
      ΘΕΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
  

     Ένα από τα κύρια ζητήματα της ιατρικής των μεταγγίσεων 
σε σχέση με την μαιευτική είναι : 

 Η πρόληψη, αναγνώριση και θεραπεία της αιμολυτικής 
νόσου του νεογνού (ΑΝΝ), που ακόμα προκαλεί 
νεογνικούς θανάτους. 

     Άλλα ζητήματα που χρειάζονται ιδιαίτερη γνώση και 
μεταχείριση είναι : 

 Ζητήματα που αφορούν διαταραχές των μητρικών 
αιμοπεταλίων και λευκών σε σχέση με την μετάγγιση 

 Αιμορραγικές διαταραχές & γενικά αντιμετώπιση της 
μεγάλης μαιευτικής αιμορραγίας 

 Τις ειδικές ανάγκες μετάγγισης ασθενών με σοβαρές 
αιμοσφαιρινοπάθειες κατά την κύηση 

 



    Σε σχέση με την πρόληψη της ANN, ποιοι 
είναι οι αντικειμενικοί στόχοι του 
προγεννητικού ελέγχου των 
ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων; 

    Είναι : 
 Η αναγνώριση της εγκυμοσύνης σε κίνδυνο για 

εμβρυική η νεογνική αιμολυτική νόσο 

 Ο εντοπισμός των Rh – αρνητικών γυναικών που 
χρειάζονται anti –D προφύλαξη 

 Η δυνατότητα γρήγορης παροχής συμβατού 
αίματος στο επείγον μαιευτικό περιστατικό 

 Ο εντοπισμός του εμβρύου που απαιτεί 
ενδομήτρια θεραπεία  

 Η δυνατότητα ορολογικού follow – up των 
αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων 

 Η αναγνώριση ενός πρόσθετου 
αλλοαντισώματος 

 



ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ( Booking visit ) 

  

 Στην 1η επίσκεψη, ιδανικά μεταξύ 10 & 16 εβδομάδας 
εγκυμοσύνης, όλες οι γυναίκες πρέπει να κάνουν 
εξέταση ABO ομάδος & Rh & εμμέσου Coombs, για 
τον εντοπισμό ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων. 

 Εάν εντοπιστούν ερυθροκυτταρικά αντισώματα στην 
1η επίσκεψη ή υπάρχει ιστορικό ANN, αυτά πρέπει να 
αναγνωριστούν, να τιτλοποιηθούν & να 
παρακολουθηθούν ως ακολούθως: είναι σημαντική η 
παρακολούθηση του anti-D, anti –c & σοβαρή anti-
kell, επειδή μπορεί να συνδέονται με ΑΝΝ. 

 Εάν δεν εντοπιστούν αντισώματα στην 1η 
επίσκεψη,όλες οι γυναίκες πρέπει να επανεξετάζονται 
την 28-36 εβδομάδα κυήσεως.Η ανοσοποίηση σε 
αργότερο χρόνο από αυτόν, είναι απίθανο να 
προκαλέσει επίπεδα αντισώματος τέτοια, που να 
προκαλέσουν ΑΝΝ,που να απαιτεί θεραπεία. 

 



Ασθενές      D ή μερικό 

 Τα DII ( ασθενές) άτομα, θεωρούνται D 

θετικά και δεν αναπτύσσουν άνοσο anti- 

D. Αντίθετα άτομα με μερικό D πχ. DVI 

είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν anti- D. 

Γιαυτό χρησιμοποιούμε αντιδραστήρια 

που δεν ανιχνεύουν την  παραλλαγή DVI , 

ώστε αυτά τα άτομα να καταγραφούν 

ως Rh αρνητικά & να αντιμετωπιστούν 

ως τέτοια στην πορεία της εγκυμοσύνης 

τους. 

 



      ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ 

 Δείγμα αίματος της μητέρας & του ομφάλιου λώρου πρέπει 
οπωσδήποτε να λαμβάνονται την ώρα του τοκετού, ιδιαίτερα από 
τις Rh – αρνητικές. 

