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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το 66οο  ΣΣεεµµιιννάάρριιοο που πραγµατοποιείται στις 1133--1144  ΜΜααρρττίίοουυ  22000099  στην ΑΑθθήήνναα,

απευθύνεται σε τρείς οµάδες  συναδέλφων, εστιάζοντας σε τρία διαφορετικά

θέµατα, που θα αναπτυχθούν µε την µορφή εκπαιδευτικών σεµιναρίων.

Το πρώτο απευθύνεται σε χειρουργούς, αναισθησιολόγους και τεχνολόγους/

νοσηλευτές χειρουργείων, και αφορά στην ενδοεγχειρητική συλλογή αίµα-

τος και την αυτοµετάγγιση. Βρετανοί συνάδελφοι µε σηµαντική εµπειρία θα

συµβάλλουν στην πρακτική εκπαίδευση.

Το δεύτερο, απευθύνεται σε νοσηλευτές που χειρίζονται την µετάγγιση πα-

ραγώγων αίµατος σε ασθενείς, προκειµένου να τους ευαισθητοποιήσει στην

αποφυγή λαθών, καθώς και την αναγνώριση και άµεση αντιµετώπιση τυχόν

αντιδράσεων. Σήµερα, η συχνότερη αιτία αντιδράσεων είναι τα λάθη κατά

την χορήγηση αίµατος. Απευθύνεται ακόµη σε νοσηλευτές που ασχολούν-

ται µε τους αιµοδότες και τις αντιδράσεις τους.

Το τρίτο αφορά τους εργαζόµενους στο εργαστήριο προσδιορισµού των οµά-

δων αίµατος και της συµβατότητας στην Αιµοδοσία. Θα αναπτυχθούν οι σύγ-

χρονες  µέθοδοι  και θα αναλυθούν πολύπλοκες περιπτώσεις.

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι το πρόγραµµα αυτό θα ικανοποιήσει τις ανάγκες

ενηµέρωσης των διαφόρων  οµάδων συναδέλφων και προσβλέπουµε στην

συµµετοχή σας.

Όπως πάντα θα υπάρχει και χρόνος χαλάρωσης για ανταλλαγή εντυπώσεων

και ανάπτυξη συνεργασιών.

Φιλικά 

ΑΑλλίίκκηη  ΚΚααλλλλιιννίίκκοουυ  ––  ΜΜααννιιάάττηη
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας

MMήήννυυµµαα  ΠΠρροοέέδδρροουυ
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JJoohhnnssssoonn  AA.. Business Development Manager, Patient Division,
Haemonetics

MMiillkkiinnss  CC.. Bsc Csci FIBMS, Scheme Manager, Neqas (BLTP), UK
TThhoommaass  DD.. Consultant in Intensive Care, Abertawe Bro Morgannwg

University NHS Swansey Wales, UK
VViillllaa MM..AA.. Technical Supervisor, Immunohematology Reference Lab-

oratory (AABB accredited), Centro Trasfusionale e di Im-
munoematologia, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Milan

ΑΑλλιιχχάάνν  ΣΣ.. Νοσηλεύτρια, Σταθµός Αιµοδοσίας, ΓΝ Βούλας «Ασκληπιείο»,
Αθήνα

ΑΑµµππλλιιααννίίττηηςς  ∆∆..  Αν. ∆ιευθυντής Αναισθησιολογικού Τµήµατος, ΓΝ
«Γιώργος Γεννηµατάς», Αθήνα

ΑΑπποοσσττοολλοοπποούύλλοουυ--
ΑΑνναασστταασσίίοουυ  ΒΒ..  Βιοπαθολόγος, Αν. ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας, ΓΝ Βούλας

«Ασκληπιείο», Αθήνα
ΑΑρργγυυρρίίοουυ  ΜΜ.. Καρδιοχειρουργός, Β’ Καρδιοχειρουργική Κλινική, ΓΝΑ

«Ευαγγελισµός», Αθήνα
ΒΒααγγιιααννόόςς  ΚΚ..  Αν. Καθηγητής Χειρουργικής, ∆ιευθυντής Α΄ Χειρουργικής

Κλινικής, ΠΓΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων», Νίκαια
ΓΓεεωωρργγάάκκαα  ΑΑ..  Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, Αιµοδοσία, Νοσοκοµείο «Αγ.

Όλγα», Αθήνα 
ΓΓιιααττααγγάάννααςς  ΞΞ.. Οµότιµος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου

Αθηνών, Πρόεδρος Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Γιατροί
Καρδιάς»

∆∆εελληησσττρράάττηη  ΒΒ..  Προϊσταµένη Νοσηλεύτρια, Τµήµα Μεταµοσχεύσεων,
ΓΝΑ «Ευαγγε λι σµός», Αθήνα

ΖΖεερρββοούύ  ΕΕ.. ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας, ΠΓΝ Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
ΘΘεεοοδδοοσσιιάάδδηηςς  ΓΓ..  ∆ιευθυντής Kέντρου Αιµοδοσίας, ΠΝΑ «Ιπποκράτειο»,

Αθήνα
ΘΘεεοοδδωωρρήή  ΕΕ..  Αιµατολόγος, ∆ιευθύντρια Κέντρου Αιµοδοσίας, ΓΝ Πατρών

«Άγιος Ανδρέας», Πάτρα
ΚΚααββααλλιιέέρροουυ  ΛΛ..  ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας, ΓΝΑ “ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ”,

Αθήνα
ΚΚααρραακκάάννττζζαα  ΜΜ.. Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιµατολογίας –

Αιµοδοσίας, Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστηµίου Πατρών,
Πάτρα

ΚΚρριιττσσιιώώττηη  ΜΜ.. ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», Πειραιάς
ΛΛαακκοουυµµέένντταα  ΣΣ..  Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ωνάσειο

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα
ΜΜααννιιάάττηη  ΑΑ.. Οµότιµη Καθηγήτρια Αιµατολογίας, Αιµατολογική

Κλινική, Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα 
ΜΜααννιιάάττηη  ΒΒ.. Νοσηλεύτρια, Εργαστήριο Αιµατολογίας – Αιµοδοσίας,

Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστηµίου Πατρών, Πάτρα

ΟΟµµιιλληηττέέςς  --  ΣΣυυννττοοννιισσττέέςς
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ΜΜααρρααννττίίδδοουυ  ΟΟ.. Επιστηµονική ∆ιευθύντρια, Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας,
Αθήνα

ΜΜααρρττίίννηηςς  ΓΓ.. ∆ιευθυντής Αιµοδοσίας, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης,
Αλεξανδρούπολη

ΜΜοούύγγιιοουυ  ΑΑ..  Αιµατολόγος, ΠΓΝ Πατρών, Πάτρα
ΜΜππέέλλλλαα  ΚΚ..  Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc
ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ΜΜ..  Αιµατολόγος, ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας ΓΝ Κατερίνης,

Κατερίνη
ΠΠααρρααρράά  ΜΜ..  Αιµατολόγος, ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας ΓΝΑ

«Ευαγγελισµός», Αθήνα
ΠΠεεσσλλήή  ΒΒ.. Προϊσταµένη Μεσογειακής Αναιµίας, ΠΓΝ Πατρών, Πάτρα
ΣΣοουυρρµµεελλήήςς  ΣΣ.. ∆ιευθυντής Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, ΥΓΕΙΑ

∆ιαγνωστικό Κέντρο, Αθήνα
ΣΣττααµµοούύλληηςς  ΚΚ..  Αιµατολόγος, Επιµελητής Αιµοδοσίας ΓΚΝ Νίκαιας -

Πειραιά
ΤΤσσιιααµµττσσοούύρρηηςς  ΚΚ.. Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ∆ιευθυντής Ορθοπαιδικού

Τµήµατος, 3ο Νοσοκοµείο ΙΚΑ, Αθήνα
ΦΦααρρµµάάκκηη  ΚΚ..  ∆ρ, ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας και Μονάδας Μεσογειακής

Αναιµίας, Ειδική Αιµατολόγος, ΓΝ Κορίνθου, Κόρινθος
ΧΧααλλκκιιάά  ΠΠ..  Ιατρός, Αιµατολόγος, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης,

Θεσσαλονίκη
ΧΧααττζζηηλλάάοουυ  ΙΙ..  Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Αιµοδοσίας, ∆ρακοπούλειο

Νοσοκοµείο, Αθήνα

ΟΟµµιιλληηττέέςς  --  ΣΣυυννττοοννιισσττέέςς



1177::0000--1188::3300 ΕΕγγγγρρααφφέέςς  

ΑΑίίθθοουυσσαα  OOllyymmppiiaa  II++IIΙΙ

1188::3300--1199::0000 ΤΤεελλεεττήή  ΈΈννααρρξξηηςς

1199::0000--1199::3300 ΕΕννααρρκκττήήρριιαα  ΟΟµµιιλλίίαα  
««ΕΕθθεελλοοννττιισσµµόόςς»»

1199::3300 ∆∆εεξξίίωωσσηη  ΥΥπποοδδοοχχήήςς

ΠΠααρραασσκκεευυήή  1133 ΜΜααρρττ ίίοουυ  22000099

ΑΑίίθθοουυσσαα  OOllyymmppiiaa  IIIIII ΑΑίίθθοουυσσαα  OOllyymmppiiaa  IIVV ΑΑίίθθοουυσσαα  OOllyymmppiiaa  II

0099..3300--1122..0000 ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙ::  ΠΠεερριιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΙΙ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς:: ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΙΙΙΙ  --  
ΣΣυυλλλλοογγήή  ΑΑίίµµααττοοςς  ΜΜέέρροοςς  ΑΑ’’::  ΕΕππιιππλλοοκκέέςς  ΑΑιιµµοοδδοοσσίίααςς  –– ΜΜέέρροοςς  ΑΑ’’::  ΠΠρροοµµεεττααγγγγιισσιιαακκόόςς
ΜΜεε  ττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττηηςς  ΠΠρρόόλληηψψηη  ––  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηη έέλλεεγγχχοοςς  ––  ΑΑσσύύµµββααττηη  
HHaaeemmoonneettiiccss  --  ΠΠααππααπποοσσττόόλλοουυ • Επιπλοκές αιµοδοσίας: ∆∆ιιαασσττααύύρρωωσσηη
ΜΜέέρροοςς  ΑΑ’’::  ∆∆ιιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  Τοπικές – Γενικευµένες • Καθορισµός οµάδας ΑΒΟ.
ΣΣυυλλλλοογγήή  ((CCeellll SSaallvvaaggee)) • Καταγραφή επιπλοκών – Προβλήµατα και αιτίες
• Εισαγωγή Εµπειρία Aσκληπιείου Βούλας • Έλεγχος αντιγόνου D.
• ∆ιεγχειρητική Συλλογή • Καταγραφή επιπλοκών – weak D και variant D
• Θεωρητική ανάπτυξη Εµπειρία Κέντρου • Κλινικά σηµαντικά ερυθρο-
• Πρακτική επίδειξη Αιµοδοσίας ΠΓΝΠ κυτταρικά αντισώµατα

• ∆εδοµένα αιµοεπαγρύπνησης • Identification of
αιµοδοτών unexpected alloantibodies

• Συζήτηση • Συζήτηση

1122..0000--1133..3300 ΕΕ λλ αα φφ ρρ ύύ   γγ εε ύύ µµ αα

ΑΑίίθθοουυσσαα  OOllyymmppiiaa  IIIIII ΑΑίίθθοουυσσαα  OOllyymmppiiaa  IIVV ΑΑίίθθοουυσσαα  OOllyymmppiiaa  II

1133..3300--1144..0000 AAuuttoottrraannssffuussiioonn  iiss  bblloooodd  
MMaannaaggeemmeenntt  --  nnoott  oonnllyy  aa  
hhiigghh  bblleeeedd  ttooooll  ((aa  ccaassee  ssttuuddyy  
oonn  bblloooodd  MMaannaaggeemmeenntt  
iinn  SSccoolliioossiiss  SSuurrggeerryy))

1144..0000--1166..3300 ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙ::    ΠΠεερριιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΙΙ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  -- ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΙΙΙΙ  --  
ΣΣυυλλλλοογγήή  ΑΑίίµµααττοοςς  --  ΜΜέέρροοςς  ΒΒ’’    ΜΜέέρροοςς  ΒΒ’’::  ΕΕππιιππλλοοκκέέςς  µµεεττάάγγγγιισσηηςς ΜΜέέρροοςς  ΒΒ’’::  ΠΠρροοµµεεττααγγγγιισσιιαακκόόςς
• Αυτόλογη προκατάθεση ααίίµµααττοοςς  ––  ΠΠρρόόλληηψψηη  ––  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηη έέλλεεγγχχοοςς  ––  ΑΑσσύύµµββααττηη  

αίµατος – Η ελληνική εµπειρία • Μέτρα πρόληψης επιπλοκών ∆∆ιιαασσττααύύρρωωσσηη
• Μετεγχειρητική συλλογή µετάγγισης. Ο ρόλος του • ∆ιασταύρωση

αίµατος σε επανορθωτικές νοσηλευτή • Μετάγγιση µε ασύµβατη
ορθοπαιδικές επεµβάσεις • Επιπλοκές µετάγγισης ερυθρών διασταύρωση

• Συζήτηση σε πολυµεταγγιζόµενους • Zoom in laboratory errors
ασθενείς • Συζήτηση

• Επιπλοκές µετάγγισης 
παραγώγων σε ανοσοκατε-
σταλµένους ασθενείς 

• ∆εδοµένα αιµοεπαγρύπνησης
ασθενών

16.30-17.00 ΛΛήήξξηη  ΣΣεεµµιιννααρρίίοουυ  ––  
ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα  

