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Om du vill veta mer efter denna timme …

SFOG Fortbildningskurs 
Perinatal immunhematologi
21-23 september 2022 Karolinska 
Universitetssjukhuset, Solna
En tvärprofessionell kurs i samarbete 
mellan Fostermedicin, Obstetrik, 
Neonatologi och Transfusionsmedicin
Kursledare: Eleonor Tiblad, Emöke Deschmann, Kajsa 
Bohlin, Agneta Wikman, Gunilla Ajne
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ERYTROCYTIMMUNISERING TROMBOCYTIMMUNISERING

HDFN: Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda
• Hemolys av fetala erytrocyter
• Anemi

FNAIT: Fetal neonatal alloimmun trombocytopeni
• Destruktion av fetala trombocyter
• Allvarlig blödning

0.5-1 %
Mild 0.1%
Svår 0.01%

Maternella antikroppar
mot fetalt erytrocytantigen

Maternella antikroppar
mot fetalt trombocytantigen
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Erytrocytimmunisering – vilka antikroppar
38 blodgruppssystem med ca 300 olika erc-antigen
Olika fördelning i olika folkgrupper
Men alla ger inte risk HDFN
ABO-immunisering ger inte HDF

anti-U
D, K ,M
D, C
Fy(a)
D,C,K
D
D,K

IgG passerar placentabarriären i olika grad från ca g.v.12

Erc-ak vid intrauterin transfusion, region Stockholm 10 år
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Konsekvenser
• Fetal anemi
• Hjärtsvikt med utveckling av
hydrops fetalis (Hb<50%)
• Prematuritet, iatrogen
• Hyperbilirubinemi
• Kernicterus
• IUFD eller neonatal död

Erc-antikroppar

Anti-K orsakar hemolys och nedtryckt erytropoes
hos fostret. Tidig och svår anemi vanligare. 

(Parvovirus orsakar nedtryckt erytropoes)
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PLACENTABARRIÄREN
Fc-receptorer finns på
microvillimembranet

2% risk för erc-immunisering under pågående graviditet
15% risk vid förlossning (oavsett förl.sätt)
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g.v. 10 g.w. 28-29
< 72 h

post partum

Screening, prevention och handläggning idag

Blodgruppering 
Fetal D-analys om RhD negativ kvinna
ErcAK-screening

ErcAK-screening negativ

RhD-profylax
Ny screening innan

RhD-profylax

RhD negativ kvinna
med

RhD positivt foster

Ny screening g.v. 28-30
för alla

ErcAK-screening positiv Handläggning enl program

Prevention finns endast för 
att hindra uppkomst av anti-D
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15% av gravida kvinnor är D negativa. Av dessa bär 60% ett D positivt foster
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Scheffer,	et	al,	BJOG,	2011

Fetal RhD-typning

Fritt fetalt DNA i maternell cirkulation hittas redan g.v. 10

Detta innebär också att D-antigenet:
• är väl utvecklat på fetala erytrocyter from g.v. 7
• är ”hög-immunogent”, liten mängd räcker för att 
trigga ett immunsystem att bilad ak 
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Prevalens RhD-immunisering: 
• innan profylax postpartum 14%. Efter 1969: 1 %
• efter införande av antenatal profylax 2011: 0.2%
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Vid fynd av erc-antikroppar:
• Remittera till Specialistmödravård. Nybesök g.v. 14-18. Riskbedömning 

utifrån anamnes, typ och titer av ak, etiologi till immunisering (tidigare 
graviditet, blodtransfusion). Information och planering av graviditeten

• Följ antikroppsnivåer enligt föreslaget schema

• Vid misstanke om allvarlig immunisering görs flödesmätning av MCA PSV 
(tidigast från g.v. 16, med 1-2 veckors intervall)

• Återbesök förlossningsplanering g.v. 34-36
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Råd för övervakning och förlossning vid känd

erytrocytimmunisering

se ARG-rapport

Fetal ag-typning via NIPT:
D-ag
K-ag
c-ag

Vilka ag har barnafader?
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Blodflödeshastighet i a cerebri media –
gold standard för att bedöma fetal  anemi och troligt behov av 
intrauterin transfusion (IUT) t.o.m. g.v. 35+0

Hyperdynamisk cirkulation (ökad hjärtminutvolym/CO) 
och nedsatt blodviskositet à ökad flödeshastighet

Centrum för Foster Medicin, Karolinska Universitetssjuhuset är Rikscentrum för IUT.
Ta kontakt i god tid vid troligt behov av IUT eller för råd.

