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Βιολογικός ρόλος 

• Κυτταρόλυση  

• οψωνινοποίηση (προετοιμασία κυττάρων για 
φαγοκυττάρωση) 

• χημειοταξία 

• Δημιουργία πεπτιδικών θραυσμάτων που 
ρυθμίζουν ιδιότητες της φλεγμονώδους και 
άνοσης αντίδρασης 

 



Γιατί μας ενδιαφέρει 

• In vivo ,ανοσολογική καταστροφή των ερυθροκυττάρων 
(μέσω αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων που 
συνδέονται με ερυθροκυτταρικά αντιγόνα) 

– Αλλοάνοση (ισοάνοση) 

– Αυτοάνοση  

• In vitro,ανάδειξη και ερμηνεία του φαινομένου με 
ορολογικές μεθόδους 



Γιατί μας ενδιαφέρει 

• ένα αντίσωμα συνδεδεμένο με ερυθροκυτταρικό 
αντιγόνο in vivo δεν μπορεί να προκαλέσει την 
καταστροφή του άμεσα 

• μπορεί μόνον να προετοιμάσει την καταστροφή του  

• είτε μέσω ενεργοποίησης του συμπληρώματος  

• ή/και μέσω φαγοκυττάρωσης 



Ρόλος στην αιμοδοσία 
• In vivo: 

• το συμπλήρωμα μπορεί να προκαλέσει την in vivo καταστροφή 
ερυθροκυττάρων μετα από ασύμβατη μετάγγιση ή σε αυτοανοσία 
αν το εμπλεκόμενο αντίσωμα μπορεί να ενεργοποιήσει το 
συμπλήρωμα 

• Μερικώς μέχρι το  C3  

• ή όλο τον καταρράκτη μεχρι το  C9 (MAC) 

•  τα ερυθρά τα επενδεδυμένα με C3 θα απομακρυνθούν με 
εξωαγγειακη αιμόλυση στο ήπαρ και τον σπλήνα και τα 
επενδεδυμένα με MAC  θα καταστραφούν με ενδαγγειακή 
αιμόλυση. 

• Γενικά η IgM  συνδεει καλύτερα το συμπλήρωμα  από την IgG γιατί 
το συμπλήρωμα χρειάζεται δύο Fc fragments σε κοντινή απόσταση 
πάνω στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη(η IgM εχει 5 Fc ενώ η IgG 
μονον 1) 



• In vitro:  

• σε δείγματα που έχουν υποστεί πήξη(προμεταγγισιακός 
έλεγχος,διαστάυρωση), η σύνδεση του συμπληρώματος ( και έμμεσα 
η αντίδραση αντιγόνου–αντισώματος) ανιχνεύεται με : 

• Αντισφαιρινική δοκιμασία: ο πολυδύναμος αντισφαιρινικός ορός 
(AHG) με anti-IgG, anti-C3b και anti-C3d μπορεί να ανιχνεύσει C3b- 
και  C3d- επενδεδυμένα ερυθρά 

 

Ρόλος στην αιμοδοσία 



Ιστορικά… 

• Σημαντικό στην αιμοδοσία 

• Στον προμεταγγισιακό έλεγχο 

• Στην αιμολυτική νόσο του νεογνού 

• Στον έλεγχο των αντιδράσεων από ασύμβατη 
μετάγγιση 

– Οξεια αιμολυτικη αντιδραση : ενδαγγειακη αιμολυση 

– Βραδεια αιμολυτικη αντιδραση : εξωαγγειακη αιμολυση 

• Στη διάγνωση αιμολυτικής διαδικασίας όπως στην 
αυτοάνοση αιμόλυτική νόσο και στην αιμόλυση από 
φάρμακα 

 

 



Από τι ενεργοποιείται 

• Τι ενδιαφέρει την ανοσοαιματολογία 

• Αντιδράσεις αντιγόνου-αντισώματος 

• Συνηθέστερα IgM,IgG1,IgG3,IgG2 (κλασσικό 
μονοπάτι) 



