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¨  D(+)/D(-): δεν δηλώνει πάντα την παρουσία ή 
απουσία της γλυκοπρωτεΐνης  

¨  Πολλοί επίτοποι→ Πολυκλωνική απάντηση 
¨  Στέρηση επιτόπου/ων: ποιο αντίσωµα θα 
χρησιµοποιηθεί; 

¨  Μονοκλωνικά, πολυκλωνικά, blended 
¨  Άµεση συγκόλληση και δοκιµασία AHG 
¨  Serological weak D phenotype 

¡  Ασθενής άµεση αντίδραση ≤2+ 
¡  Αντίδραση µόνο µε δοκιµασία AHG 



¨  Τα κοινά αντιδραστήρια δεν διαχωρίζουν τα D 
weak και D partial 

¨  Άτοµα που φέρουν παραλλαγµένο µόριο 
γλυκοπρωτεΐνης µπορεί να χαρακτηριστούν ως D
(+) ή D(-) ανάλογα µε τα αντιδραστήρια ή το 
εργαστήριο εξέτασης 



¨  D weak 
¡  Φέρουν single amino acid στο RHD γονίδιο 
¡  Η πλειονότητα >90% είναι Type1 (V270G), Type2 (G385A), 

Type3 (S3C) 
¡  Παρατηρούνται στους καυκάσιους 
¡  Δεν αναπτύσσουν αντι- D 
¡  Σπάνιες εξαιρέσεις: Type 4.0,4.1,11,15,21 
¡  Δεν ενδείκνυται η χορήγηση RhIG 

¨  D partial 
¡  Κίνδυνος αλλοανοσοποίησης 
¡  Καυκάσιοι: DVI, Αφρικανοί: DIVa DIIIa 
¡  Ενδείκνυται η χορήγηση RhIG 







¨  Παρακολούθηση της γυναίκας 
¡  Έχει την δυνατότητα αλλοανοσοποίησης; 

¨  Παρακολούθηση του εµβρύου 
¡  Έχει την ικανότητα πρόκλησης αλλοανοσοποίησης; 
¡  Είναι σε κίνδυνο όταν η γυναίκα είναι 
αλλοανοσοποιηµένη; 

¨  Ελάττωση χορήγησης RhIG 









¨  Επεµβατικές µέθοδοι 
¡  Αµνιοκέντηση ή βιοψία χορειακών λαχνών 
¡  Μεγάλη ειδικότητα 
¡  Κίνδυνοι των χειρισµών 
¡  Εφαρµόζεται σε ειδικές περιπτώσεις 

¨  Μη επεµβατικές µέθοδοι 
¡  Αποµόνωση του DNA του εµβρύου από το πλάσµα της 
γυναίκας 





¨  Η ποσότητα του εµβρυικού DNA στο πλάσµα της 
εγκύου αυξάνει µε την πρόοδο της κύησης 

¨  Στόχος των µεθόδων είναι η πρώιµη ανίχνευση, 
10-13 εβδοµάδα κύησης 

¨  Προβλήµατα 
¡  DNA extraction 
¡  Το εξεταζόµενο DNA είναι της εγκύου ή του εµβρύου; 

¨  Έλεγχος του κυτταρικού DNA της εγκύου 



ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ 
DNA 

1.Ο αριθµός και το είδος 
των αλληλόµορφων που 
διερευνώνται εξαρτάται 
από  φυλετικά 
χαρακτηριστικά 
2.Συνήθως µελετώνται 
2-5 αλληλόµορφα 
3.Θεωρείται ότι ο 
έλεγχος των 5,7 και 10 
εξονίων καλύπτει τις 
παραλλαγές των 
κατοίκων της Ευρώπης 



¨  High-throughput non-invasive prenatal testing for 
fetal rhesus-D status  
¡  Προοπτική µελέτη σε 8 ευρωπαϊκά κέντρα 
¡  Το κάθε κέντρο επέλεγε τα εξόνια µελέτης 
¡  Επιβεβαίωση αποτελέσµατος µετά τον τοκετό 
¡  Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 
¡  Αξιολόγηση αναγκαιότητας χορήγησης RhIG 



Εβδοµάδα 
κύησης 

Αριθµός 
δειγµάτων 

RhD+ RhD- Ασαφή 

London 11-14 586 410 176 84 

Denmark 23-28 12,668 7,830 4,838 274 

Bristol 5-6 4,913 2,890 2,023 393 

Bristol 8-38 1,869 1,156 713 64 

Spain 24-26 282 186 96 Δεν 
αναφέρεται 

Bristol 15-17 499 315 184 61 

Netherlands 26 18,383 11,283 7,100 Δεν 
αναφέρεται 
 

Sweden 8-40 3,291 2,073 1,218 13 



¨  Συνιστάται στο NHS η εφαρµογή της εξέτασης 
¡  Έλεγχος των εξονίων 5 και 7 
¡  Χρόνος εξέτασης: 5-6 ώρες µε τη λήψη του δείγµατος 
¡  Κόστος: 24,64£ 
¡  Αναµένεται µείωση της χορήγησης RhIG 

 




