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Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι      Α Μ ΥΝ Α Σ     (Στρατηγική προστασίας) 

ΠΡΩΤΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΑΜΥΝΑΣ        ΔΕΥΤΕΡΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΑΜΥΝΑΣ 

           ΦΥΣΙΚΗ  ΑΝΟΣΙΑ                          ΕΠΙΚΤΗΤΗ  ΑΝΟΣΙΑ 

Το σώμα μας το ίδιο διαθέτει προστατευτικούς      Αποκτάται ύστερα από την επίδραση ξένου    

Φραγμούς έναντι των ξένων εισβολέων από το       ερεθίσματος 

περιβάλλον όπως  

 

το Δέρμα                                                                   Υπάρχει μόνο στα   Σπονδυλωτά    Ζώα 

  

οι Βλεννογόνοι σε διάφορα σημεία του σώματος 

όπως μάτια, μύτη, πνεύμονες (η βλέννη που           Χαρακτηρίζεται από Ανοσολογική Μνήμη 

εκκρίνεται δρα ως φραγμός) 

 

οι  Σωματικές  εκκρίσεις (σάλιο, ιδρώτας) 

 

Δεν χαρακτηρίζεται από Ανοσολογική Μνήμη 

 



Φ Υ Σ Ι Κ Η     Α Ν Ο Σ Ι Α 
(με ποιούς τρόπους επιτελείται) 

•  ΦΛΕΓΜΟΝΗ  όταν επέλθει λύση της 

    συνεχείας του δέρματος (πληγή) ή κάταγμα 

 

•  ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ 

 

•  ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΧΥΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

    στους οποίους ανήκει και το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

α)  ΑΥΞΗΣΗ  ΡΟΗΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ 

         αίσθηση  καύσους 

 

 

β)  ΑΥΞΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 

          ΕΓΓΥΤΕΡΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ  
            ερυθρότης 

 

γ)  ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑ 

            πύο 

 

Τα λευκά αιμοσφαίρια που συμμετέχουν στον εναγκαλισμό την πέψη και την αποδόμηση των μικροοργανισμών 

 είναι τα   Πολυμορφοπύρηνα (ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα,  βασεόφιλα) 

                Μονοκύτταρα 

             Μακροφάγα 

             Φυσικοί φονείς NK (Natural Killer cells) 

 

Το σώμα μας παράγει ΔΙΑΛΥΤΟΥΣ  ΧΥΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ τις Οψονίνες (προάγουν την φαγοκυττάρωση 

 

Μόλις ενεργοποιηθούν τα ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΑ παράγουν τις  Κυτοκίνες (ρυθμίζουν την δύναμη της ανοσολογικής 

                                                                                                                               απάντησης) 

Τα ΝΚ κύτταρα αναγνωρίζουν και επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα ή σε κύτταρα 

 ( Ιντερφερόνη , Ιντερλευκίνη 2)                                           μολυσμένα από ιούς 
 



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 



                                                                                            Ε Π Ι Κ Τ Η Τ Η     Α Ν Ο Σ Ι Α   

 

                                                  

 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ -  ΚΥΤΤΑΡΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ                                           ΧΥΜΙΚΗ 

Τα Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα 

    (δενδριτικά, μακροφάγα) 

Παρουσιάζουν τον ξένο εισβολέα (μικρο- 

οργανισμό) στα Τ- λεμφοκύτταρα 

Ενεργοποιημένα  Τ- λεμφοκύτταρα 

ΚυτταροΤοξικά Τ-λεμφοκύτταρα 

 

                                    Κύτταρα Μνήμης 
ΣΧΟΛΙΟ 

Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας προκαλούνται 

από τα Τ- λεμφοκύτταρα και από τα μακροφάγα 

καιι όχι από τα αντισώματα 

Όταν ο ξένος εισβολέας εισβάλει μέσω  

           της  λεμφικής οδού,  

τα μακροφάγα τον παρουσιάζουν 

 στα CD4  T- βοηθητικά λεμφοκύτταρα 

Ενεργοποιούν τα Β - λεμφοκύτταρα 

Πλασματοκύτταρα 

              Α ν τ ι σ ώ μ α τ α 
ΣΧΟΛΙΟ 

Ο σχηματισμός των ΑΒΟ αντισωμάτων οφείλεται 

στην ΧΥΜΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 



ΑΝΟΣΟΓΟΝΟ  

Είναι μία ξένη ουσία προς τον οργανισμό των  σπονδυλωτών ζώων , η οποία,  

εισερχόμενη εντός του οργανισμού, είναι ικανή να προκαλέσει τον σχηματισμό 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ για την συγκεκριμένη ουσία. 

