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Και τώρα… τι κάνουμε ? 
 

Στόχος:  
 
 Η πρόβλεψη της πιθανότητας HDFN  

 
 Αν είναι δυνατόν η πρόληψή της 
  
 Η αντιμετώπιση της HDFN στο έμβρυο και στο νεογνό  



Η επιδημιολογία  

Η αλλοανοσοποίηση στη κύηση είναι ένα σπάνιο αλλά υπαρκτό 
φαινόμενο. (περίπου 1 – 6 περιπτώσεις ανά 1000 γυναίκες) 
 

 Παρά την πρόληψη για την D αλλοανοσοποίηση εδώ και πάνω από 
40 χρόνια τα αντί D αντισώματα είναι τα πιο συχνά. 

Moise KJ, Argoti PS. Management and prevention of red 
cell alloimmunization in pregnancy: a systematic review. 
Obstet. Gynecol 2012 



Η σημασία και η συχνότητα των RBC αλλοαντισωμάτων στην 
πρόκληση HDFN 

Red Blood Cell Alloimmunization 
in Pregnancy Kenneth J. Moise Jr, 
Seminars in Hematology 2015 



  Μετά τα αντι D αντισώματα, στην πράξη τα πιο συχνά και 
κλινικώς σημαντικά είναι τα αντι c, αντι E και αντι Κ. 

Η άλλοανοσοποίηση της μητέρας γίνεται πιο συχνά μέσω 
εμβρυομητρικής μεταφοράς και λιγότερο από προηγηθείσες 
μεταγγίσεις ή άλλους τρόπους . 
 
Πιθανή εμβρυομητρική μεταφορά σε: 
 Αποβολή  
 Έκτρωση 
 Επεμβατική προγεννητική διάγνωση  
 Τοκετό  
 Τυφλό τραύμα  
 «Τυχαία» 
  



Οι συνέπειες της αλλοανοσοποίησης στο έμβρυο ποικίλουν σε 
μεγάλο βαθμό: από πολύ ήπιες έως τον εμβρυικό ύδρωπα και 

τον ενδομήτριο θάνατο 

Είναι σημαντικά για την κλινική σημασία του αντισώματος να 
καθορίσουμε: ποιο είναι και σε τι ποσότητα  
 
 Το αντι Κ αντίσωμα προκαλεί και αιμόλυση και καταστολή της 
ερυθροποίησης 

 
 Ο συνδιασμός αντι D και άλλου αλλοαντισώματος έχει συνεργική δράση 
  
 Τα μητρικά αντισώματα παραμένουν για αρκετές εβδομάδες στην 
κυκλοφορία του νεογνού 

Nordvall M et al. Red Blood cell antibodies in pregnancy and 
their clinical consequences: synergistic effects of multiple 
specificities. Transfusion 2009 



Διαχείριση αλλοανοσοποίησης στην κύηση 

Ομάδα και Coombs στην αρχή της κύησης ( type and screen)  
 
Ιστορικό προηγούμενων κυήσεων και μεταγγίσεων  

D Θετικό  D ενδιάμεσο D αρνητικό  

Προγραμματισμός 
προφύλαξης, 
έλεγχος με FMH test 
μετά τον τοκετό 

D weak  
Μάλλον όχι 
προφύλαξη  

Partial D  
Μάλλον ναι 
προφύλαξη  

Προσδιορισμός D: 

Καθορισμός 

Ενημέρωση 

Prenatal management of women who have partial 
Rh(D) antigen. Review  Br. J. Obstet. Gynecol. 2001 



Τα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου στην έγκυο 

a) RhD(+) και έμμεση Coombs  (-)  
 
 
Χρειάζεται τεχνική ενζύμου ? Μάλλον όχι 
Πότε επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο ? Μάλλον ναι στην 28η εβδομάδα 
 
 
b) RhD(-) και έμμεση Coombs  (-)  

 
 
