
Τ Α ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-A και αντι-B
είναι τα μοναδικά αντισώματα των ερυθρών

αιμοσφαιρίων που βρίσκονται συχνά στο πλάσμα
του ανθρώπου. Όλα τα υπόλοιπα αναφέρονται
ως “μη αναμενόμενα αντι-ερυθροκυτταρικά αντι-
σώματα”. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι μέ-
θοδοι τυποποίησης μη αναμενόμενων αντι-ερυ-
θροκυτταρικών αντισωμάτων όταν οι προμεταγ-
γισιακοί έλεγχοι (βλ. Κεφάλαιο 17) υποδηλώνουν
την ύπαρξη τους.

Υπάρχουν δύο τύποι μη αναμενόμενων αντι-
σωμάτων έναντι των ερυθρών αιμοσφαιρίων: τα
αλλοαντισώματα και τα αυτοαντισώματα. Όταν
ένα άτομο παράγει ένα αντίσωμα έναντι κάποιου
αντιγόνου που δεν εκφράζει, αυτό το αντίσωμα
τότε ονομάζεται αλλοαντίσωμα. Αντίστοιχα, όταν
το άτομο παράγει ένα αντίσωμα έναντι κάποιου
αντιγόνου που εκφράζει, αυτό το αντίσωμα ονο-
μάζεται αυτοαντίσωμα. Επομένως, εξ ορισμού,
τα αλλοαντισώματα αντιδρούν μόνο με αλλογενή
ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εκφράζουν τα αν-
τίστοιχα αντιγόνα και ποτέ με αυτόλογα ερυθρά
αιμοσφαίρια. Αντίστροφα, τα αυτοαντισώματα
αντιδρούν με τα ερυθρά αιμοσφαίρια του ατό-
μου που παράγει τα αντισώματα. Στην πραγματι-
κότητα, τα αυτοαντισώματα εκτός από τα αυτό-

λογα ερυθρά αιμοσφαίρια αντιδρούν και με φαι-
νοτυπημένα ερυθρά αιμοσφαίρια ανίχνευσης
που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Η ανοσοποίηση
σε αντιγόνα ερυθρών αιμοσφαιρίων μπορεί να
προέλθει από εγκυμοσύνη, μετάγγιση, μεταμό-
σχευση, κοινή χρήση βελόνας ή από έγχυση
οποιουδήποτε ανοσογονικού βιολογικού υλικού.
Η συχνότητα εμφάνισης της αλλοανοσοποίησης
ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον πληθυσμό
των ασθενών που μελετάται. Για παράδειγμα, σε
πληθυσμούς χρόνια μεταγγιζόμενων ασθενών,
όπως εκείνοι με δρεπανοκυτταρική αναιμία ή θα-
λασσαιμία, έχει αναφερθεί ότι ένα ποσοστό 14%
έως και 50% των ατόμων είναι αλλοανοσοποι-
ημένο.1-3

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν μπορεί να
βρεθεί ποιο συγκεκριμένο συμβάν προκάλεσε
την ανοσοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα
“Φυσικά” αντισώματα πιθανότατα έχουν προέλ-
θει από έκθεση σε βακτηριακά, ιικά ή διάφορα
περιβαλλοντικά αντιγόνα τα οποία είναι παρό-
μοια με τα αντιγόνα αίματος. Αντισώματα τα
οποία ανιχνεύονται σε ορολογικές εξετάσεις
μπορούν επίσης να αποκτηθούν παθητικά από
εγχύσεις ανοσοσφαιρινών, μετάγγιση πλάσμα-
τος, από την ύπαρξη λεμφοκυττάρων του δότη
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στο μόσχευμα ή από αιμοποιητικά προγονικά
κύτταρα (HPCs). 

Αφού ανιχνευθεί η παρουσία ενός αντισώμα-
τος, προσδιορίζεται ο τύπος (αύτο- και/ή άλλο-)
και η ειδικότητά του και αξιολογείται η κλινική
σημασία του. Ως κλινικά σημαντικό ερυθροκυτ-
ταρικό αντίσωμα ορίζεται αυτό το οποίο συχνά
σχετίζεται με αιμολυτική νόσο εμβρύων και νεο-
γνών, αιμολυτικές αντιδράσεις ύστερα από με-
τάγγιση ή κάποια σημαντική μείωση στην επιβίω-
ση των μεταγγιζόμενων ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Ο προσδιορισμός της ειδικότητας του αντισώμα-
τος είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τρό-
πος για να προβλεφθεί η κλινική σημασία του.
Ωστόσο, ο βαθμός κλινικής σημασίας ποικίλλει
ακόμη και μεταξύ αντισωμάτων που έχουν την
ίδια ειδικότητα. Συγκεκριμένα, κάποια αντισώμα-
τα προκαλούν καταστροφή των ασύμβατων ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων μέσα σε λίγες ώρες ή λεπτά,
άλλα μειώνουν μόνο λίγες μέρες την επιβίωση
των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ενώ κάποια άλλα δε
μειώνουν αισθητά την επιβίωση αυτών των κυτ-
τάρων. Ορισμένα αντισώματα είναι γνωστό ότι
προκαλούν αιμολυτική νόσο εμβρύων και νεο-
γνών, ενώ άλλα μπορεί να δώσουν θετικό αποτέ-
λεσμα στην άμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού
ορού (άμεση Coombs, DAT) στο έμβρυο χωρίς
κλινικές ενδείξεις αιμολυτικής νόσου. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 

Η ταυτοποίηση του αντισώματος εξαρτάται από
την αντιδραστικότητα των αντισωμάτων του
ορού ή του πλάσματος με ερυθρά αιμοσφαίρια
που έχουν γνωστή αντιγονική έκφραση. Η βασι-
κή κατανόηση της αντιγονικής έκφρασης είναι
κρίσιμη για την ερμηνεία των αντιδράσεων στις
μελέτες ταυτοποίησης.

Ζυγωτία και Δόση

Η ένταση της αντίδρασης σε κάποια αντισώματα
μπορεί να ποικίλλει εξαιτίας της δόσης, που ση-
μαίνει ότι τα αντισώματα αντιδρούν πιο ισχυρά (ή
μόνο) με ερυθρά αιμοσφαίρια τα οποία εκφράζουν
“διπλή δόση” του αντιγόνου. Η έκφραση διπλής
δόσης συμβαίνει όταν το άτομο είναι ομόζυγο για

το γονίδιο που κωδικοποιεί το αντιγόνο. Ερυθρά
αιμοασφαίρια από άτομα τα οποία είναι ετερόζυγα
για το γονίδιο πιθανά εκφράζουν λιγότερα αντιγό-
να στην επιφάνειά τους και, επομένως, αντιδρούν
ασθενέστερα ή καθόλου με ένα εξίσου ασθενές
αντίστοιχο αντίσωμα. Τα αλλοαντισώματα ποικίλ-
λουν ως προς την τάση τους να είναι δοσοεξαρ-
τώμενα. Πολλά από τα αντισώματα έναντι αντιγό-
νων των ομάδων αίματος Rh, Duffy, MNS, και Kidd
εμφανίζουν εξάρτηση από τη δόση.

Διακύμανση σε Ενήλικες και Νεογνά

Κάποια αντιγόνα (π.χ, I, P1, Lea, και Sda) παρου-
σιάζουν διακύμανση στην έκφρασή τους στα
ερυθρά αιμοσφαίρια, μεταξύ ενηλίκων. Οι αντι-
γονικές διαφορές μπορούν να αποδειχθούν ορο-
λογικά, όμως η ποικιλότητα που παρατηρείται
μεταξύ κάποιου ενήλικα που εκφράζει το αντιγό-
νο με κάποιον άλλον ενήλικα δεν σχετίζεται με τη
ζυγωτία. Ορισμένα αντιγόνα εκφράζονται διαφο-
ρετικά στα ερυθρά αιμοσφαίρια του ομφαλίου
λώρου/νεογνού σε σύγκριση με τα ερυθρά αιμο-
σφαίρια ενήλικα του ίδιου ατόμου. Η έκφραση
αντιγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια του ομφαλί-
ου λώρου/νεογνού μπορεί να απουσιάζει, να εί-
ναι ασθενέστερη ή ισχυρότερη σε σχέση με τα
ερυθρά αιμοσφαίρια του ενήλικα. (Ο Πίνακας 13-
1 παρέχει ορισμένα παραδείγματα).

Αλλαγές λόγω Αποθήκευσης

Τα αντισώματα των ομάδων αίματος μπορεί να
αντιδρούν ασθενέστερα με τα αποθηκευμένα
από ότι με τα φρέσκα ερυθρά αιμοσφαίρια. Κά-
ποια αντιγόνα (π.χ. Fya, Fyb, M, P1, Kna, McCa και
Bg) καταστρέφονται ταχύτερα από άλλα κατά τη
διάρκεια της αποθήκευσης και ο ρυθμός αυτός
μεταβάλλεται μεταξύ των ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων διαφορετικών ατόμων.4 Επειδή τα ερυθρά
αιμοσφαίρια από τους δότες είναι συχνά πιο
φρέσκα από τα ερυθρά αιμοσφαίρια του εμπορί-
ου, ορισμένα αντισώματα έχουν ισχυρότερες αν-
τιδράσεις με τα κύτταρα δότη παρά με του εμπο-
ρίου. Παρομοίως, η αποθήκευση ερυθρών αιμο-
σφαιρίων σε καταψύκτη μπορεί να προκαλέσει
αλλοίωση των αντιγόνων, οδηγόντας έτσι σε πα-
ραπλανητικά αποτελέσματα κατά την ταυτοποί-
ηση των αντισωμάτων.
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Το pH ή άλλα χαρακτηριστικά του μέσου απο-
θήκευσης μπορούν επίσης να επηρεάσουν το ρυθ-
μό καταστροφής των αντιγόνων.4,5 Για παράδειγ-
μα, τα αντιγόνα Fya και Fyb συχνά εξασθενούν
όταν τα ερυθρά αιμοσφαίρια αποθηκευτούν σε
ένα μέσο με χαμηλό pΗ και χαμηλή ιοντική ισχύ.
Έτσι, ορισμένα αντισώματα παρουσιάζουν διαφο-
ρές στις αντιδράσεις τους με ερυθρά αιμοσφαίρια
προερχόμενα από διαφορετικούς κατασκευαστές,
εάν τα μέσα αποθήκευσης είναι διαφορετικά.

Η ηλικία και η φύση του δείγματος πρέπει επί-
σης να λαμβάνονται υπόψη όταν τυποποιούνται
τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα αντιγόνα ερυθρών
αιμοσφαιρίων που προέρχονται από δείγμα αίμα-
τος που έχει πήγματα τείνουν να αλλοιώνονται
ταχύτερα από εκείνα που προέρχονται από μο-
νάδες δότη τα οποία έχουν συλλεγεί σε αντιπη-
κτικά κιτρικού άλατος, π.χ κιτρικού οξέος-δεξ-
τρόζης ή κιτρικού οξέος-φωσφορικού οξέος-δεξ-
τρόζης. Ερυθρά αιμοσφαίρια από μονάδες δότη
που συλλέγονται σε εγκεκριμένα αντιπηκτικά
διατηρούν τα αντιγόνα τους καθ 'όλη την καθορι-
σμένη διάρκεια ζωής του παραγώγου. Δείγματα
έως και 14 ημερών αποθηκευμένα σε EDTA μπο-
ρούν εξίσου να χρησιμοποιηθούν για τυποποί-
ηση των αντιγόνων6. Ωστόσο, πρέπει να ακολου-
θούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή
όταν χρησιμοποιούνται για τυποποίηση δείγματα
του εμπορίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Χαρακτηριστικά των Δειγμάτων που Απαιτούν
Προσοχή

Και ο ορός και το πλάσμα μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν κατά τον έλεγχο των αντισωμάτων,

εκτός εάν είναι απαραίτητη η παρουσία συστατι-
κών του συμπληρώματος. Σε τέτοιες σπάνιες πε-
ριπτώσεις, μόνο ο ορός παρέχει αυτά τα απαραί-
τητα συστατικά. Στο κεφάλαιο αυτό, ο ορός θεω-
ρείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά
με το πλάσμα, εκτός εάν αναφέρεται το αντίθε-
το. Η χρήση του ορού ή του πλάσματος μπορεί
επίσης να υπαγορεύεται από τη μέθοδο που
χρησιμοποιείται.

