
Αξιολόγηση/Εκτίμηση	  κλινικής	  σημασίας	  ερυθροκυτταρικών	  
αντισωμάτων	  

	  
Νέες	  θεραπείες-‐νέα	  εργαστηριακά	  προβλήματα;	  

(η	  περίπτωση	  του	  Daratumumab)	  

9o	  Πανελλήνιο	  Συνέδριο	  Μεταγγισιοθεραπείας	  
	  

Αθηνά	  Μούγιου	  
Αιματολόγος,	  Διευθύντρια	  ΕΣΥ,	  ΚΑ	  ΠΓΝΠ	  

	  



	  
Μετάγγιση	  αίματος	  και	  μη	  αναμενόμενα	  ερυθροκυτταρικά	  

αντισώματα	  (0.3-‐38%	  των	  ασθενών)	  
	  

71%	  

18%	  

6%	  
5%	  

Αλλοαντισώματα	  

Αντισώματα	  μη	  
καθορισμένης	  σημασίας	  

Αυτοαντισώματα	  

Παθητικά	  αντισώματα	  
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ΑΑΒΒ	  2008:	  	  
Κλινικά	  σημαντικό	  είναι	  το	  αντίσωμα	  που	  προκαλεί	  καταστροφή	  των	  

αλλογενών	  ερυθρών	  
	  BriWsh	  Commi\ee	  for	  Standards	  in	  Haematology	  

	  (Chapman	  et	  al.,	  2004)	  
	  «Κλινικά	  σημαντικά	  είναι	  τα	  αντισώματα	  που	  προσθέτουν	  
νοσηρότητα	  στον	  ασθενή	  λόγω	  βράχυνσης	  της	  επιβίωσης	  

σημαντικού	  αριθμού	  των	  αλλογενών	  ερυθρών»	  
	  

•  Καταστροφή	  αλλογενών	  ερυθροκυττάρων	  και	  αιμολυτική	  αντίδραση	  
συνδεόμενη	  με	  τη	  μετάγγιση	  

•  Καταστροφή	  εμβρυικών	  ερυθροκυττάρων	  από	  IgG	  ερυθροκυτταρικά	  
αντισώματα	  της	  μητέρας	  

	  



Προμεταγγισιακός	  έλεγχος	  με	  βάση	  τα	  χαρακτηριστικά	  των	  
ερυθροκυτταρικών	  αντιγόνων	  και	  αντισωμάτων	  και	  τις	  ορολογικές	  

αλληλεπιδράσεις	  τους	  

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ	  
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ	  

Αναμενόμενα	  ή	  μη	  
Θερμικό	  εύρος	  δράσης	  
Ειδικότητα	  
Τάξη	  
Υποτάξη	  
Συγκέντρωση	  
Ισχύς	  
Ικανότητα	  να	  
ενεργοποιούν	  το	  C	  
	  	  Κλινική	  σημασία	  

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ	  
ΑΝΤΙΓΟΝΑ	  

Μέγεθος	  
Χημική	  δομή	  
Διαλυτότητα	  
Φορτίο	  
Ιστική	  κατανομή	  
Πολυμορφισμοί	  
Ανοσογονικότητα	  
Φαινοτυπική	  συχνότητα	  

Ρόλος C 
Ρόλος ΣΜΜ 
  

Λήπτης	  



	  
Στην	  πλειονότητα	  των	  περιπτώσεων	  τα	  ορολογικά	  χαρακτηριστικά	  των	  

ερυθροκυτταρικών	  αντισωμάτων	  κατευθύνουν	  ως	  προς	  την	  κλινική	  τους	  σημασία	  και	  
αυτό	  βασίζεται	  στην	  εμπειρία	  της	  Ιατρικής	  των	  Μεταγγίσεων	  και	  τις	  μελέτες	  

επιβίωσης	  των	  RBCs	  με	  51Cr	  
	  

	  
	  
«γνωστά	  ερυθρά»	  +	  πλάσμα	  ασθενούς	  +	  
	  

Anti-IgG+anti-C3d 



Η	  θερμοκρασία	  δραστικότητας	  του	  μη	  αναμενόμενου	  
ερυθροκυτταρικού	  αντισώματος	  αποτελεί	  την	  πρώτη	  ένδειξη	  της	  

