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Targeted bleeding control

• Allows immediate access to treatment
• Provides rapid bleeding control

1. Bysted BV, et al., A randomized, double-blind trial demonstrating bioequivalence of the current recom-
binant activated factor VII formulation and a new robust 25 degrees C stable formulation. Haemophilia 
2007;13(5):527-532.; 2. Lusher JM, Early treatment with recombinant factor VIIa results in greater efficacy 
with less product. Eur J Haematol Suppl 1998;63:7-10.; 3. Treur M, et al., Efficacy of recombinant activated 
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complicated with inhibitors: a Bayesian meta-regression. Haemophilia 2008; In press. 

Rapid bleeding control 
with NovoSeven ®

2–3

1

NovoSeven  – Rapid Bleeding Control with NovoSeven
in Haemophilia Patients with Inhibitors

®®

G
M

_N
V

7_
 9

38
_ 

Ju
ne

_2
00

9

90239_AdvertDetailAid_RZ.indd   1 30.06.2009   15:05:47 Uhr

Targeted bleeding control

• Allows immediate access to treatment
• Provides rapid bleeding control

1. Bysted BV, et al., A randomized, double-blind trial demonstrating bioequivalence of the current recom-
binant activated factor VII formulation and a new robust 25 degrees C stable formulation. Haemophilia 
2007;13(5):527-532.; 2. Lusher JM, Early treatment with recombinant factor VIIa results in greater efficacy 
with less product. Eur J Haematol Suppl 1998;63:7-10.; 3. Treur M, et al., Efficacy of recombinant activated 
factor VII (rFVIIa) vs. activated prothrombin complex concentrate (aPCC) for patients suffering from haemophilia 
complicated with inhibitors: a Bayesian meta-regression. Haemophilia 2008; In press. 

Rapid bleeding control 
with NovoSeven ®

2–3

1

NovoSeven  – Rapid Bleeding Control with NovoSeven
in Haemophilia Patients with Inhibitors

®®

G
M

_N
V

7_
 9

38
_ 

Ju
ne

_2
00

9

90239_AdvertDetailAid_RZ.indd   1 30.06.2009   15:05:47 Uhr

NovoSeven® - γρήγορος έλεγχος της αιμορραγίας 
σε αιμορροφιλικούς ασθενείς με ανασταλτές

• Άμεση πρόσβαση στη θεραπεία1 και
• Γρήγορος έλεγχος αιμορραγίας2-3 

Στοχευμένος έλεγχος της αιμορραγίας

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προιόντος (ΠΧΠ),  
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.novoseven.com ή παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία Novo Nordisk Hellas.

N
7_

RB
C_

AD
V_

20
10



1

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

Αθήνα 2010



2



�

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

 Πρόεδρος: Ιωάννα Σπηλιωτοπούλου 

 Αντιπρόεδρος: Βασίλης Τσεβρένης

 Γραμματέας: Παναγιώτα Χαλκιά 

 Μέλη: Μαρία Γαβαλάκη  
  Ελισάβετ Γρουζή 

 Επιμέλεια έκδοσης: Ε. Γρουζή - Ι. Σπηλιωτοπούλου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Πρόεδρος: Στέλιος Γραφάκος

 Αντιπρόεδροι: Λουκάς Δαδιώτης
  Μαρία Παγώνη 

 Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Πατεράκης

 Ειδ. Γραμματέας: Παναγιώτης Καλογιαννίδης 

 Ταμίας: Παναγιώτης Παναγιωτίδης

 Μέλη: Χάρις Ματσούκα 
  Ιωάννης Μπαλταδάκης
  Σπύρος Σταθάκης
  Παναγιώτης Τσιριγώτης



�



�

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος .................................................................................................................................... 7
Κύριες συντομογραφίες ......................................................................................................... 9
Εισαγωγή ...................................................................................................................................11

1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

 1.1. Εισαγωγή ..................................................................................................................1�
 1.2. Μορφές ερυθρών αιμοσφαιρίων ....................................................................16
 1.�. Στοιχεία από τη φυσιολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων .....................20
 1.�. Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ ......................................................................................21
 1.�.  Μη ενδεδειγμένη χρήση ΣΕ ...............................................................................27

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

 2.1. Εισαγωγή ..................................................................................................................27
 2.2. Προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ .......................................................................28
 2.�. Θεραπευτική μετάγγιση ΑΜΠ...........................................................................�0
 2.�. Μετάγγιση ΑΜΠ επί επεμβατικών διαδικασιών .........................................�1
 2.�. Ενδείξεις μετάγγισης ΑΜΠ στα νεογνά .........................................................��
 2.6. Πρακτική μεταγγίσεων ........................................................................................��
 2.7. Αλλοευαισθητοποίηση ........................................................................................�6
 2.8. Αντιμετώπιση αλλοευαισθητοποιημένων ασθενών .................................�7
 2.9. Μη άνοση ανθεκτικότητα στη μετάγγιση ΑΜΠ .........................................�7
 2.10. Στρατηγική αντιμετώπισης ασθενών με μόνιμη ανθεκτικότητα  

στη μετάγγιση ΑΜΠ .............................................................................................�8
 2.11. Αντενδείξεις μετάγγισης ΑΜΠ ..........................................................................�8
 2.12. Ενδείξεις μετάγγισης ειδικώς επεξεργασμένων ΑΜΠ ..............................�8



6

3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

 �.1. Εισαγωγή ..................................................................................................................�0
 �.2. Κλινικές ενδείξεις για τη χρήση FFP................................................................�0
 �.�. Μεταγγίσεις FFP σε νεογνά  ...............................................................................�2
 �.�. Επιλογή μονάδας προς μετάγγιση  .................................................................��
 �.�. Προφυλάξεις κατά τη χορήγηση  ....................................................................��
 �.6. Δόση χορήγησης FFP ..........................................................................................��
 �.7. Αδικαιολόγητη χρήση FFP  ................................................................................��
 �.8. Αντενδείξεις χορήγησης  ....................................................................................��

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

 �.1. Οξεία Αιμολυτική Αντίδραση  ...........................................................................�8
 �.2. Πυρετικές μη-Αιμολυτικές Αντιδράσεις (FNHTRs) .....................................�0
 �.�. Αλλεργικές-Αναφυλακτικές Αντιδράσεις ......................................................�1
 �.�. Οξεία Πνευμονική Βλάβη Συνδεόμενη με τη Μετάγγιση (TRALI) ........�2
 �.�. Υπερφόρτωση Κυκλοφορίας Σχετιζόμενη με τη Μετάγγιση (TACO)..��
 �.6. Βακτηριδιακή Επιμόλυνση (σηψαιμία) ..........................................................�6
 �.7. Αλλοανοσοποίηση έναντι αντιγόνων των ερυθρών  

και αιμοπεταλίων του δέκτη (ανάπτυξη αντιερυθροκυτταρικών 
αντισωμάτων και αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων)  ...........................�7

 �.8. Επιβραδυνόμενη Αιμολυτική Αντίδραση .....................................................�8
 �.9. Πρόληψη της RhD αλλοευαισθητοποίησης:  

Άριστη χρήση της RhΙG .......................................................................................�9
 �.10. Μετά Μετάγγιση Πορφύρα (PTP) ....................................................................60
 �.11. Νόσος από την Αντίδραση του Μοσχεύματος κατά του Ξενιστή  

που συνδέεται με τη Μετάγγιση (TΑ-GvHD) ................................................61
 �.12. Άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις της μετάγγισης  ....................................62

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .........................................................................................6�



7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η μετάγγιση αίματος και παραγώγων του αποτελεί ανθρωποσωτήρια αντιμετώ-
πιση πολλών κλινικών καταστάσεων, όπως καρδιοχειρουργικών και ορθοπεδικών 
επεμβάσεων, τραύματος, μαιευτικών και νεογνικών επιπλοκών, αιματολογικών και 
νεοπλασματικών νοσημάτων και πολλών άλλων καταστάσεων. Η έκθεση όμως 
του ασθενούς σε αλλογενές αίμα και παράγωγα συνδέεται με κινδύνους, περι-
λαμβανομένων των λοιμώξεων που μεταδίδονται με αυτό και με αντιδράσεις στη 
μετάγγισή του. Βέβαια, σήμερα στα ανεπτυγμένα συστήματα υγείας, με τις πολύ 
ευαίσθητες τεχνικές ελέγχου που βραχύνουν σημαντικά την περίοδο “παράθυρου” 
ο εκτιμούμενος κίνδυνος των μετά μετάγγιση γνωστών ιώσεων (HIV, HCV, HBV) 
έχει δραματικά μειωθεί. Παραμένει όμως ο κίνδυνος γνωστών μη δυνάμενων 
να ελεγχθούν παθογόνων παραγόντων και ο θεωρητικός τουλάχιστον κίνδυνος 
μετάδοσης νεοαναδυόμενων λοιμώξεων. Η μόνη μέθοδος περαιτέρω βελτίωσης 
της ασφάλειας του αίματος παραμένει η πολύ προσεκτική, με αυστηρά κριτήρια, 
επιλογή των αιμοδοτών, που οδηγεί όμως σε αυξημένη απόρριψη αιμοδοτών, 
αύξηση του κόστους του αίματος και των παραγώγων του, αλλά και ανεπάρκεια 
αίματος. Η ανεπάρκεια αίματος επιτείνεται από το δημογραφικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν πολλές κοινωνίες (μείωση του ηλικιακά κατάλληλου να αιμοδο-
τήσει πληθυσμού), την παράταση της επιβίωσης του πληθυσμού (οι ηλικιωμένοι 
ασθενείς είναι αυτοί που χρειάζονται πολύ συχνότερα μεταγγίσεις), την αύξηση της 
συχνότητας των νεοπλασιών εκ Β-κυττάρων (κυρίως των non-Hodgkin λεμφωμά-
των), και των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων πρωτοπαθών και δευτεροπαθών 
μετά χημειοθεραπεία (που αντικατοπτρίζουν τη βελτίωση της θεραπείας των 
συμπαγών όγκων).

Συνεπώς, η χρήση του αίματος και των παραγώγων του πρέπει να είναι ορθο-
λογική-επιστημονικά τεκμηριωμένη, επί καλά καθορισμένων ενδείξεων, ώστε να 
μην εκθέτει τον ασθενή σε κινδύνους αλλά και να επιτυγχάνει την εξοικονόμηση 
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των ήδη περιορισμένων πηγών του. Η χρήση του αίματος και των παραγώγων του 
πρέπει να γίνεται με βάση κατευθυντήριες οδηγίες αλλά και εκτίμηση της κλινικής 
κατάστασης του ασθενούς. Εάν η μετάγγιση αίματος και παραγώγων του γίνεται επί 
πραγματικών ενδείξεων, είναι βέβαιο ότι θα προκύψει όφελος για τον ασθενή.

Το 1ο μέρος του εγχειριδίου που έχετε στα χέρια σας αναφέρεται στις τρέχουσες 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη χορήγηση ερυθρών αιμοσφαιρίων, πρόσφατα κα-
τεψυγμένου πλάσματος και αιμοπεταλίων στις συνηθέστερες κλινικές καταστάσεις 
της καθημερινής μας ιατρικής πράξης.

Το 2ο μέρος με τις κατευθυντήριες οδηγίες διάγνωσης και θεραπευτικής 
αντιμετώπισης των αντιδράσεων έχει στόχο να υπενθυμίσει την ανάγκη συνεχούς 
επαγρύπνησης κατά τη διάρκεια μετάγγισης αίματος και παραγώγων του.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι οδηγίες αυτές θα αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα 
των ιατρών, βιολόγων, τεχνολόγων, νοσηλευτών της Αιμοδοσίας, αλλά και του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού όλων των Τμημάτων που είναι χρήστες 
του αίματος και των παραγώγων του, ώστε να μην θεωρείται πλέον ότι η μετάγγιση 
“ωφελεί χωρίς να βλάπτει” αλλά να προσεγγίζεται ως πράξη που “κατ’ αρχήν δεν 
πρέπει να βλάπτει”.

Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης 
της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας,

Η πρόεδρος
Ιανουάριος 2010 Ιωάννα Σπηλιωτοπούλου
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Κύριες συντομογραφίες

2,3-DPG = 2,� διφωσφορική γλυκόζη

AABB = American Association of Blood Banks

ALI = Οξεία Πνευμονική Βλάβη (Acute Lung Injury)

APTT = Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης

ARDS = Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του ενήλικα (Adult Respira-
tory Distress Syndrome

ASCO = American Society of Clinical Oncology

BCSh = British Committee for Standards in Haematology 

ΒΝP = Εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο

CMV = Κυτταρομεγαλοϊός (Cytomegalovirus) 

DDAVP = Δεσμοπρεσσίνη 

FFP = Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (Fresh Frosen Plasma)

FNhTR = Πυρετική μη-αιμολυτική αντίδραση (Febrile Non Hemolytic Trans-
fusion Reaction)

GvhD = Νόσος από την αντίδραση του μοσχεύματος κατά του ξενιστή 
(Graft versus Host Disease)

hb = Αιμοσφαιρίνη (Hemoglobin)

hct = Αιματοκρίτης (Hematocrit)

hIV = Ιός της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (Human Immunodefi-
ciency Virus)

hLA = Αντιγόνα του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (Human 
Leucocyte Antigens)

hPA = Ειδικά αντιγόνα των αιμοπεταλίων (Human Platelet Antigens)

IgA = Ανοσοσφαιρίνη Α

IVIgG = Ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη

MSBOS = Maximum Surgical Blood Order Schedule

PCC = Προθρομβινικό σύμπλεγμα (Prothrombin Complex Concentrate)

PT = Χρόνος προθρομβίνης

PTP = Μετά μετάγγιση πορφύρα (Post Transfusion Purpura)
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rFVIIa = Ανασυνδυασμένος ενεργοποιημένος παράγοντας VII (Recombi-
nant factor VIIa) 

rhEPO = Ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ερυθροποιητίνη

RhIG = Αντι-D ανοσοσφαιρίνη

SIRS = Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης (Systemic 
Inflammatory Response Syndrome) 

TACO = Υπερφόρτωση κυκλοφορίας σχετιζόμενη με τη μετάγγιση (Trans-
fusion Associated Circulatory Overload)

TA-GvhD = Νόσος από την αντίδραση του μοσχεύματος κατά του ξενιστή που 
συνδέεται με τη μετάγγιση (Transfusion Associated Graft versus 
Host Disease)

TRALI = Οξεία πνευμονική βλάβη συνδεόμενη με τη μετάγγιση (Transfu-
sion Related Acute Lung Injury)

ΑΜΠ = Αιμοπετάλια

Α-ΣΕ = Ακτινοβολημένα συμπυκνωμένα ερυθρά 

ΒΕ = Βακτηριδιακή επιμόλυνση

ΔΕΠ = Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη 

ΘΘΠ = Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα

Κ-ΣΕ = Κατεψυγμένα συμπυκνωμένα ερυθρά 

Λ-ΣΕ = Λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά 

ΜΑΚ = Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 

ΟΑΑ = Οξεία αιμολυτική αντίδραση

ΠΟΥ = Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

Π-ΣΕ = Πλυμένα συμπυκνωμένα ερυθρά 

ΣΕ = Συμπυκνωμένα ερυθρά 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η άριστη διαχείριση του αίματος και των παραγώγων του αποτελεί επιτα-
κτική ανάγκη σήμερα, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και να εξασφαλίζεται 
η επάρκεια τους. Τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του αίματος 
βρίσκονται στις μέρες μας συχνά στο προσκήνιο (κυρίως λόγω της μετάδοσης 
της HIV λοίμωξης, αλλά και των ηπατιτίδων Β και C), επιφέροντας σημαντικές 
αλλαγές στον τρόπο που παλιότερα αντιμετωπιζόντουσαν θέματα γύρω από 
την ασφάλεια των μεταγγίσεων. Έτσι η επιστημονική κοινότητα υποχρεώθηκε 
να λάβει μέτρα για τη μείωση του κινδύνου αυτού. Η ιδιαίτερα αυστηρή επι-
λογή των αιμοδοτών, η ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας, ο λεπτομερής 
με ευαίσθητες τεχνικές έλεγχος του αίματος για την παρουσία δεικτών των 
παραπάνω ιών και η αδρανοποίηση των παθογόνων παραγόντων όπου αυτή 
είναι εφικτή, κατέστησαν τη μετάγγιση αίματος ασφαλέστερη από ποτέ. Δι-
άφορες επιστημονικές εταιρείες ανά τον κόσμο καθώς και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, έχουν θεσπίσει οδηγίες για τις διαδικασίες παρασκευής, ελέγχου 
και διακίνησης του αίματος και των παραγώγων του, με στόχο τη διασφάλιση 
της ποιότητας. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Νομοθεσία με την Οδηγία 
2002/98/ΕΚ θεσπίζει τα πρότυπα ασφάλειας για τη συλλογή, έλεγχο, επεξερ-
γασία, αποθήκευση και διανομή τους, ενώ τα ιδιαίτερης σημασίας θέματα της 
καταλληλότητας του αιμοδότη και της φροντίδας αυτού καθορίζονται από 
την Οδηγία 200�/��/ΕΚ.

Η επίτευξη όμως μηδενικού κινδύνου της μετάγγισης αποτελεί ουτοπία, αφού 
θα παραμένει η πιθανότητα μετάδοσης αυτών των λοιμογόνων παραγόντων 
δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να μηδενισθεί η περίοδος “του παραθύρου” 
(δηλαδή ο χρόνος από την έκθεση στον ιό μέχρι την ανίχνευση του στο αίμα). 
Επιπλέον θα παραμένει πάντα η πιθανότητα μετάδοσης παθογόνων που δεν 
ελέγχονται ή παθογόνων που ακόμη είναι άγνωστα, η βακτηριδιακή επιμόλυνση 
των παραγώγων, ενώ επιπρόσθετα ο κίνδυνος γραφικού σφάλματος σε κάποιο 
στάδιο της διαδικασίας της μετάγγισης είναι πάντα υπαρκτός. Από την άλλη 
πλευρά, η δυσκολία ανεύρεσης ομολόγου αίματος και οι ολοένα αυξανόμενες 
ανάγκες για τη χορήγησή του, δημιουργούν μια γενικότερη ανησυχία γύρω από 
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τη διαθεσιμότητά του και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον οι δυτικές κοινωνίες 
απαρτίζονται κατά ένα μεγάλο μέρος από γερασμένο πληθυσμό που δεν μπορεί 
να αιμοδοτήσει και δεύτερον τα κριτήρια επιλογής των αιμοδοτών έχουν γίνει 
πλέον πολύ αυστηρά. Συνεπώς ο περιορισμός της μετάγγισης μόνον όταν αυτή 
είναι αναγκαία, αφ’ ενός θα περιορίσει τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται, 
και αφ’ ετέρου θα συμβάλει στην εξασφάλιση της επάρκειας του.

