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ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ……
▪ 1628 English physician William Harvey discovers the circulation of blood.

▪ 1665 The first recorded successful blood transfusion occurs in England: Physician Richard Lower

keeps dogs alive by transfusion of blood from other dogs.

▪ 1667 Jean-Baptiste Denis in France and Richard Lower in England separately report successful

transfusions from lambs to humans.

▪ 1795 In Philadelphia, American physician Philip Syng Physick, performs the first human blood

transfusion, although he does not publish this information.

▪ 1818 JamesBlundell, a Br itish obstetr ician, per forms the first successful transfusion of human
blood to a patient for the treatment of postpar tum hemorrhage.





▪ Ολικό αίμα

▪ Συμπυκνωμένα ερυθρά

▪ Αιμοπετάλια

▪ Πλάσμα

▪ Κρυοκαθίζιμα

▪ Αλβουμίνη

▪ Παράγοντες πήξης

▪ ΑνοσοσφαιρίνεςΦυγοκέντρηση Κλασματοποίηση
πλάσματος







ΣΤΟΧΟΙ:

1. Ορισμός μαζικής μετάγγισης

2. Ενδείξεις για μαζική μετάγγιση

3. Κλινικές πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες για μαζική

μετάγγιση

4. Επιπλοκές μαζικής μετάγγισης

5. Εναλλακτικές – άλλες προοπτικές για μαζική μετάγγιση



Massive transfusion (MT) is defined when either :

1. total blood volume is replaced within 24 hours,

2. 50% of total blood volume is replaced within 3 hours, or

3. rapid bleeding rate is documented or observed.

▪ Rapid bleeding rate in adults can be defined as more than 4 units of red blood cells (RBCs)

transfused within 4 hours with active major bleeding or more than 150 mL/minute of blood

loss.



Definitionsof MBT suggested for use in children are:

1. Transfusion of >50% TBV in 3 h,

2. Transfusion >100% TBV in 24 h or

3. Transfusion support to replace on going blood loss of >10% TBV/min.

4. Diab YA, Wong EC, Luban NL. Massive transfusion in children and neonates. Br J Haematol 2013;161:15 26.



Το πρωτόκολλο μαζικής μετάγγισης σχεδιάστηκε για την παροχή στην

χειρουργική ομάδα εύκοληςκαι γρήγορης πρόσβασης σε μια μεγάλη
ποσότητα παραγώγων αίματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της

αναζωογόνησης στο τραύμα ή σε κάποια άλλη περίπτωση σοβαρής

αιμορραγίας.



ΑΙΤΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ
1. Τραύμα
2. Αιμορραγία πεπτικού
3. Περιεγχειριτική αιμορραγία
4. Ρήξη αορτικού ανευρύσματος
5. Αιμορραγία από τα γυναικολογικά όργανα

6. Mannucci PM, Levi M. Prevention and treatment of major blood loss. N Engl J Med 2007; 356: 2301-11.

7. Hunt BJ. Bleeding and coagulopathies in critical care. N Engl J Med 2014; 370: 847-59.

8. Halmin M, Chiesa F, Vasan SK, et al. Epidemiology of massive transfusion: a binational study from Sweden and Denmark. Crit Care Med 2016; 44: 468-77.

9. Ruseckaite R, McQuilten ZK, Oldroyd JC, et al. Descriptive characteristics and in-hospital mortality of critically bleeding patients requiring massive transfusion: results from the
Australian and New Zealand Massive Transfusion Registry. Vox Sang 2017; 112: 240-8.



▪ Το τραύμα παραμένει μια από τις κύριες αιτίες πρόωρης θνησιμότητας και αναπηρίας σε ολόκληρο τον
κόσμο, γεγονός που αντιπροσωπεύει σημαντικό βάρος για την κοινωνία μας.

▪ Παρά τις πολυάριθμες εξελίξεις στον τομέα της φροντίδας τραυμάτων, η εξαγγείωση εξακολουθεί να
αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις θανάτων που
συνδέονται με τραύματα κατά τις πρώτες 48 ώρες της εισαγωγής στο νοσοκομείο.





