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Στοιχεία φυσιολογίας των νεογνών  

 
 Η εμβρυική αιμοσφαιρίνη F (HbF), που υπάρχει στα ερυθρά των 

νεογνών  (60-80% κατά την γέννηση) , έχει υψηλή συγγένεια με 

το Ο2, με αποτέλεσμα να το δεσμεύει και να μην το αποδίδει 

εύκολα στους ιστούς. Τα πρόωρα έχουν υψηλότερο ποσοστό 

HbF  

 Αυτή η κατάσταση συνεπάγεται αυξημένη ενδογενή έκκριση 

ερυθροποιητίνης στην διάρκεια της κύησης, με αποτέλεσμα τον 

υψηλό Ht των προώρων και νεογνών κατά τον τοκετό (Hb 15.9-

16.9 gr/dl). 

 



Φυσιολογική αναιμία των νεογνών 

 Μετά τον τοκετό -μέχρι τον 4ο μήνα- η εμβρυική αιμοσφαιρίνη 
αντικαθίσταται από την φυσιολογική αιμοσφαιρίνη των 
ενηλίκων(HbA) και ο αιματοκρίτης πέφτει σε φυσιολογικά 
επίπεδα. 

 Στην διάρκεια των 2 πρώτων μηνών τα νεογνά περνούν από την 
φάση της  «φυσιολογικής» αναιμίας (πτώση της HbF και 
καθυστέρηση στην επαρκή αντικατάσταση με την HbA). Η 
αναιμία είναι σοβαρή- λόγω και της μικρής διάρκειας ζωής των 
ερυθρών που έχουν HbF- αλλά δεν χρειάζεται αντιμετώπιση αν 
δεν υπάρχουν συμπτώματα ή άλλη παθολογική κατάσταση (π.χ 
λοίμωξη) 

 Σε ηλικία 4-8 εβδ τα νεογνά και πρόωρα-1500gr έχουν Hb 8gr/dl, 
ενώ τα πρόωρα με βάρος <από 1000 gr έχουν Hb 7gr/dl  



Ανοσοποιητικό σύστημα νεογνών 

 Ως  4 μηνών τα νεογνά δεν έχουν αντισώματα παρά μόνο τα 

αντισώματα που έχουν από την μητέρα τους 

 Αυτό αφορά και τα αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα. 

 Για πολλούς λόγους η μεταγγισιοθεραπεία στα νεογνά διαφέρει 

ανάλογα με την ηλικία τους. 

 Η τακτική της Αιμοδοσίας ως προς τον χειρισμό των νεογνών 

<4μηνών είναι διαφορετική, από τον χειρισμό των μεγαλύτερων 

νεογνών που αντιμετωπίζονται όπως όλοι οι ασθενείς. 

 

 



Τα θέματα που αφορούν τα νεογνά <4 μηνών στο εργαστήριο της 

αιμοδοσίας είναι: 

 Ομάδα αίματος νεογνού  

 Ομάδα μητέρας νεογνού 

 Άμεση Coombs νεογνού 

 Screening μητέρας 

Ανάλογα με τα ευρήματα του εργαστηρίου θα 

αποφασίσουμε  για την ομάδα αίματος με την οποία θα 

μεταγγισθεί το νεογνό 



Ομάδα αίματος σε νεογνά 

 Το  δείγμα αίματος του νεογνού πρέπει να αναγράφει όλα τα 

στοιχεία –όπως κάθε δείγμα- και επιπλέον στο 

παραπεμπτικό να αναφέρονται: 

 Το ονοματεπώνυμο της μητέρας. Αν δεν νοσηλεύεται στο 

Νοσοκομείο, να γράφεται η ομάδα αίματος της από τους 

παιδιάτρους (αν είναι γνωστή) 

 Έλεγχος της ομάδας του νεογνού από τα ερυθρά μόνο. 

 Έλεγχος της Άμεσης Coombs σε κάθε νέο νεογνό. 

  Screening της μητέρας αν υπάρχει δείγμα, αλλιώς 

screening στο νεογνό για παρουσία αντισωμάτων της 

μητέρας στο πλάσμα του. 



Σημασία της Άμεσης Coombs στα νεογνά. 

 

H Άμεση Coombs του νεογνού γίνεται για να ελέγξουμε  αν 
υπάρχει οποιαδήποτε ασυμβατότητα αίματος μεταξύ μητέρας 
και νεογνού. 

Οποιοδήποτε αντιερυθροκυτταρικό αντίσωμα IgG στο πλάσμα 
της μητέρας περνά,  μέσω του πλακούντα, στην κυκλοφορία 
του νεογνού στην διάρκεια της κύησης.   

