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Σύστημα Rhesus

Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1940

Αντιγονικό σύστημα που αποτελείται από 49
τουλάχιστον αντιγόνα

Το σημαντικότερο σύστημα μετά το ΑΒΟΤο σημαντικότερο σύστημα μετά το ΑΒΟ

Μεγαλύερης σημασιας το αντιγόνο D. Ακολουθούν 
το C, c, E, e

Αιμολυτική νόσος νεογνού
Αιμολυτική αντίδραση



Σύμπλεγμα Rhesus

Τα αντιγόνα του εδράζονται σε 2 
διαμεμβρανικές πρωτεΐνες: RHD, RHCE

Αποτελούνται από 417 αμινοξέαΑποτελούνται από 417 αμινοξέα

H RHD φέρει το αντιγόνο D

Η RHCE φέρει τα αντιγόνα C, c, E, e



Δομή D αντιγόνου (οι D- δεν έχουν 
αυτήν την πρωτεΐνη)

Σε αυτά τα αμινοξέα 
διαφοροποιείται η 
πρωτεΐνη D από την CE



Δομή Cc Ee

Τα Cc και Ee διαφέρουν  μόνο κατά 1 αμινοξύ στις 
εξωτερικές αγκύλες.



Αντιγόνο D

Υπάρχει μόνο γονίδιο D και όχι d

H απουσία του D γονιδίου χαρακτηρίζει τα Rh (-) 
άτομα

To 85% των ανθρώπων έχουν γονότυπο DD ή D 
και χαρακτηρίζονται ως Rh (+)

Το 15% των ανθρώπων δεν έχουν το D γονίδιο 
και χαρακτηρίζονται ως Rh (-)



Rhesus “null”
Σε άτομα τα οποία δεν 
εκφράζουν κανένα 
αντιγόνο του συστήματος 
Rhesus
Παρουσία σιωπηλού 
αλληλόμορφου στη θέση 
RH
Τα άτομα αυτά έχουν 
ερυθρά με παθολογικό ερυθρά με παθολογικό 
σχήμα (στοματοκύτταρα) 
που ζουν λιγότερο 
(αναιμία λόγω αιμόλυσης)
Αν μεταγγισθούν με 
Rh(+) ερυθρά θα 
αναπτύξουν 
αντισώματα που 
αντιδρούν με όλα τα 
αντιγόνα του Rhesus



Ασθενές D (weak D)
Καυκάσιοι: 0,2-1%
Μεταλλάξεις που 
επηρεάζουν την 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ και όxι 
την ποιότητα της 
πρωτεΐνης στη 
μεμβράνημεμβράνη
Δεν αναπτύσσεται 
εύκολα αντι-D μετά 
από μετάγγιση D(+) 
ερυθρών
Για την τυποποίηση 
του weak D απαιτείται 
η δοκιμασία της 
έμμεσης Coombs



Μερικό D (partial D)

Βασίζεται στο γεγονός ότι ενώ τα άτομα 
χαρακτηρίζονται ως D(+), μπορούν να παράγουν 
αλλοαντίσωμα D έναντι επιτόπων που λείπουν 
από την RhD πρωτεΐνη τους όταν έρθουν σε 
επαφή με κανονικά D(+) άτομα

Εδώ υπάρχουν σημειακές μεταλλάξεις που 
επηρεάζουν την εξωκυττάρια δομή της πρωτεΐνης

Ο χαρακτηρισμός του μερικού D γίνεται με βάση 
την αντίδραση σε διαφορετικά μονοκλωνικά αντι-D 
αντισώματα

DII-DVII. Σημαντικότερος ο τύπος DVI (0,02-
0,05%). To πιο συχνό αλλοαντίσωμα σε D(+) 
άτομα



Αντισώματα στο σύστημα Rhesus

Δημιουργούνται ή μετά από μετάγγιση ή 
μετά από κύηση

Ανοσογονικότητα D>c>E>C>eΑνοσογονικότητα D>c>E>C>e

Αντισώματα κλινικά σημαντικά

Κυρίως IgG και παραμένουν στην 
κυκλοφορία για πολλά χρόνια



Αντισώματα στο σύστημα Rhesus

Δεν συνδέουν το συμπλήρωμα, γι’ 
αυτό δεν κάνουν ενδαγγειακή 
αιμόλυση. Η καταστροφή των 
ερυθρών γίνεται στο ΔΕΣερυθρών γίνεται στο ΔΕΣ

Αν Rh (-) ασθενής μεταγγισθεί με Rh 
(+) αίμα, θα αναπτύξει anti-D στο 70-
80% των περιπτώσεων



Αντισώματα στο σύστημα Rhesus

Επειδή οι D(-) ασθενείς συχνά είναι 
και E ή C αρνητικοί, μπορεί μαζί με το 
αντι-D, να αναπτύξουν και αντι-Ε ή 
αντι-Cαντι-C

