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Όταν ο ασθενής πρόκειται να μεταγγισθεί, το εργαστήριο της Αιμοδοσίας 
πρέπει να γνωρίζει α) το ιστορικό του και β)αν έχει προηγηθεί μετάγγιση ή 
κύηση.  
 
Πριν την διαδικασία της συμβατότητας, ο ορός του ασθενούς θα πρέπει να 
ελέγχεται με έμμεση coombs (screening test) για τυχόν ανίχνευση κλινικά 
σημαντικών αντισωμάτων(δρουν κυρίως στους 37ο C), λόγω προηγηθείσας 
μετάγγισης ή κύησης. 
 
Ας θυμηθούμε ότι η Έμμεση Coombs ανιχνεύει την παρουσία ενός ή 
περισσοτέρων αντισωμάτων στον ορό του ασθενούς μετά από έκθεση σε ξένα 
ερυθροκυτταρικά αντιγόνα.  
 
Η Πρωτογενής ανοσολογική απάντηση σημαίνει παραγωγή αντισώματος που 
ανιχνεύεται σε 2 εβδομάδες περίπου.  
 
H Δευτερογενής ανοσολογική απάντηση σημαίνει παραγωγή αντισώματος που 
ανιχνεύεται σε 2 έως 7 ημέρες.  



Νεογνά κάτω των 6 μηνών συνήθως δεν 
παράγουν αντισώματα, αλλά μεταφέρουν 
παθητικά αντισώματα από την μητέρα τους. 
 
 
 
 

Οι μεταμοσχευθέντες επίσης μπορεί να 
επιδείξουν «παθητικά αντισώματα» 
προερχόμενα από τα λεμφοκύτταρα του δότη. 



Η σύνδεση αντιγόνου/αντισώματος επιφέρει  καταστροφή των ερυθρών με 
αποτέλεσμα πτώση του Ht. 
 
 Η Αιμόλυση προκαλείται με δύο μηχανισμούς :  
 
α) Ενδοαγγειακή Αιμόλυση λόγω ενεργοποίησης του συμπληρώματος που 
οδηγεί στην λύση της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης και  
 
β) Εξωαγγειακή Αιμόλυση λόγω φαγοκυττάρωσης από το ΔΕΣ στον σπλήνα ή 
στο ήπαρ. 
 
 
Η Έμμεση Coombs ανιχνεύει επίσης την περίσσεια αυτοαντισώματος σε μία 
Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (Α.Α.Α), όπου το αυτοαντίσωμα έχει καλύψει 
όλες τις αντιγονικές θέσεις των ερυθρών και αυτό που περισσεύει ανιχνεύεται 
στον ορό.   
 



ΤΟ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ  είναι  μία   ΟΜΑΔΑ  ΔΙΑΛΥΤΩΝ  ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο   πλάσμα 

Η Ενεργοποίηση γίνεται με δύο τρόπους :

 ΚΛΑΣΣΙΚΟ  ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Απαιτούνται 2 μόρια ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ IgG

και 1 μόριο ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ IgΜ να έρθουν

κοντά πάνω στο κύτταρο στόχο

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Ενεργοποιείται από την παρουσία των 

ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ή ΛΙΠΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ

που βρίσκονται στην επιφάνεια  των 

μικροοργανισμών ή των καρκινικών κυττάρων

Κατά το ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ενεργοποιούνται  με την σειρά

οι πρωτεΐνες C1, C4, C2

Κατά το ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ενισχύεται η αντίδραση 

με την ενεργοποίηση εκατοντάδων μορίων C3,

τα οποία συνδέονται πάνω στην μεμβράνη του 

κυττάρου στόχου πρώτα ως C3b και αργότερα ως C3d

Κατά το ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ  ενεργοποιούνται, με την 

ακόλουθη αλληλουχία οι πρωτεΐνες C5, C6, C7, C8, C9

με αποτέλεσμα την ΛΥΣΗ  ΤΟΥ  ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Το Μονοπάτι μπορεί να

σταματήσει σε αυτό το

σημείο, έχοντας καταφέρει να

κάνει την μεμβράνη

πιο ευάλωτη στα φαγοκύτταρα

ΛΥΣΙΣ



Α Ι Μ Ο Λ Υ Σ Η

ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗ                                      ΕΞΩΑΓΓΕΙΑΚΗ

IgM

ψυχρά αντισώματα δρουν Ατελή θερμά αντισώματα, δρουν

στους < 370C, <300 C και                                    στους 370C

ενεργοποιούν όλο τον καταρράκτη                Είναι τύπου IgG1 και IgG3

του συμπληρώματος με αποτέλεσμα               Λαμβάνει χώρα στον σπλήνα, όταν

Έντονη αιμόλυση των ερυθρών                     τα ερυθρά επικαλύπτονται από 

αντισώματα, επειδή εδώ υπάρχουν

Ενεργοποίηση της εξωτερικής οδού              πολλά φαγοκύτταρα  ή στο  ήπαρ

Της πήξης                                                          σε εντονότερο βαθμό παρουσία

Πρόκληση Δ.Ε.Π που είναι η χειρό- του C3b (Αnti-Kell, Anti- JK, Anti-Fya)

Τερη εξέλιξη

ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΙΜΟΛΥΣΗ προκαλούν τα       ΕΞΩΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΙΜΟΛΥΣΗ χωρίς σύνδεση

Ψυχρά IgM Anti-A και Anti-B αντισώματα          συμπληρώματος προκαλούν τα Άνοσα

(ABO ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ) IgG Anti-Rhesus

(ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ)

IgG



To screening test αποτελείται από συνδυασμό ερυθρών αιμοσφαιρίων ομάδας Ο, 
εκτενώς φαινοτυπημένων και σωστά συνδυασμένων, ώστε να μπορούν να 
ανιχνευθούν τα κλινικώς σημαντικά αντισώματα.  
 
