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Alloimmunisering

Inkompatible svangerskap kan føre til alloimmunisering, 

der mor utvikler en immun respons rettet mot føtale

celler

Alloimmunisering kan føre til alloimmun sykdom

Sykdomsbildet ved alloimmunisering avhenger av

hvilken type føtale celler de maternelle alloantistoffene

er rettet mot



Alloimmunisering – brudd på toleranse



Alloimmunisering – rødt, hvitt og plater

Modified from Blanchette et al 2000

Celle type Vanligste antistoff

spesifisitet

Hovedfunn Sykdom Alvorlig

sykdomstegn

Erytrocytt Anti-RhD Anemi HDFN Kernicterus, 

hydrops

Trombocytt Anti-HPA-1a Trombocytopeni FNAIT Hjerneblødning

Leukocytt Anti-HNA-2a Granulocytopeni NAN Infeksjon
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Trombocytt alloimmunisering
Føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT)

• Definisjon: Føtal eller neonatal trombocytopeni forårsaket av 

maternelle alloantistoffer rettet mot fosterets trombocytter pga 

inkompatibilitet mellom fosterets og mors plateantigener 

• Trombocytopeni: < 150x109/L

• Alvorlig trombocytopeni/ alvorlig FNAIT: < 50x109/L



Årsaker neonatal trombocytopeni
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Neonatal 
trombocytopeni

1/100

Prematuritet

FNAIT
1/1100

Kronisk føtal
hypoksi

Maternelle
autoantistoffer

(ITP)

Syndromer 
(TAR)

Kromosomal
abnormaliteter

(Downs)

Infeksjoner

Vanligste årsek til 

alvorlig 

trombocytopeni hos 

ellers friske nyfødte 

til termin



Human Platelet Antigens (HPAs)

Ouwehand WH et al. ISBT science series. 2006

35 ulike platespesifikke alloantigener (minst)



Trombocytt alloantistoffer

• Hvite europeere/ kaukasisk befolkning

80-90% anti-HPA-1a

7-16% anti-HPA-5b

2-4% anti-HPA-15b

• Afroamerikanere

mindre anti-HPA-1a

mer anti-HPA-2 og anti-HPA-5

• Japan

anti-HPA-4

anti-HPA-5

• Anti-HLA klasse I antistoffer?



HPA-1bb og FNAIT

• 1:1000 nyfødte (60/år i Norge)

• Vanligste årsak til trombocytopeni hos 
ellers friske nyfødte til termin

• 80-90% anti-HPA-1a antibodies

• 90% er HLA DR BR*0101 positive

HPA-1bb mor

HPA-1ab

trombocytter

Anti-HPA-1a

antistoffer



ICH

10% av FNAIT

FNAIT

30% av immuniserte 
mødre

HPA-1 alloimmunisering

10% av HPA-1bb gravide

HPA-1bb
2% av gravide

ICH= intracranial hemorrhage

FNAIT karakteristika



Klinikk: Intrakraniell blødning (ICH)

FNAIT vanligste årsak til ICH hos ellers friske nyfødte til termin

Forekomst
• 1:12,500 – 1:25,000 nyfødte
• 7% av FNAIT tilfeller i prospektive populasjoner 
• 10-30% av FNAIT tilfeller i retrospektive populasjoner

Dårlig prognose

50% < 28 weeks
70% < 34 weeks

Tiller et al, 2013



Klinikk: Fødselsvekt

Økende nivåer av anti-HPA-1a antistoff hos mor

assosiert med lavere fødselsvekt hos gutter 

(Tiller et al 2011)

23% av nyfødte med hjerneblødning hadde
fødselsvekt under 10 percentile for fødselsvekt
og definert som “small-for-gestational-age” (SGA)
(Tiller et al 2013)

Forskningsfokus: 
Anti-HPA-1a antistoffer og placenta

 

Anti-HPA-1a
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Diagnose

I svangerskapet

HPA inkompatibilitet mor/ far

Påvisning anti-HPA antistoffer hos mor (evt kvantitering HPA-1) 

Ultralyd: Hjerneblødning? Tilvekst?

Cordocentesis for å påvise føtal trombocytopeni og evt intrauterin 

platetransfusjon 

Non-invasiv føtal HPA genotyping i maternelt plasma (NIPT) 

Etter fødsel

Telling av platetall hos den nyfødte – helst fra navlesnor

Blødninger – ultralyd caput

Bekrefte HPA inkompatibilitet – barnets HPA genotype



Behandlingsmuligheter

Mor

Invasiv

• Intrauterine trombocytt-transfusjoner

• Keisersnitt

• HPA-1 forlikelig sæd-donor – nyhet!

