
  

Institutionen för naturvetenskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

 
 

 Kim Stamer 
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå: Grundnivå 
Nr: 2010:BL12 

   

Jämförelse mellan rör- och gelkortsteknik 
för fenotypning av blodgivare 
 

 



 

   

 
Jämförelse mellan rör- och gelkortsteknik för fenotypning av blodgivare 
 
Kim Stamer  

 
Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng 
Filosofie Kandidatexamen  
 
Handledare:  
Ingvar Rydén, Leg. Läk. Med Dr Avdelningen för Klinisk kemi,  

Länssjukhuset Kalmar 
SE-391 58 KALMAR 
 

Susanne Widell, Dr Med Vet Institutionen för naturvetenskap,  
Linnéuniversitetet 
SE-391 82 KALMAR 
 

Examinator:   
Maria Mattsson, Dr Med Vet Institutionen för naturvetenskap,  

Linnéuniversitetet 
SE-391 82 KALMAR 

 
Examensarbetet ingår i Biomedicinska analytikerprogrammet 180 högskolepoäng

SAMMANFATTNING 

För att undvika komplikationer vid blodtransfusioner fenotypas blodgivarens blod med 

avseende på kliniskt relevanta blodgruppsantigen. Fenotypning innebär att erytrocytantigen 

påvisas, vilket kan utföras med bland annat rör- eller gelkortsteknik. Dessa tekniker bygger 

på antigen-antikroppsreaktioner, agglutination. Agglutinat kan uppstå direkt när antikroppar 

binder samman erytrocyter eller uppstå sekundärt när antihumanglobulin reagerar med 

antikroppar bundna till erytrocyter. 

Syftet med studien var att jämföra rörteknik och gelkortsteknik för fenotypning av 

antigenerna RhC, -c, -E, -e inom Rh-systemet samt antigenerna inom Kell- (K), Duffy- 

(Fya)och Kidd-systemen (Jka). Detta med avseende på säkerhet, tid, ekonomi samt att utföra 

en validering av fenotypning med gelkortsteknik.  

Blod från 80 blodgivare fenotypades manuellt (direkt agglutination och indirekt 

antihumanglobulinteknik) med rör- och gelkortsteknik. 

Resultaten visade ingen skillnad mellan rör- och gelkortsteknik avseende de i studien 
fenotypade erytrocytantigen.  
Resultaten visade att rörtekniken är ett kostnadseffektivt verktyg för fenotypning. 

Totalkostnaden för fenotypning av 20 blodprover var 1157,06 SEK med rörteknik 

respektive 1337,11 SEK med gelkortsteknik. Men tack vare högre säkerhet, ökad 

effektivitet och bättre prestanda är gelkortsteknik att föredra även om den medför endast en 

ringa merkostnad. Gelkortstekniken ger en ökad säkerhet för både den som utför analysen 

genom minskad smittrisk samt för patienten eftersom tolkningsosäkerheten och 

tolkningsdifferensen minskar. Ett byte från rörteknik till gelkortsteknik är därför att 

rekommendera för blodcentralen vid länssjukhuset i Kalmar. 

 



 

   

ABSTRACT 

To avoid complication of blood transfusion the donor's blood are phenotyped in 

regard to clinically relevant antigens. Phenotyping means that erythrocyte antigens 

are identified and mapped. This can be applied with, inter alia, tube or gel card 

technique. These techniques are based on antigen-antibody reactions (agglutination). 

Agglutinate can occur directly after the antibody bind to the erythrocytes. 

Agglutinate can also occur when anti human globulin secondary bind to the 

erythrocytes coated with antibodies. 

The aim of the study was to compare tube technique to gel card technique for 

phenotyping (Rh-C, c, E, e, Kell-, Duffy- and Kidd-system) in regard to safety, time, 

the economy and to carry out a validation of phenotyping in gel card.  

Blood from 80 donors was manually phenotyped with tub and gel card technique.  

 
The techniques gave consistent results, in regard to the antigen presence. The tube 
technique is a cost effective tool for phenotyping. The total cost for phenotypning 20 
blood samples with the tube technique was 1157,06 SEK and with the gel card 
technique 1137,11 SEK.  But due to higher security, increased effectiveness and 
better performance gel card technique are to prefer although it include a small 
additional cost.  
The gel card technique gives an increased security for both the analyse preformer 

through a reduced infection risk and for the patient through a decreased the 

interpretation uncertainty and the interpretation discrepancy. With this knowledge a 

change from tube technique to gel card technique is to recommend for the Blood 

Donor Center in Kalmar. 



 

  

FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR 
 
AHG  Antihumanglobulin 

AIHA  Autoimmun hemolytisk anemi 

Cellstab  ID-CellStab: Glycinbuffrad sialinsyra, specifik för 

ID-Micro Typning System 

C3  Komplementfaktor 3 

Dil1 ID-Diluent1: Bromelinlösning, enzym som spjälkar bort 
sialynsyra från erytrocyten och leder till 
sänkning av Z-potential, specifik för ID-
Micro Typning System 

Dil2 ID-Diluent2: Lågjonslösning, specifik för ID-Micro  
Typning System 

EDTA  Ethylendiaminetetraacetic acid 

FY  Blodgruppssystemet Duffy 

HDFN  Hemolytisk sjukdom hos nyfödda 

HTR  Hemolytisk transfusionsreaktion 

IgG, -M, -A, -E, -D Immunoglobulin G, M, A, E, D 

ISBT  The international Society of Blood Transfusion 

JK  Blodgruppssystemet Kidd 

K(n)  Testerytrocyt tillverkad på Blodcentralen i Kalmar 

K  Blodgruppssystemet Kell 

LID  Lab-identitetsnummer 

LISS  Low-ionic strength solution; lågjonslösning 

Monoklonala antikroppar Antikroppar från en B-cellsklon 

PBS  Fosfatbuffrad saltlösning 

PEG  Polyetylenglykol 

Polyklonala antikroppar Antikroppar från olika B-cellskloner 

ProSang  Journaldatasystem för blodcentraler 
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INTRODUKTION 
Det finns 29 olika blodgruppssystem, i vilka 245 blodgruppsantigen har 

kategoriserats. Utöver dessa finns det 40 okategoriserade blodgruppsantigen. Varje 

blodgruppssystem är genetiskt olika men sinsemellan oerhört lika. Detta då 

sammanlänkning, snarlika sekvenser och överkorsning av en gen eller ett kluster av 

två till tre gener ger deras variation. En blodgrupp är erytrocytens genetiska 

egenskaper (genotyp), vilket ger erytrocyten dess specifika antigenstruktur (fenotyp). 

Fenotypen kan bestämmas med specifika alloantikroppar, det vill säga antikroppar 

riktade mot främmande strukturer (1). Blodgrupper varierar genom förekomst eller 

avsaknad av antigen eller skillnad i protein- och kolhydratstrukturer hos antigenet (1, 

2). 

Identifiering av antigener inom ABO-, Rh-, Kell-, Duffy- och Kidd-systemet är av 

klinisk relevans då antigen inom dessa blodgruppssystem har hög immunogen 

förmåga. Transfusion med okompatibla blodkomponenter kan därför medföra 

komplikationer i form av bland annat hemolytiska sjukdomar (3). 

ABO-systemet 

Innan ABO-systemet upptäcktes, år 1900 av Karl Landsteiner, förutsattes det att alla 

hade samma blod. Upptäckten möjliggjorde lyckade blodtransfusioner till patienter. 

Tidigare försök fick ofta förödande konsekvenser. Förenlighetstestet som 

Landsteiner arbetade fram innebar att serum och erytrocyter från två olika individer 

blandades för att undersöka om eventuell agglutination uppstod (1, 4). 

ABO-systemet består i princip av två antigen, A och B, vilka har sitt ursprung ur 

ABO-genen. ABO-genen är belägen på kromosom 9 och består av tre olika alleler; 

A-, B- och O-allelen, vilka kodar för respektive blodgrupp inom ABO-systemet. A- 

och B-allelerna är co-dominanta medan O-allelen är recessiv. Dessa alleler kan ärvas 

i homozygot eller heterozygot uppsättning och då ge upphov till fyra olika 

blodgrupper, A, B, AB och O (Tabell I). Blodgrupp O kommer enbart till uttryck vid 

homozygot nedärvning av O-allelen (1, 4).  

