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ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α)

ΣΥΦΙΛΗ: Μετάδοση μέσω της
μετάγγισης
⦿

Η μεταδιδόμενη με την μετάγγιση σύφιλη περιγράφηκε για
πρώτη φορά το 1915

⦿

Μέχρι το 1941 είχαν αναφερθεί 138 περιπτώσεις
στη βιβλιογραφία

⦿

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: έξαρση της σύφιλης

⦿

Τέλος της δεκαετίας του '50: αισθητή μείωση των
αναφερόμενων περιπτώσεων στις ανεπτυγμένες χώρες

ΣΥΦΙΛΗ:
⦿

Δεκαετία του '80: εντυπωσιακή αύξηση στις ΗΠΑ, που
έφτασε το 1989 στον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων που
είχαν αναφερθεί από το 1949.

⦿

Η τελευταία καταγεγραμμένη περίπτωση μετάδοσης
σύφιλης μέσω μετάγγισης στις ΗΠΑ συνέβη το 1966.

⦿

Σήμερα: τα κρούσματα είναι αρκετά σπάνια στις χώρες
του Δυτικού Κόσμου, ενώ τα ποσοστά παραμένουν υψηλά
στις αναπτυσσόμενες χώρες.

⦿

Τυχαίες εξάρσεις συνδέονται με τη μετανάστευση από
ενδημικές χώρες.

Η χρήση των
εργαστηριακών
ελέγχων του αίματος
έπαιξε ρόλο στην
ελαχιστοποίηση της
μεταδιδόμενης μέσω
μετάγγισης σύφιλης .
Άλλες πιθανές
εξηγήσεις είναι:

❖ Εθελοντές αιμοδότες.

❖ Μείωση της συχνότητας στο
γενικό πληθυσμό που αντανακλά
και στους αιμοδότες.

❖ Χρήση ερωτηματολογίου και
αποκλεισμός επ΄αόριστον
ατόμων με υψηλού κινδύνου
σεξουαλική συμπεριφορά

❖ Απενεργοποίηση (?) του Treponema
pallidum στις συνθήκες συντήρησης
του αίματος.
❖ Αυτό-αποκλεισμός των δυνητικών
δοτών κατά τη διάρκεια της
σπειροχαιταιμίας (secondary phase)

❖ Ευρεία χρήση αντιβιοτικών
❖ Δυσκολίες στη διάγνωση της
μετά-μετάγγισης σύφιλης.

➢ Ωσ τόσ ο κ αμία απ ό αυτές τις π ιθανές αιτίες δεν έχει επ αρκ ώ ς
σ ταθμισ τεί / επ ιβεβαιω θεί.

Είναι αναγκαίος ο έλεγχος του
αίματος για τη σύφιλη;

1. Δεδομένα απ ό τον Αμερικάνικο Ερυθρό Σταυρό
324 περιπτώσεις αιμοδοτών με σύφιλη το 2007-2008, αρκετές φορές
περισσότερες από τις αντίστοιχες για HIV(92),HBV(47),HCV(127),HTLV(9)
κατά την ίδια περίοδο.

2. Ασυμπτωματικοί δότες, λανθάνουσα φάση, μπορούν να μεταδώσουν τη
σύφιλη.

3. PUBLIC HEALTH BENEFIT

Οι δοκιμασίες για τη σύφιλη έχουν χαμηλή
ευαισθησία και θετική τιμή πρόβλεψης (PPV)
ως συμπληρωματικοί δείκτες (surrogate
markers) για την ανίχνευση άλλων γνωστών
μεταδιδόμενων με τη μετάγγιση ιών
Δεδομένα από τον Αμερικάνικο Ερυθρό Σταυρό
→ σημαντικά περισσότερες περιπτώσεις
HIV-HCV-HBV-HTLV θετικών αιμοδοσιών
μεταξύ δοτών με θετικό στη σύφιλη έλεγχο vs
δότες με αρνητικό στη σύφιλη έλεγχο

Αιμοδότες που βρίσκονται
θετικοί στον έλεγχο για τη
σύφιλη παραπέμπονται σε
ειδικά κέντρα για ιατρική
φροντίδα και για συμβουλές
προφύλαξης αυτών και των
συντρόφων τους.

