapas en trombocyt och fibrinogen plugg som förhindrar vidare blödning (Roz̆ man 2002; Jobling & Eyre 2013).

Humant trombocytantigen (HPA)
En studie av Loghem, Dorfmeijer, Hart & Schreuder (1959) beskriver en patient som
efter operation och blodtransfusion påvisade tecken för tromboembolism. Efter
transfusionen upptäcktes att patienten hade en starkt trombocytagglutinerande
antikropp. Transfusionerna hade inducerat en typ av alloantikropp som döptes till antiZW efter patienten. Detta var den första upptäckten av alloantikroppar mot humana
trombocytantigen (HPA, human platelet antigen).
Allt eftersom nya antikroppar mot trombocyter upptäcktes döptes dessa efter patientens
initialer. År 1990 överfördes dessa till ett numeriskt system i stigande ordning efter
upptäckt. Eventuella varianter i humant trombocytantigen skulle även indelas i a/b där a
var den vanligaste förekommande variationen (Von dem Borne & Decary 1990).
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Det som skiljer ett humant trombocytantigen från ett annant är inte stor, skillnaden är
endast enbaspolimorfi (SNP). Det som skiljer HPA 1a och 1b (tidigare ZW, nämnt
ovan), är en polymorfism som skett på basnummer 176 i det kodande exonet där tymin
(T) ändrats till cytosin (C). Idag har 35 olika HPA inklusive eventuell a/b undergrupp
upptäcks där 24 av de 35 återfinns på GPIIb/IIIa komplexet. Typning av HPA har i
tidigare studier visat frekvensskillnader av specifika HPA hos olika befolkningar. Den
danska populationen har större sannolikhet att ha variation b av HPA 1, -2, -5 och -15
än den kinesiska populationen. Den kinesiska populationen i sin tur visar högre
förekomst av variation b i HPA 3 än den danska populationen, se Tabell 1 (Roz̆ man
2002; European Bioinformatics Institute, EBI 2017).
Tabell 1: Information om humant trombocytantigen: vilket glykoprotein det uttrycks på, olika
genkodande variationer, nukleotid position, nukleotid förändring samt allel förekomst i Danmark
samt Kina (European Bioinformatics Institute, EBI 2017).
HPA

Glykoprotein

Gen

Basnummer
på exon

Nukleotid

Allel
förekomst
Danmark (%)

Allel
förekomst
Kina (%)

1a

GPIIIa

ITGB3

176

T

83

99,4

C

17

0,6

C

92

95,2

T

8,0

4,8

T

63

59,5

G

37

40,5

G

92

98,6

A

8,0

1,4

C

50

53,2

A

50

46,8

1b
2a

GPIba

GP1BA

482

2b
3a

GPIIb

ITGA2B

2621

3b
5a

GPIa

ITGA2

1600

5b
15a

CD109

CD109

2108

15b

Polymorfismer bakom variationerna av humana trombocytantigen är inkodade i
individens DNA och är inte skadliga för personen själv. Vilken/vilka trombocytantigen
typer individen tillhör kommer i fokus vid graviditet samt transfusioner av trombocyter
(Metcalfe et al. 2003). Om avvikelse i human trombocytantigen finns mellan foster och
moder kan modern utveckla antikroppar emot fostrets trombocytantigen. Detta kan leda
till allvarliga reaktioner. Efter vecka 14 i en graviditet kan moderns antikroppar passera
över placentans barriär. Eventuella alloantikroppar mot fostrets trombocytantigen binder
till fostrets trombocyter som förstörs av moderns retikuloendotelsystem. Följderna blir
lägre koncentration av trombocyter hos fostret. Detta kan i värsta fall leda till
hjärnblödning hos fostret med dödlighet på ca 20%. Om barnet överlever födseln lider
denna av tillståndet fetal och neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT), d.v.s.
medfödd trombocytopeni (Kaplan 2008). Efter födsel kan tillståndet botas med
trombocyttransfusion av barnet (McQuiten, Wood, Savoia & Cole 2011). Hos kaukasier
är HPA 1a den främsta humana trombocytantigen som orsakar FNAIT (Kaplan 2008).
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Som nämnts ovan kan även trombocytantigen ha betydelse vid transfusion, om enheten
ej matchar recipientens trombocytantigen. Om patienten tidigare har utvecklat
antikroppar emot trombocytantigenet kan reaktion uppstå. Detta kan ge en direkt
transfusionskomplikation såsom feber. Postreaktioner kan förekomma i form av
påskyndad nedbrytning och sämre överlevnadstid för transfunderade trombocyter. Den
allvarliga reaktionen post-transfusions purpura kan förekomma och kan i allvarliga fall
leda till döden (10-20%). Förutom trombocytopeni (<150 x109 trc/L) kan andra
postreaktioner såsom infektion och intravenös koagulation förekomma (Kiefel, König,
Kroll & Santoso 2001; Semple, Italiano & Freedman 2011; Shtalrid et al. 2006;
Deutschman & Neligan 2015).

