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Anotace 
 

Bakalářská práce na téma "Diagnostika AB0 inkompatibility u vybraného souboru 

novorozenců" popisuje v teoretické části historické souvislosti s objevy, které mají 

spojitost s inkompatibilitou. V další části je podrobně popsán význam krevních skupin a 

klinický význam protilátek proti erytrocytům s ohledem na vznik hemolytického 

onemocnění novorozence včetně AB0 inkompatibility způsobující HON jako je AB0, 

Rh, Kell a jiné. V práci je také popsán mechanismus vzniku inkompatibility                   

s následným rozvojem HON, jeho klinické projevy a léčba. Nechybí ani 

imunohematologické vyšetřovací metody, kterými se detekuje aloimunizace v průběhu 

těhotenství u matky a plodu a po porodu u novorozence. V praktické části je uveden 

soubor novorozenců, u kterých byla v roce 2010 diagnostikována ve FN Motol AB0 

inkompatibilita a dále pět zajímavých kazuistik související s touto inkompatibilitou. 

Annotation 

Bachelor thesis "Diagnosis AB0 incompatibility on a sample of newborns' in the 

theoretical part describes the historical context of discoveries that are linked to the 

incompatibility. The next section describes in detail the importance of blood groups and 

clinical significance of antibodies against erythrocytic with regard to the emergence     

of hemolytic disease of the newborn, including AB0 incompatibilities causing HDN,    

as the AB0, Rh, Kell and others. The thesis also describes the mechanism of formation 

incompatibility with the subsequent development of HDN, its clinical symptoms and 

treatment. There is also a serological assay, which detects alloimmunization during 

pregnancy the mother and fetus and the newborn after birth. The practical part includes 

a set of newborns, which was diagnosed in 2010 in University Hospital Motol with AB0 

incompatibility and five interesting case studies related to this incompatibility. 
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Úvod 

Inkompatibilita v AB0 systému můţe nastat u matek s krevní skupinou 0 a 

novorozenců s krevní skupinou A a nebo B. Toto onemocnění je charakterizované 

přítomností imunních inkompletních protilátek anti-A1 nebo anti-B třídy IgG, které svou 

malou velikostí pronikly do oběhu plodu nebo novorozence.  

Spouštěcím mechanismem je fetomaternální krvácení, které vede ke stimulaci 

imunitního systému matky a tvorbě specifických protilátek třídy IgG, které pronikají 

placentou do oběhu plodu, kde způsobují hemolýzu a erytrocyty tak mají zkrácenou 

ţivotnost. 

 Hemolýza fetálních erytrocytů způsobena transplacentárním prostupem 

mateřských protilátek se můţe vyskytovat jiţ při prvním těhotenství, na rozdíl od Rh 

inkompatibility, která se projevuje ve druhém těhotenství. Aloimunizace matky se 

objevuje také při inkompatibilitách ve  skupinových systémech, jako je inkompatibilita 

Rh, kde se nejčastěji prokazuje přítomnost imunních protilátek anti-D, -c, -E, ale i 

protilátek z ostatních systémů jako např. anti-K ze systému Kell.  

Hemolytické onemocnění novorozence způsobené  AB0 inkompatibilitou se 

vyskytuje asi u 15% těhotných ţen s krevní skupinou 0 a nepatří svými příznaky mezi tak 

závaţné onemocnění, protoţe denzita antigenů A a B je ve fetálním období nejniţší a 

rozvíjející se hemolýza není tak extrémního rozsahu jako při Rh inkompatibilitě.                                  

U těchto novorozenců se nemusí vyskytovat ţádné komplikace nebo příznaky,            

které by poukazovaly na AB0 inkompatibilitu, ale v některých ojedinělých případech se 

můţe vyskytovat těţká hyperbilirubinémie a anémie. Hydrops plodu způsobený 

inkompatibilitou v AB0 systému je mimořádně vzácný, nicméně výměnná transfuze pro 

prevenci kernicteru můţe být indikována. V případě nutnosti podání transfuze                   

u novorozence je nutné dodrţet doporučení pro podávání transfuzních přípravků                

pro novorozence, tzn. erytrocytární transfuzní přípravky musí být deleukotizované a 

ozářené a co nejčerstvější tj. maximálně do 5. dne po odběru krve, krevní skupiny 0 Rh D 

negativní s minimálním obsahem anti-A a anti-B protilátek a s vysokým obsahem 

hematokritu. Běţně pouţívanou léčebnou metodou je fototerapie, kterou  je nutné zahájit 

včas, popřípadě indikovat výměnnou transfuzi krve.   
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Cílem práce je objasnit závaţnost a četnost výskytu AB0 inkompatibility                

u vybraného souboru novorozenců,  její diagnostika  ve FN Motol v roce 2010. Toto téma 

jsem si vybrala, protoţe jsem sama v novorozeneckém věku  měla diagnostikovanou Rh 

inkompatibilitu a problematika hemolytického onemocnění novorozence mne vţdy 

zajímala.  
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1 Historie  

Z historických pramenů se dozvídáme, jak si lidé byli vědomi významu krve        

pro ţivot. S úmyslem transfuze krve, ať uţ z léčebného důvodu,  při onemocnění HON 

nebo z jiného důvodu, skončila většina pokusů transfuze špatně. S prvními zmínkami       

o HON se můţeme setkat jiţ v literatuře ze 17. století.  

,,…The first case of HDFN (Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn) 

was probably described in 1609 in the French literature by a midwife. … 

The case was twin gestation in which the first fetus was stillborn and the 

second one developed jaundice and succumbed soon after birth.…“ (Creasy 

K. R., Resnik R., 2004) 

Pokrok v transfuzi uskutečnil anglický profesor fyziologie a porodnictví James 

Blundell začátkem 19. století. Prvně transfundoval lidskou krev dvěma rodičkám. První 

rodička transfuzi přeţila, ale druhá zemřela. Stále však nebylo jasné, co bylo příčinou 

neúspěchu při transfuzi. Tuto otázku objasnil laureát Nobelovy ceny rakouský biolog 

Karl Landsteiner začátkem 20. století ve své práci, kde na podkladě aglutinačních 

vlastností rozdělil lidské krve do tří skupin. Čtvrtou skupinu neměl při svých pokusech 

k dispozici. Správnou klasifikaci lidské krve provedl český neuropsychiatr Jan Jánský, 

který skupiny označil římskými čísly I, II, III a IV. Podobný objev jako Jánský, avšak 

v jiném pořadí provedl Američan William Lorenzo Moss. V následujících letech  

nejasnosti v klasifikaci donutily Ludwika Hirszfelda a E. von Dungerna prosadit písmové 

značení A, B, AB a 0, které známe doposud. Velkým přínosem byl v roce 1924  

Bernsteinův objev dědičnosti krevních antigenů.  

Po objevení skupinového AB0 systému byly postupně odhalovány další antigenní 

vlastnosti erytrocytů. Jiţ zmiňovaný Landsteiner objasnil s Levinem MN systém. Ve 40. 

letech byl objeven Landsteinerem a Alexandrem Weinerem druhý nejdůleţitější systém, 

který byl zodpovědný za nejasné dřívější reakce po transfuzi, jakoţ i příčinu HON. 

(Nedvěd, J., 2009) 

,,The modern era of Rhesus disease probably began in 1939 when Levine 

and Stetson described an antibody in a woman who gave birth to a stillborn 

fetus…“ (Creasy K. R., Resnik R., 2004)  
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Systém dostal název podle opice Macacus rhesus, na které probíhaly pokusy a 

odtud vyplynul název Rh. V následujících letech byly postupně objevovány další systémy 

jako Kell, Duffy, Kidd, Lutheran a jiné. (Nedvěd, J., 2009)  

,,The advent of therapy for the HDFN began in 1945 with the description by 

Wallerstein of the technique of neonatal exchange transfusion. Later Bevis 

(1956) and then Liley (1961) proposed the use of amniotic fluid bilirubin 

assessment as an indirect measure of the degree of fetal hemolysis. Sir 

William Liley´s  (1963) major contribution to the story of rhesus disease 

was the introduction of the intraperitoneal fetal transfusion…“ (Creasy K. 

R., Resnik R., 2004) 
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2 Obecná imunologie  

Imunohematologické metody jsou zaloţeny na principu reakce antigenních 

determinant s vazebným místem protilátky neboli reakci antigenu s protilátkou.  

2.1 Antigen 

Antigeny bývají  makromolekulární látky ve většině případů bílkovinné nebo 

glykoproteinové povahy, které se nacházejí na povrchu buněk. V našem případě              

na erytrocytech, kde jsou ukotveny do buněčné membrány a po navázání protilátky        

na svůj povrch, jsou schopné vyvolat specifickou humorální imunitní reakci. 

