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Streszczenie: Konfliktem matczyno-płodowym 
określamy zjawisko wytwarzania przez kobietę 
ciężarną przeciwciał skierowanych do antygenów, 
które nie są obecne na komórkach jej krwi, a któ-
re są obecne na komórkach płodu, bo odziedzi-
czył on te antygeny od ojca. Immunizację mogą 
spowodować antygeny obecne na erytrocytach, 
płytkach, granulocytach, a skutkiem patogennego 
działania przeciwciał mogą być odpowiednio cho-
roba hemolityczna płodu/noworodka (ChHP/N), 
alloimmunologiczna małopłytkowość (AIM-
P/N) lub alloimmunologiczna granulocytopenia 
noworodka (AIGP/N). Przeciwciała wytwarzane 
przez kobietę w ciąży nie niszczą jej krwinek, mają 
jednak znaczenie kliniczne, gdy kobieta staje się 
biorcą lub dawcą składników krwi. W artykule 

omówiono zagadnienia patomechanizmu i dia-
gnostyki konfliktów spowodowanych przeciwcia-
łami do antygenów krwinek czerwonych, płytek 
i granulocytów. 

Słowa kluczowe: choroba hemolityczna płodu/
noworodka (ChHP/N), alloimmunologiczna ma-
łopłytkowość płodowo-noworodkowa (AIMP/N), 
alloimmunologiczna granulocytopenia płodowo-
-noworodkowa (AIGP/N) 

Summary: A pregnant woman can produce anti-
bodies directed to antigens which are not present 
on her blood cells but are present on fetal cells, 
because it inherited these antigens from its 
father. Immunization may be caused by antigens 
present on erythrocytes, platelets, granulocytes, 

and their pathogenic effect may be hemolytic 
disease of the fetus/newborn (HDFN), fetal 
and neonatal alloimmune thrombocytopenia 
(FNAIT) or granulocytopenia (FNAIG). Antibodies 
produced by a pregnant woman do not destroy 
her blood cells, however, they have clinical signi-
ficance when the woman becomes a recipient 
or a donor of blood components. The article 
discusses the issues of the pathomechanism and 
diagnosis of the diseases of the fetus or newborn 
caused by alloimmunisation.

Keywords: hemolytic disease of the fetus/
newborn (HDFN), fetal and neonatal alloimmune 
thrombocytopenia (FNAIT), fetal and neonatal 
alloimmune granulocytopenia (FNAIG)

Serological and molecular diagnostics of fetal and neonatal diseases

Konfliktem serologicznym, czy inaczej konflik-
tem matczyno-płodowym, określamy zjawisko 
wytwarzania przez kobietę ciężarną przeciwciał 

skierowanych do antygenów, które nie są obecne 
na komórkach jej krwi, a które są obecne na komór-
kach płodu, bo odziedziczył on te antygeny od ojca. 
Immunizację mogą spowodować antygeny obecne 
na różnych komórkach krwi – erytrocytach, płytkach, 
granulocytach [1, 2] (tab. 1). 

Konflikt serologiczny jest skutkiem niezgodności 
antygenowej między matką a płodem – może wystą-
pić, gdy matka po względem występowania danego 
antygenu jest „ujemna”, a płód jest „dodatni”. Konflikt, 
czyli wytworzenie przeciwciał, może powodować 
chorobę płodu lub/i noworodka, gdy matczyne prze-
ciwciała odpornościowe klasy IgG poprzez łożysko 
przedostaną się do jego krwioobiegu. Skutki kliniczne 
konfliktu wywołane są przez niszczenie opłaszczonych 
przeciwciałami komórek płodu przez komórki układu 
siateczkowo-śródbłonkowego. Ich charakter oraz 
nasilenie są bardzo zróżnicowane i zależą od wielu 
czynników, często nie do końca poznanych. Postawą 
leczenia chorób płodu i noworodka wywołanych 
konfliktami serologicznymi są przetoczenia odpo-
wiednich składników krwi. Jest to jedna z przyczyn, 
dla których ich diagnostyką zajmują się laboratoria 
pionu krwiodawstwa, a zasady diagnostyki opisane 
są w odpowiednich aktach prawnych dotyczących 
leczenia krwi [3, 4]. Matczyne alloprzeciwciała dla 
urodzonego dziecka są groźne, dopóki nie ulegną 
rozpadowi – przeciwciała wywołują choroby samo-
ograniczające się o różnym stopniu nasilenia. Nie 
niszczą one komórek matki (mają charakter allo-
przeciwciał), stwarzają u niej jednak ryzyko powi-
kłań poprzetoczeniowych/poprzeszczepowych. 
Informacja o wykryciu alloprzeciwciał powinna 
zawsze znajdować się w dokumentacji medycznej 
kobiety. Musi być ona przekazywana do pracowni 