• το fab fragment: Fab = 
<fragment antigen binding> 
– Το τμήμα του μορίου που 

συνδεεται με τα αντιγόνα 

– Είναι επίσης η μεταβλητή 
περιοχή 

– Διατηρει την ειδικοτητα του 
αντισωματος 

 

Βασικη δομη των ανοσοσφαιρινων 



• Το  Fc fragment: Fc 
="fragment crystallizable".  
– Το τμήμα του μορίου που 

συνδέει και ενεργοποιεί  το 
συμπλήρωμα 

– το σημείο που προσδιοριζει 
τις βιολογικες ιδιοτητες της Ig 
χωρις αντισωματική 
ικανοτητα 

– Επίσης είναι το τμήμα που 
συνδεεται με τον 
αντισφαιρινικό ορό 

Βασικη δομη των ανοσοσφαιρινων 



Κλασσικό μονοπάτι 
• Απλοποιημένα: 

ag.ab(αντίδραση) –C1-4-2-3-5-6-7-8-9.  

• Αυτό περιγράφεται με λεπτομέρειες ως εξής: 

• Ag*Ab --> C1qrs σύμπλεγμα (παρουσία ιόντων Ca++) 

• C1s ενεργοποιεί  C4b*C2α σύμπλεγμα= C3 κονβερτάση 

• C4b*C2α (C3 κονβερτάση ) διασπά το C3 σε C3a και C3b: το C3a απελευθερώνεται 
στην κυκλοφορία σαν ΑΝΑΦΥΛΑΤΟΞΙΝΗ 

• Το C3b  

• είτε συνδέεται άμεσα στο ερυθροκύτταρο  

• είτε συνδέεται στο σύμπλεγμα C4b*C2α για να δημιουργηθεί η C5 κονβερτάση= 
C4b2α3b (ιόντα Mg) 

• C4b*C2a C3b (C5 κονβερτάση) διασπά το C5  σε C5a και  C5b : το C5a 
απελευθερώνεται σαν ΑΝΑΦΥΛΑΤΟΞΙΝΗ και το C5b καθηλώνεται στη μεμβράνη 

• C5b --> C6 --> C7 --> C8 --> C9= ΜΑC =αιμόλυση  

• Απαιτείται ένα μόριο IgM συνδεδεμένο στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη  

• ή δύο μόρια IgG (σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους) 

 



 



Το κλασσικό μονοπάτι 

• Φάση αναγνώρισης – μονάδα αναγνώρισης : 
C1q,C1r,C1s. 

• Φάση ενεργοποίησης - μονάδα ενεργοποίησης :  
C4b,C2α,C3b,C5b 

• Φάση επίθεσης –μονάδα επίθεσης:  C5b,C6,C7,C8 and 
C9  

• Κλασσικό μονοπάτι :  C1,C4,C2,C3,C5,C6,C7,C8,C9 

• Πρέπει να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση για να συμβεί 
η αιμόλυση 





Κλασσικό μονοπάτι 

• Αν  ο καταρράκτης ενεργοποιηθει μεχρι το C9 
δημιουργούνται πόροι στη λιπιδική 
διπλοστιβάδα της μεμβράνης και το 
ερυθροκύτταρο λύεται ωσμωτικά και 
απελευθερώνεται  αιμοσφαιρίνη στην 
κυκλοφορία 

• Ταχεία 

• Ενδαγγειακή αιμόλυση 







Αναστολή της ενεργοποίησης 

• Λόγω των σοβαρών συνεπειών της πλήρους ενεργοποίησης υπάρχει 
αυστηρός ρυθμιστικός μηχανισμός που  μπορεί να την σταματήσει 
σε διάφορα στάδια (C1 INH ,μικρός χρόνος ζωής του ενεργού C2α 
μορίου που οδηγεί σε αποσύνδεση του συμπλέγματος C4b2α πριν 
συνδεθεί στη μεμβράνη) 

• Αν σταματήσει στο C3 ,τότε μπορεί να συμβεί εξωαγγειακή 
καταστροφή του ερυθροκυττάρου 



ασύμβατη μετάγγιση 
  

• Ενδαγγειακή αιμόλυση :  πολύ λίγα αντισώματα μπορούν να 
συνδέσουν C9. Αυτά περιλαμβάνουν anti-A, anti-B, anti-A,B, anti-H 
και πολύ σπάνια anti-Lea, -Leb, -Jka, -Jkb,  αντιΡΡ1Ρκ, αντι-Vel,ισχυρά 
auto-anti-Ι και αuto-anti-i 

• Μετάγγιση ασύμβατων ΑΒΟ ερυθρών 

• Το αντι-Α,Β είναι σημαντικά ισχυρότερο από τα anti-A ή anti-B στις 
ομάδες Β και Α αντίστοιχα. 