(Imunochemické metody, 2004) 

2.2 Protilátka 

Protilátky jsou glykoproteinové povahy. Diferencují se z B-lymfocytů, které jsou 

produkovány jako klon z plazmatických buněk. Protilátky se nacházejí v krevní plazmě, 

které jinak nazýváme jako imunoglobuliny. Řadíme je podle jednotlivých tříd                

na imunoglobuliny IgG, IgM, IgA, IgE a IgD. Imunoglobuliny mají tvar ,,Y“  a  skládají 

se z konstantní a variabilní části. Variabilní rozvětvaná část (Fab) slouţí k navázání        

na antigen a obsahuje dva L (light) řetězce  nebo . Jako Fc fragment se nazývá druhá 

konstantní část imunoglobulinu, který se skládá ze dvou H (heavy) řetězců 

(které jsou propojeny disulfidickým můstekem. (Viz. Obr. č. 1)  

Při  imunohematologickém konfliktu se z plazmatických buněk diferencují 

protilátky namířené proti specifickým antigenům (T-nezávislé antigeny).  Tyto antigeny 

stimulují přímo B-lymfocyty, zatímco většina antigenů pracuje tak, ţe musí nejprve dojít 

ke kooperaci B-lymfocytů s pomocnými T-lymfocyty, a následně se rozvíjí dvoufázová 

reakce. V první fázi reakce vznikají IgM protilátky. V druhé fázi dochází ke spolupráci 

s T-lymfocyty, kde se na reakci spolupodílejí i IgG, IgA, ale i IgE protilátky schopné 

pamatování v případě následujícího styku s antigenem. (Hořejší V., Bartůňková J., 2009) 
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Obrázek č. 1: Struktura protilátky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf, 30. 3. 2010 

2.2.1  Přirozené protilátky IgM 

V imunohematologii nazýváme přirozenými protilátkami ty, které jsou přítomné     

v  krevním séru většiny lidí. Přirozenými protilátkami jsou protilátky z AB0 systému 

(anti-A, anti-B, anti-AB, anti-A1), ale také např. anti-H, -Ii, -M,-N,-Le,-P,-Lu. Přirozené 

protilátky reagují při niţších teplotách a patří do imunoglobulinové třídy IgM. Někdy 

vznikají také procesem imunizace, coţ bývá právě při vzniku AB0 inkompatibility. 

2.2.2 Imunní protilátky IgG 

 V těhotenství se uplatňují  monomerické tepelné protilátky z třídy IgG. Podle 

funkce, antigenní síly a počtu zastoupení v plazmě lze IgG protilátku rozdělit                  

do podskupin IgG1-4, které jsou schopné prostupu přes placentární bariéru a destruovat 

fetální erytrocyty s následným rozvojem HON. O těchto protilátkách hovoříme jako         

o imunních. Mezi tyto imunní protilátky řadíme např. anti-RhD, anti-K, anti-Kidd, anti-

Duffy. Je to způsobeno tím, ţe plod zdědilo erytrocytární antigeny od otce. Matka tyto 

antigeny povaţuje za cizí a její organismus začne produkovat protilátky. Při vyšetření 

IgG protilátek se vyuţívá nepřímá aglutinace. (Viz oddíl metody)  

http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf
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3 Krevně skupinové systémy 

„Krevně skupinové systémy lze charakterizovat jako soubor fenotypů, který 

je definovaný lidskými protilátkami se známou biochemickou podstatou, 

chromozomální lokalizací s identifikovaným a sekvenovaným genem.…“ 

(Písačka M., 2009) 

3.1 AB0 systém 

 Krevně skupinový AB0, neboli ABH systém, a k němu náleţící čtyři krevní 

skupiny A, B, AB a 0 patří společně mezi nejstarší a nejvýznamnější systémy v transfuzi. 

Kvůli jeho velké významnosti jej označujeme také systémem hlavním. Podle vzájemně 

přítomné nebo chybějící kombinaci aglutinogenů A či B na erytrocytech, nebo aglutininů 

v séru vyšetřované krve anti-A a anti-B, se určuje krevní skupina jedince. Není proto 

slučitelné se ţivotem, aby se vyskytoval aglutinin a aglutinogen stejného typu  současně 

v krvi vyšetřovaného. Od tohoto poznatku se odvozují krevní skupiny. Krevní skupina A 

má na povrchu erytrocytu aglutinogeny typu A a v séru má přítomné aglutininy anti- B 

neboli Tento poznatek se uplatňuje také opačně při skupině B, která má na povrchu 

erytrocytu aglutinogeny pro B a v séru jsou přítomné aglutininy anti-A neboli U krevní 

skupiny 0 nejsou přítomny aglutinogeny A ani B, ale v séru této skupiny se nalézají 

aglutininy  i Jestliţe nacházíme na povrchu erytrocytu aglutinogeny typu A i B          

a v krevním séru aglutininy  i chybí, vyplývá z tohoto poznatku, ţe se jedná               

o skupinu AB. Díky poznání vzájemného vztahu mezi skupinami se jiţ nevědomě 

nepodávají inkompatibilní krve při transfuzi, ale s tímto stavem se nepřestáváme setkávat 

u fetomaternální inkompatibility. (Hrubiško, M., et al., 1983) 

Podle přítomnosti antigenů v AB0 systému lze rozpoznat četnost určitého etnika 

v dané populaci. V České republice je nejčetněji zastoupena krevní skupina A, následující 

je krevní skupina 0, dále skupina B. Nejméně zastoupená je AB. Antigeny v AB0 

systému lze detekovat jiţ v raném stádiu vývoje embrya, ale při narození je nemá 

novorozenec dostatečně vyvinuté oproti dospělému. (Eckstein R., 1994.)  
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3.1.1 Biochemie systému  

Skupinové antigeny na povrchu erytrocytů AB0 systému jsou oligosacharidové 

povahy.  A a B antigeny jsou tvořeny prekurzorovým antigenem H, z kterého se následně 

odvozují jednotlivé krevní skupiny. Identické sloţení cukrů se označuje jako 

prekurzorová substance, která se však odlišuje ve vazebném místě. Pro krevní skupinu A 

je předposledním cukrem N-acetyl-D-glukosaminem a pro skupinu B je na posledním 

místě D-galaktósa. 

3.1.2 Dědičnost systému 

Jiţ zmiňovaný Bernstein v roce 1924 jako první objevil dědičnost krevních 

antigenů na podkladě rodinných studií v AB0 systému. 

Znaky A a B vykazují dominanci nad recesivním znakem 0 (H). Dědičnost krevně 

skupinového systému AB0 podmiňuje gen na 9. chromozomu dlouhého raménka q34 (A, 

B, 0). Konkrétní formou genu jsou alely, které mezi sebou v AB0 systému vykazují 

kodominanci, která se projevuje ve fenotypu heterozygota, kdy jsou obě alely rovnocenně 

a paralelně vyjádřeny. Důkazem kodominance je existence krevní skupiny AB. (Eckstein 

R., 1994.)  

Tabulka č. 1: Přehled moţných alelických kombinací v AB0 systému 

genotyp alela Fenotyp antigen krevní skupina 

AA homozygot A A A 

A0 heterozygot A A A 

BB homozygot B B B 

B0 heterozygot B B B 

00 homozygot 0 0 0 

AB heterozygot AB A, B AB 

Zdroj: (Eckstein R., 1994) 

  Pro prekurzoror H se geny nacházejí na 19. chromozomu se dvěma alelami, 

funkční H a němou h. Skupinové aglutinogeny v AB0 systému se nevytvářejí přímo 

působením genů, ale geny kontrolujícími produkci enzymů, zejména transferáz. Jsou-li 

v genech pro AB0 na chromozomu 9 alelické formy pro A či B, je struktura antigenu H 

prostřednictvím A anebo B-transferáz transformována na antigeny A nebo B. U němé 

alely 0 se transferáza nekóduje, a proto antigen H se nezmění. Dále se prokázalo, ţe geny 

na 19. chromozomu mají spojitost s geny Se a se. (Eckstein R., 1994)  
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3.1.3 Varianty systému AB0 

Podskupiny jsou vzájemně příbuzné, ale odlišují se svojí strukturou a antigenní 

silou. (Eckstein R., 1994.) Velký počet podskupin je znám u krevní skupiny A a B. 

Podskupiny krevní skupiny A 

 Mezi nejznámější podskupiny patří A1, které se nalézají přibliţně u 80 % a A2 má 

20 % zastoupení u lidí s krevní skupinou A. K velmi vzácným podskupinám dále náleţí 

A3, Am, Ax, Aend, Aint a Ael, ale ty jsou A antigenem velmi slabě exprimované. 

Rozdíly mezi A1 a A2 jsou nejen kvalitativní, ale i kvantitativní. Prekurzorové substance 

H jsou přítomné u kaţdého jedince. A a B alely transformují H substanci na A a B 

antigeny. A1  má více erytrocytárních antigenů přibliţně o počtu 850 000. A2  má oproti 

A1 pouze 250 000 erytrocytárních antigenů na membráně. Dalším rozdílem je přítomnost 

aglutininu v séru. U A1 jsou přítomné anti-B. U A2 jsou protilátky také anti-B, ale i anti-

A1. (Procházka, M., et al., 2001); (Engelfriet C.P.; Melunbroek A.J. et al., 2003) 

Podskupiny krevní skupiny B 

U krevní skupiny B se také velmi vzácně nacházejí podskupiny, jako jsou B3, Bx, 

Mm, Bel. 

Podskupiny krevní skupiny AB, 0 

U jedinců se skupinou AB jsou také podskupiny A1B a A2B. Rozdíl mezi nimi je 

obdobný jako u A1 a A2. Lidé se skupinou 0 mají na povrchu erytrocytu velký počet H 

substancí, protoţe H antigen se u této skupiny netransformuje na A či B aglutinogen. 

(Procházka, M., et al., 2001); (Engelfriet C.P.; Melunbroek A.J. et al., 2003)  
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3.2 Ostatní skupinové systémy  

Mezi klinicky významné erytrocytární systémy, které se podílejí na tvorbě 

protilátek způsobující inkompatibilitu HON, stojí za zmínění Rh, Kell, Duffy a Kidd 

systém. 

3.2.1 Rh systém 

Jiţ v části historie se zmiňuji o objevu Landsteinera a Wienera, kteří v roce 1940 

uskutečnili pokusy s králičími protilátkami a erytrocyty opice Maccaca Rhesus. 

