ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
Μπακαλούδη Βασιλική.
Αιµατολόγος, Επιµελήτρια Α
Κέντρο Αίµατος ΑΧΕΠΑ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Ανακάλυψη του αντιγονικού συστήµατος ΑΒΟ
µεταγγίσεις αίµατος πιο εύκολες
και ασφαλείς

• Ανακάλυψη του συστήµατος Rhesus
κατανόηση και πρόληψη της αιµολυτικής
νόσου του εµβρύου και νεογνού (HDFN)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη µεταµόσχευση:
• ανοσολογικού τύπου αιµόλυση
Οι περισσότερες µελέτες αναφέρονται στην ΑΒΟ
ασυµβατότητα

• απόρριψη µοσχεύµατος στη µεταµόσχευση
συµπαγών οργάνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Σήµερα είναι γνωστά 339 αντιγόνα
• 33 γενετικά καθορισµένα αντιγονικά
συστήµατα (297 αντιγόνα)
• Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα
αντιγόνα τα οποία καθορίζονται από ένα ή
σύµπλεγµα δύο ή περισσότερων πολύ στενά
συνδεδεµένων οµόλογων γονιδίων
• Είναι γενετικά διακριτά µεταξύ τους και τα
γονίδια που τα καθορίζουν έχουν ταυτοποιηθεί
πλήρως

Λειτουργίες ερυθροκυτταρικών αντιγόνων
▫ Μεταφορείς/Κανάλια
Μεταφέρουν υδατοδιαλυτά µόρια/χηµικές ενώσεις
Rh, Colton, Diago, Kx, Kidd
▫ Υποδοχείς
Βιολογικοί

Duffy, Knops, Indian

Μικροβιακοί

MNS, P, Lewis, Duffy, Cromer

▫ Μόρια προσκόλλησης
Leuthran, Xg, LW, Indian
▫ Συµετέχουν στην παθοφυσιολογία του συµπληρώµατος
Chido/Rodgers, Cromer, Knops
▫ Ένζυµα
ABO, P, Lewis, H
▫ ∆οµικές πρωτεΐνες
∆ιατηρούν το σχήµα του ερυθροκυττάρου
MNS, Diego, Gerbich

Σηµαντικά αντιγονικά συστήµατα
στην µετάγγιση και στην
κύηση

•
•
•
•
•
•
•
•

Kell
MNSs
Kidd
Duffy
Lewis
Lutheran
P
Ι

στη µεταµόσχευση
αλλογενής µεταµόσχευση µυελού
• Kell
• MNSs
αλλοάνοση αιµολυτική
• Kidd
αναιµία
• Lewis
µεταµόσχευση συµπαγών οργάνων
απόρριψη µοσχεύµατος
• Kidd, Lewis, σε µεταµόσχευση
νεφρού
• Duffy σε µεταµόσχευση πνεύµονα

Αντιγονικό Σύστηµα Kell
•
•
•
•
•
•

ISBT symbol KEL, ISBT number 006
CD number CD238
Ανακαλύφθηκε το 1946
Αποτελείται από 35 αντιγόνα
K (<9%)
χαµηλής συχνότητας : Kpa (2%), Jsa (20% στους µαύρους,
0.1% στους λευκούς), Ula, K17, Kpc, K23, K24, VLAN,
VONG,KYO
• υψηλής συχνότητας: k (>90%), Kpb (99.9%), Ku, Jsb (80100%), K11, K12, K13, K14, K16, K18, K19, Km, K22, TOU,
RAZ, KALT, KTIM, KUCI, KANT, KASH, KELP, KETI, KHUL
• Το KEL γονίδιο εδράζεται στο χρωµόσωµα 7q34
• 24 αλλήλια

Αντιγονικό Σύστηµα Kell
Ο φαινότυπος K- k+ βρίσκεται στο 98% των
µαύρων και 91% των Καυκάσιων
Εκφράζονται:
• στα ερυθρά αιµοσφαίρια
• στις πρόδροµες µορφές της ερυθράς σειράς
• στις πρόδροµες µορφές της µυελώδους σειράς
• στα όργανα του λεµφικού συστήµατος
• τους µύες (τόσο καρδιακό και σκελετικούς)
• το νευρικό σύστηµα

Kell αντισώµατα
• Τα αντι-K και αντι-k είναι τύπου IgG και αντιδρούν µε
τεχνικές έµµεσης Coombs και ενισχύονται µε τεχνικές
ενζύµου
• Παράγονται ως αποτέλεσµα διέγερσης από µετάγγιση ή
κύηση
• Είναι κλινικά σηµαντικά
• Αντι-K είναι το ποιο συνηθισµένο επειδή το K
αντιγόνο είναι εξαιρετικά ανοσογόνο
• k, Kpb, και Jsb αντισώµατα είναι σπάνια (πολλά άτοµα
είναι θετικά σε αυτά τα αντιγόνα)

Φαινότυπος Νull (Kο)
• Τα ερυθρά αιµοσφαίρια δεν εκφράζουν τα
αντιγόνα του συστήµατος Kell
• Τα άτοµα µε αυτό το φαινότυπο είναι υγιή, αλλά
παράγουν αντισώµατα αντι-Ku
• Τα αντι-Ku είναι σε θέση να προκαλέσουν ήπια
έως σοβαρή αιµολυτική αντίδραση
• Άτοµα µε
Kο φαινότυπο θα πρέπει να
µεταγγίζονται µόνο µε Kο ερυθρά

HDN σε Kell ευαισθητοποίηση
• Τα αντι-K αντισώµατα καταστέλλουν την εµβρυϊκή
παραγωγή των ερυθροκυττάρων
Εµφανίζεται σε µητέρες:
• που είχαν αρκετές µεταγγίσεις αίµατος κατά το
παρελθόν
• προηγούµενες Kell θετικές εγκυµοσύνες
• Συµβαίνει ανοσολογική καταστροφή των Kell θετικών
προγονικών κυττάρων
προκαλεί σοβαρή αναιµία
• απελευθερώνεται λιγότερη χολερυθρίνη κατά τη
διάρκεια της αιµόλυσης, και η εµφάνιση ικτέρου στο
νεογνό είναι σπάνια
• Υπεύθυνα αντισώµατα:
anti-K anti-k αντι-Kpa anti-Kpb anti-Jsa αντι-Jsb

*Καθορίζεται ως το ποσοστό των ατόµων αρνητικοί προς το αντιγόνο, στην ερώτηση ποιος θα σχηµατίσει αντισώµατα µετά από µετάγγιση µιας µονάδας ερυθρών αιµοσφαιρίων θετική στο αντιγ
Revised after Calhoun, L and Petz, L. Erythrocyte antigens and antibodies. In: Williams' Hematology, 6th ed, Beutler, E, Lichtman, MA, Coller, BS, et al, (Eds), McGraw-Hill, New York, 2001. p.