Reiss RF. Hemostatic defects in massive transfusion: rapid diagnosis and management. Am J Crit Care 2000; 9: 158–65; quiz 66–7





▪ Πρώιμη αναγνώριση του αιμορραγικού σοκ και άμεση δράση για να σταματήσει η αιμορραγία είναι το κλειδί της
ζωής, δεδομένου ότι ο μέσος χρόνος από την έναρξη μέχρι το θάνατο είναι 2 ώρες.

▪ Ο γρήγορος έλεγχος της πηγής αιμορραγίας και η αποκατάσταση του ενδοαγγειακού όγκου και της ικανότητας

μεταφοράς οξυγόνου του ασθενούς χρησιμεύουν τόσο για τον περιορισμό του βάθους και τη διάρκεια της

καταπληξίας όσο και για την “εξόφληση” του χρέους οξυγόνου, με την ελπίδα ότι το χρέος θα επιστραφεί πριν η

καταπληξία γίνει μη αναστρέψιμη.

▪ Προνοσοκομειακό επίπεδο





Από τη δεκαετία του 1970, η αναζωογόνηση στο τραύμα στη Βόρεια

Αμερική διεξήχθη σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τα πρότυπα του ATLS της

Αμερικανικής Ακαδημίας Χειρουργών , χορηγώντας κρυσταλλοειδή υγρά για να

υποστηρίξουν τον ενδοαγγειακό όγκο και ΜΣΕ (RBCs) για να διατηρήσουν μια

καλή μεταφορά οξυγόνου, ενώ τα αιμοπετάλια χορηγούνταν μόνο όταν υπήρχαν

εργαστηριακά ευρήματα.

▪ American College of Surgeons Committee on Trauma, Advanced Trauma Life Support Student Course Manual. 9th ed.. Chicago, IL: American College of Surgeons; 2012.





▪Το Damage control resuscitation (DCR) αντιπροσωπεύει τη φυσική εξέλιξη

της αρχικής ιδέας του Damage Control Surgery.

▪Περιλαμβάνει:

1. Πρόωρη μετάγγιση αίματος

2. ‘Άμεση αναστολή και / ή προσωρινή διακοπή της αιμορραγίας.

3. Αποκατάσταση του όγκου του αίματος και φυσιολογική / αιματολογική

σταθερότητα



▪ Το Damage control resuscitation ως δομημένη παρέμβαση ξεκινά αμέσως μετά από ταχεία

αρχική αξιολόγηση στο ΤΕΠ και προχωρά μέσω του χειρουργείου προς τη ΜΕΘ

▪ Στις σοβαρές τραυματικές καταστάσεις, η αναζωογόνηση μέσω του DCR αποτελείται από δύο

μέρη και ξεκινάει μέσα σε λίγα λεπτά από την άφιξη στο ΤΕΠ.

1. Πρώτον, η ανάνηψη περιορίζεται στην διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε περίπου 90

mm Hg, αποτρέποντας την ανανέωση της αιμορραγίας από πρόσφατα θρομβωμένα αγγεία.

2. Δεύτερον, η αποκατάσταση του ενδοαγγειακού όγκου επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση

αποψυγμένου πλάσματος ως πρωτεύον υγρό αναζωογόνησης σε αναλογία τουλάχιστον 1: 1

ή 1: 2 με ΜΣΕ.



▪ Χρησιμοποιώντας το DCR , η έλλειψη διεγχειρητικής αιμορραγίας από τις διαταραχές πήξεως

ήταν αξιοσημείωτη, επιτρέποντας στους χειρουργούς να επικεντρωθούν στη χειρουργική

αιμορραγία.

▪ Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με αυτό τον τρόπο φθάνουν σχεδόν πάντοτε στη

ΜΕΘ με σχεδόν φυσιολογική θερμοκρασία, ευβολεμικοί και μη οξεωτικοί, με φυσιολογικό

INR και ελάχιστο οίδημα.

▪ Στην πλειοψηφία των ασθενών οι ανωμαλίες της θανατηφόρου τριάδας απουσιάζουν.

▪ Αυτοί οι ασθενείς φαίνονται να αερίζονται εύκολα και να αποσωληνώνονται ταχύτερα από

τους ασθενείς με παρόμοια απώλεια αίματος που υποβάλλονται σε αντιμετώπιση με τους

τυπικούς όγκους κρυσταλλοειδούς ανάνηψης και συστατικών αίματος.

