 Η προφυλακτική χορήγηση anti- D , είναι επιβεβλημένη σε όλες τις 
μητέρες που αποκτούν Rhesus θετικό παιδί & δεν είναι ήδη 
ευαισθητοποιημένες. 

 Είναι όμως σημαντικό να θυμόμαστε, ότι οι γυναίκες που έχουν 
δεχθεί ανοσοπροφύλαξη anti- D πχ. στην 28η βδομάδα), αυτό 
παθητικά χορηγούμενο anti- D (Rhesuman –Rhophylac) 
ανιχνεύεται στον ορό της , μέχρι & 12 εβδομάδες μετά την 
χορήγησή του με αποτέλεσμα να μπορούν να παρερμηνευτούν 
τα αποτελέσματα του περιγεννητικού ορολογικού ελέγχου, εάν δεν 
έχουμε γνώση αυτού του στοιχείου του ιστορικού τους. 

 Η εκτέλεση της αμέσου   Coombs (DAT ) , στο δείγμα του 
ομφαλίου λώρου είναι πολύ σημαντική εξέταση για την 
πρόγνωση της ΑΝΝ, είτε λόγω Rhesus ασυμβατότητας με την 
μητέρα, είτε ΑΒΟ  ασυμβατότητας ( συχνά είναι το μόνο θετικό 
δείγμα του νεογνού η θετική DAT του ομφάλιου λώρου),είτε 
ασυμβατότητας λόγω άλλου κλινικά σημαντικού αντισώματος. 

 



    ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΝ 

 

 Rh group – D,c,C,E,e,Ce & CW 

 Kell group – K s k 

 Duffy group – Fya 

 Kidd group - Jka 

 



ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΥΟΥΣ ΜΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΝ 
Anti – Lea - Leb - Lua – P – N & Xga 
Καθώς & τα HTLA ( High – titer low avidity ) 
  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΚΥΩΝ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ 
  
Anti –D  :  
 τιτλοποίηση του anti- D μηνιαία, μέχρι 28 εβδομάδα κυήσεως & μετά κάθε δύο εβδομάδες 
       όλα τα δείγματα πρέπει να ελέγχονται παράλληλα με το προηγούμενο δείγμα 
       μία αύξηση του anti –D κατά 50 % ή μεγαλύτερη, σε σχέση με το προηγούμενο δείγμα, 
       είναι σημαντική αύξηση του επιπέδου του αντισώματος, ανεξαρτήτως περιόδου κυήσεως. 

       Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτά είναι μόνο κατευθυντήριες οδηγίες & όχι 
παθογνωμονικά κριτήρια υποκείμενης ΑΝΝ.Ο τίτλος του  anti –D δεν συνδέεται αναγκαστικά 
στενά με εμφάνιση ΑΝΝ, γιαυτό & οι ευαισθητοποιημένες γυναίκες, πρέπει να παραπέμπονται 
σε ειδικά κέντρα για υπερηχογραφητική παρακολούθηση τους εμβρύου, πιθανή 
αμνιοπαρακέντηση ή και λήψη εμβρυικού δείγματος αίματος. 

 
Anti – C : ότι ισχύει για το anti –D 

Anti –Kell : ότι ισχύει & για τα άλλα με τις εξής διαφορές: 
        Η τιτλοποίηση δεν έχει καμία ακρίβεια για την πρόβλεψη της σοβαρότητας της ΑΝΝ 
        Η αμνιοκέντηση δεν αποτελεί ένα καλό δείγμα για την σοβαρότητα της εμβρυικής αναιμίας, 

γιατί η αναιμία είναι αποτέλεσμα συνδιασμού αιμόλυσης  & ερυθροκυτταρικής υπολασίας 
λόγω του anti-kell αντισώματος. 

