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Kompatibilitás = vércsoport szerológiai megfelelőség

Kompatibilitás szintjei:

AB0 laboratóriumi (kétoldalas) meghatározás

RhD meghatározás

Direkt Coombs-vizsgálat

Ellenanyagszűrés

irreguláris antitestek kimutatása

enzim- és Coombs módszerrel

Autokontroll



Antigén + Antitest agglutináció

Az agglutinációs reakciót befolyásoló tényezők:

• reakció hőmérséklete

• reakcióidő

• antigén – antitest arány

• reakció közeg

Az agglutinációs reakció értékelése:

• pozitív reakció esetén  (++++   +)

• Negatív reakció esetén nincs agglutináció

Autokontroll szükségessége !



A vércsoport antigének  a vörösvérsejt felszínén találhatóak:

Az AB0 vércsoportrendszer

anti-A és anti-B:

természetes, reguláris hideg típusú IgM antitestek

1901 Landsteiner





Betegágy melletti „egyoldalas” vércsoport 

meghatározás

• Ebben az esetben a vvs. antigén tulajdonságait vizsgáljuk 

• A vizsgálatot szobahőn, „sós” közegben kell végezni

(izotóniás konyhasó-szuszpenzió használata)

• Tiszta csempén vagy Serafol kártyán



Hibaforrás

• Reagens lejárat, kártya lejárat, használati utasítás 

betartása

• Gyenge antigén fel nem ismerése

• Poliagglutinatio, hideg agglutininek jelenléte a 

savóban (pl. sepsis esetén) váratlan pozitív 

reakciót okozhat

• Autokontroll hiánya



Kétoldalas, laboratóriumi vércsoport meghatározás

A vvs. antigéneket és a plazmában lévő antitesteket 

egyszerre határozzuk meg.

Landsteiner szabály szerint.



ABO és Rh meghatározás gélkártyán



0 pozitívA pozitívAB NegatívB Pozitív



Hibaforrás

• Gyenge vagy hiányzó agglutináció

• Tévesen negatív reakció (pl. a haemolisis nem 

megfelelő értékelése miatt)

• Főcsoport-tévesztéses transzfúzió esetén 

hiányozhatnak az agglutininek

• Váratlan pozitív agglutináció (pl. hideg típusú 

autoantitestek megjelenése)

• Nem tiszta eszközök használata

• Szobahőmérséklet!

A meghatározás bal oldalának hibaforrásai megegyeznek 

az egyoldalas módszer hibaforrásaival.

Jobb oldalon:



RhD Weak



Az RhD-vércsoport-tulajdonság figyelembe vétele transzfúziók esetén

az Országos Vérellátó Szolgálat kiegészítő állásfoglalása

a Transzfúziós Szabályzat 2. kiadásához



Újszülött vércsoport meghatározás 

gélkártyán



Miért kihívás a neonatalis vércsoport 

meghatározás?

• 1. Technikai ok: megfelelő minta mennyiség 

levétele.

• 2. Speciális vércsoportkártya kell. (előny IgG 

és DAT is) UHB gyanú esetén is segít.

• 3.Newborn RH meghatározásnál látjuk a 

Weak RH-t is. Ezt a Serafol kártyán nem.

• 4. Adminisztráció (pontosan ismerni kell az 

anya serologiai státuszát)



0 Negatív anyai vércsoport



Direkt Coombs-vizsgálat (DC)

A vörösvérsejtek felszínén jelen lévő antitesteket vizsgáljuk

Coombs-savó – AHG (antihumanglobulin)

Polispecifikus

(IgG, IgM, IgA + antikomplement)

Monospecifikus

(csak anti IgG)

Mikor pozitív?

Transfusiós szövődmény

UHB

Autoimmun haemolitikus anaemia (AIHA)

Egyes gyógyszerek

AIHA esetén előfordul, hogy a DC negatív (pl. terhesség)

érzékenyebbé kell tenni a reakciót (LISS) vagy enzimes közeg használata



Indirekt Coombs-vizsgálat (IDC)

Azt vizsgáljuk, hogy a plasmában van-e keringő irreguláris antitest

Ez kétféle közegben való szűréssel kiválóan kimutatható

– enzimkezelt szűrősejteket tartalmazó közeg

– Coombs-os közegben reagáló antitestek kimutatása szűrősejtekkel

Politranszfundált beteg esetében Rh-fenotípussal azonos vért kell adni!

