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   Η συνδεόµενη µε την µετάγγιση νόσος 
µοσχεύµατος κατά ξενιστή 

   TA-GVHD  
  (Transfusion Associated Graft versus Host Disease) 
 
Ø  Σπάνια παρενέργεια 
Ø  Εµφανίζεται 4-30 ηµέρες µετά την µετάγγιση 
Ø  Διάγνωση που συχνά καθυστερεί 

Ø Στο FDA από το 2005-2014 έχουν αναφερθεί µόνο 
3 περιπτώσεις 

 



TA-GVHD  
•  Είναι το αποτέλεσµα της  εγκατάστασης , του 
πολλαπλασιασµού και της επίθεσης των Τ-
λεµφοκυττάρων που περιέχονται στο 
µεταγγιζόµενο παράγωγο στους  ιστούς του 
λήπτη. 

•  Προϋποθέσεις : 
Ø HLA διαφορές µεταξύ δότη-λήπτη 
Ø Ενεργά βιώσιµα λεµφοκύτταρα στο 

µεταγγιζόµενο παράγωγο 
Ø Ανικανότητα του λήπτη να αντιδρά  
  



ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
HLA 
αντιγόνα  
λήπτη 

Τα Τ-λεµφοκύτταρα του δότη 
αναγνωρίζουν  τον λήπτη ως 
ξένο και επιτίθενται  

Τα Τ- λεµφοκύτταρα 
του λήπτη 
αναγνωρίζουν τα Τ-
λεµφοκύτταρα του 
δότη ως ξένα  και 
αντεπιτίθενται   

Σε µελέτες που έχουν γίνει σε λήπτες 
παραγώγων αίµατος  έχει βρεθεί ότι το  
99·9% των λευκοκυττάρων του δότη έχουν 
εξαλειφθεί εντός 3 ηµ ,ενώ τα υπόλοιπα 
έχουν εξαλειφθεί εντός 7 ηµ. 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ TA-GVHD  
•  Τα Τ-λεµφοκύτταρα 
του δότη επιτίθενται 
χωρίς να υπάρχει 
απάντηση από τον 
λήπτη 

Δεν υπάρχει απάντηση όταν τα 
λεµφοκύτταρα του λήπτη δεν 
είναι λειτουργικά ή όταν δεν 
αναγνωρίζουν  τα λεµφοκύτταρα 
του δότη ως ξένα 
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ΔΟΤΗΣ ΔΟΤΗΣ ΛΗΠΤΗΣ ΛΗΠΤΗΣ 

HLA- 
οµόζυγος 
δότης 

HLA- 
ετερόζυγος 
λήπτης 

Ο δότης αναγνωρίζει τον λήπτη 
ως «ξένο» λόγω του Α9Β11 
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ΔΟΤΗΣ ΔΟΤΗΣ ΛΗΠΤΗΣ ΛΗΠΤΗΣ 

Τα Τ-λεµφοκύτταρα του δότη 
επιτίθενται στους ιστούς του 
λήπτη χωρίς να υπάρχει 
απάντηση  από αυτόν 

Ο λήπτης δεν θεωρεί τον δότη 
ως «ξένο» λόγω του κοινού 
Α2Β7 

Δεν 
ενδιαφέροµαι 

Δεν 
ενδιαφέροµαι 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Ø  Πυρετός  
   >38° C σε 4-10 ηµέρες 
Ø  Εξάνθηµα 
    ερυθηµατώδες, κηλιδοβλατιδώδες  
Ø Συµπτώµατα από το ΓΕΣ 

(διάρροια) 
Ø Ηπατική βλάβη-ηπατοµεγαλία 
  



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

•  Κύρια διαφορά µε το GVHD µετά 
µεταµόσχευση είναι η  υποπλασία του 
µυελού. 

•  Εκδηλώνεται µε λευκοπενία ή 
πανκυτταροπενία  και σταδιακά 
επιδεινώνεται. 