 

ΑΝΤΙΓΟΝΟ 

Ο όρος χρησιμοποιείται πολλές φορές ως συνώνυμο του Ανοσογόνου 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ  -  ΑΝΟΣΟΓΟΝΟΥ 

Το Αντιγόνο δεν μπορεί να προκαλέσει πάντα ανοσολογική απάντηση 

 

ΤΟ ΑΝΟΣΟΓΟΝΟ αποτελείται από τον ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ή ΕΠΙΤΟΠΟ 

(ενεργό μέρος) και από ένα μακρομόριο φορέα 

Ο ΕΠΙΤΟΠΟΣ δίνει την εξειδίκευση στο παραγόμενο αντίσωμα. 

 

Μία ουσία για να δράσει ως ΑΝΟΣΟΓΟΝΟ (να προκαλέσει την παραγωγή  

ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ) πρέπει ; 

 

 Να είναι ξένη προς τον οργανισμό 

 Να έχει μοριακή μάζα το λιγότερο 10.000 Da 

 Να είναι πρωτεΐνη ή σάκχαρο ή λιπίδιο ή πεπτίδιο (πυρηνικά οξέα) 

 Να βρίσκεται σε επαρκείς ποσότητες 



Στην Αιμοδοσία χρησιμοποιούμε τον όρο  Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Ο 

 

Επάνω στα ερυθρά αιμοσφαίρια υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αντιγόνων που κατατάσσονται 

Κατά ομάδες , τα λεγόμενα  Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Ι Κ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α 

 

                             ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ -  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ 

 



I

g

M

,

 

σ

IgM, συνδέουν το συμπλήρωμα 

 

Αντιδρούν στους 4º-23ºC 

 

Δεν διαπερνούν τον πλακούντα 

IgG, +/- σύνδεση συμπληρώματος  

 

Αντιδρούν στους 370C 

 

Διαπερνούν τον πλακούντα 



 

   Η    Α Ι Μ Ο Σ Υ Γ Κ Ο Λ Λ Η Σ Η 

 

   Η    Ε Υ Α Ι Σ Θ Η Τ Ο Π Ο Ι Σ Η 

 

   Η    Α Ι Μ Ο Λ Υ Σ Η 

 

   Η    Ε Ξ Ο Υ Δ Ε Τ Ε Ρ Ω Σ Η 

 

   Η    Κ Α Θ Ι Ζ Η Σ Η 

Τα πιο συνηθισμένα είδη αντιδράσεων Αντιγόνου – Αντισώματος  είναι : 



Τα ερυθρά έχουν στην επιφάνειά τους αρνητικό φορτίο 

 

Υπάρχει μία φυσική απωθητική δύναμη ανάμεσα σε μόρια που έχουν το ίδιο  

Ηλεκτρικό φορτίο, η οποία λέγεται ΔΥΝΑΜΙΚΟ Ζ. 

 

Αυτή η δύναμη διατηρεί τα ερυθρά σε απόσταση 

Τα αρνητικώς φορτισμένα ερυθρά ελκύουν θετικά ιόντα γύρω τους 

 

Τα IgM αντισώματα είναι μεγάλα πενταμερή μόρια, ικανά να γεφυρώσουν την 

απόσταση μεταξύ των ερυθρών με αποτέλεσμα  την ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

 

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΒΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Στηρίζεται στην ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

 

 





Τα IgG ατελή αντισώματα συγκολλώνται επάνω στα ερυθρά και τα ευαισθητοποιούν 

 

 Δεν προκύπτει όμως συγκόλληση των ερυθρών 

 

Επομένως δεν υπάρχει ορατή αντίδραση 

 

Για να επέλθει συγκόλληση θα πρέπει να μειωθεί το Δυναμικό Ζ, ώστε τα ευαισθητο- 

ποημένα ερυθρά να έλθουν πολύ κοντά 

 

Μείωση του Δυναμικού Ζ επιτυγχάνεται με την προσθήκη λευκωματίνης ή πρωτεολυ- 

τικών ενζύμων (παπαϊνη, βρωμελαϊνη) 

Ε Υ Α Ι Σ Θ Η Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 





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 



Η ΑΙΜΟΛΥΣΗ είναι μία αντίδραση ορατή στο εργαστήριο 

Για να επιτευχθεί θα πρέπει το αντίσωμα να μπορεί να συνδέσει το συμπλήρωμα 

In vitro, το οποίο υπάρχει μόνο στον φρέσκο ορό. 