Ανάλογα με τις δοκιμασίες ελέγχου που χρη-
σιμοποιούνται, 5 mL με 10 mL ολικού αίματος
συνήθως περιέχουν αρκετή ποσότητα ορού ή
πλάσματος για μια απλή ταυτοποίηση της ειδικό-
τητας του αντισώματος, ενώ για περισσότερο
πολύπλοκες μελέτες πιθανά να χρειάζεται μεγα-
λύτερη ποσότητα. Όταν γίνεται έλεγχος αυτόλο-
γων ερυθρών αιμοσφαιρίων, συνίσταται η χρήση
δειγμάτων με αντιπηκτικό EDTA. Με αυτον τον
τρόπο αποφεύγονται προβλήματα που σχετίζον-
ται με την in-vitro πρόσληψη συστατικών του
συμπληρώματος από τα ερυθρά αιμοσφαίρια, η
οποία συμβαίνει συνήθως όταν χρησιμοποιούνται
δείγματα που περιέχουν πήγματα.

Αντιδραστήρια και Δοκιμασίες Ελέγχου

Ανίχνευση Αντισωμάτων στα Ερυθρά 
Αιμοσφαίρια
Ερυθρά αιμοσφαίρια ομάδας Ο, κατάλληλα για
προμεταγγισιακό έλεγχο ανίχνευσης αντι-ερυ-
θροκυτταρικών αντισωμάτων (screening test),
διατίθενται στο εμπόριο και συνήθως προσφέ-
ρονται μαζί δύο ή τρία δείγματα κυττάρων, καθέ-
να από τα οποία προέρχεται από ένα δότη. Όλα
τα δείγματα τυποποιημένων ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων, που έχουν πάρει άδεια από την Αμερικανι-
κή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για
αυτόν το σκοπό, πρέπει να περιέχουν κύτταρα
που στο σύνολό τους εκφράζουν τα ακόλουθα
αντιγόνα: D, C, E, c, e, M, N, S, s, P1, Lea, Leb, Κ,
k, Fya, Fyb, Jka και Jkb. Όταν περιέχονται μόνο
τρία δείγματα ερυθρών αιμοσφαιρίων, αυτά προ-
έρχονται από ομόζυγους δότες ώστε να εκφρά-
ζουν σε διπλή δόση τα ακόλουθα αντιγόνα: D, C,
Ε, c, e, k, M, N, S, s, Fya, Fyb, Jka και Jkb. Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, τα αντισώματα των συ-
στημάτων Rh, MNS, Duffy και Kidd συνήθως είναι
δοσοεξαρτώμενα. Κάθε εργαστήριο αποφασίζει
εάν θα χρησιμοποιήσει δύο ή τρία δείγματα ερυ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13-1. Αντιγονική έκφραση σε ερυθρά αιμοσφαί-
ρια ομφαλίου λώρου*

Έκφραση Αντιγόνα

Αρνητική Lea, Leb, Sda, Ch, Rg, and AnWj

Ασθενής I, H, P1, Lua, Lub, Yta, Vel, Bg, KN και DO
αντιγόνα, Yka, Csa και Fy3

Ισχυρή i, LWa και LWb

*Τροποποιημένα με άδεια από τους Reid και συν.28



θρών αιμοσφαιρίων του εμπορίου για δοκιμές
ανίχνευσης αντισωμάτων. Όταν η ανίχνευση των
αντισωμάτων είναι αυτοματοποιημένη, η σύνθε-
ση των δειγμάτων των ερυθρών αιμοσφαιρίων
υπαγορεύεται από την πλατφόρμα. Στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, για την ανίχνευση αντισωμάτων τα
ερυθρά αιμοσφαίρια λαμβάνονται από δύο δια-
φορετικούς δότες, ενώνονται, και χρησιμοποι-
ούνται μόνο κατά τον έλεγχο δειγμάτων του δό-
τη. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια του εμπορίου ψύχον-
ται όταν δεν χρησιμοποιούνται, αλλά δεν χρησι-
μοποιούνται για ανίχνευση αντισωμάτων μετά
την ημερομηνία λήξης τους.

Ταυτοποίηση Αντισωμάτων με Γνωστά Ερυθρά
Αιμοσφαίρια
Η ταυτοποίηση των αντι-ερυθροκυτταρικών αντι-
σωμάτων που ανιχνεύονται προμεταγγισιακά πε-
ριλαμβάνει τον έλεγχο του ορού/πλάσματος
έναντι ερυθρών αιμοσφαιρίων (τυπικά 8-14) γνω-
στής αντιγονικής σύνθεσης (φαινοτυπημένων).
Συνήθως, τα δείγματα των ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων προμηθεύονται από το εμπόριο, αλλά τα
ιδρύματα μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά
τους φαινοτυπημένα ερυθρά αιμοσφαίρια ανί-
χνευσης. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις, τα κύτ-
ταρα αυτά είναι ομάδας Ο, επιτρέποντας έτσι
τον έλεγχο ορού/πλάσματος οποιασδήποτε ομά-
δας κατά ΑΒΟ.

Κάθε δείγμα γνωστών ερυθρών αιμοσφαιρίων
προέρχεται από διαφορετικό δότη. Τα ερυθρά
αιμοσφαίρια επιλέγονται έτσι ώστε να προκύψει
ένα διακριτό μοτίβο θετικών και αρνητικών αντι-
δράσεων, όταν ληφθούν υπόψη οι αντιδράσεις
όλων των φαινοτυπημένων ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων ανίχνευσης. Για να είναι λειτουργικά τα
ερυθρά αιμοσφαίρια πρέπει να επιτρέπουν την
αξιόπιστη ταυτοποίηση όλων των κλινικά σημαν-
τικών αλλοαντισωμάτων που απαντώνται πιο συ-
χνά, όπως τα αντι-D, -E, -K και -Fya. Οι φαινότυ-
ποι των ερυθρών αιμοσφαιρίων ανίχνευσης κατα-
νέμονται έτσι ώστε να αναγνωρίζεται με σαφή-
νεια η μοναδική ειδικότητα του αλλοαντισώμα-
τος και οι περισσότερες από τις υπόλοιπες να
αποκλείονται. Ιδανικά, τα πρότυπα αντιδραστικό-
τητας για τα περισσότερα απλά αλλοαντισώματα
δεν πρέπει να επικαλύπτονται απόλυτα με κανέ-
να άλλο (π.χ. όλα τα K+ ερυθρά αιμοσφαίρια
δεν πρέπει να είναι τα μοναδικά που είναι επίσης

και Ε+). Επίσης, για να είναι εφικτή η ανίχνευση
κοινών αντισωμάτων τα οποία συχνά είναι δοσοε-
ξαρτώμενα, συμπεριλαμβάνονται και ερυθρά αι-
μοσφαίρια με διπλής δόσης έκφραση του αντιγό-
νου. Τα κύτταρα ανίχνευσης του εμπορίου συνο-
δεύονται από ένα φύλλο στο οποίο παρουσιάζε-
ται λεπτομερώς ο φαινότυπος των ερυθρών αι-
μοσφαιρίων. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται
το σωστό φύλλο των κυττάρων κατά την ερμη-
νεία των αποτελεσμάτων επειδή ο συνδυασμός
δειγμάτων είναι διαφορετικός για κάθε παρτίδα
κυττάρων. Ερυθρά αιμοσφαίρια τα οποία προ-
ορίζονται για ελέγχους σε σωληνάρια αραιώνον-
ται σε εναιώρημα 2% έως 5% σε κατάλληλο συν-
τηρητικό διάλυμα, έτσι ώστε να μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν απευθείας από το φιαλίδιο. Οι
πλύσεις των κυττάρων πριν από τη χρήση είναι
συνήθως περιττές, εκτός εάν υπάρχει υπόνοια
ότι το συντηρητικό διάλυμα μπορεί να επηρεάσει
τη διαδικασία ταυτοποίησης των αντισωμάτων.

Τα φαινοτυπημένα ερυθρά αιμοσφαίρια ανί-
χνευσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μο-
ναδικό μέσο για την ταυτοποίηση αντισωμάτων,
εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους. Τα
περισσότερα εργαστήρια χρησιμοποιούν ερυθρά
αιμοσφαίρια εντός της ημερομηνίας λήξης για
την αρχική ταυτοποίηση αντισωμάτων και, εάν εί-
ναι απαραίτητο, χρησιμοποιούν ερυθρά αιμο-
σφαίρια τα οποία έχουν λήξει έτσι ώστε να απο-
κλείσουν ή να επιβεβαιώσουν ασυνήθιστα αποτε-
λέσματα. Κάθε εργαστήριο που χρησιμοποιεί
ερυθρά αιμοσφαίρια εμπορίου που έχουν λήξει,
καθιερώνει μια συγκεκριμένη πολιτική και ακο-
λουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες που σχετί-
ζονται με αυτή την πρακτική.7 (σελ. 22)

Δοκιμασίες Ελέγχου
Όλες οι τεχνικές ανίχνευσης και ταυτοποίησης
αντισωμάτων σήμερα βασίζονται στην αρχή της
αιμοσυγκόλλησης (συστήματα συγκόλλησης σε
σωληνάρια ή στήλες) ή στην προσκόλληση των
ερυθρών αιμοσφαιρίων (στερεή φάση). Σύμφωνα
με τα Πρότυπα για τις Tράπεζες Aίματος και τις
Yπηρεσίες Mετάγγισης της Αμερικάνικης Ένωσης
Τραπεζών Αίματος (ΑΑΒΒ) “οι μέθοδοι ελέγχου εί-
ναι εκείνες που αποδεικνύουν τα κλινικά σημαντι-
κά αντισώματα” και “περιλαμβάνουν επώαση
στους 37°C η οποία προηγείται της δοκιμασίας
αντισφαιρινικού ορού”8 (σελ. 36). Όλες οι δοκιμασίες
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πληρούν αυτα τα πρότυπα, αλλά κάθε μέθοδος
προσφέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα. Οι δοκι-
μασίες με σωληνάρια προσφέρουν ευελιξία στη
διαδικασία, σε διαφορετικές φάσεις, και την επι-
λογή χρήσης ποικίλων μέσων ενίσχυσης (με απο-
τέλεσμα να επιτυγχάνεται διαφορετικός βαθμός
ευαισθησίας). Επίσης, απαιτούν λιγότερο εξειδι-
κευμένο εξοπλισμό. Η συγκόλληση σε στήλες και
η τεχνολογία στερεής φάσης προσφέρουν στα-
θερά και πιθανώς λιγότερο υποκειμενικά αποτε-
λέσματα, τα βήματα της διαδικασίας είναι τυπο-
ποιημένα ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης
ημιαυτόματων ή αυτοματοποιημένων συστημά-
των. Παρέχουν έτσι ένα ευαίσθητο σύστημα ανί-
χνευσης για τα περισσότερα αντισώματα των
ομάδων αίματος. Η συγκόλληση σε στήλες, οι μέ-
θοδοι στερεής φάσης και οι πολύ ευαίσθητες δο-
κιμασίες σε σωληνάρια έχει επίσης αποδειχθεί
ότι ενισχύουν την αντιδραστικότητα του ορού η
οποία όμως ίσως να μην είναι κλινικά σημαντική
στην επιλογή των μονάδων μετάγγισης, συμπερι-
λαμβανομένης της αντιδραστικότητας των αυτο-
αντισωμάτων θερμού τύπου. Οι διαφορετικές μέ-
θοδοι προσφέρουν στα εργαστήρια τη δυνατότη-
τα επιλογής μιας μεθόδου ανίχνευσης και ταυτο-
ποίησης των πρωτογενών αντισωμάτων, η οποία,
ανάλογα την ευαισθησία, την εξειδίκευση, τη δυ-
νατότητα αυτοματισμού (αν επιθυμείται) και το
κόστος της, είναι αντίστοιχα κατάλληλη για τον
πληθυσμό των ατόμων που εξυπηρετείται, το μέ-
γεθος του εργαστηρίου και την εμπειρία/εξειδί-
κευση του προσωπικού του εργαστηρίου.