Tabell I. Nedärvning av blodgrupper inom ABO-systemet.  
Allel A B O 

A AA AB AO 

B AB BB BO 

O AO BO OO 

 

Skillnaden mellan A- och B-antigenet är sju nukleotider, av vilka fyra ger antigenen 

deras specifika kolhydratsekvens (5). Landsteiner upptäckte att mot de antigener, 

inom ABO-systemet, som en individ saknar på erytrocyten har individen alltid 

antikroppar mot i sin plasma och tvärtom. Dessa antikroppar kallas således reguljära. 

Den här regeln är grunden till dagens blodgruppsserologiska tekniker. ABO-systemet 
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är därmed unikt från övriga blodgruppssystem som kräver immunisering för att bilda 

antikroppar mot det antigen som saknas. Dessa antikroppar förekommer naturligt och 

är inte förvärvade genom tidigare känd immunisering. Dessa antikroppar är av IgM-

typ. En person med blodgrupp A har således antikroppar (anti-B) mot B-antigenet, 

person med blodgrupp B han anti-A och person med blodgrupp O har anti-A och 

anti–B. Vid blodgrupp AB förekommer inga reguljära antikroppar. De olika 

fenotyperna inom ABO-systemet förekommer över hela världen men i olika 

utsträckning bland olika geografiska regioner och etniska grupper. Den dominerande 

fenotypen i Europa är blodgrupp A (1, 4). 

Rh-systemet 

Rh-systemet upptäcktes i slutet av 1940-talet då en antikropp detekterades i serum 

hos modern till ett dödfött barn. Denna upptäckt ledde till att gåtan om oförklarlig 

agglutination hos blod med ABO-förenlighet löstes. Antikroppen namngavs till 

anti-D och var riktad mot D-antigenet inom Rh-systemet. D-antigenet är det mest 

immunogena och är således det mest kliniskt relevanta näst efter antigenerna inom 

ABO-systemet. Senare upptäcktes även andra antigener inom Rh-systemet bland 

annat C, c, E och e (1, 4). 

De kliniskt relevanta antigenerna är D, C, c, E och e. Lilla d är amorf, vilket innebär 

att antigenet är ”tyst” och således inte utrycks alls. Dessa antigen härstammar ur 

RHD- och RHCE-genen på kromosom 1. RHD-genen kodar för D och RHCE-genen 

kodar för antigenerna C, c, E och e. Dessa gener har 97 % likhet och är belägna intill 

varandra på kromosomen. Avläsning av homologa gener sker från 5’-3’, vilket även 

sker i vid avläsning av RHD. Vid avläsning av RHCE sker det däremot från 3’-5’. 

Sammanlagt kodar generna för 417 aminosyror, då D- och C-, c-, E-, e-proteinerna 

skiljer med 31 - 35 aminosyror. Proteinerna är av multipass-typ och passerar 

cellmembranet 12 gånger. De extracellulära delarna av proteinet utgör antigenerna 

inom Rh-systemet (1, 4). 

Nämnda antigen inom Rh-systemet ärvs i trippletter, sammanlagt åtta haplotyper kan 

bildas bland annat CDE och cde. En tripplett ärvs från modern och en från fadern och 

leder till en specifik fenotyp hos avkomman till exempel CDE/cDe och cde/cde. Det 

finns olika nomenklaturer för att skriva de olika haplotyperna, genotyperna och 

fenotyperna; Fisher-Race och Wiener, men även den numeriska nomenklaturen 

framtagen av International Society of Blood Transfusion (ISBT). Det sistnämnda 

skrivsättet frångår det komplicerade nomenklaturerna då enbart fenotypen nämns 

t.ex. C-antigenet skrivs som RH1 (1).  

Kell-systemet 

Kell-systemet omfattar 25 antigen, vilket är resultatet av Kell-genens höga 

polymorfism. Kell-genen (KEL) är belägen på kromosom 7. Hos nordeuropéer 

förekommer Kell-antigenet (K) hos ca 9 % medan cellano-antigenet (k) förekommer 
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hos nästan alla individer. Dessa antigen ärvs antingen K/K (negativ för k), k/k 

(negativ för K) eller K/k (positiv för båda antigenen). Dessa antigen skiljer sig från 

varandra med en aminosyra. K och k ska alltid betraktas som kliniskt relevanta då 

antigenerna är kraftigt immunogena. Under mitten av 1940-talet upptäcktes Kell-

systemet genom undersökningar av ett nyfött barn som led av hemolytisk sjukdom 

hos nyfödda (HDFN). Barnets Kell-antigen var täckta med moderns Kell-

antikroppar, vilket orsakade hemolys hos barnet (1, 4). 

Duffy-systemet 

Inom Duffy-systemet (FY) finns tre antigen; Fya, Fyb samt Fy, vilka kan ge upphov 

till fenotyperna Fy(a+b-), Fy(a+b+) och Fy(a-b+). Hos afrikaner förekommer en 

mutation i duffy-genens promotor, vilket resulterar i antigenet Fy som är amorf. Fy 

innebär således avsaknad av både Fya- och Fyb-antigenet. Antikroppar inom Duffy-

systemet är vanligt särskilt för Fya, Fyb och ger sällan upphov till immunisering. En 

fördel med att vara homozygot negativ för Fya- och Fyb- antigenerna är att vissa 

malariavarianter inte kan invadera erytrocyten. Således har Fy-allelen en 

selekterande fördel (1, 4). Duffy-systemet upptäcktes 1950 när en patient med 

hemofili, efter flertalet blodtransfusioner, hade utvecklat anti-Fya (4). 

Kidd-systemet 

Kidd-systemet (JK) upptäcktes i början av 1950-talet, då ytterligare HDFN ledde till 

upptäckt av ett nytt antigen. Jk-glykoproteinet är ett transmembrant multipass-

protein, vilket fungerar som en ureatransportör för bibehållandet av det osmotiska 

trycket i erytrocyten samt dess bikonkava form. SLC14A1-genen är belägen på 

kromosom 18 och kodar för de co-dominanta antigenen Jka och Jkb. Dessa antigener 

förekommer i relativt lika frekvens över världens populationer (4). 

Immunoglobuliner 

I blodet finns, utöver blodcellerna, även immunglobuliner (antikroppar, Ig) av 

typerna M, G, A, E och D. IgM-antikroppar kan vara både naturligt förekommande 

(reguljära) och förvärvade (irreguljära) och reagerar vid ≤ 20°C. IgG-antikroppar är 

alltid förvärvade och reagerar bäst vid kroppstemperatur (37°C). IgM-antikroppen 

(pentamer) kan, på grund av sin stora molekylstorlek, själv överbrygga det naturliga 

avståndet (Z-potentialen) mellan erytrocyter och binda ihop flera erytrocyter till en 

klump, ett så kallat agglutinat. IgG-antikroppar (monomer) är en mycket mindre 

molekyl som inte själv kan agglutinera erytrocyter (1, 2, 6). 

Medicinsk bakgrund 

Vid transfusion eller vid graviditet kan främmande antigen stimulera till bildning av 

antikroppar. Dessa fungerar som skydd vid nästa kontakt med samma antigen. 

Immunförsvaret känner då igen det främmande antigenet. Erytrocyten kommer 

därför att elimineras genom hemolys eller fagocytos. 
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Vid hemolytisk transfusionsreaktion (HTR) elimineras de transfunderade 

erytrocyterna från blodet genom att IgM-antikroppar eller IgG-antikroppar binder till 

motsvarande antigen på erytrocyten. Detta leder till ett immunologiskt reaktionssvar. 

IgM-antikroppar ger intravasal hemolys (nedbrytning av erytrocyter i blodbanan) via 

komplementaktivering. IgG-antikroppar leder till extravasal hemolys (nedbrytning i 

av erytrocyter i mjälten) via fagocytos. Vid HDFN har mamman bildat irreguljära 

antikroppar i plasman mot fostrets erytrocytantigen. Alloantikroppen, som är av IgG-

typ, kan passera över placentan från modern till fostret och bryta ner fostrets 

erytrocyter via extravasal hemolys. Autoimmun hemolytisk anemi (AIHA) påminner 

om HTR med undantag av att antikropparna är riktade mot autolog vävnad. Detta 

leder till hemolys av egna erytrocyter. Antikropparna kan vara av varm- (IgG) eller 

köldtyp (IgM), vilket innebär att de reagerar optimalt med sitt antigen i 37°C 

respektive ≤20°C (1, 2). 

Fenotypning 

Fenotypning innebär att blodgruppsantigener på erytrocytens yta påvisas med hjälp 

av specifika alloantikroppar. Inom blodgruppsserologin är fenotypning av stor 

betydelse vid transfusion av olika blodkomponenter till en patient, då upprepade 

transfusioner ökar risken för immunisering. Genom att veta vilken 

antigenuppsättning en patient respektive en blodgivare har kan uppkomst av 

transfusionsreaktioner minimeras eller utredas (7).  