PCR
1985 presenterade Kary Mullis en ny metod. Denna metod kunde replikera DNAsekvenser från endast ett exemplar till flera tusentals replikat av en specifik DNAsekvens, exempelvis ett exon i en gen. Kary kallade denna metod för Polymerase Chain
Reaction (PCR) och fick år 1993 nobelpris i kemi för upptäckten.
I en PCR reaktion används DNA från den önskade cellen som skall undersökas, fria
nuklotidbaser (dNTP), primer för 5’→3’ (forward) samt 3’→5’ (reverse), temperatur
resistent DNA polymeras (TAQ-polymeras) samt en MgCl2 innehållande buffert för
bättre effektivitet och specificitet. Metoden utnyttjar temperatursteg för separation och
replikering av DNA-sekvenser. En PCR reaktion är uppbyggd av tre huvudsteg: 1)
denaturering, 2) annealing och 3) elongering, se Bild 1 (Hartwell et al. 2010).

Bild 1: Presentation av de tre huvudstegen i en PCR–cykel. 1: denaturering (separation av
DNA-strängarna vid 94°C). 2: annealing (primers binder in till DNA vid 50–60°C), 3: elongering
(TAQ-polymeras binder in och replikerar DNA sekvensen vid 72°C). Bild inspirerad av Hardwell
et al. 2010.

Multiplex-PCR
Multiplex-PCR liknar klassisk PCR, beskriven ovan. Istället för ett enda primerpar i en
reaktion använder den multiplexa metoden flera olika primerpar i samma brunn på en
PCR-platta, istället för separata brunnar. Detta skapar konkurrens mellan primerpar för
inbindning samt replikering. För att denna metod skall bli lyckad krävs det kännedom
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om längden på de produkter som skapas av olika primerparen i lösningen samt att dessa
inte konkurrerar vid samma inbindningssite på genomet. Då flera primerpar används
kommer fria baser, primer samt TAQ-polymeras förbrukas hastigare och eventuellt
orsaka färre PCR-produkter än beräknat, framför allt om flera längre produkt-sekvenser
valts. Fördelen med Multiplex PCR är att fler analyssvar kan utvinnas från samma
körning och därmed också blir billigare då mindre material förbrukas (Markoulatos,
Siafakas & Moncany 2002).
Real-Time PCR
Realtids-PCR är en utveckling av klassisk PCR. Denna replikerar också med hjälp av
TAQ-polymeras, fria baser samt primers. En stor skillnad från klassisk PCR är att en
realtids-PCR kan användas i kvantitativt syfte, exempelvis bestämma styrkan på
genuttryck, istället för kvalitativt svar som anger om det finns ett genuttryck eller ej.
Den kvantitativa mätningen utförs med hjälp av fluorescerande komponenter. Efter
varje replikationscykel registreras fluorescens från PCR-reaktionen. Efter flera cykler
och registreringar visas flourescensutslag som en grafisk kurva. Flera olika kvantitativa
undersökningar kan utföras i samma realtidskörning. Kravet för att detta skall fungera är
användandet av olika fluorescerande våglängder för de önskade PCR-produkterna
(Dvorak 2007).

