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Ágrip 

 

Inngangur: Coombs próf er skimunarpróf sem greinir mótefni bundin við rauð blóðkorn. Ef 

blóðflokkamisræmi er á milli móður og fósturs getur móðir myndað mótefni gegn 

mótefnisvökum á rauðum blóðkornum barnsins. Fari þessi mótefni yfir fylgju í blóðrás fósturs 

geta þau bundist og valdið rofi á rauðkornum með alvarlegum afleiðingum fyrir fóstur/barn. 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga fjölda jákvæðra Coombs prófa hjá nýburum á Íslandi 

á tímbilinu 2005-2012, orsakir þeirra, afleiðingar og meðferð.  

Efni og aðferðir: Gerð var leit að þeim nýburum sem voru með jákvætt Coombs próf á 

árunum 2005-2012 skv. tölvukerfi Blóðbankans (ProSang). Skráðar voru upplýsingar um m.a. 

blóðflokk barns, blóðgjafir og hvenær Coombs próf var framkvæmt. Mæður barna voru 

fundnar í Þjóðskrá og skráðar upplýsingar um blóðflokk þeirra, fyrri blóðgjafir o.fl. úr 

ProSang. Úr mæðraskrá voru fengnar upplýsingar um m.a. fæðingarþyngd, meðgöngulengd 

og hvort barn fór í ljósameðferð. Úr rafrænu sjúkraskrárkerfi Landspítala (Sögu) voru fengnar 

frekari upplýsingar um meðferð og afdrif barna.  

Niðurstöður: Á árunum 2005-2012 greindust 383 nýburar með jákvætt Coombs próf á 

Landspítala. Kynjahlutföll voru nánast jöfn, drengir voru 194 (50,7%) og stúlkur 189 (49,3%). 

Í 73,6% tilvika var orsök jákvæðs Coombs prófs ABO blóðflokkamisræmi á milli móður og 

barns, hjá 20,4% önnur rauðkornamótefni frá móður, hjá 3,9% hvort tveggja, en hjá 2,1% var 

orsök óljós. Mæður 48,0% nýbura voru RhD jákvæðar og 51,4% RhD neikvæðar en hjá 

tveimur mæðrum var blóðflokkur óþekktur. Alls fengu 179 (47,6%) börn einhvers konar 

meðferð, 167 (93,3%) þeirra fengu ljósameðferð eingöngu, þrjú (1,7%) ljós og blóðgjöf, sjö 

(3,9%) ljós og blóðskipti, eitt barn fékk allt þrennt og eitt barn eingöngu blóðgjöf. Hjá fimm 

af þeim nýburum sem þurftu blóðskipti var orsökin Rhesus mótefni en ABO 

blóðflokkamisræmi hjá þremur. 

Ályktanir: Jákvætt Coombs próf hjá nýburum á Íslandi árin 2005-2012 stafaði í flestum 

tilvikum af ABO blóðflokkamisræmi á milli móður og barns. Tæplega helmingur barna 

þarfnaðist meðferðar en langoftast nægði ljósameðferð ein og sér. Í einstaka tilfellum 

þörfnuðust börn blóðgjafar og í alvarlegustu tilfellum blóðskiptameðferðar. Ekki hefur þurft 

að beita blóðskiptameðferð hjá nýbura á Íslandi síðan árið 2009.  
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Skammstafanir 

 

AAP  American Academy of Pediatrics 

AHG   Anti-human globulin 

CO    Colmonoxide 

DAT   Direct antiglobulin test 

GVHD  Graft-versus-host-disease 

HDFN  Hemolytic disease of the fetus and newborn 

HTR   Hemolytic transfusion reaction 

IgG   Immúnoglóbúlín G 

IgM   Immúnoglóbúlín M 

IUT   Intrauterine transfusion  

MCA   Middle cerebral artery 

RhIg   Rhesus immúnoglóbúlín 

 

Ath. Þegar að talað er um rauðkornamótefni í þessari ritgerð er átt við mótefni gegn rauðum 

blóðkornum, önnur en anti-A og anti-B.  
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1. Inngangur 

1.1. Blóðflokkar 

Blóðflokkar byggja á mismunandi samsetningu mótefnisvaka á rauðum blóðkornum. Nú eru 

þekktir um 302 mismunandi blóðflokkamótefnisvakar en flestir þeirra tilheyra einu af 29 

blóðflokkakerfum.
1
 ABO blóðflokkakerfið og Rhesus blóðflokkakerfið eru þeirra best þekkt 

og eru mikilvægust varðandi blóðgjöf.  

Blóðflokkun er ferli þar sem kannað er hvaða mótefnisvakar eru til staðar á rauðum 

blóðkornum. Almennt eru gerðar prófanir fyrir A, B og RhD mótefnisvökum, en aðeins fyrir 

öðrum gerðum mótefnisvaka ef  sérstök ástæða er til. Þegar einstaklingur ber ekki ákveðinn 

mótefnisvaka á rauðum blóðkornum getur hann myndað mótefni gegn honum ef ónæmiskerfi 

einstaklingsins er útsett fyrir þessum ákveðna mótefnisvaka, eða einhverju sem líkist honum.
2
 

1.1.1. Sykrublóðflokkakerfi – ABO og Lewis 

Blóðflokkamótefnisvakar í ABO og Lewis kerfinu eru litlir kolvetnis- eða sykrumótefnisvakar 

á himnupróteinum eða -lípíðum. Þessir mótefnisvakar eru ekki frumusérhæfðir og finnast á 

mörgum tegundum frumna og í vefjum.
3
  

ABO misræmi getur valið blóðrofi eftir blóðgjöf (HTR, hemolytic transfusion reaction) hjá 

blóðþegum og fóstur-og nýburablóðrofi (HDFN, hemolytic disease of the fetus and newborn) 

ef blóðflokkamisræmi er milli móður og fósturs. Lewis mótefni hafa aftur á móti litla klíníska 

þýðingu og hafa ekki tengsl við HDFN þar sem börn tjá ekki Lewis mótefnisvaka á 

rauðkornum sínum fyrr en við ákveðinn aldur.
4
 

1.1.1.1. ABO blóðflokkakerfið 

ABO blóðflokkakerfið var uppgötvað, fyrst af öllum blóðflokkakerfum, árið 1900 af Karl 

Landsteiner
5
 og er það blóðflokkakerfi sem hefur mesta klíníska þýðingu við blóðgjafir og 

líffæraígræðslur.
3
  

ABO blóðflokkakerfið samanstendur af tveimur ríkjandi mótefnisvökum; A og B, og fjórum 

megin svipgerðum; A, B, AB og O. A og B mótefnisvakar eru myndaðir af tveimur ósamgena 

ensímum sem færa ákveðna sykru á enda fásykruviðtaka sem kallast H mótefnisvaki og breyta 

honum þannig í ýmist A eða B mótefnisvaka. Í O svipgerðinni eru hvorki A né B 

mótefnisvakar og er talið að það stafi af því að ensím, sem annars myndi flytja sykru á H 

mótefnisvakann, sé óvirkt t.d. vegna basaútfellingar.
6
 

Almennt eru ABO mótefni ekki til staðar í sermi nýbura fyrr en við 3ja til 6 mánaða aldur og 

mótefnisvakar á rauðkornum ná ekki fullum styrk fyrr en við 1 árs aldur.
3
 Þetta er eina 

blóðflokkakerfið þar sem einstaklingar eru með mótefni í sermi óháð því hvort næming hefur 
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orðið fyrir mótefnisvökum, t.d. við blóðgjöf eða á meðgöngu. Talið er að örvun fyrir myndun 

anti-A og anti-B mótefna stafi af bakteríum, s.s. í meltingarvegi, sem hafa ABO-líkar sykrur á 

yfirborði sínu.
4
 Meginhluti anti-A og anti-B eru IgM mótefni sem virkja komplement og eru 

virk við herbergishitastig, en við frekari næmingu getur framleiðsla IgG (immúnoglóbúlín G) 

mótefna aukist.
7
 ABO IgG mótefni eru klínískt mikilvæg þar sem þau bindast við rauðkorn 

við 37°C og festa komplement sem getur valdið blóðrofi við blóðgjöf.
3
 ABO 

blóðflokkamisræmi veldur aðeins HDFN ef móðir er með háan styrk IgG mótefna og eru það 

helst mæður í O blóðflokki.
8
 Oftast er sjúkdómurinn vægur en þó eru dæmi um alvarleg 

tilfelli þar sem að mikillar meðferðar og jafnvel blóðskipta er þörf.
9
  

Tíðni blóðflokka er mismunandi á milli kynþátta og þjóðerna. Skv. upplýsingum frá 

Blóðbankanum eru flestir, eða 54%, Íslendinga í blóðflokki O, næstflestir, 33%, í blóðflokki 

A, 10.5% í flokki B en aðeins 2,5% í flokki AB. (www.blodbankinn.is)  

1.1.2. Fjölpeptíðablóðflokkar 

Mótefnisvakar þessara blóðflokkakerfa eru fjölpeptíð og spila margir stórt hlutverk í þroska 

og lífeðlisfræðilegu hlutverki frumna. Mótefni gegn fjölpeptíðamótefnisvökum eru ekki til 

staðar frá náttúrunnar hendi og þarf sérstaka örvun ónæmiskerfisins, næmingu, til þess að 

myndun þeirra hefjist. Það getur gerst  þegar einstaklingur kemst í kynni við framandi vef t.d. 

við blóðgjöf eða á meðgöngu.
4
 

1.1.2.1. Rhesus blóðflokkakerfið 

Ásamt ABO blóðflokkakerfinu hefur Rhesus blóðflokkakerfið mesta þýðingu varðandi 

blóðgjafir. Kerfið er talsvert flókið og inniheldur yfir 50 gerðir mótefnisvaka, en aðeins 

nokkrir þeirra koma við sögu við blóðgjafir.
4
 

Fram undir lok fjórða áratugs síðustu aldar var ABO blóðflokkakerfið það eina sem þekkt var 

og blóðgjafir byggðust því eingöngu á ABO pöruðu blóði. Árið 1939 settur þeir Levine og 

Stetson fram kenningu um þátt hjá fóstri, ótengdan ABO blóðflokki, sem móður skorti og 

gæti myndað mótefni gegn á meðgöngu.
10

 Ári síðar voru Landsteiner og Wiener fyrstir til að 

lýsa Rhesus mótefninu (Rh).
11

 Frekari rannsóknir leiddu í ljós að Rh var aðalorsök HDFN og 

einnig mikilvægur orsakavaldur HTR, og eftir þetta voru aðrir Rhesus mótefnisvakar 

uppgötvaðir.
3
 

Til eru fleiri en eitt nafnakerfi til þess að lýsa Rhesus blóðflokkakerfinu en á Íslandi er stuðst 

við DCE nafnakerfið. Árið 1946 lögðu þeir Fisher og Race fram þá kenningu að 

mótefnisvakar Rhesus kerfisins væru framleiddir af þremur tengdum genasamsætum.
12

 Þeir 

gáfu hverjum mótefnisvaka og tilsvarandi geni sérstakan staf og kölluðu þá D, d (sem í raun 

http://www.blodbankinn.is/
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er skortur á D), C, c, E og e. Einstaklingar sem eru með D mótefnisvakann á rauðkornum 

sínum eru oft sagðir vera Rhesus jákvæðir en þeir sem eru ekki með hann sagðir vera Rhesus 

neikvæðir.
4
  

Nú hefur verið sýnt fram á að tvö tengd gen á litningi 1 stjórna tjáningu Rhesus sameinda. 

Annað þeirra, RHD, kóðar fyrir D eða skorti þar á og hitt genið, RHCE, fyrir annað hvort 

RhCe, RhcE, Rhce eða RhCE fjölpeptíði.
13

 Í himnu rauðra blóðkorna mynda þessi tvö prótein 

eina einingu ásamt RhAG sem er Rh-tengt glýkóprótein og mjög líkt Rh próteinunum að 

byggingu.
14

 Vegna nálægðar RhD og RhCE genanna á litningi 1
15

 eru erfðatengsl á milli 

þeirra og sumar setraðir eru mun algengari en aðrar. 