Ezután azonosítás: vérellátóban!

Az eljárás során a beteg savóját vizsgáljuk ismert antigén 

tulajdonságú tesztsejtekkel

A beteg csak akkor kaphat csoportazonos vért, ha az immunanamnézise és 

az ellenanyagszűrés negatív!

Haemolitikus transzfúziós szövődmény megelőzése





Kontrollok a szerológiában

• agglutinációs vagy autokontroll

• reagenskontroll

• negatív ill. pozitív kontrollok

• különböző quality kontrollok

Az autokontrollnak minden esetben negatívnak kell lenni.

Ha az autokontroll pozitív:

a vizsgált vvt auto- vagy alloantitesttel fedett

synpexis képződés





Autokontroll jelentősége
Pozitivitás esetén a vércsoport vizsgálat eredménye

nem értékelhető!

Valódi pozitivitás oka: hideg auto-antitest jelenléte.

Álpozitivitás oka: fibrinszál jelenléte



Hideg auto-antitestek (HA) hatása a 

vércsoport szerológiai vizsgálatokra

AB0 Bal oldalon:

HA-val fedett vvs-ek spontán agglutinálódnak szobahőn.

Teendő: a vérmintát és a reagenseket melegen tartani.

Vörösvérsejtet 37°C-os fiz.sóval mosni (OVSZ).

A vizsgálatokat 37°C-on végezni.

AB0 Jobb oldalon:

A plazmában lévő HA agglutinálhatja a jelen lévő antitesteket.

Teendő: a vérmintát és a reagenseket melegen tartani,.

A vizsgálatokat 37°C-on végezni. (OVSZ)



Eltérés a vércsoport jobb oldalán



Kevert mező

• Nem csoportazonos vér transzfúzióját 

követően

• Haematologiai betegségekben

• Chimerizmus

• AIHA-ban  haemolizis, csoport nem 

egyértelmű,(OVSZ)



Újabb kihívás az IVIG terápia

• IVIG több 1000 donor plazmájából gyűjtött készítmény

• IVIG beadása előtt vércsoport meghatározás és ellenanyag 

szűrés ajánlott.

• Haemolizisre főként magas A titerű donorok esetében kell 

számítani.

• IVIG asszociált haemolízis

a megelőzés lehetősége:

donorszűrés, 

gyártási technológia (hideg etanolos precipitáció, immunaffinitás 

kromatográfia)

Mohamed M: Int J Clin Transfusion Medicine 2016:4 121–131 

Hoefferer Let al.: Transfusion 2015;55: S117-121 



IVIG terápia hatása a vércsoport 

szerológiára

IVIG terápia zavarja:

• a direct Coombs meghatározását

• pozitivitást okoz (legalább 10 napon keresztül)

• az indirekt Coombs meghatározását

• elfedi a valódi ellenanyagokat

IVIG terápia előtt célszerű a betegnél az ellenanyagszűrést 

elvégezni.

Megfelelő készítmény választásával az IVIG-gel járó 

kockázat csökkenthető.



https://professionaleducation.blood.ca/en/transfusion/guide-clinique/immune-globulin-products
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• 1. Az alap kombatibilitás részei: helyes válasz: 

kétoldalas ABO meghatározás.

• 2. DAT pozitivitások okai: helyes válasz: 

transzfúziós szövődmény.

• 3. Autokontroll pozitivitás okai: helyes válasz: 

hideg autoantitestek jelenléte.

• 4. IVIG terápia serologiai hatása lehet: helyes 

válasz: haemolízis.

• 5. Hideg autoantitestek hatásai vércsoport 

meghatározásra: helyes válasz: vörösvérsejtek 

spontán agglutinálódnak.


