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Vércsoport-incompatibilitas

Fogalmak:

• constellatio

• incompatibilitas

• isoimmunisatio

Okozza: 

• magzati vörösvérsejt antigén

• nincs meg az anyában (apai eredetű)



Rh-vércsoport I.

• Rh-antigén-komplex

• 1. kromoszómán, 3 egymáshoz közeli locuson 2-2 
allél

• cDE/Cde

• Legerősebb antigén a D, Rh-(D)-pozitív

• c, C, e, E, D fenotípusosan megnyilvánul (domináns)

• d tulajdonképppen a D hiánya (recesszív)



Rh-vércsoport II.

• Rh-negativitás (dd homozygota állapot)

• Prevalenciája 15%

• Rh-constellatio: anya Rh-negatív (dd), apa Rh-pozitív 
(DD vagy Dd)

• Apa homozygota (DD) – magzat örökli a D antigént 
(Dd), 100%-ban incompatibilitas

• Apa heterozygota (Dd) – magzatok 50%-a Rh-negatív 
(dd), ekkor nincs incompatibilitas 



Rh-isoimmunisatio I.
• Rh-(D)-negatív nő Rh antigénnel találkozik: Rh-

ellenanyagokat termel

• Anti-D ellenanyag: IgG – átjut a placentán, károsítja a 
magzatot

• Rh-(D)-antigén expositio:
– Rh-incompatibilis transfusio

– előző terhesség során (transplacentarisan)

– „grandmother”-elmélet: Rh-negatív terhes anyja Rh-
pozitív volt, maternofetalis transfusio révén a magzati 
életben történt az immunisatio



Rh-isoimmunisatio II.

• Immunisatio nagysága függ:
– korábbi immunisatiótól

– immunreakciótól (30% nem immunizálható)

– immunstimulus nagyságától

– immunizáló vvt antigén-szerkezetétől

• Anti-D antitestek átjutása a placentán:
– 12. hétig: minimális

– 24. hétig lassan nő

– terminusig: gyorsan fokozódik.



Magzati károsodás

• Vörösvértestek fél-életideje megrövidül, haemolysis

• Magzati anaemia, icterus (Hgb 8,0-10,0 között)

• Hydrops fetus et placentae
– subcutan oedema

– ascites, hydrothorax, hydropericardium

– placenta vastag, oedemás

• Extramedullaris vérképzés (máj, lép, placenta stb.)

• Erythroblastosis fetalis 



Szűrés

• Vércsoport-meghatározás

• Rh-constellatio esetén (terhes Rh-negatív) irreguláris 
antitestek vizsgálata 12., 28. és 36. héten 
(azonosítás, koncentráció)

• Anyai anti-D ellenanyagtiter emelkedés nincs 
párhuzamban a haemolyticus betegség 
súlyosságával



Diagnosztika I.

• Ultrahang-vizsgálat:
– kettős kontúrú koponya (aureola)

– has átmérője nagy

– Buddha-tartás (végtagok távol a törzstől)

– hepato-splenomegalia

– hydrothorax, ascites, hydropericardium

– renyhe magzatmozgás

– placenta széles (> 5-6 cm)

– polyhydramnion



Diagnosztika II.

• Magzatvíz analízis:

– magzatvíz-bilirubin arányos a haemolysissel

– amniocentesis, spectrophotometria (Liley)

– a terhesség ideje, a köldökzsinór-vér haemoglobinszintje 
és a magzatvíz 450 nm-en mért extinkciója összefüggést 
mutat

– ODD (optikai denzitás különbség) értékből következtetni 
lehet a károsodás mértékére



Diagnosztika V.

• Chordocentesis: magzati haemoglobin-koncentráció 
közvetlenül meghatározható

• Doppler-flowmetria: a. cerebri media eredésénél a 
systolés csúcsáramlási sebesség (MCA-PSV) utal a 
magzati anaemiára (ha a terhességi kornak 
megfelelő 1,5 MoM-nél nagyobb, a magzati Hgb 2/3 
MoM-nél kisebb) (Mari)



Kezelés I.

• Koraszülés-indukció (tüdőérettség elérése vagy 
hydrops)

• Intraperitonealis fetalis transfusio (vvt-k 70-90% a 
nyirokereken felszívódik)
– 30%-ban a súlyos hydrops megelőzhető

– ascites esetén a vvt felszívódás elenyésző!