4. Συνθήκες συντήρησης των αιμοπεταλίων αυξάνουν την πιθανότητα
μετάδοσης, μέσω μετάγγισης, της σύφιλης.

5. Η δυνητική μολυσματικότητα του συντηρημένου αίματος είναι ευθέως
ανάλογη με τη συγκέντρωση του τρεπονήματος. Συγκεντρώσεις 5,0X104
treponemes/ml,1,25Χ106 treponemes/ml, και 2,5X107 treponemes/ml ήταν
ικανές να προκαλέσουν σύφιλη σε κουνέλια σε 36h, 72h, 108h αντίστοιχα.
(Orton et al).

Στρατηγικές
αντιμετώπισης:
I.

Χρήση ερωτηματολογίου

II.

Μέθοδοι αδρανοποίησης παθογόνων

III.

Λογική χρήση των προϊόντων αίματος

IV.

Εργαστηριακοί έλεγχοι

Ωστόσο η ασφάλεια του αίματος ξεκινά με την
εφαρμογή:
I.
II.

Συγκεντρωποιημένων κέντρων αίματος
Ποιοτικού συστήματος

III.

Αιμοεπαγρύπνησης

IV.

Πιστή εφαρμογή των Standard Operations
Procedures(S.O.P.)

Routine Blood Donor
Testing

➢ Πριν τη συγκεντροποίηση ήταν σε χρήση στις περισσότερες
αιμοδοσίες, ως μέθοδος ρουτίνας, η RPR μία μη τρεπονημική μέθοδος
(NTT).

➢ Ανίχνευση αντισωμάτων αντιδίνης (αντιδρασίνες) (IgM) (‘reagin’
antibodies) έναντι λιποειδικών αντιγόνων (καρδιολιπίνης, λεκιθίνης).
Ενδείκνυται για χρήση σε περιοχές με υψηλή συχνότητα εμφάνισης
σύφιλης, περιορισμένους πόρους (Αναπτυσσόμενες χώρες) και σε
εργαστήρια με μικρό όγκο δειγμάτων.

Πλεονεκτήματα :
1.

Εύκολη στην εκτέλεσή της.

2.

Χαμηλό κόστος.

3.

Υψηλή ευαισθησία στη διάγνωση ενεργού σύφιλης (πρόσφατης λοίμωξης).

4.

Χρήσιμη στην παρακολούθηση της εξέλιξης της σύφιλης και της
ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Μειονεκτήματα:
1.

Χαμηλή ειδικότητα.

2.

Υποκειμενική ερμηνεία διφορούμενων αποτελεσμάτων,

3.

Χαμηλή ευαισθησία στην ανίχνευση παρελθούσας (η RPR αρνητικοποιείται
σε 6-18 μήνες) και πρώιμης λοίμωξης. Ωστόσο μερικά θεραπευμένα από
σύφιλη άτομα (5%) διατηρούν χαμηλά επίπεδα των αντισωμάτων στην
καρδιολιπίνη για αρκετό καιρό. Τέτοια άτομα ταξινομούνται ως ‘serofast’.

4.

Ακατάλληλη για μεγάλο όγκο δειγμάτων.

5.

Ψευδώς θετικά αποτελέσματα λόγω cross-reactivity (π.χ. με αυτοάνοσα
νοσήματα, μη-συφιλιδικές τρεπονηματικές ασθένειες bejel, pinta, yaws κλπ)

6.

Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα στην πρώιμη σύφιλη, και εξαιτίας του
φαινομένου της προζώνης (prozone phenomenon).

7.

Χρονοβόρα για μεγάλο όγκο δειγμάτων.

8.