Δημοσιευμένες μελέτες έχουν συγκρίνει τις
διάφορες μεθόδους ανίχνευσης αλλοαντισωμά-
των ερυθρών αιμοσφαιρίων καθώς και τις πιθα-
νές επιδράσεις της χρήσης ερυθροκυτταρικών
μεμβρανών αντί ακέραιων ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων.9-13 Τα εργαστήρια θα πρέπει να γνωρί-
ζουν καλά τα μοναδικά χαρακτηριστικά αντίδρα-
σης της μεθόδου επιλογής τους. Συχνά επιλέ-
γουν να έχουν μια ή περισσότερες επιπρόσθετες
μεθόδους στη διάθεσή τους και αναπτύσσουν
αλγόριθμους που περιλαμβάνουν αυτές τις δια-
φορετικές μεθόδους, ώστε να είναι πιο εύκολη η
ερμηνεία αποτελεσμάτων που δεν είναι πάντα
εμφανής με την κύρια μέθοδο. 

Μέσα Ενίσχυσης
Παρότι η δοκιμασία ελέγχου αποτελείται απο-

κλειστικά από ορό ή πλάσμα και ερυθρά αιμο-
σφαίρια (είτε εμπορίου όπως αυτά παρέχονται
από τον κατασκευαστή, είτε εναιώρημα ερυθρών
αιμοσφαιρίων σε φυσιολογικό ορό), όπως στη
Μέθοδο 3-2, συχνά χρησιμοποιείται κάποιο είδος
ενισχυτικού μέσου, όταν για τη μείωση του χρό-
νου επώασης και την αύξηση της ευαισθησίας
επιλέγεται η μέθοδος με σωληνάρια. Στο εμπό-
ριο είναι διαθέσιμα πολλά διαφορετικά μέσα ενί-
σχυσης, συμπεριλαμβανομένων των διαλυμάτων
φυσιολογικού ορού χαμηλής ιοντικής ισχύος
(LISS), πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG) και 22%
αλβουμίνης ορού βοός. Για περισσότερο πολύ-
πλοκες μελέτες χρησιμοποιούνται επιπρόσθετες
τεχνικές ενίσχυσης. Ορισμένες από αυτές ανα-
λύονται λεπτομερέστερα παρακάτω στο κεφά-
λαιο αυτό. Λεπτομέρειες σχετικά με τον μηχανι-
σμό δράσης του διαλύματος 22% αλβουμίνης
βοος, LISS και PEG αναφέρονται στις αντίστοι-
χες μεθόδους όπου περιγράφεται η χρήση τους
(Μέθοδοι 3-3, 3-4 και 3-5). Κάποιες φορές και οι
μέθοδοι χωρίς σωληνάρια προϋποθέτουν τη χρή-
ση μέσων ενίσχυσης, για τους ίδιους λόγους που
χρησιμοποιούνται και στις μεθόδους με τα σωλη-
νάρια.

Αντιδραστήρια Αντισφαιρινών
Οι περισσότερες μελέτες ανίχνευσης και ταυ-
τοποίησης αντισωμάτων περιλαμβάνουν και μια
φάση έμμεσης δοκιμασίας αντισφαιρινικού
ορού (έμμεση Coombs, IAT). Σε αυτή τη διαδι-
κασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε αντι-
σώματα ειδικά έναντι ανθρώπινων ανοσοσφαι-
ρινών G είτε πολυδύναμοι αντιοροί έναντι ανο-
σοσφαιρινών G και συστατικών του συμπληρώ-
ματος. Ένα αντιδραστήριο πολυδύναμου αντιο-
ρού μπορεί να ανιχνεύσει -πιο εύκολα- αντισώ-
ματα έναντι του συμπληρώματος, επειδή ένα
μόνο μόριο IgG συνδέεται με πολλά μόρια του
συμπληρώματος. Επομένως, η παρουσία ενός
αντισώματος που βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
γίνεται εύκολα ορατή με την ενεργοποίηση του
συμπληρώματος. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποι-
είται ορός και όχι πλάσμα καθώς το αντιπηκτι-
κό που χρησιμοποιείται για τη λήψη πλάσματος
προσδένει τα μόρια ασβεστίου με αποτέλεσμα
να καθιστά αδύνατη την ενεργοποίηση του
συμπληρώματος. Η πρόσδεση του συμπληρώ-
ματος είναι ευνοϊκή σε κάποιες σπάνιες περι-
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πτώσεις, όπως η ανίχνευση ορισμένων αντισω-
μάτων του συστήματος JK. Όμως, δεδομένης
της ευαισθησίας των σύγχρονων μεθόδων, στη
ρουτίνα προτιμώνται αντιδραστήρια που περιέ-
χουν αντισώματα ειδικά έναντι των ανθρώπινων
ανοσοσφαιρινών G. Αυτό οδηγεί σε αποφυγή
ανεπιθύμητης αντίδρασης που πιθανά να προ-
κύψει από την in-vitro πρόσδεση του συμπλη-
ρώματος λόγω της παρουσίας ψυχρού τύπου
αντισωμάτων.14

Τα αντιδραστήρια ανοσοσφαιρινών προέρ-
χονται είτε από μονοκλωνικά είτε από πολυκλω-
νικά αντιδραστήρια. Τα πολυκλωνικά αντιδρα-
στήρια, από τη φύση τους, περιέχουν αντισώμα-
τα από διαφορετικούς κλώνους Β-λεμφοκυττά-
ρων και επομένως αντιδρούν με πολλούς διαφο-
ρετικούς επιτόπους του αντιγόνου-στόχου. Τα
μονοκλωνικά αντισώματα αντίθετα αντιδρούν μό-
νο με έναν συγκεκριμένο επίτοπο του αντιγόνου.
Τα αντιδραστήρια τα οποία παράγονται από δια-
φορετικούς κλώνους κυττάρων ίσως να έχουν μι-
κρές αποκλίσεις στην αντιδραστικότητά τους,
καθώς προέρχονται κάποιες φορές από ανάμει-
ξη μονοκλωνικών αντιδραστηρίων ώστε να καλυ-
φθεί μια ευρύτερη περιοχή ειδικοτήτων των επι-
τόπων. Τα αντιδραστήρια έναντι συστατικών του
συμπληρώματος που έχουν αδειοδοτηθεί στις
Ηνωμένες Πολιτείες είναι μονοκλωνικά. Τα αντι-
IgG είναι είτε πολυκλωνικά είτε μονοκλωνικά. Τα
αδειοδοτημένα μονοκλωνικά αντι-IgG δεν ανι-
χνεύουν αντισώματα της υποτάξης IgG4. Αυτό
έχει μικρή κλινική σημασία, γιατί τα αντι-ερυθρο-
κυτταρικά αντισώματα της υποτάξης IgG4 είναι
πολύ σπάνια και δε σχετίζονται με μεγάλη κατα-
στροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, καθώς τα
μονοκύτταρα δεν έχουν υποδοχείς για την Fc πε-
ριοχή των μορίων IgG4. Μια πρόσφατη μελέτη
περιέγραψε την έλλειψη αντιδραστικότητας αυ-
τών των μονοκλωνικών IgG και με πολλούς IgG3
ισοαλλότυπους (γενετικές παραλλαγές εντός
μιας υποτάξης IgG).15 Αυτά τα πρότυπα αντι-
δραστικότητας πιθανά να οδηγήσουν στην απώ-
λεια ενός κλινικά σημαντικού αντιερυθροκυτταρι-
κού IgG3, εάν είναι κατά κύριο λόγο ενός ισοαλ-
λότυπου ο οποίος δεν ανιχνεύεται από το αντι-
δραστήριο. Οι διαφορές αυτές της αντιδραστι-
κότητας των αντι-IgG, πιθανά να αποτελούν την
αιτία της διακύμανσης που υπάρχει στους ελέγ-
χους αντιδραστικότητας των αντισωμάτων μετα-

ξύ των εργαστηρίων, κατά τον έλεγχο του ίδιου
δείγματος.

ΒΑΣΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ 

Ιστορικό του ασθενή

Πριν ξεκινήσει ο έλεγχος ταυτοποίησης των αντι-
σωμάτων, λαμβάνονται εάν είναι εφικτό πληρο-
φορίες για το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Πολ-
λά στοιχεία του ιστορικού μπορεί να επηρεάσουν
την επιλογή της μεθόδου ανίχνευσης των αντι-
σωμάτων καθώς και την ερμηνεία των αποτελε-
σμάτων.

Προγούμενη Έκθεση σε Ερυθρά Αιμοσφαίρια
Η έκθεση σε ξένα ερυθρά αιμοσφαίρια μέσω με-
τάγγισης αίματος ή εγκυμοσύνης είναι η συνηθέ-
στερη αιτία ανοσοποίησης έναντι ερυθρών αιμο-
σφαιρίων. Είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο άτομα τα
οποία δεν έχουν μεταγγιστεί ποτέ ή δεν είχαν
προηγούμενη κύηση να παράγουν κλινικά σημαν-
τικά αλλοαντισώματα, παρότι μπορεί να υπάρ-
χουν φυσιολογικά φυσικά αυτοαντισώματα. Οι
γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν αλλοαντισώ-
ματα σε σχέση με τους άνδρες λόγω έκθεσής
τους σε ξένα (δηλαδή εμβρυϊκά) ερυθρά αιμο-
σφαίρια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα
βρέφη κάτω των 6 μηνών συνήθως δεν παρά-
γουν αλλοαντισώματα, αλλά τα νεογνά μπορεί
να έχουν λάβει παθητικά κάποιο αντίσωμα μητρι-
κής προέλευσης.