Rh mótefnisvakar þroskast snemma á fósturskeiði og Rh mótefni eru aðallega IgG.
16

 Áður en 

farið var að gefa RhD neikvæðum mæðrum fyrirbyggjandi anti-D immúnoglóbúlín var anti-D 

algengasta orsök HDFN.
17

 Önnur Rhesus mótefni geta einnig valdið bæði HDFN og HTR.
18

  

1.1.2.2. Önnur fjölpeptíðablóðflokkakerfi 

Að Rhesus blóðflokkakerfinu undanskildu er MSN blóðflokkakerfið líklega það flóknasta, en 

því tilheyra yfir fjörutíu mótefnisvakar. MNS mótefnisvakar eru fullþroskaðir við fæðingu og 

bæði anti-S og anti-s geta valdið HDFN en mjög sjaldgæft er að anti-M valdi sjúkdóminum.
18

  

Kell blóðflokkakerfinu tilheyra yfir tuttugu mótefnisvakar og eru þeir tjáðir nær eingöngu á 

rauðkornum og forstigum þeirra.
19

 Kell mótefni geta valdið bæði lífshættulegum HTR og 

alvarlegum HDFN
20

, en mikilvægasta mótefnisvakaparið er K(Kell eða K1) og k (cellano). K 

mótefnisvakinn getur fundist á rauðkornum fósturs við aðeins 10 vikna aldur og er vel 

þroskaður við fæðingu. Mótefni gegn Kell antigenum eru af IgG gerð og geta verið afleiðing 

ónæmisörvunar á meðgöngu, en hafa myndast í kjölfar blóðgjafar í allt að 2/3 tilfella.
21

 Konur 

á barnseignaraldri fá því K-neikvæðar rauðkornaeiningar hér á landi og víðar.
22

  

Mikilvægir Duffy mótefnisvakar eru Fy
a 

og Fy
b
. Þeir geta fundist á rauðkornum fósturs strax 

eftir 6 vikna meðgöngu og eru vel þroskaðir við fæðingu. Duffy mótefni geta valdið HDFN, 

en sjaldan alvarlegum sjúkdómi.
23

  

Mótefnisvakar Kidd blóðflokkakerfisins kallast Jka og Jkb og eru til staðar á rauðkornum 

fósturs strax við 7-11 vikna meðgöngu. Kidd mótefni geta valdið HDFN, en oftast vægu 

formi.
18

  

1.1.3. Blóðflokkamisræmi á meðgöngu 

Þar sem fóstur erfir rauðkornamótefnisvaka bæði frá móður og föður getur það verið með 

mótefnisvaka á rauðkornum sínum sem eru ónæmiskerfi móður framandi. Aðeins IgG mótefni 

geta farið yfir fylgju frá móður til fósturs. Virkur flutningur IgG hefst á öðrum þriðjungi 
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meðgöngu og veitir vernd gegn ýmsum sýkingum.
1
 Við blóðflokkamisræmi á meðgöngu geta 

mótefni bundist rauðkornum fósturs og valdið eyðingu á þeim með tilheyrandi blóðleysi og 

hækkun bilirúbíns sem er niðurbrotsefni blóðrauða.
24

 

1.1.3.1. Næming 

Fyrst er einstaklingur kemst í kynni við framandi mótefnisvaka á rauðum blóðkornum 

myndast IgM (immúnoglóbúlín M) mótefni en sú framleiðsla þróast fljótt í IgG framleiðslu og 

kallast það næming.
25

 Margt hefur áhrif á hvort næming móður verði á meðgöngu, þ.á.m. 

tímasetning, magn og fjöldi skipta sem blóðblöndun verður milli móður og fósturs. Algengt er 

að næming verði við fæðingu, en blóðblöndun getur einnig orðið á meðgöngu, við fósturlát, 

legvatnsástungu eða aðrar aðgerðir.
26

 Rannsóknir hafa sýnt að blóðblöndun á milli móður og 

fósturs eykst í hlutfalli við meðgöngulengd og við fæðingu finnast rauðkorn fósturs í blóði um 

50% mæðra.
27

 Oftast er ekki nægt magn mótefnisvaka á rauðkornum fósturs til að örva 

mótefnamyndun, en svo lítið sem 1 mL rauðkorna getur nægt í sumum tilvikum.
3
 Ef mikil 

mótefnamyndun verður á meðgöngu getur það valdið blóðrofi hjá fóstri.
26

  

Af öllum mótefnisvökum er RhD mótefnisvakinn mest ónæmisvekjandi og veldur 

alvarlegustu tilfellum af HDFN. Aðrir klínískt mikilvægir mótefnisvakar eru m.a. Kell og Rh 

mótefnisvakarnir c, E og C.
18

 ABO blóðflokkamisræmi virðist vera verndandi gegn RhD 

næmingu. Það er talið stafa af því að framandi ABO mótefnisvakar á rauðkornum fósturs 

valda eyðingu þeirra rauðkorna sem komast í blóðrás móður áður en ónæmiskerfi hennar ber 

kennsl á RhD mótefnisvakann.
3
 

1.2. Nýburagula 

Gula stafar af útfellingu ósamtengds bilirúbíns í húð og slímhimnum, en aðaluppspretta 

bilirúbíns er niðurbrot hemóglóbíns (blóðrauða) úr rauðum blóðkornum. Hemóglóbín er 

brotið niður af heme oxygenasa og við það myndast biliverdín og kolsýringur (CO, 

colmonoxide). Biliverdín er svo brotið niður í bilirúbín sem er flutt til lifrar og breytt í 

samtengt bilirúbín sem er skilið út úr líkamanum.
28

 Á meðgöngu er bilirúbín að hluta hreinsað 

úr blóði fósturs um fylgju og veldur því ekki vandræðum. Eftir fæðingu þarf nýburi að reiða 

sig á eigin lifrarefnaskipti til að koma bilirúbíni yfir á samtengt form sem hægt er að skilja 

út.
26

 Magn bilirúbíns í sermi eykst fyrstu daga eftir fæðingu hjá öllum nýburum. Það stafar af 

því að líftími rauðra blóðkorna er stytttri (70-90 dagar en ekki 120 dagar), vanþroski 

efnahvata í lifur veldur seinkun á samtengingu bilirúbíns, auk þess sem þarma-lifrar hringrás 

(enterohepatic circulation) í nýburum er aukin og bilirúbín því endurfrásogað í auknum 

mæli.
29
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Við eðlilegar aðstæður er nánast allt ótengt bilirúbín bundið albúmíni í blóði og kemst þá alla 

jafna ekki yfir blóð-heila þröskuld. Bilirúbín getur komist í heila ef það er ekki bundið 

albúmíni eða ef blóð-heila þröskuldurinn er veiklaður t.d. vegna sýkingar, fæðingar fyrir 

tímann eða súrefnisskorts í fæðingu.
30

 Í heila fellur bilirúbín út og afleiðingar geta verið allt 

frá heyrnadeyfu til floga og alvarlegs taugaskaða sem kallast kjarnagula (kernicterus) og getur 

verið banvæn.
26

  

1.2.1. Lífeðlisfræðileg og sjúkleg gula 

Gula sést hjá 60-80% nýbura og er langoftast eðlilegt ástand sem gengur sjálfkrafa yfir.
31

 Hún 

nær oftast hámarki á þriðja til fjórða degi en varir mislengi.
32

 Gula er í flestum tilfellum 

skaðlaus en getur verið merki um undirliggjandi vanda sem gæta þarf að, sérstaklega ef 

styrkur bilirúbíns í blóði hækkar hratt eða er hár í lengri tíma.
33

  

Nýburagula telst vera sjúkleg ef ástandið þarfnast meðferðar. Sjúkleg gula getur t.d. stafað af 

blóðflokkamisræmi, þurrki eða öðrum sjaldgæfari orsökum s.s. ýmsum efnaskipta- og 

innkirtlakvillum.
32

 Áhættuþættir fyrir sjúklega nýburagulu eru blóðflokkamisræmi milli 

móður og barns, fæðing fyrir tímann, systkini sem hefur fengið gulu, höfuðmargúll 

(cephalohematoma), meðgöngusykursýki móður, asískur uppruni og fleira.
24

 

1.2.2. Fóstur- og nýburablóðrof - HDFN 

Fóstur- og nýburablóðrof, eða „Hemolytic disease of the fetus and newborn“ (HDFN), stafar 

af eyðingu rauðkorna fósturs vegna mótefna frá móður með tilheyrandi blóðleysi og hækkun 

bilirúbíns hjá fóstri/barni. Alvarlegustu afleiðingar HDFN eru fósturbjúgur á meðgöngu 

(hydrops fetalis) og kjarnagula (kernicterus) hjá nýbura.
33

 Um miðja síðustu öld var HDFN 

algeng orsök veikinda hjá fóstrum og nýburum og fyrir árið 1945 létust 50% allra fóstra sem 

voru með sjúkdóminn.
17

 Eftir að orsök HDFN varð ljós urðu miklar framfarir í meðferð og 

mæðravernd og nú fá langflest fóstur og nýburar fullnægjandi meðferð.
34

 Taugaskaði og 

kernicterus af völdum HDFN hafa ekki sést á Íslandi í mörg ár (Sveinn Kjartansson, 

sérfræðilæknir á Vökudeild Landspítala, munnleg heimild, 29. apríl 2013). Á undanförnum 

árum hefur orðið aukning á kernicterus tilfellum í Bandaríkjunum og er það talið stafa af 

mikilli aukningu á brjóstagjöf og styttri sjúkrahúsdvöl eftir fæðingu og þar með minna 

eftirliti.
35

  

Birtingarmyndir HDFN eru misalvarlegar. Í vægari tilfellum er nýburagula eina klíníska 

merki sjúkdóms sem má oft meðhöndla með ljósameðferð eingöngu, en í alvarlegri tilfellum 

þurfa nýburar blóðgjöf og jafnvel blóðskipti.
33
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Tafla 1 

Helstu mótefni sem valda HDFN. 

Taflan er unnin upp úr bókinni Modern 

Blood Banking & Transfusion 

Practices. 5th ed. 2005.  

 

Hafa ber í huga möguleika á HDFN ef eitt eða fleiri af eftirfarandi skilmerkjum er til staðar: 

hratt vaxandi eða hár styrkur ótengds bilirúbíns í blóði, langvarandi hækkun bilirúbíns, 

jákvætt Coombs próf, blóðrof sést á blóðstroki, jákvæð mótefnaskimun móður á meðgöngu 

og/eða ef fóstur er mjög blóðlítið eða með mikinn 

bjúg.
24

  

Á árum áður var mótefni gegn RhD mótefnisvökum 

á rauðkornum fósturs algengasta orsök HDFN, en 

með tilkomu fyrirbyggjandi meðferðar gegn myndun 

anti-D er ABO blóðflokkamisræmi nú algengasta 

orsökin á Vesturlöndum.
17,34

 Mótefni gegn yfir 50 

mismunandi rauðkornamótefnisvökum geta valdið 

HDFN.
22

 Tafla 1 sýnir mikilvægustu mótefni sem 

geta valdið HDFN.  

K mótefnisvakinn er tjáður mjög snemma á 

þroskunarferli rauðkorna og mótefnamyndun gegn 

honum veldur því að einkjörnungar í fósturlifur eyða 

forstigum rauðra blóðkorna. Því er blóðleysi vegna 

minnkaðrar framleiðslu rauðkorna helsta einkenni HDFN vegna anti-K, fremur en aukið 

blóðrof.
1
 Lítil fylgni er á milli styrks anti-K mótefna í blóði móður og einkenna hjá barni. Því 

þarf að fylgjast sérstaklega vel með mæðrum með anti-K mótefni á meðgöngu.
36

  

HDFN vegna ABO blóðflokkamisræmis er að jafnaði kínískt vægara heldur en HDFN vegna 

Rh mótefna og kemur helst fram sem gula 12-48 klst eftir fæðingu án mikils blóðleysis. Oftast 

nægir ljósameðferð til að vinna á vandanum en í einstaka tilfellum þarf blóðgjöf eða 

blóðskiptameðferð.
8
 Í flestum tilfellum er um að ræða móður í blóðflokki O sem gengur með 

barn í blóðflokki A eða B, en dæmi eru um aðrar samsetningar.
37

 Vægari gangur sjúkdóms 

skýrist m.a. af því að A og B mótefnisvakar á rauðum blóðkornum nýbura eru ekki 

fullþroskaðir við fæðingu og anti-A og anti-B eru að miklu leyti af gerð IgM og komast því 

ekki yfir fylgju. Erfitt er að spá fyrir um ABO HDFN á meðgöngu.
3
  

HDFN getur komið fram í nýburum óháð blóðflokkamisræmi og er þá oft vegna 

erfðasjúkdóma, s.s. arfgengs hnattrauðkornakvilla (hereditary spherocytosis) eða arfgengs 

skorts á ákveðnum ensímum. Greining þessara sjúkdóma byggir á fjölskyldusögu, neikvæðu 

Coombs prófi og blóðstroki.
24

 

Mótefni í HDFN 

Algeng Sjaldan Aldrei 

anti-D anti-Fya anti-Lea 

anti-D + E anti-s anti-Leb 

anti-D + C anti-M anti-I 

anti-C anti-N anti-H 

anti-E anti-S 
 

anti-c anti-Jka 
 

anti-e 
  

anti-K 
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1.3. Greining fóstur- og nýburablóðrofs 

1.3.1. Á meðgöngu  

Aðalmarkmið eftirlits HDFN á meðgöngu er að greina blóðrof hjá fóstri, veita meðferð við 

alvarlegu blóðleysi og ákvarða hvenær heppilegast er að framkalla fæðingu, sé þess þörf.
3
 

Þegar þunguð kona kemur í fyrstu læknisskoðun skal gera á henni hefðbundna blóðflokkun 

(ABO og RhD) og skima fyrir mótefnamyndun. Ef mótefnaskimun er jákvæð þarf að kanna 

sértækni mótefnis og gerð (IgM eða IgG). Ef klínískt mikilvægt mótefni er til staðar þarf að 

gera reglubundnar mælingar á styrk þess og skoða hugsanleg áhrif á fóstur.
3
 Auk þess eru 

allar RhD neikvæðar mæður í auknu eftirliti á meðgöngu. 

1.3.1.1. Mælingar á blóðskorti hjá fóstri 

Áður fyrr var gerð legvatnsástunga til þess að kanna blóðrof hjá fóstri þar sem styrkur 

bilirúbíns í legvatni endurspeglar umfang blóðrofs. Með því að mæla breytingu á ljósþéttni 

legvatns við 450nm (∆OD450) er þannig hægt að spá fyrir um blóðleysi fósturs.
38

 

Legvatnsástungu fylgir um 1% áhætta á fósturláti
39

 og er hún ekki lengur hluti af hefðbundnu 

eftirliti á meðgöngu á Íslandi.  