1.1. Syfte
Målet med detta arbete var att utveckla och optimera en in house (Klinisk
Transfusionsmedicin och Immunologi, Lunds universitetssjukhus) Human
trombocytantigen multiplex ”dirty-screen” med hjälp av Sigma Extract-N-Amp™
Blood PCR kit. Denna screeningmetod ämnar detektera högfrekventa alleler av HPA; 1a/b, -2a/b, -3a/b, -5a/b, -15a/b med hjälp av primerpar för HPA 1a, -2a, -3a, -5a, -15a
samt -15b. Målsättningen var att screena ca. 200 blodgivare från Region Skåne.
Negativa resultat, d.v.s. avsaknad av amplifieringsprodukt, skulle bekräftas med realtime allelic discrimination.

2. Material och metod
Vid optimering av primers användes renat DNA (saltteknik) av känd humant
trombocytantigen fenotyp för negativa och positiva kontroller, spädd till 100 ng/µl med
sterilt vatten. DNA-kontroller för humant trombocytantigen som ej fanns tillgängliga på
KIT, Lunds universitetssjukhus (negativ HPA 2a, negativ -3a, negativ -5a och negativ 15b) erhölls från Universitetssjukhuset Nord-Norge. Reaktion endast innehållande
sterilt vatten användes som renhetskontroll. Efter slutlig optimering genomfördes
screeningen på helblod (ACD) från 44 blodgivare i Region Skåne.
Extract-N-Amp™ Blood PCR Kit (Sigma-Aldrich, Tyskland) användes vid screen av
blodgivare. Kitet är utvecklat för snabb framställning av PCR-redo DNA-lösning från
10 µl helblod från ACD/EDTA-rör. Kitet innehåller Extract-N-Amp lysis solution,
Extract-N-Amp neutralize solution samt Extract-N-Amp PCR mix.
PCR-programmet som användes vid optimering samt screening var enligt följande:
denaturering under 6 minuter vid 94°C. 10 två-stegs cykler: 94°C under 10 minuter följt
av 66°C i 45 sekunder; 30 tre-stegs cykler: 94°C under 20 sekunder denaturering, 30
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sekunder annealing vid 66°C samt elongering vid 72°C under 45 sekunder. Programmet
fortsatte vid 72°C under ytterligare sju minuter och gick sedan ned i viloläge (4°C) tills
programmet avslutats manuellt.

2.1. Primerdesign/Databearbetning
Primerpar beställdes från Thermo Fisher Scientific (USA), designades och
konfirmerades med hjälp av respektive human trombocytantigens genkartor, som visar
exonets sekvenser (Tabell 2). Smälttemperaturer (Tm) beräknades genom A/T och C/G
innehåll, där varje A/T gav 2°C högre smälttemperatur och varje C/G gav 4°C högre
smälttemperatur. Eventuellt nya primers korrigerades för bättre smälttemperatur emot
PCR-programmets inbindningstemperatur (66°C). Beräkning av smälttemperatur
genomfördes med Microsoft Excel, Version 15.33.
Tabell 2: Primerinformation innehållande sekvenser samt DNA band skapat vid replikering vid
positiv HPA a variant.
Primer
1a
2a
3a
5a
15a
15b
15b -10
baser
15b +10
baser

Forward
act tac agg ccc tgc ctc t
ccc cca ggg ctc ctg ac
gga ctg ggg gct gcc cat
gag tct acc tgt tta cta tca aag
tct ttg aaa agt tgg gat tta ctg
tat att tat tat ctt gac ttc agt ta
tat att tat tat ctt gac ttc agt ta

Reverse
ttc tct tgc cca cac ctc ccc c
gac gtc cac acc ttg ctt cca
agt gct ccc agg gac caa g
tgg gga cat cct caa aaa tga tg
ctt caa att ctt ggt aaa tcc tgg
cag ttt ata tag cta tat ata gct ca
agc tat ata tag ctc aca ttc tta aa

PCR-Produkt (baspar)
352
291
251
173
206
329
319

tat att tat tat ctt gac ttc agt ta

gca cat tta gca gtt tat ata gct at

339

2.2. Optimering - Primerpar
Vid optimering av primers användes DNA med känd koncentration och känd HPAgenotyp, detta för att kunna påvisa korrekt amplifiering och för att kunna korrigera
primerkoncentrationerna för bättre påvisning av band eller mindre ospecifik inbindning.
Primers (se Tabell 2) späddes till koncentrationen 10 pM/µl med sterilt vatten. PCR-mix
(100 µl) med ett primerpar bereddes innehållande 6,25 mM MgCl , primerpar (enligt
Tabell 3), 0,3 mg (bas 10 mg/µl) Cresol Red (Sigma-Aldrich, U.S.A).
2