 



TA-GVHD  

•  Βιοψία δέρµατος και ήπατος  µε 
χαρακτηριστική εικόνα 

 



TA-GVHD  
•  Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται µε την 
απόδειξη της ύπαρξης κυττάρων του δότη στην 
κυκλοφορία του λήπτη ή σε κυτταρικές 
διηθήσεις. 

•  Η απόδειξη συνήθως γίνεται µε HLA 
τυποποίηση. 

•  Η παρουσία λεµφοκυττάρων του δότη χωρίς να 
συνοδεύεται από αντίστοιχη  κλινική εικόνα  δεν 
αποδεικνύει την ύπαρξη TA-GVHD. 



TA-GVHD  
Ø Οι προσπάθειες θεραπείας  είναι συνήθως 
χωρίς αποτέλεσµα 

Ø Κύρια αιτία θανάτου οι σοβαρές λοιµώξεις 
Ø Η θνητότητα είναι > 90% 

•  Η πρόληψη έχει  τον σηµαντικότερο ρόλο αφού 
η θεραπεία είναι χωρίς αποτέλεσµα 

 



TA-GVHD  
Παράγωγα που εµπλέκονται : 
•  ολικό αίµα 
•  ερυθρά  
•  αιµοπετάλια 
•  κοκκιοκύτταρα 
 
Παράγωγα που δεν εµπλέκονται: 
FFP-Κρυοϊζηµα –κατεψυγµένα ερυθρά 



TA-GVHD  

•  Κύριος παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη 
TA-GVHD είναι ο αριθµός των βιώσιµων  
λεµφοκυττάρων που  περιέχονται στο 
µεταγγιζόµενο  παράγωγο 

•  Ο ακριβής αριθµός δεν είναι γνωστός 
•  Έχει προκληθεί TA-GVHD ακόµη και µετά 

µετάγγιση 8x104  λεµφοκυττάρων 
•  Δεν υπάρχουν βιώσιµα Τ-λεµφοκύτταρα σε 

µονάδες ερυθρών µετά από συντήρηση 3 
εβδοµάδων 

 



ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ 

•  Δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µέτρο 
πρόληψης του TA-GVHD. 

•  Τα υπολειπόµενα κύτταρα στο παράγωγο 
είναι  ικανά για πολλαπλασιασµό. 

•  Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις TA-GVHD 
µετά µετάγγιση λευκαφαιρεµένων 
παραγώγων. 



•  Σύµφωνα µε τους ερευνητές του SHOT  η λευκαφαίρεση 
των παραγώγων αίµατος συνέβαλε στην σηµαντικότατη 
µείωση των περιπτώσεων TA-GVHD. 

Λευκαφαίρεση 



ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ 
•  Αποτελεί την συνήθη 
πρακτική για την πρόληψη 
του TA-GVHD. 

•  Η ακτινοβόληση των 
παραγώγων αίµατος µε 
ιονίζουσα ακτινοβολία 
καταστρέφει το πυρηνικό 
DNA των T- λεµφοκυττάρων 
είτε άµεσα είτε µε τη 
παραγωγή ιόντων και 
ελευθέρων ριζών. 

 



ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ 

   Τύποι ιονίζουσας 
ακτινοβολίας : 

q    γ-ακτινοβολία 
       137 Cs 
       60 Co 
q    Ακτίνες Χ  



ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ 

•  Η δόση της ακτινοβολίας θα πρέπει να 
επιλεγεί ώστε να µην έχει σηµαντική επίπτωση 
στη λειτουργία των ερυθρών, αιµοπεταλίων 
και ουδετεροφίλων, αλλά να αναστέλλει τον 
πολλαπλασιασµό των λεµφοκυττάρων. 

•  Σύµφωνα µε τις περισσότερες µελέτες δόση 
15 -50 Gy είναι απαραίτητη για να καταστήσει 
τα λεµφοκύτταρα ανενεργά.  