ΣΣάάββββααττοο  1144 ΜΜααρρττ ίίοουυ  22000099
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ΣΣυυννοοππττιικκόό  ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκόό  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα
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1177..0000--1188..3300 ΕΕγγγγρρααφφέέςς  

ΑΑίίθθοουυσσαα  OOllyymmppiiaa  II++IIΙΙ

1188..3300--1199..0000 ΤΤεελλεεττήή  ΈΈννααρρξξηηςς  

ΠΠρρόόεεδδρροοιι::  ΑΑ..  ΜΜααννιιάάττηη,,  ΌΌ..  ΜΜααρρααννττίίδδοουυ

1199..0000--1199..3300 ΕΕννααρρκκττήήρριιαα  ΟΟµµιιλλίίαα  

««ΕΕθθεελλοοννττιισσµµόόςς»»  

ΞΞεεννοοφφώώνν  ΓΓιιααττααγγάάννααςς

1199..3300 ∆∆εεξξίίωωσσηη  ΥΥπποοδδοοχχήήςς  

ΠΠααρραασσκκεευυήή  1133 ΜΜααρρττ ίίοουυ  22000099
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ΣΣάάββββααττοο   1144 ΜΜααρρττ ίίοουυ  22000099

ΑΑίίθθοουυσσαα  OOllyymmppiiaa  IIIIII

0099..3300--1122..0000 ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙ::  ΠΠεερριιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ΑΑίίµµααττοοςς

ΜΜεε  ττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττηηςς  HHaaeemmoonneettiiccss  --  ΠΠααππααπποοσσττόόλλοουυ

ΜΜέέρροοςς  ΑΑ’’::  ∆∆ιιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ((CCeellll SSaallvvaaggee))  

ΠΠρρόόεεδδρροοιι::  ∆∆..  ΑΑµµππλλιιααννίίττηηςς,,  ΜΜ..  ΑΑρργγυυρρίίοουυ

09.30-09.45 Εισαγωγή 

ΣΣττ..  ΛΛαακκοουυµµέένντταα

09.45-11.30 ∆ιεγχειρητική Συλλογή 

• Θεωρητική ανάπτυξη 

DD..  TThhoommaass

• Πρακτική επίδειξη 

ΕΕκκππρρόόσσωωπποοςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  HHaaeemmoonneettiiccss

11.30-12.00 Συζήτηση

1122..0000--1133..3300 ΕΕ λλ αα φφ ρρ ύύ   γγ εε ύύ µµ αα   

1133..3300--1144..0000 Autotransfusion is blood Management - not only a high bleed 

tool (a case study on blood Management in Scoliosis Surgery)

AA..  JJoohhnnssssoonn

1144..0000--1155..3300 ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙ::    ΠΠεερριιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ΑΑίίµµααττοοςς  --    ΜΜέέρροοςς  ΒΒ’’    

ΠΠρρόόεεδδρροοιι::  ΣΣ..  ΣΣοουυρρµµεελλήήςς,,  ΚΚ..  ΒΒααγγιιααννόόςς  

14.00-14.30 Αυτόλογη προκατάθεση αίµατος – Η ελληνική εµπειρία 

ΜΜ..  ΠΠααρρααρράά

14.30-15.00 Μετεγχειρητική συλλογή αίµατος σε επανορθωτικές 

ορθοπαιδικές επεµβάσεις 

ΚΚ..  ΤΤσσιιααµµττσσοούύρρηηςς

15.00-15.30 Συζήτηση
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ΣΣάάββββααττοο  1144 ΜΜααρρττ ίίοουυ  22000099

ΑΑίίθθοουυσσαα  OOllyymmppiiaa  IIVV

0099..3300--1122..0000 ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΙΙ ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς::
ΜΜέέρροοςς  ΑΑ’’::  ΕΕππιιππλλοοκκέέςς  ΑΑιιµµοοδδοοσσίίααςς  ––  ΠΠρρόόλληηψψηη  ––  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηη
ΠΠρρόόεεδδρροοςς::  ΕΕ..  ΘΘεεοοδδωωρρήή,,  ΓΓ..  ΜΜααρρττίίννηηςς  

09.30-10.00 Επιπλοκές αιµοδοσίας – Πρόληψη – Αντιµετώπιση 
ΑΑ..  ΓΓεεωωρργγάάκκαα

10.00-10.30 Καταγραφή επιπλοκών – Εµπειρία Aσκληπιείου Βούλας
ΣΣ..  ΑΑλλιιχχάάνν

10.30-11.00 Μέτρα πρόληψης επιπλοκών – 
Εµπειρία Κέντρου Αιµοδοσίας ΠΓΝΠ
ΒΒ.. ΜΜααννιιάάττηη

11.00-11.30 ∆εδοµένα αιµοεπαγρύπνησης αιµοδοτών
ΙΙ..  ΧΧααττζζηηλλάάοουυ

11.30-12.00 Συζήτηση

1122..0000--1133..3300 ΕΕ λλ αα φφ ρρ ύύ   γγ εε ύύ µµ αα   

1144..0000--1166..3300 ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΙΙ ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς::    
ΜΜέέρροοςς  ΒΒ’’::  ΕΕππιιππλλοοκκέέςς  µµεεττάάγγγγιισσηηςς  ααίίµµααττοοςς  ––  
ΠΠρρόόλληηψψηη  ––  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηη  
ΠΠρρόόεεδδρροοιι::  ΜΜ..  ΚΚααρραακκάάννττζζαα,,  ΜΜ..  ΚΚρριιττσσιιώώττηη

14.00-14.30 Μέτρα πρόληψης επιπλοκών µετάγγισης. 
Ο ρόλος του νοσηλευτή
ΚΚ..  ΜΜππέέλλλλαα  

14.30-15.00 Επιπλοκές µετάγγισης ερυθρών σε πολυµεταγγιζόµενους ασθενείς 
ΒΒ..  ΠΠεεσσλλήή  

15.00-15.30 Επιπλοκές µετάγγισης παραγώγων σε ανοσοκατεσταλµένους 
ασθενείς 
ΒΒ..  ∆∆εελληησσττρράάττηη  

15.30-16.00 ∆εδοµένα αιµοεπαγρύπνησης ασθενών
ΛΛ..  ΚΚααββααλλιιέέρροουυ

16.00-16.30 Συζήτηση



CMYK
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ΣΣάάββββααττοο   1144 ΜΜααρρττ ίίοουυ  22000099

ΑΑίίθθοουυσσαα  OOllyymmppiiaa  II

0099..3300--1122..0000 ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΙΙΙΙ::  ΜΜέέρροοςς  ΑΑ’’
ΠΠρροοµµεεττααγγγγιισσιιαακκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  ––  ΑΑσσύύµµββααττηη  ∆∆ιιαασσττααύύρρωωσσηη  
ΠΠρρόόεεδδρροοιι::  OO..  ΜΜααρρααννττίίδδοουυ --    ΓΓ..  ΘΘεεοοδδοοσσιιάάδδηηςς

09.30-10.00 Καθορισµός οµάδας ΑΒΟ. Προβλήµατα και αιτίες 
ΕΕ..  ΖΖεερρββοούύ

10.00-10.30 Έλεγχος αντιγόνου D. weak D και variant D
ΑΑ..  ΜΜοούύγγιιοουυ

10.30-11.00 Κλινικά σηµαντικά ερυθροκυτταρικά  αντισώµατα
ΚΚ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς

11.00-11.30 Identification of unexpected alloantibodies
ΑΑ.. VViillllaa

11.30-12.00 Συζήτηση

1122..0000--1133..3300 ΕΕ λλ αα φφ ρρ ύύ   γγ εε ύύ µµ αα   

1144..0000--1166..0000 ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΙΙΙΙ::    ΜΜέέρροοςς  ΒΒ’’  
ΠΠρροοµµεεττααγγγγιισσιιαακκόόςς έέλλεεγγχχοοςς ––  ΑΑσσύύµµββααττηη  ∆∆ιιαασσττααύύρρωωσσηη  
ΠΠρρόόεεδδρροοιι::  ΚΚ..  ΦΦααρρµµάάκκηη  ––  ΜΜ..  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  

14.00-14.30 ∆ιασταύρωση 
ΒΒ..  ΑΑπποοσσττοολλοοπποούύλλοουυ  --  ΑΑνναασστταασσίίοουυ

14.30-15.00 Μετάγγιση µε ασύµβατη διασταύρωση
ΠΠ..  ΧΧααλλκκιιάά

15.00-15.30 Zooming in on laboratory errors
CC..  MMiillkkiinnss

15.30-16.00 Συζήτηση

1166..3300--1177..0000 ΛΛήήξξηη  ΣΣεεµµιιννααρρίίοουυ  ––  ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα  



ΠΠεερριιλλήήψψεειιςς  ΕΕιισσηηγγήήσσεεωωνν    





ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙ:: ΠΠεερριιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ΑΑίίµµααττοοςς  
∆∆ιιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ((CCeellll SSaallvvaaggee))  

Εισαγωγή 
ΣΣττ..  ΛΛαακκοουυµµέένντταα

∆ιεγχειρητική Συλλογή 
• Θεωρητική ανάπτυξη 

DD..  TThhoommaass
• Πρακτική επίδειξη 

ΕΕκκππρρόόσσωωπποοςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  HHaaeemmoonneettiiccss

Αυτόλογη προκατάθεση αίµατος – Η ελληνική εµπειρία
ΜΜ..  ΠΠααρρααρράά

Μετεγχειρητική συλλογή αίµατος 
ΚΚ..  ΤΤσσιιααµµττσσοούύρρηηςς

Συζήτηση
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ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙ::    ΠΠεερριιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ΑΑίίµµααττοοςς..  ∆∆ιιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ((CCeellll  SSaallvvaaggee))  

CCEELLLL  SSAALLVVAAGGEE::  TTHHEEOORREETTIICCAALL  CCOONNCCEEPPTTSS  AANNDD  PPRRAACCTTIICCAALL  DDEEMMOONNSSTTRRAATTIIOONNSS
DDaaffyydddd  TThhoommaass  
ABMU and WBS, Swansea, Wales, UK

The  use of allogeneic blood can be lifesaving. Over recent decades adverse out-
comes have been noted due to transfusion transmitted infections and also the
immunomodulation that results from a patient receiving an allogeneic transfu-
sion. The impressive response to these threats by blood services all over the
world has resulted in improved blood safety when the various screening meth-
ods can be employed and afforded. In addition to the financial resource needed
to maintain this level of safety there is the continued possibility of blood short-
ages related both to the limited storage time possible for collected blood and the
declining donor numbers as a result of an ageing population and more deferred
donors.

There are direct parallels with the current financial situation worldwide with the
need to preserve natural resource and attempt to recycle these precious re-
sources with the supply and demand for allogeneic blood.

The use of red cell salvage autotransfusion  has been shown to be a readily avail-
able source of red cells, to be physiologically beneficial and cost effective. The
more widespread use of this technique during elective and emergency surgery of-
fers a viable alternative to allogeneic blood and a means of decreasing demand
for allogeneic blood, allowing it’s use in patients who have no alternative.

In my lecture I will outline the theoretical concept of red cell salvage. The col-
lection of spilt blood from the operative field can be aspirated with a suction ap-
paratus, heparinised at the sucker tip to avoid coagulation and stored for a short
time in a large volume reservoir. Once sufficient blood is collected it can be
processed using an apheresis bowl to separate the red blood cells from the other
components. It is then washed in 0.9% normal saline and the heparin and free
haemoglobin removed by this process. The washed red cells are then re-sus-
pended in normal saline providing a product that has a haematocrit of 55%.
These red cells are fresh and able to carry oxygen immediately on reinfusion as
they still have a high  2,3 DPG content.

The whole process can be completed in approximately 10 minutes once the
blood has been collected. In situations of major haemorrhge the blood can be
recycled very quickly.

There are a number of advantages with this type of autotransfusion compared
to the use of predeposit.

The blood is fresh and does not require storage. The apparatus can be assembled
quickly and can be used in emergency and elective surgical procedures. Blood is
only collected when the patient is bleeding and therefore there is usually 100%
utilisation of blood collected. The blood is collected and kept near the patient
and so mimimises the risk of incompatable blood being transfused.
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ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙ::    ΠΠεερριιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ΑΑίίµµααττοοςς..  ∆∆ιιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ((CCeellll  SSaallvvaaggee))  

Over the last 16 years at the hospital where work over 9,000 cases have been
performed with significant amounts of blood being saved. The  reduction in al-
logeneic blood used has helped finance a cell salvage co-ordinator who has a
teaching and managment role for the cell salvage service. On on cell service is
available 24/7 and his ensures both that all elective cases have the option of red
cell salvage and also any out of hours emergenciy cases such as ruptured ab-
dominal aortic aneurysms and major trauma surgery.

