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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με το 7ο Σεµινάριο που θα γίνει φέτος

στην Αθήνα, η Εταιρεία µας δίνει ακόµη

µια ευκαιρία ενηµέρωσης, προβληµατι-

σµού και ανταλλαγής απόψεων στα θέ-

µατα αιµοδοσίας και µετάγγισης, που

παραµένουν επίκαιρα διεθνώς αλλά και

εξαιρετικά προβληµατικά, τολµώ να πω,

για τη χώρα µας!

Οι δυσκολίες που συναντάµε είναι πολλές

και τα βήµατα προόδου µικρά και διστα-

κτικά. Θα συνεχίσουµε παρ’ όλ’ αυτά να αι-

σιοδοξούµε, και τα θέµατα που θα

συζητηθούν σ’αυτή µας τη συνάντηση, ελ-

πίζω να δώσουν ερεθίσµατα για µελέτη και

προώθηση όσων θα θέλαµε να δούµε να

υλοποιούνται και στη χώρα µας! Τον τόνο

αισιοδοξίας θα δώσει εξάλλου η προσκε-

κληµένη µας οµιλήτρια στην εναρκτήρια

διάλεξη!

Είµαστε βέβαιοι ότι η ενεργός συµµετοχή

σας τόσο στις παρουσιάσεις όσο και στις

συζητήσεις θα είναι καρποφόρα για

όλους µας.

Η Πρόεδρος

Αλίκη Μανιάτη

Χαιρετισµός

Πρόεδρος:

Αλίκη Μανιάτη

Αντιπρόεδρος:

Όλγα Μαραντίδου

Γραµµατέας:

Κωνσταντίνος Σταµούλης

Ταµίας:

Αγορίτσα Βαρακλιώτη

Μέλη:

Κωνσταντίνος Βαγιανός

Σταυρούλα Λακουµέντα

Σάββας Σουρµελής

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ελληνικής Εταιρείας
Μεταγγισιοθεραπείας &
Οργανωτική Επιτροπή
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Brennan Catherine Ph.D. Research Fellow, Abbott Diagnostics,
Infectious Diseases R&D HIV and HBV Surveillance

Mihaljevic Ivanka M. Sc., Croatian Institute of Transfusion Medicine,
Reference Centre of Transfusion Medicine, Zagreb,
Croatia

Μigliaccio Anna Rita Professor of Medicine, Tisch Cancer Institute Mount
Sinai School of Medicine, New York, USA

Saldanha John PhD, Senior Scientific Affairs Director, Blood
Screening Roche Molecular Systems, CA, USA

Αµπλιανίτης ∆ηµήτρης Αναισθησιολόγος,
∆ιευθυντής ΕΣΥ Αναισθησιολογικού Τµήµατος
Γ.Κ.Ν. Αθηνών “Γ. Γεννηµατάς”, Αθήνα

Αργυρίου Μιχάλης Καρδιοχειρουργός, Γ.Ν. “Ευαγγελισµός”, Αθήνα

Αστέρη Θεοδώρα Συντονίστρια ∆ιευθύντρια Καρδιοαναισθησιολογικού
Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

Βαγιανός Κώστας Χειρουργός, Αν. Καθηγητής, Συντονιστής
∆ιευθυντής Α’ Χειρουργικού Τµήµατος
Γ.Κ.Ν. Νικαίας “Αγ. Παντελεήµων”, Νίκαια

Βιδάλης Τάκης ∆ρ Νοµικής, ∆ικηγόρος, Επιστηµονικός Συνεργάτης
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Γκανίδου Μαρία Aιµατολόγος, ∆ιευθύντρια Νοσοκοµειακής Υπηρεσίας
Αιµοδοσίας Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

Γκλινάβου Μάχη Αναισθησιολόγος, ∆ιευθύντρια Αναισθησιολογικού
Τµήµατος, Γ.Ν. Αθηνών “Γ. Γεννηµατάς”, Αθήνα

∆ουγένης ∆ηµήτρης Καρδιοθωρακοχειρουργός, Καθηγητής
Πανεπιστηµίου Πατρών, ∆ιευθυντής
Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής
Γ.Π.Ν. Ρίου, Πάτρα

Ζερβού Ελευθερία Βιοπαθολόγος, ∆ιευθύντρια Κέντρου Αίµατος,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Κανελάς Σταύρος ∆ιευθυντής Αναισθησιολογικού Τµήµατος
”Ευρωκλινική”, Αθήνα

Κατσαρού Όλγα ∆ιευθύντρια ΕΣΥ, Κέντρου Αίµατος, Π.Ν. “Λαϊκό”,
Αθήνα

Κιουµή Άννα ∆ιευθύντρια ΕΣΥ, Αιµατολογικό Τµήµα
Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Κουράκλης Γρηγόρης Καθηγητής Χειρουργικής, ∆ιευθυντής
Β’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής
Π.Ν. “Λαϊκό”, Αθήνα

Οµιλητές – Συντονιστές
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Λακουµέντα Σταυρούλα Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, “Ωνάσειο”
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα

Μαγγίνα Νίνα Πνευµονολόγος - Εντατικολόγος, ∆ιευθύντρια ΜΕΘ,
Γ.Ν. “Αγ. Όλγα”, Αθήνα

Μανδαλά Ευδοκία Επίκουρος Καθηγήτρια Αιµατολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη

Μανιάτη Αλίκη Οµ. Καθηγήτρια Αιµατολογίας, Αιµατολογική
Κλινική, Νοσοκοµείο “Ερρίκος Ντυνάν”, Αθήνα

Μαραντίδου Όλγα Βιοπαθολόγος, ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας,
Γ.Ν. “Ασκληπιείο”, Βούλα

Μερκούρη Ευφροσύνη Λέκτωρ - Βιοχηµικός, Αιµατολογικό Εργαστήριο -
Μονάδα Αιµοδοσίας Π.Ν. “Αττικό”, Χαϊδάρι

Μούγιου Αθηνά Αιµατολόγος, Επιµελήτρια Α’, Υπεύθυνη Κέντρου
Αίµατος Π.Γ.Ν. Πατρών, Πάτρα

Μπαλανίκα Μαρίνα Αναισθησιολόγος, Επιµελήτρια Α’ Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα

Ντούµας Κώστας Ουρολόγος, Επιµελητής Α’ ΕΣΥ Ουρολογικού
Τµήµατος Γ.Κ.Ν. Αθηνών “Γ. Γεννηµατάς”, Αθήνα

Παλγιµέζη Νίκη Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια ∆ιευθύντρια
Αναισθησιολογικού Τµήµατος Γ.Κ.Ν. Νικαίας
“Αγ. Παντελεήµων“, Νίκαια

Πολίτου Μαρίνα Αιµατολόγος - Επικ. Καθηγήτρια, ∆ιευθύντρια
Αιµοδοσίας “Αρεταίειο” Νοσοκοµείο, Αθήνα

Σουρµελής Σάββας ∆ιευθυντής Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής,
Νοσοκοµείο “Υγεία”, Αθήνα

Σταµούλης Κώστας Αιµατολόγος, Επιµελητής Κέντρου Αιµοδοσίας,
Γ.Κ.Ν. Νικαίας “Αγ. Παντελεήµων”, Νίκαια

Σχινά Μαρία Παθολόγος - Επιµελήτρια Α’, Γ’ Παθολογική Κλινική
Γ.Ν. “Ευαγγελισµός”, Αθήνα

Φουντουλάκη Λεοντίνη Παθολόγος, ∆ιευθύντρια - Συντονίστρια, Κέντρο
Αιµοδοσίας, Γ.Κ.Ν. Νικαίας “Αγ. Παντελεήµων”,
Νίκαια

Οµιλητές – Συντονιστές
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Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα
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Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011
16:30-18:00 Εγγραφές

18:00-19:30 ∆ορυφορικό Συµπόσιο
∆ιοργάνωση ABBOTT DIAGNOSTICS

• Dedication and leadership in Blood Safety, through R&D
investment and focus on quality

• Future developments for existing and new assays
• Donors and patients serological testing – challenges

in the era of molecular tests

19:30- 20:00 Τελετή Έναρξης – Χαιρετισµοί

20:00-20:30 Εναρκτήρια Οµιλία
«Ex-vivo expansion of red cells for transfusion»

20:30 ∆ ε ξ ί ω σ η Υ π ο δ ο χ ή ς
Με την ευγενική χορηγία της ROCHE DIAGNOSTICS

Σάββατο 19 Μαρτίου 2011
09:00-10:30 Στρογγύλη Τράπεζα Ι

Παρεµβατικές πράξεις σε ασθενείς µε επίκτητες διαταραχές
αιµόστασης

10:30-11:00 ∆ιάλεξη:
«∆ιαχείριση εθελοντών αιµοδοτών»

11:00-11:30 ∆ ι ά λ ε ι µ µ α Κ α φ έ

11:30-12:30 Στρογγύλη Τράπεζα ΙΙ
Αυτοάνοση Αιµολυτική Αναιµία: Από το εργαστήριο
στην Κλινική Αντιµετώπιση

12:30-13:00 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη Ι
∆ιοργάνωση ROCHE DIAGNOSTICS

Simultaneously detect and identify HIV-1 Groups M and O,
HIV-2 and the hepatitis C and hepatitis B viruses in a single
assay- Simplify the daily workflow for NAT and blood release

13:00-14:00 Ε λ α φ ρ ύ Γ ε ύ µ α
Με την ευγενική χορηγία της GENESIS PHARMA

14:00-15:30 Στρογγύλη Τράπεζα ΙΙΙ
Χειρουργική Ειδικών οµάδων

15:30-16:00 ∆ ι ά λ ε ι µ µ α Κ α φ έ

16:00-18:00 Στρογγύλη Τράπεζα ΙV
Μετάγγιση Πλάσµατος: Που, Πως, Πότε και Γιατί?

