
ABC-‐D	  στην	  αιμολυτική	  νόσο	  του	  
νεογνού	  

Τι	  μεταγγίζουμε	  
	  

Ε.ΖΕΡΒΟΥ	  
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ	  ΠΓΝΙ	  



•  Η	  αιμολυτική	  νόσος	  του	  νεογνού	  επηρεάζει	  
την	  εγκυμονούσα,	  το	  έμβρυο	  και	  το	  νεογνό.	  

•  Η	  Αιμοδοσία	  παίζει	  σημαντικό	  ρόλο	  στη	  
διάγνωση	  και	  την	  θεραπεία	  αυτής	  της	  
κατάστασης.	  



Αιμολυτική	  νόσος	  εμβρύου	  και	  νεογνού	  (HDFN)	  	  
παθοφυσιολογία	  

	  
•  Είναι	  η	  καταστροφή	  των	  ερυθροκυττάρων	  
του	  εμβρύου	  και	  του	  νεογνού	  από	  μητρικά	  
αντιερυθροκυτταρικά	  αντισώματα	  ειδικά	  
για	  κληρονομούμενα	  από	  τον	  πατέρα	  
ερυθροκυτταρικά	  αντιγόνα.	  

•  Το	  μητρικό	  IgG	  αντίσωμα	  μεταφέρονται	  δια	  
του	  πλακούντα	  	  στην	  εμβρυική	  κυκλοφορία	  
που	  συνδέεται	  με	  το	  αντίστοιχο	  
ερυθροκυτταρικό	  αντιγόνο.	  

•  Τα	  καλυμμένα	  με	  το	  αντίσωμα	  
ερυθροκύτταρα	  καταστρέφονται	  από	  τα	  
μακροφάγα	  στον	  εμβρυικό	  σπλήνα.	  	  



•  Ο	  εμβρυικός	  μυελός	  αρχικά	  
αντιδρά	  με	  αύξηση	  της	  
ερυθροποίησης	  και	  έχομε	  
απελευθέρωση	  στην	  κυκλοφορία	  
του	  εμβρύου	  πολλών	  	  πρόσφατων	  
άωρων	  εμπύρηνων	  
ερυθροκυττάρων	  «εμβρυϊκή	  
ερυθροβλάστωση»	  

•  Σε	  επιδείνωση	  της	  αναιμίας,	  η	  
ερυθροποίηση	  επεκτείνεται	  στο	  
ήπαρ	  και	  τον	  σπλήνα,	  
προκαλώντας	  διόγκωση	  τους	  και	  
πυλαία	  υπέρταση.	  



•  Η	  μείωση	  της	  παραγωγής	  	  αλβουμίνης	  από	  
το	  ήπαρ	  οδηγεί	  σε	  μειωμένη	  
κολλοειδοσμωτική	  πίεση,	  γενικευμένο	  
οίδημα,	  ασκίτη,	  κατάσταση	  γνωστή	  ως	  
«εμβρυϊκός	  ύδρωπας»	  

•  Χωρίς	  θεραπεία,	  ο	  εμβρυϊκός	  ύδρωπας,	  με	  
τη	  συνοδευόμενη	  καρδιαγγειακή	  
ανεπάρκεια	  ,	  μπορεί	  να	  οδηγήσει	  σε	  
εμβρυϊκό	  θάνατο	  στην	  πλειονότητα	  των	  
περιπτώσεων.	  

•  Σοβαρή	  νόσος	  μπορεί	  να	  εμφανιστεί	  ήδη	  
από	  την	  18	  -‐	  20	  εβδομάδα	  της	  	  κύησης,	  και	  
η	  σοβαρότητα	  συνήθως	  αυξάνει	  σε	  
επόμενες	  εγκυμοσύνες.	  	  



Αλλοανοσοποίηση	  	  
•  Οι	  γυναίκες	  μπορεί	  να	  αποκτήσουν	  	  

αντισώματα	  έναντι	  ερυθροκυτταρικών	  
αντιγόνων	  από	  προηγούμενες	  μεταγγίσεις	  και	  
προηγούμενη	  ή	  τρέχουσα	  εγκυμοσύνη.	  

•  Αιμορραγία	  εμβρυϊκών	  ερυθροκυττάρων	  εντός	  
της	  μητρικής	  κυκλοφορίας	  	  μπορεί	  να	  συμβεί	  
αυτόματα	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  εγκυμοσύνης	  ή	  
μετά	  από	  τραύμα,	  αμνιοπαρακέντηση,	  
ομφαλοπαρακέντηση,	  άμβλωση,	  και	  άλλους	  
χειρισμούς.	  

•  Επειδή	  η	  έκθεση	  σε	  εμβρυϊκά	  ερυθροκύτταρα	  
και	  η	  προκύπτουσα	  μητρική	  αλλοανοσοποίηση	  
τυπικά	  συμβαίνουν	  αργά	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  
εγκυμοσύνης	  και	  κατά	  τον	  τοκετό,	  το	  έμβρυο	  
και	  το	  νεογνό	  της	  πρώτης	  κύησης	  
επηρεάζονται	  σπάνια.	  