The technique has been included in the UK Blood Conservation Strategy, en-
dorsed by the national transfusion committees of England and the devolved
governments in the UK. A recent survey showed that 54% of all hospitals in the
UK now provide and use cell salvage. Educational and training support together
with competency guidence for cell salvage has been developed by the UK Cell
Salvage Action Group and all of this information can be found on the Better
Blood Transfusion site at the the following address:

http://www.transfusionguidelines.org.uk
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ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙ::    ΠΠεερριιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ΑΑίίµµααττοοςς..  ∆∆ιιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ((CCeellll  SSaallvvaaggee))  

ΑΑΥΥΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΑΑΙΙΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ..  ΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ
ΜΜυυρρσσίίννηη  ΠΠααρρααρράά
Αιµατολόγος, ∆ιευθύντρια Αιµοδοσίας, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός»

Αυτόλογη προκατάθεση αίµατος (ΑΠΑ) είναι η διαδικασία στην οποία δότης και
λήπτης είναι το ίδιο πρόσωπο. Η αυτόλογη προκατάθεση αίµατος αποτελεί
εναλλακτική πρακτική µετάγγισης αίµατος και αποφυγή χρησιµοποίησης
οµόλογου αίµατος. Μαζί µε την ισοογκαιµική αιµοαραίωση και την διεγχειρητική
διάσωση αίµατος αποτελούν επιλογές µείωσης της χρησιµοποίησης οµόλογου
αίµατος. Η συλλογή και µετάγγιση αυτόλογου αίµατος είναι ασφαλής πρακτική
τόσο για τα παιδιά, όσο και για ασθενείς µεγαλύτερης ηλικίας από την
επιτρεπόµενη για τους εθελοντές αιµοδότες. Οι επιπλοκές της µετάγγισης
αυτόλογου αίµατος περιλαµβάνουν κυρίως την βακτηριδιακή επιµόλυνση, την
υπερφόρτωση της κυκλοφορίας, την πιθανή αιµόλυση εξ ασυµβατότητος ΑΒΟ
από λανθασµένη σήµανση και χορήγηση προιόντων. 
Προϋποθέσεις των προγραµµάτων αυτόλογης προκατάθεσης αίµατος είναι:
A) Η υπό την κατεύθυνση της Αιµοδοσίας άψογη και συστηµατική συνεργασία

µε τις χειρουργικές κλινικές όσον αφορά τον προγραµµατισµό των
επεµβάσεων και τη διαδικασία εφαρµογής του προγράµµατος.

Β) Η συλλογή της απαιτούµενης ποσότητος αίµατος η οποία έχει αυστηρώς
προϋπολογισθεί ότι απαιτείται να µεταγγισθεί. 

Γ) Η τεκµηριωµένη κλινικοεργαστηριακή εικόνα του δότου-λήπτη που επιτρέπει
την συµµετοχή του στο πρόγραµµα αυτόλογης προκατάθεσης. 

∆) Η χορήγηση σιδήρου per os στον δότη – λήπτη ή/και ερυθροποιητίνης, στα
πλαίσια πρωτοκόλλου όπου καθορίζονται το ελάχιστο επιτρεπόµενης
αιµοσφαιρίνης, τα µεσοδιαστήµατα των αιµοληψιών, το διάστηµα µεταξύ
τελευταίας αιµοληψίας – χειρουργικής επέµβασης, το µέγιστον της ποσότητος
του συλλεγοµένου αίµατος.

Η συζήτηση για την αυτόλογη προκατάθεση σε διεθνές επίπεδο κινείται σήµερα
κυρίως γύρω από την µελέτη κόστους – οφέλους. Ως πρωτογενές όφελος
υπολογίζεται η µείωση της χρησιµοποίησης του οµόλογου αίµατος, ενώ ως έµµεσο
όφελος υπολογίζονται οι ηµέρες νοσηλείας, ο περιορισµός µετάδοσης νοσήµατος,
η µη ευαισθητοποίηση σε ερυθροκυτταρικά αντιγόνα, η αποφυγή λοιµώξεων. 
Στην Ελλάδα η αυτόλογη προκατάθεση αίµατος έχει αρχίσει να εφαρµόζεται από
την δεκαετία του 1990 µε µεµονωµένες προσπάθειες και αυτόνοµα πρωτόκολλα,
καλύπτοντας τις ξεχωριστές ανάγκες των διαφόρων Νοσοκοµείων. Θα
αναφερθούν ενδεικτικά στοιχεία αυτόλογης προκατάθεσης από διαφορετικές
περιοχές της χώρας, δεδοµένου ότι η καταγραφή όλων των στοιχείων δεν είναι
εφικτή, λόγω της ιδιαιτερότητος του κάθε χώρου. 
Συγκεντρωτικά στοιχεία για την ΑΠΑ στην Ελλάδα έχουν δηµοσιευθεί στο Vox Sangui-
nis το 2004 και αφορούν το έτος 2000. Επί συνόλου 591.922 αιµοληψιών οι ΑΠΑ ήταν
2.386, δηλαδή 0,4% και από αυτές µεταγγίσθηκαν οι 1662 δηλαδή το 69,7%. Τα
στοιχεία αυτά παρουσιάζουν αποκλίσεις από χώρα σε χώρα, αλλά συµπερασµατικώς
φαίνεται ότι η ΑΠΑ χρησιµοποιείται ολοένα και σε µικρότερο ποσοστό σχετικώς µε την
συλλογή οµόλογου αίµατος. ∆εν παύει εντούτοις να είναι η επιλογή επί παρουσίας
αταυτοποίητων αντισωµάτων και µία εναλλακτική πρόταση σε ενδεχόµενη εµφάνιση
νέου αγνώστου µεταδιδόµενου νοσήµατος. Παραµένει ως µέθοδος αξιοποιούµενη υπό
προϋποθέσεις, ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε Νοσοκοµείου.

18



ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙ::    ΠΠεερριιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ΑΑίίµµααττοοςς..  ∆∆ιιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ((CCeellll  SSaallvvaaggee))  

Μυρσίνη Παραρά  (email: myparara@yahoo.gr)

ΈΈττοοςς  ΣΣυυλλλλεεγγόόµµεεννεεςς ΚΚλλιιννιικκέέςς  ΣΣύύννοολλοο
ΈΈννααρρξξηηςς ΜΜοοννάάδδεεςς κκαατταασσττάάσσεειιςς ΜΜοοννάάδδωωνν

Νοσοκοµείο 1990 1-4 Ορθοπαιδικές 393 (2000-2008)
Παπανικολάου Θεσ/νίκης

Παν/ικό Νοσοκοµείο 1993 1-4 Ορθοπαιδικές 580
Ιωαννίνων Καρδιοχειρουργικές

Αταυτοποίητα
αντισώµατα

Νοσοκοµείο ΚΑΤ 1995 1-4 Ορθοπαιδικές 220

Παν/ικό Νοσοκοµείο 1999 1-5 Γναθοχειρουργικές 59 (2007-2008)
Ηρακλείου Κρήτης Ορθοπαιδικές

ΩΡΛικές
Γυναικολογικές

Παν/ικό Νοσοκοµείο 1991 1-3 Ορθοπαιδικές 131 (2004-2008)
Ρίου Πατρών Ουρολογικές

Νοσοκοµείο 1991 1-3 Ορθοπαιδικές 181
«Ευαγγελισµός» Ουρολογικές (1991-1993)

∆ότες µυελού (2004-2008)
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ΜΜΕΕΤΤΕΕΓΓΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΗΗ  ΑΑΙΙΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΕΕ  ΕΕΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΘΘΩΩΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΟΟΡΡΘΘΟΟΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΣΣ  
ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΚΚ..  ΤΤσσιιααµµττσσοούύρρηηςς  

Οι επανορθωτικές ορθοπαιδικές επεµβάσεις απαιτούν σηµαντικές ποσότητες
µεταγγιζόµενου αίµατος για την αναπλήρωση των υφισταµένων απωλειών, παρά
την κατά περίπτωση εφαρµογή ελεγχόµενης υπότασης, επιµεληµένης αιµόστασης
ή ακόµη και εφαρµογήs ίσχαιµης περίδεσης.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τον αυξηµένο κίνδυνο µετάδοσης νοσηµάτων
που σχετίζονται µε την µετάγγιση αίµατος δότου, όπως HIV, ηπατίτιδας Β, C και
ηπατίτιδας non A non B, καθώς και µε επιπλοκές όπως αλλεργικές αντιδράσεις ή
όψιµες αιµολυτικές αντιδράσεις οδήγησε στην µετεγχειρητική µετάγγιση
αυτόλογου αίµατος, µέσω ειδικών συσκευών παροχέτευσης και επαναµετάγγισης.
Στην ορθοπαιδική η εµπειρία αυτή αποκτήθηκε καταρχάς στις ολικές
αρθροπλαστικές µε τσιµέντο και εν συνεχεία στις χωρίς τσιµέντο αρθροπλαστικές
όπου οι απώλειες αίµατος είναι γενικώς µεγαλύτερες. Ειδικά στις ολικές
αρθροπλαστικές γόνατος λόγω χρήσης της ίσχαιµης περίδεσης κατά τη διάρκεια
της επέµβασης σχεδόν όλη η απώλεια αίµατος συµβαίνει άµεσα µετεγχειρητικά
και εποµένως η χρήση της παραπάνω µεθόδου αποκτά ιδιαίτερη αξία.

ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙ::    ΠΠεερριιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ΑΑίίµµααττοοςς..  ∆∆ιιεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  ΣΣυυλλλλοογγήή  ((CCeellll  SSaallvvaaggee))  
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ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΙΙ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς::    
ΜΜέέρροοςς  ΑΑ’’::  ΕΕππιιππλλοοκκέέςς  ΑΑιιµµοοδδοοσσίίααςς  ––  ΠΠρρόόλληηψψηη  ––  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηη

Επιπλοκές αιµοδοσίας – Πρόληψη – Αντιµετώπιση 
ΑΑ..  ΓΓεεωωρργγάάκκαα

Καταγραφή επιπλοκών – Εµπειρία Aσκληπιείου Βούλας 
ΣΣ..  ΑΑλλλλιιχχάάνν    

Καταγραφή επιπλοκών – Εµπειρία Κέντρου Αιµοδοσίας ΠΓΝΠ
ΒΒ..  ΜΜααννιιάάττηη  

∆εδοµένα αιµοεπαγρύπνησης αιµοδοτών
ΙΙ..  ΧΧααττζζηηλλάάοουυ  

ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΙΙ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς::    
ΜΜέέρροοςς  ΒΒ’’::  ΕΕππιιππλλοοκκέέςς  µµεεττάάγγγγιισσηηςς  ααίίµµααττοοςς  ––  ΠΠρρόόλληηψψηη  ––  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηη    

Μέτρα πρόληψης επιπλοκών µετάγγισης. Ο ρόλος του νοσηλευτή
ΚΚ..  ΜΜππέέλλλλαα  

Επιπλοκές µετάγγισης ερυθρών σε πολυµεταγγιζόµενους ασθενείς 
ΒΒ..  ΠΠεεσσλλήή  

Επιπλοκές µετάγγισης παραγώγων σε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς 
ΒΒ..  ∆∆εελληησσττρράάττηη  

∆εδοµένα αιµοεπαγρύπνησης ασθενών
ΛΛ..  ΚΚααββααλλιιέέρροουυ  



22

ΕΕΠΠΙΙΠΠΛΛΟΟΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΙΙΜΜΟΟ∆∆ΟΟΣΣΙΙΑΑΣΣ  --  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗ  --  ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ
ΑΑ..  ΓΓεεωωρργγάάκκαα

Η αιµοδοσία αποτελεί διεθνώς µια ασφαλή διαδικασία για τους δότες ολικού αίµατος.
Παρά όµως την αυστηρή επιλογή των αιµοδοτών ένα µικρό ποσοστό εµφανίζει αντι-
δράσεις κατά τη διάρκεια της λήψης του αίµατος ή και αµέσως µετά.(1, 2)

Αυτές οµαδοποιούνται ανάλογα µε την εντόπιση των συµπτωµάτων (τοπικές ή γενι-
κές επιπλοκές), επιπλοκές που σχετίζονται ιδιαίτερα µε την αιµοπεταλιοαφαίρεση και
µια τελευταία οµάδα µε άλλες επιπλοκές. Η περιγραφή µιας κατηγορίας επιπλοκών
δίνεται µόνο για την πιο συχνή επιπλοκή (συχνότητα εµφάνισης >1% όλων των επι-
πλοκών) και όχι για τα σπάνια συµβάντα που σχετίζονται µε τη µετάγγιση (< 1% όλων
των επιπλοκών). Μερικές από τις σπάνιες επιπλοκές είναι σοβαρές και θα διαγνω-
στούν από επαγγελµατίες υγείας εκτός υπηρεσίας αιµοδοσίας.(3)

Α. Επιπλοκές µε κυρίως τοπικά συµπτώµατα
Αυτές οι επιπλοκές προκαλούνται άµεσα µετά την εισαγωγή της βελόνας.
Μερικές από αυτές σχετίζονται µε την έξοδο αίµατος από τα αγγεία, ενώ άλλες
χαρακτηρίζονται κυρίως από πόνο. 