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ 
ΑΓΓΛΙΑ ΗΠΑ ΙΑΠΩΝΙΑ 

ΔΟΣΗ 
Min 25Gy 
ΟΧΙ >50Gy 

Κέντρο 25Gy 
Min 15Gy 
 

15-50 Gy 

ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
Όλα τα κυτταρικά 
παράγωγα 

Όλα τα κυτταρικά  
παράγωγα 

Όλα τα κυτταρικά 
παράγωγα 
(+ φρέσκο πλάσµα) 

ΗΛΙΚΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

Ερυθρά <14 ηµ από τη 
συλλογή 
ΑΜΠ οποιαδήποτε 

Ερυθρά οποιαδήποτε 
 

Ερυθρά<3 ηµ 
Οποιαδήποτε σε 
ανοσοκατεσταλµένους 

ΛΗΞΗ 
Ερυθρά έως14 ηµ από 
ακτινοβόληση 

Ερυθρά έως 28 ηµ 
από ακτινοβόληση ή 
µέχρι τη λήξη 

Ακτινοβοληµένα 
ερυθρά έως 3 εβδ από 
συλλογή 



British Committee for Standards in Haematology 
Blood Transfusion Task Force (2010) 

•  Τα ερυθρά θα πρέπει να ακτινοβολούνται µέχρι 
την 14 ηµ µετά την συλλογή και να αποθηκεύονται 
για 14 ηµ µετά την ακτινοβόληση. Εάν ο ασθενής 
έχει αυξηµένο  κίνδυνο υπερκαλιαιµίας θα πρέπει 
να χορηγούνται  εντός 24 h. 

•  Τα ΑΜΠ ακτινοβολούνται σε οποιονδήποτε χρόνο 
και φυλάσσονται για συνολικά 5 ηµ από την 
παραγωγή τους. 

•  Τα κοκκιοκύτταρα  ακτινοβολούνται και 
χορηγούνται αµέσως µετά την παραγωγή τους. 



ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ 
•  Η ακτινοβόληση έχει επίδραση  στην ανάκτηση 
των ερυθροκυττάρων µετά την µετάγγιση , αλλά 
αυτή βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα (>75%). 

•  Επηρεάζει την µεµβράνη των ερυθροκυττάρων 
µε αποτέλεσµα απώλεια Καλίου  και αυξηµένα 
επίπεδα εξωκυττάριου Καλίου. 

•  Στα συντηρηµένα  ακτινοβοληµένα ερυθρά τα 
επίπεδα ελεύθερης Hb είναι αυξηµένα , αλλά σε 
αποδεκτά επίπεδα . 



ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

•  Δεν υπάρχει απόλυτη συµφωνία στις 
πρακτικές που εφαρµόζονται στα  
διάφορα κέντρα όσον αφορά στις οµάδες 
ασθενών οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν 
ακτινοβοληµένα παράγωγα. 

•  Οι οδηγίες δεν βασίζονται σε καλά 
τεκµηριωµένες µελέτες.  



British Committee for Standards in Haematology Blood 
Transfusion Task Force (2010) Guidelines on the 

use of irradiated blood components (1) 

•  Ασθενείς που θα λάβουν µετάγγιση από συγγενείς 1ου ή 
2ου  βαθµού 

•  Ασθενείς που θα λάβουν µεταγγίσεις κοκιοκυττάρων 
•  Ασθενείς που θα λάβουν HLA συµβατά παράγωγα 
•  Όλες οι ενδοµήτριες µεταγγίσεις και οι νεογνικές 
αφαιµαξοµεταγγίσεις 

•  Ασθενείς σε θεραπεία µε ανάλογα των πουρινών
(fludarabine, cladrabine,deoxycoformicin) 

•  Ασθενείς µε λέµφωµα Hodgkin εφ΄ όρου ζωής 
•  Ασθενείς µε γνωστή ή πιθανή  Τ- ανοσοανεπάρκεια  



British Committee for Standards in Haematology Blood 
Transfusion Task Force (2010) Guidelines on the 

use of irradiated blood components (2) 
•  Ασθενείς προς άλλο-ΜΑΚ από την έναρξη της 
προετοιµασίας µέχρι όσο λαµβάνουν προφύλαξη για 
GVHD  

•  Δότες σε  ασθενείς για  άλλο-ΜΑΚ  κατά την συλλογή του 
µοσχεύµατος  και για 7 ηµέρες πριν 