Tabell 3: Visar koncentrationer för varje primer för korrekt replikering under PCR.
Primer (10 pM)

Forward (µM)

Reverse (µM)

HPA 1
HPA 2
HPA 3
HPA 5
HPA 15a
HPA 15b

0,625
0,625
0,625
0,625
1,00
-

0,625
0,625
0,625
0,625
1,00
-

Till vardera PCR-rör tillsattes 8 µl primermix, 10 µl Extract-N-Amp PCR mix samt 1.5
µl kontroll (positiv, negativ, sterilt vatten). Endast 1.5 µl renat DNA användes för att
bättre efterlikna 2 µl av lyserad helblod-mix. PCR utfördes på maskin (Applied
11

Biosystem Geneamp PCR system 2700, ThermoFisher, U.S.A) med PCR-program
beskrivet ovan som var programmerat för volymen 20 µl per reaktion. Samtliga PCRprodukter genomgick gelelektrofores (30 minuter, 150 V) på 3% agarosgel [3 g agaros
(SeaKem LE Agarose, Schweiz) i 100 ml 0.5 x TBE buffert innehållande 45 g Tris, 22.9
g borsyra, 17 ml 0.5 M EDTA, pH 7.8, blandat i 5 L destillerat vatten (mikrobiologens
substratavdelning, Lund), samt 10 µl SYBR safe (ThermoFisher, U.S.A) per 100 µl gellösning]. DNA-banden i gelen fotograferades för vidare analys av korrekt storlek. Vid
avsaknad av band eller påvisning av ospecifika produkter fortsattes optimering av
primerparen.

2.3. Optimering - Multiplex
Samtliga godkända primerpar som visat korrekt DNA-band poolades för att konfirmera
ifall dessa kunde användas i samma reaktion och fortfarande skapa alla specifika band.
Kontroller (positiva samt negativa) för samtliga HPA-primers i mixen användes. En
reaktionsvolym på 19.5 µl per prov beredes innehållande 8 µl screeningmix (Tabell 4),
10 µl Extract-N-Amp PCR mix samt 1.5 µl kontroll (positiv, negativ, sterilt vatten)
analyserades med PCR-metoden samt med gelelektrofores som beskrivits ovan. I detta
steg optimerades koncentrationerna för primerparen i mixen. Detta för att skapa
korrekta band, samt uppnå godtagbar homogen intensitet hos produkterna.
För bättre seperation av de olika banden i multiplex provades olika koncentrationer
(2%,3% och 4%), spänning över gel samt elektroforestid. Agarosgel på 3% körd under
150V i 34 minuter påvisade bäst seperation
Tabell 4: Screeningmix för HPA 1a, 2a, 5a samt 15a för 120 reaktioner.
Mix à
Innehåll ↓

1000 µl

Volym (µl)

Sterilt vatten
MgCl2
CresolRed
F-primer
(100 µM)
R-Primer
(100µM)