Εάν ο ασθενής έχει μεταγγιστεί, είναι σημαν-
τικό να γνωστοποιείται πότε έγινε η πιο πρόσφα-
τη μετάγγιση. Εάν έχει γίνει μετάγγιση κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών, η πρωτογενής
ανοσοποίηση σε αντιγόνα των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων μπορεί να αποτελεί κίνδυνο και η πα-
ρουσία κυκλοφορούντων ερυθρών αιμοσφαιρίων
του δότη πιθανά να επηρεάσει τη δοκιμασία ταυ-
τοποίησης. Τα ανάμεικτα αποτελέσματα που
προκαλούνται από την παρουσία των ερυθρών
αιμοσφαιρίων του δότη κατά την τυποποίηση
των αντιγόνων παρεμβαίνουν στην ερμηνεία των
αποτελεσμάτων, ώστε είναι αδύνατος ο χαρα-
κτηρισμός ενός αυτόλογου φαινοτύπου. Επίσης,
δεν εφαρμόζονται δοκιμασίες αυτόλογης προσ-
ρόφησης επειδή τα αλλοαντισώματα μπορεί να
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προσροφηθούν στα μεταγγιζόμενα ερυθρά αιμο-
σφαίρια του δότη και να δώσουν ψευδή αποτελέ-
σματα.

Διάγνωση και Ασθένεια
Κάποιες ασθένειες έχουν συσχετιστεί με την πα-
ρουσία αντισωμάτων έναντι των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων. Ανάλογα με τις μεθόδους που χρησι-
μοποιούνται, αυτά τα αντισώματα μπορεί να είναι
ανιχνεύσιμα με δοκιμασίες ανίχνευσης και ταυτο-
ποίησης. Η νόσος εκ ψυχροσυγκολλητινών, το
φαινόμενο Raynaud και οι λοιμώξεις από το My-
coplasma pneumonia έχουν συχνά συσχετισθεί
με την παρουσία αντι-Ι. Αντίστοιχα, η λοιμώδης
μονοπυρήνωση κάποιες φορές συνδέεται με την
παρουσία αντι-i. Ασθενείς με παροξυσμική
κρυοαιμοσφαιρινουρία, η οποία σχετίζεται με την
παρουσία σύφιλης σε ενήλικες και με ιικές μο-
λύνσεις σε παιδιά, ίσως να παρουσιάσουν αυτο-
αντισώματα αντι-Ρ στη δοκιμασία Donath-Land-
steiner. Η παρουσία θερμού τύπου αυτοαντισω-
μάτων συχνά συνοδεύει παθήσεις όπως η αυτοά-
νοση αιμολυτική αναιμία, ο συστηματικός ερυθη-
ματώδης λύκος, το πολλαπλό μυέλωμα, η χρόνια
λεμφοκυτταρική λευχαιμία ή το λέμφωμα. Ασθε-
νείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ορ-
γάνων ή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων μπορεί
να έχουν αντισώματα που έχουν προέλθει παθη-
τικά από λεμφοκύτταρα του δότη που υπήρχαν
στο μόσχευμα.

Φάρμακα και Βιολογικές Θεραπείες 
Ορισμένα φάρμακα είναι γνωστό ότι προκαλούν
προβλήματα στη διαδικασία ταυτοποίησης των
αντισωμάτων. (Βλ. Κεφάλαιο 14 τη συζήτηση
σχετικά με τους μηχανισμούς που σχετίζονται με
τα φάρμακα και προκαλούν προβλήματα στις
ορολογικές δοκιμασίες). Η χορήγηση ενδοφλέ-
βιων ανοσοσφαιρινών (intravenous immune glo-
bulin, IVIG) και ανοσοσφαιρινών έναντι των αντι-
γόνων Rh (RhIG) μπορεί να επηρεάσει τις δοκι-
μασίες ανίχνευσης αντισωμάτων. Ορισμένες
παρτίδες IVIG έχει αναφερθεί ότι περιέχουν μη
αναμενόμενα αντισώματα, συμπεριλαμβανομέ-
νων των αντι-Α και αντι-Β. Αντίστοιχα, η ενδοφλέ-
βια χορήγηση RhIG, η οποία μερικές φορές χρη-
σιμοποιείται για τη θεραπεία της αυτοάνοσης
θρομβοκυτταροπενίας, εξηγεί την παρουσία των
αντι-D σε έναν Rh θετικό ασθενή.

Μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία χρησιμο-
ποιούνται ως ανοσοθεραπευτικοί παράγοντες
επίσης επηρεάζουν τα αποτελέσματα των ορο-
λογικών εξετάσεων. Η θεραπεία με αντι-CD38
για το πολλαπλό μυέλωμα και άλλες κακοήθειες
των Β-λεμφοκυττάρων [daratumumab (Darzalex,
Janssen Biotech Horsham, ΡΑ)] μπορεί να προ-
καλέσει θετικές αντιδράσεις σε ορολογικές δοκι-
μασίες που περιλαμβάνουν τη χρήση αντισφαιρι-
νών, καθώς η έγχυση των IgG προκαλεί τη δέ-
σμευση των αντι-CD38 στα αντιγόνα CD38, που
υπάρχουν σε μικρό ποσοστό σε όλα τα φυσιολο-
γικά ερυθρά αιμοσφαίρια.16,17 Το αντι-CD38 μπο-
ρεί επίσης, παρότι λιγότερο συχνά, να είναι η αι-
τία ενός ασθενώς θετικού αποτελέσματος στην
άμεση Coombs. Η ανάπτυξη κι άλλων καινοτό-
μων ανοσοθεραπειών στο μέλλον ίσως προκαλέ-
σει παρόμοιες παρεμβολές στις δοκιμασίες ορού
ανάλογα με το αντιγόνο-στόχο. Η γνωστοποίηση
από την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης ότι ο
ασθενής έχει υποβληθεί σε μονοκλωνική ανοσο-
θεραπεία μπορεί να κάνει πιο αποδοτικές τις
προμεταγγισιακές δοκιμασίες.

Στοιχεία για τη Βασική Ταυτοποίηση 
Αντισώματος

Αυτόλογος Μάρτυρας και Άμεση Coombs
Ο αυτόλογος μάρτυρας (autocontrol, AC), στον
οποίο ο ορός ή το πλάσμα και τα ερυθρά αιμο-
σφαίρια του ίδιου δείγματος ελέγχονται κάτω
από τις ιδιες συνθήκες που ελέγχονται και τα
ερυθρά αιμοσφαίρια του εμπορίου, αποτελεί ση-
μαντικό μέρος της διαδικασίας ταυτοποίησης
των αντισωμάτων και είναι απαραίτητο να διεξά-
γεται όταν το επιτρέπει η δοκιμασία ελέγχου. Ο
αυτόλογος έλεγχος δεν είναι ίδιος ούτε ισοδύνα-
μος με την άμεση Coombs (Μέθοδος 3-14). Η
επώαση και η παρουσία μέσων ενίσχυσης μπορεί
να προκαλέσει αντίδραση στον αυτόλογο έλεγ-
χο, γεγονός που αποτελεί μόνο in-vitro φαινόμε-
νο. Αν ο αυτόλογος έλεγχος είναι θετικός μετά
τη φάση αντισφαιρίνης, ακολουθεί άμεση Co-
ombs. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό θα πρέ-
πει να ληφθεί υπόψη η παρουσία αντισωμάτων
έναντι κάποιου συστατικού του μέσου ενίσχυσης
ή αυτοαντισωμάτων τα οποία αντιδρούν μόνο
υπό την παρουσία του μέσου ενίσχυσης. Τα θερ-
μού και ψυχρού τύπου αυτοαντισώματα, όπως
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τα αντι-Ι, -IH ή -P πιθανά να αντιδράσουν στην
έμμεση Coombs όταν χρησιμοποιείται κάποιο
συγκεκριμένο μέσο ενίσχυσης. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση η δοκιμασία επαναλαμβάνεται με τη
χρήση κάποιου άλλου μέσου ενίσχυσης. Αν η
άμεση Coombs βγεί θετική, το αποτέλεσμα ερ-
μηνεύεται δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο ιστο-
ρικό μετάγγισης. Τα αυτοαντισώματα ή τα φάρ-
μακα μπορούν να εξηγήσουν ένα θετικό αποτέ-
λεσμα στην άμεση δοκιμασία, όμως εάν ο ασθε-
νής έχει κάποιο αλλοαντίσωμα και είχε μεταγγι-
σθεί πρόσφατα με αίμα στο οποιο εκφραζόταν
το αντίστοιχο αντιγόνο, η θετική άμεση Coombs
πιθανά να οφείλεται στην πρόσδεση του αλλοαν-
τισώματος στα ερυθρά αιμοσφαίρια του δότη. Η
κατάσταση αυτή σχετίζεται με μια κλινικά σημαν-
τική καθυστερημένη αντίδραση στην μετάγγιση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ερ-
μηνεία ενός θετικού αποτελέσματος στην άμεση
Coombs βρίσκονται στο Κεφάλαιο 14.

Αρχική Ταυτοποίηση με Χρήση Φαινοτυπημένων
Ερυθρών Αιμοσφαιρίων
Για την αρχική ταυτοποίηση των αντισωμάτων,
συνήθως χρησιμοποιείται ένα πλήρες σύστημα
φαινοτυπημένων ερυθρών αιμοσφαιρίων ανί-
χνευσης (panel) με τις ίδιες μεθόδους και φάσεις
όπως στη δοκιμασία ανίχνευσης αντισώματος ή
διασταύρωσης. Οι μέθοδοι σε στήλες πηκτής και
στερεάς φάσης περιλαμβάνουν συγκεκριμένο
τρόπο ανάγνωσης της φάσης έμμεσης Coombs.
Αντίθετα, τα πρωτόκολλα των δοκιμασιών σε σω-
ληνάρια έχουν μεγαλύτερη ευελιξία καθώς η
ανάγνωση του αποτελέσματος ελέγχεται σε δια-
φορετικές φάσεις (π.χ. με ταχεία φυγοκέντρηση,
σε θερμοκρασία δωματίου, στους 37°C και μετα
από έμμεση Coombs), αλλά μπορεί να γίνει και
μια απλή ανάγνωση του αποτελέσματος της έμ-
μεσης Coombs καθώς με αυτήν ανιχνεύεται η
συντριπτική πλειονότητα των κλινικά σημαντικών
αλλοαντισωμάτων.

Κάποιες φορές επιλέγεται η χρήση σωληνα-
ρίων για την πραγματοποίηση των αντιδράσεων
καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να ελεγχθεί αμέ-
σως μετά από μια γρήγορη φυγοκέντρηση, μετά
από επώαση σε θερμοκρασία δωματίου και πριν
τη προσθήκη μέσου ενίσχυσης ή και με τους δύο
τρόπους κατά την αρχική φάση ταυτοποίησης. Η
προσέγγιση αυτή βοηθά στην ανίχνευση συγκε-

κριμένων αντισωμάτων (π.χ. αντι-M, -N, -P1, -I, -
Lea ή -Leb) αλλά και στην ερμηνεία των αντιδρά-
σεων που παρατηρούνται σε άλλες φάσεις της
δοκιμασίας. Τα βήματα αυτά συχνά παραλείπον-
ται στην αρχική φάση ανίχνευσης αντισωμάτων
επειδή τα περισσότερα αντισώματα που αντι-
δρούν μόνο σε χαμηλές θερμοκρασίες έχουν
ελάχιστη ή καμία κλινική σημασία.