•  Ασθενείς προς αυτόλογη ΜΑΚ κατά την συλλογή του 
µοσχεύµατος, για  7 ηµέρες πριν, από την αρχή της 
προετοιµασίας έως και 3 µήνες µετά την ΜΑΚ 

•  Ασθενείς µε πλαστική αναιµία σε θεραπεία µε αντι-
θυµοκυτταρική σφαιρίνη και /ή alemtuzumab (anti-CD52) 

•  Ασθενείς που λαµβάνουν  alemtuzumab λόγω  
µεταµόσχευσης συµπαγούς οργάνου  



    Πρακτικές 
ακτινοβόλησης  

    σε Αµερικανικά  
κέντρα  

     
    Arch Pathol 

Lab Med- 
October 2016 



ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ 
      
•  Πιθανότητα  HLA συµβατότητας  σε τυχαίες µεταγγίσεις 
    στην Ιαπωνία 1:1000 
    στις ΗΠΑ 1: 20.000-40.000 
 
•  Από το 2000 έχει εφαρµοσθεί στην Ιαπωνία καθολική 
ακτινοβόληση και έκτοτε δεν έχουν αναφερθεί 
περιπτώσεις TA-GVHD 

 
 
 



ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ 
     Η ανάγκη για ακτινοβόληση των παραγώγων: 
q Αυξάνει το κόστος 
q Μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση της µετάγγισης εάν 
η ακτινοβόληση πραγµατοποιείται  σε άλλο χώρο 

q Προκαλεί αλλοιώσεις στα µεταγγιζόµενα  ερυθρά που 
ακτινοβολούνται 

q Εκφράζονται ανησυχίες για την χρήση ραδιενεργών 
ισοτόπων σε περιβάλλον όπου δρουν τροµοκρατικές 
οµάδες  

Ø Αναζητούνται άλλες µέθοδοι πρόληψης του TA-GVHD 



•  Σε πρόσφατη ανασκόπηση των δηµοσιευµένων 
περιπτώσεων TA-GVHD µόνο το 48.9%  
αφορούσε ασθενείς όπου υπήρχαν κλινικές 
ενδείξεις για πιθανότητα ανάπτυξης TA-GVHD 

 
•  Δεν υπήρχαν περιπτώσεις ανάπτυξης TA-

GVHD µετά µετάγγιση παραγώγων ηλικίας 
µεγαλύτερης των 14 ηµερών   

BLOOD, JULY 2015  





ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ 

•  Οι µέθοδοι αδρανοποίησης ή µείωσης 
παθογόνων  αναπτύχθηκαν µε σκοπό την 
µείωση του κινδύνου µικροβιακής 
επιµόλυνσης  των παραγώγων αίµατος 

 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ 

1.  Μέθοδοι που αδρανοποιούν τα λιπίδια (solvent/
detergent treatment)  

2.  Μέθοδοι που καταστρέφουν νουκλεϊνικά οξέα 
(DNA, RNA) και  εµποδίζουν τον 
πολλαπλασιασµό µικροοργανισµών. 
Αδρανοποιούν ιούς, βακτήρια και παράσιτα. 

     Επιπλέον µπορούν να επιδράσουν στα 
νουκλεϊνικά οξέα των λεµφοκυττάρων που 
περιέχονται στα παράγωγα αίµατος και να τα 
καταστήσουν ανίκανα να δράσουν. 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 





AMOTOSALEN(S59) +UV  

•  Το αµοτοσαλένιο είναι ένα συνθετικό ψωραλένιο. Όταν 
εκτεθεί σε φως συνδέεται µε το  DNA ή RNA, σχηµατίζει 
δεσµούς και αναστέλλει την ικανότητα πολλαπλασιασµού 
των παθογόνων µε συνέπεια τον θάνατο τους. 

•  Έχει δράση σε ιούς µε ή χωρίς  περίβληµα, πρωτόζωα, 
Gram (+) και Gram (-) βακτήρια και λευκοκύτταρα  που 
περιέχονται στα προϊόντα αίµατος. 

•  Το αµοτοσαλένιο χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε UV-A 
(INTERCEPT system) για την αδρανοποίηση παθογόνων 
σε αιµοπετάλια και πλάσµα.  