Έχουν επίσης ισχυρή αντιγονικότητα με αποτέλεσμα να πλεονεκτούν έναντι της 
τυχαίας διασταύρωσης, όσον αφορά την ανίχνευση ενός αντισώματος χαμηλού 
τίτλου.  
 
Τα αντισώματα έναντι των Rhesus, Kidd, Duffy, MNSs είναι «δοσοεξαρτώμενα» και 
ανιχνεύονται από ερυθρά προερχόμενα από ομόζυγους δότες ως προς τα 
συγκεκριμένα αντιγόνα 
 
Όλα τα αντισώματα είναι δοσοεξαρτώμενα από έναν τίτλο και κάτω που σημαίνει 
ότι δρουν μόνο σε ομόζυγη κατάσταση των αντιγόνων π.χ Fy(a+b-) και όχι σε 
ετερόζυγη Fy(a+b+) 
 
 



 Ένα screening test θετικό (+) σημαίνει : 

 

  Παρουσία ενός ή περισσοτέρων άλλο-αντισωμάτων στον ορό του 

ασθενούς, λόγω ευαισθητοποίησης του ασθενούς από προηγηθείσα 

μετάγγιση ή κύηση. 

 

  Ένα screening test θετικό (+) σε όλες τις θέσεις μπορεί επιπλέον να 

σημαίνει την παρουσία ενός άλλο-αντισώματος έναντι ενός αντιγόνου 

υψηλής συχνότητας. 

 

  Παρουσία αυτό-αντισωμάτων θερμού τύπου IgG με την παρουσία ή όχι 

του κλάσματος του συμπληρώματος C3d λόγω Α.Α.Α 

 

  Παρουσία αυτό-αντισωμάτων ψυχρού τύπου IgΜ με την παρουσία ή όχι του 
κλάσματος του συμπληρώματος C3d λόγω της Νόσου των Ψυχροσυγκολλητινών 
 
   Παρουσία θερμών και ψυχρών αυτό-αντισωμάτων μαζί λόγω  αυτοανόσου  
νοσήματος. 
   Παρουσία θερμού τύπου IgG μη ειδικά αντισώματα λόγω   
υπεργαμμασφαιριναιμίας. 
    Παρουσία αυτό-αντισωμάτων θερμού τύπου IgG και άλλο-αντισώματος. 



Screening ΑΡΝΗΤΙΚΟ (-) δεν αποκλείει την παρουσία Άλλο-
αντισώματος 
 
 
Συνεχίζουμε ως εξής :  
 

Έλεγχος Oμάδας ΑΒΟ και Φαινότυπος Rhesus – Kell, 
 

 Έλεγχος Αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (Panel) μαζί με  
Autocontrol.  
  
Για να ανιχνευθούν αντισώματα που συνδέουν συμπλήρωμα, είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιηθεί δείγμα από ορό, διότι το αντιπηκτικό συνδέει ασβέστιο με 
αποτέλεσμα την αδρανοποίηση του συμπληρώματος και την αδυναμία ανίχνευσης 
τέτοιων αντισωμάτων. 
 



Έλεγχος Oμάδας ΑΒΟ και Φαινότυπος Rhesus – Kell, 
 
 Έλεγχος Αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (Panel) μαζί με  Autocontrol.  

   Panel θετικό (+) και Auto αρνητικό (-) σημαίνει Άλλο-αντίσωμα 

Panel θετικό (+) και Auto θετικό (+) σημαίνει      Αυτό - αντίσωμα   ή 
                                                             Αυτό +  Αλλο -  αντίσωμα  
 
      Πρόκειται  για    Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (Α.Α.Α)  
                       
                                                                        ή   
                                   
                                    Επιβραδυνόμενη Αιμολυτική Αντίδραση  



Συνήθως η ύπαρξη ενός αντισώματος ανιχνεύεται εύκολα και το 

μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τα αντισώματα έναντι των αντιγονικών 

συστημάτων Rhesus , Kell.  

 

Πως προχωράμε : 
 

Α) Σημειώνουμε τους σταυρούς έντασης της αντίδρασης στο panel (πχ +/ 

++ / +++ / ++++).  

 

Διαγράφουμε τα αντιγόνα που είναι αρνητικά σε κάθε θέση του panel εκτός από τα 
δοσοεξαρτώμενα. 
 
 

  Διαφορά στην ένταση σημαίνει α) παρουσία 2 ή περισσοτέρων άλλο-

αντισωμάτων β) παρουσία ενός άλλο-αντισώματος που εμφανίζει 

δοσοεξαρτώμενη αντίδραση 

 

  Ασθενείς αντιδράσεις σε κάποιες θέσεις που δεν ταυτοποιούν κάποιο 

αντίσωμα σημαίνει παρουσία άλλο-αντισώματος σε χαμηλό τίτλο  
 

  Ασθενείς αντιδράσεις σε όλες τις θέσεις σημαίνει παρουσία ενός άλλο-

αντισώματος έναντι ενός αντιγόνου υψηλής συχνότητας. 