•  Το	  Rh	  (D)	  είναι	  το	  πιο	  ισχυρό	  ανοσογόνο	  

•  Αντισώματα	  που	  στοχεύουν	  έναντι	  άλλων	  αντιγόνων	  
εκτός	  από	  το	  D	  μπορούν	  επίσης	  να	  προκαλέσουν	  HDFN.	  

•  Τα	  πιο	  συνηθισμένα	  είναι	  	  c,	  Κ,Ε,	  C	  και	  Fya.	  

•  Σε	  αντίθεση	  με	  HDFN	  λόγω	  αντι-‐D,	  HDFN	  λόγω	  αντι-‐K	  
προκαλεί	  καταστολή	  της	  εμβρυϊκής	  ερυθροποίησης	  εκτός	  
από	  την	  αιμόλυση.	  

•  	  Άλλα	  αντισώματα	  τα	  οποία	  έχουν	  αναφερθεί	  λιγότερο	  
συχνά	  ότι	  προκαλούν	  μέτρια	  ή	  σοβαρή	  νόσο	  είναι	  k,	  Kpa,	  
KPb,	  Ku,	  ΚΑΕ,	  ΚΕΑ,	  Jka,	  Fyb,	  Μ,	  και	  U.	  	  



Αιμόλυση	  
	  	  

•  Η	  αιμόλυση	  συμβαίνει	  όταν	  το	  μητρικό	  αντίσωμα	  συνδέεται	  με	  το	  
αντιγόνο	  των	  εμβρυϊκών	  ερυθροκυττάρων,	  προκαλώντας	  
προσκόλληση	  στον	  υποδοχέα	  Fc	  των	  μακροφάγων	  στον	  σπλήνα	  του	  
εμβρύου.	  

•  Ο	  ρυθμός	  αιμόλυσης	  και	  η	  σοβαρότητα	  της	  νόσου	  καθορίζονται	  
από	  την	  IgG	  υποτάξη,	  την	  ποσότητα	  του	  αντισώματος,	  και	  τον	  
αριθμό	  των	  αντιγονικών	  θέσεων	  επί	  των	  ερυθρκυττάρων.	  

•  Οι	  υποτάξεις	  	  IgG1	  και	  IgG3	  είναι	  πιο	  αποτελεσματικές	  	  στην	  
πρόκληση	  αιμόλυσης	  από	  τις	  IgG2	  ή	  IgG4.	  

•  Η	  μεταφορά	  του	  IgG	  δια	  του	  πλακούντα	  μεσολαβείται	  από	  τον	  
υποδοχέα	  Fc	  που	  αρχίζει	  το	  δεύτερο	  τρίμηνο	  και	  συνεχίζει	  μέχρι	  
τη	  γέννηση.	  	  



•  Κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  κύησης,	  η	  καταστροφή	  των	  
ερυθροκυττάρων	  απελευθερώνει	  αιμοσφαιρίνη.	  

•  Η	  αιμοσφαιρίνη	  διασπάται	  σε	  χολερυθρίνη,	  η	  
οποία	  περνά	  μέσα	  στη	  μητρική	  κυκλοφορία	  και	  
γίνεται	  η	  σύνδεση	  από	  το	  ήπαρ	  της	  μητέρας.	  

•  	  Μετά	  τον	  τοκετό,	  συνεχιζόμενη	  καταστροφή	  των	  
ερυθροκυττάρων	  μπορεί	  να	  προκαλέσει	  
προοδευτική	  αναιμία	  και	  υπερχολερυθριναιμία.	  	  

•  	  Ωστόσο,	  η	  ποσότητα	  του	  μητρικού	  αντισώματος	  
συνεχίζει	  να	  μειώνεται	  κατά	  τις	  επόμενες	  12	  
εβδομάδες,	  με	  ένα	  χρόνο	  ημιζωής	  περίπου	  25	  
ημέρες.	  



•  Ο	  τοκετός	  αποκόπτει	  τη	  σύνδεση	  με	  τη	  μητέρα,	  
προκαλώντας	  την	  χολερυθρίνη	  (που	  προκύπτει	  από	  
την	  καταστροφή	  των	  ερυθροκυττάρων)	  να	  
παραμένει	  στη	  νεογνική	  κυκλοφορία.	  

•  Το	  	  ανώριμο	  ήπαρ	  του	  νεογνού	  δεν	  μπορεί	  να	  
συζεύξει	  την	  χολερυθρίνη	  αποτελεσματικά	  και	  έτσι	  
η	  περίσσεια	  μη	  συνδεδεμένη	  χολερυθρίνη	  περνά	  
μέσα	  από	  το	  ανώριμο	  αιματοεγκεφαλικό	  φραγμό	  
του	  νεογέννητου	  και,	  σε	  μεγάλες	  ποσότητες,	  μπορεί	  
να	  προκαλέσει	  μόνιμη	  βλάβη	  στον	  εγκέφαλο.	  