•  Αποµακρύνεται από το παράγωγο πριν από την 
µετάγγιση. 



INTERCEPT BLOOD SYSTEM(CERUS) 



ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ +UV 
•  Η ριβοφλαβίνη είναι µια υδατοδιαλυτή βιταµίνη. 
•  Ένα τµήµα του µορίου της ριβοφλαβίνης 

(βιταµίνη Β2) συνδέεται µε τα νουκλεινικά οξέα 
και η ενεργοποίηση µε UV µπορεί να οξειδώσει 
το νουκλεοτίδιο της γουανίνης. 

•  Η µέθοδος χρησιµοποιείται στο σύστηµα 
Mirasol PRT για την αδρανοποίηση 
παθογόνων σε αιµοπετάλια και πλάσµα. 



 MIRASOL PRT SYSTEM (TERUMO BCT) 



 THERAFLEX UVC (MACOPHARMA) 

§  Η ακτινοβολία UVC 
µπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στο  DNA  χωρίς 
την προσθήκη άλλης 
ουσίας. 

•  Η µέθοδος 
χρησιµοποιείται από το 
σύστηµα Theraflex UVC  
για την αδρανοποίηση 
των αιµοπεταλίων. 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

•  Οι µέθοδοι αδρανοποίησης παρεµβαίνουν στον 
πολλαπλασιασµό των λεµφοκυττάρων 

•  Έχουν γίνει διάφορες µελέτες in vitro (Limiting Dilution 
Assays-Καλλιέργειες) και έχουν αποδείξει την ικανότητα 
τους να αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό των 
λεµφοκυττάρων  

•  Επιπλέον έχουν γίνει µελέτες σε GVHD µοντέλα ποντικών, 
τα οποία µιµούνται το ανθρώπινοTA-GVHD ,και έχουν 
αποδείξει ότι η εφαρµογή της αδρανοποίησης εµπόδισε την 
εµφάνιση GVHD στα µοντέλα. 



Inactivation of human white blood cells in platelet products 
after pathogen reduction technology treatment in comparison to 

gamma irradiation 
Βιωσιµότητα Τ-λεµφοκυττάρων Πολλαπλασιασµός Τ-λεµφοκυττάρων 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΤΕΣΤ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ 

(25Gy) 
Βιωσιµότητα Τ-
λεµφοκυττάρων 

Limiting Dilution  Assay 
Μείωση βιώσιµων Τ-
κυττάρων >6 log 

Limiting Dilution  Assay 
Μείωση βιώσιµων Τ- 
κυττάρων  5-6 log 

Δοκιµασίες 
πολλαπλασιασµού 

Αποτροπή  
πολλαπλασιασµού 

Αποτροπή  
πολλαπλασιασµού 

Παραγωγή 
κυτοκινών 

Εξάλειψη OXI εξάλειψη 

Αλλαγές DNA Βλάβη σε 1 ανά 245-1850  
ζεύγη βάσεων 

Βλάβη σε 1 ανά 37000 
ζεύγη βάσεων 

TA-GVHD 
(In vivo σε ζώα ) 

Πρόληψη 
 

Πρόληψη 

Αλλοανοσοποίηση 
(In vivo σε ζώα)  

Πρόληψη OΧΙ  πρόληψη 



A prospective, active haemovigilance study with combined 
cohort analysis of 19 175 transfusions of platelet 

components prepared with amotosalen–UVA photochemical 
treatment    Vox Sanguinis (2015)  

•  Σε διάρκεια 7 ετών, 4067 ασθενείς έλαβαν 19175 
µεταγγίσεις αδρανοποιηµένων ΑΜΠ 

•  Το 97% των κέντρων που συµµετείχαν δεν 
ακτινοβολούσαν  τα ΑΜΠ που µετάγγιζαν σε 
ασθενείς σε κίνδυνο ανάπτυξης TA-GVHD  