Þess í stað er nú Doppler mæling gerð til þess að spá fyrir um blóðleysi í fóstri, en hún metur 

hraða systolísks blóðflæðis í miðhjarnaslagæð (MCA) fósturs með ómskoðun. Aðferðin 

byggir á því að blóðflæði eykst við blóðskort því lækkað hematókrít minnkar seigju blóðs svo 

flæði eykst. MCA er sérstaklega næm á þessa breytingu vegna mikillar súrefnisþarfar 

heilans.
40

  

1.3.2. Eftir fæðingu 

Almennt er venjan á Íslandi að mæður og börn þeirra séu útskrifuð innan 48 klst. frá fæðingu. 

Vegna þess að styrkur bilirúbíns í blóði hefur þá enn ekki náð hámarki er mögulegt að 

nýburar þrói með sér sjúklega gulu eftir útskrift.
24

 Því þarf að veita forsjármönnum barns góð 

fyrirmæli um hvernig skal meta og bregðast við gulu, en auk þess kemur ljósmóðir daglega í 

heimaeftirlit fram að fimm daga skoðun á spítala.  

1.3.2.1. Skoðun og rannsóknir 

Hægt er að meta gulu sjónrænt í vel lýstu herbergi eða í dagsljósi. Gula sést oftast fyrst í 

andliti en færist svo niður búk og út í útlimi með auknum styrk bilirúbíns í blóði. Þessi aðferð 

er þó ekki mjög áreiðanleg og sérstaklega getur verið erfitt að meta gulu á börnum með dökka 

eða gula húð.
41

 Gula sem sést innan sólarhrings frá fæðingu er alltaf talin sjúkleg.
42

 

Húðmælar eru skimunartæki sem mæla ljósgleypni bilirúbíns í húð og meta þannig styrk 

serum bilirúbíns talsvert nákvæmlega, óháð húðlit.
43

 Þessir mælar eru mikið notaðir til að 
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fylgjast með bilirúbín gildum nýbura sem eru með sjáanlega gulu og minnka þannig þörfina á 

blóðsýnatöku. Ef gildi stíga hátt er blóðsýni tekið, serum bilirúbín mælt og Coombs próf oft 

framkvæmt, hafi það ekki þegar verið gert.  

Rannsóknir sem gerðar eru á börnum sem gætu verið með sjúklega gulu eru blóðhagur, 

deilitalning, serum bilirúbín, blóðflokkun og Coombs próf. Serum bilirúbín er helsti 

mælikvarðinn á skaðlegt magn bilirúbíns en nægir ekki eitt og sér til greiningar og mikilvægt 

er að taka tillit til heildarástands nýbura.
44

  

1.3.2.1.1. Coombs próf 

Coombs próf, einnig kallað DAT (direct antiglobulin test), er skimunarpróf sem greinir 

mótefni bundin við rauð blóðkorn.
45

 Notkun þess var fyrst lýst af Coombs et al árið 1946.
46

  

Coombs próf er framkvæmt í sérstökum litlum örpípum með blöndu gels, búffers og 

prófefnis. Rauðkorn sjúklings eru þvegin til að fjarlægja óbundin glóbúlín og AHG (anti-

human globulin) prófefni er svo bætt við. Viðbót AHG er nauðsynleg þar sem IgG mótefni 

eru einliður og valda ekki kekkjun rauðkorna beint.
4
 Sviflausn rauðkorna er svo spunnin niður 

gelið undir ákveðnum aðstæðum. Ef prófið er jákvætt, þ.e. ef mótefni eru bundin rauðkornum, 

verður kekkjun og rauðkornin festast í gelinu, en ef prófið er neikvætt þá falla þau til botns í 

örpípunni. Niðurstöður prófs má lesa beint af gelinu í nokkrar klukkustundir á eftir.
47

  

Prófið hefur mikið gildi fyrir rannsóknir á mótefnamiðluðu blóðrofi í nýburum og börn með 

jákvætt Coombs próf fá almennt meðferð við nýburagulu við lægri skilmerki en önnur.
48

 Ekki 

fá þó allir nýburar með jákvætt próf klíníska gulu og Coombs próf telst áhættuþáttur fyrir 

HDFN en ekki örugg greining.
49

 Ef móðir hefur fengið anti-D IgG gjöf á meðgöngu eru allt 

að 15% nýbura með jákvætt próf vegna flutnings mótefna yfir fylgju.
50

 Próf getur svo verið 

falskt jákvætt t.d. ef sýni er skemmt, frumur eru sjálfkekkjandi, áhöld eru óhrein eða 

bakteríumengun er í frumum.
3
 Ýmis lyf geta einnig valdið jákvæðu prófi, sem og ýmsir 

sjálfsofnæmissjúkdómar.
4
  

1.4. Fyrirbyggjandi Rh immúnoglóbúlin gjöf 

RhIg (Rhesus immúnoglóbúlin) hefur verið notað í Evrópu og Ameríku síðan 1968. Með því 

að gefa RhD neikvæðum konum hreinsað tilbúið anti-D IgG eftir fæðingu RhD jákvæðs barns 

má koma í veg fyrir næmingu og að móðir myndi anti-D mótefni. Til þess þarf sá skammtur 

sem gefinn er að vera nægilega stór og hann þarf að vera gefinn áður en RhD næming hefur 

orðið.
17

 RhIg hefur verið notað á Íslandi síðan 1969 (www.blodbankinn.is) og er gefið RhD 

neikvæðum konum eftir fæðingu RhD jákvæðs barns og á meðgöngu ef hætta er á að 

blóðblöndun hafi orðið milli móður og fósturs s.s. eftir fósturlát, legvatnsástungu eða slys. Í 

http://www.blodbankinn.is/
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sumum löndum, t.d. í Bandaríkjunum, fá allar RhD neikvæðar mæður RhIg á síðasta þriðjungi 

meðgöngu í fyrirbyggjandi skyni.
51

  

1.5. Meðferð fóstur- og nýburablóðrofs 

1.5.1. Blóðgjöf innan legs - IUT 

IUT (intrauterine transfusion), eða blóðgjöf innan legs, er aðgerð þar sem blóð er gefið beint í 

naflastrengsbláæð fósturs, en það varð mögulegt eftir að farið var að nota ómun til 

leiðbeiningar við legástungur.
52

 Þessi aðgerð krefst sérhæfðrar reynslu og er ekki framkvæmd 

hér á landi. EF HDFN hjá fóstri er svo alvarlegt að þörf er á IUT er móðirin send til 

meðferðar til Glasgow þar sem aðgerðin er gerð. Rauðkornaeiningar fyrir IUT eru oftast af 

blóðflokki O og RhD neikvæðar. Auk þessu eru þær hvítkornasíaðar og geislaðar til að koma í 

veg fyrir þegahöfnunarveiki (GVHD, graft-versus-host-disease).
25

 Eftir fyrstu IUT er aðgerðin 

endurtekin á tveggja til fjögurra vikna fresti fram að framköllun fæðingar. Mikilvægt er að 

lungu og lifrarensím nái að þroskast áður en fæðing er framkölluð og er nú yfirleitt hægt að 

fresta því fram á 37.-38. viku, en síðasta blóðgjöf er gerð í kringum 35. viku.
53

 

Afdrif þeirra nýbura sem fengið hafa IUT er ólík þeirra sem fá hana ekki. Hjá þeim er 

nýburagula sjaldan vandamál eftir fæðingu og mjög sjaldan er þörf á blóðskiptum.
33

 Aftur á 

móti getur blóðgjöf innan legs bælt myndun rauðkorna í beinmerg nýbura í nokkrar vikur eftir 

fæðingu og veldur það stundum síðbúnu blóðleysi.
25

  

1.5.2. Ljósameðferð 

Markmið ljósameðferðar er að lækka styrk bilirúbíns í sermi eða koma í veg fyrir að hann 

aukist. Aðferðin var fyrst kynnt árið 1958 og hefur gjörbreytt meðferð og horfum nýbura með 

gulu. Með tilkomu ljósameðferðar og framförum í þessari tækni hefur þörfin fyrir blóðskipti 

minnkað til muna, og þá sérstaklega hjá nýburum.
54

  

Ljósameðferð lækkar magn bilirúbíns í blóði með því að nota ljósorku til að umbreyta því yfir 

á form sem líkaminn getur skilið út.
29

 Best er að nota ljós á bláa litrófinu (400-500 nm 

bylgjulengd) þar sem ljós af þessari bylgjulengd fer vel í gegnum húð og er mikið tekið upp af 

bilirúbíni.
55

 Bilirúbín gengst þá undir nokkur hvörf sem leiða til myndunar efna sem eru 

minna fitusækin og eru skilin út í þvagi eða galli án þess að þörf sé fyrir samtengingu.
55

  

Þróaðar hafa verið íslenskar klínískar leiðbeiningar um ljósameðferð og byggja þær á 

erlendum leiðbeiningum. Helstu viðmið eru meðgöngulengd við fæðingu, aldur barns og 

styrkur bilirúbíns í blóði en ef áhættuþættir eru til staðar, s.s. lágþrýstingur, grunur um 

sýkingu, blóðsýring eða jákvætt Coombs próf skal lækka mörkin um 50 μmol/L. Mynd 1 sýnir 
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Mynd 1 

Klíníkskar leiðbeiningar um hvenær barn skuli fá ljósameðferð við gulu. Miðað er við daga frá fæðingu, 

bilirúbín gildi og meðgöngulengd, auk þess sem tekið er tillit til áhættuþátta. Mynd fengin frá: 

Subcommittee on Hyperbilirubinemia et al. Pediatrics 2004;114:297-316. 

 

klínískar leiðbeiningar frá American Academy of Pediatrics (AAP) um hvenær 

ljósameðferðar er þörf hjá nýburum.  

Þrátt fyrir óumdeilanlega kosti ljósameðferðar getur hún verið tvíeggja sverð. Hjá þeim 

nýburum sem þjást af miklu blóðrofi og blóðleysi getur ljósameðferð, sérstaklega ef hún er 

hafin snemma, hulið blóðrof með því að valda lækkun á bilirúbíni í sermi. Getur það valdið 

síðbúnu bóðleysi og komið hefur fyrir að börn þurfi allt að þrjár blóðgjafir fyrsta árið vegna 

þessa (Sveinn Kjartansson, sérfræðilæknir á Vökudeild Landspítala, munnleg heimild, 29. 

apríl 2013). 

1.5.3. Blóðgöf  

Blóðgjafir geta nægt til að bæta upp blóðleysi í þeim nýburum sem ekki þarfnast 

blóðskiptameðferðar. Venja er að gefa 10-15ml á hvert kg líkamsþyngdar barns. 

1.5.4. Blóðskipti  

Blóðskipti voru fyrst kynnt til sögunnar sem meðferð við HDFN um miðja síðustu öld og var 

þessi aðgerð lengi helsta meðferðarúrræðið. Nú eru blóðskipti hins vegar aðeins notuð í 

alvarlegustu tilfellum þegar önnur meðferð nægir ekki. Meðferðin felst í því að skipta 

heildarblóðrúmmáli barns út í litlum skömmtum í senn. Gefið er tilbúið heilblóð sem 

samanstendur af RhD neikvæðum rauðkornaeiningum af O blóðflokki sem eru þynntar út með 

blóðvökva (plasma) af AB flokki.
56

 Á Vökudeild Landspítala er miðað við að gefa börnum 

um 170 ml/kg, sem er um 1-2x heildarblóðmagn. Dregnir eru um 5-20 ml blóðmagns úr 

barninu í einu og jafnmikið gefið inn, allt eftir þyngd og almennu ástandi barnsins. Aðgerðin 

tekur að jafnaði um 2 klst. 
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Mynd 2 

Klínískar leiðbeiningar um hvenær nýburi skuli fara í blóðskiptameðferð. Miðað er við daga frá 

fæðingu, bilirúbín gildi og meðgöngulengd. Mynd fengin frá: Subcommittee on Hyperbilirubinemia 

et al. Pediatrics 2004;114:297-316. 

 

Skilmerki fyrir blóðskiptameðferð á nýbura eru ólík eftir löndum og stofnunum en 

forsendurnar eru í grunninn svipaðar. Dæmi um klínískar leiðbeiningar í Bandaríkjunum 

kveða á um að gera skuli blóðskipi ef nýburi er með serum bilirúbín yfir 350 μmol/L á fyrstu 

48 klst. eftir fæðingu, ef bilirúbín styrkur hækkar hratt þrátt fyrir ljósameðferð eða ef mikið 

blóðleysi er til staðar við fæðingu (blóðrauði undir 10 g/dl).
33

 Í Danmörku er mælt með að 

börn sem fædd eru eftir 33 vikna meðgöngu eða meira skulu fara í blóðskipti ef styrkur serum 

bilirúbíns er hærri en 450 μmol/L.
57

 Ekki eru til séríslenskar klínískar leiðbeiningar um 

hvenær skal framkvæma blóðskipti á nýbura en tekið er mið af erlendum leiðbeiningum og 

fyrri reynslu. Helst er stuðst við meðgöngulengd við fæðingu, aldur barns og styrk bilirúbíns í 

blóði en einnig er tekið tillit til áhættuþátta s.s. sýkinga, mikillar svefnhöfgi, blóðsýringar, 

lélegrar hitastjórnunar og mótefnamiðlaðs blóðrofs.
41

 Mynd 2 sýnir bandarískar klínískar 

leiðbeiningar frá AAP um hvenær blóðskipti skulu gerð á nýbura.  