Antigen-antikroppsreaktion in vitro 

När en alloantikropp reagerar med erytrocyter sker det i två steg; inbindning till 

erytrocytens antigen och inbindning till samma antigen hos flera erytrocyter. Detta 

leder till att antigen-antikroppskomplex, så kallat agglutinat, bildas. Agglutinatet kan 

vara av olika styrka beroende på koncentrationen antigen respektive antikroppar, 

vilket kan graderas efter hur sammanhängande agglutinatet är (2, 8). 

Det första steget är beroende av testmiljön; temperatur, pH, jonstyrka och 

antigen-antikroppskvot. Men även inkubationstid och antikroppens affinitet för 

antigenet är av betydelse. Det andra steget är beroende av att erytrocyterna repellerar 

varandra i en lösning, vilket beror på erytrocyternas negativa summaladdning 

(z-potential). Detta uppkommer genom att sialinsyra-molekyler binds till 

antigenstukturers kolhydratstukturer, vilket gör att erytrocyterna inte aggregerar och 

bildar myntrulleformationer i blodbanan. Z-potentialen är beroende av bland annat 

halten molekyler i lösningen, molekylernas strukturella uppbyggnad samt även 

molekyluppsättningan på erytrocytens yta. Dessa faktorer är av stor betydelse på 

laboratoriet vid tillämpning av blodgruppsserologiska tekniker då optimal testmiljö 

eftersträvas. Testmiljön kan optimeras genom att bland annat tillsätta olika typer av 

molekyler som sänker z-potentialen t.ex. albumin, antihumanglobulin (AHG), 

enzymer eller Low-ionic strength solution (LISS). Därmed förstärks antigen-

antikroppsreaktionen (2, 8). Albumin ger en högproteinmiljö. Enzym verkar på 
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erytrocytens yta och gör att antigenerna blir mer tillgängliga, vilket sker då 

sialinsyrarester spjälkas bort (1, 2, 8). LISS gör att den negativa laddningen hos 

erytrocyten sänks (8). 

AHG-teknik används vanligtvis för detektion av irreguljära antikroppar. AHG kan 

även användas i kombination med förstärkande molekyler t.ex. albumin, LISS och 

polyetylenglykol (PEG). På detta sätt kan sensitiviteten för antikroppsdetektion ökas 

(8). 

Blodgruppsserologiska tekniker 

Blodgruppsserologiska tekniker kan utföras med bland annat rör- eller 

gelkortsteknik. Med rörteknik blandas antikroppar och erytrocyter i glasrör. Efter 

inkubation i optimal testmiljö kan eventuellt agglutinat ses mot belyst bakgrund eller 

i mikroskop. Agglutinatet bedöms efter dess storlek eller hur stor frekvens som ingår 

i agglutinatet. Rörmetoden är den metod som används mest idag (8). 

Gelkortsteknik (gelkolonnsteknik) tillämpar storleksexkludering i akrylamidgel. I 

gelen finns en buffert, med eller utan antisera. När erytrocyter tillsätts i 

reaktionsbrunnen, ovan kolonnen, kan befintliga eller tillsatta antikroppar reagera 

med erytrocyternas antigen och därmed bilda agglutinat, vilket tillämpas med olika 

metoder (figur 1). I studien används metoderna; direkt agglutinationsreaktion i PBS 

och indirekt antihumanglobulinteknik. Agglutinat, beroende på dess storlek, fastnar i 

akrylamid-nätverket, vilka bedöms och graderas okulärt mot belyst bakgrund utefter 

var i kolonnen agglutinatet hamnar efter centrifugering (8). Gelkortsteknik har sedan 

dess introduktion, 1988, ökat i användning på grund av teknikens höga säkerhet, 

effektivitet och prestanda. Men även på grund av teknikens relativt enkla 

genomförande (9, 10). 

 
Figur 1. Schematisk bild av direkt agglutinationsreaktion i PBS och indirekt antihumanglobulinteknik 
(Kim Stamer, 2010). 
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SYFTE 

Syftet med den här studien var att jämföra två blodgruppsserologiska tekniker för 

fenotypning av blodgivares erytrocytantigen; den befintliga rörtekniken och 

gelkortsteknik. Detta med avseende på säkerhet, tid, ekonomi samt att utföra en 

validering av fenotypning i gelkort. Fenotypningen avsåg antigenen inom 

Rh-systemet (RhC, -c, -E, -e) samt antigenen inom Kell- (K), Duffy- (Fya) och 

Kidd-systemen (Jka). 
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MATERIAL OCH METOD 

Provmaterial 

I studien ingick 80, avidentifierade, friska blodgivare (49 män och 31 kvinnor i 

åldrarna 21-68 år). Venöst blod togs, i rör med EDTA-tillsats (DB Vaccutainer), vid 

fyra olika tillfällen och analyserades gruppvis om 20. Samtliga prover fenotypades 

med avseende på antigenen: RhC, -c, -E, -e, K, Fya och Jka. 

Rörteknik 

Reagenser 

Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) (0,15 mol/L NaCl i 6,7 mmol/L fosfatbuffert, 

pH7,2), ID-CellStab (2 %, DiaMed, Cressie, Schweiz), testerytrocyter (med känd 

antigenuppsättning enligt tabell II) spädda i cellstab (K2, K3, K5, K10), 

sensibiliserade testerytrocyter spädda i ID-CellStab (5 %, Kalmar, Sverige), 

Coombs-serum (AHG), Kommersiellt antisera (anti-C, -c, -E, -e, -K, -Jka samt –Fya). 

Reagensförteckning återfinns i tabell III. 

 

Tabell II. Antigenuppsättning för de i studien ingående testerytrocyter, K2, K3, K5, K10 och K11. 
Del ur ”antigram 2006-10-11”, Blodcentralen i Kalmar. 
 K2 K3 K5 K10 K11  

C + + - - + C 

c - + + + - c 

E - - - + - E 

e + + + - + e 

K - - + - + K 

Fya + + - - + Fya 

Jka + + - - - Jka 
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Tabell III Reagensförteckning över samtliga använda antisera för rörteknik. 

Fabrikat  Antisera LOT Antikroppstyp 

Immucor 
Gamma, 
ImmuClone® 

Rödermark, 
Tyskland 

Anti-C 9321105220 Monoklonalt 
IgM (MS-273) 

Immucor 
Gamma, 
ImmuClone® 

Rödermark, 
Tyskland 

Anti-c 9421102180 Monoklonalt 
IgM (MS-35) 

Bio-Rad, 
TransClone® 

Marnes-La-
Coquette, 
Frankrike 

Anti-E 3319001Z Monoklonalt 
IgM (MS-110) 

Immucor 
Gamma, 
ImmuClone® 

Rödermark, 
Tyskland 

Anti-e 9611006080 Monoklonalt 
IgM (MS-
16/21/63) 

DiaMed , 
DiaClone  

Cressie,  
Schweiz 

Anti-K 10640.31.20 Monoklonalt 
IgM (MS-56) 

Immucor 
Gamma, 
ImmuClone® 

Rödermark, 
Tyskland 

Anti-Jka 1511001304 Monoklonalt 
IgM (MS-15) 

Bio-Rad, 
TransClone® 

Marnes-La-
Coquette, 
Frankrike 

Anti-Fya 5059001Z Monoklonalt 
IgG (5T72) 

DiaMed , 
DiaClone 

Cressie, 
Schweiz 

Coombs-
serum 

14060.40.30 Polyspecifikt 
AHG (rabbit) 

Monoklonalt 
anti-C3d 
(C139-3) 

Apparatur och tillbehör 

Bordscentrifug (Immufuge ®, American Dade), centrifug (Universal 16, Hettich 

Zentrifugen), tvättcentrifug (DiaCent-CW, DiaMed AG), automatpipett 100-1000 µL 

och 0,5-10 µL (Eppendorf Reference), plaströr 105 × 16 mm (Sarstedt), glasrör för 

Coombs test 75 ×12 mm (Sarstedt), glasrör 75 ×12 mm (Borisilicate Glass, 

Fisherbrand, Fisher Scientific). LD-pipett (Labdesign, Sweden), suganordning till 

vattenkran, rörmikroskop (Olympus CK2). 
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Utförande 

Provrören granskades med avseende på hemolys, koagel och andra synliga skador. 

