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Immunohematoloogilised 

uuringud  

• Kui ABO-veregrupi määramisel ei ole otsene 

reaktsioon ja pöördreaktsioon omavahel 

vastavuses, ei saa kinnitavat määramist lugeda 

kinnitavaks ja uuringut tuleb korrata mõne teise 

asjakohase meetodiga. 



Antigeenid ja antikehad AB0 

veregrupil 

Antigeenid 

raku pinnal 

Antikehad 

plasmas 



ABO veregrupi 

 määramine 
 

Põhineb “ABO loogikal” 

Otsene reaktsioon –  

 antigeeni määramine erütrotsüütidel; 

Pöördreaktsioon – antikeha määramine 
seerumist/plasmast. 

 

Tulemused peavad kattuma. 

 

B RhD pos veregrupp 



Veregrupi määramine 

Patsiendil auto- ak + 

külmad antikehad 



Veregrupi määramine 

Viimati oli patsient haiglas 4 aastat tagasi, 

siis oli tulemus B RhD pos 

Patsiendile tehti 2016. a 

Šveitsis tüvirakkude 

siirdamine,  

doonor A RhD pos 



Veregrupi määramine 

Referentlaboris kinnitati A2B alagrupp, kliiniliselt olulised anti-

A1 antikehad, ülekandeks valida A2B või B veregrupp. 



Immunohematoloogilised 

uuringud  

•  Uuringu tulemusi tuleb hinnata üksteisest 

sõltumatult vähemalt kaks korda. 

 

• Immunohematoloogiliste uuringute kvaliteedi 

hindamiseks tuleb teha asjakohast sisemise 

kvaliteedi kontrolli, millega hinnatakse 

regulaarselt seadmete, reagentide ja meetodite 

vastavust nõuetele. 



Immunohematoloogilised 

uuringud  

• Iga tehtava immunohematoloogilise uuringu tüübi 

kvaliteedi hindamiseks tuleb osaleda vastavas 

laborite vahelises võrdluskatsete programmis 

vähemalt kaks korda aastas.  

• Programmis osalemise korral mittevastava 

tulemuse saamisel tuleb teavitada 

immunohematoloogiliste uuringute referentlaborit. 



Immunohematoloogilised 

uuringud  

• Vastsündinutel tehakse direktne 

antiglobuliintest hemolüüsi kahtluse korral, 

hemolüütilise haiguse korral või kui emal on 

määratud kliiniliselt olulised antikehad. 

• Antikehade sõeluuringu tegemiseks 

vastsündinutel ja imikutel kuni 4. elukuuni ning 

loote antikehade sõeluuringu tegemiseks tuleb 

kasutada ema vereproovi, välja arvatud juhul, 

kui vastsündinute ja kuni 4-kuuste imikute puhul 

ei ole ema vereproovi võimalik kasutada. 



Immunohematoloogilised 

uuringud  

• Kui antikehade sõeluuring on negatiivne ning 

ABO-veregrupp ja Rh(D) kuuluvus on kinnitavalt 

määratud, ei ole vastsündinutel ja imikutel kuni 

4. elukuuni vajalik enne vereülekannet 

antikehade sõeluuringut korrata 



SM määrus nr 62 Vereülekande tingimused ja kord 

(13.08.17 viimane uuendus) 

(11) Plaanilisel erütrotsüütide suspensiooni 

ülekandel tuleb erütrotsütaarsete antikehadeta 

patsiendile valida ülekandeks ABO-identne 

verepreparaat. 

 

(12) Plaanilisel erütrotsüütide suspensiooni 

ülekandel tuleb lapse või fertiilses eas 

naispatsiendi jaoks verepreparaadi valikul lähtuda 

tema Rh-fenotüübist, et ennetada Rh-süsteemi 

antikehade teket. 
 

 





ABO veregrupipõhine 

asendamine 



Rh-fenotüüp 

• A RhD pos, Dccee 

• A RhD pos, DCcEe 
 





SM määrus nr 62 Vereülekande tingimused ja kord 

(13.08.17 viimane uuendus) 

 (3) Ilma patsiendi vere immunohematoloogiliste uuringuteta võib 

meespatsiendile ja üle 50-aastasele naispatsiendile üle kanda 

O Rh(D) positiivset erütrotsüütide suspensiooni ja AB Rh(D) 

negatiivset värskelt külmutatud plasmat ning lapsele ja kuni 50-

aastasele naispatsiendile O Rh(D) negatiivset erütrotsüütide 

suspensiooni ja AB Rh(D) negatiivset värskelt külmutatud plasmat. 

(31) Rh(D) negatiivset patsienti, kellele erakorraliselt kanti üle Rh(D) 

positiivset erütrotsüütide suspensiooni, tuleb ülekandest kirjalikult 

teavitada ja võimaluse korral teha uus antikehade sõeluuring 2–4 kuu 

möödudes pärast ülekannet, et teha kindlaks antikehade kujunemine. 

 

(32) Kui Rh(D) negatiivsele fertiilses eas naispatsiendile kantakse 

erakorraliselt üle Rh(D) positiivset trombotsüütide kontsentraati, tuleb 

talle profülaktika eesmärgil anda anti-D immunoglobuliini. 

 





Rh süsteemi 

olulisemad antigeenid 

• Olulisemad, määratakse fenotüpiseerimisel 

  D C E c e d=D puudub 

    nende antigeenide kombinatsioonid moodustavad 

Rh fenotüübi. 

• Rh antigeenid päritakse vanematelt kolmekaupa. 

Nende antigeenide kombinatsioonidest 

moodustuvad Rh fenotüübid, e. Rh-veregrupid. 

• Immunogeensus: D>c>E>C>e; 

 D>c>K>Fya>Fyb>Jka>Jkb>S>E>C>e 



Patsiendi veregrupi kaart 

Anda hiljem patsiendile tagasi! 



SM määrus nr 62 Vereülekande tingimused ja kord 

(13.08.17 viimane uuendus) 

  §6 (4) Vereülekandeks ettevalmistatud 

verepreparaate võib haiglasiseselt transportida 

kaanega suletavas konteineris juhul, kui 

transpordile kuluv aeg on piisavalt lühike ja on 

tagatud temperatuuri püsimine verepreparaatide 

säilimiseks sobivates piirides. 
 



SM määrus nr 62 Vereülekande tingimused ja kord 

(13.08.17 viimane uuendus) 

 (61) Kui üles sulatatud värskelt külmutatud plasma doose ei 

kasutata ära, tuleb need 30 minuti jooksul pärast 

sulatamist panna külmikusse temperatuuril +2–+6 ºC. 

Doosidele tuleb markeerida sulatusaeg. Doose tohib 

ülekandeks kasutada kuni 24 tundi või massiivse 

transfusiooni korral kuni 5 päeva pärast esialgset 

sulatamist. 

 



Tänan kuulamast! 
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