κλινικής	  του	  σημασίας	  

AnW-‐A1	  

AnW-‐M	  
AnW-‐N	  
AnW-‐Lea	  

AnW-‐Leb	  

AnW-‐Lua	  

AnW-‐P1	  
AnW-‐I	  

Χωρίς 
κλινική 
σηµασία 
όταν δεν 
είναι 
δραστικά 
στους 370C 

Όταν αντιδρούν 
στους 370 C 
θεωρούνται 
δυνητικά 
σηµαντικά και 
επιλέγεται 
µονάδα αρνητική 
ως προς το Ag 



	  Δεύτερη	  ένδειξη	  κλινικής	  σημασίας	  για	  τα	  δρώντα	  στους	  370C	  είναι	  η	  
ειδικότητα	  

	  D>c>C>E>e>K>Jka/b>Fya/b>S/s(U)>M>N>HFAs	  

Δραστικά	  στους	  370C/
κλινικά	  σημαντικά	  

RH:	  D,C,c,E,e	  

Kell:	  K,k	  

Kidd:	  Jka,Jkb	  

Duffy:	  Fya,Fyb	  

MNS:	  S,s	  
	  

Δραστικά	  στους	  370C	  /
συνήθως	  αθώα	  

Bg	  

Chido/Rodgers	  

Knops	  

JMH	  

Csa	  

Sda	  

Xga	  

Δραστικά	  στους	  370C	  /
μερικές	  φορές	  κλινικά	  

σημαντικά	  

Cartwright	  (Yta)	  

Gerbich	  

Dombrock	  

Lutheran	  (Lub)	  

Lan	  

Landsteiner-‐Wiener	  



Μερικές	  φορές	  η	  ορολογική	  αξιολόγηση	  της	  κλινικής	  σημασίας	  ενός	  
αντισώματος	  δεν	  είναι	  αρκετή…	  

•  To	  panel	  ταυτοποίησης	  αλλοαντισωμάτων	  έχει	  εικόνα	  πανσυγκολλητίνης	  
αλλά	  η	  άμεση	  Coombs	  είναι	  αρνητική	  

•  Το	  μη	  αναμενόμενο	  αντίσωμα	  είναι	  αίτιο	  ασυμβατότητας	  κάθε	  μονάδας	  
που	  διασταυρώνεται	  

•  Δεν	  υπάρχει	  χρόνος	  να	  ζητήσουμε	  μονάδα	  αίματος	  από	  Τράπεζα	  Σπάνιων	  
Ομάδων	  

•  Ο	  ασθενής	  παρουσίασε	  ανεξήγητη	  αιμολυτική	  αντίδραση	  μετά	  μετάγγιση	  
και	  πρέπει	  να	  μεταγγισθεί	  εκ	  νέου	  

	  



Μελέτη	  in	  vivo	  επιβίωσης	  των	  ασύμβατων	  ερυθρών	  
	  

	  

•  Ως	  δοκιμασία	  συμβατότητας	  στον	  ασθενή	  που	  χρήζει	  μετάγγιση	  αλλά	  δεν	  
ανευρίσκεται	  συμβατός	  δότης	  λόγω	  θερμού	  ή	  ψυχρού	  αλλοαντισώματος	  
δραστικού	  σε	  θ≥300C	  	  

•  Επιβίωση	  των	  αλλογενών	  σημασμένων	  με	  51Cr	  ερυθρών	  >70%	  την	  1η	  ώρα	  
εκτιμά	  ότι	  η	  συγκέντρωση	  του	  αντισώματος	  που	  θα	  χορηγηθεί	  με	  τη	  μετάγγιση	  
δεν	  είναι	  ικανή	  να	  προκαλέσει	  κλινικά	  σημαντική	  οξεία	  αιμόλυση	  



Baldwin	  et	  al.	  In	  vivo	  staudies	  of	  the	  long	  term	  51Cr	  red	  cell	  survival	  of	  
serologically	  incompa�ble	  red	  cell	  units.	  Transfusion	  1985;25:34-‐38	  

anti-McCa 

anti-JMH 

anti-Kno 

anti-McCa 

Anti-Hyo 



“In	  vivo”	  ή	  βιολογική	  δοκιμασία	  συμβατότητας	  
(biological	  crossmatch)	  

Μετάγγιση 10-15 
ml ασύµβατου 
αίµατος 

60΄ µετά επισκόπηση 
πλάσµατος ασθενούς 
και εργαστηριακός 
έλεγχος ενδοαγγειακής 
αιµόλυσης 

