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Για την ιστορία… 



Ολικό αίµα 
 
Το µόνο διαθέσιµο παράγωγο για τα πρώτα 150 χρόνια της Ιατρικής 
των µεταγγίσεων 

Για την ιστορία… 

l  Πρωτογενής ζήτηση: π.χ Πολυµεταγγιζόµενοι παθολογικοί ασθενείς  
Στοχευµένη θεραπεία (π.χ αναιµία) 
Πιο αποτελεσµατική/οικονοµική προσέγγιση η χρήση παραγώγων 

l  Πεποίθηση ότι στη σοβαρή αιµορραγία 
  Η δευτερογενής αιµόσταση χρειάζεται υποστήριξη εάν παράγοντες <30% 
  Η µετάγγιση αιµοπεταλίων δεν είναι απαραίτητη από την αρχή 
  Υγρά και RBCs αρκούν για την άµεση αιµοστατική ανάνηψη  

Αποκαθήλωση 

Σήµερα 
Στρατιωτική ιατρική - Πεδία των µαχών 
 
Αστική ιατρική (τραύµα-παιδιατρική καρδιοχειρουργική-αφαιµαξοµεταγγίσεις) 



CWB(cold whole blood) 
• άµεση αποθήκευση (+/- λευκαφαίρεση) 2-6 °C 
• 21 ηµέρες CPD   (CPDA 35 ηµέρες) 
FCWB(fresh cold whole blood) 
Όταν χρησιµοποιείται <48 ώρες από τη συλλογή 
 
 
 
 
 

Ταυτότητα ABO 
Σοβαρή αναιµία µε υπογκαιµία 

Ορισµοί 

WFWB(warm fresh whole blood) 
• Χρήση µέσα σε 24 ώρες(22°C για 8h και εν συνεχεία 
στους 4°C για το υπόλοιπο του 24ώρου) 
• Αναδροµικός έλεγχος TTDs 

αστική 
ιατρική 

















Εμπειρία Ιπποκράτειου 
Θεσσαλονίκης 

Νεογνικές  αφαιµαξοµεταγγίσεις 
 
Συχνότητα         6-8 συνεδρίες/έτος  
Ποσότητα         1 µονάδα ολικού αίµατος (FCWB) 
Επιλογή οµάδας       σύµφωνα εφαρµοζόµενο πρωτόκολλο και µε 

              σεβασµό σε τυχόν αλλοαντισώµατα 
της µητέρας 
Υποστήριξη επόµενων ηµερών    ΣΕ (80%) 
 
 
Πρακτική τµήµατος - Διαχείριση µονάδων ολικού αίµατος 
Ø Συλλογή καθηµερινά     1-2 µονάδες WB Ο Rh (-)  

          1 µονάδα κάθε άλλης ΑΒΟ οµάδας και Rh 
 
Ø Λευκαφαίρεση       πριν την αποθήκευση(80%) 
 
Ø Αποθήκευση        4-6 C έως και 5 ηµέρες 
 
v ανανεώνονται τα αποθέµατα κάθε 5 ηµέρες ή νωρίτερα εφόσον χρησιµοποιηθούν 
v εάν δεν καταναλωθούν το πλάσµα αποχωρίζεται και καταστρέφεται και 
χρησιµοποιούνται τα ΣΕ 
 



> 500.000 IU CWB  

Πολεµική εµπειρία 



400.000 IU CWB low-titer group O  

> 1.000.000 IU CWB, WFWB 

Πολεµική εµπειρία 



6.000 IU WFWB   2003-2007 

Πολεµική εµπειρία 



Ιδιότητες ολικού αίµατος 

•  Μεταφορά οξυγόνου 
•  Παράγοντες πήξης (VIII και V) 
•  Αιµοπετάλια ? 
•  Όγκο 

Ιδανικό προϊόν για αντιµετώπιση µαζικής αιµορραγίας 

Γιατί ολικό αίµα ? 

l Αποτελεσµατικό 
l Περιορισµός της εξ αραιώσεως επίταση του αιµορραγικού µηχανισµού 
l Μειωµένη επίδραση της αποθηκευτικής βλάβης 
l Δεν επιδεινώνει πηκτική , ανοσολογική  και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία 
l Περιορισµένη ανάγκη επεξεργασίας 
l Λογιστικά εύκολη παροχή και χρήση 



Background	  

§  15%	  των	  ασθενών	  με	  τραύμα	  θα	  χρειασθεί	  μαζική	  μετάγγιση	  
§  25%	  των	  ασθενών	  με	  τραύμα	  που	  θα	  χρειασθεί	  μαζική	  μετάγγιση	  	  εμφανίζει	  

COT	  
§  20-‐50%	  θνητότητα	  στις	  πρώτες	  6	  ώρες	  εξαιτίας	  κυρίως	  (50%)	  μη	  ελεγχόμενης	  

αιμορραγίας	  
•  	   	   	  Αιμορραγία	  
1.  Αγγειακό	  τραύμα	  	  (χειρουργική)	  
2.  Διαταραχή	  αιμόστασης	  (μη	  χειρουργική)	  
	  
	  