Το αντι-e, συναντάται συχνά ως 
αυτοαντίσωμα στην αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία και σπάνια ως 
αλλοαντίσωμα



Μετάγγιση με βάση το σύστημα 
Rhesus

Οι Rh(+) ασθενείς, μπορούν να 
μεταγγισθούν με Rh (+) ή Rh (-) 
ερυθρά

Ωστόσο επειδή μόνο 7-8% των 
αιμοδοτών είναι Rh (-), το αίμα αυτό 
πρέπει να φυλάσσεται για τους Rh (-) 
ασθενείς



Μετάγγιση με βάση το σύστημα 
Rhesus

Oι Rh (-) ασθενείς πρέπει να 
μεταγγίζονται με Rh(-) ερυθρά

Επιτρέπεται η μετάγγιση με Rh (+) Επιτρέπεται η μετάγγιση με Rh (+) 
ερυθρά σε Rh (-) ασθενή μόνο εάν το 
scr (-) και απειλείται η ζωή του

Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα έναντι 
των άλλων Rh αντιγόνων



Σύστημα Rhesus και αιμοπετάλια

Τα αιμοπετάλια δεν έχουν αντιγόνα 
Rh

H μετάγγιση αιμοπεταλίων H μετάγγιση αιμοπεταλίων 
σύμφωνα με το Rh, γίνεται μόνο 
για να μην δημιουργηθεί αντι-D, 
από τα ερυθρά που περιέχονται 
στις μονάδες κοινών αιμοπεταλίων



Προσδιορισμός Rh

Στη ρουτίνα της αιμοδοσίας αρκεί ο 
προσδιορισμός του αντιγόνου D και 
όχι των C, c, E, e

Σε ασθενείς όμως 
μεταγγισιοεξαρτώμενους πρέπει η 
μετάγγιση να βασίζεται στον πλήρη 
φαινότυπο Rh (D, C, c, E, e)



Προσδιορισμός Rh

Ερυθρά ασθενούς + ορός αντι-D = έλεγχος 
συγκόλλησης

Η έκφραση του D αντιγόνου δεν είναι το ίδιο 
ισχυρή στα ερυθρά όλων των ανθρώπωνισχυρή στα ερυθρά όλων των ανθρώπων

Στην περίπτωση που δεν παρατηρηθεί 
συγκόλληση στην αρχική δοκιμασία, 
χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο αντι-D ορό με 
γνωστή δραστικότητα στην ασθενή έκφραση D

Εάν τα ερυθρά δε συγκολληθούν και με τους δυο 
ορούς χαρακτηρίζονται ως Rh (-)



Προσδιορισμός Rh

Όταν δεν υπάρχει ασφαλής αυτοματοποιημένη 
μέθοδος, κάθε δείγμα πρέπει να ελέγχεται εις 
διπλούν με μονοκλωνικό αντι-D

Υπάρχουν 2 ειδών αντιοροί για τον προσδιορισμό 
του αντιγόνου Dτου αντιγόνου D

α)οι μονοκλωνικοί IgM Anti-D που ανιχνεύουν τα 
ασθενή  D σαν D (+) και χρησιμοποιούνται για τον 
έλεγχο των αιμοδοτών

β)οι πολυκλωνικοί IgM και IgG anti-D που
ανιχνεύουν  D(+) και D weak τα οποία ελέγχονται 
στην συνέχεια με αντιδραστήρια ταυτοποίησης 
ατελών αντιγόνων (D partial) και χρησιμοποιούνται 
για τον έλεγχο των ασθενών



Προσδιορισμός Rh

Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 
D(+), βάσει ενός ασθενώς θετικού αποτελέσματος, 
με ένα μόνο αντι-D αντιδραστήριο

Οι ασθενείς με γνωστό μερικό D, Οι ασθενείς με γνωστό μερικό D, 
αντιμετωπίζονται ως D(+)

Όταν υπάρχει ασυμφωνία στην τυποποίηση, ο 
ασθενής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως D(-), 
μέχρι την οριστική τυποποίηση του τύπου του D



Προσδιορισμός Rh

Μεγάλη σημασία έχει ο 
προσδιορισμός του D αντιγόνου σε 
γυναίκες πριν ή μετά την εγκυμοσύνη 
και σε νεογνάκαι σε νεογνά

Η χορήγηση αντι-D ανοσοσφαιρίνης 
είναι απαραίτητη μόνο στις Rh (-) 
γυναίκες (όχι σε αυτές με ασθενή 
έκφραση D)



Έλεγχος αντισωμάτων

Κάθε αντίσωμα χαρακτηρίζεται 
«κλινικά σημαντικό» αν μπορεί να 
προκαλέσει αιμολυτική αντίδραση ή 
αιμολυτική νόσο νεογνούαιμολυτική νόσο νεογνού