591
250
30
HPA
1a
3,4
HPA
1a
3,4

HPA
2a
1
HPA
2a
1

HPA
5a
20
HPA
5a
20

HPA 15a
40
HPA 15a
40

2.4. Humant trombocytantigen screen av blodgivare
10 µl ACD-helblod lyserades under 5 minuter med 20 µl Extract-N-Amp Lysis lösning.
180 µl Extract-N-Amp neutraliseringslösning tillsattes för att stoppa lyseringen. 8 µl av
screeningmix, enligt Tabell 3 blandades med 10 µl Extract-N-Amp PCR. 2 µl lyserat
helblodslösning tillsattes i PCR-rör med 18 µl av mastermix och därefter utfördes PCR.
Produkten sattes på 3% gel och kördes på 150 V i 34 minuter. Gelen fotograferades
sedan under LED-ljus.
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2.5. Real-tid PCR
Prov som saknade band i screen genomgick allel diskrimination med realtids-PCR.
Realtids-PCR kräver renat DNA och kan ej genomföras på DNA-mix extraherat med
hjälp av Extrac-N-Amp kit. Därför renades DNA fram från 350 µl helblod (ACD-rör)
med hjälp av EZ1 DNA blood 350 µl kit (QIAGEN, Tyskland) på maskin EZ1
advanced XL (QIAGEN, Tyskland). Slutvolymen för koncentrerat DNA enligt
elueringsprogram blev 50 µl. Koncentrationen bestämdes med NanoDrop 2000c
spektrofotometer (Thermo Scientific, U.S.A). En spädning innehållande 10 ng/µl DNA
bereddes. Prov som genomgick allelic discrimination (real-tids PCR) sattes i duplikat
(x2) för att med större säkerhet påvisa resultat av HPA-tillhörighet. En mastermix
innehållande 9.875 µl sterilt vatten, 12.5 µl Taqman MasterMix (Applied Biosystems,
U.S.A) och 0.625 µl av HPA Assaymix (Applied Biosystems) av intresse (Tabell 5)
tillsattes per duplikat. 11.5 µl av mixen tillsattes till 1 µl DNA (10 ng/µl) per brunn.
Tabell 5: Information om vilken fluorescerande färg (FAM~517 nm; VIC~551 nm) som uttrycks
vid replikering av HPA-markör.
HPA

Variation

Fluorescens färg

1

A

FAM

B

VIC

A

VIC

B

FAM

A

FAM

B

VIC

A

FAM

B

VIC

2
3
15

Innan analys med realtids-PCR (7500 Real Time PCR system, Applied Biosystem)
mättes bakgrundsflourescensen i brunnarna. PCR genomfördes i 40 cykler enligt
följande 2-stegs-program. Steg 1) 50°C i två minuter, följt av 10 minuter denaturering i
95°C. Steg 2) 40 tvåstegs-cykler: 92°C i 15 sekunder, följt av 60°C
annealing/elongering under 60 sekunder. Efter avslutad körning genomfördes en postread, där brunnarnas flourescens mättes jämfört med flourescens innan start.

3. Resultat
3.1. Primerdesign/databearbetning
Då tre primerpar ej fungerade i början av arbetet designades nya primers vars Tm var
närmre PCR-programmets annealingtemperatur på 66°C. Endast tre av sex primerpar
fungerade korrekt från början, då dessa hade ett Tm värde mellan 60–72°C. Primers
som ej påvisade band hade Tm mellan 48–62°C. De nya primerparen för 5a, 15a/b hade
en annealingtemperatur mellan 62–66°C. Då primerpar för 15b ej fungerade korrekt
designades två nya generella reverseprimers för CD109-genen som innehöll 10 baspar
vänster samt höger om originalprimern med Tm på 66°C samt 68°C, se Tabell 6.
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Tabell 6: Innehåller information angående primers A/T, G/C innehåll. Inbindningstemperatur
bestämdes med beräkning där varje A/T ökar Tm med 2 °C och varje G/C ökar med 4 °C.
Primers

Forward/Reverse

A/T (n)

A/T (%)

G/C (n)

G/C (%)

Tm (°C)

1a

Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Reverse
Reverse

8
8
9
9
5
7
12
13
16
15
21
18
18
19

42
36
43
43
28
37
57
57
67
62
81
75
69
73

11
14
12
12
13
12
9
10
8
9
5
6
8
7

58
64
57
57
72
63
43
43
33
38
19
25
31
27

60
72
66
66
62
62
66
66
64
66
62
66
68
66

2a
3a
5a
15a
15b
15b
15b + 10
15b - 10

3.2. Optimering - Primerpar
Första primerparen som fungerade var de för HPA 1a, -2a, -3a. Vid inspektion av
genkarta för HPA 15 upptäcktes det att primers för -15a och -15b var ihopblandade och
därför inte skapade band. Vid korrigering fungerade primers fortfarande inte då Tm för
dessa var låga och primers designades då om. Primer för 5a påvisades ha låg
inbindningstemperatur och fick därför designas om för att vara bättre anpassat till det
PCR-program som användes. Därefter lyckades samtliga primerpar förutom 15b att
skapa en korrekt PCR-produkt.