Αδυναμία σύνδεσης με πληροφοριακό σύστημα

Έλεγχος Σύφιλης Παράδειγμα
Παραδοσιακή προσέγγιση

Μη τρεπ ονημικά τεστ
(RPR)
o Μη ειδικά αντισώματα
έναντι λιποϊδικών
αντιγόνων

Τρεπ ονημικά τεστ
(FTA-Abs, TPHA)
o Ειδικά αντισώματα έναντι
του T. Pallidum
o Ποιοτική

o Ποσοτική
o Αντιδραστικότητα
μειώνεται με το χρόνο

o Αντιδραστικότητα
παραμένει για όλη τη ζωή

TRADITIONAL ALGORITHM (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ)
Μη τρεπονημικό τεστ (π.
χ .RPR)

Μη αντιδρών

Αντιδρών

Απελευθέρωση
αίματος και
παραγώγων του.

Τρεπονημικό τεστ
(confirm.)

Αρνητικό

Θετικό

ΓΙ Α Τ Ι ΌΧ Ι Ο
Π Α ΡΑ ΔΟΣ Ι Α Κ ΟΣ
Α Λ ΓΟΡΙ ΘΜΟΣ ;
1)

2)

3)

Στροφή στον Τροποποιημένο
Αντίστροφο Αλγόριθμο.
4)

Εξαιτίας των περιορισμών
του παραδοσιακού
αλγορίθμου
Της ολοένα μειούμενης
εμφάνισης κρουσμάτων
σύφιλης
Της συγκεντροποίησης του
ελέγχου των αιμάτων
ανάγκη για γρήγορη
απελευθέρωση μεγάλου
όγκου αποτελεσμάτων
Της μη ειδικής φύσης των
μη τρεπονημικών τεστ
(cross-reactivity)

Έλεγχος Σύφιλης Παράδειγμα
Αντίστροφη προσέγγιση

Τρεπ ονημικά τεστ
(EIA, CIA)
o Ειδικά αντισώματα
έναντι του T. Pallidum

Μη τρεπ ονημικά τεστ
(RPR)
o Μη ειδικά αντισώματα
έναντι λιποϊδικών
αντιγόνων

o Ποιοτική
o Ποσοτική
o Αντιδραστικότητα
παραμένει για όλη τη
ζωή

o Αντιδραστικότητα
μειώνεται με το χρόνο

REVERSE ALGORITHM
( ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ)
Τρεπονημικό τεστ (π.χ. CIA)

Μη αντιδρών

Αντιδρών

Απελευθέρωση αίματος και παραγώγων του.
Μη τρεπονημικό τεστ

Αντιδρών
Σύφιλη

(π.χ. RPR)

Μη αντιδρών

Τρεπονημικό τεστ
(confirm)

Αντιδρών

Μη αντιδρών

MODIFIED BY ECDC, CDC REVERSE ALGORITHM
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ)
Τρεπονημικό τεστ

Μη αντιδρών

Απελευθέρωση αίματος και
παραγώγων του.

Αντιδρών

Δεύτερο Τρεπονημικό τεστ διαφορετικό από το αρχικό

Αρνητικό

Θετικό

Μη τρεπονημικό τεστ

Αρνητικό

U.S. Department of Health and Human Services
Food and Drug Administration
Center for Biologics Evaluation and Research 2014

Θετικό

•Περίπου 180 τεστ την ώρα
•Χωρίς χειροκίνητη μεταφορά όγκου
υγρού (pippeting).
•Σύνδεση με πληροφοριακό σύστημα.

ΧΗΜΕΙΟΦ ΩΤΑΥΓΕΙΑ
❖Στην κλασσική ELISA το ένζυμο αντιδρά με το υπόστρωμα και παράγεται <<χρώμα>>.
Στην χημειοφωταύγεια το προϊόν της χημικής αντίδρασης είναι η εκπομπή φωτός.
Πλεονεκτήματα της χημειοφωταύγειας
➢ Η εκπομπή του σήματος φωτός (ανίχνευσης) είναι πολύ γρήγορη, η αντίδραση
ολοκληρώνεται σε χρόνο <1sec.
➢ Εμφανίζει καλύτερη γραμμικότητα στις μικρές συγκεντρώσεις αυξάνοντας έτσι το
εύρος ανίχνευσης της μεθόδου.
➢ Έχει χαμηλότερο background και επομένως υψηλό λόγο σήματος/θορύβου.
➢ Θεωρείται από τις πιο ευαίσθητες μεθόδους ανίχνευσης τελικού σημείου.