•  Δεν παρατηρήθηκε  καµία περίπτωση 
ανάπτυξης TA-GVHD     



The Mirasol Clinical Evaluation Study Group. A randomized 
controlled clinical trial evaluating the performance 

and safety of platelets treated with MIRASOL pathogen reduction technology 
Transfusion (2010) 

     MIRACLE study 
•  Τυχαιοποιηµένη µελέτη  
ασθενών µε θροµβοπενία  

•  56 ασθενείς έλαβαν 
αδρανοποιηµένα ΑΜΠ  

•  54 ασθενείς  οµάδα ελέγχου  

•  Δεν παρατηρήθηκαν 
περιπτώσεις TA-GVHD  



 
 PATHOGEN INACTIVATION OF PLATELETS  
REPORT OF THE SABTO WORKING GROUP  

April  2014 
Sabto –Advisory Committee on the Safety of Blood ,Tissues and Organs  UK 
 

•  Οι τεχνολογίες αδρανοποίησης παθογόνων που 
χρησιµοποιούν UV και  αµοτοσαλένιο ή 
ριβοφλαβίνη µπορούν να αντικαταστήσουν την 
ακτινοβόληση των ΑΜΠ για την πρόληψη του 
TA-GVHD 

•  Η χρήση των συστηµάτων αδρανοποίησης θα 
αυξήσει σηµαντικά κόστος 

  



 
AABB 

Association Bulletin -March 17, 2016  

•  Αντικατάσταση του όρου ακτινοβόληση  
•  Τα κέντρα θα πρέπει να χρησιµοποιούν 

µεθόδους που είναι γνωστό ότι 
αποτρέπουν  την ανάπτυξη του TA-GVHD 
και περιλαµβάνουν την ακτινοβόληση ή την 
χρήση µεθόδων αδρανοποίησης που έχουν 
την έγκριση του FDA ή ανάλογης αρχής  

Ø 12os  2014 έγκριση από το FDA για το   
    INTERCEPT system 

  



ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ 
σε κλινικές δοκιµές 

•  Φωτοχηµική αδρανοποίηση ολικού 
αίµατος µε ριβοφλαβίνη+UV (Mirasol 
System) 

•  Χηµική αδρανοποίηση ερυθρών µε S-303 
και γλουταθειόνη(Intercept System) 

•  Χηµική αδρανοποίηση ολικού αίµατος µε 
S-303 και γλουταθειόνη  

   (για  αναπτυσσόµενες χώρες)  



•  In vitro µελέτες σε ολικό αίµα µετά από 
αδρανοποίηση µε  ριβοφλαβίνη+UV απέδειξαν 
την αποτροπή του πολλαπλασιασµού των 
λεµφοκυττάρων.  

•  Επιπλέον η αδρανοποίηση του ολικού αίµατος  
µε ριβοφλαβίνη+UV εµπόδισε την εµφάνιση TA-
GVHD σε µοντέλο ποντικού. 



ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

•  Η µεγάλη ασφάλεια των παραγώγων αίµατος  
•  Η απουσία µιας  µεθόδου που να εφαρµόζεται σε ολικό αίµα 
ή σε όλα τα παράγωγα 

•  Η επιτυχηµένη αντιµετώπιση των αναδυόµενων   
παθογόνων µε την ανάπτυξη νέων τεχνικών ελέγχου 

•  Η ανικανότητα των τεχνικών αδρανοποίησης που υπάρχουν 
να αδρανοποιήσουν όλα τα παθογόνα 

•  Η ανησυχία για τους πιθανούς απώτερους κινδύνους από 
τις υπολειπόµενες χηµικές ουσίες στα παράγωγα µετά τη 
διαδικασία αδρανοποίησης 

 
 





Ø  Η εφαρµογή µεθόδων αδρανοποίησης σε 
ΑΜΠ θα µπορούσε να αντικαταστήσει την 
ακτινοβόληση 

Ø  Από τις µέχρι τώρα µελέτες αυτό θα 
µπορούσε να επεκταθεί και για τα ερυθρά, 
εφόσον οι µέθοδοι αδρανοποίησης 
αποδειχτούν ασφαλείς ώστε να   
εφαρµοσθούν στην καθηµερινή κλινική 
πρακτική 