Bild 2: A) Primerpar från första beställningen, 3 av 6 primerpar amplifierade B) Band visar 15a
positiv. C) Nya 15b reverse primermix gav inget resultat. 15a forward primer + 15b revers
primer skulle skapat ett kontrollband på 480 bp, men det lyckades inte. D) 5a gav korrekt
amplifieringsresultat.
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Primerparen för HPA 15b lyckades inte skapa någon PCR-produkt trots att tre olika
generella reverseprimers för CD109 genen (specifika för exonen, men ej för HPA
typen) användes, se Bild 2

3.3. Optimering - Multiplex
Primerpar för HPA 1a, -2a och -3a fungerade vid första körning och påvisade korrekta
band. För att spara tid gick de tre funktionella primerparen till optimering i poolad form
medan nya primer designades och leverans av dessa inväntades. I poolad form lyckades
mix innehållande primerpar för 1a, 2a och 3a skapa korrekta band. Dock skapades
otydliga och diffusa produkter vilket försvårade avläsning av eventuella saknade
produkter, se Bild 3a. När korrekt amplifiering lyckades för HPA 5a och -15a adderades
dessa till mixen. Med denna mix kunde inte -15a urskiljas då ospecifika produkter dolde
eventuellt band. HPA 5a band amplifierades svagt och var därför svår att utskilja, se
Bild 3b. Efter undersökning upptäcktes det att primerpar för -3a var orsaken bakom de
diffusa och ospecifika banden i screenen, se Bild 3b. På grund av detta togs HPA 3a ut
ur mixen. Detta resulterade i en primermix som lyckades skapa korrekta band för HPA
1a, -2a, -5a samt -15a utan ospecifika produkter, se Bild 3c.

Bild 3: A) Visar foto av screenmix innehållande HPA 1a, -2a och -3a där varje korrekt produkt är
inramad. Diffusa och ospecifika band försvårade identifiering vid avsaknad av band. B) Mix
innehållande HPA 1a, -2a, -3a, -5a, -15a (band inramade). Ospecifika band döljer eventuell
avsaknad av 15a band. C) screenmix-resultat innehållande HPA 1a, -2a, -5a och -15a
(inramade).

3.4. Humant trombocytantigen screen av blodgivare
Totalt screenades 44 blodgivare av blodgrupp O med den fungerande mixen. De
starkare banden som erhölls med denna mix påvisade HPA -2a och -15a, däremot
visade -1a samt -5a svagare band vilket ledde till försvårad identifiering. För fyra av de
44 screenade blodgivarna påvisades inga 15a band, se Bild 4, och dessa genomgick
därför allelic discrimination med realtids-PCR.
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Bild 4: Screening av 11 blodgivare, intern- samt vatten kontroll. Prov 18 (Röd rektangel) saknar
band för HPA 15a. Gula rektanglar visar otydliga band.

Figur 1: Diagram som illustrerar resultaten från allelic discrimination av de fyra prov som påvisat
avsaknad av 15a band i screen samt kontroll (vatten). Prov och kontroller är tillsatta i duplikat.
Körning innehöll kontroller bestående av 15aa (diamant), 15ab (triangel), 15bb (cirkel) samt
vattenkontroller (kryss) för korrekt typning för undersökning av HPA 15. De fyra proven
påvisades vara 15b homozygota.

3.5. Real-tid PCR
Allelic discrimination bekräftade screen-resultaten för de fyra prover som saknade
uttryck för HPA 15a. Dessa prover visade uttryck för två 15b alleler och var därmed
homozygota 15b (Figur 1). Eftersom inget prov saknade annat band än 15b utfördes
16

inga ytterligare assays på blodgivare för kontroll av korrekt genotyp. Övriga assays
(HPA 1a/b, -2a/b och -3a/b) testades med kontroller. HPA 1 påvisade korrekt resultat
(homozygot a, heterozygot a/b och homozygot b). HPA 3 påvisade korrekt heterozygot
(a/b) samt homozygot b variant, dock fanns ingen heterozygot 3a kontroll och kunde
därför inte konfirmeras. Assay för HPA 2 påvisade ingen amplifiering. Då ingen assay
av HPA 5 typning tillhandahålls av Applied Biosystems (U.S.A) kunde ingen typning
av HPA 5 genomföras med realtids-PCR.