1η περίπτωση  



B)    Χρησιμοποιούμε Panel ενζύμου για να επιλύσουμε τα ανωτέρω 

 

Πλεονεκτήματα :  

 

πρόκειται για ερυθρά που έχουν υποστεί επεξεργασία με πρωτεολυτικά 

ένζυμα (παπαϊνη, βρωμελίνη, φυσίνη)  οπότε :  

 

1)Μειώνεται το φορτίο επιφανείας των ερυθρών, επομένως μειώνεται και η 

απόσταση μεταξύ των ερυθρών με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται έτσι χαμηλοί 

τίτλοι αντισωμάτων.  

 

2)Καταστρέφεται η αντιγονική δράση των Μ, Ν, S, s, Fy, Χg, JMH, Ch,Rg 
 

3) Ενισχύεται η αντιγονική δράση των Rhesus με αποτέλεσμα να 

διευκολύνεται η ανίχνευση στην περίπτωση που έχουμε συνδυασμό 2 

αντισωμάτων.  

 

4) Επίσης είναι δυνατόν να ανιχνευθούν αντισώματα έναντι του Rhesus με 

χαμηλό τίτλο, παρόλο που το απλό Panel είναι αρνητικό. Αυτό συμβαίνει διότι 
μερικά αντισώματα έχουν εντονότερη αντίδραση με τα ερυθρά του δότη, παρά με τα 
ερυθρά των αντιδραστηρίων 



Χρήση επιλεγμένων κυττάρων. 

 
Αν έχουμε βρεί ότι ταιριάζει π.χ. anti – Jka στις θέσεις του πάνελ, 

αλλά μπορεί να ταιριάζουν επίσης το anti-Kell και το anti-S, τότε 

διαλέγουμε ερυθρά με τους ακόλουθους συνδυασμούς για να 

ελέγξουμε τον ορό μας:   

 

α)   JKa(-), K(+), S(-)    

 

β) JKa(-), K(-), S(+)   και    γ) JKa(+), K(-), S(-)    

Γ)  Συνδυάζουμε τα ευρήματα του Screening και του Panel 

 

Δ) Προσδιορίζουμε τον εκτεταμένο φαινότυπο του ασθενούς και 

παρατηρούμε ποιά αντιγόνα λείπουν από την επιφάνεια των ερυθρών 

 

Ε)  Διαδικασία Προσρόφησης/Έκλουσης σε περίπτωση ύπαρξης  

πολλαπλών αντισωμάτων 



Π Ρ Ο Σ Ρ Ο Φ Η Σ Η     (A D S O R P T I O N) 

 

Είναι μία τεχνική με την οποία το αντίσωμα μπορεί να μετακινηθεί από τον ορό και να προσκολληθεί 

σε συγκεκριμένα ερυθρά που μεταφέρουν το αντίστοιχο αντιγόνο (να προσροφηθεί). 

 

Το συνδεδεμένο αντίσωμα μπορεί, εν συνεχεία, να ανακτηθεί με την τεχνική της Έκλουσης  και να  

ανιχνευθεί  κάνοντας  έλεγχο αντιερυθροκυτταρικών  αντισωμάτων  (panel) . 

 

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

 

  Ανίχνευση  πολλαπλών  αντισωμάτων  στον  ορό 

 

  Απομάκρυνση  αυτοαντισωμάτων  από τον ορό, ώστε να προσδιοριστούν τυχόν  συνυπάρχοντα 

     αντισώματα 

 

  Επιβεβαίωση της ειδικότητας ενός αντισώματος στον ορό, καταδεικνύοντας ότι αυτό μπορεί να  

     προσροφηθεί  μόνο  από συγκεκριμένα ερυθρά που μεταφέρουν το αντίστοιχο αντιγόνο  

 

  Παρασκευή  αντιδραστηρίων  από  έναν  συγκεκριμένο ορό  που περιέχει  ένα συγκεκριμένο 

    αντίσωμα , απομακρύνοντας  με την προσρόφηση  τα anti-A/anti-B αντισώματα. 

 

 



Μέθοδος προσρόφησης θερμού αντισώματος :  
 
Ερυθρά πλυμμένα 3 φορές με Φ.Ο. 
 
2 ml ορού ασθενούς 
 
1 ml ερυθρών συμπυκνωμένων 
 
Επώαση 37 για 2 ώρες – Φυγοκέντρηση 
 
Δοκιμή επιτυχούς προσρόφησης: άμεση Coombs θετική  
 
συνεχίζουμε με     α) Έκλουση των χρησιμοποιηθέντων ερυθρών και  
 
β) Panel από το Έκλουσμα, ώστε να ανιχνεύσουμε το υποτιθέμενο anti-JKa  
αντίσωμα 
 
γ) Κάνουμε Panel με τον προσροφηθέντα ορό για να ανιχνεύσουμε τα 
εναπομείναντα αντισώματα. 
 