immunologii transfuzjologicznej, bo jest ważna przy 
doborze krwi do przetoczenia. Należy pamiętać, 
że koncentracja alloprzeciwciał może spadać nawet 
do poziomu poniżej czułości testów stosowanych 
w badaniach przedtransfuzyjnych. W sytuacji gdy 
nie zostaną wykryte – podanie krwi niezgodnej anty-
genowo wywołać może gwałtowną ich produkcję 
w wyniku wtórnej odpowiedzi immunologicznej. 
Sprawia to ryzyko opóźnionych, a nawet wczesnych 
niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych, nieraz 
o ciężkim przebiegu [5, 6]. 

Konflikty serologiczne w zakresie 
antygenów krwinek czerwonych 
Historia badań 
– ustalenie podłoża konfliktu Rh 
Po raz pierwszy chorobę wywołaną przez konflikt 
serologiczny opisała w 1609 r. francuska położna 
Louise Bourgeois. Opis dotyczył porodu bliźniąt, 
z których jedno zmarło w wyniku uogólnionego 
obrzęku zaraz po urodzeniu, a drugie w trzy dni 
później z objawami żółtaczki i neurologicznymi. 
Na prawdopodobny związek choroby noworodka 
z wytwarzaniem przeciwciał przez matkę pierw-
szy zwrócił uwagę w 1925 r. polski uczony Ludwik 
Hirszfeld. Jego teoria nie uzyskała jednak akceptacji. 
Przyczyna ChHP/N została zidentyfikowana w 1940 r. 
wraz z odkryciem układu antygenowego Rh. Usta-
lono wtedy, że częstość alloimmunizacji wynosi 
ok. 30%, a częstość ChHP/N z jej powodu 1/~170 
porodów. U kobiet rasy białej ryzyko jej wystąpienia 
dotyczyło ponad 15% kobiet, bo tyle jest osób RhD 
ujemnych w rasie kaukaskiej. Ryzyko konfliktu nie ist-
nieje, gdy ojciec dziecka jest RhD ujemny, bo wtedy 
zawsze dziecko będzie zgodne pod względem tego 
antygenu z matką. Możliwe jest też, że od ojca RhD 
dodatniego, który jest heterozygotą pod względem 
antygenów układu Rh, dziecko nie odziedziczy genu 
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kodującego antygen RhD – szansa na to wynosi 50%. 
Po uwzględnieniu tych wszystkich czynników usta-
lono, że ryzyko niezgodności antygenowej w anty-
genie RhD dotyczy ok. 10% kobiet. 

Wraz z rozwojem wiedzy o grupach krwi, która 
była jednym z warunków skutecznego i bezpiecznego 
przetoczenia krwi, dzieci z choroba hemolityczną, 
udawało się ratować dzięki transfuzjom. Rozwój tech-
nologii przetoczeń pozwalał wykonywać transfuzje 
wymienne po urodzeniu, a także transfuzje dopło-
dowe – by ratować dziecko jeszcze w łonie matki. 
Prawdziwym przełomem w dziedzinie konfliktu RhD 
było wprowadzenie jego immunoprofilaktyki. 