(Engelfriet, C.P.; Melunbroek, A. J. et al., 2003) V následujících letech se ukázalo, ţe D 

antigen má největší imunogenicitu s častou tvorbou tepelných protilátek (37°C) IgG. 

(Písačka M., 2009) Do Rh systému dále patří velice významné antigeny C, c, E, e. 

(Engelfriet C. P.; Melunbroek A. J. et al., 2003) V literatuře se uvádí, ţe po podání první 

transfuze Rh pozitivní krve lidem s Rh negativní dochází k imunizaci. 

 ,,…The antibody that was isolated from these was used to test human blood 

samples from whites, and agglutination was noted in 85% of individuals…“. 

(Creasy K. R., Resnik R., 2004)  

Detekce RhD je obtíţnější u 1-2 % Rh D, kvůli moţnosti abnormální exprese 

proteinu RhD s variantními a zesláblými antigeny. (Písačka M., 2009) Antigeny Rh jsou 

zjistitelné jiţ v časném embryonálním vývoji, kdy je moţné je nalézt ve třech u sebe 

leţících lokusech na 1. chromozomu krátkého raménka. Na prvním lokusu nacházíme 

geny pro C a c, na druhém pro D a d a poslední třetí lokus je zastoupen geny pro E a e. 

Podle kombinace haplotypu byly zavedeny 2 způsoby klasifikace. Anglická 

nomenklatura pouţívá kombinaci genů C, D, E a americká nomenklatura má zavedené 

plně jiné označení. Pro příklad v anglické klasifikaci je CDe a v americké R1. (Engelfriet 

C. P.; Melunbroek A. J. et al., 2003); (Eckstein R., 1994); (Zwinger  A., et. al., 2004) 

V Rh systému nepodléhají antigeny stejné síle a významnosti. Nejvýznamnějším je 

RhD antigen. Případnou inkompatibilitu a tvorbu protilátek vyvolají také ostatní antigeny 

z Rh systému, které se vzájemně liší v jednotlivých aminokyselinách, a proto jejich 

schopnost imunizace je o jeden a více řádů niţší. V důsledku odlišnosti antigenní síly 

existují další varianty antigenů. Detekce D antigenu je ztíţena díky slabší variantě D
u
, 

která nemusí reagovat s erytrocyty, a proto se musí u všech negativních jedinců 
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překontrolovat anti-D a  anti-D
u
 sérem. (Písačka M., 2009). Současně se vyskytujícím 

s anti-RhD protilátkou můţe být i anti-C, které se také podílí na rozvoji HON nebo 

potransfuzní reakce. (Engelfriet C. P.; Melunbroek A. J. et al., 2003) 

3.2.2 Kell systém 

Kell systém dostal své pojmenování podle pacienta Kellehera, na kterém Coombs 

popsal v roce 1946 přítomnost klinicky významných protilátek. Základ systému vytvářejí 

3 geny na 7. chromozomu dlouhého raménka q. Nejdůleţitějšími erytrocytárními 

antigeny jsou K (Kell) a k (Cellano), dále  Kp
a
, Kp

b
, Js

a 
a Js

b
.  

Velké zastoupení v populaci má protilátka anti-K, která je silným imunogenem      

ve třídě IgG. Podílí se na vzniku HON nebo potransfuzní reakci. Další protilátky proti 

antigenům k, Kp
a
, Kp

b
, Js

a 
a Js

b
 nejsou časté a způsobují problémy při hledání dárců, 

kvůli malému zastoupení v populaci.  (Engelfriet C. P.; Melunbroek A. J. et al., 2003) 

3.2.3 Duffy systém  

V roce 1950 objevil Duffy systém Cutbush. (Engelfriet C. P.; Melunbroek A. J. et 

al., 2003) Název je odvozen od polytransfundovaného pacienta Duffyho, který trpěl 

hemofílií. (Písačka M., 2009) Systém Duffy má alely zastoupené na 1. chromozomu. 

Alelické formy Fy
a
, Fy

b
, Fy

x
 a Fy

-
 se mohou vzájemně zastupovat na lokusu, kde platí 

mezi alelami vzájemná kodominance. Anti-Fy protilátky jsou třídy IgG, kde anti- Fy
a
 je 

klinicky významná pro rozvoj HON nebo potransfuzní reakce. (Engelfriet C. P.; 

Melunbroek A. J. et al., 2003) 

3.2.4 Kidd systém  

Allen popsal v roce 1951 krevně skupinový systém Kidd. Lokalizace systému se 

nachází na 18. chromozomu, kde jsou geny pro Jk
a
, Jk

b
 a Jk. Kidd antigeny se nacházejí 

jiţ v časné embryogenezi a po porodu jsou dobře detekovatelné (Engelfriet C. P.; 

Melunbroek A. J. et al., 2003) Středoevropská populace je převáţně nosiči alel Jk
a
 a Jk

b
. 

Jako protilátky z předešlých systémů, jsou Kidd protilátky třídy IgG, ale mohou být           

i IgM.  

,,…Detekci těchto protilátek, zejména u polytransfundovaných  osob, je 

třeba věnovat velkou pozornost a případně dle možností volit pro rizikové 

příjemce antigen-negativní přípravky.…“(Písačka M., 2009) 
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4 Morbus hemolyticus neonatorum (hemolytické 

onemocnění novorozence) 

Hemolytické onemocnění novorozence patří stále k závaţné příčině intrauterinní 

fetální i neonatální morbidity, popřípadě mortality. (Calda P., Čepnický P., 2009) HON 

vzniká v souvislosti s těhotenstvím při inkompatibilitě antigenů matky a plodu. 

Provokujícím mechanismem je přestup erytrocytů plodu do oběhu matky-fetomaternální 

krvácení, coţ pak vede ke stimulaci imunitního systému matky a tvorbě specifických 

protilátek třídy IgG, které pronikají placentou  do oběhu  plodu, kde mohou způsobit 

zkrácené přeţívání krvinek (hemolyzu). Tíţe postiţení plodu kolísá od pouhých 

laboratorních známek aloimunizace aţ po těţké klinické stavy, které mohou končit smrtí 

novorozence nebo plodu. (Písačka M., 1999) 

Tabulka č. 2: Imunogenní antigeny způsobující HON 

 

Antigen Systém Imunogenost [ %] HON 

D Rh 70 ano 

K Kell 10 ano 

c Rh 4 ano 

E Rh 3,3 ano 

k Kell 1,5 ano 

e Rh 1,1 ano 

Fy
a
 Duffy 0,5 ano 

C Rh 0,2 ano 

Jk
a
 Kidd 0,1 ano 

S MNSs 0,08 vzácně 

s MNSs 0,06 vzácně 

Jk
b
 Kidd 0,03 ano 

 

Zdroj: http://www.onkologickecentrum.cz/downloads/noviny/noviny-03-2007.pdf 
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4.1 Inkompatibilita 

Nejčastější příčinou HON je inkompatibilita, při které dochází k aloimunizaci          

v důsledku fetomaternálního krvácení, které pak můţe vést k závaţným klinickým 

projevům jako je anémie, ţloutenka nebo hydrops. (Votisková J, Písačka M.,       

Kořínková P., 1999) Stále se jedná o závaţný mezioborový problém, kdy došlo                

k erytrocytární aloimunizaci v průběhu gravidity, nebo jako následek potransfuzní reakce. 

HON vzniká na podkladě reakce mateřských přenesených antierytrocytárních protilátek 

s erytrocyty plodu. (Holusková I., et. al., 2009) 

4.1.1 AB0 inkompatibilita 

V systému AB0 se vyskytují přirozené kompletní protilátky (aglutininy) anti-A a 

anti-B, které patří do skupiny imunoglobuliny třídy IgM a neprochází placentou.           

Asi u 10% ţen, nejčastěji krevní skupiny 0, mohou být vytvořeny jiţ před těhotenstvím 

nepravidelné inkompletní protilátky třídy IgG prostupující placentou. Popisovány jsou 

také protilátky typu IgA, které jsou přítomny nejen v séru, ale i ve slinách, slzách a jiných 

tekutinách. K imunizaci v systému AB0 a tvorbě imunních inkompletních protilátek 

dochází za přirozených okolností u ţen v graviditě, stačí k tomu i minimální mnoţství 

fetálních erytrocytů. Nejčastěji bývá inkompatibilita 0/A1 a 0/B, v případě ostatních 

kombinací je vzácná.  

Matky, které mají krevní skupinu 0, mohou vytvářet protilátky proti antigenům A1 

nebo B. Krevní skupina A1 vykazuje velkou antigenicitu. Část fetálních erytrocytů plodu 

krevní skupiny A1 pronikne do mateřského oběhu a evokuje tvorbu anti-A1 mateřských 

protilátek typu IgG. Tento princip senzibilizace je obdobný inkompatibilitám v Rh 

systému. 

AB0 inkompatibilita nastává nejčastěji u matky se skupinou 0 a dítěte s krevní 

skupinou A1 neţ B. Vzácnější kombinace s krevní skupinou matky A a skupinou dítěte 

jsou B; A / AB; B / A;  B / A1B. Inkompatibilita 0 / A2; B / A2; B / A2B není doposud 

známá. Na konci těhotenství má matka zvýšený titr protilátek anti-A, nebo anti-B.  