 

Kostur blóðskiptameðferðar er sá að nýburi fær ekki einungis blóðgjöf heldur eru 

mótefnaþakin rauðkorn fjarlægð úr blóðrás hans, sem og mótefni í sermi og umframmagn 

bilirúbíns.
3
 Aðgerðin felur í sér mikið inngrip og er ekki hættulaus. Meðal alvarlegra 

fylgikvilla sem komið geta fram í kjölfar blóðskiptameðferðar eru blóðflögufæð, 

sáramyndandi garna- og ristilbólga (necrotizing enterocolitis), segamyndun í portæð, GVHD 

og sýkingar.
58
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2. Markmið rannsóknar 

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna algengi jákvæðs Coombs prófs hjá nýburum á 

Landspítala á árunum 2005-2012, hverjar orsakir þess eru og afleiðingar. Þessum 

upplýsingum hefur ekki verið safnað áður hér á landi. Niðurstöður geta varpað ljósi á hve stór 

hluti jákvæðra prófa er vegna rauðkornamótefna annars vegar og ABO blóðflokkamisræmis 

hins vegar og hversu oft próf er falskt jákvætt. Einnig má sjá hve margir nýburar fengu 

meðferð í kjölfar jákvæðs Coombs prófs, hvers konar meðferð og af hvaða orsökum. Ákveðin 

viðmið eru notuð hér á landi um hvenær skal gera Coombs próf hjá nýbura og hvenær mæður 

fá fyrirbyggjandi anti-D mótefni og geta niðurstöður leitt í ljós hvort þessi viðmið séu 

viðeigandi eða hvort þau þarfnist endurskoðunar.  
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3. Efni og aðferðir 

 

3.1. Rannsóknarsnið  

Rannsóknin var afturvirk og lýsandi. Hún var unnin upp úr gögnum frá tölvukerfi 

Blóðbankans (ProSang), úr rafrænu sjúkraskrárkerfi Landspítalans (Saga) og úr útprentuðum 

sjúkragögnum Blóðbankans og Barna- og Kvennadeildar Landspítalans.  

3.2. Rannsóknarúrtak  

Skoðaðir voru nýburar sem voru með jákvætt Coombs próf skv. tölvukerfi Blóðbankans á átta 

ára tímabili 2005-2012. Nýburar voru skilgreindir sem börn yngri en eins mánaðar gömul.  

Skrá yfir öll Coombs próf sem voru framkvæmd í Blóðbankanum á þessu ákveðna tímabili 

var unnin úr tölvukerfi Blóðbankans og voru þau flokkuð eftir niðurstöðu. Farið var í gegnum 

skjalið og einstaklingum flett upp eftir kennitölu í ProSang og voru þeir útilokaðir sem ekki 

töldust nýburar eða voru með neikvætt Coombs próf. Úr tölvukerfinu voru svo skráðar 

upplýsingar um m.a. blóðflokk, hvenær Coombs próf var gert, líklega ástæðu jákvæðs prófs 

og hvort einstaklingar hefðu fengið blóðgjöf- eða skipti. Einnig var farið í gegnum 

niðurstöður Coombs prófa á árunum 2010-2012 í pappírsskrám Blóðbankans.  

Í Þjóðskrá var leitað að móður hvers nýbura, kennitölu hennar flett upp í ProSang og skráðar 

upplýsingar um blóðflokk, hvort rauðkornamótefni voru til staðar í blóði á meðgöngu og 

hvort saga væri um blóðgjöf fyrir meðgöngu.  

Í skjalasafni Landspítalans í Vesturhlíð voru skoðaðar mæðraskrár og barnablöð einstaklinga í 

úrtakinu. Skráðar voru upplýsingar um meðgöngulengd, fæðingarþyngd, Apgar við 1 og 5 

mínútur, fæðingarmáta og ljósameðferð, auk þess sem hæsta gildi serum bilirúbíns og hvenær 

það mældist var skráð hjá börnum sem fengu ljósameðfeð. Frekari upplýsingar um meðferð 

og afdrif barna voru fengnar úr rafrænu sjúkraskrárkerfi Landspítalans.  

Úr fæðingaskrá Landspítalans fengust tölur um fjölda fæðinga á Kvennadeild og á vef 

Hagstofu Íslands voru fengnar tölur um fjölda fæðinga á Íslandi þau ár sem rannsóknin náði 

yfir.  

3.3. Tölfræði  

Upplýsingar voru skráðar í Excel og var það notað við úrvinnslu, uppsetningu gagna og 

útreikninga. Gert var t-próf til að kanna marktækan mun á fæðingarlengd og -þyngd á milli 

meðferðarhópa og til að kanna mun á lengd ljósameðfeðar og aldri barna við upphaf 
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meðferðar eftir því hver orsök jákvæðs Coombs prófs var. Fisher‘s exact próf var notað til að 

kanna marktækan mun á hlutfalli milli hópa þegar það átti við.  

3.4. Leyfi  

Áður en rannsókn hófst voru tilskilin leyfi fengin frá Siðanefnd Landspítalans, 

framkvæmdastjóra lækninga á LSH, yfirlækni Blóðbankans og Persónuvernd.  
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4. Niðurstöður 

4.1. Rannsóknarúrtakið  

Rannsóknarhópinn mynduðu þeir nýburar sem fæddust á árunum 2005-2012 og voru með 

jákvætt Coombs próf skv. skráningu í tölvukerfi Blóðbankans. Eftir að leiðrétt hafði verið 

fyrir tvískráningu (t.d. bæði naflastrengssýni og blóðsýni frá sama barni) var 

rannsóknarhópurinn alls 383 nýburar. Á tímabilinu voru þrjú börn (0,8%) andvana fædd, 79 

(20,6%) fæddust eftir val- eða bráðakeisara, 31 (8,1%) með hjálp sogklukku eða tangar og 

270 (70,5%) fæddust með eðlilegri fæðingu. Kynjahlutfall í hópnum var nánast jafnt, drengir 

voru 194 (50,6%) en stúlkur 189 (49,4%). Meðgöngulengd var á bilinu 167-296 dagar 

(meðaltal 276,3±15,0 dagar) og fæðingarþyngd var á bilinu 585-5345 g (meðaltal 

3495,1±615,1 g).  

Fjöldi mæðra var 344; tvær konur áttu þrjú börn, 37 áttu tvö börn og 303 áttu eitt barn í 

rannsóknarhópnum. 

4.2. Coombs próf á árunum 2005-2012 

Á mynd 1 má sjá fjölda Coombs prófa sem framkvæmd voru samanborið við fjölda barna sem 

fæddust á Kvennadeild Landspítala annars vegar og á landinu öllu hins vegar á árunum 2005-

2012. Flest próf voru gerð árið 2008, alls 1045, en fæst próf, 780 talsins, voru gerð árið 2005.  

 

Samtals voru gerð 7095 Coombs próf á rannsóknartímabilinu. Ekki gafst tími til þess að taka 

út hugsanlegar tvískráningar (>1 próf á barn) fyrir öll neikvæð Coombs próf, líkt og gert var 

fyrir jákvæð próf.  

  

Mynd 1.  

Fjöldi Coombs 

prófa borinn 

saman við fjölda 

fæddra barna á 

Kvennadeild 

Landspítala og á 

landsvísu á 

árunum 2005-

2012.   

 

780 913 872 1045 1022 856 808 799 

3089 3159 3200 3445 3570 3482 3293 3327 

4280 4425 4560 4835 5026 4907 
4492 4533 
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6000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Coombs próf á fjölda fæðinga 

Coombs próf Börn fædd á Landspítala Börn fædd á landsvísu 
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Tafla 1 

Fjöldi og 

niðurstöður allra 

Coombs prófa sem 

gerð voru á árunum 

2005-2012.  Í þeim 

tilfellum sem próf 

reyndist jákvætt var 

í hluta tilfella gert 

annað próf til 

staðfestingar.  

Tafla 1 sýnir skiptingu Coombs prófa eftir niðurstöðu og árum. Af þeim 7095 prófum sem 

gerð voru reyndust alls 460 vera jákvæð, eða 6,5%. Þessi 460 próf voru gerð á 383 börnum, 

en á 77 þeirra voru gerð tvö próf, það seinna til staðfestingar á því fyrra.  

 

4.2.1. Jákvæð Coombs próf  

Coombs próf var ýmist gert á naflastrengssýni eða blóðsýni, og stundum hvort tveggja. Fyrsta 

próf sem var jákvætt hjá hverju barni var í 219 tilfellum (57,2%) naflastrengssýni (þar af voru 

59 staðfest með blóðsýni) og 164 tilfellum (42,8%) blóðsýni (þar af voru 18 staðfest með öðru 

sýni). Í öllum tilfellum nema fimm þegar próf var gert á naflastrengssýni var móðir annað 

hvort RhD neikvæð eða með þekkt rauðkornamótefni á meðgöngu, sem hvort tveggja er 

ábending fyrir Coombs prófi á naflastrengssýni nýbura.  

Tafla 2 sýnir allar samsetningar 

ABO blóðflokka móður og barns 

sem voru með jákvætt Coombs 

próf á rannsóknartímabilinu. Hafa 

ber í huga að hvert barn er tekið 

sem eitt tilfelli og þær 39 mæður 

sem áttu fleiri en eitt barn á 

tímabilinu eiga því fleiri en eitt 

gildi. Í langflestum tilfellum 

(86,4%) var móðir í O blóðflokki. Algengasta blóðflokkasamsetningin var móðir í blóðflokki 

O sem gekk með barn í blóðflokki A (56,9%) en næstalgengast var móðir í flokki O sem gekk 

með barn í flokki B (15,4%). Í 53 tilfellum hafði ekki tekist að blóðflokka barn þegar Coombs 

próf var gert og í tveimur tilvikum var blóðflokkur móður óþekktur.  

Ár 
Jákvæð (fjöldi 

barna) 
Neikvæð  Alls 

Hlutfall 

jákvæð (%) 

2005 51 (40) 729 780 6,5 

2006 62 (50) 851 913 6,8 

2007 50 (43) 822 872 5,7 

2008 63 (56) 982 1045 6,0 

2009 59 (50) 963 1022 5,8 

2010 71 (57) 785 856 8,3 

2011 46 (38) 762 808 5,7 

2012 58 (49) 741 799 7,3 

Alls 460 (383) 6635 7095 6,5 

ABO blóðflokkur 
 barns 

ABO blóðflokkur móður 

A AB B O X Alls 

A 17 0 1 218 1 237 

AB 2 0 3 0 0 5 

B 0 0 2 59 1 62 

O 3 0 4 19 0 26 

X 13 1 4 35 0 53 

Alls 35 1 14 331 2 383 

Tafla 2 

ABO blóðflokkasamsetningar móður og barns. Hjá tveimur 

mæðrum og 53 börnum var blóðflokkur óþekktur.  
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Alls voru mæður 51,4% barna RhD neikvæðar og 48,0% RhD jákvæðar. Þá voru mæður 

29,0% barna með þekkt rauðkornamótefni á meðgöngu, 16,2% voru hvort tveggja RhD 

neikvæðar og með rauðkornamótefni, en mæður 35,3% barna voru hvorki RhD neikvæðar né 

með rauðkornamótefni. Tafla 3 sýnir skiptingu mæðra eftir Rhesus blóðflokki og tilvist 

rauðkornamótefnis. Hvert barn er eitt tilfelli og þær mæður sem eiga fleiri en eitt barn eiga því 

fleiri en eitt gildi í töflunni. Hjá þeim mæðrum sem voru ekki á skrá hjá Blóðbankanum er 

ekki hægt að fullyrða um hvort rauðkornamótefni hafi verið til staðar á meðgöngu, en þau 

greindust þó ekki bundin við rauðkorn barns við fæðingu.  

 

4.3. Orsakir jákæðs Coombs prófs 

Í langflestum tilfellum, alls 73,6%, var orsök jákvæðs Coombs prófs ABO misræmi milli 

móður og barns. Í 20,4% tilfella var orsökin rauðkornamótefni hjá móður, hjá 3,9% var um að 

ræða bæði ABO misræmi og rauðkornamótefni, en hjá átta börnum, eða 2,1%, var orsök 

óþekkt. Skiptingu jákvæðra prófa eftir árum og orsökum má sjá í töflu 4.  

Í öllum þeim 15 tilfellum þar sem bæði var um ABO misræmi og rauðkornamótefni að ræða 

var mótefnið Rhesus mótefni (anti-D hjá 10, anti-E hjá 5). Hjá öllum þeim börnum sem voru 

með anti-D, auk anti-A eða anti-B, hafði móðir fengið fyrirbyggjandi anti-D immúnoglóbúlín 

á meðgöngu. Í þeim tilfellum þar sem að móðir myndaði bæði anti-A og anti-E var í eitt skipti 

talið í svari Blóðbanka að kekkjun væri vegna anti-A en vegna anti-E í hin fjögur. Af þeim 

átta börnum þar sem orsök var óljós fæddust tvö andvana og hjá öðru þeirra var talið að prófið 

Rauðkornamótefni til 
staðar hjá móður 

RhD blóðflokkur móður 

Óljóst Neg Pos Alls 

Nei 0 135 135 270 

Já 0 62 49 111 

Óljóst 2 0 0 2 

Alls 2 197 184 383 

Ár ABO Mótefni Bæði Óljóst Alls 

2005 35 4 1 0 40 

2006 32 11 4 2 50 

2007 30 10 1 3 43 

2008 41 12 3 0 56 

2009 36 12 1 1 50 

2010 41 14 1 1 57 

2011 29 7 1 1 38 

2012 38 8 3 0 49 

Alls 282 78 15 8 383 

Tafla 4 

Jákvæð Coombs próf hjá 

nýburum árin 2005-2012. 

Skipting eftir árum og 

orsökum.  

