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Immunrendszer

Az immunrendszer védi a szervezet
önazonosságát.
Felismeri és eltávolítja a számára idegen 
anyagokat (mikroorganizmus, tumor) .

Antigén:minden olyan anyag,
amelyet az immunrendszer idegenként 
ismer fel és immunválaszt indít ellene



A vér antigén rendszerei
Sejtek:
 Vörösvérsejtek
 Fehérvérsejtek
 Trombociták

Szolubilis (oldott) antigének( proteinek,
szénhidrátok, zsírok, nukleinsavak)



Vörösvérsejt antigének



Vércsoport antigének

• Örökletes tulajdonságok

• Genetikusan allélrendszerek 

    és/ vagy kapcsolt gének 

    határozzák meg



Vércsoportrendszerek
• A vörösvérsejtek felületén található 

antigéneket vércsoportrendszerekbe sorolták
• Jelenlegi rendszerezés: genetikai alapú
• ISBT( International Sociaty for Blood 

Transfusion)
• 35 vércsoport rendszer- több száz antigén



A vörösvérsejt antigének 
szerkezete

A vörösvérsejt

membrán alkotói

Kémiai tulajdonságuk

szerint: 

  szénhidrátok                              
          

  proteinek                      

  glikoproteinek                          

  glikolipidek 



A transzfúzióhoz kapcsolódó 
immunizáció

Humorális immunitás
 A bejutó antigének 

• Minősége

• Mennyisége

• Gyakorisága

 Recipiens immunrendszere



Vércsoport antitestek : 
immunglobulinok



Az IgG típusú ellenanyag 

• Az ellenanyagok 75%-a

• 2 nehéz, 2 könnyű lánc

• A placentán átjut

• Inkomplett, meleg típusú, immunantitest 



    Az IgM immunglobulin

• Az immunglobulin készlet 10% -a
• Makromolekula: pentamer szerkezetű
• A korai immunválaszra jellemző
• Komplex, szénhidrát antigénekkel reagál
• Természetes, hideg típusú antitest



Vércsoport szerológiai vizsgálatok

• Ismeretlen  vörösvérsejt antigén 
kimutatása ismert antitest tartalmú 
reagenssel 

• Ismeretlen antitest kimutatása 

    a savóból/ plazmából ismert antigenitású 
teszt vörösvérsejtekkel



Vérminta

• Natív

• Citrátos

• EDTA- s

Heparinos nem megfelelő!



Az antigén- antitest reakciók
IN VITRO formái

• Precipitáció

• Hemolízis 

• Agglutináció
• Abszorbció

• Elúció



Az agglutinációs reakciók értékelése 
1. Pozitív reakció agglutináció 

jelenléte         (++++    → +,+/-)

2.      Negatív reakció  

      agglutináció hiánya

3.      Kevert mező 

       pozitív és negatív reakció egyidejű 
jelenléte   



Autoagglutinációs kontroll 
1.A vérminta sejtjének és savójának vizsgálata 

reagens nélkül

2. A vérminta sejtjének vizsgálata hatóanyag nélküli 
közegben

 Értékelhető vizsgálat= autokontroll negatív



KompatibilitásKompatibilitás

• Kompatibilitás: vércsoport szerológiai 
megfelelőség

• A transzfundált készítmény  túlélése a 
recipiens keringésében normális

• Minden transzfúzió előtt kompatibilitási
   vizsgálatokat kell végezni



Kompatibilitási vizsgálatsor
Transzfúziós Szabályzat (2008. 2010.)

Laboratóriumi vércsoport:
             1.AB0, RhD

2.Direkt Coombs teszt(=DAT)
               3.Ellenanyagszűrés

                Ellenanyag-azonosítás
        Laboratóriumi keresztpróba(LK)

 



A kompatibilitás szintjeiA kompatibilitás szintjei
AB0 kompatibilitás
Rh kompatibilitás
Szűkebb értelemben vett  kompatibilitási 

vizsgálatok:
• Ellenanyagszűrés, DAT(=direkt Coombs) és 

ellenanyag azonosítás
• Keresztpróbák



  AB0 vércsoportokAB0 vércsoportok

• A   („A” antigén)
• B   („B” antigén)
• AB („A” és „B” antigén)
• 0    (nincs „A” és „B” antigén)



Az AB0 rendszer antitestjeiAz AB0 rendszer antitestjei

• Természetes antitestek

• Főként IgM osztályú 

   immunglobulinok (kevés IgG)

• Hideg antitestek, vizsgálatuk szobahőmérsékleten történik

• +37 oC-n is aktívak

• A komplement  rendszert aktiválják, hemolízist okoznak

• Jelenlétük a Landsteiner szabálynak megfelelő= 
reguláris antitestek



Landsteiner szabályLandsteiner szabály



Laboratóriumi AB0 vércsoport-
meghatározás elveinek szabályozása

Általános megfogalmazások a vizsgálat végzésére:

•Automata- és kézi módszerrel is 
végezhető

•Monoklonális antitesteket kell használni 

•Használati utasításaiban foglaltak szerint 
kell végezni.



