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ABSTRACT 

Analytical methods used clinically in Sweden for detection and quantification of fetal 

hemoglobin (HbF) in maternal blood are either the microscopic method Kleinhauer Betkes test 

(KBT) or high performance liquid chromatography. A more modern alternative to detect and 

quantify HbF+ erythrocytes is flow cytometry. The aim of this project was therefore to evaluate 

the commercial kit "Fetal Cell Count kit" using flow cytometry. The kit used two antibodies; one 

directed against the specific γ-chain of HbF protein and the other directed against the 

intracellular enzyme carbanhydrase (CA), which is found in all erythrocytes in adults.    

    The resulting data showed good precision, sensitivity and linearity. A reference interval based 

on male blood donors was determined to <0.1 % HbF+ erythrocytes and <1.3 %F-cells. The kit 

is well suited to detect and quantify F-cells. It could be used as a important tool to follow-up  

patients with β-thalassemia and sickle cell anemia. However the kit was not as useful for 

detection and quantification of HbF+ erytrocytes in fetomaternal hemorrhage induced by Rh-

immunization.  
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INTRODUKTION 

Syremolekylen är livsnödvändig för aerobt levande flercelliga organismers existens. Syre har en 

avgörande roll i cellandningen och cellens metabolism. Samtidigt är syre giftigt, då det i fri form 

ger upphov till en massiv mängd fria radikaler i våra kroppar. Fria radikaler ger cellskador 

eftersom de är reaktiva med andra molekyler inuti cellerna. För att inte skada cellerna måste 

syret transporteras på ett säkert sätt från upptaget i lungorna och ut i vävnaderna. Järn har en 

extremt hög affinitet till syre. Denna unika förmåga hos järn utnyttjas i makromolekylen 

hemoglobin som finns i erytrocyter. 

    Hemoglobinets huvudsakliga uppgifter är transport av syre ut till kroppens alla celler och att 

transportera tillbaka restprodukten koldioxid från cellandningen till lungorna samt att agera 

buffertsystem som kan reglera pH i blodet. Hemoglobinet har till sin hjälp för det två sistnämnda 

uppgifterna bland annat ett enzym i erytrocyten som kallas karbanhydras (CA). CA ställer in 

jämnvikten mellan koldioxid och bikarbonat. Detta sker genom att CA katalyserar reaktionen 

mellan koldioxid och vatten till kolsyra. 

    Hemoglobin är ett stort molekylkomplex med en proteinstruktur av en tetramer med en 

molekylvikt på 68 kDa. Varje polypeptidkedja har en hemgrupp bunden till sig. Hemgruppen 

består av porfyrin, en heterocyklisk aromatisk kolväteförening. Utmärkande för dessa 

kolvätesstrukturer är att de binder en metalljon i sin mittersta ihålighet, i detta fall en järnjon, 

som i sin tur kan binda det giftiga syret i lungorna för vidare transport ut i kroppen. Varje 

hemgrupp med tillhörande järnjon kan binda en syremolekyl, vilket resulterar i att varje 

hemoglobinmolekyl kan binda maximalt fyra syremolekyler samtidigt.  

    Globinet som utgör proteindelen av hemoglobinet består av fyra subenheter. Tetrameren består 

av två olika polypeptidkedjor, två α-kedjor och två icke α-kedjor. Vuxna individer har två α-

kedjor samt två β-kedjor, adult hemoglobin (HbA). Under fostertiden har man två α-kedjor och 

två γ-kedjor, fetalt hemoglobin (HbF). Gamma-kedjorna bidrar med en ännu högre affinitet till 

syremolekylen än β-kedjan. Detta gynnar fostrets syresättning som sker via placentan från den 

maternella cirkulationen. HbF övertar syrgasmolekyler från de maternella erytrocyternas HbA. 



 

 
 

α-kedjans, β-kedjans samt γ-kedjans genlocus är belägna på kromosom 11 och 16 [1]. Fostrets 

erytrocyter innehåller endast γ-kedjorna fram till vecka 30 intrauterint, då börjar fostret 

producera även β-kedjan. Det är individuellt hur mycket av γ-kedjan som fostrets erytrocyter 

innehåller. Det kan skilja mellan 50-70 % hos olika foster [2]. 

    Hur interaktionen mellan ”cis-acting” elementen och ”trans-acting” faktorerna sker i detalj på 

kromosom 11 vid nedregleringen av γ-kedjans gen och uppregleringen av β-kedjan är ännu 

oklart. Detta trots att globinkedjornas gener är en av det mest studerade gensekvenser i det 

humana genomet. Troligen sker flera interaktioner mellan olika transkriptionsfaktorer och 

kromatinommodelleringar av γ-kedjan så att β-kedjans gener kommer till uttryck i den 

erytropoetiska cellen [3]. Vid detta byte av genexpression är det vanligt att mutationer i β-kedjan 

uppstår. Dessa mutationer resulterar vanligtvis i en tyst mutation och påverkar inte proteinets 

funktion. Men konsekvenserna av andra mutationer kan tyvärr ibland bli allvarliga, då anemier 

så som sickelcellsanemi och β-thalassemi kan uppstå hos dessa individer. Mutationerna på β-

kedjan kan resultera i en störd erytropoes hos individer med β-thalassemi och hemolytisk anemi 

vid sickelcellsanemi. Dessa anemier ger även höga koncentrationer av så kallade F-celler. F-

celler är erytrocyter som innehåller hemoglobin med två α-kedjor och två γ-kedjor precis som 

fetala HbF+ erytrocyter. Gendefekterna bakom detta är inte helt lokaliserade, inte heller 

mekanismen bakom ökningen av koncentrationen F-celler [3]. I en studie påvisar forskare 

polymorfier i åtminstone femton olika enskilda nukleotider i två olika promotorer som kan 

uppreglera genen för γ-kedjan hos β-thalasemipatienter [1]. Skillnaden mellan F-celler och fetala 