Αν έχει  ταυτοποιηθεί  κάποιο αντίσωμα επιλέγουμε μονάδες  

από   τις οποίες   λείπει  το   αντίστοιχο   αντιγόνο.  Επίσης 

ελέγχουμε τα ερυθρά του ασθενούς για την παρουσία ή όχι του 

αντίστοιχου αντιγόνου.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : Panel θετικό (+) σε όλες τις θέσεις με μέτρια 

ένταση, χωρίς  να ταυτοποιείται κάποιο αντίσωμα,  

Autocontrol αρνητικό (-) και Άμεση Coombs αρνητική (-) 

 

 

 Αντίσωμα έναντι Αντιγόνου Υψηλής Συχνότητας.     

 Αποστολή σε Κέντρο Αναφοράς 

Αν έχουμε αντιδραστικότητα, μόνο σε ένα κύτταρο του πάνελ,  
 
 

 Αντίσωμα έναντι ενός Αντιγόνου Χαμηλής Συχνότητας.  
 
Αυτό συνήθως ανιχνεύεται σε θερμοκρασία κάτω των 37ο C και η κλινική του 
σημασία είναι αμφίβολη.  



2η περίπτωση  

 

Screening θετικό (+) 

Panel θετικό (+) με Autocontrol θετικό (+)   

 

Συνεχίζουμε κάνοντας Άμεση Coombs, Έκλουσμα ερυθρών (elution) 

και Panel από το Elution: 

 

1)  Αν το Elution είναι θετικό τότε πρόκειται για Επιβραδυνόμενη 

Αιμολυτική Αντίδραση ή Α.Α.Α θερμού τύπου 

 

               Αν πρόκειται για Επιβραδυνόμενη Αιμολυτική Αντίδραση, 

ταυτοποιείται το αντίσωμα κάνοντας  Panel από το Elution 

                     

               Αν πρόκειται για Α.Α.Α θερμού τύπου, τότε α) αν είναι όλα 

θετικά στο Panel από το Elution σημαίνει παναντίσωμα β) αν το 

αντίσωμα έχει ειδικότητα, τότε ταυτοποιείται στο Panel (elution) 

 

2) Αν το Elution είναι αρνητικό, τότε πρόκειται για κάποιο αντίσωμα 

έναντι φαρμάκου  ή για κάποιο ψυχρό αυτοαντίσωμα 



           

    Α.Α.Α λόγω θερμού ή ψυχρού αυτό–αντισώματος ή συνδυασμού 

 αυτών 

 

    Επιβραδυνόμενη Αιμολυτική Αντίδραση, όπου το άλλο-αντίσωμα 

 είναι συνδεδεμένο με τα ερυθρά της μεταγγισθείσας μονάδας 

 

    Αιμολυτική Νόσο του Νεογνού, όπου το μητρικό αντίσωμα είναι  

 συνδεδεμένο με τα ερυθρά του νεογνού 

 
    Χορήγηση IV Aνοσοσφαιρίνης  

 
Μπορεί να οφείλεται επίσης σε αλλοαντισώματα στο πλάσμα του δότη που 
συνδέονται στα  ερυθροκύτταρα του δέκτη. 
Άμεση Coombs (+) χωρίς στοιχεία αιμόλυσης σε 1/ 1000-14000 αιμοδότες και σε 
1% των νοσηλευομένων ασθενών 

Η Άμεση Coombs είναι θετική στις ακόλουθες περιπτώσεις : 



Α. Coombs   Θετική ( + )  :               Πολυδύναμος  P (Polyspecific) :   ( + )   
 
                                                               Μονοδύναμος anti -  IgG :  ( + ) 
 
                                                               Μονοδύναμος anti -  C3d :  ( + ) 
 
Τιτλοποίηση  και Έλεγχος υποτάξεων της IgG :   
 
                                                                          Αν  IgG1,  IgG3  ( + )                     Aιμολυτικό Αντίσωμα 
                                                               
             Αν  μόνο  IgG2 (+)                         το Αντίσωμα δεν συνδέει συμπλήρωμα 
 
Ε. Coombs  πιθανόν Θετική  ( + )  αν υπάρχει  περίσσεια αντισώματος, διότι  κυκλοφορεί στον 
ορό 
Έλεγχος  Αντιερυθροκυτταρικών Αντισωμάτων  Panel :  Θετικός ( + ) 
 ίδια ένταση σε όλες τις θέσεις του panel                                   πιθανό  Παναντίσωμα 
 
Έκλουσμα  Ερυθρών  (Εlution)  και  Panel από  το  Elution  για  επιβεβαίωση  AAA 

Α!  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Eίναι μία τεχνική με την οποία προσπαθούμε να απομονώσουμε το αυτοαντίσωμα που 
βρίσκεται πάνω στην μεμβράνη  των ερυθρών και στην συνέχεια να το μελετήσουμε   



ΑΠ Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ ΑΤΑ   -   Δ Ι ΑΓ Ν Ω Σ Η  

 

 

 

Α )  Αν  Elution   θετικό  σε όλα τα κύτταρα του  Panel                 

 

                                                                                          Π Α Ν Α Ν Τ Ι Σ Ω Μ Α  

 

 

 

Β)  Αν  Elution  θετικό  σε κάποια κύτταρα του  Panel                   

 