Για όλους αυτούς του λόγους επιβάλλεται η χρήση του αίματος και των 
παραγώγων του να είναι απόλυτα τεκμηριωμένη. Πρέπει να τονισθεί ότι τα προ-
γράμματα ορθολογικής χρήσης του αίματος δεν αποβλέπουν στην υπομετάγγιση 
των ασθενών, αλλά αντίθετα στην μετάγγιση επί πραγματικών ενδείξεων και 
με το κατάλληλο για κάθε περίπτωση παράγωγο, με τελικό στόχο την παροχή 
άριστης περίθαλψης. Έτσι οι διάφορες επιστημονικές εταιρείες ή ομάδες, 
όπως η British Committee for Standards in Haematology (BCSH), η American 
Society of Clinical Oncology (ASCO), η American Society of Anesthesiologists, 
η American Association of Blood Banks (AABB) και άλλες έχουν δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες οδηγίες ή συστάσεις για την μετάγγιση αίματος και παραγώγων 
του, που στηρίζονται σε δεδομένα που αφορούν τη σχέση του οφέλους έναντι 
του κινδύνου, και που προκύπτουν από συγκεκριμένα βιβλιογραφικά δεδομένα. 
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την διαβάθμιση των οδηγιών που 
ακολουθούν προέρχεται από Consensus Conference of the American College 
of Chest Physician 200�. Η προσέγγιση αυτή καταλήγει στη διαβάθμιση των 
συστάσεων που περιγράφεται στον πίνακα 1.
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1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ  
ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

1.1. Εισαγωγή

Ο στόχος της μετάγγισης ερυθροκυττάρων είναι η επίτευξη επαρκούς 
οξυγόνωσης στα όργανα και τους ιστούς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης (Hb) είναι χαμηλή ή/και η ικανότητα με-
ταφοράς οξυγόνου μειωμένη, ενώ συγχρόνως ανεπαρκούν οι φυσιολογικοί 
αντιρροπιστικοί μηχανισμοί προσαρμογής στην αναιμία (πίνακας 2).

Η οξυγόνωση των ιστών εξαρτάται από τη συγκέντρωση της Hb, την πο-
σότητα του οξυγόνου που είναι απαραίτητη για την αερόβια λειτουργία των 
ιστών, και τον κορεσμό της Hb με οξυγόνο (που εξαρτάται από την τάση αυτού 
και τη συγγένεια του με την Hb).

Σε φυσιολογικούς ενήλικες η άριστη απόδοση Ο2 επιτυγχάνεται σε τιμές 
αιματοκρίτη (Hct) περίπου �0%, και τούτο γιατί περί τις τιμές αυτές έχουμε 
μείωση της γλοιότητας του αίματος, καθώς και βελτίωση της φλεβικής επι-
στροφής με αποτέλεσμα αύξηση της καρδιακής παροχής χωρίς ταχυκαρδία. 
Σε φυσιολογικούς ενήλικες η απόδοση πέφτει κάτω από τα φυσιολογικά σε 
τιμές Hct περί to 26%. Έτσι παρότι η ικανότητα μεταφοράς Ο2 μειώνεται επί 
αναιμίας, η οξυγόνωση των ιστών είναι φυσιολογική σε επίπεδα αιμοσφαι-
ρίνης αρκετά κάτω των 10gr/dl σε ισοογκαιμικό ασθενή. Επιπλέον η αναιμία 
συνοδεύεται από συστηματική οξέωση και από αύξηση του 2,�-DPG, που και 

Πίνακας 2. Μηχανισμοί προσαρμογής στην αναιμία

• Αύξηση της καρδιακής παροχής ως αποτέλεσμα αύξησης του προφορτίου και μείωσης 
του μεταφορτίου, [η μείωσης της γλοιότητας του αίματος και της αντίστασης ροής στο 
αγγειακό δίκτυο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της φλεβικής επιστροφής (αύξηση 
προφορτίου) και τη μείωση των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (μείωση με-
ταφορτίου)]

• Αύξηση της αιμάτωσης των στεφανιαίων
• Ανακατανομή της ροής του αίματος
• Αύξηση του ρυθμού εξαγωγής του οξυγόνου στους ιστούς
• Αύξηση της παραγωγής 2-� DPG (που μειώνει τη συγγένεια της Hb με το οξυγόνο και 

συνεπώς διευκολύνει την απελευθέρωσή του στους ιστούς)
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τα δύο μεταθέτουν προς τα δεξιά την καμπύλη διαχωρισμού της οξυαιμοσφαι-
ρίνης, δηλαδή μειώνουν τη συγγένεια με το O2 και συνεπώς διευκολύνουν την 
απελευθέρωση του στους ιστούς. Τέλος σημαντικός μηχανισμός προσαρμογής 
στην αναιμία είναι η αύξηση της καρδιακής παροχής είτε λόγω μειώσεως του 
μεταφορτίου συνεπεία της αγγειοδιαστολής και της μειωμένης γλοιότητας, 
είτε λόγω αύξησης της συσταλτικότητας και της ταχυκαρδίας, είτε και των 
δύο. Αύξηση της καρδιακής παροχής παρατηρείται όταν η Hb πέσει αρκετά 
κάτω από τα 9-10 gr/dl ή στα 7-8 gr/dl κατά άλλους.

Παράγοντες που περιορίζουν την απάντηση αυτή είναι η προχωρημένη 
ηλικία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Είναι γνωστό ότι η αύξηση της καρδιακής 
παροχής μειώνεται σε καταστάσεις όπως η υποογκαιμία, η στεφανιαία νόσος, 
οι βαλβιδοπάθειες, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ή η χορήγηση φαρ-
μάκων με αρνητική ινότροπο δράση. Η ικανότητα αύξησης της απόδοσης του 
οξυγόνου στους ιστούς μειώνεται σε καταστάσεις όπως το σύνδρομο αναπνευ-
στικής δυσχέρειας (ARDS), η σήψη, το σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους 
απάντησης (SIRS), και η ισχαιμία από υποάρδευση. Η ανταλλαγή των αερίων 
επηρεάζεται από καταστάσεις όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
και το ARDS. Τέλος υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης οξυγόνου σε καταστάσεις 
όπως πυρετός, πόνος, stress, σήψη, SIRS και σύνδρομο υπεραερισμού.

Η μόνη ένδειξη για μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι η διόρθωση ή 
η πρόληψη της ιστικής υποξίας. Για τον λόγο αυτόν η παράμετρος “εκλογής” 
που μπορεί με ακρίβεια να καθορίσει την απόφαση για μετάγγιση είναι η 
ενδοκυττάρια pO2. Στην κλινική πράξη όμως αυτό δεν είναι εφικτό και η 
απόφαση για μετάγγιση εξαρτάται εμμέσως από την τιμή της Hb ή του Hct. 
Όμως “η ένδειξη για μετάγγιση” καθώς και “το πόσο επείγουσα είναι αυτή” δεν 
πρέπει να καθορίζονται μόνον από την τιμή Hb/Hct, αλλά να βασίζονται στην 
εκτίμηση της κλινικής κατάστασης κάθε ασθενούς εξατομικευμένα. Παράγο-
ντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι κυρίως η ηλικία, η παρουσία ή 
απουσία καρδιοαναπνευστικής νόσου, η ταχύτητα εγκατάστασης της αναιμίας, 
η φυσική πορεία της αναιμίας (πίνακας �), καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης 
μηχανισμών προσαρμογής στην αναιμία.

Σημαντικά στοιχεία για τα επίπεδα της Hb που απαιτούνται για την επίτευξη 
της μέγιστης δυνατής βελτίωσης της ποιότητας ζωής ασθενών με αναιμία, έχουν 
προκύψει από πολλές μελέτες που αφορούν τη δόση της ερυθροποιητίνης σε 
ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή με αναιμία χρόνιας νόσου (όπως η 
ρευματοειδής αρθρίτιδα). Έτσι ασθενείς με βασικά επίπεδα Hb 7 gr/dl παρου-
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σίασαν το μέγιστο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους εκφραζόμενο σε 
αίσθημα ευεξίας, ενεργητικότητας, βελτίωσης των συνθηκών ύπνου, φαγητού 
και libido, όταν η τιμή της Ηb αυξήθηκε κατά 2-� gr/dl, ενώ δεν παρατηρήθηκε 
καμιά περαιτέρω βελτίωση μετά τα 10 gr/dl. Επίσης για τους χειρουργικούς 
ασθενείς σημαντικά στοιχεία έχουν προκύψει από δημοσιεύσεις που αφορούν 
μάρτυρες του Ιεχωβά ή ασθενείς για τους οποίους δεν υπήρχε διαθέσιμο αίμα. 
Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι πολλοί ασθενείς ακόμη και ηλικιωμένοι 
μπορεί να υποβληθούν σε μείζονες επεμβάσεις με πολύ χαμηλά επίπεδα Hb 
(<6 gr/dl) χωρίς αύξηση της νοσηρότητας και της θνητότητας.

1.2. Μορφές ερυθρών αιμοσφαιρίων

Οι μορφές των ερυθρών αιμοσφαιρίων που χρησιμοποιούνται σήμερα για 
μετάγγιση είναι οι ακόλουθες:
1. Ολικό αίμα
2. Συμπυκνωμένα ερυθρά (ΣΕ)
�. Λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Λ-ΣΕ)
�. Ακτινοβολημένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Α-ΣΕ)
�. Πλυμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Π-ΣΕ)
6. Κατεψυγμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Κ-ΣΕ)

1. Ολικό αίμα
Προέρχεται από υγιή δότη που πληροί τα καθιερωμένα κριτήρια αποδο-
χής για αιμοδοσία. Είναι το αρχικό προϊόν από το οποίο προκύπτουν όλα 
τα υπόλοιπα παράγωγα με κατάλληλη επεξεργασία. Μια μονάδα ολικού 
αίματος έχει όγκο ≈�1�±�0 ml με αιματοκρίτη �6-�0%. Διατηρείται στους 
2-6ο C για διάστημα �� έως �2 ημέρες ανάλογα με το αντιπηκτικό και το 
θρεπτικό διάλυμα που περιέχεται στον ασκό συλλογής [Citrate-Phoshate-

•

Πίνακας 3. Κλινικές παράμετροι που πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά την απόφαση 
για μετάγγιση ΣΕ

• Ηλικία • Καρδιακή λειτουργία
• Ύπαρξη σημείων και συμπτωμάτων αναιμίας • Αναπνευστική λειτουργία
• Ρυθμός απώλειας αίματος • Ύπαρξη στεφανιαίας νόσου
• Ποσότητα απολεσθέντος αίματος • Συνχορηγούμενα φάρμακα
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Dextrose-Adenine (CPDA-1) �� ημέρες, και Additive-Solution (AS) �2 
ημέρες]. Δεν παρέχει παράγοντες πήξης και τα αιμοπετάλια που περιέχει 
δεν είναι λειτουργικά.
Σήμερα οι ενδείξεις του περιορίζονται μόνο σε αφαιμαξομεταγγίσεις νεογνών 
και στην παιδιατρική καρδιοχειρουργική. Ενδεχομένως να έχει ένδειξη και 
σε ασθενείς με οξεία αιμορραγία (απώλεια >2�% του όγκου αίματος), αλλά 
δεν είναι συνήθως διαθέσιμο σε επαρκείς ποσότητες γιατί έχει καθιερωθεί 
ο διαχωρισμός σε παράγωγα.

2. Συμπυκνωμένα ερυθρά
Τα συμπυκνωμένα ερυθρά (ΣΕ) προέρχονται από ολικό αίμα μετά από φυ-
γοκέντρηση και διαχωρισμό. Μπορεί επίσης να παραχθούν με τη διαδικασία 
της αφαίρεσης ερυθροκυττάρων. Αποτελούν το βασικό παράγωγο που 
μεταγγίζεται στις περιπτώσεις που απαιτείται διόρθωση της αναιμίας.
Διατηρούνται στους 2-6ο C για διάστημα �� έως �2 ημέρες ανάλογα με το 
αντιπηκτικό που περιέχεται στον ασκό συλλογής (CPDA-1 �� ημέρες, AS 
�2 ημέρες). Μια μονάδα ΣΕ περιέχει όλα τα ερυθροκύτταρα της αρχικής 
μονάδας ολικού αίματος, αιματοκρίτη 6� έως 7�% και όγκο 2�0 έως ��0 
ml, ανάλογα με το προσθετικό διάλυμα του ασκού συλλογής. Υπό αυτές 
τις συνθήκες, τα ερυθροκύτταρα παραμένουν τόσο σταθερά ώστε να 
μην παρατηρείται σημαντική αιμόλυση. Άλλες διαδικασίες που μπορεί να 
περιλαμβάνει η παρασκευή των ΣΕ είναι η λευκαφαίρεση, το πλύσιμο, η 
ακτινοβόληση και η κατάψυξη.

3. Λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά
Τα λευκά αιμοσφαίρια που περιέχονται στις μονάδες ΣΕ έχουν ενοχοποιηθεί 
για διάφορες άμεσες αλλά και απώτερες παρενέργειες όπως οι πυρετικές μη 
αιμολυτικές αντιδράσεις, η μεταφορά ενδοκυτταρίων λοιμωδών παραγό-
ντων [όπως ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV), η νόσος Creutzfeld-Jacob, βακτη-
ριδιακές λοιμώξεις], η αλλοανοσοποίηση στα HLA και στα αιμοπεταλιακά 
αντιγόνα (HPA), και η ανοσοτροποποίηση. Λευκαφαιρεμένα θεωρούνται 
τα ΣΕ όταν ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων στη μονάδα αίματος είναι 
μικρότερος από 1×106, αριθμός που επιτυγχάνεται με τα ειδικά φίλτρα 
τελευταίας γενιάς. 
Η λευκαφαίρεση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε μερικές ώρες μετά 
την αιμοληψία και πριν το διαχωρισμό του ολικού αίματος σε ερυθρά, 
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πλάσμα και αιμοπετάλια (λευκαφαίρεση πριν την αποθήκευση, pre-storage 
leucodepletion), είτε πριν από τη μετάγγιση με ειδικά εργαστηριακά φίλτρα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον 10 δυτικές χώρες έχουν ήδη εισαγάγει 
τη λευκαφαίρεση σε όλη την ποσότητα του αίματος που συλλέγεται (κα-
θολική λευκαφαίρεση)
Λευκαφαιρεμένα ΣΕ (Λ-ΣΕ) πρέπει να λαμβάνουν:

Ασθενείς που έχουν κάνει έστω και ένα επεισόδιο πυρετικής μη αιμο-
λυτικής αντίδρασης κατά τη μετάγγιση, (FNHTR) (Βαθμός σύστασης: 
1C).
Πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς για να προφυλαχθούν τόσο από τις 
FNHTRs, όσο και από την αλλοανοσοποίηση έναντι των HPA και HLA 
(ανθεκτικότητα στις μεταγγίσεις αιμοπεταλίων), (Βαθμός σύστασης: 
1C).
Ασθενείς με συγγενείς ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες, ασθενείς που 
υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση αιμο-
ποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ), και έγκυες γυναίκες για την αποφυγή με-
τάδοσης κυρίως CMV-λοίμωξης ή άλλων ενδοκυτταρίων λοιμώξεων, 
(Βαθμός σύστασης: 1C).
Ενδομήτριες μεταγγίσεις, πρόωρα νεογνά, νεογνά και παιδιατρικοί 
ασθενείς οπωσδήποτε μέχρι 1 έτους, (Βαθμός σύστασης: 1C).
Υποψήφιοι ασθενείς για ΜΑΚ για τη μείωση της πιθανότητας απόρρι-
ψης του μοσχεύματος.
Υποψήφιοι ασθενείς για μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων.
Σε ό,τι αφορά στην ανοσοτροποποίηση δεν υπάρχουν επαρκείς απο-
δείξεις, ώστε να συνιστάται η χρήση Λ-ΣΕ σε χειρουργικούς ασθενείς 
για την πρόληψη των μετεγχειρητικών λοιμώξεων και την υποτροπή 
του καρκίνου.

4. Πλυμένα συμπυκνωμένα ερυθρά
Το πλύσιμο των ΣΕ έχει ως στόχο την απομάκρυνση του πλάσματος και των 
πρωτεϊνών του, που έχουν απομείνει στη μονάδα των ΣΕ.
Η χορήγηση Π-ΣΕ Ενδείκνυται μόνον:

Σε ασθενείς με έλλειψη ανοσοσφαιρίνης A (IgA) στους οποίους ακό-
μη και ίχνη πλάσματος είναι δυνατόν να προκαλέσουν αναφυλακτική 
αντίδραση, ενίοτε θανατηφόρα, (Βαθμός σύστασης: 2C).
Σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων, (Βαθμός σύστασης: 1C).
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Σε ασθενείς που εμφανίζουν πυρετικές αντιδράσεις μετά από μετάγγι-
ση Λ-ΣΕ, (Βαθμός σύστασης: 2C).
Σε ασθενείς οι οποίοι εξ’ αιτίας του βασικού τους νοσήματος παρουσι-
άζουν μεγάλο κίνδυνο υπερκαλιαιμίας.

5. Ακτινοβολημένα συμπυκνωμένα ερυθρά
Η ακτινοβόληση (2�-�0 Gy) αδρανοποιεί τα λεμφοκύτταρα του δότη, τα 
οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν αντίδραση μοσχεύματος εναντίον 
ξενιστή μετά μετάγγιση (TA-GvHD) σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, 
και σε ανοσοϊκανά άτομα που λαμβάνουν παράγωγα αίματος από HLA 
απλοταυτόσημους δότες ή ομόζυγους ως προς έναν HLA απλότυπό τους. 
Επομένως η ακτινοβόληση είναι απαραίτητη για τα ερυθρά, τα αιμοπετάλια 
και τα ουδετερόφιλα που χορηγούνται σε υψηλού κινδύνου ασθενείς για 
ΤΑ-GvHD.
Η μόνη ανεπιθύμητη ενέργεια των Α-ΣΕ είναι η υπερκαλιαιμία, λόγω αυξημέ-
νης απελευθέρωσης καλίου από τα ερυθρά. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί 
προβλήματα σε ενήλικες ασθενείς, ενώ αντίθετα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στις ενδομήτριες μεταγγίσεις και τις αφαιμαξομεταγγίσεις νεογνών. 
Τα ΣΕ μπορεί να ακτινοβοληθούν μέχρι 1� ημέρες από τη συλλογή τους, και 
να φυλαχθούν για άλλες 1� ημέρες μετά την ακτινοβόληση. Συνιστάται η 
ακτινοβόληση να πραγματοποιείται αμέσως πριν τη μετάγγιση για έμβρυα, 
νεογνά, και παιδιά, ενώ επιπλέον μερικά κέντρα πλένουν τα Α-ΣΕ που θα 
μεταγγισθούν σε αυτούς τους ασθενείς.
Οι κύριες ενδείξεις για χορήγηση Α-ΣΕ ή ακτινοβόληση άλλων παραγώγων 
συνοψίζονται στις παρακάτω, (Βαθμός σύστασης: 2C+):

Οποιαδήποτε μετάγγιση παραγώγου από συγγενή 1ου ή 2ου βαθμού 
(εκτός από προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα ή λεμφοκύτταρα).
Οποιαδήποτε μετάγγιση μεταξύ ατόμων ομοιογενών γενετικά πληθυ-
σμών.
Μετάγγιση HLA συμβατών αιμοπεταλίων.
Ενδομήτριες μεταγγίσεις και μεταγγίσεις σε νεογνά με βάρος γέννησης 
≤1.�00 gr και ηλικία κύησης ≤�0 εβδομάδες.
Αφαιμαξομετάγγιση νεογνών, ιδίως αν έχει προηγηθεί ενδομήτρια με-
τάγγιση.
Μετάγγιση ουδετεροφίλων σε παιδιά.
Συγγενή σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας.
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Σε ασθενείς που θα υποβληθούν ή υποβάλλονται σε ΜΑΚ (βλέπε τις 
ακριβείς ενδείξεις παρακάτω στην αντίστοιχη παράγραφο).
Σε δότες αιμοποιητικών κυττάρων για αλλογενή ΜΑΚ, που χρειάζονται 
μετάγγιση παραγώγων αίματος πριν τη συλλογή του μοσχεύματος.
Μετά από θεραπεία με ανάλογα πουρινών (fludarabine, cladribine, 
deoxycoformycin).
Ασθενείς με νόσο Hodgkin, ακόμη και αν βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.
Η χορήγηση ακτινοβολημένων παραγώγων σε ασθενείς που υποβάλ-
λονται σε χημειοθεραπεία πρέπει να αποφασίζεται σε εξατομικευμένη 
βάση, λαμβάνοντας υπόψη την ένταση της ανοσοκαταστολής.
Όταν δεν υπάρχει καμία από τις παραπάνω συνθήκες, δεν είναι απα-
ραίτητη η χορήγηση ακτινοβολημένων παραγώγων σε: ασθενείς με 
HIV λοίμωξη, απλαστική αναιμία, ασθενείς που υποβάλλονται σε με-
ταμόσχευση συμπαγών οργάνων, ή χημειοθεραπεία για μη-Hodgkin 
λέμφωμα, οξεία λευχαιμία και συμπαγείς όγκους.