18:00-18:30 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη ΙΙ
∆ιοργάνωση ROCHE DIAGNOSTICS

First Duplex ΝΑΤ Test for Parvovirus B19 and Hepatitis A Virus
Increases Safety of Human Plasma and Plasma Products

18:30-19:00 Λήξη Σεµιναρίου – Συµπεράσµατα



Eπιστηµονικό
Πρόγραµµα
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Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011
16:30-18:00 Εγγραφές

18:00-19:30 ∆ορυφορικό Συµπόσιο
∆ιοργάνωση ABBOTT DIAGNOSTICS

Προεδρείο: Όλγα Μαραντίδου
• Dedication and leadership in Blood Safety, through R&D

investment and focus on quality.
• Future developments for existing and new assays.

Catherine Brennan
• Donors and patients serological testing – challenges

in the era of molecular tests.
Ivanka Mihaljevic

19:30-20:00 Τελετή Έναρξης – Χαιρετισµοί
Προεδρείο: Aλίκη Mανιάτη, Όλγα Μαραντίδου

20:00-20:30 Εναρκτήρια Οµιλία
Προεδρείο: Aλίκη Mανιάτη

«Ex-vivo expansion of red cells for transfusion»
Anna Rita Migliaccio (USA)

20:30 ∆ ε ξ ί ω σ η Υ π ο δ ο χ ή ς

Σάββατο 19 Μαρτίου 2011
09:00-10:30 Στρογγύλη Τράπεζα Ι

Παρεµβατικές πράξεις σε ασθενείς µε επίκτητες διαταραχές
αιµόστασης
Προεδρείο: Σταυρούλα Λακουµέντα, Σάββας Σουρµελής

Ασθενείς µε ενδοστεφανιαία πρόθεση για µη Καρδιοχειρουργική
επέµβαση
Μαρίνα Μπαλανίκα

Ασθενείς υπο αντιαιµοπεταλιακή αγωγή για επείγουσα επέµβαση
Σταύρος Κανελάς

Ασθενείς υπό αντιαιµοπεταλιακή- αντιπηκτική αγωγή για
τοποπεριοχική αναισθησία
Μάχη Γκλινάβου

Σχολιαστής: Γρηγόρης Κουράκλης

Επιστηµονικό Πρόγραµµα
Π
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10:30-11:00 ∆ιάλεξη
Προεδρείο: Λεοντίνη Φουντουλάκη, Όλγα Κατσαρού

∆ιαχείριση εθελοντών αιµοδοτών
Kώστας Σταµούλης

11:00-11:30 ∆ ι ά λ ε ι µ µ α Κ α φ έ

11:30-12:30 Στρογγύλη Τράπεζα ΙΙ
Αυτοάνοση Αιµολυτική Αναιµία: Από το εργαστήριο στην
Κλινική Αντιµετώπιση
Προεδρείο: Άννα Κιουµή, Ευδοκία Μανδαλά

∆ιερεύνηση Αυτοάνοσης Αιµολυτικής Αναιµίας
Μαρία Γκανίδου

Θεραπεία Αυτοάνοσης Αιµολυτικής Αναιµίας
Αθηνά Μούγιου

12:30-13:00 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη Ι
∆ιοργάνωση Roche Diagnostics

Προεδρείο: Ελευθερία Ζερβού

Simultaneously detect and identify HIV-1 Groups M and O,
HIV-2 and the hepatitis C and hepatitis B viruses in a single
assay- Simplify the daily workflow for NAT and blood release
John Saldanha, USA

13:00-14:00 Ε λ α φ ρ ύ Γ ε ύ µ α

14:00-15:30 Στρογγύλη Τράπεζα ΙΙΙ
Χειρουργική Ειδικών οµάδων
Προεδρείο: Κώστας Βαγιανός, ∆ηµήτρης ∆ουγένης

Κατευθυντήριες οδηγίες στην αντιµετώπιση χειρουργικών
προβληµάτων των Μαρτύρων του Ιεχωβά
∆ηµήτρης Αµπλιανίτης

Ιδιαίτερα αναισθησιολογικά προβλήµατα στη χειρουργική
των Μαρτύρων του Ιεχωβά
Νίκη Παλγιµέζη

Ιδιαίτερα προβλήµατα στη χειρουργική των Μαρτύρων του Ιεχωβά
Κώστας Ντούµας

Θρησκευτική ελευθερία και συναίνεση του ασθενούς: η νοµική
προβληµατική των µεταγγίσεων σε µάρτυρες του Ιεχωβά
Τάκης Βιδάλης

15:30-16:00 ∆ ι ά λ ε ι µ µ α Κ α φ έ

Επιστηµονικό Πρόγραµµα
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16:00-18:00 Στρογγύλη Τράπεζα ΙV
Μετάγγιση Πλάσµατος: Που, Πως, Πότε και Γιατί?
Προεδρείο: Κώστας Σταµούλης, Μιχάλης Αργυρίου

Μετάγγιση Πλάσµατος: Παθοφυσιολογικοί Μηχανισµοί ∆ράσης
Μαριάννα Πολίτου

Μετάγγιση Πλάσµατος στον καρδιοχειρουργικό ασθενή
Θεοδώρα Αστέρη

Μετάγγιση Πλάσµατος στον βαρέως πάσχοντα ασθενή
Νίνα Μαγγίνα

Μετάγγιση Πλάσµατος στον ηπατοπαθή
Μαρία Σχινά

Συµβολή των νεώτερων δοκιµασιών αιµόστασης στην
εξοικονόµηση πλάσµατος
Ευφροσύνη Μερκούρη

18:00-18:30 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη ΙΙ
∆ιοργάνωση Roche Diagnostics

Προεδρείο: Κώστας Σταµούλης

First Duplex ΝΑΤ Test for Parvovirus B19 and Hepatitis
A Virus Increases Safety of Human Plasma and Plasma
Products
John Saldanha, USA

18:30-19:00 Λήξη Σεµιναρίου – Συµπεράσµατα
Προεδρείο: Aλίκη Mανιάτη

Επιστηµονικό Πρόγραµµα
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Γενικές Πληροφορίες

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ

Το Σεµινάριο πραγµατοποιείται στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου, στις 18 & 19
Mαρτίου 2011. Στον ευρύτερο χώρο λειτουργούν:
• Η Γραµµατεία του Σεµιναρίου
• Έκθεση φαρµακευτικών προϊόντων, ιατρικών οργάνων & µηχανηµάτων.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Έως τις 28/02/2011 Μετά τις 28/02/2011

Ειδικευµένοι Ιατροί € 100 € 150
Ειδικευόµενοι/Νοσηλευτές/
Παραϊατρικό προσωπικό € 70 € 90

Φοιτητές ∆ωρεάν € 30

Το δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνει: Εγγραφή για το 2011 ως µέλος της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας, Παρακολούθηση των επιστηµονικών Συ-
νεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, ∆εξίωση Υποδοχής την Παρασκευή 18 Μαρτίου,
∆ιαλείµµατα καφέ, Ελαφρύ γεύµα, Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το δικαίωµα συµµετοχής για φοιτητές περιλαµβάνει: Παρακολούθηση των επι-
στηµονικών Συνεδριάσεων, ∆ιαλείµµατα καφέ, Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

∆ΙΑΜΟΝΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Κατηγορία Μονόκλινο ∆ίκλινο
King George Hotel 4* sup. € 140 € 160

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

• Η εγγραφή στο συνέδριο δεν επιστρέφεται.
• Για την επιβεβαίωση της κράτησής σας στο ξενοδοχείο, απαιτείται η καταβολή

ποσού ίσου µε µία διανυκτέρευση, ενώ η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως
την 1η Μαρτίου.

• Για ακυρώσεις δωµατίων µέχρι την 1η Μαρτίου, το ποσό της µίας νύχτας θα
χρεωθεί ως ακυρωτικά τέλη. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, θα υπάρχουν 100%
ακυρωτικά.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ &
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ERA ΕΠΕ, Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3634 944, 3632 950, Fax: 210 3631 690
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EX-VIVO EXPANSION OF RED BLOOD CELLS FOR TRANSFUSION
Anna Rita Migliaccio, PhD
Mount Sinai School of Medicine, New York, NY

Blood transfusion is the earliest form of cell replacement therapy. This therapy
has become indispensable for modern medicine making the safety and adequacy
of the blood supply a national and international priority. In developing coun-
tries, such as the US, blood supply is adequate overall (1). However, issues sur-
rounding blood transfusion, such as sporadic shortages and potential adverse
events to recipients (related to changes in red cell physiology during storage
and alloimmunization in chronically transfused patients) have prompted past
and current efforts to develop alternative transfusion products. In spite of these
efforts, however, frozen blood remains the main alternative red blood transfu-
sion product available due to the disappointing clinical results obtained so far
with other products, such as hemoglobin solutions (2).
Recently, the culture conditions to generate erythroid cells have greatly improved
making the production of a transfusion product ex-vivo a theoretically possible,
although perhaps expensive, proposition (3, 4). A proof-of-concept demon-
strating that ex-vivo generated red cells protect mice from experimentally in-
duced lethal anemia has been obtained (5). Affordable clinical grade humanized
culture media for ex-vivo red cell expansion have been developed (6). The best
source of stem cells to be used in the production process is under investigation.
These cells may be represented by discarded hematopoietic stem cells present in
adult and cord blood donations which may theoretically generate numbers of
red cells ex-vivo sufficient for 3-50 transfusions (3, 4). In addition, the potential
to generate red cell ex-vivo of human embryonic stem cells (hESC) (7) and in-
duced pluripotency stem cells (iPS) (8) is also under active investigation. The
choice of the stem cells for the process process will not only be determined on
the basis of the cell expansion potential but also on safety considerations. In
fact, erythrocytes generated from ontogenically different sources may be
uniquely different for several biological and immunological properties including
size, levels of activity of glycolytic enzymes and carbonic anhydrase, expression
of different isozymes, hemoglobin and antigenic profiles (HLA class II antigens,
etc). This last aspect is particularly important because, although ex-vivo ex-
panded red cells pose the same risk for infection as any transfusion product,
they pose unique antigenic risks linked to the fact that expression of blood group
antigens is susceptible to post-transcriptional modifications. Therefore, the ex-
vivo expansion process itself may induce antigenic variability making even cells
generated from completely matched stem cell sources susceptible to induce
auto-immunity and/or appear incompatible.
The identity of ex-vivo generated red cell transfusion products is also under in-
vestigation. A conservative approach would be to define them as “enucleated
red cells”. In principle, however, ex-vivo generated erythroblasts may also serve
as transfusion product. Since they undergo 4-64 further divisions and reduce
iron overload, they may represent a more potent transfusion product for pa-
tients that require chronic transfusion. The clinical use of these cells, however,
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may involve development of specific procedures to facilitate their homing/mat-
uration in the erythroid niches of the recipients.
In summary, we foresee that ex-vivo expanded erythrocytes will play an impor-
tant role mainly in drug discovery for personalized therapy in the near future but
will become important therapeutic tools for systemic drug delivery and geno-
typically matched transfusion for alloimmunized patients within 5-10 years and
for transfusion of the general population in 20-30 years.
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ
Κων/νος Σταµούλης