        Επομένως για την εκτίμηση της αναιμίας του εμβρύου, εκτός της υπερηχογραφίας το σωστό 
δείγμα είναι η λήψη εμβρυικού αίματος 

 



    ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ & ΤΟ ΝΕΟΓΝΟ 

  

   ΜΗΤΕΡΑ : 

 Ερυθρά ίδιας ΑΒΟ ομάδος & Rhesus ή 
ομάδος Ο συμπυκνωμένα ερυθρά  

 Στην κύηση ή ,μετά μετάγγιση ανοσοποίηση 
είναι πιο πιθανή το 3ο τρίμηνο της κύησης 

 Τα δείγματα αίματος για τον 
προμεταγγιστακό έλεγχο, ιδανικά πρέπει να 
λαμβάνονται λίγο πριν την μετάγγιση και 
πάντως να μην είναι περισσότερο από 7 -10 
ημέρες 

 



     ΝΕΟΓΝΟ : 

 Πριν την 1η μετάγγιση πρέπει να σταλούν δείγματα της 
μητέρας για ABO –Rhesus & Εμ. Coombs & του 
νεογνού για ABO – Rhesus &  αμ. Coombs 

 Αίμα προς μετάγγιση, επιλέγουμε ίδιο με την ομάδα 
αίματος του παιδιού ή αίμα συμβατό με τον ορό της 
μητέρας αλλά & την ομάδα του νεογνού( συνήθως O 
ομάδος) 

 Eαν η ομάδα της μητέρας είναι άγνωστη, 
διασταυρώνουμε  με τον ορό του παιδιού 

 Εφ’ ‘οσον η Εμ. Coombs της μητέρας και η Αμ. 
Coombs του παιδιού είναι αρνητικά, η διασταύρωση 
ουσιαστικά δεν χρειάζεται, γιατί το νεογνό φέρει στον 
ορό του μόνο τα παθητικά, μεταφερόμενα 
αντισώματα της μητέρας. 

 Τα ερυθρά θα πρέπει να είναι λευκαφαιρεμένα & για  
CMV αρνητικά 

 



 Η αλλοανοσοποίηση δεν εκφράζεται σε νεογνά μέχρι 
6 μηνών,παρά σπανίως λόγω μαζικών μεταγγίσεων 
φρέσκου ολικού αίματος 

 Εφ΄όσον η Εμ. Coombs της μητέρας & η Αμ. Coombs 
του παιδιού είναι θετικά, απαιτείται πλήρως 
ορολογικός έλεγχος & διασταύρωση 

     Ακτινοβολημένο αίμα, για την μείωση του κινδύνου 
της GVHD συνίσταται για : 

 Όλες τις ενδομήτριες μεταγγίσεις 

 Ολες τις μεταγγίσεις που δίνονται σε 
νεογνά,προηγούμενα μεταγγισθέντα ενδομητρίως 

 Όλες οι μεταγγίσεις που προέρχονται από μέλος της 
οικογένειας 

 Νεογνά με γνωστές κληρονομούμενες 
ανοσοανεπάρκειες 

  
 



 Αυτές οι προφυλάξεις οφείλονται στην 

ανωριμότητα του εμβρυικού & νεογνικού 

ανόσου συστήματος, το οποίο μπορεί να 

οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα να 

αποβάλλει τα μεταγγιζόμενα αλλογενή 

λεμφοκύτταρα, σε ανάπτυξη 

ανοσοανοχής & την παραμονή των 

λεμφοκυττάρων του δότου για πάνω από 

6 – 8 εβδομάδες μετά την ΑΦΜ 

    ( αφαιμαξομετάγγιση ) 

 



ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ  ‘’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ‘’ 

        (top – up transfusions ) 

  

 Οι μικρές συμπληρωματικές μεταγγίσεις μπορούν να 
δίνονται κατ’ επανάληψη, χωρίς άλλους ελέγχους  

 Γι’ αυτές τις μεταγγίσεις χρησιμοποιούνται οι ‘’ 
paedipacks’’ ασκοί, από τον ίδιο δότη, οπότε αυτό 
είναι δυνατό 

 Συνιστώμενος Ηct αίματος ασκού : 0,5 -0,7 

 Η μεταγγιζόμενη αναλογία είναι 10-15 ml/ kgr 

 