Α1. Επιπλοκές που  σχετίζονται µε την έξοδο αίµατος από τα αγγεία
Αιµάτωµα
Παρακέντηση της αρτηρίας
Όψιµη αιµορραγία

Α2. Επιπλοκές που χαρακτηρίζονται κυρίως από πόνο
Ερεθισµός νεύρου
Κάκωση νεύρου
Κάκωση τένοντα
Πόνος άνω άκρου

Α3. Άλλα είδη των κατηγοριών µε τοπικά συµπτώµατα
Θροµβοφλεβίτιδα
Αλλεργία (τοπική)

Β. Επιπλοκές µε κυρίως γενικευµένα συµπτώµατα
Βαγοτονική αντίδραση

Γ. Επιπλοκές που σχετίζονται µε την αιµοπεταλιοαφαίρεση
Αντίδραση στα κιτρικά
Αιµόλυση
Γενικευµένη αλλεργική αντίδραση
Εµβολή αέρα(3)

∆. Άλλες επιπλοκές που σχετίζονται µε την αιµοδοσία(3)

Οξύ έµφραγµα µυοκαρδίου
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

ΠΠρρόόλληηψψηη  κκααιι  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  εεππιιππλλοοκκώώνν  σσττοουυςς  ααιιµµοοδδόόττεεςς  οολλιικκοούύ  ααίίµµααττοοςς
Θεραπεία
Η θεραπεία των επιπλοκών που σχετίζονται µε την αιµοδοσία θα πρέπει να περι-
γράφεται στις Πρότυπες ∆ιαδικασίες Λειτουργίας (Π∆Λ). Το προσωπικό πρέπει να
είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και να υποβάλλεται τακτικά σε εκπαίδευση ώστε
να αναγνωρίζει τα πρώιµα σηµεία µιας επιπλοκής και να είναι σε θέση να αντα-
ποκρίνεται αµέσως µε τις κατάλληλες ενέργειες. Σε όλες τις εγκαταστάσεις όπου

ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΙΙ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ((ΜΜέέρροοςς  ΑΑ’’  --  ΜΜέέρροοςς  ΒΒ’’))
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διεξάγονται συνεδρίες αιµοδοσίας πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος για την αντι-
µετώπιση αιµοδοτών που εµφανίζουν επιπλοκές. Ο αιµοδότης παραµένει για πα-
ρακολούθηση µέχρι την πλήρη ανάρρωση και σε περίπτωση σοβαρής επιπλοκής
η υπηρεσία αιµοδοσίας παραµένει σε επικοινωνία µε τον αιµοδότη µέχρι να υπο-
χωρήσει πλήρως η επιπλοκή ή να σταθεροποιηθεί ο αιµοδότης. 
Πρόληψη
Οι υποψήφιοι αιµοδότες πρέπει να ενηµερώνονται για τις πιθανές ανεπιθύµητες
αντιδράσεις της αιµοδοσίας και την πρόληψή τους. Η εκπαίδευση του προσωπι-
κού συλλογής αίµατος πρέπει να περιλαµβάνει την πρόληψη, την αναγνώριση,
ιδιαίτερα των πρώιµων σηµείων, µιας επιπλοκής και τη θεραπεία αυτών. Πρέπει
να υπάρχει ένας γιατρός που θα έχει την ευθύνη της ιατρικής επίβλεψης της συλ-
λογής αίµατος και σε κάθε συνεδρία αιµοδοσίας πρέπει να παρευρίσκεται ένας
επαγγελµατίας υγείας µε κατάλληλη ειδική εκπαίδευση. 
Πληροφορίες για το δότη
Όταν συµβαίνει µια ανεπιθύµητη αντίδραση, ο αιµοδότης πρέπει να ενηµερώνε-
ται σχετικά µε τη φύση της αντίδρασης, τη θεραπεία της και την αναµενόµενη έκ-
βαση. Ο αιµοδότης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει µε τον
εφηµερεύοντα γιατρό οποιαδήποτε στιγµή. Το προσωπικό της αιµοδοσίας πρέπει
να δίνει οδηγίες στον αιµοδότη στα πλαίσια της φροντίδας µετά τη συνεδρία και
να παρακολουθεί τον αιµοδότη µέχρι την αποχώρησή του. 
Χαρακτηριστικά του αιµοδότη που βιώνει µία επιπλοκή
Ο αιµοδότης που βιώνει µία ανεπιθύµητη επιπλοκή είναι δότης πρώτης φοράς µε
αναλογία 5,7/10000 σε σύγκριση µε τους συστηµατικούς αιµοδότες που εµφανί-
ζουν επιπλοκή σε ποσοστό 2,6/10000 αιµοδοτήσεις. Οι νέοι <20 ετών βιώνουν πιο
συχνά µία επιπλοκή, η οποία είναι συστηµατική,  σε σχέση µε τους µεγαλύτερης
ηλικίας αιµοδότες (>60 ετών), οι οποίοι συνήθως παρουσιάζουν επιπλοκή µε το-
πικά συµπτώµατα (αιµάτωµα). Εξωνοσοκοµειακή φροντίδα χρειάζονται 3,2/10000
αιµοδότες, ενώ νοσηλεία χρειάστηκαν 0,08/10000 αιµοδότες.(4)
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΠΠΛΛΟΟΚΚΩΩΝΝ  --  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ
ΣΣάάµµππυυ  ΑΑλλιιχχάάνν  
Νοσηλεύτρια, Σταθµός Αιµοδοσίας Ασκληπιείου Βούλας

Κατά την επιλογή των αιµοδοτών εκτός από το ιατρικό ιστορικό, το προσωπικό της
αιµοδοσίας εκπαιδεύεται ώστε να παρατηρεί και να εξετάζει παράγοντες όπως ψυ-
χολογική κατάσταση, νηστεία, κόπωση, έντονο άγχος, κ.λ.π.  που θα µπορούσαν
να επηρεάσουν τον υποψήφιο αιµοδότη να παρουσιάσει κάποια αντίδραση και να
µπορεί να λάβει προληπτικά µέτρα για την αποφυγή τους, όπου αυτό είναι δυ-
νατόν.
Για την αξιολόγηση του είδους και του αριθµού των αντιδράσεων των αιµοδοτών,
οι αντιδράσεις στην αιµοδοσία µας καταγράφονται. Η καταγραφή αυτή έγινε πιο
αποτελεσµατική όταν το 2007 οι αντιδράσεις των αιµοδοτών συµπεριλήφθηκαν
στο λογισµικό του προγράµµατος της αιµοδοσίας µας. Αυτό διευκόλυνε  την ανεύ-
ρεση τυχόν προηγούµενων αντιδράσεων στα άτοµα που επανέρχονται να αιµο-
δοτήσουν, αλλά και την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων τα οποία µπορούν
ευκολότερα να αξιολογηθούν και να  ερµηνευθούν.
Από το 2007 προσέφεραν αίµα 20.506 αιµοδότες (15.984 άνδρες και 4.522 γυ-
ναίκες). Τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν σε σχέση µε παραµέτρους που µπορεί να
σχετίζονται µε την αντίδραση όπως αιµοδότηση  πρώτης φοράς, ηλικία, φύλο,
εθελοντική αιµοδότηση ή  αιµοδότηση για συγγενικό περιβάλλον. Οι αντιδρά-
σεις αφορούν  λιποθυµία, λιποθυµία µε σπασµούς, ζάλη, αδιαθεσία, εφίδρωση,
πτώση, τάση για εµετό, αιµάτωµα,  σύσπαση φλέβας , τρώση αρτηρίας.  
Από τα στοιχεία µας προκύπτει: 
Από τους συνολικά 20.506 αιµοδότες (15.984 άνδρες και 4.522 γυναίκες) οι 302
(1.5%), 1.5% άνδρες και  1.3% γυναίκες, παρουσίασαν κάποια αντίδραση κατά
την διάρκεια ή µετά την αιµοληψία.
Από τους 4.192 αιµοδότες που έδιναν αίµα πρώτη φορά, παρουσίασαν αντίδραση
οι 93 (2.2%) ενώ από τους 16.314 που ήταν επαναλαµβανόµενοι  αιµοδότες οι
209 (1.3%). 
Όσον αφορά τον διαχωρισµό σε εθελοντές και συγγενικού περιβάλλοντος  αι-
µοδότες,  προκύπτει ότι από  τους 8.226  εθελοντές αιµοδότες  παρουσίασαν αν-
τίδραση 114 άτοµα (1,4%), ενώ από 12.280 αιµοδότες συγγενικού περιβάλλοντος
οι  188 (1,5%).     
Το µεγαλύτερο ποσοστό αντίδρασης αφορούσε  ζάλη κατά τη διάρκεια της αιµο-
ληψίας (40%), ακολούθως  ζάλη µετά το τέλος της  αιµοληψίας (37%), λιποθυ-
µία κατά τη διάρκεια της αιµοληψίας (6%), λιποθυµία στο τέλος της αιµοληψίας
(6%), αδιαθεσία, τάση για έµετο (6%) και τέλος εφίδρωση (5%).
Τα αποτελέσµατα µάς δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά στο ποσοστό
των αντιδράσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών αιµοδοτών,  ούτε µεταξύ εθε-
λοντών και συγγενικού περιβάλλοντος αιµοδοτών. Ως προς την ηλικία συχνό-
τερα φαίνεται να παρουσιάζουν αντίδραση οι νέοι ίσως γιατί οι περισσότεροι
δίνουν πρώτη φορά αίµα. Από τους  2.347 Εθελοντές  αιµοδότες αντέδρασαν  25
γυναίκες (1,7%) και 89 άνδρες (3,8%).
Τέλος από την έρευνα και µελέτη των δεδοµένων µας, η εµφάνιση αντιδράσεων
σε αιµοδότες δεν σχετίζεται µε τον αιµολήπτη.
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∆∆ΕΕ∆∆ΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΑΑΙΙΜΜΟΟΕΕΠΠΑΑΓΓΡΡΥΥΠΠΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΙΙΜΜΟΟ∆∆ΟΟΤΤΩΩΝΝ
ΙΙ..  ΧΧααττζζηηλλάάοουυ  
Α. ∆ιευθυντής, ∆ρακοπούλειο Κέντρο Αιµοδοσίας - ΝΕΕΣ

Η καταγραφή των ανεπιθύµητων συµβάντων του αιµοδότη κατά και µετά την αι-
µοδοσία, η αξιολόγησή τους και η λήψη κατάλληλων διορθωτικών µέτρων είναι
µια από τις προτεραιότητες των υπηρεσιών αιµοεπαγρύπνησης. Στη κατεύθυνση
αυτή εργάζονται το Συµβούλιο της Ευρώπης, η ∆ιεθνής Εταιρεία Αιµοδοσίας (ISBT)
και το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αιµοεπαγρύπνησης (EHN). Το Συντονιστικό Κέντρο Αι-
µοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ) συµµετέχει στη πιλοτική επιδηµιολογική επιτήρηση του
EHN για τα ανεπιθύµητα συµβάντα στους αιµοδότες. Βασική επιδίωξη είναι η κα-
θιέρωση µιας ενιαίας  γλώσσας συνεννόησης µε συγκεκριµένους κοινά αποδε-
κτούς ορισµούς των επιπλοκών, κοινές κατευθυντήριες οδηγίες και κοινά δελτία
αναφοράς σε διεθνές επίπεδο. Η ασφάλεια και η ικανοποίηση των προσδοκιών
του εθελοντή αιµοδότη είναι βασικό καθήκον των Υπηρεσιών Αιµοδοσίας.
Παρατίθενται ελληνικά δεδοµένα επιτήρησης ανεπιθύµητων συµβάντων του αι-
µοδότη για τα έτη 2003-2007 µε τη συµµετοχή 7 Κέντρων Αιµοδοσίας, 12 Σταθ-
µών Α και 15 Σταθµών Β (συνολικά 591830 αιµοδότες). Η κατάταξή τους σε 4
κατηγορίες (Α, Β, Γ, ∆) ακολουθεί τις οδηγίες των ISBT και EHN του 2008.
Α. Επιπλοκές µε τοπικά κυρίως συµπτώµατα: συχνότερη επιπλοκή της οµάδας
αυτής είναι το αιµάτωµα. Κατεγράφησαν 836 περιπτώσεις εκ των οποίων 154 χα-
ρακτηρίστηκαν σοβαρές. Κατεγράφησαν επίσης 7 σοβαρές περιπτώσεις τρώσης
αρτηρίας και 6 σοβαρές περιπτώσεις κάκωσης/ερεθισµού νεύρου. Συνολικά το
ποσοστό εµφάνισης των επιπλοκών της οµάδας αυτής είναι 0,2% επί του συνό-
λου των αιµοδοτών. Από αυτές οι σοβαρές είναι 0,04%.
Β. Επιπλοκές µε γενικευµένα κυρίως συµπτώµατα: καταγράφτηκαν 2409 βαγοτο-
νικές αντιδράσεις (0.4%) εκ των οποίων 284  χαρακτηρίστηκαν σοβαρές (0,05%).
Γ. Επιπλοκές που σχετίζονται µε την αφαίρεση:  η οµάδα αυτή αντιπροσωπεύεται
από 4 περιπτώσεις σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης και 3 περιπτώσεις σοβαρής
αντίδρασης στα κιτρικά. 
∆. Άλλες επιπλοκές που σχετίζονται µε την αιµοδοσία: αναφέρθηκε µία περίπτωση
σοβαρού καρδιαγγειακού ατυχήµατος µε αµφίβολη όµως συσχέτιση µε την αι-
µοδοσία.
Συνολικά κατεγράφησαν 3599 περιπτώσεις επιπλοκών (0,6%) εκ των οποίων οι
523 χαρακτηρίστηκαν σοβαρές (0.09%).
Από τα παραπάνω δεδοµένα γίνεται σαφές ότι:
1. Οι επιπλοκές του αιµοδότη κυµαίνονται γενικά σε χαµηλά επίπεδα. 
2. Οι συχνότερες είναι η βαγοτονική αντίδραση και το αιµάτωµα.
3. Οι  σοβαρές επιπλοκές είναι εξαιρετικά σπάνιες.
Η λήψη µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών αιµοληψίας (ιδίως στις κινητές
µονάδες) καθώς και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, αναµένεται να οδη-
γήσουν σε ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα.
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ΜΜππέέλλλλαα  ΚΚυυρριιαακκήή
Νοσηλεύτρια ΠΕ, Msc