Τα αποτελέσματα της άμεσης συγκόλλησης
που λαμβάνονται μετά από επώαση στους 37°C
σε σωληνάρια επηρεάζονται από τα ενισχυτικά
μέσα που χρησιμοποιούνται. Δοκιμασίες που
χρησιμοποιούν το ενισχυτικό PEG δεν μπορούν
να φυγοκεντρηθούν και να ερμηνευθούν επειδή
το αντιδραστήριο προκαλεί μη ειδική συγκόλλη-
ση όλων των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι δοκιμα-
σίες (χωρίς ενίσχυση) με LISS, λευκωματίνη και
φυσιολογικό ορό δεν έχουν αυτόν τον περιορι-
σμό. Κάποια αντισώματα (π.χ. αντι-D, -E ή -Κ) συ-
χνά προκαλούν άμεση συγκόλληση των ερυθρών
αιμοσφαιρίων ύστερα από επώαση στους 37°C.
Άλλα αντισώματα (π.χ. αντι-Lea ή -Jka) ανιχνεύον-
ται μερικές φορές κατά τον έλεγχο του ορού μέ-
σω της λύσης των θετικών ως προς το αντιγόνο
ερυθρών αιμοσφαιρίων, κατά τη διάρκεια της
επώασης στους 37°C. Η παράλειψη της φυγο-
κέντρησης και η ανάγνωση του αποτελέσματος
ύστερα από επώαση στους 37°C μπορεί να μει-
ώσει τις ανεπιθύμητες θετικές αντιδράσεις που
προκαλούνται από κλινικά μη σημαντικά αυτο-
και αλλο- αντισώματα. Όμως, σε κάποιες περι-
πτώσεις, κάποια δυνητικά κλινικά σημαντικά αντι-
σώματα ανιχνεύονται μόνο μετά από επώαση
στους 37°C. Σε 87.480 δείγματα, έχουν ταυτο-
ποιηθεί 103 παραδείγματα τέτοιων αντισωμάτων
(63 αντι-E, 27 αντι-K, 5 αντι-Jka, 4 αντι-D, 3 αντι-
cE και 1 αντι-C).18 Εάν για τη μελέτη κάποιου
συγκεκριμένου αντισώματος είναι επιθυμητή η
ανάγνωση του αποτελέσματος στους 37°C, μια
εναλλακτική στρατηγική είναι η δημιουργία δι-
πλών ελέγχων. Η μια δοκιμασία εξετάζεται μετά
την επώαση στους 37°C και η άλλη δοκιμασία
μόνο στη φάση της έμμεσης Coombs.

Σύντομη Ταυτοποίηση με Χρήση Φαινοτυπημέ-
νων Ερυθρών Αιμοσφαιρίων
Εάν ένας ασθενής έχει αντισώματα που έχουν
ταυτοποιηθεί προηγουμένως, τα γνωστά αντισώ-
ματα λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των
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φαινοτυπημένων ερυθρών αιμοσφαιρίων ανί-
χνευσης. Για παράδειγμα, αν ο ασθενής είναι
γνωστό ότι έχει αντι-e, δεν πραγματοποιείται
έλεγχος του ορού του ασθενή με ένα πλήρες σύ-
στημα φαινοτυπημένων ερυθρών αιμοσφαιρίων
ανίχνευσης, στο οποίο 9 από τα 10 δείγματα εκ-
φράζουν το αντιγόνο e. Η καλύτερη προσέγγιση
για την ανίχνευση τυχόν πρόσφατα σχηματισμέ-
νων αντισωμάτων είναι η δοκιμασία με επιλεγμέ-
να ερυθρά αιμοσφαίρια αρνητικά στο αντιγόνο e.
Δεν είναι απαραίτητο να ελεγχθούν θετικά στο
αντιγόνο e ερυθρά αιμοσφαίρια για να επιβεβαι-
ωθεί η παρουσία των αντι-e, γιατί οι αρνητικές
στο αντιγόνο e μονάδες του δότη θα επιλεγούν
για μετάγγιση ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα
της αντίδρασης.

Εάν ο φαινότυπος των ερυθρων αιμοσφαι-
ρίων του ασθενή είναι γνωστός, επιλέγονται συγ-
κεκριμένα φαινοτυπημένα ερυθρά αιμοσφαίρια
ανίχνευσης για να ελεγχθούν μόνο τα αλλοαντι-
σώματα που πιθανά να δημιουργήσει ο ασθενής.
Για παράδειγμα, εάν ο φαινότυπος κατά Rh του
ασθενή είναι C-E+c+e-, δεν είναι απαραίτητο να
επιλεγούν ερυθρά αιμοσφαίρια για να αποκλει-
στεί η παρουσία των αντι-Ε και τα αντι-c. Μπορεί
επίσης να γίνει επιλογή κυττάρων ενός μόνο
δείγματος, καθώς δεν αναμενεται να δημιουργη-
θούν από τον ασθενή αλλοαντισώματα έναντι αυ-
τών των αντιγόνων. Εξαιρέσεις γίνονται σε ασθε-
νείς με μερικά ή ασθενή Rh αντιγόνα, τα οποία
συνήθως απαντώνται σε πληθυσμούς αφρικανι-
κής καταγωγής και σε ασθενείς των οποίων ο
φαινότυπος Rh βρίσκεται με ελέγχους στο DNA
και όχι στον ορό, οι οποίοι πιθανά να φέρουν ένα
σιωπηλό ή μεταλλαγμένο αλληλόμορφο. Αυτή η
προσέγγιση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον αριθ-
μό των δοκιμασιών που απαιτούνται.

Φαινότυπος Αυτόλογων Ερυθρών Αιμοσφαιρίων
Ο προσδιορισμός του φαινοτύπου των αυτόλο-
γων ερυθρών αιμοσφαιρίων ενός ατόμου μέσω
της χρήση του ορού ή μέσω γονοτύπησης απο-
τελεί ένα σημαντικό μέρος για τον προσδιορισμό
του αντισώματος, επειδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια
του ατόμου που παράγει τα αντισώματα αναμέ-
νεται να στερούνται τα αντιγόνα έναντι των οποί-
ων κάνουν αλλοαντισώματα. Αυτή η πληροφορία
μπορεί να καθοδηγήσει τη διαδικασία ταυτοποί-
ησης των αντισωμάτων.

Ο προσδιορισμός του φαινοτύπου αυτόλογων
ερυθρών αιμοσφαιρίων δεν είναι πάντα απλή
υπόθεση. Οι πρόσφατες μεταγγίσεις ή ανοσο-
σφαιρίνες που καλύπτουν την επιφάνεια των ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων του ασθενή καθιστούν δύ-
σκολη τη λήψη ενός έγκυρου φαινοτύπου. Ίσως
ληφθούν ψευδή αποτελέσματα, εκτός εάν χρησι-
μοποιούνται τεχνικές οι οποίες παρακάμπτουν
αυτά τα προβλήματα.19 Πολλές από αυτές τις ει-
δικές τεχνικές φαινοτύπισης, όπως ο διαχωρι-
σμός των αυτόλογων κυττάρων ή η αφαίρεση
των δεσμευμένων στα κύτταρα σφαιρινών, ανα-
φέρονται αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο με τίτλο
"Επιλογή άλλων μεθόδων". Η γονοτύπηση των
ερυθρών αιμοσφαιρίων συνήθως πραγματοποιεί-
ται ώστε να ληφθούν πληροφορίες για το φαινό-
τυπο. Αυτή η προσέγγιση αποφεύγει την παρεμ-
βολή από τα κυκλοφορούντα ερυθρά αιμοσφαί-
ρια του δότη ή από τα ερυθρά αιμοσφαίρια του
ασθενή που είναι επικαλυμμένα με Ig. Ο μορια-
κός έλεγχος βασίζεται στην απομόνωση του DNA
από τα λευκά αιμοσφαίρια. Εξαιτίας της σχεδόν
καθολικής απομάκρυνσης των λευκών αιμοσφαι-
ρίων, της μικρής διάρκειας ζωής τους in vivo και,
κυρίως, του σχεδιασμού της τεχνικής, η παρου-
σία μεταγγιζόμενων λευκών αιμοσφαιρίων από
τους δότες, εάν υπάρχουν, δεν αποτελεί περιορι-
στικό παράγοντα κατά τον προσδιορισμό του γο-
νότυπου των ερυθρών αιμοσφαιρίων του ασθενή.
Ωστόσο, υπάρχουν καποιες περιπτώσεις όπου ο
γονότυπος ενός ατόμου δεν μπορεί να προβλέ-
ψει τον φαινότυπο των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Μεταλλάξεις που αδρανοποιούν την έκφραση γο-
νιδίων ή σπάνια μεταλλαγμένα αλληλόμορφα
μπορεί να μην αναγνωρίζονται από την μέθοδο
που ακολουθείται. Επιπλέον, ο γονότυπος που
λαμβάνεται από DΝΑ το οποίο απομονώνεται από
λευκά αιμοσφαίρια και αιμοποιητικά βλαστοκύτ-
ταρα μπορεί να διαφέρει από εκείνον άλλων
ιστών σε άτομα με ιστορικό μεταμόσχευσης.20

Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα προσδιορισμού των αντισωμά-
των ερμηνεύονται ως θετικά ή αρνητικά ανάλογα
με την παρουσία ή απουσία αντίδρασης (δηλαδή
συγκόλληση, αιμόλυση σε δοκιμασίες ορού ή
εξάλειψη των ερυθροκυττάρων σε δοκιμές στε-
ρεής φάσης). Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων
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ταυτοποίησης αντισωμάτων είναι μια πολύ περί-
πλοκη διαδικασία καθώς συνδυάζει την τεχνική,
τη γνώση αλλά και τις διαισθητικές ικανότητες.
Τα φαινοτυπημένα ερυθρά αιμοσφαίρια ανίχνευ-
σης περιλαμβάνουν τόσο θετικά όσο και αρνητι-
κά αποτελέσματα, μερικές φορές σε διαφορετι-
κές φάσεις των δοκιμασιών, ενώ πρέπει να ερμη-
νεύεται κάθε θετικό αποτέλεσμα. Οι ακόλουθες
ενότητες περιγράφουν μια συστηματική διαδικα-
σία για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων κατά
τον προσδιορισμό των αντισωμάτων.

Γενική Αξιολόγηση των Θετικών και των 
Αρνητικών Αντιδράσεων
Τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές αντιδράσεις
είναι εξίσου σημαντικές κατά την αναγνώριση
των αντισωμάτων και αρχικά παρέχουν μια γενι-
κή ιδέα για την (τις) ειδικότητα (-ες) των αντισω-
μάτων που υπάρχουν στο δείγμα. (Βλ. μέθοδο 1-
9 για την ταξινόμηση της συγκόλλησης στις δοκι-
μασίες αιμοσυγκόλλησης). Η φάση και η ένταση
των θετικών αντιδράσεων συγκρίνονται με τα
πρότυπα αντιγόνων των φαινοτυπημένων ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων ανίχνευσης για να βοηθή-
σουν στον προσδιορισμό της ειδικότητας. Οι αρ-
νητικές αντιδράσεις ουσιαστικά επιβεβαιώνουν
την ειδικότητα που υποδηλώνουν οι θετικές αντι-
δράσεις. Ένα μόνο κοινό αλλοαντίσωμα συχνά
παράγει ένα σαφές πρότυπο με τη χρήση, θετι-
κών και αρνητικών στο αντιγόνο, φαινοτυπημέ-
νων ερυθρών αιμοσφαιρίων ανίχνευσης του εμ-
πορίου. Στον Πίνακα 13-2, εάν ένα δείγμα αντι-
δρά μόνο με τα ερυθρά αιμοσφαίρια ανίχνευσης
3 και 5, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει αντι-Ε στο
δείγμα. Και τα δύο αυτά ερυθρά αιμοσφαίρια εκ-
φράζουν το αντιγόνο, ενώ όλα τα κύτταρα που
δεν έχουν το αντιγόνο δεν αντιδρούν. Αυτή η γε-
νική προσέγγιση είναι μόνο το πρώτο μέρος της
διαδικασίας ερμηνείας του αποτελέσματος. Η
υπόλοιπη διαδικασία, όπως περιγράφεται παρα-
κάτω, ολοκληρώνεται ακόμα και όταν η ειδικότη-
τα του αντισώματος είναι εμφανής σε αυτό το
στάδιο. Ο αποκλεισμός των αντισωμάτων είναι
απαραίτητος ώστε να διασφαλιστεί η σωστή ταυ-
τοποίηση όλων των πιθανών αντισωμάτων.