Αν υπάρχει το αντίστοιχο αντιγόνο στα ερυθρά του 
νεογνού, το αντίσωμα συνδέεται και μπορεί να προκληθεί 
αιμολυτική νόσος του νεογνού διάφορης βαρύτητας.  

Η άμεση Coombs γίνεται ταυτόχρονα με την ομάδα αίματος 
και ανεξάρτητα από αίτημα των γιατρών για μετάγγιση  

Η τακτική των μεταγγίσεων που θα ακολουθήσουμε 

εξαρτάται από το αποτέλεσμα της άμεσης Coombs. 

 



Αιμολυτική νόσος του νεογνού (HDN) 

 Η πιο γνωστή είναι αυτή που 

προκαλείται από το σύστημα Rh και 

κυρίως από το αντιγόνο D (σπάνια 

πλέον λόγω της συστηματικής  

προφύλαξης με αντι-D 

ανοσοσφαιρινης πριν και κατά τον 

τοκετό σε  D αρνητικές γυναίκες)  

 Πολλά αντιγονικά συστήματα μπορεί 

να την προκαλέσουν (δεν υπάρχει 

προφύλαξη) 

 Η νόσος παρουσιάζεται συνήθως 

στην δεύτερη κύηση 

 Κανονικά οι δευτερότοκες 

γυναίκες πρέπει να ελέγχονται με 

έμμεση Coombs στην έναρξη της 

κύησης και στο τρίτο τρίμηνο, 

ανεξαρτήτως D (+/- ). 

 

ομάδα 

αίματος 

Αντιγόνα  HDN 

Σύστημα Rh D,C,E,c,e βαριά 

Σύστημα Kell K, k σοβαρή 

Σύστημα 

Kidd 

Jka,Jkb σοβαρή 

Σύστημα 

Duffy 

Fya,Fyb σοβαρή 

Σύστημα 

MNS 
Μ,  

S,s 

Σπάνια 

σοβαρή 

Σύστημα 

Lewis 
Lea,Leb Δεν 

προκαλεί 

Σύστημα P P1 Όχι  



Αιμολυτική νόσος του νεογνού (HDN) 

 Οι σοβαρές μορφές παρουσιάζονται από το πρώτο 24ωρο με 
μεγάλη αύξηση της έμμεσης χολερυθρίνης –η οποία λόγω 
αδυναμίας μεταβολισμού από το ήπαρ τα πρώτα 24ωρα, είναι 
επικίνδυνη για εγκεφαλική βλάβη- και βαριά αναιμία 

 Η χολερυθρίνη πρέπει να είναι <25 mg/dl στα τελειόμηνα 
νεογνά και <από 8-12 mg/dl στα πρόωρα με HDN 

 Η άμεση Coombs του νεογνού είναι  θετική, όπως και το 
screening της μητέρας ή του νεογνού (εκτός από την ΑΒΟ 
ασυμβατότητα) 

 Η θεραπεία περιλαμβάνει ενδομήτριες μεταγγίσεις στην 
διάρκεια της κύησης, φωτοθεραπεία, μετάγγιση με αλβουμίνη 
και αφαιμαξομετάγγιση μετά τον τοκετό. 

 



Αιμολυτική νόσος νεογνού από ΑΒΟ ασυμβατότητα  

 Πολύ συχνή 1/3000 κυήσεις. Συμβαίνει και στην πρώτη 
κύηση 

 Ήπια, μπορεί να διαφύγει της διάγνωσης 

 Η άμεση Coombs μπορεί να είναι αρνητική ή ασθενώς 
θετική 

 Συνήθως μητέρα Ο (με αντι-Α ή αντι-Β αντισώματα IgG που 
περνούν τον πλακούντα) και νεογνό Α ή Β.  

 Το screening της μητέρας είναι αρνητικό, γιατί τα 
αντισώματα αφορούν τα αντιγόνα Α ή Β, που δεν υπάρχουν στα 
ερυθρά του screening  

 

 



Αιμολυτική νόσος νεογνού από ΑΒΟ ασυμβατότητα 

Γι’ αυτό πρέπει: 

 Να γνωρίζουμε την ομάδα της μητέρας.  

 Η πρώτη διασταύρωση πρέπει να γίνεται και με αίμα της 
ομάδας του νεογνού (Α ή Β), η οποία θα είναι ασύμβατη. 

 Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να αποκαλύψουμε την νόσο 
στην Αιμοδοσία, αν δεν έχουμε  άμεση Coombs θετική, και να 
ενημερώνουμε τους κλινικούς γιατρούς.  