Μαζική µετάγγιση - Τραύµα 



Μηχανισµός COT 

Scientific and standardization committee in DIC of the ISTH, 2013 

Gando, 2013 
Spahn, 2013 



PROPPR study 

Μαζική αιµορραγία - Τραύµα 



Ολικό αίµα vs παράγωγα  
Πλεονεκτήµατα      Μειονεκτήµατα 

Ø FFP/RBC/PLT  1:1:1 

Ø Λιγότερος όγκος 
Ø Μικρότερη ποσότητα 
αντιπηκτικού 

Ø Μικρότερη ποσότητα 
προσθετικών 

Ø Μικρότερη αποθηκευτική βλάβη 

Ø Διαθέσιµο σε αποµακρυσµένες 
περιοχές 

Ø Ταυτότητα ΑΒΟ 

Ø Λευκαφαίρεση 

Ø Διατήρηση λειτουργικών 
αιµοπεταλίων 

WFWB 
Ø Μετάδοση λοιµώξεων 
Ø Κίνδυνος ΑΒΟ λαθών  



Συνδυασµός παραγώγων       FWWB 

Όγκος       680ml         500 ml 
Hct       29%         38-50%  
Plt         80.000         150.000-400.000 
Factors      65%         100%  
Ινωδογόνο     1g          1 gr 
Όγκος αντιπηκτικού   205ml         63ml  

Ολικό αίµα vs παράγωγα  



Εµπόδια για να ξεπεραστούν 



Αιµοστατική ικανότητα ολικού αίµατος  



Αιµοστατική ικανότητα ολικού αίµατος  



Αιµοστατική ικανότητα ολικού αίµατος  



Αιµοστατική ικανότητα ολικού αίµατος  



Αιµοστατική ικανότητα ολικού αίµατος  



Platelet Sparing Leukoreduction 
ü  Terumo BCT Imuflex® FDA licensed, CE marked 
ü   survival and recovery data 

 

Αιµοστατική ικανότητα ολικού αίµατος 
     + Λευκαφαίρεση   



Πανδότης-Παγκόσµιος δότης 



Walking blood bank 
 
Πχ  400 pre-screened donors 

   20 units/week 
   Rotation 
   Θεραπεία µε σίδηρο 

Universal donor 
Group O 
Low titer anti-A, anti-B IgM/IgG 

Διάθεση ολικού αίµατος 



Ø  Καλύτερος έλεγχος αιµορραγίας 
Ø  Μείωση αναγκών µετάγγισης 
Ø  Μείωση έκθεσης σε δότες 
Ø  Βελτίωση επιβίωσης ?? 

στη µαζική αιµορραγία  

Είναι το ολικό αίµα καλύτερο στην 
κλινική πράξη ?  



Ολικό αίµα vs παράγωγα  

Τελικό καταληκτικό σηµείο 24hr κατανάλωση  

Annals of surgery, 2013 



Ολικό αίµα vs παράγωγα  

J Trauma Nurs, 2014 

Αναδροµική µελέτη National Trauma Data Bank 2009 



Αναδροµική µελέτη 
354 USA military (Iraq-Afghanistan) 
Group WFWB  WFWB,RBC,FFP 
Group CT   RBC,FFP,SDP 
 

Ολικό αίµα vs παράγωγα  

J Trauma, 2009 



Ολικό αίµα vs παράγωγα  

Στρατιωτικό νοσοκοµείο Βαγδάτης 



Ολικό αίµα vs παράγωγα  

Αναδροµική µελέτη 15 ετών 
2 U FWB 



Ολικό αίµα vs παράγωγα  

Προοπτική τυχαιοποιηµένη µελέτη 



Τι χρειάζεται ο ασθενής µε µαζική 
αιµορραγία ? 



ü Never-frozen blood product composed of plasma separated from whole blood at any 
time from collection up to 5 days after the whole blood unit expires 

ü May only be transfused up to 5 days after the whole blood expiration date 
ü  2-6°C 

Liquid Plasma 



Liquid Plasma 



Ø  Το ολικό αίµα αποτέλεσε ιστορικά το κατεξοχήν προϊόν για την 
αντιµετώπιση της αιµορραγικής καταπληξίας 

 
Ø Η επί δεκαετίες απόσυρση του από την θεραπευτική φαρέτρα  
έγινε δίχως µελέτες που να αποδεικνύουν την υπεροχή της 
χρήσης συµπυκνωµένων παραγώγων στη µαζική αιµορραγία 

 
Ø Η ανάγκη ΑΒΟ ταυτότητας, η αδυναµία λευκαφαίρεσης δίχως 
απώλεια αιµοπεταλίων και ο επηρεασµός της αιµοπεταλιακής 
λειτουργίας στους 4-6°C δεν αποτελούν θέσφατα 

 
Ø  Λογιστικά η χρήση του είναι απλούστερη ειδικά σε 
περιβάλλοντα εκτός οργανωµένων µονάδων υγείας 

 

Σύνοψη 



Σύνοψη 

v Η χρήση του ολικού αίµατος αφορά ανελαστικά σε 
συγκεκριµένες επιστηµονικά ενδείξεις 

v Η συλλογή, φύλαξη και χρήση του πρέπει να υπόκειται σε 
ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο 

v Ανάγκη δηµιουργίας πρωτοκόλλων από επιστηµονικά και 
θεσµικά όργανα σε επίπεδο νοσοκοµειακό και εθνικό  που 
θα προβλέπουν και την αντιµετώπιση συνθηκών έκτακτης 
ανάγκης 

δεν είναι πανάκεια 



Τελικά 
το ολικό αίµα ήρθε ή µάλλον …. 

ξαναήρθε για να µείνει 