Transplacentárně prošlé protilátky patří do skupiny IgG, které mají schopnost lyzovat  a 

zkracovat tak ţivotnost erytrocytů plodu. K této imunizaci dochází během a na konci 

těhotenství, kdy se nejvíce manifestují protilátky. Hemolýza jako následek této 
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inkompatibility je většinou niţšího stupně a jen zřídka vede ke klinicky závaţné anémii 

plodu. Plod je většinou schopen tuto hemolýzu kompenzovat bez nutnosti rozvoje 

extramedulární hemopoezy. Zcela výjimečně se můţe vyskytnou těţká 

hyperbilirubinémie a anémie, proto většinou k léčbě postačí fototerapie novorozence. 

Výměnná transfuze je indikována vzácně. (Čech E., et. al. 1999) AB0 inkompatibilita 

působí jako přirozený ochranný faktor před vznikem Rh inkompatibility, ale v opačném 

případě, je-li při prvním těhotenství ţena imunizována antigeny RhD, nehraje AB0 

inkompatibilita v následujícím těhotenství pro dítě ţádnou ochranou roli. (Eckstein R., 

1994); (Procházka, M., et al., 2001) 

4.1.2 Rh inkompatibilita 

K častým příčinám aloimunizace patří inkompatibilita z Rh systému.                     

Rh inkompatibilita je v prvním těhotenství vzácná, ale po opakovaném kontaktu 

imunních mateřských protilátek s erytrocyty plodu se rozvíjí rychlá imunologická 

odpověď s tvorbou IgG protilátek. Rh protilátky ţena vytváří nejčastěji v posledních 

třech měsících v důsledku fetomaternálního krvácení. (Zwinger, A el al, 2004) Česká 

republika se řídí od roku 1989 Metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví              

o Ochraně proti RhD aloimunizaci (Čech E., et. al., 1999) 
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4.2 Formy HON 

Podle mnoţství proniklých antierytrocytárních protilátek do oběhu plodu se odvíjí 

závaţnost reakce. Poškození plodu probíhá v několika formách jako anemia neonatorum, 

icterus  neonatorum a hydrops fetus universalis. (Zwinger, A el al, 2004); (Kundera M., 

et. al. 2004) 

4.2.1 Anemia neonatorum  

Důsledkem hemolytického onemocnění novorozence vzniká také anémie, kdy 

novorozenecké erytrocyty předčasně podléhají hemolýze z přítomnosti maternálních 

protilátek. Při této anémii se hemopoéza novorozence snaţí o kompenzaci, která se 

projevuje  vyplavováním erytroblastů do oběhu dítěte. Novorozenecká anémie se 

projevuje bledostí, špatnou saturací tkáně kyslíkem popřípadě hepatosplenomegálií. 

Laboratorními testy lze prokázat zvýšenou hladinu ţeleza (Dortová E., 2008) a následně 

sníţené parametry  krevního obrazu jako RBC, HCT, Hb, MCV, MCH. (Petrtýlová K., 

2003) 

4.2.2 Icterus neonatorum  neboli novorozenecká ţloutenka 

Ikterus vzniká v důsledku hyperbiliribinémie (nad 85mol/l), která se následně  

rozvinula z hemolýzy erytrocytů. Při hemolýze se vyplaví velké mnoţství 

nekonjugovaného bilirubinu. Bilirubin je degradačním produktem hemoglobinu. 

Eliminace je prováděna před narozením v mateřských játrech, kdy volný bilirubin 

přechází přes placentární bariéru z plodu do organismu matky. Aby byl bilirubin 

rozpustný, musí se konjugovat na albumin, nebo na kyselinu glukoronovou a následně 

pomocí enzymu bilirubinglukoronidázy v hepatocytu je přeměněn na konjugovaný 

bilirubin. Bilirubin je vylučován do ţluče a dále do tlustého střeva, kde je pomocí bakterií 

rozloţen na urobilinogen a sterkobilinogen. Dále se rozkládají na urobilin a sterkobilin, 

které dávají charakteristické zbarvení moče a stolice. (Mocková A., 2008) 
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Klinické projevy 

 Jestliţe hladina bilirubinu překročí hranici 350 mol/l hrozí nevratné poškození 

centrální nervové soustavy zejména bazálních ganglií (kernikterus neboli jádrová 

ţloutenka). U těchto novorozenců působením vysokých hladin bilirubinu, můţe postupem 

času dojít k motorické a mentální retardaci. Výjimkou nejsou ani jiné encefalopatie, jako 

poruchy sluchu. Mezi klinické projevy ţloutenky patří naţloutlé skléry, charakteristicky 

zbarvená kůţe, sliznice a hepatosplenomegálie. (Mocková A., 2008 ); (Straňák Z., 2007) 

Transkutánní ikterometrie 

Screeningovou metodou vhodnou pro posouzení rozvoje ikteru je přímé stanovení 

hladiny bilirubinu v séru pomocí transkutánní ikterometrie. Stanovení hodnoty bilirubinu 

je zaloţeno na metodě kolometrie, kdy se na více spektrálních vlnách posuzuje rychlost 

průchodu světelného paprsku kůţí a je moţné odlišit v podkoţí dítěte bilirubin, 

oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin a melanin. (Mocková A., 2008) Transkutánní 

ikterometrie slouţí pouze jako orientační vyšetření, proto je nutné k indikaci fototerapie 

ověřit vţdy hladinu bilirubinu v séru.  (Dort J., Tobrmanová H., 2006)   

Fototerapie a výměnná transfuze jsou popsány v oddílu Léčba HON. 

4.2.3 Hydrops fetus universalis  

Tato nejtěţší forma postiţení vzniká hlavně v důsledku Rh imunizace. Při hydropsu 

plodu se dítě rodí mrtvé je edematózní, prosáklé a macerované. Placenta je prosáklá, 

velká a těţká. Jestliţe se narodí ţivé dítě, umírá jiţ pár hodin po porodu. Na ultrazvuku 

nebo rentgenových snímcích lze pozorovat zvláštní postavení plodu tzv. pozice Budhy, 

kdy plod vypadá, ţe sedí a má předpaţené ruce, je to způsobené prosáklým trupem. 

(Macků F., 1996) 
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4.3 Léčba HON 

4.3.1 Fototerapie 

Postnatálním způsobem léčby je fototerapie s indikačním grafem dle Hodra, kterou 

je vhodné indikovat při hyperbilirubinémii, převyšující hodnotu 310 mol/l do 72 hodin 

po narození novorozence. (Mocková A., 2008) Přispívá ke sníţení hyperbiliubinémie       

u novorozenců, kdy pomocí světla dojde k fotodegradaci bilirubinu na netoxické 

produkty, které nevyţadují konjugaci v játrech. Nejpouţívanějším světlem je modré UV 

světlo při vlnové délce 450 - 460 nm. Dále se uţívá zelené světlo (vlnová délka 525nm), 

které je příjemnější pro personál. Při ozařování UV světlem dochází ke změně 

v prostorové orientaci na rozpustný bilirubin ve vodě, který je novorozenec schopen 

vyloučit močí.  Při fototerapii musí být dodrţené zásady jako je ochrana očí, dostatečná 

normotermie, hydratace a sledování ţivotních funkcí novorozence. (Dort J., Tobrmanová 

H., 2006)   

 

 

Obrázek č. 2: Fototerapie novorozence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.maminka.cz/clanek/deti-a-materstvi/musi-pod-lampu 

 

http://www.maminka.cz/clanek/deti-a-materstvi/musi-pod-lampu
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4.3.2 Intrauterinní transfuze (IUT) 

Intrauterinní transfuze je obvykle připravována zvláštním způsobem. Erytrocytární 

přípravky pouţívané pro intrauterinní transfuzi jsou indikované pro korekci fetální 

anémie, nejčastěji způsobené aloimunizací v jiných krevních systémech neţ-li AB0. 

Intrauterinní transfuze je pro plod velice rizikový způsob prenatální terapie její podání se 

doporučuje aţ po 24 týdnu gravidity, k aplikaci se pouţívají ozářené (do 24 hodin) a 

deleukotizované erytrocyty 0 RhD negativní, co nejčerstvější, maximálně 5 dní               

po odběru, s vysokým obsahem HCT okolo 75%. Testy kompatibility jsou prováděny 

se sérem matky. Cílem IUT je především prevence nebo léčba fetálního hydropsu        

před porodem (v praxi aplikované nejdříve po 24. týdnu gravidity, max do 36 týdne 

těhotenství) 

4.3.3 Výměnná transfuze  

Výměnná transfuze má své uplatnění při léčbě těţkých stavů HON nebo stále 

vzrůstajících hodnotách bilirubinu. Výměnná transfúze patří k postnatálně invazivním 

metodám, při které se eliminuje hladina bilirubinu a také se postupně odstraňují 

senzibilizované erytrocyty a přenesené mateřské protilátky v plazmě. Zásadní podmínkou 

je kompatibilní ozářená, deleukotizovaná krev pro novorozence, která nesmí být starší 5 

dnů HCT 50 - 60 %. Provádí se převáţně v Perinatologických centrech, kdy je předem 

potřeba objednat přípravek. Před léčbou se nemá u dítěte seřezávat pupeční pahýl. (Dort 

J., Tobrmanová H., 2006); (Mocková A., 2008) Riziko exsanguinace spočívá zejména 

v proniknutí vzduchové embolie, vazospazmem, infekce nebo náhlého umrtí. (Straňák Z., 

2007) 
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5 Vyšetření HON 

5.1 Vyšetření u gravidních ţen 

Vstupní vyšetření by měla ţena podstoupit od 10. do 16. týdne, které  v sobě 

zahrnuje vyšetření AB0 systému, stanovení D antigenu a screening nepravidelných 

protilátek. Při opakovaném těhotenství postačí kontrolní vyšetření aglutinogenů, jsou-li 

k dispozici záznamy z předchozího těhotenství.  