ΟΞΕΙΑ ΑΙΜΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ABO 

                                    ( ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗ } 

Απελευθέρωση ενδοαγγειακά  Hb 

Απότομη πτώση του Ht 

Πρόκειται για μία εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση 

 
Έναρξη συμπτωμάτων μετά την 

χορήγηση των πρώτων 20ml αίματος 

 

Πυρετός με ή χωρίς ρίγος 

Ταχυκαρδία 

Ταχύπνοια 

Υπόταση 

Οσφυαλγία 

Oλιγουρία, νεφρική ανεπάρκεια 

Στηθάγχη 

Αιμορραγία 

 Shock 

 

  Θάνατος 10% (1/200.000 μεταγγίσεις) 



ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ ΑΙΜΟΛΥΣΗ 

[ ΕΞΩΑΓΓΕΙΑΚΗ ] 

Οφείλεται στην παρουσία στον ορό του λήπτη άνοσων αντισωμάτων 

έναντι αντιγόνων των μεταγγιζόμενων ερυθρών 

 

• Αλλοανοσοποίηση σε αντιγόνα άλλα εκτός ABO, τύπου IgG±C3 

 

• Συμβαίνει όταν υπάρχει χαμηλός τίτλος πριν την μετάγγιση 

 

• Αποτέλεσμα μετά την μετάγγιση: ταχεία Δευτερογενής Ανοσολογική Απάντηση και αύξηση 
της ποσότητας του αντισώματος. 

 

                                                   ΚΛΙΝΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ 

  

          3-14 ημέρες μετά την μετάγγιση παρατηρούμε : 

 

• ευρήματα εξωαγγειακής αιμόλυσης (χολερυθρίνη, ΔΕΚ, LDH) 

• πτώση Hb 

 

Η Δοκιμασία διασταύρωσης ή Συμβατότητας πριν την μετάγγιση σε όλες τις 
περιπτώσεις είναι αρνητική 

 

   3-14 ημέρες μετά την μετάγγιση  

 άμεση Coombs ++/±  Έμμεση Coombs +/++/+++ 

 

 

 



Α) Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία 

 

Β) Αιμολυτική Νόσος των Νεογνού 

 

Γ) Αιμολυτική αντίδραση Επιβραδυνόμενη   

            (προηγηθείσα μετάγγιση) 

 

Δ) Φάρμακα 

 

Ά μ ε σ η  C o o m b s 
 

Γίνεται στα Ερυθρά ενός ατόμου με σκοπό να διαπιστώσουμε αν αυτά έχουν 

Ευαισθητοποιηθεί ή όχι  από ανοσοσφαιρίνες IgG και συμπλήρωμα C3b ή 

μόνο από συμπλήρωμα 

 

Ονομάζεται επίσης και    Άμεση    δοκιμασία    Αντισφαιρινικού    ορού 

 

Ενδέχεται να είναι    θ ε τ ι κ ή     στις εξής περιπτώσεις : 



Γίνεται στον  ο ρ ό  ενός ατόμου με σκοπό την ανίχνευση μη αναμενόμενων 

αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (δηλ. αντισωμάτων έναντι των αντιγόνων 

των λοιπών αντιγονικών συστημάτων των ερυθρών πλην του ΑΒΟ)  

 

 

Τα αντισώματα πιθανά δημιουργήθηκαν λόγω προηγουμένης μετάγγισης ή 

κύησης  

 

Είναι κλινικά σημαντικά, δηλαδή ικανά να προκαλέσουν αιμολυτική αντίδραση 

στον ασθενή μετά από μετάγγιση μονάδος αίματος που φέρει το αντίστοιχο 

αντιγόνο ή αιμολυτική νόσο στο νεογνό. 

