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Το πρόγραµµα του συνεδρίου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, µε θέµατα που αγγίζουν όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής και µε οµιλητές δικούς µας
και ξένους. Με στόχο να ανανεώσουµε την επικοινωνία µας και να σας ενηµερώσουµε για τις
εξελίξεις στην µετάγγιση και την χρήση εναλλακτικών παρεµβάσεων για την αποφυγή της, πιστεύουµε ότι η εµπειρία σας θα είναι θετική από
το συνέδριο.
Οι προσπάθειες της Εταιρείας δεν περιορίζονται
στην ετήσια συνάντησή µας. Υποστηρίζουµε προσπάθειες συναδέλφων, χρηµατοδοτώντας ερευνητικά προγράµµατα, τα αποτελέσµατα των
οποίων παρουσιάζονται στο συνέδριο.
Ακόµη χρηµατοδοτήσαµε τη δηµιουργία προγράµµατος για την αρχειοθέτηση σπανίων αιµοδοτών προκειµένου να διευκολύνουµε την
εξεύρεση µονάδων αίµατος για ευαισθητοποιηµένους ασθενείς όπως και για τα άτοµα µε Μεσογειακή Αναιµία. Το πρόγραµµα αυτό και τα
πρώτα δείγµατα λειτουργίας του θα παρουσιασθούν σε µια από τις συνεδρίες.
Σας διαβεβαιώνουµε ότι η ενεργός συµµετοχή
σας τόσο στις παρουσιάσεις όσο και στις συζητήσεις θα είναι εξίσου καρποφόρα για όλους µας.
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Αντιπρόεδρος:

Συναντιόµαστε φέτος στη Βόρειο Ελλάδα, στη
Θεσσαλονίκη, για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της
Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας, 3-5 Μαΐου 2012.
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Αλίκη Μανιάτη

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο
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Με φιλικούς χαιρετισµούς

Αλίκη Μανιάτη
Πρόεδρος
Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας
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ERA ΕΠΕ, Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3634 944, 3632 950, Fax: 210 3631 690
e-mail: info@era.gr, Web Site: www.era.gr
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Προσέλευση – Εγγραφές

17:30-19:00

Στρογγυλό Τραπέζι I: «ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»

19:00-19:30

∆ορυφορική ∆ιάλεξη Ι Οργάνωση: ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS

19:30-19:45

Τελετή Έναρξης - Χαιρετισµοί

19:45- 20:15

Εναρκτήρια ∆ιάλεξη
«Transfusion Errors: how they occur and Novel systems to improve
the Safety in Blood»

20:15

∆εξίωση Υποδοχής

Παρασκευή 4 Μαΐου 2012
09:00-10:30

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

10:30-11:00

∆ιάλειµµα Καφέ - Επίσκεψη στo χώρο της Έκθεσης & των Posters

11:00-12:00

Παρουσίαση του on line συστήµατος διαχείρισης αιµοδοτών
µε σπάνια ερυθροκυτταρικά αντιγόνα που χρηµατοδοτεί
η Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας

12:00-13:30

∆ορυφορικό Συµπόσιο Ι

13:30-14:00

∆ορυφορική ∆ιάλεξη ΙΙ

13:30-14:30

Ελαφρύ Γεύµα

14:30-16.00

Στρογγυλό Τραπέζι II: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ»

16:00-16:30

∆ιάλειµµα Καφέ - Επίσκεψη στo χώρο της Έκθεσης & των Posters

16:30-18:00

Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙI: «ΝΕΩΤΕΡΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ»

18:00-19:30

Στρογγυλό Τραπέζι ΙV: «ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ»

Οργάνωση: ABBOTT LABORATORIES

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Οργάνωση: SAFEBLOOD-BIOANALYTICA

Προφορικές Ανακοινώσεις

10:00-10:30

∆ιάλειµµα Καφέ

10:30-12:00

Στρογγυλό Τραπέζι V: «ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ»

12:00-13:30

Στρογγυλό Τραπέζι VI: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ»

13:30-13:45

Λήξη Συνεδρίου – Συµπεράσµατα
Ανακοίνωση Βραβείων

7 ο

Σάββατο 5 Μαΐου 2012
09:00-10:00
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16:00-17:30
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Πέµπτη 3 Μαΐου 2012
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜMA
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Πέµπτη 3 Μαΐου 2012
16:00-17:30 Προσέλευση – Εγγραφές
17:30-19:00 Στρογγυλό Τραπέζι I: «ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»
Προεδρείο: Π. Χαλκιά, Μ. Παπαδοπούλου
Μετάγγιση ειδικών οµάδων-Στην κύηση
Μ. Πολίτου

Στους Υπερήλικες
Λ. Καβαλιέρου
19:00-19:30 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη I
Οργάνωση: ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS
Προεδρείο: Κ. Σταµούλης
The Emergence of West Nile Virus in North America and Europe
J. Saldanha (USA)
19:30-19:45 Τελετή Έναρξης - Χαιρετισµοί
19:45-20:15 Εναρκτήρια ∆ιάλεξη

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Προεδρείο: Ό. Μαραντίδου, Α. Μανιάτη
«Transfusion Errors: how they occur and Novel systems to
improve the Safety in Blood»
M. Murphy (UK)
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∆εξίωση Υποδοχής

7 ο

20:15
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Μετάγγιση ειδικών οµάδων ασθενών: Στα νεογνά
Σ. Βαλσάµη
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Παρασκευή 4 Μαΐου 2012
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09:00-10:30 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
Προεδρείο: Α. Μανιάτη, Α. Καραφουλίδου
Η επίδραση της µετάγγισης αίµατος στα Τ ρυθµιστικά κύτταρα
Α. Μουζάκη
∆ιερεύνηση µηχανισµών ανάπτυξης µικροχιµαιρισµού µετά
από µετάγγιση
Σ. Ματσάγγος
Κυτταροβιολογική Μελέτη Μικροκυστιδίων από Ασκούς Φρέσκου
Κατεψυγµένου Πλάσµατος που Προορίζονται για Μετάγγιση:
Σχεδιασµός µελέτης και προκαταρτικά αποτελέσµατα
M. Αντωνέλου, Α. Κριεµπάρδης, Κ. Σταµούλης, Ι. Παπασιδέρη
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10:30-11:00 ∆ιάλειµµα Καφέ - Επίσκεψη στo χώρο της Έκθεσης & των Posters

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Οι Έρευνες έχουν χρηµατοδοτηθεί από την
Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας

12:00-13:30 ∆ορυφορικό Συµπόσιο Ι: «40 years of hepatitis leadership,
the evolution to today's leadership for key markers in blood
screening and future trends. How to improve the efficiency
of Blood Transfusion Services»

11:00-12:00 Παρουσίαση του on line συστήµατος διαχείρισης αιµοδοτών
µε σπάνια ερυθροκυτταρικά αντιγόνα
που χρηµατοδοτεί η Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας
Κ. Σταµούλης

Οργάνωση: ABBOTT LABORATORIES
Προεδρείο: Κ. Σταµούλης

7 ο

40 years of hepatitis leadership, the evolution to today's leadership
for key markers in blood screening and future trends
H.-P. Kapprell
How to improve the efficiency of Blood Transfusion Services
J. Jongerius (The Netherlands)
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Παρασκευή

Μ α ϊ ο υ
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13:30-14:00 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη ΙΙ
Οργάνωση: SAFEBLOOD-BIOANALYTICA
Προεδρείο: Ό. Μαραντίδου
Efficacy of NAT in preventing viral transmission by blood transfusion
Ν. Lelie (France)
13:30-14:30 Ελαφρύ Γεύµα

Προεδρείο: Α. Τραυλού, Γ. Θεοδοσιάδης
Αντιµετώπιση αιµορραγίας και αναστροφή της δράσης των
κλασσικών αντιπηκτικών παραγόντων
Σ. Βακαλοπούλου
Κίνδυνος αιµορραγίας και αναστροφή της δράσης των νέων
αντιπηκτικών παραγόντων
Ελ. Γρουζή
Περιεγχειρητικός χειρισµός ασθενών και αντιµετώπιση
αιµορραγίας από αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα
Εµ. Παπαδάκης
16:00-16:30 ∆ιάλειµµα Καφέ - Επίσκεψη στo χώρο της Έκθεσης & των Posters
16:30-18:00 Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙI: «ΝΕΩΤΕΡΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ»
Προεδρείο: Μ. Γαβαλάκη, Π. Φουντούλη

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Η συµµετοχή του αιµοπεταλίου στη φλεγµονώδη αντίδραση
και ανοσιακή απόκριση
Π. Κώτση

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

14:30-16.00 Στρογγυλό Τραπέζι II: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ»

Ανθεκτικότητα στη µετάγγιση αιµοπεταλίων
Ε. Λευκού

7 ο

Βέλτιστη χρήση των αιµοπεταλίων - Κίνδυνοι µετάγγισης
Α. Γάφου

9

Παρασκευή

4

Μ α ϊ ο υ

2 0 1 2

18:00-19:30 Στρογγυλό Τραπέζι ΙV: «ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ»

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

Προεδρείο: Ε. Χασαποπούλου, Α. Γιαλεράκη
Παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί αποθηκευτικής βλάβης των ερυθρών
Μ. Αντωνέλλου
Ανοσορυθµιστικές συνέπειες της αποθηκευτικής βλάβης των ερυθρών
Α. Μουζάκη

7 ο

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Αγγειακές συνέπειες της αποθηκευτικής βλάβης των ερυθρών
Μ. Γκανίδου

10

Σάββατο 5 Μαΐου 2012
09:00-10:00 Προφορικές Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Αικ. Εγγλέζου, Μ. Παραρά

ΠΑ 4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ
Αρβανιτοπούλου Ε., Παπούλια Θ., Καλαµπόκα Ε., Παγώνη Ε.,
Καθαροπούλου Χρ.
Ν.Υ. Αιµοδοσίας Περιφερικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
ΠΑ 5. ΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ζαχαρόπουλος Α.1, Μπουργανός ∆.2, Τσιµπούρης Γ.1, Πιππή Β.1,
Γεωργακόπουλος Π.1
1. Ορθοπαιδικό Τµήµα
2. Τµήµα Αιµοδοσίας Γενικού Νοσοκοµείου Άµφισσας
ΠΑ 6. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΑΤ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ COBAS S201: 38 ΜΗΝΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θεοδώρου Γ., ∆άβανος Ν., Κόικα Β., Λόντου Α., Χριστοπούλου Γ.,
Παπαδηµητρίου Χ., Καρακάντζα Μ., Μούγιου Α.
Κέντρο Μοριακού Ελέγχου (ΚΜΕ) Πελοποννήσου, Κέντρο Αίµατος
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών

7 ο

ΠΑ 7. NATHBV ON 700.000 BLOOD UNITS IN THE CONSOLIDATED CENTER
FOR BLOOD SCREENING IN TURIN ITALY: STATE OF ART
Ghiazza P., Gariglio V., Martinelli A., Trivè M., Valle L.,
Cornagliotto G., Albin L., Bordiga A.M.
Center of Blood Production and Validation C.P.V.E. Turin, Italy

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

ΠΑ 3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΦΡΕΣΚΟΥ-ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
(ΦΚΠ) ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Αργυρού Α.1, Φραγκουλοπούλου Α.2, Γιαννακούλη Α.1, Ποδάρας Α.1,
Μπακετέα Σ.2, Γάφου Α.1
1. N.Υ. Αιµοδοσίας
2. Aιµατολογικό Εργαστήριο, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς,
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

ΠΑ 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ
Ντόβα Λ., Πολίτης Α., Βαλάρη Ο., Ξενάκης Θ., Ζερβού Ε.
Κέντρο Αίµατος και Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστηµιακού Γενικού
Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

ΠΑ 1. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟ∆ΟΤΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ
Πατιάκας Σ., Σιώµου Ν., Ουζούνης Χ., Γκουζιώτη Σ., Μιχαλοπούλου Α.
Τµήµα Αιµοδοσίας Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς

10:00-10:30 ∆ιάλειµµα Καφέ
11

5

Σάββατο

Μ α ϊ ο υ

2 0 1 2

Προεδρείο: Στ. Λακουµέντα, Κ. Βαγιανός
∆ιαχείρηση Περιεγχειρητικής Μετάγγισης στην Καρδιοχειρουργική
Μ. Βασίλη
∆ιαχείρηση Περιεγχειρητικής Μετάγγισης στην Παιδοχειρουργική
Θ. Κούση
∆ιαχείρηση Περιεγχειρητικής Μετάγγισης στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας
Ε. Παπαγεωργίου
12:00-13:30 Στρογγυλό Τραπέζι VI: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ»
Προεδρείο: Σ. Σουρµελής
Αναισθησιολογική µέθοδος περιορισµού µεταγγίσεων
Μ. Μπαρέκα
Αυτόλογη προκατάθεση
Ελ. Ζερβού
∆ιεγχειρητική & Μετεγχειρητική διάσωση αίµατος
Ν. Βέργαδος
Ενδοφλέβιος σίδηρος & ερυθροποιητίνη
Σ. Σουρµελής
13:30-13:45 Λήξη Συνεδρίου – Συµπεράσµατα
Ανακοίνωση Βραβείων

7 ο

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

10:30-12:00 Στρογγυλό Τραπέζι V: «ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ»
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7 ο

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

Παρασκευή 4 Μαΐου, 2012, ώρα 10.30 - 11.00
ΑΑ 01.
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ
Γιαννακούλη Α.1, Αργυρού Α.1, Χαραλάµπους Α.1, Μαντά Α.1, Σκαλιστήρα Μ.2, Ντίνκα Λ.2,
Στυλιανού Μ.2, Γάφου Α.1
1. Υπηρεσία Αιµοδοσίας
2. Αναισθησιολογικό Τµήµα, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς, «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
ΑΑ 02.
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πατιάκας Σ., Γκουζιώτη Σ., Μιχαλοπούλου Α., Ουζούνης Χ., Σιώµου Ν.
Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς
ΑΑ 03.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ: ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ – ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Νίκζα Π., Χατζηστυλλή Ε., Ζώιου Π., Σαµαρά ∆., Τορµπαντώνη Ε.
Σταθµός Αιµοδοσίας Γ.Ν. Νάουσας
ΑΑ 04.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΕΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ
Νίκζα Π.1, Σαµαρά ∆.1, Τορµπαντώνη Ε.1, Ζώιου Π.1, Χατζηστυλλή Ε.1, Παργιανά Χ.1,
Βαρλάµης Σ.2 , Νικολαΐδου Α.2, Λέττας Α.2
1. Σταθµός Αιµοδοσίας Γ.Ν. Νάουσας
2. Βιοπαθολογικό τµήµα Γ.Ν. Νάουσας
ΑΑ 05.
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HTLV ∆ΙΧΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ? ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Αδαµίδου ∆.1, Λευκού Ε.,1 Βίτσιου Ν.1, Νικολαίδου Ζ.1, Θεοδωρίδου Σ.1, Αλεµαγιέχου Μ.1,
Γρόλλιου Φ.1, Καραφουλίδου Θ.1, Ζορµπάς Ι.2, Μπαρτζούδης ∆.2, Παπαδοπούλου Μ.2,
Παπαϊωάννου Γ.1
1. Κέντρο Αιµοδοσίας-Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
2. Τµήµα Αιµοδοσίας-Γενικό Νοσοκοµείο Κατερίνης
ΑΑ 06.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Ζούνη Π.1, Μούσουρα Α.1, Κολοκοτσά Α.2, Τυρογαλά Α.1, Παπαχρήστου Θ.1, Τσώλας Ε.1,
Κωστής ∆.1
1 . Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γ.Ν. Ζακύνθου
2. Αιµατολογικό τµήµα Γ.Ν. Ζακύνθου
ΑΑ 07.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ
2011
Ζούνη Π.1, Κολοκοτσά Α.2, Μούσουρα Α.1, Τυρογαλά Α.1, Παπαχρήστου Θ.1, Τσώλας Ε.1,
Κωστής ∆.1
1. Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γ.Ν. Ζακύνθου
2. Αιµατολογικό τµήµα Γ.Ν. Ζακύνθου
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ΑΑ 08.
ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ
Παπαδοπούλου Π., Χατζηκαµάρη Μ., Ντίνα Αικ.
Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας - Υπηρεσία Αιµοδοσίας Καβάλας

Παρασκευή 4 Μαΐου, 2012, ώρα 16.00 - 16.30
ΑΑ 11.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 3 ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ
ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ –ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Χατζητάκη Μ., ∆ιαµαντή Ε., Βασιλούδη Μ., Μόκα Ε., Οικονόµου Γ., Αγορίτσα ∆.,
Φραγκιαδάκης Θ., Μερίδου Ι. , Ν. Σταµπουλτζής
Κ.Μ.Ε. Θεσσαλίας
ΑΑ 12.
ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΩΣ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΩΝ ΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ ΤΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ
Παργιανά Χ., Νίκζα Π.. Τορµπαντώνη Ε., Σαµαρά ∆., Χατζηστυλλή Ε., Ζώιου Π., Ουστάς Σ.,
Χουντή Β.
Σταθµός Αιµοδοσίας Γ.Ν. Νάουσας
ΑΑ 13.
ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Αργυρού Α.1, Γιαννακούλη Α.1, Καµιτάκη Κ.1, Μουρατίδου Μ.2, Γάφου Α.1, Καβαλλιέρου Λ.2
1. ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
2. ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Μ. «Αµαλία Φλέµιγκ»

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

ΑΑ 14.
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ RHESUS ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ,
ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ANTI-D ΚΑΙ ΑΝΤΙ-Κ ΑΝΤΙΣΩΜΑ.
Μητρουσούδης Κ., Καυκούλα Ε., Πανταζή Π., Μπάκα Μ., Παντιώρα Β., Λέφα Π.,
Κιτσάκης Β., Κλαπάκης Ε., Γκιορτζή Σ., Παπαδέα Η., Ξανθάκη Α.
Εργαστήριο Αιµοδοσίας, Παιδιατρική Κλινική Θριασίου Νοσοκοµείου

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

ΑΑ 10.
Η ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ζαχαρόπουλος Α.1, Μπουργανός ∆.2, Τσιµπούρης Γ.1, Πιππή Β.1, Γεωργακόπουλος Π.1
1. Ορθοπαιδικό Τµήµα
2. Τµήµα Αιµοδοσίας Γενικού Νοσοκοµείου Άµφισσας

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

ΑΑ 09.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Στεφάνου Κ., Κοντοστεργίου Ν., Κουντούρη Ι., Χριστοδούλου Μ., Μεταξά Σ.,
Περιστεράκη ∆., Βενέτη Χ., Βγόντζα Ν.
Ν.Υ. Αιµοδοσίας, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας, Ν. Ιωνία

7 ο

ΑΑ 15.
ΑΝAΠΤΥΞΗ ∆ΙΠΛΟY ΑΛΛΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
Αδαµίδου ∆., Λευκού Ε., Βίτσιου Ν., Νικολαίδου Ζ., Θεοδωρίδου Σ., Αλεµαγιέχου Μ.,
Καραφουλίδου Θ., Παπαιωάννου Γ.
Κέντρο Αιµοδοσίας-Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
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7 ο

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

Α Ν Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ε Σ A Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ
ΑΑ 16.
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΤΟΚΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΥ ΚΥΗΣΕΩΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Anti- E
ΚΑΙ Anti- c ΑΝΤΙΣΩΜΑ
Μητρουσούδης Κ., Καυκούλα Ε., Πανταζή Π., Κιτσάκης Β., Παντιώρα Β., Μπάκα Μ., Λέφα Π.,
Γκιόρτζη Σ., Κλαπάκης Ε., Παπαδέα Η., Ξανθάκη Α.
Εργαστήριο Αιµοδοσίας, Παιδιατρική Κλινική Θριασίου Νοσοκοµείου
ΑΑ 17.
ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΝΑΤ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Ζούνη Π.1, Μούσουρα Α.1, Κολοκοτσά Α.2, Τυρογαλά Α.1, Παπαχρήστου Θ.1, Τσώλας Ε.1,
Κωστής ∆.1
1. Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γ.Ν. Ζακύνθου
2. Αιµατολογικό τµήµα Γ.Ν. Ζακύνθου
ΑΑ 18.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Κάλφα Η., Αδρακτάς Θ., Παπαχρόνης Α., Πυρπυρή Θ., Κρινή Α., Μανδράκη Μ., Γαβαλάκη Μ.
1ο Κέντρο Αίµατος και Κέντρο Αιµορροφιλικών, ΛΑΪΚΟ ΓΝΑ, ΑΘΗΝΑ
ΑΑ 19.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Λευκού Ε., Αδαµίδου ∆., Γεωργιάδου Σ., Κακάνης Σ., Αβραµίδου Ε., Βαρθαλίτη Μ.,
Νικολαΐδου Ζ., Βίτσιου Ν., Θεοδωρίδου Σ., Καραφουλίδου Θ., Αλεµαγιέχου Μ.,
Παπαϊωάννου Γ.
Αιµοδοσία Ιπποκράτειου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης
ΑΑ 20.
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αργυρού Α.1, Χαραλάµπους Α.1, Καµιτάκη Κ.1, Μαντά Α.1, Ποδάρας Α.1, Γεωργοπούλου Μ.1,
Γιαννακούλη Α.1, Γάφου Α.1, Καβαλλιέρου Λ.2
1. Ν.Υ. Αιµοδοσίας, Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», 2. Γ.Ν.Μ. «Α.ΦΛΕΜΙΓΚ»
ΑΑ 21.
ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
Τζόκα Θ., Οικονόµου Β., Μπάτση Χ., Μπαδήµα Β., Ζησιάδης Κ., Ζερβού Ε.
Κέντρο Αίµατος Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΑΑ 22.
ΣΠΑΝΙΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS . ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Κοντοστεργίου Ν.1, Ζούλας ∆.2, Αθανασιάδου Β.1, Σαλαγιάννη ∆.1 , Τριανταφυλλοπούλου ∆.1,
Γεωργίου Π1, Τσαγκάρη Β1, Παραρά Μ.2, Βγόντζα Ν.1
1. Ν.Υ. Αιµοδοσίας «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν.Ν. Ιωνίας
2. Ν.Υ. Αιµοδοσίας «Ευαγγελισµός» Αθήνα
ΑΑ 23.
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Rh ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
ΜΕ anti-c ΑΝΤΙΣΩΜΑ
Καυκούλα Ε., Μητρουσούδης Κ., Πανταζή Π., Παντιώρα Β., Μπάκα Μ., Κλαπάκης Ε.,
Γκιορτζή Σ., Ξανθάκη Κ.
Τµήµα Αιµοδοσίας “ΘΡΙΑΣΙΟΥ” Νοσοκοµείου
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Α Ν Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ε Σ A Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ
ΑΑ 24.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΩΝ.
Ζησιάδης Κ, Τζόλου Α., Ξάνθη Ε., Καββαδίας Σ., Ζερβού Ε.
Κέντρο Αίµατος, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΑΑ 26.
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Β ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ(2009-2011)
Ξυνοτρούλας Ι., Φούντα Α., Λυκοτσέτα Ε., Μαύρου Π., Γκούτζα Π., Τσιώνου Φ., Σκύλαρη Α.,
Σοφιά Γ., Ντουράκη Β., Μαρνάρη Φ., Κουτσογιάννη Α., Κωστάκη Ε., Αντωνιάδου Π.,
Σουσώνη Μ., Τσιάκα Γ., ∆εληστάθη Αικ.
Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας
ΑΑ 27.
ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΟ∆Ο ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.
Πατιάκας Σ., Μιχαλοπούλου Α., Ουζούνης Χ., Γκουζιώτη Σ., Σιώµου Ν.
Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς
ΑΑ 28.
ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ
ΟΡΟΥ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ντουραµάνη Π., Καλαντζής ∆., Γρουζή Ε., Κυριάκου Η., Κοκόρη Σ., Τραυλού Α.
Αιµατολογικό Εργαστήριο – Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

AA 30
ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΓΝΠ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ
Κούγελου Σ., Λεµπούση ∆., Παπαδηµητρίου Χ., Τριανταφύλλου Ε., Κωνσταντινίδου Ε.,
Μούγιου Α.
Κέντρο Αίµατος Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών

7 ο

AA 31
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ 8ΕΤΙΑΣ
Γρουζή Ε., Ντουραµάνη Π., Κοκόρη Σ., Κυριάκου Η., Καλαντζής ∆., Τραυλού Α.
Αιµατολογικό Εργαστήριο – Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

ΑΑ 29.
ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Γερασίµου Α., Γαλάτου Χ., Ταγκαλέγκας Ι., Τσιώλη Β., Αγραφιώτου Ε., Μαλέκας Κ.
Κακάτση Μ., Βουτσά Α., Λάος Π.
Ν.Υ. Αιµοδοσίας Γ. Ν. Λιβαδειάς, Ορθοπεδική Κλινική Γ.Ν. Λιβαδειάς

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

ΑΑ 25.
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ HBV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Πετροπούλου Χ.1, Σταυροπούλου Γ.2, Τζινιέρη-Κεφαλληνού Β.3, Παναγούλη Ε.2,
∆ηµοπούλου Β.2, Παρασκευά Γ.1, Μιχαλακοπουλου Π.1, Πανέτα Κ.1
1. Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου
2. Γενικό Νοσοκοµείο Αµαλιάδας
3. Αντικαρκινικό Νοσοκοµειο Μεταξά
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7 ο

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ
Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, στις 3, 4 & 5 Μαϊου 2012, στο
Ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ στην περιοχή του Νέου Λιµανιού - µε τακτική δωρεάν µεταφορά µε µίνι
πούλµαν από/προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης (πλατεία Αριστοτέλους).
Στον ευρύτερο χώρο του Ξενοδοχείου θα λειτουργήσουν:
• Έκθεση φαρµακευτικών προϊόντων, ιατρικών οργάνων & µηχανηµάτων.
• Η Γραµµατεία του Συνεδρίου

ΓΛΩΣΣΑ
Επίσηµη Γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική, ενώ η ∆ιάλεξη του Ξένου Οµιλητή θα
πραγµατοποιηθεί στα Αγγλικά.

ΜΟΡΙΑ
Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας έχει λάβει «11» Μόρια Συνεχιζόµενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύµφωνα µε τα κριτήρια της EACCME-UEMS.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η διάρκεια της κάθε Προφορικής Ανακοίνωσης είναι (8) λεπτά και (2) λεπτά συζήτηση.
Παρακαλούµε ο χρόνος να τηρηθεί αυστηρά.
Οι Προφορικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν στην αντίστοιχη συνεδρία το Σάββατο 5
Μαΐου το πρωί.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η Ανάρτηση των Posters, θα πρέπει να γίνει στην ειδική θέση µε τον αριθµό που αναφέρεται
στο Τελικό Πρόγραµµα, την Πέµπτη 3 Μαΐου µεταξύ 16:00 και 17:30, ενώ η Απόσυρσή τους,
θα πρέπει να γίνει, το Σάββατο 5 Μαΐου µε την λήξη του Επιστηµονικού Προγράµµατος του
Συνεδρίου.
Ο παρουσιάζων συγγραφέας θα πρέπει να στέκεται δίπλα από το Poster του, την Παρασκευή
4 Μαΐου στο ∆ιάλειµµα καφέ που αναφέρεται στο πρόγραµµα.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Η Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας θα απονείµει βραβεία στην καλύτερη Προφορική
και την καλύτερη Αναρτηµένη Ανακοίνωση που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο. Το κάθε
βραβείο θα συνοδεύεται από το χρηµατικό ποσό των € 1000 και € 500 αντίστοιχα, ενώ θα
ανακοινωθούν στην Λήξη του Συνεδρίου.

www.hsbt.gr
Στο ανανεωµένο website της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας www.hsbt.gr, θα
αναρτηθούν µετά την λήξη του συνεδρίου οι παρουσιάσεις των προσκεκληµένων οµιλητών
καθώς και οι περιλήψεις των οµιλιών τους.
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ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι αίθουσα διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι εξοπλισµένη µε data video projector για παρουσιάσεις µέσω H/Y. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται στην ειδική γραµµατεία µία τουλάχιστον ώρα πριν τη συνεδρίαση.

Μετά τις 03/04/2012
€ 200

€ 90

€ 120

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

€ 20

- Το δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνει: Παρακολούθηση των επιστηµονικών Συνεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, ∆εξίωση Υποδοχής την Πέµπτη 3 Μαΐου, ∆ιαλείµµατα καφέ, Ελαφρύ γεύµα, Πιστοποιητικό παρακολούθησης και συνδροµή για 1 έτος (2012) στην Ελληνική
Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας και το περιοδικό της Εταιρείας.
- Το δικαίωµα συµµετοχής για φοιτητές περιλαµβάνει: Παρακολούθηση των επιστηµονικών Συνεδριάσεων, ∆ιαλείµµατα καφέ, Ελαφρύ γεύµα, Πιστοποιητικό παρακολούθησης.
** Με την επίδειξη κάρτας ανεργίας.
** Απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

∆ΙΑΜΟΝΗ
Για την διευκόλυνση των Συνέδρων, δωµάτια έχουν προκρατηθεί στα ξενοδοχεία THE MET
(συνεδριακό ξενοδοχείο) και το Ξενοδοχείο CITY (2΄ από την πλατεία Αριστοτέλους).
Ηµερήσιες τιµές µε πρωινό µπουφέ και φόρους
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΊΟ
THE MET [ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ]
CITY

Μονόκλινο
€ 120
€ 85

∆ίκλινο
€ 135
€ 95

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Για την διευκόλυνση των συνέδρων, έχει προγραµµατιστεί τακτική δωρεάν µεταφορά από το
Συνεδριακό Ξενοδοχείο στην Πλατεία Αριστοτέλους και αντίστροφα. Οι ακριβείς ώρες θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του συνεδρίου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

7 ο

ERA ΕΠΕ, Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ: 210 3634 944, 3632 950, Fax: 210 3631 690
e-mail: info@era.gr, Web Site: www.era.gr
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Έως τις 03/04/2012
€ 150

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ειδικευµένοι
Ειδικευόµενοι / Νοσηλευτές /
Παραϊατρικό προσωπικό
Άνεργοι Ειδικευµένοι /
Ειδικευόµενοι / Νοσηλευτές*
Φοιτητές**
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Γραµµατεία θα λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του συνεδρίου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
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ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ-ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Μαριάννα Πολίτου
Αιµατολόγος Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
∆ιευθύντρια Αιµατολογικού Εργαστηρίου-Μονάδας Αιµοδοσίας ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ Νοσοκοµείο
Η µετάγγιση συµπυκνωµένων ερυθρών κατά τη διάρκεια της κύησης αποτελεί µια ειδική κατάσταση γιατί τόσο η αναιµία της κύησης όσο και η αιµορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού
επηρεάζουν σοβαρά την ανάπτυξη του εµβρύου και αποτελούν αιτία µεγάλης θνητότητας και
θνησιµότητας για τη µητέρα αντίστοιχα
Στην εγκυµοσύνη ο όγκος πλάσµατος αυξάνεται κατά 40% και η µάζα ερυθρών κατά 25%. Η
µέση απώλεια αίµατος σε φυσιολογικό τοκετό είναι 500 ml ενώ στην καισαρική τοµή µπορεί
να φτάσει και τα 1000 ml. Κατά τη διάρκεια της κύησης όµως, είναι σηµαντικό να ανευρεθούν
αίτια αναιµίας που οφείλονται σε έλλειψη σιδήρου και φυλλικού οξέος και να διορθωθούν
µε την κατάλληλη συµπληρωµατική θεραπεία.(από του στόµατος, ενδοφλέβια) Η µετάγγιση
έχει ένδειξη αν η αιµοσφαιρίνη είναι <7.5 gr/dl και η γυναίκα είναι συµπωµατική, ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις όπως οι αιµοσφαιρινοπάθειες και η απλασία µυελού. Θα συζητηθούν ειδικές περιπτώσεις όπως οι έγκυες µε δρεπανοκυτταρική νόσο καθώς και γυναίκες που αρνούνται τη
λήψη µετάγγισης κατά τη διάρκεια της κύησης.
Σε κάθε Μαιευτικό Νοσοκοµείο πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα πρωτόκολλα α) για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της αιµορραγίας κατά τη διάρκεια του τοκετού ειδικά σε γυναίκες αυξηµένου κινδύνου για αιµορραγία (π.χ που λαµβάνουν αντιπηκτική αγωγή µε χαµηλού
µοριακού βάρους ηπαρίνη) και β) για την. αντιµετώπιση µαζικής αιµορραγίας κατά τον τοκετό. Θα συζητηθούν τέτοια πρωτόκολλα καθώς και η θέση αιµοστατικών παραγόντων όπως
ο ανασυνδυασµένος ενεργοποιηµένος VII για την αντιµετώπιση της αιµορραγίας.
Σε όλες τις γυναίκες, στο πρώτο τρίµηνο της κύησης, θα πρέπει να πραγµατοποιείται προσδιορισµός οµάδας ΑΒΟ καιRhesus D καθώς και έλεγχος µε έµµεση Coombs για την ύπαρξη
µη αναµενόµενων ερυθροκυτταρικών αντισωµάτων. Oι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν κατά
την εγκυµοσύνη οφείλονται σε αυτό που ονοµάζεται “το ανοσολογικό παράδοξο της εγκυµοσύνης”. Έτσι, ενώ η γυναίκα ανέχεται το «ηµι-αλλογενές» έµβρυο, η ίδια δεν είναι ανοσοκατεσταλµένη και µπορεί να σχηµατίζει αλλοαντισώµατα σε µη συµβατά αλλοαντιγόνα αν
εκτεθεί σε αυτά ( π.χ. αλλοαντιγόνα των εµβρυικών ερυθροκυττάρων, λευκών και αιµοπεταλίων , αν συµβεί εµβρυοµητρική αιµορραγία). Η ανάπτυξη όµως αλλοαντισωµάτων από µετάγγιση στην κύηση ενέχει πάντα τον κίνδυνο ανάπτυξης αιµολυτικής νόσου του νεογνού.
Λόγω αυτού του γεγονότος, ακολουθείται η πρακτική της χορήγησης ΣΕ συµβατών όχι µόνο
ως προς το σύστηµα ΑΒΟ αλλά και ως προς Kell και Rhesus ( D, C,c,E,e), αν και δεν υπάρχει τέτοια επίσηµη σύσταση από καµία επιστηµονική εταιρεία µεταγγισιοθεραπείας. Επιπλέον
τα ΣΕ θα πρέπει να είναι CMV αρνητικά σε γυναίκες που είναι CMV αρνητικές..
Τέλος θα αναφερθούν οι ενδείξεις και η πρακτική µετάγγισης αιµοπεταλίων σε εγκύους µε ΙΤΡ,
ΤΤΡ, HELLP
BLOOD TRANSFUSION IN OBSTETRICS Green top guidelines, 2008 Royal College of gynecologists nad obstretrics
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Η µετάγγιση παραγώγων αίµατος στα νεογνά πέρα από τους περιορισµούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εφαρµόζονται σε όλες τις ηλικιακές οµάδες, παρουσιάζει επιπρόσθετες ιδιαιτερότητες και κανόνες. Το πλάσµα των νεογνών µπορεί να περιέχει ΑΒΟ αντισώµατα µητρικής
προέλευσης αντί των φυσικών ΑΒΟ αντισωµάτων που ανιχνεύονται στις υπόλοιπες ηλικιακές
οµάδες. Το γεγονός αυτό µπορεί να περιπλέξει τον προ της µετάγγισης έλεγχο καθώς και την
επιλογή του παραγώγου αίµατος κατάλληλης οµάδος προς µετάγγιση. (Πίνακας 1). Από την
άλλη µεριά ο προµεταγγισιακός έλεγχος στα νεογνά απλουστεύεται από το γεγονός ότι τα νεογνά αδυνατούν να σχηµατίσουν αντιερυθροκυτταρικά αντισώµατα για πολλά αντιγονικά ερυθροκυτταρικά συστήµατα. Η ακτινοβόληση των κυτταρικών παραγώγων αίµατος προλαµβάνει
την σχετιζόµενη µε τη µετάγγιση νόσο µοσχεύµατος έναντι του ξενιστή, µια επιπλοκή µετάγγισης που παρατηρείται σε ανοσοανεπαρκείς πληθυσµούς όπως τα πρόωρα νεογνά. Ωστόσο
η διαδικασία της ακτινοβόλησης επιταχύνει την απελευθέρωση καλίου από τα ερυθρά του
ακτινοβοληµένου ασκού αυξάνοντας τον κίνδυνο εµφάνισης καρδιακών αρρυθµιών σχετιζοµένων µε υπερκαλιαιµία και υπασβεστιαιµία. Επιπρόσθετα η µετάγγιση συµπυκνωµένων ερυθρών στα νεογνά σχετίζεται συχνότερα µε διαταραχές αιµόστασης από αραίωση και µε
τοξικότητα σχετιζόµενη µε τα προσθετικά διαλύµατα των ασκών. Τέλος τα νεογνά ως ηλικιακή
οµάδα έχουν µακρό προσδόκιµο επιβίωσης µε αποτέλεσµα οι απώτερες επιπλοκές των µεταγγίσεων να αποκτούν εξέχουσα σηµασία.

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Πίνακας 1: Επιλογή παραγώγου αίµατος σε νεογνά < 4 µηνών
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ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ
Σερένα Βαλσάµη
Αιµατολόγος, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Μονάδα Αιµοδοσίας – Αιµατολογικό Εργαστήριο ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ Νοσοκοµείο

Μ/Α: Μη απαραίτητη εξέταση, ΣΕ: Συµπυκνωµένα Ερυθρά
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Βιβλιογραφία:
1. Sloan SR. Neonatal transfusion review. Paediatr Anaesth. 2011 Jan;21(1):25-30.
2. New HV. Paediatric transfusion. Vox Sang. 2006 Jan;90(1):1-9.

25

Στρογγυλό Τραπέζι II: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ

7 ο

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ»
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Σοφία Βακαλοπούλου
Αιµατολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Αιµατολογίας Α.Π.Θ.
Η θροµβοεµβολική νόσος είναι η κυριότερη αιτία θανάτου στο σύγχρονο δυτικό κόσµο. Η
αντιπηκτική αγωγή είναι απαραίτητη για τη θεραπεία και την πρόληψη της θρόµβωσης σε διάφορες κλινικές καταστάσεις, όπως η φλεβική θροµβοεµβολή, η κολπική µαρµαρυγή, τα οξέα
στεφανιαία σύνδροµα και οι καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις. Κλασσικοί αντιπηκτικοί παράγοντες είναι η κρυσταλλική µη κλασµατοποιηµένη ηπαρίνη, οι ηπαρίνες µικρού µοριακού βάρους και οι ανταγωνιστές της βιταµίνης Κ (κουµαρινικά παράγωγα).
Οι αιµορραγικές εκδηλώσεις είναι κύρια ανεπιθύµητη ενέργεια των αντιπηκτικών φαρµάκων.
Για την αναστροφή της δράσης της µη κλασµατοποιηµένης ηπαρίνης και των κουµαρινικών παραγώγων υπάρχουν συγκεκριµένα αντίδοτα ενώ για τα νεότερα αντιπηκτικά φάρµακα (ηπαρίνες µικρού µοριακού βάρους, συνθετικοί πεντασακχαρίτες, άµεσοι αναστολείς θροµβίνης)
δεν υπάρχουν ειδικά αντίδοτα.
Αναστροφή του αντιπηκτικού αποτελέσµατος των αντιπηκτικών φαρµάκων απαιτείται σε περίπτωση οξείας αιµορραγίας ή χειρουργικής επέµβασης.
Κρυσταλλική µη κλασµατοποιηµένη ηπαρίνη.
Σε περίπτωση οξείας αιµορραγίας διακόπτεται η χορήγηση του φαρµάκου και χρησιµοποιείται ως αντίδοτο 1mg θειικής πρωταµίνης /100 µονάδες ηπαρίνης, αν η ηπαρίνη χορηγήθηκε
τις προηγούµενες 2 ώρες, µε παράλληλη µέτρηση του aPTT. Σε περίπτωση διακοπής της ηπαρίνης για περισσότερο από 30 λεπτά χορηγείται ½ της δόσης της πρωταµίνης, ενώ σε διακοπή
µεγαλύτερης των 2 ωρών ¼ της δόσης.
Ηπαρίνες µικρού µοριακού βάρους.
Για την αναστροφή του αντιπηκτικού αποτελέσµατος των ηπαρινών µικρού µοριακού βάρους
χορηγείται 1mg θειικής πρωταµίνης /1mg (100 µονάδες) ηπαρίνης, αν η ηπαρίνη χορηγήθηκε
τις προηγούµενες 8 ώρες, µε παράλληλη µέτρηση της αντι- Χa δραστικότητας. Σε περίπτωση
χορήγησης της ηπαρίνης σε χρόνο > 8 ωρών χορηγείται ½ της δόσης της πρωταµίνης.
Ανταγωνιστές της βιταµίνης Κ
Η αναστροφή του αντιπηκτικού αποτελέσµατος των κουµαρινικών παραγώγων εξαρτάται από
το INR, την παρουσία και τη βαρύτητα της αιµορραγίας και το διαθέσιµο χρόνο για την αποκατάσταση της αιµόστασης. Η αντιµετώπιση υψηλού INR χωρίς αιµορραγία περιλαµβάνει: διακοπή της αντιπηκτικής θεραπείας και χορήγηση βιταµίνης Κ, 1–2mg per os ή 0,5-1mg
ενδοφλεβίως, όταν το INR είναι 5-9. Όταν το INR είναι >9, χωρίς αιµορραγία, συνιστάται η χορήγηση βιταµίνης Κ, 2,5–5 mg per os ή 1mg ενδοφλεβίως και ίσως η χορήγηση 25–50 IU/kg
προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) ή 150-300ml φρεσκοκατεψυγµένου πλάσµατος (FFP), µε
παράλληλη µέτρηση του INR. Σε περίπτωση υψηλού INR και παρουσία αιµορραγίας, η αντιµετώπιση περιλαµβάνει: διακοπή της αντιπηκτικής θεραπείας, χορήγηση βιταµίνης Κ, 5-10mg
ενδοφλεβίως και χορήγηση 25–50 IU/kg PCC ή 10-15 mL/kg FFP, µε παράλληλη µέτρηση του
INR.
Υποστηρικτική θεραπεία µε χορήγηση αντιινωδολυτικών φαρµάκων, ανασυνδυασµένου ενεργοποιηµένου παράγοντα VII (rVIIa), δεσµοπρεσσίνης (DDAVP) ή πλασµαφαίρεσης ενδείκνυται
σε περιπτώσεις σοβαρής αιµορραγίας.
Βιβλιογραφία:
1. Crowther MA and Warkentin TE. Blood; 2008 (111):4871-4879.
2. Bhagirath VC, et al. Semin Hematol; 2011(48):285-294.
3. Ross I Baker R I, et al. Med J Aust 2004;181(9): 492-497.
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Ο όρος νέα αντιπηκτικά αφορά εκείνους τους αντιπηκτικούς παράγοντες οι οποίοι δρουν αναστέλλοντας έναν µόνο παράγοντα του µηχανισµού της πήξης, σε αντίθεση µε τους πολλαπλούς στόχους των ηπαρινών και των αντιβιταµινών Κ. Η πρώτη κατηγορία των παραγόντων
αυτών αποτελείται από τους παρεντερικά χορηγούµενους άµεσους αναστολείς της θροµβίνης
(λεπιρουδίνη, argatroban και bivalirudin µε ένδειξη κυρίως για τη θροµβοπενία εξ ηπαρίνης
και την αγγειοπλαστική στεφανιαίων) και το ηπαρινοειδές Danaparoid, που είναι διαθέσιµοι
από τα µέσα της δεκαετίας του 1990. Στη συνέχεια αρχές της δεκαετίας του 2000 στη φαρέτρα
προστέθηκε ο πεντασακχαρίτης fondaparinux, ενώ την τελευταία τριετία δύο νέα αντιπηκτικά
φάρµακα που χορηγούνται από το στόµα είναι διαθέσιµα και κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.
Τα φάρµακα αυτά είναι το dabigatran etexilate που ανήκει στην κατηγορία των άµεσων αναστολέων της θροµβίνης, και το rivaroxaban που ανήκει στην κατηγορία των άµεσων αναστολέων του FXa.
Η αντιπηκτική δράση των παρεντερικά χορηγούµενων άµεσων αναστολέων της θροµβίνης
ελέγχεται µε τον ΑΡΤΤ. Οι αιµορραγικές επιπλοκές από την χορήγηση τους δεν είναι σηµαντικές εφόσον ο ΑPTT παρατείνεται 1,5-2,5 φορές. Για την αναστροφή της δράσης τους, παρότι
δεν υπάρχει αντίδοτο, συνήθως δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβληµα λόγω του µικρού χρόνου
ηµίσειας ζωής (λεπιρουδίνη 1-3 ώρες, argatroban <1 ώρα, και bivalirudin 30 λεπτά). Η λεπιρουδίνη απεκκρίνεται από τους νεφρούς, το argatroban από το ήπαρ, και η bivalirudin από
ήπαρ και νεφρούς. Ως εκ τούτου απαιτείται, αναλόγως του φαρµάκου, ιδιαίτερη προσοχή σε
ασθενείς µε ελαττωµένη νεφρική κάθαρση ή και µε ηπατική δυσλειτουργία.
Το fondaparinux (έµµεσος αναστολέας του FXa) χορηγείται υποδορίως µια φορά την ηµέρα,
καθώς ο χρόνος ηµισείας ζωής είναι 17-21 ώρες, σε προκαθορισµένες δόσεις ανάλογες του ΣΒ.
∆εν συνδέεται µε άλλες πρωτεΐνες του πλάσµατος, δρα µέσω της αντιθροµβίνης, δεν επιδρά
στο CYP450 άρα οι αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα δεν είναι σηµαντικές. Απεκκρίνεται
από τους νεφρούς ως έχει. Προσοχή χρειάζεται όταν χορηγείται σε ασθενείς ηλικίας >75 ετών,
ενώ απαιτείται τροποποίηση της δόσης όταν η κάθαρση κρεατινίνης είναι 30-50ml/min. Σε
ασθενείς µε κάθαρση <30ml/min αντενδείκνυται. ∆εν εξουδετερώνεται από την πρωταµίνη
και έτσι προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδοτο που να αναστρέφει την αντιπηκτική του δράση.
Πρέπει να διακόπτεται 24-36 ώρες πριν την επέµβαση, ενώ σε ασθενείς µε διαταραγµένη νεφρική λειτουργία απαιτείται προσδιορισµός anti-Xa δραστικότητας. Παρακολούθηση της δράσης ίσως απαιτείται και σε ηλικιωµένους ασθενείς χωρίς εµφανή νεφρική ανεπάρκεια, σε
ασθενείς µε χαµηλό σωµατικό βάρος ή σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε επισκληρίδιο αναισθησία. Σε περίπτωση µη ελεγχόµενης αιµορραγίας η χορήγηση r-FVIIa έχει αποδειχθεί αποτελεσµατική.
To dabigatran etexilate αναστέλλει την θροµβίνη, καθώς και την επαγόµενη από τη θροµβίνη
συσσώρευση των αιµοπεταλίων. Η τροφή καθυστερεί την απορρόφησή του, ενώ η χορήγηση
αντιοξίνων παραγόντων την ελαττώνει. Η µεγίστη συγκέντρωσή του στο πλάσµα παρατηρείται περίπου σε 2 ώρες µετά την λήψη του, παρέχοντας ταχεία έναρξη αντιπηκτικής δράσης. Ο
χρόνος ηµιζωής του είναι 14-17 ώρες, γεγονός που επιτρέπει την εφ’ άπαξ ηµερήσια χορήγηση.
Απεκκρίνεται σε ποσοστό 20% από τα κόπρανα και 80% από τους νεφρούς. Αντενδείκνυται
σε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (CrCl <30 ml/min), ενώ τροποποίηση της δόσης µπορεί να
απαιτηθεί κατά περίπτωση επί CrCl 30-50 ml/min. Το κυτόχρωµα P450 δεν συµµετέχει στο µεταβολισµό του, έτσι η πιθανότητα αλληλεπίδρασης µε άλλα φάρµακα είναι πολύ µικρή.
Επειδή όµως αποτελεί υπόστρωµα για την P-GP, η ταυτόχρονη χορήγηση ισχυρών αναστο-
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λέων της P-GP, όπως η αµιωδαρόνη, η βεραπαµίλη, η κινιδίνη, η κετοναζόλη και η κλαριθροµυκίνη αναµένεται να οδηγήσει σε αυξηµένες συγκεντρώσεις του στο πλάσµα.
Το rivaroxaban αναστέλλει τον FXa µε δοσοεξαρτώµενο τρόπο, παρατείνοντας τον PT και τον
ΑΡΤΤ. Η παρατηρούµενη παράταση του PT αντιστοιχεί µε την συγκέντρωση του rivaroxaban
στο πλάσµα, άρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εργαστηριακή παρακολούθηση όταν κριθεί
αναγκαίο. Απορροφάται ταχύτατα από το πεπτικό και συνδέεται µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος σε ποσοστό πάνω από 90%. Η µεγίστη συγκέντρωσή του στο πλάσµα παρατηρείται 2-4
ώρες από την λήψη του ανεξαρτήτως δόσης, ενώ η τροφή καθυστερεί την απορρόφηση.
Οµοίως η µέγιστη αναστολή του FXa επιτυγχάνεται 1-4 ώρες από την χορήγησή του, ενώ η
δράση του διατηρείται έως και 24 ώρες µετά. Περίπου το ήµισυ της χορηγούµενης δόσης µεταβολίζεται στο ήπαρ, ενώ οι µεταβολίτες αλλά και το υπόλοιπο αυτούσιο φάρµακο απεκκρίνονται από τους νεφρούς σε ποσοστό περίπου 66%. Ο χρόνος ηµιζωής του υπολογίζεται
5-9 ώρες, ενώ στους ηλικιωµένους ασθενείς εξαιτίας µειωµένης νεφρικής κάθαρσης είναι περίπου 12-13 ώρες. Επειδή το rivaroxaban µεταβολίζεται και µέσω του CYP3A4, µπορεί να αυξηθεί η αντιπηκτική του δράση όταν συγχορηγείται µε κετοκοναζόλη, µακρολίδες ή αναστολείς
πρωτεασών (ισχυροί αναστολείς του CYP3A4). Επιπλέον επειδή αποτελεί υπόστρωµα και για
την P-GP, αντενδείκνυται η ταυτόχρονη χορήγηση µε αναστολείς του CYP3A4 και της P-GP
όπως η κετοναζόλη και η ριτοναβίρη, γιατί αυξάνει τα επίπεδα του φαρµάκου στο πλάσµα.
Το ελκυστικό χαρακτηριστικό των δύο νέων αντιπηκτικών που περιγράφονται παραπάνω είναι
ότι δεν απαιτούν εργαστηριακή παρακολούθηση της δραστικότητάς τους. Ωστόσο ενδέχεται να
απαιτείται η διενέργεια τέτοιου ελέγχου στις περιπτώσεις αιµορραγίας που συνδέονται µε
τραύµα, άλλες επείγουσες καταστάσεις κατά τις οποίες απαιτείται άµεση εκτίµηση της αιµοστατικής λειτουργίας, περιπτώσεις υπερδοσολογίας, στην φάση αλλαγής ενός αντιπηκτικού
µε άλλο, σε ασθενείς µε ακραίο σωµατικό βάρος, καθώς και επί αιµορραγικών επεισοδίων
προκειµένου να διερευνηθεί η επίδραση άλλων φαρµάκων που χορηγούνται παράλληλα.
Η αιµορραγία παραµένει σηµαντική παρενέργεια και αυτών των αντιπηκτικών, ενώ για την
αναστροφή της δράσης τους δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε
χειρουργικές επεµβάσεις επιβάλλεται η διακοπή τους. Το dabigatran πρέπει να σταµατά τουλάχιστον 24 ώρες πριν την επέµβαση για επεµβάσεις µε συνήθη κίνδυνο αιµορραγίας και 48
ώρες για µείζονες επεµβάσεις ή επεµβάσεις µε υψηλό κίνδυνο αιµορραγίας. Ο χρόνος αυτός
επιτρέπει σε άτοµα µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία πτώση των επιπέδων συγκέντρωσής
του στο 25% και στο 10-15% αντίστοιχα. Ανάλογα µε τη φύση της επέµβασης, τη νεφρική λειτουργία, και τον εξατοµικευµένο κίνδυνο αιµορραγίας, ενδέχεται να χρειασθεί διακοπή του
ακόµη και 2-4 ηµέρες πριν την επέµβαση. Η µέτρηση του χρόνου θροµβίνης ή του ΑΡΤΤ µπορεί να βοηθήσει στην εκτίµηση των υπολειπόµενων επιπέδων του dabigatran στο πλάσµα. Παρότι για το rivaroxaban δεν υπάρχουν ειδικές πληροφορίες σχετικά µε τη διακοπή του,
βασιζόµενοι στο χρόνο ηµίσειας ζωή του, φαίνεται λογικό να ακολουθείται παρόµοια τακτική.
Επί ελάσσονος αιµορραγίας είναι συνήθως αρκετή η διακοπή του dabigatran και του rivaroxaban, που έχει ως αποτέλεσµα ταχεία πτώση των επιπέδων τους στο πλάσµα λόγω του µικρού χρόνου ηµίσειας ζωή τους, ενώ η αντιµετώπιση της µέτριας ή σοβαρής αιµορραγίας
περιλαµβάνει γενική υποστηρικτική αγωγή µε χορήγηση υγρών και παραγώγων αίµατος. Η χορήγηση ενεργού άνθρακα προτείνεται αν δεν έχουν περάσει 2 ώρες από την τελευταία δόση
του dabigatran, ενώ λόγω της απέκκρισή του από τους νεφρούς επιβάλλεται η χορήγηση
επαρκούς διουρητικής αγωγής. O r-FVIIa έχει χρησιµοποιηθεί για την αναστροφή της δράσης
των νέων αντιπηκτικών επί απειλητικής για τη ζωή αιµορραγία, όπως και για των LMWHs, του
fondaparinux, του idraparinux και των παρεντερικά χορηγούµενων άµεσων αναστολέων της
θροµβίνης. Ωστόσο τα δεδοµένα περιορίζονται σε λίγες αναφορές περιστατικών, χωρίς επί του
παρόντος να µπορεί να δοθεί ειδική οδηγία για τη χορηγούµενη δόση. Οι δόσεις που έχουν
χρησιµοποιηθεί πάντως κυµαίνονται από 20-120 µg/Kg. Επί αιµορραγίας από dabigatran προτείνεται και η χρήση PCC, σε δόσεις 50UI/Kg που παρέχουν επαρκή ποσότητα θροµβίνης επιπλέον αυτής που αναστέλλεται. Για τους αναστολείς του FXa φαίνεται ότι το PCC δρα µε τον
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ίδιο τρόπο παρέχοντας επαρκή ποσότητα FXa. Τέλος υπό ανάπτυξη φαίνεται ότι είναι ένα νέο
αντίδοτο για την αναστροφή όλων των αναστολέων του FXa (universal antidote), που αποτελείται από FXa που έχει απενεργοποιηθεί µε αφαίρεση της gla-περιοχής και τροποποίηση του
ενεργού του κέντρου. Όπως είναι προφανές, η διαθεσιµότητα ενός τέτοιου παράγοντα έχει σηµαντική αξία και ενδεχοµένως θα ενθαρρύνει την ευρεία χρήση των αντιπηκτικών αυτών παραγόντων. Επί του παρόντος πάντως και επί απουσίας εναλλακτικών θεραπευτικών µέσων, η
χρήση του PCCs και rFVIIa πρέπει να θεωρείται ως θεραπευτική επιλογή µόνο επί απειλητικής
για τη ζωή αιµορραγίας από τα νέα αντιπηκτικά.
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ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Ε. Παπαδάκης, Κ. Λουκίδης, Α. Μπαντή
Εκατοµµύρια ανθρώπων λαµβάνουν αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα για ένα ευρύ φάσµα παθολογικών καταστάσεων σχετιζοµένων µε την αθηροθρόθρόµβωση όπως: η Στεφανιαία
Νόσος, το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο και η Περιφερική Αρτηριοπάθεια. Τα αιµοπετάλια
έχουν κεντρικό ρόλο στην αθηροθρόµβωση τόσο στην γένεση της αθηρωµατικής πλάκας όσο
στο σχηµατισµό και στην ανάπτυξη του θρόµβου. Η αναστολή της ενεργοποίησης και συσσώρευσης των αιµοπεταλίων, τροποποιεί αυτές τις δύο κεντρικές παθοφυσιολογικές διαδικασίες που οδηγούν στην αθηροθρόµβωση. Τα αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα αποτελούν την
επιλεγµένη φαρµακευτική αγωγή τόσο για την πρωτογενή όσο και τη δευτερογενή πρόληψη
αθηροθρόµβωσης. Η κλινική αποτελεσµατικότητα και η ασφάλειά έχει αποδειχτεί από µεγάλες κλινικές µελέτες.
Ενώ η ασπιρίνη παρουσιάζει µικρό αιµορραγικό κίνδυνο, τα νεότερα αντιαιµοπεταλιακά φαίνεται να έχουν χειρότερο αιµορραγικό προφίλ, το οποίο αυξάνεται περαιτέρω σε ασθενείς που
λαµβάνουν διπλή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή. Μέχρι σήµερα τυχαιοποιηµένες µελέτες που να
αντιµετωπίζουν το άνω κλινικό δίληµµα δεν υφίστανται όπως δεν υπάρχουν και ειδικά αντίδοτα για τα αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα. Ως συνέπεια δεν έχουν δηµιουργηθεί οδηγίες µετάγγισης βασιζόµενες σε επιστηµονικά δεδοµένα. Οδηγίες αναπτύχθηκαν από ειδικούς κυρίως
βάσει της κλινικής τους εµπειρίας και όχι των δηµοσιευµένων δεδοµένων. Η µετάγγιση αιµοπεταλίων σε ασθενή που λαµβάνει αντιαιµοπεταλιακό φάρµακο πρέπει να στηρίζεται τόσο στη
γνώση του µηχανισµού δράσης του φαρµάκου όσο και στις διαθέσιµες εργαστηριακές µεθόδους εκτίµησης της αιµοπεταλιακής λειτουργίας.
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Τα αιµοπετάλια είναι µικρά απύρηνα κύτταρα που προέρχονται από τα µεγακαρυοκύτταρα
στον µυελό των οστών και κυκλοφορούν στο αίµα. Ο κύριος φυσιολογικός τους ρόλος είναι
να αντιλαµβάνονται την ενδοθηλιακή βλάβη να αθροίζονται στο σηµείο αυτό και να ξεκινούν
τον πηκτικό µηχανισµό. Ενεργοποιούνται µε την σύνδεσή τους στο κολλαγόνο ή άλλες πρωτεΐνες του εξωκυττάριου στρώµατος µε απελευθέρωση του περιεχοµένου των κοκκίων τους
και παραπέρα συσσώρευση αιµοπεταλίων και ενεργοποίηση, γεγονότα που ρυθµίζονται από
ποικίλες οµάδες µορίων όπως σελεκτίνες, ιντεγκρίνες, λιπίδια και κυτταροκίνες µε τελικό αποτέλεσµα τη δηµιουργία της αιµοστατικής πλάκας.
Τελευταία υπάρχει σταδιακή αντίληψη ότι τα αιµοπετάλια παίζουν και άλλους σηµαντικούς
ρόλους στην έναρξη της φλεγµονής, στην αγγειογένεση, στην ανάπτυξη του λεµφαγγειακού
συστήµατος και την αύξηση και µετάσταση των κακοήθων όγκων.
Το πώς τα αιµοπετάλια πραγµατοποιούν το πλήθος αυτών των λειτουργιών παραµένει σε αρκετά σηµεία αίνιγµα. Υπάρχουν σήµερα αρκετά δεδοµένα που καταδεικνύουν τη σηµασία
των αιµοπεταλίων και αυτό περιλαµβάνει την ξεχωριστή δοµή και προέλευσή τους, αλλά και
την έκφραση ανοσοτροποποιητικών µορίων και κυτταροκινών καθώς και την ικανότητά τους
να αλληλεπιδρούν µε διαφορετικά κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος.
Έχει γίνει φανερό ότι όπως και τα λευκά αιµοσφαίρια, έχουν πολλαπλούς ρόλους στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος.
Πρόσφατα βρέθηκε ότι εκφράζουν υποδοχείς όπως τα κύτταρα του φαγοκυτταρικού συστήµατος και έγινε κατανοητή η λειτουργία τους στη λοίµωξη.
Τα αιµοπετάλια έχουν διανύσει τεράστια απόσταση από την άποψη ότι αποτελούσαν πριν 50
χρόνια την «κυτταρική σκόνη» του αίµατος µέχρι σήµερα που θεωρούνται βασικοί παίκτες σε
φλεγµονώδεις εξεργασίες και την ανοσία.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΥ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ
Π. Κώτση
Αιµατολόγος
Λαϊκό Νοσοκοµείο
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Επιµελήτρια Β΄ Αιµοδοσία Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θ.
Εισαγωγή-Ορισµοί: Η ανθεκτικότητα ή αντίσταση στη µετάγγιση αιµοπεταλίων ορίζεται ως η
σηµαντικά µικρότερη από την αναµενόµενη αύξηση του αριθµού των αιµοπεταλίων µετά από
χορήγηση αιµοπεταλίων (< 30% του αναµενόµενου αριθµού µετά από 10-60 min ή < 20%
σε18-24 h µετά τη µετάγγιση).
Αίτια: Τα αίτια της ανθεκτικότητας στη µετάγγιση αιµοπεταλίων µπορεί να είναι άνοσα, µη
άνοσα (στο 2/3 των περιπτώσεων, σήψη, πυρετός, αιµορραγία, σπληνοµεγαλία, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (DIC), αιµοφαγοκυτταρικό συνδροµο, φλεβοαποφρακτική νόσος του ήπατος,
graft-versus-host disease (GVHD) και φάρµακα). και συνδυασµός των δύο. Χαρακτηριστικά
επίσης της ίδιας της µονάδας αιµοπεταλίων, όπως η ΑΒΟ συµβατότητα και η ηλικία της φιάλης, µπορούν να επηρεάσουν το ρυθµό αύξησης των αιµοπεταλίων µετά τη µετάγγιση. Οι
άνοσοι µηχανισµοί αφορούν στη µειονότητα των περιπτώσεων και περιλαµβάνουν την αλλοανοσοποίηση κατά HLA αντιγόνων (συνήθως της τάξεως HLA Class I), κατά ειδικών αιµοπεταλιακών αντιγόνων (HPA αντισώµατα) και σπανιότερα κατά των αιµοπεταλιακών
γλυκοπρωτεϊνών GPIb/IX/V και GPIIb/IIIa (σε ασθενείς µε σύνδροµο Bernard-Soulier και θροµβασθένεια Glanzmann αντίστοιχα).
Εργαστηριακή διερεύνηση: Η παρουσία των αντιαιµοπεταλιακών αντισωµάτων µπορεί να
δειχτεί µε κυτταροµετρία ροής και µε ανοσολογικές µεθόδους ( τροποποιηµένη µέθοδος antigen capture enzyme-linked assay, solid-phase RBC adherence, ΜΑΙΡΑ- monoclonal antibody
immobilization of platelet antigens assay). Αλγόριθµος αντιµετώπισης: Περιλαµβάνει την
αντιµετώπιση των συνυπαρχόντων πιθανών µη-άνοσων αιτιών αντίστασης, τη χρησιµοποίηση
εναλλακτικών της µετάγγισης τεχνικών για την αντιµετώπιση της αιµορραγίας (π.χ ινωδολυτικοί παράγοντες ή χορήγηση activated recombinant factor VIIa), τη µετάγγιση ABO-συµβατών
φρέσκων (< 48 h) αιµοπεταλίων, τη µετάγγιση ακτινοβοληµένων αιµοπεταλίων από συγγενείς
δότες και ιδανικά την επιλογή HLA-matched και crossmatched αιµοπεταλίων, και τη χρήση
HPA1a/5b-αρνητικών αιµοπεταλίων. Η χορήγηση IVIG πριν τη µετάγγιση µπορεί να οδηγήσει
µέχρι και σε 70% επιτυχία. Επίσης η χρήση high-dose µεταγγίσεων αιµοπεταλίων από τυχαίους δότες (eg, 1 unit/10 kg tid or 2-3 units/10 kg πριν από επεµβατικές τεχνικές) µπορεί να
οδηγήσει στην αύξηση του τίτλου του αντισώµατος, που ξεπερνά την ικανότητα φαγοκυττάρωσης από τα µακροφάγα, µε αποτέλεσµα την αύξηση της επιβίωσης των αιµοπεταλίων.
Πλασµαφαίρεση µεγάλου όγκου: 2 plasma volumes για 1-3 d πριν από τη µεταµόσχευση
µυελού των οστών οδηγεί σε επιτυχείς απαντήσεις στους περισσότερους ασθενείς µε αλλοανοσποίηση σε αιµοπετάλια.Η διάχυση του πλάσµατος σε στήλες µε staphylococcal protein A
αποτελεί µία πειραµατική µέθοδο που βρίσκεται υπό αξιολόγηση.
Χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής. Η κορτιζόνη δεν είναι αποτελεσµατική η χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων φαίνεται πως είναι. Ανοσοκατασταλτικά φάρµακα, όπως η IVIG
µπορεί να είναι έως και 70% αποτελεσµατικά σε ασθενείς µε αντίσταση στα αιµοπετάλια λόγω
αλλοανοσοποίησης. Κυτταροτοξικά φάρµακα: βικριστίνη και κυκλοσπορίνη Α έχουν χρησιµοποιηθεί επιτυχώς, χρειάζεται όµως 2-3 εβδοµάδες για να δράσουν.
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Οι µελέτες ελέγχου εφαρµογής των κριτηρίων µετάγγισης αιµοπεταλίων δείχνουν σηµαντική
απόκλιση από τις ισχύουσες συστάσεις.10
Η προσπάθεια για την βελτιστοποίηση της µετάγγισης των αιµοπεταλίων είναι πολυεπίπεδη
και αφορά το σύνολο των ενεχοµένων µερών στην αλυσίδα της µετάγγισης.

7 ο

Την τελευταία πεντηκονταετία, η µετάγγιση αιµοπεταλίων αποτελεί αποτελεσµατική πρακτική
στην προληπτική και θεραπευτική αντιµετώπιση αιµορραγιών ειδικότερα σε ασθενείς µε θροµβοπενία µετά από χηµειοθεραπεία ή τραύµα.
Το αποδεκτό όριο για την προφυλακτική µετάγγιση αιµοπεταλίων είναι σήµερα 10 x 109/l αιµοπετάλια.1 Σύµφωνα µε τις πρόσφατες τυχαιοποιηµένες µελέτες, χαµηλή προφυλακτική δόση
(1,1 x 10 11) ίσως είναι εξίσου αποτελεσµατική.2,3
Παραµένει ανοιχτό επίσης το ερώτηµα της ουδού µετάγγισης προ επεµβατικών διαδικασιών
ή χειρουργείου. Το καθιερωµένο όριο του αριθµού των 50 x 109/l αιµοπεταλίων δεν βασίζεται σε τυχαιοποιηµένες µελέτες.4
Τα ευρήµατα δε των τελευταίων µελετών συνηγορούν ότι και µόνο η θεραπευτική µετάγγιση
είναι ασφαλής τουλάχιστον για συγκεκριµένους ασθενείς. 5,6
Η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των αιµοπεταλίων µέσω της αύξησης του αριθµού των
αιµοπεταλίων µετα-µεταγγισιακά ή καταγραφής των αιµορραγικών εκδηλώσεων παρουσιάζει
αδυναµίες.7
Η επιµονή στην συντηρητική τάση στις πρακτικές µετάγγισης αιµοπεταλίων πηγάζει:
1) από την συσχέτιση µε γνωστές σοβαρές και συχνά θανατηφόρες επιπλοκές (ανάπτυξη αντοχής, αιµόλυση από µη συµβατή ΑΒΟ µετάγγιση αιµοπεταλίων, ALI, και σήψη)
2) από την συσχέτιση µε πρόσφατα περιγραφέντες πιθανούς κινδύνους (θρόµβωση και πρώιµη
λευχαιµική υποτροπή µέσω ανοσοµετατροπής και επίδρασης στην αγγειογένεση) 8,9
3) από την δυσκολία επίτευξης ισορροπίας µεταξύ της συντήρησης επαρκούς αποθέµατος αφενός και αχρήστευσης λόγω λήξης µονάδων αιµοπεταλίων αφετέρου
4) από την ανάγκη της χρονοβόρου διαδικασίας για τον αιµοδότη µε την µέθοδο της αιµοπεταλιαφαίρεσης
5) από το υψηλό κόστος για συγκεκριµένα παράγωγα (αδρανοποιηµένα, αιµοπετάλια ενός
δότη)
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Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε αντιπηκτικά-συντηρητικά διαλύµατα στους 4oC στις τράπεζες αίµατος, τα πακεταρισµένα ερυθρά υφίστανται σαφή επιδείνωση της φυσιολογικής κατάστασης, της λειτουργικότητας και βιωσιµότητάς τους, η οποία αποδίδεται µε τον όρο
«αποθηκευτική βλάβη ερυθρών». Η αποθηκευτική βλάβη περιλαµβάνει αλλαγές στο µεταβολισµό, το σχήµα, τη σύσταση και το σύνολο σχεδόν των σηµατοδοτικών µηχανισµών του
κυττάρου. Άλλες από αυτές είναι µόνιµες και άλλες αντιστρεπτές στο δέκτη της µετάγγισης, σε
χρόνο όµως που ενίοτε είναι κλινικά σηµαντικός. Επιπρόσθετα, ορισµένες «αντιστρεπτές» αλλαγές επιδρούν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης προκαλώντας µόνιµες βλάβες στα ερυθρά. Παρότι η αποθηκευτική βλάβη προάγεται σε γενικές γραµµές και συσσωρεύεται µε το
χρόνο αποθήκευσης, η εκδήλωση κάποιων τροποποιήσεων σηµειώνεται µόνο στα πρώιµα
στάδια ή ξεκινάει από αυτά. Καθώς τα ερυθρά είναι βιοδείκτες περιβαλλοντικού και οργανισµικού στρες, η αποθηκευτική βλάβη επηρεάζεται από πληθώρα παρασκευαστικών και µη
παραγόντων, που κυµαίνονται από το µέσο αποθήκευσης µέχρι την επιδεκτικότητα ή όχι των
αιµοδοτών στην προαγωγή της. Κατά την αποθήκευση σε χαµηλή θερµοκρασία, οι µεµβρανικές αντλίες που εξασφαλίζουν την ιοντική ισορροπία υπολειτουργούν, ο ρυθµός της γλυκόλυσης και τα ενεργειακά αποθέµατα µειώνονται, ενώ αντίθετα προάγεται η κυτταρική
γήρανση, το οξειδωτικό στρες και η σηµατοδότηση θανάτου. Τα ερυθρά γίνονται εύθραυστα,
λιγότερο παραµορφώσιµα και χάνουν µέρος της δοµικής και λειτουργικής τους επάρκειας.
Ταυτόχρονα, συστατικά αποδόµησης όλων των κυτταρικών πληθυσµών συσσωρεύονται στον
ασκό. Ελεύθερη αιµοσφαιρίνη, µικροκυστίδια, κάλιο, προσταγλανδίνες, φωσφατιδυλοσερίνη,
κυτταροκίνες, µοριακοί δείκτες ερυθροφαγοκυττάρωσης και άλλα βιοενεργά συστατικά του
υπερκειµένου των ασκών πακεταρισµένων ερυθρών, µεσολαβούν καταρράκτες γεγονότων
εντός του ασκού αλλά και εν δυνάµει ποικίλες αντιδράσεις στο δέκτη. Παρότι οι κλινικές συνέπειες της αποθηκευτικής βλάβης είναι ακόµα αβέβαιες, µελέτες οι οποίες διασαφηνίζουν τη
µηχανιστική βάση των αλλαγών που συµβάλουν στην «τοξικότητα» ή χαµηλή αποτελεσµατικότητα των µεταγγίσεων είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, καθώς µπορούν άµεσα να µεταφραστούν
σε βελτιωµένη κλινική έκβαση των τελευταίων.
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Η κλινική σηµασία των αποθηκευτικών βλαβών των ερυθροκυττάρων αποτελεί αντικείµενο πολλών
αναδροµικών µελετών, που συνεκτιµώντας το χρόνο συντήρησης, την ποσότητα των µεταγγιζόµενων ερυθρών και το υποκείµενο νόσηµα, αξιολογούν την τελική έκβαση της θεραπείας. Αν και δεν
υπάρχει οµοφωνία σχετικά µε την βλαπτική δράση των συντηρηµένων για µεγάλο χρονικό διάστηµα
ερυθρών, σε πολλές µελέτες καταγράφονται βλάβες του κυκλοφοριακού συστήµατος που σχετίζονται µε µετάγγιση αυτών των ερυθρών -σοβαρές κυκλοφοριακές βλάβες κατά τις εγχειρίσεις καρδιάς, ελαττωµένη οξυγόνωση εγκεφάλου σε τραυµατική βλάβη. Πιθανολογείται ότι η δυσλειτουργία
των αγγείων είναι πολυπαραγοντική και αποτέλεσµα µεταξύ άλλων της απώλειας της ικανότητας αλλαγής σχήµατος των ερυθρών, της συγκολλητικότητας, της προσκόλλησης στο αγγειακό ενδοθήλιο,
της παρουσίας των µικροσωµατιδίων των ερυθρών και στην ελάττωση του ΝΟ.
Η ιδιότητα αλλαγής σχήµατος των ερυθρών αιµοσφαιρίων σε δυναµικές αλλαγές της ροής αίµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντική κατά τη διέλευση τους από τα τριχοειδή, τα οποία έχουν µικρότερη διάµετρο από αυτή των ερυθρών. Η απώλεια της ιδιότητας αυτής µπορεί να οδηγήσει
σε απόφραξη των τριχοειδών, σε επιβράδυνση της ροής και κατά συνέπεια σε ελαττωµένη παροχή οξυγόνου στους ιστούς. Μεγάλος αριθµός εργαστηριακών ερευνών έδειξε ότι κατά την
συντήρηση τα ερυθρά χάνουν σταδιακά την ιδιότητα αυτή (µετά 2-3 εβδοµάδες ψυχρής συντήρησης). Αντίθετα σε άλλες µελέτες καταγράφεται απώλεια της ιδιότητας αλλαγής σχήµατος
µετά την 3η εβδοµάδα συντήρησης, χωρίς σηµαντική επιδείνωση µέχρι το τέλος συντήρησης.
Η συγκολλητικότητα των ερυθρών αιµοσφαιρίων και η δηµιουργία rouleaux, κατά µήκους
των αυλών των µεγάλων αγγείων, σε ορισµένες καταστάσεις φαίνεται να επιτελεί φυσιολογικό/οµοιοστατικό ρόλο. Η δηµιουργία µεγάλων και συµπαγών rouleaux µπορεί να οδηγήσει
σε ελαττωµένη παροχή, ισχαιµία την ιστών και έχει συνδεθεί µε έµφραγµα του µυοκαρδίου,
ασταθή στηθάγχη και σήψη. Η συντήρηση των ερυθρών πιθανώς αυξάνει την συγκολλητικότητα λόγω της ελάττωσης του σιαλικού οξέος της ερυθροκυτταρικής µεµβράνης, αν και τα
αποτελέσµατα των σχετικών πειραµάτων είναι αντικρουόµενα.
Η προσκόλληση των ερυθροκυττάρων στο αγγειακό ενδοθήλιο, είναι φαινόµενο που φυσιολογικά παρατηρείται σε µικρό βαθµό. Αυξηµένη προσκολλητικότητα µπορεί να οδηγήσει σε
στένωση του αυλού µεγάλων αγγείων ή πλήρη απόφραξη των τριχοειδών. Από πλήθος µελετών διαπιστώθηκε ότι η προσκόλληση ερυθροκυττάρων είναι εκτεταµένη µετά µετάγγιση
συντηρηµένων ερυθροκυττάρων επί 2-3 εβδοµάδες.
Η ελαττωµένη βιοδιαθεσιµότητα ΝΟ που σχετίζεται µε αγγειακές παθήσεις-αθηροσκλήρωση, διαβήτης, περιφερική αρτηριακή νόσο- οδήγησε πολλούς ερευνητές στην υπόθεση ότι η µετάγγιση
συντηρηµένων για µεγάλο χρονικό διάστηµα ερυθρών προκαλεί ελάττωση της βιοδιαθεσιµότητας
του ΝΟ: µειωµένη παραγωγή ή/και αυξηµένη πρόσληψη ΝΟ από τα ερυθρά σε συνδυασµό µε µειωµένη παραγωγή ΝΟ από δυσλειτουργικά ενδοθηλιακά κύτταρα, µειώνουν δραστικά τα επίπεδα
ΝΟ, προκαλείται αγγειοσύσπαση, ελαττωµένη ροή αίµατος και οξυγόνου στο τελικό όργανο.
Bιβλιογραφία:
1. Circulatory Risk in Transfusion of Red Cells With Impaired Flow Properties Induced by Storage. G. Barshtein, N. Manny, S. Yedgar. Transf Med Rev 25, 2011:24-35
2. Properties of stored red blood cells: understanding immune and vascular reactivity. PC
Spinella, RL Sparrow, JR Hess, PJ Norris. Transfusion 51, 20011:894-899
3. Vascular Effects of the Red Blood Cell Storage Lesion. JD Roback. Hematology Am Soc
Hematol Educ Program. 2011:475-9. Review.
4. Storage lesion: role of red blood cell breakdown. DB Kim-Shapiro, J Lee, MT Gladwin.
Transfusion 51, 20011:844-851
5. Red Blood Cell Storage Lesions and Related Transfusion Issues: A Canadian Blood Services
Research and Development Symposium. K Pavenski, E Saidenberg, M Lavoie, M Tokessy,
D Branch. Transf Med Rev 26, 2012:68-84
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Η εξοικονόµηση αίµατος κατά την διάρκεια των καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα, επειδή ο κίνδυνος εµφάνισης µεγάλης διεγχειρητικής αιµορραγίας παραµένει υψηλός µε αποτέλεσµα την αυξηµένη χρήση οµολόγου αίµατος και
αιµοστατικών προϊόντων του αίµατος. Αν και ο πληθυσµός των ασθενών που υποβάλλονται
σε καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις αποτελεί ένα σχετικό µικρό ποσοστό των χειρουργικών
ασθενών, εν τούτοις αναφέρεται ότι καταναλώνεται περίπου το 20% της διαθέσιµης προσφοράς αίµατος κατά τις καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις στις Η.Π.Α. και µε παρόµοια ποσοστά
παγκοσµίως.
Η δυνητική ευεργετική επίδραση από την µετάγγιση του αίµατος είναι η διατήρηση της αιµάτωσης των ιστών, της παροχής Ο2 και η πρόληψη ισχαιµίας των οργάνων που µπορεί να είναι
µεγαλύτερη σε ασθενείς µε καρδιαγγειακή νόσο.Οι µεταβλητές που έχουν αναγνωριστεί ότι
συνδέονται µε αυξηµένη χρήση οµολόγου αίµατος και παραγώγων είναι: 1) η προχωρηµένη
ηλικία, 2) η προεγχειριτική αναιµία και ο µικρός όγκος σώµατος, 3) η προεγχειριτική χρήση αντιαιµοπεταλιακών και αντιθροµβωτικών φαρµάκων, 4) οι σύµπλοκες επεµβάσεις και οι επανεπεµβάσεις, 5) το επείγον χειρουργείο και 6)τα συνοδά νοσήµατα.
Ωστόσο υπάρχει έλλειψη κλινικών δεδοµένων που να υποστηρίζει την ελεύθερη χρήση οµολόγου αίµατος, σε αντίθεση υπάρχουν συνεχώς ολοένα και περισσότερες µελέτες που υποστηρίζουν, ότι η µετάγγιση αίµατος συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο περιεγχειρητικής
νοσηρότητας και θνητότητας.
Η σηµαντική µεταβλητότητα που υπάρχει στην πρακτική µετάγγισης αίµατος και των παραγώγων του κυµαίνεται από 8% έως 98% και έχει καταγραφεί από 20ετίας. Παρόλαυτα εξακολουθεί να υφίστανται µέχρι και σήµερα αντανακλώντας έτσι την έλλειψη σαφούς
κατανόησης της σχέσης οφέλους/κινδύνου των µεταγγίσεων σε αυτόν τον υψηλού κινδύνου
πληθυσµό ασθενών.
Το 2007 η Society of Cardiovascular Anesthesiologists από κοινού µε την Society of Thoracic
Surgeons δηµοσίευσαν γιά πρώτη φορά κατευθυντήριες οδηγίες γιά την περιεγχειρητική διαχείρηση του αίµατος κατά τις καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις ,και αφορούσαν τεχνικές εξοικονόµησης αίµατος που περιελάµβαναν:1)την χρήση φαρµάκων που αυξάνουν τον όγκο των
ερυθροκυττάρων προεγχειρητικά (π.χ. ερυθροποιϊτίνη) ή µειώνουν την µετεγχειριτική αιµορραγία (π.χ. αντιινωδολυτικά), 2)την χρήση συσκευών διάσωσης αίµατος διεγχειρητικά, 3) παρεµβάσεις που προστατεύουν το αίµα του ασθενούς από το εγχειρητικό stress (όπως η
αυτόλογη προκατάθεση και η οξεία νορµοβολαιµική αιµοαρραίωση), 4) την εφαρµογή αλγορίθµων για την µετάγγιση του αίµατος που υποστηρίζεται από point-of-care δοκιµασίες
πήξης και το σηµαντικότερο 5) την πολυπαραγοντική προσέγγιση της διαχείρησης του αίµατος που συνδιάζει όλα τα παραπάνω.
Το 2011 οι ίδιες επιστηµονικές εταιρείες ανασκοπώντας την διεθνή βιβλιογραφία δηµοσίευσαν
νέες κατευθυντήριες οδηγίες. Οι τοµείς που αναθεωρήθηκαν περισσότερο αφορούν: 1)τον χειρισµό της διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής προεγχειρητικά, 2) την χρήση φαρµάκων που
αυξάνουν τον όγκο των ερυθροκυττάρων ή µειώνουν τις απώλεις αίµατος, 3)τ ην χρήση παραγώγων αίµατος όπως του φρέσκου πλάσµατος,του παράγοντα XII,των λευκαφαιρεµένων
ερυθροκυττάρων,της πλασµαφαίρεσης των αιµοπεταλίων,του ανασυνδιασµένου παράγοντα
VII, την αντιθροµβίνη ΙΙΙ και τον συµπυκνωµένο παράγοντα ΙΧ, 4) αλλάγες στην διαχείρηση της
διεγχειρητικής διάσωσης του αίµατος, 5) την χρήση ελάχιστα επεµβατικών χειρουργικών πράξεων µε σκοπό τον περιορισµό της περιεγχειρητικής αιµορραγίας και των µεταγγίσεων, 6) συστάσεις διαχείρησης του αίµατος που σχετίζονται µε την εξωµατική κυκλοφορία, 7) την χρήση
τοπικών αιµοστατικών παραγόντων και 8) τις νέες ιδέες σχετικά µε την αξία των οµάδων πα-

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Μαρία Βασίλη
Αναισθησιολόγος, Υποδιευθύντρια Αναισθησιολογικού
Τµήµατος, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

«ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ»

ρέµβασεις στην πρακτική της διαχείρησης του αίµατος κατά την διάρκεια των καρδιοχειρουργικων επεµβάσεων.
Συµπερασµατικά, οι τελευταίες κατευθηντήριες οδηγίες για την εξοικονόµηση του αίµατος εξασφαλίζουν ολοκληρωµένες βασισµένες σε ενδείξεις συστάσεις που µπορούν να βελτιώσουν
την πρακτική των µεταγγίσεων περιεγχειρητικά από τους αναισθησιολόγους. Επίσης αναγνωρίστηκαν οι κρίσιµοι τοµείς που θα µπορούσαν να στηριχθούν οι µελλοντικές µελέτες έτσι
που οι αποφάσεις για την περιεγχειρητική διαχείρηση του αίµατος κατά την διάρκεια των καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων να υποστηρίζονται ακόµη περισσότερο σε στοιχεία βασισµένα
σε ενδείξεις.
Βιβλιογραφία:
1. A randomized controlled pilot study of adherence to transfusion strategies in cardiac surgery. Transfusion 52(1):91-9,2012
2. The association of perioperative red blood cell transfusion and decreased long-term survival after cardiac surgery. Anesth. Analg. 108:1741-46,2009
3. Variation in use of blood transfusion in coronary artery bypass graft surgery. JAMA
304:1568-75,2010
4. Perioperative Blood Transfusion and Blood Conservation in Cardiac Surgery Ann Thorac
Surg.83:27-86,2007
5. 2011 Update to the Society of Thoracic Surgeons and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists Blood Conservation Clinical Practice Guidelines Ann Thorac Surg.91:94482,2011
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Η µετάγγιση αίµατος και παραγώγων στα παιδιά συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο παρενεργειών συγκριτικά µε τους ενήλικες. Η πιθανότητα εµφάνισης παρενεργειών σε παιδιά ανέρχεται σε 18:100.000 και αναφέρεται ότι φτάνει το 37:100.000 στα βρέφη, όταν στους ενήλικες τα
ποσοστά που αναφέρονται είναι περίπου 13:100.000 και αυτό αφορά αποκλειστικά τη µετάγγιση συµπυκνωµένων ερυθρών.
Οι αναφορές στη βιβλιογραφία σχετικά µε τις µεταγγίσεις σε παιδιατρικούς ασθενείς είναι περιορισµένες συγκριτικά µε τους ενήλικες κυρίως στο επίπεδο πολυκεντρικών τυχαιοποιηµένων
µελετών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στις πρόσφατα δηµοσιευµένες κατευθηντήριες οδηγίες
του 2011 αναφορικά µε τη µετάγγιση στους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς ότι δε γίνεται καµία
αναφορά σε παιδιατρικούς ασθενείς, κυρίως λόγω έλλειψης µελετών µε επαρκή τεκµηρίωση.
O παιδιατρικός πληθυσµός των χειρουργικών ασθενών παρουσιάζει φυσιολογικά ποικιλοµορφία και αρκετές ιδιαιτερότητες. Η συγκέντρωση της αιµοσφαιρίνης ξεκινά από πολύ υψηλές τιµές στη νεογνική ηλικία (14-24g/dl) για να πέσει στο επίπεδο του 8-9g/dl µέχρι την ηλικία
των τριών µηνών και σταδιακά να αυξηθεί στο 10-14g/dl στην απώτερη παιδική ηλικία. Ιδιαίτερη υποοµάδα αποτελούν τα νεογνά και βρέφη όχι µόνο για τη διακύµανση που φυσιολογικά υπάρχει στην τιµή της αιµοσφαιρίνης, αλλά και γιατί παρουσιάζουν τόσο ποσοτικές όσο
και ποιοτικές ανεπάρκειες σε πολλές πρωτεΐνες του µηχανισµού αιµόστασης.
Η διαχείριση της µετάγγισης αυτών των ασθενών στη διεγχειρητική περίοδο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και απαιτητική αφού οι απώλειες αίµατος δε µπορεί να είναι πάντοτε προβλέψιµες και δεδοµένου του µικρού κυκλοφορούντος όγκου αίµατος των µικρότερων κυρίως
ασθενών ακόµα και µικρές φαινοµενικά απώλειες µπορεί να απαιτήσουν άµεση παρέµβαση
και διόρθωση από τον αναισθησιολόγο. Η διατήρηση επαρκούς κυκλοφορούντος όγκου αίµατος αποτελεί σε αυτές τις περιπτώσεις την άµεση προτεραιότητα και η επιλογή χορήγησης
ερυθρών αιµοσφαιρίων, πλάσµατος και αιµοπεταλίων καθορίζεται από τις εκάστοτε ανάγκες
και την υποκείµενη παθοφυσιολογία του µικρού ασθενούς. Στα πλαίσια της πρόληψης για
αποφυγή ή περιορισµό των µεταγγίσεων, χρησιµοποιούνται και στους παιδιατρικούς ασθενείς φαρµακευτικοί παράγοντες, όπως προεγχειρητική χορήγηση ερυθροποιητίνης ή σιδήρου,
αναστολείς ινωδόλυσης (τρανεξαµικό οξύ, απροτινίνη) και χρήση συστήµατος συλλογής των
απωλειών αίµατος στη διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης (cell salvage).
Η αντιµετώπιση των ασθενών µε ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) στο νοσοκοµείο µας, αντικατοπτρίζει τη σηµασία της µετάγγισης και της παρέµβασης ώστε να αντιµετωπίζονται οι απαιτήσεις σε αίµα και παράγωγα σε συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες.
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Η αναιµία(ορίζεται ως, Hg<13g/dl στους ενήλικες άντρες και Hg<12g/dl στις ενήλικες, µη εγκυµονούσες, γυναίκες) αποτελεί συχνό πρόβληµα στις µονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).
Η πλειονότητα των ασθενών είναι ήδη αναιµικοί κατά την είσοδό τους στη ΜΕΘ. Οι αιτίες
αναιµίας στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς, είναι ποικίλες. Σε κάποιους, η αναιµία είναι αποτέλεσµα οξείας απώλειας αίµατος µετά από τραύµα,αιµορραγία γαστρεντερικού ή χειρουργική επέµβαση. Σε άλλους επιπλέκεται µε τη λήψη χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων ή µε
συνυπάρχουσα χρόνια νόσο. Εντούτοις, οι περισσότεροι ασθενείς είναι εκτεθειµένοι στον κίνδυνο συχνών φλεβοκεντήσεων για τη λήψη δειγµάτων για αέρια αίµατος. Υπολογίζεται ότι µε
τη διαδικασία αυτή, αφαιρούνται περίπου 60 ml αίµατος καθηµερινά. Η µείωση της ερυθροποίησης, επίσης συµβάλλει στην ανάπτυξη αναιµίας (χωρίς να υπάρχει αντίστροφη σχέση µεταξύ αιµατοκρίτη Hct και επιπέδων ερυθροποιητίνης ΕΡΟ). Ανεξάρτητα από την αιτία της
αναιµίας,παραµένει το ερώτηµα αν θα πρέπει ή όχι να µεταγγιστεί ο ασθενής. Στα ξεκάθαρα
οφέλη της µετάγγισης,περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 1) αύξηση του µεταφερόµενου οξυγόνου στους ιστούς (DO2), 2) αύξηση της κυτταρικής µάζας και του όγκου αίµατος µετά από
οξεία αιµορραγία ή απώλεια αίµατος, 3) ανακούφιση από τα συµπτώµατα της ισχαιµίας (δύσπνοια, κούραση, µειωµένη αντοχή στην άσκηση) και 4) µείωση των καρδιαγγειακών επιπλοκών της σοβαρής αναιµίας µε κριτικό DO2. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν σοβαρές
επιπλοκές που σχετίζονται µε τη διενέργεια µετάγγισης, όπως υπερφόρτωση µε υγρά και πνευµονικό οίδηµα, πυρετός και οξείες αντιδράσεις, αύξηση κινδύνου για MOFS (multiple organ
failure syndrome) και λοιµώξεις, υποθερµία, διαταραχές πηκτικού µηχανισµού και ηλεκτρολυτών, ανοσοκαταστολή, οξεία βλάβη των πνευµόνων (TRALI) και οξεία υπερφόρτωση κυκλοφορικού συνεπεία µετάγγισης (TACO). Εντούτοις,παρά τις ισχυρές ενδείξεις ότι οι κίνδυνοι
από τη µετάγγιση υπερτερούν σε σχέση µε το όφελος αυτής, οι βαρέως πάσχοντες και οι τραυµατίες συνεχίζουν να λαµβάνουν µεγάλες ποσότητες παραγώγων αίµατος για τη θεραπεία της
αναιµίας. Παλαιότερες έρευνες πρότειναν µετάγγιση σε τιµή Hb<10g/dl, ενώ νεότερα δεδοµένα έχουν µειώσει τα επίπεδα αυτά σε τιµές <6-7g/dl. Η έλλειψη ισχυρών δεδοµένων (level
2 και 3) οδηγεί σε διαφορετικές πρακτικές και εξηγεί τη µεγάλη συχνότητα µεταγγίσεων στη
ΜΕΘ. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη µαζική αιµορραγία,η οποία ορίζεται ως η χορήγηση >10
µονάδων συµπυκνωµένων ερυθρών(RBCs) ή ενός όγκου αίµατος στον ασθενή εντός 24 ωρών,
ή >4 µονάδες RBCs εντός 1-4 ωρών, ή η αντικατάσταση του 50% του όγκου αίµατος εντός 3
ωρών,µε συνεχιζόµενη αιµορραγία (>150ml/min) που καθιστά αναγκαία τη χορήγηση πλάσµατος και αιµοπεταλίων. Με την ιδανική αναλογία µεταγγιζοµένων FFPs (φρέσκα κατεψυγµένα πλάσµατα)/RBCs να µην έχει ακόµα αποσαφηνιστεί, φαίνεται ότι προσφέρει σηµαντικό
πλεονέκτηµα επιβίωσης. Συµπερασµατικά,η πιθανότητα να αυξήσουµε τα επίπεδα αιµοσφαιρίνης σε ένα βαρέως πάσχοντα, χωρίς να τον εκθέσουµε στους δυνητικούς κινδύνους της µετάγγισης, αποτελεί ακόµα πρόκληση για τον κλινικό γιατρό.
Βιβλιογραφία:
1. Vincent Jl,Baron Jf et al(2002)Anemia and blood transfusion in critically ill patients,JAMA
288,1499-1507
2. Fink Mp,Pathophysiology of intensive care unit-acquired anemia. Critical Care
2004;8(suppl),S9-S10
3. Critical Care Med,2009,Vol.37,No 12
4. Chest,March 2005,Vol.127,No3,702-705
5. Haema 2011;2(1):76-89
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Η περιεγχειρητική απώλεια αίµατος είναι σηµαντικό πρόβληµα στην διαχείριση του ορθοπαιδικού ασθενούς. Η αλλογενής µετάγγιση αίµατος είναι η συνήθης αντιµετώπιση για την περιεγχειρητική απώλεια αίµατος, αλλά συνοδεύεται και από ένα µεγάλο αριθµό γνωστών πλέον
κινδύνων, επιπλοκών, καθώς επίσης και αξιοσηµείωτου κόστους.
Οι ορθοπαιδικοί γνωρίζουν πολύ καλά το πρόβληµα, µιας και το αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή τους πρακτική. Είναι βέβαια κοινό µυστικό ότι οι δεξιότητες και η εµπειρία του χειρουργού παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνολική απώλεια αίµατος.
Ο ορθοπαιδικός δεν είναι όµως µόνος του. Είναι µέλος µιας πολυδύναµης οµάδας που διαχειρίζεται περιεγχειρητικά τον ορθοπαιδικό ασθενή. Ένα άλλο µέλος αυτής της οµάδας είναι
και ο αναισθησιολόγος, ο οποίος µπορεί από το δικό του µετερίζι να συµβάλει σηµαντικά στην
µείωση απώλειας αίµατος και κατά συνέπεια και στη µείωση των µεταγγίσεων.
Ο αναισθησιολόγος έχει στη φαρέτρα του διάφορους τρόπους περιορισµού της απώλειας αίµατος.
Επιλογή αναισθητικής τεχνικής. Σήµερα γνωρίζουµε ότι η περιοχική αναισθησία σχετίζεται συνολικά µε µικρότερη απώλεια αίµατος διεγχειρητικά και συνεπώς και µε µειωµένο αριθµό µεταγγίσεων, σε σχέση µε τη γενική αναισθησία.
Οξεία ισογκαιµική αιµοαραίωση. Η τεχνική της ισογκαιµικής αιµοαραίωσης είναι γνωστή από
παλιά και έχει εφαρµοστεί σε διάφορα είδη επεµβάσεων. Η αφαίρεση αίµατος µετά την εισαγωγή στην αναισθησία του ασθενούς, και η αντικατάσταση του µε ίσο όγκο υγρών, µε στόχο
έναν αιµατοκρίτη τη στιγµή έναρξης της επέµβασης γύρω στο 30%, οδηγεί τελικά σε µείωση
των µεταγγίσεων αλλογενούς αίµατος.
Αντιϊνοδολυτικά Φάρµακα. Η χρήση αντιϊνοδολυτικών φαρµάκων, και κυρίως του τρανσαµινικού οξέως, έχει αποδειχθεί ασφαλής τεχνική περιορισµού των µεταγγίσεων – εφόσον φυσικά
ο γιατρός γνωρίζει, όπως και για κάθε φάρµακο που χρησιµοποιεί, τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις και της ανεπιθύµητες ενέργειες του φαρµάκου.
Ελεγχόµενη Υπόταση. Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας η εφαρµογή ελεγχόµενης υπότασης
είναι µία δηµοφιλής τεχνική, η οποία εκτός του ότι µειώνει την απώλεια αίµατος, προσφέρει
και στο χειρουργό ένα καλύτερο χειρουργικό πεδίο στο οποίο µπορεί να δουλέψει πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά. Η ελεγχόµενη υπόταση όµως και τα όρια της πρέπει να επιλέγονται µε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή προβληµάτων από το καρδιαγγειακό και το κεντρικό
νευρικό σύστηµα.
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ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ
Ελευθερία Ζερβού
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων
Ο ασθενής δίνει αίµα προεγχειρητικά για να µεταγγισθεί στον ίδιο κυρίως σε προγραµµατισµένες χειρουργικές επεµβάσεις. Στηρίζεται στο ότι τα ερυθροκύτταρα που αποµακρύνονται
πριν από προγραµµατισµένη επέµβαση θα αναγεννηθούν ικανοποιητικά προ του χειρουργείου ώστε να απαιτείται λιγότερο αλλογενές αίµα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και µετεγχειρητικά. Η προκατάθεση είναι η πρώτη µορφή αυτόλογης µετάγγισης που εφαρµόστηκε
τη δεκαετία του 1980 µετά την επιδηµία του AIDS µε στόχο την πρόληψη των επιπλοκών της
αλλογενούς µετάγγισης. Τα αυτόλογα προϊόντα αίµατος µπορούν να παρασκευαστούν από
µονάδες ολικού αίµατος που λαµβάνονται µερικές εβδοµάδες πριν την εγχείρηση. Σε επιλεγµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί συσκευή διαχωρισµού κυττάρων για τη
συλλογή ΣΕ σε συνδυασµό µε ΑΜΠ ή FFP ή για διπλή ερυθραφαίρεση. Η συλλογή, η παρασκευή και η συντήρηση των αυτολόγων προϊόντων αίµατος πρέπει να γίνονται µε τις ίδιες συνθήκες όπως και τα αλλογενή προϊόντα σε Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας (ΝΥΑ) ή Κέντρο
Αίµατος(ΚΑ). Σε εκλεκτικές χειρουργικές επεµβάσεις που αναµένεται να χρειαστεί µετάγγιση ο
θεράπων ιατρός του ασθενή συνήθως ο χειρουργός ή ο αναισθησιολόγος µπορεί να ενηµερώσει τον ασθενή για τη δυνατότητα να ενταχθεί σε πρόγραµµα αυτόλογης προκατάθεσης. Θα
πρέπει να ενηµερωθεί η ΝΥΑ για τη διάγνωση, το προϊόν αίµατος και την ποσότητα που θα
χρειαστεί, την ηµεροµηνία της επέµβασης και το νοσοκοµείο που θα πραγµατοποιηθεί. Ο υπεύθυνος ιατρός της Αιµοδοσίας έχει την τελική ευθύνη της αξιολόγησης του ασθενή για το αν η
