
Μεταγγίζοντας τον 
αλλοανοσοποιηµένο ασθενή 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας 
Καβάλα, 2016 





ü  Γυναίκα  52 ετών  
ü  Α (+) ccEe K(-) 
ü  HCV-κίρρωση   
ü  ≥ 1 προηγηθείσες µεταγγίσεις ΣΕ 
 

  Εισαγωγή 07/03/2012 22:30µµ 
  OLTx         08/03/2012  07:00πµ 

17/20 ασύµβατες διασταυρώσεις  

Όταν ο χρόνος πιέζει …   



Όταν οι πιθανότητες δεν 
είναι µε το µέρος µας … 

ü  Άνδρας  65 ετών  
ü  Α (+) CCee K(+) 
ü  ΧΝΑ ? MDS ? Αιµορραγία ΓΕΣ   
ü  ≥ 1 προηγηθείσες µεταγγίσεις ΣΕ 
 

  1η εισαγωγή 16/09/2011  
  2η εισαγωγή 30/04/2013 
  3η εισαγωγή 18/08/2014 
  4η εισαγωγή 13/11/2014 



Όταν πηγαίνεις στα τυφλά …  

ü  Γυναίκα  35 ετών  
ü  Β (+) ccee K(-) 
ü  Ενδιάµεση β θαλασσαιµία 
ü  Ρευµατοειδή αρθρίτιδα   
ü  1-2 µονάδες ΣΕ / 40 ηµέρες 
 

  1η µετάγγιση σε ηλικία 12 ετών 
        3-4 µονάδες ΣΕ /έτος 12-20 ετών 
  δυσκολία ανεύρεσης συµβατών ΣΕ 
  από 15ετίας 

 
   



ü  Άνδρας  42 ετών  
ü  O (+) ccee K(-) 
ü  Μικροδρεπανοκυτταρική αναιµία 
ü  ≥ 1 προηγηθείσες µεταγγίσεις ΣΕ 

  Εισαγωγή 09/05/16 σε ιδιωτική 
  κλινική µε αιµορραγία ΓΕΣ 

 
 

Όταν λαµβάνεις 
πληροφορίες µε FAX…   



Συχνότητα αλλοανοσοποίησης 

0.8% αιµοδοτών 
1-3% νοσηλευοµένων ασθενών   

Hendrickson, 2016 



Βιολογία αλλοανοσοποίησης 
Παράγοντες κινδύνου 

Hendrickson, 2014 



Results 

ü alloimmunized patients have lower Tregs  in comparison to non-immunized 
         (2,1 vs 2,9) %  

Adamidou, 2014 

Βιολογία αλλοανοσοποίησης 
Παράγοντες κινδύνου 



Βιολογία αλλοανοσοποίησης 
Παράγοντες κινδύνου 

Kormoczi, 2014 



Ατοµικό ιστορικό  
  Διάγνωση 
  Ιστορικό µεταγγίσεων 
  Κυήσεις 
  Ηλικία 
  Φύλο 
  Εθνική προέλευση 
  Φάρµακα 

Προσέγγιση ασθενούς µε 
ερυθροκυτταρικά αντισώµατα 

Εργαστηριακά  ζητούµενα 
 
Ανίχνευση όλων των κλινικά σηµαντικών 
αντισωµάτων 
Ελαχιστοποίηση των µη κλινικά 
σηµαντικών αντισωµάτων 
Τεχνικές γρήγορες, απλές ,οικονοµικές 
Διάκριση αυτο/αλλοαντισωµάτων 
Διάκριση πολλαπλών αντισωµάτων 
Ορολογικές – Μοριακές τεχνικές  
Ø Εργαστήρια αναφοράς 



Κλινικά σηµαντικό αλλοαντίσωµα 



Ανοσογονικότητα ερυθροκυτταρικών 
αντιγόνων 



Προσέγγιση ασθενούς µε 
ερυθροκυτταρικά αντισώµατα 

Εξειδικευμένοι ιατροί 
 
ü Γνώση της κινητικής των αντισωµάτων  
ü Χρονικά µεσοδιαστήµατα εξετάσεων 
ü Παρακολούθηση κατευθυντήριων οδηγιών 
ü Τράπεζες δεδοµένων άµεσης πρόσβασης (Web-registries)  
ü Εξατοµικευµένη αντιµετώπιση σε σύνθετες περιπτώσεις 