Rören centrifugerades i 10 minuter vid 3250g (Universal 16). 

Beredning av erytrocytsuspension (2 %) från givare 

Tre droppar packade erytrocyter överfördes till uppmärkta 

(labidentitetsnummer, LID) plaströr. Erytrocyterna tvättades med PBS följt av 

centrifugering vid 500g i 1 minut. Supernatanten avlägsnades och 10 µL av de 

tvättade erytrocyterna sattes till 490 µL ID-cellstab i ett förmärkt plaströr. 

Fenotypning av givare med indirekt antihumanglobulinteknik  

Glasrör märktes med LID och reagensförkortning. En droppe antisera (anti- Fya) 

tillsattes till samtliga rör varpå en droppe erytrocytsuspension (2 %) tillsattes till 

respektive rör.  

Blandningen inkuberades i 37°C under 15 minuter. Erytrocyterna tvättades därefter 

fyra gånger med PBS i tvättcentrifug med förinställt tvättprogram. AHG tillsattes och 

rören centrifugerades ytterligare en gång i tvättcentrifug.  

Eventuell agglutination tolkades och graderades enligt nedan beskrivna anvisningar 

för avläsning och bedömning av agglutination (11).  

Negativa resultat kontrollerades genom tillsatts av en droppe förtillverkade 

sensibiliserade testerytrocyter (5 %) och därefter centrifugering vid 500 g under 1 

minut. 

Fenotypning av givare med direkt agglutinationsteknik 

Glasrör märktes med LID och reagensförkortning. En droppe antisera (Anti–C, –c, –

E, –e, –K och –Jka) samt en droppe erytrocytsuspension (2 %) tillsattes till respektive 

rör.  

Blandningen inkuberades i rumstemperatur (ca 20ºC) under 20 minuter. Undantaget; 

anti-E som inte krävde någon inkubering, utan centrifugerades direkt på 500 g. Jka 

inkuberades i 37ºC under 10 minuter.  

Därefter centrifugerades samtliga rör på 500 g under 1 minut, dock inte anti-Jka som 

centrifugerades vid 725 g under 1 minut. 

Eventuell agglutination tolkades och graderades enligt nedan (11). 
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Avläsning och bedömning av agglutinationsgrad 
Avläsning utfördes mot belyst bakgrund och reaktioner graderades efter anvisningar 

ur handbok för blodcentraler (12). Blodcentralen i Kalmar graderar dock 

reaktionsstyrkan; 1+, 2+, 3+, 4+. Men även; (1+), (2+), (3+), (4+) förekommer, 

vilket är en nyansering i bedömningsskalan då t.ex. (4+) bedöms som ett mellanting 

mellan 3+ och 4+ (7, 11). Negativa reaktioner (-)samt reaktioner <3+ bedömdes 

mikroskopiskt (7). 

4+: Alla erytrocyter är i ett stor agglutinat, ytterst få fria erytrocyter. 

3+: Rikligt med medelstora fasta agglutinat, ytterst få fria erytrocyter. 

2+: Rikligt med medelstora och små luckra agglutinat, måttligt med fria erytrocyter. 

1+: Många små agglutinat på 10-15 erytrocyter, måttligt med fria erytrocyter. 

-: Negativ reaktion, endast fria erytrocyter, inga agglutinat. 

Kvalitetskontroll 

Parallellt med serien analyserades internkontroller det vill säga testerytrocyter (2 %) 

positiva och negativa för respektive antigen. Före analys kontrollerades 

utgångsdatum samt att internkontrollen inte såg missfärgad ut (7). 
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Gelkortsteknik 

Reagenser och gelkort 

ID-Diluent1 (LOT-nummer: 05751.78.10, DiaMed, Cressie, Schweiz), ID-Diluent 2 

(LOT-nummer: 05761.46.10, DiaMed, Cressie, Schweiz), testerytrocyter (med känd 

antigenuppsättning enligt tabell II) spädda i ID-CellStab (Cressie, Schweiz) (K2, K3, 

K5, K10, K11). 

Gelkorten; ”DiaClon Rh-subgroups + K” (Påvisar antigenen RhC, -c, -E, -e och K), 

”DiaClon Anti-Jka” samt “ID-Anti-Fya” och antisera; anti-Fya. Gelkorts- och 

reagensförteckning återfinns i tabell IV .  

Tabell IV. Förteckning över samtliga använda gelkort samt antisera för gelkortsteknik. Samtliga 
gelkort samt antisera innehåller konserveringsmedel; <0,1 % NaN3. 

Fabrikat  Gelkort/antisera LOT-nummer Antikroppstyp 

DiaMed, 
DiaClone 

Cressie, 
Schweiz 

ID-Gelkort 
”DiaClon Rh-
subgroups + K” 

50110.77.02 monoklonalt 
IgM (anti-C: 
MS-24, 
anti-c: MS-33, 
anti-E: MS-260, 
anti-e: 
MS-16/21/63, 
anti-K: MS-56) 

DiaMed, 
DiaClone 

Cressie, 
Schweiz 

ID-Gelkort 
”DiaClon Anti-Jka 

50270.59.01 Monoklonalt 
IgM (MS-15) 

DiaMed, 
DiaClone 

Cressie, 
Schweiz 

ID-Gelkort ”Fya” 50350.59.01 Polyspecifikt 
AHG, IgG 
(rabbit) 

Monoklonalt 
anti-C3d 

DiaMed, 
DiaClone 

Cressie, 
Schweiz 

Testserum 
“ID-Anti-Fya” 

09210.43.10 Polyklonalt anti-
Fya (human) 

Apparatur och tillbehör 

Kortcentrifug (DiaMed-ID, Micro Typning System), plaströr 105 × 16 mm 

(Sarstedt), automatpipett 100-1000 µL, 10-100 µL respektive 0,5-10 µL (Eppendorf 

Reference) 

Förberedelser 

Upptining, tvättning och förvaring av testerytrocyt (K2, K5) till gelkort ”DiaClon 
Anti-Jka” 

Ett nunc-rör (eppendorfrör med rund botten) med respektive vald testerytrocyt (K2, 

K5) samt två rör 0,9 mL 12 % NaCl togs ur frys och tinades i rumstemperatur (ca 
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20ºC). Plaströr (16× 105 mm, rundbottnad) märktes varpå hela mängden 12 % NaCl 

överfördes till rören. Från nunc-röret överfördes erytrocyter till respektive plaströr 

droppvis med engångspipett och blandades med cyklomixer (Vibrofix VF1, 

Electronic, Labassco). Rören inkuberades i rumstemperatur i 5 minuter varpå 10 mL 

PBS tillfördes under omrörning med cyklomixer vid låg hastighet. Rören korkades 

och vändes några gånger. Korken togs av och rören placerades i centrifug (Universal 

320) och centrifugerades vid 500g i 4 minuter. Tvättvätskan avlägsnades och 

ytterligare 10 mL PBS tillsattes. Rören korkades och vändes tills dess att samtliga 

erytrocyter var i lösning. Korken togs av och rören placerades i centrifug (Universal 

320) och centrifugerades vid 1500g i 5 minuter. Detta tvättsteg upprepades tre gånger 

till dess att ingen hemolys kunde ses. Därefter späddes de tvättade erytrocyterna med 

cellstab för förvaring i 2-8ºC (13).  

Ankomstkontroll 
Ankomstkontroll utfördes vid leverans av gelkort.  

Ankomstkontrollen för gelkort ”DiaClon Anti-Jka” utfördes genom att centrifugera 

(Universal 320) röret med testerytrocyt (K2, K5) för Jka vid 1500g under 5 minuter 

och sätta 25 µL packade testerytrocyter till 500 µL Dil1.  

Testerytrocyterna sattes därefter enligt metod för respektive gelkort (se utförande) 

(14-16). 

K10 och K11 till gelkort ”DiaClon Rh-subgroups + K”.  

K2 och K5 till gelkort ”DiaClon Anti-Jka”. 

K2 och K5 till gelkort “ID-Anti-Fya” med antisera; anti-Fya. 

Utförande 

Samtliga gelkort granskades med avseende på uttorkning, luftbubblor i gelen samt att 

aluminiumfolien inte var skadad men även att gelen fanns i mikrokolonnen och inte i 

reaktionsbrunnen eller på aluminiumfolien. Gelkorten märktes med respektive LID 

och aluminiumfolien avlägsnades (14-16). 

Gelkort: ”DiaClon Rh-subgroups + K”  

Erytrocytsuspensionen (5 %) bereddes genom att överföra 500 µL Dil2 och 50 µL 

välblandat helblod till märkta (LID) plaströr. Erytrocytsuspensionen blandades 

försiktigt och 10 µL sattes till respektive uppmärkt kort. Gelkorten centrifugerades i 

kortcentrifug vid 85g under 10 minuter (15). 

Parallellt med proverna fenotypades den positiva metodkontrollen olika för 

omgångarna. K2 omgång 1, K3 omgång 2, K10 omgång 3 och K2 omgång 4. 



 

 13 

Gelkort: ”DiaClon Anti-Jka” 
Erytrocytsuspensionen (5 %) bereddes genom att överföra 500 µL Dil1 och 50 µL 

välblandat helblod till märkta (LID) plaströr. Erytrocytsuspensionen blandades 

försiktigt och inkuberades i rumstemperatur (ca 20ºC) under 15 minuter varpå 10 µL 

sattes till respektive uppmärkt brunn. Gelkorten centrifugerades i kortcentrifug vid 

85g under 10 minuter (14). 

Parallellt med proverna fenotypades den positiva metodkontrollen (K2). 

Gelkort: “ID-Anti-Fya” med antisera; anti-Fya 

Erytrocytsuspensionen (0,8 %) bereddes genom att överföra 500 µL Dil2 och 10 µL 

välblandat helblod till märkta (LID) plaströr. Erytrocytsuspensionen blandades 

försiktigt varpå 50 µL sattes till respektive kort och brunn. Därefter tillsattes 50 µL 

antisera (anti-Fya) till samtliga brunnar. Gelkorten inkuberades i 37ºC under 15 

minuter. Gelkorten centrifugerades i kortcentrifug vid 85g under 10 minuter (16). 

Parallellt med proverna fenotypades den positiva (K2) och negativa kontrollen (K5). 

Avläsning och bedömning av agglutination 

Avläsning utfördes mot belyst bakgrund och reaktioner graderades efter anvisningar 

ur handbok för blodcentraler (12). På blodcentralen i Kalmar graderas 

reaktionsstyrkan som följer; -, 1+, 2+, 3+, 4+ (figur 2). Men även;(1+), (2+), (3+), 

(4+), förekommer, vilket är en nyansering i bedömningsskalan då t.ex. (4+) bedöms 

som ett mellanting mellan 3+ och 4+ (17). 

 
Figur 2. Gradering av reaktionsstyrka i gelkort (Kim Stamer, 2010). 

Kvalitetssäkring 

Interna kontroller är prover med kända antigenuppsättningar, vilka används i rutin 

för säkerställning av resultat. Detta förhindrar falska positiva och negativa resultat 

(3). Vid fenotypning med tekniker då reagens inte är tillsatta av tillverkaren krävs en 

positiv och en negativ kontroll för varje antigen. Med tekniker där reagenser är 

tillsatta av tillverkaren är enbart en metodkontroll (ctl) tillräcklig (12). Således 

användes testerytrocyter där reaktiva resultat förväntades. Detta bestämdes efter 

muntlig kommunikation med serologiansvarig på Blodcentralen i Kalmar (18).  

Metodkontroll av gelkort utfördes vid ankomst med testerytrocyter enligt 

metodbeskrivning för respektive gelkort (14-16).  
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Tids-, kostnads- och statistikberäkning 

Tid togs för respektive omgång (1-4) avrundat till 5 minutersintervall. För kostnads- 

och statistikberäkning; medelvärde och standardavvikelse (SD), användes Microsoft 

Office Excel 2007. I totalkostnaden för varje analys inkluderas kostnader för 

arbetstid, samt reagens (antisera och gelkort), spädningslösningar och 

förbrukningsmaterial. Se kostnadsunderlag i tabell V i bilaga 1. 

Etik 

I studien ingick 80 avidentifierade blodgivare. Proverna samlades in i samband med 

blodgivning. Kontroll och uppföljning av givaren gjordes enligt metodbeskrivningar 

byggda på bland annat socialstyrelsens och Handbok för blodcentralers anvisningar 

(19, 20). I uppföljningen av givarens hälsa ingick bland annat hemoglobinkontroll, 

smittkontroll och en korrekt, av givaren, ifylld hälsodeklaration. Även blodtrycket 

kontrolleras kontinuerligt. Givarens identitet styrktes med giltig 

identifikationshandling innan blodgivning påbörjades. Efter blodgivning får givaren 

kompensation i form av järntabletter och en oansenlig summa pengar. Som 

biomedicinsk analytiker är det viktigt att arbeta med noggrannhet och följa gällande 

metodbeskrivningar samt lagar och förordningar kring provtagning och blodgivning. 
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RESULTAT 

Ankomstkontroll av gelkort 

Erhållna resultat vid ankomstkontroll av gelkort, med positiv och negativ kontroll för 
respektive antigen inom Rh- och Kellsystemet (tabell VI) samt för Jka och Fya (tabell 
VII) utföll enligt antigram för valda testerytrocyter (tabell II). 
 

Tabell VI. Resultat, gelkort: ”DiaClon Rh-subgroups + K”. Ctl är en negativ metodkontroll (alltid 
negativt resultat). 
 Anti-C Anti-c Anti-E Anti-e Anti-K ctl 

K10 - (4+) (4+) - - - 

K11 4+ - - 4+ (4+) - 

 
Tabell VII. Resultat, gelkort: ”DiaClon Anti-Jka” och “ID-Anti-Fya” och antisera; anti-Fya. 

 Anti-Jka Anti-Fya 

K2 (4+) (3+) 

K5 - - 
 
 

Metodkontroll av gelkort 

Resultat från analyser av metodkontroller (tabell VIII) för gelkort (”DiaClon Rh-

subgroups + K” och ”DiaClon Anti-Jka”) utföll enligt antigram (tabell II). Positiva 

och negativa kontroller för gelkort (“ID-Anti-Fya” med antisera; anti-Fya) utföll 

enligt antigram (tabell II). Metodkontrollerna utfördes samtidigt som respektive 

fenotypningsomgång (1-4) av erytrocyter från totalt 80 blodgivare. 

Tabell VIII. Resultat för metodkontroller (positiva och negativa kontroller) för respektive 
fenotypningsomgång (1-4), med gelkortsteknik. 

Gelkort  Omgång 1  
(prov 1-20) 

Omgång 2 
(prov 21-40) 

Omgång 3 
(prov 41-60) 

Omgång 4 
(prov 61-80) 

”DiaClon Rh-
subgroups + 
K” 

 K2 (anti-C) 

4+ 

K3 (anti-c) 

4+ 

K10 (anti-E) 

4+ 

K2 (anti-e) 

4+ 

”DiaClon 
Anti-Jka” 

 

 K2 

(4+) 

K2  

4+ 

K2  

4+ 

K2  

4+ 

“ID-Anti-Fya” 
med antisera; 
anti-Fya 

Positiv 
kontroll 

K2 

(3+) 

K2 

(3+) 

K2 

(3+) 

K2 

(3+) 

 Negativ 
kontroll 

K5 

- 

K5 

- 

K5 

- 

K5 

- 
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Metodkontroll av rörteknik 

Resultat från analys av metodkontroller (positiva och negativa kontroller) med 
rörteknik (tabell IX) utföll enligt antigram (tabell II). Metodkontrollerna utfördes 
samtidigt som respektive fenotypningsomgång (1-4). 
 
Tabell IX. Resultat från metodkontroller (positiva och negativa kontroller) med rörteknik. 
Kontrollerna (testerytrocyt) är analyserade parallellt med varje fenotypningsomgång (1-4). 

Antigen  Testerytrocyt Omgång 1 
(prov 1-20) 

Omgång 2 
(prov 21-40) 

Omgång 3 
(prov 41-60) 

Omgång 4 
(prov 61-80) 

C + K3 4+ 4+ (4+) (4+) 

 - K10 - - - - 

c + K3 4+ (4+) (4+)  4+ 

 - K2 - - - - 

E + K10 4+ 4+ 4+ 4+ 

 - K2 - - - - 

e + K2 4+ 4+ (4+) 4+ 

 - K10 - - - - 

K + K5 3+ (4+) 3+ 3+ 

 - K2 - - - - 

Fya + K2 (3+) (3+) (3+) (3+) 

 - K5 - - - - 

Jka + K2 3+ 3+ 3+ 3+ 

 - K5 - - - - 
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Resultat av fenotypning av blodgivare 

Fenotypning av erytrocyter från 80 blodgivare gav till 100 % överensstämmande 

resultat mellan de båda teknikerna med avseende på antigenförekomst. Resultat 

presenteras i procent (%) i tabell X (rådata presenteras i tabell XI-XII, bilaga 2-3). 

