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“State of the art” της Ιατρικής θεραπευτικής  

v  Η διαχείριση του αίµατος είναι µια ιατρική υλικοτεχνική δραστηριότητα µε 
στόχο τα παράγωγα του αίµατος να είναι επαρκή, ασφαλή, ποιοτικά και 
µε εξειδίκευση σε συγκεκριµένες ανάγκες των ασθενών. 

 

v  Η µετάγγιση αίµατος ελλείψει τεχνητού υποκατάστατου είναι µονόδροµος 
και αποτελεί αν όχι την πιο συχνή, µία από τις πιο συχνές ιατρικές πράξεις. 

 

v  Η γενική απαίτηση για «µηδενικό» κίνδυνο, απαιτεί µια αλλαγή στην 
προσέγγιση της ασφάλειας του αίµατος «να προλαµβάνει και όχι να 
θεραπεύει» 

 
 

WHO, ΕΕ, IHN 
EDQM of the Council of Europe 
 
Εθνικά Συστήµατα Αιµοεπαγρύπνισης 
SHOT, AFSSAPs, ΣΚΑΕ  



Οι βασικοί τοµείς για εξέταση 

1.  Αδρανοποίηση/Μείωση παθογόνων (Pathogen Reduction Technologies) 

Α. Τεχνολογίες για το πλάσµα και τα παράγωγα αιµοπεταλίων 

Β. Μακρόχρονη χρήση αδρανοποίησης στην Ευρώπη / ενεργός   

    αιµοεπαγρύπνιση.  

Γ. Τεχνολογίες για το ολικό αίµα ή και τα ΣΕ.  Διεθνής κατάσταση &   

    προβλεπόµενες εγκρίσεις 

2.   Η εξέλιξη των κινδύνων µετάγγισης / Κίνδυνος βακτηριακής επιµόλυνσης  

3.  Αναδυόµενες απειλές 

4.  Το σηµερινό πρότυπο εύρεσης µεθόδων ελέγχου και η συνεργιστική 
προσέγγιση ελέγχων και τεχνολογιών αδρανοποίησης 

5.  Κόστος και ασφάλεια των συστηµάτων αδρανοποίησης/ µείωσης 
παθογόνων  



Αδρανοποίηση/Μείωση παθογόνων-ευρύς ορισµός  
 

     Τεχνικές που µειώνουν το φορτίο των 
µεταγγιζόµενων βιώσιµων παθογόνων παραγόντων, 
όπως βακτήρια, ιοί,  παράσιτα και λευκοκύτταρα, που 
µπορεί να υπάρχουν στο αίµα 

q  µε την προσθήκη φυσικών ή χηµικών ουσιών 

q  µε φυσικούς παράγοντες : διήθηση (φίλτρα 
λευκοκυττάρων, νανοδιήθηση, στοχευµένη αφαίρεση 
prion)  

 
ενώ παράλληλα διατηρούν την καλή ποιότητα των 
στοιχείων  του αίµατος για µετάγγιση.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συστήµατα αδρανοποίησης/µείωσης παθογόνων για το 
πλάσµα  

 
είναι διαθέσιµα και χρησιµοποιούνται ευρέως σε ρουτίνα διεθνώς και για πολλά 
χρόνια και  

είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι δεν έχει  αναφερθεί καµία µετάδοση ιού HIV, 
HBV ή HCV από αδρανοποιηµένο για παθογόνα πλάσµα από το 1987. 

  

Ø  Solvent/Detergent πλάσµα στη βιοµηχανία παραγώγων πλάσµατος και 
για παρασκευή µονάδων κατεψυγµένου πλάσµατος  (από δεξαµενές 
πλάσµατος) 

 

Ø  οι φωτοχηµικές/φωτοδυναµικές τεχνολογίες  THERAFLEX MB, 
INTERCEPT και MIRASOL εφαρµόζονται σε µικρή κλίµακα και 
χρησιµοποιούν µονήρεις µονάδες αιµοδοτών. 

 

 

 



Μέθοδοι αδρανοποίησης στα αιµοπετάλια /  
Φωτοδυναµικές-φωτοχηµικές    

Οι τρεις τεχνικές προκαλούν 
µπλοκάρισµα  (µε διαφορετικό 
µηχανισµό δράσης)                   
της αντιγραφής των νουκλεϊνικών 
οξέων  και εποµένως και του 
αναδιπλασιασµού των 
παθογόνων χωρίς να 
καταστρέφουν τις κυτταρικές 
µεµβράνες .     

                          

 

 

 

Φάσµα υπεριώδους φωτός (UV) των 
διαφόρων τεχνολογιών PI 

Είναι σε χρήση τα συστήµατα INTERCEPT και MIRASOL,   ενώ το σύστηµα 
THERAFLEX UV είναι ακόµη σε κλινικές δοκιµές. 

Χρησιµοποιούν υπεριώδες φως UV, µε ή  χωρίς προσθήκη φωτοευαισθητοποιητών 
 ή φωτοδυναµικών ουσιών. 

Η χρήση PRTs για τα αιµοπετάλια αργά αλλά σταθερά αυξάνει (από το 2002). 

Ανησυχίες για την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια επιβράδυναν µέχρι πρόσφατα 
την εξάπλωση.   