Η ασφάλεια σε συνδυασµό µε την επάρκεια του προσφερόµενου αίµατος αποτε-
λούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της δηµόσιας υγείας. Στόχος λοιπόν
όλων των προσπαθειών προσέλκυσης αλλά και διατήρησης εθελοντών αιµοδο-
τών είναι να εξασφαλίσουν επαρκείς και ασφαλείς ποσότητες αίµατος και παρα-
γώγων του για όλους τους ασθενείς σε όλες τις περιοχές της χώρας.
Η παγκόσµια οργάνωση υγείας συστήνει ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να είναι αυ-
τάρκεις σε αίµα και παράγωγα του καθώς και ότι η προσφορά αίµατος θα πρέπει
να είναι εθελοντική, ανώνυµη και µη αµειβόµενη. Προκειµένου αυτό να γίνει
πραγµατικότητα θα πρέπει οι εκάστοτε κυβερνήσεις, οι υπηρεσίες αιµοδοσίας
καθώς και οι αιµοδότες να βρίσκονται σε στενή συνεργασία.
Έχει πλέον αποδειχτεί ότι δεν µπορεί κανείς να µιλάει για διατήρηση των εθελον-
τών αιµοδοτών εάν η σχετική µε την αιµοδοσία νοµοθεσία δεν είναι επικαιροποι-
ηµένη ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και εάν δεν υπάρχει η
δυνατότητα επαρκούς χρηµατοδότησης των προγραµµάτων προσέλκυσης και
διατήρησης αιµοδοτών. Οι αιµοδότες δεν πρόκειται να προσέλθουν σε υπηρε-
σίες που δεν πληρούν τις στοιχειώδεις κτιριακές υποδοµές, που δεν χαρακτηρί-
ζονται από αποτελεσµατική διαχειριστική ικανότητα και εάν δεν αντιµετωπίζονται
µε σεβασµό. Έναν ιδιαίτερο ρόλο στην κατεύθυνση της προσέλκυσης καλούνται
να παίξουν και τα ΜΜΕ, και για αυτόν τον λόγο χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια
ώστε η εκπρόσωποι τους να αντιληφθούν τον µοναδικό ρόλο που καλούνται να
διαδραµατίσουν στην προσπάθεια να γίνει η αιµοδοσία µία ελκυστική πράξη.
∆εν θα πρέπει να µας διαφεύγει ότι η προώθηση της µη αµειβόµενης εθελοντική
αιµοδοσίας ΕΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ και αποτελεί υποχρέωση των εκάστοτε κυβερνήσεων
να εξασφαλίζουν επαρκή χρηµατοδότηση για την προσέλκυση εθελοντών αιµο-
δοτών. Αυτή η υποχρέωση εξάλλου έχει γίνει αποδεκτή από τους υπουργούς
υγείας όλων των χωρών όταν εγκρίθηκε το ψήφισµα 28.72 (1975) για την εθε-
λοντική αιµοδοσία στην γενική συνέλευση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας
(Π.Ο.Υ), ψήφισµα που επικυρώθηκε και τα µετέπειτα χρόνια µε τελευταία φορά το
ψήφισµα 58.13 (2005) της γενικής συνέλευση της Π.Ο.Υ σχετικά µε την παγκόσµια
ηµέρα εθελοντή αιµοδότη.
Η έρευνα σχετικά µε τους αιµοδότες θεωρείται ως ο βασικός πυλώνας ενός υγι-
ούς συστήµατος αιµοδοσίας .Τις τελευταίες δεκαετίες, η έρευνα που αφορούσε
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθελοντών αιµοδοτών καθώς και το θέµα των
κινήτρων, µας παρείχε σηµαντικό αριθµό πληροφοριών. Το µεγαλύτερο µέρος
των ερευνών εστιάζονται στην προσέλκυση και σε µικρότερο βαθµό στην διατή-
ρηση των αιµοδοτών, ενώ άλλες µελέτες κατευθύνονται στην κατανόηση αυτής
καθεαυτής της διαδικασίας της αιµοδοσίας, τις ενδεχόµενες παρενέργειες καθώς
και το απαραίτητο µεσοδιάστηµα µεταξύ των αιµοδοτήσεων. Την τελευταία δε-
καετία οι έρευνες προσπάθησαν να διευκρινίσουν τους παράγοντες εκείνους που
σηµατοδοτούν τις διαφορές µεταξύ των αιµοδοτών και αυτών που δεν αιµοδο-
τούν ως χωριστές οµάδες µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η κάθε µία.
Τα ευρήµατα αυτών των ερευνών κατέδειξαν ότι πρόκειται πραγµατικά για δύο
διαφορετικές οµάδες µε αυτή των αιµοδοτών να είναι µία οµάδα µε σχετικά υψη-
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λότερο µορφωτικό επίπεδο, καλύτερης κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης, συ-
νήθως έγγαµοι και αρνούµενοι να εκτεθούν σε ενδεχοµένως επικίνδυνες συµπε-
ριφορές. Ο καθορισµός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δύο αυτών οµάδων
αποδεικνύεται ιδιαίτερα σηµαντικός αφού µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου
να διασφαλισθεί µία καλύτερη και αποδοτικότερη επικοινωνία τόσο µε την οµάδα
των αιµοδοτών όσο και µε αυτή των µη-αιµοδοτών. Επιπρόσθετα αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η έρευνα γύρω από τη δυνατότητα κατανόησης του δηµογραφικού
προφίλ των ενεργών έναντι των “παραιτηθέντων” αιµοδοτών όπως και αυτό µε-
ταξύ των περιστασιακών έναντι των συστηµατικών αιµοδοτών, καθότι µας παρέ-
χουν πληροφορίες που θα µας βοηθήσουν στην αποτελεσµατικότερη προσέγγιση
τους αλλά και στο σχεδιασµό αποτελεσµατικότερων στρατηγικών διατήρησης
τους, αφού είναι πλέον αποδεκτό ότι οι επί µακρόν σταθεροί και συστηµατικοί
αιµοδότες παρέχουν τη δυνατότητα µεγαλύτερης ασφάλειας.
Η αποτελεσµατικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδα του αίµατος, µπορούµε να
πούµε ότι εξαρτάται από την έγκαιρη και επαρκή “µεταφορά / µετακίνηση” αί-
µατος από την οµάδα των αιµοδοτών προς τον τελικό αποδέκτη (ασθενή). Αυτές
οι δύο οµάδες διαφέρουν σηµαντικά ιδιαίτερα όσον αφορά τα δηµογραφικά τους
χαρακτηριστικά. Η οµάδα των αιµοδοτών αποτελείται κυρίως από νέους κατά κα-
νόνα υγιείς σε αντίθεση µε αυτή των ασθενών που αποτελείται κυρίως από άτοµα
ηλικίας άνω των 60 ετών. Αυτή η κυρίαρχη διαφορά ηλικιών µεταξύ των δύο
οµάδων είναι που θα καθορίσει µελλοντικά την επάρκεια αίµατος, και αυτό διότι
έχει δύο σηµαντικές συνέπειες: µείωση του πληθυσµού αυτών που µπορούν να
αιµοδοτούν µε σχεδόν ταυτόχρονη αύξηση της οµάδας που θα χρειαστεί µετάγ-
γιση. ∆υστυχώς δεν υπάρχουν πολλές µελέτες γύρω από τις επιπτώσεις που θα
έχουν οι παγκοσµίως παρατηρούµενες δηµογραφικές αλλαγές στη εφοδιαστική
αλυσίδα του αίµατος. Η έρευνα στο χώρο της µεταγγισιοθεραπείας εστιάστηκε
κυρίως σε θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια του προς µετάγγιση αίµατος. Σήµερα
όµως θεωρείται πολύ πιθανό οι δηµογραφικές αλλαγές που παρατηρούνται κυ-
ρίως στον ∆υτικό κόσµο να αποτελέσουν µεγαλύτερο κίνδυνο για την ασφάλεια
της εφοδιαστικής αλυσίδας σε σχέση µε αυτόν που προκάλεσαν τα µεταδιδόµενα
µε την µετάγγιση παθογόνα. Είναι πλέον εµφανής ο κίνδυνος αντιστροφής της
σχέσης προσφοράς/ζήτηση σε τέτοιο βαθµό που να απειλήσει την επάρκεια συγ-
κεκριµένων προϊόντων αίµατος και ιδιαίτερα των συµπυκνωµένων ερυθρών. Όλα
τα µέχρι σήµερα δεδοµένα συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι οι παγκόσµιες δη-
µογραφικές αλλαγές θα αποτελέσουν τη µεγαλύτερη πρόκληση για την ιατρική
των µεταγγίσεων τις επόµενες δεκαετίες.
Στις περισσότερες χώρες του ∆υτικού κόσµου –µεταξύ αυτών και στην Ελλάδα -
υπάρχει µία µετατόπιση του πληθυσµού προς µεγαλύτερες ηλικίες (βλέπε σχήµα
1 και 2) Αυτό οφείλεται στην αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης, στην γήρανση
του πληθυσµού που παλαιότερα χαρακτηρίζονταν από υψηλό δείκτη γεννητικό-
τητας και πρόσφατα από τη µείωση του ρυθµού γεννήσεων, που φαίνεται να στα-
θεροποιείται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα (σχήµα 3) . Σε αυτές τις χώρες παρά την
αναµενόµενη µείωση του πληθυσµού τις ερχόµενες δεκαετίες, οι δηµογραφικές
αλλαγές θα οδηγήσουν σε αύξηση (σε απόλυτο αριθµό) του γηραιότερου πλη-
θυσµού καθώς και σε δυσανάλογη αύξηση των ασθενών µε κακοήθειες και άλλα
χρόνια νοσήµατα. Επιπρόσθετα η επιτυχής έκβαση των περισσότερων αντινεο-
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πλασµατικών θεραπειών καθώς και αυτή των χειρουργικών επεµβάσεων εξαρ-
τάται από την επάρκεια αίµατος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για µεγαλύτερης ηλι-
κίας ασθενείς ( κάτι που συναντάται όλο και συχνότερα).
Η αυτάρκεια σε αίµα ενός πληθυσµού απαιτεί µια ισορροπηµένη σχέση µεταξύ
του αριθµού των προσφεροµένων µονάδων αίµατος και των µεταγγιζόµενων µο-
νάδων. Στις ∆υτικές κοινωνίες, οι ανάγκες σε αίµα παρουσιάζουν σταθερή αύ-
ξηση τις τελευταίες δύο δεκαετίες, κυρίως λόγω τις προόδου που παρατηρήθηκε
στην αιµατολογία-ογκολογία καθώς και λόγω της αύξησης των µεγάλων χει-
ρουργικών επεµβάσεων. Για παράδειγµα η αλλογενής µεταµόσχευση αιµοποι-
ητικών κυττάρων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 4.5 µεταξύ των ετών 1990 - 2000
(από 4.234 µεταµοσχεύσεις σε 19.136), τα χειρουργεία ανοικτής καρδιάς µε τη
χρήση µηχανηµάτων εξωσωµατικής κυκλοφορίας στη Γερµανία αυξήθηκαν κατά
2.3 µεταξύ ετών 1990-2008 (από 38.712 σε 89.733 επεµβάσεις), οι τάσεις αναµέ-
νεται να αυξηθούν παραπέρα λόγω της δυνατότητας εφαρµογής αυτών των θε-
ραπειών σε όλο και µεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς. Στην Γερµανία 12% των
ασθενών που υποβάλλονταν σε καρδιοχειρουργική επέµβαση το 1990 ήταν ηλι-
κίας µεταξύ 70-80 ετών και µόνο 1% άνω των 80 ετών. Αντίστοιχα το 2008 36%
των ασθενών ήταν ηλικίας µεταξύ 70-80 ετών και 10.3% µεγαλύτερης των 80
ετών ηλικίας.
Η ανάλυση των δηµογραφικών δεδοµένων υποδεικνύει αύξηση των αναγκών σε
αίµα και παράγωγα αίµατος η οποία συµπίπτει µε µείωση του προσφερόµενου
αίµατος. Αυτό αναπόφευκτά θα επιφέρει σηµαντικές ελλείψεις στην εφοδιαστική
αλυσίδα της αιµοδοσίας εάν η ιατρική κοινότητα δεν καταφέρει να αυξήσει τον
αριθµό των αιµοδοτών και από την άλλη εάν δεν µειώσει την άσκοπη κατανά-
λωση αίµατος. Η µέχρι σήµερα δυνατότητα εισαγωγής αίµατος και παραγώγων
από άλλες χώρες αναµένεται να γίνει όλο και πιο δύσκολη καθώς παρόµοιες δη-
µογραφικές αλλαγές αναµένονται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες µε µία κα-
θυστέρηση περίπου 10 ετών. Μόνο η Γαλλία, οι Σκανδιναβικές χώρες και το
Ηνωµένο Βασίλειο παρουσιάζουν κάπως καλύτερη εικόνα. Παρόλα αυτά ακόµη
και σε αυτές τις χώρες, ο απόλυτος αριθµός των µεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπων
αναµένεται να αυξηθεί στο µέλλον, οδηγώντας σε αύξηση των αναγκών σε αίµα.
Υπό το φώς αυτών των δεδοµένων αποκτά ιδιαίτερη σηµασία να παροτρυνθούν
άνθρωποι όλων των ηλικιών να γίνουν αιµοδότες καθώς και να αυξηθεί το πο-
σοστό των νεώτερων σε ηλικία αιµοδοτών που γίνονται συστηµατικοί αιµοδότες.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται συστηµατική και στοχευµένη στον
αιµοδοτικό πληθυσµό έρευνα, πεδίο συνεργασίας µεταξύ επιδηµιολόγων, µε-
ταγγισιολόγων και ειδικών των κοινωνικών επιστηµών. Ο δεύτερος στόχος θα
πρέπει να είναι η αποφυγή των µη απαραίτητων µεταγγίσεων µε συνεχή επιµόρ-
φωση των εµπλεκοµένων ιατρών.
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝ∆ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Μαρίνα Μπαλανίκα