Αποκλεισμός Αντισωμάτων και Αρχική 
Εκτίμηση της Ειδικότητας
Μια ευρέως χρησιμοποιούμενη πρώτη προσέγγι-

ση στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι ο
αποκλεισμός κάποιων ειδικοτήτων των αντισωμά-
των με βάση τη μη αντιδραστικότητα του δείγμα-
τος του ασθενή με ερυθρά αιμοσφαίρια που εκ-
φράζουν το αντιγόνο. Ένα τέτοιο σύστημα κά-
ποιες φορές αναφέρεται ως μέθοδος "διασταύ-
ρωσης", "αποκλεισμού" ή "εξαίρεσης". Μόλις κα-
ταγραφούν όλα τα αποτελέσματα, εξετάζεται
στο φύλλο εργασίας αντιγόνων η έκφραση των
αντιγόνων στο πρώτο ερυθρό αιμοσφαίριο που
δίνει αρνητική αντίδραση. Εάν υπάρχει ένα αντι-
γόνο στο ερυθρό αιμοσφαίριο και το δείγμα του
ασθενή δεν αντιδρά με αυτό, η παρουσία του αν-
τίστοιχου αντισώματος αποκλείεται προσωρινά.
Πολλές φορές διευκολύνει τη διαδικασία η δια-
γραφή, στην πράξη, αυτών των αντιγόνων από
τη λίστα στην κορυφή του φύλλου αντιγόνων.
Αφού έχουν αποκλειστεί όλα τα αντιγόνα για το
εν λόγω δείγμα ερυθρών αιμοσφαιρίων, η ίδια
διαδικασία πραγματοποιείται με τα άλλα ερυθρά
αιμοσφαίρια που δίνουν αρνητική αντίδραση με
αποτέλεσμα να αποκλείονται σταδιακά οι ειδικό-
τητες των αντισωμάτων. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις, αυτή η διαδικασία αφήνει μια ομάδα αν-
τισωμάτων τα οποία δεν έχουν αποκλειστεί.

Ο αποκλεισμός κλινικά σημαντικών αλλοαντι-
σωμάτων περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα αντί-
στοιχα των αντιγόνων: D, C, E, c, e, K, Fya, Fyb,
Jka, Jkb, S και s. Αντισώματα έναντι των Lea, Leb,
Μ, Ν, Ρ1 και άλλων αντιγόνων τα οποία είναι ειδι-
κά για ορισμένες ομάδες ασθενών ανιχνεύονται
επιπλέον. Τα εργαστήρια ακολουθούν συγκεκρι-
μένη πολιτική για τον αποκλεισμό των αντισωμά-
των. Σύμφωνα με αυτή την πολιτική καταγράφον-
ται πάντα τα αλλοαντισώματα που αποκλείονται.
Επίσης, ανάλογα την επιλεγμένη μέθοδο δοκιμα-
σίας και τους διαθέσιμους πόρους, κατά τον
αποκλεισμό λαμβάνεται υπόψη η χρήση ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων που έχουν μονή ή διπλή δό-
ση του αντιγόνου. Στην ιδανική περίπτωση, ο
αποκλεισμός αντισωμάτων πραγματοποιείται σε
ένα δείγμα ερυθρών αιμοσφαιρίων που δεν αντι-
δρά και που εκφράζει το αντιγόνο σε διπλή δό-
ση. Καθώς η διερεύνηση των αντισωμάτων καθί-
στανται πιο περίπλοκη, ο αποκλεισμός διπλής-
δόσης μπορεί να γίνει πιο δύσκολος. Η πολιτική
του κάθε εργαστηρίου περιλαμβάνει επίσης τυ-
χόν εξαιρέσεις από τα κριτήρια αποκλεισμού.

Η εθνικότητα του δότη από τον οποίο προέρ-
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χονται τα φαινοτυπημένα ερυθρά αιμοσφαίρια
ανίχνευσης είναι πιθανό να επηρεάσει τον απο-
κλεισμό των αντισωμάτων. Τα ερυθρά αιμοσφαί-
ρια ενδέχεται να φαίνεται ότι έχουν διπλή δόση,
με βάση τον φαινότυπο. Ωστόσο, για τα συστή-
ματα ομάδων αίματος που έχουν ένα πολύ κοινό
σιωπηλό αλληλόμορφο, τα κύτταρα ανίχνευσης
μπορεί να φέρουν μόνο μία δόση του αντιγόνου.
Το πιο συνηθισμένο είναι ο φαινοτύπος Fy (a+b-
) στα ερυθρά αιμοσφαίρια δότη αφρικανικής κα-
ταγωγής. Εξαιτίας της υψηλής συχνότητας του
αλληλόμορφου FY*02N.01 με σιωπηλό το Fyb σε
αυτόν τον πληθυσμό, αυτά τα κύτταρα Fy(a+b-)
συχνά έχουν μόνο μία δόση του αντιγόνου Fya.
Εάν το δείγμα Fy(a+b-) είναι επίσης D+C-E-,V
+, ή Js(a+), ο δότης είναι πιθανό να έχει αφρι-
κανική καταγωγή. Ο αποκλεισμός του αντι-Fya
σε μια τέτοια δοκιμασία αποτελεί πιθανότατα
αποκλεισμό μονής δόσης.

Στη συνέχεια αξιολογούνται τα ερυθρά αιμο-
σφαίρια τα οποία έχουν δώσει θετική αντίδραση.
Αν υπάρχει πρότυπο αντιγόνων που ταιριάζει
ακριβώς με τα αποτελέσματα αντίδρασης της
δοκιμασίας, αυτό πιθανότατα προσδιορίζει την
ειδικότητα του αντισώματος. Όμως, μπορεί να
χρειαστούν επιπρόσθετες δοκιμές για να εξαλει-
φθούν οι ειδικότητες που δεν αποκλείστηκαν και
για να επιβεβαιωθεί η υποψιαζόμενη ειδικότητα.
Αυτή η διαδικασία επιλογής ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων για τη διαδικασία αποκλεισμού και επιβεβαί-
ωσης περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. Όταν
δεν χρειάζονται πρόσθετες δοκιμές μετά την αρ-
χική ταυτοποίηση επειδή υπάρχει υποψία για μια
ειδικότητα και έχουν εξαιρεθεί όλες οι άλλες, τό-
τε εκτιμάται άμεσα η πιθανότητα ακριβούς ταυ-
τοποίησης. (Βλ. παρακάτω).

Επιλογή Ερυθρών Αιμοσφαιρίων για Αποκλεισμό
και Επιβεβαίωση των Αντισωμάτων
Για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία
αντισωμάτων, χρησιμοποιούνται ερυθρά αιμο-
σφαίρια τα οποία επιλέγονται για τα συγκεκριμέ-
να αντιγόνα που υπάρχουν ή απουσιάζουν από
αυτά. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο φαινοτυ-
πημένων ερυθρών αιμοσφαιρίων ανίχνευσης ται-
ριάζει απόλυτα με το αντι-Jka, αλλά δεν έχουν
αποκλειστεί τα αντι-K και αντι-S, ο ορός ελέγχε-
ται με επιλεγμένα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ιδανικά,
θα πρέπει να επιλεγούν ερυθρά αιμοσφαίρια με

τους ακόλουθους φαινοτύπους: Jk(a-), K+, S-,
Jk(a-), Κ-, S+ και Jk(a+), Κ-, S-. Το πρότυπο αν-
τίδρασης με αυτά τα ερυθρά αιμοσφαίρια θα
πρέπει να επιβεβαιώσει την παρουσία των αντι-
Jka και να συμπεριλάβει ή να αποκλείσει τα αντι-
K και αντι-S. Όποτε είναι εφικτό, τα επιλεγμένα
ερυθρά αιμοσφαίρια πρέπει να έχουν ισχυρή έκ-
φραση του αντιγόνου που εξετάζεται (δηλαδή,
από ομόζυγους δότες ή ερυθρά αιμοσφαίρια με
έκφραση διπλής δόσης). Αυτά τα ερυθρά αιμο-
σφαίρια βοηθούν στην εξασφάλιση ότι η έλλειψη
αντίδρασης του ορού με το επιλεγμένο δείγμα
ερυθρών αιμοσφαιρίων υποδεικνύει την απουσία
του αντισώματος και όχι ότι το αντίσωμα ήταν
πολύ ασθενές για να αντιδράσει με ένα επιλεγμέ-
νο ερυθρό αιμοσφαίριο που είχε ασθενή έκφρα-
ση του αντιγόνου. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται
υπόψη το γεγονός ότι η επιβεβαίωση της έκφρα-
σης ενός αντιγόνου διπλής δόσης μπορεί να επι-
τευχθεί μόνο με την επίδειξη ομοζυγωτίας του
αντίστοιχου αλληλόμορφου μέσω γονοτύπου.
Όπως εξηγείται και παραπάνω, η εθνικότητα
επηρεάζει την φαινομενική ζυγωτία του αλληλό-
μορφου FY*A. Ο έλεγχος σε αυτό το στάδιο της
δοκιμασίας μπορεί επίσης να αποκαλύψει σφάλ-
ματα στην τεκμαιρόμενη ταυτοποίηση, όταν δεν
λαμβάνονται τα αναμενόμενα θετικά και αρνητι-
κά αποτελέσματα στις επιβεβαιωτικές δοκιμές.