Konflikty serologiczne w innych niż RhD 
antygenach krwinek czerwonych 
Na krwinkach czerwonych występują też inne anty-
geny niż antygen Rh. Są to grupy krwi: A, B, AB lub O 
oraz inne antygeny zebrane w tzw. układy, np. Kell, 
Kidd, Duffy. Istotne z punktu widzenia praktycznego 
są też inne niż antygen D antygeny układu Rh, przede 
wszystkim c, C, e, E, ale też antygeny układu Kel, 
Kidd czy Duffy. Wszystkie one mogą być podłożem 
konfliktu serologicznego i choroby hemolitycznej 
płodu i noworodka [7]. Szczególną grupą konfliktów 
serologicznych są konflikty w zakresie tzw. antyge-
nów powszechnie występujących czyli takich, które 
obecne są u > 99% populacji. Sprawiają one duże 
trudności diagnostyczne – diagnostyka wykonywana 
jest jedynie w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii 
(IHiT), a także trudności w zabezpieczeniu transfu-

z częstością ok. 1/1000 porodów. Dla konfliktów „nie 
anty-D” nie ma immunoprofilaktyki i odpowiednio 
wczesne wykrycie u kobiety przeciwciał, właściwa 
opieka diagnostyczna (badanie przeciwciał i USG), 
a także, jeśli jest konieczne, leczenie transfuzjami, 
ratują życie dzieci z ciąż „konfliktowych”. Konflikty „nie 
anty-D” mogą wystąpić u każdej kobiety, nie tylko 
RhD ujemnej. Powszechne przekonanie, że konflikt 
serologiczny dotyczy tylko kobiet RhD (–) nie jest 
prawdziwy i zmniejsza czujność kobiet co do koniecz-
ności wykonywania regularnych badań serologicz-
nych, które powinny wykonywać wszystkie kobiety, 
a nie tylko kobiety RhD ujemne [4, 8]. 

Badania przeglądowe u kobiet w ciąży 
i diagnostyka kobiet 
z wykrytymi przeciwciałami 
U wszystkich kobiet ciężarnych badania przeciwciał 
odpornościowych należy wykonywać w począt-
kowym okresie ciąży (ok. 10. tygodnia) oraz ok. 
27.-32. tygodnia ciąży, zgodnie z zasadami opisa-
nymi w Obwieszczeniu MZ z dnia 11 września 2018 r. 
w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi 
i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, 
wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych 
publicznej służby krwi oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
MZ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów 
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej spra-
wowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 
fizjologicznego porodu, połogu [4, 8]. W Rozporządze-
niu MZ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki okołoporodowej [9] drugie 
z tych badań nie zostało uwzględnione. Oznaczanie 
przeciwciał u wszystkich kobiet ciężarnych umożliwia 
służbie krwi zabezpieczenie transfuzjologiczne kobiety 
i jej dziecka w sytuacji, gdy jest ona zimmunizowana 
i wymaga leczenia. Diagnostyka podjęta dopiero 
po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu USG 
(MCA PSV powyżej 1,5 MoM – patrz niżej) może opóź-
nić podjęcie koniecznego leczenia, należy więc w tej 
kwestii stosować się do uprzednich zapisów [4, 8]. 

U kobiet RhD ujemnych badanie przeciwciał 
anty-D wykonuje się dodatkowo między 21. i 26. 
tygodniem ciąży [4, 8, 9]. U każdej kobiety, u któ-
rej wykryto przeciwciała odpornościowe w bada-
niach przeglądowych, należy ustalić ich swoistość, 
a następnie określić ich miano (stężenie). Dla kon-
fliktu RhD, przyjmuje się, że miano > 8 > 16 (tzw. 
miano krytyczne) świadczy o zagrożeniu płodu 
ChH. Nie oznacza ono jednak, że choroba musi się 
rozwinąć. Gdy miano jest niższe od krytycznego, 
ciężka ChH jest mało prawdopodobna, ale ryzyko 
łagodnego do umiarkowanego jej przebiegu nie jest 
wykluczone. U kobiet z przeciwciałami prowadzi się 
okresową kontrolę miana co 4 tygodnie do 20. tygo-