Red blood cell antigen

Relative immunogenicity*

A, B

100

Rh(D)

80

K

10

c,E

3

Fy(a)

0.4

Jk(a)

0.1

Καθορίζεται ως το ποσοστό των αρνητικών προς το αντιγόνο ατόµων, που θα σχηµατίσουν αντισώµατα µετά από
µετάγγιση µιας µονάδας ερυθρών αιµοσφαιρίων θετική στο αντιγόνο. Οι τιµές είναι κατά προσέγγιση.
Revised after Calhoun, L and Petz, L. Erythrocyte antigens and antibodies. In: Williams' Hematology, 6th ed, Beutler, E, Lichtman, MA, Coller, BS, et al, (Eds),
McGraw-Hill, New York, 2001. p.1846.

Αντιγονικό σύστηµα
DUFFY
•
•
•
•

ISBT symbol (number) FY (008)
CD number CD234
χρωµόσωµα 1q23.2
4 συνεπικρατούντα γονίδια:
FY*A, FY*B, FY*X και FY*Fy
• πέντε αντιγόνα: Fya, Fyb
υψηλής συχνότητας Fy3, Fy5, Fy6
• µεταφέρονται στη γλυκοπρωτεΐνη DARC
(Duffy Antigen Receptor for Chemokines, CD234 )

• πέντε φαινότυπους: Fya, Fyb, Fyo, Fyx ,Fyy
• Ο Fyx : Fybweak ή FybWk (ασθενή έκφραση Fyb)

Αντιγονικό σύστηµα DUFFY
•
•
•
•
•
•

Εκφράζονται:
σε µεγαλύτερες ποσότητες στα ∆ΕΚ από ότι στα
ώριµα ερυθροκύτταρα
σε ορισµένα επιθηλιακά κύτταρα
τα κύτταρα Purkinje της παρεγκεφαλίδας
ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών αγγείων
του θυρεοειδούς
µετα-τριχοειδή φλεβίδια ορισµένων οργάνων:
σπλήνα, ήπαρ, νεφρά
µεγάλα πνευµονικά φλεβίδια

Φυλετική κατανοµή αντιγόνων Duffy
• Καυκάσιους: Fya 66% Fyb 83%
• Ασιάτες:
Fya 99% Fyb 18,5%
• Αφρικανούς: Fya 10% Fyb 23%
• συχνότεροι φαινότυποι :
Φαινότυπος

Καυκάσιοι

Μαύροι

Κινέζοι

Fy (a+b+):

49%

1%

9%

Fy (a-b+):

34%

22%

<1%

Fy (a+b-):

17%

9%

91%

Fy (a-b-):

σπάνιος

68%

αντι-Fya

αντι-Fyb

• µπορεί να προκαλέσουν
σηµαντική HTRs και HDN
• Ο πολυµορφισµός των HLA-DRB1
µπορεί να επηρεάσει την παραγωγή
αντισωµάτων
• Σε µια µελέτη µε 67 ασθενείς από τη
νότια Ευρώπη, οι οποίοι είχαν
αναπτύξει αντι-Fya συγκριτικά µε
200 άτοµα ελέγχου,
• το 96% των ατόµων µε αντι-Fya
είχαν τουλάχιστον ένα HLADRB1*04 ή HLA-DRB1*15
αλληλόµορφο, σε σύγκριση µε το
34% των ατόµων ελέγχου

• σπάνια µπορεί να
προκαλέσουν HTRs
• εµφανίζεται συνήθως σε
ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη
ευαισθητοποιηθεί σε
πολλαπλά αντιγόνα
• HDN σπάνια και όταν
υπάρχει, είναι ήπια

Επίδραση στη µεταµόσχευση
απόρριψη µοσχεύµατος:
σε µεταµόσχευση πνεύµονα
σε µεταµόσχευση νεφρού

Αντιγονικό σύστηµα KIDD
• ISBT symbol (number) JK (009)
• 3 αντιγόνα: Jka , Jkb
υψηλής συχνότητας Jk3
• χρωµόσωµα 18q12.3
Εκφράζονται:
• στα ερυθρά αιµοσφαίρια
• στα ερυθροκύτταρα του οµφάλιου λώρου
• το νεφρό
• προϊόν: διαµεµβρανική γλυκοπρωτεΐνη Kiddµεταφορέας ουρίας (συµβάλλει στην οσµωτική σταθερότητα
του ερυθρού)

Τα αντισώµατα του συστήµατος Kidd
• συνήθως IgG
• δεσµεύουν το συµπλήρωµα
ενδαγγειακή αιµόλυση

µπορεί να προκαλέσουν

• αντιδρούν πολύ εντονότερα µε οµόζυγα κύτταρα
Jk (a+b-) από ετερόζυγα Jk (a+b+)
• εξαφανίζονται ταχέως από την κυκλοφορία και µπορεί να
µην ανιχνεύονται µετά από λίγο χρονικό διάστηµα

άτοµα µε αντι-Jka ή αντι-Jkb
πρέπει να συνοδεύονται πάντοτε από ενηµερωτικό µε
οδηγίες µετάγγισης
• Προκαλούν ήπια HDN
• Τα αντι-JK3 µπορεί να προκαλέσουν σηµαντική HTR
• Mπορεί να παίζουν ρόλο στην µεταµόσχευση νεφρού
περίπτωση εµφάνισης αντι-Jkb η οποία σχετίζεται µε πρώιµη
απόρριψη µοσχεύµατος