Συστήµατα αδρανοποίησης παθογόνων στα αιµοπετάλια 

	  	  
Σύστημα	  INTERCEPT	  

φωτοχημική	  
Σύστημα	  MIRASOL	  
φωτοδυναμική	  

Σύστημα	  THERAFLEX	  
φωτοδυναμική	  

Επεξεργασία	  	   150mM	  Αμοτοσαλένη+	  3-‐4	  
J/cm2	  UVA	  

50mM	  Ριβοφλαβίνη+	  
6.2	  J/cm2	  UV	   0.2	  J/cm2	  UVC	  

Μηχανισμός	  δράσης	   μη	  αναστρέψιμη	  σύνδεση	  
με	  τα	  νουκλεϊνικά	  οξέα	  

οξείδωση	  των	  
καταλοίπων	  γουανίνης	  

σχηματισμός	  διμερών	  
πυριμιδίνης	  

χρόνος	  επεξεργασίας	   4	  min	   8-‐10	  min	   1	  min	  

αφαίρεση	  χημικών	   ΝΑΙ	  (6-‐16	  ώρες)	   ΟΧΙ	   ΜΗ	  ΠΡΟΣΘΗΚΗ	  

μέσον	  συντήρησης	   PAS	  (Intersol	  ή	  SSP+)	   FFP	  ή	  PAS	  (Intersol	  ή	  
SSP+)	   PAS	  (Intersol	  ή	  SSP+)	  

χρόνος	  ζωής	   5	  ημέρες	  FFP	  	  7ημέρες	  PAS	   5	  ημέρες	  FFP	  	  7ημέρες	  PAS	   5	  ημέρες	  	  

δυνατότητα	  επεξεργασίας/
κιτ	  	  

μονή	  ή	  διπλή	  δόση	  	  ΑΜΠ	  
αφαίρεσης	  και	  pool	  	  BC	  

ΑΜΠ	  

μονή	  ή	  διπλή	  δόση	  	  
ΑΜΠ	  αφαίρεσης	   μονή	  δόση	  	  

απώλεια	  αιμοπεταλίων	   10%	  (λύση	  η	  προσθήκη	  1	  
έξτρα	  BC)	   <	  5%	   <	  5%	  

Χαρακτηρισμός	   Class	  III	  (έγκριση	  FDA)	   Class	  IIb	   Class	  II	  (για	  ΑΜΠ	  ακόμη	  
σε	  δοκιμαστική	  χρήση)	  



Προδιαγραφές προεπεξεργασίας για τα αιµοπετάλια 

Ø  Τα αιµοπετάλια τυχαίου δότη να πληρούν προκαθορισµένες 
προδιαγραφές για την επεξεργασία τους µε INTERCEPT ΡΙ. 

Ø Πιο συγκεκριµένα, παραγωγή αιµοπεταλίων  
από στιβάδα λευκοκυττάρων (Buffy Coat) και  
συγκέντρωση σε pool 4 ή 8 µονάδων(BC-PCs)  
για µονή ή διπλή δόση αντίστοιχα. 
 
 

Ø  ή συγκέντρωση και επεξεργασία διπλής δόσης ΑΜΠ από Buffy Coat 
(οικονοµικότερη λύση) 

Ø  Για τα pool PCs από BC, µελέτες έχουν δείξει να έχουν εξίσου κλινική 
αποτελεσµατικότητα µε τα ΑΜΠ αφαίρεσης + οικονοµικότερα 



Μετάβαση από ΑΜΠ αφαίρεσης σε pool BC-PCs  
 

v Η Ελβετία από τη σχεδόν 100% 
συλλογή αιµοπεταλίων 
αφαίρεσης, τώρα µετάτρεψε την 
παραγωγή της για να φτάσει σε 
60% συλλογή αιµοπεταλίων 
τυχαίου δότη. 

v Το ίδιο έπραξε και ο Καναδάς σε  
πολύ σύντοµο χρόνο 

v Στην Αιµοδοσία µας το  
90-95% των αιµοληψιών µας à 
αιµοπετάλια από BC σε pool. 

 



Αδρανοποίηση/Μείωση παθογόνων στα αιµοπετάλια 
 

                                    για πιθανή µείωση ποιότητας ΑΜΠ και  

Ανησυχίες 

                                    για πιθανή τοξικότητα 

 
 Ανάγκη αυξηµένης απόδειξης της 

ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας 

Μακρόχρονη χρήση στην Ευρώπη                            
ενεργός αιµοεπαγρύπνιση 



7ετής ΑΙΜΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ  21 κέντρα σε 11 χώρες για  
INTERCEPT  ΑΜΠ 

4ετής Γαλλική εµπειρία: Αιµοεπαγρύπνιση 2006-09 

 	  
µεταγγίσεις PC	   Περιπτώσεις σήψης 

από µετάγγιση	  
Συµβατικά PC	        991.471	        31	  
INTERCEPT PC	          67.571	          0	  

Agence Francaise de Securite Sanitaire des Products de Sante (2006-2009) Rapport Hemovigilance 2006. Paris, Afssaps.	  

Ø 4067 ασθενείς µεταγγίστηκαν 19.175 µονάδες INTERCEPT-PLT  

Οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις ήταν σπάνιες 
Ø Καµία περίπτωση TA-GvHD,  
Ø Καµία µεταδιδόµενη µε την µετάγγιση λοίµωξη 
Ø χαµηλό ποσοστό ATRS και  

Ø Γενικά ένα προφίλ ασφάλειας σύµφωνο µε αυτό των συµβατικών 
αιµοπεταλίων. 



 
Κλινική Μελέτη: MIRASOL  ΑΜΠ  

MIRACLE, Ν=110, Mirasol Clinical Evaluation Study 

 
Transfusion 2010;50:2362-75.  

                       
                          CCI 1h: 31% µείωση 
                   όµως δεν παρατηρήθηκαν διαφορές σε 
 
Ø        κλινική αξιολόγηση αιµορραγίας 
Ø        χρονικό διάστηµα µεταξύ-µετάγγισεων 



Αιµοπετάλια INTERCEPT σε χρήση ρουτίνας 

 
 
 
. 
 