Antigen D se vyšetřuje u všech ţen na začátku těhotenství. Vyšetření RhD antigenu 

je důleţité zejména u skupiny ţen s D-negativitou, které vyţadují profylaxi anti-D.         

U některých ţen se můţe nacházet slabá varianta D
w
.  

Screening protilátek je součástí základního transfuzního vyšetření. Provádí se 

společně s AB0 a určení D-antigenu při vstupním vyšetření a u D- negativních se opakuje 

ve 28. týdnu těhotenství. Je vhodné provést odběry před zahájením léčby anti-D IgG. 

Screeningové stanovení má smysl nejen u D-negativních ţen, ale také u D-pozitivních, 

protoţe se mohou uplatňovat jiné protilátky neţ protilátky anti-D. U D- pozitivních ţen 

se ale vyšetření v prvním trimestru neuplatňuje. Klinicky významné nepravidelné 

protilátky lze prokázat přibliţně u 1 % těhotenství. Díky prováděnému screeningu 

můţeme detekovat nepravidelné protilátky, které mohou ohroţovat plod, či novorozence. 

Identifikace protilátek se provádí vţdy při prokázané pozitivitě ve screeningovém 

vyšetření, kdy se určí typ protilátky a klinická významnost pro HON.  

 Stanovení titru specifických nepravidelných protilátek u těhotných slouţí k určení 

rizika HON a také k monitorování průběhu léčby. V případě, ţe se HON neobjevilo 

v předchozím těhotenství, není titrování uţitečné a je vhodné určit genotyp dítěte.           

Za klinicky významný titr se povaţuje u nepravidelných protilátek anti-D, -C, -E           

ve zkumavkové metodě vyšší jak titr 32 v NAT, nebo v případě diagnostických karet se 

sloupcovou aglutinací v LISS-NAT vyšší jak titr 128. (Doporučení Společnosti             

pro transfuzní lékařství ČSL JEP, 2010) Pro posouzení fetálního krvácení  se vyuţívá 

testu eluce, který je zaloţen na odolnější schopnosti fetálního hemoglobinu (HbF)  

v alkalickém prostředí, vůči hemoglobinu dospělých (HbA). Při mikroskopickém 

hodnocení krevního nátěru matky zůstávají po působení příslušných činidel pouze fetální 
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erytrocyty. Díky této technice lze vypočítat tíţi postiţení HON a stanovit tak vhodnou 

profylaxi anti-D IgG. (Písačka M., 1999) 

5.2 Vyšetření plodu 

Při vyšetření plodu se uţívá fetální krev získaná kordocentézou. Vyšetření AB0       

u plodu není jednoznačné. Stanovení RhD antigenu umoţňuje průkaz fetomaternální 

inkompatibility, protoţe koresponduje s klinicky významnou protilátkou. Vyšetření PAT 

je u plodu sporné, identifikace a eluční test nepřináší informaci pro určení diagnózy nebo 

monitorování HON. Při stanovení genotypu pomocí RT-PCR se uplatňuje RhD, c, E dále 

pak u Kell, Duffy a Kidd systémy. Nejvýznamnější stanovení genu v Rh systému je RHD 

popřípadě RHCE, které se provádí z mateřské plazmy okolo 16. týdne gravidity.             

U dalších specifických systémů je stanovení genotypu pro HON sporné. (Doporučení 

Společnosti pro transfuzní lékařství ČSL JEP, 2010) 

5.3 Vyšetření novorozence 

Vyšetření AB0 a RhD se u novorozenců provádí z pupečníkové krve dětem, které 

se narodily RhD negativním matkám nebo při podezření na HON. Podle Doporučení 

Společnosti transfuzního lékařství se vyšetření D
w
, popřípadě variantní antigeny D 

nedoporučují, protoţe není dokázané, ţe by antigeny D
IV

 na erytrocytech novorozence 

senzibilizovaly matku. Navíc pozitivita PAT způsobuje, ţe nelze s přesností dovyšetřit 

D
w
. Proto je vhodné provést konzultaci s laboratoří o vhodné profylaxi anti-D v případě 

vyšetření pozitivní slabé varianty D. Screening protilátek se provádí u novorozence. 

Jestliţe vyjde PAT negativní, tak nemusí být vyloučena moţnost HON, zvláště               

při inkompatibilitě v AB0 dochází ke slabší vazbě protilátek neţ u protilátek z jiných 

skupinových systémů. V případě pozitivity PAT je vhodné provést eluční test, který určí 

u novorozence specifitu přítomné protilátky. Eluční test není nutný, jestliţe se v průběhu 

těhotenství u matky jiţ identifikovaly protilátky. Základním vyšetřením pro HON z AB0 

je LISS-NAT, vyšetření imunních protilátek anti-A1 a anti-B  třídy IgG.  (Doporučení 

Společnosti pro transfuzní lékařství ČSL JEP, 2010) 
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5.4 Metody vyšetření HON 

5.4.1 Vyšetření krevní skupiny v AB0 RhD systému 

z pupečníkové a periferní krve  

Vzorek testované krve se nechá reagovat s komerčně vyráběnými monoklonálními 

diagnostickými séry, kde jsou přítomné protilátky anti-A a anti-B s neznámým antigenem 

obsaţeným v předem připraveném náplavu erytrocytů, které lze dobře makroskopicky 

vyhodnotit. Přítomností nebo nepřítomností aglutinační reakce je pak jednoznačně 

určeno, o jakou krevní skupinu se jedná.  

5.4.2 PAT 

Přímý antiglobulinový test tzv. přímý Coombsův test slouţí k detekci senzibilizace 

vyšetřovaných erytrocytů novorozence (navázání mateřských antierytrocytárních 

protilátek na antigeny červených krvinek novorozence). Při vyšetření se přidává pouze 

k vyšetřovaným erytrocytům AGH sérum, protoţe jsou erytrocyty protilátkami 

senzibilizované. Pozitivita testu naznačuje přítomnost protilátek a jiţ proběhlou 

senzibilizaci erytrocytů. Hodnocení výsledků se provádí podle kříţové stupnice                

1 + aţ 4 +. (Engelfriet C. P.; Melunbroek A. J. et al., 2003); (Příbalový leták DG Gel 

Neonatal, Grifols) 

5.4.3 DG Gel Neonatal - stanovení AB0, RhD a PAT 

U novorozenců se vyšetření provádí pomocí komerčně vyráběných karet DG  Gel 

Neonatal, které jsou zaloţené na gelové technice sloupcové aglutinace. Karta obsahuje 

mikrozkumavky naplněné gelem , jeţ obsahují polymerizované mikročástice dextranu a 

slouţí jako filtr. Krevní skupiny stanovujeme tak, ţe neznámé aglutinogeny                     

na vyšetřovaných erytrocytech vyšetřujeme pomocí známých antisér anti-A, B a AB. U 

novorozenců nejsou tyto antigeny (aglutinogeny) plně vyvinuty a je tedy moţné 

pozorovat slabší reakce neţ u dospělých jedinců. Zároveň se protilátky odpovídající 

antigenu či antigenům nepřítomným na červených krvinkách novorozenců neobjevují 

v jejich séru dříve neţ za 4 aţ 6 měsíců po narození. Z tohoto důvodu není stanovení 

pravidelných aglutininů skupinového systému AB0 u novorozenců moţné. Vyšetřované 

erytrocyty novorozence nejdříve propereme solným roztokem. 
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Antigen D se vyšetřuje známými antiséry anti-D s vyšetřovanými erytrocyty. 

Mikrozkumavka označená AGH obsahuje lidský antiglobulin, který umoţňuje aglutinaci 

erytrocytů senzibilizovaných ,,in vitro“ nebo ,,in vivo“ protilátkami nebo komplementem.  

Karta obsahuje také mikrozkumavku bez protilátek označenou Ctl, která slouţí     

pro kontrolu a musí být vţdy negativní, jinak by se test povaţoval za neplatný.                

Po napipetování 50l 1% suspenze vyšetřovaných erytrocytů s diluentem DG gel Sol      

do jednotlivých mikrozkumavek a po proběhlé centrifugaci se erytrocyty po kontaktu 

s protilátkami zachytí v různé výšce nebo na povrchu gelu, která znamená aglutinaci 

erytrocytů, a tedy i pozitivní reakci. Negativní výsledek se projeví prouţkem erytrocytů 

usazených na dně mikrozkumavky. Interpretace výsledků je znázorněna v tabulce č. 3 a   

č. 4. 

Tabulka č. 3: Hodnocení výsledků vyšetření antigenů AB0 systému 

 

Antigeny skupinového systému AB0 Krevní 

skupina mikrozkumavka 

A 

mikrozkumavka 

B 

mikrozkumavka  

AB 

mikrozkumavka 

 Ctl. 

0 0 0 0 0 

+ 0 + 0 A 

0 + + 0 B 

+ + + 0 AB 

Vysvětlivky: + pozitivní aglutinace 

                        0 negativní aglutinace 

Zdroj: Příbalový leták DG Gel Neonatal, Grifols 

 

Tabulka č. 4: Hodnocení výsledků vyšetření antigenu RhD 

 

mikrozkumavka 

D 

mikrozkumavka 

D´ 

mikrozkumavka 

Ctl. 

Interpretace  

+ + 0 D pozitivní 

0 0 0 D negativní 

0 

+ 

+ 

0 

0 

0 

Slabé D antigeny nebo 

varianty D antigenu 

 

Zdroj: Příbalový leták DG Gel Neonatal, Grifols 
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5.4.4 Vyšetření imunních anti-A1 a anti-B protilátek 

Hemolytické onemocnění novorozence způsobené AB0 systémem lze prokázat 

vyšetřením séra novorozence s erytrocyty stejné krevní skupiny jako má novorozenec. 