Η θρόµβωση της ενδοστεφανιαίας πρόθεσης κατά την διάρκεια της περιεγχειρη-
τικής περιόδου αποτελεί την σοβαρότερη επιπλοκή για αυτή την κατηγορία των
καρδιολογικών ασθενών ιδιαίτερα όταν η χειρουργική επέµβαση πραγµατοποι-
είται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την τοποθέτηση και η διπλή αντιαιµοπε-
ταλιακή αγωγή διακόπτεται προεγχειρητικά.
Ειδικότερα, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ενδοστεφανιαίων προθέσεων: οι
προθέσεις BMS (Bare metal stents) και οι DES (Drug eluting stents). Οι BMS επι-
θηλιοποιούνται περίπου 3 µήνες µετά την τοποθέτηση αλλά παρουσιάζουν αυ-
ξηµένο κίνδυνο επαναστένωσης (10%-30%). Αντίθετα, οι DES έχουν το
πλεονέκτηµα ότι προλαµβάνουν την επαναστένωση µε την απελευθέρωση φαρ-
µακευτικών παραγόντων στην περιοχή της ενδοθηλιακής βλάβης. Παρ΄όλα αυτά,
η φαρµακευτική αναστολή της ανάπτυξης υπερπλαστικού ουλώδους ιστού οδη-
γεί στην καθυστερηµένη επιθηλιοποίηση της πρόθεσης µε αποτέλεσµα να αυξά-
νεται σηµαντικά ο κίνδυνος της θρόµβωσης. Η προληπτική χορήγηση
αντιαιµοπεταλιακών παραγόντων και ειδικότερα ασπιρίνης και κλοπιδογρέλης
θεωρείται απαραίτητη αµέσως µετά την τοποθέτηση της ενδοστεφανιαίας πρόθε-
σης. Όσον αφορά την προτεινόµενη διάρκεια της αντιαιµοπεταλιακής αγωγής
ισχύουν τα ακόλουθα: Η ασπιρίνη δεν διακόπτεται, ενώ η διάρκεια χορήγησης της
κλοπιδογρέλης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το είδος της πρόθεσης . Στους
ασθενείς που φέρουν πρόθεση BMS πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον 1 µήνα
ενώ σε αυτούς που φέρουν DES για τουλάχιστον 12 µήνες.
Οι υπάρχουσες οδηγίες για την περιεγχειρητική αντιµετώπιση της ιδιαίτερης αυτής
οµάδας ασθενών εξαρτώνται από το είδος της επέµβασης. Οι προγραµµατισµένες
επεµβάσεις πραγµατοποιούνται τουλάχιστον 6 εβδοµάδες µετά την τοποθέτηση
πρόθεσης BMS και τουλάχιστον 12 µήνες µετά την τοποθέτηση πρόθεσης DES
ενώ η αγωγή µε ασπιρίνη πρέπει να συνεχίζεται σε όλη την διάρκεια της περιεγ-
χειρητικής περιόδου. Στις επείγουσες επεµβάσεις η αντιαιµοπεταλιακή αγωγή συ-
νεχίζεται εκτός αν ο κίνδυνος περιεγχειρητικής αιµορραγίας επιβάλλει την
προσωρινή διακοπή της κλοπιδογρέλης. Σε αυτή την περίπτωση η επανέναρξή της
πραγµατοποιείται άµεσα µετεγχειρητικά ενώ για το διάστηµα υψηλού κινδύνου,
όπου η αντιαιµοπεταλιακή προστασία είναι ανεπαρκής, προτείνονται εναλλακτι-
κοί συνδυασµοί αντιπηκτικών αντιαιµοπεταλιακών παραγόντων µε αµφιλεγόµενη
αποτελεσµατικότητα.
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Η ανοσολογικού τύπου αιµόλυση είναι η ελάττωση του χρόνου επιβίωσης των
ερυθρών αιµοσφαιρίων λόγω δράσης των προϊόντων ανοσολογικής διέγερσης.
Αποτελεί µία από τις αιτίες αιµόλυσης, πολλές από τις οποίες δεν σχετίζονται µε
ανοσιακή απάντηση. Η διάγνωση της αιµολυτικής αναιµίας βασίζεται σε κλινικά
χαρακτηριστικά και εργαστηριακά δεδοµένα, όπως η τιµή αιµοσφαιρίνης ή αιµα-
τοκρίτη, ο αριθµός δικτυοκυττάρων, η µορφολογία των ερυθροκυττάρων, οι τιµές
χολερυθρίνης, απτοσφαιρίνης και LDH. Οι ανοσοαιµατολογικές εξετάσεις θα κα-
θορίσουν αν υπάρχει ανοσολογικού τύπου αιµόλυση και σε ποιά κατηγορία ανή-
κει(πιν.1), στοιχεία απαραίτητα για την επιλογή κατάλληλης θεραπείας.