Πιθανότητα Ακρίβειας στην Ταυτοποίηση
Η ακριβής ταυτοποίηση της ειδικότητας του αν-
τισώματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον
τίτλο του (δηλ. την ποσότητα του κυκλοφορούν-
τος αντισώματος) για την παροχή αξιόπιστων θε-
τικών αντιδράσεων. Επιπλέον, η αντοχή του αντι-
γόνου στα κύτταρα ανίχνευσης πρέπει να είναι
μεγάλη ώστε να παρέχει ένα σταθερό αντιγόνο-
στόχο. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς
πότε πληρούνται και τα δύο αυτά κριτήρια. Τα
πρωτόκολλα ελέγχου έχουν σχεδιαστεί έτσι
ώστε να ενισχύεται η κλινικά σημαντική αντιδρα-
στικότητα και οι ορθές εργαστηριακές πρακτικές
έχουν ως σκοπό την καλύτερη δυνατή διατήρη-
ση της ακεραιότητας των αντιγόνων. Υποθέτον-
τας ότι οι δύο αυτές μεταβλητές ελέγχονται σε
πολύ σημαντικό βαθμό, είναι απαραίτητο να δια-
σφαλιστεί ότι το παρατηρούμενο πρότυπο αντι-
δράσεων δεν είναι απλά αποτέλεσμα της τύχης.
Κατά την τελική ταυτοποίηση των αντισωμάτων
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το δείγμα ελέγχχεται απαραιτήτως έναντι ενός
επαρκούς αριθμού δειγμάτων φαινοτυπημένων
ερυθρών αιμοσφαιρίων ανίχνευσης, τα οποία
στερούνται -και εκφράζουν- το αντιγόνο που αν-
τιστοιχεί στην φαινομενική ειδικότητα του αντι-
σώματος. Μια τυποποιημένη προσέγγιση (η
οποία βασίζεται στην ακριβή μέθοδο του Fisher)
ήταν η απαίτηση τριών θετικών αντιδράσεων σε
ερυθρά αιμοσφαίρια που εκφράζουν το αντιγόνο
και τριών αρνητικών αντιδράσεων σε ερυθρά αι-
μοσφαίρια που δεν το εκφράζουν, για κάθε
προσδιορισμένη ειδικότητα.21 Όταν αυτή η προ-
σέγγιση δεν είναι εφικτή, μια λιγότερο περιορι-
στική προσέγγιση (η οποία προκύπτει από τους
υπολογισμούς των Harris και Hochman22) έχει ως
ελάχιστη προϋπόθεση η τιμή σημαντικότητας (p)
να είναι p≤0.05, με δύο θετικές και τρεις αρνητι-
κές αντιδράσεις δειγμάτων ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων ανίχνευσης ή με μια θετική και επτά αρνητι-
κές (ή το αντίστροφο του κάθε συνδυασμού). Σε
ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση δύο θετικών και
δύο αρνητικών δειγμάτων ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων είναι επίσης μια αποδεκτή προσέγγιση για
επιβεβαίωσει την παρουσία αντισωμάτων.7,23 Πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολο-
γισμό των πιθανοτήτων για ακρίβεια στη διαδικα-
σία ταυτοποίησης υπάρχουν στον κατάλογο προ-
τεινόμενων προς ανάγνωση συγγραμάτων στο
τέλος αυτού του κεφαλαίου.

Συμφωνία Αποτελεσμάτων Ταυτοποίησης και
Φαινότυπου Αυτόλογων Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 
Ο φαινότυπος των αυτόλογων ερυθρών αιμο-
σφαιρίων του ασθενή χρησιμοποιείται για να επι-
βεβεαιώσει την υπόθεση που έχει γίνει, όσον
αφορά στην ταυτοποίηση των αντισωμάτων.
Στην περίπτωση αυτή, τα ερυθρά αιμοσφαίρια
θα πρέπει να στερούνται το αντίστοιχο αντιγόνο.
Ο φαινότυπος που προσδιορίζεται με τη χρήση
του ορού ή με γονοτύπηση μπορεί να υποδείξει
την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση. Για παρά-
δειγμα, εάν ένα άτομο φαίνεται να έχει αντι-Fya,
τα ερυθρά αιμοσφαίρια θα πρέπει να είναι Fy(a-).
Ωστόσο, αν τα αυτόλογα ερυθρά αιμοσφαίρια
παρουσιάζονται ως Fy(a+) (και έχει αρνητική
αμεση Coombs), η ταυτοποίηση του αντι-Fya έρ-
χεται σε αντίθεση με τον φαινότυπο και πρέπει
να διεξαχθούν επιπρόσθετες δοκιμασίες. Εάν ο
ορός υποδείξει την παρουσία αντιγόνου, ακο-

λουθεί επιβεβαίωση με περισσότερες από μια
πηγές αντισωμάτων, αν είναι εφικτό. Αν ο προσ-
διορισμός του γονότυπου προβλέπει την παρου-
σία του αντιγόνου, αυτή η ασυμφωνία μπορεί να
υποδηλώνει ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια του
ασθενή δεν εκφράζουν στην πραγματικότητα το
αντιγόνο, εξαιτίας μιας γονιδιακής αποσιώπησης
η οποία δεν μπορεί να βρεθεί από τη συγκεκρι-
μένη τεχνική. Εναλλακτικά, ο ασθενής μπορεί να
έχει τροποποιημένο ή μερικό (partial) αντιγόνο
λόγω ενός πολυμορφισμού στο γονίδιο. Τέλος,
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι
το αντίσωμα στο δείγμα θα μπορούσε στην
πραγματικότητα να είναι ένα αλλοαντίσωμα.

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ

Η ταυτοποίηση δεν είναι μια απλή διαδικασία για
όλα τα αντισώματα. Η διεξαγωγή της ερμηνείας
του αποτελέσματος που περιγράφεται παραπά-
νω δεν οδηγεί άμεσα πάντα σε κάποια απάντηση
και μπορεί να είναι απαραίτητη μια πρόσθετη δο-
κιμασία και/ή η συνεργασία με ένα Ανοσοαιματο-
λογικό Εργαστήριο Αναφοράς. Ο αυτόλογος
μάρτυρας που ελέγχεται κατά την αρχική εκτίμη-
ση των αντισωμάτων αποτελεί το σημείο εκκίνη-
σης για την επίλυση των προβλημάτων σε πιο
πολύπλοκες καταστάσεις ταυτοποίησης αντισω-
μάτων. Εάν η μέθοδος δοκιμής δεν επιτρέπει τον
έλεγχο αυτόλογου μάρτυρα, το αποτέλεσμα της
άμεσης Coombs μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
το σχεδιασμό επιπρόσθετων δοκιμασιών. Η Εικό-
να 13-1 δείχνει κάποιες προσεγγίσεις κατά την
ταυτοποίηση των αντισωμάτων σε μια πληθώρα
καταστάσεων, όταν ο αυτόλογος μάρτυρας είναι
αρνητικός, ενώ η Εικόνα 13-2 όταν ο αυτόλογος
μάρτυρας είναι θετικός. Αυτές οι δυο εικόνες
δείχνουν τους συνήθεις τρόπους προσδιορισμού
των αντισωμάτων, ενώ οι υπόλοιποι αναφέρονται
παρακάτω.

Πολλαπλά αντισώματα

Όταν ένα δείγμα περιέχει δύο ή περισσότερα αλ-
λοαντισώματα, ίσως είναι δύσκολο να ερμηνευ-
θούν τα αποτελέσματα, όταν η δοκιμασία πραγ-
ματοποιείται με μία μόνο ομάδα φαινοτυπημένων
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ερυθρών αιμοσφαιρίων ανίχνευσης. Η παρουσία
πολλαπλών αντισωμάτων υποδηλώνεται από μια
ποικιλία αποτελεσμάτων στις δοκιμασίες ελέγ-
χου, όπως είναι τα ακόλουθα:
1. Το παρατηρούμενο πρότυπο θετικών και αρνη-

τικών αντιδράσεων των ερυθρών αιμοσφαιρίων
δεν ταιριάζει με ένα μόνο αντίσωμα. Όταν η
προσέγγιση αποκλεισμού δεν δείχνει ένα συγ-
κεκριμένο μοτίβο, είναι χρήσιμο να προσδιο-
ριστεί αν το πρότυπο ταιριάζει με δύο ειδικό-
τητες αντισωμάτων συνδυαστικά. Για παρά-
δειγμα, αν τα θετικα ερυθρά αιμοσφαίρια
στον Πίνακα 13-2 είναι οι αριθμοί 3, 5, 6, 9 και
10, καμία από τις ειδικότητες των αντισωμά-
των που μένουν μετά από τη μέθοδο αποκλει-
σμού δεν ταιριάζει ακριβώς με κάποιο πρότυ-
πο. Εν τούτοις, αν θεωρηθεί ότι το Ε και Κ συ-
νυπάρχουν, διακρίνεται κάποιο πρότυπο, με
τα κύτταρα 3 και 5 να δίνουν θετική αντίδρα-
ση λόγω των αντι-Ε και τα 6, 9 και 10 λόγω
του αντι-Κ. Εάν το πρότυπο αντίδρασης δεν
ταιριάζει ούτε με δύο συνδυασμένες ειδικότη-
τες αντισωμάτων, εξετάζεται το ενδεχόμενο
παρουσίας περισσότερων από δύο αντισωμά-
των. Όσο περισσότερα αντισώματα περιέχει
ένα δείγμα, τόσο πιο σύνθετη είναι η διαδικα-
σία ταυτοποίησης και αποκλεισμού, αλλά η
βασική διαδικασία παραμένει η ίδια.

2. Η αντίδραση συμβαίνει σε διαφορετικές φά-
σεις της δοκιμασίας. Όταν διεξάγονται δοκι-
μασίες σε σωληνάρια και η αντίδραση εμφανί-
ζεται θετική σε διάφορες φάσεις της δοκιμα-
σίας, κάθε φάση αναλύεται χωριστά. Το πρό-
τυπο που λαμβάνεται σε θερμοκρασία δωμα-
τίου μπορεί να υποδεικνύει διαφορετική ειδί-
κευση αντισώματος από το πρότυπο της έμ-
μεσης Coombs. Είναι επίσης χρήσιμο να ανα-
ζητάται κάποια πιθανή διακύμανση στην έντα-
ση των αντιδράσεων στις διάφορες φάσεις
της δοκιμασίας. Ο Πίνακας 13-3 παρέχει πλη-
ροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των
αντιδράσεων πολλών διαφορετικών αντισω-
μάτων.

3. Προκύπτουν μη αναμενόμενες αντιδράσεις
όταν γίνονται προσπάθειες επιβεβαίωσης της
ειδικότητας ενός υποψήφιου αντισώματος.
Εάν ένα δείγμα για το οποίο υπάρχει υποψία
ότι περιέχει αντι-e αντιδρά με κάποια ερυθρά
αιμοσφαίρια που δεν εκφράζουν το αντιγόνο

e, μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο αντίσωμα ή
το υποψήφιο αντίσωμα μπορεί να μην είναι
αντι-e. Η δοκιμασία με φαινοτυπημένα ερυ-
θρά αιμοσφαίρια ανίχνευσης, επιλεγμένα έτσι
ώστε να μην εκφράζουν το αντιγόνο e, μπορεί
να βοηθήσει στην εύρεση μιας επιπρόσθετης
ειδικότητας αντισώματος.

4. Ένα φαινοτυπικά παρόμοιο ερυθρό αιμοσφαί-
ριο δε δίνει θετική αντίδραση. Όταν όλα ή
σχεδόν όλα τα φαινοτυπημένα ερυθρά αιμο-
σφαίρια ανίχνευσης αντιδρούν, ο ευκολότε-
ρος τρόπος για την αναγνώριση πολλαπλών
αντισωμάτων είναι ο έλεγχος ενός φαινοτυπι-
κά παρόμοιου ερυθρού αιμοσφαιρίου. Ένα
φαινοτυπικά παρόμοιο ερυθρό αιμοσφαίριο
είναι αυτό το οποίο δεν έχει τα ίδια κοινά αν-
τιγόνα με τα ερυθρά αιμοσφαίρια του ασθενή.
Η έλλειψη αντίδρασης με αυτόν τον τύπο κυτ-
τάρου υποδηλώνει ότι τα αλλοαντισώματα κα-
τευθύνονται σε κοινά αντιγόνα τα οποία λεί-
πουν από το κύτταρο της δοκιμασίας. Στη συ-
νέχεια, ελέγχεται και μια ομάδα συγκεκριμέ-
νων φαινοτυπημένων ερυθρών αιμοσφαιρίων
ανίχνευσης για να ταυτοποιηθούν ή να απο-
κλειστούν τα κοινά αντισώματα έναντι των αν-
τιγόνων που λείπουν από τον ασθενή. (Βλ. συ-
ζήτηση για τα επιλεγμένα ερυθρά αιμοσφαί-
ρια σε προηγούμενη υποενότητα αυτού του
κεφαλαίου).