• Intravascularis fetalis transfusio (24. terhességi 
héttől)
– súlyos hydropsos magzatok 85%-a megmenthető

• (Plasmapheresis) – terápiás értéke nem egyértelmű



Megelőzés
• Anti-D prophylaxis: a még nem immunizált Rh-

negatív nők anti-D IgG-t kapnak
– Rh-pozitív magzat esetén szülés után 72 órán belül 200 

µg

– spontán vetélés, terhességmegszakítás, méhen kívüli 
terhesség esetén mindig, 12. hét előtt 50 µg elegendő

– GAC, CVS

– vitatott: fenyegető vetélés tünetei esetén, illetve 28-30. 
héten rutinszerűen (fetomaternalis transfusio). (Rh-
pozitív magzati vörösvérsejtek PCR-ral kimutathatók az 
anyai keringésből)



AB0-incompatibilitas

• Ha Rh-incompatibilitáshoz társul, védelmet nyújthat az Rh-
isoimmunisatióval szemben, mert az anyai anti-A vagy anti-B 
IgM antitestek az Rh-pozitív magzati vörösvérsejtek 
haemolysisét okozzák

• Anya 0, magzat A, B vagy AB vércsoportú. Az anya az átjutó 
A, illetve B antigének ellen anti-A és/vagy anti-B antitestet 
termel, melyek átjutnak a placentán. Jelentős szövődményt 
nem okoznak, de szülés után haemolyticus icterus alakulhat 
ki (phototherapia).



Fetomaternalis transfusio

• Normál szülés alatt <1 ml 96%-ban, 28. hét után 
10%-ban

• > 30 ml nagy morbiditás és mortalitás

• Trauma, abruptio placentae

• Sinusoid CTG görbe

• Kleihauer-Betke teszt

• Flow citometria: anti-HbF antitest

• PCR

• A. cerebri media systolés csúcsáramlás magas



Doppler ultrahangvizsgálatok 

(MCA-PSV)
• Célja az anaemia kompenzálására kialakuló magzati 

haemodinamikai változások észlelése.  

• Az arteria cerebri media áramlásának a szögfüggő, systolés 
áramlási csúcssebessége: szoros összefüggés van az áramlási 
csúcssebesség normál értékhez viszonyított deviációja és a 
magzati haemoglobin normál értékhez viszonyított deviációja 
között. Az áramlási csúcssebességet és a haemoglobin értéket a 
gestatios korhoz tartozó medianban (MoM) fejezik ki 

• A középsúlyos és súlyos magzati anaemia észlelésében a 35. 
terhességi hétnél fiatalabb terhességekben 1.5 MoM-et véve 
határértékül, az érzékenység 88%, a fajlagosság 87%, a pozitív 
prediktív érték 53%, a negatív prediktív érték pedig 98% volt.  



Az arteria cerebri media systolés áramlási 

csúcssebesség mérésének kivitelezése

• 1. Ábrázoljuk a magzati agy axiális síkját, a 
thalamusokkal és cavum septi pellucidivel. 

• 2. A transducert caudalisan, a magzati koponya 
bázisa felé mozgatjuk, és color Doppler 
segítségével identifikáljuk a circulus arteriosus 
Willisii-t, illetve az abból eredő arteria cerebri 
mediát. 

• 3. Az áramlásgyorsulás mérését közvetlenül az 
arteria eredése fölött végezzük. 



Az arteria cerebri media szögfüggő systolés áramlási 

csúcssebesség mérésének kivitelezése. ACM: arteria cerebri 

media optimális beállításban. W: circulus arteriosus Willisi 



A mérés akkor pontos, ha

• 1. Ha az ultrahang mérés iránya (pulzatilis Doppler) és a 
véráramlás iránya azonos, szögkorrekció nélkül történik a 
mérés. 

• 2. A color Doppler színskálájának megfelelő beállítása, 
legalacsonyabb pulzatilis Doppler skála használata a 
reális áramlási csúcssebesség mérés kritikus pontja. 

• 3. A vizsgálat akkor kivitelezhető, ha az arteria cerebri 
media függőleges az ábrázolt metszetben. 



Az arteria cerebri media systolés áramlási csúcssebesség 

mérésének kivitelezése. 