Konflikt między matką a płodem 
w antygenach płytek krwi prowadzący 
do małopłytkowości płodu lub noworodka 
obserwuje się u ok. 1/1000 urodzonych dzieci

zjologicznym, które zawsze powinno być zawczasu 
zapewnione zarówno dla kobiety, jak i dla płodu/
noworodka. Dla kobiety nieposiadającej tzw. anty-
genu powszechnie występującego, która wytworzyła 
do niego przeciwciała, należy zabezpieczyć dostęp-
ność krwi bez tego antygenu. Należy te poszukiwa-
nia rozpocząć z wyprzedzeniem początkowo wśród 
rodzeństwa, kuzynów matki, a następnie jeśli nie 
znalazłby się odpowiedni dawca, w bankach krwi 
innych krajów. Wobec spadku częstości konfliktu 
RhD z powodu upowszechnienia jego immunopro-
filaktyki (patrz dalej) konflikty „nie anty-D” wystę-
pują obecnie równie często jak konflikt RhD – czyli 
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dnia ciąży, a następnie co 3 tygodnie. Wykonywane 
jest również badanie USG, a gdy jest to konieczne 
– po przekroczeniu miana krytycznego rozpoczyna 
się monitorowanie z zastosowaniem USG Doppler, 
polegające na ocenie prędkości maksymalnej prze-
pływu krwi w tętnicy środkowej mózgu. Przekrocze-
nie wartości progowej (MCA PSV powyżej 1,5 MoM) 
świadczy zwykle o niedokrwistości i konieczne jest 
wdrożenie diagnostyki inwazyjnej oraz terapii prena-
talnej. W przypadkach alloimmunizacji antygenami 
innymi niż antygen D (anty-c, anty-K lub anty-Fya,) 
korelacja miana z ciężkością przebiegu choroby 
może być słaba. Wzrost miana przeciwciał w kolej-
nych okresach ciąży jest czynnikiem predykcyjnym 
dla ryzyka wystąpienia ChHP/N. Jest on jednak cza-
sami wynikiem nieswoistego pobudzenia układu 
immunologicznego kobiety w ciąży i występuje, 

mimo że płód nie ma antygenu, do którego skie-
rowane są przeciwciała matki, bo nie odziedziczył 
od ojca „niezgodnego” antygenu. Jeśli ojciec dziecka 
jest heterozygotą pod względem tego antygenu, 
to jest 50% szans, że płód będzie zgodny z matką. 
Dlatego istotne znaczenie ma badanie antygenów 
u ojca dziecka, a także wykonywanie nieinwazyjnej 
diagnostyki antygenów płodu (NIPT – ang. non-inva-
sive prenatal testing). Badanie to polega na genoty-
powaniu antygenów komórek krwi płodu poprzez 
analizę płodowego DNA (cff-DNA – ang. cell-free 
fetal DNA) krążącego w osoczu matki [10]. Od ponad 
15 lat badania NIPT są prowadzone w Polsce w Insty-
tucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 
w diagnostyce konfliktów matczyno-płodowych 
w zakresie antygenów erytrocytów: RhD, RhC, Rhc 
i RhE z układu Rh i antygenu K z układu Kell [11].

KOMÓRKI KRWI

ERYTROCYTY PŁYTKI LEUKOCYTY

Antygeny
układ 
Rh:D, C/c, E/e; układy 
Kell, Kidd, Duffy i inne

human platelet antigens 
(HPA-1a/b,2a/b,3a/b, 
4a/b, 5a/b, …15a/b i inne)

human neutrophil 
antigens 
(HNA-1a/b, c, d, 2a, 
3a/b, 4a/b, 5a/b)

Choroba płodu/ 
noworodka 
spowodowana 
matczynymi 
przeciwciałami

Choroba hemolityczna 
płodu/noworodka 
(ChHP/N)