6. Κατεψυγμένα συμπυκνωμένα ερυθρά
Η κατάψυξη ερυθροκυττάρων με γλυκερόλη στους -80ο C ή σε χαμηλότερη 
θερμοκρασία παρέχει τη δυνατότητα μακροχρόνιας αποθήκευσής τους.
Ενδείκνυνται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως η διατήρηση αποθεμάτων 
ερυθροκυττάρων σπάνιας ομάδας αίματος, ή για ασθενείς με πολλαπλά 
αλλοαντισώματα που δεν έχουν συμβατούς δότες. Προς το παρόν πάντως 
η χρήση τους είναι πολύ περιορισμένη.

1.3. Στοιχεία από τη φυσιολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Η φυσιολογική ημερήσια παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων σε υγιείς ενήλι-
κες είναι περίπου 0,2� ml/Kg και η μέση διάρκεια ζωής τους είναι περίπου 120 
ημέρες. Η μέση διάρκεια ζωής των ΣΕ που μεταγγίζονται είναι περίπου �0-60 
ημέρες, ενώ ενδέχεται να είναι και χαμηλότερη επί ύπαρξης παραγόντων που 
επηρεάζουν την επιβίωσή τους.

Η συντήρηση των ΣΕ οδηγεί σε μια σειρά από μεταβολικές, βιοχημικές και 
μοριακές αλλαγές, το εύρος των οποίων συνδέεται και με το χρόνο συντήρησης. 
Η ελάττωση του 2,�-DPG αρχίζει λίγες μέρες μετά τη συλλογή και ολοκληρώ-
νεται 1 έως 2 εβδομάδες μετά. Η μεταβολή αυτή είναι αναστρέψιμη, αφού τα 
επίπεδα του 2,�-DPG αποκαθίστανται κατά �0% τις πρώτες � έως 8 ώρες μετά 
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τη μετάγγιση και επανέρχονται στο φυσιολογικό μετά από 2�-72 ώρες.
Γενικά θεωρείται ότι στους ενήλικες μία μονάδα ΣΕ αυξάνει τη συγκέντρωση 

της Hb κατά 1 gr/dl και του Hct περίπου �%. Στα παιδιά η μετάγγιση � ml/Kg 
αυξάνει τη συγκέντρωση της Hb επίσης κατά 1 gr/dl.

Στις περιπτώσεις που η αύξηση της Hb μετά μετάγγιση δεν είναι η αναμε-
νόμενη, θα πρέπει να διερευνηθεί η ύπαρξη καταστάσεων όπως:

αιμορραγία
ιατρογενής απώλεια αίματος λόγω συχνών δειγματοληψιών (ιδίως σε 
παιδιά)
υπερσπληνισμός
μηχανική ή άλλου τύπου αιμόλυση
πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή ανοσολογικά αίτια

1.4. Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ

Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε οξεία αναιμία
Η απόφαση για μετάγγιση ΣΕ βασίζεται στη συγκέντρωση της Hb, στην ποσό-

τητα του απολεσθέντος αίματος, και στην κλινική κατάσταση του ασθενούς.
Βασική θεραπευτική στρατηγική στη θεραπεία επί οξείας αιμορραγίας 
είναι η πρόληψη ή η διόρθωση της υποογκαιμικής καταπληξίας (shock). 
Προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της οξυγόνωσης των ιστών με την 
αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου με κρυσταλλοειδή/κολλοειδή 
διαλύματα, σε ποσότητα που να διατηρείται επαρκώς η ροή και η πίεση 
του αίματος.
Όταν η απώλεια αίματος είναι <1�% του όγκου αίματος συνήθως δεν 
προκαλεί συμπτώματα και δεν απαιτείται μετάγγιση, εκτός αν προϋπάρχει 
αναιμία, (Βαθμός σύστασης: 2C+).
Όταν η απώλεια αίματος είναι μεταξύ 1�% και �0% του όγκου αίματος 
αναπτύσσεται αντιρροπιστική ταχυκαρδία, και η μετάγγιση ΣΕ ενδείκνυ-
ται στις περιπτώσεις που προϋπάρχει αναιμία, ή υποκείμενη καρδιακή ή 
πνευμονική νόσος, (Βαθμός σύστασης: 2C+).
Όταν η απώλεια αίματος είναι >�0% μπορεί να προκληθεί shock, και όταν 
υπερβαίνει το �0% το shock είναι σοβαρού βαθμού. Στις περιπτώσεις με 
απώλεια αίματος μεταξύ �0-�0% η μετάγγιση ΣΕ είναι πιθανόν απαραίτητη, 
αν και σε άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα ενδέχεται να επαρκεί μόνο η 
αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου, (Βαθμός σύστασης: 2C+).
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Η μετάγγιση ΣΕ είναι ανθρωποσωτήρια στις περιπτώσεις που η απώλεια 
αίματος είναι >�0%, (Βαθμός σύστασης: 2C+).
Ασθενείς με Hb <6 g/dl σχεδόν πάντα χρειάζονται μετάγγιση ΣΕ. Σε σταθε-
ρούς ασθενείς με τιμές Hb μεταξύ 6 έως 10 gr/dl, η απόφαση για μετάγγιση 
στηρίζεται στην εκτίμηση της κλινικής κατάστασης. Ασθενείς με Hb >10 
g/dl σπάνια χρειάζονται μετάγγιση ΣΕ, (Βαθμός σύστασης: 1Α).
Υπενθυμίζεται ότι οι ασθενείς με οξεία αιμορραγία μπορεί να έχουν πλα-
σματικά υψηλές τιμές Hct λόγω αιμοσυμπύκνωσης έως την αποκατάσταση 
του όγκου του πλάσματος. Γι’ αυτό και στις περιπτώσεις αυτές, η εκτίμηση 
της γενικής κατάστασης του ασθενούς είναι εξαιρετικά σημαντική, (Βαθμός 
σύστασης: 2C+).
Σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 
δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στη θνητότητα σε διάρκεια �0 ημερών 
νοσηλείας μεταξύ αυτών που η στρατηγική μετάγγισης είχε ως στόχο τη 
διατήρηση επιπέδων Hb μεταξύ 7-8 gr/dl έναντι αυτών με Hb ≥10 gr/dl, 
(Βαθμός σύστασης: 1C+).

Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε χρόνια αναιμία
Σε χρόνια αναιμία λόγω των μηχανισμών προσαρμογής σπάνια απαιτείται 
μετάγγιση σε ασθενείς με τιμές Hb >8gr/dl, (Βαθμός σύστασης: 1Α).
Πρέπει πάντα να διαγιγνώσκεται η αιτιοπαθογένια της αναιμίας, ώστε 
όπου ενδείκνυται να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία και όχι μετάγγιση ΣΕ, 
(σίδηρος, βιταμίνη Β12, φυλλικό οξύ στις περιπτώσεις ανεπάρκειας τους, 
και/ή ερυθροποιητίνη σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή σε ορισμένα μυε-
λοδυσπλαστικά σύνδρομα).
Όταν υπάρχει σημαντική μείωση της οξυγόνωσης εξαιτίας διαταραχών της 
καρδιακής ή αναπνευστικής λειτουργίας, μπορεί να χορηγηθεί μετάγγιση 
και επί Hb >8gr/dl, (Βαθμός σύστασης: 2C+).
Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, 
στους οποίους δεν μπορεί να αναμένεται το αποτέλεσμα της χορήγησης 
της ερυθροποιητίνης ή στους οποίους αντεδείκνυται η χορήγησή της, ως 
όριο μετάγγισης χρησιμοποιείται τιμή Hb περί τα 10gr/dl. Θεωρείται ότι 
η υποξία έχει προστατευτική δράση επί των νεοπλασματικών κυττάρων, 
ενώ η διόρθωσή της βελτιώνει τη φαρμακοκινητική ορισμένων χημειοθε-
ραπευτικών παραγόντων, (Βαθμός σύστασης: 2C+).

•

•

•

•

•

•

•

•



2�

Σε ασθενείς με ομόζυγη Μεσογειακή Αναιμία γενικά θεωρείται ότι η Hb 
πρέπει να διατηρείται μεταξύ 9-9,� gr/dl, (Βαθμός σύστασης: 2C+).

Στα Δρεπανοκυτταρικά Σύνδρομα οι βασικές ενδείξεις για μετάγγιση ΣΕ 
είναι η αναιμία και οι αγγειοαποφρακτικές κρίσεις. Η μετάγγιση ΣΕ γενικά 
δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με τιμές Hb >7 gr/dl, (Βαθμός σύστασης: 
2C+). Επί αγγειοαποφρακτικών κρίσεων, ο στόχος της μετάγγισης είναι η 
πρόληψη ή η ελάττωση του φαινομένου της ενδαγγειακής δρεπάνωσης 
είτε μέσω αιμοαραίωσης είτε με αντικατάσταση των παθολογικών κυ-
κλοφορούντων ερυθρών με φυσιολογικά, έτσι ώστε η HbS να είναι <�0-
�0%. Η αφαιμαξομετάγγιση ενδείκνυται σε προγραμματισμένες μείζονες 
επεμβάσεις, οφθαλμικές επεμβάσεις, για την πρόληψη ή θεραπεία των 
αγγειοαποφρακτικών κρίσεων, και μετά από οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, 
(Βαθμός σύστασης: 2C+).

Σε ασθενείς με σοβαρή θρομβοπενία η μετάγγιση ΣΕ ενδείκνυται ώστε να 
διατηρούνται επίπεδα Hct περί το �0%, όπου θεωρείται ότι μειώνεται ο 
κίνδυνος της αιμορραγίας.

Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε χειρουργικούς ασθενείς
Σε ασθενείς με καλή γενική κατάσταση και με τιμές Hb ≥10 gr/dl συνήθως 
δεν απαιτείται μετάγγιση ΣΕ περιεγχειρητικά, σε αντίθεση με τους ασθενείς 
με τιμές Hb <7 gr/dl, (Βαθμός σύστασης: 1C+). Ωστόσο στην απόφαση 
για μετάγγιση ΣΕ σε χειρουργικούς ασθενείς πρέπει να συνυπολογίζονται 
παράγοντες όπως ο τύπος και η διάρκεια της επέμβασης, ο ρυθμός της 
απώλειας αίματος, η ηλικία του ασθενούς, καθώς και η συνύπαρξη άλλων 
κλινικών καταστάσεων όπως καρδιακή ή αναπνευστική νόσος.
Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται ή/και είναι απαραίτητη 
η μετάγγιση ΣΕ, ο αριθμός των μονάδων που αιτούνται και διασταυρώνονται 
προεγχειρητικά, δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτόν που προτείνεται από το 
Maximum Surgical Blood Order Schedule (MSBOS) για τη συγκεκριμένη 
επέμβαση, (Βαθμός σύστασης: 2C+). Ως MSBOS αναφοράς, προτείνεται 
αυτό της BSCH Blood Transfusion Task Force, (πίνακας �). Ωστόσο σε κάθε 
νοσοκομείο θα πρέπει να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες.
Για τη μείωση της περιεγχειρητικής αιμορραγίας επιβάλλεται η διακοπή των 
αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων (όπου αυτό είναι δυνατόν) �-7 ημέρες πριν 
προγραμματισμένη επέμβαση (ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την 

•

•

•

•

•

•
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Πίνακας 4. Προτεινόμενος οδηγός μετάγγισης για χειρουργικές επεμβάσεις (Maximum 
Surgical Blood Order Schedule, MSBOS)

Επεμβάσεις γενικής χειρουργικής

Χολοκυστεκτομή και διερεύνηση χοληδόχου πόρου, Βαγοτομή Τ&S

Ερευνητική λαπαροτομία 2

Οισοφαγεκτομή �

Διαφραγματοκήλη, Βουβωνοκήλη, Κοιλιοκήλη Τ&S

Ολική γαστρεκτομή 2

Εκτομή οισοφάγου και γαστρεκτομή �

Μερική ηπατεκτομή 2

Ηπατεκτομή �

Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή ορθού �

Πρόσθια εκτομή ορθού 2

Εκτομή ειλεού �

Κολεκτομή (πλην ολικής) 2

Μαστεκτομή, Θυρεοειδεκτομή, Παραθυροειδεκτομή, Σπληνεκτομή,  
Βιοψία ήπατος Τ&S

Επινεφριδεκτομή �

Παγκρεατεκτομή �

Μεταμόσχευση νεφρού 2

Αγγειοχειρουργικές και Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Ακρωτηριασμός άκρου, Συμπαθεκτομή, Θρομβοενδαρτηρεκτομή μηριαίας, 
Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή T&S

Αορτο – μηριαία παράκαμψη 2

Αορτo – λαγόνιος παράκαμψη �

Εκτομή ανευρύσματος κοιλιακής αορτής �

Εκτομή ανευρύσματος θωρακικής αορτής 6

Σαφηνεκτομή T&S

Αντικατάσταση βαλβίδας καρδιάς �

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη �
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Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

Βιοψία πνεύμονα, Ερευνητική θωρακοτομή, Μεσοθωρακοσκόπηση T&S

Πνευμονεκτομή, Λοβεκτομή, Πλευροδεσία 2

Νευροχειρουργικές επεμβάσεις

Επέμβαση υπόφυσης, Οσφυϊκή πεταλεκτομή, Βαλβίδα εγκεφάλου T&S

Εκτομή μηνιγγιώματος 2

Εκτομή πρωτοπαθούς ή δευτεροπαθούς όγκου εγκεφάλου 2

Επισκληρίδιο αιμάτωμα, Κρανιοπλαστική T&S

Ανεύρυσμα εγκεφάλου 2

Ουρολογικές επεμβάσεις

Διουρηθρική προστατεκτομή T&S

Ανοικτή προστατεκτομή 2

Ριζική προστατεκτομή �

Κυστεκτομή �

Ριζική νεφρεκτομή 2

Διαδερμική πυελολιθοτομία T&S

Γυναικολογικές επεμβάσεις

Καισαρική τομή, Εκπυρήνηση ινομυώματος μήτρας,  
Κοιλιακή/Κολπική υστερεκτομή T&S

Ολική Υστερεκτομή με τα εξαρτήματα �

Ριζική υστερεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό πυέλου 6

Ορθοπαιδικές επεμβάσεις

Οστεοτομία, Βιοψία οστού T&S

Ημιολική ισχίου (κατάγματα) 2

Ολική αρθροπλαστική ισχίου,γόνατος, ώμου 2

Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής μεγάλων αρθρώσεων (revision) �-�

Τ&S = Type and Screen (Type = Προσδιορισμός Ομάδος ΑΒΟ και Rhesus,  
Screen = Ανίχνευση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων με 
έμμεση Coombs)

Πίνακας 4. (συνέχεια) Προτεινόμενος οδηγός μετάγγισης για χειρουργικές επεμβάσεις 
(Maximum Surgical Blood Order Schedule, MSBOS)



26

παραγωγή νεαρών λειτουργικών αιμοπεταλίων), καθώς και η αναστροφή 
της δράσης των αντιπηκτικών φαρμάκων.

Μετάγγιση ΣΕ σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ)

Οι ανάγκες για μετάγγιση ΣΕ σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ΜΑΚ δια-
φέρουν σημαντικά από ασθενή σε ασθενή. Όλοι οι υποψήφιοι ασθενείς 
για ΜΑΚ πρέπει να μεταγγίζονται μόνο με λευκαφαιρεμένα ΣΕ, τα οποία 
είναι προτιμότερο να είναι ταυτόσημης ομάδας και φαινοτύπου, (Βαθμός 
σύστασης: 2C+).
Τα λευκαφαιρεμένα παράγωγα αίματος με φίλτρα τελευταίας γενιάς, είναι 
ικανά να μειώσουν τον αριθμό των λευκών κατά 99,9%, θεωρούνται δε ως 
ασφαλής εναλλακτική επιλογή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν CMV-
αρνητικά παράγωγα (Βαθμός σύστασης: 1C).
Ασθενείς που θα υποβληθούν σε αλλογενή ΜΑΚ θα πρέπει να λαμβάνουν 
ακτινοβολημένα παράγωγα από την έναρξη του σχήματος προετοιμασίας 
και να συνεχίζουν τουλάχιστον όσο λαμβάνουν προφύλαξη για το GvHD ή 
έως ότου τα λεμφοκύτταρα είναι περισσότερα από 1×109/L, διάστημα που 
συνήθως αντιστοιχεί σε 6 μήνες. Ασθενείς με χρόνιο GvHD ή ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε αλλογενή MAK λόγω συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας 
πρέπει να λάβουν ακτινοβολημένα παράγωγα για 2 χρόνια ή κατ’ άλλους 
εφ’ όρου ζωής (Βαθμός σύστασης: 2C+).
Η ομάδα ΑΒΟ/D των ΣΕ που μεταγγίζονται κατά τη διάρκεια της αλλογενούς 
ΜΑΚ πρέπει να είναι συμβατή ταυτόχρονα με την ομάδα δότη και λήπτη 
(Βαθμός σύστασης: 1C+).
Σε μεταμοσχευμένους ασθενείς κατά τη φάση της θρομβοπενίας η μετάγ-
γιση ΣΕ ενδείκνυται ώστε να διατηρούνται επίπεδα Hct περί το �0%, όπου 
θεωρείται ότι μειώνεται ο κίνδυνος της αιμορραγίας (Βαθμός σύστασης: 
1C+).
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη ΜΑΚ θα πρέπει να λαμβάνουν 
ακτινοβολημένα παράγωγα κατά τη διάρκεια της συλλογής του μοσχεύματος 
αλλά και 7 μέρες πριν, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος συλλογής βιώσιμων 
Τ-λεμφοκυττάρων τα οποία θα επιβιώσουν της κατάψυξης. Επίσης η χρήση 
ακτινοβολημένων παραγώγων θα πρέπει να συνεχίζεται και για τουλάχιστον 
� μήνες μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση ή και για 6 μήνες αν έχει γίνει 
ολοσωματική ακτινοβολία (Βαθμός σύστασης: 2C+).

•

•

•

•

•

•
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Μετάγγιση ΣΕ σε νεογνά
Πρέπει να χορηγούνται μονάδες μικρού όγκου (2�-100 ml) οι οποίες 
παρασκευάζονται από κλασματοποίηση μιας κανονικής μονάδας ΣΕ σε 
μικρότερες. Οι μονάδες αυτές μεταγγίζονται διαδοχικά αν χρειασθεί ώστε 
να αποφεύγεται η έκθεση του νεογνού σε πολλούς δότες.
Γενικά η συνιστώμενη δόση μετάγγισης είναι �-20 ml/Kg.
Τα ΣΕ πρέπει να είναι ηλικίας έως � ημερών από τη συλλογή τους, και λευ-
καφαιρεμένα κατά προτίμηση πριν την αποθήκευση, (Βαθμός σύστασης: 
1C).
Σύμφωνα με τις οδηγίες της BCSH συνιστάται ακτινοβόληση για κάθε παρά-
γωγο αίματος που περιέχει κύτταρα (εκτός από το πλάσμα) και προορίζεται 
για μετάγγιση σε νεογνά. Ωστόσο σύμφωνα με την ΑΑΒΒ σε πολλές χώρες 
η ακτινοβόληση περιορίζεται στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην 
παράγραφο των Α-ΣΕ, (Βαθμός σύστασης: 2C+).
Η τιμή Hb που χρησιμοποιείται ως όριο για μετάγγιση είναι 10 gr/dl, ενώ 
εάν υπάρχει καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια το πρώτο 2�ωρο της ζωής 
το όριο αυτό ανέρχεται στα 12-1� gr/dl.