• Πλήρης ενεργοποίηση του συμπληρώματος από τις ισχυρές ΑΒΟ IgM 
συγκολλητίνες  οδηγεί σε αιμοσφαιριναιμία και αιμοσφαιρινουρία 

• ενεργοποίηση του συμπληρώματος C1-C9 οδηγεί σε παραγωγή 
αναφυλατοξινών C3a και  C5a, που είναι υπεύθυνες για μεγάλο 
ποσοστό των συμπτωμάτων της άνοσης ενδαγγειακής αιμόλυσης 

(υπόταση, shock,νεφρική ανεπάρκεια , ΔΕΠ), 
• Πολύ πιο σοβαρά από της  άνοσης εξωαγγειακής αιμόλυσης 

 



Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση 
από μετάγγιση 

• Εξωαγγειακή αιμόλυση 

• Σε αντιδράσεις από μετάγγιση όπου υπάρχει ευαισθητοποίηση των 
μεταγγισμένων ερυθρών από IgG αλλοαντίσωμα 

• όλα τα αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα εκτός του Rh και MN 
μπορούν να ενεργοποιήσουν το συμπλήρωμα μεχρι  C3. 

•  Ενίοτε, μόνον συμπλήρωμα στην DAT 
– Περιπτώσεις αντι-Jka που αποκαλύφθηκαν μετά μετάγγιση στο έκλουσμα των 

ερυθρών 

 

 

 



Εξωαγγειακή αιμόλυση 

• Πότε συμβαίνει 

• Όταν τα ερυθρά είναι επενδεδυμένα με : 

• IgG αντίσωμα μόνον (δεν έχει ενεργοποιηθεί το 
συμπλήρωμα)  

• IgG αντίσωμα και C3b (και iC3b)(ο καταρράκτης του 
συμπληρώματος σταματά στο στάδιο του C3-το iC3b ταχέως 
μετατρέπεται  C3dg  για το οποίο τα μακροφάγα δεν έχουν 
υποδοχέα) 

• C3b (και  iC3b) μόνον (το αντίσωμα IgG ή IgM δεν είναι πλέον 
συνδεδεμένο  - ασυνήθιστο αλλά πιθανό ) 

• IgG, C3b και  iC3b μόρια που επενδύουν το ερυθρό θα 
δράσουν σαν ΟΨΩΝΙΝΕΣ (προσέλκυση φαγοκυττάρων) 

 



Εξωαγγειακή αιμόλυση 

• 3 πιθανά σενάρια 

• 1ο σενάριο 

• Καθήλωση ερυθροκυττάρων επενδεδυμένων με IgG1 ή 
IgG3 αντισώματα και /ή C3b  στους Fc  υποδοχείς και 
στους υποδοχείς συμπληρώματος (CR1) στα μονοκύτταρα 
φαγοκύτταρα, οδηγεί σε φαγοκυττάρωση των 
ερυθροκυττάρων σε σπλήνα και ήπαρ 

• Λιγότερο σοβαρή αιμόλυση από την ενδαγγειακη 



Εξωαγγειακή αιμόλυση 

• 2ο σενάριο 

• Η οψωνίνη απομακρύνεται αφήνοντας το κύτταρο 
άθικτο 

• Απίθανο στην περίπτωση C3b/iC3b  καθώς είναι 
βυθισμένο στην μεμβράνη 

• Αν το IgG  αντίσωμα αντιδρά ασθενώς με το 
αντιγόνο του τότε μπορεί να αποκολληθεί εύκολα 