Vyšetřují se tzv. volné protilátky v séru novorozence anti-A1 nebo anti-B povahy IgG, 

které se transplacentárně přenesly od matky.  

Vzorek krve se zcentrifuguje (3000 otáček za minutu po dobu 5 minu), kdy  

následně dojde k oddělení séra od erytrocytů. Připraví se 0,8 % suspenze diagnostických 

krvinek  (Biotest cell) A1 nebo B v ID Diluentu 2 (podle krevní skupiny novorozence). 

Do aglutinační zkumavky se kápnou 2 kapky komerčně vyrobených diagnostických 

krvinek A1 nebo B, následně se erytrocyty properou v nadbytku s fyziologickým 

roztokem (0,9 % NaCl). K sedimentu propraných erytrocytů  se přidá 0,5 ml Diluentu 2 a 

pečlivě se protřepe. Do předem označené jamky na ID kartě se napipetuje 50 l 

připravené suspenze diagnostických krvinek A1 nebo B a přidá se 25l séra nebo plazmy 

vyšetřovaného novorozence. Jako negativní kontrola se uţívají  erytrocyty krevní skupiny 

0. Následně proběhne inkubace při 37°C, centrifugace a makroskopické hodnocení 

výsledku. Viz tabulka č.5. Jako pozitivní se povaţuje aglutinace, je-li reakce s A1 

popřípadě B erytrocyty pozitivní, jsou u novorozence přítomné volné anti-A1 nebo anti-B 

protilátky. Kontrola s erytrocyty krevní skupiny 0 musí být negativní. 

Tabulka č. 5: Odečtení výsledku volných protilátek 

 

Zdroj: MUDr. Petrtýlová K. 

 

 

Negativní:   - Prouţek erytrocytů na spodu gelového sloupce, ţádné viditelné 

aglutináty ve zbytku sloupce. 

 

 

Pozitivní: 

 

+/- Ojedinělé aglutináty  malých rozměrů v dolní polovině gelového 

sloupce. 

1+ Aglutináty malých rozměrů v gelovém sloupci. 

2+ Aglutináty po celé délce gelového sloupce. 

3+ Aglutináty středních rozměrů v horní polovině gelového 

sloupce. 

4+ Prouţek aglutinovaných červených krvinek na vrcholu gelového 

sloupce. 

Dvojí populace  Dvojitý prouţek erytrocytů na spodu a na vrcholu gelového 

sloupce. 
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5.5 Imunohematologické techniky 

5.5.1 Aglutinace na sklíčku a ve zkumavce  

Zpočátku se reakce prováděly na sklíčku nebo v kartách, kde se smísila kapka krve 

a příslušné diagnostické sérum. Tento způsob se nyní vyuţívá pouze jako poslední 

kontrola kompatibility v laboratoři a před samotným podáním transfuze. Následně se        

v laboratořích začaly uţívat tzv. zkumavkové metody, kdy aglutinace probíhá v solném 

prostředí, ale v 80. letech 20. století se vyvinula metoda sloupcové aglutinace, a tak se 

zkumavkové metody staly obsoletními. 

 Při průkazu tzv. přímé aglutinace detekujeme na erytrocytech navázané IgM 

protilátky. U průkazu IgG protilátek hovoříme o tzv. nepřímé aglutinaci, kdy jsou 

erytrocyty protilátkami senzibilizované, ale neaglutinují. Je to dáno vzdáleností mezi 

erytrocyty, které jsou stejně nabité a mají tudíţ vzájemný odpor. Buď se musí sníţit 

iontová síla v médiu, tzv. zeta potenciál, aby došlo k překonání vzdálenost mezi 

erytrocyty a Fab fragmenty IgG byly schopny vzdálenost překlenout, nebo se přidají 

protilátky z antiglobulinového séra, které jsou namířené proti lidskému globulinu G. 

Vytvoří se tak na dvou molekulách IgG můstek a erytrocyty se přiblíţí a aglutinují. 

(Engelfriet C. P.; Melunbroek A. J. et al., 2003) 

Obrázek č. 3: Přemostění vzdálenosti mezi erytrocyty kompletními protilátkami 

IgM 

 

Zdroj:  (Engelfriet C. P.; Melunbroek A. J. et al., 2003) 
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5.5.2 Sloupcová aglutinace 

U sloupcové aglutinace je principem přímá aglutinace, kdy je diagnostická karta 

DG Gel (Grifols) naplněná gelem s definovaným mnoţstvím protilátek na příslušné 

vyšetření. Po proběhlé reakci a centrifugaci se senzibilizované erytrocyty naváţí na gel      

ve sloupci karty. Pozitivita reakce vypovídá o síle, jak senzibilizované erytrocyty migrují 

gelem a zachytávají se v jeho horní části. Při negativní reakci se usadí erytrocyty na dně 

mikrozkumavky.Výhodou sloupcové aglutinace je rychlost, citlivost a i moţná 

automatizace. (Příbalový leták DG Gel Neonatal ,Grifols) 

5.5.3 Metoda pevné fáze na mikrotitračních destičkách 

V 90. letech byly vyvinuty další metody pro imunohematologické testování, které 

vyuţívají techniku tzv. pevné fáze na mikrotitračních destičkách, kdy je daná reagencie 

upevněna na dně mikrotitrační jamky. Pro stanovení screeningu a identifikaci protilátek 

se uţívají firemní systémy Capture R (Imunnocor) a Solid Screen od firmy Biotest. 

Průběh metody má stejné pracovní postupy jako i v případě sloupcové aglutinace.           

K  fixovaným diagnostickým erytrocytům se přidá vyšetřovaný vzorek séra. Po inkubaci 

je potřeba promýt senzibilizované erytrocyty protilátkou IgG a zcentrifugovat. Případná 

pozitivita reakce se projeví tenkou vrstvou IgG protilátek na celém dně mikrotitrační 

jamky. Negativní reakce se projeví červenou středovou tečkou. Výhoda je také 

v automatizaci a rychlosti metody. (Vojtová M., 2009) 
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6 Praktická část 

V roce 2010 bylo na Oddělení krevní banky FN v Motole v rámci 

imunohematologického vyšetření po porodu provedeno celkem 1 609 vyšetření 

pupečníkové krve (stanovení krevní skupiny v AB0 RhD systému a přímý 

antiglobulinový test) u matek RhD negativních nebo s krevní skupinou 0. V případě 

pozitivního výsledku PAT z pupečníkové krve pak bylo prováděno další vyšetření 

z periferní krve novorozence a matky k potvrzení nebo vyloučení HON včetně AB0 

inkompatibility. 

V tomto roce  byla  potvrzena AB0 inkompatibilita u 70 novorozenců (tj. 4,35%    

ze všech vyšetření pupečníkové krve), většinou hned po porodu, zcela ojediněle 2.den    

po porodu u několika novorozenců, kteří byli po porodu převezeni  z jiného 

zdravotnického zařízení na Dětské kardiocentrum  nebo Kliniku dětské chirurgie 

k urgentní operaci.  

 

Graf č. 1: Zastoupení krevních skupin v AB0 RhD ve vztahu k pohlaví novorozence  

 

 

Zdroj: Autor  
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Tabulka č. 6: Zastoupení krevních skupin v AB0 RhD ve vztahu k pohlaví  

             novorozence 

 
  pohlaví   

KS ženské mužské celkem 

A+ 25 14 39 

A- 5 4 9 

B+ 8 10 18 

B- 2 1 3 

AB+ 0 1 1 

celkem 40 30 70 
 

Zdroj: MUDr. Petrtýlová K. 

 

Tabulka č. 7: Výsledky vyšetření PAT novorozenců z pupečníkové a periferní krve 

 

  krev 

výsledek pupečníková  periferní  

negativní 5 13 

slabě pozitivní                      6 3 

1+ 6 17 

2+ 39 33 

3+ 6 4 

4+ anti-E 1 0 

nevyšetřeno 7 0 
 

Zdroj: MUDr. Petrtýlová K. 
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Graf č. 2: Výsledky vyšetření PAT novorozenců z pupečníkové a periferní krve 

 

 

Zdroj: Autor 

Tabulka č. 8:Výsledky vyšetření imunních inkompletních protilátek  anti -A1,  -B 

 

  protilátky 

výsledek anti-A anti-B 

negativní 9 4 

slabě pozitivní 3 0 

1+ 22 6 

2+ 3 6 

3+ 3 1 

4+  0 0 

Zdroj: MUDr. Petrtýlová K. 

Graf č. 3: Výsledky vyšetření imunních inkompletních protilátek anti-A1, anti -B 

 

Zdroj: Autor 
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Tabulka č. 9: Přehled vyšetření krevních skupin v AB0 RhD matek novorozenců 

 

Krevní skupiny Počet matek 

0+ 54 

0- 12 

AB+ 1 

nevyšetřeno 3 

Zdroj: MUDr. Petrtýlová K. 