Alloimmunologiczna 
małopłytkowość płodu/
noworodka (AIMP/N)

Alloimmunologiczna 
granulocytopenia 
noworodka (AIGP/N)

Tab. 1. Antygeny komórek krwi, które mogą wywoływać konflikty serologiczne oraz choroby płodu i noworodka spowodowane tymi konfliktami
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Immunoprofilaktyka konfliktu Rh  
W 1966 r. dwie grupy badaczy z Wielkiej Brytanii i z USA 
wykazały, że można zahamować tworzenie przeciw-
ciał u kobiet RhD ujemnych przez podanie im zaraz 
po porodzie tzw. immunoglobuliny anty-RhD, która 
wychwyci i zwiąże fragmenty białka RhD, które prze-
dostały się do krwiobiegu matki podczas porodu. 
Dzięki temu organizm matki nie jest pobudzany 
do tworzenia przeciwciał. Wkrótce po tym odkryciu, 
bo już w 1973 r., w Instytucie Hematologii z inicjatywy 
i pod kierunkiem prof. Haliny Seyfriedowej rozpoczęto 
produkcję immunoglobuliny anty-D i wprowadzono 
w Polsce poporodową immunoprofilaktykę konfliktu. 
Skuteczność podawania preparatu immunoglobuliny 
anty-D jest bardzo duża. Częstość występowania kon-
fliktu RhD spadła z 1/170 do 1/1000 porodów.

Przyczyną tego, że w dalszym ciągu choroba hemo-
lityczna z powodu konfliktu RhD występuje, jest zanie-
dbanie podania immunoglobuliny albo przeciek krwi-
nek płodu do krwioobiegu matki, który może wystąpić 
już podczas ciąży, a nie dopiero w czasie porodu. 
Dlatego w wielu krajach wprowadzono w latach 90., 
oprócz immunoprofilaktyki po ciąży, podawanie 
immunoglobuliny anty-D jeszcze w czasie ciąży. Jest 
to zalecane również w Polsce [12]. Od początku 2018 r. 
procedura ta jest refundowana przez NFZ. 

Podanie anty-D nie jest potrzebne, jeśli dziecko jest 
RhD ujemne. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości 
co do wyniku badania RhD u dziecka, należy immu-
noglobulinę podać w zalecanych dawkach. Dodat-
kowo profilaktyka jest stosowana w sytuacjach, gdy 
wykonywane są u kobiet badania inwazyjne, a także 
w przypadku poronienia.

przepływowej, i ustala dawkę konieczną do zneu-
tralizowania wszystkich krwinek płodu. Badanie 
przesiewowe KB powinno być wykonywane w labo-
ratoriach ogólnych/hematologicznych szpitali gine-
kologiczno-położniczych nie później niż 72 godzin 
po porodzie. Badanie wymaga oceny mikroskopowej 
erytrocytów zawierających HbF po uprzedniej elucji 
HbA zbuforowanym kwasem cytrynowym. Do tego 
celu dostępny jest obecnie test komercyjny. Badania 
ilościowe metodą cytometrii przepływowej wykony-
wane są m.in. w IHiT [13]. 

Stosowanie immunoprofilaktyki po ciąży ograni-
czyło ryzyko alloimmunizacji wynosi ok. 1-2%, a wpro-
wadzenie immunoprofilaktyki śródciążowej zmniejsza 
to ryzyko do 0,1%. 

Do niedawna śródciążowe podawanie Ig musiało 
dotyczyć wszystkich kobiet RhD ujemnych, bo nie 
było możliwości określenia obecności antygenu RhD 
u płodu. Obecnie w szeregu krajów badaniem kwalifi-
kującym do podania immunoglobuliny anty-D w ciąży 
jest nieinwazyjne określenie RhD płodu poprzez bada-
nie genu RHD w DNA izolowanym z osocza ciężar-
nej [14]. Koszty takiej procedury równoważą koszty 
niepotrzebnego podania preparatu anty-D kobietom, 
których płód jest RHD ujemny (ok. u 40%). Badanie RHD 
płodu z DNA izolowanego z osocza matki do kwalifi-
kacji kobiet RhD ujemnych do podania immunoglo-
buliny anty-D w ciąży jest obecnie dostępne również 
w Polsce w IHiT [11].