Μετάγγιση 
 
Ø Φαινότυπος/Γονότυπος ασθενούς 
Ø Καθορισµός αλλοαντισωµάτων 
Ø Επιλογή µονάδων  
Ø Διαδικασία συµβατότητας 
Ø Υποστήριξη µετάγγισης και µε άλλα µέσα (φαρµακολογικά, µηχανικά) 
Ø Παρακολούθηση κλινική και εργαστηριακή µετά την µετάγγιση 



72hr  to 14 days 









Am J Clin Pathol, 2014 



Am J Clin Pathol, 2014 

ü  29% των ασθενών µε µη ανιχνεύσιµα 
αλλαντισώµατα µεταγγίσθηκαν σε νοσοκοµεία 
που δεν γνώριζαν το ιστορικό 

ü  Δεν σηµειώθηκαν DHTRs  



Transplantation, 2007 



Retrospective   5 years 
1407 patients    4144 RBC 
60 patients   ≥1 alloantibodies 
7 patients    10 crossmatch-incompatible RBC units 

 2 died for other reason 
 1 DHTR (anti E, anti c) 
 1 DSTR 
 3 no side effects 



Transfusion, 2009 

Πανσυγκόλληση … 



Αντιµετώπιση αλλοανοσοποιηµένου 
ασθενούς µε µετάγγιση 

Συµβατό ΣΕ  
§  Αρνητικό για το/τα εµπλεκόµενα αντισώµατα 
§  Με περαιτέρω σεβασµό στον εκτεταµένο φαινότυπο 
§  Μη ελεγµένο για το/τα εµπλεκόµενα αντισώµατα (π.χ άγνωστα) 
Λιγότερο ασύµβατο 
§  Εξατοµικευµένη απόφαση 
§  Αποφυγή ισχυρών αντιγόνων 
§  Κατευθυντήριες οδηγίες 
§  Φαρµακευτικά υποστήριξη 



Προφύλαξη ή Θεραπεία DHTRs σε 
αλλοανοσοποιηµένους ασθενείς  

v Αφαιµαξοµετάγγιση 
v Πλασµαφαίρεση  
v Ανοσοκαταστολή 

   IVIG 
   Κορτικοειδή 
   Anti-CD20 
   C5 inhibitor 

Ø Ερυθροποιητίνη 
Ø Υδροξυουρία 
Ø Περιεγχειρητικές συσκευές 
διάσωσης 

Ø  Τράπεζες σπάνιων δοτών 
  Κατεψυγµένα ΣΕ 
  Δότες αφαίρεσης 

Ø Αυτόλογη προκατάθεση 
Ø HiPSCs  



Χορήγηση anti-CD 20 



Χορήγηση IVIG 

Transfus Med Rev, 2010 



Χορήγηση IVIG 



Transfus Med, 2013 



Transfus Med, 2013 







Όταν δεν υπάρχει συµβατό αίµα … 



Συνοψίζοντας … 

ü  Πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη για µετάγγιση 
ü  Ποία είναι η διάγνωση του ασθενούς 
ü  Ποια είναι η κλινική σηµασία του/των αλλοαντισωµάτων 
ü  Συνύπαρξη αυτοαντισωµάτων 
ü  Σύνδροµο υπεραιµόλυσης (µηχανισµοί εκτός αλλοαντισωµάτων) 
ü  Υποοµάδες- πολυµορφισµοί- µοριακή ταυτότητα (molecular perfect match 
ü  Διαπιστευµένα εργαστήρια αναφοράς – τεχνικές παράµετροι 
ü  Συνεργασία υπηρεσιών 
ü  Εθνική πολιτική διαχείρισης ασθενών µε αλλοαντισώµατα 



Κάλλιον προλαµβάνειν… 



ü  Γυναίκα  52 ετών  
ü  Α (+) ccEe K(-) 
ü  HCV-κίρρωση   
ü  ≥ 1 προηγηθείσες µεταγγίσεις ΣΕ 
 