Χρειάζεται τεχνική ενζύμου ?  
Πότε επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο ? Μάλλον ναι στην 24η – 28η εβδομάδα 

πριν την χορήγηση της προφύλαξης   
 



Έμμεση Coombs θετική σε έγκυο  

Ιστορικό 
 
 

Καθορισμός της ειδικότητας του αντισώματος (panel ερυθρών)  
 

Μέτρηση της συγκέντρωσης του αντισώματος (τιτλοποίηση ή 
ποσοτικοποίηση ) 

 
 
 
 

Και οι δύο διαδικασίες πρέπει να επαναλαμβάνονται σε κάθε επόμενο 
δείγμα που θα εξεταστεί. 



Μέτρηση της συγκέντρωσης του αντισώματος  

Τιτλοποίηση 
 

Προσοχή στην επιλογή των κυττάρων προς τιτλοποίηση (αυτό με την 
μεγαλύτερη έκφραση του αντισώματος)  
Κατάψυξη του δείγματος και επανεξέτασή του μαζί με το επόμενο για την 
εκτίμηση του νέου αποτελέσματος.  
 
Δυσκολίες στα μεικτά αντισώματα όπου πρέπει να διαχωριστούν οι 
συγκεντρώσεις. 
Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών μεθόδων (π.χ. σωληνάρια, στήλη, στερεά 
φάση) 
 
Αξιόλογη αύξηση του τίτλου θεωρείται η πάνω από μια διάλυση (π.χ. το 
½ να γίνει 1/8 )   



Ποσοτικοποίηση αντισώματος (quantification)  

Ειδικός εξοπλισμός  
Continuous flow analyzer (CFA) 
 
Τα αντισώματα που μέχρι στιγμής πληρούν 
τα κριτήρια αξιόπιστης μέτρησης με αυτή 
την μέθοδο είναι το αντι D και το αντι c. 
  
Εκφράζονται σε IU/ml.  
 
Ισχύει η παράλληλη μέτρηση του 
προηγούμενου δείγματος. 



 Έλεγχος πατρικής ομοζυγωτίας και εμβρυική γονοτύπηση 
 (fetal genotyping)  

 Καθορισμός των πατρικών αντιγόνων και της ενδεχόμενης ομοζυγωτίας  
 Εμβρυική γονοτύπηση από:  

• αμνιοκέντηση  
• δείγμα από χοριακές λάχνες  
• αίμα της μητέρας  
 

Cell – free fetal DNA (cff DNA) μετά την 12η – 16η εβδομάδα κύησης. 
Η τεχνική αναπτύχθηκε μετά το 2000 και μπορεί μέχρι στιγμής να 
ανιχνεύσει τα αντιγόνα RhD, Rhc, RhE και K  
Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα <1%.  
Επιβεβαίωση με δεύτερο δείγμα 

Chitty L.S, Finning K, et al. Diagnostic accuracy of routing 
antenatal determination of fetal RhD status across 
gestation: population based cohort study. BMJ 2014  



Η εμβρυική γονοτύπηση μπορεί να καθορίσει την RhIg 
προφύλαξη στις μη αλλοανοσοποιημένες D αρνητικές μητέρες  

 Υπολογίζεται ότι ένα 40% των D αρνητικών εγκύων λαμβάνει RhIg 
προφύλαξη χωρίς να χρειάζεται (D αρνητικά έμβρυα) 

 
 Έχει ξεκινήσει έλεγχος fetal RhD typing ως ρουτίνα σε διάφορα κράτη 
(Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία)  

 
 Χρειάζονται εκτεταμένες μελέτες για τα κλινικά και οικονομικά οφέλη 
για την καθιέρωση μιας τέτοιας στρατιγικής . 