Tafla 3 

RhD blóðflokkur og 

rauðkornamótefni hjá móður. 
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væri falskt jákvætt vegna mikillar kekkjunar. Fyrir hin sex tilvikin þar sem orsök jákvæðs 

Coombs prófs var óljós eru ýmsar mögulegar skýringar svo sem erfiðleikar við blóðflokkun 

barns eða falskt jákvætt próf.  

4.3.1. ABO blóðflokkamisræmi 

Í þeim tilfellum sem ABO blóðflokkamisræmi olli jákvæðu Coombs prófi var algengast að 

móðir í blóðflokki O gengi með barn í blóðflokki A, en sú var raunin í 72,0% tilfella. Í 20,9% 

tilfella var móðir í blóðflokki O og barn í blóðflokki B. Samtals var móðir í blóðflokki O í 

98,2% allra tiflella þar sem jákvætt Coombs próf stafaði af ABO misræmi. Í þeim 3 tilfellum 

sem móðir var ekki í blóðflokki O var barnið í blóðflokki AB. Tafla 5 sýnir allar ABO 

blóðflokkasamsetningar móður og barns í þeim tilfellum sem jákvætt Coombs skýrðist af 

ABO misræmi. 

 

Í báðum þeim tilfellum þar sem blóðflokkur móður var óþekktur var ljóst að ABO 

blóðflokkamisræmi olli jákvæðu Coombs prófi því annars vegar greindist anti-B og hins 

vegar anti-A bundið við rauð blóðkorn barns. Af þeim 53 tilfellum þar sem blóðflokkur barns 

var óþekktur var hjá 15 þeirra ljóst að um ABO misræmi væri að ræða þar sem að orsök 

jákvæðs prófs var anti-A bundið við rauðkorn hjá 14 börnum og anti-B hjá einu.  

4.3.2. Rauðkornamótefni 

Rauðkornamótefni frá móður 

önnur en anti-A/-B voru orsök 

jákvæðs Coombs prófs hjá 78 

nýburum á tímabilinu. Í helmingi 

tilfella greindist aðeins eitt 

mótefni, hjá 41,0% greindust tvö 

mótefni, en þrjú eða fjögur 

mótefni greindust í 7 tilfellum (9,0%). Tíu konur áttu tvö börn í þessum hópi svo fjöldi mæðra 

var 68. Dreifingu fjölda mótefna má sjá á mynd 3.  

ABO blóðflokkur 
barns 

ABO blóðflokkur móður 

A B O X Alls 

A 0 0 203 1 205 

AB 2 1 0 0 3 

B 0 0 59 1 60 

X 0 0 15 0 15 

Alls 2 1 277 2 282 

Tafla 5 

ABO blóðflokkasametning 

móður og barns í þeim 

tilfellum sem jákvætt 

Coombs próf var vegna 

anti-A eða anti-B mótefnis.  

Mynd 3 

Fjöldi greindra 

mótefna hjá 

móður í þeim 

tilfellum sem 

rauðkornamótefni 

ollu jákvæðu 

Coombs prófi. 
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Í þeim tilfellum sem aðeins eitt 

mótefni greindist var það oftast 

anti-D (61,5%). Næstalgengasta 

staka mótefnið var anti-E (20,5%), 

en önnur stök mótefni ollu sjaldnar 

jákvæðu prófi líkt og sjá má á 

mynd 4.  

Algengasta samsetning tveggja mótefna var anti-c og anti-E (56,3%). Í fimm tilfellum var 

orsökin anti-C og anti-D en aðrar samsetningar voru sjaldgæfari, eins og sjá má á mynd 5.  

Hjá sjö nýburum greindust þrjú eða fjögur mótefni í sex mismunandi samsetningum sem sjá 

má á mynd 6. Anti-D var til staðar í öllum nema einu af þeim tilfellum þar sem fleiri en tvö 

mótefni greindust. Þess ber að geta að þau tvö tilfelli þar sem mótefnasamsetningin er anti-C, 

anti-D, anti-Jk(b) og anti-S eru börn sömu konunnar.  

Ef tilfellin eru flokkuð eftir klínískt mikilvægasta mótefninu sem til staðar var hverju sinni var 

anti-D algengast og var til staðar í 46,2% tilvika.  

Mynd 4 

Tilfelli þar sem eitt 

rauðkornamótefni 

olli jákvæðu 

Coombs prófi. 

Skipting eftir 

sértækni mótefnis.  

Mynd 7 

Flokkun jákvæðra Coombs prófa 

vegna rauðkornamótefnis eftir 

klínískt mikilvægasta mótefninu 

hverju sinni. Þar sem anti-E fylgir 

nánast alltaf anti-c eru þessi 

mótefni flokkuð saman.  

Mynd 5 

Tilfelli þar sem tvö 

rauðkornamótefni ollu 

jákvæðu Coombs 

prófi. Skipting eftir 

mótefnasamsetningu. 

Mynd 6 

Tilfelli þar sem fleiri 

en tvö mótefni 

greindust. Skipting 

eftir fjölda og 

samsetningu mótefna.  
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Þar sem að anti-c og anti-E fylgjast svo oft að eru þau hér flokkuð saman og var þessi 

samsetning til staðar í næstflestum tilvika (24,4%). Þar á eftir kemur anti-E (10,3%) en önnur 

mótefni voru sjaldgæfari, líkt og sést á mynd 7.  

Af þeim 68 mæðrum sem voru með rauðkornamótefni höfðu 15 (22,1%) fengið blóðgjöf fyrir 

meðgöngu. Af mæðrum barna með jákvætt próf af öðrum sökum höfðu marktækt færri fengið 

blóðgjöf fyrir meðgöngu, eða 13 af 276 konum (4,7%) (P<0,0001). Í fimm af sjö tilfellum 

(71,4%) þar sem fleiri en eitt mótefni greindust hafði móðir fengið blóðgjöf fyrir meðgöngu. 

Allar mótefnasamsetningar hjá mæðrum er fengið höfðu blóðgjöf eru sýndar á mynd 8. 

 

4.4. Nýburar er hlutu meðferð 

Nægilegar upplýsingar um meðferð voru til staðar fyrir 376 börn af 383 í rannsóknarhópnum. 

Ekki fundust skýrslur fjögurra barna og þrjú börn fæddust andvana. Eitt þeirra lést vegna 

sýkingar, hjá öðru var naflastrengur vafinn um háls barns og hjá því þriðja var dánarorsök 

óljós.  

Ekki fundust upplýsingar um að móðir neins barns í rannsóknarhópnum hafi farið í IUT á 

tímabilinu. Í einu tilviki var móðir send til Glasgow þar sem fyrirhugað var að gera IUT vegna 

hratt hækkandi styrks anti-D mótefnis og aukningar MCA blóðflæðis hjá fóstri. Doppler 

mælingar í Glasgow leiddu þó ekki í ljós aukið blóðflæði svo hætt var við aðgerðina.  

Heildarfjöldi barna sem fékk einhvers konar meðferð yfir allt rannsóknartímabilið var 179 eða 

47,6% barna í hópnum. Hefðbundin meðferðarúrræði eru ljósameðferð, blóðgjöf og 

blóðskipti. Allir nýburar sem fengu blóðgjöf eða fóru í blóðskipti fóru einnig í ljósameðferð, 

með aðeins einni undantekningu.  

Algengasta meðferðin var ljósameðferð og var hún veitt 178 börnum (47,3%). Af þeim fengu 

þrjú börn auk þess blóðgjöf, sjö fóru einnig í blóðskipti og árið 2009 fékk eitt barn allt þrennt; 

ljósameðferð, blóðgjöf og blóðskipti, en 167 börn fengu enga viðbótarmeðferð. 

Mynd 8 

Mótefni sem greindust 
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Mynd 9 

Hlutfall barna 

sem þurfti 

meðferð vegna 

ABO misræmis. 

Skipting eftir 

sértækni 

mótefnis.  

Ár Ljósameðferð Blóðgjöf Blóðskipti Engin 
Hlutfall barna sem  
fékk meðferð (%) 

2005 19 0 0 21 47,5 

2006 24 1 1 24 50,0 

2007 22 0 4 20 52,4 

2008 27 1 1 29 48,2 

2009 27 1 2 21 56,3 

2010 30 1 0 27 52,6 

2011 14 0 0 24 36,8 

2012 15 1 0 31 34,0 

Alls 178 5 8 197 47,6 

 

Hæsta hlutfall barna sem fékk meðferð var 56,3% árið 2009, en lægst var hlutfallið 34,0% 

árið 2012. Síðustu tvö ár rannsóknarinnar skera sig talsvert frá hinum, en hlutfall barna sem 

fékk meðferð þau ár er rúmlega 10% lægra en lægsta hlutfall hin árin. Fjölda barna sem fékk 

meðferð hvert ár má sjá í töflu 6.  

Af börnum með jákvætt Coombs próf 

vegna rauðkornamótefna fengu 52,6% 

meðferð en 49,1% þeirra þar sem um ABO 

blóðflokkamisræmi var að ræða og er sá 

munur ekki marktækur. Fjölda nýbura sem 

fékk meðferð vegna ABO misræmis má sjá 

á mynd 9. Hlutfallslega fengu marktækt fleiri meðferð vegna anti-B (62,9%) heldur en vegna 

anti-A (45,2%) (P<0,05). Af þeim átta börnum sem þurfu blóðskipti voru tvö tilfelli vegna 

anti-B en eitt vegna anti-A, þó jákvætt próf vegna ABO misræmis hafi 3,5x oftar verið vegna 

anti-A en anti-B. 

Meðgöngulengd við fæðingu var marktækt styttri og fæðingarþyngd minni hjá þeim nýburum 

sem fengu meðferð samanborið við þá sem ekki fengu meðferð (P<0,001).  

Meðgöngulengd Meðferð Engin meðferð 

Meðaltal (staðalfrávik) 272,3 (18,4) 279,9 (10,0) 

Miðgildi 276 281 

Lægsta gildi 167 236 

Hæsta gildi 296 296 

Fæðingarþyngd Meðferð  Engin meðferð  

Meðaltal (staðalfrávik) 3390,9 (654,9) 3586,4 (573,2) 

Miðgildi 3440 3595 

Lægsta gildi 585 1594 

Hæsta gildi 4650 5345 

Tafla 6 

Skipting barna eftir 

því hvort þau fengu 

meðferð og þá hvers 

konar og hlutfall 

þeirra sem fengu 

einhverja meðferð af 

heildarfjölda barna 

með jákvætt Coombs 

próf hvert ár.   

Tafla 7 

Meðgöngulengd og 

fæðingarþyngd þeirra barna 

sem hlutu meðferð 

samanborið við þau börn sem 

fengu ekki meðferð. 

Meðgöngulengd er gefin upp 

í dögum og fæðingarþyngd í 

grömmum. 
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4.4.1. Ljósameðferð  

Mynd 10 sýnir orsakir jákvæðs Coombs prófs hjá þeim 167 börnum fengu eingöngu 

ljósameðferð. Í 79,6% tilvika var orsök ABO blóðflokkamisræmi en rauðkornamótefni í 

18,6% tilvika. Eitt barn var með hvort tveggja anti-A og anti-D bundið við rauð blóðkorn, en í 

tveimur tilvikum var orsök óljós.  

Hjá öllum börnum sem fóru í ljósameðferð var athugað hvert hæsta gildi serum bilirúbíns var 

fyrir eða á meðan meðferð stóð og fundust þessar upplýsingar fyrir 162 börn af 167. Hæsta 

gildi serum bilirúbíns var á bilinu 91-465 μmol/L og mældust hæstu gildi á fyrsta til tíunda 

sólarhring eftir að barn fæddist, en algengast var að hæsta gildi mældist við tveggja 

sólarhringa aldur. Meðaltal hæstu gilda var 244,5 μmol/L og staðalfrávik var 70,2 μmol/L. 

Meðferð hófst oftast þegar barn var sólarhrings gamalt, en í 22 tilfellum hófst meðferð strax á 

fyrsta sólarhring og eitt barn var orðið sex daga gamalt þegar meðferð hófst. Aldursdreifingu 

við upphaf meðferðar má sjá á mynd 11a.  

Lengd meðferðar hjá þeim börnum sem fengu eingöngu ljósameðferð var frá einum upp í níu 

daga. Meðallengd var 2,6 dagar (staðalfrávik 1,5 dagar) en algengast var að meðferð stæði 

yfir í 2 daga. Lengd allra ljósameðferða má sjá á mynd 11b.   

Mynd 10 
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Tafla 7 

Munur á aldri við upphaf 

ljósameðferðar og 

meðferðarlengd barna eftir 

orsök jákvæðs Coombs prófs. 

Upphaf meðferðar er gefið upp 

í sólarhringum frá fæðingu og 

meðferðarlengd í dögum. 

Börn sem voru með jákvætt Coombs próf vegna rauðkornamótefna fengu marktækt lengri 

ljósameðferð heldur en þau börn þar sem ABO misræmi olli jákvæðu prófi (P<0,05). Ekki var 

marktækur munur á aldri við upphaf meðferðar.  

 

4.4.2. Blóðgjöf 

Alls fengu 12 börn blóðgjöf en af þeim fengu 7 börn blóð vegna annarra ástæðna en blóðrofs, 

s.s. vegna aðgerða og tíðrar blóðsýnatöku, og falla þau ekki undir þennan flokk. Á tímabilinu 

fengu því fimm börn blóðgjöf vegna niðurbrots rauðkorna af völdum mótefna frá móður og 

má sjá þau tilfelli í töflu 8.  