NΕΟΓΝΙΚΗ ΑΦΜ ( Αφαιμοξομετάγγιση ) 
Αίμα πρόσφατο – μέχρι 5 ημερών 

 Με ελαττωμένο πλάσμα : Hct 0,5 -0,6 

 Ακτινοβολημένο, αν προηγήθηκε ενδομήτρια ΑΦΜ  

 



ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ 

Οι κυριότερες αιτίες θρομβοπενίας στην κύηση είναι : 

 Της κυήσεως 

 Προκλητές λόγω προ-εκλαμψίας, εκλαμψίας, HELLP 
συνδρόμου ( αιμολυτικό σύνδρομο με άνοδο των 
ηπατικών ενζύμων, συνοδευόμενο από χαμηλά 
αιμοπετάλια) 

 Ανόσου τύπου : ITP,SLE 

 Ιογενούς τύπου: HIV 
  

Πιο σπάνιες αιτίες θρομβοπενίας στην κύηση   

 Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ( APS) 

 Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα ( TTP ) 

 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη ( Dic) 

 Τύπου II β vonWillebrand νόσος ( VWD) 

 Συγγενής ( αναιμία Fanconi) 
 Θρομβοπενία προκαλούμενη από ηπαρίνη( HIT) 

 



 Ελλειψη φυλλικού ή Β12 

 Μυελοδυσπλασία / Λευχαιμία 

 Η διαφορική διάγνωση μεταξύ 
θρομβοπενίας της κυήσεως & ITP μπορεί να 
είναι δύσκολη.Η ITP πιθανολογείται όταν η 
ελάττωση του αριθμού των αιμοπεταλίων 
ήταν χαμηλή από πριν την κύηση ή στις 
αρχές της. 

 Από τις καταστάσεις θρομβοπενίας που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω, ιδιαίτερης 
σημασίας από πλευράς θεραπευτικού 
πρωτοκόλλου σε σχέση με την ιατρική των 
μεταγγίσεων, έχουν : η ITP,σοβαρό προ-
εκλαμπτικό η HELLP σύνδρομο & η τύπου ΙΙb 
Vwb 

 



ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ITP 

 Οι θεραπευτικοί χειρισμοί πρέπει να είναι όσο πιο 
συντηρητικοί γίνεται.Η θεραπεία με πρεδνιζολόνη & ΕΦ 
ανοσοσφαιρίνη, δίνεται όταν τα αιμοπετάλια κατέβουν 
κάτω από < 20 χ 109/  L στο πρώτο /δεύτερο/ πρώιμο 
τρίτο τρίμηνο και < 80 χ 109  /L σε όψιμο τρίτο τρίμηνο 

 Η μετάγγιση αιμοπεταλίων δεν είναι βοηθητική & 
σπανίως ενδείκνυται 

 Η καισαρική τομή σαν επιλογή λόγω ITP μόνο σήμερα 
θεωρείται μη αναγκαία  

  

 Η νεογνική θρομβοπενία & σε αυτές τις περιπτώσεις 
δεν μπορεί να προβλεφτεί από τον αριθμό 
αιμοπεταλίων της μητέρας 

 Ο πιο ισχυρός προγνωστικός παράγων για ύπαρξη 
σοβαρής θρομβοπενίας στο έμβρυο, είναι η 
προυπάρχουσα ITP.Σ΄αυτό το high – risk group, το 10 -
30 % των νεογνών θα έχουν αιμοπετάλια < 50 χ 109 /L 

 



    ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟ-ΕΚΛΑΜΨΙΑΣ & HELLP 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 

 Στην προ-εκλαμψία, η θρομβοπενία είναι 
συνήθως μετρίου βαθμού 

 Βαριά προ-εκλαμψία, που υπαγορεύει 
πρόωρο τοκετό, μπορεί να συνδέεται με DIC 
& να απαιτεί θεραπεία με αιμοπετάλια & FFP 
διότι η περιγεννητική αιμορραγία, μπορεί να 
γίνει απειλητική για την ζωή 