Η τρέχουσα χρήση του ολικού αίματος (WB) στην αντιμετώπιση

στρατιωτικών επιχειρήσεων βασίζεται κυρίως στην ανάγκη για μια

αναζωογονητική λύση που να αντιμετωπίζει τόσο το σοκ όσο και τις διαταραχές

πήξεως του αίματος για ασθενείς με αιμορραγικό σοκ όπου απειλείται η ζωή

τους.

Το ολικό αίμα αντιπροσωπεύει συχνά τη μόνη διαθέσιμη πηγή αιμοπεταλίων

και μπορεί να είναι η μόνη πηγή ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBCs) και πλάσματος

σε πολλά στρατιωτικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.



▪ Ο τύπος Ο WB έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από τις στρατιωτικές δυνάμεις ως "παγκόσμιο

αίμα" για μεταγγίσεις έκτακτης ανάγκης από τον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο.

▪ Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, σχεδόν όλο το αίμα που χρησιμοποιήθηκε

στην αμερικανική στρατιωτική ιατρική υπηρεσία ήταν ομάδα Ο WB ανεξάρτητα από την

ομάδα αίματος του παραλήπτη.

▪ Στον πόλεμος της Κορέας , το μόνο WB που μεταφέρθηκε στη ζώνη πολέμου ήταν η ομάδα Ο,

και όλες οι μονάδες χαρακτηρίστηκαν ως μονάδες ομάδας Ο με χαμηλή ή υψηλή

περιεκτικότητα σε τίτλο. Η συνολική ποσότητα αίματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν σχεδόν

400.000 μονάδες.

▪ Στον πόλεμο του Βιετνάμ, η απαίτηση για WB ανέβηκε σταθερά από λιγότερο από 100 U ανά

μήνα το 1965 σε μια κορυφή 38.000 U ανά μήνα το Φεβρουάριο του 1969.



▪ Η αμυντική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου συμβουλεύει ότι, όπου χρησιμοποιούνται πίνακες δωρητών ,

αυτοί συνήθως θα αποτελούνται μόνο από εθελοντές ομάδας Ο. Ωστόσο, εάν η επιχειρησιακή περιοχή ή

άσκηση περιέχει ιατρό, τότε μπορούν να συμπεριληφθούν και οι εθελοντές δωρητές της ομάδας Α ή Β.

▪ Η στρατιωτική πολιτική της Αυστραλίας είναι ότι όλες οι μονάδες δωρητών πρέπει να είναι ABO, ακόμη και σε

περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

▪ Η νορβηγική πολιτική στρατιωτικής ιατρικής συνιστά για την επείγουσα χρήση φρέσκου WB σε νοσοκομεία

πεδίου.

▪ Η γαλλική στρατιωτική πολιτική δέχεται τη χρήση ειδικών WB για συγκεκριμένη ομάδα ασθενών στα πλαίσια

της τραυματικής αναζωογόνησης σε περιβάλλον με περιορισμένους πόρους, ιδιαίτερα για ασθενείς με

διαταραχές πήξεως και σε αιμορραγική καταπληξία όπου χρειάζονται μαζική μετάγγιση και ειδικά όταν τα

αιμοπετάλια είναι αναγκαία αλλά δεν είναι διαθέσιμα. Επιτρέπει τη χρήση «άτιτλης» WB της ομάδας Ο υπό

εξαιρετικές περιστάσεις όταν η άμεση μετάγγιση είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και οι

πανομοιότυποι δότες της ABO δεν είναι διαθέσιμοι.



▪ Σε αστικό περιβάλλον , τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μετάγγιση της ομάδας Ο WB σε

λήπτες μη ομάδας Ο εξαφανίστηκαν με την εισαγωγή της συνδυαστικής θεραπείας (μονάδες

RBC, πλάσμα και αιμοπετάλια)





▪Τα 12 δοκιμαστικά κέντρα PROPPR επιλέχθηκαν σε μια τυπική διαδικασία

επιλογής βασισμένη στον όγκο των ασθενών, τη γεωγραφική θέση, την

ικανότητα διεξαγωγής έρευνας που βασίζεται σε πρωτόκολλα και την

ικανότητα να παραδίδουν έγκαιρα τα παράγωγα του αίματος.

