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ΑΝΤΙΓΟΝΟ: κάθε ουσία που 
αναγνωρίζεται ως «ξένη» από τον 

ανθρώπινο οργανισμό και μπορεί να 
προκαλέσει ανοσιακή απάντηση 



 Στη μεμβράνη των ερυθροκυττάρων 
υπάρχουν εκατοντάδες αντιγόνα. 

 

 Καθορίζουν την ομάδα αίματος του 
ατόμου με κύριους εκπροσώπους τα ΑΒΟ 
και Rhesus αντιγόνα 



 Τα αντιγόνα μπορεί να 
είναι σάκχαρα ή 
πρωτεϊνες και εδράζονται 
σε διάφορα μέρη της 
κυτταρικής μεμβράνης 

 

 Σημαντικός ο ρόλος τους 
στη μετάγγιση αίματος 
και στην κύηση γιατί η 
έκθεση σε ξένα αντιγόνα 
μπορεί να προκαλέσει 
ανοσολογική απάντηση 

 



 Ποια είναι τα σημαντικά αντιγόνα;  

   Επειδή κάθε αντιγόνο ορίζεται από το 
αντίστοιχο αντίσωμά του… 

 

 … Ποια είναι τα σημαντικά αντισώματα; 

   Όσα προκαλούν αιμολυτικές αντιδράσεις 
Όσα προκαλούν αιμολυτική νόσο του 
νεογνού  

   Όσα είναι συχνά 



Σύστημα Rhesus 

 Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1940 

 

 Αντιγονικό σύστημα που αποτελείται από 49 
τουλάχιστον αντιγόνα 

 

 Το σημαντικότερο σύστημα μετά το ΑΒΟ 

 

 Μεγαλύτερης σημασίας είναι  το αντιγόνο D. 
Ακολουθούν το C, c, E, e 

 



Σύστημα  Rhesus 

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

 

 Αποτελούνται από 417 αμινοξέα 

 

 H RHD φέρει το αντιγόνο D 

 

 Η RHCE φέρει τα αντιγόνα C, c, E, e 

 



Αντιγόνο D 

 Υπάρχει μόνο γονίδιο D και όχι d 

 

 H απουσία 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 (-) 

 



Έκφραση D αντιγόνου 

 Εξαρτάται από την παρουσία των άλλων 
Rh αντιγόνων 

++++++  CcDdee  

+++++    ccDdEe 

++++      CCDDee 

+++        CcDDEe 

+             ccDDEE 

 



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 
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 
μεμβράνη 

 Δεν αναπτύσσεται εύκολα αντι-D μετά από 
μετάγγιση D(+) ερυθρών 

 Για την τυποποίηση του weak D απαιτείται η 
δοκιμασία της έμμεσης Coombs 

 



Mερικό 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 

 



Aντισώματα στο σύστημα Rhesus 

 Δημιουργούνται ή μετά από μετάγγιση ή μετά 
από κύηση 

 

 Ανοσογονικότητα D>E>C>c>e 

 

 Αντισώματα κλινικά σημαντικά 

 

 Κυρίως IgG και παραμένουν στην κυκλοφορία 
για πολλά χρόνια 

 



Aντισώματα στο σύστημα Rhesus 

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

 

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

 



Aντισώματα 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-C 

 

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

 



Mετάγγιση 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 

 



Mετάγγιση με βάση το σύστημα 
Rhesus 

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

 

 Επιτρέπεται η μετάγγιση με Rh (+) ερυθρά σε 
Rh (-) ασθενή μόνο εάν το scr (-),αποφεύγεται η 
μετάγγιση με Rh (+) ερυθρά σε Rh (-) γυναίκες 
αναπαραγωγικής ηλικίας 

 

 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 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 

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

 

 H ίδια διαδικασία χαρακτηρισμού του Rh 
χρησιμοποιείται και για τους αιμοδότες 

 



   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 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 
στη συνέχεια με αντιδραστήρια ταυτοποίησης 
ατελών αντιγόνων (D partial) και 
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των ασθενών 



   ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟ partial D  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ D(-), ΕΝΩ ΟΙ 
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΜΕ partial D  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ D(+) 

 



Έλεγχος αντισωμάτων 

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

 

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

 



Αιμολυτική νόσος εμβρύου/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%) 

 
 



Αιμολυτική νόσος εμβρύου/νεογνού 

 Μεγαλύτερος αριθμός ερυθρών εισέρχονται κατά 
τον τοκετό, γι’ αυτό τα αντισώματα 
αναπτύσσονται μετά τον 1ο τοκετό (9%) 

 

 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) 

 



Αιμολυτική νόσος εμβρύου/νεογνού 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΗΤΕΡΑΣ 

 Μετάγγιση αίματος  

 Κατά την κύηση ή τον τοκετό (Εμβρυομητρική 
αιμορραγία) 

 Αυτόματη αποβολή ή διακοπή της κύησης 
(μικρός κίνδυνος στο 1ο τρίμηνο)  