Το αντιγονικό σύστηµα MNSs
•
•
•
•

ISBT symbol (number) MNS (002)
CD number CD235A (GPA), CD235B (GPB)
46 αντιγόνα: M, N, S, s
χαµηλής συχνότητας: He, Mia, Mc, Vw, Mur, Mg, Vr, Me, Mta, Sta,

Ria, Cla, Nya, Hut, Hil, Mv, Far, sD, Mit, Dantu, Hop, Nob,Or, DANE, TSEN,
MINY, MUT, SAT, ERIK, Osa,HAG, MARS, MNTD

• υψηλής συχνότητας: U, Ena,

ENKT, “N”, ENEP, ENEH, ENAV,

ENDA, ENEV

• Τα αντιγόνα MN ανακαλύφθηκαν το 1927 και βρίσκονται στη
γλυκοφορίνη Α (GPA)
• Το αντιγόνα S ανακαλύφθηκε το1947 και το s τρία χρόνια
αργότερα και βρίσκονται στη γλυκοφορίνη Β (GPB)
• έχουν αναπτυχθεί πλήρως κατά τη γέννηση
• εκφράζονται µόνο στα ερυθρά αιµοσφαίρια όχι στα υπόλοιπα
κύτταρα του αίµατος

• έχουν βρεθεί επίσης στο επιθήλιο και ενδοθήλιο του νεφρού
και στα κύτταρα του οµφάλιου λώρου

Τα MN αντιγόνα είναι στενά συνδεδεµένα µε τα Ss αντιγόνα και κληρονοµούνται µαζί. Ο πολυµορφισµός των Μ και Ν αντιγόνων

είναι το αποτέλεσµα µιας

•Τα MN αντιγόνα είναι στενά συνδεδεµένα µε τα Ss αντιγόνα και
κληρονοµούνται µαζί
• Ο πολυµορφισµός των Μ και Ν αντιγόνων είναι το αποτέλεσµα µιας
διαφορετικής αλληλουχίας αµινοξέων στο αµινο-τελικό άκρο της GPA
• Ο πολυµορφισµός των S και s αντιγόνων προκύπτει την
αντικατάσταση ενός µόνο αµινοξέος στο υπόλειµµα 29 της GPB
Antigen

Gene

Glycophorin

Amino acid
polymorphisms

M

GYPAM

GPAM

1 Ser, 5 Gly

N

GYPAN

GPAN

1 Leu, 5 Glu

S

GYPBS

GPBS

29 Met

s

GYPBs

GPBs

29 Thr

Σύστηµα MNSs
• Φαινότυποι

σπάνιοι φαινότυποι στο σύστηµα ΜΝSs
• Ο φαινότυπος En(a-) : απουσία γλυκοφορίνης Α. Θεωρείται πιο
συχνός στη Φινλανδία
• Τα U αρνητικά άτοµα έχουν έλλειψη γλυκοφορίνης Β
• Ο S-s- φαινότυπος (επίσης σε U αρνητικά άτοµα στην πλειονότητα των
περιπτώσεων) στο 1% των Αφρο-Αµερικανών
• σπάνιος φαινότυπος Mk/Mk (Μ-Ν-S-s-U-), έχει ως αποτέλεσµα
απουσία της γλυκοφορίνης Α και Β. Τα ερυθρά αιµοσφαίρια έχουν
ανεπάρκεια σιαλικού οξέος, αλλά δεν παρουσιάζουν αιµόλυση

• Σχέση µε ασθένειες: Στην γλυκοφορίνη Α υπάρχει ένα σιαλικό
οξύ που συνδέει το Plasmodium falciparum, καθώς και υποδοχέας
για ορισµένα είδη Ε. coli και ιούς
• Επίδραση στη µεταµόσχευση: τα αντισώµατα του συστήµατος
MNSs, θεωρητικά θα µπορούσαν να έχουν επίδραση στις
µεταµοσχεύσεις νεφρού, λόγω της έκφρασης των αντιγόνων στο
νεφρικό επιθήλιο και ενδοθήλιο

Αντι-M και Αντι-N

▫ Συνήθως IgM που αντιδρούν σε
θερµοκρασία δωµατίου
▫ ∆οσοεξαρτώµενα (τα
αντισώµατα αντιδρούν καλύτερα
µε οµόζυγα κύτταρα)
▫ Καταστρέφονται µε ένζυµο
▫ Πιθανά υπεύθυνα για HDN και
HTR σε σπάνιες περιπτώσεις µε
ΙΑΤ θετική

Αντισώµατα αντι-S ,s

• Τα αντι-S αντισώµατα, είναι
συνήθως IgG, ενεργοποιούν
το συµπλήρωµα και
εµφανίζονται σε συνδυασµό
µε αντισώµατα σε αντιγόνα
χαµηλής συχνότητας
• Καταστρέφονται µε το ένζυµο
• Προκαλούν HTR και HDN
• Τα αντι-s είναι σπάνια

Τα αντισώµατα αντι-U µπορεί να ευθύνονται για αιµολυτικές αντιδράσεις µετά µετάγγιση και
HDFN
Το αλλοαντίσωµα αντι-Ena, έχει προκαλέσει αιµολυτικές αντιδράσεις µετά µετάγγιση
Το αυτοαντίσωµα αντι-Ena, έχει προκαλέσει σοβαρή και θανατηφόρα αυτοάνοση αιµολυτική
αναιµία

Το αντιγονικό σύστηµα Lewis
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ISBT symbol (number) LE (007)
6 αντιγόνα:
Lea, Leb, LebH, ALeb, Bleb
υψηλής συχνότητας Leab
χρωµόσωµα 19p13.3 (FUT3 ή Lewis γονίδιο) και 19q13.3, (FUT2 ή
εκκρίνων γονίδιο)
Ανακαλύφθηκε το 1946
∆ιαφέρει από τα άλλα αντιγονικά συστήµατα διότι τα αντιγόνα
του δεν παράγονται από το ίδιο το ερυθροκύτταρο
Είναι συστατικά των εξωκρινών επιθηλιακών εκκρίσεων, και στη
συνέχεια απορροφώνται στην επιφάνεια του ερυθροκυττάρου
Εκφράζονται:
στην επιφάνεια των ερυθρών αιµοσφαιρίων, στα λεµφοκύτταρα,
µονοκύτταρα και αιµοπετάλια,
στο ενδοθήλιο του ουροποιογεννητικού και γαστρεντερικού
συστήµατος
στο νεφρό
σε όλα τα υγρά του σώµατος (εκτός από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό)