1.5. Μη ενδεδειγμένη χρήση ΣΕ

Αναιμία με τιμές Hb >10 gr/dl (επί απουσίας ειδικών παραγόντων κινδύνου 
που συνδέονται με τα κλινικά χαρακτηριστικά του ασθενούς).
Για υποκατάσταση ή διατήρηση του κυκλοφορούντος όγκου πλάσματος.
Σε αναιμία που μπορεί να διορθωθεί με χορήγηση σιδήρου, Β12 ή φυλ-
λικού οξέος.
Για επούλωση τραυμάτων.

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

2.1. Εισαγωγή

Μετάγγιση αιμοπεταλίων (ΑΜΠ) χορηγείται σε ασθενείς με θρομβοπενία 
ή με πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς λειτουργικές διαταραχές των ΑΜΠ. Η 
μετάγγιση γίνεται προφυλακτικά για τη μείωση του κινδύνου αιμορραγίας 

•

•
•

•

•

•

•
•

•
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απουσία κλινικής αιμορραγίας (προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ), είτε για τον 
έλεγχο ενεργού αιμορραγίας επί παρουσίας αυτής (θεραπευτική μετάγγιση 
ΑΜΠ). Μεταγγίσεις ΑΜΠ δεν ενδείκνυνται σε κάθε θρομβοπενία, ενώ σε μερικές 
αντενδείκνυνται. Έτσι, πριν από την απόφαση για μετάγγιση ΑΜΠ θα πρέπει να 
καθορίζεται η αιτία της θρομβοπενίας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προηγείται 
της μετάγγισης η εκτίμηση της σχέσης όφελος/κίνδυνος. Απόλυτη ένδειξη με-
τάγγισης ΑΜΠ είναι η βαριά θρομβοπενία σε συνδυασμό με κλινικά σημαντική 
αιμορραγία. Όλες οι άλλες ενδείξεις μετάγγισης είναι περισσότερο ή λιγότερο 
σχετικές και εξαρτώνται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς.

Τα ΑΜΠ για μετάγγιση παρασκευάζονται με 2 διαφορετικές μεθόδους: 
συμπυκνωμένα ΑΜΠ από πρόσφατο ολικό αίμα τυχαίων δοτών και ΑΜΠ από 
αφαίρεση. Τα συμπυκνωμένα ΑΜΠ από ολικό αίμα τυχαίων δοτών παρασκευ-
άζονται με τη μέθοδο του πλούσιου σε αιμοπετάλια πλάσματος (Platelet Rich 
Plasma, PRP) ή από τη στιβάδα των λευκοκυττάρων (Buffy Coat, BC). Ο αριθμός 
των περιεχομένων ΑΜΠ εξαρτάται από τη μέθοδο παρασκευής τους:
1. ΑΜΠ από μια μονάδα ολικού αίματος τυχαίου δότη (από PRP ή BC): 0.��-

0.8�×1011/ανά ασκό,
2. ΑΜΠ από δεξαμενή BC (�-8 μονάδες τυχαίων δομών): ελάχιστη περιεκτι-

κότητα 2.�×1011,
�. ΑΜΠ αφαίρεσης: ελάχιστη περιεκτικότητα �×1011/ανά ασκό.

Το κύριο πλεονέκτημα των ΑΜΠ αφαίρεσης είναι η επαρκής συλλογή ΑΜΠ 
από ένα μόνο δότη και συνεπώς η μείωση του κινδύνου μετάδοσης λοιμώξεων 
και της επίπτωσης της αλλοευαισθητοποίησης, ενώ για τη συλλογή ισοδύνα-
μου αριθμού ΑΜΠ από ολικό αίμα τυχαίων δοτών απαιτούνται �-8 μονάδες. 
Μετά μετάγγιση 1 ασκού ΑΜΠ από 1 μονάδα ολικού αίματος τυχαίου δότη 
αναμένεται αύξηση του αριθμού ΑΜΠ 7-10.000/μL ενώ μετά μετάγγιση 1 
ασκού ΑΜΠ αφαίρεσης �0-�0.000/μL.

2.2. Προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ

Πριν τη λήψη απόφασης για προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ θα πρέπει να 
απαντηθούν � ερωτήματα: 1) Αν πράγματι υπάρχει ένδειξη προφυλακτικής 
μετάγγισης ΑΜΠ στον ασθενή με χρόνια θρομβοπενία, 2) Ποιος είναι ο αριθμός 
ΑΜΠ κάτω από τον οποίο είναι αναγκαία η μετάγγιση ΑΜΠ και �) Ποια είναι η 
δόση ΑΜΠ που πρέπει να μεταγγισθεί.
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Είναι αναγκαία η προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ;
Ο μη σαφής συσχετισμός μεταξύ εμφάνισης κλινικά μείζονος αιμορραγικού 

επεισοδίου και αριθμού ΑΜΠ στο θρομβοπενικό ασθενή εγείρει ερωτηματικά 
για την αποτελεσματικότητα της προφυλακτικής μετάγγισης ΑΜΠ σε όλους τους 
κλινικά σταθερούς θρομβοπενικούς ασθενείς, καθώς  και για το αν η θεραπευτική 
μετάγγιση ΑΜΠ μόνο για την αντιμετώπιση κλινικού αιμορραγικού επεισοδίου 
είναι το ίδιο αποτελεσματική και ασφαλής για επιλεγμένους ασθενείς.

Ποιος είναι ο ασφαλής και αποτελεσματικός ουδός  
για προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ;

Σε ασθενείς με χρόνια θρομβοπενία δεν παρατηρούνται σημαντικές αυτό-
ματες αιμορραγίες (υπό την προϋπόθεση ακέραιου αγγειακού συστήματος), 
εκτός και αν ο αριθμός ΑΜΠ είναι ≤�000/μL. Τυχαιοποιημένες προοπτικές 
μελέτες σύγκρισης προφυλακτικής μετάγγισης ΑΜΠ με ουδό 10.000 ΑΜΠ/μL 
έναντι 20.000 ΑΜΠ/μL δεν έδειξαν διαφορά στον κίνδυνο αιμορραγικών 
επεισοδίων. H προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ είναι πιθανή και συχνά αδύνατον 
να αποφευχθεί σε πολύ βαριές περιπτώσεις θρομβοπενίας (πίνακας �). Για το 
λόγο αυτό, συνιστάται συνήθως συστηματική προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ 
με ουδό 10.000 ΑΜΠ/μL σε όλους τους κλινικά σταθερούς ασθενείς με χρόνια 
θρομβοπενία και απουσία των παρακάτω κλινικών παραγόντων:

- πυρετός >�8.�° C
- σήψη
- σοβαρή ασπεργίλλωση
- θεραπεία με amphotericin B
- διαταραχές παραγόντων πήξης
- σοβαρή κεφαλαλγία
- διαταραχές συνείδησης
- διαταραχές όρασης
- νευρολογικές διαταραχές
- πρόσφατη ελάσσων αιμορραγία
- ταχεία μείωση του αριθμού των ΑΜΠ
- αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων >7�.000/μL.
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Πίνακας 5. Ενδείξεις προφυλακτικής μετάγγισης ΑΜΠ

ουδός  
ΑΜΠ/μL

Βαθμός 
σύστασης

Οξεία λευχαιμία (ΟΛ), εκτός της οξείας προμυελοκυτταρικής 
(FAB M�) σε μη σταθερούς ασθενείς

20.000 1C+

Οξεία λευχαιμία (ΟΛ), εκτός της οξείας προμυελοκυτταρικής 
(FAB M�) σε σταθερούς ασθενείς

10.000 1A

Οξεία λευχαιμία (ΟΛ), εκτός της οξείας προμυελοκυτταρικής 
(FAB M�) σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο 
αλλοευαισθητοποίησης και/ή ανθεκτικότητας

�.000 1Β

Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (FAB M�) * 2C

Απλασία μυελού των οστών και μυελοδυσπλασία σε 
ασταθείς ασθενείς ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας

10.000 2C+

Απλασία μυελού των οστών και μυελοδυσπλασία σε 
σταθερούς ασθενείς

# 2C+

Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών 10.000 2C+

Αυτόλογη μεταμόσχευση στελεχιαίων αιμοποιητικών 
κυττάρων αίματος

10.000 2C+

Καρκίνος ουροδόχου κύστης ή νεκρωτικοί όγκοι  
κατά τη διάρκεια επιθετικής θεραπείας

20.000 1C+

Συμπαγείς όγκοι κατά τη διάρκεια θεραπείας 10.000 2C+

* ως επί των άλλων λευχαιμιών εφ’ όσον επιτευχθεί έλεγχος των διαταραχών της αιμόστα-
σης που συνήθως παρατηρούνται κατά τη διάγνωση της ΟΜΛ M3, ενώ επί ασθενούς που 
αιμορραγεί ο αριθμός ΑΜΠ θα πρέπει να διατηρείται >20.000/μL.
# μακροχρόνιες προφυλακτικές μεταγγίσεις ΑΜΠ πρέπει να αποφεύγονται επειδή οι ασθενείς 
αυτοί είναι συνήθως σταθεροί ακόμη και με αριθμό ΑΜΠ 5.000-10.000/μL και λόγω του 
ασυνήθως υψηλού κινδύνου αλλοευαισθητοποίησης.

2.3. Θεραπευτική μετάγγιση ΑΜΠ

Θεραπευτική μετάγγιση ΑΜΠ γίνεται για τον έλεγχο ενεργού αιμορραγίας 
λόγω θρομβοπενίας και/ή λειτουργικής διαταραχής των ΑΜΠ. Σε ασθενείς με 
χρόνια θρομβοπενία, θεραπευτική μετάγγιση ΑΜΠ συνήθως συνιστάται αν η 
αιμορραγία βαθμονομείται σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
(ΠΟΥ) ≥2.



�1

Γενικώς η αποδεκτή βαθμονόμηση αιμορραγίας σύμφωνα με την ΠΟΥ 
είναι η εξής:

Βαθμός 0 = απουσία αιμορραγίας.
Βαθμός 1 [ελάσσων αιμορραγία] = πετέχειες/εκχυμώσεις, λανθάνουσα αι-
μορραγία σωματικών εκκρίσεων (ίχνη έως 1+), ήπια κολπική αιμορραγία, 
επίσταξη ή στοματοφαρυγγική αιμορραγία διάρκειας <1 ώρας, αιμορραγία 
αμφιβληστροειδούς χωρίς απώλεια όρασης.
Βαθμός 2 [ήπια αιμορραγία] = στοιχεία μεγάλης αιμορραγίας που όμως δεν 
απαιτεί μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιματουρία, αιματέμεση, μέλαινα, 
αιματοχεσία, αιμόπτυση), επίσταξη ή στοματοφαρυγγική αιμορραγία διάρ-
κειας >1 ώρας, ήπια κολπική αιμορραγία, αιμορραγία σωματικών εκκρίσεων 
(μέτρια έως >2+).
Βαθμός 3 [μείζων αιμορραγία] = αιματουρία, αιματέμεση, μέλαινα, αιματοχεσία, 
αιμόπτυση, ρινορραγία ή στοματοφαρυγγική αιμορραγία, κολπική αιμορραγία, 
όταν απαιτείται μετάγγιση μιας ή περισσότερων μονάδων ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων/ημέρα, αιμορραγία κεντρικού νευρικού συστήματος (αναδεικνυόμενη με 
αξονική τομογραφία) χωρίς νευρολογικές κλινικές συνέπειες.
Βαθμός 4 = απειλούσα τη ζωή μαζική αιμορραγία που οδηγεί σε αιμοδυναμική 
αστάθεια ή αιμορραγία σε ζωτικά όργανα (π.χ. εγκεφαλική αιμορραγία με 
νευρολογικά σημεία και συμπτώματα, περικαρδιακή ή πνευμονική αιμορραγία, 
αιμορραγία αμφιβληστροειδούς με μείωση όρασης).
Αιμορραγία βαθμού 0 και 1 συνήθως αποδίδεται στο βαθμό θρομβοπενίας, 

ενώ αιμορραγία βαθμού 3 και 4 συνήθως συσχετίζεται και με συνυπάρχοντες 
παράγοντες, όπως φάρμακα, υποκείμενη νόσο (π.χ. ουραιμία), αντιπηκτικά, 
ανεπάρκεια παραγόντων πήξης ή ρήξη της ακεραιότητας του αγγειακού συ-
στήματος (π.χ. νεκρωτικοί όγκοι). Έτσι, λόγω της συμμετοχής των παραπάνω 
παραγόντων στην αιμορραγία δεν είναι περίεργο η μετάγγιση ΑΜΠ να μην 
προλαμβάνει ή να μην ελέγχει όλες τις αιμορραγίες στους θρομβοπενικούς 
ασθενείς.

2.4. Μετάγγιση ΑΜΠ επί επεμβατικών διαδικασιών

Επί διαταραχής της ακεραιότητας του αγγειακού συστήματος όπως συμ-
βαίνει σε εγχείρηση ή μετά από τραυματισμό, ο αριθμός των ΑΜΠ θα πρέπει 
να διατηρείται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον �0.000 ΑΜΠ/μL. 
Ισχυρά δεδομένα που να κατευθύνουν τη θεραπευτική απόφαση για την 

•
•

•

•

•
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κάλυψη χειρουργικών διαδικασιών με μετάγγιση ΑΜΠ απουσιάζουν και είναι 
μάλλον απίθανο να υπάρξουν τέτοιες αναλυτικές μελέτες λόγω του μεγάλου 
αριθμού των εμπλεκόμενων μεταβλητών.

Γενικώς, στο χειρουργικό ασθενή ακολουθούνται οι παρακάτω συστά-
σεις:
1. Προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ ενδείκνυται σπανίως σε θρομβοπενία λόγω 

καταστροφής ΑΜΠ.
2. Προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ ενδείκνυται σπανίως σε θρομβοπενία λόγω 

ανεπαρκούς παραγωγής ΑΜΠ, όταν ο αριθμός ΑΜΠ είναι >100.000/μL, ενώ 
συνήθως ενδείκνυται επί αριθμού ΑΜΠ <50.000/μL.

3. Μετάγγιση ΑΜΠ ενδείκνυται σπανίως σε θρομβοπενία και μικροαγγειακή 
αιμορραγία επί αριθμού ΑΜΠ >100.000/μL, ενώ συνήθως ενδείκνυται επί 
αριθμού ΑΜΠ <50.000/μL.
Επί αριθμού ΑΜΠ μεταξύ �0.000-100.000/μL η απόφαση για τη μετάγγιση 

θα βασισθεί:
1. στην έκταση της εγχείρησης/τραύματος,
2. στη δυνατότητα ελέγχου της αιμορραγίας με τοπικά μέτρα,
3. στην ταχύτητα της αιμορραγίας,
4. στον κίνδυνο αιμορραγίας,
5. στην παρουσία λειτουργικής διαταραχής των ΑΜΠ,
6. σε συνύπαρξη διαταραχών της πήξης.

Προφυλακτική μετάγγιση με ΑΜΠ επί χειρουργικών πράξεων
1. Αναρρόφηση μυελού των οστών και οστεομυελική βιοψία εκτελείται και επί 

βαριάς θρομβοπενίας χωρίς καμιά κάλυψη με ΑΜΠ, με την προϋπόθεση 
εφαρμογής τοπικής πίεσης.

2. Για οσφυονωτιαία παρακέντηση, επισκληρίδιο αναισθησία, γαστροσκόπηση 
με βιοψία, εισαγωγή κεντρικών γραμμών, διαβρογχική βιοψία, κλειστή βιοψία 
ήπατος, λαπαροτομή, εξαγωγές δοντιών ή άλλες παρόμοιες επεμβάσεις, ο 
αριθμός των ΑΜΠ θα πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον �0.000/μL.

3. Για ορθοπεδικές επεμβάσεις ο αριθμός των ΑΜΠ θα πρέπει να αυξηθεί σε 
80.000/μL, ενώ για επεμβάσεις σε κρίσιμες περιοχές (π.χ. εγκέφαλος, οπίσθιο ημι-
μόριο οφθαλμών) ο αριθμός των ΑΜΠ θα πρέπει να αυξηθεί σε 100.000/μL.

4. Επεμβατικές διαδικασίες με ασήμαντη απώλεια αίματος ή φυσιολογικός τοκετός 
μπορεί να γίνει με αριθμό ΑΜΠ <�0.000/μL χωρίς προφυλακτική μετάγγιση 
ΑΜΠ.
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5. Ενδοσκοπικός έλεγχος πεπτικού συστήματος χωρίς βιοψία μπορεί να εκτελεσθεί 
με ασφάλεια με αριθμό ΑΜΠ <20.000/μL.
Αν στις παραπάνω περιπτώσεις κριθεί απαραίτητη η μετάγγιση ΑΜΠ πρέπει 

να μετρηθεί ο αριθμός τους μετά τη μετάγγιση και πριν την επέμβαση.
Η αναγκαιότητα μετάγγισης ΑΜΠ παρουσία θρομβοπενίας (ΑΜΠ <100.000/μL) 

ή λειτουργικής διαταραχής των ΑΜΠ, εξαρτάται από τη φύση και τη θέση της 
αιμορραγίας, την παρουσία ή απουσία διαταραχών των παραγόντων πήξης, 
τη χορηγούμενη θεραπεία και την κλινική κατάσταση του ασθενούς:
1. Για ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αυτόλογη ΜΑΚ, υπό την προϋπόθεση 

ότι είναι κλινικά σταθεροί, συνιστάται μετάγγιση ΑΜΠ ανεξαρτήτως αριθμού 
αυτών, αν εμφανίζουν αιμορραγία βαθμονομούμενη ≥2 (Βαθμός σύστασης: 
2C+).

2. Kατά τη διάρκεια μαζικής μετάγγισης όταν ό όγκος των μεταγγιζόμενων ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων είναι 2πλάσιος του όγκου αίματος, αναμένεται αριθμός 
ΑΜΠ 50.000/μL. Έτσι σε ασθενείς με ενεργό αιμορραγία συνιστάται ουδός με-
τάγγισης ΑΜΠ ο αριθμός 75.000/μL, ώστε να εξασφαλίζεται όριο ασφάλειας 
και να προλαμβάνεται πτώση κάτω των 50.000/μL, δηλ. του κρίσιμου ορίου 
για επαρκή αιμόσταση (Βαθμός σύστασης: 2C). Για ασθενείς με πολλαπλά 
τραύματα από υψηλής ταχύτητας ατυχήματα ή με κρανιοεγκεφαλικές κακώ-
σεις δικαιολογείται διατήρηση υψηλότερου αριθμού ΑΜΠ.

3. Σε επεμβάσεις καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, μετάγγιση ΑΜΠ συνιστάται 
στους ασθενείς όταν στο τέλος της επέμβασης εμφανίσουν αιμορραγία που 
δεν οφείλεται σε χειρουργικά αίτια ή άλλες διαταραχές της πήξης. Επειδή στις 
περιπτώσεις αυτές υπάρχει και δευτεροπαθής διαταραχή της λειτουργικό-
τητας των ΑΜΠ, οι μεταγγίσεις ΑΜΠ αποφασίζονται με κλινικά κριτήρια π.χ. 
μικροαγγειακή αιμορραγία ή μεγάλη μετεγχειρητική αναιμία (δεν υπάρχει 
σύσταση για τον ουδό μετάγγισης- Βαθμός σύστασης:1C+).