Υπάρχουν ορισµένες σηµαντικές επιπλοκές που ενδέχεται να προκύψουν από τη µε-
τάγγιση αίµατος. Οι πιο σηµαντικές  περιλαµβάνουν την υπερφόρτωση όγκου, την
αλλοανοσοποίηση, την υπερφόρτωση σιδήρου καθώς και την έκθεση σε µολυσµα-
τικούς παράγοντες. Η υυππεερρφφόόρρττωωσσηη  όόγγκκοουυ συνήθως προκαλείται από υπερβολικά
ταχεία χορήγηση του αίµατος. Η πρόληψη περιλαµβάνει µείωση του ρυθµού χορή-
γησης του αίµατος ή την ταυτόχρονη χορήγηση διουρητικών σε ασθενείς µε αυξηµένο
όγκο ή καρδιακή δυσλειτουργία. Η ααλλλλοοααννοοσσοοπποοίίηησσηη είναι µία κοινή επιπλοκή που
εµφανίζεται στο ένα τέταρτο περίπου των ασθενών που µεταγγίζονται. Η πρόληψή
της και οι καθυστερηµένες αντιδράσεις της µετάγγισης διευκολύνονται µε την παροχή
ενός ιστορικού προηγούµενων µεταγγίσεων, ανεπιθύµητων αντιδράσεων και των
άλλο-αντισωµάτων των ασθενών. Τα βραχιόλια- ταυτότητες παρέχουν πληροφορίες
για τα άλλο-αντισώµατα και των αριθµό των µεταγγίσεων σε ευαισθητοποιηµένα
άτοµα. Ο έλεγχος για άλλο-αντισώµατα έξι έως οκτώ εβδοµάδες µετά τη µετάγγιση,
µπορεί να αποκαλύψει νέα αντισώµατα που µπορεί να έχουν εξαφανιστεί αν υπάρχει
παρατεταµένο διάστηµα χωρίς µετάγγιση, αλλά εξακολουθούν να προκαλούν αντι-
δράσεις, εάν χρειαστούν περαιτέρω µεταγγίσεις υποχρεωτικά. Η αφαίρεση των λευ-
κοκυττάρων πριν από την αποθήκευση των ερυθρών αιµοσφαιρίων εµποδίζει την
εεµµππύύρρεεττηη  ααννττίίδδρραασσηη. Η υυππεερρφφόόρρττωωσσηη  σσιιδδήήρροουυ αποτρέπεται αποτελεσµατικά µόνο µε
τον περιορισµό του αριθµού των µονάδων ερυθρών αιµοσφαιρίων που µεταγγίζον-
ται. Ο έλεγχος για τις λλοοιιµµώώξξεειιςς µειώνει αλλά δεν εξαλείφει την έκθεση σε ηπατίτιδα,
AIDS, και άλλες ιογενείς ασθένειες.
Ο νοσηλευτής παίζει σηµαντικό ρόλο στην περίπτωση που ένας  ασθενής χρει-
αστεί µετάγγιση του αίµατος ή των παραγώγων του ως θεραπεία σε περίπτωση µα-
ζικής απώλειας αίµατος, θροµβοπενίας, ή απλασίας του µυελού των οστών. Για να
εκτελεστεί µια ασφαλή και αποτελεσµατική µετάγγιση, υπάρχουν κάποια προτει-
νόµενα βήµατα ώστε να προληφθούν ορισµένες επιπλοκές.                    

* Παραλαβή του αίµατος ή των παραγώγων του λίγο πριν ξεκινήσει η µετάγγιση. 
* Να µη τοποθετούνται οι ασκοί  αίµατος στο ψυγείο αν καθυστερήσει η έναρξη της µε-
τάγγισης.  Στο ψυγείο η θερµοκρασία δεν ελέγχεται και το αίµα µπορεί να καταστραφεί. Αν-
τίθετα, πρέπει να επιστρέφεται στην τράπεζα αίµατος µέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία.
* Να µη χρησιµοποιούνται τα προϊόντα αίµατος που δεν έχουν σωστή ψύξη. 
* Χορήγηση του αίµατος και των προϊόντων του µε 18 - ή 20-gauge βελόνα. Μι-
κρότερου εύρους βελόνα θα φράξει. 
* Χρησιµοποίηση του 0,9% sodium chloride διαλύµατος. 
* Χρήση του κατάλληλου add-on φίλτρο. 
* Αντικατάσταση του φίλτρου µετά από κάθε µετάγγιση, σύµφωνα µε τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες. 
* Παρακολούθηση µε προσοχή των ασθενών για την πρώτη µισή ώρα (ή τα
πρώτα 50 ml) της µετάγγισης. Συνήθως αυτός είναι ο χρόνος κατά τον οποίο εµ-
φανίζονται οι άµεσες ανεπιθύµητες αντιδράσεις από τη µετάγγιση. 
* Άµεση διακοπή της µετάγγισης εάν εντοπιστούν τα σηµεία ή τα συµπτώµατα
µιας ανεπιθύµητης αντίδρασης, όπως είναι ο πυρετός, η αναπνευστική δυσχέρεια,
το θωρακικό άλγος και η κνίδωση.
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ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΠΠεεσσλλήή
Τ.Ε. Νοσηλεύτρια, Προϊσταµένη Μ.Μ.Α., Π.Γ.Ν.Π. Πατρών

Η µετάγγιση αποτελεί την πιο συχνή ιατρική πράξη για την επιβίωση και την θε-
ραπεία ασθενών. Η µετάγγιση δεν είναι µια απλή πράξη. Αντίθετα, είναι επικίν-
δυνη και µπορεί να αποβεί µοιραία για τον ασθενή.
∆εν εκτελείται µόνο από τον ιατρό αλλά ταυτόχρονα καθιστά υπεύθυνο και  το νο-
σηλευτή γιατί συµµετέχει στην χορήγηση του. Για αυτό το νοσηλευτικό προσω-
πικό πρέπει να επαγρυπνεί και να αντιλαµβάνεται γρήγορα τις τυχόν αντιδράσεις
που µπορεί να συµβούν. Οι  αντιδράσεις αυτές µπορεί να είναι άµεσες και να συµ-
βαίνουν κατά τη διάρκεια της µετάγγισης, 1-2 ώρες µετά ή το πρώτο 24ωρο. Μπο-
ρεί να είναι έµµεσες και να παρουσιάζονται µετά το πρώτο 24ωρο µέχρι
εβδοµάδες. ∆ιακρίνονται όµως και σε ανοσολογικές ή µη ανοσολογικές ανάλογα
µε την αιτιολογία.
Σε όλα τα είδη των αντιδράσεων επιβάλλεται η διακοπή της µετάγγισης, η έγκαιρη
αντιµετώπιση των συµπτωµάτων αλλά και η έγγραφη ενηµέρωση της Αιµοδο-
σίας. Η συνεργασία του τοµέα της Αιµοδοσίας µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό επιβάλλεται για την αποφυγή λαθών.
Η επιδηµιολογική επιτήρηση Υπηρεσιών Αιµοδοσίας και Νοσοκοµείων κατά την
περίοδο 1997-2007 έδωσε σηµαντικά στοιχεία για τις ανεπιθύµητες αντιδράσεις.
Ο µεγάλος αριθµός σοβαρών και ήπιων αντιδράσεων επιβάλλει αξιολόγηση των
στοιχείων και τη λήψη µέτρων για την προληπτική αποφυγή τους. Τα επιδηµιο-
λογικά στοιχεία που προκύπτουν κατά την περίοδο 1997-2007 αποδεικνύουν ότι
τα περισσότερα λάθη γίνονται κατά την αναγραφή των στοιχείων στα φιαλίδια και
την ταυτοποίηση στις κλινικές.
Σηµαντική πρόοδος έχει γίνει ως προς τον έλεγχο του αίµατος πριν και µετά τη διά-
θεσή του στα νοσηλευτικά τµήµατα. Επιβάλλεται όµως, η εφαρµογή µέτρων
ασφαλείας κατά την δειγµατοληψία του αίµατος, τη συµπλήρωση του δελτίου πα-
ραγγελίας και την επιβεβαίωση των στοιχείων των ασθενών. Η διαρκής εκπαί-
δευση του προσωπικού για την εφαρµογή Κανόνων Ορθής Κλινικής και
Εργαστηριακής Πρακτικής σε όλη τη διαδικασία της συλλογής και µετάγγισης αί-
µατος θα προσφέρει ανεκτίµητες υπηρεσίες στους ασθενείς.
Οι τακτικές δια βίου µεταγγίσεις αίµατος αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θε-
ραπευτικής αγωγής των ασθενών για αυτό πρέπει να γίνονται καθηµερινά ασφα-
λέστερες ποιοτικά µε µηδενικό κίνδυνο για τον ασθενή.
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ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ
ΒΒαασσιιλλιικκήή  ∆∆εελληησσττρράάττηη

Η µετάγγιση παραγώγων αίµατος αποτελεί σύνθετη διαδικασία, συνοδευόµενη
ενίοτε από ανεπιθύµητα συµβάµατα, που µπορεί να οφείλονται σε σφάλµατα, πα-
ράγοντες σχετιζόµενους µε το προς µετάγγιση παράγωγο, παράγοντες σχετιζόµε-
νους µε τον ασθενή ή σε συνδυασµό των ανωτέρω.
Οι ανοσοκατεσταλµένοι ασθενείς έχουν ιδιαιτερότητες. Συγκεκριµένα, συχνά είναι
πενικοί, µπορεί να παρουσιάζουν διαταραχές της πήξης του αίµατος, συχνά η φλε-
βική προσπέλαση είναι πολύ δύσκολη, µπορεί να φέρουν κεντρικό φλεβικό κα-
θετήρα, να λαµβάνουν ενδοφλέβια διαλύµατα και φάρµακα, να έχουν πυρετό
κατά τη µετάγγιση, να είναι πολυµεταγγιζόµενοι. Επιπρόσθετα, µπορεί να χρει-
άζονται παράγωγα CMV-αρνητικά, λευκαφαιρεµένα, ακτινοβοληµένα, πεπλυ-
µένα, διαφορετικής οµάδας ΑΒΟ ή/και  Rhesus σε περιπτώσεις αλλογενούς
µεταµόσχευσης αιµοποιητικών κυττάρων µε ασυµβατότητα ΑΒΟ ή/και  Rhesus
µεταξύ δότη και λήπτη.
Η πιο συχνή αιτία ανεπιθύµητων συµβαµάτων κατά τη µετάγγιση είναι σφάλµατα,
που µπορεί να εµφανισθούν σε όλα τα στάδια της αλυσίδας της µετάγγισης, από
την αίτηση µέχρι τη χορήγηση του παραγώγου. Από πλευράς νοσηλευτή που ερ-
γάζεται σε νοσηλευτικό τµήµα, σφάλµατα µπορεί να προκύψουν πριν την απο-
στολή των δειγµάτων αίµατος στην Αιµοδοσία και κατά τη µετάγγιση του
παραγώγου. Σφάλµατα πριν την αποστολή των δειγµάτων αίµατος στην Αιµοδο-
σία µπορεί να προκληθούν από τη λανθασµένη σήµανση των φιαλιδίων αίµατος
για την οµάδα και τη διασταύρωση και από τη µη ορθή αιµοληψία. Σφάλµατα
κατά τη µετάγγιση µπορεί να γίνουν κατά τον έλεγχο του παραγώγου πριν τη µε-
τάγγιση, καθώς και λόγω µη σωστής ταυτοποίησης παραγώγου-ασθενή. Ο έλεγ-
χος του παραγώγου περιλαµβάνει πλην των γενικώς ισχυόντων, δηλαδή
ονοµατεπώνυµο ασθενή, οµάδα ΑΒΟ-Rhesus, έλεγχο για λοιµώδεις παράγοντες,
ηµεροµηνία λήξης, υπογραφή εκτελέσαντος τη διασταύρωση, υπογραφή θερά-
ποντος γιατρού και επισκόπηση του παραγώγου, έλεγχο για τις περιπτώσεις εκεί-
νες που απαιτείται παράγωγο µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, όπως
CMV-αρνητικό, λευκαφαιρεµένο, ακτινοβοληµένο ή πεπλυµένο.
Οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις της µετάγγισης διακρίνονται σε οξείες και χρόνιες. Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι οξείες, οι οποίες και θα αναλυθούν από νο-
σηλευτικής άποψης. Η διαφορική διάγνωσή τους, που είναι έργο του θεράποντα
γιατρού, είναι ενίοτε δύσκολη, λόγω αλληλοεπικάλυψης συµπτωµάτων και ση-
µείων. Από νοσηλευτικής άποψης κατ’ αρχάς επιβάλλεται διακοπή της µετάγγισης,
επισκόπηση του ασθενή, διατήρηση της βατότητας της φλεβικής γραµµής, µέ-
τρηση των ζωτικών σηµείων, ταυτοποίηση του µεταγγιζόµενου παραγώγου και
ενηµέρωση του θεράποντα ιατρού. Κατόπιν, µε βάση τα συµπτώµατα και τα ση-
µεία και τις οδηγίες του θεράποντα γιατρού, χορηγούνται υγρά, φάρµακα, οξυ-
γόνο και ο ασθενής υποβάλλεται στον κατάλληλο κατά περίπτωση επείγοντα
εργαστηριακό έλεγχο. Η νοσηλευτική φροντίδα ολοκληρώνεται µε τη συνέχιση
ή µη της µετάγγισης, την παρακολούθηση του ασθενή, την αναφορά του συµβά-
µατος, την αποστολή του ληφθέντος εργαστηριακού ελέγχου και µερικές φορές
µε την αποστολή του µη µεταγγισθέντος παραγώγου στην Αιµοδοσία.
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Καθορισµός οµάδας ΑΒΟ. Προβλήµατα και αιτίες 
ΕΕ..  ΖΖεερρββοούύ  