  Εισαγωγή 07/03/2012 22:30µµ 
  OLTx         08/03/2012  07:00πµ 

17/20 ασύµβατες διασταυρώσεις  

Όταν ο χρόνος πιέζει …   

Ελεγχθηκαν 40µονάδες ΣΕ Α/Ο ccEe/ccee K(-) 
Βρέθηκαν 7 µονάδες Jka (-) 
Μεταγγίσθηκε 7 µονάδες περιεγχειρητικά  

17/03/15 – 08/05/2016 
ΧΝΑ µεταγγίσθηκε ανεπίπλεκτα 20 
συµβατές  µονάδες Α(+) χωρίς έλεγχο 
για Jka και C / K 

Last follow up 08/05/2016, IAT (-)  



Όταν οι πιθανότητες δεν 
είναι µε το µέρος µας … 

ü  Άνδρας  65 ετών  
ü  Α (+) CCee K(+) 
ü  ΧΝΑ ? Ca πνεύµονος ? Αιµορραγία ΓΕΣ   
ü  ≥ 1 προηγηθείσες µεταγγίσεις ΣΕ 
 

  1η εισαγωγή 16/09/2011  
  2η εισαγωγή 30/04/2013 
  3η εισαγωγή 18/08/2014 
  4η εισαγωγή 13/11/2014 

Anti-cellano Έλαβε 9 ΣΕ συµβατέ A/Ο CCee cellano (-) 
Συνεργάστηκαν 3 νοσοκοµεία 
Καλέσθηκαν αιµοδότες cellano(-) 

ü  Κατά τη διάρκεια της τελευταίας νοσηλείας ο ασθενής εµφάνισε θετική άµεση Coombs 
ü  ΣΕ cellano (-) ήταν ασύµβατα  
ü  Ο ασθενής διακοµίστηκε σε άλλο νοσοκοµείο όπου και κατέληξε στις 20/11/2014  



Όταν πηγαίνεις στα τυφλά …  

ü  Γυναίκα  35 ετών  
ü  Β (+) ccee K(-) 
ü  Ενδιάµεση β θαλασσαιµία 
ü  Ρευµατοειδή αρθρίτιδα   
ü  1-2 µονάδες ΣΕ / 40 ηµέρες 
 

  1η µετάγγιση σε ηλικία 12 ετών 
        3-4 µονάδες ΣΕ /έτος 12-20 ετών 
  δυσκολία ανεύρεσης συµβατών ΣΕ 
  από 15ετίας 

 
   

Η IAT παραµένει θετική µε εικόνα πανσυγκόλλησης  
Η άµεση Coombs είναι πάντα αρνητική 
Ο εκτεταµένος φαινότυπος της ασθενούς Jka(-) 
Μεταγγίζεται ανεπίπλεκτα 1-2 συµβατές ΣΕ / 40 ηµέρες δίχως σεβασµό του Jka 
Διασταυρώνοντα περίπου 80-100 µονάδες για την ανεύρεση 1-2 συµβατών µονάδων 



ü  Άνδρας  42 ετών  
ü  O (+) ccee K(-) 
ü  Μικροδρεπανοκυτταρική αναιµία 
ü  ≥ 1 προηγηθείσες µεταγγίσεις ΣΕ 

  Εισαγωγή 09/05/16 σε ιδιωτική 
  κλινική µε αιµορραγία ΓΕΣ 

 
 

Όταν λαµβάνεις 
πληροφορίες µε FAX…   

ü  Επανάληψη σε νέο δείγµα IAT για 
αποκλεισµό νέων αλλοαντισωµάτων 

ü  Δεν ανευρέθηκαν νέα αλλοαντισώµατα 
ü  Στάλθηκαν συµβατά ΣΕ µε σεβασµό στο 
φαινότυπο Rhesus  

ü  Δεν χρειάζεται ο έλεγχος για Kpa 
ü  Λόγω της άµεσης ανάγκης για 

µετάγγιση δεν αναζητήθηκαν ΣΕ Fyb (-) 

anti-E, anti-Kpa  

Εκτεταµένος φαινότυπος 
Fyb(-), N(-), Lea(-), Lua (-)  