 

 

 

 
 

Öll börnin nema eitt fóru í ljósameðferð fljótlega eftir fæðingu og þurftu svo blóðgjöf í 

framhaldinu vegna lágs blóðrauðagildis við tveggja til fjögurra vikna aldur. Hjá því barni sem 

ekki fór í ljósameðferð var jákvætt Coombs próf vegna anti-B mótefnis. Barnið fæddist 

tveimur vikum fyrir tímann og var talið vera með blóðleysi vegna mótefnamiðlaðs blóðrofs. Í 

hinum fjórum tilfellunum var Rhesus mótefni orsök jákvæðs prófs.  

Aldur við upphaf 
meðferðar 

ABO Rauðkornamótefni 

Meðaltal (staðalfrávik) 1,7 (1,2) 1,5 (1,3) 

Miðgildi 1 1 

Lægsta gildi 0 0 

Hæsta gildi 6 5 

Lengd meðferðar ABO Rauðkornamótefni 

Meðaltal (staðalfrávik) 2,4 (1,3) 3,1 (2,1) 

Miðgildi 2 3 

Lægsta gildi 1 1 

Hæsta gildi 8 9 

Tilfelli Orsök 
Aldur 

við 
blóðgjöf 

Ljósameðferð 
Upphaf 

meðferðar 
Lengd 

meðferðar 
Blóðskipti 

Hæsta S- 
bilirúbín 

gildi 

Hvenær 
fengið 

1 Anti-D 
16 og 

17 
já 0 13 Nei 355 14* 

2 Anti-D 27 já 1 4 Nei 268 3 

3 Anti-D 20 já 2 4 Já 326 2 

4 
Anti-c,  
anti-E 

25 og 
27 

já 2 6 Nei 248 3 

5 Anti-B 1 nei x x Nei x x 

Tafla 8 

Börn sem fengu blóðgjöf vegna blóðrofs. Aldur við blóðgjöf, upphaf og lengd ljósameðferðar er allt 

gefið upp í sólarhringum eða sólarhringum frá fæðingu. Hæsta  serum bilirúbín gildi fyrir eða undir 

meðferð er gefið upp í μmol/L. Ekki var skráð hæsta serum bilirúbín gildi barns #5.  

 *Tilfelli 1 var í ljósameðferð með hléum og var því enn í ljósum á 14. degi.  
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Eitt þessara fimm barna fór í blóðskipti tveggja daga gamalt og þarfnaðist svo blóðgjafar við 

tæplega þriggja vikna aldur.  

4.4.3. Blóðskipti 

Alls fóru átta börn í rannsóknarhópnum í blóðskipti. Þau voru fædd á árunum 2006-2009 og 

engin blóðskipti voru gerð á nýbura eftir það.  

Í þremur tilfellum var um að ræða ABO blóðflokkamisræmi en Rhesus rauðkornamótefni í 

hinum fimm. Vitað var um mótefnamyndun á meðgöngu hjá öllum þeim mæðrum sem voru 

með rauðkornamótefni og voru þær í viðeigandi eftirliti. Hjá fjórum þeirra voru gerðar fimm 

mælingar á styrk mótefnis á meðgöngu og þrjár hjá einni. Hjá þremur greindist marktæk 

hækkun á mótefnastyrk á meðgöngu (tilfelli #1, #2 og #7) en ekki hjá hinum tveimur (tilfelli 

#4 og #8). Hjá mæðrum þriggja barna (tilfelli #2, #4 og #7) var fæðing framkölluð vegna 

teikna um blóðrof hjá barni. Hjá einni móður var framkölluð fæðing vegna gallteppu, eitt barn 

fæddist eftir bráðakeisara en þrjú fæddust með eðlilegri fæðingu. Öll börnin fóru í 

ljósameðferð fyrir og/eða eftir blóðskiptin.  

Tilfelli 1 mældist með serum bilirúbín 223 μmol/L strax við 7 klst. aldur og blóðrauði var þá 

155 g/L. Barnið var sett í þreföld ljós en serum bilirúbín hélt áfram að hækka þrátt fyrir það 

og því var ákveðið að gera blóðskipti. Tilfelli 2 fæddist eftir framköllun fæðingar vegna teikna 

um blóðrof. Blóðrauði var 154 g/L og serum bilirúbín 161 μmol/L við 8 klst. aldur og því 

voru blóðskipti gerð næsta dag. Hjá tilfelli 3 mældist serum bilirúbín 420 μmol/L þegar barnið 

var þriggja daga gamalt svo ákveðið var að gera blóðskipti strax, en barnið hafði ekki fengið 

meðferð fram að því. Í tilfelli 4 var fæðing framkölluð vegna mótefnamyndunar móður og við 

Tilfelli Orsök 
Meðgöngu-

lengd 
Upphaf 
ljósam. 

Lengd 
ljósam. 

Hæsta S-
bilirúbín 

Hvenær  
fengið 

Aldur við 
blóðskipti 

Blóðgjöf 

1 Anit-c, E 266 0 4 252 1 1 nei 

2 Anti-D 256 1 4 161 0 1 nei 

3 Anti-A 281 3 4 420 3 3 nei 

4 Anti-D 265 1 5 300 1 1 nei 

5 Anti-B 276 1 2 317 1 1 nei 

6 Anti-B 287 1 3 393 1 1 nei 

7 Anti-D 273 2 4 326 2 2 já 

8 Anti-D 273 1 4 235 0 1 Nei 

Tafla 9 

Þau börn sem fóru í blóðskipti. Öll börnin fóru einnig í ljósameðferð. Meðgöngulengd, upphaf og 

lengd ljósameðferðar, hvenær hæsta  serum bilirúbín gildi er fengið og aldur við blóðskipti er allt 

gefið upp í sólarhringum eða sólarhringum frá fæðingu. Serum bilirúbín gildi er gefið í μmol/L og er 

hæsta gildi sem mældist fyrir eða á meðan ljósameðferð stóð.  
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5 klst. aldur mældist serum bilirúbín barns 118 μmol/L og blóðrauði 188 g/L. Barnið var sett í 

ljós en bilirúbín hélt áfram að hækka og var komið upp í 279 μmol/L degi eftir fæðingu svo 

ákveðið var að gera blóðskipti. Þegar tilfelli 5 var eins dags gamalt var barnið orðið sjáanlega 

gult og serum bilirúbín mældist 317 μmol/L, auk þess sem netfrumur voru mikið hækkaðar og 

blóðskipti voru því gerð strax. Í tilfelli 6 var barn útskrifað heim innan sólarhrings frá fæðingu 

en kom aftur daginn eftir þegar það var orðið sjáanlega gult. Serum bilirúbín mældist þá 393 

μmol/L svo blóðskipti voru gerð strax. Hjá tilfelli 7 var fæðing framkölluð vegna 

mótefnamyndunar móður og naflastrengsblóð gaf til kynna blóðleysi. Blóðrauði var þá 128 

g/L og serum bilirúbín 60 μmol/L, sem er undir mörkum fyrir blóðskipti. Eftir að bilirúbín 

hélt áfram að hækka þrátt fyrir tvöföld ljós var ákveðið að gera blóðskipti. Tilfelli 8 fæddist á 

Akureyri og strax eftir fæðingu mældist serum bilirúbín 135 μmol/L og blóðrauði var 126 g/L 

svo barnið var sent suður til Reykjavíkur í blóðskipti. 

Árið 2006 fór eitt barn í blóðskipti vegna anti-D mótefnis og fékk blóðgjöf í framhaldinu en 

var með neikvætt Coombs próf eftir fæðingu. Móðir barnsins hafði farið til Glasgow í IUT á 

29., 31. og 33. viku og fæðing var framkölluð eftir tæplega 35 vikna meðgöngu. Vegna 

þessara blóðgjafa var ekki hægt að blóðflokka barnið við fæðingu og Coombs próf var 

neikvætt og tilheyrir þetta barn því ekki rannsóknarhóp þessarar rannsóknar.  
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5. Umræður   

 

Af 7095 Coombs prófum sem gerð voru á nýburum á árunum 2005-2012 voru 460 (6,5%) 

jákvæð.  Örsök jákvæðs prófs var í flestum tilvikum (73,6%) ABO misræmi milli móður og 

barns. Tæplega helmingur (47,6%) barna með jákvætt próf þarfnaðist meðferðar. Af þeim 

nýburum þar sem örsök jákvæðs prófs var ABO blóðflokkamisræmi þurftu 48,9% meðferð en 

52,6% þeirra nýbura þar sem um önnur rauðkornamótefni var að ræða. Meðferðarmöguleikar 

voru ljósameðferð, blóðgjöf og blóðskipti. Langoftast dugði ljósameðferð ein og sér, en fimm 

börn þurftu að fá blóðgjöf og átta börn fóru í blóðskiptameðferð. Þeim tilfellum þar sem 

blóðskiptameðferðar er þörf fer sífellt fækkandi með bættum meðferðarmöguleikum og 

fyrirbyggjandi aðgerðum og blóðskipti hafa ekki verið gerð á nýbura á Íslandi síðan árið 

2009.  

5.1. Rannsóknarúrtakið  

Alls voru 383 nýburar með jákvætt Coombs próf á árunum 2005-2012. Rammi 

rannsóknarinnar var að athuga öll jákvæð Coombs próf á nýburum fæddum á Kvennadeild 

Landspítalans. Inn á borð Blóðbankans rata þó einstaka börn fædd utan Landspítala sem eru 

flutt á spítalann eftir fæðingu til meðferðar og/eða eftirlits. Í rannsóknarhópnum eru 11 slík 

börn og ákveðið var að hafa þau með í rannsókninni vegna þess hve fáir nýburar eru með 

jákvætt Coombs próf á hverju ári og mikilvægt er að kanna orsakir þeirra prófa og afdrif 

barnanna. Ekki var kannað sérstaklega hvort fósturlát varð vegna mótefnamyndunar hjá 

móður á tímabilinu.  

Við gagnasöfnun olli það nokkrum vandkvæðum að naflastrengssýni eru merkt með 

gervikennitölu í tölvukerfi Blóðbankans og stundum aðeins skírnarnafni móður að auki. Í 

þeim tilfellum gat þurft að fara ýmsar krókaleiðir til að finna kennitölu barns og móður þess í 

Þjóðskrá. Mikilvægt er að naflastrengssýni séu merkt með fullu nafni móður eða að allar 

rannsóknarniðurstöður séu færðar á endanlega kennitölu barns eftir að það hefur fengið slíka.   

Skoðuð var rafræn sjúkraskrá og barnablað í mæðraskrá allra nýbura í rannsóknarúrtakinu, 

nema í fjórum tilfellum þar sem mæðraskrá fannst ekki, og fundust því fullnægjandi 

upplýsingar í langflestum tilfellum (99%). Ekki var alltaf samræmi milli pappírsskrár og 

rafrænnar sjúkraskrár, en oft vantaði upplýsingar um ljósameðferð og bilirúbín gildi í rafræna 

skráningu, eða öfugt. Nauðsynlegt er að hafa skýrar reglur um skráningu gagna; hver skráir, 

hvar og hvenær svo upplýsingar glatist ekki.  
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Pappírsskrár Blóðbankans fyrir árin 2010-2012 voru yfirfarnar og bornar saman við rafræna 

skráningu (ProSang) til þess að sannreyna nákvæmni skráningar og reyndist gott samræmi þar 

á milli.  

5.2. Coombs próf á árunum 2005-2012 

Á tímabilinu voru skv. tölvukerfi Blóðbankans gerð alls 7095 Coombs próf og af þeim voru 

460 próf jákvæð, en þau voru gerð á 383 börnum. Þó ekki hafi verið kannað sérstaklega á hve 

mörgum börnum fleiri en eitt neikvætt próf var gert, og þar með á hve stóru hlutfalli barna 

Coombs próf var gert, má telja líklegt að í þeim tilfellum sem próf reyndist neikvætt hafi 

sjaldan þótt ástæða til að endurtaka prófið.  

Flest próf voru gerð árið 2008 en þeim fór fækkandi seinni ár rannsóknarinnar. Því má velta 

fyrir sér hvort þetta tengist niðurskurði á Landspítala í kjölfar efnahagskreppunnar. Líklegri 

ástæða er þó sú að án þess að verklagsreglum hafi formlega verið breitt er nú með nýrri tækni 

auðveldara að fylgjast með ástandi nýbura, s.s. með Bilicheck húðmælum. Í stað þess að óska 

alltaf eftir Coombs prófi þegar barn er sjáanlega gult, er nú fyrst notaður húðmælir til að mæla 

bilirúbín gildi og ef húðgildi mælist hækkað eru gerðar blóðfrumu- og bilirúbínmælingar á 

blóðsýni. Ef þessi gildi eru innan marka er ekki talin ástæða til að gera Coombs próf og hefur 

þeim því fækkað samhliða innleiðslu þessarar tækni. 

5.2.1. Jákvæð Coombs próf 

Hlutfall jákvæðra Coombs prófa á tímabilinu var 6,5%. Þetta hlutfall er aðeins lægra en í 

rannsókn sem gerð var árið 2000 á spítala í Kaliforníu, en þar var hlutfall jákæðra prófa 

7,9%.
59

 Á þeim spítala var Coombs próf gert á börnum allra kvenna sem voru í blóðflokki O 

eða voru RhD neikvæðar. Hér á landi er venjan að gera Coombs próf ef móðir er RhD 

neikvæð eða ef mótefni hefur greinst hjá móður á meðgöngu. Áhugavert er að hlutfall 

jákvæðra prófa var hærra í Kaliforníu þar sem skilyrði fyrir framkvæmd prófs eru rýmri en 

hér á landi. Nú var helsta ástæða jákvæðs prófs í okkar rannsókn ABO blóðflokkamisræmi og 

getur þetta bent til þess að við missum af mörgum nýburum sem væru með jákvætt próf af 

þessum sökum vegna þess að ekki er venja að prófa börn allra mæðra í blóðflokki O. Í annarri 

rannsókn sem gerð var á Nýja Sjálandi yfir fyrri helming árs 2001 á 660 nýburum voru aðeins 

3,5% með jákvætt Coombs próf.
49

 Lægra hlutfall jákvæðra prófa í þeirri rannsókn má líklega 

skýra með því að þar var Coombs próf gert á öllum nýburum sem voru lagðir inn á 

sængurdeild á spítala í borginni, óháð blóðflokkasamsetningu móður og barns.  

