
Kurs - Bioingeniørfaglig Institutt

Immunologi og immunologiske metoder
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Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet (OUS-RH)

Klinikk for Laboratoriemedisin (KLM)
Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin (IMM)
Seksjon for Transplantasjonsimmunologi (IMM-Tx)

Bioingeniør ved Enhet for HLA typing
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Vevstyping (HLA-typing)

a) Serologisk (Gjorde dette tidligere)

b) Genomisk (NGS, SSO, RT-PCR, SSP)

Antistoffer mot HLA

a) Crossmatch, screening (CDC, Luminex)

b) Spesifisitetsundersøkelse (Luminex – SA1, SA2)

Vevstyping og relaterte analyser
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• Biologisk funksjon: Binde og presentere 
peptidfragmenter for T-celler

• Stor grad av polymorfisme

• Genene for HLA-molekylene befinner seg på den 
korte armen til kromosom 6
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Transplantasjon
God HLA-match gir bedre transplantatoverlevelse

Sykdomsdiagnostikk/hypersensitivitet
HLA-B27 - Bechterew`s sykdom / Ankyloserende Spondylitt
HLA-DQ6 - narkolepsi 
HLA-DQ2 - cøliaki 
HLA-A29 - Birdshot chorioretinitt
HLA-B51 - Bechet’s sykdom
HLA-B*57:01 - hypersens. Abacavir (HIV)
HLA-B*58:01 - hypersens. Allopurinol
HLA-B*15:02 - hypersens. Karbamazepin

Platetransfusjon
HLA-A og –B (Afaresegivere)
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Bekhterev hevdet at 
nerve-sykdommer
ofte har 
sammenheng med 
mentale lidelser.

Bildet er hentet fra
www.vokrugsveta.ru

Bildet er hentet fra Store 
Medisinske Leksikon 9

Sterk assosiasjon mellom Bekhterev’s sykdommen og vevstype HLA-B*27

HLA-B*27 påvises hos 95% av pasienter som har Bekhterevs sykdom, en
diagnostisk markør

HLA-B*27 negative vil være av betydning for å utelukke Bekhterevs
sykdom

Testens nytteverdi varierer med hvilken etnisk gruppe som undersøkes. 

Store variasjoner i frekvens av HLA-B*27 mellom ulike populasjoner
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1971 påviste Dr. Erik Thorsby at vevstypeantigenet HLA-B27 
forekommer hos 26% av samene (1970-1998 IMMI)

Siden 1973 har det vært kjent at det er sterk assosiasjon
mellom HLA-B27 og disse sykdommene:

– Ankyloserende spondylitt (Behkterevs sykdom)

– Seronegative artropatier

Samene i Finnmark har meget høy forekomst av
Bekhterevs: 1,8%
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Velkjent at HLA-alleler er assosiert med sykdommer
B*27-test brukes som støtte for å diagnostisere
ankyloserende spondylitt / Bekhterevs sykdom
Vi mottar ca. 180-200 prøver per uke
Setter opp 186 prøver i uken, men kan kjøre 372 prøver
samtidig
Ekstraherer DNA i 2x96 brønners plate fra pasientprøver
Bruker exon-2, exon-3 primer-probepar (lager assayene
selv) i tillegg til TaqMan® RNase P Control assay. 
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Probebasert triplex realtime PCR i QS6

Tre primerpar med respektive prober

To primer-probe par, kalles assay

B*27 exon-2 assay: forward primer, revers primer, FAM-merket probe

B*27 exon-3 assay: forward primer, revers primer, NED-merket probe

Kontrollassay – RnaseP, VIC merket assay – amplifiseres hos alle
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HLA-B*27 assay er robust

Kostnadseffektiv metode for å påvise B*27 positive 
individer

Bruk av både exon-2 og exon-3 assay har redusert
muligheten for falske positive eller negative resultater
sammenlignet med tidligere metode
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HLA-typing med Triplex Real time PCR: Forsker Marte K. Viken

Vevstyping og relaterte analyser: Dr. med. Christian Naper

Diagnostisk HLA-typing i utredning av cøliaki: Bioingeniør Stine Iversen

Immunsystemet-prinsipper og molekylære mekanismer: Professor Tor Lea

Samisk helseforskning utenfor sykehus: Knut Johnsen, PhD

Tidskriftet – Den norske legeforening: Elling Ulvestad
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