Αντιγονικό σύστηµα LEWIS
Γονίδια

Φαινότυπος

Συχνότητα
Λευκοί

• Le Se

Lea- Leb+

72%

• Le se

Lea+ Leb-

22%

• lele

Lea- Leb-

6%

Μαύροι

----20%

Τα αντισώµατα του συστήµατος Lewis
• είναι φυσικά αντισώµατα, σχεδόν πάντα τύπου IgM
και απαντώνται σε Le(ab-) άτοµα που είναι ΑΒΗ
εκκρίνοντες
• ∆εν είναι κλινικά σηµαντικά, γιατί τα περισσότερα
δεν αντιδρούν στους 37oC
• Επίσης τα αντισώµατα Lewis απορροφώνται γρήγορα
από το ελεύθερα αντιγόνα Lewis του ορού
• ∆εν είναι απαραίτητο να µεταγγίζονται οι
ασθενείς µε ερυθρά αρνητικά ως προς το
σύστηµα Lewis

Σχέση µε ασθένειες
• Τα Leb και H αντιγόνα είναι υποδοχείς για το
Helicobacter pylori
γαστρίτιδα, πεπτικό έλκος, γαστρικό
αδενοκαρκίνωµα, MALT λέµφωµα στοµάχου και ιδιοπαθή θροµβοπενική
πορφύρα ( ITP)

• Le(a-b-): αυξηµένη ευαισθησία σε µολύνσεις από Candida
και ουροπαθογόνα Escherichia coli και αυξηµένο κίνδυνο
καρδιαγγειακής νόσου
Σύστηµα Lewis και µεταµόσχευση
• αρνητικοί ως προς Lewis λήπτες έχουν µικρότερη επιβίωση
του µοσχεύµατος από τους θετικούς και επίσης συµβατά ως
προς Lewis µοσχεύµατα είχαν καλύτερη επιβίωση
• ότι τα κυτταροτοξικά αντισώµατα µπορεί να παίζουν ρόλο
στην επιβίωση του µοσχεύµατος
• υπάρχουν αναφορές ότι η συµβατότητα δεν πρόσθεσε στην
επιβίωση

Αντιγονικό σύστηµα Lutheran
• ISBT symbol (number) LU (005)
• CD number CD239
• Ονοµάζεται αλλιώς B-CAM (Basal-cell adhesion
molecule)
• Υπάρχουν 20 αντιγόνα του συστήµατος:
• Lua, Aua, Aub
• χαµηλής συχνότητας : Lu9, Lu14
• υψηλής συχνότητας :Lub, Lu3, Lu4, Lu5, Lu6, Lu7,
Lu8, Lu11, Lu12, Lu13, Lu16, Lu17, Lu20, Lu21,
LURC
• χρωµόσωµα 19q13.32

Αντιγονικό σύστηµα Lutheran
• Η γλυκοπρωτεΐνη Lutheran είναι µέλος της
υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών Ig
• Ανήκει σε ένα υποσύνολο των µορίων προσκόλλησης
• Λειτουργεί ως υποδοχέας λαµινίνης
• ∆εν βρίσκονται διαλυτές µορφές των αντιγόνων και δεν
εκφράζονται στα λευκά αιµοσφαίρια και τα αιµοπετάλια
• Εκφράζονται:
• στο ενδοθήλιο των αγγείων και σε ένα µεγάλο εύρος
κυττάρων και ιστών: εγκέφαλο, καρδιά, ήπαρ, πάγκρεας, πλακούντα,
σκελετικούς µύες, αρτηριακά τοιχώµατα, γλώσσα, τραχεία, οισοφάγο, δέρµα,
έντερο, στοµάχι, χοληδόχο κύστη, τράχηλος µήτρας, νεφρικό σπείραµα

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
• Aντι-Lua
▫ IgM και IgG
▫ ∆εν είναι κλινικά σηµαντικά
▫ Αντιδρούν σε θερµοκρασία δωµατίου
▫ Προκαλούν ήπια HDN
▫ Είναι ή φυσικά ή άνοσα µετά από διέγερση
• Aντι-Lub
▫ Σπάνια (το Lub είναι αντιγόνο υψηλής συχνότητας)
▫ IgG
▫ Ευθύνονται για αιµολυτικές αντιδράσεις
(σπάνια για HDN)

Αντιγονικό σύστηµα P1PK
• ISBT symbol (number) P1PK (003)
• Χρωµόσωµα 22q13.2
Αντιγόνα του συστήµατος:
• Ρ1 (ανακαλύφθηκε το 1927 από τους Landsteiner and
Levine)
• υψηλής συχνότητας Pk (1951)το οποίο µεταφέρθηκε
από την συλλογή Globoside (GLOB) στο σύστηµα P1 το
2010
• χαµηλής συχνότητας NOR (1982)
• Τα αντιγόνα Ρ1και Pk
εκφράζονται ασθενώς στα
λεµφοκύτταρα,
ουδετερόφιλα
µονοκύτταρα
και
αιµοπετάλια αλλά απουσιάζουν από τα κύτταρα του
οµφάλιου λώρου
• Είναι υποδοχείς για ορισµένα στελέχη του Ε. coli
• Άτοµα µε Ρ-null φαινότυπο είναι ανθεκτικά στη µόλυνση
µε τα στελέχη αυτά

Αντισώµατα
αντι-P1 αντισώµατα
• Είναι φυσικά αντισώµατα IgΜ ή
IgG µικρής κλινικής σηµασίας
• ∆εν προκαλούν αιµολυτική νόσο
του νεογνού
• Σε σπάνιες περιπτώσεις, το
αντίσωµα µπορεί να είναι
άνοσο µε αντίδραση σε ποικίλο
θερµικό εύρος, ιδίως σε εκτροφείς
περιστεριών που είναι P1
αρνητικοί, ή σε ασθενείς µε
εχινόκοκκο κύστη
• Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι
απαραίτητη η µετάγγιση µε Ρ1
αρνητικά ερυθρά