Af þeim jákvæðu Coombs prófum sem fyrst voru gerð á börnum var rúmur helmingur 

(57,2%) gerður á naflastrengssýni en önnur á blóðsýni. Naflastrengssýnin voru, nema með 
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einstaka undantekningum (n=5), frá nýburum sem gera skal Coombs próf á skv. vinnureglum 

á Landspítala. Í þremur tilvikum var naflastrengssýni sent frá börnum sem fæddust andvana 

þegar leitað var skýringa á andláti þeirra en í hinum tveimur var naflastrengssýni sent frá 

móður sem áður hafði átt barn með HDFN. Mæður 135 barna (35,2%) með jákvætt Coombs 

próf voru hvorki RhD neikvæðar né með þekkt mótefni á meðgöngu. Ástæða fyrir því að 

Coombs próf var gert í þessum tilvikum getur t.d. verið að barn hafi verið klínískt gult, 

bilirúbín gildi hafi hækkað óeðlilega mikið eða hratt eða að móðir hafi áður gengið með barn 

sem fékk HDFN.  

5.3. Orsakir jákvæðs Coombs prófs 

Algengasta orsök jákvæðs Coombs prófs var ABO misræmi, í alls í 73,6% tilvika. ABO 

misræmi var einnig helsta ástæða jákvæðs prófs í fyrrnefndri rannsókn á Nýja Sjálandi en þar 

var hlutfallið heldur hærra eða 92,6%.  

Rhesus varnir hafa fækkað meðgöngum með anti-D mótefnamyndun til muna, en þó var anti-

D mótefni til staðar í 46,2% þeirra tilfella þar sem jákvætt próf stafaði af rauðkornamótefni 

öðru en anti-A eða anti-B. Þetta hlutfall er sambærilegt því sem þekkist í Danmörku
51

, en þar 

líkt og hér er RhD neikvæðum mæðrum aðeins gefið fyrirbyggjandi RhIg eftir fæðingu RhD 

jákvæðs barns en ekki á meðgöngu nema sérstök ástæða sé til. Þetta er talsvert hærra hlutfall 

anti-D mótefna en í Bandaríkjunum
34

 þar sem að venja er að gefa öllum RhD neikvæðum 

mæðrum fyrirbyggjandi RhIg bæði á síðasta þriðjungi meðgöngu og eftir fæðingu. Þetta 

vekur upp spurningu um hvort rétt væri að taka upp sama háttalag og í Bandaríkjunum, 

Bretlandi og víðar og gefa reglubundið RhIg á meðgöngu í von um að fækka meðgöngum 

með anti-D mótefni. Það gæti þó verið tvíeggja sverð þar sem nýleg rannsókn í Ástralíu leiddi 

í ljós að eftir að farið var að gefa öllum RhD neikvæðum konum fyrirbyggjandi RhIg á 

meðgöngu, en áður voru sömu venjur þar og hér, fjölgaði jákvæðum Coombs prófum 

umtalsvert og var það talið vera vegna óvirks flutnings þess mótefnis sem móðir fékk á 

meðgöngu yfir fylgju í blóðrás fósturs.
60

  

5.4. Mæður er fengið höfðu blóðgjöf fyrir meðgöngu 

Áhugavert er að sjá að yfir 20% mæðra þeirra barna sem voru með jákvætt próf vegna 

rauðkornamótefna höfðu fengið blóðgjöf fyrir meðgöngu en aðeins tæp 5% mæðra annarra 

barna í rannsókninni og er það marktækur munur. Þetta kemur heim og saman við þá 

staðreynd að þótt parað sé fyrir helstu mótefnisvökum við blóðgjöf getur enn orðið næming 

fyrir sjaldgæfari mótefnisvökum.
22

 Anti-K er sérstakt í þessu samhengi en bandarísk rannsókn 

sýndi að 2/3 kvenna með það mótefni höfðu sögu um fyrri blóðgjöf.
21

 Í okkar rannsókn hafði 
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aðeins ein af fjórum konum með Kell mótefni sögu um blóðgjöf, en lægra hlutfall má skýra 

með því að hér á landi er börnum fram til 18 ára aldurs og öllum konum á barnseignaraldri 

gefið K-neikvætt blóð, en sú er ekki venjan alls staðar. Í ljósi þessara niðurstaðna má velta því 

fyrir sér hvort rétt væri að gefa konum á barnseignaraldri blóð sem er neikvætt fyrir fleiri 

mótefnisvökum, t.d. öllum klínískt mikilvægum Rhesus mótefnisvökum, til þess að koma í 

veg fyrir næmingu.  

5.5. Nýburar er hlutu meðferð 

Hæst var hlutfall nýbura sem fékk meðferð árið 2009, eða 54,0%, en fór svo lækkandi og var 

komið niður í 32,7% síðasta ár rannsóknarinnar. Þetta helst í hendur við fækkun Coombs 

prófa sem gerð voru á sama tímabili. Mögulega er skýringin sú sama; að með bættri tækni til 

að fylgjast með styrk bilirúbíns í blóði nýbura er nú hægt að fresta því lengur að senda börn í 

ljósameðferð, svo lengi sem þau eru í stöðugu eftirliti. Langflest börn fóru aðeins í 

ljósameðferð, en sú hefur þróunin verið síðustu ár og áratugi eftir að meðferðin var tekin í 

notkun.  

Ekki reyndist auðvelt að finna upplýsingar um IUT og skráningu á þessari aðgerð er 

greinilega ábótavant. Eftir mikla leit fannst aðeins ein kona sem hafði farið í IUT en barn 

hennar var með neikvætt Coombs próf og tilheyrir því ekki rannsóknarhópi þessarar 

rannsóknar. IUT veldur bælingu á blóðmyndun fósturs, auk þess að minnka styrk mótefna í 

blóðrás þess og getur það skýrt neikvætt Coombs próf hjá þessu barni.  

Af þeim nýburum sem voru með jákvætt Coombs próf vegna anti-A fengu 45,2% meðferð en 

marktækt hærra hlutfall þeirra sem voru með anti-B, eða 62,9%. Af þeim börnum sem fóru í 

blóðskipti var eitt tilfelli vegna anti-A en tvö vegna anti-B, þó svo að 3,5x fleiri allra ABO 

blóðflokkamisræma hafi verið hjá börnum í blóðflokki A heldur en B. Þetta bendir til þess að 

anti-B mótefni hafi almennt alvarlegri afleiðingar í för með sér heldur en anti-A og er það 

sambærilegt því sem sést hefur í öðrum rannsóknum.
61

 

Þeir nýburar sem voru með rauðkornamótefni fengu marktækt lengri ljósameðferð en aðrir 

nýburar. Þessi börn voru 80,0% þeirra sem fengu blóðgjöf og 62,5% þeirra sem fóru í 

blóðskipti, þrátt fyrir að vera aðeins 20,4% alls rannsóknarhópsins. Þetta er í samræmi við það 

sem almennt er talið; að ABO blóðflokkamisræmi valdi mildari HDFN og minna blóðrofi 

samanborið við Rhesus rauðkornamótefni.
18,33

 

Meðgöngulengd við fæðingu var marktækt styttri og fæðingarþyngd minni hjá þeim nýburum 

sem fengu meðferð en þeim sem fengu ekki meðferð. Þetta má skýra með því að þegar 

ákvörðun er tekin um hvort meðferð skal veitt við nýburagulu er meðgöngulengd við fæðingu 
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stór áhrifaþáttur og helst hún oftast í hendur við fæðingarþyngd. Börn sem fæðast fyrir tímann 

eiga í meiri hættu á að þróa með sér sjúklega gulu en börn sem fæðast eftir fulla meðgöngu og 

fá því meðferð við lægri gildi serum bilirúbíns.
48,62

 

5.5.1. Blóðskipti 

Athygli vekur að af þeim átta nýburum sem þurftu blóðskipti var jákvætt Coombs próf í 

þremur tilfellum vegna ABO blóðflokkamisræmis, en eins og áður hefur komið fram er 

almennt talið að anti-A og anti-B mótefni valdi vægari HDFN en Rhesus mótefni. Hjá þessum 

þremur börum var Coombs próf ekki gert fyrr en við 1-3 daga aldur, ólíkt hjá hinum fimm þar 

sem próf var gert strax eftir fæðingu vegna verklagsreglna. Tvö þessara barna voru orðin 

sjáanlega gul eins dags gömul þegar Coombs próf var fyrst gert. Bilirúbín mældist þá annars 

vegar 317μmol/L og hins vegar 393μmol/L og blóðskipti voru gerð strax, en annað þessara 

barna hafði verið útskrifað heim innan sólarhrings fá fæðingu. Vel má vera að ef Coombs próf 

hefði verið gert strax við fæðingu og serum bilirúbín mælt hefði verið mögulegt að hefja 

ljósameðferð þá þegar og komast hjá blóðskiptameðferð. Sá möguleiki er svo sérstaklega 

líklegur hjá þriðja barninu sem kom gult inn á spítala með serum bilirúbín 420μmol/L þremur 

dögum eftir fæðingu og hafði þá ekki fengið neina meðferð, en hægt vaxandi styrkur 

bilirúbíns án mikils blóðrofs er einmitt einkennandi fyrir gang HDFN vegna ABO 

blóðflokkamisræmis.
33

 Þetta styður þá hugmynd að gera eigi Coombs próf á naflastrengsblóði 

barna allra kvenna í O blóðflokki, líkt og tíðkast í sumum löndum.
41,63

 

Eftir að farið var að nota ljósameðferð í auknum mæli hefur blóðskiptameðferðum fækkað til 

muna og hafa blóðskipti ekki verið gerð á nýbura hér á landi síðan árið 2009. Þó þessi þróun 

sé vissulega jákvæð er mikilvægt að viðhalda færni til að framkvæma blóðskipti. Ef færni 

minnkar eykst áhættan sem fylgir blóðskiptameðferð sem eykur enn á það að reynt sé að 

komast hjá því að gera blóðskipti og myndast þá nokkurs konar vítahringur. Dæmi er um barn 

í rannsóknarhópnum sem var alls 13 daga í ljósameðferð og fékk að auki tvisvar sinnum 

blóðgjöf tæplega þriggja vikna gamalt. Vera má að betra hefði verið í þessu tilfelli að 

framkvæma blóðskipti strax og komast þannig hjá þessari löngu meðferð. Ef ekki tekst að 

viðhalda færni til að framkvæma blóðskipti hér á landi verður nauðsynlegt að senda börn sem 

þurfa á blóðskiptum að halda erlendis til meðferðar, líkt og gert er þegar að mæður fara í IUT.  

Ekki eru til neinar íslenskar klínískar leiðbeiningar um það hvenær skal gera blóðskipti á 

nýbura en farið er eftir erlendum leiðbeiningum, s.s. frá Svíþjóð og Bandaríkjunum, almennu 

ástandi barns og persónulegu mati læknis hverju sinni. Mikilvægt er að útbúa klínískar 



 

 

35 

 

leiðbeiningar sem taka mið af fyrri reynslu, aðstæðum og öðrum verklagsreglum hér á landi til 

að auðvelda þessa ákvarðanatöku og bæta afdrif barna.   
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6. Ályktanir 

 

Meirihluti jákvæðra Coombs prófa á árunm 2005-2012 var vegna ABO blóðflokkamisræmis 

og nánast helmingur þeirra barna fékk meðferð, þar af þrjú blóðskiptameðferð. Í ljósi þessara 

niðurstaðna er rétt að hugleiða hvort gera ætti reglubundið Coombs próf á naflastrengssýni 

barna allra kvenna í blóðflokki O. Áður en sú ákvörðun væri tekin þyrfti að kanna árangur 

þess erlendis, gera kostnaðargreiningu og skoða hvort bæta megi eftirlit með öðrum leiðum.  

Af mæðrum þeirra barna sem voru með jákvætt Coombs próf vegna rauðkornamótefna höfðu 

marktækt fleiri fengið blóðgjöf heldur en af mæðrum þeirra barna sem voru með jákvætt próf 

af öðrum sökum. Það er því ljóst að þótt vissar ráðstafanir séu gerðar hér á landi duga þær 

ekki til að komast hjá næmingu kvenna á barnseignaraldri við blóðgjöf. Anti-D er svo 

algengara á meðgöngu hér heldur en í Bandaríkjunum, en þar gilda aðrar verklagsreglur um 

RhIg gjöf á meðgöngu.   

Blóðskiptameðferð á nýbura hefur ekki verið gerð hér á landi síðan 2009, auk þess sem 

börnum sem fá einhvers konar meðferð við nýburagulu fer fækkandi, og má rekja það til 

bættrar tækni og eftirlits. Mikilvægt er að þróa séríslenskar klínískar leiðbeiningar um eftirlit 

og meðferð nýbura sem eiga á hættu á að fá HDFN og skulu þær taka mið af nýrri tækni, 

aðstæðum á spítalanum og reynslu fyrri ára hér á landi sem erlendis. 