6. Στην οξεία διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ) παρουσία σοβαρής αιμορραγίας 
και θρομβοπενίας, που επιμένει και μετά την έναρξη θεραπείας της υποκείμε-
νης νόσου και την αποκατάσταση των παραγόντων πήξης, μετάγγιση ΑΜΠ 
δικαιολογείται ώστε να διατηρείται αριθμός ΑΜΠ 50.000/μL (δεν υπάρχει 
σύσταση για τον ουδό μετάγγισης- Βαθμός συστάσεων: 2C).

7. Σε αυτοάνοση θρομβοπενία μετάγγιση ΑΜΠ ενδείκνυται μόνο για την αντι-
μετώπιση απειλητικών αιμορραγιών, π.χ. σοβαρή αιμορραγία από το έντερο, 
ενδοκράνια ή ενδοφθάλμια αιμορραγία (Βαθμός σύστασης: 2C). Πριν από 
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προγραμματισμένη σπληνεκτομή για αυτοάνοση θρομβοπενία και αριθμό 
ΑΜΠ ≤10.000/μL θα μπορούσε να γίνει μετάγγιση ΑΜΠ.

8. Σε μετά μετάγγιση πορφύρα, μετάγγιση ΑΜΠ ενδείκνυται μόνο για την αντι-
μετώπιση απειλητικών αιμορραγιών στην οξεία φάση και εν αναμονή της 
απάντησης στη χορήγηση IVIgG (Βαθμός σύστασης: 2C).

9. Στις συγγενείς ή επίκτητες λειτουργικές διαταραχές των ΑΜΠ, μεταγγίσεις 
ΑΜΠ ενδείκνυνται μόνο σε σοβαρή αιμορραγία ή πριν από επεμβατικές δια-
δικασίες ανεξαρτήτως του αριθμού ΑΜΠ (Βαθμός σύστασης: 2C), αν απέτυ-
χαν ή δεν μπορούσαν να εφαρμοσθούν μέτρα, όπως:

διακοπή κάθε φαρμάκου που έχει αντιαιμοπεταλιακή δράση προεγχειρητικά 
και αν είναι δυνατόν καθ’ όλη τη μετεγχειρητική περίοδο,
διόρθωση κάθε υποκείμενης νόσου που σχετίζεται με λειτουργική διαταραχή 
των ΑΜΠ αν είναι δυνατόν,
διόρθωση του Ht >30% σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια με τη χορήγηση 
rhEPO ή μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων,
πιθανή χορήγηση DDAVP (1-deamino-8-D-arginine vasopressin → desmo-
pressin) σε ασθενείς με κληρονομική διαταραχή της λειτουργίας των ΑΜΠ 
όπως επί αποθηκευτικής νόσου, ή με επίκτητη όπως επί ουραιμίας.

10. Σε ασθενείς με νόσο Glanzmann και ανθεκτικότητα στη μετάγγιση ΑΜΠ εν-
δείκνυται η χορήγηση rFVIIa, (Βαθμός σύστασης: 2C).

2.5. Ενδείξεις μετάγγισης ΑΜΠ στα νεογνά

1. Προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση όπου ο 
αριθμός των ΑΜΠ είναι <20.000-�0.000/μL (Βαθμός σύστασης: 2C). Στην 
αλλοάνοση νεογνική θρομβοπενία επιλέγονται ΑΜΠ από δότες αρνητι-
κούς ως προς το υπεύθυνο αντιγόνο (ή από τη μητέρα, τα οποία πλένο-
νται, ακτινοβολούνται και επαναιωρούνται σε συμβατό ΑΒΟ με το νεογνό 
πλάσμα).

2. Επί αριθμού ΑΜΠ �0.000-�0.000/μL, μετάγγιση ΑΜΠ ενδείκνυται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις (Βαθμός σύστασης: 2C):
- σε νεογνά με βάρος γέννησης ≤1.000gr την 1η εβδομάδα της ζωής,
- σε προηγηθείσα ενδοκοιλιακή/ενδοπαρεγχυματική/εγκεφαλική αιμορρα-

γία (48-72 ώρες),
- επί συνύπαρξης διαταραχών των παραγόντων πήξης,

•

•

•

•
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- επί επεμβατικών διαδικασιών.

3. Επί αριθμού ΑΜΠ �0.00-100.000/μL, μετάγγιση ΑΜΠ ενδείκνυται επί αι-
μορραγικού επεισοδίου (Βαθμός σύστασης: 2C).

�. Επί αριθμού ΑΜΠ >100.000/μL δεν συνιστάται μετάγγιση ΑΜΠ (Βαθμός 
σύστασης: 2C).

2.6. Πρακτική μεταγγίσεων

Στους θρομβοπενικούς ασθενείς η αύξηση του Ht έως περίπου �0% μπορεί 
να μειώσει τον κίνδυνο αιμορραγίας (Βαθμός σύστασης: 1C+).

Δόση ΑΜΠ ανά συνεδρία μετάγγισης
- παιδιατρικοί ασθενείς: 0.�×1011 ΑΜΠ/10 kg (1 ασκός ΑΜΠ από ολικό αίμα 

τυχαίου δότη ανά 10 kg)

- ενήλικες ασθενείς: �×1011 ΑΜΠ (1 ασκός ΑΜΠ αφαίρεσης ή �-8 ασκοί 
ΑΜΠ από ολικό αίμα τυχαίων δοτών).

Η δόση των ΑΜΠ που θα μεταγγισθεί μπορεί να υπολογισθεί από τον 
τύπο:

δόση ΑΜΠ (×1011) = PI x BV × 1.5/100

PI: στόχος αύξησης ΑΜΠ
BV: όγκος αίματος ασθενούς (επιφάνεια σώματος σε m2 × 2.5 ή βάρος σώματος σε 
kg × 0.8)
1.5: συντελεστής διόρθωσης για τον σπληνικό εγκλωβισμό. 

Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της μετάγγισης ΑΜΠ
Ο προτεινόμενος τρόπος παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της 

μετάγγισης ΑΜΠ, ώστε να αποφασισθεί ή όχι περαιτέρω μετάγγιση, είναι η 
μέτρηση του αριθμού ΑΜΠ πριν τη μετάγγιση, 1 ώρα και 20-2� ώρες μετά, 
δηλ. ο υπολογισμός του δείκτη διόρθωσης της αύξησης του αριθμού των ΑΜΠ 
(corrected count increment, CCI):

CCI = PC-POST – PC-PRE/N μεταγγισθέντων ΑΜΠ (× 1011) × BSA

CP-POST: αριθμός ΑΜΠ μετά τη μετάγγιση (ΑΜΠ/ml)
CP-PRE: αριθμός ΑΜΠ πριν τη μετάγγιση (ΑΜΠ/ml)
BSA: επιφάνεια σώματος σε m2
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O CCI πρέπει να είναι >7.500 μία ώρα μετά τη μετάγγιση και 4.500 20-24 ώρες μετά.

Παράγοντες που συμμετέχουν στην πτωχή απάντηση μετά 
μετάγγιση ΑΜΠ

Η ανθεκτικότητα στις μεταγγίσεις ΑΜΠ διακρίνεται σε ανοσολογικής και 
μη ανοσολογικής αρχής. Η μη άνοση ανθεκτικότητα είναι πολύ συχνότερη. 
Σε ασθενείς με αιματολογικές ή άλλες κακοήθειες και ανθεκτικότητα στη 
μετάγγιση ΑΜΠ, οι μη ανοσολογικοί παράγοντες αντιπροσωπεύουν το 72-
88%, ενώ η ανάπτυξη αντι-HLA αντισωμάτων το 2�-�9%. Επειδή μεμονωμένη 
πτωχή απάντηση στη μετάγγιση ΑΜΠ σε έναν ασθενή δεν είναι ασυνήθης, 
ο ορισμός της ανθεκτικότητας απαιτεί πτωχή απάντηση σε 2 συνεχόμενες 
συνεδρίες μετάγγισης ΑΜΠ.

2.7. Αλλοευαισθητοποίηση

Τα Α και Β αντιγόνα των ερυθρών αιμοσφαιρίων εκφράζονται και στα 
ΑΜΠ. Η μετάγγιση ΑΒΟ ασύμβατων ΑΜΠ έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη 
ανάκτηση ΑΜΠ, αλλά φυσιολογική επιβίωση αυτών. Οι μεταγγιζόμενοι με 
ΑΒΟ ασύμβατα ΑΜΠ εμφανίζουν υψηλότερη συχνότητα ανθεκτικότητας απ’ 
ότι οι μεταγγιζόμενοι με ΑΒΟ συμβατά ΑΜΠ, λόγω ανάπτυξης αντι-HLA και 
αντι-ΗΡΑ αλλοαντισωμάτων. Έτσι, η μετάγγιση ΑΒΟ συμβατών ΑΜΠ (πίνακας 
6) επιτυγχάνει μεγαλύτερη μετά μετάγγιση αύξηση του αριθμού των ΑΜΠ και 
μειώνει τη συχνότητα αλλοάνοσης ανθεκτικότητας.

Πίνακας 6. Επιλογή ΑΒΟ φαινότυπου μεταγγιζόμενων ΑΜΠ

ΑΒΟ φαινότυπος λήπτη
ΑΒΟ φαινότυπος μεταγγιζόμενων ΑΜΠ  
(κατά σειρά προτίμησης)

0 0, Α, Β, ΑΒ

Α Α, ΑΒ (Ο μετά την αφαίρεση του πλάσματος  
και την επαναιώρηση σε προσθετικό διάλυμα)*

Β Β, ΑΒ (Ο μετά την αφαίρεση του πλάσματος  
και την επαναιώρηση σε προσθετικό διάλυμα)*

ΑΒ ΑΒ (Α, Β, Ο μετά την αφαίρεση του πλάσματος  
και την επαναιώρηση σε προσθετικό διάλυμα)* 

* ή αν δεν έχουν υψηλό τίτλο anti-A/Α,B



�7

Σε RhD-αρνητικούς ασθενείς, ιδίως γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας θα 
πρέπει να χορηγούνται RhD-αρνητικά ΑΜΠ (Βαθμός σύστασης: 1C). Αν αυτό 
δεν είναι δυνατόν σε επείγουσες καταστάσεις σε γυναίκες αναπαραγωγικής 
ηλικίας, χορηγείται εντός 2�ώρου anti-D ανοσοσφαιρίνη (RhIG) σε δόση 
2�0IU (�0μg), ικανή να καλύψει � θεραπευτικές δόσεις ΑΜΠ σε 6 εβδομάδες 
(Βαθμός σύστασης: 1C).

Επίσης τα ΑΜΠ εκφράζουν HLA-A, HLA-B και HPA. Η συσχέτιση μεταξύ της 
παρουσίας αντι-HLA αντισωμάτων στον μεταγγιζόμενο ασθενή και ανθεκτικό-
τητας στις μεταγγίσεις ΑΜΠ είναι πολύ ισχυρότερη από αυτήν της παρουσίας 
αντι-HPA αντισωμάτων.

2.8. Αντιμετώπιση αλλοευαισθητοποιημένων ασθενών

Για την αντιμετώπιση των αλλοευαισθητοποιημένων ασθενών ακολουθού-
νται � βασικές στρατηγικές: 1) Επιλογή HLA συμβατών δοτών από δεξαμενή 
HLA τυποποιημένων αιμοπεταλιοδοτών. 2) Καθορισμός της ειδικότητας του 
HLA αντισώματος και επιλογή συμβατού με το αντιγόνο αιμοπεταλιοδότη, 
και �) Εκτέλεση διασταύρωσης ΑΜΠ προς επιλογή συμβατών ΑΜΠ. Αν και 
οι � στρατηγικές είναι εξ ίσου αποτελεσματικές για την επιλογή συμβατών 
δοτών, 20%-�0% των μεταγγίσεων ΑΜΠ από αυτούς τους επιλεγμένους δότες 
οδηγούν σε πτωχή απάντηση. Αυτή η πτωχή απάντηση μπορεί να οφείλεται 
σε μη ανοσολογικά αίτια ανθεκτικότητας, σε φάρμακα ή αυτοαντισώματα, σε 
αποτυχία προσδιορισμού του υπεύθυνου αντισώματος λόγω μη επαρκούς 
ευαισθησίας της χρησιμοποιηθείσας τεχνικής.

2.9. Μη άνοση ανθεκτικότητα στη μετάγγιση ΑΜΠ

Παράγοντες που μειώνουν την ανταπόκριση στη μετάγγιση ΑΜΠ είναι κατά 
σειρά σοβαρότητας: η ανάπτυξη λεμφοκυτταροτοξικών αντισωμάτων από τον 
ασθενή, γυναίκες με προηγούμενες κυήσεις, άνδρες, σπληνομεγαλία, φάρμακα 
(amphotericin, vancomycin, ciprofloxacin, heparin), αιμορραγίες, λοιμώξεις, 
πυρετός, ΔΕΠ, ασθενείς με προηγούμενες μεταγγίσεις, αυξημένο σωματικό βάρος 
ή/και ύψος ασθενούς.

Παράγοντες που βελτιώνουν την απάντηση στη μετάγγιση ΑΜΠ είναι η 
σπληνεκτομή και η χορήγηση ΑΒΟ συμβατών ΑΜΠ.

Σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ΜΑΚ, επιπρόσθετοι παράγοντες 
ανθεκτικότητας σχετίζονται με ειδικές καταστάσεις αυτών των ασθενών και 
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περιλαμβάνουν την αγγειοαποφρακτική νόσο (VOD), το GvHD, τα υψηλά επίπεδα 
χολερυθρίνης, την ολοσωματική ακτινοβολία, και τα υψηλά επίπεδα φαρμάκων 
όπως tarcolimus ή cyclosporine.

2.10. Στρατηγική αντιμετώπισης ασθενών με μόνιμη 
ανθεκτικότητα στη μετάγγιση ΑΜΠ

Σε ασθενείς με άνοση ή μη άνοση ανθεκτικότητα στη μετάγγιση ΑΜΠ που 
εμφανίζουν απειλητικές για τη ζωή αιμορραγίες μπορεί να εφαρμοσθούν τα 
παρακάτω μέτρα: 1) Χορήγηση μικρών-συχνών δόσεων ΑΜΠ (π.χ. �-� μονάδες 
ΑΜΠ ανά �-8 ώρες) για τη διατήρηση της ακεραιότητας των αγγείων ακόμη 
και αν δεν αυξηθεί ο αριθμός των ΑΜΠ μετά τη μετάγγιση, 2) Χορήγηση IVIgG,  
�) Χορήγηση ανασταλτών της ινωδόλυσης για να σταθεροποιηθεί ο όποιος 
θρόμβος σχηματισθεί και �) Έλεγχος της αιμορραγίας με rFVIIa.

2.11. Αντενδείξεις μετάγγισης ΑΜΠ

Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα και άλλες μικροαγγειοπαθητικές 
αιμολυτικές καταστάσεις (ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο, σύνδρομο 
ΗELLP), εκτός επί απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας.
Θρομοπενία εξ ηπαρίνης (HIT), εκτός επί απειλητικής για τη ζωή αιμορρα-
γίας.
Αυτοάνοσος θρομβοπενία, εκτός επί απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας.
Χρόνια ΔΕΠ απουσία αιμορραγίας.
Προφύλαξη κατά τη διάρκεια μαζικής μετάγγισης.
Μετά μετάγγιση πορφύρα (ΡΤΡ).

2.12. Ενδείξεις μετάγγισης ειδικώς επεξεργασμένων ΑΜΠ

1. Η λευκαφαίρεση ΑΜΠ διασφαλίζει
Τη μείωση του κινδύνου ευαισθητοποίησης έναντι λευκοκυτταρικών 
αντιγόνων.
Τη μείωση πυρετικών μη αιμολυτικών αντιδράσεων (FNHTRs).
Τη μείωση του κινδύνου απόρριψης του μοσχεύματος σε υποψήφιους 
ασθενείς για ΜΑΚ.
Τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης ιών που μεταδίδονται με τα λευκά 
αιμοσφαίρια, περιλαμβανομένου και του CMV.

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
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Για τους παραπάνω λόγους επιπλέον ενδείξεις λευκαφαιρεμένων ΑΜΠ είναι οι 
ενδομήτριες μεταγγίσεις, οι μεταγγίσεις σε πρόωρα νεογνά, νεογνά και παιδιατρι-
κούς ασθενείς έως την ηλικία 1 έτους.

2. Κρυοσυντηρημένα ΑΜΠ (από αφαίρεση)
Μόνο αν απαιτούνται HLA και/ή HPA συμβατά ΑΜΠ και δεν υπάρχει δια-
θέσιμος συμβατός δότης (Βαθμός σύστασης: 2C).

3. Πλυμένα ΑΜΠ
Μόνο επί επανειλημμένων αντιδράσεων στις μεταγγίσεις ΑΜΠ ή για ασθενείς 
με αντι-IgA αντισώματα (Βαθμός σύστασης: 2C).

4. Ακτινοβολημένα ΑΜΠ
Όπως είναι γνωστό και ήδη αναφέρθηκε, τα λεμφοκύτταρα που περιέχονται 

στα συμπυκνωμένα ΑΜΠ ή σε άλλα παράγωγα αίματος μπορεί να προκαλέσουν 
σε βαριά ανοσοκατασταλμένους ασθενείς σοβαρό ΤΑ-GvHD. Τα λεμφοκύτταρα 
αδρανοποιούνται αν τα ΑΜΠ πριν τη μετάγγιση ακτινοβοληθούν με δόση 
2�–�0 Gy. Τα ΑΜΠ μπορεί να ακτινοβοληθούν σε οποιοδήποτε χρόνο μετά 
την παρασκευή τους χωρίς καμιά επίδραση στο χρόνο ζωής τους (Βαθμός 
σύστασης: 2C+).

Ακτινοβολημένα ΑΠΜ ενδείκνυνται σε:
Ενδομήτριες μεταγγίσεις και μεταγγίσεις σε νεογνά με βάρος γέννησης 
≤1.�00gr και ηλικία κύησης ≤�0 εβδομάδες.
Συγγενής κυτταρική ανοσοανεπάρκεια.
Μετάγγιση με ΑΜΠ δοτών 1ου και 2ου βαθμού συγγένειας με το λήπτη.
Αλλογενής ΜΑΚ (μέχρι το τέλος της GvHD προφύλαξης ή ανόδου των 
λεμφοκυττάρων >1×109/L).
Αυτόλογη ΜΑΚ (7 ημέρες πριν τη συλλογή και για � μήνες μετά τη μεταμό-
σχευση ή και για 6 μήνες αν έχει γίνει ολοσωματική ακτινοβολία).
Ασθενείς με νόσο Hodgkin ή ασθενείς που λαμβάνουν ανάλογα των που-
ρινών (fludarabine, cladribine, deoxycoformycin).
Ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία σε εξατομικευμένη βάση, 
ανάλογα με το βαθμό της ανοσοκαταστολής.
Δεν είναι απαραίτητη η ακτινοβόληση ΑΜΠ για ασθενείς με HIV λοίμωξη, 
απλαστική αναιμία, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, χημειοθεραπεία 
για non-Hodgkin λεμφώματα, οξεία λευχαιμία ή συμπαγείς όγκους, εφ’ 
όσον δεν υφίστανται οι παραπάνω λόγοι.

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
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3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

3.1. Εισαγωγή

Το πλάσμα παρασκευάζεται ή από ολικό αίμα ή με τη διαδικασία της 
αφαίρεσης, που θεωρούνται θεραπευτικά ισοδύναμα τόσο στην επίτευξη 
της αιμόστασης όσο και στην επίπτωση των ανεπιθύμητων αντιδράσεων, 
(Βαθμός σύστασης: 1Α).