αντι-Pk

αντι-NOR

• Τα αντισώµατα αντι-Pk µπορούν
να προκαλέσουν HTR
• Τα αντι-NOR συµπεριφέρονται ως
πανσυγκολλητίνες
• Υψηλότερη συχνότητα αποβολών
παρατηρείται στις γυναίκες, µε
τους σπάνιους φαινοτύπους p, P1K
και P2Κ
• Στους δύο τελευταίους απουσιάζει
το αντιγόνο Ρ, αλλά όχι το Pk
• φαινότυπος null pp (Pk- P-P1-)
αντισώµατα αντι-Tja
(αντι- Ρ, Ρ1, Pk) µπορεί να
προκαλέσουν σοβαρή
ενδοαγγειακή αιµόλυση µετά
µετάγγιση

Αντιγονικό σύστηµα Globoside ( P)
ISBT symbol (number) GLOB (028)
Αντιγόνο P globoside-4 (Gb4)
Τo γονίδιο του συστήµατος εδράζεται στο χρωµόσωµα 3q25
αντι-Ρ αλλοαντισώµατα

• Είναι IgM ή IgG
• Μπορεί να προκαλέσουν
σοβαρές HTRs
• Αντιδρούν καλύτερα µε κύτταρα
επεξεργασµένα µε ένζυµο
• Αν και τα Ρ εκφράζονται σε
κύτταρα οµφάλιου λώρου, η
HDN οφειλόµενη στα αντι-Ρ
αντισώµατα δεν είναι σοβαρή
• Μπορεί να ευθύνονται για
αυτόµατες αποβολές

Αυτοαντισώµατα αντι-Ρ
• είναι συχνά ο αιτιολογικός
παράγοντας στην παροξυσµική
αιµοσφαιρινουρία από ψύχος
(PCH)
σύνδροµο που εµφανίζεται σε παιδιά
µετά από ιογενείς λοιµώξεις

• Στην PCH το αντι-P δρα ως µια
διφασική αιµολυσίνη: DonathLandsteiner αντίσωµα
ψυχρό IgG αντίσωµα,
δεσµεύεται στα ερυθρά αιµοσφαίρια
σε µειωµένες θερµοκρασίες και
προκαλεί αιµόλυση µε τη µεσολάβηση
του συµπληρώµατος καθώς µίγµα
ορού/κυττάρου θερµαίνεται σε
θερµοκρασία σώµατος

• Τα αντιγόνα των συστηµάτων
P1Pk, Globoside και της
συλλογής Globoside είναι
συνδεδεµένα µεταξύ τους
• Το αντιγόνο P (Gb4)
παράγεται από το αντιγόνο
P(k) µε την δράση µιας
γλυκοσυλτρανσφεράσης
• Το αντιγόνο P(k) ανήκει στο
σύστηµα P1Pk

The P /GLOB blood group systems and collection with ISBT numbers in brackets.
Antigen
P1, Pk
P
LKE, PX2

Blood group system
P1Pk (003)
GLOB (028)
-

Blood group collection
GLOB(209)

Αντιγονικό σύστηµα Ι
• ISBT symbol (number) I (27)
• Αντιγόνα I/i
• Το αντιγόνο υψηλής συχνότητας Ι τοποθετήθηκε σε
σύστηµα το 2002
• Το γονίδιο του συστήµατος εδράζεται στο
χρωµόσωµα 6p24.2
Εκφράζονται:
• σε όλα τα σωµατικά υγρά
• στο αµνιακό υγρό
• στα ούρα
• σε όλες τις γραµµές κυττάρων του αίµατος
• σχεδόν όλους τους ιστούς του σώµατος

Σύστηµα I
ΑΝΤΙΓΟΝΑ
• ∆ύο αντιγόνα I και i
• ∆οµές υδατανθράκων βασικοί
στα λιπίδια των
ερυθροκυττάρων, και είναι
επίσης παρόντες σε πρωτεΐνες
στο πλάσµα
• Το I αντιγόνο υπάρχει στα
ερυθρά όλων σχεδόν των
υγειών ενηλίκων αλλά
ποικίλλει σε ένταση
• ∆εν ανευρίσκεται στο αίµα του
οµφάλιου λώρου όπου υπάρχει
το i
• Αυτό αντικαθίσταται περίπου
στο δεύτερο έτος της ζωής από
το Ι

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

 Αντι-I είναι συνήθως IgM
αντισώµατα και εµφανίζονται ως
ψυχρά αντιδρώντα
αυτοαντισώµατα
 Σπάνια είναι αλλοαντισώµατα
 Μπορεί να προκαλέσουν
αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία
από ψυχρά αντισώµατα
 Μπορεί να ανιχνευτούν µε έµµεση
Coombs αλλά συνήθως δεν είναι
κλινικά σηµαντικά
 Αντι-i µπορεί να εµφανιστούν σε
ασθένειες όπως λοιµώδη
µονοπυρήνωση, κίρρωση,
λευχαιµία

Σύστηµα: Diego
ISBN νούμερο: 010
Χρωμοσωμική εντόπιση: 17q12-q21
Προϊόν γονιδίου: AE1(CD233)
• Βιολογική λειτουργία: Μεταφορέας ανιόντων (Band 3) Σημείο
σύνδεσης δομικών πρωτεϊνών της κυτταρικής μεμβράνης.
Αντιγόνα No.: 22

• Βασικά αντιγόνα Dia/Dib (Dia κυρίως ιθαγενείς
Αµερικής 36% και Ασιάτες), Wra/Wrb
• Αντισώµατα στο Dia µπορεί να προκαλέσουν ΗΤR και
HDN

Σύστηµα: Yt/Cartwright
• ISBT Number - 011
Αντιγόνα:
• Yta (1956) 99%
• Ytb (1964) 8%(περίπου 20% των Ισραηλινών)
• σύνδεση της απουσίας αυτών των αντιγόνων από τα ερυθρά
αιµοσφαίρια ατόµων µε παροξυντική νυκτερινή
αιµοσφαιρινουρία
 Χρωµοσωµική εντόπιση : 7q22
 Προϊόν γονιδίου : Cartwright
 Βιολογική λειτουργία : Acetylcholine Esterase
Η πρωτεΐνη αυτή ενεργεί συνήθως ως ένα ένζυµο στο νευρικό
σύστηµα, καθιστώντας το νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη
ανενεργή στις συνάψεις µεταξύ των νευρώνων