                                                                      Α Υ Τ Ο Α Ν Τ Ι Σ Ω Μ Α   με  ειδικότητα,  

 

                      

                 συνήθως μιμείται κάποιο αντίσωμα του Rhesus (D,C,c,E,e) 

 

                                        Auto  anti – e  το πιο   σύνηθες σε ποσοστό 2% 

 

 
ΤΟ  ΕΚΛΟΥΣΜΑ  ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΕΤΑΙ 

ΣΕ ΑΥΤΌ  ΕΊΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΔΙΟΤΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ   Η  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΤΟΥ   ΜΕ  ΤΗΝ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ   ΕΚΛΟΥΣΗΣ 



B!  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

1)   Α. Coombs   Θετική ( + )  :         Πολυδύναμος  P (Polyspecific) :   ( + )   

 

                                                               Μονοδύναμος anti -  IgG :  ( + ) 

 

2)  Έλεγχος  Αντιερυθροκυτταρικών Αντισωμάτων  Panel :  Θετικός ( + ) 

      με  διαφορετική  ένταση  στους  σταυρούς  στις διάφορες θέσεις   

                

                          ΑΥ Τ Ο Α Ν Τ Ι Σ Ω Μ Α   I g G      +     ΑΛ ΛΟ Α Ν Τ Ι Σ Ω Μ Α  

 

    Ε π ι β ρ α δ υ ν ό μ ε ν η  Α ι μ ο λ υ τ ι κ ή  Αν τ ί δ ρ α σ η   το αλλοαντίσωμα είναι 
συνδεδεμένο με τα πρόσφατα μεταγγισμένα ερυθρά ( I ΣΤΟΡΙΚΟ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ   ή   

ΚΥΗΣΗΣ ) 

 

3) Έκλουσμα  Ερυθρών  (Εlution)  και  Panel από  το  έκλουσμα  και από τον  

 ορό 

 

4) Τεχνικές  Προσρόφησης  για  απομάκρυνση του Αυτο-αντισώματος και 

απομόνωση  του  Αλλο-αντισώματος (ένα ή περισσότερα) 

  

 Αυτόλογη προσρόφηση αν έχει παρέλθει τρίμηνο από την τελευταία μετάγγιση 

 Αλλογενής προσρόφηση σε πρόσφατη μετάγγιση (εντός του τελευταίου τριμήνου)   

5)  Μοριακή  Τυποποίηση    



 
If the DAT is negative, but there is clear evidence of haemolysis, an eluate should still 
be tested, as the DAT may be falsely negative  

Key recommendation: If the DAT is positive, an eluate made from the 
patient’s red cells should be prepared and tested for the presence of 
specific alloantibodies. It is not unusual for the causative antibody to be 
present in an eluate but absent in the plasma.  

  G u i d e l i n e s   f o r   p r e - t r a n s f u s i o n   c o m b a t i b i l i t y   p r o c e d u r e s   

  I n  b l o o d   t r a n s f u s i o n   l a b o r a t o r i e s .  

     

             British Committee for standards in Haematology,  JULY 2014 

 

   

            A A B B  Te c h n i c a l   M a n u a l  ,  1 7 t h   e d i t i o n  



Ε Κ Λ Ο Υ Σ Η     (E L U T I O N ) 

 

Η λογική της τεχνικής αυτής είναι να απομακρύνουμε το συνδεδεμένο επί των 

ερυθρών αντίσωμα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να το απομονώσουμε και 

να το μελετήσουμε 

 

Η απομάκρυνση γίνεται με διάφορες τεχνικές, όπως θέρμανση, ψύξη, χρήση 

οργανικών διαλυτών ή διαλυμμάτων υψηλής  συγκέντρωσης σε άλατα ή αλλαγή του 

pH με σκοπό : 

 

  την αλλαγή της θερμοδυναμικής της αντίδρασης Αντιγόνου/Αντισώματος 

 

  την εξουδετέρωση των δυνάμεων σύνδεσης Αντιγόνου/Αντισώματος 

 

  την τροποποίηση της δομής της θέσεως σύνδεσης Αντιγόνου/Αντισώματος 

 

 

Heat  Elution   Aπομάκρυνση  ΑΒΟ  αντισωμάτων 

Όξινο Elution  / Αιθέρας Aπομάκρυνση  Θερμών  αυτό ή άλλο - αντισωμάτων 



Έκλουση θερμών αντισωμάτων  

Όξινο Elution 
Μέθοδος: 
 1.Πλένουμε τα ερυθρά 5 φορές με Buffer (1ml 

ελάχιστος όγκος) 
 
 2.Προσθέτουμε 1ml όξινο Elution 
 
 3.Ανακίνηση 
 
 4.Φυγοκέντρηση στις 2800 rpm  για 1’ 

 
 



Έκλουση θερμών αντισωμάτων  

 5.Συλλογή του υπερκειμένου 
 
 6.Εξουδετέρωση του όξινου Elution με 

προσθήκη διαλύματος με δείκτη (γίνεται μπλε) 
 
 7. Φυγοκέντρηση στις 2800 rpm  για 1’ για 

απομάκρυνση τυχόν υπολειμάτων ερυθρών. 
 
