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Prenatal RHD- typing
og RhD- profylakse



Teknologien styrer 
fosterdiagnostikken

• Moderne teknologi har endret vår 
forståelse og håndtering av 
menneskelivets begynnelse- godt og 
vondt.

• Teknologiske utvikling vil styre dette 
feltet mer enn hva politikere og de som 
er opptatt av etikk liker.



Dagens praksis

• 15% av norske kvinner er RhD negative.

• 60% av barna er RhD positive.

• Knt i svangerskap 2 prøver.

• Prøve av nyfødte barnet ved fødsel.

• Mor får anti-D innen 72t slik at hun 
ikke danner antistoffer.



Dagens praksis 

• Gravide RhD neg får anti-D ved 
vendingsforsøk, store blødninger i 
sv.sk, fostervannsprøve, aborter, 

• Anti-D (1969) profylaksens bidrag til å
forbygge alloimmunisering-medisinens 
største triumfer



NIPT-testen(non-invasive 
prenatal testing)

• Analyse av fritt foster- DNA kan 
bestemme:

1. Fosterets RhD blodgruppe når mor er 
negativ

2. Arvelig lidelse og kromosomfeil



NIPT- en målrettet Anti-D 
profylakse

Forslag til program for metoden

•Uke 25: blodprøve, fosterets RhDtype

• Uke 29: Anti-D profylakse tilbud til        
gravide som bærer RhD pos foster



Fordeler

• Treffsikker metode

• Unngår unødig behandling av gravide

med RhD neg. foster ( 40%)

• Kan minske immuniseringer i 
forbindelse med graviditet/fødsel



Fordeler forsetter

• Immuniserte gravide får et mer 
tilpasset oppfølgingstilbud ut fra 
fosterets RhD status.

• Anti-D immunglobulin er humant 
plasmaprodukt- begrenset ressurs.



Etiske overveielser

• NIPT – kan åpne for å teste for mange 
tilstander ved at alle gener hos foster 
kan kartlegges.

• Alternative anvendelser kan derfor by 
på etiske utfordringer.



Etiske overveielser kontra 
målrettet profylakse

• Etiske problemstillinger kan reduseres
ved å benytte metoden etter 
abortgrensen.  

• Alternative/utvidede anvendelser 
krever nye etiske vurderinger



Innføring av metoden krever:

• Informasjon til Jordmor/lege

• Informasjon til brukere

• Samarbeid og kommunikasjon mellom

• Mellom primær/spesialist 
helsetjenesten



Konklusjon

Innføring av anti-D profylakse i 
svangerskapet i tråd med NGF anbefaling, 
kan brukes til målrettet forbyggende 
behandling, slik at en unngår unødvendig 
behandling av gravide med RhD neg 
fostre.     


