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Vércsoport szerológiai kompatibilitás
Választott vörösvérsejt készítmények indikációja 

Dr. Csépány Norbert
Transzfúziós tanfolyam Debrecen
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TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT 9.3.3.1.

Vérátömlesztést csak transzfúziós tanfolyamot végzett 
orvos vagy írásbeli osztályvezető főorvosi megbízással 
rendelkező, transzfúziós tanfolyamot végző szakdolgozó 
végezhet !
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Humán polimorfizmus

● Recipienssel minden vércsoport antigénre azonos vér 
biztosítása lehetetlen

● Csak az egypetéjű ikrek antigén összetétele azonos
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Kompatibilitás

● A kompatibilitás vércsoport szerológiai megfelelőséget 
jelent.

● Kompatibilis az a vörösvérsejt-készítmény, amely 
ellen a recipiens savója nem tartalmaz ellenanyagot!

● A kompatibilis vörösvérsejtek túlélése a szervezetben kb. 
100-120 nap

● Kompatibilis az a plazma tartalmú készítmény, amely a 
recipiens ellen nem tartalmaz ellenanyagot!
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Kompatibilitás célja

● Az immun eredetű transzfúziós szövődmények kivédése

● Transzfundált donorsejtek optimális túlélésének 
biztosítása a recipiensben
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Keresztpróba régen és ma

● Karl Landsteiner – AB0 rendszer felfedezése
● Ottenberg alkalmazza először 1908-ban – cross teszt

- pozitív reakció – hemoglobinuria követte

● 1940-es évektől albumin – antigén-antitest reakció erősítése
● Majd az AHG bevezetése – IgG típus kimutatása

● Kezdetben teljes vér transzfúziója

- major – beteg savója donor vvt-vel

- minor – donor savója beteg vvt-vel
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Keresztpróba régen és ma

● Korszerűbb komponens terápia kialakulása világszerte és 
Magyarországon is

● Klinikailag jelentős – transzfúziós szövődményt kiváltani képes 
– antitestekre érzékeny ellenanyagszűrés és keresztpróba

● Szerológiai metodikák fejlődése, új módszerek (pl. Gélkártya, 
DNS vizsgálatok)

● Korszerű vizsgálatok sem védenek teljesen a szövődményektől
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Kompatibilitási vizsgálat

● A transzfúziót megelőzően a beteg aktuális 
immunhematológiai állapotának felmérése 
érdekében végzett vizsgálatsorozat, amelynek 
célja inkompatibilis vérkészítmény transzfúzója !
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Kompatibilitás szintjei

● AB0 kompatibilitás
● RhD kompatibilitás
● Szűkebb értelemben vett kompatibilitási vizsgálatok:

- Ellenanyagszűrés és azonosítás

- Keresztpróbák

Az in vitro kompatibilitás nem azonos az in vivo 
kompatibilitással !



10

AB0 kompatibilitás

● AB0 csoportazonos vagy kompatibilis készítmény
● MÁS A KOMPATIBILITÁS SEJTES ÉS PLAZMA 

KÉSZÍTMÉNYEK ESETÉN !!!
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Landsteiner szabály
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Rh(D) kompatbilitás

Erősen immunogén
● Lehetőleg Rh(D) azonos vagy kompatibilis készítményt 

kell adni
● Rh(D) negatív vér hiányakor Rh(D) pozitív vér is adható 

bizonyos esetekben
● Rh(D) negatív gyermek és szülőképes korú nő Rh(D) 

negatív készítményt kapjon
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AB0 + Rh(D) kompatibilitás

● Lásd. Transzfúziós Szabályzat 42. oldal !!!
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Kompatibilitási vizsgálatok összetevői
● Először döntsük el, hogy a beteg számára csoportazonos 

vagy választott vérkészítményt vagy csak vizsgálatot 
kérünk !