4. Diskussion
Målet med denna studie var att skapa en in-house multiplex PCR-mix som kunde
genomföra s.k. dirty-screen med hjälp av en Extract-N-Amp™ Blood PCR kit. På grund
av längre optimeringstid än planerat av primerpar, primermix samt tiden att invänta
leverans av nya primers ledde detta till färre screen-körningar än beräknat. Totalt
screenades 44 blodgivare för Humant trombocytantigen 1a, -2a, -5a, och -15a vilket var
betydligt färre än de 200 som var planerat från början. Då så få blodgivare screenades
påvisades endast fyra givare med HPA 15b och dessa kunde konfirmeras med realtidsPCR.
Primerpar för HPA 15b amplifierade inga PCR-produkter och kunde därför inte
används. HPA 3a visade korrekt amplifiering men skapade ospecifika samt diffusa band
då de användes i mix. På grund av detta exkluderades 3a primerpar i multiplex analys.
Denna studie var ett uppföljningsarbete av Leonhard (2013) som använde Extract-Namp kit för undersökning av ovanliga blodtyper, där även HPA 1a fanns med. Leonhard
utvecklade även PCR-programmet som anvädes i denna studie. Enligt Leonhard var den
höga annealingtemperaturen på 66°C ett måste i PCR-programmet, då endast en
celciusgrad i skillnad påverkade amlifieringsresultaten betydligt. På grund av detta
justerades inte PCR-programmet i denna studie. De parametrar som justerades för att få
korrekt amplifiering av HPA var den beräknade inbindningstemperaturerna (Tm) för
primers med hjälp av primerdesign. Denna kunde, beroende på inbindningssite i
genomet, justeras genom val av primerlängd och dess neklutidinnehåll.
Under optimeringen provades även olika gelkoncentrationer, spänningar (V) samt
elektroforestider för att kunna separera DNA-banden tydligt. Optimeringen i detta steg
utfördes primärt vid mix bestående av -1a, -2a och -3a för att försöka separera de
ospecifika banden från de specifika. Agarosgel med 4% och 2% testades även, men gav
ingen förbättring av separationen för PCR-banden jämfört med 3%. När -3a tagits bort
ur mixen och -1a, -2a, -5a och -15a mix skapats ändrades elektroforestiden från 30
minuter med 150V till 34 minuter med 150V för bättre separation av primärt -15a och 5a band. Då -5a band blev svagare vid 40 minuters gelelektrofores körning valdes den
kortare körningen (34 minuter).
Det är svårt att bedöma hur specifik den utvecklade metoden är, eftersom endast ett
falskt negativt prov upptäcktes som då endast visade amplifiering av -2a i screeningen.
Då detta hade varit ytterst ovanligt enligt tidigare rapporterade allelfrekvenser
misstänktes otillräckligt utbyte av DNA under lyseringen ligga bakom den försämrade
amplifieringen av humant trombocytantigen (European Bioinformatics Institute, EBI
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2017). Leonhard (2013) nämner i sin studie att blodgivare med lipemisk plasma erhöll
sämre resultat då lysis buffert ej lyckades extrahera tillräcklig med DNA. Då inga fler
falskt negativa resultat hittades kunde detta ej verifieras, utan får utredas i framtiden när
fler screenings har genomförts.
Primers som användes i denna studie var inspirerade av arbete skrivet av Skogen et al.
(1994), där primerpar för 3a forward och reverse är identiska. Skogen et al. beskrev
ospecifika band som påvisades vid användning av primerpar för 3a, något som även
observerades i denna studie. Även i studien av Feng et al. (2006) observerades
ospecifika band i HPA 3. En tidigare SSP-PCR metod för att påvisa HPA som använts
på KIT, Lunds universitetssjukhus mellan 1995–2003 observerade ospecifika produkter
med dessa primers för just -3a. Med den metoden producerades inga DNA-band från
HPA 3a med PCR-program som användes för andra trombocytantigen och fick därför
köras i separat PCR-program.
Enligt riktlinjer från ThermoFisher (u.å.) rekommenderas primerpar innehålla 40–60%