 

Graf č. 4: Přehled vyšetření krevních skupin v AB0 RhD matek novorozenců 

 

 
 

Zdroj: Autor 

Graf č. 5: Přehled výsledků screeningu nepravidelných protilátek u matek 

 

 

  

Zdroj: Autor 
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Graf č. 6: Přehled indikací k podání transfuze u novorozenců s AB0             

       inkompatibilitou 

 

 

Zdroj: Autor 
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7 ZAJÍMAVÉ IMUNOHEMATOLOGICKÉ 

KAZUISTIKY  V OBDOBÍ ROKU 2010 

7.1 Vybrané případy 

Kazuistika 1 

Novorozenec:     K.E., donošené děvčátko (nar. 3.6. 2010) 

Oddělení:     Neonatologie 

Pouţitá vyšetřovací metodika:  Sloupcová aglutinace 

Vyšetření pupečníkové krve:  

Krevní skupina:     B RhD negativní 

Přímý antiglobulinový test:   pozitivní (3+) 

 

Vyšetření periferní krve: 

Krevní skupina:                                             B RhD negativní 

Přímý antiglobulinový test:   pozitivní (2+) – 2. den po porodu 

Imunní inkompletní protilátky anti-B: pozitivní (2+) 

Screening nepravidelných protilátek: negativní 

 

Laboratorní vyšetření: (KO, bilirubin) u novorozence: 

Den Hb  

[g/dl] 

RBC 

[x10
12

/ l] 

HCT MCV 

 [fl] 

Normoblasty 

[X/100leukocytů] 

Bilirubin 

[mol/l] 

 2. 19,1 5,13 0,558 108,7 1/100 163,2/ 8,2 

 3. 17,2 - - - - 282,6/ 8,6 

 5. 15,6 4,10 0,443  - 479,6 /10,7 

297,4/ 8,2 

  6.  13,9 3,75 0,443  107 - 263,3/ 11,8 

  7. 13,6  3,73 0,398 106,6 - 253,1/ 8,0  

  8.  -  -  -  -  - 226,7/ 8,1 

14.  -  -  -  -  - 192,8/ 9,7 
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Terapie:   fototerapie, 5. den příprava výměnné transfuze - KS 0 Rh negativní 

   testy kompatibility negativní 

   připravená výměnná transfuze nepodána z důvodu poklesu hladin                   

                                    bilirubinu v 18:00 hodin téhoţ dne 

 

Matka:       ţena, 28 let 

Počet předchozích gravidit:    0 

Krevní skupina:     0 RhD negativní 

Screening nepravidelných protilátek:    negativní 
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Kazuistika 2 

Novorozenec:                      D.F., donošený chlapec (nar. 25.5.2009) 

Oddělení:     Neonatologie 

Pouţitá  vyšetřovací metodika:  Sloupcová aglutinace 

Vyšetření pupečníkové krve:  

Krevní skupina:     B RhD pozitivní 

Přímý antiglobulinový test:   pozitivní (3+) 

 

Vyšetření periferní krve: 

Krevní skupina:                                             B RhD pozitivní 

Přímý antiglobulinový test:   pozitivní (3+) – 2. den po porodu 

Imunní inkompletní protilátky anti-B: pozitivní (3+) 

Screening nepravidelných protilátek: negativní 

 

Laboratorní vyšetření: (KO, bilirubin) u novorozence: 

Den Hb  

[g/dl] 

RBC 

[x10
12

/ l] 

HCT MCV 

 [fl] 

Normoblasty 

[X/100leukocytů] 

Bilirubin 

[mol/l] 

 1. 13,9      3,3  0,404 122,5 234/100 215,5 / 9,4 

 2. 21,2      6,8  0,610 89,7 - 315,5 / 12,8 

 3.  19,6      6,12  0,546 89,2 400/100 315,5 / 12.8 

 4. 19,1      6,02  0,551 91,5  - 252,7 / 13,2 

  6. 18,3       5,88   0,534  90,8 -  90,4 / 11,3 

  8. 17,2       5,59   0,502 89,8 - 63,1 / 11,4 

 

Terapie:  fototerapie, 

                       2. den příprava výměnné transfuze KS 0 RhD pozitivní, testy kompatibility 

  negativní 

výměnná transfuze erytrocyty 0 RhD pozitivní v AB plasmě provedena 

 

 

Matka:      D. M, ţena, 22 let 

Počet předchozích gravidit:   0 

Krevní skupina:    0 RhD pozitivní 

Fenotyp:     CcD.Ee Cw- kk 

Screening nepravidelných protilátek:   negativní 
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Kazuistika 3 

Novorozenec:   D.J., donošený chlapec (nar.12.10.2010) -sourozenec D. F. (Kazuistika 2) 

Oddělení:     Neonatologie 

Pouţitá  vyšetřovací metodika:  Sloupcová aglutinace 

Vyšetření pupečníkové krve:  

Krevní skupina:     B RhD pozitivní 

Přímý antiglobulinový test:   pozitivní (3+) 

 

Vyšetření periferní krve: 

Krevní skupina:                                             B RhD pozitivní 

Přímý antiglobulinový test:   pozitivní (3+)  

Imunní inkompletní protilátky anti-B: pozitivní (3+) 

Screening nepravidelných protilátek: negativní 

 

Laboratorní vyšetření: (KO, bilirubin) u novorozence: 

Den Hb  

[g/dl] 

RBC 

[x10
12

/ l] 

HCT MCV 

 [fl] 

Normoblasty 

[X/100leukocytů] 

Bilirubin 

[mol/l] 

1. - - - - - 66,1 / 13,8 

2. 17,0 4,27 0,518 121,3 400/ 100 119,7 / 15,1 

3. 16,0 4,02 0,484 120,0 360/100 115,9 / 13,4 

4. 14,7 3,08 0,440 115,0 5/ 100 91,9 / 9,0 

 

Terapie:      fototerapie 

 

Matka:      D. M, ţena, 23 let 

Počet předchozích gravidit:  1 (viz Kazuistika 2) 

Krevní skupina:    0 RhD pozitivní 

Fenotyp:     CcD.Ee Cw- kk 

Screening nepravidelných protilátek:   negativní 
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Kazuistika 4 (dvojče A) 

Novorozenec:      P.E., donošené děvčátko, dvojče A  (nar. 9.9.2010)  

Oddělení:     Neonatologie 

Pouţitá vyšetřovací metodika:  Sloupcová aglutinace 

Vyšetření pupečníkové krve:  

Krevní skupina:     A RhD negativní 

Přímý antiglobulinový test:   pozitivní (2+) 

 

Vyšetření periferní krve: 

Krevní skupina:                                             A RhD negativní 

Přímý antiglobulinový test:   pozitivní (2+)  

Imunní inkompletní protilátky anti-A1: pozitivní (2+) 

Screening nepravidelných protilátek: negativní 

 

Laboratorní vyšetření: (KO, bilirubin) u novorozence: 

Den Hb  

[g/dl] 

RBC 

[x10
12

/ l] 

HCT MCV 

 [fl] 

Normoblasty 

[X/100leukocytů] 

Bilirubin 

[mol/l] 

1. 20,9 5,56 0,609 109,5 9/ 100 55,1/ 8,5  

2. - - - - - 212,2/10,8 

3. - - - - - 172,2/ 9,0 

4. 15,7 3,04 0,447 110 1/100 156,9/11,8 

8. 14,1 3,74 0,398 106,4 - 193,7/11,7 

 

Terapie:      fototerapie 

 

Matka:      P. L., ţena, 33 let 

Počet předchozích gravidit:  0 

Krevní skupina:    0 RhD negativní 

Screening nepravidelných protilátek:   negativní 
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Kazuistika 4( dvojče B) 

Novorozenec:      P.H., donošené děvčátko, dvojče B  (nar. 9.9.2010)  

Oddělení:     Neonatologie 

Pouţitá metodika:    Sloupcová aglutinace 

Vyšetření pupečníkové krve:  

Krevní skupina:     A RhD negativní 

Přímý antiglobulinový test:   pozitivní (2+) 

 

Vyšetření periferní krve: 

Krevní skupina:                                             A RhD negativní 

Přímý antiglobulinový test:   pozitivní (2+)  

Imunní inkompletní protilátky anti-A1: pozitivní (2+) 

Screening nepravidelných protilátek: negativní 

 

Laboratorní vyšetření: (KO, bilirubin) u novorozence: 

Den Hb  

[g/dl] 

RBC 

[x10
12

/ l] 

HCT MCV 

 [fl] 

Normoblasty 

[X/100leukocytů] 

Bilirubin 

[mol/l] 

1. 16,8 4,38 0,487 111,2 3/100 63,5/ 8,7  

2. - - - - - 174,6/9,1 

3. - - - - - 134,4/7,8 

4. 13,2 3,50 0,382 108,9 1/100 132,8/9,3 

8. 12,2 3,23 0,345 106,8 - 138,3/9,4 

 

Terapie:      fototerapie 

 

Matka:      P. L., ţena, 33 let 

Počet předchozích gravidit:  0 

Krevní skupina:    0 RhD negativní 

Screening nepravidelných protilátek:   negativní 
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Kazuistika 5 

Novorozenec:     Č.J., donošené děvčátko, (nar. 27.1.2010)  

Oddělení:    Převezena z jiného ZZ na Kliniku dětské chirurgie 

Diagnóza:     Q410 (Atrezie tenkého střeva) 

Pouţitá vyšetřovací metodika:  Sloupcová aglutinace 

Vyšetření pupečníkové krve:  

Krevní skupina:     A RhD pozitivní 

Přímý antiglobulinový test:   negativní 

 

Vyšetření periferní krve: 

Krevní skupina:                                             A RhD pozitivní 

Přímý antiglobulinový test:   negativní  

Imunní inkompletní protilátky anti-A1: pozitivní (1+) 

Screening nepravidelných protilátek: negativní 

 

Laboratorní vyšetření: (KO, bilirubin) u novorozence: 

Den Hb  

[g/dl] 

RBC 

[x10
12

/ l] 

HCT MCV 

 [fl] 

Normoblasty 

[X/100leukocytů] 

Bilirubin 

[mol/l] 

1. 18,3 4,93 0,534 108,4 1/100 - 

2 18,9 5,09 0,563 110,5 - 135,2/ 7,9 

3. 15,8 4,27 0,459 107,0 - 245,4/ 9,6 

4. - - - - - 162,6/ 11,8 

12. 17,6 5,33 0,565 106,0 - - 

 

Terapie: Novorozenec přijat k urgentní operaci tenkého střeva. V rámci předoperační     

přípravy  poţadavek na přípravu 1T.U. ERD. Testy kompatibility   

 (sérum novorozence x erytrocyty stejnoskupinového  transfuzního přípravku 

 A RhD pozitivní, byly pozitivní. Bylo vysloveno podezření na inkompatibilitu 

 v AB0 systému a provedeno imunohematologické vyšetření, které ji potvrdilo.   