LIAISON DiaSorin: Η δοκιμασία διαλογής για το τρεπόνημα
χρησιμοποιεί την τεχνολογία της χημειοφωταύγειας (CLIA), για τον
ποιοτικό προσδιορισμό του συνόλου των ειδικών αντισωμάτων
έναντι του T. pallidum στον ορό και στο πλάσμα. Πρόκειται για
ειδική τρεπονημική μέθοδο (ΤΤ).

•

Ανοσολογικός προσδιορισμός τύπου σάντουιτς, ενός σταδίου με τελικό στάδιο
μέτρησης την χημειοφωταύγεια (CLIA).

•

Χρησιμοποιούνται ανασυνδυασμένα ειδικά αντιγόνα του Treponema
pallidum για την επικάλυψη μαγνητικών σφαιριδίων (στερεή φάση) και
συνδέονται με ένα παράγωγο ισολουμινόλης.

•

Κατά την διάρκεια της επώασης τα αντισώματα έναντι του Treponema
pallidum δεσμεύονται από τη στερεή φάση και από τη σύζευξη του αντιγόνου .
Μετά την επώαση το μη προσκολλημένο υλικό απομακρύνεται με έναν κύκλο
πλύσης.

•

Προστίθενται τα αντιδραστήρια σήμανσης (Starter) και προκαλείται μια
στιγμιαία αντίδραση χημειοφωταύγειας.

•

Γίνεται μέτρηση του παραγόμενου σήματος φωτός,και κατά συνέπεια του
ποσού της συζευγμένης ισολουμινόλης –αντιγόνου,από έναν
φωτοπολλαπλασιαστή σε σχετικές μονάδες φωτός (RLU).
Η συγκεκριμένη μέτρηση είναι ενδεικτική της συγκέντρωσης του συνόλου των
ειδικών αντισωμάτων.

Abbott Architect i2000sr: Η ARCHITECT Syphilis TP αποτελεί
μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) δύο
σταδίων για την ποιοτική ανίχνευση του αντισώματος έναντι του ωχρού
τρεπονήματος (Treponema pallidum, TP) σε ανθρώπινο ορό και
πλάσμα. Πρόκειται για ειδική τρεπονημική μέθοδο(ΤΤ).

Το δείγμα συνδυάζεται με τα μικροσωματίδια
που είναι επικαλλυμένα με ανασυνδυασμένα
αντιγόνα TP και το αραιωτικό διάλυμα της
εξέτασης.

•

•Τα

αντισώματα έναντι του Τp που υπάρχουν στο
δείγμα συνδέονται στα επικαλυμμένα με Tp
μικροσωματίδια

•Μετά

την πλύση προστίθεται συνδετικό διάλυμα
αντισωμάτων έναντι της ανθρώπινης IgG και
IgM
για να δημιουργηθεί το μείγμα αντίδρασης.

•Μετά

από έναν δεύτερο κύκλο πλύσης
προστίθενται στο μείγμα αντίδρασης τα
διαλύματα αρχικής φωτοενεργοποίησης(Pre
Trigger) και φωτοενεργοποίησης (Trigger)

•Η αντίδραση χημειοφωταύγειας που προκύπτει
μετράται σε σχετικές μονάδες φωτεινότητας
(RLU).Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της
ποσότητας των αντισωμάτων έναντι του ΤΡ στο
δείγμα και των RLU που ανιχνεύονται από το
οπτικό σύστημα.

•Η παρουσία ή απουσία αντισωμάτων στο δείγμα
προσδιορίζεται συγκρίνοντας το σήμα
χημειοφωτάυγειας της αντίδρασης με το σήμα του
ορίου θετικότητας που έχει προσδιοριστεί από
προηγούμενη βαθμονόμηση της εξέτασης

ΤΡΕΠΟΝΗΜΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ

Πλεονεκτήματα
⦿

Αυτοματοποιημένες

⦿

Χαμηλό κόστος για μεγάλο όγκο
δειγμάτων.

