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ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ

ABO Rh/Kell: κάρτες μικροσφαιριδίων γέλης Ortho Biovue
IAT: κάρτες μικροσφαιριδίων γέλης Ortho Biovue και κάρτες γέλης Grifols diagnostics
DAT: κάρτες μικροσφαιριδίων γέλης Ortho Biovue
PANEL: κάρτες γέλης Grifols diagnostics

.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γυναίκα επίτοκος 22 ετών προσήλθε για τοκετό στην μαιευτική κλινική του νοσοκομείου μας. Δεν
αναφέρονταν μεταγγίσεις και είχε 4 προηγούμενες κυήσεις. Από τον εργαστηριακό έλεγχο που
έγινε βρέθηκαν τα εξής:
ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΝΕΟΓΝΟΥ

ΜΗΤΕΡΑ

NEOΓΝΟ

ΟΜΑΔΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ
ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ
BRh(+)
CceeKell-

BRh(+)
CCeeKell-

DAT

-

IAT

Ab

0
37

0
24

0
4

4+

2+

2+

-

Ag

ΤΙΤΛΟΣ Αb
0
37

Anti-M

Μ(-) Ν(+)

2

Μ(+) Ν(+)

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του νεογνού, αυτό παρουσίασε ήπιο νεογνικό
ίκτερο που δεν αποδόθηκε σε αιμολυτική νόσο του νεογνού (HDN) και δεν χρειάστηκε
καμία θεραπευτική παρέμβαση

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 Τα αντι-Μ αντισώματα είναι η πιο συχνή αιτία ευαισθητοποίησης της μητέρας μετά το
σύστημα Rhesus και Kell

 Σπάνια προκαλούν αιμολυτική νόσο του νεογνού (HDN)
 Μπορεί να είναι IgM και IgG τάξης, ενώ η άμεση Coombs ακόμα και επί αναπτύξεως
αιμολυτικής νόσου του νεογνού, είναι συνήθως αρνητική σύμφωνα με την βιβλιογραφία
 Στην παρουσιαζόμενη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι τα ερυθρά του νεογνού ήταν
Μ-αντιγoνο-θετικά, αυτό είχε αρνητική άμεση Coombs (DAT). Αυτό πιθανά οφείλεται στον
χαμηλό τίτλο του αντι-Μ στη μητέρα (τίτλος 2), με αποτέλεσμα πιθανόν επίσης την αρνητική
έμμεση Coombs στο νεογνό

 Μετά από έλεγχο που έγινε στη μητέρα, το αντι-Μ Ab φαίνεται ότι ήταν εκτός από IgM και
IgG τάξης ( είναι γνωστό ότι η βέλτιστη θερμοκρασία δράσης των IgG Ab είναι στους 37° και
υπάρχει μείωση στη θετικότητα της IAT στους 24°και στους 4° Κελσίου)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αν και τα IgG τάξης Ab διέρχονται τον πλακούντα, δεν προκλήθηκε
αιμολυτική νόσος του νεογνού (HDN), πράγμα που συνήθως
συμβαίνει στην ευαισθητοποίηση με αντι-Μ αντισώματα ακόμα και
όταν αυτά είναι IgG.
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