•  Αυτό	  είναι	  γνωστό	  ως	  πυρηνικός	  ίκτερος.	  
	  





Ορολογικές	  και	  μοριακές	  εξετάσεις	  
•  Κατά	  την	  πρώτη	  προγεννητική	  επίσκεψη	  στο	  

μαιευτήρα,	  καθορισμός	  ΑΒΟ	  και	  Rh	  και	  
ανίχνευση	  αντισώματος	  (screening)	  θα	  
πρέπει	  να	  πραγματοποιείται	  στο	  μητρικό	  
δείγμα.	  

•  Εάν	  μια	  D-‐αρνητική	  γυναίκα	  έχει	  αρχικά	  
αρνητικό	  screening	  είναι	  υποψήφια	  για	  RhIG.	  

•  Πρέπει	  	  να	  χρησιμοποιούνται	  	  τεχνικές	  που	  
ανιχνεύουν	  αντισώματα	  IgG	  που	  αντιδρούν	  
στους	  37	  C	  και	  ερυθροκύτταρα	  διαλογής	  
που	  αντιπροσωπεύουν	  το	  σύνολο	  των	  
κλινικά	  σημαντικών	  αντισωμάτων.	  

•  Για	  να	  αποφευχθεί	  η	  ανίχνευση	  IgM	  
αντισωμάτων,	  τα	  οποία	  δεν	  διαπερνούν	  τον	  
πλακούντα,	  άμεση	  φυγοκέντρηση	  ή	  /	  και	  
επώαση	  σε	  θερμοκρασία	  δωματίου,	  και	  
χρήση	  αντιανθρώπειου	  σφαιρίνης	  (AHG)	  που	  
περιέχει	  συμπλήρωμα	  	  θα	  πρέπει	  να	  
παραλείπονται.	  



•  Ένα	  	  θετικό	  αποτέλεσμα	  στο	  	  screening	  
απαιτεί	  ταυτοποίηση	  αντισωμάτων.	  

•  Αντισώματα	  όπως	  αντι-‐Ι,	  -‐P1,	  -‐Lea	  και	  -‐Leb	  
είτε	  IgM	  ή	  IgG	  μπορούν	  να	  αγνοηθούν	  επειδή	  
αυτά	  τα	  αντιγόνα	  είναι	  ανεπαρκώς	  
αναπτυγμένα	  κατά	  τη	  γέννηση.	  



•  Μετά	  την	  ταυτοποίηση	  ενός	  κλινικά	  
σημαντικού	  αντισώματος,	  το	  επόμενο	  βήμα	  
είναι	  να	  εξακριβωθεί	  αν	  ο	  πατέρας	  έχει	  το	  
αντίστοιχο	  αντιγόνο,	  και	  αν	  αυτός	  είναι	  
ετερόζυγος	  ή	  ομόζυγος.	  	  

•  Μοριακή	  D	  τυποποίηση	  η	  του	  εμβρύου	  
μπορεί	  επίσης	  να	  εκτελεστεί	  σε	  μητρικό	  αίμα	  
κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  δεύτερου	  τριμήνου.	  



•  Ο	  τίτλος	  του	  αντισώματος	  είναι	  η	  βάση	  της	  
λήψης	  αποφάσεων	  για	  την	  
αλλοανοσοποιημένη	  εγκυμοσύνη.	  	  

•  Θα	  	  πρέπει	  να	  υπολογισθεί	  ο	  τίτλος	  
αντισώματος	  στο	  πρώτο	  τρίμηνο	  για	  να	  
χρησιμεύσει	  ως	  βάση,	  και	  το	  δείγμα	  πρέπει	  
να	  καταψύχεται	  για	  μελλοντικές	  συγκρίσεις.	  



•  Ο	  	  κρίσιμος	  τίτλος	  για	  το	  αντι-‐D	  (το	  επίπεδο	  κάτω	  από	  το	  οποίο	  
HDFN	  και	  εμβρυϊκός	  ύδρωπας	  θεωρούνται	  απίθανα	  και	  δεν	  	  θα	  
αναληφθεί	  καμία	  περαιτέρω	  επεμβατική	  διαδικασία)	  θα	  πρέπει	  να	  
επιλέγεται	  σε	  κάθε	  ίδρυμα	  και	  είναι	  συνήθως	  16	  ή	  32	  στη	  φάση	  
AHG.	  

•  	  Εφ	  'όσον	  ο	  τίτλος	  είναι	  8	  ή	  κατώτερος	  (π.χ.,	  2,	  4),	  η	  εγκυμοσύνη	  
μπορεί	  να	  παρακολουθείται	  με	  τίτλους	  κάθε	  4	  έως	  6	  εβδομάδες	  
μέχρι	  τον	  τοκετό.	  