Για να διατηρηθούν επαρκώς οι ασταθείς παράγοντες της πήξης (FV, FVIII) 
πρέπει το πλάσμα να καταψυχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την συλ-
λογή του με σύστημα που εξασφαλίζει την πλήρη κατάψυξη του παραγώγου 
σε θερμοκρασία μικρότερη των –�0οC μέσα σε μια ώρα.

Το πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (Fresh Frozen Plasma, FFP) περιέχει 
φυσιολογικά επίπεδα όλων των σταθερών παραγόντων πήξης, λευκωματίνη, 
ανοσοσφαιρίνες και τουλάχιστον το 70% της αρχικής ποσότητας του FVIII.

Το κατεψυγμένο πλάσμα (FP) καταψύχεται εντός 2� ωρών από τη συλλογή 
του. Η διαφορά του από το FFP είναι η σχετική ελάττωση των ασταθών παρα-
γόντων πήξης (FV, FVIII) αλλά η αιμοστατική δράση του είναι ικανοποιητική.

Το κρυοΐζημα παρασκευάζεται κατά τη βραδεία απόψυξη του FFP στους 
2-6ο C. Περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα ινωδογόνου, FVIII, vWF, FXIII και 
ινωδονεκτίνης.

Η κύρια ένδειξη χορήγησης FFP είναι η διόρθωση της ανεπάρκειας παρα-
γόντων πήξης για τους οποίους δεν υπάρχει συμπυκνωμένος παράγων, σε 
ασθενείς με αιμορραγία.

3.2. Κλινικές ενδείξεις για τη χρήση FFP

Ανεπάρκεια μεμονωμένων παραγόντων πήξης
Η χορήγηση FFP ενδείκνυται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέ-

σιμος συμπυκνωμένος παράγοντας (όπως ο FV) σε περίπτωση αιμορραγίας ή 
για την αποφυγή αιμορραγίας σε χειρουργικές ή άλλες επεμβατικές τεχνικές, 
(Βαθμός σύστασης: 1C+).
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Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (ΘΘΠ)
Η θεραπεία εκλογής για την ΘΘΠ είναι η πλασμαφαίρεση και η αντικατά-

σταση με FFP (συνήθως ενός όγκου πλάσματος) μέχρι την επίτευξη ύφεσης, 
(Βαθμός σύστασης: 1Α).

Ανεπάρκεια πολλών παραγόντων πήξης
Συνιστάται η χορήγηση FFP όταν ο ΡΤ ή/και ο ΑΡΤΤ είναι >1,� από το 

χρόνο του μάρτυρα εφ’ όσον υπάρχει αιμορραγία. Συγκεκριμένα στις κάτωθι 
καταστάσεις:

• Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ)
Παρατηρείται ελάττωση πολλών παραγόντων πήξης, φυσικών ανασταλτών 

και αιμοπεταλίων λόγω κατανάλωσής τους. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της 
αιτίας που προκάλεσε την ΔΕΠ είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διακοπή 
του συνδρόμου. Σε ασθενείς με έκδηλη αιμορραγία συνιστάται η χορήγηση 
FFP, ινωδογόνου και αιμοπεταλίων, (Βαθμός σύστασης: 1C+).

Δεν συνιστάται η χορήγηση παραγώγων αίματος επί απουσίας αιμορρα-
γίας ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές παραμέτρους. Επίσης δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να δικαιολογούν την προφυλακτική χορήγηση πλάσματος και 
αιμοπεταλίων.

• Αναστροφή δράσης κουμαρινικών
Δεν πρέπει να χορηγείται FFP για την αναστροφή της δράσης των κου-

μαρινικών. Η θεραπεία εκλογής είναι η χορήγηση βιταμίνης Κ (�mg) από το 
στόμα ή ενδοφλεβίως και επί υπάρξεως μείζονος αιμορραγίας συμπυκνωμένα 
σκευάσματα προθρομβινικού συμπλέγματος (PCC �0IU/kg), που περιέχει τους 
παράγοντες II, VII, IX και X.

Επί μη διαθεσιμότητας PCC συνιστάται η χορήγηση FFP σε δόση 10-1�ml/kg 
σε περιπτώσεις μείζονος ή ενδοκρανιακής αιμορραγίας και προληπτικά επί 
επειγόντων χειρουργικών επεμβάσεων, (Βαθμός σύστασης: 1C+).

Επί ανεπαρκούς πρόσληψης της βιταμίνης Κ, που συμβαίνει συχνά σε 
ασθενείς ΜΕΘ, συνιστάται η χορήγηση βιταμίνης Κ � φορές/εβδομάδα.

• Νοσήματα του ήπατος
Σε ασθενείς με ηπατική νόσο υπάρχει ελαττωμένη σύνθεση παραγόντων 

πήξης και φυσικών ανασταλτών της πήξης. Εργαστηριακά, αν και υπάρχει 
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παράταση του ΡΤ, δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση της παράτασης με τον κίν-
δυνο αιμορραγίας που είναι πολύ μικρός. Αιμορραγία μπορεί να συμβεί επί 
υπάρξεως πρόσθετου παράγοντα όπως οι χειρουργικές επεμβάσεις, η βιοψία 
και η παρουσία κιρσών.

Επί μεγάλης αιμορραγίας σε ασθενείς με ηπατοπάθεια συνιστάται η χορή-
γηση FFP, (Βαθμός σύστασης: 1C+).

Η χορήγηση FFP για την διόρθωση της παράτασης των χρόνων πήξης δεν 
συνιστάται, αφού δεν υπάρχει πλήρης αποκατάσταση των τιμών και το όποιο 
αποτέλεσμα είναι προσωρινό. Όταν οι ασθενείς πρόκειται να υποβληθούν σε 
βιοψία ή άλλη χειρουργική επέμβαση συνιστάται προληπτικά η χορήγηση FFP, 
(Βαθμός σύστασης: 2C). Το αποτέλεσμα όμως δεν είναι προβλέψιμο και συνι-
στάται η επανάληψη των μετρήσεων αμέσως μετά το τέλος της μετάγγισης.

• Μαζική μετάγγιση/Αιμορραγία στο χειρουργείο
Μαζική μετάγγιση είναι η αντικατάσταση όλου του όγκου του αίματος 

εντός 2� ωρών (ή απώλεια 1�0ml/min). Η διατήρηση του όγκου αίματος με 
την χορήγηση υγρών, της θερμοκρασίας και η αποφυγή οξέωσης παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της αιμόστασης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες 
συνιστούν την χορήγηση FFP σύμφωνα με τις εργαστηριακές παραμέτρους. 
Ινωδογόνο <1g/l και παράταση των ΡΤ/ΑΡΤΤ >1,� φορά είναι οι ενδείξεις για 
την έναρξη χορήγησης FFP, (Βαθμός σύστασης: 1C+).

Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης των ερ-
γαστηριακών εξετάσεων, ενώ καλύτερη εκτίμηση της αιμόστασης υπάρχει με 
το θρομβοελαστογράφημα. Σε περίπτωση διάχυτης αιμορραγίας, όταν δεν 
υπάρχει η δυνατότητα της εργαστηριακής παρακολούθησης, συνιστάται η 
χορήγηση FFP (Βαθμός σύστασης: 1C+).

Κληρονομικό Αγγειοοίδημα
Οφείλεται σε ανεπάρκεια της C1 εστεράσης. H χορήγηση FFP συνιστάται 

επί έλλειψης του συμπυκνωμένου παράγοντα, (Βαθμός σύστασης: 2C+).

3.3. Μεταγγίσεις FFP σε νεογνά

Παράταση των χρόνων πήξης χωρίς αιμορραγία δεν αποτελεί ένδειξη για 
χορήγηση πλάσματος. Σημειωτέον ότι τα νεογνά και ιδιαίτερα τα πρόωρα 
παρουσιάζουν παράταση των χρόνων σε σχέση με τους ενήλικες.
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• Αιμορραγική νόσος των νεογνών
Συνιστάται η χορήγηση FFP σε δόση 10-20ml/kg σε συνδυασμό με ενδο-

φλέβια χορήγηση βιταμίνης Κ.

• Νεογνά με προβλήματα αιμόστασης και αιμορραγία
Συνιστάται η χορήγηση FFP σε δόση 1�ml/kg σε περιπτώσεις ΔΕΠ, ηπατι-

κής νόσου, λήψης αντιπηκτικών από την μητέρα και αιμορραγίας ή κινδύνου 
αιμορραγίας. Επίσης συνιστάται επί ανεπάρκειας μεμονωμένου παράγοντα 
πήξης, όταν δεν είναι διαθέσιμος ο συμπυκνωμένος παράγων, (Βαθμός σύ-
στασης: 2C).

3.4. Επιλογή μονάδας προς μετάγγιση

Προτιμάται η μετάγγιση FFP συμβατής ΑΒΟ ομάδας με τον ασθενή (πίνακας 
7), (Βαθμός σύστασης: 1C+).

Επί ελλείψεως της ίδιας ομάδας, διαφορετική ομάδα μπορεί να γίνει απο-
δεκτή με την προϋπόθεση ότι το επίπεδο των αντι-Α/Α,Β δεν είναι ιδιαίτερα 
ψηλό για να προκαλέσουν αιμόλυση των ερυθρών του λήπτη.

Η συμβατότητα στο σύστημα Rhesus δεν είναι απαραίτητη, ούτε είναι 
απαραίτητη η προφύλαξη με αντι-D σφαιρίνη των D αρνητικών ασθενών που 
μεταγγίσθηκαν με D- θετικά FFP, (Βαθμός σύστασης: 1C+).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη μετάγγιση νεογνών, όπου πλάσμα ομάδας 
Ο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά σε νεογνά ίδιας ομάδας.

Πίνακας 7. Επιλογή συμβατής ΑΒΟ μονάδας FFP προς μετάγγιση

ABO ομάδα του δέκτη ΑΒΟ ομάδα των μεταγγιζόμενων μονάδων FFP

O O, A, B, AB
A A, AB
B B, AB

AB AB

3.5. Προφυλάξεις κατά τη χορήγηση

Το FFP πρέπει να αποψύχεται στους �7ο C σε κατάλληλη συσκευή. Μετά 
την απόψυξή του πρέπει να ελέγχεται η ακεραιότητα του ασκού, καθώς και η 
πιθανή παρουσία αδιάλυτου κρυοϊζήματος. Συνιστάται η άμεση μετάγγιση του, 
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γιατί μετά την απόψυξη παρατηρείται σταδιακή ελάττωση του παράγοντα VIII. 
Δεν επιτρέπεται να επανακαταψύχεται, (Βαθμός σύστασης: 1C+).

3.6. Δόση χορήγησης FFP

Ως επί το πλείστον η συνιστώμενη δόση FFP είναι 10-1�ml/kg. Πάντως η 
δόση εξατομικεύεται και εξαρτάται από την κλινική εικόνα και τις εργαστηρι-
ακές παραμέτρους, (Βαθμός σύστασης: 1C+).

3.7. Αδικαιολόγητη χρήση FFP

FFP δεν πρέπει ποτέ να χορηγείται για:
Υποογκαιμία,
Υποπρωτεϊναιμία,
Διόρθωση ανοσοανεπάρκειας,
Θρέψη,
Διόρθωση συγγενούς ή επίκτητης ανεπάρκειας παραγόντων πήξης, όταν 
δεν υπάρχει αιμορραγία, καθώς και για τη διόρθωση διαταραχών της 
αιμόστασης σε ασθενείς με ηπατική νόσο που δεν αιμορραγούν (Βαθμός 
σύστασης: 1C+).

3.8. Αντενδείξεις χορήγησης

Απόλυτη αντένδειξη χορήγησης FFP αποτελεί η τεκμηριωμένη ευαισθησία 
στο πλάσμα ή τα συστατικά του, καθώς και η συγγενής ανεπάρκεια της IgA, 
επί υπάρξεως αντι-IgΑ αντισωμάτων.

Σχετική αντένδειξη χορήγησης FFP είναι η καρδιακή ανεπάρκεια και το 
πνευμονικό οίδημα.

•
•
•
•
•
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4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

Η μετάγγιση αίματος και παραγώγων του μπορεί να προκαλέσει ανεπι-
θύμητες αντιδράσεις, οι οποίες ταξινομούνται βάσει της παθογένειας τους 
σε ανοσολογικές και μη, και βάσει του χρόνου εμφάνισής τους σε οξείες και 
επιβραδυνόμενες (πίνακας 8). Επειδή η βαρύτητα των περιπτώσεων διαφέρει 
σημαντικά και τα συμπτώματα είναι μη ειδικά (πίνακας 9), όλες οι μεταγγίσεις 
πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να διακόπτονται αμέσως επί 
υποψίας εμφάνισης αντίδρασης. Σε κάθε αντίδραση από μετάγγιση αίματος 
ή παραγώγου του, αφού συμπληρώνεται λεπτομερώς το αντίστοιχο έντυπο 
υποχρεωτικά ειδοποιείται η Αιμοδοσία και αποστέλλεται ο ασκός όπως 
είναι ακέραιος μαζί με τη συσκευή μετάγγισης.
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4.1. Οξεία Αιμολυτική Αντίδραση (σπάνια και δυνητικά 
θανατηφόρος)

Έναρξη Συνήθως εμφανίζεται τα πρώτα 10-1� λεπτά μετά την έναρξη της 
μετάγγισης. Ποσότητα 10-1�ml ασύμβατων ερυθρών είναι ικανή να 
προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα.

Αιτιολογία ΑΒΟ ασυμβατότητα που συνήθως είναι αποτέλεσμα λάθους στην 
ταυτοποίηση του ασθενούς ή γραφικού σφάλματος στη σήμανση 
του δείγματος ή της μονάδος αίματος. Σπανιότερα οφείλεται σε άλλα 
αλλοαντισώματα.

Παθογενετικός 
μηχανισμός 

Οι οξείες αιμολυτικές αντιδράσεις (ΟΑΑ) συνήθως προκαλούνται από 
μετάγγιση ασύμβατων ερυθρών αιμοσφαιρίων σε ασθενή με φυσικά 
αντι-Α ή/και αντι-Β αντισώματα. Μετά το σχηματισμό του συμπλέγματος 
αντιγόνου-αντισώματος μπορεί να ενεργοποιηθεί η κλασσική οδός 
του συμπληρώματος. Εάν η ενεργοποίηση του συμπληρώματος στην 
επιφάνεια των ερυθροκυττάρων είναι πλήρης, ο σχηματισμός του 
συμπλόκου έναντι της μεμβράνης (C�b6789) θα προκαλέσει πόρους 
στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη με επακόλουθο βαριά ενδαγγειακή 
αιμόλυση. Με την ενδαγγειακή καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων απελευθερώνεται Hb στο πλάσμα, η οποία έχει κυτταροτοξική και 
φλεγμονώδη δράση. Αρκετές κυτταροκίνες (όπως IL-6, TNF, IL-1, IL-8 
και MCP) απελευθερώνονται από τα λευκοκύτταρα που διεγείρονται 
από την αιμόλυση, προκαλούν συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση 
και απελευθέρωση ιστικού παράγοντα. Επιπρόσθετα με την ενεργο-
ποίηση της ενδογενούς οδού από τα ανοσοσυμπλέγματα αλλά και 
την απελευθέρωση θρομβοπλαστινικών ουσιών από το στρώμα, τα 
ενεργοποιημένα λευκοκύτταρα, τα αιμοπετάλια και τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβη, προάγεται η ΔΕΠ η οποία μπορεί 
να οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο.

Σημεία και 
συμπτώματα

Πυρετός, ρίγη, άγχος, shock, ολιγουρία. 
Αιμοσφαιρινουρία και αιμοσφαιριναιμία. 
Δύσπνοια, θωρακικό άλγος, οσφυϊκό άλγος.
Αγγειοκινητική αστάθεια.
Καρδιοαναπνευστικό collapsus.
Νεφρική ανεπάρκεια.
ΔΕΠ.

•
•
•
•
•
•
•
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Αντιμετώπιση Νοσηλευτικές ενέργειες 
Άμεση διακοπή της μετάγγισης.
Διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό.
Άμεση ειδοποίηση του θεράποντος ιατρού και της Αιμοδοσίας.
Αποστολή της μεταγγιζόμενης μονάδας ΣΕ και δείγματος αίματος 
του ασθενούς στην Αιμοδοσία.

Θεραπεία 
Άμεση έναρξη διούρησης.
Χορήγηση υγρών ώστε να διατηρείται ποσότητα ούρων 1-2ml/
Kg/ώρα.
Άμεση χορήγηση 100 ml μαννιτόλης 20% ή φουροσεμίδης.
Ενδεχομένως χαμηλές δόσεις ντοπαμίνης.
Χορήγηση διττανθρακικών.
Χορήγηση υδροκορτιζόνης (1000mgr και περισσότερο).
Προσεκτικός έλεγχος για την ανάπτυξη ΔΕΠ.
Επί ολιγουρίας ή ανουρίας έναρξη θεραπείας οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Εργαστηριακή 
διερεύνηση

1. Έλεγχος για τυχόν γραφικό σφάλμα (ταυτοποίηση ασθενούς-με-
ταγγιζόμενης μονάδας ΣΕ).

2. Οπτικός έλεγχος για αιμόλυση σε δείγμα αίματος-ούρων του 
ασθενούς μετά τη μετάγγιση. 

�. Προσδιορισμός Hb, LDH, απτοσφαιρίνης, χολερυθρίνης ορού, ΡΤ, 
ΑΡΤΤ, Ινωδογόνου, D-Dimer ασθενούς.

�. Επανέλεγχος ΑΒΟ/RhD του ασθενούς σε δείγματα αίματος πριν και 
μετά τη μετάγγιση.

�. Επανέλεγχος ΑΒΟ/RhD της μονάδος, καθώς και επανάληψη της 
δοκιμασίας συμβατότητας με δείγματα αίματος του ασθενούς πριν 
και μετά τη μετάγγιση. 

6. Διενέργεια άμεσης Coombs σε δείγματα αίματος του ασθενούς 
πριν και μετά τη μετάγγιση. 

7. Έλεγχος αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (έμμεση Coombs) σε 
δείγματα αίματος του ασθενούς πριν και μετά τη μετάγγιση, καθώς 
και της μεταγγιζόμενης μονάδος. 

8. Έλεγχος της μονάδος και της συσκευής μετάγγισης για αιμόλυση 
ή άλλο εύρημα (αλλαγή χρώματος, πήγματα κ.λπ.) 

9. Καλλιέργεια του περιεχόμενου της μονάδος και λήψη αιμοκαλλι-
εργειών από τον ασθενή.
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Πρόληψη Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις ευθύνονται τα γραφικά σφάλ-
ματα, σε κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να λειτουργεί σύστημα που να 
τα προλαμβάνει ή να τα ανιχνεύει σε αρχική φάση της διαδικασίας της 
μετάγγισης. Επίσης, η έγκαιρη αναγνώριση από το ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό των αρχικών συμπτωμάτων της αντίδρασης και η 
άμεση διακοπή της μετάγγισης είναι πολύ σημαντικές για την πρόληψη 
των επιπλοκών της. Γι’ αυτό επιβάλλεται η συνεχής παρακολούθηση 
του ασθενούς τα πρώτα 1�-20 λεπτά της μετάγγισης.

4.2. Πυρετικές μη-Αιμολυτικές Αντιδράσεις (Febrile Non 
Hemolytic Transfusion Reactions, FNHTRs)

Ορισμός-
Έναρξη

Ως FNHTR ορίζεται η άνοδος της θερμοκρασίας του ασθενούς τουλά-
χιστον κατά 10 C κατά τη μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του. 
Συνήθως εμφανίζεται κατά τη διάρκεια ή προς το τέλος της μετάγγισης 
και σπανιότερα μετά το τέλος αυτής, αν και δύναται να εμφανιστεί έως 
και 6 ώρες μετά το τέλος της.