Testy  kompatibility  s ERD krevní skupiny 0 RhD pozitivní byly negativní. 

Připravená  transfuze ERD krevní skupiny 0 RhD pozitivní, nepodána z důvodů 

stabilizovaných hodnot krevního obrazu.     

  fototerapie  

Matka:  jiné zdravotnické zařízení, kde matka rodila 

Krevní skupina:    0 RhD pozitivní (zjištěno telefonicky) 
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Závěr a diskuze 

 Diagnostika inkompatibility v AB0 systému je poměrně častým,  

interdisciplinárním problémem v medicíně, kdy se u novorozenců prokáţe pozitivita 

imunních inkompletních anti-A1 nebo anti-B protilátek, které jsou povahy IgG. Tyto 

imunní protilátky po aloimunizaci matky procházejí transplacentárně do oběhu plodu a 

novorozence, kde následně způsobují hemolýzu erytrocytů. U těchto novorozenců se 

většinou nemanifestují závaţné klinické projevy, které by poukazovaly na významnou 

hemolýzu, ale laboratorními vyšetřeními (krevní obraz, stanovení bilirubinu) se můţe 

v některých případech prokázat anémie a těţká hyperbilirubinémie, které vyţadují 

v lehčích případech fototerapii a v těţších i výměnnou transfuzi.  

V teoretické části práce jsou popisovány historické souvislosti, imunologický 

mechanismus vzniku inkompatibility, charakteristika nejen AB0 systému, ale také dalších 

skupinových systémů, které svými protilátkami způsobují inkompatibilitu, jako je např. 

závaţná Rh inkompatibilita. Samozřejmě jsou popsané klinické projevy nemoci 

s vhodnou profylaxí. Nechybí ani popis metodiky imunohematologického vyšetření 

v graviditě a následně u novorozence, a popis techniky pouţívané pro diagnostiku 

inkompatibility.  

V praktické části je uveden v přehledu souhrn provedených vyšetření                      

u novorozenců s podezřením na AB0 inkompatibilitu ve FN Motol v roce 2010. V tomto 

roce bylo na Oddělení krevní banky FN v Motole v rámci imunohematologického 

vyšetření po porodu provedeno celkem 1 609 vyšetření pupečníkové krve, které zahrnuje 

stanovení krevní skupiny v AB0 RhD systému a PAT u matek RhD negativních nebo se 

skupinou 0. V tomto období bylo vyšetřeno celkem 70 novorozenců s podezřením          

na AB0 inkompatibilitu (tj. 4,35% ze všech provedených vyšetření pupečníkové krve). 

Podle pohlaví se jednalo o 40 novorozenců ţenského a 30 muţského pohlaví. V rámci 

imunohematologického laboratorního vyšetření bylo u tohoto souboru provedeno 

vyšetření pupečníkové a periferní krve novorozenců (stanovení krevní skupiny v AB0 

RhD systému, PAT, z periferní krve imunní inkompletní protilátky anti-A1 nebo anti-B). 

U matek novorozenců s podezřením na AB0 inkompatibilitu byla vyšetřena krevní 

skupina v AB0 RhD a screening nepravidelných protilátek, případně Rh-Kell fenotyp.      

U novorozenců tohoto souboru jsme současně sledovali potřebu podání transfuze, 

eventuelně provedení výměnné transfuze. 
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 V souboru novorozenců s podezřením na AB0 inkompatibilitu byla nejčastěji 

zastoupena krevní skupina A, celkem u 48 novorozenců (tj. 68,6 %), z toho krevní 

skupina A RhD pozitivní byla u 39 a A RhD negativní byla vyšetřena u 9 novorozenců. 

Krevní skupina B byla zastoupena u 21 novorozenců (30 %), z toho B RhD pozitivní 

mělo 18 a B RhD negativní 3 novorozenci. Krevní skupina AB RhD pozitivní byla 

zastoupena u jednoho chlapce.  

Krevní skupina matek novorozenců s podezřením na AB0 inkompatibilitu byla u 66 

matek ( 94 % ) stanovena jako 0. U 54 matek ( 77 %) byla stanovena krevní skupina 0 

RhD pozitivní, u 12 matek (17 %) 0 RhD negativní, jedna matka měla krevní skupinu AB 

RhD pozitivní. U 3 matek novorozenců přeloţených k operaci z jiných ZZ do FN Motol 

nebyl krevní vzorek k vyšetření k dispozici (z překladové zprávy). Screening 

nepravidelných protilátek u matek byl v 62 případech negativní, 1x pozitivní (nález 

aloprotilátky anti-E) a u matek 7 novorozenců s podezřením na AB0 inkompatibilitu 

nebyl k dispozici. 

Výsledky vyšetření PAT z pupečníkové i periferní krve souboru novorozenců 

s podezřením na AB0 inkompatibilitu  jsou přehledně uvedeny v grafu č. 2 a tabulce č. 7. 

Negativní výsledky PAT z pupečníkové krve byly zjištěny u 7 novorozenců, z periferní 

krve pak u 13 novorozenců. Nejčastějším nálezem pozitivity PAT  byl  PAT 2+ u 39 

novorozenců z pupečníkové a u 33 novorozenců z periferní krve. U 7 novorozenců, kteří 

byli přeloţeni z jiného ZZ k operaci nebyl výsledek PAT z pupečníkové krvek dispozici. 

  Vyšetření imunních inkompletních protilátek z periferní krve anti-A1 nebo anti-B 

souboru novorozenců s podezřením na AB0 inkompatibilitu přehledně uvedeny v grafu  

č. 3 a tabulce č. 8. Imunní inkompletní protilátky anti-A1 byly prokázany u 40 

novorozenců (57,4 %), nejčetnější záchyt těchto imunních protilátek v síle 1+ byl 

potvrzen u 22, negativní nález anti-A1 u 9 novorozenců. Anti-B protilátky byly 

detekovány u 17 novorozenců (24,2 %), negativní nález u 4 novorozenců.  

Výměnná transfuze byla v souboru novorozenců s podezřením na AB0 

inkompatibilitu indikována v  jednom případě novorozence s významnou 

hyperbilirubinemií (Kazuistika 1), dále byla transfuze indikována u 5 novorozenců           

před urgentním operačním zákrokem, dále u 2 na neonatologickém oddělení, jedno dítě 

dostalo transfuzi opakovaně (2x), léčba transfuze nebyla nutná u 62 novorozenců.   
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Ve vybraných kazuistikách jsou uvedeny postupy pouţívané při vyšetření AB0 

inkompatibility u novorozenců i jejich matek. Kromě prováděných 

imunohematologických vyšetření je důleţité i získání imunohematologické anamnézy 

matky (porodu, potraty), včetně údajů o výskytu HON v předchozích těhotenstvích. 

V kazuistikách jsou uvedeny i laboratorní hematologická (KO) a biochemická vyšetření   

( hladina bilirubinu), která jsou důleţitá pro zahájení správné a včasné léčby ( fototerapie, 

výměnná transfuze) novorozence i její kontroly. 

V práci je potvrzena skutečnost, ţe většina matek novorozenců s AB0 

inkompatibilitou má KS 0, ale i to, ţe většina těchto novorozenců má velmi mírný 

průběh. V našem souboru se vyskytl i závaţnější případ AB0 inkompatibility 

novorozence (kazuistika č.1), u kterého byla indikována pro významnou 

hyperbilirubinémii výměnná transfuze. Potvrdili jsme i to, ţe přímý antiglobulinový test  

u AB0 inkompatibility je často, ale ne ve všech případech pozitivní. Kazuistika č. 2 a č. 3. 

Ukazuje na výskyt AB0 inkompatibility u dvou sourozenců nar. 2009 a 2010. Chlapec 

narozený v roce 2009 prodělal těţší formu AB0 inkompatibility, pro kterou byla 

neonatology indikována a provedena výměnná transfuze. Kazuistika č. 5 upozorňuje      

na to, ţe  AB0 inkompatibilitu můţeme náhodně diagnostikovat i u novorozenců v rámci 

předoperační přípravy při poţadavku na výdej erytrocytárního transfuzního přípravku 

k operaci.  

Závěrem je nutné říci, ţe při všech činnostech souvisejících s laboratorním 

testováním je bezpodmínečně nutné dodrţet platné postupy SOP a kontrolovat kvalitu 

diagnostik a pouţitých metodik dle doporučení SÚKL a odborné společnosti STL JEP. 

Laboratoř musí mít zaveden systém interní a exeterní kontroly kvality a pravidelně jej 

vyhodnocovat. 
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STL JEP Společnost pro transfuzní lékařství J. E. Purkyně 

SÚKL  Státní ústav pro kontrolu léčiv 
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