ü Μπορεί	  να	  αναδείξει	  μόνο	  την	  οξεία	  ενδοαγγειακή	  αιμόλυση	  
ü Η	  αρνητική	  δοκιμασία	  δεν	  αποκλείει	  την	  εξωαγγειακή	  αιμόλυση	  



Κυτταρικές	  δοκιμασίες:	  Εργαστηριακή	  προσομοίωση	  της	  καταστροφής	  
των	  IgG±C3	  ευαισθητοποιημένων	  RBCs	  από	  τα	  μονοπύρηνα	  που	  

φέρουν	  υποδοχείς	  για	  IgG1,	  IgG3	  και	  C3	  

 
R.M. Leger. Immunohematology 2002;18:65-70 

 

(1)  Ασθενείς	  με	  
αλλοαντισώματα	  
έναντι	  αντιγόνων	  
υψηλής	  συχνότητας	  
άγνωστης	  
ειδικότητας	  ή	  
κλινικής	  σημασίας	  

	  
(2)	  	  Εκτίμηση	  

σοβαρότητας	  HDN	  
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 



 
 

Garratty G, ed. Immunobiology of transfusion medicine.  
New York: Dekker, 1994: 465-491 
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VOLUME	  18,	  NUMBER	  3,	  2002	  
Peter	  D.	  Issi�	  and	  David	  J.	  Anstee	  

	  
	  	  	  	  	  	  Εάν	  δεν	  είναι	  εφικτή	  η	  δοκιμασία	  MMA	  ή	  η	  μελέτη	  επιβίωσης	  των	  RBCs	  με	  

51Cr	  τα	  περισσότερα	  αντισώματα	  έναντι	  αντιγόνων	  υψηλής	  συχνότητας	  
πρέπει	  να	  θεωρούνται	  δυνητικά	  κλινικά	  σημαντικά	  και	  προ	  μετάγγισης	  να	  
ενεργοποιούνται	  όλα	  τα	  προληπτικά	  μέτρα	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  



Νέο	  πρόβλημα	  στη	  Μεταγγισιοθεραπεία:	  
Σε	  κλινικές	  μελέτες	  φάσης	  Ι	  και	  ΙΙ:	  Ασθενείς	  με	  ΜΜ	  που	  έλαβαν	  
Daratumumab	  (DARA)	  παρουσίασαν	  εργαστηριακά	  παράδοξα	  

Immunological Reviews 2016; 270(1):95-112. 
 
 

• 	  Ανθρώπινο	  μονοκλωνικό	  
IgG1kappa	  έναντι	  του	  
CD38	  αντιγόνου	  
	  
• 	  	  Αποτελεσματικό	  ως	  
μονοθεραπεία	  σε	  
ασθενείς	  με	  ανθεκτικό	  ή	  
σε	  υποτροπή	  MM	  

• Προβλήματα	  στην	  Η/Φ	  
λευκωμάτων,	  
ανοσοκαθήλωση,	  
κυτταρομετρία	  ροής	  
	  
 



Daratumumab	  και	  προμεταγγισιακός	  έλεγχος	  

•  IAT	  θετική	  σε	  όλα	  τα	  μέσα	  [π.χ.	  N/S,	  LISS,	  PEG)	  και	  με	  όλες	  τις	  μεθόδους	  
(π.χ.	  στήλη,	  σωληνάριο,	  στερεά	  φάση),	  από	  (+1)	  έως	  (+4)	  

•  Panel	  ταυτοποίησης	  αλλοαντισωμάτων	  με	  εικόνα	  πανσυγκολλητίνης	  
•  Δοκιμασία	  συμβατότητας	  θετική	  για	  όλες	  τις	  μονάδες	  που	  διασταυρώθηκαν	  
•  Η	  ΙΑΤ	  παρέμενε	  θετική	  έως	  και	  6	  μήνες	  μετά	  την	  τελευταία	  δόση	  DARA	  
•  DAT:	  (-‐)	  έως	  (+)	  IgG	  
•  Όξινο	  έκλουσμα	  στις	  (+)	  DAT:	  εικόνα	  πανσυγκολλητίνης	  
•  Διαδοχικές	  προσροφήσεις:	  εικόνα	  πανσυγκολλητίνης	  
•  Χωρίς	  προβλήματα	  η	  ταυτοποίηση	  ABO/D	  ή	  στη	  συμβατότητα	  με	  IS	  
	  

	  



Ορολογική	  έκφραση	  που	  μιμείται	  αντίσωμα	  έναντι	  αντιγόνου	  υψηλής	  συχνότητας!	  