 8.Δουλεύεται σαν ορός με Panel 
  



 Μέθοδος: 
 
 1. Πλύσιμο των ερυθρών 5 φορές με  Φ.Ο  (1ml ελάχιστος 
          όγκος  ερυθρών) 
 
       2. Φυγοκέντρηση στις 3.000 rpm για 5-10’ ανάμεσα στα 
            πλυσίματα 
 
 3. Προσθήκη  ΑΙΘΕΡΑ μέχρι πλήρωσης των σωληναρίων 
 
 4. Βίαιη  Ανακίνηση 
 

Έκλουση θερμών αντισωμάτων με ΑΙΘΕΡΑ 



 5. Επώαση στους 370 C για 30’ 
 
 6. Φυγοκέντρηση στις 3.000 rpm  για 20’ 
 
 7. Προσεκτική διαπέραση του αιθέρα και της 

ερυθρογαλακτώδους  στοιβάδας  και  αναρρόφηση  
της  κάτω  στοιβάδας  με  πουάρ  

 
 8. Δουλεύεται σαν ορός με Panel 
  
 

Έκλουση θερμών αντισωμάτων με ΑΙΘΕΡΑ 



 ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ 
 
 

Πρώτα γίνεται η επεξεργασία των ερυθρών του ίδιου του ασθενή με ZZAP 

(παπαϊνη και DTT-διθειοθριτόλη) για να γίνει η αποδέσμευση του 

αυτοαντισώματος από τα ερυθρά, ώστε να ελευθερωθούν οι αντιγονικές 

θέσεις και να επιτευχθεί η προσρόφηση του επιπλέον αυτοαντισώματος 

από τον ορό. Ενδέχεται να χρειασθεί και δεύτερη προσρόφηση με νέα 

αυτόλογα ερυθρά, αν είναι υψηλή η συγκέντρωση του αυτοαντισώματος 

στον ορό, έτσι ώστε να είναι επαρκής η απομάκρυνσή του και να είναι 

δυνατή η ανίχνευση αλλοαντισώματος, αν υπάρχει, κάνοντας panel με τον 

προσροφηθέντα ορό. 

Χρήση 2 σωληναρίων. Στο κάθε σωληνάριο προστίθενται τα εξής : 

•2 ml ZZAP 

•1 ml συμπυκνωμένων (έχουν κατακαθίσει) ερυθρών του ασθενούς 

•Επώαση στους 37ο C για 30΄, με περιοδική ανακίνηση 

•Πλύσιμο 3 φορές με Φυσιολογικό Ορό 

•Στο τελευταίο πλύσιμο η φυγοκέντρηση θα πρέπει να διαρκέσει 5 

λεπτά χ 1000g 

•Προσεκτική απομάκρυνση του υπερκείμενου  



Στη συνέχεια ακολουθεί η αυτόλογη προσρόφηση ως εξής : 
 
 
 1 ml ερυθρών του ασθενούς (επεξεργασμένων με  ZZAP) 
 
 1 ml ορός του ασθενούς  
 
 Επώαση στους 37ο C για 2 ώρες 
 
 Φυγοκέντρηση και προσεκτική απομάκρυνση του ορού 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Δοκιμασία επιτυχούς προσρόφησης : Άμεση Coombs θετική (+) 
 
Κάνουμε panel με τον υπερκείμενο προσροφηθέντα ορό για να ανιχνεύσουμε 
πιθανό αλλοαντίσωμα.  
 
Η διασταύρωση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τον προσροφηθέντα ορό. 



  
ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ 
Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα ερυθρά του ασθενούς αν έχει μεταγγιστεί 
πρόσφατα, διότι κυκλοφορούν και τα μεταγγισθέντα ερυθρά, εκτός από τα δικά του. 
Επομένως επιλέγουμε ξένα ερυθρά του εμπορίου για την ετερόλογη προσρόφηση, ως 
εξής :   
Επιλέγουμε ερυθρά επεξεργασμένα με ένζυμα με τους ακόλουθους φαινότυπους : α) 
R1R1 (DCCee) , K –, JKa -  
                    β) R2R2 (DccEE) , K-, JKb -   
                    γ) rr (ccee) K- 
Χρήση 3 σωληναρίων. Στο κάθε σωληνάριο προστίθενται 
1ml ερυθρών από τους ανωτέρω φαινοτύπους  
1 ml ορός 
Επώαση στους 37ο C για 60΄, με περιοδική ανακίνηση  ανά 10 λεπτά 
Φυγοκέντρηση 5 λεπτά χ 1000g και προσεκτική απομάκρυνση του ορού 
Κάνουμε panel χρησιμοποιώντας τους ορούς και από τα 3 σωληνάρια ξεχωριστά (3 
διαφορετικά panel). 
 



Figure 1. Current Adsorption Procedure  



Modified 1:3 Adsorption Procedure  



  Σωστός  προσδιορισμός της  ομάδας αίματος του ασθενή  ΑΒΟ κ’  RH 

    ίσως  χρειαστεί να γίνει  η ομάδα με πλυμμένα ερυθρά και επιβεβαίωση κάνοντας  

 την ανάστροφη ομάδα 

 

  Αν το  αυτοαντίσωμα  έχει  ειδικότητα, τότε  επιλέγουμε  μονάδες αίματος που  

στερούνται   του   συγκεκριμένου   αντιγόνου, όπου αυτό είναι δυνατό . Πολλές φορές 
το αυτοαντίσωμα δεν λαμβάνεται υπόψη στην μετάγγιση, λόγω του κινδύνου 
αλλοευαισθητοποίησης. Αν έχει  ταυτοποιηθεί  άλλο- αντίσωμα επιλέγουμε μονάδα  

από   την οποία   λείπει  το   αντίστοιχο   αντιγόνο.    