● Minden vizsgálatkor elvégzendő:

- AB0 + Rh(D) meghatározás laboratóriumban kétoldalas 
módszerrel

- Új beteg (nem szerepel az informatikai rendszerben) 
esetében laboratóriumban 2 db meghatározás történik 
különböző mintákból (pl. EDTA + natív)

- Ellenanyagszűrés

- Direkt Coombs vizsgálat
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Kompatibilitási vizsgálatok összetevői

● Csoportazonos vérkészítmény igénylésekor:

- AB0 + Rh(D) meghatározás laboratóriumban kétoldalas 
módszerrel

- új beteg esetében laboratóriumban 2 db meghatározás 
történik különböző mintákból (pl. EDTA + natív)

- Ellenanyagszűrés

- Direkt Coombs vizsgálat

Csoportazonos vér igénylésekor laboratóriumi 
keresztpróba nem készül !

Pozitív ellenanyagszűrés – keresztpróba
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Kompatibilitási vizsgálatok összetevői

● Választott vérkészítmény igénylésekor:

- AB0 + Rh(D) meghatározás laboratóriumban kétoldalas 
módszerrel

- új beteg esetében laboratóriumban 2 db meghatározás 
történik különböző mintákból (pl. EDTA + natív)

- Ellenanyagszűrés (pozitív esetben ellenanyag 
azonosítás)

- Direkt Coombs vizsgálat

- Laboratóriumi keresztpróba Indirekt Antiglobulin 
technikával
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Kompatibilitási vizsgálatok

● A kompatibilitási vizsgálatok időigényesek

- 1-2 órától gyakorlatilag napokig húzódhat a beteg 
antitest és antigén státuszától függően

● A csoportazonos vérigénylés során a vérkészítmény 
viszonylag gyorsan a klinikushoz jut

- a vizsgálatok minimális idején rövidíteni nem lehet

- inkubáció, centrifugálás, informatikai adatrögzítés stb...

● Az IDŐFAKTORT minden igénylésnél mérlegelni kell !!!
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Transzfúzió

● Vérkészítmény bevitele gyógyító – 
megelőző céllal a recipiens 
érrendszerébe / szervezetébe.
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Vérkészítmények

● Labilis – vérből vagy vérkomponensből preparatív 
transzfúziós tevékenységre jogosult OVSZ intézetben, 
előírt technológiával előállított, egyedi azonosító jellel 
ellátott, rövid lejárati idejű termék: vörösvérsejt-, 
thrombocita-, fehérvérsejtkészítmény, FFP.

● Stabil – ipari körülmények között előállított 
vérkomponens alapú gyógyszerek

          - albumin, alvadási faktorok, immunoglobulinok
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Transzfúzió

● A transzfúzió indikációjának felállítása – egészségügyi 
szakdolgozókra át nem ruházható – orvosi feladat !

● Az indikáció során meg kell határozni:

- a vérkészítmény fajtáját

- a vérkészítmény típusát

- választott vagy nem választott készítmény

- mennyiségét
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Recipiens kivizsgálása

● Transzfúzió elrendelése előtt fel kell mérni a beteg:

- testsúlyát, klinikai állapotát (cardialis, allergiás státusz),

laborvizsgálatok eredményét, kórállapotokat 
(hematológiai, immunológiai, onkológiai)

●  Immunizációs anamnézis :

- korábbi transzfúzió, terhességek száma, lefolyása, 
transzplantáció, mesterséges immunizálás, 
intramuscularis vérinjekció, jelenleg zajló fertőzés

● Korábbi transzfúzió lefolyása, leletek, szövődmények
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Mintavétel

● Minden kompatibilitás alapja a megfelelő 
mintavétel és annak dokumentálása

● Mintát vevő személy – egyértelműen 
azonosíthatónak kell lennie

● Kémcső címkézése közvetlenül a 
mintavétel előtt, betegágy mellett

● Mintacsere veszélye miatt tilos olyan csőbe 
mintát venni, melyet nem betegágy mellett 
címkéznek fel

● Egyszerre egy betegtől vegyünk mintát
● Mintavétel dátuma és időpontja minden 

esetben szükséges a kérőlapon feltüntetni
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Mintavétel