▪Κέντρα τραύματος επιπέδου 1

▪Χρηματοδότηση από : US National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI),

the US Army, the Canadian Institutes of Health Research και Defence

Research and Development Canada



▪ Έντεκα από τα 12 κέντρα ανέπτυξαν μεθόδους για να παραδώσουν επιτυχώς 6 μονάδες

αποψυγμένου πλάσματος UD στον ασθενή σε λιγότερο από 10 λεπτά.

▪ Τρία κέντρα χρησιμοποίησαν το πλάσμα της ομάδας αίματος Α ως αποψυγμένο πλάσμα UD.

Συνολικά 141 μονάδες μεταγγίσθηκαν σε ασθενείς με ΑΒ και Β σε αυτά τα 3 κέντρα χωρίς

ένδειξη αιμόλυσης ή άλλων αντιδράσεων.

▪ Δεν εμφανίστηκαν αντιδράσεις μετάγγισης.

▪ Συνολικά περίπου 4700 μονάδες πλάσματος δόθηκαν στους 680 ασθενείς που συμμετείχαν

στη δοκιμή



▪ John B. Holcomb et al
Transfusion of Plasma, Platelets, and Red Blood Cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 Ratio and Mortality

in Patients With Severe Trauma: The PROPPR Randomized Clinical Trial

JAMA. 2015 February 3; 313(5): 471–482. doi:10.1001/jama.2015.12

▪ Μεταξύ των ασθενών με σοβαρό τραύμα και μείζονα αιμορραγία, η έγκαιρη χορήγηση

πλάσματος, αιμοπεταλίων και ερυθρών αιμοσφαιρίων σε αναλογία 1: 1: 1 σε σύγκριση με

αναλογία 1: 1: 2 δεν οδήγησε σε σημαντικές διαφορές στη θνησιμότητα σε 24 ώρες ή σε 30

ημέρες .

▪ British Committee for Standard in Hematology
▪ 2016 NICE guidelines for trauma





▪ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Το LP και TP συγκρίθηκαν, μέχρι 7 ημέρες αποθήκευσης, με αποτελέσματα που δεν

δείχνουν διαφορά στον ρυθμό μεταβολής με την πάροδο του χρόνου για οποιαδήποτε

μετρούμενη μεταβλητή.

Σε σύγκριση με την ημέρα 5, το LP στην ημέρα 7 δεν έδειξε διαφορά για τους μετρηθέντες

παράγοντες. Ωστόσο, κατά την ημέρα 11, ο παράγοντας (F) II, ο FV, ο FVII και η πρωτεΐνη S

ήταν χαμηλότεροι.



Από υλικοτεχνικής υποστήριξης, το LP είναι πιθανώς πολύ ανώτερο από το TP, επειδή:

1. δεν απαιτείται διαδικασία ψύξης,

2. είναι διαθέσιμο για άμεση μετάγγιση,

3. και έχει διάρκεια ζωής 26 ημερών αντί για 5 ημέρες.



▪ Το LP είναι άφθονο στα μικροσωματίδια (MPs), τα οποία παρέχουν πλούσια σε λιπίδια

επιφάνεια για την έναρξη και τη διάδοση της δημιουργίας θρομβίνης. Αυτή η δυναμική

αντανακλάται στην ικανότητα του LP να σχηματίζει γρήγορα θρομβίνη παρά τα μειωμένα

επίπεδα του παράγοντα πήξης.

▪ Ο Matijevic και οι συνάδελφοί του κατέδειξαν επίσης ότι οι τραυματίες ασθενείς με

διαταραχές πήξεως, έχουν μικρότερα επίπεδα τόσο (MPs) που προέρχονται από αιμοπετάλια

όσο και tissue factor-bearing MPs σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς διαταραχές πήξεως.

▪ Το LP έχει αποδειχθεί ότι είναι εξίσου αποτελεσματικό στην αποκατάσταση ή αντιστροφή της

ενδοθηλιοπάθειας κατά το τραύμα.