Soothill P , Finning K et al. Use of cffDNA to avoid administration of 
anti D to pregnant women when the fetus is RhD negative: 
implementation in the NHS. B.J. of Obst and Gyno 2015 



Προβλήματα στην εκτίμηση αντι D αντισώματος στην κύηση σε 
σχέση με την χορήγηση RhIg προφύλαξης 

Το αντι D αντίσωμα που ανιχνεύουμε προέρχεται από την προφύλαξη ή 
από άνοση απάντηση ?  
 
Ο χρόνος ημίσειας ζωής της RhIg είναι περίπου 3 εβδομάδες αλλά η 
ανίχνευση του «παθητικού» αντισώματος στα ορολογικά tests διαρκεί για 
αρκετές εβδομάδες  
 
Κίνδυνος λάθος εκτιμήσεων  
(SHOT 2012, 7 περιπτώσεις το 2011 χαρακτηρίστηκαν λανθασμένα ως 
παθητικά αντισώματα.) 
 
Οδηγίες:   
1) Καλό ιστορικό  
2) Μέτρηση με CFA  
3) Επί αμφιβολιών συνέχιση προφύλαξης και στενή παρακολούθηση    



Guideline for blood grouping and red cell antibody testing in Pregnancy,  
White, J Qureshi, H Massey, E Needs,M Byrne, G Daniels, G Allard S & British 
Committee for Standards in Haematology, 2016 British Blood Transfusion 
Society 

Κλινικώς σημαντική θεωρείται η αύξηση της συγκέντρωσης του αντι D 
αντισώματος όταν είναι 50% ή περισσότερο από την προηγούμενη 
μέτρηση.  



2018 AABB  Transfusion 2018  



Έγκυος με άλλα αντισώματα πλην αντι D  

Σύστημα Kell  
 Το 80% των εγκύων με αντι K οφείλεται σε προηγούμενη μετάγγιση  

 
 
Όχι μετάγγιση Κ(+) μονάδων σε Κ(-) γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 
 
 Πιθανότητα σοβαρής HDFN ακόμη και σε χαμηλούς τίτλους αντι Κ  

 
 Τα αντισώματα σε όλα τα αντιγόνα του συστήματος δυνητικά 
μπορούν να προκαλέσουν HDFN και παρακολουθούνται όπως το αντι Κ     

Daniels G et al. Causes of fetal anemia in haemolytic disease due to anti K. 
Transfusion 2013 



Έγκυος με άλλα αντισώματα πλην αντι D (συνέχεια)  

 Έγκυος με αντι c   
Παρακολουθείται με την ίδια συχνότητα όπως το αντι D  
Επιπλέον μπορεί να παρουσιαστεί αναιμία αργότερα στο νεογνό  
 Έγκυος με φαινομενικά αντι D+C μπορεί να έχει αντι G  
Προσοχή στην παράλειψη προφύλαξης  
 Μετά τα αντι D, αντι c και αντι Κ σε συχνότητα προηγούνται τα αντι Ε, 
αντι C, αντι e, αντι Fya, αντι Jka. 
 Μερικά αντισώματα σχετίζονται με την εθνικότητα π.χ. αντι Μ στον 
Ιαπωνικό πληθυσμό, αντι Ge3 στον Ισπανικό πληθυσμό  

 
Πολλές αναφορές στη βιβλιογραφία είναι μεμονωμένες περιγραφές 
περιπτώσεων. Γενικά ο τίτλος που θεωρείται με κάποιο κίνδυνο για HDFN 
είναι το 32 και περισσότερο.  

Royal Collage of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). 
The Management of Women with Red Cell Antibodies 
During Pregnancy. Green Top Guidelines 



Συχνότητα παρακολούθησης αντισώματος  

Εξαρτάται: 
 
 μη κλινικώς σημαντικό αντίσωμα        ο έλεγχος επαναλαμβάνεται 
στην 28η εβδομάδα  
 
 Κλινικώς σημαντικό ή αγνώστου κλινικής σημασίας αντίσωμα       
παρακολούθηση ανά 2 – 4 εβδομάδες μέχρι την 28η εβδομάδα και μετά 
ανά 2 εβδομάδες μέχρι τον τοκετό.  
 