HbF+ erytrocyter är att F-celler innehåller CA vilket inte fetala HbF+ erytrocyter gör [4]. Friska 

individer har koncentrationer mellan 0,2-3,0 % F-celler av erytrocyterna [5]. Man kan även sen 

en ökning av F-celler hos gravida kvinnor jämfört med icke gravida kvinnor [6]. Högst 

koncentration av F-celler har kvinnor som är gravida i artonde till tjugoandra veckan [7].  

    Under en graviditet kan även fetala HbF+ erytrocyter läcka över till den maternella blodbanan. 

Detta kan bero på en rhesusD (RhD)-immunisering då de fetala röda blodkropparna är RhD+ 

medan mammans erytrocyter är RhD-. Det bildas då ett maternellt antikroppssvar mot den fetala 



 

 
 

RhD+ strukturen. Konsekvensen av detta kan bli en hemolytisk anemi intrauterint hos fostret. 

Läckaget kan även bero på fysiskt trauma som drabbar den havande kvinnan och fostret eller en 

defekt placenta.  

    Det är alltså av klinisk relevans att kunna mäta koncentrationen HbF+ erytrocyter i maternellt 

blod för att kunna uppskatta graden av fetomaternellt läckage, bland annat för att obstetriker ska 

kunna uppskatta RhD - immuniseringsgraden [7]. Det finns även studier som visar att HbF+ 

erytrocyter i maternellt blod skulle kunna användas som markör för att förutse vilka kvinnor som 

löper högre risk att drabbas av preeklampsi. Preeklampsi drabbar tre till åtta procent av alla 

graviditeter och är den vanligaste dödsorsaken hos foster och gravida kvinnor. I dagsläget 

använder man proteinuri samt mätning av blodtryck tillsammans med symtom för att 

diagnostisera preeklampsi [8]. 

    Metoderna som i dagsläget används i rutinarbetet hos majoriteten av de laboratorier som utför 

analysen HbF+ erytrocyter i maternellt blod, är en mikroskopimetod samt en 

vätskekromatografisk metod [6,7]. Flödescytometri är ett modernare alternativ för att detektera 

HbF i maternellt blod på laboratorier. 

    Den mikroskopiska metoden KBT bygger på att HbF+ erytrocyter är resistenta mot 

syraexponering medan HbA+ erytrocyter lyserar vid kontakt med syra. Genom att göra ett 

blodutstryk som fixeras i etanol och sedan doppa utstryket i en citratbuffert som håller ett lågt pH 

lyseras HbA+ erytrocyterna. Utstryket färgas sedan med hematoxylin samt med eosinfärgning. 

HbA+ erytrocyter kommer i preparatet att se ut som så kallade ”spökceller” och förblir ofärgade. 

HbF+ erytrocyter kommer att färgas röda. Man räknar sedan andel HbF+ erytrocyter och 

”spökceller” i 30 synfält på 1000x förstoring. Man bestämmer medelvärdet för HbF+ erytrocyter 

per synfält och beräknar den procentuella andelen. 

    Med vätskekromatografi analyserar man HbF med samma princip som när man analyserar 

HbA1c. Efter att HbF eluerat kan man detektera proteinerna och illustrera med ett kromatogram. 

Koncentrationen HbF+ erytrocyter är proportionell mot arean under toppen i kromatogrammet 

vid HbF´s elueringstid. 



 

 
 

    Genom att tillsätta antikroppar mot HbF kan man med hjälp av flödescytometri detektera 

HbF+ erytrocyter i maternellt blod. För detta krävs att man har fixerat erytrocyterna för att sedan 

kunna permabilisera dem. Utan permabilisering kan inte de fluorescenskonjugerade 

antikropparna binda in till den intracellulära γ-kedjan.  

Med denna metod kan man även skilja på HbF+ erytrocyter och F-celler genom att tillsätta en 

annan antikropp som är riktad mot en specifik epitop på intracellulärt CA i erytorcyter som 

endast återfinns i F-celler. 

    Syftet med detta arbete var att etablera flödescytometrimetoden för att detektera och 

kvantifiera HbF+ erytrocyter i maternellt blod. Detta gjordes med det kommersiella kitet ”Fetal 

cell count kit” från IQ products. Metodens precision, sensitivitet och linjäritet bestämdes. Ett 

referensintervall baserat på manliga blodgivare fastställdes. Preanalytiska faktorer undersöktes så 

som tiden ett förpreparerat och antikroppsinmärkt prov kan stå innan analys och förbehandling 

av provmaterialet. Resultaten från metodutvärderingen jämfördes sedan med publicerade värden 

från de redan etablerade metoderna KBT och vätskekromatografianalyserna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MATERIAL OCH METOD 

Provmaterial 

Blodprover från 12 nyfödda barn, 1 - 24 dagar gamla, togs i EDTA-rör. Dessa prover samlades 

in på avdelningen för klinisk kemi och farmakologi. Från prover med beställd kromatografisk 

analys av HbF, som anlände till klinisk kemi och farmakologi, pipetterades 100 µl blod av från 

EDTA-rören. Under projektets gång inkom två prover. Dessa prover analyserades ej 

kromatografisk på klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala utan 

skickades till Huddinge för analys. Navelsträngsblod togs vid planerade kejsarsnitt där den 

blivande modern givit sitt godkännande till att medverka i studien. Sammanlagt samlades 6 

prover in. Dessutom samlades 34 EDTA-blod från manliga blodgivare in från klinisk kemi och 

farmakologi. 

