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Erytrocytimmunisering



Immunsieringen kan leda till:



Rh - Immunisering



Fetomaternell transfusion
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Hur vanligt ?
 Små mängder fetalt blod överförs till modern vid alla graviditeter

 <1ml i 75% av alla graviditeter

 >30ml 3:1000

 >80ml 1:1000 Stor F-M-blödning

 >150ml 0,2:1000

 <0.1ml erytrocyter tillräckligt för att orsaka immunisering 

Sebring -90; Rubod-07; DeAlmeida V -94



Profylax mot immunisering
 Vid buktrauma mäta F-HB i modern (Kleihauer-Betke 

test/Flödescytometri)

 Standarddos anti D 1500E eller 300 μg täcker för en 
blödning på ca. 30 ml. 

 Komplettera immunoglobulin Anti-D för skattad blödning 
över 30ml hos Rh neg mödrar.

-20μg för varje 1ml fetala erytrocyter.
-stora doser ges iv
-maxdos 3000 μg



Fetal Erytropoes



Allo immunisering - Iso immunisering

Erytrocyt immuniseringar:

• Rh- Immunisering (-Dd, -c, -C, -Cw, -E, -e)

• ABO Immunisering

• Duffy, Kidd, Lewis är andra antigen på erytrocyten

• Kell – påverkar även erytropoesen

Trombocytimmunisering:

anti HPA-1a (90%)

anti HPA-5b (10%)



Anti-kroppstyp
 Allvarliga  immuniseringar vid

 anti-D – vanligast

 anti-c

 anti-K – 50% påverkade foster

 Mycket sällan allvarlig:

 anti-E, e, C, Cw, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, p, Cob Lub, 
Yta, Vel, Lan, Ge mm.

 Vanligt förekommande antikroppar, sällan hemolys:

 Lea , Leb , P1, Bg (HLA), Ch, Rg mm.



Rh - immuniseringar

 Rh-systemet är IgG medierat och IgG passerar över 
placenta.

 Rh antigenet utvecklat redan efter 30-40 dagar hos 
fostret.

 Efter 6 v börjar IgG ak passera över till fostret.

 Vid 40v har fostret högre halt antikroppar än modern.



Rh - immuniseringar

 10-15% av alla kvinnor i Sv är Rh neg 

 (60% bär på Rh D pos foster.)

 Av alla Rh neg blir endast 0,1-0,5% immuniserade vid 
första graviditeten.



Rh-Immunisering
 Risk för immunisering utan profylax åtgärd: 

 Före förlossning 1-2%

 Efter förlossning 14-17%

 Sp abort 3,5%

 Elekt/kir abort 5,5%

 Amniocentes/CVS 1-3%

 Oförenlig blodtransfusion 85%



Rh immunisering

Frekvensskillnader mellan olika folkgrupper. 

•C:a 85% av den svenska befolkningen är RhD positiv och 

10-15 % RhD negativ. 

•Baskerna har den lägsta frekvensen av D antigen. 30 % är 

RhD negativa. 

•Kineser, Japaner och Eskimåer är nästan uteslutande RhD 

positiva. 



Immuniseringar
Risk grupper

1. Tidigare fött barn med anemi pga immunisering

2. Utomlands födda (ingen anti D profylax)

3. Kell immunisering

Allvarliga - D, c, Kell



Immunsieringen leder i  fostret till :

 Reaktion mellan Rh antikroppar och fostrets 
erytrocyter ger hemolys (lever, mjälte,RES) och 
belastning av levern. 

 Anemi,bilirubinstegring, 

 Hjärtsvikt

 Fetal hydrops och även mors.

 Post partum ytterligare bilirubinstegring med 
albumin+hem-komplex och kernicterus



Handläggning under graviditet.
 Syftar till att bedöma graden av 

hemolys/Anemi/organsvikt hos fostret.

 Bestämma fostrets antigenuppsättning (D och 
Kell)

 Olika regimer/handläggning i olika regioner i 
Sverige. Fram till nu 2015/2016



Innan införande av RH-D profylax







Ny screening. Riktlinjer 2015.
 Blodprov på modern där fostrets blodgrupp och 

Rh-D kan bestämmas från cellfritt DNA.

 Rh D neg moder .

 Blodprov på modern från gravv 8-12 .

 Alla Rh neg Immuniseringsprov i gravv 25 

 Om fostret neg inga åtgärder.

 Profylax till Rh pos foster - anti D i gravv 28-30 ? 
(1500E Rhophylac im)



Ny strategi för utredning och behandling 2016

MVC

1:a trimestern (ca 10 veckor) Blodgruppering, AK 

screening och PCR fetalt DNA RHD

Fostret RHD negativt. Inga fler AK tester. 