● Kémcsövön szereplő kötelező adatok:

- Beteg teljes neve

- Születési ideje / TAJ száma

- Beküldő intézmény kódja

- Mintavétel dátuma, időpontja

● Ismeretlen beteg esetében beteg kórházi azonosítója és 
neme
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Mintavétel

● Ha a vizsgálatkérő lapon vagy a csöveken az adatok nem 
olvashatók, vagy ellentmondás van a kettő között, illetve 
nem egyeznek a beteg korábbi adataival, a 
vizsgálatvégző laboratóriumnak új mintát kell kérnie,

● Minőségileg alkalmatlan, illetve hibásan címkézett 
mintákat a labor megsemmisíti.

(pl. Hemolitikus minta)
● A szerológiai vizsgálatokhoz 24 (legfeljebb 72 órán belüli) 

alvadásban gátolt és natív vérminta szükséges!
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Kompatibilitási vizsgálatok összetevői

● Laboratóriumi vércsoport meghatározás
● Ellenanyagszűrés
● DAT
● Pozitív ellenanyagszűrés esetén ellenanyag azonosítás
● Választott vörösvérsejt-készítmények esetén 

laboratóriumi keresztpróba
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Laboratóriumi vércsoport meghatározás

● Vérminta vörösvérsejtjeinek felszínén levő AB0 és Rh(D) 
antigéntulajdonság, valamint a savóban lévő Anti-A és 
Anti-B reguláris ellenanyagok meghatározása

● Módszerek: 

- Csempén történő meghatározás

- Csőben történő meghatározás

- Microplate

- Gélkártya
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Laboratóriumi vércsoport meghatározás

● A laboratóriumi vércsoport meghatározás 
ellenanyagszűrés nélkül nem végezhető !



29

Ellenanyagszűrés

● Klinikailag jelentős irreguláris ellenanyagok kimutatására 
szolgáló eljárás

● Minden betegnél kötelező elvégezni, függetlenül attól, 
hogy csoportazonos vagy választott vérkészítményt 
igényeltek
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Ellenanyagszűrés

● 2 féle közegben végezzük

- enzimes és LISS-Coombs közegben
● 3 szűrősejt, melyek a klinikailag jelentős 

vércsoportrendszerek antigénjeit tartalmazzák
● Gélkártyán történik

● Ellenanyagszűrés AB0 és Rh(D) meghatározás nélkül 
nem végezhető !
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Ellenanyagszűrés
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Ellenanyagszűrés
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Direkt Coombs teszt

● Vörösvérsejtek in vivo antitestekkel vagy komplement 
faktorokkal való fedettsége
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Direkt Coombs teszt
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DAT pozitivitás okai

● Transzfúziós szövődmény (alloantitest)

Transzfúzió előtti minta DAT -, utáni pedig DAT++++ - 
transzfúziós szöv.

● Terhességi alloimmunizáció

Anaemia, sárgaság, magzati elhalás
● Autoimmun hemolitikus anaemia (autoantitest)

Antitest lehet aspecifikus, de gyakori az Rh rendszer elleni 
antitest

● Gyógyszer okozta pozitivitás

penicillin, fenacetin, cefalosporin, metildopa
● Passzívan bevitt antitest, aspecifikus reakció
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Minőségi DC
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Ellenanyag azonosítás

● Pozitív ellenanyagszűrés esetén
● 11 tagú panel sejtsor + vizsgált egyén savója
● 2 féle közeg :

- papinizált sejtek sós közegben

- LISS-ben hígított sejtek + AHG
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Ellenanyag azonosítás
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Ellenanyag azonosítás
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Ellenanyag azonosítás
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Ellenanyag azonosítás
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Ellenanyag azonosítás
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Ellenanyag azonosítás