Εξωαγγειακή αιμόλυση 

• 3ο σενάριο 

• Η οψωνίνη απομακρύνεται μαζί με μέρος της 
μεμβράνης 

• Σχηματισμός σφαιροκυττάρων(ανεπαρκής 
μεμβράνη για διατήρηση του αμφίκοιλου 
σχήματος) 



Blood group system Intravascular hemolysis Extravascular hemolysis 
ABO, H A, B, A1, H 

Lewis Lea Leb 

P P + P1 + Pk (Tja) P1 

I/i I, i 

Rh All 

Duffy Fya Fyb 

MNS M, S, s, Mi, N 

Lutheran Lub 

Kell K, k, Kpa Kpb Jsa Jsb 

Kidd Jka Jkb Jk3 

Vel  Vel Vel 



Γιατί εξωαγγειακή? 

• Φαγοκυττάρωση ενός επενδεδυμένου με IgG ή /και C3 ερυθρού δεν 
μπορεί να συμβεί στην κυκλοφορία 

• Τα κυκλοφορούντα μακροφάγα έχουν τους Fc υποδοχείς 
κατειλημμένους από την άφθονη ελεύθερη IgG που κυκλοφορεί στο 
αίμα 

• Φαγοκυττάρωση  θα συμβεί μόνον εκεί όπου η συγκέντρωση των 
ερυθρών υπερβαίνει την ποσότητα του πλάσματος ,κυρίως στον 
σπλήνα όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ερυθρών (80% Hct) και 
μακροφάγων με ελεύθερους τους  Fc υποδοχείς τους 

• Τα σφαιροκύτταρα παγιδεύονται και καταστρέφονται στον σπλήνα 
λόγω αδυναμίας παραμόρφωσης 





Γιατί εξωαγγειακή? 

• Στον σπλήνα κυρίως καταστροφή ερυθρών με επένδυση IgG 
(με ή χωρίς C3b) . 

• Τα ερυθρά τα επενδεδυμένα με C3b/ iC3b μονον 
απομακρύνονται κυρίως από το ήπαρ..  

• Η απομάκρυνση των ερυθρών με C3b/iC3b είναι πολύ 
λιγότερο αποτελεσματική από αυτά με επένδυση  ΙgG. 

• Ερυθρά με IgG και  C3b/ iC3b απομακρύνονται πιο 
αποτελεσματικά από τον σπλήνα και λιγότερο από το ήπαρ 



C3b 

• C3b είναι ευαίσθητο μόριο (χρόνος ζωής 60μs) 

• Μπορεί να διανύσει μόνον 40nm  πριν διασπασθεί 

• Άρα η σύνδεσή του είναι τοπική κοντά στο σημείο 
ενεργοποίησης 

• Καθηλωμένο στην μεμβράνη δρά σαν ΟΨΩΝΙΝΗ, 
προσελκύοντας φαγοκύτταρα γιατί τα μακροφάγα εχουν 
υποδοχέα για το C3b  



C3b 

• Αν το C3b δεν προσδεθεί αμέσως στην ερυθροκυτταρική 
μεμβράνη ή στο σύμπλεγμα C4b2α ,  θα αποδομηθεί 
γρήγορα  σε iC3b (i = inactivated).  

• Επίσης το συνδεδεμένο στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη  
C3b υφίσταται ταχεία μετατροπή σε iC3b και περαιτέρω 
αποδόμηση σε C3dg ,μια σταθερή δομή παραμένουσα πανω 
στο ερυθρό 



C3b 

• Τα μακροφάγα έχουν υποδοχέα για C3b και iC3b,όχι για C3dg  

• Άρα ερυθρά επενδεδυμένα με C3dg  δεν απομακρύνονται 
από την κυκλοφορία και επιβιώνουν φυσιολογικά 

• Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω μηχανισμών, η φάση 
πολ/σμου απαιτεί την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων C3b 
προκειμένου να παραχθεί αρκετό C4b2α3b για να συνεχίσει  
η ενεργοποίηση προς ΜΑC 

