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D on vahva immunogeeni Rh-veriryhmäjärlestelmãän kuuluvista punasolukalvon
antigeeneista. Yleensåi, kun puhutaan Rh-ryhmästä ja Rh-immunisaatiosta, tarkoitetaan D-
antigeeniaja anti-D vasta-aineen muodostumista. Rh (D) -polypeptidi on kiinni punasolun
kalvolla ja muodostaa komplekseja muiden solukalvorakenteiden kanssa. Rh-vasta-aineet
voivat ollajoko IgG- tai lgM-luokan vasta-aineita. Immunisaation alussa muodostuu IgM-
luokan vasta-aineita. Ainoastaan lgG-luokan vasta-aineet läpaisevät istukan vastasynty-
neen hemolyyttisessä taudissa.

Anti-D i mmunoglobuli ini n mä¿rittâmi seen sovel tuvat parhai ten h emaggl uti na¿tioon
perustuva AutoAnalyzer-menetelmå! immunokemialliset menetelmat ja syiotoksisuuteen
perustuvat menetelmät. Sytotoksisuuteen perustuvat menetelmât edustavat eniten in vivo -
tilannetta. AutoAnalyzer-menetelmãtai immunokemialliset mÈifitysmenetelmät soveltuvat
erittåin hyvin kvantitatiivisesti anti-D:n mäã¡ää mittaaviksi menetelmiksi.

Tutkimuksen tavoitteena oli kehitt¿ã uusi immunokemiallinen menetelm:i anti-D
immunoglobuliinin mtiaritysta varten hemagglutinaatioon perustuvan AutoAnalyzer-
menetelmân tilalle- Ensisijaisena tavoitteena oli pystyttää sopiva kvantitatiivinen määri-
tysmenetelmä SPR Veripalvelun a¡rti-D immunoglobuliinivalmisteen, sen vãlituotteiden
ja fraktioinnin lähtoplasmapoolien, analysointiin- Menetelmän sopivuus anti-D luovuttaji-
en ja RJr-negatiivisten ãiitien vasta-ainet¿son seurantaan jãiä todistamatta.

Immunokemialliseksi menetelmãksi valittiin sandwich-tyyppinen menetelmä.
Kompetitiivisesta menetelmästä luowttiin, koska a¡rti-D IgG-pulverin-europium-leimasta
sitoutui pãâosa muuhun kuin anti-D IgG:hen. Sandwich-tyyppiseksi menetelmâksi valittiin
ELISA, koska IFMA ei ollut herkempi eika laajent-"i mittausaluetta. Sivuruotteena
þseisen anti-D (IgG) ELISA:n lisaksi on syntynyr kâytökelpoiset ELISA ja IFMA
eritt¿in matali en IgG-pitoi suuksi en mittaamiseen.

Anti-D (Iec) ELISA:n val idointi suontettiin antr D lmm r¡noglobul iinival isteil la,
niiden valituotteill4 plasmapooleilla
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