▪ Για ασθενείς με τραύμα από άγνωστη ομάδα αίματος , το πλάσμα ΑΒ «universal donor»

χρησιμοποιείται συνήθως επειδή δεν περιέχει το αντι-Α και αντι-Β το οποίο είναι ασυμβίβαστο με

non–group O RBCs. Ωστόσο, ο περιοριστικός παράγοντας για τη χρήση του πλάσματος ΑΒ είναι η

σχετική έλλειψη δότη ομάδας ΑΒ, καθώς ο επιπολεασμός αυτής της ομάδας αίματος στον πληθυσμό

των ΗΠΑ είναι μόνο περίπου 4%.

▪ Η κατανάλωση αυτού του πολύτιμου πόρου είναι μια άλλη ανησυχία.

▪ «Εξετάστε το ενδεχόμενο να διατηρήσετε μια ποσότητα αποψυγμένου πλάσματος ομάδας Α που είναι

διαθέσιμη για μετάγγιση σε αναδυόμενες καταστάσεις για ασθενείς με άγνωστη ομάδα ΑΒΟ

χρησιμοποιώντας είτε άτιτλο πλάσμα, είτε τίτλο πλάσματος που φαίνεται ότι έχει χαμηλό επίπεδο

αντι-Β».



▪ Level of Evidence: Level IV retrospective case series study.



▪ Η εφεύρεση των τεχνικών και εξοπλισμού κατάψυξης στα μέσα της δεκαετίας του 1930

επέτρεψε την εισαγωγή ξηρού προϊόντος λυοφιλοποιημένου πλάσματος κατά τη διάρκεια του

Β Παγκοσμίου Πολέμου.

▪ Η διαδικασία παραγωγής Freeze-Dried Plasma (FDP) έχει υποστεί πολλές αλλαγές και έχει

αυξήσει σημαντικά το προφίλ ασφαλείας.



▪ Το FDP έχει μακρά διάρκεια ζωής και μπορεί να ανασυσταθεί γρήγορα και να διαλυθεί σε

μικρό όγκο διαλύτη, αποδίδοντας έτσι ένα υπερ-ογκοτικό υγρό.

▪ Το FDP παρέχει την αντικατάσταση των καταναλωθέντων παραγόντων πήξης.

▪ Η in vitro ανάλυση δεν αποκάλυψε σημαντικές διαφορές στα προφίλ πήξης των FFP και FDP

που σημαίνει ότι η διαδικασία λυοφιλοποίησης δεν μείωσε τα επίπεδα δραστικότητας τους

παράγοντες πήξης1 .

1. Shuja F, Shults C, Duggan M, Tabbara M, Butt MU, Fischer TH, Schreiber MA, Tieu B, Holcomb JB, Sondeen JL, et al. Development and testing of freeze-dried plasma for the
treatment of trauma-associated coagulopathy. J Trauma 2008; 65(5): 975-85



▪ IDF-MC -FDP - LyoPlas.

▪ Το LyoPlas είναι ένα προϊόν λυοφιλοποιημένου πλάσματος που μπορεί να αποθηκευτεί σε

θερμοκρασία δωματίου για 15 μήνες.

▪ Η ανασύσταση του LyoPlas με 200mL αποστειρωμένου νερού έχει ως αποτέλεσμα ένα

πλάσμα 213mL το οποίο μπορεί εύκολα να εγχυθεί σε ένα θύμα ή μπορεί να διατηρηθεί σε

θερμοκρασία δωματίου για έως και 6 ώρες από την ανασύσταση.

▪ The LyoPlas is a quarantine single-donor FDP



Clinical Setting: Ενήλικες ασθενείς που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία που έχουν

ενδοκράνια αιμορραγία (τραυματική ή αυτόματη).

Σύσταση: Το AABB δεν μπορεί να συστήσει κατά ή υπέρ της μετάγγισης αιμοπεταλίων για
ασθενείς που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία που έχουν ενδοκράνια αιμορραγία

(τραυματική ή αυτόματη).

Quality of evidence: very low; strength of recommendation: uncertain



▪ Σε σοβαρή αιμορραγία, διατηρήστε τον αριθμό των αιμοπεταλίων άνω των 50x109 / l. Εξετάστε την

εμπειρική χρήση για την αρχική αντιμετώπιση της μεγάλης αιμορραγίας (1C).