• Συνεπώς ο καταρράκτης του συμπληρώματος σταματά συχνά 
στο στάδιο του C3b 

• Θετική DAT όπου έχει χρησιμοποιηθεί anti-C3d AHG θα 
ανιχνεύσει ερυθροκύτταρα επενδεδυμένα με C3dg : αυτό 
είναι ένδειξη ότι η ενεργοποίηση του συμπληρώματος έχει 
πραγματοποιηθεί in vivo δηλ στην κυκλοφορία του ασθενούς 





Ερυθροφαγοκυτταρωση σε παροξυσμικη αιμοσφαιρινουρια από ψυχος 





προμεταγγισιακός  έλεγχος 
 

• Η ανίχνευση συμπληρώματος (με το anti-C3 στον 
αντισφαιρινικό ορό ή με την αιμόλυση μέσω του  
C9  ) εξυπηρετεί τη διάγνωση αντίδρασης 
αντιγόνου- αντισώματος όπου το συμπλήρωμα 
είναι καθηλωμένο πάνω στα ερυθρά 



αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία 

 

• Η ανίχνευση C3 πάνω στο ερυθροκύτταρο με 
την Αμεση Αντισφαιρινικη Δοκιμασία(άμεση 
Coomb’s ή DAT, χρησιμοποιώντας 
πολυδύναμο αντισφαιρινικό ορό ) βοηθά 
στην διάγνωση της νόσου 

 



προβληματισμοί 
• Σήμερα το συμπλήρωμα παραμένει σημαντικό για τη διάγνωση της 

in vivo ευαισθητοποίησης  των ερυθροκυττάρων μεσω της DAT 

• Θεωρείται  όμως από πολλούς όχι ουσιώδες έως και ανεπιθύμητο  
για τον προμεταγγισιακό έλεγχο (screening ,διαταυρωση) 

• Γιατί πολλά ψυχρά αντισώματα (κλινικά μη σημαντικά) συνδέουν 
συμπλήρωμα C3 in vitro και οδηγούν σε θετική Έμμεση 
Αντισφαιρινική Δοκιμασία (έμμεση Coomb’s ΙΑΤ) με τα ερυθρά 
ελέγχου (screening) όταν χρησιμοποιείται πολυδύναμος 
αντισφαιρινικός ορός (περιέχει αντι- C3 ) 

 
– Σπατάλη χρόνου και χρήματος (εργατοώρες , αντιδραστήρια) για αναζήτηση  

κλινικά μη σημαντικών αντισωμάτων και αδικαιολόγητη καθυστέρηση των 
αναγκαίων μεταγγίσεων  



προβληματισμοί 

• Για να αποφύγουν την ανίχνευση συμπληρώματος στον προμεταγγισιακό έλεγχο 
(screening,IAT) πολλά εργαστήρια χρησιμοποιούν μονοδύναμο αντι-IgG αντιορό 
και δείγματα με αντιπηκτικό (πλασμα) 

• Υπάρχει πιθανότητα έτσι να χαθούν κάποια κλινικά σημαντικά αντισώματα που 
συνδέουν συμπλήρωμα και βρίσκονται σε πολύ χαμηλό τίτλο ( αντι-Jka ,< 100 
αντισώματα ανα κύτταρο που απαιτεί η αντισφαιρινική δοκιμασία  για να υπάρξει 
συγκόλληση) 

•  ένα ασθενές αντι-Jka αντίσωμα μπορεί να συνδέσει ελάχιστα IgG μόρια  στα 
ερυθρά ελέγχου (screening) αλλά παρα πολλά  μόρια C3.  

•  ο κίνδυνος θεωρείται πολύ μικρός και αντισώματα τόσο ασθενή είναι απίθανο να 
προκαλέσουν σημαντική κυτταρική καταστροφή 

• Εν τούτοις  , αν η ανίχνευση σύνδεσης συμπληρώματος στην διαδικασία ελέγχου 
αντισωμάτων θεωρείται σημαντική ,ο τρόπος για να επιτευχθεί  είναι ο εξής: 

• Χρήση φρέσκου ορού (πρόσφατo  δείγμα) 

• Χρήση πολυδύναμου αντισφαιρινικού ορού για IAT 

 

https://sites.ualberta.ca/~pletendr/tm-modules/immunology/70imm-polyahg.html
https://sites.ualberta.ca/~pletendr/tm-modules/immunology/70imm-polyahg.html


