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Analysenavn og
Antistoffscreening (screen)
Prøvemateriale
EDTA-blod
Kode
Screen
Målemetode
Ved hjelp av 3 testceller (blodtype O), som til sammen bærer de fleste relevante blodtypeantigener, kan
pasientsera undersøkes for innhold av tilsvarende irregulære blodtypeantistoff. Screeningen utføres med
antiglobulinteknikk etter inkubering i lavionemiljø. Antistoff (IgG) og /eller komplement (C3b/C3d) dekkede
erytrocytter agglutineres av antiglobulinreagenset som er tilsatt gelen.
Erytrocyttene kommer i kontakt med antiglobulinreagenset i den øverste delen av gelen og separasjon av positive
og negative reaksjoner foregår under sentrifugering. Agglutinater kan ikke passere gelen og jo større
agglutinatene er, jo lenger opp i gelen vil disse stoppe. Kombinasjonen av tre testceller medfører at de fleste
viktige blodtypeantigenene kan presenteres i homozygot form. Dermed kan svake antistoffer som viser
doseeffekt oppdages med større sikkerhet.
Analysen er akkreditert
Bakgrunn
Indikasjoner
 Graviditet
 Transfusjon

Pasientforberedelser
Ingen
Prøvetaking
1 glass 6 ml EDTA-blod. Holdbarhet 4 døgn.
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Måleområde og måleusikkerhet
 Cancer
 Autoimmune sykdommer
 Myelomatose
 Waldenstrøms sykdom

Referanseområde
Tolkning
Pos screening: Pasientens serum inneholder irregulære blodtypeantistoffer
Neg screening: Pasientens serum inneholder ikke irregulære blodtypeantistoffer
Alarmgrenser
Dersom pasienten skal ha blod som øyeblikkelig hjelp eller samme dag, varsles sykepleier på avdelingen som har
ansvar for pasienten så snart antistoffscreeningen er positiv. Det informeres om at det vil ta lengre tid før man
har blod klart og at ansvarlig sykepleier vil bli holdt underrettet om fremdriften av utredningen.
Dersom man påviser irregulære blodtypeantistoff anti (D) evt. andre antistoff med høyt titer hos den gravide, som
kan forårsake hemolytisk sykdom hos fosteret / barnet, kontakter og informerer fagansvarlig bioingeniør
rekvirerende lege ved fødepoliklinikk.
Undersøkes hvor
Transfusjonsmedisin – blodbank
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