    Patientprover som skall användas till metodutveckling kräver ej någon etikprövning. 

Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi har ett generellt tillstånd för användning av 

patientprover för metodutveckling. Allt provmaterial var avkodat. 

 

Kontroller 

De kontroller som användes var ”FETAtrol™ fetal red cell controls for fetomaternal hemorrhage 

testing” (Trillium Diagnostics LLC, USA). Kontrollen bestod av tre prover med olika låga 

koncentrationer av HbF+ celler: nivå 1 (0,0-0,03 % HbF+) nivå 2 (0,10-0,22 % HbF+) nivå 3 

(1,18-1,78 % HbF+). Dessa analyserades som vanligt provmaterial av helblod utan att tvättas 

innan analys. 

 

Preparation av erytrocyter med ”Fetal cell count kit” 

Det kommersiella kittet ”Fetal cell count kit™” (IQ products, Nederländerna) användes för 

identifiering samt kvantifiering av HbF+ erytrocyter. Metoden beskrivs av Porra et al. [7]. 

Metoden modifierades genom att halvera den angivna volymerna för reagens och provmaterial. 

Dessutom användes en längre inkubationstid med reagens C (permeabiliseringslösning, 



 

 
 

natriumlaurylsulfat) som ändrades under projektets gång efter uppmärksammande problem. I 

tillhörande instruktioner till det kommersiella kitet ”Fetal cell count kit” angavs inkubationstiden 

3 minuter. Inkubationstiden förlängdes till 4 och 5 minuter.  

 

Fixering och permeabilisering 

Reagens C togs fram ca 30 minuter före användning för att anta rumstemperatur, för lösa upp 

eventuella utfällningar av reagenset. Femtio µl Reagens A (fixeringslösning, buffrad 

glutaraldehyd) tillsattes till ett centrifugrör. Fem µl helblod med EDTA eller heparin, alternativt 

2,5 µl packade erytrocyter pipetterades till reagens A och mixades med vortex. Femtio µl av 

Reagens B (fixeringslösning, buffrad formaldehyd) tillsattes till centrifugröret. Cellsuspensionen 

inkuberades i 30 minuter och var 10:e minut skakades röret försiktigt. En ml Reagens D tillsattes 

till provröret som vändes för en mer homogen cellsuspension och det centrifugerades sedan i 3 

minuter vid 300 g. Supernatanten avlägsnades och pelleten resuspenderades i 50 µl av reagens D 

genom att vortexa provet. En timer på 5 minuter startades direkt efter att 50 µl Reagens C 

tillsattes. Provet inkuberades i exakt 5 minuter. Provet blandades försiktigt med hjälp av 

vortexmixern med 1 ml Reagens D. Provröret skakades försiktigt och centrifugerades sedan i 3 

minuter i 300 g. Supernatanten avlägsnades. En ml av Reagens D tillsattes till pelleten som 

blandades på vortexen. Provet centrifugerades sedan i 3 minuter vid 300 g. Supernatanten 

avlägsnades och pelleten resuspenderades i 500 µl Reagens D. 

 

Infärgning med fluorescerande antikroppar 

Till ett flödescytometeranalysrör tillsattes 25 µl Reagens E (polyklonal antikropp mot humant 

CA konjugerat med fluorokromen FITC), 25 µl Reagens F (monoklonal antikropp mot humant 

HbF konjugerat med fluorokromen R-PE) och 25 µl erytrocytsuspension. Provet inkuberades 15 

minuter i mörker vid rumstemperatur. Efter inkubationen tillsattes 500 µl Reagens D och provet 

centrifugerades i 3 minuter vid 300 g. Supernatanten avlägsnades. Pelleten resuspenderades i 500 

µl Reagens D. Provet analyserades inom 30 minuter. 



 

 
 

 

 

Flödescytometrianalys 

Provet analyserades med flödescytometern Coulter Epics XL (BeckmanCoulter,USA) i 

tillhörande mjukvara Expo32 (Beckman Coulter,USA). I histogrammet med FS Log (x-axeln) / 

SS Log (y-axeln) bestämdes vilka celler som var erytrocyter. Detta bestämdes utifrån cellernas 

storlek och granularitetitet efter att flödescytometern räknat 30 000 celler. Vidare bestämdes 

antalet HbF+ / CA-, HbF- / CA+, HbF- / CA-  och HbF+ / CA+ erytrocyter i histogrammet: 

erytrocyter FL1 Log / FL2 Log. Fluoroscenen FITC visas i x-axeln i relation till fluorescenen 

RPE som visas på y-axeln i histogrammet erytrocyter FL1 LOG / FL2 LOG.  

 

Tvätt av erytrocyter 

Navelsträngsblodet tvättades med Reagens D (tvättlösning, koncentrerad PBS med heparin, 

spädd 1:10 med vatten, IQ products, Nederländerna). Navelsträngsblod tillsattes till ett 

centrifugrör tillsammans med 1 ml Reagens D. Därefter centrifugerades provet i 3 minuter i 300 

g. Supernatanten avlägsnades. Detta upprepades 2 gånger. Efter att supernatanten avlägsnats en 

3:e gång späddes erytrocyterna med PBS (pH 7,4 Sigma,USA) till provets ursprungliga volym. 