  

        3 έτη πριν - 3 έτη µετά τη θέσπιση των INTERCEPT ΑΜΠ 
              (Χρησιµοποιήθηκαν αντί της βακτηριακής ανίχνευσης και γ-ακτινοβολίας)         

Osselaer JC et al. Transfusion 2007;47:19A. 

	  	   Πριν	   Μετά	  
ασθενείς	   690	   756	  

μεταγγίσεις	   6829	   7538	  

μεταγγίσεις/ασθενη	   9.9	   10.0	  

συλλεγεντα	  ΑΜΠ/
μονάδα	  

6.6Χ10^11	   6.7Χ10^11	  

ημέρες	  ζωής	   5	   7	  

Λήξη	   9.1%	   1.2%	  



1.  Pelszynski MM, et al. Blood. 1994;83:1683–9.  
2.  Corash L, et al. Bone Marrow Transplant. 2004;33:1–7.  
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 Δυναµική διαδικασία: αδρανοποίηση λευκοκυττάρων    
              αδρανοποίηση vs γ-ακτινοβόληση   

Η αδρανοποίηση των λευκοκυττάρων 
ελαττώνει τον κίνδυνο της 
ανοσοµετατροπής µετά µετάγγιση (TRIM) 
κατά 50%  
µε σηµαντική επίπτωση στις  
µετεγχειρητικές λοιµώξεις 



Hei D, et al. Transfusion. 1999;39:239–48. 

Σύγκριση INTERCEPT Blood System & γ-ακτινοβόλησης 
σε αναστολή σύνθεσης κυτταροκινών 

Ø  Σε controls ΑΜΠ τυχαίου δότη µη αδρανοποιηµένα, κατά την συντήρηση 
τα λευκοκύτταρα παρήγαγαν υψηλά επίπεδα IL-8 & IL-1β  

Ø  Η γ-ακτινοβόληση µερικώς ανέστειλε τη σύνθεση 

Ø  Η INTERCEPT επεξεργασία µπλοκάρισε την παραγωγή των IL-8 & IL-1β	
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q  Σύστηµα INTERCEPT  είναι σε χρήση (2002 ΑΜΠ) (2007FFP) σε πάνω από 18 χώρες  

ü  Μέχρι σήµερα, έχουν µεταγγιστεί πάνω από 1,2 εκατοµµύρια µονάδες αιµοπετάλια 
(Ευρώπη) και 350.000 µονάδες αιµοπετάλια ετησίως σε παγκόσµιο επίπεδο. 

ü  Τον Μάρτιο του 2016 στις ΗΠΑ τα BLOOD CENTERS OF AMERICA ανακοίνωσαν 5ετή 
συνεργασία µε την CERUS για εφαρµογή της τεχνολογίας αδρανοποίησης σε τουλάχιστον 50% 
των παραγώγων ΑΜΠ και πλάσµατος 



q  Σύστηµα Mirasol είναι σε χρήση ρουτίνας (2007 ΑΜΠ) (2008FFP) σε πάνω από 15 χώρες.  

 Μέχρι σήµερα, έχουν µεταγγιστεί περισσότερα από 150.000 µονάδες PC(Ευρώπη) και 50.000 
µονάδες PC ετησίως σε   παγκόσµιο επίπεδο.  

q  Υπάρχει µεγαλύτερη χρήση ρουτίνας του INTERCEPT από το Mirasol.  
Δεν είναι γνωστό εάν αυτό οφείλεται στο ότι το σύστηµα είναι διαθέσιµο για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ή σε µεγαλύτερη 

εµπιστοσύνη των χρηστών στο σύστηµα, ή σε ένα συνδυασµό και των δύο. 

οδηγία του κατασκευαστή για την 
προστασία του τελικού προϊόντος 
από την έκθεση στο φως του 
περιβάλλοντος 



Συστήµατα αδρανοποίησης παθογόνων στα ΑΜΠ σε 
διεθνές επίπεδο 

INTERCEPT και MIRASOL  

Ø Η χρήση σε µεµονωµένα κέντρα αίµατος και όχι καθολική 
υιοθέτηση των PI από Εθνικές Υπηρεσίες του αίµατος. 

 

v Εξαίρεση 
Ø H καθολική εφαρµογή του συστήµατος INTERCEPT για τη 
αδρανοποίηση 100% των αιµοπεταλίων στην Ελβετία και > 90% των 
αιµοπεταλίων στο Βέλγιο.  

Ø  Επίσης στο Κουβέιτ χρησιµοποιούν το σύστηµα INTERCEPT για το 
100% της παραγωγής αιµοπεταλίων 



Τεχνολογίες αδρανοποίησης/ µείωσης παθογόνων 
στην Ελλάδα 

MIRASOL 
FFP 

MIRASOL PLTs INTERCEPT 
FFP 

INTERCEPT PLTs MB FFP 

ΛΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ         
(ΑΜΠ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) 
 

ΠΑΓΝΗ *  
(ΑΜΠ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ & 
ΑΜΠ BC) 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

ΠΑΓΝΗ * 
 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
(ΑΜΠ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) 

ΓΚΑ ? 