•  	  Μια	  διαφορά	  δύο	  αραιώσεων	  	  θεωρείται	  μια	  σημαντική	  αλλαγή.	  
•  Μόλις	  ο	  τίτλος	  φθάσει	  στο	  κρίσιμο	  όριο,	  μια	  παρέμβαση	  όπως	  

υπέρηχοι,	  αμνιοπαρακέντηση,	  ή	  ομφαλοπαρακέντηση	  	  στις	  	  18	  έως	  
24	  εβδομάδες	  	  εκτελείται	  για	  να	  καθοριστεί	  η	  σοβαρότητα	  της	  
νόσου	  



•  Τα	  κριτήρια	  αυτά	  για	  τον	  τίτλο	  εφαρμόζεται	  στο	  αντι-‐D,	  	  άλλα	  
αντισώματα	  Rh,	  και	  γενικά	  σε	  άλλα	  κλινικά	  σημαντικά	  
αντισώματα,	  με	  πιθανή	  εξαίρεση	  το	  αντί-‐K.	  

•  Τα	  αντιγόνα	  Kell	  είναι	  παρόντα	  σχετικά	  νωρίς	  	  στις	  
πρόδρομες	  μορφές	  ερυθροκυττάρων,	  έτσι	  ώστε	  ακόμη	  και	  
ένα	  μητρικό	  αντι-‐K	  σχετικώς	  χαμηλού	  τίτλου	  μπορεί	  να	  
προκαλέσει	  ερυθροποιητική	  βλάβη	  και	  σοβαρή	  αναιμία.	  

•  Κρίσιμος	  	  τίτλος	  	  8	  είναι	  γενικά	  αποδεκτό	  για	  το	  	  αντι-‐K.	  



•  Αιμόλυση	  σχετιζόμενη	  με	  ΑΒΟ	  ασυμβατότητα	  
εμφανίζεται	  σχεδόν	  αποκλειστικά	  σε	  Ο	  μητέρες	  με	  
έμβρυα	  ομάδας	  Α	  ή	  	  Β,	  αν	  και	  σπάνια	  έχει	  
τεκμηριωθεί	  σε	  μητέρες	  	  Α	  ομάδας	  με	  έβρυο	  Β	  που	  
έχουν	  ένα	  υψηλό	  τίτλο	  IgG	  αντι-‐Β.	  	  

•  Σε	  μητέρες	  ομάδας	  	  Α	  ή	  	  Β,	  τα	  φυσικά	  αντισώματα	  
είναι	  IgM	  και	  δεν	  διασχίζουν	  τον	  πλακούντα,	  ενώ	  1%	  
των	  Ο	  μητέρων	  έχουν	  υψηλό	  τίτλο	  	  IgG	  
αντισωμάτων	  έναντι	  των	  Α	  και	  Β.	  

•  Μπορούν	  να	  περάσουν	  τον	  πλακούντα	  και	  να	  
προκαλέσουν	  αιμόλυση	  στο	  έμβρυο.	  



•  Η	  αιμόλυση	  λόγω	  αντι-‐Α	  είναι	  πιο	  κοινή	  από	  αιμόλυση	  λόγω	  αντι-‐
Β,	  και	  τα	  	  επηρεαζόμενα	  νεογνά	  έχουν	  συνήθως	  θετική	  άμεση	  
Coombs.	  

•  	  Ωστόσο,	  αιμόλυση	  	  λόγω	  IgG	  	  αντι-‐Β	  μπορεί	  να	  είναι	  σοβαρή	  και	  
μπορεί	  να	  οδηγήσει	  σε	  αφαιμοξομετάγγιση.	  	  

•  Επειδή	  τα	  αντιγόνα	  Α	  και	  Β	  εκφράζονται	  ευρέως	  σε	  διάφορους	  
ιστούς	  εκτός	  RBCs,	  μόνο	  ένα	  μικρό	  μέρος	  των	  αντισωμάτων	  που	  
περνούν	  τον	  πλακούντα	  είναι	  διαθέσιμα	  για	  να	  συνδέονται	  στα	  
RBCs	  	  του	  εμβρύου.	  	  

•  Πρόσφατη	  ανάλυση	  της	  IgG	  υποτάξης	  σε	  ΑΒΟ	  ασυμβατότητα	  
μητέρας	  εμβρύου	  με	  άμεση	  Coombs	  θετική	  έδειξε	  ότι	  IgG2	  ήταν	  το	  
επικρατούν	  αντίσωμα	  που	  περνά	  δύσκολα	  τον	  πλακούντα	  και	  είναι	  
λιγότερο	  αποτελεσματικό	  στην	  πρόκληση	  αιμόλυσης	  ενώ	  IgG1	  
υπήρχε	  	  στο	  22%	  των	  νεογνών	  και	  ως	  ομάδα	  είχε	  παρόμοιο	  
ποσοστό	  αιμόλυσης	  και	  σοβαρότητας	  υπερχολερυθριναιμία.	  	  