 

Stabilitetstest 

Blodprover från 7 manliga blodgivare, 7 barn och en gravid kvinna samlades in från avdelningen 

för klinisk kemi och farmakologi. Proverna analyserades vid 0 timme, 1 timmar och 2 timmar för 

att kunna avgöra provets stabilitet efter det att de blivit förpreparerade enligt Preparation av 

erytrocyter med ”fetal cell count kit”. Vid varje analystillfälle detekterades och kvantifierades 

koncentrationer av HbF+ erytrocyter och F-celler, totalt räknades 30 000 celler. Mellan varje 

analystillfälle förvarades proverna i kylskåp (mörkt, 2-8 C intervall). Skillnaden i 

koncentrationen av detekterat och kvantifierat HbF+ erytrocyter och F-celler mellan de två 

analystillfällena beräknades. Sammanlagt analyserades 15 prover. 



 

 
 

 

Precision 

För att mäta metodens precision användes ”FETAtrol™ fetal red cell controls for 

fetomaternalhemorrhagetesting”. Den externa kontrollen bestod av 3 nivåer från företaget var 

angivna som, nivå 1 (0,00 - 0,03 %) nivå 2 (0,10 - 0,22 %) nivå 3 (1,18 - 1,78 %) 

koncentrationer av HbF+ erytrocyter. De tre kontrollerna förprepererades 5 gånger och 

analyserades. Vid varje analystillfälle räknades 30 000 celler.  

 

Linjäritet 

Prov från 3 manliga blodgivare valdes ut att spikas med navelsträngsblod för att eliminera risken 

att en kvinnlig blodgivare skulle kunna ha HbF+ erytrocyter i blodet pga en graviditet. Prover 

från de manliga blodgivarna spikades med olika navelsträngsblod till koncentrationer mellan 

0,25 % - 10 % (0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5 och 10 %) tvättat navelsträngsblod. Därefter tillsattes 

navelsträngsblod till de manliga blodgivarproverna till önskad procentuell mängd HbF+ 

erytrocyter. Proverna analyserades endast en gång och vid varje analystillfälle räknades 30 000 

celler per prov.  

 

Referensintervall 

Ett referensintervall för HbF+ erytrocyter beräknades enligt formeln medelvärdet summerat med 

2SD. Ett liknande referensintervall för F-celler beräknades på samma sätt. Referensmaterialet 

bestod av 34 blod prover från manliga blodgivare. 

 

Maternala blodprover med HbF - analys  

Maternella prover tagna i EDTArör tvättades med Reagens D innan analys, enligt samma 

tvättprocedur som navelsträngsblodet.  

 

 



 

 
 

RESULTAT 

Etablerande av analysprotokoll 
 
Under projektets gång ändrades inställningarna för förstärkning av de uppmätta fluorescenserna 

genom att öka den elektriska spänningen. Inställningarna ändrades tre gånger under projektets 

gång, se tabell 1. Förstärkningen av FL1 (FITC) ändrades vid två tillfällen, medan förstärkningen 

av FL2 (RPE) ökades vid samtliga tillfällen. Den ökade fluorescensen bidrog till att man 

tydligare kunde urskilja HbF+ erytrocyter och huruvida dessa celler uttryckte CA eller ej.  Detta 

bidrog till en tydligare klassificering av HbF+ erytrocyter respektive F-celler. 

 

Tabell 1.Inställningar av fluorescensen och den elektriska spänningen vid utveckling av analysprotokollet. 

 Analysprotokoll 1  
 

Analysprotokoll 2   Analysprotokoll 3 
Medelvärde FL1 FITC  15,9  29,4  29,8 
Volt 840  850  850 
Medelvärde FL2 RPE 31  85,9  115 
Volt 645  740  760 

 

 

Analys av histogram  

I histogrammet FS LOG / SS LOG identifierades erytrocyterna och 30 000 erytrocyter 

analyserades. Figur 1 visar exempel på histogram från ett barnprov samt ett prov från en manlig 

blodgivare. 

 



 

 
 

 Figur 1. Identifiering av erytrocyter i blod från ett barn (A) och en manlig blodgivare (B), analyserat med 

mjukvaran Expo32 från Beckman Coulter. X-axeln visar FS (Forward Scatter) och Y-axeln visar SS (Side Scatter). 

Båda i logaritmerad skala. Den röda, orange, gröna och blåa färgerna illustrerar erytrocyternas uttryck av antigenen 

HbF och CA. Där röda erytrocyter var HbF- CA-, orangea var HbF+ CA+, gröna var HbF+ CA- och blåa var HbF- 

CA+. 

I histogrammet FL1 LOG / FL2 LOG, kan HbF- CA-, HbF- CA+, HbF+ CA- och HbF+ CA+ 

erytrocyter detekteras och kvantifieras. Fetala HbF+ erytrocyter detekteras och kvantifieras i 

övre vänstra kvadranten (FL1- FL2 +), F-celler i övre högra kvadranten (FL1+ FL2+). Normala 

erytrocyter HbA+ detekteras i nedre högra kvadranten (FL1+ FL2-), se figur 2 A. Histogrammet 

FL1 LOG / FL2 LOG visar att 97,6 % av de analyserade erytrocyterna var HbF- och CA+ dvs 

HbA+. I histogrammet FL2 LOG som visas i figur 2 B analyseras fluorescensen från enbart FL2 

(RPE). F-cellerna med svagt uttryck av HbF beräknades till koncentrationen 0,60 % och HbF+ 

erytrocyter 0,20 %. 