Två (nummer 24 och 40) av 80 blodgivare avvek med avseende på förekomst av Jka-

antigen jämfört med tidigare registrerat i datorsystemet ProSang. 

 
Tabell X. Överensstämlighet mellan rör- och gelkortsteknik. Antigenförekomst anges i procent för 
respektive metod. 

Antigen Rörteknik (%) Gelkortsteknik (%) 
C 62,5 62,5 
c 91,25 91,25 
E 25 25 
e 100 100 
K 5 5 

Fya 66,25 66,25 
Jka 72,5 72,5 

 

Tidsåtgång 

Tidsåtgång för fenotypning av 20 prover med rörteknik gav medelvärdet 2 timmar 

och 49 minuter (range 2,66 – 3,00 h, SD ± 0,14 h). Tidsåtgång per 

fenotypningsomgång (20 prover) med gelkortsteknik gav medelvärdet 2 timmar och 

11 minuter (range 2,08 – 2,25 h, SD ± 0,08 h). I figur 3 presenteras rådata och 

medelvärden för respektive metod. 

 
Figur 3. Jämförelse i tidsåtgång. I diagrammet presenteras tidsåtgång för respektive metod, omgång 
(1-4). Även medelvärdet för respektive teknik presenteras. 
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Analyskostnader 

Reagenskostnad (antisera, spädningslösningar och gelkort) per analys beräknades för 

fenotypning av antigenen inom Rh- och Kell-systemen till 14,15 SEK för rörteknik 

och 18,44 SEK för gelkortsteknik. Fenotypning av antigenen inom Duffy-systemet 

resulterade i 4,02 SEK för rörteknik och 13,96 SEK för gelkortsteknik. Fenotypning 

av antigenen inom Kidd-systemet resulterade i 13,00 SEK för rörteknik och 16,11 

SEK för gelkortsteknik (figur 4).  

 

Figur 4. Reagenskostnader per analys för använda antisera, spädningslösningar och gelkort för rör- 
respektive gelkortsteknik uppdelat per antigen eller antigenskombination (Rh + K, Fya och Jka). 
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Materialkostnaderna är uppdelade i  reagens (antisera, spädningslösningar och 
gelkort) och förbrukningsmaterial (pipettspetsar etc.). Kostnaderna för 
förbrukningsmaterial beräknades till 2,11 SEK per analys för rörteknik och 1,74 SEK 
för gelkortsteknik.  Kostnaderna för reagens beräknades till 36,92 SEK för rörteknik 
och 50,47 SEK för gelkortsteknik per analys (figur 5). 
 

 
Figur 5. Materialkostnad per analys för använda reagens (antisera, spädningslösningar och gelkort) 
samt förbrukningsmateriel för respektive teknik. 
 

   Förbrukningsmaterial                      Reagens 
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Den totala kostnaden för material (reagens- och förbrukningsmaterial) för 20 
analyser beräknades till 780,80 SEK för rörteknik och 1044,20 SEK för 
gelkortsteknik. Arbetskostnaden beräknades till 376,26 SEK för rörteknik och 
292,91 SEK för gelkortsteknik (figur 6). 
Totalkostnad för 20 analyser med rörteknik beräknades till 1157,06 SEK och med 

gelkortsteknik till 1337,11 SEK (figur 6). 

 
Figur 6. Totalkostnaderna för material och arbetstid för 20 analyser med respektive metod. I 
diagrammet visas även material- och arbetstidskostnaden för att utföra 20 analyser.  

Materialkostnad   Arbetskostnad     Totalkostnad 
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DISKUSSION 

Syftet med den här studien var att jämföra två blodserologiska tekniker, rör- och 

gelkortsteknik, för fenotypning av blodgivares erytrocytantigen. Detta med avseende 

på validering av fenotypning i gelkort samt en utvärdering av säkerhet, tid, ekonomi 

för de båda teknikerna. Fenotypningen avser antigenen RhC, -c, -E, -e samt 

antigenen inom Kell- (K), Duffy- (Fya) och Kidd-systemen (Jka). 

Då samtliga intern- och metodkontroller utföll som förväntat, enligt antigram (tabell 

II), betraktas samtliga resultat som tillförlitliga. Om internkontrollerna avvikit skulle 

hela fenotypningen ha utförts på nytt. 

Med gelkortsteknik där reagenser är tillsatta av tillverkaren är enbart en 

metodkontroll tillräcklig. I den här studien medförde detta att negativ kontroll för 

gelkort för fenotypning av antigenen inom Rh- och Kidd-systemen inte utfördes. 

Istället användes testerytrocyter där reaktiva resultat förväntades i samråd med 

serologiansvarig på Blodcentralen i Kalmar (18). 

Samtliga resultat erhållna med rör- respektive gelkortsteknik utföll med 100 % 

överensstämmelse (tabell X). Dock avvek två resultat från tidigare resultat 

registrerade i datorsystemet ProSang. Resultaten som erhölls i den här studien var 

negativa för Jka-antigenet, vilka tidigare registrerats som positiva. Detta har troligtvis 

ingen klinisk betydelse för patienter som har blivit transfunderade med blod från 

dessa blodgivare då Jka-positivt blod i första hand ges till patienter positiva för 

antigenet. Vid registrering av de avvikande resultaten i ProSang beslutades att 

blodgivarna vid nästa blodgivning skulle fenotypas igen för Jka. Vad som kan har 

orsakat detta från början är svårt att säga. Den mänskliga faktorn är den högst 

troligast orsaken då förväxlingsrisken är stor vid hantering av många rör vid 

fenotypning med rörteknik. Även fel vid avläsning av resultat samt inregistrering av 

resultat kan vara en orsak. 

Andra studier hävdar att gelkortsteknik är en tillförlitlig och fördelaktig teknik med 

högre säkerhet, t.ex. minskas exponering för blodsmitta genom eliminering av 

tvättsteg. Gelkortstekniken får genom ett enkelt genomförande en ökad effektivitet 

jämfört med rörtekniken. Med dessa ingående faktorer får en högre prestanda (9, 21). 

I den här studien ses en tidsbesparing till följd av ett enklare genomförande och 

metod. Men även ökad säkerhet för både den som utför analysen genom minskad 

smittrisk samt för patienten eftersom tolkningsosäkerheten och tolkningsdifferansen 

minskar. Tidigare studier visar att gelkortstekniken är applicerbar inom de flesta 

områden inom blodgruppserologin; blodgruppering, fenotypning, 

antikroppsutredning, förenlighetsprövning och direkt antihumanglobulinteknik (9). 

Enligt Denise M. Harmening (6) är gelkortstekniken, med tillsatt AHG, lika känslig 

som rörtekniken då den förstärks med PEG. PEG är en polymer som drar till sig 

vatten, erytrocyterna kommer således varandra närmare och möjlighet till 
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agglutination finns. Harmening säger även att reaktioner erhållna med gelkortsteknik 

är stabila i 24 timmar, vilket medför flexibilitet i samband med avläsning. Vid 

rörteknik, då AHG används, bör avläsning och tolkning ske direkt efter 

centrifugering, då sönderfall av eventuella agglutinat kan tolkas som falska negativa 

resultat. Därför måste alltid negativa resultat konfirmeras med sensibiliserade 

erytrocyter (1, 7). 

Vid blodgruppsserologiska tekniker förekommer en mängd felkällor som kan 

påverka resultaten, vilket kan ha förödande konsekvenser för den transfunderade 

patienten. Vid fenotypning med rörteknik kan falska negativa resultat uppstå vid 

bland annat för kraftig omskakning vid avläsning. Även för stark erytrocytsuspension 

kan leda till falska negativa resultat, då proportionerna erytrocytsuspension och 

reagens är i obalans och antikroppsmängden är otillräcklig för reaktion. Förvaring av 

blod kan leda till antigenförsvagning, K-antigenet speciellt. Även 

inkuberingstemperatur, tid för inkubering, för kort centrifugeringstid eller för låg 

centrifugeringshastighet kan ge falska negativa resultat. Falska positiva resultat kan 

ses vid för lång centrifugeringstid, för hög centrifugeringshastighet, förorening av 

reagens samt vid hög proteinkoncentration i plasma (pseudoagglutination). Eller om 

för lång tid har gått innan avläsning efter centrifugering (7). 