Konflikty serologiczne
w zakresie płytek i granulocytów 

KONFLIKT PŁYTKOWY 
Konflikt między matką a płodem w antygenach pły-
tek krwi prowadzący do małopłytkowości płodu lub 
noworodka obserwuje się u ok. 1/1000 urodzonych 
dzieci. Jego częstość jest więc podobna, jak częstość 
konfliktów w antygenach krwinek czerwonych. Konflikt 
ten może wystąpić już w pierwszej ciąży. W ok. 10% 
przypadków taki konflikt ma bardzo poważne skutki, 
bo doprowadza do wylewu do ośrodkowego układu 
nerwowego, który może zakończyć się nawet śmiercią 
dziecka. Wylewy takie zdarzają się w ok. 1/12000 ciąż. 
Skutkiem małopłytkowości mogą być też mikrowylewy, 
które pozostawiają za sobą nieznaczne uszkodzenia 
prowadzące jednak w przyszłości do różnego rodzaju 
niepełnosprawności u dziecka [15-18]. Ciąże matek 
z przeciwciałami do antygenów płytek powinny być 
więc objęte specjalistyczną opieką [18]. 

Konflikt płytkowy najczęściej występuje, gdy matka, 
która nie ma antygenu HPA1a (tzw. jest HPA-1a ujemna), 
wytwarza przeciwciała do tego antygenu, bo dziecko 
odziedziczyło go po ojcu. Kobiety HPA1a ujemne sta-
nowią tylko 2% populacji. Od niedawna, dzięki opra-
cowaniu odpowiednich metod opartych na badaniu 

U wszystkich kobiet ciężarnych badania 
przeciwciał odpornościowych należy 
wykonywać w początkowym okresie ciąży 
(ok. 10 tygodnia) oraz ok. 27.-32. tygodnia ciąży

Podczas porodu u 96-98% kobiet wielkość prze-
cieku nie przekracza 2 ml. Do zneutralizowania 
jednego mililitra gęstych krwinek RhD dodatnich 
płodu potrzeba 20 mikrogramów (10 jednostek 
międzynarodowych IU) preparatu. W wielu krajach 
dawkę dostosowuje się do wielkości przecieku mat-
czyno-płodowego. U wszystkich kobiet po porodzie 
wykonuje się ocenę liczby krwinek płodu we krwi 
matki metodą Kleihauera-Betkego (metoda przesie-
wowa KB), a przypadku wykrycia przecieku wykonuje 
się badania ilościowe, najczęściej metodą cytometrii 
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płytek krwi lub na analizie DNA, istnieje możliwość, 
by określić obecność antygenu HPA1a w badanich 
przeglądowych u matki. Badania takie są obecnie 
dostępne w IHiT. Patomechanizm AIMPN jest analo-
giczny do patomechanizmu ChHPN, z tym że matczyne 
przeciwciała niszczą krwinki płytkowe płodu/nowo-
rodka, doprowadzając do małopłytkowości. Niektóre 
z przeciwciał np. anty-HPA1a są skierowane do inte-
gryny obecnej nie tylko na płytkach, ale też znajdują-
cej się w kompleksie αVß3 na komórkach śródbłonka 
i mogą wpływać na integralność śródbłonka naczyń. 

AIMPN z powodu przeciwciał anty-HPA-1a stanowi 
ok. 85% przypadków choroby. Za kolejne 10% w naszej 
szerokości geograficznej odpowiedzialne są przeciw-
ciała anty HPA-5b. Pozostałe 5% powodują przeciwciała 
do innych antygenów HPA. 