Αυτοάνοση Αιµολυτική Αναιµία (ΑΑΑ)
• Θερµού τύπου ΑΑΑ
• Σύνδροµο Ψυχρογκολλητινών
• Μικτού Τύπου ΑΑΑ
• Παροξυσµική κρυοαιµοσφαιρινουρία
• Αµ.Coombs-ΑΡΝ ΑΑΑ

Αλλοάνοση Αιµολυτική Αναιµία
• Αιµολυτική αντίδραση µετά µετάγγιση
• Αιµολυτική νόσος εµβρύου/νεογνού

Φαρµακευτική άνοση αιµολυτική αναιµία

Πιν.1 Ταξινόµηση άνοσων αιµολυτικών αναιµιών

Θερµού τύπου αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία
Αποτελεί την συχνότερη µορφή αυτοάνοσης αιµολυτικής αναιµίας, προκαλείται
από αυτοαντίσωµα συνήθως IgG, αλλά πιθανόν και IgM ή IgA, που αντιδρά µε
τα ερυθρά σε θερµοκρασία 37°C. Η άµεση Coombs είναι θετική σε IgG και συµ-
πλήρωµα(67%), µόνο IgG (20%), ή µόνο συµπλήρωµα (13%). Το αυτοαντίσωµα
του ορού αντιδρά µε όλα τα ερυθρά κατά την εκτέλεση της έµµεσης Coombs, και
εντονότερα όταν αυτή εκτελείται παρουσία ενζύµου ή µε µεθόδους στερεάς
φάσης. Στο ένα τρίτο των περιπτώσεων παρατηρείται συγκόλληση και σε θερµο-
κρασία δωµατίου, χωρίς να δηλώνει την συνύπαρξη ψυχροσυγκολλητινών, ο τίτ-
λος των οποίων είναι σε φυσιολογικά όρια όταν µετρείται στους 4°C. Μια σπάνια
κατηγορία θερµού τύπου αυτοάνοσης αιµολυτικής αναιµίας προκαλείται από IgM
συγκολλητίνες που δρουν σε 37°C, συνήθως παρουσία του συµπληρώµατος, τα
ερυθρά συγκολλούνται παρουσία όλων των αντιδραστηρίων, η έµµεσης Coombs
είναι ασθενώς θετική και χαρακτηρίζεται από βαριά αιµόλυση και κακή πρόγνωση.
Κατά κανόνα στη θερµού τύπου ΑΑΑ τα αυτοαντισώµατα δεν παρουσιάζουν ει-
δικότητα, έχουν όµως αναφερθεί αντι Rh, LW, Kell, Kidd, Duffy και Diego. Εργα-
στηριακά προβλήµατα διάγνωσης προκύπτουν λόγω των πανσυγκολλήσεων των
προς εξέταση ερυθρών, και άρα της δυσκολίας τυποποίησης της οµάδας αίµα-
τος. Ένα δεύτερο πρόβληµα, ιδιαίτερα σηµαντικό όταν ο ασθενής πρέπει να µε-
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ταγγιστεί, είναι η τυποποίηση πιθανών αλλοαντισωµάτων, η παρουσία των
οποίων καλύπτεται από το αυτοαντίσωµα. Τα αλλοαντισώµατα αυτά είναι δυνα-
τόν να αποκαλυφθούν µε διαδικασίες αυτόλογης και αλλογενούς προσρόφησης.

Σύνδροµο Ψυχρογκολλητινών
Είναι αιµολυτική αναιµία που προκαλείται από αυτοαντίσωµα που ενεργοποιείται
σε χαµηλή θερµοκρασία. Το αντίσωµα είναι IgM, το οποίο συνδέεται µε τα ερυ-
θρά αιµοσφαίρια στη χαµηλότερη θερµοκρασία της περιφερικής κυκλοφορίας,
ενεργοποιεί το συµπλήρωµα και αποδεσµεύεται από την επιφάνεια των ερυθρών
όταν αυτά κυκλοφορούν σε θερµότερες περιοχές του σώµατος. Έτσι προκύπτει το
χαρακτηριστικό εργαστηριακό εύρηµα που είναι η ανεύρεση µόνο συµπληρώ-
µατος κατά την εκτέλεση της άµεσης Coombs. Το αυτοαντίσωµα συνήθως ανι-
χνεύεται σε θερµοκρασία <30°C, µε τίτλο >1000 όταν µετρείται στους 4°C, συχνά
έχει ειδικότητα αντι-Ι, και πολλές φορές συνοδεύει λεµφοϋπερπλαστικά νοσή-
µατα ή λοιµώξεις από Μυκόπλασµα πνευµονίας.

Μικτού Τύπου Αυτοάνοση Αιµολυτική Αναιµία
Προκαλείται από τη δράση θερµού (IgG) και ψυχρού (IgM) αυτοαντισώµατος.
Κατά τον ανοσοαιµατολογικό έλεγχο ο ορός παρουσιάζει δραστικότητα σε όλες
τις φάσεις λόγω του µεγάλου θερµικού εύρους (4°C, 30°C, 37°C). Κάποιες φορές
το ψυχρό αντίσωµα δυνατόν να παρουσιάζει ειδικότητα Ι ή i όπως στο σύνδροµο
ψυχροσυγκολλητινών.

Παροξυσµική κρυοαιµοσφαιρινουρία
Είναι η σπανιότερη µορφή ΑΑΑ και προκαλείται από αυτοαντίσωµα IgG που ενερ-
γοποιεί το συµπλήρωµα και χαρακτηρίζεται ως διφασικό. Κατά την άµεση Coombs
ανιχνεύεται µόνο το συµπλήρωµα και η έµµεση Coombs δεν ανιχνεύει αντίσωµα,
διότι αυτό σπάνια είναι δραστικό σε θερµοκρασία >4°C. ∆ιαγνωστική για τη νόσο
είναι η δοκιµασία Donath-Landsteiner

Αµ.Coombs-ΑΡΝ Αυτοάνοση Αιµολυτική Αναιµία
Είναι όρος που χρησιµοποιείται για την περιγραφή περιπτώσεων όπου διαπιστώ-
νονται κλινικά και εργαστηριακά ευρήµατα αιµόλυσης και η άµεση Coombs είναι
αρνητική λόγω µικρού αριθµού συνδεδεµένων µε τα ερυθρά αυτοαντισωµάτων
ή λόγω της αποµάκρυνσης του αντισώµατος κατά τη διαδικασία πλυσίµατος ή
διότι τα αντισώµατα είναι IgM και IgA που δεν ανιχνεύονται µε τη δοκιµασία ρου-
τίνας.
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Η αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία (autoimmune hemolytic anemia, AIHA), χαρα-
κτηρίζεται από αυξηµένη καταστροφή ερυθρών αιµοσφαιρίων (red blood cells,
RBCs), λόγω αντι-RBCs αυτοαντισωµάτων. Το θερµικό εύρος δραστικότητας του
υπεύθυνου αντισώµατος, κατατάσσει την AIHA σε θερµού (WAIHA) ή ψυχρού
τύπου (CAIHA).1 Επιπλέον, η απουσία ή όχι ανιχνεύσιµου υποκείµενου αιτιολο-
γικού παράγοντα τη χαρακτηρίζει ως πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή. Μέχρι σήµερα,
δεν έχουν δηµοσιευθεί διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της AIHA.
Η θεµατική διεθνής βιβλιογραφία, είναι πλούσια µικρών αναδροµικών µελετών,
αλλά έχει λίγες προοπτικές µελέτες φάσης ΙΙ και καµία τυχαιοποιηµένη µελέτη.2

Η πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής WAIHA, έχει ως πρώτης γραµµής θεραπεία, τα
γλυκοκορτικοειδή. Το 80% των ασθενών ανταποκρίνονται πλήρως ή µερικώς,
µετά από 3 εβδοµάδες αγωγής.3 Η σπληνεκτοµή και το µονοκλωνικό anti-CD20
αντίσωµα rituximab, ως δεύτερης γραµµής θεραπεία, έχουν τεκµηριωµένο βρα-
χυχρόνιο θεραπευτικό αποτέλεσµα στο 70% και 60% των ασθενών αντίστοιχα,
αλλά στερούνται αρκετών δεδοµένων µακροχρόνιου οφέλους και επιπλοκών.
Το Danazol, η ανοσοσφαιρίνη (IVIG), το alemtuzumad και άλλα ανοσοκατα-
σταλτικά, έχουν θέση στη WAIHA, µε αντοχή στα γλυκοκορτικοείδη, τη σπληνε-
κτοµή και το rituximab.4.5 Οι παραπάνω παράγοντες προκαλούν πλήρη ή µερική
ύφεση στο 40-60% των ασθενών, µε εξαίρεση τα πολύ υψηλά ποσοστά ανταπό-
κρισης στη mycophenolate mofetil και την κυκλοσπορίνη, που όµως αφορούν σε
µικρές οµάδες ασθενών.2.6 Στις δευτεροπαθείς µορφές WAIHA, είναι αναγκαία η
ταυτόχρονη θεραπευτική αντιµετώπιση του υποκείµενου νοσήµατος που συνή-
θως είναι χρόνια λεµφοϋπερπλαστική ή αυτοάνοση διαταραχή, ενώ εάν το αίτιο
είναι φαρµακευτικό απαιτείται η διακοπή του υπεύθυνου φαρµάκου.7 Στη δυνη-
τικά θανατηφόρα ΑΙΗΑ σχετιζόµενη µε πουρινικά νουκλεοσιδικά ανάλογα (flu-
darabine, cladribine), η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών, προκαλεί ύφεση στο 50%
των περιπτώσεων, ενώ το rituximab έχει επίσης θέση στην αντιµετώπιση της δια-
ταραχής.8