▪ Σε ασθενείς με πολλαπλό τραύμα, τραυματικό εγκεφαλικό τραύμα ή αυτόματη ενδοεγκεφαλική

αιμορραγία, διατηρείται ο αριθμός των αιμοπεταλίων άνω των 100x109 / l (2C)

▪ Σε ασθενείς με αιμορραγία που δεν θεωρούνται σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή, εξετάστε τη

μετάγγιση αιμοπεταλίων εάν ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι μικρότερος από 30x109 / l (2C)



▪ Συστάσεις για άλλες εναλλακτικές λύσεις ή προσθήκες στη μετάγγιση αιμοπεταλίων:

1. Χορηγήστε το TXA νωρίς σε τραυματίες ασθενείς που αιμορραγούν / διατρέχουν κίνδυνο αιμορραγίας (1Α)

2. Χρησιμοποιήστε TXA σε χειρουργικούς ασθενείς που αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη από 500 ml

απώλεια αίματος, εκτός εάν υπάρχουν αντενδείξεις (1Α)

3. Εξετάστε το TXA ως εναλλακτική ή επιπλέον της θεραπευτικής μετάγγισης αιμοπεταλίων, σε ασθενείς με

χρόνια θρομβοκυτοπενία που προκαλείται από ανεπάρκεια μυελού των οστών (2Β)

4. Σε σοβαρή περιεγχειρητική αιμορραγία / αιμορραγία που σχετίζεται με σοβαρό τραύμα, χορηγείται

ινωδογόνο (συμπύκνωμα ή cryoprecipitate) εάν η συγκέντρωση ινωδογόνου στο πλάσμα είναι <1,5 g / l ή αν

παρατηρηθούν σημεία έλλειψης λειτουργικού ινωδογόνου σε δοκιμές κοντά στον ασθενή (1C).

5. Χρησιμοποιήστε αγωνιστές υποδοχέα θρομβοποιητίνης στο ITP σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες. Προς το

παρόν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προταθούν οι παράγοντες αυτοί σε άλλες κατηγορίες ασθενών

(1Α).



Since 1970s – thrombocytopenic patients



Η αποθήκευση PLTs στους 1 έως 6ο C χωρίς ανάδευση αυξάνει τις επιλογές

αναζωογόνησης πρώιμου τραύματος, ιδιαίτερα στη νοσοκομειακή φάση

Τα CS-PLTs μπορούν να μεταφερθούν στους ίδιους περιέκτες μεταφοράς αίματος όπως τα

RBCs, το αποψυγμένο πλάσμα και το ψυχρό αποθηκευμένο πλήρες αίμα, γεγονός που καθιστά

ευκολότερο τον στόχο της προνοσοκομειακής μετάγγισης PLT.

Επί του παρόντος, οι κύριοι περιορισμοί των CS-PLTs είναι η περίοδος αποθήκευσης 3

ημερών και ο σχηματισμός θρόμβων κατά την αποθήκευση σε ψυγεία.

Εάν αυτοί οι περιορισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, τα CS-PLTs θα γίνουν μια πολύ

πιο πρακτική επιλογή για τους αιμορραγικούς ασθενείς.



▪ Λόγω της αποθήκευσης υπό ψύξη, τα CS-PLTs πιθανόν να έχουν μειωμένο κίνδυνο κλινικά

σημαντικής ανάπτυξης βακτηριδίων. Όσον αφορά τον κίνδυνο μετάδοσης βακτηριακών

λοιμώξεων που μεταδίδονται με μετάγγιση, τα 5-ημερών CS-PLT θα πρέπει να είναι εξίσου

ασφαλή, αν όχι ασφαλέστερα, με τα RT-PLT 5 ημερών.

▪ Η αποθήκευση σε ψυγείο έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη μεταβολική ζήτηση και διατηρείται η

αιμοστατική λειτουργία.

▪ Τα CS-PLTs με διάρκεια ζωής 10 ή περισσότερες ημέρες θα επέτρεπαν τη διεύρυνση του

αποθέματος του προϊόντος αίματος και θα μπορούσε να γίνει το συστατικό της επιλογής όλων

των ασθενών με ενεργό αιμορραγία.