Σε περισσότερα του ενός αντισώματα ο τίτλος πρέπει να 
παρακολουθείται για το καθένα ξεχωριστά. 
 
Έμβρυα με κίνδυνο HDFN πρέπει να γεννιούνται το αργότερο την 37η 
εβδομάδα  

Guideline for blood grouping and red cell antibody testing in Pregnancy,  
White, J Qureshi, H Massey, E Needs,M Byrne, G Daniels, G Allard S & British 
Committee for Standards in Haematology, 2016 British Blood Transfusion Society 



Παράλληλα με τον τίτλο του αντισώματος παρακολούθηση του 
εμβρύου για αναιμία  

Υπερηχογραφικός έλεγχος:  
 
 ευρήματα εμβρυικού ύδρωπα μέχρι την 16η – 18η εβδομάδα  
 
 μέτρηση MCA -  PSV μετά την 18η εβδομάδα  

Middle cerebral artery Doppler determination; arrows denote anterior and posterior fetal MCA vessels. Dotted 
line and box denoted angle of insonation and Doppler gate for measurement of the peak velocity.  
Red Blood Cell Alloimmunization in Pregnancy Kenneth J. Moise Jr, Seminars in Hematology 2015 
 



Μεγάλη ευαισθησία (90 – 100%) στην πρόβλεψη αναιμίας, περίπου 10% 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 
Μείωση της ευαισθησίας μετά την 35η εβδομάδα. 
 
Ο υπερηχογραφικός έλεγχος ελέγχει επίσης τη ζωτικότητα εμβρύου που 
είναι ανάλογη με την σοβαρότητα της αναιμίας . 



Αρχικά σε όλες 
τις εγκύους: 
ABO + D + IAT 

Θετική IAT με κλινικώς 
σημαντικό αντίσωμα 

Θετική IAT με μη κλινικώς 
σημαντικό αντίσωμα 

Έλεγχος πατρικών αντιγόνων 
+ γονοτύπιση εμβρύου  Επανέλεγχος στην 

28η εβδομάδα  

Παρουσία 
αντιγόνων  

Απουσία 
αντιγόνων 

Επανάληψη 
Παρακολούθηση τίτλου και 
υπερηχογραφικός έλεγχος 

Τοκετός μέχρι την 37η 
εβδομάδα 



Μετάγγιση εμβρύου με σοβαρή αναιμία  

Μετάγγιση ερυθρών, συνήθως 0 (-) συμβατό με τη μητέρα, 
ακτινοβολημένο, φρέσκο με Hct= 75 – 85% 
 
a. Ενδοπεριτοναϊκή μετάγγιση.  
Πολλά μειονεκτήματα αλλά εφικτή και σε κύηση <18η βδομάδα 
 
b. Ενδοφλέβια μετάγγιση (ομφαλική φλέβα) 
Λήψη δείγματος για μέτρηση Hb  
Μειονεκτήματα: βραδυκαρδία, αιμορραγία, πρόωρος τοκετός, 

υπερφόρτωση κυκλοφορίας. 
 
c. Ενδομήτρια αφαιμαξομετάγγιση  



Ενδομήτρια μετάγγιση  

Συχνότητα:  
ανά 14 ημέρες, ή όποτε το επίπεδο της υπολογιζόμενης Hb                     
του εμβρύου το απαιτεί.  
Συνήθως ολοκληρώνονται την 32η – 34η εβδομάδα  
 
 
Η ενδομήτρια μετάγγιση άλλαξε καθοριστικά την πρόγνωση της 
αναιμίας του εμβρύου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ αιτιολογίας  

ΑΛΛΑ  
υπάρχει συζήτηση στην βιβλιογραφία για τις απώτερες νευρολογικές 
επιπλοκές (<5%) της εφαρμογής της   