 

Figur 2. I figur A i histogrammet FL1 LOG / FL2 LOG detekteras och kvantifieras HbF- CA-, HbF- CA+ , HbF + 

CA – och HbF+ och CA+ erytrocyter. De olika färgerna av erytrocyterna i histogrammet illustrerar en 3d av hur 

frekvent förekommande erytrocyterna är i just den positionen i histogrammet, där blått är mindre frekvent och rött är 

mest frekvent. Figur 2 B visar infärgning av erytrocyter med anti-HbF-RPE och en population med kraftigt 

infärgade HbF+ erytrocyer och en med lägre infärgning F-celler ses. 

 

 



 

 
 

Figur 3 A histogram FL1 LOG / FL2 LOG visar provresultatet från ett en dag gammalt barn. 

Man kan tydligt se tre skilda erytrocytpopulationer. Populationen erytrocyter av fetalkaraktär 

HbF+ CA- beräknades till 7,0 % och F-cellerna till 43,1 % och HbA+ cellerna till 44,3 % av 

cellerna som räknades som erytrocyter. I figur 3 B, histogram FL2 LOG, visas fluorescensen 

frånenbart FL2 (RPE). F-cellerna beräknades till koncentrationen 27 % och HbF+ celler till 50 

%. 

Figur 3. A. Prov från nyfött barn. Infärgning av erytrocyter med anti-HbF-RPE (Y-axeln) och CA-FITC (X-axeln) i 

logaritmerad skala. De olika färgerna av erytrocyterna i histogrammet illustrerar en 3d av hur frekvent 

förekommande erytrocyterna är i just den positionen i histogrammet, där blått är mindre frekvent och rött är mest 

frekvent.  B. Infärgning av erytrocyter med anti-HbF-RPE. En population med kraftigt infärgade HbF+ erytrocyer 

och en med lägre infärgning (F-celler) ses. 

Histogrammen FL1 LOG / FL2 LOG med antikroppar mot de två intracellulära antigenen HbF 

(FL2) och CA (FL1) gav en tydlig skillnad mellan HbF+ erytrocyter och F-celler. Histogrammet, 

FL2 LOG RPE visar klar skillnad mellan de två HbF+ erytrocytpopulationerna med avseende på 

infärgning med anti-HbF-RPE, som illusteras i figur 3 A och B 

 

Permabiliseringstid 

Inkubationstiden för permabiliseringslösningen i försöken förlängdes till fyra och fem minuter.  

Förändringen mellan de olika inkubationstiderna mättes med avseende på medelfluorescens och 

variationen i fluorescens från FITC. Provmaterialet bestod av navelsträngsblod taget vid tre olika 



 

 
 

tillfällen. Ett prov inkuberades endast i tre minuter med permabiliseringslösningen. De två andra 

navelsträngsblodproverna preparerades i form av dubbelprover och inkuberades i fyra och fem 

minuter. En konstant medelfluorescens och en minskad spridning i fluorescens kunde observeras, 

se figur 4, för de 4 proverna med ökad permabiliseringstid. 

 

Figur 4. Effekt av olika permabiliseringstider för tvättat navelsträngsblod med varierade inkubationstider. Figuren 

visar provernas medelfluoroscens (blåa staplar) med avseende på FITC och variationen i fluoroscensen (röda 

staplar).  

 

 

Effekt av tvätt av erytrocyter 

Under projektet inkom sex navelsträngsblodprover. Dessa prover förpreparerades enligt 

beskrivning i material och metod ”tvättat navelsträngsblod”. I tillhörande instruktioner till det 

kommersiella kitet ”Fetal cell count kit™” rekommenderas att navelsträngsblodet skulle tvättas 

innan förpreparation. Proverna analyserades dubbelt där en volym av proverna ej tvättades innan 

förpreparationen och en andra volym av provet tvättades innan förpreparationerna. Ett 

medianvärde för HbF+ erytrocyter beräknades för de otvättade proverna till 16,9 % med 

beräknad spridning minvärde 0,73 % och maxvärde 58,88 %. Värdet för tvättat navelsträngsblod 

beräknades till en median på 31,33 % och beräknad spridning minvärde 5,48 % med maxvärde 

64,09 %.   



 

 
 

Koncentrationen av HbF+ erytrocyter ökade i de tvättade proverna jämfört med de otvättade 

proverna. F-cellskoncentrationerna följde ej samma mönster som koncentrationen av HbF+ 

erytrocyter.  Efter analys minskade eller ökade koncentrationen F-celler i proverna. 

 

Stabilitetstest 

Skillnaden i koncentrationen HbF+ erytrocyter och F-celler mellan det tre analystillfällena 

beräknades till ett medelvärde för alla provernas analystillfälle. Medianvärdet av variationen 

mellan analystillfället efter 0 tim och 2 tim för HbF+ erytrocyter beräknades till 0,01 %. lägsta 

skillnaden var 0,01 % och högsta 0,32 %. Medianvärdet av variationen mellan F-celler 

beräknades till 3,50 % där lägsta skillnaden för F-celler beräknades till 0,03 % och högsta till 

4,99 %.  

 

Precision 
Koncentrationen HbF+ erytrocyter i de olika kontrollerna från företaget var angivna som nivå 1 

(0,00 - 0,03 %) nivå 2 (0,10 - 0,22 %) och nivå 3 (1,18 - 1,78 %). Den uppmätta 

medelkoncentrationen av HbF+ erytrocyter för nivå 1 var 0,02 %, nivå 2 0,03 %, nivå 3 0,26 %. 