Έλεγχος αντιγόνου D. weak D και variant D
ΑΑ..  ΜΜοούύγγιιοουυ

Κλινικά σηµαντικά ερυθροκυτταρικά  αντισώµατα
ΚΚ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς  

Identification of unexpected alloantibodies 
ΑΑ..  VViillllaa  

∆ιασταύρωση 
ΒΒ..  ΑΑπποοσσττοολλοοπποούύλλοουυ    

Μετάγγιση µε ασύµβατη διασταύρωση
ΠΠ..  ΧΧααλλκκιιάά  

Zooming in on laboratory errors 
CC..  MMiillkkiinnss  
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ΑΑθθηηννάά  ΜΜοούύγγιιοουυ
Αιµατολόγος ΠΓΝΠ

Το αντιγονικό σύστηµα Rhesus (Rh) αποτελείται από 50 περίπου αντιγόνα και είναι
το πιο πολύπλοκο γενετικά από τα 29 γνωστά συστήµατα οµάδων αίµατος. Ο RH
γονιδιακός τόπος αποτελείται από δύο γονίδια µε υψηλή οµολογία: το RHD που
κωδικοποιεί για την D πρωτεΐνη που εκφράζει το αντιγόνο D και το RHCE που κω-
δικοποιεί για τις πρωτεΐνες C, c, E και e, που εκφράζουν τα αντίστοιχα αντιγόνα.
Μετά το σύστηµα ΑΒΟ, το αντιγόνο D είναι το πλέον ισχυρά ανοσογόνο. Έχει µεί-
ζονα κλινική σηµασία γιατί είναι το κύριο αίτιο αιµολυτικής νόσου των νεογνών,
επάγει την ανάπτυξη D- αλλοαντισωµάτων (αντι-D) µετά τη µετάγγιση D-θετικού
παραγώγου σε D-αρνητικό λήπτη και προκαλεί άµεση και σοβαρή αιµολυτική
αντίδραση µετά από ασύµβατη µετάγγιση. ∆ιάφορες παραλλαγές D έχουν ταυ-
τοποιηθεί και οµαδοποιούνται σε 3 κύριες κατηγορίες µε βάση τη µοριακή τους
ταυτότητα, την έκφρασή τους και την κλινική τους σηµασία.
1)  Ο D-αρνητικός φαινότυπος χαρακτηρίζει το 15-20% των Καυκάσιων Ευρω-

παϊκής καταγωγής. Προκαλείται από την έλλειψη του RΗD γονιδίου ή από µη
λειτουργικά RΗD γονίδια.

2)  Ο όρος Du και µεταγενέστερα weak D χρησιµοποιήθηκε για έναν ασθενέστερο
τύπο µοριακά πλήρους D αντιγόνου που απαντάται στο 0,2-1% των Καυκά-
σιων και χαρακτηρίζεται από ελαττωµένη έκφραση του αντιγόνου D. Με ανά-
λυση αλληλουχίας του RΗD γονιδίου έχουν περιγραφεί πάνω από 55 τύποι
weak D. Oι φαινότυποι DEL (Del) αποτελούν τύπους έκφρασης του weak D
που χαρακτηρίζονται από ελάχιστη έκφραση D αντιγόνου και µπορούν µε τις
συνήθεις ορολογικές µεθόδους να τυποποιηθούν λανθασµένα ως D-αρνητι-
κοί. Είναι πιο συχνοί στους Ασιάτες (10-30% των D-αρνητικών) αλλά έχουν
περιγραφεί και στους Ευρωπαίους.

3)  Ο όρος µερικό D (partial D) χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει ένα ατελές
µοριακά αντιγόνο D στο οποίο διάφοροι επίτοποι έχουν χαθεί. Ταξινοµείται σε
υποοµάδες µε ορολογικές και µοριακές τεχνικές.

Η σύγχρονη προσέγγιση προτείνει ότι οι ασθενείς µε weak D δεν µπορούν να πα-
ράγουν αντι-D γιατί φέρουν το πλήρες D αντιγόνο, ενώ εκείνοι µε partial D µπο-
ρούν να παράγουν αντι-D έναντι των χαµένων επιτόπων. Σύµφωνα µε τις
παραπάνω ιδιότητες των παραλλαγών D, προτείνεται οι ασθενείς µε weak D να
αντιµετωπίζονται ως D θετικοί, να µεταγγίζονται µε D-θετικές µονάδες ερυθρών και
να µη λαµβάνουν αντι-D ανοσοσφαιρίνη µετά από κύηση D-θετικού παιδιού, ενώ
οι ασθενείς που φέρουν partial D, πρέπει να µεταγγίζονται µε D-αρνητικές µονά-
δες ερυθρών και να λαµβάνουν προφύλαξη µε αντι-D ανοσοσφαιρίνη. Στην πα-
ραπάνω συµβατική προσέγγιση υπάρχουν εξαιρέσεις που απαιτούν τη µοριακή
τυποποίηση των ποικιλιών D µε στόχο την πρόληψη της αλλοανοσοποίησης. 

ΈΈλλεεγγχχοοςς  ααννττιιγγόόννοουυ  DD
Η έκφραση D-θετικό ή D-αρνητικό βασίζεται στην παρουσία ή απουσία του αντι-
γόνου D από τα ερυθροκύτταρα. Καθορίζεται µε τη χρήση αντι-D ορών µονο-
κλωνικής προέλευσης. Το αρνητικό control πρέπει να είναι σαφώς αρνητικό. Ένα
θετικό control είναι συµβατό µε την παρουσία αυτοαντισωµάτων και στην περί-
πτωση αυτή ο καθορισµός του weak D δεν ισχύει. Στον έλεγχο του αντιγόνου D,
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ασθενών προς µετάγγιση και εµβρύων, τα αντιδραστήρια αντι-D δεν πρέπει να
ανιχνεύουν το φαινότυπο DVI. Τα άτοµα που έχουν τον παραπάνω φαινότυπο
µπορεί να παράγουν D-αλλοαντίσωµα µετά από κύηση ή D-θετική µετάγγιση. Τα
ερυθροκύτταρα DVI ασθενών πρέπει να χαρακτηρίζονται ως D-αρνητικά. Εναλ-
λακτικά τα δείγµατα των δοτών πρέπει να ελέγχονται µε αντι-D που ανιχνεύει DVI
και να καθορίζεται ως D-θετικός, ώστε να αποφευχθεί µετάγγιση µονάδας ποικι-
λίας DVI σε D-αρνητικό ασθενή. 
Σύµφωνα µε την BBrriittiisshh CCoommmmiitttteeee ffoorr SSttaannddaarrttss iinn HHaaeemmaattoollooggyy ((BBCCSSHH,,  22000044))::
«όταν δεν υπάρχει προτυπωµένη αυτοµατοποιηµένη µέθοδος, κάθε δείγµα ασθε-
νούς θα πρέπει να ελέγχεται δύο φορές µε IgM µονοκλωνικό αντιδραστήριο, που
δεν ανιχνεύει το DVI. Επιπλέον η δοκιµασία µε αντισφαιρινικό ορό δεν θα πρέπει
να χρησιµοποιείται για την ταυτοποίηση του D σε δείγµατα ασθενών µε στόχο τη
µετάγγιση. Οι υπεύθυνοι για την επιλογή αντιδραστηρίων τυποποίησης οµάδων
αίµατος θα πρέπει να γνωρίζουν τη σύσταση και την ειδικότητά τους,  καθώς και
τα ενισχυτικών που περιέχουν. Ιδανικά αντιδραστήρια είναι αυτά που δεν περιέ-
χουν πρόσθετα που θα µπορούσαν να δώσουν ψευδώς θετικά αποτελέσµατα
λόγω της in vivo IgG επικάλυψης των ερυθροκυττάρων του ασθενούς».

ΈΈλλεεγγχχοοςς  wweeaakk DD κκααιι  ppaarrttiiaall DD
Το 1% των Ευρωπαίων φέρει παραλλαγµένα RHD αλληλόµορφα που παράγουν
weak D ή partial D, εποµένως η ανίχνευση αυτών των παραλλαγών D στην κα-
θηµερινή πρακτική µε αξιόπιστες αλλά και οικονοµικές µεθόδους έχει σηµασία
στη µεταγγισιοθεραπεία και στοχεύει στην πρόληψη της αλλοανοσοποίησης. Για
τους δότες όλα τα weak D χαρακτηρίζονται ως D-θετικά. Ό έλεγχος ωστόσο των
weak D στους ασθενείς παραµένει προαιρετικός. Τα περισσότερα IgM anti-D αν-
τιδραστήρια που δεν αντιδρούν µε τα DVI θετικά δείγµατα µπορούν τα ανιχνεύ-
σουν το weak D. Η δοκιµασία του έµµεσoυ αντισφαιρινικού ορού είναι ορολογική
µέθοδος ικανή να ανιχνεύσει τα weak D αλλά και µερικούς τύπους partial D και
ιδιαίτερα το partial DVI και γίνεται σε δείγµατα που χαρακτηρίζονται D-αρνητικά
ή D-ασθενώς θετικά µε αντιδραστήριο συµβατό µε τη παραπάνω µέθοδο. Είναι
ωστόσο υπό αξιολόγηση το πραγµατικό όφελος από την εφαρµογή της σε δείγ-
µατα ασθενών και στον προγεννητικό έλεγχο. Περαιτέρω ταυτοποίηση των weak
D θετικών δειγµάτων µπορεί να γίνει µε ορολογικές τεχνικές µε τη χρήση µονο-
κλωνικών αντισωµάτων ή µοριακές τεχνικές που βασίζονται στη µελέτη ανάλυσης
αλληλουχίας γενοµικού DNA, αλλά αυτό δεν αφορά συνθήκες ρουτίνας.
Ο προσδιορισµός του αντιγόνου D στα Del ερυθρά γίνεται µε τεχνικές προσρό-
φησης-έκλουσης, που όµως δεν αποτελούν µεθόδους ρουτίνας. Τα άτοµα µε Del
χαρακτηρίζονται ως D-αρνητικοί στην καθηµερινή πράξη. 
Τα πολυκλωνικά αντι-D, χαρακτηρίζουν τα partial D ερυθρά ως D-θετικά και αυτό
µπορεί να οδηγήσει στο λανθασµένο χαρακτηρισµό του ασθενούς ως D-θετικού
µε συνέπεια την D αλλοανοσοποίησή του. Η ορολογική ταυτοποίηση του partial
D βασίζεται στη χρήση συνδυασµού αντι-D µονοκλωνικών αντισωµάτων. Η ερ-
µηνεία του pattern συγκολλήσεων ταυτοποιεί συγκεκριµένες ποικιλίες του par-
tial D, όπως DVa, DVI, DVII, DAL, DNB, DBT, DFR και R0

Har. Το DVI partial D, που
έχει και τη µεγαλύτερη κλινική σηµασία, έχει επίπτωση 0.02-0.05% µεταξύ των
Καυκάσιων. Αντιδρά µόνο µε τη δοκιµασία του έµµεσου αντισφαιρινικού ορού και
όχι µε άµεση συγκόλληση. 
Σύµφωνα µε την BBrriittiisshh CCoommmmiitttteeee ffoorr SSttaannddaarrttss iinn HHaaeemmaattoollooggyy ((BBCCSSHH,,  22000044))::
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«τα µονοκλωνικά αντι-D αντιδραστήρια ποικίλλουν στην ικανότητά τους να ανι-
χνεύουν και το Du και το partial D. Εάν χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικά αντι-
δραστήρια, θα ήταν χρήσιµο να ήταν όµοιας δραστικότητας µε το weak D και το
partial D για να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις ασυµφωνίας. Όταν υπάρχει
ασυµφωνία στην τυποποίηση ο ασθενής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως D-αρ-
νητικός µέχρι την οριστική τυποποίηση του D. Ταυτόχρονα δε το δείγµα να απο-
στέλλεται σε Εργαστήριο Αναφοράς για περαιτέρω διερεύνηση. Τα αντιδραστήρια
που ανιχνεύουν το D αντιγόνο σε δείγµατα ασθενών δεν θα πρέπει να ανιχνεύει
το DVI ενώ τα αντιδραστήρια που ανιχνεύουν το D αντιγόνο των δοτών θα πρέ-
πει να το ανιχνεύει. Οι ασθενείς µε γνωστό partial D πρέπει να χαρακτηρίζονται ως
D-αρνητικοί, ενώ οι δότες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται D-θετικοί. Είναι χρήσιµος
ο επιβεβαιωτικός έλεγχος των ύποπτων δειγµάτων για weak D ή partial D, µε τη
βοήθεια αντιδραστηρίων που περιέχουν µονοκλωνικά αντισώµατα που στρέ-
φονται κατά διαφορετικών D επιτόπων. Υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι η ύπαρξη
DVI ή Du στα εµβρυικά ερυθροκύτταρα µπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση
της µητέρας. Ο έλεγχος αίµατος από τον οµφάλιο λώρο για DVI δε συστήνεται
επί του παρόντος. Τα περισσότερα Du, µπορούν να αναγνωρισθούν εύκολα µε
υψηλής συγγένειας µονοκλωνικά αντιδραστήρια. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα εµ-
βρυικά κύτταρα µε Du, αποµακρύνονται ελάχιστα από τη µητρική κυκλοφορία µε
τη χορήγηση αντι-D Ig στη µητέρα».
Έχει µεγάλη σηµασία για όλους όσους ασχολούνται µε τη µεταγγισιοθεραπεία η
σωστή ερµηνεία των αποτελεσµάτων του προµεταγγισιακού ελέγχου. Όταν η µε-
θοδολογία ρουτίνας σε µια Αιµοδοσία δεν επιτρέπει τον ασφολή χαρακτηρισµό
του D, οι υπεύθυνοι ιατροί της Αιµοδοσίας αναλαµβάνουν την ευθύνη της τυπο-
ποίησής του (άµεσος χαρακτηρισµός ανάλογα µε το εάν πρόκειται για δείγµα δότη
ή ασθενή µε στόχο την πρόληψη της αλλοανοσοποίησης, εφαρµογή περαιτέρω
ορολογικών µεθόδων, αποστολή δείγµατος σε εργαστήριο αναφοράς).
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ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΡΡΥΥΘΘΡΡΟΟΚΚΥΥΤΤΤΤΑΑΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΚΚωωνν//ννοοςς  ΣΣττααµµοούύλληηςς  
Αιµατολόγος Περιφερειακό Κέντρο Αιµοδοσίας Γ.Ν.Νίκαιας-Πειραιά