G/C uppbyggnad. Detta är något 15b primers inte uppnår. De fyra olika primers som
designades, en specifik HPA 15b forward och tre generella reverse, var uppbyggda med
19–31% G/C nukleotider. Då dessa primers avviker relativt stort från
rekommendationer av ThermoFisher kan detta möjligen förklara varför dessa inte
lyckades skapa PCR-produkter för 15b. Feng et al. (2006) genomförde en liknande
studie i Kina där blodgivare typades för HPA 1–16 i separata brunnar (SSP-PCR). I den
studien påvisades DNA-band genom användning av specifik 15b och 15a forward
primer som användes med en generell reverse HPA 15 primer. Dock gav den primern
ett mindre band på 225 bp men ingen multiplex användes i deras studie.
Enligt Ficko (2004) är realtids-PCR både en snabbare och säkrare metod än den
klassiska SSP-PCR typningen som vanligen används. I detta arbete utvecklades en
metod som utnyttjar både SSP-Multiplex PCR, för screen av fyra humana
trombocytantigen, samt realtids PCR för konfirmering av genotyp vid avsaknad av
trombocytantigen band. Ficko beskriver att detta gör metoden mer långsam då ingen ren
realtids PCR körning används genom hela typningen. Dock blir den utvecklade metoden
i min studie billigare i längden än endast realtids-PCR som Ficko rekommenderar, då
detta kräver dyrare reagens och endast kan utföra ett trombocytantigen genotypning per
brunn och assay.
Om mixen som skapades under arbetet i framtiden visar hög specificitet för detektion av
negativa prover för HPA 15a skulle primerpar för 15b vara överflödigt vid screening av
humant trombocytantigen inför transfusion för patient. Detta eftersom alla prov som
påvisat negativt resultat i screen skall genomgå allelic discrimination och där kommer
sann genotyp av HPA 15 att fastställas. Uppsättning utan 15b primerpar hade ej varit
optimalt vid screen av trombocytgivares trombocytantigen då prover som visat postivt
för HPA 15a (och därför inte går vidare för allelic discrimination) kan både vara
homozygot 15a eller en hetrozygot 15a/b och ett negatvit svar är en homozygot b. För
trombocytgivarna önskas information om homozygot a eller b för trombocytantigen 15
då allelfrekvensen är ungefär 50% (European Bioinformatics Institute, EBI 2017).
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5. Slutsats
Under arbetet lyckades en screenmix för HPA 1a, -2a, -5a samt -15a skapas. Vid
screening av blodgivare med Extract-N-Amp™ Blood kit noterades svaga band,
speciellt för humant trombocytantigen 1a och -5a. Vid framtida utveckling behövs en
högre koncentration av dessa primers för att skapa tydligare band för lättare avläsning.
Vidare utvecklig krävs för HPA 3a och -15b ifall dessa skall ingå i screenen. I arbetet
användes en specifik reverse primer för 3a och en generell forward primer. Ifall design
av en specifik forward primer och en generell reverse primer för detta trombocytantigen
utförs kan detta möjligen lösa problem med ospecifika band för -3a. Om detta ej
fungerar kan det vara ett alternativ att använda primerpar som genererar en ny och
större PCR-produkt. Vid fortsatt påvisande av ospecifika band skulle en eventuell
separat brunn bestående av HPA 3a och -15b kunna användas, där nydesignad HPA 3a
primerpar med annan produktlängd samt ny specifik reverse primer för HPA 15b
användas, istället för specifik forward som användes i min studie. Denna nya 15b
reverse primer paras då ihop med den generella 15a forward primern för CD109
exonen. Detta skulle möjligen kunna skapa amplifiering av HPA 15b då primerpar för 15a i denna uppsättning lyckades skapa korrekt produkt.
Då uppsättning och optimering av en in-house metod tar lång tid och detta arbete endast
inkluderade fem veckors laborativt arbete kunde inte alla målsättningar uppnås utan
fortsatta studier behövs.
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