Ingen anti D profylax under grav eller post 

partum

Fostret RHD pos

AK test (immuniseringsprov)

vid 25 veckor

28-30 grav veckor 250-300mg 

anti D IgG

Förlossning  eller 38-39 grav veckor 

250-300mg anti D IgG

Kan reducera risken för 

immunisering  med ca 50%

NNT = 400 i Sv. (Dvs till 0,5%)

(Tiblad et al 2012)



Kell antikroppar



Bedömningen av immuniseringens svårighetsgrad 

Titer enligt IAT (Indirekt Antiglobulin Test):

Titer 1-8 ingen fosterpåverkan men indikation för fortsatt provtagning 
(se nedan). Remiss skrivs till närmaste specialist mödravård. 

Titer 16-32 sannolikt ingen allvarlig fosterpåverkan men 
hyperbilirubinemi efter födelsen förekommer ofta 

Titer >= 64 Risk för fosteranemi. Övervakning med mätning av 
blodflödeshastigheten i arteria cerebri media (ACM-PSV). Kontakt tages 
vid behov med FMM .

Titer > 1000 högrisk patient! Dessa patienter kontrolleras på 
högspecialiserad fostermedicinsk enhet.



Provtagningsriktlinjer:
 Titer 1-8: Provtagning 1 gång per månad. Undantaget 

om antikroppsspecificiteten är c, D och Kell som följes 
var 14:e dag. 

 Titer >= 16: Provtagning var 14:e dag. 

 Vid Ig-M antikroppar krävs ingen upprepad 
provtagning.



Uppföljning:
 Från graviditetsvecka 18 rekommenderas uppföljning med ultraljud 

och blodflöde varannan vecka (beroende på peak systolic velocity (PSV) 

och immuniserings typ) hos patienter med :

 Tidigare allvarlig immunisering.

 Titer >= 64 

 Titerstegring med 2 steg eller mer

 Kell immunisering



Handläggning vid ökad risk 
titerstegring 

 U-ljud:
– Tecken på hjärtsvikt (ödem/pericardvätska/pleuravätska/ascites), 

lever-mjält förstoring .
– A cerebri media peak flow. Bedömer graden av anemi.1-2 veckors 

intervall.

 Cordocentes:
En fyrdubbling på titer 1:16 - 1:64  (Hb, Bldgrp, 

transfusion) beroende på u-ljudsfynd ACM MoM värde.
 Komplikationsfrekvens 2-5%/ gång.

 Blodtransfusion varar ca 2v. (O neg).

 Blodprover(?)
– Kvantifiering av antikroppshalt (IgG anti-D) <0.8microg/mL liten 

risk för påverkat foster(hemolys)





Ultraljud anemi



Uppföljning:
 Vid tecken på fosteranemi (MoM >1.5, ACM-PSV) 

kontakt med CMF Stockholm för ev intrauterin 

blodtransfusion.

 Därefter individuell handläggning.

 Förlossning planeras vid immunisering i gravv 35-38 

beroende på allvarlighetsgrad och typ.



Åtgärder vid tecken på fosteranemi????
Beroende på graviditetslängd och klinik.

• Intrauterin  blodtransfusion. Vid prematur gravv< 34.

• Förlossning om > 35 gravv

• Allvarlig Immunisering :
– Förlös med sectio. Informera barnläkare om transfusionsbehov.
– Blodbyte krävs.

• Vid immunisering induktion senast i gravv 38



Vid immunisering/titerstegring
patientansvar

 I Lund ansvarar Läkare på ultraljud för att en bedömning och initial 

uppföljningsplan görs.

 Alla pågående graviditeter med påvisad blodgruppsimmunisering 

registreras i separat pärm av barnmorska på FMM. 

 En notering om pågående immunisering göres i obstetrix (”pop-up” fönster). 

 Efter förlossning registreras barnets Hb vid partus i pärmen innan patienten 

avregistreras från FMM.

 I Malmö ansvarar läkare på spec MVC och på ultraljud gemensamt för 

dessa patienter och pågående immuniseringar registreras i obstetrix med 

notering i ”pop up” fönster.



Observandum
 Om Rh profylax givits före graviditetsvecka 20 skall den upprepas i 

graviditetsvecka 28-20. Profylaxen håller 10 v.

 Fetal RHD screening kan utföras när som helst under graviditet 

(efter v 8).

 Rh neg moder som är immuniserad ska inte ha profylax.

 Blodgruppering på barn som testats  Rh pos ska tillsvidare 
blodgrupperas efter förlossning för bekräftelse.



Observandum
 I graviditeter där man givit Rh profylax i graviditetsvecka 28 behövs 

inga speciella åtgärder vid behov av blodtransfusion vid förlossning.

 Intrauterin blodtransfusion av foster håller enbart 2-3 veckor.

 Övervakning med MCA-PSV av foster avseende anemi efter 
graviditetsvecka 35 är opålitligt.

 Kell immunisering kan vara mycket aggressiv och påverkar även 
erytropoesen hos fostret. Bestämning av fostrets Kell typ på maternellt 
blod kan utföras efter graviditetsvecka 20 (kontakta vb FMM Lund).







Rhesus




