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Informació clínica 

 

Utilitat diagnòstica: 

 

 La tipificació de l’antigen plaquetar HPA-1a és útil per identificar donants 

de sang negatius per aquest antigen, per seleccionar-los com a possibles 

donants de plaquetes.  

 

 També és útil per identificar donants de semen HPA-1a negatiu, 

potencialment vàlids per reproducció assistida en dones 

al·loimmunitzades enfront l’antigen HPA-1a. 

 

 Existeixen diferents tècniques per tipificar els antígens HPA, sent 

actualment les tècniques de biologia molecular les més utilitzades. 

 

Mètode: 
 

Determinació del genotip HPA-1a  

 

Previ a la determinació del genotip, cal fer l’extracció de DNA a partir de mostra 

de sang en EDTA. 

 

L’estudi del genotip plaquetari HPA-1a es realitza mitjançant la tècnica de PCR 

SSP, amb cebadors específics per l’al·lel HPA-1a en uniplex. 

 

Resultats: 

 

Els resultats són: - Positiu 

- Negatiu 

 

Temps de resposta: 

10 dies laborables 

 

Informació sobre l’espècimen 

 

Mostra: Sang perifèrica en EDTA 

Volum de mostra: 1 tub de 5 ml d’ EDTA K3  

Estabilitat: A temperatura ambient o a 4ºC: 7 dies 
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Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient 

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada 

 

Informació administrativa 

 

Codi BST: 0600 

Descripció de la prova: Antigen Plaquetar HPA-1a 

Sinònims:  

Secció: Immunohematologia 

Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí. 

 

Perfils: 

La prova 0600 Antigen Plaquetar HPA-1a es pot sol·licitar sola. També es 

realitza dintre dels següents perfils: 

 

Perfil Proves incloses 

Perfil donant de semen 0600 Antigen plaquetar HPA-1a 

0601 Antigen plaquetar HPA-1b 
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Qualitat  

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell 
d’Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, 

compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.  

 

https://www.bancsang.net/professionals/productes-serveis/tarifes/