Niels W. C. J. van de Donk et al. Blood 2016;127:681-695 

©2016 by American Society of Hematology 

 
	  
	  
• Ποιο	  το	  αίτιο	  της	  ασυμβατότητας;	  
	  
• Έχει	  κλινική	  σημασία	  η	  in	  vitro	  
διαταραχή;	  
	  
§ Πώς	  θα	  αναδειχθεί	  προηγούμενη	  
αλλοανοσοποίηση;	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 





Chapuy	  et	  al.,	  Oostendorp	  et	  al.:	  
	  To	  DARA	  θετικοποιεί	  τον	  προμεταγγισιακό	  έλεγχο	  γιατί	  δεσμεύεται	  άμεσα	  στη	  CD38	  

μεμβρανική	  γλυκοπρωτεΐνη	  των	  «γνωστών	  ερυθρών»	  της	  IAT	  
	  

	  
•  Η	  προσθήκη	  DARA	  σε	  πλάσμα	  φυσιολογικών	  δοτών	  προκαλεί	  

δοσοεξαρτώμενη	  θετικοποίηση	  της	  ΙΑΤ	  
•  FC:	  To	  DARA	  δεσμεύεται	  στα	  CD38+HL60	  κύτταρα	  αλλά	  όχι	  στα	  CD38-‐

controls	  
•  Το	  DARA	  ανιχνεύεται	  στο	  όξινο	  έκλουσμα	  	  των	  «γνωστών	  ερυθρών»	  μετά	  

από	  IAT	  και	  ποσοτικοποιείται	  με	  ELISA	  
•  Ίδια	  παρεμβολή	  και	  από	  άλλους	  an�-‐CD38	  παράγοντες	  
•  Συνήθως,	  τα	  ερυθρά	  του	  ασθενούς	  δεν	  συμμετέχουν	  στις	  εργαστηριακές	  

παρεμβολές	  λόγω	  μη	  κλινικά	  σημαντικής	  ταχείας	  in	  vivo	  κάθαρσης	  των	  
ερυθρών	  που	  δεσμεύουν	  DARA	  από	  το	  ΣΜΜ	  

	  



Η	  in	  vitro	  παρεμβολή	  μπορεί	  να	  εξουδετερωθεί	  

•  Χρήση	  αντι-‐ιδιοτυπικού	  αντισώματος	  (mouse	  an�-‐DARA,	  MOPC-‐21)	  
•  Ανασυνδυασμένη	  διαλυτή	  εξωκυττάρια	  δομή	  του	  CD38	  (rsCD38)	  
	  
	  
	  
	  
Guida	  L,	  Franco	  L,	  Zocchi	  E,	  et	  al.	  Structural	  role	  of	  disulfide	  bridges	  in	  the	  cyclic	  ADP-‐ribose	  

related	  bifuncAonal	  ectoenzyme	  CD38.	  FEBS	  LeH	  1995;368:481-‐4.	  
	  
Berthelier	  V,	  Laboureau	  J,	  Boulla	  G,	  et	  al.	  Probing	  ligand-‐induced	  conformaAonal	  changes	  of	  

human	  CD38.	  Eur	  J	  Biochem	  2000;267:3056-‐64.	  
	  
•  	  CD38:	  ενζυματική	  πέψη	  με	  τρυψίνη	  ή	  μετουσίωση	  με	  διθειοθρεϊτόλη	  (DTT)	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Chapuy	  et	  al.	  
	  Χημική	  επεξεργασία	  των	  «γνωστών»	  ερυθρών	  με	  DTT	  μετουσιώνει	  τον	  CD38	  των	  	  

«γνωστών	  ερυθρών»	  και	  προλαμβάνει	  τη	  δέσμευση	  του	  DARA	  

	  
	  

Protein carryning 
blood group antigen 

	  
	   DTT	  sensiWve	  blood	  	  groups	  

Kell	  (CD238)	  

Dombrock	  (ART4)	  

Knops	  (CR1)	  

Landsteiner	  Wiener	  (ICAM4)	  

Lutheran	  	  

Raph	  (CD151)	  

Cartwright	  

Indian	  (CD44)	  