▪ Τα CS-PLTs χρησιμοποιούνταν για περισσότερο από μια δεκαετία. Τα αποτελέσματά ερευνών

μαζί με ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων, υποδεικνύουν την ανάγκη για

επανεγκατάσταση των CS-PLTs ως θεραπευτικού προϊόντος σε αιμορραγικές καταστάσεις.



Recommendation 24
Στην αρχική αντιμετώπιση των ασθενών με αναμενόμενη μαζική αιμορραγία, προτείνουμε μία από τις ακόλουθες

δύο στρατηγικές:

1. Πλάσμα (FFP or pathogen-inactivated plasma) σε αναλογία πλάσματος-RBC τουλάχιστον 1: 2 ανάλογα με τις

ανάγκες. (Βαθμός 1 Β)

2. Συμπύκνωμα ινωδογόνου και RBC σύμφωνα με το επίπεδο Hb. (Βαθμός 1C)



Recommendation 29
1. Συνιστάται η χορήγηση αιμοπεταλίων για τη διατήρηση του αριθμού των αιμοπεταλίων άνω

των 50 × 109 / l. (Βαθμός 1C)

2. Προτείνουμε τη διατήρηση ενός αριθμού αιμοπεταλίων άνω των 100 × 109 / l σε ασθενείς

με συνεχιζόμενη αιμορραγία και / ή ΤΒΙ. (Βαθμός 2C)

3. Εάν χορηγηθεί, προτείνουμε μια αρχική δόση από τέσσερις έως οκτώ μονάδες

αιμοπεταλίων ή ένας σάκος από αφαίρεση. (Βαθμός 2C)



Recommendation 30

▪ Συνιστούμε να παρακολουθούνται τα επίπεδα ιονισμένου ασβεστίου και να διατηρούνται εντός της

κανονικής κλίμακας κατά τη διάρκεια της μαζικής μετάγγισης. (Βαθμός 1C)

Recommendation 31

1. Προτείνουμε τη χορήγηση αιμοπεταλίων σε ασθενείς με σημαντική αιμορραγία ή ενδοκρανιακή

αιμορραγία οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. (Βαθμός 2C)

2. Προτείνουμε τη μέτρηση της λειτουργίας των αιμοπεταλίων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε

θεραπεία ή υπάρχουν υπόνοιες για θεραπεία με αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. (Βαθμός 2C)

3. Προτείνουμε θεραπεία με συμπυκνώματα αιμοπεταλίων εάν τεκμηριωθεί η δυσλειτουργία των

αιμοπεταλίων σε έναν ασθενή
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ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
▪ Thromboelastography (TEG) - ROtational ThromboElastoMetry (ROTEM)

▪ Πλεονεκτήματα :

1. Μικρότερος χρόνος προσδιορισμού αποτελεσμάτων

2. Ανίχνευση υπερ-ινωδόλυσης

3. Αξιολόγηση όλων των φάσεων πήξης

4. Δοκιμασία επι πραγματικής θερμοκρασίας

5. Καρδιο/κή – Μεταμοσχεύσεις ήπατος

▪ Μειονεκτήματα

1. Μελέτη Cochrane
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
▪ Για τη βέλτιστη διαχείριση των μαζικά αιμορραγικών ασθενών, ανεξαρτήτως από την αιτιολογία ,

είναι απαραίτητη η αποτελεσματική προετοιμασία και επικοινωνία μεταξύ του τμήματος της

αιμοδοσίας και άλλων εργαστηριακών υπηρεσιών και κλινικών ομάδων.

▪ Ένα καλά καθορισμένο πρωτόκολλο ΜΜ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να οριοθετηθεί ο τρόπος με

τον οποίο παραγγέλνουν, προετοιμάζονται και παραδίδονται τα προϊόντα αίματος.

▪ Όπως επίσης και ο καθορισμός εργαστηριακών αλγορίθμων για χρήση ως κατευθυντήριων οδηγίών

για τη μετάγγιση, όπου να περιγράφονται τα καθήκοντα και διευκολύνθει κατά αυτό τον τρόπο η

επικοινωνία μεταξύ του εμπλεκόμενου προσωπικού.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