 Θα  μεταγγίσουμε με  αίμα Ο και  Rh του νεογνού. 

 

 



Ερμηνεία αποτελέσματος Coombs 

Άμεση Coombs αρνητική 

   Σημαίνει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα αιμολυτικής νόσου του νεογνού 
(εκτός της ΑΒΟ ασυμβατότητας).  

 Κανονικά μπορούμε να μεταγγίσουμε το νεογνό με αίμα της ομάδας 
του. Η συνήθης πρακτική είναι να το μεταγγίζουμε με αίμα ομάδας 
Ο και το Rh του νεογνού, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.  

  Η μετάγγιση με Ο αρνητικό αίμα δεν συνιστάται, παρά μόνο αν 
έχουμε ασυμβατότητα από D.  

Άμεση Coombs θετική 
 Σημαίνει αιμολυτική νόσο του νεογνού που μπορεί να προέρχεται: 

1. Από ασυμβατότητα Rh (κυρίως αντι-D, ή άλλων αντισωμάτων Rh)  

2. Από ασυμβατότητα ΑΒΟ συστήματος 

3. Σπάνια από ασυμβατότητα σε άλλα συστήματα (π.χ αντι-Κ) 

 



Χειρισμός νεογνού με θετική Coombs στην Αιμοδοσία 

Αναζήτηση δείγματος μητέρας για έλεγχο ομάδας αίματος και 

screening για ταυτοποίηση αντισώματος με Panel.  

Αν δεν είναι εφικτό, κάνουμε Panel  με τον ορό του νεογνού 

 Στη περίπτωση ΑΒΟ ασυμβατότητας υπενθυμίζουμε ότι το 

screening της μητέρας είναι αρνητικό.  

Γενική αρχή: Μετάγγιση με αίμα αρνητικό ως προς το 

αντιγόνο που ευθύνεται για την ασυμβατότητα.  

Την πρώτη φόρα κάνουμε εξέταση συμβατότητας των 

ερυθρών της μονάδας με το πλάσμα του νεογνού. Εν 

συνεχεία δεν ζητάμε νέο δείγμα του νεογνού, αλλά μπορούμε να 

μεταγγίσουμε χωρίς συμβατότητα, με νέα μονάδα, η  οποία  έχει 

άμεση Coombs αρνητική. 

 



Ενδείξεις μετάγγισης νεογνού 

Συμπυκν. Ερυθρά αιμοσφαίρια 

1. Αναιμία (Hb <13.0 gr/dl), ποικίλης αιτιολογίας. Η  

        ιατρογενής απώλεια αίματος λόγω εργαστηριακών 

        εξετάσεων είναι η πιο συχνή αιτία αναιμίας των νεογνών στις 

        ΜΕΝ (προσπάθεια για περιορισμό της ποσότητας των 

        δειγμάτων με ειδικά παιδιατρικά φιαλίδια και εργαστηριακές 

        μικρομεθόδους) 

2.    Αιμορραγία λόγω προωρότητας 

 Ολικό αίμα 

     ΑΦΜ λόγω αιμολυτικής νόσου (συχνότερη αιτία) ή 

     σηψαιμίας 

    



Μεταγγίσεις συμπυκ. ερυθρών 

 

 Λευκαφαιρεμένα RBC για την πρόληψη του CMV 

 Οι σύγχρονες διεθνείς οδηγίες δεν περιορίζουν την ηλικία των 

μονάδων, συνηθως μεταγγίζουμε με άιμα ως 10 ημερών 

 Τα προσθετικά διαλύματα (SAG-M, AS-3) επιτρέπονται   

 Συνήθως μεταγγίζονται 10-20ml/kg (ο όγκος αίματος 

τελειόμηνου νεογνού είναι 85ml/kg) 

 Οι μονάδες RBC να έχουν αιματοκρίτη 50-70% 

 Η διάρκεια της μετάγγισης πρέπει να είναι 2-4 ώρες. Η ΑΦΜ 

γίνεται σε 11/2 ώρα. 



Αφαιμαξομετάγγιση ΑΦΜ 

Χορηγούμε ολικό αίμα ανασυσταμένο με συμπυκνωμένα ερυθρά Ο 

ομάδας και FFP κατά κανόνα ΑΒ ή πλάσμα της ομάδας του νεογνού. Το 

D εξαρτάται από την HDN. Τα ερυθρά πρέπει να είναι συμβατά με το πλάσμα 

της μητέρας (εφ’ όσον είναι εφικτό). 

Η μονάδα των ερυθρών  που επιλέγεται πρέπει:   

 να είναι  φρέσκια ( <5 ημερών), λευκαφαιρεμένη πριν την φύλαξη, με 
προσθετικό διάλυμα και αιματοκρίτη 60% . 