Η CΑΙΗΑ, ως νόσος ψυχρών συγκολλητινών (cold agglutin disease, CAD) ή ως
παροξυντική αιµοσφαιρινουρία από ψύχος (paroxysmal cold hemoglobinuria,
PCH), είναι κυρίως δευτεροπαθής και συνοδεύει χρόνιες λεµφοϋπερπλαστικές ή
αυτοάνοσες διαταραχές και λοιµώξεις.9 Χαρακτηρίζεται συνήθως από χρόνια και
ήπια πορεία και στο 50% των ασθενών δεν απαιτείται ειδική φαρµακευτική
αγωγή, πέραν της αντιµετώπισης του υποκείµενου νοσήµατος. Η CAIHA που χρει-
άζεται αγωγή, ανταποκρίνεται στο rituximab, αλλά είναι ανθεκτική στα κορτι-
κοειδή και τη σπληνεκτοµή.10.11

Η µετάγγιση αίµατος, µερικές φορές είναι απαραίτητη κυρίως στη WAIHA των ηλι-
κιωµένων ασθενών µε στεφανιαία νόσο. Επειδή το κλινικό όφελος, µπορεί να
µην υπερτερεί των επιπλοκών λόγω ασυµβατότητας, πρέπει να αποφασίζεται
µόνο επί απόλυτης ένδειξης.12

Οι ιδιαίτερες µορφές AIHA που επιπλέκουν την αλλογενή µετάγγιση RBCs σε αλ-
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λοευαισθητοποιηµένο λήπτη και την αλλογενή µεταµόσχευση αρχέγονων αιµο-
ποιητικών κυττάρων, ανταποκρίνονται αντίστοιχα στην υποστηρικτική αγωγή και
το rituximab.13
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Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
Ανδρονίκη Ε. Παλγιµέζη

Η αντιµετώπιση των µαρτύρων του Ιεχωβά αποτελεί πρόκληση για τον επαγγελ-
µατία υγείας, µπορεί όµως και να αποτελεί πηγή σοβαρών προβληµάτων και ηθι-
κών διληµµάτων.
Οι µάρτυρες του Ιεχωβά δεν αποδέχονται την οµόλογη ή αυτόλογη µετάγγιση,
αποδέχονται την εξωσωµατική κυκλοφορία υπό ορισµένες προϋποθέσεις και τα
υποκατάστατα όγκου. Οι ιατροί ευρίσκονται αντιµέτωποι µε το νόµο τόσο αν µε-
ταγγίσουν ένα µάρτυρα του Ιεχωβά παρά την εκπεφρασµένη θέλησή του, όσο
και αν αφήσουν ένα περιστατικό να πεθάνει, σε περίπτωση που δεν είναι τεκµη-
ριωµένη η θέλησή του στο να µη µεταγγιστεί, π.χ. επείγοντα περιστατικά.
Τα περισσότερα από τα προβλήµατα κατά τη αντιµετώπιση των µαρτύρων του Ιε-
χωβά απασχολούν εξίσου όλες τις εµπλεκόµενες ειδικότητες, όµως συνήθως
υπάρχει άνεση χρόνου για να αντιµετωπιστούν για τα όποια διλήµµατα.
Αντιθέτως, οι αναισθησιολόγοι ενδέχεται να έλθουν οξέως αντιµέτωποι µε τα
εξής κλινικά περιστατικά:
• Ανώνυµος πολυτραυµατίας
• Ασθενής µε απώλεια συνείδησης
• Επεµβάσεις που είναι ιδιαίτερα αιµατηρές ή εξελίσσονται σε τέτοιες
• Παιδιά και ανήλικοι µε γονείς µάρτυρες του Ιεχωβά
• Παιδιά και ανήλικοι µε ένα εκ των γονέων µάρτυρα του Ιεχωβά
Η προσφυγή σε εισαγγελική γνωµοδότηση και /ή παραγγελία µπορεί και πρέπει
να αφορά µόνο τις πιο ακραίες περιπτώσεις από τις ανωτέρω.

Η µετάγγιση αίµατος εν αγνοία του ασθενούς µάρτυρα του Ιεχωβά υπήρξε µια τα-
κτική που εφαρµοζόταν στο παρελθόν και που σήµερα θεωρείται και είναι απο-
λύτως παράνοµη. Από την άλλη πλευρά πολλοί αναισθησιολόγοι αρνούνται να
χορηγήσουν αναισθησία σε µάρτυρες του Ιεχωβά, επικαλούµενοι συνειδησιακά
προβλήµατα λόγω
• Θρησκευτικών πεποιθήσεων
• Της υποχρέωσης να εξασφαλίσουν τη ‘‘βέλτιστη’’ ιατρική αντιµετώπιση
• Του αυξηµένου κόστους περίθαλψης των µαρτύρων του Ιεχωβά
• Της απαιτούµενης αυξηµένης περιεγχειρητικής φροντίδας
• Της συχνότερης ανάγκης χρήσης Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας ή Μονάδας

Εντατικής Θεραπείας
Είναι απαραίτητο σε όλα τα αναισθησιολογικά τµήµατα να είναι γνωστό εκ των
προτέρων ποιοι αναισθησιολόγοι χορηγούν αναισθησία σε µάρτυρες του Ιεχωβά,
ούτως ώστε να υπάρχει εναλλακτική λύση άµεσα διαθέσιµη σε περίπτωση επει-
γόντων περιστατικών. Τα συνειδησιακά προβλήµατα των ιατρών είναι τεράστια
και στις δύο περιπτώσεις.

Βιβλιογραφία
1. Management of Anaesthesia for Jehovah’s Witnesses, AAGBI
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2. Γρηγοριάδου Ι, Σπύρου Α, Αµπλιανίτης ∆, Γκλινάβου Α

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη µετάγγιση αίµατος και των παραγώγων του Ελληνική
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Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
Ντούµας Κωνσταντίνος
∆ιευθυντής Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Γεννηµατάς» Αθήνας

Η χειρουργική στηρίζεται σε τρεις θεµελιώδεις διαδικασίες, την παρασκευή των
ιστών, την αιµόσταση και τη συρραφή τραυµάτων. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις
µαρτύρων του Ιεχωβά δεν επιτρέπουν να δεχθούν αυτόλογο ή ετερόλογο αίµα ή
παράγωγά του συνιστώντας µία πρόκληση για το γιατρό. Οι ενδελεχείς ανατοµι-
κές γνώσεις σε συνδυασµό µε τη δεξιοτεχνία, που αποκτάται µε την εµπειρία, επι-
τρέπουν στον χειρουργό να αντιµετωπίσει την πρόκληση για περιορισµό της
απώλειας αίµατος. Η επιλογή της τεχνικής που ελαχιστοποιεί τη διεγχειρητική αι-
µορραγία καθώς και ελάχιστα επεµβατικών µεθόδων χωρίς κίνδυνο για την ασφά-
λεια του ασθενούς κερδίζει συνεχώς έδαφος. Μείζονες τεχνολογικές εξελίξεις
προσέθεσαν νέες δυνατότητες στην παρασκευή ιστών µε τη χρήση διαφόρων
πηγών ενέργειας (ηλεκτρικής, υπερήχων, laser), καθεµία από τις οποίες λόγω των
ξεχωριστών ιδιοτήτων της έχει ανάλογη αποτελεσµατικότητα και πιθανούς πε-
ριορισµούς στην εφαρµογή της. Παράλληλα η πρόοδος της βιοτεχνολογίας οδή-
γησε στην παρασκευή υλικών µε αιµοστατική και στεγανοποιητική δράση για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση αιµορραγίας διεγχειρητικά. Η ανάπτυξή τους συ-
νεισέφερε στην εδραίωση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, όπου λόγω του πε-
ριορισµένου πεδίου και της ορατότητας ο έλεγχος της αιµόστασης είναι
καταλυτικής σηµασίας. Τοπικά χορηγούµενοι παράγοντες επάγουν άµεσα την αι-
µόσταση είτε µε µηχανικά µέσα ή µε ενεργοποίηση του µηχανισµού της πήξης
άµεση ή έµµεση.
Για τη σωστή χρήση τους, συνεπώς, ώστε να αποτελέσουν εργαλεία στην καθη-
µερινή πράξη στο χειρουργείο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χειρουργός να
κατέχει τις βασικές αρχές, τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπλοκές από τα µέσα
παρασκευής ιστών µε ενέργεια καθώς επίσης και τα βιολογικά χαρακτηριστικά, τις
εφαρµογές και τους κινδύνους από την χορήγηση κάθε υλικού αιµοστατικού
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ:
Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
Τ. Κ. Βιδάλης, ∆ρ. Ν.
Επιστ. συνεργάτης Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
∆ιευθυντής Τµήµατος Ιατρικού ∆ικαίου, Athens Law Firm