⦿

Μεγάλη ταχύτητα απελευθέρωσης
αποτελεσμάτων ( χρήσιμα για μεγάλο
όγκο δειγμάτων)

⦿

Αντικειμενικά αποτελέσματα.

⦿

Χαμηλή cross-reactivity

⦿

Μεγαλύτερη ευαισθησία η οποία,
ωστόσο, ποικίλλει με τη φάση της
ασθένειας (93%-99%)

⦿

Καθορίζουν τη διάγνωση στην όψιμη
(τα ειδικά τρεπονημικά αντισώματα
εμφανίζονται ελαφρώς νωρίτερα από
τα μη τρεπονημικά) ή λανθάνουσα
(late/ latent) φάση και το τρίτο στάδιο.

Μειονεκτήματα

▪

Δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ
ενεργού και παλιάς (θεραπευμένης ή
μη) λοίμωξης.

▪

Σχετικά υψηλό ποσοστό ψευδώς
θετικών αποτελεσμάτων (0,6%vs0,2%
p=0,03).

▪

Έλλειψη μελετών σύγκρισης της
αποδοτικότητας με άλλα ορολογικά
τεστ.

▪

Παραμένουν εφ΄όρου ζωής θετικές,
ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα της
νόσου, γιατί ανιχνεύουν lifelong
antibodies και παραπλανούν σε
δότες με μη ενεργό λοίμωξη.

▪

Δεν επηρεάζονται από τη θεραπεία.

➢ Όταν τα αποτελέσματα RPR και CLIA διίστανται, κάτι που δεν είναι σπάνιο
φαινόμενο και που παρουσιάζει δυσχέρεια ερμηνείας, ιδιαίτερα επί
ασυμπτωματικών δοτών, τότε πρέπει να ακολουθεί και μια επιβεβαιωτική
τρεπονημική μέθοδος (FTA-Abs, TPHA, TPPA)

•RPR
•CLIA
➢ Αντιδρών ( CLIA + ) και μη αντιδρών (RPR - ):
Αρνητική επιβεβαιωτική μέθοδος προτείνει ότι πρόκειται για ψευδώς
θετική CLIA, ενώ θετική επιβεβαιωτική μέθοδος προτείνει μια παρελθούσα
επιτυχώς θεραπευμένη σύφιλη ή λανθάνουσα σύφιλη ή πολύ πρώιμη
σύφιλη.
➢ Μη αντιδρών (CLIA - ) και αντιδρών (RPR + ) πιθανόν σημαίνει μια
πρόσφατη ενεργό λοίμωξη.

ΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ!

ΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
➢Αρκετές υποθέσεις έχουν γίνει για να εξηγήσουν την έλλειψη
αναφορών μετάδοσης της σύφιλης μέσω μετάγγισης. Αυτές
περιλαμβάνουν:

❑ Μείωση, στις ανεπτυγμένες χώρες, των περιστατικών μόλυνσης
από σύφιλη, που αντανακλά και στους αιμοδότες. Ωστόσο τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται μία αύξηση των κρουσμάτων σύφιλης .
❑ Μεταστροφή σε εθελοντές αιμοδότες και χρήση του ερωτηματολογίου
για την επιλογή αιμοδοτών.

ΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
❑ Ορολογικός έλεγχος του αίματος: Είναι σημαντικό να σημειώσουμε
ότι όλα τα τεστ που χρησιμοποιούμε στην αιμοδοσία έχουν σχεδιαστεί
για διαγνωστική χρήση και ΌΧΙ για δοκιμή διαλογής (screening test).

Η χρήση αυτών σε
χαμηλού κινδύνου
πληθυσμούς όπως
είναι οι αιμοδότες

H ανίχνευση
αντισωμάτων από
παλιά, θεραπευμένη
ή μη, λοίμωξη

σχετική αύξηση των ψευδώς (ανεπιβεβαίωτων) θετικών αποτελεσμάτων και έτσι,
πιθανόν, να έχουν χαμηλότερη προγνωστική αξία (lower-positive predictive value PPV).