 

Η τελική μονάδα της ΑΦΜ πρέπει:  

  Να έχει αιματοκρίτη 50% 

 Να είναι ακτινοβολημένη εφόσον έχει προηγηθεί ενδομήτρια μετάγγιση  

 O ρυθμός έγχυσης είναι 10-20ml/min 

 Να μην μεταγγίζεται απευθείας από το ψυγείο. Επειδή δεν υπάρχουν 

ειδικές συσκευές για θέρμανση του αίματος των νεογνών πρέπει αυτή να 

γίνεται με μεγάλη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η αιμόλυση. Δεν πρέπει η 

θερμοκρασία να  είναι <300C (κίνδυνος υποθερμίας)  



Υπολογισμός όγκου ΑΦΜ 

 Ο όγκος για ΑΦΜ υπολογίζεται  x2 τον όγκο αίματος 
νεογνού.  

 Ο όγκος αίματος τελειόμηνου νεογνού είναι  85ml/kg 
 Ο όγκος του ολικού αίματος που απαιτείται για μία ΑΦΜ είναι 

ισοδύναμος με βάρος νεογνού x 85 x 2.  
 Για να προσθέσουμε FFP στα συμπυκνωμένα ερυθρά με 

στόχο Ht 50% υπολογίζουμε τα εξής:  
 1.Ολικός όγκος αίματος που απαιτείται σε ml: Βν x 85 x 

2= χ  
 2. O όγκος των ερυθρών που χρειάζονται για να έχει Ht 

50% :  χ/2=Y ml ΣΕ με 50% Ht  
 3. Ο πραγματικός όγκος συμπυκνωμένων ερυθρών που 

απαιτούνται στην ΑΦΜ είναι Y/0,6 = ml ΣΕ 
 4. Ο όγκος του FFP που θα προστεθεί στα συμπυκνωμένα 

RBC είναι: χ-y/0,6 =ml FFP 



Παράδειγμα υπολογισμού ΑΦΜ (1)  

 

Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: 

 1) Ζητείται ΑΦΜ 500 ml ολικού αίματος. Προσπαθούμε να 

υπολογίσουμε πόσο θα ζυγίζουν τα ΣΕ και πόσο το FFP 

500/2=χ=250 

     250/0,6. =Υ= 416 ml ΣΕ  

Ο όγκος του πλάσματος που θα προσθέσουμε είναι  

500 ml ολ.αιμ -416 ml ΣΕ =84 ml FFP.  

 

Επειδή είναι δύσκολο να βρούμε μονάδα ΣΕ με αυτό το βάρος, είναι 

καλύτερα να ξεκινάμε τον υπολογισμό από την μονάδα ΣΕ που 

έχουμε επιλέξει να ανασυστήσουμε 



    

 

Παράδειγμα υπολογισμού ΑΦΜ (2) 

 

 Κάνουμε τους υπολογισμούς από το τέλος προς την αρχή 

(πολλαπλασιασμός αντί για διαίρεση) 

 Δηλαδή Υ (μον. ΣΕ) x 0,6= ml για ΣΕ με 50% Ht  x 2= χ (ml 

ολικού αίματος για ΑΦΜ) 

 2) Έχουμε μονάδα ΣΕ 300 ml x 0,6=180  x 2=360 ml ολικού 

αίματος για ΑΦΜ. Ο όγκος του πλάσματος που θα 

 προσθέσουμε είναι 360-300=60 ml FFP.  

 3) Αν όμως μας ζητάνε 600 ml ολικού αίματος μας λείπουν 240 

ml ολικού αίματος. Τώρα οι υπολογισμοί θα είναι με διαίρεση 

240/2=120/0,6=200. Θα χρησιμοποιήσουμε 2η μονάδα με 200 

ml Σ.Ε και 240-200=40 ml πλάσματος. 



         Υπολογισμός ΑΦΜ  

Συμπέρασμα:  

 Αν αρχίζουμε από τον όγκο του ολ. αίματος 
κάνουμε δυο διαιρέσεις και μια αφαίρεση 

 

 Αν αρχίζουμε από τον όγκο της μονάδας ΣΕ 
κάνουμε δυο πολλαπλασιασμούς και μια 
αφαίρεση 

 

 Το 0,7 είναι ο Ht (70%) των ΣΕ 

 το 0,6 είναι ο Ht (60%) του PRS 



Ενδείξεις μετάγγισης νεογνού  

Αιμοπετάλια 

1. Θρομβοπενία λόγω σηψαιμίας (πολύ συχνή στις ΜΕΝ) 

2. Θρομβοπενία από αραίωση (ΑΦΜ)  

3. Νεογνική αλλοάνοση θρομβοπενία (υψηλή νοσηρότητα). 