Betegek AB0 vércsoport-
meghatározása

• 2 oldalas vércsoport meghatározás

• Ismert beteg (informatikai rendszerben van már 
eredménye)

   1X

• Új beteg:
   2X, 
   - 2 féle reagens 
  - új szuszpenzióból



AB0 vércsoport meghatározása
Anyagok

• fiz.sós közeg (automatáknál: enzim)

Reagensek: 

• anti-A, anti-B, anti-AB

• teszt vörösvérsejtek: A1,A2,B,0

• Laboratóriumi vércsoport: „2 oldalas”

• Bal oldal: antigén meghatározás

• Jobb oldal: antitest meghatározás

• Klinikai, egy oldalas vércsoport: bal oldal,vvs antigének 
meghatározása (autokontroll szükséges!)



 Laboratóriumi AB0 vércsoport-meghatározás eredménye

a vvs- k               a savó 
antigén                reguláris 
tulajdonsága       agglutinin 
                             tartalma          

anti-A     anti-B     anti-A,B             l    A1    A2     B     0

“0”           anti-A,B

“A”           anti-B

“B”           anti-A

“AB”           - -

  -        -       -                  +       +     +     -

  +         -       +                -       -       +     -

 -          +       +               +       +      -      -

  +        +      +               -       -       -      -
Dr. Szabó János Elemér anyaga



Rh rendszer és jelentősége

• A legimmunogénebb vércsoport rendszer az AB0-t 
követően

• Legfontosabb antigénje az RhD protein

    Rh pozitív= D antigén jelenléte(4+)

• Az Rh negativitás az RhD protein hiánya

• Variáns D-k(gyenge, parciális) (3+, +/-)



Rh rendszer és jelentősége

• A legfontosabb antigének: D, C, c, E,e

• Transzfúziós jelentőség: Rh D kompatibilis készítményt kell adni

• Antitestek: immun eredetűek, IgG osztályúak,

   Transzfúziós szövődményt, ÚHB-t okoznak

   



Laboratóriumi RhD vércsoport-
meghatározás elveinek szabályozása

Általános megfogalmazások az RhD vizsgálat végzésére:

•Automata- és kézi módszerrel is 
végezhető

•Monoklonális anti-D antitesteket kell 
használni 

•Használati utasításaiban foglaltak szerint 
kell végezni.



Laboratóriumi RhD vércsoport-
meghatározás elveinek szabályozása

Betegek, recipiensek, terhesek, anyák vizsgálata

•2 egyszerű,( eltérő sejtvonalból származó) IgM 
monoklonális anti-D antitesttel (DVI-t nem 
mutatja ki)

•Az első antitest monoklonális IgM

•A második antitest lehet monoklonális 
keverék(blend): IgM+IgG



Betegek RhD vércsoport-
meghatározása

• Ismert beteg (informatikai rendszerben van már 
eredménye)

   1X, IgM reagens

• Új beteg:
   2X, 2 féle reagens 
  -IgM reagens 
  -IgM/IgG blend reagens 

• Autokontroll: szükséges, használati utasításban 
előírt



RhD vércsoport-meghatározás 
értékelhetősége

• Autokontroll negatív

• Eredmények egyezősége (1. és 2. 
vizsgálat, nyilvántartás)



Betegek RhD vércsoport-meghatározás 
eredményeinek értékelése

• Mindkét anti-D-vel 4+:RhD pozitív 
• Mindkét anti-D-vel negatív: RhD negatív

• Akár csak az egyik anti-D-vel  
  4+-nél gyengébb
  vagy negatív: Rh D variáns 

  lánygyermek, szülőképes korú nő: 
  RhD negatívként kell kezelni

• Az RhD negatív minősítést a betegeknél 
nem szükséges IAT-tal (Rh-s Coombs-
szal) megerősíteni!



  Laboratóriumi RhD vércsoport-meghatározás
  elveinek szabályozása
  Véradó, magzat-újszülött, apa vizsgálata

• 2  monoklonális anti-D antitesttel, amely a lehető 
legtöbb D variánst kimutatja

• Az első antitest monoklonális IgM

• A második antitest lehet monoklonális keverék 
(blend): IgM+IgG



Véradó-magzat-apa RhD vércsoport-
meghatározás eredményeinek 
értékelése

•  Mindkét anti-D-vel 4+:RhD pozitív 
•  Mindkét anti-D-vel negatív: RhD negatív

• Akár csak az egyik anti-D-vel pozitív :
 Rh D variáns, RhD pozitívként kell kezelni 

immunizáló képesség szempontjából

• Az RhD negatív státuszt IAT-tal (Rh-s 
Coombs) meg kell erősíteni!!!