John	  Milton	  Hagen	  (CD108)	  



Niels W. C. J. van de Donk et al. Blood 2016;127:681-695 
 

• Μέχρι	  σήμερα	  το	  an�-‐DARA	  και	  η	  
rsCD38	  δεν	  είναι	  ευρέως	  διαθέσιμα	  
και	  επιπλέον	  χρήζουν	  επιπλέον	  
αξιολόγησης	  

• Φαινοτυπηµένα ερυθρά οµφάλιου 
λώρου 
• Lu  (a-b-) ερυθρά 

	  
• Η	  μετουσίωση	  του	  CD38	  με	  DTT	  έχει	  
τους	  περιορισμούς	  της	  αλλά	  είναι	  μια	  
απλή	  τεχνική	  που	  εύκολα	  μπορεί	  να	  
ενταχθεί	  στη	  ρουτίνα	  μιας	  Αιμοδοσίας	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
Νοέμβριος	  2015:	  Έγκριση	  από	  το	  U.S.	  FDA	  (DARZALEXTM)	  	  

	  
Ιανουάριος	  2016,	  ΑΑΒΒ	  (Associayon	  Bulleyn	  #16-‐02)	  

	  
Οδηγίες	  προ	  λήψης	  anW-‐CD38	  
•  Διενέργεια	  βασικού	  προμεταγγισιακού	  ελέγχου	  
•  Ερυθροκυτταρικός	  αντιγονικός	  προσδιορισμός	  με	  ορολογικές	  ή	  μοριακές	  

μεθόδους	  

Οδηγίες	  μετά	  την	  έναρξη	  anW-‐CD38	  
•  O	  καθορισμός	  ABO/Rh	  διενεργείται	  κανονικά	  
•  Για	  τον	  έλεγχο	  ανίχνευσης	  και	  ταυτοποίησης	  αντισωμάτων,	  τα	  «γνωστά»	  ερυθρά	  

χρήζουν	  επεξεργασίας	  με	  DTT	  για	  την	  εξουδετέρωση	  της	  an�-‐CD38	  παρεμβολής	  
•  Λόγω	  καταστροφής	  των	  αντιγόνων	  Kell	  από	  τη	  DTT,	  οι	  μονάδες	  αίματος	  που	  

επιλέγονται	  για	  μετάγγιση	  πρέπει	  να	  είναι	  Kell	  (-‐)	  για	  τους	  Kell	  (-‐)	  ασθενείς	  
•  Αντισώματα	  έναντι	  αντιγόνων	  των	  συστημάτων	  Knops,	  Landsteiner-‐Wiener,	  

Lutheran,	  Raph,	  Cartwrigt,	  Dombrock,	  Indian	  και	  John	  Milton	  Hagen,	  δεν	  
ανιχνεύονται	  με	  τα	  DTT-‐επεξεργασμένα	  «γνωστά»	  ερυθρά	  

	  



	  
Roback	  JD,	  Grossman	  BJ,	  Harris	  T,	  et	  al.	  Technical	  manual.	  17th	  

ed.	  Bethesda	  (MD):	  AABB;	  2011.	  	  
	  

Διάλυμα	  DTT	  0,2	  mol/L	  

•  1	  g	  DTT	  σε	  32	  mL	  PBS	  και	  pH	  8.0	  
•  K+,	  E+	  control	  RBCs	  χρησιμοποιούνται	  για	  να	  εκτιμήσουν	  την	  αξιοπιστία	  

του	  διαλύματος	  (DTT	  επεξεργασία	  επιτρέπει	  την	  ανίχνευση	  μόνο	  του	  Ε)	  

Επεξεργασία	  «γνωστών	  ερυθρών»	  
•  1	  όγκος	  πλυμένων	  με	  PBS	  pH:	  7.3	  «γνωστών	  ερυθρών»	  +	  4	  όγκοι	  DTT	  

0.2M	  
•  Επώαση	  στους	  370C	  με	  περιοδική	  ανάδευση	  
•  Πλύσιμο	  Χ4	  με	  PBS	  pH:	  7.3	  	  
•  Διάρκεια	  χρήσης	  των	  DTT	  επεξεργασμένων	  «γνωστών	  ερυθρών»	  περίπου	  

7	  ημέρες	  (?)	  



Σήμερα	  το	  DARA	  	  
	  

Αύριο;	  
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