Σύστηµα: Yt/Cartwright
• Τα αντισώµατα αντι-Ytb είναι σπάνια και δεν
προκαλλούν HTRs ή HDN
• Αντι Yta αντισώµατα: ασθενή αντισώµατα
• η κλινική σηµασία είναι διαφορετική για τον
κάθε ασθενή
• το αντιγόνο Yta δεν είναι καλά ανεπτυγµένο
κατά τη γέννηση
δεν προκαλεί κλινική HDN

Αντιγονικό σύστηµα : Xg
• ISBN νούµερο : 012
• Ανακαλύφθηκε το 1962 και βοήθησε σηµαντικά στη
χαρτογράφηση του χρωµοσώµατος Χ
• Αντιγόνο το Xga, δύο φαινοτύπους, Xg(a+) και Xg(a-)
• πρότυπο της φυλοσύνδετης κληρονόµησης: οι άρρενες
κληρονοµούν το γονίδιο µόνο από την µητέρα
• Η συχνότητα των Xg(a+):
σε λευκούς άνδρες: 65%
σε λευκές θήλυς: 90%
• Το αντιγόνο έχει αναπτυχθεί κατά τη γέννηση, αλλά δεν
φαίνεται να προκαλεί ανάπτυξη αντισωµάτων

Αντιγονικό σύστηµα Scianna
• ISBT symbol (number) SC (013)
• χαµηλής συχνότητας: Sc2, Rd
• υψηλής συχνότητας: Sc1, Sc3, STAR, SCER,
SCAN
Εκφράζονται:
• σε κυτταρικές γραµµές της ερυθράς σειράς ασθενή
έκφραση στα λευκοκύτταρα

•
•
•
•
•
•

στο θύµο
τους λεµφαδένες
το σπλήνα
στο µυελό
στο ήπαρ του εµβρύου
Τα αντισώµατα Scianna : ήπιες όψιµες
αντιδράσεις µετάγγισης και ήπια HDN

Αντιγονικό σύστηµα Dombrock
• ISBT symbol (number) DO (014) χρωµόσωµα
12p12.3
• CD number CD297
• 8 αντιγόνα
• Doa, (65% στους Καυκάσιους)
• Dob (αυξηµένη συχνότητα σε Αφρικανούς και
Ασιάτες)
• υψηλής συχνότητας Gya (Gregory), Hy( Holley),
Joa(Joseph), DOYA, DOMR, DOLG (99%)

Αντιγονικό σύστηµα Dombrock
Εκφράζονται:
• στα ερυθρά αιµοσφαίρια
• στα λεµφοκυττάρα και τους λεµφαδένες
• στο µυελό των οστών
• στο σπλήνα
• τις ωοθήκες, τους όρχεις, τα έντερα
• την καρδιά του εµβρύου
• υψηλότερη έκφραση στο εµβρυϊκό ήπαρ
• Τα αντισώµατα έχουν συσχετιστεί µε σοβαρές
αντιδράσεις µετάγγισης
• η απουσία Dombrock αντιγόνων µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα την απώλεια των GPI-anchored πρωτεϊνών
από την επιφάνεια των ερυθρών αιµοσφαιρίων
παροξυσµική νυκτερινή αιµοσφαιρινουρία

Σύστηµα : Colton
ISBT symbol (number) CO (015)
Χρωμοσωμική εντόπιση : 7p14
Προϊόν γονιδίου: (CHIP28) Channel-Forming Integral
Protein
Βιολογική λειτουργία : Aquaporin Family of Water
transporting Proteins
Αντιγόνα No.4: Cob και τα υψηλής συχνότητας Coa,
Co3, Co4
νεφρικό ιστό, το ήπαρ, τη χοληδόχο κύστη, τους
οφθαλµούς και στο ενδοθήλιο των τριχοειδών αγγείων
• Coa (99.9%), Cob (10%), Co3 στο λευκό πληθυσµό.
Αντι- Co σπάνια

Σύστηµα : LW/ Landsteiner-Weiner
• ISBT symbol (number) LW (016)
Χρωµοσωµική εντόπιση: 19p13.2
Αντιγόνα No.: 3
• υψηλής συχνότητας LWa, Lwab
• χαµηλής συχνότητας LWb
Προϊόν γονιδίου: LW Glycoprotein; ICAM-4 (CD242)
Βιολογική λειτουργία: Integrin α4β2
παίζει ρόλο
• στην διαδικασία της ερυθροποίησης
• στην αποµάκρυνση των γηρασµένων ερυθροκυττάρων
• Αντισώµατα αντι-LW :
αυτοαντίσωµατα
παρουσιάζονται µε παροδική καταστολή του αντιγόνου LW σε
άτοµα µε θετικό το αντιγόνο LW

φαίνονται ως αλλοαντισώµατα
• Πραγµατικό αλλοαντίσωµα αντι-LW είναι σπάνιο

Αντιγονικό σύστηµα Chido - Rodgers
 ISBN νούµερο: 017
 Χρωµοσωµική εντόπιση: 6p21.3
 Αντιγόνα : 9. Έξι υψηλής συχνότητας για το Ch (Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5,
Ch6), 2 υψηλής συχνότητας για το Rg (Rg1, Rg2) και ένα χαµηλής
συχνότητας, WH.
 Αποτελούν επίτοπους της C4 πρωτεΐνης του συµπληρώµατος των C4a
και C4b, και προσροφώνται επί των ερυθρών αιµοσφαιρίων από το πλάσµα
• Chido φαινότυπος Ch(1,2,3): 88,2% των ατόµων
• Rodgers φαινότυπος Rg(1,2) :95%
• null φαινότυπος (CH/RG-1,-2,-3) οδηγεί σε ανεπάρκεια C4
• Τα αντισώµατα έχουν µικρή κλινική σηµασία
• Έλλειψη C4b (Ch-): αυξηµένη ευαισθησία σε βακτηριακή µηνιγγίτιδα σε
παιδιά
• Έλλειψη C4a (Rg-): προδιάθεση για την ανάπτυξη συστηµατικού
ερυθηµατώδους λύκου