ΜΕΤΑΞΑ 
 (ΑΜΠ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) 

*Εµπορικά διαθέσιµο 



Αδρανοποιηµένα αιµοπετάλια-συµπεράσµατα 

o  Τα αδρανοποιηµένα ΑΜΠ δεν έχουν πιθανότατα κλινικές διαφορές από τα 
συµβατικά παράγωγα κι ο φόβος απώτερης τοξικότητας φθίνει, αυξανοµένης 
της εµπειρίας. 

o  Χορηγούνται σε όλες τις οµάδες ασθενών 

o  Παράταση αποθήκευσης στις 7 ηµέρες (PAS)  

o  Δεν απαιτείται βακτηριακή καλλιέργεια και είναι πιο αποτελεσµατική όταν 
εφαρµόζεται άµεσα στα ΑΜΠ, δηλαδή πριν τον πολλαπλασιασµό των 
βακτηρίων 

Ø  Μπορεί να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά της γ-ακτινοβόλησης 

Ø  Μπορεί να αντικαταστήσει τον έλεγχο CMV (PEI, Swiss Medics approvals) 

v  Η αποµάκρυνση ακτινοβόλησης , της βακτηριακής καλλ/ας και CMV τεστ θα 
απλουστεύσει την διαχείριση των αποθεµάτων των αιµοπεταλίων στα 
νοσοκοµεία 



Ένταση της αδρανοποίησης/µείωσης  παθογόνων και 
αποτελεσµατικότητα 

Ø  Η παραδοσιακή µείωση 6-log, πρέπει να επανεξεταστεί, δεδοµένου ότι µπορεί 
να υπερβαίνει κατά πολύ την πρακτική ανάγκη µε δεδοµένες τις τρέχουσες 
εξετάσεις για τους γνωστούς ιούς. 

Ø  Είναι επίσης πιθανό ότι αδρανοποίηση κάτω του 6log^10 µάλλον εµποδίζει τη 
µετάδοση βακτηριακής λοίµωξης από προσφάτως παραχθέντα παράγωγα 
όπου το µέσο επίπεδο βακτηρίων είναι συνήθως ίσο ή < από 0,15 CFU ⁄ ml 

Ø  Πρέπει να υπάρξει ισορροπία µεταξύ των επιπέδων µείωσης των 
παθογόνων και ποιότητας των παραγώγων. 

Ø  Και είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει σήµερα διαθέσιµο σύστηµα που να παρέχει  

100% αποτελεσµατικότητα στην ανίχνευση παθογόνων σε προϊόντα αίµατος. 

 
 

  

 

Transfus Med Hemother. 2011 Feb; 38(1): 8–18. 



Καθολική Αδρανοποίηση/Μείωση παθογόνων             
(σε ολικό αίµα ή σε όλα τα παράγωγα)  

v  τα Συµπυκνωµένα Ερυθρά είναι το πιο συχνά µεταγγιζόµενο παράγωγο (16 εκατοµ. 
µονάδες µεταγγίζονται στις ΗΠΑ ανά έτος). 

 

v  Η αλλαγή από το αντιδραστικό στο προληπτικό πρότυπο για την ασφάλεια του 
αίµατος παρέχει:  

 

Ø  Μείωση του κινδύνου λοιµώξεων από µετάγγιση  

Ø  Πρόληψη του TA-GvHD  

Ø  Πιθανή µείωση της αλλοανοσοποίησης λόγω αδρανοποίησης των λευκοκυττάρων 

Ø  Ασφάλεια κατά των νέων αναδυόµενων παθογόνων και 

Ø  Λειτουργικές αλλαγές όπως 
 

o  στο ερωτηµατολόγιο του δότη (π.χ. άρση αποκλεισµού πληθυσµιακών οµάδων όπως 
οµοφυλοφίλων, από περιοχές ενδηµικές ελονοσίας κ.α.) 

o  στον έλεγχο του αίµατος,  

o  στην παρασκευή παραγώγων   



     Καθολική αδρανοποίηση παθογόνων              
δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 

  PI ολικού αίµατος  vs  PI παραγώγων αίµατος  

IBS Intercept Blood System, MS Mirasol System 
   

MS  



Σύστηµα INTERCEPT για Συµπυκνωµένα Ερυθρά 

Έλικες DNA ή RNA παθογόνου0
παρεμβολή & μόνιμη διάσπαση0

αλλαγή του pH 
αντίδραση Ανενεργό  

προϊόν 

v  Η ένωση S-303 χωρίς UV, όταν προστίθεται στο αίµα σε ουδέτερο ρΗ, δρα 
για να παρεµποδίσει αµετάκλητα την αντιγραφή του DNA και του RNA των 
παθογόνων κι εποµένως και τον αναδιπλασιασµό τους. 



INTERCEPT Συµπυκνωµένα Ερυθρά - σήµερα 

Τρείς διεθνείς κλινικές µελέτες, 2 ολοκληρώθηκαν 
Ευρώπη: Φάση ΙΙΙ οξεία αναιµία  
Όχι στατιστικές διαφορές σε αντιδράσεις µε ΣΕ INTERCEPT και µε ΣΕ control 
Ευρώπη: Φάση ΙΙΙ χρόνια αναιµία συνεχίζεται 
ΗΠΑ: Φάσης ΙΙ  αποτελέσµατα µελέτης ανάκτησης και επιβίωσης  
                             FDA κριτήρια για την ανάκτηση RBC πληρούνται 

 
 
 
 
 

Σχεδιασµός για υποβολή για ευρωπαϊκή έγκριση 2016, πιθανή έγκριση 2017 



Σύστηµα MIRASOL για το ολικό αίµα 

Ø Χρήση ριβοφλαβίνης και UV φως.  
 

Ø  Το σύστηµα χρησιµοποιεί τις ίδιες 
διαδικασίες όπως για την αδρανοποίηση 
παθογόνων στα ΑΜΠ  και το πλάσµα. 



Σύστηµα MIRASOL στο ολικό αίµα - σήµερα 
 

    έχει αναλάβει  

Ø  µια κλινική δοκιµή Φάσης Ι στις ΗΠΑ και  

Ø  µια δοκιµή Φάσης ΙΙ σχεδιάζεται στις ΗΠΑ και µια δεύτερη στην 
Αφρική, όπου χρησιµοποιήθηκε σε δοκιµή για προστασία από 
ελονοσία. 

Ø  Έχει επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ του κατασκευαστή  και το 
Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ για να προωθήσει το σύστηµα για την 
επεξεργασία ολικού αίµατος που χρησιµοποιείται σε µεταγγίσεις 
έκτακτης ανάγκης, στο στρατό. 