08-58581620 kl.8-21 alla dagar
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Målet med antenatal övervakning vid förekomst av 
erytrocytantikroppar:

• Att korrekt förutsäga vilket foster/barn som har risk att drabbas av 
allvarlig hemolytisk sjukdom som kommer att kräva intrauterin eller 
neonatal behandling

• Att  optimera förlossningstidpunkt och plats för att:
• tillgodose ev blod vid ovanlig blodgrupp för både kvinnan och barnet
• tillgodose kompetens vid behov av neonatal behandling. 

• Regional expertgrupp: Samråd fostermedicinare/obstetriker, neonatolog, 
transfusionsmedicin. Hur är det organiserat i din region?
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Upprepas ca var 2-3:e vecka fram till g.v. 35+0
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Förlossning

• Generellt bör erytrocytimmuniserade kvinnor ej gå över v 40

• Vid anti-D, anti-K och anti-c induktion v 37-38 om förlossningsindikation 
ej förelegat tidigare

• Vid mild immunisering (= antikropp med låg risk för hemolys) och stabil 
låg titer kan spontan värkstart inväntas t.o.m. v 41+.

• Överväg förlossning på universitetssjukhus/regionsjukhus då barnet 
oftast behöver neonatalvård där kunskap om HDFN finns. 
Vid IUT under graviditet ska förlossning ske på regionsjukhus
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• Kejsarsnitt är inte indicerat, undantaget uttalad anemi eller då 
hydrops fetalis föreligger
• BAS på kvinnan vid inkomst till förlossningen = kommunikation med 

blodcentralen
• Ett foster med anemi är mer känsligt för intrapartal hypoxi. 

Kontinuerlig fosterövervakning är indicerat vid signifikant 
immunisering
• I samband med födelsen ska prover i navelsträngsblod tas:

Blodgruppering (ej efter IUT) , DAT, EVF, Hb, totalt bilirubin
(konjungerat och okonjungerat), albumin, retikulocyter.

Förlossning
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Tidig och svår erc-immunisering= dött barn eller IUT före g.v. 24

The UNITY-study, Fc-rec-antagonist (Nipocalimab)
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Pat fall

• 2 para, RhD-negativ kvinna. RhD-profylax enl rutin tidigare 
graviditeter.
• 3:e graviditeten: Fetal D-typ positiv. Fått antenatalt RhD-profylax g.v. 

28. 
• Inkommer med smdr 41+4. IUFD konstateras.
• Prover enl IUFD-pm tas på kvinnan inklusive %-HbF=test för FMT 

(fetomaternell transfusion). 
• Förlöses. Går hem dag 2. Ringer och undrar över RhD-spruta. Får 1 

dos (300 ug) 72 h e partus.

26
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Analysremiss: Erc(B)-HbF
0.5% HbF = 25 ml fetalt blod

www.perinatology.com/calculators2.htm (RhIgdosecalculator)
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1 år senare
• Gravid, fynd av hög titer anti-D i screening g.v. 10. 

Fetal D-typ positiv. 
• Efterforskning av prover vid IUFD: analys av % HbF

visar 6%. 
• 6 % = 25 x 12 = 300 ml = stor fetomaternell blödning = 

orsak IUFD.
• 1 RhD-spruta/0.5% HbF = 12 sprutor.
• Idealt: 1 spruta vid diagnos IUFD men efter att prover 

tagits + 5 sprutor det dygn svaret fås på HbF + 5 
sprutor 1 dygns senare + 1 spruta 2 dygn senare. 
Övervakning.

Vid IUFD ges RhD innan partus, men efter prov för Erc(B)-HbF
Om akut-svar ej kan fås på Erc(B)-HbF får man försöka uppskatta blödningen

28

http://www.perinatology.com/calculators2.htm
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Trombocytimmunisering: 
ak mot fetala trombocyter blödning

Vanligaste orsaken till allvarlig neonatal trombocytopeni hos  
fullgångna barn. Kliniska symptom varierar från inga symptom, till 
petechier, purpura och organblödning samt intrakraniell blödning (ICH).

Betydligt sämre utfall vid ICH pga FNAIT jämfört
med andra etiologier. 
Majoriteten av fallen leder till perinatal död eller
allvarlig neurologisk handikapp. 
Uppstår i 2-3:e trimester. Även hos 0-para. 