Αντιγονικό σύστηµα H
•
•
•
•
•

ISBT symbol (number) H (018)
CD number CD173
χρωµόσωµα 19q13.33 (FUT1).
ένα αντιγόνο υψηλής συχνότητας: H
βρίσκεται στα λεµφοκύτταρα ,τα αιµοπετάλια, στο
σάλιο και τις εκκρίσεις (εκκρίνοντες)
• η κατανοµή στους ιστούς είναι αυτή του
συστήµατος ΑΒΟ
• προϊόν του γονιδίου: 2-α-φουκοσυλτρανσφεράση

Αντιγονικό σύστηµα Kx
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBT symbol (number) XK (019)
Αντιγόνο υψηλής συχνότητας Kx
Χρωµόσωµα Xp21.1
Προϊόν : Xk πρωτεΐνη
Η έλλειψη της Xk πρωτεΐνης οδηγεί στο σύνδροµο
McLeod
Εκφράζεται:
στο εµβρυικό ήπαρ
στους σκελετικούς µύες των ενηλίκων
τον εγκέφαλο
το πάγκρεας
την καρδιά

Αντιγονικό σύστηµα Gerbich
• ISBT symbol (number) GE (020)
• CD number CD236.
• Ονοµάστηκε έτσι το 1960 και έγινε σύστηµα το 1990.
 Χρωµοσωµική εντόπιση: 2q14-q21
 Προϊόν γονιδίου: Glycophorin C(CD236), Glycophorin D(CD36)
 Αντιγόνα No.: 11
• χαµηλής συχνότητας: Wb, Lsa, Ana, Dha, GEIS
• υψηλής συχνότητας: Ge2, Ge3, Ge4, GEPL, GEAT, GETI
 φαινότυπος Leach (Ge-2-3-4)-Gerbich null: Προσφέρει αντοχή
στο Plasmodium falciparum
• σε Μαλαισιανούς
• στον ισπανόφωνο πληθυσµό των Ηνωµένων Πολιτειών
• Τα αντισώµατα είναι κυρίως IgG και µπορεί να προκαλέσουν
αιµολυτικές αντιδράσεις
• ∆εν έχει αναφερθεί HDN οφειλόµενη σε αντισώµατα στο σύστηµα
Gerbich.

Αντιγονικό σύστηµα Cromer
• ISBT symbol (number) CROM (021)
• CD Number CD55
16 αντιγόνα
• χαµηλής συχνότητας: Tcb, Tcc, WESa
• υψηλής συχνότητας: Cra, Tca, Dra, Esa, IFC, WESb, UMC,
GUTI, SERF, ZENA, CROV, CRAM, CROZ
• χρωµόσωµα 1q32.2
• εντοπίζονται στην πρωτεΐνη DAF (Decay accelerating
factor) (CD55)
• αναστέλλει τον καταρράκτη του συµπληρώµατος
στο επίπεδο της κονβερτάσης C3
• Ανεπάρκεια DAF παρουσιάζουν τα ερυθροκύτταρα των
ασθενών µε PNH (παροξυντική νυκτερινή αιµοσφαιρινουρία)

Αντιγονικό σύστηµα Knops
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBT symbol (number) KN (022)
CD number CD35
9 αντιγόνα :
Sla, McCb, Vil, KCAM (στους µαύρους)
τα χαµηλής συχνότητας Knb, McCb, Sl3, Vil
υψηλής συχνότητας Sla, KCAM
Kna, McCa, Yka σε όλο τον πληθυσµό
χρωµόσωµα 1q32.2.
Προϊόν: ο υποδοχέας του συµπληρώµατος τύπου 1
(complement receptor CR1)

• Τα αντιγόνα του συστήµατος Knops που απαντώνται πιο
συχνά στους µαύρους, µπορεί να παράσχουν αντίσταση
σε λοίµωξη µε το P. falciparum και Μ. tuberculosis.

Αντιγονικό σύστηµα Indian
• ISBT symbol (number) IN (023)
• CD number CD44.
 Αντιγόνα: 4
το χαµηλής συχνότητας: Ina
υψηλής συχνότητας: Inb, INFI, INJA
• χρωµόσωµα 11p13
• Προϊόν: γλυκοπρωτεΐνη : αντιγόνο CD44
(µόριο προσκόλλησης- υποδοχέας υαλουρονικού)
• προσκόλληση µεταξύ κυττάρων
• προσκόλληση των κυττάρων µε το υαλουρονικό,
την φιµπρονεκτίνη, το κολλαγόνο
• ανοσολογική διέγερση και τη µετάδοση του σήµατος µεταξύ των
κυττάρων
• εξάπλωση των µεταστατικών κυττάρων των όγκων

• Αυξηµένα επίπεδα CD44:
σε ασθενείς µε λέµφωµα
στο αρθρικό υγρό ασθενών µε φλεγµονώδη υµενίτιδα

Αντιγονικό σύστηµα Ok
• ISBT symbol (number) OK (024)
• CD number CD147
• Αντιγόνα: 3 υψηλής συχνότητας : Oka, OKGV, OKVM
• Χρωµόσωµα 19p13.3.
 Τα αντιγόνα του συστήµατος είναι γνωστά ως
• Basigin ( BSG ),
• EMMPRIN (extracellular matrix metalloprotein inducer),
• M6 αντιγόνο ενεργοποίησης λευκοκυττάρων
 αυξηµένη έκφραση των αντιγόνων του συστήµατος στα
κοκκιοκύτταρα:
• σε ρευµατοειδή αρθρίτιδα
• αντιδραστική αρθρίτιδα
 Μπορεί ακόµη να εµπλέκεται σε µεταστάσεις των όγκων