Ποιο δείγμα είναι κατάλληλο 

• Τα αντιπηκτικα όπως EDTA  και κιτρικά είναι χηλικές 
ενώσεις για το Ca++  που είναι απαραίτητο για το 
σύμπλοκο C 1qrs ,άρα το πλάσμα δεν είναι 
κατάλληλο για ορολογικές δοκιμασίες όπου 
διερευνάται η ενεργοποίηση του συμπληρώματος  

• Επίσης η ηπαρίνη σε μεγάλες δόσεις είναι 
αντισυμπληρωματική.  

• Ο φρέσκος ορός είναι απαραίτητος γιατί το 
συμπλήρωμα εξασθενεί με τη συντήρηση 



Το συμπλήρωμα ,μοναδική 
πρωτεϊνη επενδύουσα τα ερυθρά   

• DAT + μόνον με συμπλήρωμα 
• Μερικές φορές IgM αντισώματα αντιδρούν in vitro με τα 

ερυθρά χωρίς να τα συγκολλούν (anti-Lewis IgM) 

– H IgM είναι δυσκολο να αποκαλυφθει  γιατι ο 
πολυδυναμος αντισφαιρινικος ορος περιεχει λιγη ή 
καθολου  αντι- IgM  

– μπορεί όμως να ενεργοποιησει το συμπληρωμα και να 
αποκαλυφθεί από τις εκατονταδες C3 μορια  στην 
επιφανεια της μεμβράνης 



• 10-20 % των ασθενων με θερμου τυπου ΑΙΗΑ εχουν DAT+ 
μονον με C3,χωρίς ανοσοσφαιρινη (πιθανο να υπαρχει κατω 
από τα ορια ανιχνευσιμοτητας της DAT) 

Το συμπλήρωμα ,μοναδική πρωτεϊνη 
επενδύουσα τα ερυθρά  

 



• Στην CAD το ψυχρό IgM αυτοαντίσωμα μπορεί να αντιδράσει 
με τα ερυθρά μεχρι τους 32οC 

• τα ερυθρα στα ακραια μερη επενδυονται με αυτοαντισωμα 
που ενεργοποιει το C. 

• αν γλυτωσουν την (ενδαγγειακή)  αιμόλυση,επιστρεφοντας 
σε θερμότερα μερη, απελευθερωνονται από το 
αυτοαντισωμα  έχοντας προσδεδεμενα στερεα  κλασματα 
του C (κυρίως C3d) και φαγοκυτταρώνονται  κυρίως στο ήπαρ 

•  σε CAD υπάρχει ισχυρά θετική DAT για C3d αλλά όχι για IgG 
και IgM 

• Σε ποσοστό 10% των ασθενών στα πλαίσια λοίμωξης ή 
χειρουργείου μπορεί να συμβεί και  ενδαγγειακη αιμόλυση 

 

Το συμπλήρωμα ,μοναδική πρωτεϊνη 
επενδύουσα τα ερυθρά  

 



• Στην PCH , την σπανιώτερη αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία 

• IgG αυτοαντίσωμα που δρά σαν 
ψυχροσυγκολλητίνη  

• Ειδικότητα  αντιΡ  

• συστηματικά αιμολύει  

• DAT+ μονον με C3 σε 95-100% 

Το συμπλήρωμα ,μοναδική πρωτεϊνη 
επενδύουσα τα ερυθρά  

 







• Αντισώματα εξαρτώμενα από την παρουσία του 
φαρμάκου 

– Αντιδρουν με ερυθρά επεξεργασμένα με 
φάρμακο(πενικιλλίνη) 

– Αντιδρούν με ερυθρά μη επεξεργασμένα με φάρμακο  
αλλά με παρουσία του φαρμάκου(κινιδίνη,κεφτριαξόνη) 

• Αντισώματα ανεξάρτητα από την παρουσία του 
φαρμάκου(μεθυλ-ντοπα,προκαϊναμίδη,φλουνταραμπινη) 