Van Klink JM, Koopman HM, Oepkes D, Walther FJ, Lopriore E. Long-term neurodevelopmental outcome 
after intrauterine transfusion for fetal anemia. Early Hum Dev 2011 
 Leijser LM, Vos N, Walther FJ, van Wezel-Meijler G. Brain ultrasound findings in neonates treated with 
intrauterine transfusion for fetal anaemia. Early Hum Dev 2012 
 Lindenburg IT, Smits-Wintjens VE, van Klink JM, Verduin E, van Kamp IL, Walther FJ, et al. Long-term 
neurodevelopmental outcome after intrauterine transfusion for hemolytic disease of the fetus/newborn: 
the LOTUS study. Am J Obstet Gynecol 2012  



Μη επεμβατικές θεραπευτικές προσεγγίσεις για τη 
πρόληψη σοβαρής πρώιμης εμβρυικής αναιμίας  

 Ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (IVIG)  
Έχει χρησιμοποιηθεί σε σοβαρές Rh ανοσοποιήσεις (υψηλοί τίτλοι 
αντισωμάτων, προηγούμενη προσβεβλημένη κύηση) 
Βιβλιογραφία από το 1985 έως σήμερα ανοιχτή ακόμη σε συζήτηση 
 
 
 Πλασμαφαίρεση  
Rebound φαινόμενο 
Εξατομικευμένη προσέγγιση   
  

Porter TF, Silver RM, Jackson GM, Branch DW, Scott JR. Intravenous immune globulin in the management of 
severe Rh D hemolytic disease. Obstet Gynecol Surv 1997 
Marson P, Gervasi MT, Tison T, Colpo A, De Silvestro G. Therapeutic apheresis in pregnancy: general 
considerations and current practice. Transfus Apher Sci 2015 



Περίπτωση πολύ σοβαρής Rh ανοσοποίησης 

Η δική μας εμπειρία σε περίπτωση που αντιμετωπίστηκε με χορήγηση 
ανοσοσφαιρινών και ενδομήτρια μετάγγιση (IUT) 
 
2010 – 2011  
Γυναίκα στην 14η εβδομάδα κύησης με υψηλό τίτλο αντι D αντισώματος 
(252) και αντι C σε χαμηλότερο τίτλο (64). 
4η κύηση, ήπια HDFN στην προηγούμενη. 
Χορήγηση IVIG (5 δόσεις)        διατήρηση των τίτλων στα ίδια επίπεδα. 
Υπεηχογραφική παρακολούθηση  
Έναρξη IUT την 24η εβδομάδα (3 μεταγγίσεις) 
Τοκετός την 34η εβδομάδα        2 ΑΦΜ  
Φυσιολογική εξέλιξη  



TRANSFUSION 2017 



Συμπεράσματα 

 Η σωστή χρήση της πρόληψης με RhIg μπορεί να μειώσει σημαντικά την 
D ανοσοποίηση στη κύηση που εξακολουθεί να είναι η πρώτη αιτία σοβαρής 
HDFN  
 
 Η γνώση της πιθανής HDFN και από άλλα αντισώματα πλην του D είναι 
επιβεβλημένη 

 
 Ο έλεγχος της ομάδας του εμβρύου από ffDNA στο μητρικό πλάσμα και το 
Doppler μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας αποτελούν πολύ σημαντικές εξελίξεις 
στις μη επεμβατικές διαγνωστικές τεχνικές στη διάρκεια μιας κύησης με 
έμμεση Coombs  (+)  

 
 Τέλος η πρόοδος στη δυνατότητα ενδομήτριας μετάγγισης μαζί με όλα τα 
προηγούμενα έχει συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της πρόγνωσης 
ακόμη και πολύ σοβαρών περιπτώσεων HDFN. 



…επειδή η σωστή γνώση μπορεί να σώσει την ζωή του… 

Ευχαριστώ 