Tabell 3 visar analyserat min- och maxvärde för kontrollerna. Metoden visar på en god precision 

vid låga koncentrationer av HbF+ erytrocyter. 

Tabell 3. Den externa kontrollen:”FETAtrol™ fetal red cell controls for fetomaternalhemorrhagetesting” 

analyserades fem gånger i alla tre nivåerna. Data presenteras som medelvärdet, min- och maxvärdet av de uppmätta 

koncentrationerna HbF+ erytrocyter. 

 Medel HbF+ % min HbF+ % max HbF+ % 
Nivå 1  (0,00 - 0,03 %) 0,00 0,00 0,01 
Nivå 2 (0,10 - 0,22 %) 0,03 0,02 0,08 
Nivå 3 1,18 - 1,78 %). 0,29 0,26 0,43 

 
 
Linjäritet 
Linjäriteten beräknades med den räta linjens ekvation tillsammans med ett R2 –värde. Det finns 

ett starkt samband mellan beräknat värde och det erhållna analyssvaret. R2- värdena beräknades 

till 0,81, 0,94 och 0,96 (se figur 5). Vid varje analystillfälle analyserades 30 000 celler per prov. 



 

 
 

 

Figur 5. Linjäritet för 5-9 blodprov från tre manliga blodgivare spikades med olika volym navelsträngsblod, till 
beräknade koncentrationer av 0,25-10% HbF +. De 3 ekvationerna (kvadraten, triangeln och romben) symboliserar 
de tre manliga blodgivarna där varje punkt i figuren anger analysresultatet för ett prov. 
 

Referensintervall 
Ett referensmaterial bestående av manliga blodgivare samlades in. Resultaten från de analyserade 

proverna presenteras i tabell 4. Medelvärdet för HbF+ och CA- innehållande celler beräknades 

till 0,01 % och 2SD för HbF + och CA- celler beräknades till 0,08 %. Medelvärdet för 

koncentrationen av F-celler (HbF+ CA+ celler) beräknades till 0,43 %, 2SD till 0,89 %. 

Spridningen för medelkoncentrationen av F-celler var ca tio gånger högre än för HbF+ CA- 

celler. Ett referensintervall för HbF+ erytrocyter beräknades till 0,09 % och avrundades uppåt till 

0,1 %. Ett liknande referensintervall för F-celler beräknades till 1,32 %. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabell 4. Prover från manliga blodgivare insamlades som referensmaterial. Data från proverna presenteras som 

medelvärdet av HbF+ CA- celler och HbF+ och CA- celler tillsammans med 2SD,min- och maxvärdet beräknat i 

procent. 

Manliga blodgivare  %   
Medelvärde HbF+ CA- 0,01 
2SD HbF+ CA- 0,08 
HbF+ CA- min. 0,00 
HbF+ CA- max. 0,24 
Medelvärde F-celler 0,43 
2SD F-celler 0,76 
F-celler min. 0,04 
F-celler max. 2,15 

N= 34 

 

Barnprover 

Fem blodprover från barn analyserades. Vid varje analystillfälle räknades 30 000 celler. 

Koncentrationen av HbF+ erytrocyter och F-celler är beräknad i procent. Medianen för HbF+ 

erytrocyter beräknades till 8,15 %. Koncentrationen av HbF+ erytrocyter varierade mellan 6,50 

% till 10,16 %. Medianen för F-celler beräknades till 54,95 %. Andelen F-celler i proverna 

varierade mellan 42,72% och 80,72%. 

 

HbF analys av maternala prover  

Under projektetsgång anlände två prover till klinisk kemi och farmakologi som skulle skickas till 

Huddinge för vätskekromatografisk analys av HbF+ erytrocyter. Båda proverna analyserades 

parallellt med flödescytometrimetoden och i båda proverna uppmättes 0,00 % HbF+ erytrocyter. 

Huddinge besvarade både proverna som mindre än 0,1 % HbF+ erytrocyter. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DISKUSSION 

Att kunna detektera och kvantifiera fetomaternalt läckage med flödescytometri är en relativt ny 

metod som börjat användas. Syftet med detta projekt var att utvärdera det kommersiella kitet 

”Fetal cell count kit” från IQ products. I detta kit användes dubbelinfärgning för 

fluorescensdetektion av två specifika intracellulära antigen. Epitopen som den monoklonala 

antikroppen, konjugerad med fluorokromen RPE, är riktad mot ska vara specifik för γ-kedjan 

enligt kitets beskrivning. Den polyklonala antikroppen, konjugerad med fluorokromen FITC, är 

specifik för det intracellulära enzymet CA i erytrocyter. En dubbelinfärgning av två specifika 

epitoper underlättar identifieringen och kvantifieringen av CA+ F-cellerna och CA- HbF + fetala 

röda blodkropparna [7]. Under projektets gång ändrades inställningar på den elektriska 

spänningen för fluorescenskanal 1 och 2. Genom att spänningen ökades möjliggjordes en 

tydligare identifiering och kvantifiering av F-celler och HbF+ fetala erytrocyter.   