– Ορολογικά συμπεριφέρονται σαν  θερμά 
αυτοαντισώματα 

Άνοση αιμόλυση από φάρμακα 



 
Αντισώματα εξαρτώμενα από την παρουσία του 

φαρμάκου (μηχανισμός απτίνης) 

 
• Κεφαλοσπορίνες 2ης-3ης γενιάς,πενικιλλίνη 

• Αντιδρουν με ερυθρά επεξεργασμένα με φάρμακο 

• DAT  έντονα θετική 

• IgG κυρίως , +/- C 

• Screening αρνητικό(εκτός αν υπάρχουν αλλοαντισώματα) 

• Το έκλουσμα αντιδρά με επεξεργασμένα ερυθρά ,όχι με μη 
επεξεργασμένα 

• Ο ορός έχει υψηλό τίτλο IgG  αντισωμάτων και αντιδρά με 
επεξεργασμένα ερυθρά , όχι με μη επεξεργασμένα 

• Σταδιακή υποξεία αιμόλυση στην αρχή , απειλητική αν το φάρμακο 
συνεχιστεί 

• Διακοπή του φαρμακου δεν σταματα άμεσα την αιμόλυση 



Άνοση αιμόλυση από πενικιλλίνη 

• 3% των ασθενών που λαμβάνουν μεγάλες δόσεις IV penicillin θα 
παρουσιάσουν θετική  DAT. 

• Λιγότεροι από 5% θα αναπτύξουν αιμολυτική αναιμία 

• Μηχανισμός: 

– Το φάρμακο προσροφάται πανω στο ερυθρό in-vivo,σαν απτινη 

– Αν ο ασθενης αναπτύξει αντισώματα στην πενικιλλινη θα 
συνδεθούν με το φάρμακο πανω στο ερυθρό 

– Εξωαγγειακή αιμόλυση   (σπάνια ενδαγγειακή) 

 
 

 



Αντισώματα εξαρτώμενα από την παρουσία του 
φαρμάκου(Μηχανισμός ανοσοσυμπλεγμάτων) 

 • Αντιδρούν με ερυθρά μη επεξεργασμένα με φάρμακο  αλλά με 
παρουσία του φαρμάκου(κινιδίνη,κεφτριαξόνη,πιπερακιλλίνη,2ης3ης 
γενιάς κεφαλοσπορίνες) 

• DAT : μόνον C (ενίοτε και IgG 

• Στον ορό :ΙgM , IgG ,και τα δύο(ενεργοποιεί το συμπλήρωμα) 

• έκλουσμα αρνητικο ( μονον συμπληρωμα στα ερυθρά) 

• Screening αρνητικό (εκτός αν υπάρχουν αλλοαντισώματα) 

• Οξεία ενδαγγειακή αιμόλυση και με 1 δόση φαρμάκου 

• Σε επανάληψη λήψης ,σοβαρή υποτροπή 

• Το φάρμακο συνδέεται με το αντίσωμα in vivo στο πλάσμα και μετά 
το ανοσοσύμπλεγμα στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη 

 



Αντισώματα ανεξάρτητα από την παρουσία του 
φαρμάκου(μεθυλντοπα,προκαϊναμίδη,φλουνταραμπινη) 
Μηχανισμός  αυτοαντισωμάτων 

• DAT + στο 15% των ασθενών που λαμβάνουν α-μεθυλ-ντοπα 
• Μόνον το 0.5 - 1.0% των ασθενών εμφανίζουν αιμολυτική 

αναιμία 
• Συνήθως μονον IgG, περιστασιακά ασθενής παρουσία 

συμπλήρωματος 
– DAT θετική 3-6 μήνες από την έναρξη της θεραπείας 
– Η  ένταση της θετικότητας είναι δοσοεξαρτώμενη και μειώνεται 

προοδευτικά  με την διακοπή του φαρμάκου 
– Οι ασθενείς με αιμολυτική αναιμία βελτιώνονται μέσα στην 

πρώτη εβδομάδα 
– Μπορεί να διαρκέσει έως 2 έτη 



• Screening θετικό  

• Ορός/πλάσμα  : αντιδρούν με όλα τα κύτταρα ελέγχου. 