  



 

 

37 

 

7. Þakkarorð 

 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum þeim Önnu Margréti Halldórsdóttur, Sveini Kjartanssyni, 

Hildi Harðardóttur og Þorbirni Jónssyni fyrir alla hjálpina, dygga leiðsögn, sýndan áhuga og 

stuðning. Unni Styrkársdóttur þakka ég fyrir yfirlestur. Ég þakka Guðrúnu Svansdóttur og 

öðru starfsfólki Blóðbankans, auk starfsfólki skjalageymslu Landspítalans í Vesturhlíð fyrir 

hjálpina og vinsamlegt viðmót. Einnig þakka ég Önnu Haarde ritara á Kvennadeild og öðru 

starfsfólki Barna- og Kvennasviðs sem leiðbeindi mér á ráfi um ganga Landspítalans. Loks 

þakka ég fjölskyldu, vinum og samnemendum mínum fyrir ómetanlegan stuðning og 

samkennd.  

  



 

 

38 

 

Heimildaskrá 

 

1. Poole J, Daniels G. Blood Group Antibodies and Their Significance in Transfusion 

Medicine. Transfusion medicine reviews. 2007;21(1):58-71. 

2. Malomgre W, Neumeister B. Recent and future trends in blood group typing. 

Analytical and bioanalytical chemistry. Mar 2009;393(5):1443-1451. 

3. Harmening DM. Modern Blood Banking & Transfusion Practices. 5th ed. Philaelphia, 

Bandaríkin: F.A. Davis Company; 2005. 

4. Petrides M, Stack G, Cooling L, Maes LY. Practical Guide to Transfusin Medicine. 

2nd ed. Bethesda, Maryland: AABB Press; 2007. 

5. Watkins WM. The ABO blood group system: historical background. Transfusion 

Medicine. 2001;11(4):243-265. 

6. Letts JA, Rose NL, Fang YR, et al. Differential Recognition of the Type I and II H 

Antigen Acceptors by the Human ABO(H) Blood Group A and B 

Glycosyltransferases. Journal of Biological Chemistry. February 10, 2006 

2006;281(6):3625-3632. 

7. de Franca ND, Poli MC, Ramos PG, Borsoi CS, Colella R. Titers of ABO antibodies 

in group O blood donors. Revista brasileira de hematologia e hemoterapia. 

2011;33(4):259-262. 

8. Chen JY, Ling UP. Prediction of the development of neonatal hyperbilirubinemia in 

ABO incompatibility. Zhonghua yi xue za zhi = Chinese medical journal; Free China 

ed. Jan 1994;53(1):13-18. 

9. Bakkeheim E, Bergerud U, Schmidt-Melbye A-C, et al. Maternal IgG anti-A and anti-

B titres predict outcome in ABO-incompatibility in the neonate. Acta Pædiatrica. 

2009;98(12):1896-1901. 

10. Levine P, RE S. An unusual case of intra-group agglutination. Journal of the 

American Medical Association. 1939;113:126-127. 

11. Landsteiner K, A.S. W. An agglutinable factor in human blood recognized by immune 

serums for Rhesus blood. Proceedings of the Society for Experimental Biology and 

Medicine. 1940;43:223-229. 

12. R.A F, R.R R. Rh gene frequencies in Britain. Nature. 1946;157:48-49. 

13. Hughes-Jones NC, Gardner B, Lincoln PJ. Observations of the Number of Available c, 

D, and E Antigen Sites on Red Cells. Vox Sanguinis. 1971;21(3):210-216. 

14. Reid ME. A new face of the Rhesus antigen: J. Heitman, P. Agre. Nature Genet 

26:258–259, 2000. Transfusion medicine reviews. 2001;15(3):245-246. 

15. Cherif-Zahar B, Mattei MG, Le Van Kim C, Bailly P, Cartron JP, Colin Y. 

Localization of the human Rh blood group gene structure to chromosome region 

1p34.3-1p36.1 by in situ hybridization. Human Genetics. 1991;86(4):398-400. 

16. Avent ND, Reid ME. The Rh blood group system: a review. Blood. Jan 15 

2000;95(2):375-387. 

17. Bowman J. Thirty-five years of Rh prophylaxis. Transfusion. 2003;43(12):1661-1666. 

18. Daniels G, Poole J, De Silva M, Callaghan T, MacLennan S, Smith N. The clinical 

significance of blood group antibodies. Transfusion Medicine. 2002;12(5):287-295. 

19. Lee S, Zambas ED, Marsh WL, Redman CM. The human Kell blood group gene maps 

to chromosome 7q33 and its expression is restricted to erythroid cells. Blood. May 15 

1993;81(10):2804-2809. 

20. Vaughan JI, Manning M, Warwick RM, Letsky EA, Murray NA, Roberts IAG. 

Inhibition of Erythroid Progenitor Cells by Anti-Kell Antibodies in Fetal Alloimmune 

Anemia. The New England Journal of Medicine. 1998;338(12):798-803. 



 

 

39 

 

21. McKenna DS, Nagaraja HN, O’Shaughnessy R. Management of pregnancies 

complicated by anti-Kell isoimmunization. Obstetrics & Gynecology. 1999;93(5, Part 

1):667-673. 

22. Moise KJ. Fetal anemia due to non-Rhesus-D red-cell alloimmunization. Seminars in 

Fetal and Neonatal Medicine. 2008;13(4):207-214. 

23. Meny GM. The Duffy blood group system: a review. Immunohematology / American 

Red Cross. 2010;26(2):51-56. 

24. Roberts IAG. The changing face of haemolytic disease of the newborn. Early Human 

Development. 2008;84(8):515-523. 

25. Moise Jr KJ. Management of rhesus alloimmunization in pregnancy. Obstetrics & 

Gynecology. 2002;100(3):600-611. 

26. Luban NLC. The New and the Old -- Molecular Diagnostics and Hemolytic Disease of 

the Newborn. The New England Journal of Medicine. 1993;329(9):658-660. 

27. Bowman JM, Pollock JM, Penston LE. Fetomaternal Transplacental Hemorrhage 

during Pregnancy and after Delivery. Vox Sanguinis. 1986;51(2):117-121. 

28. Wood AJJ, Dennery PA, Seidman DS, Stevenson DK. Neonatal hyperbilirubinemia. 

The New England Journal of Medicine. 2001;344(8):581-590. 

29. Maisels MJ, McDonagh AF. Phototherapy for Neonatal Jaundice. The New England 

Journal of Medicine. 2008;358(9):920-928. 

30. Connolly AM, Volpe JJ. Clinical-Features of Bilirubin Envephalopathy. Clin. 

Perinatol. Jun 1990;17(2):371-379. 

31. Practice parameter: management of hyperbilirubinemia in the healthy term newborn. 

American Academy of Pediatrics. Provisional Committee for Quality Improvement 

and Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Pediatrics. Oct 1994;94(4 Pt 1):558-565. 

32. Porter ML, Dennis BL. Hyperbilirubinemia in the term newborn. American family 

physician. Feb 15 2002;65(4):599-606. 

33. Murray NA, Roberts IAG. Haemolytic disease of the newborn. Archives of Disease in 

Childhood: Fetal & Neonatal. 2007;92(2):F83-F88. 

34. Geifman-Holtzman O, Wojtowycz M, Kosmas E, Artal R. Female alloimmunization 

with antibodies known to cause hemolytic disease. Obstetrics & Gynecology. 

1997;89(2):272-275. 

35. Steffensrud S. Hyperbilirubinemia in term and near-term infants: Kernicterus on the 

rise? Newborn and Infant Nursing Reviews. 2004;4(4):191-200. 

36. Weiner CP, Widness JA. Decreased fetal erythropoiesis and hemolysis in Kell 

hemolytic anemia. American journal of obstetrics and gynecology. 1996;174(2):547-

551. 

37. Wang M, Hays T, Ambruso DR, Silliman CC, Dickey WC. Hemolytic disease of the 

newborn caused by a high titer anti-group B IgG from a group A mother. Pediatric 

Blood & Cancer. 2005;45(6):861-862. 

38. Liley AW. Liquor amnil analysis in the management of the pregnancy complicated by 

resus sensitization. Am J Obstet Gynecol. Dec 1961;82:1359-1370. 

39. Sikovanyecz J, Horváth E, Pásztor N, Keresztúri A, Szabó J, Pál A. Fetomaternal 

transfusion after amniocentesis and cordocentesis. Irish Journal of Medical Science. 

2011/09/01 2011;180(3):697-701. 

40. Mari G, Adrignolo A, Abuhamad AZ, et al. Diagnosis of fetal anemia with Doppler 

ultrasound in the pregnancy complicated by maternal blood group immunization. 

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 1995;5(6):400-405. 

41. Hyperbilirubinemia So. Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 

or More Weeks of Gestation. Pediatrics. July 1, 2004 2004;114(1):297-316. 



 

 

40 

 

42. Goolsby MJ, Blackwell JT. Management of Hyperbilirubinemia in the Healthy Term 

Newborn. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners. 2003;15(5):194-

198. 

43. Bertini G, Rubaltelli FF. Non-invasive bilirubinometry in neonatal jaundice. Seminars 

in Neonatology. 2002;7(2):129-133. 

44. Bratlid D, Nakstad B, Hansen TWR. National guidelines for treatment of jaundice in 

the newborn. Acta Pædiatrica. 2011;100(4):499-505. 

45. Dinesh D. Review of positive direct antiglobulin tests found on cord blood sampling. 

Journal of Paediatrics and Child Health. 2005;41(9-10):504-507. 

46. Coombs RRA, Mourant AE, Race RR. In-vivo Isosensitisation of Red Cells in Babies 

with Haemolytic Disease. The Lancet. 1946;247(6391):264-266. 

47. Lapierre Y, Rigal D, Adam J, et al. The gel test: a new way to detect red cell antigen-

antibody reactions. Transfusion. Feb 1990;30(2):109-113. 

48. Pediatrics AAo. Clinical practice guideline: management of hyperbilirubinemia in the 

newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004;114:297-316. 

49. Herschel M, Karrison T, Wen M, Caldarelli L, Baron B. Evaluation of the Direct 

Antiglobulin (Coombs') Test for Identifying Newborns at Risk for Hemolysis as 

Determined by End-Tidal Carbon Monoxide Concentration (ETCOc); and 

Comparison of the Coombs' Test With ETCOc for Detecting Significant Jaundice. 

Journal of Perinatology. 2002;22(5):341-347. 

50. Cortey A, Brossard Y. [Adverse effects and patient information]. Journal de 

gynecologie, obstetrique et biologie de la reproduction. Feb 2006;35(1 Suppl):1S112-

111S118. 

51. Nordvall M, Dziegel M, Hegaard HK, et al. Red blood cell antibodies in pregnancy 

and their clinical consequences: synergistic effects of multiple specificities. 

Transfusion. 2009;9(49):2070-2075. 

52. Liley HG. Rescue in inner space: management of Rh hemolytic disease. The Journal 

of pediatrics. 1997;131(3):340-342. 

53. Klumper FJ, Van Kamp IL, Vandenbussche FPHA, et al. Benefits and risks of fetal 

red-cell transfusion after 32 weeks gestation. European Journal of Obstetrics 

Gynecology and Reproductive Biology. 2000;92(1):91-96. 

54. Vreman HJ, Wong RJ, Stevenson DK. Phototherapy: Current methods and future 

directions. Seminars in Perinatoogy.. 2004;28(5):326-333. 

55. Maisels MJ. Phototherapy--traditional and nontraditional. Journal of perinatology : 

official journal of the California Perinatal Association. Dec 2001;21 Suppl 1:S93-97; 

discussion S104-107. 

56. Murki S, Kumar P. Blood Exchange Transfusion for Infants with Severe Neonatal 

Hyperbilirubinemia. Seminars in Perinatology. 2011;35(3):175-184. 

57. Bjerre JV, Petersen JR, Ebbesen F. Surveillance of extreme hyperbilirubinaemia in 

Denmark. A method to identify the newborn infants. Acta Pædiatrica. 

2008;97(8):1030-1034. 

58. Jackson JC. Adverse events associated with exchange transfusion in healthy and ill 

newborns. Pediatrics. May 1997;99(5):art. no.-e7. 

59. Madan A, Huntsinger K, Burgos A, Benitz WE. Readmission for Newborn Jaundice: 

The Value of the Coombs’ Test in Predicting the Need for Phototherapy. Clinical 

Pediatrics. 2004;43:63-68. 

60. Dillon A, Chaudhari T, Crispin P, Shadbolt B, Kent A. Has anti-D prophylaxis 

increased the rate of positive direct antiglobulin test results and can the direct 

antiglobulin test predict need for phototherapy in Rh/ABO incompatibility? Journal of 

Paediatrics and Child Health. 2011;47(1-2):40-43. 



 

 

41 

 

61. Kaplan M, Hammerman C, Vreman HJ, Wong RJ, Stevenson DK. Hemolysis and 

hyperbilirubinemia in antiglobulin positive, direct ABO blood group heterospecific 

neonates. The Journal of pediatrics. Nov 2010;157(5):772-777. 

62. Wang ML, Dorer DJ, Fleming MP, Catlin EA. Clinical Outcomes of Near-Term 

Infants. Pediatrics. August 1, 2004 2004;114(2):372-376. 

63. Kaplan M, Na'amad M, Kenan A, et al. Failure to Predict Hemolysis and 

Hyperbilirubinemia by IgG Subclass in Blood Group A or B Infants Born to Group O 

Mothers. Pediatrics. January 1, 2009 2009;123(1):e132-e137. 

 

 