Ο έλεγχος αντισωμάτων (screening) 
και η συμβατότητα προφυλάσσουν 
τον ασθενή από τη χορήγηση 
ακατάλληλου αίματος



Έλεγχος αντισωμάτων

Ορός ασθενούς + ερυθρά ομάδας O από 
2-3 φυσιολογικά άτομα επώαση 
στους 370 C (screening)

Τα ερυθρά αυτά έχουν επιλεγεί ώστε να Τα ερυθρά αυτά έχουν επιλεγεί ώστε να 
εκφράζουν όλα τα κλινικά σημαντικά 
αντιγόνα

Ο λόγος που χρησιμοποιούνται ερυθρά 
ομάδας Ο, είναι για να αποφεύγεται η 
συγκόλληση με anti-A ή anti-B που πιθανά 
περιέχονται στον υπό μελέτη ορό



Αιμολυτική νόσος νεογνού

Οφείλεται σε ασυμβατότητα Rhesus

Mητέρα Rh (-) και πατέρας Rh (+): εάν το έμβρυο είναι Rh 
(+), τα ερυθρά του εισέρχονται στην κυκλοφορία της μητέρας 
κατά τη διάρκεια της κύησης (ακόμα και αν υπάρξει 
αποβολή) ή μετά από αμνιοπαρακέντηση και 
ευαισθητοποιούν τη μητέρα (1,5-1,9%)ευαισθητοποιούν τη μητέρα (1,5-1,9%)

Μεγαλύτερος αριθμός ερυθρών εισέρχονται κατά τον τοκετό, 
γι’ αυτό τα αντισώματα αναπτύσσονται μετά τον 1ο τοκετό

Η 2η Rh (+) κύηση θα προκαλέσει σημαντική αύξηση του 
αντι-D τίτλου, παράγονται IgG που περνούν τον πλακούντα 
και προκαλούν στο έμβρυο αιμόλυση των ερυθρών στο 
σπλήνα (βαριά αναιμία, ηπατοσπληνομεγαλία, καρδιακή 
κάμψη, γενικευμένο οίδημα: ΥΔΡΩΠΑΣ)



Πότε γίνεται αντι-Rh

Μετά τον τοκετό (μέσα σε 72 ώρες) σε D(-)
μητέρα, ή κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
οπότε το νεογνό θα εμφανίσει Α. Coombs (+)

 Σε κάθε Rh (-) ασθενή που, μεταγγίζεται με Rh (+) 
ερυθρά

 Σε κάθε Rh (-) ασθενή που, μεταγγίζεται με Rh (+) 
ερυθρά

 Σε γυναίκες Rh (-) που βρίσκονται στην 
αναπαραγωγική ηλικία και μεταγγίζονται με Rh (+) 
αιμοπετάλια



Πότε δεν γίνεται anti-Rh

Σε μητέρα D(+) ή D weak

Σε μητέρα D(-) που έχει ήδη
αναπτύξει anti-D (τιτλοποίηση ανάαναπτύξει anti-D (τιτλοποίηση ανά
μήνα και παρακολούθηση)

Σε μητέρα D(-) με νεογνό D(-)



Rh (-) μητέρα και Rh(+) πατέρας
Λεπτομερές μαιευτικό ιστορικό από το 
γυναικολόγο

Αν έχει scr (-) κατά τη διάγνωση της 
κύησης επανελέγχεται την 28η εβδομάδα. 
Αν παραμένει το scr (-) χορηγείται Αν παραμένει το scr (-) χορηγείται 
Resogamma

Αν το scr (+) με τίτλο anti-D>16, μεγάλη η 
πιθανότητα της αιμολυτικής νόσου και 
χρειάζεται αμνιοπαρακέντηση Doppler 
μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και 
ενδομήτριες μεταγγίσεις με ακτινοβολημένα 
ερυθρά



Σε Rh(-) μητέρα και Rh(-) 
πατέρα, αν το screening της 
μητέρας είναι αρνητικό δεν μητέρας είναι αρνητικό δεν 
χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος



Έλεγχος αντιερυθροκυτταρικών 
αντισωμάτων (screening) θα πρέπει να 
γίνεται σε όλες τις έγκυες ανεξαρτήτως Rh
διότι εκτός από το anti-D αιμολυτική νόσο 
του νεογνού μπορεί να προκληθεί και από 
άλλα αντισώματα όπως anti-c και anti-kell

Αν σε Rh(+) μητέρα το screening είναι (-)
τότε επανέλεγχος την 28η εβδομάδα, αν το 
screening είναι (+) τότε γίνεται 
ταυτοποίηση του αντισώματος, τιτλοποίηση 
και παρακολούθηση



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