Non-invasiv

• IVIg

Barn

Platetransfusjon dersom plt < 35x109/L

IVIg



Beskytter IVIg mot hjerneblødning?

Gjentakelsesrisiko hjerneblødning

– Uten behandling 70-80% (Radder et al, 2003)

– Med behandling 10% (Tiller et al, 2013)

IVIg virker ved å normalisere 

karutvikling i fosterhjernen (Yougbare et 

al, 2015)



Norske retningslinjer (Veileder i fødselshjelp 2014, Kapittel 20)

• Kvinner som tidligere har født et barn med FNAIT bør undersøkes for plateantistoffer i senere 

svangerskap

• Dersom anti-plate antistoff påvises i svangerskap bør kvinnen henvises til spesialavdeling

• Dersom anti-HPA-1a antistoff påvises bør antistoff-nivå måles hver 4. uke i svangerskapet

• Dersom tidligere født barn med hjerneblødning pga FNAIT:  IVIg behandling i neste 

svangerskap 1g/kg kroppsvekt ukentlig fra ca svangerskapsuke 20 og frem til forløsning

• Anti-HPA-1a antistoff nivå >3 IU/mL: 

• Regelmessige UL-kontroller (tilvekst, blødninger)

• Forløsning med planlagt keisersnitt 1-2 uker før termin

• Forløsning bør skje på sykehus der kompatible trombocytter er tilgjengelig (helst HPA-1bb plater)

• Trombocytt transfusjon til den nyfødte ved platetall i navlesnor <35

• Anti-HPA-1a antistoff nivå < 3 IU/ml:

• Kan føde vaginalt ved lokalsykehus

• Anbefaler å måle blodplatetall hos den nyfødte



Antenatal screening for å identifisere 

HPA-1a negative gravide?

Ikke innført i noen land foreløpig

Konsekvens

• FNAIT diagnostiseres nesten alltid etter at et barn med alvorlig FNAIT er født

• Ingen oppfølging i svangerskapet for første barn

Vi vet at

• Norsk screening studie 1995-2004 (100,000 svangerskap)

– 75% færre tilfeller med hjerneblødning/ fosterdød sammenlignet med historiske
kontroller (Kjeldsen-Kragh et al, 2007) 

– Kost-effektivt (Killie et al 2007)

• 26% av FNAIT tilfeller i en prospektiv setting er førstefødte (Kjeldsen-Kragh et al, 2007)

• 70% av nyfødte med FNAIT-hjerneblødning var førstefødte (Tiller et al, 2013)

• Uten screening identifiserer vi kun 14% av alle FNAIT tilfeller (Tiller et al, 2009)
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Anti-HPA-1a

HPA-1a neg HPA-1a pos

Den norske screening studien: 75% av immuniseringer skjedde i forbindelse 

med fødsel, bare 25% ble immunisert ila svangerskapet

Kan vi forhindre HPA-1 alloimmunisering etter samme profylakse-prinsipp 

som vi forhindrer RhD alloimmunisering?

Forebygging av HPA-1 alloimmunisering/ FNAIT



Dyrestudier

Utfall nyfødte

Behandlingsgruppe Svangerskap Aborter
Levende 

fødte
Dødfødte ICH

Kun plater 17 7 (41%) 50 16 (24%) 4

Plater og profylakse 25 0   (0%) 159 7 (4%) 0

Ingen transfusjon 15 0 (0%) 95 5 (5%) 0

Tiller et al, Transfusion 2012

Forekomsten av hjerneblødning, spontanabort og dødfødsler hos mus som
mottok profylakse var lik forekomsten hos normale controller



• EU-finansiert prosjekt

• 11 Nord-europeiske sykehus, blodbanker og bedrifter med mål om å forebygge 1,000 FNAIT 

tilfeller per år i EU+USA

• Igangsatt og koordinert av Prophylix Pharma AS (UiT Norges Arktiske Universitet)

Mål

1) Innsamling av plasma fra HPA-1a immuniserte kvinner og produksjon av NAITgam

2) Klinisk uttesting av NAITgam frem til godkjenning av medikament av regulatoriske myndigheter

3) Få NAITgam ut på markedet og fjerne risiko for HPA-1 indusert FNAIT

Plan for klinisk uttesting

• Fase 1: Testing av sikkerhet og farmakokinetikk

• Fase 2: Testing av plate clearance for å bestemme nødvendig dose av anti-HPA-1a antistoff

• Fase 3: Teste klinisk effekt