En stor nackdel vid fenotypning av c-antigenet med rörteknik är att den negativa 

kontrollen kan reagera och se positiv ut i mikroskopet. Vid tillsats av en till två 

droppar PBS höjs Z-potentialen och erytrocyterna ses i encellssuspension. Därför ska 

alla resultat som är svagare än 4+ kontrolleras i rörmikroskop med avseende på 

pseudoagglutination. Positiva reaktioner med detta antiserum förväntas således att bli 

starkare än 3+ för att minimera risken för falska positiva resultat (7). Detta är en stor 

anledning till att byta till gelkortsteknik. 

Vid fenotypning med rörteknik är tvättsteget ett krav för att inte AHG ska binda till 

obundna erytrocytantikroppar, vilket inte behövs med gelkortsteknik. När negativa 

resultat erhålls vid fenotypning av Fya med rörteknik tillsätts sensibiliserade 

erytrocyter som kontroll på att tvätt utförts på rätt sätt och att alla antikroppar har 

reagerat rätt. Om en negativ rektion sker vid tillsatts av sensibiliserade erytrocyter 

förkastas resultatet och fenotypningen görs om (7). En annan studie anser att 

tvättsteget ökar risken för spridning av blodburen smitta till personalen medan 

smittorisken drastiskt minskas med gelkortsteknik (21). 

Potentiella felkällor vid användning av gelkort kan bland annat vara förekomst av 

luftbubblor i gelen samt om geldroppar finns i reaktionsbrunnen eller på den 

skyddande aluminiumfolien . Detta åtgärdas genom centrifugering. En annan felkälla 

kan vara om annan spädningslösning, t.ex. PBS, används vid tillverkning av 

erytrocytsuspension, vilket kan ge avvikande reaktioner. För kraftig eller för svag 

erytrocytsuspension kan ge avvikande reaktioner. Vid tillsats av humana antisera till 
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erytrocyter vars T-antigen blivit blottlagda (in vivo eller in vitro) kan ge falskt 

positiva reaktioner, vilka kräver uppföljning med kompletterande utredningar. Falska 

positiva och negativa resultat kan uppkomma vid bland annat bakteriell 

kontamination (14-16). 

Den här studien visar på, under förutsättningen att 20 prover fenotypas åt gången, en 

tidsbesparing på 38 minuter när fenotypning utförs med gelkortsteknik jämfört med 

rörteknik.  

Generellt blir reagenskostnaden (antisera, spädningslösningar och gelkort) högre för 

gelkortstekniken. Mest utmärkande är reagenskostnaden för fenotypning av Fya som 

med rörteknik kostar 4,02 SEK/analys och gelkortsteknik 13,96 SEK/analys. Detta är 

en bedömningsfråga. Vilket värderas mest, ekonomi eller säkerhet?  

I materialkostnaden innefattas reagens (antisera, spädningslösningar och gelkort) och 

förbrukningsmaterial. Kostnaden för förbrukningsmaterial är låg; 2,11 SEK/analys 

för rörteknik respektive 1,74 SEK/analys för gelkortsteknik. Kostnaden för reagens 

för rörteknik 36,92 SEK/analys respektive 50,47 SEK/analys för gelkortsteknik. 

Detta medför att reagenskostnaden (antisera, spädningslösningar och gelkort) för 

analys rörteknik per analys är 13,55 SEK lägre jämfört med analys med 

gelkortsteknik.  

Det enda som är till gelkortsteknikens fördel, med avseende på kostnader, är 

arbetskostnaden. I och med att den totala tiden för fenotypning av 20 prover är 

betydligt kortare för gelkortsteknik sparas 83,35 SEK (376,26 SEK för rörteknik och 

292,91 SEK för gelkortsteknik). 

Sammanfattningsvis när alla omkostnader inkluderas blir totalkostnaden (material- 

och arbetskostnad), för fenotypning av 20 prover, 1157,06 SEK för rörteknik 

respektive 1337,11 SEK för gelkortsteknik. Även här till rörteknikens fördel. 

Ytterligare studier bör göras för att utvärdera om det finns mer kostnadseffektiva 

gelkort för fenotypning av Fya. Men även göra en utvärdering om gelkort med tillsatt 

AHG, som idag används på Blodcentralen i Kalmar, går att använda i kombination 

med ett billigare antisera. Blodcentralen i Visby använder i rutin Gelkort Coombs 

Anti-IgG och ID-anti-Fya vid fenotypning av Fya (22). I den här studien användes 

gelkort med tillsatt AHG, för detektion av anti-Fya. Är säkerheten sämre vid 

användning av gelkort med AHG specifikt för alla humana IgG eller är det möjligt 

att det är ett försäljningsknep? 
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Slutsats  

Resultaten visade ingen skillnad mellan rör- och gelkortsteknik avseende de i studien 
fenotypade erytrocytantigen.  
 
Resultaten visade även att rörtekniken är ett relativt kostnadseffektivt verktyg för 

fenotypning i jämförelse med gelkortstekniken. Men tack vare högre säkerhet, ökad 

effektivitet och bättre prestanda är gelkortsteknik att föredra även om den medför 

endast en ringa merkostnad. Gelkortstekniken ger en ökad säkerhet för både den som 

utför analysen genom minskad smittrisk samt för patienten eftersom 

tolkningsosäkerheten och tolkningsdifferensen minskar. Ett byte från rörteknik till 

gelkortsteknik är därför att rekommendera för blodcentralen vid länssjukhuset i 

Kalmar. 
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BILAGA 1 
 
Tabell V. Kostnadsunderlag till kostnadsberäkningar. 

Rörteknik    

 Kvantitet (mL) Pris (SEK) á pris (SEK) 

ID-CellStab 500 511 0,50 

Anti-C 10 880 4,4 

Anti-c 10 170 0,85 

Anti-E 5 185 1,85 

Anti-e 5 440 4,4 

Anti-K 10 530 2,65 

Anti-Fya 2 150 3,75 

AHG 10 53 0,27 

Anti-Jka 5 1300 13 

    

Gelkortsteknik    

 Kvantitet (mL, st) Pris (SEK) á pris (SEK) 

ID-Diluent 1 200 333 0,83 

ID-Diluent 2 200 448 1,12 

Kort: Rh + K 144 2656 18,44 

Kort: Fya +testserum 144 2010 13,96 

Kort: Jka 144 2320 16,11 

    

Förbrukningsmaterial    

  Pris (SEK) á pris (SEK) 
Plaströr 105 × 16 mm   0,1 
Glasrör för Coombs test 75 ×12 mm  0,16 

Glasrör 75 ×12 mm   0,5 

LD-pipetter  56 0,093 

Pipettspets (10 µL)  18,24 0,19 

Pipettspets (100 µL)  76,8 0,16 

Pipettspets (1000 µL)  18 0,18 
 
Arbetstid 

 á pris(SEK/h) 
Nyanställd biomedicinsk analytiker 133,90 
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BILAGA 2 
Tabell XI. Rådata rörteknik. I tabellen presenteras erhållna reaktioner vid fenotypning av 80 
blodgivare samt blodgivarens kön och ålder. * avser resultat avvikande från registrerade i 
datorsystemet ProSang. 