Ποσότητα μετάγγισης: 5-10ml/kg = αυξάνει τα ΑΜΠ από 50.000 

σε 100.000 

Η μετάγγιση μπορεί να είναι προφυλακτική ή θεραπευτική 

Στον πίνακα φαίνεται η επιλογή της ομάδας για μετάγγιση ΑΜΠ 



Μετάγγιση αιμοπεταλίων σε νεογνά 

Ομάδα ΑΒΟ νεογνού/παιδιού Αιμοπετάλια  

Ο 

Πρώτη επιλογή  0 

Δεύτερη επιλογή  Α ή Β 

Α 

Πρώτη επιλογή  Α 

Δεύτερη επιλογή  Β ή Ο 

Β 

Πρώτη επιλογή  Β 

Δεύτερη επιλογή  Α ή Ο 

ΑΒ 

Πρώτη επιλογή  ΑΒ 

Δεύτερη επιλογή  Α ή Β  



Προφυλακτική μετάγγιση αιμοπεταλίων  

 Αιμοπετάλια < 30.000/μl για νεογνά που είναι κατά τα άλλα 
υγιή.  

 Αιμοπετάλια < 50.000/μl για νεογνά που: 
1. Είναι κλινικά ασταθή 

2. Έχουν διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού 

3. Έχουν βάρος <1000g και ηλικία < 1 εβδομάδα  

4. Έχουν αιμορραγικές εκδηλώσεις 

5. Έχουν ιστορικό μείζονος αιμορραγίας  

6. Πρόκειται να χειρουργηθούν 

7. Υποβάλλονται σε αφαιμαξομετάγγιση  

8. Πάσχουν από αλλοάνοση νεογνική  θρομβοπενία και έχουν 
αδελφή/ό που αιμορράγησε από την ίδια αιτία  



Θεραπευτική μετάγγιση αιμοπεταλίων  

 Αιμοπετάλια < 100.000/μl για νεογνά που έχουν μείζονα 
αιμορραγία και αριθμό αιμοπεταλίων σε πτώση 

 Αιμοπετάλια >100.000/μl για νεογνά που υποβάλλονται σε 
καρδιοπνευμονικές επεμβάσεις και αιμορραγούν. Στις 
περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι τα αιμοπετάλια 
δυσλειτουργούν λόγω της έκθεσης τους σε εξωσωματική 
κυκλοφορία. 



Ενδείξεις μετάγγισης νεογνού 

Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα 

 Μεταγγίσεις σε διαταραχές της πηκτικότητας λόγω σηψαιμίας, 
προωρότητας, ηπατικής δυσλειτουργίας ή συγγενούς έλλειψης 
παραγόντων.  

 10-15 ml/kg αυξάνει την δραστικότητα των παραγόντων κατά 15-
20% 

 Μεταγγίζουμε ΑΒΟ συμβατό – ανεξάρτητα από D. Σε περίπτωση 
ΑΒΟ ασυμβατότητας δίνουμε ΑΒ πλάσμα. 

 Η μετάγγιση πρέπει να γίνεται άμεσα μετά την απόψυξη (ως 4 
ώρες). 



Συνοπτικές οδηγίες για τα νεογνά 

Πρακτικά στα νεογνά: 

 Κάνουμε έλεγχο ομάδας και υποχρεωτικά Άμεση Coombs στο νεογνό.  

 Μαθαίνουμε την ομάδα της μητέρας και κάνουμε screening. 

 Μεταγγίζουμε ανάλογα με το αποτέλεσμα της Άμεση Coombs, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν πάντα την πιθανότητα «κρυφής» ΑΒΟ 

ασυμβατότητας 

 Διασταυρώνουμε και με αίμα της ομάδας του νεογνού την πρώτη φορά. 

 Ενημερώνουμε τον γιατρό της Αιμοδοσίας σε περίπτωση οποιασδήποτε 

θετικότητας. 

 Μπορούμε να μην διασταυρώνουμε  τις  μονάδες για το νεογνό , μετά την 

πρώτη φορά,  αν τους κάνουμε Άμεση Coombs ή είναι συμβατές  σε 

άλλον ασθενή. 

 Τα νεογνά μεταγγίζονται με Αιμοπετάλια και Πλάσμα της ομάδας τους ή 

ΑΒ (ανεξάρτητα από D στο πλάσμα που δεν έχει ερυθρά)  

 