FNAIT: 0.1%
ICH pga FNAIT: 0.01%
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Trombocytantigen

Peterson JA BJH 2013

80 % av FNAIT orsakas av anti-HPA-1a hos kvinnan
2% av befolkningen är HPA-1a negativa
Epitoperna (ag) verkar även finnas på trofoblaster och endotelceller 
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Hur upptäcks FNAIT?

• Nyfött barn med blödningskomplikation/trombocytopeni
• Fynd av intrakraniell blödning eller resttillstånd därav (hydrocephalus) 

vid prenatalt ultraljud
• Utredning vid fosterdöd
• Provtagning pga t.ex. en syster som är trombocytimmuniserad

•à screening?

31

Utredning vid misstanke om FNAIT hos nyfödd
(initieras ofta av neonatolog, obstetriker eller vid perinatalrond)

pappa • HPA genotypning

barn • HPA genotypning

mamma

• HPA genotypning
• Analys HPA antikroppar
• Moderns prov testas även 

mot faderns trombocyter, för 
att kunna upptäcka 
antikroppar mot privata 
(ovanliga) antigen. 

ICH
Organblödning
Petechier, 
echymoser
TPK < 150 

Akutsvar inom 4 timmar 
vardagar dagtid

32
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Utredning för FNAIT under graviditet
Fynd av intrakraniell blödning eller resttillstånd därav (hydrocephalus) 
vid prenatalt ultraljud

pappa • HPA genotypning – om ej gjort 
tidigare

foster
• HPA-1a  genotypning cfDNA om 

pappan heterozygot för  HPA-1a. 
Analys från gv 20.

• AC om analys för andra antigen. 

mamma

• HPA genotypning – om ej gjort 
tidigare

• Analys HPA antikroppar
• Moderns prov testas även mot 

faderns trombocyter, för att kunna 
upptäcka antikroppar mot privata 
(ovanliga) antigen. 

Scheffer,	et	al,	BJOG,	2011
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Prover och diagnostik
Analyser görs dagtid vardagar på Klinisk immunologi, 
Transfusionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset och akutsvar ges 
samma dag. 

Prov på mamma (5 mL EDTA), pappa (5 mL EDTA), barn (0.5 mL EDTA)
Antikroppsscreening görs med Luminex och konfirmeras med MAIPA 
(flödescytometri). 
HPA-1a typning utförs akut med flödescytometri och upprepas efteråt 
med genomisk typning (RT-PCR) HPA -1,2,3,5,15 

Cell lab Klin.immunologi F79 Karolinska Huddinge
Karolinska växel: 08-58580000
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Handläggning av FNAIT under graviditet –
oavsett typ av HPA antikropp

Diagnos FNAIT

Under 
graviditeten

Foster med ICH 
eller annan 

organblödning

Foster MR, 
multidiscilpinär

rådgivning

IVIG 1g/kg/v

Planerat 
kejsarsnitt 
gv 37-38

Avbrytande 

Obstetrisk 
anamnes

Standardrisk 

Ingen tidigare 
ICH

IVIG 0,5g/kg/v 

Start gv 24

Fosterulj inkl
hjärna var 4:e v

Planerad 
förlossning 

37-38 gv

Högrisk

Syskon med ICH

IVIG 1g/kg/v

Start gv 12-14

Fosterulj inkl
hjärna var 4:e v

Planerad 
förlossning 

37 gv

Upprepningsrisk ICH 79%

Kvantifiering av HPA-1a 
antikroppar 
rekommenderas i gv 12, 
före start av IVIG (om 
start gv 24), samt i gv 35.

Dian Winkelhorst, Dick Oepkes & Enrico Lopriore. Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: 
evidence based antenatal and postnatal management strategies, Expert Review of Hematology 2017
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Förlossning
• Planerad förlossning gv 37-38. Evidens för tidigarelagd förlossning saknas. 

Planeras i samråd med neo samt transfusionsmedicin. 
• Ulj fosterhjärna strax före förlossning samt första levnadsdygnet
• Förlossningssätt utifrån obstetrisk anamnes, men låg tröskel för planerat 

kejsarsnitt. Skalpelektrod, skalprovtagning samt instrumentell förlossning 
ska undvikas
• Om tidigare ICH, förlossning med kejsarsnitt
• Ingen evidens finns för ökad risk för intrapartum blödning hos barnet vid 

vaginal förlossning. I de studier som är gjorda på ICH pga FNAIT, uppstod 
absoluta majoriteten prenatalt, inga intrapartum och ett fåtal postnatalt
• Navelsträngsprov för Hb, TPK, trombocytgenotypning samt 

antikroppskvantifiering ska tas
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