HIV"

HBV"

HCV"
Transmission "

risk,"
 per unit"

Updated  from:  NEJM 1999;341:126-7 

1:100"

1:1000"

1:10 000"
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Η εξέλιξη των κινδύνων µετάγγισης 

1984    1986    1988    1990    1992    1994    1996    1998    2000     2002    2004    2006    2008    2010    2012    2015"

The origin of PI"

Κίνδυνος βακτηριακής επιµόλυνσης(ΑΜΠ) 

Ορολογικός έλεγχος 

ΝΑΤ 



Κίνδυνος βακτηριακής επιµόλυνσης 
ανά µονάδα και ανά ασθενή 

Ø  Υπάρχουν τώρα 5 ανεξάρτητες µελέτες1 που πραγµατοποιήθηκαν σε 
αιµοπετάλια στη λήξη(4), ή την ηµέρα της αίτησης(1), που δείχνουν ότι το 
ποσοστό της βακτηριακής επιµόλυνσης είναι ~ 1: 1500 µονάδες (το οποίο 
είναι µη ανιχνεύσιµο από πρώιµη καλλιέργεια) 

Ø  Αν η µέση δόση των ΑΜΠ/ασθενή είναι 6 AP2 (µονάδες αφαίρεσης-ΑΡ) 

Ø  ασθενής µεταγγιζόµενος µε µέση δόση ΑΜΠ έχει κίνδυνο ~ 1: 250  να λάβει 
µια µολυσµένη µονάδα κατά τη διάρκεια ενός κύκλου θεραπείας 

1	  US	  -‐	  Dumont	  LJ	  et	  al.	  Transfusion	  2010;50:589;	  	  Irish	  BTS	  -‐	  Murphy	  WG	  et	  al.	  Vox	  Sang	  2008;	  95:13,	  Welsh	  BTS:	  Pearce	  S	  et	  al.	  Transfus	  Med	  2011;21:25;	  
Germany:	  Walther-‐Wenke	  G	  et	  al.	  2010,	  US:	  Pan-‐genera	  detec�on	  -‐	  Jacobs	  MR	  et	  al.	  Transfusion	  2011;51:2573	  
2	  McCullough	  et	  al.	  Blood.	  2004;	  104:1534;	  2Slichter	  et	  al.	  N	  Engl	  J	  Med	  2010;	  362:600	  
2Cazenave	  J-‐P.	  et	  al.	  in	  Devine	  DM	  et	  al.	  Vox	  Sang	  	  2010;98:e295-‐e363;	  	  
2Osselaer	  et	  al.	  Transfusion	  2008;	  48:1061,	  Eliot	  A	  et	  al.	  CSTM,	  Halifax	  201	  

1:1500	   1:250	  



Βακτηριακή επιµόλυνση αιµοπεταλίων 

Αυξανόµενες αποδείξεις για τη δράση: 

Ø  PASSPORT Study Findings --    >1 : 2000  
                                                                               
Ø GERM Study  -- 

–  PEI / AKBlut                  Σύσταση à 4 day shelf-life 
 

Ø W. Murphy in Vox Sang  

              Η Βακτηριακή καλλιέργεια δεν είναι ευέλικτο εργαλείο 

§  Έχει ευαισθησία 24-40%  

§  Στην πρώιµη ανίχνευση à ψευδώς (-) και συχνά τα αποτελέσµατα έπονται 
της µετάγγισης 

§  Συχνά απώλεια ΑΜΠ µε ψευδώς (+)αποτελέσµατα 

§  και δεν ανιχνεύει αναερόβια µικρόβια 



Βακτηριακές (όχι ιογενείς) επιµόλυνσεις  
κινητήρια δύναµη εφαρµογής PI  

 

Ø Μόνη βιώσιµη στρατηγική είναι η εφαρµογή τεχνολογιών PI   

Ø Άµεση µετά την λήψη εφαρµογή της αδρανοποίησης 
1.  γιατί δρα αποτελεσµατικότερα σε µικρότερη συγκέντρωση 

βακτηρίων (cfu/ml) 

2.  γιατί η συγκέντρωση βακτηρίων (cfu/ml) µπορεί να είναι κάτω 
από το όριο ανίχνευσης των µεθόδων ελέγχων  

3.  και αυξάνει τις ηµέρες χρήσης των ΑΜΠ λόγω γρηγορότερης 
αποδέσµευσης  



Βακτηριακή επιµόλυνση των Συµπυκνωµένων Ερυθρών  

q Ο κίνδυνος βακτηριακης επιµόλυνσης των ΣΕ είναι                           
            1:40.000 έως 1:5 εκτµ  στις ΗΠΑ  

q  Τα Σ.Ε. είναι το πιο συχνά µεταγγιζόµενο παράγωγο                      
(16 εκατοµµύρια µονάδες µεταγγίζονται στις ΗΠΑ ανά έτος)          

            ο κίνδυνος µετάδοσης µε την µετάγγιση ποικίλει  
            από το ποσοστό επιµόλυνσης  
            αλλά και από την νόσο και την έκθεση του ασθενή σε µεταγγίσεις 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Συμπυκνωμένα	  

Ερυθρά	  
Βακτηριακή	  λοιμωξη	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	   1:50.000-‐1:100.000	  
Θανατηφόρα	  λοίμωξη	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1:500.000	  	  



  

Η σηµερινή δραστική προσέγγιση ασφάλειας απαιτεί 
συνεχή προσθήκη δαπανηρών νέων ελέγχων 

HIV-1 
Ab 

HBc, 
ALT 

HTLV-I 

HCV 1.0 HIV-1/2, 
HCV 2.0 

HIV-1 p24 

Widespread 
Leukoreduction 

HIV-1/HCV 
NAT 

Chagas’ 
Test 

WNV NAT 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

$100 

$150 

$200 

$250 

RBC price data adapted from B Custer & JS Hoch, Transfusion Medicine Reviews, Vol 23, No 1 (January), 2009: pp 1-12 

Introduction of PI 
could stop and even 
reverse the cycle of 
additions 

25 years of testing, partial protection 
against just 7 agents: 
HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, HTLV, leukocytes, 
West Nile virus, Chagas’ disease 
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Borrelia? 

      
others? 
CKV 

Dengue? 



newly emerging 
Re-emerging 

Adapted from Morens DM. Nature. 2004;430:242–9.  