Θετική Αντίδραση χωρίς Εμφανή Ειδικότητα

Η ζυγωτία (δηλ. ο αριθμός των αντιγράφων), η
διακύμανση στην αντιγονική έκφραση και άλλοι
παράγοντες συμβάλλουν στη δυσκολία ερμηνεί-
ας των αποτελεσμάτων στις δοκιμασίες ανίχνευ-
σης των αντισωμάτων. Εάν η αντιδραστικότητα
του ορού είναι πολύ αδύναμη ή/και το πρότυπο
της αντιδραστικότητας και η διαδικασία διασταύ-
ρωσης έχουν αποκλείσει όλες τις πιθανές ειδικό-
τητες, χρησιμοποιούνται εναλλακτικές προσεγγί-
σεις. Ορισμένες χρήσιμες τεχνικές και κάποια τε-
χνικά ζητήματα ακολουθούν παρακάτω.

Εναλλακτική Μέθοδος Ελέγχου
Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε αρ-
χικά, χρειάζεται είτε να ενισχυθεί η αντιδραστι-
κότητα του αντισώματος με τη χρήση μιας πιο
ευαίσθητης μεθόδου (π.χ., PEG, ένζυμα, αύξηση
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του χρόνου επώασης ή αύξηση της αναλογίας
ορού προς κύτταρα, βλ. Μέθοδοι 3-5 και 3-8 έως
3-13) ή να μειωθεί η ευαισθησία της μεθόδου
ώστε να αποφευχθεί η ανίχνευση κάποιας ανεπι-
θύμητης και κλινικά μη σημαντικής αντίδρασης.
Χρήσιμες σε αυτήν την περίπτωση είναι και οι μέ-
θοδοι απενεργοποίησης ορισμένων αντιγόνων
στα ερυθρά αιμοσφαίρια ανίχνευσης. Η επεξερ-
γασία με ένζυμα καθιστά τα κύτταρα αρνητικά
σε αντιγόνα όπως τα Fya και Fyb (Βλ. Πίνακα 13-
3.) Η μελέτη της επίδρασης που έχει η επεξερ-
γασία των ερυθρών αιμοσφαιρίων ανίχνευσης
στην αντιδραστικότητα του ορού δίνει στοιχεία
σχετικά με την πιθανή ειδίκευση του αντισώμα-
τος. Οι μέθοδοι προσρόφησης ή έκλουσης για
την απομόνωση των αντισωμάτων (Μέθοδοι 3-20,
4-1 και 4-2) μπορούν επίσης να φανούν χρήσιμες
επειδή η επιλεκτική προσρόφηση μπορεί να απο-
μονώσει κάποιο άγνωστο αντίσωμα και η έκλου-
ση να το συμπυκνώσει.

Δεν Έχει Γίνει Έλεγχος της Βέλτιστης Φάσης
Αντίδρασης ή Θερμοκρασίας του Αντισώματος
Εάν τα θετικά αποτελέσματα είναι ασθενή ή αμ-
φισβητήσιμα στη φάση της έμμεσης Coombs, εί-
ναι χρήσιμο να δεξαχθούν δοκιμές για την ανά-
γνωση του αποτελέσματος ύστερα από άμεση
φυγοκέντρηση, επώαση σε θερμοκρασία δωματί-
ου ή στους 37°C, εάν οι φάσεις αυτές δεν είχαν
συμπεριληφθεί στην αρχική δοκιμασία. Αυτό
μπορεί κάνει πιο ορατή την αντίδραση για ένα
αντίσωμα που δρά βέλτιστα ως άμεση συγκολλη-
τίνη στους 37°C ή πιο κάτω.

Αποκλεισμός Πιθανών Φαινοτύπων
Όταν οι αντιδράσεις του ορού δεν δείχνουν κά-
ποια εμφανή ειδικότητα, μια χρήσιμη προσέγγι-
ση είναι η τυποποίηση των ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων με ορό του ασθενή ή μέσω γονοτύπησης
για κάποια κοινά αντιγόνα και ο αποκλεισμός
από τις αρχικές υποθέσεις κάποιων ειδικοτήτων
που αντιστοιχούν σε αντιγόνα των αυτόλογων
ερυθρών αιμοσφαιρίων του ασθενή. Αυτό, σε
συνδυασμό με άλλες τεχνικές επιτρέπει την
εστίαση της μελέτης στις ειδικότητες που είναι
πιο πιθανόν να είναι παρούσες. Η φαινοτύπηση
μπορεί να μην είναι δυνατή αν ο ασθενής έχει
μεταγγιστεί πρόσφατα ή έχει θετικό αποτέλεσμα
στην άμεση Coombs.

Παρουσία Κοινών Αντιγόνων
Αντί για τον αποκλεισμό αντισωμάτων από ερυ-
θρά αιμοσφαίρια που δεν έχουν αντιδράσει, μια
πιο λεπτομερής παρατήρηση μπορεί να εντοπί-
σει αντιγόνα που είναι κοινά ανάμεσα στα κύττα-
ρα που έχουν αντιδράσει. Για παράδειγμα, αν
όλα τα ερυθρά αιμοσφαίρια που αντιδρούν σε
θερμοκρασία δωματίου είναι Ρ1+, αλλά το πρό-
τυπο του αντι-Ρ1 δεν είναι απόλυτα αντίστοιχο,
το αντίσωμα θα μπορούσε να είναι αντι-Ρ1 αλλά
να μην αντιδρά με ερυθρά αιμοσφαίρια που
έχουν ασθενή έκφραση του αντιγόνου. (Τέτοια
ερυθρά αιμοσφαίρια αναφέρονται σαν "+w").
Στην περίπτωση αυτή, είναι χρήσιμο να χρησιμο-
ποιηθεί μια μέθοδος που ενισχύει το αντι-Ρ1,
όπως η δοκιμασία σε χαμηλή θερμοκρασία.

Εάν όλα τα αντιδρώντα κύτταρα είναι Jk(b+)
αλλά όλα τα κύτταρα Jk(b+) δε δίνουν θετική
αντίδραση, τότε τα ερυθρά αιμοσφαίρια που αν-
τιδρούν μπορεί να είναι Jk(a-b+) με διπλή δόση
του αντιγόνου. Στην περίπτωση αυτή, οι τεχνικές
ενίσχυσης με ένζυμα ή PEG θα μπορούσαν να
βοηθήσουν στην απόδειξη της αντίδρασης με
όλα τα ερυθρά αιμοσφαίρια Jk(b+). Χρήσιμη επί-
σης σε αυτήν την περίπτωση είναι η τυποποίηση
των ερυθρών αιμοσφαιρίων του ασθενή έτσι
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν διαθέτουν το αντί-
στοιχο αντιγόνο. 

Εάν προκύψουν ισχυρά θετικά αποτελέσματα,
η μέθοδος αποκλεισμού εφαρμόζεται με κύττα-
ρα που δεν αντιδρούν ώστε να αποκλειστούν οι
ειδικότητες που προέκυψαν από τον αρχικό
έλεγχο. Τα ισχυρά αντιδρώντα κύτταρα ανίχνευ-
σης εξετάζονται για οποιοδήποτε αντιγόνο έχουν
κοινό.

Τέλος, η παρουσία ορισμένων κοινών αντιγό-
νων μεταξύ των κυττάρων πιθανά να καταστέλει
την έκφραση άλλων αντιγόνων. Αυτή η καταστο-
λή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια κάποιων
ασθενών αντισωμάτων. Ή ακόμη και σε μη ανα-
μενόμενη αρνητική αντίδραση ορισμένων ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων, όταν ένα υποψήφιο αντίσω-
μα αποτυγχάνει να αντιδράσει με όλα τα θετικά
στο αντιγόνο ερυθρά αιμοσφαίρια. Για παράδειγ-
μα, το In(Lu) είναι γνωστό ότι καταστέλλει την
έκφραση των αντιγόνων Lutheran, Ρ1, Inb και
AnWj. Ομοίως, το Kpa είναι γνωστό ότι εξασθενεί
την έκφραση των αντιγόνων Kell. (Για περισσότε-
ρες λεπτομέρειες βλ. Κεφάλαιο 12)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13-3. Αντιδραστικότητα του ορού κάποιων κοινών αντισωμάτων έναντι των ομάδων αίματος

Τάξη Αντιδραστικότητα 

Ανοσο- αντισωμάτων Παπαΐνη/ DTT Σχετίζονται με

Αντίσωμα        σφαιρίνης 4 C 22 C 37 C ΑΑ Φικίνη (200 mM) ΑΝΕΝ ΑΑΜ

Αντι-M IgG > IgM Κυρίως Κυρίως Σπάνια Ευαίσθητα Ανθεκτικά Σπάνια Σπάνια

Αντι-N IgM > IgG Κυρίως Κυρίως Σπάνια Ευαίσθητα Ανθεκτικά Όχι Σπάνια

Αντι -S IgG > IgM Κυρίως Κυρίως Ποικίλα Ανθεκτικά Ναι Ναι

Αντι -s IgG > IgM Κυρίως Ποικίλα Ανθεκτικά Ναι Ναι

Αντι -U IgG Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Ναι Ναι

Αντι -P1 IgM Κυρίως Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Όχι Σπάνια
(IgG σπάνια)

Αντι -D IgG > IgM Μερικά Μερικά Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Ναι Ναι
(IgA σπάνια)

Αντι -C IgG > IgM Μερικά Μερικά Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Ναι Ναι

Αντι -E IgG > IgM Μερικά Μερικά Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Ναι Ναι

Αντι-c IgG > IgM Μερικά Μερικά Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Ναι Ναι

Αντι-e IgG > IgM Μερικά Μερικά Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Ναι Ναι

Αντι-Lua IgM > IgG Κυρίως Κυρίως Ανθεκτικά ή Ποικίλα Όχι Ήπια
εξασθενούν

Αντι-Lub IgG > IgM Μερικά Κυρίως Ανθεκτικά ή  Ποικίλα Όχι Ήπια
εξασθενούν

Αντι-K IgG > IgM Μερικά Κυρίως Ανθεκτικά Ευαίσθητα Ναι Ναι

Αντι-k IgG > IgM Κυρίως Ανθεκτικά Ευαίσθητα Ναι Ναι

Αντι-Kpa IgG Κυρίως Ανθεκτικά Ευαίσθητα Ναι Ναι

Αντι-Kpb IgG > IgM Κυρίως Ανθεκτικά Ευαίσθητα Ναι Ναι

Αντι-Jsa IgG > IgM Κυρίως Ανθεκτικά Ευαίσθητα Ναι Ναι

Αντι-Jsb IgG Κυρίως Ανθεκτικά Ευαίσθητα Ναι Ναι

Αντι-Lea IgM > IgG Κυρίως Κυρίως Κυρίως Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Όχι Σπάνια

Αντι-Leb IgM > IgG Κυρίως Κυρίως Κυρίως Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Όχι Όχι

Αντι-Fya IgG > IgM Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Ναι Ναι

Αντι-Fyb IgG > IgM Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Ναι Ναι

Αντι-Jka IgG > IgM Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Σπάνια Ναι

Αντι-Jkb IgG > IgM Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Σπάνια Ναι

Αντι-Dia IgG Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Ναι
Σπάνια

Anti-Dib IgG Κυρίως Ανθεκτικά Ανθεκτικά Ναι
Σπάνια

Anti-Yta IgG Κυρίως Ποικίλα Ευαίσθητα Όχι Ναι
ή εξασθενούν

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα


