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Είλαη από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζε κηα εγθπκνζύλε κπνξεί λα ζπκβνύλ. Σν αίκα ηνπ 

εκβξύνπ λα έρεη δηαθνξεηηθό ξέδνπο από εθείλν ηεο κεηέξαο θαη ην ζώκα ηεο 

κεηέξαο λα αξρίζεη λα γελλά αληηζώκαηα, αληηιακβαλόκελν ην έκβξπν ζαλ εηζβνιέα. 

Ση γίλεηαη ηόηε; Δηαθόπηεηαη ε θύεζε ή ππάξρνπλ θαη άιινη ηξόπνη γηα λα 

“μεγειαζηνύλ” ηα αληηζώκαηα ηεο κεηέξαο; Πόηε ζπκβαίλεη απηό; Ση είλαη ην ξέδνπο 

ζεηηθό θαη ηη ην ξέδνπο αξλεηηθό θαη ηη ξόιν παίδνπλ ζε κηα θύεζε. ην επηζηεκνληθό 

άξζξν πνπ αθνινπζεί ζα βξείηε όιεο ηηο απαληήζεηο. 

Της Μάτης Τράκα Γσναικολόγοσ 

Αζπκβαηόηεηα ξέδνπο ζε έλα δεπγάξη δεκηνπξγείηαη όηαλ ν άλδξαο ή ε γπλαίθα 

έρνπλ δηαθνξεηηθό ξέδνπο. Ο παξάγνληαο ξέδνπο ζηνπο αλζξώπνπο, δηαθξίλεηαη ζε 

ζεηηθό θαη αξλεηηθό. Ρέδνπο ζεηηθό ζεκαίλεη όηη ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα δηαζέηνπλ 

έλα θνηλό αληηγόλν πνπ επηθξαηεί θαη ιέγεηαη Rhesus (Rh). Ρέδνπο αξλεηηθό, 

ζεκαίλεη απνπζία απηνύ ηνπ αληηγόλνπ. Τπνινγίδεηαη όηη ην 85% ησλ αηόκσλ ηεο 

ιεπθήο θπιήο έρνπλ ξέδνπο ζεηηθό. 

Σν ξέδνπο αξλεηηθό ζηε γπλαίθα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα κόλν όηαλ είλαη 

έγθπνο. Αλ ε κεηέξα έρεη ξέδνπο αξλεηηθό θαη ν παηέξαο ξέδνπο ζεηηθό, ηόηε ζα 

δεκηνπξγεζνύλ ελδερνκέλσο επηπινθέο ζην έκβξπν. 

Αλ είλαη ε πξώηε εγθπκνζύλε δελ δεκηνπξγείηαη θακία επηπινθή. Αλ όκσο είλαη ε 

δεύηεξε εγθπκνζύλε θαη ζηελ πξώηε ην παηδί πνπ γελλεζεί, έρεη ξέδνπο ζεηηθό, 

κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Σν αίκα ηνπ πξώηνπ παηδηνύ θαηά ηελ 

ώξα ηνπ ηνθεηνύ, κπνξεί λα εηζέιζεη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ηεο κεηέξαο. Η 

κεηέξα ζα αλαπηύμεη αληηζώκαηα θαηά ηνπ αίκαηνο ηνπ παηδηνύ, πνπ είλαη ξέδνπο 

ζεηηθό. Απηά ηα αληηζώκαηα παξακέλνπλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο κεηέξαο 

θαη ζηελ επόκελε εγθπκνζύλε ηα αληηζώκαηα ηεο κεηέξαο ζα θαηαζηξέςνπλ ην αίκα 

ζην λέν έκβξπν, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη από αηκνιπηηθή λόζν ησλ λενγλώλ, 

έσο θαη εκβξπαθό ζάλαην. Άιιε πεξίπησζε γηα λα πεξάζεη αίκα ηνπ πξώηνπ παηδηνύ 

ζην αίκα ηεο κεηέξαο, είλαη κέζσ ηεο ακληνπαξαθέληεζεο ζηε κεηέξα. 

Η αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο, αλ θαη απιή, απαηηεί πξνζεθηηθνύο 

ρεηξηζκνύο. Αλ ππάξρεη ππνςία γηα κεηαθνξά αίκαηνο από ην παηδί (ξέδνπο ζεηηθό) 

ζηε κεηέξα, ηόηε είλαη άκεζα αλαγθαία κηα έλεζε αλνζνζθαηξίλεο Rh, πνπ 

κπινθάξεη απηά ηα αληηζώκαηα. 

 