Przy wystąpieniu konfliktu płytkowego choroba 
może się powtórzyć w kolejnej ciąży, a wtedy jej prze-
bieg jest zwykle cięższy – małopłytkowość występuje 
wcześniej i ma większe nasilenie. Kolejna ciąża kobiety 
musi być więc objęta monitorowaniem i leczeniem. 

Obecnie, przed wprowadzeniem badań profilak-
tycznych, do których się dąży, choroba jest nieocze-
kiwana: zdrowa matka rodzi dziecko z różnie nasiloną 
małopłytkowością. Stan dziecka może się pogarszać 
w pierwszych godzinach życia, mogą się nasilać objawy 
skazy lub występować krwawienia narządowe, ale 
także małopłytkowość, może nie ujawnić się podczas 
porodu, lecz dopiero około trzeciej doby życia lub 
dołączyć się do powikłań okresu okołoporodowego 
np. podczas infekcji. 

Diagnostyka 
Małopłytkowość u noworodka, objawy wylewu do OUN 
zidentyfikowane w badaniu USG zawsze wymagają 
badań diagnostycznych, w tym badań w kierunku 
AIMPN. Badania przyczyn głębokiej małopłytkowości 
u noworodków wykazują, że ok. 1/3 z nich wynika z kon-
fliktu w antygenach HPA. Przeprowadzenie diagnostyki 
jest bardzo istotne dla kolejnej ciąży i dla kobiety, jeśli 
stanie się ona biorcą lub dawcą krwi w przyszłości. 

W ramach diagnostyki wykonuje się badania sero-
logiczne przeciwciał i określenie ich swoistości oraz 
oznacza się antygeny u matki i dziecka/ojca. Te ostat-
nie wykonuje się metodami biologii molekularnej 
poprzez analizę DNA. Z tego względu do skierowań 
musi być zawsze dołączona świadoma zgoda na bada-
nia genetyczne.

Leczenie 
W przeciwieństwie do konfliktów czerwonokrwinko-
wych, w konflikcie płytkowym dotychczas nie ustalono 
jednolitego schematu postępowania terapeutycz-
nego. Decyzję wykonania kordocentezy podejmuje 
położnik. W każdym przypadku musi mieć ona jed-
nocześnie charakter diagnostyczny (pobranie próbki 

krwi płodu: morfologia i oznaczenie antygenów HPA, 
grupy głównej i Rh), jak i terapeutyczny (podanie 
dobranego serologicznie KKP). U płodów ze stwier-
dzoną małopłytkowością stosuje się zwykle leczenie 
polegające na podawaniu ciężarnej kobiecie dożylnie 
cotygodniowo aż do rozwiązania immunoglobulin 
(IVIG – ang. intravenous immunoglobulin). Podawa-
nie IVIG stosuje się też w leczeniu małopłytkowości 
u noworodków. Szereg ośrodków stosuje wcześniejsze 
rozwiązanie ciąży w 37. tygodniu ciąży.

KONFLIKTY GRANULOCYTARNE 
Ciężkie, klinicznie istotne konflikty granulocytarne 
występują z częstością ok. 1/6000 ciąż. Matczyne prze-
ciwciała po przejściu przez łożysko niszczą granulocyty 
dziecka. Przebieg choroby może być bezobjawowy, 
lecz spadek liczby granulocytów < 500 komórek/μL 
najczęściej prowadzi do zakażeń. Mogą one mieć 
ciężki przebieg, powodując zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych i mózgu oraz sepsę. Najczęściej wystę-
pują zapalenia płuc i ropnie okolicy okołopępkowej. 
Na podwójną immunizację i wystąpienie przeciwciał 
granulocytarnych narażone są płody matek zimmu-
nizowanych do antygenów czerwonokrwinkowych, 
które leczone są transfuzjami dopłodowymi. Pełną 
diagnostykę konfliktów granulocytarnych – sero-
logiczną i molekularną – wykonuje Zakład Immu-
nologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej IHiT 
w Warszawie. Badania obejmują badanie przeciwciał 
i określenie ich swoistości oraz oznaczenie antygenów 
u matki oraz dziecka/ojca [19]. Te ostatnie wykonuje 
się metodami biologii molekularnej poprzez analizę 
DNA. Leczenie polega na celowanej antybiotykoterapii 
i stosowaniu wlewów z IVIG. Trwa do czasu eliminacji 
krążących w surowicy dziecka przeciwciał.