    Eftersom antikropparna ska binda till intracellulära antigen krävs att cellerna permabiliseras så 

att antikropparna kan tränga igenom cellmembranet. I andra studier av detektion och 

kvantifiering av fetalt hemoglobin med flödescytometri som publicerats diskuteras effektiva 

permabiliseringslösningar. Aceton och alkohol har använts men medför långa inkubationstider 

och en tendens att ge upphov till cellaggregat. Davis et al. använde sig av glutaraldehyd och 

Triton X-1000 (Sigma,st.Louis,MO) i permabiliseringslösningen. Denna form av 

permeabiliseringslösning anses som ett bra alternativ vid klinisk användning av denna typ av 

analys med tanke på analystid och det praktiska handhavandet [9]. I det kommersiella kitet 

”Fetal cell count kit” innehållsförteckning för reagens anges permabiliseringslösningen som 

natriumlaurylsulfat. Den angivna inkubationstiden för permabiliseringslösningen enligt det 

kommersiella kitet ”Fetal cell count kit” är tre minuter. Porra et al. som också gjort en 

metodutvärdering av detta kit skriver i sin publikation att de har inkuberat med 

permabiliseringslösning i fyra minuter [7]. Försök med tre, fyra och fem minuters 

permeabilisering visade att medelspridningen av fluorescens 1 (FITC) var lägst vid fem minuter. 



 

 
 

Därför användes inkubationstiden fem minuter. En mindre medelspridning gav en mer specifik 

infärgning av CA (karbanhydraset), vilket leder till att det blir lättare att skilja F-celler från HbF+ 

erytrocyter. 

    Vid analyser då blod från manliga blodgivare spikades med navelsträngsblod tvättades 

navelsträngsblodet enligt instruktionerna för de kommersiella kitet ”Fetal cellcount kit”. Detta 

för att tvätta bort celler från blodet som kan ge missvisande HbF+ cells- och F-cells-

koncentrationer. Koncentrationen av HbF+ erytrocyter ökade efter tvätt medan koncentrationen 

av F-celler varierade både uppåt och neråt..  

    Stabilitetstestet visade att skillnaden mellan koncentrationen av HbF+ erytrocyter analyserade 

efter 0,1 respektive 2 timmar som högst var var 0,32 %. Denna skillnad är betydligt högre än 

metodens precision som beräknades till 0,10 % (2SD). Man bör därför följa kitets instruktioner  

och analysera proverna inom 30 minuter. 

    Vid undersökningen av kitets precision användes den externa kontrollen ”FETAtroll™ Fetal 

red cell controls for fetomaternal hemorrhage testing”. Kitet visade en god precision vid samtliga 

tre nivåer. Precisionsanalyserna visade att metoden kunde detektera och kvantifiera HbF+ 

erytrocyter vid så låga koncentrationer som 0,02 %, vilket är viktigt vid denna form av analys. 

Att kunna analysera höga nivåer av HbF är inte relevant pga det fetala läckaget är mycket litet 

jämfört med den maternala blodvolymen. Då det fetomaternala läckaget är väldigt litet jämfört 

med den gravida kvinnans blodvolym, måste metoden vara så pass känslig för att kunna 

detektera och kvantifiera HbF+ erytrocyter i så låga koncentrationer. Nivåerna på kontrollerna 

anges till 0,00 – 0,03 % för första nivån, 0,10- 0,22 % för andra nivån och 1,18 - 1,78 % för 

tredje nivån. Vid precisionsanalyserna uppnådde ej kontrollerna dessa nivåer. Anledningen till 

att analysen av kontrollerna inte visade de angivna koncentrationerna av HbF+ erytrocyter kan 

ha varit att deras stabilitet försämrats efter att de öppnats. Kontrollernas bäst före datum var 

utsatt till en vecka längre fram i tiden än när precisionsanalyserna genomfördes, men de hade 

öppnats drygt en månad tidigare. 

    Analysen höll en god linjaritet. Det lägsta R2-värdet var 0,81. Navelsträngsblodet som 



 

 
 

användes vid det tre försöken kom ej från samma individ. De olika navelsträngsbloden innehöll 

olika koncentrationer av HbF+ celler. Detta bekräftades genom observation av variationen i de 

beräknade rätalinjernas lutning. Detta visar på svårigheter att tillsätta navelsträngsblod för att 

uppnå en bestämd andel HbF+ erytrocyter. 

     I detta projekt ingick även att bestämma ett referensintervall för metoden. Karolinska 

sjukhuset i Huddinge analyserar maternalt HbF och svarar ut HbF-koncentrationer över 0,1 % 

som patologiska. De använder sig av den vätskekromatografiska metoden. I en publicerad artikel 

vars syfte var att bestämma ett referensintervall för HbF+ celler i maternalt blod med 

flödescytometri som analysmetod anges mer än 0,125 % HbF+ celler som patologiskt . De 

använde sig av friska gravida kvinnor som referensmaterial och hävdar att detta återspeglar 

verkligheten bättre än att använda friska manliga blodgivare som referensmaterial [10]. I detta 

projekt användes manliga blodgivare som referensmaterial och övre referensgränsen 

(medelvärdet + 2SD) beräknades till 0,1 % HbF + erytrocyter. Andra studier som gjorts på 

samma typ av referensmaterial har också angett ett referensintervall på mindre än 0,1 %. [9]. 

    Prover från 1-24 dagar gamla barn analyserades. Majoriteten av deras erytrocyter (42 - 80 %) 

uttryckte både HbF och CA, medan endast 6 – 10 % av barnens erytrocyter var HbF+ och CA-. 

Detta förklaras av att γ -kedjans genexpression nedregleras och β -kedjan uppregleras redan före 

födseln och att erytrocyterna övergår till att uttrycka CA, vilket medför bättre förmåga att buffra 

pH extrauterint. En tydlig individuell skillnad HbF+ erytrocyter kunde observeras i 

provmaterialet, vilket verkade stämma med andra studier [2].  