Baye’s theorem: PPV=disease prevalence x sensitivity/({prevalence
x sensitivity} + {(1-prevalence) x (1-specificity)}).

ΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
❑ Συνθήκες συντήρησης του αίματος:
α) Η θερμοκρασία των 4οC συντήρησης των RBC’s και η συγκέντρωση
των σπειροχαιτών σε σχέση με τη διάρκεια της αποθήκευσης και τη
φάση της ασθένειας
β) Η συντήρηση των PLT’s σε θερμοκρασία δωματίου
γ) Χρήση φίλτρων λευκαφαίρεσης (?).

❑ Χρήση επιβεβαιωτικών μεθόδων:
Η συνάφεια αυτών στην ανίχνευση παλαιών αντισωμάτων και στο
ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, μπορεί να σημαίνει ότι το
επιπλέον τεστ ίσως να ΜΗΝ παρέχει επιπλέον πληροφορίες.

ΠΟΙΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ?
Traditional algorithm
➢ Ανίχνευση ενεργού

λοίμωξης
➢ Απαιτεί επιβεβαίωση με
ένα τρεπονημικό τεστ
➢ Ιδιαίτερα χρήσιμος σε
πληθυσμούς με υψηλή
επικράτηση της σύφιλης
και σε μικρά εργαστήρια.

Modified reverse algorithm
▪

▪

Υψηλή ειδικότητα, που είναι πολύ
σημαντικό χαρακτηριστικό για τον
έλεγχο
χαμηλού κινδύνου πληθυσμών
όπως είναι οι αιμοδότες
Ενισχυμένη ευαισθησία στην
ανίχνευση της πρώιμης και
λανθάνουσας σύφιλης.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
1) Παρακολούθηση (follow up) των δεκτών αίματος ή παραγώγων
του για αποδείξεις της μετάδοσης, μέσω μετάγγισης, σύφιλης.
2)

Παρακολούθηση (follow up) των αιμοδοτών με επιβεβαιωμένο θετικό
αποτέλεσμα θα έδινε αποδείξεις για τη μόλυνση και θα απαντούσε στο
ερώτημα αν ένας μολυσμένος δότης δίνει αίμα ή όχι.

3)

Περιγραφή στα εσώκλειστα των κατασκευαστών της τιμής πρόβλεψης
(predictive value) βασισμένη στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου
πληθυσμού (αιμοδότες-low risk population).

4) Περαιτέρω έρευνα για την ανάπτυξη ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών
που δρουν ως αντιγόνα των οποίων τα αντισώματα εξαλείφονται
μετά την εκρίζωση του παθογόνου παράγοντα.
5) Μελέτη των δεδομένων από τα τεστ για τη σύφιλη και των
επιπτώσεων επιβεβαιωμένων ή μη θετικών αποτελεσμάτων στους
αιμοδότες, για να εξακριβώσουμε ότι η προ-αιμοδοτική πληροφορία
και ο αποκλεισμός του αιμοδότη με θετικό έλεγχο είναι όσο ακριβής
και πλήρης είναι δυνατόν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤ
Α
Αν και:

•Το τεστ για τη σύφιλη ήταν το π ρώτο π ου εισήχθη
στην αιμοδοσία
•Χρησιμοπ οιείται για >70 χρόνια
•Έχουν αναπ τυχθεί διάφορα τεστ υψηλής ευαισθησίας
και ειδικότητας,

Gold standard method: Εξακολουθεί να λείπει.
Τα εργαστήρια ανά τον κόσμο στρέφονται σε νεότερους
αλγόριθμους αντιστρέφοντας την παραδοσιακή
προσέγγιση…
…Ωστόσο μελλοντικές μελέτες απαιτούνται για τον
καθορισμό των σχετικών πλεονεκτημάτων τους σε
χαμηλού κινδύνου πληθυσμούς όπως είναι οι
αιμοδότες
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