Nummer Kön Ålder C c E e Kell Fya Jka 

1 k 51 4+ 4+ - 4+ - - 4+ 
2 k 44 - 4+ 4+ 4+ - (3+) (4+) 
3 m 49 4+ 4+ - 4+ - - (4+) 
4 k 56 4+ (4+) - 4+ - - - 
5 m 50 4+ 4+ 4+ 4+ - (3+) - 
6 m 62 - 4+ - 4+ - (3+) (4+) 
7 m 44 - 4+ 4+ (4+) - (3+) 4+ 
8 m 44 4+ 4+ - 4+ - (3+) 3+ 
9 k 43 4+ - - 4+ - - (4+) 
10 m 47 4+ 4+ - (4+) - (3+) - 
11 m 55 (4+) (4+) - (4+) - - 3+ 
12 m 23 - 4+ - 4+ - (3+) 3+ 
13 k 41 - 4+ - 4+ - (3+) 4+ 
14 k 27 4+ 4+ - 4+ - - 4+ 
15 m 22 (4+) 4+ - 4+ - (3+) (4+) 
16 m 56 - 4+ 4+ 4+ - (3+) - 
17 m 56 4+ 4+ 4+ 4+ - (3+) (4+) 
18 k 50 - (4+) 4+ (4+) - (3+) 4+ 
19 k 61 - 4+ 4+ (4+) 3+ - - 
20 m 48 4+ 4+ - 4+ - - - 
21 m 51 4+ - - (4+) - (3+) 3+ 
22 k 55 4+ 4+ - (4+) - (3+) 3- 
23 m 52 (4+) 4+ - (4+) - (3+) 4+ 
24* k 42 - 4+ - 4+ - (3+) - 
25 m 51 - (4+) (4+) 4+ - (3+) (4+) 
26 m 62 - 4+ - 4+ - - - 
27 m 29 - 4+ 4+ 4+ - (3+) - 
28 k 28 (4+) 4+ - 4+ - - 4+ 
29 m 40 (4+) (4+) - (4+) - (3+) 3+ 
30 k 44 - 4+ - 4+ - (3+) 3+ 
31 k 39 4+ 4+ - 4+ 3+ - - 
32 m 49 4+ - - (4+) - (3+) 3+ 
33 m 29 - (4+) - 4+ - - - 
34 k 43 (4+) (4+) - (4+) - (3+) - 
35 m 41 - (4+) - 4+ - - 3+ 
36 m 59 - (4+) - (4+) - (3+) 4+ 
37 m 55 - (4+) - 4+ - (3+) 4+ 
38 m 49 4+ (4+) - 4+ - (3+) - 
39 k 21 - (4+) - 4+ - (3+) 4+ 
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40* k 48 - (4+) - 4+ - (3+) - 
41 k 26 (4+) (4+) 4+ 4+ - (3+) 3+ 
42 m 60 4+ (4+) - 4+ - - 3+ 
43 m 46 (4+) (4+) - (4+) - 3+ (4+) 
44 k 33 4+ - - 4+ - (3+) 3+ 
45 m 54 4+ (4+) 4+ (4+) - - 4+ 
46 m 33 - (4+) - 4+ - (3+) 3+ 
47 k 58 4+ (4+) 4+ 4+ - 3+ 3+ 
48 m 50 4+ (4+) (4+) 4+ - - 4+ 
49 m 68 4+ (4+) - 4+ - - 3+ 
50 m 43 4+ (4+) - 4+ - - 3+ 
51 k 56 - (4+) 4+ (4+) - - (4+) 
52 m 53 - 4+ 4+ 4+ - (3+) 3+ 
53 m 41 (4+) (4+) - 4+ - (3+) - 
54 m 42 (4+) (4+) 4+ 4+ - (3+) 4+ 
55 m 41 4+ (4+) - 4+ 3+ - 4+ 
56 m 56 4+ (4+) - 4+ - (3+) (4+) 
57 k 50 (4+) - - (4+) - (3+) 3+ 
58 k 47 4+ (4+) - 4+ - - (4+) 
59 m 63 4+ 4+ - (4+) - - 3+ 
60 k 56 4+ (4+) - 4+ - (3+) (4+) 
61 m 53 - 4+ - 4+ - (3+) - 
62 m 67 - 4+ - (4+) - (3+) 4+ 
63 k 50 4+ 4+ - 4+ - (3+) (4+) 
64 m 49 4+ 4+ - 4+ - (3+) 4+ 
65 k 25 4+ 4+ 4+ 4+ - - - 
66 m 33 - 4+ 4+ 4+ - - - 
67 k 55 - 4+ - 4+ - (3+) (4+) 
68 k 53 4+ 4+ - 4+ - - (4+) 
69 k 29 4+ 4+ - 4+ - - 4+ 
70 m 44 - 4+ 4+ 4+ - (3+) (4+) 
71 m 57 (4+) (4+) - (4+) - (3+) 4+ 
72 m 26 4+ 4+ - 4+ - (3+) (4+) 
73 m 48 4+ (4+) - (4+) - (3+) - 
74 k 23 - 4+ - 4+ - (3+) - 
75 k 29 4+ 4+ - 4+ - - 3+ 
76 m 21 4+ - - 4+ - (3+) 4+ 
77 m 52 4+ - - 4+ + (3+) - 
78 m 44 4+ (4+) - (4+) - (3+) (4+) 
79 m 54 - 4+ - 4+ - (3+) 4+ 
80 k 31 - 4+ 4+ 4+ - (3+) 3+ 
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BILAGA 3 
Tabell XII. Rådata gelkortsteknik. I tabellen presenteras erhållna reaktioner vid fenotypning av 80 
blodgivare samt negativ metodkontroll (Ctl). * avser resultat avvikande från registrerade i 
datorsystemet ProSang. 

Nummer C c E e Kell Fya Jka Ctl 
1 4+ 4+ - 4+ - - 4+ - 
2 - 4+ 4+ (4+) - (3+) (4+) - 
3 4+ (4+) - (4+) - - (4+) - 
4 4+ 4+ - (4+) - - - - 
5 4+ 4+ 4+ (4+) - (3+) - - 
6 - 4+ - (4+) - (3+) (4+) - 
7 - 4+ 4+ (4+) - (3+) (4+) - 
8 4+ (4+) - 4+ - (3+) (4+) - 
9 4+ - - 4+ - - (4+) - 
10 4+ (4+) - 4+ - (3+) - - 
11 4+ 4+ - 4+ - - (4+) - 
12 - 4+ - 4+ - 3+ (4+) - 
13 - 4+ - (4+) - (3+) 4+ - 
14 4+ (4+) - 4+ - - (4+) - 
15 4+ 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
16 - 4+ 4+ (4+) - (3+) - - 
17 4+ 4+ 4+ 4+ - (3+) (4+) - 
18 - (4+) (4+) (4+) - (3+) (4+) - 
19 - 4+ 4+ (4+) 4+ - - - 
20 4+ 4+ - 4+ - - - - 
21 4+ - - (4+) - (3+) 4+ - 
22 4+ 4+ - 4+ - (3+) - - 
23 4+ 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
24* - 4+ - 4+ - (3+) - - 
25 - 4+ 4+ 4+ - (3+) 4+ - 
26 - 4+ - 4+ - - - - 
27 - 4+ 4+ (4+) - (3+) - - 
28 4+ 4+ - (4+) - - 4+ - 
29 4+ 4+ - 4+ - (3+) (4+) - 
30 - 4+ - 4+ - (3+) (4+) - 
31 4+ 4+ - 4+ (4+) - - - 
32 4+ - - 4+ - (3+) 4+ - 
33 - 4+ - 4+ - - - - 
34 4+ 4+ - 4+ - (3+) - - 
35 - 4+ - 4+ - - 4+ - 
36 - 4+ - 4+ - (3+) (4+) - 
37 - 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
38 4+ 4+ - 4+ - (3+) - - 
39 - 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
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40* - 4+ - 4+ - (3+) - - 
41 4+ (4+) 4+ 4+ - (3+) 4+ - 
42 4+ (4+) - 4+ - - 4+ - 
43 4+ 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
44 4+ - - 4+ - (3+) 4+ - 
45 4+ 4+ 4+ 4+ - - 4+ - 
46 - (4+) - 4+ - 3+ 4+ - 
47 4+ 4+ 4+ 4+ - 3+ 4+ - 
48 4+ 4+ 4+ 4+ - - 4+ - 
49 4+ 4+ - 4+ - - 4+ - 
50 4+ 4+ - 4+ - - 4+ - 
51 - 4+ 4+ (4+) - - 4+ - 
52 - 4+ 4+ (4+) - (3+) 4+ - 
53 4+ 4+ - 4+ - (3+) - - 
54 4+ 4+ 4+ 4+ - 3+ 4+ - 
55 4+ 4+ - 4+ (4+) - 4+ - 
56 4+ 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
57 4+ - - 4+ - (3+) 4+ - 
58 4+ 4+ - 4+ - - 4+ - 
59 4+ 4+ - 4+ - - 4+ - 
60 4+ 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
61 - 4+ - 4+ - (3+) - - 
62 - 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
63 4+ 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
64 4+ 4+ - (4+) - (3+) 4+ - 
65 4+ 4+ 4+ 4+ - - - - 
66 - 4+ 4+ (4+) - - - - 
67 - 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
68 4+ (4+) - 4+ - - 4+ - 
69 4+ 4+ - 4+ - - 4+ - 
70 - 4+ 4+ 4+ - (3+) 4+ - 
71 4+ (4+) - 4+ - (3+) 4+ - 
72 4+ 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
73 4+ 4+ - 4+ - (3+) - - 
74 - 4+ - 4+ - (3+) - - 
75 4+ 4+ - 4+ - - 4+ - 
76 4+ - - 4+ - (3+) 4+ - 
77 4+ - - 4+ (4+) (3+) - - 
78 4+ 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
79 - 4+ - 4+ - (3+) 4+ - 
80 - 4+ 4+ (4+) - (3+) 4+ - 
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