 Η προμβοπενία στο σύνδρομο HELLP 
(Hemolysis, elevated liver enzymes, low 
platelets),συχνά είναι πιο σοβαρή, οπότε 
αιμοπετάλια απαιτούνται & κατά τον τοκετό  
, ο οποίος συνήθως εκτελείται με επείγουσα 
καισαρική τομή και μετά τον τοκετό 

 



ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 
  

 Αποτελεί το κατ’ εξοχήν επείγον μαιευτικό περιστατικό.Γι’ αυτό είναι 
σημαντικό να υπάρχει ένα συμφωνημένο θεραπευτικό 
πρωτόκολο στα Μαιευτικά τμήματα των Νοσοκομείων     

 Αυτό πρέπει να είναι γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς ( γιατρούς Αιμοδοσίας, μαιευτήρες, μαίες, ακόμη & στους 
φορείς των δειγμάτων & των παραγώγων αίματος) 

      Οι κύριες κατευθυντήριες οδηγίες είναι οι εξής: 

  

 Εφ΄όσον η ομάδα & η Εμ. Coombs είναι γνωστά & δεν υπάρχουν 
άτυπα αντισώματα, δίνονται 4-6 μον.ΣΕ & 2 μον. FFP 

 Εάν υπάρχουν αναγνωρισμένα αντισώματα, χορηγείται το 
ανάλογα φαινοτυπημένο αίμα, εάν αυτό είναι δυνατό 

 Εάν η ομάδα είναι  άγνωστη, χορηγείται ΟRh ( D)- αρνητικό αίμα, 
εάν υπάρχει διαθεσιμότητα. 

 Στον ενδιάμεσο χρόνο, γίνεται προσπάθεια από τα δείγματα που 
οπωσδήποτε θα προσκομισθούν στην Αιμοδοσία, να γίνει η 
ταυτοποίηση της ομάδας αίματος & του screening αντισωμάτων 
και αναδρομική διασταύρωση 

 

 



     ΕΜΒΡΥΙΚΕΣ –ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ 
ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 

  

     Η εμβρυική αναιμία είναι σχετικά σπάνια και οφείλεται 
κυρίως σε: 

 ΑΝΟΣΕΣ ΑΙΤΙΕΣ: 

 Αιμολυτική νόσος του νεογνού (ΑΝΝ) λόγω 
αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων  

 Μητρική αυτοάνοσοαιμολυτική αναιμία  
 

 ΜΗ ΑΝΟΣΕΣ ΑΙΤΙΕΣ: 

 Αιμόλυση λόγω α-θαλασσαιμίας, PK έλλειψης 

 Επίκτητη ερυθροκυτταρική απλασία λόγω παρβοιών 

 Συγγενείς / κληρονομούμενες απλασίες ( Diamond –
Blackfan) 

 Απώλεια αίματος μεταξύ διδύμων 



    Η νεογνική αναιμία οφείλεται σε : 
 Απώλεια αίματος : είτε ενδομητρίως 

                                       είτε ιατρογενώς ( συχνές λήψεις αίματος) 

 Αιμόλυση: αλλοανοσοποίηση, κληρονομική 
σφαιροκυττάρωση 

 Μειωμένη παραγωγή ερυθρών : συγγενείς λοιμώξεις , 
σποραδική ερυθροβλαστοπενία 

  

 Αναιμία προωρότητας : Hb : 6.5 – 9 gr /dl πολυπαραγοντικής                                    

                                          αιτιολογίας. Κυρίως συνδυασμός      

                                          ελαττωμένης ζωής ερυθρών & σχετικής  

                                          ερυθροποιητικής λειτουργίας 

 Οι ενδείξεις γι’ αυτές τις μεταγγίσεις ( top- up ), βασίζονται 
κυρίως σε κατευθυντήριες οδηγίες διαφόρων ειδικών εθνικών 
επιτροπών, την κλινική εμπειρία των νεογνολόγων  & των 
ειδικών γιατρών της ιατρικής των μεταγγίσεων 

 



    

   Σας Ευχαριστώ !!!! 