RhD negatív vagy RhD pozitív vagyok?

Antall Nimród: Kontroll

                                     

•Vannak egyértelmű esetek

•A tényleges RhD pozitívok és RhD negatívok 
RhD-je minden aspektusban ugyan olyan 
megítélés alá esik

•RhD variáns megítélése többféle lehet!
Például:
Ha véradó: RhD pozitív
Ha beteg: RhD negatív



Antitest szűrés
• Minden vércsoport vizsgálat,vérválasztás

   során 2 közegben végzendő:

• LISS/Coombs (=LISS/IAT)

• Enzim 

   Negatív: a vizsgált savóban nincs kimutatható 
irreguláris antitest

 Pozitív: a savóban lévő irreguláris antitest jelenlétére 
utalhat



Antitest szűrés
• Irreguláris antitest: 

   olyan antitest, amely (a Landsteiner szabályt 
követő) AB0 antitesteken kívül kimutatható a 
savóból/plazmából, és/vagy vörösvérsejthez 
kötötten.



        Direkt Coombs teszt (=DAT)(=DC)

• Minden vércsoport meghatározás, 
vérválasztás kapcsán elvégzendő

• Pozitivitása a vvs-ek Ig és/vagy komplement 
fedettségére utal



Irreguláris antitestek jelenléte

•Pozitív antitest szűrés esetén azonosítást kell végezni,

. abban a közegben,ahol a pozitivitás jelentkezett
•Szükség esetén több közegű azonosítás is végzendő
•Szükség esetén több hőmérsékleten is el kell végezni az 
azonosítást (hideg, szobahős,meleg panelek, hőamplitúdó 
meghatározás)
•Szükség esetén többféle azonosító panel is használandó
•Gondolni kell a dózis hatásra



Laboratóriumi keresztpróbák
(„választott vér”)

• Donor vvs+ recipiens savó reakciója

• Pozitív antitest szűrés/ veszélyeztetett recipiens
• Negatív antitest szűrést követően a keresztpróba többnyire 

negatív,de nem feltétlenül

•  LISS/Coombs közegben 

• Keresztpróba pozitivitást okozhat :  vércsoport specifikus 
antitest, panantitest, aspecifikusan a vörösvérsejtek 
közös struktúráival reagáló antiest,gyógyszer, vegyszer, 
reagens elleni antitest, sympexis…



Nem választott és választott vér indikációi

Nem választott vér

•Ellenanyagszűrés,DAT  negatív
•Előzményben is
•3 hónapon belüli immunizációs
anamnesis negatív

Választott vér

•Ellenanyagszűrés,DAT pozitív
•Előzményben  antitest
•3 hónapon belüli immunizációs
 anamnesis pozitív
•Hypothermia
•Csecsemők transzfúziója
•Fokozott immunizálódási 
veszély



A kompatibilitás érvényessége

 A kompatibilitási vizsgálat érvényessége függ:
 A recipiens transzfúziós anamnesisétőltranszfúziós anamnesisétől

•    ( kapott-e trafo-t, ha igen, akkor 3 hónapon belül kapta-e, 
politranszfunált-e)

 A recipiens egyéb immunizációs anamnesisétőlimmunizációs anamnesisétől

•     (terhesség, transzplantáció, immunizáció)

 A recipiens alapbetegségétől, gyógyszereitőlalapbetegségétől, gyógyszereitől

•    (hematológiai, immunológiai betegségek, infekciók)



A kompatibilitás érvényessége

Feltételek Kompatibilitás

érvényessége

3 hónapon belüli transzfúzió    72 h

2 héten belüli transzfúzió < 72 h

Negatív transzfúziós anamnesis /vagy 3 hónapon túli

transzfúzió és negatív ellenanyagszűrés
  1 hét



A kompatibilitás

• Összefoglalás

 A kompatibilitásnak szintjei vannak

 A kompatibilis készítmény a beteg keringésében a 
normális ideig fejti ki a hatását,nem pusztítja a 
recipiens sejtjeit

 A kompatibilitás érvényessége a recipiens 
immunizáltsági állapotától függ



KOMPATIBILIS VÉRKÉSZÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA
          AB0 és RhD azonosság elve

A KOMPATIBILITÁS SZABÁLYAIT KELL KÖVETNI
MINDEN KOMPATIBILIS KÉSZÍTMÉNY BEADHATÓ 

Nem csoportazonos, MOSOTT kompatibilis vvs: korlátlan
mennyiségben beadható

Nem csoportazonos, NEM MOSOTT kompatibilis vvs: 
2E beadható

vvs Kompatibilitási szabály plazma
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