 

  Αν υπάρχει παναντίσωμα και δεν είναι γνωστός ο εκτεταμένος φαινότυπος του 

ασθενούς, τότε προσδιορίζουμε τον πλήρη φαινότυπο χρησιμοποιώντας τα νεώτερα 

αντιδραστήρια ΕGA (γλυκίνη) με τα οποία επιτυγχάνεται η απομάκρυνση των 

ανοσοσφαιρινών  που έχουν επικαθίσει επί των ερυθρών (η άμεση coombs γίνεται 

αρνητική), απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις αντιγονικές θέσεις. 

Προσδιορίζουμε με αυτόν τον τρόπο τον  πλήρη φαινότυπο του ασθενούς, και 

επιλέγουμε τις κατάλληλες, όσο το δυνατόν, μονάδες. 

 

 Αν έχει κινητοποιηθεί συμπλήρωμα c3d   πλένουμε  τον  ασκό. Με το πλύσιμο 

απομακρύνονται διάφορες πρωτεΐνες του πλάσματος, φάρμακα, κυτοκίνες κλπ, ενώ 

με την λευκαφαίρεση απομακρύνονται μόνο οι κυτοκίνες. 

 

Π Ω Σ    Μ Ε Τ Α Γ Γ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  



Γ!  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Α. Coombs   Θετική ( + )  :               Πολυδύναμος  P (Polyspecific) :   ( + )   
 
                                                              Μονοδύναμος anti -  C3d :  ( + )   
 
Έλεγχος  Αντιερυθροκυτταρικών Αντισωμάτων  Panel :  Θετικός ( + ) στους  4 C σε όλες τις 
θέσεις 
 
Συνήθως  η συγκόλληση των  ερυθρών είναι  ορατή., δημιουργούνται προβλήματα στον 
καθορισμό της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι στον ορό του ασθενούς υπάρχει ψυχρό IgM αυτό-
αντίσωμα (anti-Ι, anti-ΙΗ, anti-I, anti-P). 
 
Auto-anti-Ι ανιχνεύεται στο 80% των περιπτώσεων με λοίμωξη από mycoplasma pneumonia 
 
Auto-anti-i (συγκολλά τα ερυθρά του ομφαλίου λώρου, cord) ανιχνεύεται σπανίως στην 
λοιμώδη μονοπυρήνωση 
 
Auto-anti-P ανιχνεύεται στην παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία που οφείλεται α) 
στην σύφιλη στους ενήλικες β) σε ιολογικές λοιμώξεις στα παιδιά 
Δεν χρειάζεται να κάνουμε Έκλουσμα διότι θα βγει αρνητικό. 
 
 Κάνουμε  Τίτλο  Ψυχροσυγκολλητινών 



Panel στους  37 C με ΠΡΟΘΕΡΜΑΣΜΕΝΟ τον ορό του ασθενούς και τα ερυθρά του panel, 
ώστε να απομονώσουμε το ψυχρό αυτοαντίσωμα και να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε 
πιθανό αλλοαντίσωμα. (χρήση κάρτας anti-IgG)  
 
Στην περίπτωση αυτή θα δούμε θετικές αντιδράσεις σε κάποιες θέσεις. Αν δούμε 
θετικές αντιδράσεις σε όλες τις θέσεις, τότε αυτό σημαίνει ότι οι ψυχροσυγκολλητίνες 
έχουν ευρύ θερμικό εύρος έως και τους 37ο C. 
 
Η ομάδα αίματος καθορίζεται αφού τοποθετηθεί η γενική αίματος στους 37ο C για 1 
ώρα και εν συνεχεία πλυθούν τα ερυθρά με φυσιολογικό ορό, προθερμασμένο για 15 
λεπτά στους 37ο C, ώστε να απομακρυνθεί το ψυχρό αυτο-αντίσωμα. 
 
 
 
H δοκιμασία συμβατότητας εκτελείται με προθερμασμένο τον ορό και τα ερυθρά 
 
Αν χρειαστεί μετάγγιση, τότε το αίμα θα δοθεί προθερμασμένο και ενδεχομένως 
πλυμμένο 



  Παίρνουμε ερυθρά  0 από δυο ακούς  

 

  Πλύσιμο με Φ.Ο  Χ  3 

 

  Πετάμε το υπερκείμενο και τοποθετούμε τα πλυμμένα ερυθρά στο  

 ψυγείο με  παγάκια για να πάρουν  χαμηλή  θερμοκρασία 

 

  Ανακατεύουμε τον ορό και τα ερυθρά του ασθενούς σε αναλογία    

 2  ερυθρά  προς  1 ορό. 

 

  Ψυγείο για 2 ώρες 

 

  Φυγοκέντρηση  

 

 

Χρήση αυτού του ορού για Πάνελ με κάρτα  IgG , ώστε να 

μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε κάποιο άλλο θερμό αντίσωμα, αν 

υπάρχει. 

        ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ  ΨΥΧΡΟΥ  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΟΥ  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ 



3η περίπτωση  

Screening θετικό (+) 

Panel θετικό (+) με Autocontrol θετικό (+)   

Άμεση Coombs αρνητική (-) 

Αυτή η εικόνα μπορεί να οφείλεται στα ακόλουθα αίτια: 

α) Rouleaux ερυθρών λόγω υψηλής συγκέντρωσης των πρωτεϊνών του 

πλάσματος. Παρατηρούνται στο πολλαπλούν μυέλωμα, 

μακροσφαιριναιμία, χορήγηση διαλυμάτων, παθήσεις ήπατος. Τα 

Rouleaux διαλύονται στον φυσιολογικό ορό (Φ.Ο), ενώ η πραγματική 

συγκόλληση παραμένει. Αν εμφανιστούν προβλήματα κατά τον καθορισμό 

της ομάδας επί των ερυθρών και της ανάστροφης ομάδας(ψευδώς θετικές 

αντιδράσεις) κάνουμε τα εξής: 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΕΡΥΘΡΑ :  πλύσιμο ερυθρών με Φ.Ο επί 4 φορές 

 

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ  ΟΜΑΔΑ : αραίωση πλάσματος 1:3 (1 σταγόνα πλάσματος + 2 σταγόνες Φ.Ο ) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  : ύστερα από υπερφυγοκέντρηση του ορού.  

 

β) Αντίσωμα έναντι των συστατικών του διαλύτη των ερυθρών 

Το Autocontrol είναι ένα in-vitro φαινόμενο, επομένως η επώαση και τα 

ενισχυτικά αντιδραστήρια μπορούν να προκαλέσουν αντιδραστικότητα  

(Autocontrol ψευδώς θετικό) 



ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ 

    Υπεύθυνη για το 18% περίπου των 
περιπτώσεων ΑΑΑ 

A. Iδιοπαθής 

B. Δευτεροπαθής 

Λοίμωξη από μυκόπλασμα πνευμονίας 

Λοιμώδης μονοπυρήνωση 

Ιογενείς λοιμώξεις 

Λεμφοϋπερπλαστικές κακοήθειες 

 

 



Στην Νόσο των Ψυχροσυγκολλητινών το IgM αντίσωμα συνδέεται με τα 

ερυθρά στην περιφερική κυκλοφορία, όπου η θερμοκρασία του σώματος 

είναι χαμηλότερη και συνδέει συμπλήρωμα.  

 

Περνώντας το αίμα από τις θερμότερες περιοχές του σώματος το IgM 

αποκολλάται, ενώ παραμένει προσκολλημένο επί των ερυθρών μόνο το 

C3.  

 

Αυτή είναι η μοναδική πρωτεϊνη που ανιχνεύεται στην Α. Coombs και για 

τον ίδιο λόγο το έκλουσμα είναι αρνητικό. 



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

: 

•Αν έχουμε screening αρνητικό (-) αλλά η μονάδα είναι ασύμβατη, θα την 

ελέγξουμε για Άμεση Coombs. Αν η Άμεση Coombs είναι αρνητική (-), αυτό 

μπορεί να σημαίνει α) παρουσία άλλο-αντισώματος δοσοεξαρτώμενου σε 

χαμηλό τίτλο(ενδεχομένως να μας βοηθήσει το panel ενζύμου  β) ο ορός του 

ασθενούς περιέχει κάποιο αντίσωμα έναντι αντιγόνου χαμηλής συχνότητας. 

Επιλέγουμε άλλες μονάδες, να είναι συμβατές. 

 

•Screening αρνητικό (-) και Άμεση Coombs (+) έχουμε στην Αιμολυτική Νόσο 

του Νεογνού από ασυμβατότητα ΑΒΟ 

 

•Screening αρνητικό (-) και Ασυμβατότητα μπορεί επίσης να συμβεί σε 

πρόσφατη μετάγγιση πλάσματος ή αιμοπεταλίων διαφορετικής ομάδας 

αίματος από εκείνη που έχει ο ασθενής, λόγω παθητικής μεταφοράς αντί-Α ή 

αντί-Β 



Μία Άμεση Coombs αρνητική δεν σημαίνει πάντα, ότι ο ασθενής δεν αιμολύει, διότι 

με τα αντιδραστήρια (πολυδύναμος αντισφαιρινικός ορός, αντι-IgG αντισφαιρινικός 

ορός) ανιχνεύονται 150 – 500 μόρια IgG/κύτταρο.  

 

Ο ασθενής όμως μπορεί να κάνει αιμόλυση, ας είναι  η συγκέντρωση κάτω από 

αυτό το επίπεδο. 

Αποφυγή Μετάγγισης στην Α.Α.Α εάν η Hb είναι πάνω από 6 gr/dl, διότι η 

αύξηση της μάζας των ερυθρών επιταχύνει την καταστροφή τους, με επακόλουθο 

την αιμοσφαιριναιμία και αιμοσφαιρινουρία.  

 

Η απόφαση για μετάγγιση στηρίζεται μόνο σε κλινικές ενδείξεις, όπως είναι 

μία ισχαιμία ενός οργάνου. 



Σ α ς      Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ      π ο λ ύ 