•  Επιπλέον,	  τα	  εμβρυϊκά	  RBCs	  φαίνεται	  να	  έχουν	  
μικρότερη	  επιφανειακή	  έκφραση	  των	  Α	  ή	  Β	  
αντιγόνων,	  με	  αποτέλεσμα	  λίγες	  αντιδρώσες	  θέσεις,	  
εξ	  ου	  και	  η	  χαμηλή	  συχνότητα	  εμφάνισης	  
σημαντικής	  αιμόλυσης	  σε	  επηρεαζόμενα	  νεογνά.	  

•  Αυτό	  οδηγεί	  σε	  υπερχολερυθριναιμία	  ως	  κυρία	  
εκδήλωση	  της	  ασυμβατότητας	  (αντί	  αναιμίας),	  και	  
στο	  	  περιφερικό	  αίμα	  συχνά	  φαίνεται	  μεγάλος	  
αριθμός	  σφαιροκυττάρων	  και	  λίγοι	  ερυθροβλάστες,	  
σε	  αντίθεση	  με	  ό,	  τι	  παρατηρείται	  σε	  Rh	  
ασυμβατότητα	  (εμβρυϊκή	  ερυθροβλάστωση),	  που	  
έχομε	  μεγάλο	  αριθμό	  εμπύρηνων	  ερυθροκυττάρων	  
και	  λίγα	  σφαιροκύταρρα.	  	  



•  Μετά	  τον	  τοκετό,	  τα	  εμβρυϊκά	  ερυθροκύτταρα	  μπορεί	  
να	  εξετασθούν	  	  χρησιμοποιώντας	  δείγματα	  αίματος	  
ομφάλιου	  λώρου.	  

•  Η	  ΑΒΟ	  ταυτοποίηση	  περιλαμβάνει	  μόνο	  την	  ευθεία,	  
καθώς	  τα	  ΑΒΟ	  αντισώματα	  είναι	  όλα	  της	  μητέρας.	  

•  Το	  D	  στο	  αίμα	  του	  ομφάλιου	  λώρου	  μπορεί	  να	  είναι	  
ψευδώς	  αρνητικό	  εάν	  τα	  κύτταρα	  είναι	  βαριά	  
επικαλυμμένα	  με	  αντι-‐D	  («αποκλεισμένο	  D»).	  

•  Σε	  αυτήν	  την	  περίπτωση,	  ένα	  προϊόν	  έκλουσης	  που	  
παρασκευάζεται	  από	  τα	  εμβρυϊκά	  κύτταρα	  θα	  
περιέχει	  αντι-‐D.	  

•  Το	  νεογνικό	  D	  μπορεί	  επίσης	  να	  είναι	  ψευδώς	  
αρνητικό	  λόγω	  	  επανειλημμένων	  ενδομήτριων	  
μεταγγίσεων	  ερυθρών	  με	  D-‐αρνητικό.	  



•  Μια	  θετική	  εξέταση	  άμεσης	  αντισφαιρίνης	  (DAT)	  υποδεικνύει	  
ότι	  τα	  ερυθροκύτταρα	  του	  νεογνού	  είναι	  επικαλυμμένα	  με	  
IgG	  αντίσωμα.	  

•  	  Η	  ένταση	  της	  αντίδρασης	  δεν	  συσχετίζεται	  απόλυτα	  με	  τη	  
σοβαρότητα	  της	  νόσου.	  

•  	  Τα	  νεογνά	  μπορεί	  να	  έχουν	  θετική	  DAT	  χωρίς	  ενδείξεις	  
HDFN,	  π.χ.,	  που	  σχετίζεται	  με	  RhIG	  δοθεί	  κατά	  τη	  διάρκεια	  
του	  τρίτου	  τριμήνου.	  

•  Μια	  θετική	  DAT	  με	  αρνητικό	  screen	  μητρικού	  αντισώματος	  
μπορεί	  να	  προκαλείται	  από	  αντισώματα	  ΑΒΟ	  ή	  από	  
αλλοανοσοποίηση	  σε	  ένα	  αντιγόνο	  χαμηλής	  συχνότητας.	  



Μετάγγιση	  

•  Ενδομήτρια	  

•  Στο	  νεογνό	  μετά	  τον	  τοκετό	  είτε	  άμεσα	  είτε	  
εντός	  του	  πρώτου	  μήνα	  

	  
•  Αφαιμαξομετάγγιση	  σε	  πολύ	  αυξημένη	  
χολερυθρίνη	  



•  Στις	  σοβαρές	  περιπτώσεις	  αναιμίας	  του	  
εμβρύου	  λόγω	  άνοσης	  αιμολυτικής	  νόσου	  
πραγματοποιείται	  ενδομήτρια	  μετάγγιση	  που	  
μπορεί	  να	  επαναλαμβάνεται.	  	  