Αναδυόµενες απειλές 

Chikungunya 

 ZIKA 
 virus 

Επιπλέον, όπως µάθαµε από το παρελθόν, οι ιοί µπορεί  να αλλάζουν ξενιστή σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και να µεταβάλλεται η παθογένεια τους από ζώα σε άνθρωπο, όπως συνέβη µε τον 
Ebola (1977), HIV (1981), SARS (2003) ή µε τον H5N1 ιό (2006) 



Αναδυόµενα παθογόνα  
το σηµερινό πρότυπο, συνιστά εύρεση µεθόδου ελέγχου 

«Δεν είναι πρακτικά εφικτό να εξεταστούν όλοι οι αιµοδότες ως προς 
όλες τις ασθένειες που θεωρητικά µπορούν να µεταδοθούν µέσω του 
αίµατος. 

 

Για κάθε εξέταση, υπάρχει το γνωστό «παράθυρο». 

 

Κάθε δοκιµασία έχει έναν περιορισµό στην ευαισθησία της.  

 

Η δηµιουργία µιας δοκιµασίας για τον έλεγχο των αιµοδοτών είναι µια 
µεγάλη, πολυσταδιακή διαδικασία 

 



 Διαδικασία δηµιουργίας µιας νέας διαδικασίας/ 
δοκιµασίας ελέγχου  

1.  Ταυτοποίηση του παθογόνου παράγοντα 

2.  Επιλογή µιας αποτελεσµατικής διαδικασίας για την απαγόρευση των 
µολυσµατικών µονάδων (πχ. ορολογικές ή µοριακές εξετάσεις) 

3.  Δηµιουργία µιας δοκιµασίας κατάλληλης για τον έλεγχο των δοτών 

4.  Αποδοτικότητα των κλινικών δοκιµών και  

5.  Τελική έγκριση για εφαρµογή. 
 

v  Εποµένως η διαδικασία παρέχει αρκετό χρόνο για τη διασπορά του παθογόνου 
οργανισµού στην αλυσίδα του αίµατος.  
(HBV 30 έτη, HCV 15 έτη, HIV 3 έτη, WNV 4 έτη, Trypanosoma cruzi 5 έτη και 
βακτήρια 18 έτη) 

v  Αυτό πλην της επίπτωσης στη νοσηρότητα και θνητότητα προκαλεί ανασφάλεια 
στην κοινή γνώµη. 

 



Νεοεµφανιζόµενα παθογόνα - Ποσοτικοποίηση 
των κινδύνων από µετάγγιση διαχρονικά 

Ο συνολικός κίνδυνος υπερβαίνει 
το άθροισµα των γνωστών 
κινδύνων (+το πιθανό νέο άγνωστο 
παθογόνο) 

                            χρόνος εφαρµογής ασφαλούς παρέµβασης  
           για χρόνιο παθογόνο à 5 έτη  και για οξύ παθογόνο è 1,5 έτος 

Ο κίνδυνος µόλυνσης ανά µονάδα 
από τα γνωστά παθογόνα είναι 
σταθερός διαχρονικά 



Αναδυόµενα παθογόνα µεταδιδόµενα(?) µε την µετάγγιση  

1. Παρουσία στο αίµα κατά την ασυµπτωµατική φάση του 
αιµοδότη 

2. Επιβίωση/ παραµονή στο αίµα κατά την επεξεργασία και 
συντήρηση 

3. Αναγνώριση σαν υπεύθυνο κλινικά έκδηλης λοίµωξης σε 
αποδεκτό ποσοστό ασθενών που µεταγγίστηκαν. 

4. Ευαισθησία του αποδέκτη  
 



  
 
 
 

Επιτροπή Μεταδιδόµενων µε Μετάγγιση  Νοσηµάτων 
του AABB (Αµερικανική Ένωση Κέντρων Αιµοδοσίας) 

Ø  Εντοπισµός  παθογόνων µε πραγµατικό ή δυνητικό κίνδυνο 
µετάδοσης µε την µετάγγιση τώρα ή στο µέλλον, στις ΗΠΑ ή τον 
Καναδά (µε εφαρµογή σε όλο τον κόσµο) και κατάταξη τους σε 
οµάδες. 

 
Ø  Εξήντα οκτώ (68) λοιµώδεις παράγοντες εντοπίστηκαν (ειδικό 
συµπληρωµατικό τεύχος του περιοδικού Transfusion. 2009 Aug;
49 Supplement) 

 

Ø Oι παράγοντες αυτοί δεν έχουν διαθέσιµες παρεµβάσεις για τη 
µείωση του κινδύνου της εν λόγω µετάδοσης  (µε λίγες εξαιρέσεις).  