Αιτιολογία Μετά μετάγγιση ΣΕ οφείλονται σε αντισώματα του δέκτη έναντι HLA-
αντιγόνων και λευκοκυτταρικών αντιγόνων του δότη. Οι αντιδράσεις 
αντιγόνου αντισώματος προκαλούν απελευθέρωση ενδοτοξινών που 
δρουν στον υποθάλαμο και προκαλούν πυρετό. 
Μετά μετάγγιση ΑΜΠ οφείλονται στην απελευθέρωση προφλεγμο-
νωδών κυτταροκινών (TNF-α, IL-1b, IL-6 και IL-8) που παράγονται 
από τα λευκά του δότη κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ή από τα 
αιμοπετάλια (CD1��). 

Σημεία και 
συμπτώματα

Πυρετός, ρίγος που μπορεί να συνοδεύονται από ναυτία, έμετο, δύσ-
πνοια και υπόταση.

Αντιμετώπιση Διακοπή της μετάγγισης και διαφορική διάγνωση από αιμόλυση και 
βακτηριδιακή επιμόλυνση.
Χορήγηση αντιπυρετικών (ακεταμινοφαίνη).
Μεπεριδίνη (σε έντονο ρίγος).
Αντιϊσταμινικά (αν και αμφισβητείται η αναγκαιότητά τους).
Πρόληψη: Χορήγηση λευκαφαιρεμένων παραγώγων.

•

•
•
•
•

Διάγνωση Διάγνωση εξ αποκλεισμού των παρακάτω:
1. Οξεία ενδαγγειακή αιμόλυση από ασυμβατότητα.
2. Βακτηριδιακή επιμόλυνση του παραγώγου.
�. TRALI.
�. Άλλη υποκείμενη παθολογική νόσος.
�. Φάρμακα.



�1

Συχνότητα-
Πρόληψη

Κυμαίνεται από ��% έως 7�% των αντιδράσεων μετά μετάγγιση 
αίματος και παραγώγων του. 
Είναι συχνότερες σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, καθώς και 
μετά μετάγγιση ΑΜΠ. 
Εμφανίζονται σε χαμηλότερη συχνότητα μετά χορήγηση παραγώγων 
που έχουν υποστεί λευκαφαίρεση πριν την αποθήκευση καθώς και 
μετά χορήγηση πρόσφατων παραγώγων. 
Η προληπτική χορήγηση αντιπυρετικών πριν τη μετάγγιση δεν συνί-
σταται γενικώς, διότι μπορεί να συγκαλύψει πυρετική αντίδραση οφει-
λόμενη σε αιμολυτική αντίδραση ή βακτηριδιακή επιμόλυνση.

•

•

•

•

4.3. Αλλεργικές-Αναφυλακτικές Αντιδράσεις

Μορφές Κατηγοριοποιούνται ως εξής:
1. Ελάσσονες αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αντιδρά-

σεις όπως κνησμό, ουρτικάρια (κνιδωτικές βλάβες), ερύθημα, έξαψη 
(flushing) και αγγειοοίδημα.

2. Μείζονες-σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στις οποίες περιλαμβά-
νονται οι αναφυλακτικές (συμμετέχει η IgE) και οι αναφυλακτοειδείς 
(δεν συμμετέχει η IgE). 

Αλλεργικές Αντιδράσεις

Έναρξη Συνήθως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της μετάγγισης.

Αιτιολογία Οφείλονται σε αντισώματα έναντι πρωτεϊνών πλάσματος του δότη.

Σημεία και 
συμπτώματα

Ερυθρότητα, εξάνθημα, γενικευμένος κνησμός, αγγειοοίδημα.
Σε σοβαρές περιπτώσεις αναφυλλακτικού τύπου αντιδράσεις.

•
•

Αντιμετώπιση Διακοπή της μετάγγισης και ειδοποίηση του θεράποντος ιατρού.
Επί σοβαρών συμπτωμάτων ενδείκνυται η χορήγηση αντιϊσταμινικών 
και κορτικοειδών. 
Εάν τα συμπτώματα υποχωρήσουν, η μετάγγιση μπορεί να συνεχισθεί 
κατόπιν ιατρικής οδηγίας.
Εάν τα συμπτώματα συνεχίζονται η μετάγγιση διακόπτεται.
Η προφυλακτική χρήση αντισϊσταμινικών μπορεί να βοηθήσει σε 
μελλοντικές μεταγγίσεις.

•
•

•

•
•

Αναφυλακτική Αντίδραση (σπάνια) 

Έναρξη Μπορεί να εμφανισθεί μετά χορήγηση μερικών κυβικών εκατοστών 
αίματος ή πλάσματος.
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Αιτιολογία Οφείλεται σε αντίσωμα του δέκτη έναντι πρωτεϊνών του δότη όπως 
IgA, απτοσφαιρίνες, ή C�. 
Συχνότερα εμφανίζεται σε ασθενείς με IgA ανεπάρκεια.

•

•
Σημεία και 
συμπτώματα

Αναφυλακτικού τύπου αντίδραση 
Υπόταση, ουρτικάρια, βρογχόσπασμος, αγγειοοίδημα, αναπνευστική 
ανεπάρκεια, shock.

•

Αντιμετώπιση Άμεση διακοπή της μετάγγισης.
Διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό.
Άμεση ειδοποίηση θεράποντος ιατρού και Αιμοδοσίας.
Αδρεναλίνη και αντιϊσταμινικά.
Ετοιμότητα για αντιμετώπιση ανακοπής.
Διερεύνηση για IgA-ανεπάρκεια, ώστε οι μελλοντικές μεταγγίσεις 
να γίνονται με IgA-αρνητικά παράγωγα.

•
•
•
•
•
•

4.4. Οξεία Πνευμονική Βλάβη Συνδεόμενη με τη Μετάγγιση 
(Transfusion Related Acute Lung Injury-TRALI)

Ορισμός -  
Έναρξη

Ως TRALI ορίζεται το μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα που οφείλεται 
σε μετάγγιση αίματος ή/και παραγώγων του. 
Τυπικά συμβαίνει 1-6 ώρες από την έναρξη της μετάγγισης και 
κλινικά δεν διαφέρει από το ARDS.

Επίπτωση Η επίπτωση του συνδρόμου είναι 0,02% ανά μεταγγιζόμενη μονάδα 
αίματος ή παραγώγου και 0,16% ανά μεταγγιζόμενο ασθενή. 
Ο κίνδυνος TRALI ανά μεταγγιζόμενη μονάδα είναι περίπου 7 φορές 
μεγαλύτερος για το FFP και περίπου 8 φορές μεγαλύτερος για τα ΑΜΠ 
σε σχέση με τα ΣΕ. 
Στις αναπτυγμένες χώρες το TRALI αποτελεί την πρώτη αιτία 
θανάτου από μετάγγιση.

Αιτιολογία Αιτιολογικά συνδέεται με την παρουσία αντιλευκοκυτταρικών αντισω-
μάτων στα παράγωγα αίματος (ΣΕ, FFP και ΑΜΠ), που υπάρχουν στο 
δότη (πολύτοκες γυναίκες ή άτομα που έχουν μεταγγισθεί).
Το FFP εμπλέκεται στις μισές περίπου από τις συνολικές περιπτώσεις 
TRALI), ενώ τα ΑΜΠ είναι και τα συχνότερα κυτταρικά παράγωγα αί-
ματος που ενοχοποιούνται για το σύνδρομο. Έχει περιγραφεί και μετά 
από χορήγηση κρυοϊζήματος, κοκκιοκυτάρων, αλλά και ενδοφλέβιας 
ανοσοσφαιρίνης.
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Παθογενετικός 
μηχανισμός 

Για την παθογένεση του TRALI επικρατέστερη είναι η υπόθεση του 
“διπλού πλήγματος” (two hit). Το “πρώτο πλήγμα” που οφείλεται στην 
υποκείμενη παθολογία του ασθενούς (χειρουργική επέμβαση, σήψη, 
τραύμα, μαζική μετάγγιση, καρδιαγγειακή νόσος, αορτοστεφανιαία 
παράκαμψη, αιματολογική κακοήθεια), οδηγεί στη μετανάστευση 
και προσκόλληση πολυμορφοπυρήνων μέσω της β2 –ιντεγκρίνης 
(CD11b/CD18) στους υποδοχείς PECAM-1, ICAM-1, P-selectin και 
L-selectin του πνευμονικού ενδοθηλίου. Το “δεύτερο πλήγμα”, που 
πυροδοτείται από τη μετάγγιση, οδηγεί στην ενεργοποίηση των πο-
λυμορφοπυρήνων αυτών και στην απελευθέρωση δραστικών ουσιών, 
που προκαλούν τριχοειδική διαφυγή και κυψελιδική εξοίδηση. Για τον 
τρόπο ενεργοποίησης των πολυμορφοπυρήνων έχουν ενοχοποιηθεί 
δύο μηχανισμοί: 1) η μεσολάβηση αντιλευκοκυτταρικών αντισωμάτων 
(άνοσο TRALI) και 2) η δράση βιολογικά ενεργών λιπιδίων και κυττα-
ροκινών (μη άνοσο TRALI).

Σημεία και 
συμπτώματα

Δύσπνοια, ταχύπνοια, κυάνωση, πυρετός και υπόταση, που συνο-
δεύονται από έκδηλη υποξαιμία.
Ακτινολογικά παρατηρούνται αμφοτερόπλευρα διηθήματα πνευμό-
νων χωρίς σημεία υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας, που αποτελούν 
σταθερό εύρημα, το οποίο λύεται στην πλειοψηφία των ασθενών 
σχετικά γρήγορα (σε <96 ώρες).
Από τις εξετάσεις ρουτίνας το μοναδικό εύρημα μπορεί να είναι η 
λευκοπενία.
Η θνητότητα κυμαίνεται στο �-1�%.

•

•

•

•
Διαγνωστικά 
κριτήρια

Ευρωπαϊκό δίκτυο αιμοεπαγρύπνησης 
1. Οξεία αναπνευστική δυσχέρεια.
2. Αμφοτερόπλευρα πνευμονικά διηθήματα στην ακτινογραφία θώ-

ρακος.
�. Εμφάνιση των συμπτωμάτων εντός 6 ωρών από τη μετάγγιση.
�. Χωρίς ενδείξεις υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας.

Τροποποίηση από την TRALI Consensus Conference Committee 
(Torondo 2004)

Υποξαιμία (PaO2/FiO2 ή Sat <90% ή άλλη κλινική απόδειξη).
Νεοεμφανιζόμενο ALI και απουσία άλλων -πλην μετάγγισης- παρα-
γόντων κινδύνου για ALI (όπως shock, σήψη, εισρόφηση, τραύμα, 
πνευμονία, αορτοστεφανιαία παράκαμψη, έγκαυμα, εισπνοή τοξικών 
ουσιών, οξεία παγκρεατίτιδα, κάκωση πνευμόνων, πνιγμός).
Επί παρουσίας άλλων παραγόντων κινδύνου για ALI, το περιστατικό 
πρέπει να θεωρείται πιθανό TRALI.

•
•

•
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Αντιμετώπιση Άμεση διακοπή της μετάγγισης. 
Διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό.
Άμεση ειδοποίηση θεράποντος ιατρού και Αιμοδοσίας.
Ταχεία χορήγηση υγρών και λευκωματίνης.
Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.
Τα διουρητικά αντενδείκνυνται λόγω της υποογκαιμίας.
Η χορήγηση κορτικοειδών αμφισβητείται.

•
•
•
•
•
•
•

Πρόληψη Ελαχιστοποίηση των μεταγγίσεων στις απόλυτες ενδείξεις τους.
Έλεγχος γυναικών-δοτριών 6 μήνες μετά τον τελευταίο τοκετό τους για 
τη παρουσία αντιλευκοκυτταρικών αντισωμάτων, καθώς και η χρήση 
πλάσματος από πολύτοκες γυναίκες μόνο για κλασματοποίηση. 
Καθολική –πριν ή μετά την αποθήκευση– λευκαφαίρεση παρα-
γώγων.
Χρήση νεότερων ηλικιακά μονάδων αίματος ή παραγώγων που 
περιέχουν κύτταρα σε ασθενείς με σήψη ή τραύμα.
Προτείνεται η χρήση πλυμένων παραγώγων και η χρησιμοποίηση 
πλάσματος από ένα και κατά προτίμηση άρρενα δότη στις περιπτώ-
σεις πλασμαφαίρεσης. 
Ο διά βίου αποκλεισμός των αιμοδοτών των οποίων αίμα ή παράγωγα 
έχουν ενοχοποιηθεί στο παρελθόν για πρόκληση TRALI.

•
•

•

•

•

•

4.5. Υπερφόρτωση Κυκλοφορίας Σχετιζόμενη με τη Μετάγγιση 
(Transfusion Associated Circulatory Overload - TACO)

Ορισμός -  
Έναρξη

Ως TACO ορίζεται η οξεία αναπνευστική δυσχέρεια λόγω υπερφόρτω-
σης κυκλοφορίας και το εξ’ αυτής καρδιογενές πνευμονικό οίδημα στα 
πλαίσια μετάγγισης αίματος και παραγώγων. 
Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη μετάγγιση.

Επίπτωση Κυμαίνεται από 1:�000 έως 8:100 μεταγγίσεις. 

Αιτιολογία Χορήγηση υγρών γρηγορότερα ή σε μεγαλύτερη ποσότητα από τις 
αντοχές της κυκλοφορίας.

Παθογενετικός 
μηχανισμός 

Δεν διαφέρει από αυτή των λοιπών αιτίων συμφορητικής καρδιακής 
ανεπάρκειας (απότομη αύξηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και αύξηση 
του πνευμονικού όγκου αίματος λόγω κάμψης της αριστερής κοιλίας, 
με συνέπεια την εξαγγείωση υγρού στον κυψελιδικό χώρο).

Σημεία και 
συμπτώματα

Δύσπνοια
Κυάνωση
Ορθόπνοια

•
•
•



��

Έντονη κεφαλαλγία
Υπέρταση 
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

•
•
•

Παράγοντες 
κινδύνου

Εμφανίζεται κυρίως σε άτομα <� και >60 ετών, με καρδιακή δυσλειτουρ-
γία, ενώ είναι συχνότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες.
Ενοχοποιείται ασφαλώς και ο ταχύς ρυθμός μετάγγισης (που δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 1�0-�00ml/ώρα. 

Εργαστηριακά 
ευρήματα

Η ακτινογραφία θώρακος αναδεικνύει καρδιομεγαλία, συμφό-
ρηση των πνευμονικών πυλών και αμφοτερόπλευρα πνευμονικά 
διηθήματα. 
Το ΗΚΓ μπορεί να δείχνει ανάσπαση του ST και διαταραχές του 
κύματος Τ, ενώ η τροπονίνη μπορεί να είναι αυξημένη. 
Το κυψελιδικό υγρό είναι διίδρωμα ενώ το ΒΝΡ είναι χαρακτηριστικά 
αυξημένο. 
Ο έλεγχος για την παρουσία αντιλευκοκυτταρικών αντισω-
μάτων είναι αρνητικός.

Στον πίνακα 10 φαίνονται οι κλινικοεργαστηριακές διαφορές και 
ομοιότητες μεταξύ TRALI και TACO. 

•

•

•

•
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Αντιμετώπιση Διακοπή της μετάγγισης και ειδοποίηση του θεράποντος ιατρού.
Διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό.
Διούρηση και οξυγόνο.
Χορήγηση φουροσεμίδης IV προ της μετάγγισης και επιβράδυνση 
του ρυθμού μετάγγισης (1-2ml/Kg/λεπτό) στο μέλλον.

•
•
•
•

Πρόληψη Η καλύτερη πρόληψη είναι η έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου με 
παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού παρά τη κλίνη του ασθενούς στα 
πρώτα 1� λεπτά της μετάγγισης. 

4.6. Βακτηριδιακή Επιμόλυνση (σηψαιμία)

Έναρξη Άμεσα μετά την έναρξη της μετάγγισης.

Συχνότητα Είναι η συχνότερη λοιμώδης επιπλοκή των μεταγγίσεων αίματος και 
παραγώγων του στον ανεπτυγμένο κόσμο.
Αφορά συχνότερα ασκούς ΑΜΠ που διατηρούνται σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, και λιγότερο συχνά ασκούς ΣΕ.

Αιτιολογία Οι ασκοί ΣΕ επιμολύνονται κυρίως από τα Gram (-) βακτηρίδια που έχουν 
την ικανότητα να αναπτύσσονται σε θερμοκρασία 1-6 °C (ψυχρόφιλα), 
όπως Yersinia enterolitica, Pseudomonas, Serratia κ.α.
Οι ασκοί των ΑΜΠ συντηρούνται ανακινούμενοι σε θερμοκρασία δω-
ματίου (20-2� οC). Συνήθως οι ασκοί αυτοί επιμολύνονται με Gram (+) 
μικρόβια της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος (Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Bacilus cereus). 
Επίσης όχι σπάνια αναφέρονται και Gram (-) είδη που αναλογικά 
ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό σοβαρών και θανατηφόρων 
αντιδράσεων.

Πηγές 
βακτηριδιακής 
επιμόλυνσης

Βακτηριαιμία του δότη.
Βακτηριδιακή επιμόλυνση κατά τη συλλογή αίματος.
Επιμόλυνση κατά τη διάρκεια παρασκευής ή επεξεργασίας του 
παραγώγου.
Επιμολυσμένοι ασκοί συλλογής κι άλλα υλικά.

•
•
•

•
Σημεία και 
συμπτώματα

Ρίγος
Υψηλός πυρετός
Έμετος
Διάρροια
Υπόταση
ΔΕΠ από ενδοτοξίνες Gram(-) βακτηριδίων και shock

•
•
•
•
•
•
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Αντιμετώπιση Άμεση διακοπή της μετάγγισης.
Διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό.
Άμεση ειδοποίηση θεράποντος ιατρού και Αιμοδοσίας.
Αποστολή του ασκού και δείγματος αίματος του ασθενούς στην 
Αιμοδοσία.
Αποστολή δείγματος αίματος του ασθενούς για καλλιέργεια.
Θεραπεία σηψαιμίας.

•
•
•
•

•
•

Πρόληψη – Πρόληψη βακτηριδιακής επιμόλυνσης αίματος και παραγώ-
γων

Προσεκτική επιλογή αιμοδότη.
Ποιότητα στη διαδικασία της φλεβοκέντησης.
Απόρριψη των πρώτων ml αίματος του αιμοδότη.
Περιορισμός της έκθεσης των ασθενών σε πολλαπλούς δότες.

– Ανίχνευση βακτηριδιακής επιμόλυνσης – Μέθοδοι
Εδραιωμένες μέθοδοι ανίχνευσης (σύστημα BacT/Alert, σύστημα 
eBDS).
Πειραματικές μέθοδοι που έχουν αξιολογηθεί σε μελέτες (μοριακές 
τεχνικές, κυτταρομετρία ροής).
Νεώτερες μέθοδοι (σύστημα βιοαποτύπωσης, ELISA, ATP lumi-
nescence assay, near infrared spectroscopy).

– Μέθοδοι αδρανοποίησης παθογόνων στα αιμοπετάλια (σύστημα 
Intercept, σύστημα Mirasol).

– Μέθοδοι αδρανοποίησης παθογόνων στο πλάσμα (Solvent/De-
tergent, Κυανό του μεθυλενίου).

•
•
•
•

•

•

•

4.7. Αλλοανοσοποίηση έναντι αντιγόνων των ερυθρών  
και αιμοπεταλίων του δέκτη (ανάπτυξη αντιερυθροκυτταρικών 
αντισωμάτων και αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων) 

Εμφάνιση Εβδομάδες ή μήνες μετά τη μετάγγιση.