•  Γίνεται	  λήψη	  δείγματος	  από	  το	  έμβρυο	  και	  
πραγματοποιείται:	  

-‐καθορισμός	  ομάδος	  αίματος	  ΑΒΟ	  και	  Rh,	  
αντιγονικό	  ερυθροκυτταρικό	  profile,	  

-‐	  DAT,	  
-‐	  IAT,	  
-‐	  μέτρηση	  Hb	  και	  Ht.	  



Τα	  ερυθροκύτταρα	  που	  θα	  μεταγγισθούν	  πρέπει	  να	  
είναι:	  

•  -‐Ομάδας	  	  Ο	  ή	  με	  την	  ομάδα	  του	  εμβρύου	  αν	  είναι	  ίδια	  με	  της	  
μητέρας	  και	  αρνητικά	  για	  τα	  αντιγόνα	  έναντι	  των	  οποίων	  η	  
μητέρα	  έχει	  	  εμφανίσει	  τα	  αντίστοιχα	  αντισώματα.	  

•  -‐Ακτινοβολημένα	  για	  πρόληψη	  ΤΑ-‐GvHD	  και	  να	  
χρησιμοποιηθούν	  εντός	  24	  ωρών	  από	  την	  ακτινοβόληση	  

•  -‐Λευκαφαιρεμένα	  προ	  της	  αποθήκευσης	  με	  υπολειπόμενα	  
λευκοκύτταρα	  <1χ106	  για	  πρόληψη	  CMV	  λοίμωξης.	  Σε	  
αδυναμία	  λευκαφαίρεσης	  πρέπει	  να	  γίνεται	  έλεγχος	  για	  CMV	  
και	  χορήγηση	  CMV	  αρνητικού	  αίματος	  

•  -‐Ελεύθερα	  από	  	  HbS	  για	  αποφυγή	  δρεπάνωσης	  σε	  συνθήκες	  
υποξίας.	  

•  -‐Φρέσκα,	  <7	  ημερών,	  κατά	  προτίμηση	  5	  ημερών,	  και	  να	  
προέρχονται	  από	  τακτικό	  εθελοντή	  αιμοδότη.	  



•  -‐Με	  συγκεκριμένη	  τιμή	  Hb	  και	  Ht.	  
•  Τα	  	  ερυθροκύτταρα	  	  δεν	  πρέπει	  να	  
χορηγούνται	  κρύα.	  

•  Η	  δοκιμασία	  της	  συμβατότητας	  
πραγματοποιείται	  με	  το	  πλάσμα	  της	  μητέρας.	  

•  Μετά	  από	  ενδομήτρια	  μετάγγιση	  τα	  νεογνά	  
πρέπει	  να	  μεταγγίζονται	  με	  ακτινοβολημένα	  
κυτταρικά	  προϊόντα	  μέχρι	  6	  μηνών.	  



•  Σε	  σπάνιες	  περιπτώσεις	  το	  αντίσωμα	  της	  μητέρας	  
είναι	  έναντι	  αντιγόνων	  υψηλής	  συχνότητας	  και	  δεν	  
υπάρχει	  διαθέσιμο	  συμβατό	  αίμα.	  	  

•  Σε	  αυτές	  τις	  περιπτώσεις	  τα	  ερυθρά	  της	  μητέρας	  
μπορεί	  να	  χρησιμοποιηθούν	  αφού	  πλυθούν	  για	  να	  
απομακρυνθούν	  τα	  μητρικά	  αντισώματα.	  

•  	  Η	  ακτινοβόληση	  είναι	  απολύτως	  επιβεβλημένη	  σε	  
αυτή	  την	  περίπτωση.	  	  

•  Σε	  χώρες	  που	  γίνεται	  κατάψυξη	  των	  ερυθρών	  
μπορούν	  να	  διατηρηθούν	  τα	  μητρικά	  ερυθρά	  σε	  
μικρές	  ποσότητες.	  



•  Κατά	  την	  διάρκεια	  των	  πρώτων	  ημερών	  μετά	  τον	  
τοκετό	  εμβρύων	  με	  αιμολυτική	  νόσο,	  απαιτείται	  
στενή	  παρακολούθηση	  της	  χολερυθρίνης	  και	  της	  
Hb,	  ιδιαίτερα	  σε	  πρόωρα.	  

•  	  Μπορεί	  να	  απαιτείται	  φωτοθεραπεία	  και	  σε	  νεογνά	  
με	  αυξανόμενη	  χολερυθρίνη	  μπορεί	  να	  απαιτηθεί	  
αφαιμαξομετάγγιση.	  	  

•  Συνήθως	  όταν	  έχουν	  προηγηθεί	  ενδομήτριες	  
μεταγγίσεις	  δεν	  είναι	  αναγκαία	  η	  
αφαιμαξομετάγγιση	  αλλά	  μόνο	  απλές	  μεταγγίσεις.	  	  