 

 

 

      Απαιτείται να γίνεται σε  όλους τους ασθενείς πριν την μετάγγιση  

 

                                                                 και στις εγκύους 

 

Έ μ μ ε σ η  C o o m b s 

 



Ο ορός Coombs  χρησιμοποιείται για την εκτέλεση και των δύο εξετάσεων  

 
Περιέχει  αντισώματα κατά της ανθρώπινης IgG  και του συμπληρώματος και 

γι’ αυτό ονομάζεται  

 

                   

              Α ν τ ι α ν θ ρ ώ π ε ι ο ς     Π ο λ υ δ ύ ν α μ ο ς 

                                                          

                         Α ν τ ι σ φ α ι ρ ι ν ι κ ό ς   Ο ρ ό ς 

 

                              Αnti - Human Globulin ( AHG ) 

  

   Πρόκειται επομένως για   Αντι -  Αντίσωμα  και λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ 

   των  ευαισθητοποιημένων ερυθρών 

 

 

                                     Άμεση δοκιμασία Αντισφαιρινικού Ορού 

 

                    Έμμεση δοκιμασία Αντισφαιρινικού Ορού 



Ο Αντισφαιρινικός   Ορός  (Αnti-Human)  λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των 

ευαισθητοποιημένων ερυθρών, συνδεόμενος με τα άκρα δύο μορίων 

ανοσοσφαιρίνης που έχουν δεσμευθεί από αντιγόνα επί της επιφάνειας των 

ερυθρών.  

 



Συγκόλληση 

Αυτό που βλέπουμε εμείς στο διαφανοσκόπιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της 

σύνδεσης που εμφανίζεται με την εικόνα της   σ υ γ κ ό λ λ η σ η ς. 

 



Συμπλήρωση Παραπεμπτικού προς την Αιμοδοσία για μετάγγιση και 

ταυτόχρονη αποστολή δείγματος 

 

Αναγραφή στοιχείων στο παραπεμπτικό : 

 

Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο 

Ηλικία  

Ημερομηνία λήψης δείγματος  

Κλινική  

Διάγνωση  

Ποσότητα αιτουμένου προϊόντος 

 

  Εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του ρωτάμε το όνομα του κατά την ώρα της  

    αιμοληψίας 

 

  Εφόσον ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις διασταυρώνουμε τα στοιχεία από το 

    ιατρικό ιστορικό 

 

Αναγραφή στοιχείων στο φιαλίδιο : 

 

Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο 

Ημερομηνία λήψης δείγματος  

Κλινική 

                                                                        





Διαδικασία δειγματοληψίας 

 
 ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ  

     ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ   

                 Ή  

    ΑΦΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ Ο ΑΙΜΟΛΗΠΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΑΣΘΕΝΗ 

 

 ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΣΤΑ 

ΦΙΑΛΙΔΙΑ 

 



Αν ο ασθενής είναι καινούργιος για την Αιμοδοσία, πρέπει να 

σταλεί  

 

δεύτερο δείγμα που να προέρχεται από διαφορετική αιμοληψία, 

πριν την πρώτη μετάγγιση 

 

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται για να αναγνωρισθούν λανθασμένες 

λήψεις δειγμάτων στην κλινική και να προληφθούν ασύμβατες 

μεταγγίσεις 



ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 



   Διασταύρωση στοιχείων ασκού και ταυτότητας ασθενούς  από 2 άτομα  

(γιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό) 

 

                                           Ονοματεπώνυμο ασθενούς 

   Πατρώνυμο 

   ΑΒΟ Rhesus 

 

 

Αν ο ασθενής έχει συνείδηση ρωτάται ο ίδιος για το ονοματεπώνυμο του, το   

πατρώνυμο και την ημερομηνία γέννησης . Σε άλλη περίπτωση η επιβεβαίωση 

γίνεται από τα στοιχεία του Ιατρικού φακέλου 

 

   Διασταύρωση στοιχείων ασκού και εντύπου χορήγησης    από  2 άτομα 

 

   Ονοματεπώνυμο ασθενούς 

   Πατρώνυμο 

   Νούμερο ασκού 

   ΑΒΟ Rhesus 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 