 

 
 
 
 



Η σπουδαιότητα µιας ευρέος φάσµατος Αδρανοποίησης 

HIV-1 
HIV-2 
HBV 
HCV 
HTVL
-I 
HTLV
-II 

  

SPIROCHETES 
Treponema pallidum 
Borrelia burgdorferi 

 

 

PROTOZOA  
Trypanosoma cruzi 
Plasmodium falciparum 
Leishmania sp.  
Babesia microti 

 

LEUKOCYTES 
T-cells 

Bluetongue virus, type 11 
Simian Adenovirus-15 
Feline calicivirus  
Parvovirus B19 
Human adenovirus 5 
 

HIV-1 
HIV-2 
HBV 
HCV 
HTLV-I 
HTLV-II 

SPIROCHETES 

ROUTINELY 
TESTED 
AGENTS 

ENVELOPED  
VIRUSES 

Treponema  
pallidum 

ENVELOPED VIRUSES 

Staphylococcus epidermidis  
Staphylococcus aureus  
Streptococcus pyogenes          Corynebacterium minutissimum  
Listeria monocytogenes              Propionibacterium acnes  
Bacillus cereus (vegetative)        Lactobacillus sp.       
Bifidobacterium adolescentis      
Clostridium perfringens 

Klebsiella pneumoniae 
Yersinia enterocolitica 
Escherichia coli 
Pseudomonas aeruginosa  
Salmonella choleraesuis  
Enterobacter cloacae  
Serratia marcescens 
Anaplasma phogocytophilum 
Orientia tsutsugamushi3 

GRAM-NEGATIVE 
BACTERIA 

NON-ENVELOPED 
VIRUSES GRAM-POSITIVE BACTERIA 

(1) Sampson-Johannes A, et al. 2003. Transfusion. 43:83A; (2) Lam S, et al. Transfusion 2007;47:131A; 
(3) Rentas F. Transfusion 2004;44:104A. 

DHBV 
BVDV 
CMV 
WNV 
SARS 
Vaccinia1 
Chikungunya 
Dengue2 
Influenza A 

  



Adapted from Kleinman SH et al. Transfusion 2009;49:2454-2489. 

PI	  

PI	  

PI	  

PI	  

HBsAg	  

An`-‐HCV	  

Days	   Days	  

Ti
te
r	  

An`-‐HIV	  

MP-‐NAT	  

MP-‐NAT	  

MP-‐NAT	  

Peak	  Viremia	  in	  Asymptoma`c	  Donor:	  
HIV:	  <10^7	  geq/mL	  
HBV:	  ~10^9	  geq/mL	  
HCV:	  ~10^8	  geq/mL	  

Es`mated	  concentra`on	  viable	  virions:	  
HIV:	  <10^4	  viable	  virions/mL	  	  
HBV:	  ~10^6	  viable	  virions/mL	  
HCV:	  ~10^5	  viable	  virions/mL	  

PI	  log	  reduc`on	  in	  platelets:	  
HIV:	  ~6	  	  
HBV:	  ~6	  
HCV:	  ~4.5	  

Συνεργιστική προσέγγιση ελέγχων και PRTs για την 
ασφάλεια του αίµατος: Κλείνοντας το «παράθυρο»  



Κόστος και ασφάλεια 

 

v Η διαχείριση της αιµοθεραπείας είναι πολυσύνθετη και 
πολυδάπανη διαδικασία. 

v Ωστόσο ένα ανασφαλές ή ανεπαρκές σύστηµα αίµατος µπορεί 
να καταστεί εξίσου δαπανηρό 

Ø Με µη διαθεσιµότητα αίµατος ή  

Ø Με την µετάγγιση µολυσµένου αίµατος  

µε εκτεταµένες συνέπειες για την κοινωνία στο σύνολό της, µε 
επιβάρυνση των υπηρεσιών υγείας και των εθνικών οικονοµιών. 

 



Cost-effectiveness του συστήµατος INTERCEPT για αιµοπετάλια 
σε διάφορες χώρες και υποπληθυσµούς σε κόστος (USD 2005) /QALY                                      

(Baseline analysis) 

Ασθενείς µεταγγιζόµενοι µε παράγωγα αιµοπεταλίων   	  

 	  

ΟΛΛ παιδιά        
10 ετών	  

Επέµβαση αορτοστεφανιαίας 
παράκαµψης      60 ετών	   NHL 50 ετών	  

 	  

Παράγωγα Αιµοπεταλίων	    	  

Χώρα	   RDP	   SDP	   RDP	   SDP	   RDP	   SDP	   Reference	  

Κίνα	  

 
 

4.697	  
Ν.Α.	   18.990	   Ν.Α.	   24.500	   Ν.Α.	  

 Staginnus U. 
Russell S. Value 
in Health 2005;8
(3):282 
	  

Ισπανία	  

 
 

474.228	  
1.327.714	   856.873	   2.061.537	   1.445.518	   3.441.819	  

 Villaescusa 
RG,Barallobre 
J,Staginnus U. 
Rev Esp Econ 

Salud 2003  
	  

Ιαπωνία	  

 
Ν.Α.	  

900.409	   Ν.Α.	   2.391.996	   Ν.Α.	   3.940.882	  

 Staginnus 
U,Corash 
L.International 
Journal of 
Hematology 2004 

ΗΠΑ	  
 
Ν.Α.	  

1.308.833	   Ν.Α.	   2.664.880	   Ν.Α.	   4.451.650	  

 Bell CE,et al.Clin 
Ther.
2003;25:2464-24
86 

RDP =Random Donor Platelet,  SDP = Single Donor Platelet,  QALY = Quality Αdjusted life Year 



Μελέτη σχέσης κόστους-αποτελεσµατικότητας PI σε ολικό αίµα 
και ξεχωριστά  σε ΑΜΠ και FFP - Σύστηµα Mirasol (1)  

Η µελέτη έγινε από τους Custer et al, 2010*  

Εφαρµόστηκε PI µε το σύστηµα Mirasol και καταγράφηκε η µείωση των 
ακόλουθων ανεπιθύµητων αντιδράσεων:   
 

1.  Μετάδοση µε την µετάγγιση HIV, HBV, HCV, HTLV, syphilis, West Nile virus, 
βακτηρίων, Chikungunya virus, CMV, Trypanosoma cruzi,  

2.  Graft-versus-host Disease,  

3.  Πυρετικές µη αιµολυτικές αντιδράσεις και  

4.  Ανοσοτροποποίηση σχετιζόµενη µε την µετάγγιση.  