•  Σε	  αυτή	  την	  περίπτωση	  οι	  απαιτήσεις	  για	  τα	  
μεταγγιζόμενα	  ερυθρά	  είναι	  ίδιες	  με	  εκείνες	  που	  
αναφέρθηκαν	  στην	  ενδομήτρια	  μετάγγιση.	  	  



•  Στην	  αφαιμαξομετάγγιση	  η	  προετοιμασία	  του	  
χορηγουμένου	  αίματος	  είναι	  επίσης	  ίδια,	  μόνο	  που	  
γίνεται	  ανασύσταση	  των	  ερυθρών	  με	  το	  αντίστοιχο	  
φρέσκο	  κατεψυγμένο	  πλάσμα.	  	  

•  Είναι	  χρήσιμο	  στα	  νοσοκομεία	  που	  διαθέτουν	  μονάδες	  
νοσηλείας	  νεογνών	  οι	  Υπηρεσίες	  Αιμοδοσίας	  να	  
διατηρούν	  συμπυκνωμένα	  ερυθρά	  ομάδας	  Ο	  αρνητικό	  
(από	  άνδρες	  αιμοδότες)	  και	  το	  αντίστοιχο	  πλάσμα	  τους	  
για	  περιπτώσεις	  αφαιμαξομετάγγισης	  ώστε	  να	  μην	  
εκτίθεται	  το	  νεογνό	  σε	  πολλούς	  αιμοδότες.	  



Προσθετικά	  διαλύματα	  στις	  νεογνικές	  μεταγγίσεις	  	  

•  Τα	  προσθετικά	  διαλύματα	  (AS)	  στους	  ασκούς	  
των	  RBCs	  δημιούργησαν	  προβληματισμό	  για	  
την	  ασφάλεια	  των	  νεογνών.	  

•  Μια	  άποψη	  είναι	  	  η	  υψηλή	  ποσότητα	  
αδενίνης	  και	  μαννιτόλης	  στα	  AS	  και	  η	  σχέση	  
τους	  με	  νεφρική	  τοξικότητα.	  

•  Επιπλέον	  η	  μαννιτόλη	  είναι	  ισχυρό	  
διουρητικό	  με	  επίδραση	  στην	  δυναμική	  των	  
υγρών	  και	  μπορεί	  να	  οδηγήσει	  σε	  
διακυμάνσεις	  στην	  εγκεφαλική	  αιματική	  ροή	  
στα	  πρόωρα.	  



•  Όταν	  AS-‐1	  και	  AS-‐3	  έχουν	  χρησιμοποιηθεί	  σε	  απλές	  
μεταγγίσεις	  δεν	  υπήρχε	  βλάβη	  σε	  απλά	  νεογνά.	  
Luban	  et	  al	  Transfusion	  1991	  

•  Όμως	  για	  νεογνά	  με	  ηπατική	  και	  νεφρική	  
ανεπάρκεια	  είναι	  πρακτική	  να	  αφαιρείται	  το	  AS	  από	  
το	  πλάσμα,	  ιδίως	  όταν	  πολλαπλές	  μεταγγίσεις	  
αναμένονται	  από	  την	  ίδια	  μονάδα.	  

•  Η	  ασφάλεια	  των	  AS	  σε	  μαζική	  μετάγγιση,	  ΚΧ	  
επέμβαση	  ή	  αφαιμαξομετάγγιση	  δεν	  έχει	  
ερευνηθεί	  και	  θα	  πρέπει	  σε	  αυτές	  τις	  περιπτώσεις	  
να	  χρησιμοποιούνται	  με	  προσοχή.	  



1η	  περίπτωση	   2η	  περίπτωση	   3η	  περίπτωση	  
	  

Ευαισθητοποίηση	  	   Προηγούμενη	  	  
κύηση	  (διακοπή)	  

	  

Προηγούμενη	  	  
κύηση	  

Προηγούμενη	  	  
κύηση	  (λάθος	  ομάδα,	  
επαναλαμβανόμενες	  

αποβολές)	  
	  

Αντισώματα	  	  
τίτλος	  

αντι-‐D	  αντίσωμα	  
1/1024-‐8192	  

	  αντι-‐D	  	  και	  αντι-‐C	  	  
1/512-‐1/4096	  

αντι-‐D	  	  και	  αντι-‐C	  αρχικά	  
1/1248-‐1/16.384	  

DAT	  	  προ	  μετάγγισης	   ++++	  an~	  IgG	   ++++an~	  IgG,2+c3d,1+c3c 
 
	  

++++IgG	  

Έναρξη	  ενδομήτριων	  
μεταγγίσεων	  

	  

	  
Μετά	  την	  20η	  

	  
εβδομάδα	  

Αριθμός	  ενδομήτριων	  
μεταγγίσεων	  

Επτά	  	  	   Πέντε	   Επτά	  	  	  
	  

Αποτυχημένες	  μεταγγίσεις	   Δυο	  	   Δυο	  	   Μια	  	  

Αριθμός	  	  μεταγγίσεων	  	  στο	  
νεογνό	  

μετά	  τη	  γέννηση	  
	  

	  Τρεις	  	  	   Δυο	  	   Τρεις	  	  

Έκβαση	  	  στη	  βρεφική	  ηλικία	  	   Άριστη	  	   Άριστη	  	   Άριστη	  	  



4η	  περίπτωση	   5η	  περίπτωση	   6η	  περίπτωση	  
	  

Ευαισθητοποίηση	  	   Προηγούμενη	  	  
κύηση	  	  

	  

Προηγούμενη	  	  
κύηση	  

????	  