Αιτιολογία Ευαισθητοποίηση του δέκτη σε αντιγόνα των ερυθρών, HLA και HPA 
του δότη που δεν υπάρχουν στο δέκτη.

Σημεία και 
συμπτώματα

Η ανάπτυξη αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων μπορεί να δημιουρ-
γήσει δυσκολία ή αδυναμία ανεύρεσης συμβατού αίματος σε επόμενες 
μεταγγίσεις, ή αιμολυτική νόσο του νεογνού σε επόμενες κυήσεις.
Η ανάπτυξη αντι-ΗΡΑ και αντι-HLA αντισωμάτων μπορεί να δημιουργήσει 
ανθεκτικότητα στις μεταγγίσεις αιμοπεταλίων.
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Αντιμετώπιση Έλεγχος αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (έμμεση Coombs) σε 
όλους τους ασθενείς που πρόκειται να μεταγγισθούν. Ταυτοποίηση 
του ή των αντισωμάτων στις περιπτώσεις που η έμμεση Coombs 
είναι θετική, και χορήγηση ΣΕ αρνητικών ως προς τα εμπλεκόμενα 
αντιγόνα.
Για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας στις μεταγγίσεις αιμοπε-
ταλίων βλέπε σελίδα �7.

•

•

4.8. Επιβραδυνόμενη Αιμολυτική Αντίδραση

Έναρξη �-1� μέρες μετά τη μετάγγιση. 

Αιτιολογία Ύπαρξη αντιερυθροκυτταρικού/ών αλλοαντισώματος/ων σε χαμηλό 
τίτλο που δεν ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών προμε-
ταγγισιακού ελέγχου (έμμεση Coombs και δοκιμασία συμβατότητας). 
Πρόκειται δηλαδή για αναμνηστική απάντηση μετά τη μετάγγιση.

Συχνότητα –  
Εμπλεκόμενα 
αντισώματα

Υπολογίζεται σε 1 ανά 6000 μεταγγίσεις. 
Συνήθως εμπλέκονται αντισώματα έναντι των αντιγόνων των συστη-
μάτων Rhesus (��,�%), Kidd (Jk, �0%), Duffy (Fy, 1�,�%), Kell (1�,�%), 
MNSs (�,�%), και άλλων (�,�%).

Παθογενετικός 
μηχανισμός

Συνήθως η αιμόλυση είναι κυρίως εξωαγγειακή, γιατί τα αντισώματα 
είναι IgG και γι αυτό δεν ενεργοποιούν το συμπλήρωμα (ή μόνο ως 
το C�). Σπανίως συγκεκριμένα αντισώματα (όπως αντι-Jk) μπορεί να 
προκαλέσουν ενδαγγειακή αιμόλυση.

Σημεία και 
συμπτώματα

Γενικά η κλινική εικόνα είναι ήπια και πολλές φορές μη αναγνωρίσι-
μη.
Επειδή τα αντισώματα προκαλούν καταστροφή των μεταγγιζόμενων 
ερυθρών, παρατηρούνται: 

Μη αναμενόμενη πτώση της Ηb μετά μετάγγιση με στοιχεία αιμόλυσης 
όπως σφαιροκυττάρωση, αύξηση των ΔΕΚ, της LDH, της έμμεσης 
χολερυθρίνης, και ελάττωση των απτοσφαιρινών. 
Θετική άμεση και έμμεση Coombs (η άμεση Coombs είναι θετική 
συνήθως για μικρό χρονικό διάστημα).
Πιο σπάνια αιμοσφαιριναιμία, αιμοσφαιρινουρία, αύξηση κρεα-
τινίνης.
Σπανιότερα ΔΕΠ ή νεφρική ανεπάρκεια

•

•

•

•
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Διαγνωστικά 
κριτήρια

1. Αρνητική άμεση και έμμεση Coombs με ορό του ασθενούς πριν τη 
μετάγγιση.

2. Συμβατή διασταύρωση του ασκού με ορό του ασθενούς πριν τη 
μετάγγιση.

�. Θετική άμεση και έμμεση Coombs σε δείγματα του ασθενούς μετά 
τη μετάγγιση

�. Ασυμβατότητα στη διασταύρωση του ασκού με ορό του ασθενούς 
μετά τη μετάγγιση.

�. Ιστορικό μετάγγισης ή κύησης.
6. Κλινικά ή εργαστηριακά στοιχεία αιμόλυσης.

Αντιμετώπιση Σπάνια απαιτείται ειδική θεραπεία.
Επί υποψίας, ενημέρωση της Αιμοδοσίας.
Συνήθως διαπιστώνεται από την Αιμοδοσία κατά τη διασταύρωση 
επιπλέον μονάδων που ζητούνται για μετάγγιση.
Σε περίπτωση μετάγγισης απαιτείται προσεκτική επιλογή του αίματος, 
αρνητικού ως προς το αντιγόνο έναντι του οποίου έχει αναπτυχθεί 
το αντίσωμα.
Μερικές φορές οι μεταγγίσεις ενδέχεται να επιδεινώσουν την αι-
μόλυση.

•
•
•

•

•

Πρόληψη Δεν υπάρχει μέθοδος που να ανιχνεύει όλα τα κλινικώς σημαντικά 
αλλοαντισώματα. Με τις νεώτερες τεχνικές όμως έχει αυξηθεί η 
ευαισθησία των μεθόδων και έχει ελαττωθεί η συχνότητα των 
επιβραδυνόμενων αιμολυτικών αντιδράσεων. 
Η ταυτοποιήση όλων των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (πλήρης 
φαινότυπος) σε πολυμεταγγιζόμενους, ασθενείς, συντελεί στην 
ανεύρεση συμβατού αίματος. 
Τακτικός έλεγχος αντισωμάτων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

•

•

•

4.9. Πρόληψη της RhD αλλοευαισθητοποίησης: Άριστη χρήση 
της RhΙG

Αιτιολόγηση Μετά τα Α και Β αντιγόνα, το αντιγόνο D του συστήματος Rhesus 
είναι το πιο σημαντικό ερυθροκυτταρικό αντιγόνο στην ιατρική 
των μεταγγίσεων. 
Αλλοαντίσωμα αντι-D αναπτύσσεται μετά από έκθεση σε ανθρώ-
πινα ερυθροκύτταρα κατά τη διάρκεια της κύησης ή μετά από 
μετάγγιση.
Το �0-8�% των αρνητικών ληπτών που θα λάβει D-θετική μετάγγιση, 
θα αναπτύξει IgG αντί-D, �-1� εβδομάδες μετά.

•

•

•
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Οδηγίες Στις D- αρνητικές γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να 
χορηγούνται D-αρνητικά ΑΜΠ. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν χορη-
γείται εντός 2�ώρου δόση 2�0 IU (�0μg) RhIG, ικανή να καλύψει 
� θεραπευτικές δόσεις ΑΜΠ ενήλικα σε 6 εβδομάδες. D-ανοσο-
προφύλαξη δεν είναι απαραίτητη στους άνδρες ή τις γυναίκες μη 
αναπαραγωγικής ηλικίας.
Όταν στην D-αρνητική γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας χορηγηθεί 
D-θετική μονάδα ΣΕ, χρειάζεται D-ανοσοπροφύλαξη. Η δόση της 
RhIG υπολογίζεται γνωρίζοντας ότι �00 IU RhIG προλαμβάνουν την 
αλλοανοσοποίηση που προκαλείται από � ml D-θετικών ερυθρών. 
Εάν χορηγηθούν περισσότερες από 2 μονάδες D-θετικών ερυθρών 
σε D-αρνητική γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, οι αφαιμαξομε-
ταγγίσεις μπορούν να μειώσουν το φορτίο των μεταγγισμένων 
D-θετικών ερυθρών και συνεπώς την απαιτούμενη δόση RhIG. Μετά 
την αφαιμαξομετάγγιση, πρέπει να γίνεται εκτίμηση των υπολειπό-
μενων D-θετικών ερυθρών με κυτταρομετρία ροής και να χορηγείται 
ανάλογη ποσότητα RhIG ανά �8ωρο, μέχρι να μην ανιχνεύονται 
πλέον D-θετικά ερυθρά. Το παθητικό αντι-D θα ανιχνεύεται για 
περισσότερο από 6 μήνες.
Η ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται για όλα τα παραπάνω. 

•

•

•

•

4.10. Μετά Μετάγγιση Πορφύρα (Post Transfusion Purpura, PTP)

Εμφάνιση Αποτελεί σπάνια επιπλοκή της μετάγγισης αίματος ή παραγώγων του. 
Χαρακτηρίζεται από βαριά θρομβοπενία, η οποία εμφανίζεται 7-12 
ημέρες μετά από τη μετάγγιση. 

Παθογενετικός 
μηχανισμός 

Πρόκειται για άνοση θρομβοπενία η οποία οφείλεται σε αντισώματα 
έναντι των ΗΡΑ, και συχνότερα έναντι του HPA-1a αντιγόνου. Το αντί-
σωμα καταστρέφει τόσο τα αιμοπετάλια που μεταγγίστηκαν όσο και τα 
αυτόλογα αιμοπετάλια. Τυπικά τα ειδικά αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα 
στην οξεία φάση του συνδρόμου είναι IgG (τάξεων IgG1 και IgG�) και σε 
ένα μικρό ποσοστό IgM. Ο μηχανισμός καταστροφής των αυτόλογων 
αιμοπεταλίων δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. 
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Σημεία και 
συμπτώματα

Οι ασθενείς που εμφανίζουν PTP είναι συνήθως γυναίκες με προηγού-
μενους τοκετούς ή προηγούμενη μετάγγιση στο ιστορικό τους. 
Οι ασθενείς, 6-8 ημέρες (διακύμανση 1-1� ημέρες) μετά από μετάγγιση 
ερυθρών, πλάσματος ή αιμοπεταλίων, εμφανίζουν ραγδαία πτώση 
των αιμοπεταλίων και αιμορραγική διάθεση με πετέχειες, ουλορραγία, 
αιμορραγία από το γαστρεντερικό ή το ουροποιογεννητικό σύστημα 
ή ενδοκράνια αιμορραγία.
Τα αιμοπετάλια ελαττώνονται κάτω από 10.000/μL στο 8�% των 
περιπτώσεων. 
Το 1/� των ασθενών εμφανίζει ρίγος ή πυρετό.

•

•

•

•
Αντιμετώπιση Ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (1gr/Kg για 2 ημέρες), πλασμαφαίρεση, 

υποστηρικτική αγωγή σε θανατηφόρο αιμορραγία.

Εργαστηριακή 
διερεύνηση

Ανίχνευση των αντι-ΗΡΑ αντισωμάτων, συνήθως αντι-HPA1a στο 8�% 
των περιπτώσεων, και απουσία ευρημάτων που σχετίζονται με άλλου 
τύπου θρομβοπενίες.

Πρόληψη Σε άτομα που έχουν ήδη εμφανίσει το σύνδρομο ή γυναίκες με ιστορικό 
νεογνικής αλλοάνοσης θρομβοπενίας πρέπει να γίνεται μετάγγιση 
από δότες με γνωστό αιμοπεταλιακό φαινότυπο. Αυτό προϋποθέτει 
τη δημιουργία αρχείου εθελοντών δοτών φαινοτυπημένων ως προς 
τα ΗΡΑ-αντιγόνα.

4.11. Νόσος από την Αντίδραση του Μοσχεύματος κατά  
του Ξενιστή που συνδέεται με τη Μετάγγιση (Transfusion 
Associated Graft versus Host Disease, TΑ-GvHD)

Έναρξη Εμφανίζεται 2-�0 μέρες μετά τη μετάγγιση.

Αιτιολογία Οφείλεται σε αδυναμία απόρριψης από ανοσοκατεσταλμένο δέκτη των 
Τ-αλλογενών λεμφοκυττάρων (του δότη). Σε ανοσοϊκανά άτομα μπορεί 
να εμφανισθεί όταν ο δότης και ο δέκτης είναι HLA απλοταυτόσημοι, ή 
ο δότης είναι ομόζυγος ως προς έναν απλότυπο του δέκτη.

Παθογενετικός 
μηχανισμός 

Τα λεμφοκύτταρα του δότη εμφυτεύονται στο δέκτη, πολλαπλασιάζονται 
και επιτίθενται στους ιστούς του.
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Σημεία και 
συμπτώματα

Πυρετός 
Ερυθρόδερμα 
Κηλιδοφυσαλιδώδες εξάνθημα 
Ανορεξία 
Κοιλιακό άλγος 
Διάρροια 
Διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας
Καταστολή της αιμοποίησης (πανκυτταροπενία).

•
•
•
•
•
•
•
•

Αντιμετώπιση Έχουν επιχειρηθεί χωρίς καλά αποτελέσματα τα κορτικοειδή, αντι-
λεμφοκυτταρικός ορός, κυκλοσπορίνη, αντι-Τ μονοκλωνικά αντι-
σώματα κ.α.
Η θνητότητα φθάνει στο 9�%, με τελικό αίτιο θανάτου κατά κανόνα 
λοίμωξη.

•

•

Πρόληψη Ακτινοβόληση παραγώγων αίματος στις ευπαθείς ομάδες (βλέπε 
σελίδες 19-20 και �9).

4.12. Άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις της μετάγγισης
Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις της μετάγγισης δεν περιορίζονται μόνο σ’ αυτές που 

περιγράφονται παραπάνω, αλλά περιλαμβάνουν αρκετές ακόμη όπως η ανοσοτροπο-
ποίηση, οι μεταβολικές διαταραχές (τοξικότητα από κιτρικά με συνοδό υπασβεστιαιμία, 
υποθερμία, υποκαλιαιμία, υπερκαλιαιμία, διαταραχή της αιμόστασης από κατανάλωση 
που παρατηρούνται κυρίως σε μαζική μετάγγιση), η υπερφόρτωση με σίδηρο, η εμβολή 
αέρος, οι υποτασικές αντιδράσεις σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς του μετα-
τρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, το σύνδρομο “red eye”, και φυσικά η μετάδοση 
λοιμογόνων παραγόντων.

Η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων μπορεί να αφορά πρώτον αυτούς που ελέγχονται 
υποχρεωτικά στο σύνολο του μεταγγιζομένου αίματος (δηλαδή HBV, HCV, HIV, HTLVI/II, 
σύφιλη), κυρίως λόγω της πολύ μικρής αλλά όχι μηδενικής πιθανότητας μόλυνσης κατά 
την “περίοδο του παραθύρου”. Δεύτερον, αυτούς που ελέγχονται σε ειδικές περιπτώσεις 
όπως ο CMV και ο παρβοϊός Β19, και τρίτον αυτούς που δεν ελέγχονται καθόλου όπως η 
ελονοσία, η ηπατίτιδα Α, ο ιός του Δυτικού Νείλου, η νόσος Creutzfeld-Jacob, η babesia, 
το τρυπανόσωμα, καθώς και άλλα γνωστά ή αναδυόμενα παθογόνα.

Παρόλα αυτά, η μετάγγιση αίματος σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ, έστω και 
αν ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμώξεων δεν είναι μηδενικός. Ο παράγων που ελαχιστοποιεί 
πάντως τον συγκεκριμένο κίνδυνο, ανεξαρτήτως των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών 
ελέγχων, είναι η εθελοντική προσφορά αίματος. Επιπρόσθετα, καθοριστικής σημασίας 
για τη μετάδοση λοιμώξεων είναι η λήψη λεπτομερούς ιστορικού του αιμοδότη, η ενη-
μέρωση των αιμοδοτών για τους παράγοντες που ενδεχομένως οδηγούν σε μόλυνση, 
και ο αυτοαποκλεισμός υπό εχεμύθεια αυτών που μετά την ενημέρωση θεωρούν ότι 
δεν είναι κατάλληλοι για αιμοδοσία.



6�

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερίδα Τμήματος Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας 
με θέμα “Μετάγγιση Ερυθρών Αιμοσφαιρίων: Κατευθυντήριες Οδηγίες”. Αθήνα 1� 
Δεκεμβρίου 2008.
Ημερίδα Τμήματος Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας 
με θέμα “Αντιδράσεις από τη μετάγγιση αίματος και παραγώγων του: Κατευθυντήριες 
οδηγίες διάγνωσης, διερεύνησης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και πρόληψης”. Αθήνα 
20 Νοεμβρίου 2009.
Οδηγία 2002/98/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Ιανουαρίου 200� για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, 
τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος 
και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/8�/ΕΚ.
Οδηγία 200�/��/εκ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 200� για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος.
AABB Techical Manual, 16th Edition, 2008.
Blajchman MA, Slichter SJ, Heddle NM, Murphy MF. New strategies for the optimal use of 
platelet transfusions. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2008:198-20�.
Council of Europe. Guide to the preparation, use and quality assurance of blood 
components. Recommendation No R(9�) on the preparation, use and quality assurance 
of blood components, 1�th ed, Strasbourg, Council of Europe Press;2008.
Guidelines for compatibility procedures in blood transfusion laboratories. Working 
Party of the British Committee for Standards in Haematology (BCSH) Taske Force. 
Transfus Med 200�;1�:�9-7�.
Guidelines for the Blood Transfusion Services, 7th Edition 200�. UK Blood Transfusion 
and Tissue Transplantation Guidelines. Website: www.transfusionguidelines.org.uk
Guidelines for the clinical use of red cell transfusions. British Committee for Standards 
in Haematology (BCSH) Taske Force. Br J Haematol 2001;11�:2�-�1.
Guidelines for the use of fresh-frozen plasma, cryoprecipitate and cryosupernatant. British 
Committee for Standards in Haematology (BCSH). Br J Haeamtol 200�;126:11-28.
Guidelines for the use of platelet transfusions. British Committee for Standards in 
Haematology (BCSH). Br J Haeamtol 200�;122:10-2�.
Guidelines on gamma irradiation of blood components for the prevention of transfusion-
associated graft-versus host disease. British Committee for Standards in Haematology 
(BCSH) Taske Force. Transfus Med 1996;6:261-71.
Guidelines on the clinical use of leukocyte-depleted blood. British Committee for 
Standards in Haematology (BCSH) Taske Force. Transfus Med 1998;8:�9-71.
Guyatt G, Schunemann H, Cook D, et al. Applying the grades of recommendation for 
antithrombotic and thrombolytic therapy. Chest 200�;126:S179-87.
Heal JM, Blumberg N. Optimizing platelet transfusion therapy. Blood Rev 
200�;18:1�9-6�.

1.

2.

�.

�.

�.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1�.

1�.

1�.

16.



6�

Liumbruno G, Bennardello F, Lattanzio A, et al. Recommendations for the transfusion 
of red blood cells. Blood Transfus 2009;7:�9-6�.
Liumbruno G, Bennardello F, Lattanzio A, Piccoli P, Rossetti G, and the Italian 
Society of Transfusion Medicine and Immunohaematology (SIMTI) Working Party. 
Recommendations for the transfusion of plasma and platelets. Blood Transfus 2009; 
7:1�2-1�0.
Marwaha N, Sharma RR. Consensus and controversies in platelet transfusion. Transfusion 
and Apheresis Science 2009;�1:127-1��.
Slichter SJ. Evidence-Based Platelet Transfusion Guidelines. Hematology Am Soc 
Hematol Educ Program. 2007:172-180.
Stroncek DF, Rebulla P. Platelet transfusions. Transfusion Medicine 2. Lancet 2007; 
�70: �27-��8.
Transfusion guidelines for neonates and older children. British Committee for Standards 
in Haematology (BCSH) Taske Force. Br J Haeamtol 200�;12�:���-��.

17.

18.

19.

20.

21.

22.