Η αλλογενής µετάγγιση αίµατος αποτελεί µία µορφή «προσωρινής» µεταµόσχευσης.
Μέσω της  διαδικασίας της µετάγγισης χορηγούνται στον µεταγγιζόµενο ασθενή πλει-
άδα ξένων αντιγόνων και ζωντανών κυττάρων, τα οποία θα παραµείνουν στον πάσχοντα
για άλλοτε άλλο χρόνο. Οι ανοσοεπαρκείς ασθενείς συχνά εµφανίζουν ανοσολογική
απάντηση στα αντιγόνα του δότου, µε διάφορες κλινικές εκδηλώσεις, ανάλογα µε το µε-
ταγγιζόµενο προϊόν και τα εµπλεκόµενα ειδικά αντιγόνα. 
Τα πιο συχνά εµπλεκόµενα αντιγόνα κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες οµάδες: 
(1) ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα (HLAs) τάξεως Ι παρόντα στα αιµοπετάλια

και λευκά αιµοσφαίρια, και τάξεως II παρόντα σε µερικά λευκά αιµοσφαίρια
(2) ειδικά αντιγόνα των κοκκιοκυττάρων (granulocyte specific antigens) 
(3) ειδικά αιµοπεταλιακά αντιγόνα (HPA)
(4) ειδικά ερυθροκυτταρικά αντιγόνα.
Οι συνέπειες της µετά µετάγγισης αλλοανοσοποίησης  περιλαµβάνουν τις κάτωθι
κλινικές εκδηλώσεις:   
• Αλλοανοσοποίηση έναντι ερυθρών αιµοσφαιρίων 
• Αλλοανοσοποίηση έναντι αιµοπεταλίων (platelet-specific ή HLA τάξεως I αντι-

γόνα) 
• Αλλοανοσοποίηση έναντι κοκκιοκυττάρων (granulocyte-specific ή HLA αντι-

γόνα)
• Απόρριψη µοσχεύµατος (έναντι HLA, έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων στην

µεταµόσχευση µυελού)

ΤΤαα  ππιιοο  σσυυχχννάά  κκλλιιννιικκάά  σσηηµµααννττιικκάά  ααννττιι--εερρυυθθρροοκκυυττττααρριικκάά  ααννττιισσώώµµαατταα  

ΑΑννττιιγγόόννοο ΣΣύύσσττηηµµαα ΣΣυυχχννόόττηητταα  µµεεττααξξύύ  όόλλωωνν ΣΣυυχχννόόττηητταα ΙΙσσχχύύςς  **
ττωωνν  ααννιιχχννεευυόόµµεεννωωνν ττοουυ ΑΑννττιιγγόόννοουυ
ΑΑλλλλοοααννττιισσωωµµάάττωωνν ((ΛΛεευυκκήή  φφυυλλήή))

E Rh 16-40% 30% 4%
Kell (Kl) Kell 5-40% 9% 9%

D Rh 8-33% 85% 70%
c Rh 4-15% 80% 4%

Jk(a) Kidd 2-13% 77% 0.14%
Fy(a) Duffy 4-12% 63% 0.46%

C Rh 2-10% 70% 0.22%
e Rh 2-3% 98% 1%

Jk(b) Kidd 2% 72% 0.06%
S MNSs 1-2% 55% 0.08%
s MNSs <1% 89% 0.06%

* Ποσοστό αντιγόνο-αρνητικών ασθενών, οι οποίοι αλλοανοσοποιούνται εάν µε-
ταγγισθούν µε αντιγόνο-θετικές µονάδες αίµατος  
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Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Αρκετά αντισώµατα στρέφονται έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων υψηλής συ-
χνότητας και µπορούν να δηµιουργήσουν δυσκολίες στην ανεύρεση συµβατού αί-
µατος για µετάγγιση. 
Αντίθετα η ανεύρεση συµβατού αίµατος στην περίπτωση των αντισωµάτων έναντι
χαµηλής συχνότητας αντιγόνων δεν δηµιουργεί προβλήµατα, αλλά µερικές φορές
πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν όταν κατά τον προµεταγγισιακό έλεγχο ανευρί-
σκονται αντισώµατα πολλαπλών ειδικοτήτων. ∆εν θα πρέπει να διαφεύγει της
προσοχής µας ότι αρκετά αντισώµατα έναντι των χαµηλής συχνότητας ερυθρο-
κυτταρικών αντιγόνων µπορούν να προκαλέσουν αιµολυτική νόσο του νεογνού
(HDN).
∆εν είναι δυνατόν να καθορισθούν πολύ αυστηρές πρακτικές µεταγγίσεων, σχε-
τικά µε το εάν πρέπει να χορηγούνται και πότε ερυθρά µε αρνητικά τα αντιγόνα
έναντι των οποίων ανευρίσκεται κάποιο αντίσωµα, βασιζόµενοι µόνο στην ειδι-
κότητα του συγκεκριµένου αντισώµατος. Θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’όψιν και
άλλοι παράγοντες όπως:
- το επείγον της  αιτούµενης µετάγγισης
- η κλινική διάγνωση και η λειτουργική κατάσταση του µυελού του ασθενούς
- η παρουσία ανοσοκαταστολής και άρα µειωµένη πιθανότητα  ανοσολογικής

απάντησης 
- η ισχύς και το θερµικό εύρος του αντισώµατος
- η τάξη και οι υποτάξεις της ανοσοσφαιρίνης 
- ενδεχόµενα αποτελέσµατα  in vitro λειτουργικών εξετάσεων (µέθοδοι χηµει-

οφωταύγειας- µπορούν να αποκαλύψουν εάν πρόκειται για δυνητικά κλινικά
σηµαντικό αντίσωµα)

- η in vivo επιβίωση των ερυθρών (δύσκολα τα αποτελέσµατα συσχετίζονται µε
την κλινική έκβαση καθότι η συµπεριφορά µικρής ποσότητας σηµασµένων ερυ-
θρών µπορεί να µην αντικατοπτρίζει επαρκώς την απάντηση στην µετάγγιση µε-
γάλης ποσότητας ερυθρών)

Το ενδεχόµενο να χρειαστούν µονάδες αίµατος στις οποίες ελλείπουν συγκεκρι-
µένα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα (πολλές φορές αρκετά σπάνια για τον συγκεκρι-
µένο πληθυσµό) υπογραµµίζει για έναν ακόµη λόγο την αναγκαιότητα
συγκεντρωτικού σχεδιασµού στην διαχείριση του αίµατος.
Όταν δεν είναι δυνατή η ανεύρεση συµβατού αίµατος πρέπει να ακολουθούνται
οι κάτωθι πρακτικές: 
- ∆ιόρθωση της αναιµίας όπου αυτό είναι δυνατό
- Αυτόλογη προκατάθεση αίµατος (για προγραµµατισµένα χειρουργεία)
- Τεχνικές αιµοδιάσωσης (στη διάρκεια χειρουργικών επεµβάσεων)
- Αρχείο  δοτών µε γνωστό φαινότυπο, τους οποίους καλούµε να αιµοδοτήσουν
- Επικοινωνία µε Κεντρικές Μονάδες (Εθνικές ή Ευρωπαϊκές)  Σπανίων Μονάδων

αίµατος  
- Μαζική διερεύνηση µονάδων αίµατος
- Μετάγγιση ορολογικά ασύµβατου (ή του λιγότερου ασύµβατου) αίµατος µε ή

χωρίς συνοδό ανοσοκαταστολή
- Έλεγχος σε άτοµα του συγγενικού περιβάλλοντος του ασθενή για τυχόν ανεύ-

ρεση ίδιου φαινοτύπου
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IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  UUNNEEXXPPEECCTTEEDD  AALLLLOOAANNTTIIBBOODDIIEESS
AAnnttoonniieettttaa  VViillllaa
Centro Trasfusionale e di Immunoematologia, Dipartimento 
di Medicina Rigenerativa
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli 
e Regina Elena IRCCS, Milan 

An essential goal in transfusion medicine is that transfused blood is compatible
with the patient. 
Red blood cell (RBC) alloantibodies other than those naturally occuring, are called
unexpected  antibodies, they can be found in 0.3-38% of transfusion recipients.
Immunization to red cell antigens may result from transfusion, pregnancy, trans-
plantation or from injection with immunogenic material. 
There are patients who have an increased likelihood of being transfused with red
blood cells for a number of reasons. The latter include anemia, elective surgery,
labor and delivery, emergency surgery, burns, cancer.
When blood is ordered for transfusion, the transfusion service typically performs
a screen for unexpected antibodies on patient’s plasma or serum to insure the
best red cell survival  and the patient’s health upon transfusion.
Several  methods to detect antigen-antibody reaction have been developed.
Mostly tube testing has been used in the past. Other methods such as micro-
column or solid phase have been developed. They have the advantage of being
either partially or fully automated. 
Antibody detection involves the mixing of the patient’s plasma with two or three
reagent samples of red blood cells (RBCs) on which all of the clinically important
RBC antigens are represented. If negative results are obtained, the patient may
be safely transfused with ABO and Rh compatible blood, since the patient has
no clinically significant RBC antibodies.
On the other hand, if a positive test is found with one or more of the screening
cells, further investigation is indicated to evaluate the specificity of the anti-
body. This involves testing the patient’s plasma against a panel of ten or more
phenotyped RBCs. This usually results in identification of the offending anti-
body. Compatible blood may then be selected which lacks the corresponding
antigen(s).
It is wise to confirm the specificity only when at least 2 cells that possess that
antigen give a positive reaction, and at least 2 cells that lack that antigen give
a negative reaction.
A final confirmation of the antibody specificity, if the autocontrol is negative or
only weakly positive, requires the typing of the patient’s cells for the antigen.
The result should be negative unless the patient has been recently transfused.
In such cases, the result could be a mixed-field reaction.
In some cases, the patient’s plasma reacts with all of the RBCs on the panel
(panagglutination), resulting in incompatible crossmatches with all of the donor
blood available. This makes antibody identification and selection of compatible
blood complicated.
In the presence of this situation it may be necessary to refer to an Immunohe-
matology Reference Laboratory (IRL) that can provide consultation and assis-
tance.
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Many techniques and methods may be useful in antibody identification. Some
of these methods are used routinely by many laboratories, others are applied
only in special cases. However, it is important to remember that no single meth-
ods is optimal for detection of all antibodies in all samples. 

The identification of alloantibodies is a complex process combining technical
knowledge and intuitive skills. For this reason it is important that all labora-
tories have standard operative procedures and qualified staff for this com-
plex process.

RReeffeerreenncceess

1. AABB Technical Manual 16th Edition

2. Bryant, Neville J. An Introduction to Immunohematololoy, 3rd Edition, 1994,
Pages 411-426

3. Standards for Immunohematology Reference Laboratories 5th Edition 
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∆∆ΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗ
ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΑΑπποοσσττοολλοοπποούύλλοουυ--AAνναασστταασσίίοουυ
Τµήµα Αιµοδοσίας Γ. Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας

ΟΟρριισσµµόόςς
∆ιασταύρωση ή δοκιµασία συµβατότητας είναι η διαδικασία που επιβεβαιώνει
την συµβατότητα ΑΒΟ της µονάδας αίµατος και του λήπτη (ασθενή) και ανιχνεύει
τα κλινικώς σηµαντικά µη αναµενόµενα αντιερυθροκυτταρικά αντισώµατα.