Matki, u których występują przeciwciała leukocytarne 
(anty-HLA i anty-HNA), są nietypowe jako biorczynie 
i dawczynie krwi. Mogą u nich wystąpić (lub po skład-
nikach krwi wytworzonych z ich donacji) poważne 
niepożądane reakcje poprzetoczeniowe. Obecność 
tych przeciwciał może komplikować postępowanie 
i przebieg ewentualnych przeszczepów narządów. 
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Najważniejsze informacje 
1. Kobiety ciężarne muszą wykonać w pierwszym 

okresie ciąży badania grupy krwi ABO i antygenu 
RhD oraz badania obecności tzw. przeciwciał 
odpornościowych do antygenów krwinek czerwo-
nych; badania te muszą wykonać wszystkie kobiety, 
nie tylko RhD ujemne, bo konflikt może dotyczyć 
innych niż RhD antygenów krwinek czerwonych. 

2. Kobiety RhD ujemne, których dziecko jest RhD 
dodatnie i które nie wytworzyły przeciwciał, 
muszą być poddane tzw. immunoprofilaktyce – 
czyli otrzymać immunoglobulinę anty-RhD, która 
ograniczy ryzyko wytworzenia przeciwciał anty-
-RhD. Immunoglobulinę podaje się kobietom bez 
przeciwciał w czasie ciąży i po niej. W procesie 
kwalifikacji do podania immunoglobuliny w cza-
sie ciąży pomocna jest nieinwazyjne diagnostyka 
RHD płodu. Gdy płód jest RhD ujemny, immuno-
profilaktyka nie jest potrzebna. 

3. Konflikt matczyno-płodowy może dotyczyć płytek 
krwi i wtedy może doprowadzić do tworzenia się 
u dziecka wybroczyn i wylewów, w tym bardzo 
groźnego wylewu do ośrodkowego układu ner-
wowego. Kobieta, u której dziecka wystąpiły takie 
objawy, powinna być poddana diagnostyce, bo jeśli 
były one spowodowane przeciwciałami do antyge-

nów płytek, to analogiczny problem może wystąpić 
w kolejnej ciąży. Najgroźniejszy i najczęstszy jest 
konflikt płytkowy w zakresie antygenu HPA1a, gdy 
kobieta HPA1a ujemna – wytwarza przeciwciała 
do antygenu HPA1a płodu. 

4. Nie zawsze obecność przeciwciał u kobiety ciężar-
nej powoduje ryzyko choroby płodu. Przeciwciała 
mogą być efektem poprzedniej ciąży lub przeto-
czenia krwi. Jeśli płód nie ma antygenu, do któ-
rego są one skierowane, to nie ma ryzyka choroby. 
Można to ustalić, wykonując badania DNA płodu 
krążącego w osoczu kobiety. To bardzo nowocze-
sne, nieinwazyjne dla płodu badanie prenatalne 
jest wykonywane w IHiT. 

5. Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjo-
logicznej IHiT w Warszawie prowadzi kompleksową, 
nowoczesną diagnostykę serologiczną i moleku-
larną konfliktów matczyno-płodowych z zakresu 
krwinek czerwonych, płytek krwi i granulocytów 
oraz ilościowe badanie przecieku płodowo-matczy-
nego. Do wszystkich skierowań na specjalistyczne 
badania w konfliktach serologicznych musi być 
dołączona świadoma zgoda na badania gene-
tyczne, które są zawsze konieczne w diagnostyce 
konfliktów płytkowych i granulocytarnych, a także 
w przypadku wykonywania NIPT w konfliktach 
z zakresu krwinek czerwonych.
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