Το ιατρικό δίκαιο και η ιατρική δεοντολογία συχνά δοκιµάζονται από διλήµµατα
που αφορούν τον σεβασµό της συνείδησης είτε των ιατρών είτε των ασθενών.
Κλασικό δίληµµα ως προς τους ασθενείς είναι η άρνηση από Μάρτυρες του
Ιεχωβά να δεχθούν µετάγγιση αίµατος, που συχνά –όχι πάντοτε- ισοδυναµεί στην
πράξη µε άρνηση θεραπείας. Για να αντιµετωπίσει τη στάση αυτή, ο ιατρός πρέπει
να λάβει υπ’ όψη ότι ο νόµος του επιβάλλει τόσο να «δίνει προτεραιότητα» στην
προστασία της υγείας του ασθενούς όσο και να σέβεται τις πεποιθήσεις ή
γενικότερα τις αξίες του. Το σύγχρονο ιατρικό δίκαιο, µάλιστα, προχωρεί ένα βήµα
ακόµη, ορίζοντας ότι κάθε ιατρική πράξη εξαρτάται από τη συναίνεση του
ασθενούς, εκτός από περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης. Από την άλλη πλευρά,
η ιατρική δεοντολογία –ως εφαρµοσµένη ηθική, µε κύρος που δεν περιορίζεται
από περιστασιακές προβλέψεις συγκεκριµένων νοµοθετηµάτων- τονίζει ακόµη
περισσότερο το δίληµµα του ιατρού. Πράγµατι, αν η µετάγγιση του αίµατος
προσλαµβάνεται από τον ασθενή ως τόσο σοβαρό συνειδησιακό παράπτωµα,
που φθάνει να απαξιώνει την µελλοντική ζωή του, τότε η αξία της θεραπείας
σχετικοποιείται έντονα. Η ελληνική νοµική θεωρία και οι αποφάσεις των
δικαστηρίων µας δέχονται την άρνηση της µετάγγισης αίµατος, ως έκφραση του
θεµελιώδους δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας του ασθενούς, που
πρέπει να προστατεύεται προεχόντως. ∆εν δέχονται, αντίθετα, την άρνηση αυτή
ως αποδεκτή έκφραση µέριµνας των γονέων, όταν ασθενής είναι το παιδί. Στην
περίπτωση αυτή, η µετάγγιση επιβάλλεται από το συνταγµατικά κατοχυρωµένο
συµφέρον του τελευταίου, έστω και αν, σε άλλες εκδηλώσεις αυτού του
συµφέροντος, οι γονείς έχουν βαρύνοντα λόγο.
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ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ∆ΡΑΣΗΣ
Μαριάννα Πολίτου
Αιµατολόγος
Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α
∆ιευθύντρια Υπηρεσίας Αιµοδοσία-Αιµατολογικού Εργαστηρίου
Αρεταιείου Νοσοκοµείου

Το πλάσµα που αποχωρίζεται από το ολικό αίµα µέσα σε 6-8 ώρες από τη συλλογή
του και ακολουθεί διαδικασία ταχείας κατάψυξης (θερµοκρασία –300 C σε µία ώρα),
λέγεται φρέσκο κατεψυγµένο πλάσµα και διατηρεί τους ασταθείς παράγοντες της
πήξης (V, VIII) στο αρχικό τους επίπεδο Μετά την απόψυξη το πλάσµα περιέχει σχε-
δόν φυσιολογικά επίπεδα των περισσοτέρων πρωτεϊνών του πλάσµατος συµπερι-
λαµβανοµένων των προπηκτικών παραγόντων, των φυσικών ανασταλτών,
πρωτεινών οξείας φάσης, ανοσοσφαιρινών και αλβουµίνης. Συνήθως απαιτείται ο
ποιοτικός έλεγχος µόνο των επιπέδων του παράγοντα VIII (FVIII). Μία µονάδα πλά-
σµατος έχει όγκο περίπου 300 mL, και συνήθως η θεραπευτική δόση του πλάσµα-
τος είναι 15 mL/kg βάρους σώµατος. Υπάρχει σηµαντική διαφορά στην κλινική
αποτελεσµατικότητα ανάµεσα στις µονάδες πλάσµατος, που αντανακλούν τη φυ-
σιολογική βιολογική διακύµανση των παραγόντων ανάµεσα στους δότες ( π.χ. τα επί-
πεδα του von Willbrandfactor (VWF) και του FVIII εξαρτώνται από την οµάδα αίµατος
ΑΒΟ) καθώς και διαφορές στην επεξεργασία, αποθήκευση και απόψυξη.
Για να ελαττωθεί ο κίνδυνος µετάδοσης λοιµώξεων µε τη χορήγηση πλάσµατος εφαρ-
µόζονται διάφοροι µέθοδοι αδρανοποίησης ιών όπως η προσθήκη κυανού του µεθυ-
λενίου ή ψωραλένιων και έκθεση σε ορατό φως και UVA αντίστοιχα µονήρων
µονάδων ή η επεξεργασία δεξαµενών πλάσµατος µε απορρυπαντικό (solvent deter-
gent). Αν και οι µέθοδοι προσφέρουν ικανοποιητική προστασία από τους ιούς συνήθως
συνοδεύονται από ελάττωση των επιπέδων των προπηκτικών παραγόντων.
Η χρήση του πλάσµατος πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις γνωστές κατευθυντή-
ριες οδηγίες. Πολλές φορές όµως γίνεται κατάχρηση προληπτικής µετάγγισης
πλάσµατος για αποφυγή αιµορραγίας. Θα συζητηθεί κατά πόσο ήπιες διαταρα-
χές που ανευρίσκονται σε εξετάσεις αιµόστασης (παρατεταµένο PT/INR, aPTT
screening tests) µπορούν να προβλέψουν την αιµορραγία, πως µπορούν να διορ-
θωθούν µε τη χορήγηση πλάσµατος και κατά πόσο αυτή η διόρθωση ελαχιστο-
ποιεί το κίνδυνο αιµορραγίας.
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Τα σύνδροµα του πηκτικού µηχανισµού που εµφανίζονται οξέως και είναι απο-
τέλεσµα της καταστροφής των πηκτικών παραγόντων του αιµοποιητικού συστή-
µατος αντιµετωπίζονται µε µετάγγιση φρέσκου κατεψυγµένου πλάσµατος (Fresh
Frozen Plasma – FFP) σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες (Grade
B recommendation, level IIb evidence).
Ο καρδιοχειρουργικός ασθενής που σήµερα αντιµετωπίζεται είναι µεγάλης ηλι-
κίας, µε ιστορικό µίας ή περισσοτέρων συνοδών παθήσεων, µε πολύπλοκη χει-
ρουργική επέµβαση ή επανεγχείρηση (re-do) και µε φαρµακευτική αγωγή που
επηρεάζει είτε µόνο τους παράγοντες πήξης είτε µόνο την λειτουργικότητα των
αιµοπεταλίων είτε σε συνδυασµό. Στις καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις µε εξω-
σωµατική κυκλοφορία (Cardiopulmonary bypass – CPB) η επιπλοκή της µετεγ-
χειρητικής αιµορραγίας που οφείλεται σε δυσλειτουργία του πηκτικού
µηχανισµού αντιµετωπίζεται µε τη χορήγηση υγρών, παραγόντων αίµατος, φαρ-
µακευτικών ουσιών και τέλος µε την ερευνητική χειρουργική διερεύνηση (re-ex-
ploration). ∆ιεγχειρητικά οι παράγοντες που ενοχοποιούνται για τη δυσλειτουργία
του πηκτικού µηχανισµού είναι: 1) Η χορήγηση ηπαρίνης σε δόση 300 IU/kg ώστε
να αποφευχθεί η δηµιουργία θρόµβων όταν το αίµα θα έρθει σε επαφή µε τις επι-
φάνειες του κυκλώµατος (οξυγονωτής, κύκλωµα σωλήνων και reservoir). 2) Η
ατελής αναστροφή της ηπαρίνης µε πρωταµίνη σε δόση 100mg/300 IU/kg ηπα-
ρίνης στο τέλος της επέµβασης. 3) Η λειτουργικότητα των αιµοπεταλίων, αποτέ-
λεσµα τραυµατισµού των, από την παρατεταµένη χρήση των αναρροφήσεων και
την υποθερµία. 4) Η αυξηµένη ινωδόλυση, αποτέλεσµα αιµοαραίωσης (coagula-
tion factors in adult rarely fall below 0.3units/ml) από τα κρυσταλλοειδή που
πληρούν το κύκλωµα της CPB. 5) Η ενεργοποίηση της φλεγµονώδους αντίδρα-
σης. 6) Η υποθερµία, αποτέλεσµα πολύωρων επεµβάσεων. Για τον έλεγχο του
πηκτικού µηχανισµού προεγχειρητικά γίνονται οι βασικές εργαστηριακές εξετά-
σεις [χρόνος προθροµβίνης (PT), International Normalized Ratio (INR), χρόνος
µερικής θροµβοπλαστίνης (PTT), ινωδογόνο και αριθµό αιµοπεταλίων )PLT)], διεγ-
χειρητικά µετρείται ο Actived Clotting Time (ACT) και µετεγχειρητικά ζητούνται
επιπλέον και ειδικές εξετάσεις όπως µέτρηση αντιθροµβίνης (AT), θροµβοελα-
στογραφία (TEG) και έλεγχος λειτουργικότητας αιµοπεταλίων.
Γιατί από το 6% των καρδιοχειρουργηµένων ασθενών που υποβάλλονται σε επα-
νάνοιξη για την αντιµετώπιση της αιµορραγίας, το 50% εµφανίζει σηµαντική θνη-
σιµότητα και θνητότητα.
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ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΣΘΕΝΗ
Νίνα Μαγκίνα
∆ιευθύντρια ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας

Στον βαρέως πάσχοντα ασθενή, το πλάσµα και τα προιόντα του χορηγούνται επι
ανεπαρκούς αιµόστασης, συνεπεία δυσλειτουργίας, απώλειας, κατανάλωσης ή
ανεπαρκούς παραγωγής των πρωτεινών πήξης του πλάσµατος. Οι θεραπευτικοί
στόχοι αλλα και οι παρεχόµενες οδηγίες ποικίλλουν κατα περιστατικό, η δε τρέ-
χουσα τεκµηρίωση παραµένει, σε αρκετές περιπτώσεις, ανεπαρκής.
Η χορήγηση πλάσµατος συνιστάται επι παρουσίας ενεργού αιµορραγίας και επι
γνωστής ή εντόνως ύποπτης διαταραχής πηκτικότητας 1,2,3,4, 5. Επι µαζικώς αιµορ-
ραγούντος ασθενούς, η χρήση πρωτοκόλλων µε προκαθορισµένη σχέση µετάγ-
γισης πλάσµατος προς µετάγγιση αίµατος φαίνεται να βελτιώνει την έκβαση6.
Προ επεµβατικών χειρισµών ή χειρουργικών παρεµβάσεων, κατα τις οποίες προ-
βλέπεται υψηλός κίνδυνος αιµορραγίας λόγω αυξηµένου χρόνου προθροµβίνης
ή INR, συνιστάται η προφυλακτική χορήγηση πλάσµατος ή προιόντων του 7,8. Η
τρέχουσα τεκµηρίωση, επι ήσσονος επεµβατικού χειρισµού και ήπιας εκτροπής
των δοκιµασιών πηκτικότητας, δεν υποστηρίζει την προφυλακτική χορήγηση
πλάσµατος9.
∆εδοµένης της µερικής αποτελεσµατικότητας και της βραχείας διάρκειας δράσης,
επι απουσίας αιµορραγίας, δεν συνιστάται η χορήγηση πλάσµατος προς ανα-
στροφή της δράσης της βαρφαρίνης, εκτός εάν επειγόντως επιβάλλεται διενέρ-
γεια επεµβατικής τεχνικής ή χειρουργικής επέµβασης 4,5,9.
Το πλάσµα και τα προιόντα του δεν συνιστώνται κατα την αντιµετώπιση υποογ-
καιµίας, υπολειπόµενης σίτισης ή βραδείας επούλωσης τραυµάτων, η δε αποτε-
λεσµατικότητα τους παραµένει περιορισµένη επι παρουσίας αναστολέα
παράγοντα πήξης.
Προς υποκατάσταση των παραγόντων πήξης του πλάσµατος, διατίθεται σειρά
προιόντων, περιλαµβανοµένου του φρεσκοκατεψυγµένου πλάσµατος (FFP), του
υγρού πλάσµατος, του κρυοιζήµατος ως και των συµπυκνωµένων διαλυµάτων
διακριτών παραγόντων πήξης. Ως εναλλακτική του κρυοιζήµατος ή των διακριτών
παραγόντων επιλογή , επι ορισµένων διαταραχών πηκτικότητας, διατίθεται η δε-
σµοπρεσσίνη (dDAVP), η οποία απελευθερώνει απο τα ενδοθηλιακά κύτταρα τον
παράγοντα VIII: παράγοντα von Willebrand και δύναται να χρησιµοποιηθεί κατα
τη µικροπρόθεσµη αντιµετώπιση ασθενών µε συγκεκριµένους τύπους νόσου von
Willebrand, ήπια αιµορροφιλία Α ή διαταραχή των αιµοπεταλίων συνεπεία ου-
ραιµίας.
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MΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΗΠΑΤΟΠΑΘΗ
Μαρία Σχινά
Επιµελήτρια Α΄, Παθολόγος, Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός

Η µετάγγιση πλάσµατος, κυρίως µε τη µορφή του προσφάτως κατεψυγµένου
πλάσµατος (Fresh Frozen Plasma, FFP), ενδείκνυται για τη διόρθωση ανεπάρκειας
παραγόντων πήξεως για τους οποίους δεν υπάρχει συµπυκνωµένος παράγων, σε
ασθενείς µε αιµορραγία.
Το ήπαρ διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στο µηχανισµό πήξης και ινωδόλυσης
καθώς αποτελεί το όργανο στο οποίο συντίθενται όλοι σχεδόν οι παράγοντες
πήξης εκτός από τον παράγοντα vWF, αλλά και οι ανασταλτές της πήξης. Σε
ασθενείς µε ηπατική νόσο υπάρχει ελαττωµένη σύνθεση παραγόντων πήξης που
εκφράζεται εργαστηριακά µε παράταση των χρόνων πήξης και κυρίως παράταση
του PT. Το ΡΤ/INR χρησιµοποιείται ως προγνωστικός δείκτης πχ στη µεταµόσχευση
ήπατος αλλά δε συσχετίζεται µε τον κίνδυνο αιµορραγίας και δε µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την εκτίµησή του. Άλλοι παράγοντες όπως η πυλαία
υπέρταση, η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, οι µικροβιακές λοιµώξεις και η
νεφρική ανεπάρκεια αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες για αιµορραγία και
πρέπει να διορθώνονται. Επί µεγάλης και απειλητικής για τη ζωή αιµορραγίας σε
ηπατοπαθή συνιστάται χορήγηση πλάσµατος. Η προφυλακτική χορήγηση
πλάσµατος για τη διόρθωση των χρόνων πήξης ενδείκνυται πριν από βιοψία ή
άλλη χειρουργική επέµβαση, παρόλο που το αποτέλεσµα δεν είναι προβλέψιµο.
∆ιάφοροι παράγοντες µπορεί να χρησιµοποιηθούν επικουρικά προκειµένου να
προληφθεί ή αντιµετωπιστεί η αιµορραγία και να µειωθεί η ανάγκη µετάγγισης
πλάσµατος, όπως βιταµίνη Κ παρεντερικά, ανασυνδυασµένος παράγοντας VII(r
FVII a), αντιινωδολυτκοί παράγοντες όπως ε-αµινοκαπροικό οξύ, τραναξεµικό
οξύ, απροτινίνη και desmopressin που αυξάνει τον ενδογενή παράγοντα vWF και
FVIII. Στη µεταµόσχευση ήπατος έχουν εφαρµοσθεί διάφορες χειρουργικές και
αναισθητικές τεχνικές µείωσης της διεγχειρητικής αιµορραγίας, όπως η τεχνική
διάσωσης ερυθροκυττάρων και ισοογκαιµικής αιµοαραίωσης µε αποτέλεσµα τη
σηµαντική µείωση των µεταγγίσεων αίµατος και παραγώγων. Ο συνήθης
εργαστηριακός έλεγχος πήξης αδυνατεί να εκτιµήσει τον κίνδυνο αιµορραγίας
κατά το χειρουργείο ενώ η χρήση του ελαστογραφήµατος ίσως αποτελεί µια πιο
ακριβή και λεπτοµερέστερη εξέταση για την εκτίµηση του µηχανισµού πήξης και
ινωδόλυσης στους ηπατοπαθείς.
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Η χρήση του έγκαιρα κατεψυγµένου πλάσµατος στην ιατρική πρακτική όλων των
ειδικοτήτων έχει αποτελέσει το αντικείµενο εκτεταµένων µελετών και συζητήσεων
που βασικό σκοπό έχουν τη µείωση της κατάχρησης και της ασφαλέστερης και ορ-
θολογικότερης χορήγησής του. Παρά την ύπαρξη κατευθυντηρίων οδηγιών σε
πολλές χώρες, η άκαιρη χρήση πλάσµατος είναι γεγονός που έχει δυσάρεστες
συνέπειες και για τον ασθενή αλλά και υψηλό κόστος για τη δηµόσια οικονοµία.
Η συµβολή του αιµατολογικού εργαστηρίου στην ορθολογική χρήση πλάσµα-
τος γινεται τον τελευταίο καιρό όλο και σηµαντικότερη λόγω της εξέλιξης νεώτε-
ρων µεθόδων διερεύνησης των αιτιών µιας αιµορραγικής κατάστασης που
οδηγούν σε στοχευµένη και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της. Οι κυριότερες
µέθοδοι που εφαρµόζονται σήµερα στα αιµατολογικά εργαστήρια µε το σκοπό
αυτό είναι η περιστροφική θροµβοελαστογραφία (TEG), η µέτρηση του ενδογε-
νούς δυναµικού θροµβίνης (ETP), καθώς επίσης και οι νέες λειτουργικές δοκιµα-
σίες των αιµοπεταλίων σε ολικό αίµα (PFA-100, Multiplate). Η σηµαντικότερη
συµβολή της θροµβοελαστογραφίας στην αντιµετώπιση µιας αιµορραγικής κα-
τάστασης είναι η δυνατότητα που παρέχει για τον καθορισµό της αιτίας της αι-
µορραγίας που µπορεί να οφείλεται σε έλλειψη παραγόντων της δευτερογενούς
αιµόστασης καθώς επίσης σε ανεπάρκεια των αιµοπεταλίων ή σε αυξηµένη ινω-
δόλυση. Η µη αναµενόµενη αιµορραγία λόγω λειτουργικής ανεπάρκειας των αι-
µοπεταλίων είναι πολύ συχνή σε ειδικές οµάδες επεµβάσεων όπως οι
καρδιοχειρουργικές. Στις περιπτώσεις αυτές η γρήγορη χορήγηση αιµοπεταλίων
οδηγεί σε γρηγορότερη αντιµετώπιση και εξοικονόµηση άλλων παραγώγων αί-
µατος. Ο λειτουργικός έλεγχος των αιµοπεταλίων είναι σήµερα µια ταχύτατη δια-
δικασία και πραγµατοποιείται µε ολικό αίµα στους σύγχρονους αναλυτές
αιµοπεταλίων. Η ταχεία χορήγηση αντιινωδολυτικών µπορεί να είναι καθοριστική
για την έκβαση πολλών επεµβάσεων κυρίως µεταµοσχεύσεων του ήπατος αφού
µπορεί να αποτρέψει µια εκτεταµένη ινωδόλυση. Με την τεχνική της περιστροφι-
κής θροµβοελαστογραφίας µπορεί γρήγορα να γίνει αντιληπτή η ακαιρη ινωδο-
λυτική δράση και να αποτραπεί. Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή των νεώτερων
µεθόδων στη διαδικασία χορήγησης παραγόντων πήξης.
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