Leggyakoribbak az Rh rendszer antigénjei elleni antitestek
● Antitest minden transzfúzió után megjelenhet
● Irreguláris antitest alacsony szintje miatt lehet nem kimutatható 

mennyiségben is jelen

● Antitestek kimutathatósága változó

- vannak évekig perzisztáló antitestek

- vannak olyanok amik gyakran eltűnnek a keringésből

pl. Jk rendszer antitestjei
● De a memória B sejtek megmaradnak ! - secunder 

immunválasz
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Ellenanyag azonosítás

● Az egyszer azonosított antitest bekerül a beteg 
dokumentációjába, informatikai rendszerbe

● Az azonosított antitest miatt a beteg arra az antigénre 
negatív vért kell kapjon 

pl. Anti-K esetén K- vér választás

● A későbbiekben ha az antitest nem kimutatható is antigén 
negatív vér választása

● Egyes gyakorlatok szerint elég a keresztpróba negatív 
vér transzfúziója
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British Committee for Standards in Hematology 2012
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DAT vs. IDAT
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Laboratóriumi keresztpróba

● Beteg széruma + donor vvt LISS-ben hígítva
● Inkubáció 37 °C
● Coombs-os közegű kártyán

● Pozitív (nem kompatibilis) vagy negatív (kompatibilis) 
reakció

● Szükséges lehet a szintén 37 °C-on végzett sós, csöves 
választásra is 
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Kompatibilitási vizsgálatok 
érvényessége

● A VIZSGÁLATOK ÉRVÉNYESSÉGE A MINTAVÉTEL 
IDŐPONTJÁTÓL KEZDŐDIK !

● Infekció fellépésekor vagy transzfúzió után érvényét 
veszti
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Csoportazonos vérkészítmény

● Type and Screen módszer – racionálisabb vérfelhasználás

● A laboratóriumi vércsoportmeghatározással egyidejűleg 
végzett ellenanyagszűrés és Direkt Coombs vizsgálat negatív

● Nem rendelkeznek olyan lelettel, amelyben korábban 
választott vér adását javasolták

● 3 hónapon belül nem volt immunizáló tényező (terhesség, 
transzfúzió, transzplantáció)
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Választott vérkészítmény

● Recipiens ellenanyagszűrésének az eredménye pozitív, akár 
allo- akár autoantitest miatt

● Pozitív DAT
● Ha a recipiens anamnézisében korábban kimutatott antitest 

szerepel
● 3 hónapon belül immunizáló esemény az anamnézisben

(transzfúzió, terhesség, transzplantáció)
● Hypothermiában végzett műtétkor
● Csecsemők transzfúziója során (4 hónapos korig anyai 

kompatibilitás figyelembe vétele)
● Olyan esetekben ahol fennáll fokozottan az immunizálódás 

veszélye (hematológi, onkológia)
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Ellenőrzés

● A beteg klinikai vércsoport meghatározását minden 
transzfúzió előtt el kell végezni !

● Transzfúziós naplóban rögzíteni
● Választott vér adásakor is elvégzendő!
● Több egység bekötése egymás után – ugyanaz a 

személy – első egység előtt kell meghatározni

● Transzfúzió előtt minden beadandó vörösvérsejt 
készítmény vércsoportját ellenőrizni kell !

● Nem kell AB0+Rh(D) meghatározás – 
THR,FFP,fehérvérsejt transzfúzió esetén
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Ellenőrzés

● Az osztályra érkező vérkészítményt miden esetben 
ellenőrizzük – azt kaptuk amit rendeltünk és annak akinek 
rendeltük 

● Minőségi ellenőrzés
● Vérválasztási bizonylat és beteg adatainak egyezősége
● Transzfúzió előtt a betegágy mellett egyeztessük a beteg 

adatait!
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Vércsoport szerológiai lelet
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Összefoglalás

● A kompatibilitásnak különböző szintjei vannak
● A különböző szintek időfaktora más és más

● A kompatibilis készítmény a beteg keringésében optimális 
túlélést mutat

● A kompatibilitás érvényessége a beteg immunizáltsági 
állapotától függ
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                 Köszönöm a figyelmet !
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