    Vid klinisk användning av denna analys för uppskattning av RhD-immuniseringsgraden krävs 

en hög sensitivitet för att man ska kunna bestämma rätt dos av RhD-profylax [7]. Lyckligtvis har 

användningen av RhD-profylax minskat risken för RhD-immunisering från 13,2 % till 0,2 %. 

Med hjälp av analyser som kan detektera och kvantifiera fetomaternalt läckage har risken 

minskat ytterligare, till 0,14 % [11]. I dag används främst tre olika metoder för att detektera och 

kvantifiera fetomaternalt läckage; vätskekromatografi, den mikroskopiska metoden KBT och 

flödescytometri. 



 

 
 

    Mikroskopimetoden KBT utnyttjar egenskapen hos HbF+ erytrocyter att de är mer 

syraresistenta än HbA+ erytrocyter, som lyserar vid kontakt med syra, och visar en bra 

korrelation med flödescytometrimetoden [12]. KBT-metoden innehåller dock ett subjektivt 

bedömningsmoment som kräver erfaren laboratoriepersonal [7]. Att särskilja HbF+ erytrocyter 

och F-celler kräver stor erfarenhet. HbF+ erytrocyter färgas in mer av hematoxylin och 

eosinfärgningen än vad F-celler gör, vilket kan ge falskt positiva HbF+ erytrocyter [12].  

    Den vätskekromatografiska metoden anses vara den minst känsliga metoden för detektion och 

kvantifiering av HbF jämfört med det två andra ovan nämnda metoderna. Denna typ av metod 

kan inte skilja HbF+ erytrocyter från F-celler [12]. 

    Vid detektion av fetomaternalt läckage inducerat av RhD-immunisering analyserat med 

flödescytometeri finns studier som använt andra alternativ till antikropparna såsom anti- RhD. 

Kennedy et al. hävdar att vid frågeställningen fetomaternalt läckage är det att föredra att använda 

en antikropp riktad mot RhD-antigenet istället för γ-kedjan. De anser att analyser med anti-HbF-

antikropp underskattar koncentrationen av den faktiska mängden fetala erytrocyter som kan ha 

läckt över i den maternala blodbanan. Eftersom fostret börjar producera HbA, β-kedjan, redan i 

graviditetsvecka 30, leder det till att endast ca 70 % av fostrets erytrocyter är HbF +. Om man 

istället använder en antikropp mot RhD-strukturen elimineras risken att inte kunna skilja fostrets 

HbA+ erytrocyter från de maternala. Redan vid vecka 6 uttrycker fetala erytrocyter RhD-

strukturen. En RhD-immunsering går då att detektera genom att metoden skiljer barnets RhD+ 

erytrocyter från de maternala RhD- erytrocyterna [13]. 

    Det kommersiella kitet ”Fetal cell count kit” kan detektera och kvantifiera både HbF+ 

erytrocyter och F-celler kan vilket kan bidra med en utökad klinisk användning. Kitet kan vara 

en bra analysmetod för att följa upp individer med onormala Hb-varianter, tex patienter med 

sickelcellanemi då dessa individer kan ha höga koncentrationer F-celler [7]. Vid beräkningar av 

ett referensintervall för HbF+ erytrocyter beräknades även ett referensintervall för F-celler på 

samma sätt. Den övre gränsen för referensintervallet beräknades till 1,32 %. Att det skulle vara 

normalt hos friska individer att ha 2,5 +/- 1,7 % F-celler [14] i blodet kan låta optimistiskt med 



 

 
 

tanke på resultatet i detta projekt. Detta kanske skulle kunna förklaras av att alla vuxna individer 

fortfarande har förmågan att producera γ-kedjan [1]. Mutationer på β-kedjan som resulterar i β-

thalassemier och sickcellsanemier återfinns i högre frekvens i vissa delar av världen främst i 

geografiska områden där malariainfektioner varit vanligt förekommande. En studie av friska 

individer från Nigeria visade att 22 % hade 3 % eller högre koncentrationer av HbF+ celler. 

Trots att det endast var friska individer som undersöktes tror man att den genetiska faktorn 

bidragit med höga koncentrationer av HbF+ celler, då prevalensen av sickelcellanemi i just det 

geografiska området där studien gjorts är hög [14]. Det framgår ej heller i studien om de 

inkluderar HbF+ celler som uttrycker CA dvs F-celler eller HbF+ CA- erytrocyter. Inkluderas 

både HbF+ och F-celler kan detta också förklara den höga andelen HbF+ celler hos friska 

individer. 

    Det kommersiella kitet ”Fetal cell count kit” visade på en god precision, sensitivitet och 

linjäritet. Ett referensintervall baserat på manliga blodgivare fastställde den övre nivån till 

mindre än 0,1 % HbF+ erytrocyter. Preparerade prover bör analyseras inom 30 minuter som 

kitets föreskrifter anger. Permabiliseringstiden bör ökas från tre till fem minuter för att tydligare 

kunna klassificera HbF+ erytrocyter mot F-celler. Flödescytometri som metod för detektion och 

kvantifiering av HbF+ erytrocyter i maternalt blod anses som det mest känsliga 

metodalternativet, men vid frågeställningar om fetomaternalt läckage inducerat av en RhD-

immunisering bör det övervägas att använda sig av en anti-D-antikropp istället för en antikropp 

som detekterar HbF. Kitet kan även få ett utökat användningsområde vid uppföljning av patienter 

med β-thalassemi och sickelcellsanemi.  
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