• Έκλουσμα  : αντιδρά με όλα τα κύτταρα ελέγχου 

• Το ιστορικό είναι το κλειδί της διάγνωσης : ασθενής που 
παίρνει φάρμακα γνωστά για παραγωγή αυτοαντισωμάτων. 

Αντισώματα ανεξάρτητα από την παρουσία του 

φαρμάκου(μεθυλντοπα,προκαϊναμίδη,φλουνταραμπινη 

 Μηχανισμός  αυτοαντισωμάτων 



Γιατί κάποια αντισώματα δεν 
ενεργοποιούν το συμπλήρωμα 

• Τα περισσότερα  αντιερυθροκυτταρικά είναι IgM και  IgG1 
ή IgG3 με βιολογική δυνατότητα σύνδεσης του C1 

• Πιθανόν σχετίζεται με τις αντιγονικές θέσεις πανω στο 
ερυθροκύτταρο 

• Αυτό αναιρείται από την δράση ωρισμένων αντιKell, anti-
Jka,Fya 

• Επίσης τα αυτοαντισώματα IgG δεν ενεργοποιούν 
συμπλήρωμα , όπως στις περισσότερες θερμές ΑΙΗΑ 



HDN-αιμολυτικη νοσος του 
νεογνού 

• Δεν εμπλέκεται το συμπλήρωμα 

• IgG μητρικό αντίσωμα περνά τον πλακούντα 
και ευαισθητοποιεί τα ερυθρά του μωρού 

• Εξωκυττάρια καταστροφή : αλληλεπίδραση 
του Fc υποδοχέα του μακροφάγου και του IgG 
αντισώματος πάνω στο ερυθρό 

• 2 περιπτώσεις στα χρονικά με καθήλωση 
συμπληρώματος μόνον, χωρίς αντίσωμα(αντι-
Κ,αντι-Jka) 



ΑΙΗΑ 

• 76,4 % συμπλήρωμα (C3) 

– 50% ανοσοσφαιρίνη μαζί με συμπλήρωμα 

– 26,4% μόνον συμπλήρωμα 

• Σε PCH  95-100% παρουσία συμπληρώματος 
χωρίς εμφανή IgG 

• Ομοίως στο 91- 98% των CAD παρουσία 
συμπληρώματος χωρίς εμφανή Ig 

 





ΣΕΛ 

• C3 στα ερυθρά,ακόμη και χωρίς αιμόλυση 

• Όταν αναπτύσσουν ΑΙΗΑ προστίθεται και IgG 



ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ DAT 

• Παρουσία θετικής DAT σε φυσιολογικό πληθυσμό :1:1000 αιμοδότες 

– 64% με συμπλήρωμα 
• 34%  C+IgG,   

•  30%  C 

• Σε follow up δεν προέκυψε ΑΙΗΑ 

• 100-500 μόρια C3/ερυθρό για θετική DAT 

• Σε ασθενείς 1% - Με μονοδύναμους αντιορούς 7-8% 

• Σε όλες τις περιπτώσεις συσχετίσθηκε με σοβαρή νόσο 

• Μεγάλου βαθμού ευαισθητοποίηση(>1100 μόρια /ερυθρό) 
συνδυαζεται με ανοσο-μεσολαβούμενες νόσους και αιμολυτική 
αναιμία 



Αντιγόνα Chido ,Rodgers,Knops,Cromer  

• 2 αντιγόνα : Chido ,Rodgers   

– είναι συστατικά(επίτοποι) του κλασματος C4 

– Βρίσκονται στο πλάσμα και προσροφώνται στα ερυθρά 

– Τα αντισώματά τους αντιδρούν ασθενώς και ποικίλα με τα 
περισσότερα ερυθρά 

– Δεν καταστρέφουν τα ασύμβατα ερυθρά in vivo 

• τα αντιγόνα KNOPS εδράζονται στον υποδοχεα του 
συμπληρώματος τύπου 1(CR1) 

• τα αντιγόνα CROMER : εντοπίζονται στην πρωτεϊνη DAF(CD55),η 
οποία αναστέλλει τον καταρράκτη του συμπληρώματος στο επίπεδο 
της C3 κομβερτάσης 
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