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A terhesség során az anya és magzata között kü-
lönleges kapcsolat jön létre. A kétféle ivarsejtből 
kifejlődő embriót az anya szervezete táplálja, körül-
határolja és elzárja a saját immunrendszere elől, így 
lehetséges az, hogy a magzatot nem idegen szerve-
zetként érzékeli az anya teste. Az orvostudomány 
fejlődésével egyre nagyobb figyelmet fordítottak a 
fejlődő magzat vizsgálatára, és a vércsoportok isme-
rete óta lehetővé vált, hogy idejében felismerjék az 

Rh-összeférhetetlenséget. 

A vércsoportrendszerek a vörös-
vértestek felszínén lévő, geneti-
kailag meghatározott vércso-

port-antigének és a vérben szabadon 
megtalálható antitestek alapján kate-
gorizálhatóak. Antigéneknek neve-
zünk általánosságban minden 
olyan biológiai struktúrát, 
amelyek immunválaszt képe-
sek kiváltani. Az antitestek pe-

dig azok a fehérjék, amelyek a 
szervezet védekezésében ját-
szanak szerepet. Klinikai szempontból 
az AB0 és az Rh vércsoport a legfon-
tosabb. 1901-ben Karl Landsteiner saját 
és munkatársai vérét vizsgálva 3 kü-
lönböző fajtájú vörösvértestet (A, B, 
0), valamint 2 vércsoport-antitestet 
különített el. A legismertebb AB0 
emberi vércsoport leírása mellett a 
későbbiekben Landsteiner az Rh vér-
csoport felfedezésében is nagy szere-
pet vállalt.

A vércsoport-antigének bioké-
miai szempontból a vörösvértes-
tek sejtmembránjába ágyazódott 
glikoproteinek, amelyek felépíté-
sében nagyobb a hasonlóság, mint 

ahogy azt elsőre gondolnánk. Jelen-
tőségüket kutatva a tudomány máig 
nem jutott konszenzusra. Vannak 
elképzelések, miszerint egyes vér-
csoportok determinálják, hogy az 
egyén milyen betegségekre lehet 

hajlamos, mások a velünk 
szimbiózisban élő baktériu-
mokkal vonják párhuzamba 
jelenlétüket. A Bombay-je-
lenség óta bebizonyosodott, 
hogy az élet szempontjából 
nem esszenciális például az 
AB0 antigének jelenléte, hi-
szen ezen emberek vörösvér-
testein egyik említett antigén 
sem található meg. 

Habár kialakulásuk oka 
nem tisztázott, ismeretük ki-
emelten fontos azokban a kli-
nikai helyzetekben, amikor 
genetikailag különböző egyé-

nek vére keveredhet. Ennek egy kü-
lönleges esete a terhesség. A terhes-
ség alatt a magzat furcsa immunoló-
giai státuszt tölt be az anya szerveze-
tében. Mivel genetikai állományának 
csak felét kapta az anyától, így fele-

részben idegen testként van je-
len, azaz természetes 
szemiallograft. Emiatt sejtfel-
színi antigénjei is különbözőek, 
amelyek közül az Rh-faktor ki-
emelkedő fontosságú.

Az Rh-faktor rendszer 2 fel-
színi antigénből épül fel, ame-
lyek közül a D-antigén meglé-
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AZ RH-ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Az anya és magzat kapcsolatában 
a placenta játssza az összekötő 

szerepet. Szoros sejtkapcsolatai révén 
megakadályozza, hogy az anya vére 

közvetlenül keveredjen a magzatéval.

A vörösvértestek nélkülözhetetlen 
sejtalkotói a vérnek. Sejtfelszíni 

antigénjeik immunreakciót 
válthatnak ki idegen szervezetben.
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te, avagy hiánya határozza meg az 
egyén Rh vércsoportját, így vércso-
portunk lehet Rh+ vagy Rh-. Az 
Rh-faktor génje nemtől független 
módon, domináns öröklődésmenetet 
mutat, a vércsoportot meghatározó 
domináns allélt a magzat az anyától 
vagy apától is örökölheti. Rh-
összeférhetetlenségről akkor beszél-
hetünk, mikor Rh- anya Rh+ vér-
csoportú magzatot hordoz. Előze-
tes esemény nélkül a D-antigén el-
len nem található meg természetes 
antitest az anyai véráramban, vi-
szont immunizálás hatására IgG-
típusú D-antitest termelődik ellene, 
amely képes átjutni a placentán.  

Normális esetben a placenta szere-
pe az, hogy elválasztja és egyben 
összeköti a két szerve-
zetet, így immunoló-
giai határként funkci-
onál. A méhlepényt 

kialakító tro fo blaszt sejtek képezik 
az áthatolhatatlan réteget, így meg-
akadályozzák az anyai vér kevere-
dését a magzatéval. 

A terhesség megszűnésekor vagy a 
placenta, méhfal integritásának sérü-
lésekor a magzati vér keveredhet az 
anyáéval, és az apától örökölt sejtfel-

színi antigének immunizálhat-
ják az anya szervezetét. Az im-
munizálódáshoz már nagyon 
kevés, akár 0,1 ml vér is elegen-
dő. A D-antitest termelődése 
nem elég gyors ahhoz, hogy a 
magzati véráramba jutva káro-
sítsa a vörösvértesteket, de az 
anya szervezetében továbbra is 
megmarad, és a következő ter-
hességnél okoz problémát. A 
placentán átjutva hozzákapcso-
lódik a magzati vörösvértestek-
hez, és a vérszegénységtől kezd-
ve a halvaszületésig számos sú-
lyos kórképet előidézhet. A tu-

domány fejlődésével lehetőség nyílt 
annak megakadályozására, hogy az 
immunizálódott Rh- anya szerveze-

te D-an ti testet ter-
meljen, vagy pedig 
azok aktív formá-
jukban a keringés-
ben maradjanak. 
Első terhességnél 
rend szerint a szülés 
után polikolonális 
anti-D antitestet 
juttatnak az anya 
szervezetébe, ame-
lyet immunizáló-
dott donorok vér-
plazmájából tisztí-
tottak ki.  

A vércsoportok felfedezése óta el-
telt több mint száz évben egyre 
több információval egészült ki a ró-
luk alkotott tudásunk. A jelenleg 
ismert több száz vércsoport-anti-
gént 35 vércsoportrendszerbe fog-
lalták, és szerkezetüket, illetve ge-
netikai hátterüket is leírták. Tudo-
mánytörténeti okok miatt a legis-
mertebb immunogén antigén az 
Rh-faktor, de más vér csoportban is 
különbözhet az anyai és magzati 
vér. A teljes körű vércsoport-szero-
lógiai diagnózissal ma már korán 
kiszűrhető az anyai-magzat in-
kompatibilitás és a megfelelő keze-
lésekkel még biztonságosabbá és 
zavartalanabbá tehető a méhben töl-
tött időszak. 
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Rh- anya és Rh+ apa esetén a magzat heterozigóta lesz, és 
vörösvértestjei felszínén az Rh-faktor megjelenik. Az anyai 
és magzati vér keveredésekor (például szüléskor) a magzat 

antigénjei immunizálják az anya szervezetét, és az anya 
vérében termelődő D-antitestek károsíthatják a következő 

terhesség során a magzatot.
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