Η PRT αναπαραστάθηκε ως προσθήκη µάλλον παρά µια αντικατάσταση για τις 
τρέχουσες παρεµβάσεις. 

Η δυνατότητα της PRT να µειώσει τον κίνδυνο ενός άγνωστου παθογόνου δεν 
αξιολογήθηκε. 

Σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης Καναδά  



ΑΜΠ και FFP - Σύστηµα Mirasol (2)  

 

Το αυξητικό κόστος-αποτελεσµατικότητα των Mirasol επεξεργασµένων αιµοπεταλίων 
και πλάσµατος είναι 1.423.000 USD / QALY σε σύγκριση µε τις τρέχουσες εξετάσεις 
και παρεµβάσεις.  

Το αντίστοιχο αυξητικό κόστος-αποτελεσµατικότητα για το ολικό αίµα σε σύγκριση µε 
τις τρέχουσες εξετάσεις και παρεµβάσεις είναι 1.276.000 USD / QALY .  

 

Θα µπορούσε να είναι ακόµη πιο αποδοτική, εφόσον θα µπορούσαν δυνητικά να 
απαλειφθούν η βακτηριακή καλλιέργεια για ΑΜΠ και η γ-ακτινοβόληση για την 
αδρανοποίηση των λευκοκυττάρων καθώς ο έλεγχος CMV. 

 

Η τιµή αυτή συγκρίνεται µε το κόστος-αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής ΝΑΤ για τους 
ιούς HIV και ΗCV, µιας τεχνολογίας που έχει ευρέως υιοθετηθεί, µε άνω του 
1.500.000 USD / QALY στις ΗΠΑ* 

*The cost-effectiveness of NAT for HIV, HCV, and HBV in whole-blood donations,  B.R. Jackson, M.P. Busch, S.L. Stramer and J.P. AuBuchon 
Transfusion, Volume 43, Issue 6, pages 721–729, June 2003  

1.0 QALY (Quality Αdjusted life Year) ισούται µε 1 κερδισµένο έτος µε αρίστη υγεία  



Συµπερασµατικά πρόσθετη θετική επίδραση  
στην σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας των PRTs 

q  Η  εµφάνιση ενός χρόνιου παράγοντα και ακόµη περισσότερο η εµφάνιση 
ενός οξέος στα πρότυπα του ιού HIV ή του WNV (J. Boyer, unpublished 
observations). 

 Επίσης η  διακοπή ή η τροποποίηση των υφιστάµενων µεθόδων ελέγχου 
λοιµώξεων και παρεµβάσεων και συγκεκριµένα η διακοπή 

1.  του ελέγχου CMV 

2.  του βακτηριακού ελέγχου των ΑΜΠ 

3.  της ακτινοβόλησης 
4.  η τροποποίηση του ερωτηµατολογίου επιλογής αιµοδοτών  

5.  κ.λ.π. 

 και όταν όλα τα προϊόντα αίµατος είναι αδρανοποιηµένα  για παθογόνα  

Ø  η πιθανή αναθεώρηση της δοκιµασίας ΝΑΤ (mini pool?) 



Συµπερασµατικά 

q  Αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι το αίµα σήµερα είναι ασφαλέστερο από 
ποτέ, παρενέργειες που σχετίζονται µε µετάγγιση, ιδιαίτερα µολυσµατικές, 
ακόµη συµβαίνουν. 

q  Σε αντίθεση µε τις στρατηγικές ελέγχου, οι τεχνολογίες µείωσης των 
παθογόνων προσφέρουν µια νέα προσέγγιση για την αύξηση της 
ασφάλειας του αίµατος µε την πιθανώς ενεργό / απευθείας στόχευση και 
έναντι αναδυόµενων παθογόνων ή λευκοκυττάρων του δότη. 

q Όµως ο λόγος cost/benefit δεν βοηθάει ακόµη στην λήψη απόφασης 
εισαγωγής της αδρανοποίησης καθώς δεν πλησιάζει ακόµη τα κατώτατα 
οικονοµικά αποδοτικά όρια και στις χώρες όπου έχει εφαρµοστεί µέχρι 
σήµερα,  σίγουρα δεν είναι µε βάση τα «θετικά» αποτελέσµατα των 
αναλύσεων κόστους-οφέλους. 

q  Επιπλέον όµως η συνεχής προσθήκη ελέγχων επίσης κοστίζει ?? 



Συµπερασµατικά  

q  Παρόλα ταύτα στις ανεπτυγµένες χώρες δεν φαίνονται να είναι σηµαντικά 
τα κατώτατα οικονοµικά αποδοτικά όρια, διότι συνήθως αποσκοπούν   

σε ένα σχεδόν µηδέν-κίνδυνο για τις µολυσµατικές απειλές. 
q  και δεδοµένου ότι ο λόγος risk/benefit µπορεί να ποικίλλει µεταξύ των 
χωρών, οι φορείς χάραξης πολιτικής για την υγεία θα πρέπει µε βάση τα 
δεδοµένα τους, να θεσπίσουν τους δικούς τους ειδικούς κανονισµούς και το 
δικό τους περιβάλλον υγειονοµικής περίθαλψης σε εθνικό επίπεδο. 

q  και οπωσδήποτε η καθολική χρήση των PRTs,για όλα τα παράγωγα, 
θα δώσει άλλη προοπτική στην λήψη αποφάσεων. 