ΓΓεεννιικκάά
Για την δοκιµασία συµβατότητας απαιτείται δείγµα του λήπτη (ορός ή πλάσµα)
και δείγµα από την προς µετάγγιση µονάδα (ερυθρά). Οι διαδικασίες που ακο-
λουθούνται πριν από την χορήγηση της µονάδας στον ασθενή είναι οι εξής:
Επιβεβαίωση της ταυτότητας του ασθενή και του δείγµατός του
Προσδιορισµός της οµάδας ΑΒΟ – Rh του ασθενή
Ανίχνευση κλινικά σηµαντικών αντισωµάτων στο δείγµα (ορό ή πλάσµα) του
ασθενή (screening test και panel ερυθρών)
Σύγκριση των αποτελεσµάτων µε το ιστορικό προηγούµενων ελέγχων του ασθενή
Επιβεβαίωση της οµάδας ΑΒΟ της προς µετάγγιση µονάδας και του Rh (επί Rh
αρνητικών µονάδων)
Επιλογή της κατάλληλης για τον ασθενή µονάδας
∆ιενέργεια διασταύρωσης (ορολογικής ή σε αναλυτή)
Σήµανση της µονάδας µε τα στοιχεία ταυτοποίησης του ασθενή

ΜΜέέθθοοδδοοιι
ΆΆµµεεσσηη  φφυυγγοοκκέέννττρρηησσηη  ((ααννίίχχννεευυσσηη  αασσυυµµββααττόόττηηττααςς  ΑΑΒΒΟΟ  αασσθθεεννήή--µµοοννάάδδααςς))
ΈΈλλεεγγχχοοςς µε έµµεση Coombs (Indirect Antiglobulin Test – IAT) για ανίχνευση αντι-
σωµάτων έναντι των ερυθρών

ΤΤεεχχννιικκέέςς            
ΈΈλλεεγγχχοοςς    σσυυµµββααττόόττηηττααςς  σσεε  σσωωλληηννάάρριιαα
ΈΈλλεεγγχχοοςς    σσυυµµββααττόόττηηττααςς  σσεε  σσττήήλλεεςς  γγέέλληηςς  (gel) σε κάρτες: ορολογικός (εκτελείται
από γιατρό ή τεχνολόγο) και σε αναλυτή (µέσω Η/Υ)
ΜΜέέθθοοδδοοςς  ππρροοσσκκόόλλλληησσηηςς  εερρυυθθρρώώνν  σσεε  σσττεερρεεάά  φφάάσσηη

ΑΑιιττίίεεςς  ψψεευυδδώώςς  ααρρννηηττιικκώώνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν
Αδρανοποίηση (εξουδετέρωση) του αντιδραστηρίου της αντιανθρωπείου  σφαι-
ρίνης (antihuman globulin)
∆ιακοπή του ελέγχου
Ακατάλληλες συνθήκες συντήρησης των αντιδραστηρίων
Λανθασµένες διαδικασίες
Συµπλήρωµα
Φυσιολογικός ορός

ΑΑιιττίίεεςς  ψψεευυδδώώςς  θθεεττιικκώώνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν
ΣΣυυγγκκόόλλλληησσηη  ττωωνν  κκυυττττάάρρωωνν  ππρριινν  ααππόό  ττοο  ππλλύύσσιιµµοο
ΜΜιικκρροοσσωωµµααττίίδδιιαα  ήή  εεππιιµµοολλύύννσσεειιςς
ΛΛααννθθαασσµµέέννεεςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς
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ΚΚύύττττααρραα  µµεε  θθεεττιικκήή  άάµµεεσσηη  Coombs
ΣΣυυµµππλλήήρρωωµµαα

ΕΕππιιλλοογγήή  µµοοννάάδδωωνν
Επιλέγουµε µονάδα ίδιας οµάδας ΑΒΟ µε τον ασθενή
Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, επιλέγουµε µονάδα συµβατή ως προς ΑΒΟ οµάδα µε
το πλάσµα του ασθενή
Παράγωγα που περιέχουν πλάσµα (π.χ. ολικό αίµα): τα ΑΒΟ αντισώµατα του πλά-
σµατος πρέπει να είναι συµβατά µε τα ερυθρά του ασθενή
D αρνητικοί ασθενείς µεταγγίζονται µε D αρνητικές µονάδες. Αν αυτό δεν είναι
εφικτό, αξιολογούνται τα δεδοµένα και ενεργούµε ανάλογα
Ασθενείς µε κλινικώς σηµαντικά µη αναµενόµενα αντιερυθροκυτταρικά αντισώ-
µατα µεταγγίζονται µε µονάδες αρνητικές ως προς το αντίστοιχο αντιγόνο

ΕΕππιισσηηµµάάννσσεειιςς
Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της ταυτότητας και της µοναδικότητας του ασθενή
µε στοιχεία όπως ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, έτος γέννησης και αριθµό µη-
τρώου 
Το δείγµα του ασθενή που χρησιµοποιείται στην διασταύρωση πρέπει να είναι
πρόσφατο 
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ZZOOOOMMIINNGG  IINN  OONN  LLAABBOORRAATTOORRYY  EERRRROOSS
CCllaarree  MMiillkkiinnss
Scheme Manager UK NEQAS (BTLP)

Data from SHOT, the UK haemovigilance scheme, shows that approximately one
third of transfusion errors occur within the laboratory. Whilst many are due to
selecting the wrong component, a significant proportion are due to ABO and/or
RhD grouping and other testing errors, plus procedural and transcription errors.
External Quality Assessment (EQA) provides a means of assessing inter-labora-
tory performance and allows a deeper insight into the reasons for some of the
laboratory testing and procedural errors. Where haemovigilance demonstrates
where the errors are actually occurring, EQA highlights the opportunity for error,
and failures can be considered as ‘near-misses’. UK NEQAS data has shown that
the laboratory errors are usually caused by one or more of the following: lack of
staff training and resources; insufficient knowledge; poor policies and proce-
dures. There are several examples from UK NEQAS that demonstrate these points
and these will be presented. The data from haemovigilance, supported by data
from EQA, have been the driving force behind the UK Transfusion Laboratory
Collaborative, a new initiative to reduce laboratory errors in the UK by 50% by
2011. The collaborative makes recommendations on the use of automation and
electronic issue, staffing levels, and training and education for staff in transfu-
sion laboratories. Through education, UK NEQAS promotes high standards of
practice, informs national guidelines, and supports recommendations from SHOT
and the UK Transfusion Collaborative
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ΓΓεεννιικκέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ

ΟΟ  κκάάθθεε  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοςς  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεειι  ττοο  ΣΣεεµµιιννάάρριιοο  πποουυ  έέχχεειι
δδηηλλώώσσεειι  κκααττάά  ττηηνν  εεγγγγρρααφφήή  ττοουυ..  ΤΤοο  ∆∆ιικκααίίωωµµαα  ααφφοορράά  σσττιιςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  σσυυννεε--
δδρριιάάσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  ΚΚύύρριιεεςς  ΣΣυυννεεδδρριιάάσσεειιςς  µµόόννοο..  

ΈΈωωςς  ττιιςς  1166//0022//22000099 ΜΜεεττάά  ττιιςς  1166//0022//22000099
ΕΕιιδδιικκεευυµµέέννοοιι € 180 € 200  
ΕΕιιδδιικκεευυόόµµεεννοοιι  //  ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς  //  
ΠΠααρρααϊϊααττρριικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό € 120 € 140   
ΦΦοοιιττηηττέέςς  ∆ΩΡΕΑΝ € 30

ΤΤοο  δδιικκααίίωωµµαα  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ππεερριιλλααµµββάάννεειι::  
Παρακολούθηση των επιστηµονικών Συνεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, ∆εξίωση
Υποδοχής την Παρασκευή 13 Μαρτίου, ∆ιαλείµµατα καφέ, Ελαφρύ Γεύµα το Σάβ-
βατο 14 Μαρτίου, Πιστοποιητικό παρακολούθησης και συνδροµή για 1 έτος
(2009) στην Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας και το περιοδικό της Εται-
ρείας.

ΤΤοο  δδιικκααίίωωµµαα  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  γγιιαα  φφοοιιττηηττέέςς  ππεερριιλλααµµββάάννεειι::  Παρακολούθηση των επι-
στηµονικών Συνεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, ∆ιαλείµµατα καφέ, Ελαφρύ γεύµα,
Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ

Τα powerpoints των οµιλητών θα είναι διαθέσιµα για µελέτη στο website της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας: www.hsbt.gr, 2 εβδοµάδες µετά το συ-
νέδριο. 

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  

ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ    

ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο ΚΚααττηηγγοορρίίαα ΜΜοοννόόκκλλιιννοο ∆∆ίίκκλλιιννοο

ELECTRA PALACE 5* € 165 € 180 

ELECTRA 4* € 130 € 145 

AMALIA 4* € 115 € 125 

ΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΗΗΣΣ  

• Για την επιβεβαίωση τις κράτησής σας παρακαλούµε όπως προκαταβάλετε ποσό
ίσο µε µία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο που επιθυµείτε. Η εξόφληση θα πρέ-
πει να γίνει έως την 1η Μαρτίου 2009. 

• Το ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο Σεµινάριο δεν επιστρέφεται.
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• Για ακυρώσεις δωµατίων µέχρι την  2η Φεβρουαρίου δεν υπάρχουν ακυρωτικά
τέλη. 

• Για ακυρώσεις δωµατίων µέχρι την  1η Μαρτίου υπάρχουν ακυρωτικά τέλη µίας
νύχτας. 

• Για ακυρώσεις δωµατίων µετά την 1η Μαρτίου ‘09 υπάρχουν 100% ακυρωτικά
τέλη επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑ  

Επίσηµη Γλώσσα του Σεµιναρίου θα είναι η Ελληνική, ενώ οι ∆ιαλέξεις των Ξένων
Οµιλητών θα  πραγµατοποιηθούν στην Αγγλική γλώσσα. Ταυτόχρονη µετάφραση
στην Ελληνική θα υπάρχει µόνο στο Σεµινάριο «Προµεταγγισιακός έλεγχος –
Ασύµβατη ∆ιασταύρωση.

WWEEBB SSIITTEE ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟΥΥ

wwwwww..hhssbbtt..ggrr και wwwwww..eerraa..ggrr

ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟΥΥ      
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Η Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας 

θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της

στις παρακάτω εταιρείες για την ενεργό συµµετοχή τους και συµβολή τους

στην πραγµατοποίηση του 6oυ Σεµιναρίου της:

AABBBBOOTTTT  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCSS

AACCSS  AAEE

DDEEMMOO  ΑΑΒΒΕΕΕΕ

GGEENNEESSIISS  PPHHAARRMMAA

HHAAEEMMOONNEETTIICCSS  SSAA  --  ΠΠΑΑΠΠΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΟΟΥΥ

JJAANNSSSSEENN  CCIILLAAGG  ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΕΕΒΒΕΕ

OOMMIIKKRROONN  MMEEDDIICCAALL  ΑΑΕΕ

PPRROOTTOONN

RROOCCHHEE  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCSS  HHEELLLLAASS  SSAA

SSBB  BBIIOOTTEECCHHNNOOLLOOGGYY  SSUUPPPPLLIIEERRSS  AAEE

ΒΒΑΑΡΡΕΕΛΛΑΑΣΣ  AAEE

ΒΒΙΙΟΟΤΤRRAANNSS  AAEE

ΙΙ..ΜΜ..  KKYYΡΡΙΙΑΑΚΚΙΙ∆∆ΗΗΣΣ  ΑΑΕΕ

ΜΜΣΣ  ΙΙΑΑΚΚΩΩΒΒΙΙ∆∆ΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΣΣ  ΑΑΕΕ

ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΖΖΑΑΦΦΕΕΙΙΡΡΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΑΑΕΕ  --  ΚΚΑΑΡΡΑΑΒΒΙΙΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΕΕ

ΠΠΝΝΓΓ  ΓΓΕΕΡΡΟΟΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΕΕΒΒΕΕ

ΦΦΑΑΜΜΑΑΚΚΟΟ--ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΕΕ  

Οι εταιρείες αναφέρονται µε αλφαβητική σειρά. 

ΕΕυυχχααρριισσττίίεεςς



44

ΕΕυυρρεεττήήρριιοο  OOµµιιλληηττώώνν,,  ΣΣυυννττοοννιισσττώώνν,,  ΣΣυυγγγγρρααφφέέωωνν

Johnsson A.........................................................................................................10

Milkins C. ....................................................................................................12, 40

Thomas D. ...................................................................................................10, 16

Villa A. .........................................................................................................12, 36

Αλιχάν Σ. ......................................................................................................11, 24

Αµπλιανίτης ∆. ..................................................................................................10

Αποστολοπούλου-Αναστασίου Β. ..............................................................12, 38

Αργυρίου Μ. .....................................................................................................10

Βαγιανός Κ. .......................................................................................................10

Γεωργάκα Α. ................................................................................................11, 22

Γιαταγάνας Ξ. .......................................................................................................9

∆εληστράτη Β. .............................................................................................11, 28

Ζερβού Ε. ..........................................................................................................12

Θεοδοσιάδης Γ. .................................................................................................12

Θεοδωρή Ε. .......................................................................................................11

Καβαλιέρου Λ. ..................................................................................................11

Καρακάντζα Μ. ..................................................................................................11

Κριτσιώτη Μ. .....................................................................................................11

Λακουµέντα Σ. ..................................................................................................10

Μανιάτη Α. ..........................................................................................................9 

Μανιάτη Β. ........................................................................................................11

Μαραντίδου Ο. .............................................................................................9, 12

Μαρτίνης Γ. .......................................................................................................11 

Μούγιου Α. .................................................................................................12, 30

Μπέλλα Κ. ...................................................................................................11, 26

Παπαδοπούλου Μ. ...........................................................................................12

Παραρά Μ. ..................................................................................................10, 18

Πεσλή Β. ......................................................................................................11, 27

Σουρµελής Σ. .....................................................................................................10

Σταµούλης Κ. ..............................................................................................12, 33

Τσιαµτσούρης Κ. ..........................................................................................10, 20

Φαρµάκη Κ. .......................................................................................................12

Χαλκιά Π. ..........................................................................................................12

Χατζηλάου Ι. ................................................................................................11, 25



45
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