 Έκτοπη κύηση  

 Αποκόλληση πλακούντα  

 Κοιλιακό τραύμα  

 Γυναικολογικοί χειρισμοί όπως αμνιοκέντηση, 
λήψη δειγμάτων χοριακής λάχνης ή ομφαλικού 
αίματος 



 Ποια αντισώματα προκαλούν αιμολυτική νόσο; 

    Συνήθη: 1)Σύστημα Rhesus D(και με αντί-C ή 
αντί-Ε ), ĉ, 2)Σύστημα ΑΒΟ 

    Ασυνήθη: Σύστημα Kell: (K, k) 

    Σπάνια: 1)Σύστημα Duffy, 2)ΣύστημαKidd,    
3)ΣύστημαMNSs  

 Ποια αντισώματα δεν προκαλούν αιμολυτική 
νόσο; 

    1)Σύστημα  Lewis, 2)Σύστημα P, 3) Σύστημα I 



Προϋποθέσεις για Rhesus ευαισθητοποίηση 

   •Μητέρα Rh D 
αρνητική  

   •Έμβρυο Rh D θετικό  
   •Εμβρυικά RhD+ 

ερυθρά περνούν τον 
πλακούντα και 
εισέρχονται στην 
κυκλοφορία της 
μητέρας  

   •Η μητέρα σχηματίζει 
anti-D αντισώματα 
•Μητρικά anti-D 
αντισώματα περνούν 
από τον πλακούντα 
στο έμβρυο 



Με αποτέλεσμα 

 Τα μητρικά IgG (IgG1 & 
IgG3) αντισώματα 
περνούν τον πλακούντα 
και καταστρέφουν τα 
εμβρυικά D+ερυθρά 

 αναιμία του εμβρύου  
 Αυξημένη παραγωγή του 

μυελού 
 Εξωμυελική παραγωγή 

ερυθρών  
 Ηπατοσπληνομεγαλία  
 απόφραξη πυλαίας και 

ομφαλικής φλέβας και 
ηπατική βλάβη 

 Οιδηματώδης πλακούντας 
με μειωμένη αιμάτωση 

  ∆ημιουργία ασκίτη και 
ύδρωπα  

 Καρδιακή ανεπάρκεια 



Σοβαρότητα Αιμολυτικής νόσου 

 Ήπια 

  

 Σοβαρή με υπερχολερυθριναιμία και ίκτερο με 
κίνδυνο εγκεφαλικής βλάβης (κερνίκτερος). 
Το 10% επιβιώνει με σοβαρές εγκεφαλικές 
βλάβες. 

  

 Εμβρυϊκός ύδρωπας. Μη βιώσιμο νεογνό 



Προγεννητική διερεύνηση (μητέρα) 

  ιστορικό προηγούμενων κυήσεων ή 
μεταγγίσεων  

  ιστορικό επεμβάσεων κατά την κύηση π.χ. 
αμνιοπαρακέντηση 

 1η επίσκεψη (12η εβδομάδα): Αρχικός 
εργαστηριακός έλεγχος μητέρας 

   1)ομάδα αίματος ΑΒΟ-Rh(επανάληψη την 
28η εβδομάδα) 

   2) προσδιορισμός Dw στις D αρνητικές 



Εκτίμηση κινδύνου για το έμβρυο 

 Έλεγχος ΑΒΟ-Rh πατέρα  

 Προσδιορισμός του αντιγόνου D του εμβρύου με PCR 
(Ινοβλάστες αμνιακού υγρού ή Χοριακή λάχνη 
(chorionic villus sampling CVS), ή Μητρικό πλάσμα) 

 Έμμεση Coombs για την ανίχνευση μη αναμενόμενων 
αντισωμάτων:  

    επί αρνητικού αποτελέσματος     επανάληψη την 28η  
ή την 32η εβδομάδα 

    επί θετικού αποτελέσματος    ταυτοποίηση 
αντισώματος     τιτλοποίηση αντισώματος 



Εκτίμηση σοβαρότητας της αιμολυτικής 
νόσου του εμβρύου 

1. Τιτλοποίηση αντισώματος στον ορό της μητέρας. (Το 
αντιγόνο D ανιχνεύεται στα εμβρυϊκά ερυθρά από την 30η 
περίπου ημέρα της κύησης) 

     (Ο τίτλος του αντισώματος είναι ένας δείκτης της 
σοβαρότητας και όχι προγνωστικός, της αλλοανοσοποίησης 
και της ανάγκης για επεμβατικές θεραπείες.) 

 τίτλος αντι-D:4 θεωρείται ευαισθητοποίηση 
 τίτλος αντι-D: 8 συνιστάται παρακολούθηση μηνιαίως μέχρι 
την 24η ή την 32η εβδομάδα και στη συνέχεια κάθε 15 
ημέρες. Εάν δεν αυξηθεί, η κύηση ολοκληρώνεται. Η 
παρακολούθηση του τίτλου συνιστάται από την 16-18η 
εβδομάδα.  