Αντιγονικό σύστηµα Raph
• ISBT symbol (number) RAPH (025)
• CD number CD151
• Ένα αντιγόνου ψηλής συχνότητας : MER2 ( 92% των
Καυκάσιων)
• Χρωµόσωµα 11p15.5
 Το αντιγόνο βρίσκεται στην γλυκοπρωτεΐνη CD151 (TM4SF,
tetraspanins). Είναι µόριο προσκόλλησης
Εκφράζεται:
• στην επιφάνεια των αιµοπεταλίων (GP27)
• ευρεία κατανοµή στους ιστούς
• εκφράζεται στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων
 Εµπλέκεται στη δοµή και την ανάπτυξη του σπειράµατος και
της σπειραµατικής βασικής µεµβράνης
Η αποτυχία έκφρασης της πρωτεΐνης CD151
συνδέεται µε σπειραµατονεφρίτιδα και νεφρική ανεπάρκεια

Αντιγονικό σύστηµα John Milton Hagen
• ISBT symbol (number) JMH (026)
• CD number CD108
• Έξι αντιγόνα υψηλής συχνότητας: JMH, JMHK, JMHL,
JMHG, JMHM, JMHQ
• πρωτεΐνηSEMA7A: σηµαντική στο νευρικό σύστηµα
την ανοσολογική απάντηση
 Τρεις διαφορετικοί φαινότυποι:
• ο φαινότυπος JMH-weak
επίκτητοι ή κληρονοµικοί
• ο αρνητικός φαινότυπος JMH- ηλικιωµένα άτοµα-παροδικοί
• JMH-variant
εµφάνιση αντισωµάτων JMH
• Τα αντισώµατα στο JMH των επίκτητων φαινοτύπων είναι
συνήθως αυτοάνοσα και δεν είναι κλινικά σηµαντικά

Αντιγονικό σύστηµα Gill
• ISBT symbol (number) GIL (029)
• Αντιγόνο υψηλής συχνότητας GIL
• aquaglyceroporin, AQP3,
µέλος των πρωτεϊνών MIP (major intrinsic
protein), της οικογένειας των διαύλων
ύδατος.
• ∆ιευκολύνει τη µεταφορά της γλυκερόλης,
του νερού και της ουρίας
• Εκφράζεται στα κύτταρα του αίµατος
λείπει από τα αιµοπετάλια
• Εκφράζεται:
στο νεφρό, το σπλήνα
το λεπτό έντερο, το κόλον
το στοµάχι
τους αεραγωγούς
το δέρµα
τους οφθαλµούς

Αντιγονικό σύστηµα
Rh-Associated Glycoprotein

• ISBT Symbol (number) RHAG
(030)
• CD number CD241
• χρωµόσωµα 6p12.3
• Τέσσερα αντιγόνα:
χαµηλής συχνότητας : Ola,
RHAG4
υψηλής συχνότητας: Duclos,
DSLK
• Εκφράζονται:
στα ερυθροκύτταρα
τα κύτταρα του οµφάλιου λώρου
• Η πρωτεΐνη του συστήµατος
είναι µεταφορέας αµµωνίου

Αντιγονικό σύστηµα FORS

• ISBT Symbol (number) FORS (031)
• Ένα αντιγόνο χαµηλής συχνότητας
FORS1.
• χρωµόσωµα 9q34.2
• Τα άτοµα που παλαιότερα θεωρούνταν
οµάδα αίµατος Apae τύπου, πλέον
θεωρούνται ότι είναι οµάδος O και
εκφράζουν το αντιγόνο Forssman (Fs)
• γλυκολιπίδιο που συντίθεται από την
globoside άλφα-1,3-Ν
ακετυλογαλακτοζαµινυλοτρανσφεράση
1(GBGT1)
• Η GBGT1 παρόµοια µε τις
γλυκοσυλτρανσφεράσες του ΑΒΟ
συστήµατος.
• Οι κλινικές επιπτώσεις της έκφρασης
των αντιγόνων FS είναι άγνωστες

Αντιγονικό σύστηµα JR
(Junior)

• ISBT symbol (number) JR (032)
• CD number CD338
• υψηλής συχνότητας αντιγόνο
Jra
• χρωµόσωµα 4q22.1
• Το αντιγόνο Jra µεταφέρθηκε από
τη σειρά 901 των αντιγόνων
υψηλής συχνότητας σε σύστηµα το
2012.
• αντισώµατα αντι-Jr(a)
µπορεί να προκαλέσουν αιµολυτικές
αντιδράσεις µετά µετάγγιση ή
αιµολυτική νόσο του εµβρύου ή του
νεογνού
• Jra (-) : O φαινότυπος αυτός έχει
υψηλότερη συχνότητα σε άτοµα
ασιατικής καταγωγής, σε
σύγκριση µε εκείνα ευρωπαϊκής
καταγωγής

Αντιγονικό σύστηµα Lan
• ISBT symbol (number) LAN (033)
• ένα αντιγόνο υψηλής συχνότητας: Lan
• Το αντιγόνο αυτό µεταφέρθηκε από την σειρά 901 των
αντιγόνων υψηλής συχνότητας το 2012
• χρωµόσωµα 2q36
• Παρουσιάζει ευρεία έκφραση στους ιστούς: τον καρδιακό
και τους σκελετικούς µύες, στο εµβρυικό ήπαρ, την µεµβράνη των
µιτοχονδρίων, τους οφθαλµούς και την συσκευή Golgi

• φαινότυποLan(-): σπάνιος

10 διαφορετικές µεταλλάξεις στο γονίδιο

ABCB6

• αντισώµατα αντι-Lan : µπορεί να προκαλέσουν
αιµολυτικές αντιδράσεις µετά µετάγγιση ή αιµολυτική νόσο
του εµβρύου ή του νεογνού

• Τα αντιγόνα τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποιο
σύστηµα ή να σχηµατίσουν κάποιο σύστηµα λόγω
ανεπαρκούς γενετικού καθορισµού κατατάσσονται σε:
 Αντιγόνα χαµηλής συχνότητας (<1%) που συνιστούν την
σειρά 700 : 18 αντιγόνα
 Τα υψηλής συχνότητας (>90%) που συνιστούν την σειρά
901: 6 αντιγόνα
 Την Συλλογή Αντιγόνων η οποία αποτελείται από αντιγόνα
που µπορούν να ταξινοµηθούν µαζί µε βάση γενετικές,
βιοχηµικές ή ορολογικές δοκιµασίες
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