A pulzatilis Doppler és az arteria cerebri media iránya egyező, a Doppler 

kapu közvetlenül az artéria eredése fölött látható. ACM: arteria cerebri 

media, D: pulzatilis Doppler irányát jelző vonal.



Álpozitív eredmény

• 1. A terhesség kora meghaladja a 35. hetet 

• 2. A magzati aktivitás fokozódása után 

• 3. Átlagostól eltérő magzati szívfrekvenciánál. 



Összefoglalva

Magzati vérszegénységre hívja fel a figyelmet: 
1. csökkenő magzatmozgások, 
2. NST, CTG eltérések (sinusoid görbe!), 
3. Pericardialis folyadékgyülem,  cardiomegalia, 
tricupidalis insufficientia, kevés ascites, hepatomegalia, 
valamint polyhydramnion detektálása megerősíti az 
anaemia gyanúját. 
4. az arteria cerebri media szögfüggő áramlási 
csúcssebességének kóros tartományba kerülése. Az 
eredménytől függően chordocentesis, amniocentesis, 
esetleg a terhesség befejezése tervezhető. 



Non-immun hydrops fetalis

• Magzati bőr vastagsága > 5 mm

• Magzati testüregekben (pleura, pericardium, 
hasüreg) folyadékgyülem

• Lepény vastagsága > 6 cm

• Az anyai keringésben magzati vörösvérsejt-ellenes 
ellenanyagok nem mutathatók ki → non-immun 
hydrops



Megnövekedett perctérfogat miatt emelkedett 
hidrosztatikus nyomás (artériás oldal)

• Súlyos magzati anaemia (thalassaemia, örökletes 
vörösvérsejt-betegségek, parvovirus B19 fertőzés)

• Magzati tachyarrhythmia, pitvari flutter

• Súlyos magzati vérvesztés az anya vagy az ikertestvér 
felé

• Arteriovenosus shunt pl. agyban, tüdőben, 
sacrococcygealis teratomában



Megnövekedett hidrosztatikus nyomás csökkent 
perctérfogat miatt (vénás oldal)

• Súlyos bradyarrhythmia (pl. congenitalis szívblokk)

• Súlyos strukturális szívbetegségek (pl. jobb szívfél 
fejlődési rendellenességei, a foramen ovale vagy a 
ductus Botalli korai záródása)

• A szívizom megbetegedései (endocardialis 
fibroelastosis, myocarditis)

• Fokozott perifériás érellenállás (pl. veleszületett 
érbetegség)



Csökkent kolloid ozmotikus nyomás

• Súlyos májműködési zavar

• Magzati neuroblastoma, leukaemia, placenta tumor 
metastasisa

• Fokozott extramedullaris vérképzés, az anyagcsere 
zavara

• Veseműködési zavar



Fokozott capillaris endothel permeabilitas

• 21-trisomia, 18-trisomia

• Veleszületett metabolikus zavarok

• Hypoxia

• Infectio



A nyirokrendszer károsodása

• Tumor

• Atresia

• Rekeszsérv

• Fokozott centrális vénás nyomás (nyirok 
visszaáramlás csökken)



Non-immun hydrops fetalis diagnosztikája

• Részletes UH vizsgálat

• Magzati echocardiographia

• Magzati kromoszóma vizsgálat

• Ellenanyagszűrés

• Kleihauer-Betke teszt

• Anyai vér Hb tartalma

• Anyai vörösvérsejtek speciális vizsgálata (glükóz-6-foszfát-
dehidrogenáz, piruvát-kináz)

• Toxoplasma, CMV, syphilis, parvovirus B19

• OGTT



Autoimmun kórképek 
terhességben



Systemás lupus erythematosus (SLE)

• Gyakorisága terhességben 1/1500-2000
• Hosszútávú prognózist a terhesség nem befolyásolja, de a relapsusok 

gyakoribbak
• Praeeclampsia kockázata nő, különösen veseérintettség, APA jelenléte esetén 

(differenciál-diagnosztika: lupus nephritis)
• Magzati szövődmények: vetélés 25-40%, koraszülés, perinatalis magzati 

veszteség, IUGR 20%, neonatalis lupus szívblokk nélkül 10%, magzati 
szívblokk (SSA, SSB antitestet hordozók 2-5%-ában)

• Terhesgondozás: interdisciplinaris team (NIC)
• Terhesség kezdetén: autoantitestek, lupus anticoagulans, 

komplementszintek, vizeletfehérje, kreatinin-clearence, pajzsmirigyfunkció, 
vérkép, OGTT

• Terhesség során: ANA-, anti-DNS-antitest titer, komplementszintek, vérkép, 
vesefunkció 3 havonta, OGTT, anti-SSA, -SSB: 16. héttől magzati 
szívfrekvencia ellenőrzése, magzati állapotdiagnosztika



SLE

• Kezelés: kortikoszteroid (de diabetes, hypertonia, IUGR!), relapsus esetén 
adag megemelése, illetve lökéskezelés

• Szteroid-rezisztens nephritis esetén azathioprin (magzati immunszuppresszió, 
IUGR)

• Cyclophosphamid teratogén, cytotoxicus
• Kis dózisú acetilszalicilsav (APA, praeeclampsia megelőzése)
• Szülés időzítése egyedileg, szülés alatt és a gyermekágyban szteroid adag 

megemelése a relapsus megelőzésére (profilaktikus kezelés egyedileg 
mérlegelendő)

• Szülés után 6-8 héttel immunológiai ellenőrzés
• Praeconceptionalis gondozás: legalább fél éves remissióban fogant terhesség
• Súlyos vese-, szív- vagy idegrendszeri érintettség esetén terhesség vállalása 

nem javasolt
• Cyclophosphamid, methotrexat kezelés mellett fogant terhesség esetén a 

terhesség megszakítása mérlegelendő



Antifoszfolipid-antitest syndroma

• Primer, szekunder (SLE 40%-ában)

• A terhesség a betegség lefolyását rontja (thrombosis-hajlam)

• Szekunder formák prognózisa rosszabb

• Anyai szövődmények: thrombocytopenia szinte mindig, terhesség után 
megszűnik, artériás vagy vénás thrombosis, praeeclampsia, HELLP-syndroma, 
abruptio placentae

• Magzati szövődmények: középidős magzati veszteség (habituális vetélés), 
halvaszületés, koraszülés, IUGR

• Terhesség alatt: thrombocytaszám, anticardiolipin-antitest titer, lupus 
anticoagulans-szint követése

• Kezelés: tünetmentes esetben kis dózisú acetilszalicilsav

• Ha már volt a terhesnek korábban klinikai tünete vagy terhességi 
szövődménye: ASA + profilaktikus LMWH egész terhesség alatt és a 
gyermekágyban



Rheumatoid arthritis

• Hosszútávú lefolyását a terhesség nem befolyásolja

• A betegség tünetei a terhesség alatt rendszerint javulnak

• Relapsus 90%-ban a szülést követő hetekben

• Nem jelent kockázatot a magzat számára

• Beszűkült csípőmozgások: elektív császármetszés

• Kezelés: acetilszalicilsav max. 4 g/die, osztott adagban (szülési vérvesztés, 
cephalhaematoma, neonatalis szalicilát-intoxicatio)

• NSAID: oligohydramnion, Botallo-vezeték idő előtti elzáródása

33. hét után nem adjuk

• Sulfasalazin (koraszülés)

• Kortikoszteroidok: harmadik trimeszterben NSAID helyett

• Chloroquin, hydrochloroquin, azathioprin kis dózisban adható

• Aranysó készítmények, penicillamin ellenjavallt



Autoimmun thrombocytopeniás purpura

• Szülések 0,5 ezrelékében

• Thrombocyta-ellenes autoantitestek

• A terhesség legtöbbször nem befolyásolja az ITP lefolyását, de súlyosbodás, 
relapsus előfordulhat

• Terhességi szövődmények: szülésnél fokozott vérvesztés, magzati, neonatalis 
thrombocytopenia intracranialis vérzéssel

• Terhesség alatt 1-4 hetente thrombocytaszám ellenőrzés

• Kezelés: ha Plt<20-30 G/l, illetve vérzés (harmadik trimeszterben <50 G/l, 
császármetszéshez 70 G/l)

• Kortikoszteroid, IVIG, splenectomia (II. trimeszter), szülés illetve műtét előtt: 
vérlemezke-transfusio, plazmaferezis

• Hüvelyi szülés előnyösebb, kivéve súlyos magzati thrombocytopenia (PUBS, 
anamnézis): elektív császármetszés

• Praeconceptionalis tanácsadás: terhességvállalás remissióban 