 Κρίσιμος τίτλος αντι-D: 16 ή 32 δεν συνιστάται πλέον 
παρακολούθηση του τίτλου αλλά παρακολούθηση του 
εμβρύου 

 



•Το πρώτο δείγμα πρέπει να είναι αρκετό 
σε ποσότητα. Το καταψύχουμε στους -
20οC για να χρησιμοποιηθεί εκ 
παραλλήλου στις επόμενες τιτλοποιήσεις 
 

•Η έμμεση Coombs και ο τίτλος 
εκτελούνται πάντα με την ίδια μέθοδο 



Εκτίμηση σοβαρότητας της αιμολυτικής νόσου του 
εμβρύου 

2. Υπερηχογράφημα: χρήσιμο στη  
    διάγνωση του εμβρυϊκού ύδρωπα 
 
 
3. Μέτρηση της αιματικής ροής στη μέση εγκεφαλική 

αρτηρία του εμβρύου (Doppler). Η αναιμία του 
εμβρύου οδηγεί σε αύξηση της καρδιακής παροχής 
και της ροής του αίματος. Χρήσιμη στην διάγνωση 
ήπιας ή σοβαρής αναιμίας χωρίς ύδρωπα. Εκτελείται 
από την 18 ή 35η εβδομάδα κάθε 7-15 ημέρες. 
Μείωση κατά 70% των επεμβατικών χειρισμών. 
Όταν η ταχύτητα αυξηθεί 1 ½ φορά πάνω από μία 
μέση τιμή      επεμβατικοί χειρισμοί 

 
4. Αμνιοπαρακέντηση: (η αξιοπιστία της σχετίζεται με 

την εβδομάδα κύησης και στηρίζεται στη μέτρηση 
της οπτικής πυκνότητας.  



Εκτίμηση σοβαρότητας της 
αιμολυτικής νόσου του εμβρύου 

5. Λήψη δείγματος εμβρυϊκού αίματος (fetal 
blood samplingFBS ή percutaneous umbilical 
blood sampling PUBS1980): άμεση και 
ακριβής μέθοδος διάγνωσης της εμβρυϊκής 
αναιμίας και οξέωσης. Πλεονέκτημα: 
πρόσβαση στην ομφαλική φλέβα με 
δυνατότητα μετάγγισης. Όχι σε ρουτίνα 
λόγω επιπλοκών.  

     



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 Κατά την ενδομήτρια ζωή  

    Στη μητέρα: Πλασμαφαίρεση, προσρόφηση 
των αντισωμάτων, IVIgG  

    Στο έμβρυο: Μετάγγιση ή/και μερική 
αφαίμαξη συμπυκνωμένων ερυθρών.  

   Εφικτή μετά την 20η εβδομάδα και 
επαναλαμβάνεται περιοδικά μέχρι τον τοκετό. 
Η ποσότητα του αίματος που μεταγγίζεται 
εξαρτάται από την τεχνική, το μέγεθος του 
εμβρύου, τον αρχικό αιματοκρίτη και από την 
ηλικία της κύησης 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 Διερεύνηση μετά τον τοκετό (νεογνό) 

 

   Ομάδα αίματος ΑΒΟ-Rh στα ερυθρά του 
νεογνού (όχι και στον ορό)  

 

   Άμεση Coombs (DAT) του νεογνού 
(συνήθως εντόνως θετική ++++)  

 

   (Έμμεση Coombs της μητέρας ή του 
νεογνού) 



   Επί θετικής DAT του νεογνού με αρνητική 
την έμμεση Coombs της μητέρας ελέγχουμε: 

   1) για ΑΒΟ ασυμβατότητα ή  

   2) για  ανάπτυξη αντισώματος έναντι 
αντιγόνου χαμηλής συχνότητας που δεν 
έχουν τα ερυθρά ελέγχου (Διασταύρωση των 
ερυθρών του πατέρα με τον ορό της 
μητέρας) ή  

   3) για ψευδώς θετική DAT 



ΠΡΟΛΗΨΗ 

  •Χορήγηση αντί-Dυπεράνοσης σφαιρίνης, 
RhIG, ΙΜ ή IV. Προφυλλάσει για 12 
εβδομάδες.  

  •20 μg αντί-D/mlεμβρυϊκών ερυθρών ή κατά 
WHO 25μg 

   Γενικώς η πλήρης δόση είναι: 300 μg την 28η    
εβδομάδα και έως 3 ημέρες μετά τον τοκετό  

   Διακοπή κύησης μέχρι 1ο τρίμηνο: 50μg  

    



Πότε γίνεται anti-Rhesus 

 Μετά τον τοκετό (μέσα σε 72 ώρες),  

   σε D(-) μητέρα με D(+) νεογνό 

 

 

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

 

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

 



Αντι-D Aνοσοσφαιρίνη 

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

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

 Η χορήγηση αντι-D ανοσοσφαιρίνης είναι επίσης 
απαραίτητη σε γυναίκες με partial D, οι οποίες 
αντιμετωπίζονται ως D(-) 



  29 Μαίου 1968 πρώτη 
χρήση ειδικής αντι-D 

σφαιρίνης 



•The End 



Thank you  