Αντισώματα	  	  
τίτλος	  

αντι-‐D	  αντίσωμα	  
	  Μετά	  την	  πρώτη	  ΕΜ	  

	  και	  αντι-‐C	  	  
1/16.384	  

	  αντι-‐D	  	  	  	  
Μετά	  την	  τρίτη	  ΕΜ	  

και	  αντι-‐C	  	  
1/16.384	  

αντι-‐D	  	  
Μετά	  την	  τρίτη	  ΕΜ	  

και	  αντι-‐Ε	  
1/65.536	  

DAT	  	  προ	  μετάγγισης	   +++	  an~	  IgG	   Mixed	  field	  ++++an~	  IgG 
 
	  

++++IgG	  

Έναρξη	  ενδομήτριων	  
μεταγγίσεων	  

	  

	  
Μετά	  την	  20η	  

	  
εβδομάδα	  

Αριθμός	  ενδομήτριων	  
μεταγγίσεων	  

Δυο	  	  	  	   Έξι	  	   Τρεις	  
	  

Αποτυχημένες	  μεταγγίσεις	   -‐	  	   	  	  

Αριθμός	  	  μεταγγίσεων	  	  στο	  
νεογνό	  

μετά	  τη	  γέννηση	  
	  

	  Δυο	  	  	   Εννέα	  
+FFP	  
+PLT	  
	  

Δυο	  

Έκβαση	  	  στη	  βρεφική	  ηλικία	  	   Άριστη	  	   Άριστη	  	   Δεν	  γνωρίζουμε	  



	  
3η	  περίπτωση	  στη	  μητέρα	  

	  20/9	   Αντι-‐D+an~-‐C	  (enzyme)	  
2ενδομήτριες	  
µεταγγίσεις 
20 και 29/9 

5/10	   Αντι-‐D+an�-‐C+an�	  Jka(enzyme)	  
	  

18/10	   Αντι-‐D+an�-‐C+an�	  Jka	  

4 µεταγγίσεις 
6/10, 
25/10,4/11,17/11 

7/12	   Αντι-‐D+an�-‐C+an�	  Jka+s	  
	  

DAT	  	  στο	  νεογνό	  την	  πρώτη	  ημέρα	  
μετά	  τη	  γέννηση	  

Αρνητική	  
	  

ΙΑΤ	  
	  

Θετική  
Μόνο	  αντι-‐D	  
 

DAT	  	  στο	  νεογνό	  τη	  δεύτερη	  ημέρα	  
μετά	  τη	  γέννηση	  
	  

Θετική	  	  

ΙΑΤ	  στο	  νεογνό	  τη	  δεύτερη	  ημέρα	  
μετά	  τη	  γέννηση	  

Θετική	  	  
Μόνο	  αντι-‐D	  



Συμπερασματικά	  

•  Απαιτείται	  πολύ	  καλή	  συνεργασία	  μαιευτήρα	  και	  Αιμοδοσίας.	  	  
•  Η	  	  ενδομήτρια	  μετάγγιση	  για	  την	  αντιμετώπιση	  της	  αιμολυτικής	  

νόσου	  νεογνού	  πρέπει	  να	  γίνεται	  σε	  κέντρα	  όπου	  αντιμετωπίζονται	  
υψηλού	  κινδύνου	  κυήσεις	  και	  από	  προσωπικό	  με	  εμπειρία	  στη	  
μέθοδο.	  	  

•  Παρ’	  όλα	  αυτά	  δεν	  μπορεί	  να	  αποκλειστεί	  η	  ύπαρξη	  επιπλοκών	  
όπως	  η	  ανάπτυξη	  επιπλέον	  αντισωμάτων	  στη	  μητέρα	  λόγω	  της	  
σχετιζόμενης	  με	  τη	  μετάγγιση	  εμβρυομητρικής	  κυκλοφορίας.	  	  

•  Τα	  νέα	  αντισώματα	  που	  αναπτύσσονται	  μπορεί	  να	  δημιουργήσουν	  
προβλήματα	  σε	  μεταγενέστερες	  κυήσεις	  ή	  μεταγγίσεις	  στη	  μητέρα.	  	  

•  Η	  Αιμοδοσία	  πρέπει	  να	  έχει	  την	  δυνατότητα	  να	  καλύψει	  περιπτώσεις	  
με	  εμφάνιση	  πολλαπλών	  αντισωμάτων	  



Καλό	  Πάσχα	  