κλινική του κατάσταση επιτρέπει την προεγχειρητική αιµοδοσία. Αν υπάρχει αντένδειξη ο ιατρός ενηµερώνει τον ασθενή και τον θεράποντα ιατρό. Ο ασθενής πρέπει να ενηµερώνεται για
τη διαδικασία, τους πιθανούς κινδύνους και τους περιορισµούς της αυτόλογης και της αλλογενούς µετάγγισης, τις εξετάσεις που θα πραγµατοποιηθούν, ότι πιθανόν αν χρειαστεί να γίνει
και αλλογενής µετάγγιση, ότι οι µονάδες που δεν θα χρησιµοποιηθούν θα καταστραφούν
(λόγω πιο χαλαρής επιλογής του αιµοδότη). Μετά την παροχή των πληροφοριών ο ασθενής
πρέπει να υπογράψει ότι συναινεί. Σε ανήλικους οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται τόσο στο
παιδί όσο και στους γονείς και στη συνέχεια οι γονείς δίνουν γραπτή συναίνεση ∆εν είναι όλοι
οι ασθενείς κατάλληλοι για αυτόλογη µετάγγιση. Μολονότι οι περιορισµοί ποικίλλουν σε διάφορες χώρες, µε τις ΗΠΑ να έχουν πιο ελεύθερη προσέγγιση, υπάρχουν κοινές αντενδείξεις.
Μπορεί να γίνεται και σε ηλικιωµένους ασθενείς όµως σε ηλικίες >70 ετών απαιτείται πιο σχολαστική αξιολόγηση. Παιδιά µε Β.Σ <10 Kg αποτελούν αντένδειξη. Παιδιά µε Β.Σ µεταξύ 10 και
20 Kg πρέπει συνήθως να λάβουν διαλύµατα αναπλήρωσης δραστικού όγκου. Ενεργός βακτηριακή λοίµωξη είναι απόλυτη αντένδειξη. Σε ασθενείς µε Hb µεταξύ 100 και 110 g/L η συχνότητα των αιµοληψιών εξετάζεται σε συνάρτηση µε την αναιµία. ∆εν πρέπει να γίνεται
προκατάθεση από ασθενείς µε Hb < 100 g/L, αν και συνήθως όριο αποτελεί Hb 110 g/L. Αντένδειξη επίσης αποτελούν: επιληψία, σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια, κακοήθειες, κύηση µε αναιµία ,υποογκαιµία, προεκλαµψία ή κάθε κατάσταση που
συνδέεται µε καθυστέρηση της ανάπτυξης του εµβρύου ή µε διαταραγµένη αιµατική ροή του
πλακούντα. Η παρουσία καρδιακής νόσου δεν είναι απόλυτη αντένδειξη και αν χρειάζεται
µπορεί να γίνει αξιολόγηση από καρδιολόγο όµως αντενδείκνυται σε ασταθή στηθάγχη, σοβαρή αορτική στένωση, µη ελεγχόµενη υπέρταση, σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, κυανωτική
καρδιοπάθεια. Σε ασθενείς µε λήψη beta-blockers ή angiotensin-converting enzymes πρέπει
να χορηγείται φυσιολογικός ορός κατά την αιµοληψία για να διατηρείται ο ενδοαγγειακός
όγκος. Ασθενείς µε θετικοί για HBV, HCV, HIV, HTLV δεν συµπεριλαµβάνονται σε αυτόλογη
προκατάθεση. Πριν από την πρώτη αιµοδοσία (αµέσως µετά την ενηµέρωση) µπορεί να χορηγείται στον ασθενή σίδηρος από το στόµα. Η χορήγηση ΕΡΟ παράλληλα µε Fe σύµφωνα µε
διάφορα πρωτόκολλα µπορεί να βοηθήσει στη λήψη περισσοτέρων µονάδων αίµατος. Ο
προσδιορισµός οµάδας αίµατος και ο µικροβιολογικός έλεγχος του αίµατος γίνεται όπως και
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στις αλλογενείς µεταγγίσεις. Από µια µονάδα αυτολόγου αίµατος µπορεί να παρασκευασθεί
FFP. Στην ετικέτα του ασκού εκτός από ότι απαιτείται για τις αλλογενείς πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: «ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ» το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ασθενούς. ∆ιατηρούνται στις ίδιες συνθήκες µε τα προϊόντα αλλογενούς αίµατος αλλά σε καθορισµένο χώρο,
ξεχωριστά από τις αλλογενείς µονάδες. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται προ της
µετάγγισης είναι ίδιες µε τα προϊόντα αλλογενούς αίµατος. Τα προϊόντα αυτολόγου αίµατος
που δεν µεταγγίζονται δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για αλλογενή µετάγγιση σε άλλον
ασθενή. Οι ΝΥΑ και τα ΚΑ πρέπει να διατηρούν αρχεία για όλους τους ασθενείς που εντάσσονται σε πρόγραµµα αυτόλογης προκατάθεσης στα οποία πρέπει να φαίνεται η πραγµατική
χρήση των αυτόλογων µονάδων και η πιθανή χρήση αλλογενών προϊόντων καθώς και η πιθανή εµφάνιση ανεπιθύµητων αντιδράσεων. Θα πρέπει να επιλέγονται ασθενείς που αναµένεται να µεταγγισθούν γιατί έχουµε σηµαντική απώλεια αίµατος όπως: ορθοπαιδικές
επεµβάσεις (ΟΑΙ,ΟΑΓ, ΣΣ), καρδιοαγγειακές επεµβάσεις, θωρακικές επεµβάσεις, ριζική προστατεκτοµή. Από πολλές αναφορές φαίνεται ότι σηµαντικός αριθµός αυτόλογων µονάδων δεν
µεταγγίστηκαν. Ο αριθµός των αµετάγγιστων µονάδων µπορεί να είναι 50% που εγείρει ερωτηµατικά για το cost-effectiveness της αυτόλογης προκατάθεσης. ∆εν πρέπει να γίνεται προκατάθεση σε επεµβάσεις που γνωρίζουµε ότι < 10% των περιπτώσεων απαιτούν µετάγγιση
όπως χολοκυστεκτοµή, κήλη, υστερεκτοµή, θυρεοειδεκτοµή. Ένας προτεινόµενος οδηγός µετάγγισης για χειρουργικές επεµβάσεις σε κάθε νοσοκοµείο (maximum surgical blood ordering schedule) µπορεί να είναι χρήσιµος στην πρόβλεψη ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν από
πρόγραµµα αυτόλογης προκατάθεσης. Όταν οι ασθενείς δεν επιλέγονται προσεκτικά η αυτόλογη προκατάθεση µπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη µονάδων αίµατος, σε µετάγγιση που δεν
είναι αναγκαία ή σε ένα ασθενή που δεν πήρε αλλογενή µετάγγιση αλλά µε χαµηλή Hb στην
µετεγχειρητική περίοδο . Η ικανότητα να λαµβάνουµε ικανοποιητικό αριθµό αυτόλογων µονάδων ερυθρών ώστε να προλάβουµε αλλογενή µετάγγιση εξαρτάται κυρίως από τον αρχικό αιµατοκρίτη του ασθενή. Για τους περισσότερους ασθενείς η λήψη µιας µονάδας αίµατος
γίνεται κάθε 5–7 µε την τελευταία αιµοληψία να γίνεται µέχρι 72 ώρες προ της επέµβασης.
Μολονότι για τους κατάλληλα επιλεγµένους ασθενείς η προκατάθεση αίµατος είναι ασφαλής,
έχει αναφερθεί ότι 1 / 16.783 αυτόλογες αιµοληψίες οδηγεί σε σοβαρή αντίδραση που χρειάζεται νοσηλεία, µια συχνότητα που είναι 11,8 φορές υψηλότερη σε σχέση µε τους αλλογενείς αιµοδότες. Σαν ανεπιθύµητες εκδηλώσεις αναφέρονται η δυσκολία στα παιδιατρικά
περιστατικά σε σχέση µε τον όγκο, τις φλέβες και τη συνεργασία, οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις
στους δότες-ασθενείς,τα λάθη που µπορεί να οδηγήσουν σε χρήση αλλογενούς αίµατος και
η υπερµετάγγιση. Ο κίνδυνος ABO-ασύµβατης µετάγγισης που σχετίζεται µε ανθρώπινο λάθος
δεν ελαττώνεται µε την αυτόλογη µετάγγιση, δεν προλαµβάνονται επίσης άλλες επιπλοκές
της µετάγγισης όπως βακτηριακή επιµόλυνση, αντιδράσεις που σχετίζονται µε κυτοκίνες και
υπερφόρτωση της κυκλοφορίας. Τα πλεονεκτήµατα είναι η πρόληψη µεταδοτικών νοσηµάτων,
οι αλλεργικές αντιδράσεις, η ανοσοτροποποίηση και κάλυψη ασθενών που οι θρησκευτικές
τους πεποιθήσεις απαγορεύουν την αλλογενή µετάγγιση.
Η αυτόλογη προκατάθεση έχει µειωθεί δραµατικά στις ΗΠΑ µεταξύ1992 και 1997 καθώς και στην
Ευρώπη. Το 2004 στις ΗΠΑ αποτελεί το 3.0% και το 2008 το 1,5% της ολικής συλλογής αίµατος.
Αυτό µπορεί να αντικατοπτρίζει την αντίληψη ότι ελαττώθηκε ο κίνδυνος της µετάδοσης λοιµώξεων µε την αλλογενή µετάγγιση και το κόστος του αυτολόγου αίµατος. Η αυτόλογη προκατάθεση
είναι µια διαδικασία που θα έπρεπε να συζητείται µε τον ασθενή σε κάθε προγραµµατισµένη χειρουργική επέµβαση που προβλέπεται µετάγγιση και ο ασθενής πληροί τις προϋποθέσεις.
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Στην παρούσα εισήγηση θα αναφερθούµε µόνο στην διεγχειριτική και µετεγχειρητική διάσωση
αίµατος.
Κατά την διάρκεια µείζονος επέµβασης βασική αιτία µείωσης των µεταγγίσεων είναι η ατραυµατική χειρουργική τεχνική, η σύγχρονη τεχνική αναισθησίας και η διάσωση αίµατος.
Η τεχνική της διάσωσης του αίµατος χωρίζεται σε: α) διεγχειριτική και β) µετεγχειριτική.
1) ∆ιεγχειρητική διάσωση αίµατος: Πραγµατοποιείται µέσω ειδικών συσκευών αναρροφήσεων
του αίµατος από το χειρουργικό τραύµα, πλύσιµο των ερυθρών αιµοσφαιρίων και επαναχορήγησης αυτών. Η µέθοδος έχει ένδειξη στην χειρουργική των Σ.Σ., κακώσεις λεκάνης και µείζον τραύµα καθώς και στις επανεπεµβάσεις ολικών αρθροπλαστικών. ∆εν ενδείκνυται σε
ασθενείς µε ενεργό λοίµωξη ή καρκίνο. Αποτελεί σηµαντική βοήθεια σε ασθενείς που είναι
µάρτυρες του Ιεχωβά.
Η διεγχειρητική διάσωση αίµατος σε αναθεωρήσεις ολικών αρθροπλαστικών ισχίου µπορεί να
εξοικονοµήσει 5,5 έως 8 µονάδες ανά ασθενή.
2) Μετεγχειρητική διάσωση αίµατος: Η µετεγχειρητική διάσωση αίµατος γίνεται µε την χρήση
ειδικών συσκευών (Redon) όπου η παροχέτευση του τραύµατος συλλέγεται (unwashed blood)
και µπορεί να επαναχορηγηθεί µε την χρήση φίλτρου. Η µετάγγιση αυτή περιέχει σπασµένα
ερυθρά, ελεύθερη αιµοσφαιρίνη, κυτοκίνη, και άλλες ουσίες που υπάρχουν στη περιοχή του
τραύµατος. Η µέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί σχετικά ασφαλής, αλλά υπάρχουν επιπλοκές που
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία.
Υπάρχουν άλλες συσκευές που συλλέγουν µετεγχειρητικά τη παροχή του τραύµατος. Κατόπιν διαχωρίζουν αφού φυγοκεντρίζουν και εκπλύνουν και συλλέγουν στη συσκευή µετάγγισης πλυµµένα ερυθρά.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ειδική συσκευή (Orthopat) για την διάσωση αίµατος σε ορθοπαιδικές επεµβάσεις που έχει την δυνατότητα για διεγχειρητική και µετεγχειρητική διάσωση αίµατος.
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Νίκος Βέργαδος
Επιµελητής Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσοκοµείο «Υγεία»
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ΕΝ∆ΟΦΛΕΒΙΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΣ & ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ
Σάββας Σουρµελής
∆ιευθυντής Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, ∆.Θ.Κ.Α. «Υγεία» Αθηνών
Ο ρόλος της προεγχειρητικής χορήγησης σιδήρου, σαν συµπληρωµατική ή εναλλακτική
αγωγή στις µεταγγίσεις στους ορθοπαιδικούς ασθενείς, έχει τα τελευταία χρόνια µελετηθεί. Η
χορήγηση µετεγχειρητικά ενδοφλέβιου σιδήρου για τη διόρθωση της αναιµίας στις χειρουργικές επεµβάσεις δεν έχει αποδειχτεί, παρ’ όλα αυτά, προτείνεται για τους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επανορθωτικές ή µη ορθοπαιδικές επεµβάσες και προβλέπεται να
αναπτύξουν σηµαντική µετεγχειρητική αναιµία. Μία µεταανάλυση έξι µελετών παρακολούθησης (807 ασθενείς) απέδειξαν ότι η χορήγηση ενδοφλέβιου σιδήρου οδήγησε τόσο στην µείωση των αλλογενών µεταγγίσεων όσο και στη µείωση του ποσοστού των λοιµόξεων.
Σηµειώνεται ότι η ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς µε προεγχειρητική τιµή φερριτίνης µεγαλύτερη από 500 ng/ ml ή βακτηριαιµία.
Σηµαντικό αριθµό µεταγγίσεων υφίστανται οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε ορθοπαιδική επέµβαση και έχουν προεγχειρητική τιµή αιµοσφαιρίνης µικρότερη από 12gr/dl.
Στους ασθενείς αυτούς η προεγχειρητική χορήγηση ερυθροποιητίνης σε συνδυασµό µε σίδηρο µειώνει σηµαντικά τον αριθµό των µεταγγίσεων.
Σε σύγκριση µε την αυτόλογη προκατάθεση η χορήγηση ερυθροποιητίνης προεγχειρητικά
είχε σηµαντικά µικρότερο αριθµό (19,2% έναντι12.9%) αλλογενών µεταγγίσεων (Stowell,
1999).
Σε άλλη µελέτη όπου η προεγχειρητική χορήγηση ερυθροποιητίνης συγκρίθηκε µε την σταθερή θεραπεία (basic standard care) η µείωση ήταν σηµαντική (45% έναντι 12%) R. Slappendel et al., 2004.
Το ποσοστό των θροµβοεµβολικών αγγειακών επεισοδίων µεταξύ των ασθενών που έλαβαν
ερυθροποιητίνη και της οµάδας placebo ήταν στατιστικά µη σηµαντική. (J.R. de Ardrade et
al,1999)
Η ανάπτυξη απλασίας της ερυθράς σειράς του µυελού των οστών λόγω αυτοαντισωµάτων
µετά τη χορήγηση ερυθροποιητίνης έχει παρατηρηθεί στους ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια
αλλά όχι στους ορθοπαιδικούς ασθενείς.
Blood conservation strategies in major orthopaedic surgery: efficacy, safety and European
regulations
M. Munoz et al
Vox Sanguinis 96:1-13, July 2009
The European Eprex Trial. Blood transfusions and postoperative recovery in Orthopaedic
Surgery
R. Slappendel et al.,
Transf. Altern. transf.med. 6:1:24-28,2004
J.R. de Ardrade et al Orthopaedics 22:S113-S118 ,1999
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΧΙΜΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
Σπύρος Ματσάγγος
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Αιµοδοσίας Τζανείου Νοσοκοµείου,
MSc Βιοπληροφορικής, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πατρών
Μικροχιµαιρισµός συσχετιζόµενος µε τη µετάγγιση αίµατος, είναι η µακροπρόθεσµη διατήρηση
του πληθυσµού αλλογενών κυττάρων του δότη, στον λήπτη µετάγγισης µονάδας αίµατος.
Έχει ήδη καταγραφεί πως περίπου το 40-50% των πολυτραυµατιών που µεταγγίζονται
αναπτύσσουν µικροχιµαιρισµό ο οποίος καταγράφηκε κατά την διάρκεια έως και το τέλος της
νοσηλείας τους, ενώ το 10 % εξ’ αυτών διατηρούν το µικροχιµαιρισµό για µακρό χρονικό
διάστηµα (>2 έτη) µε επίπεδα εµφάνισης αλλογενών λευκοκυττάρων 3% έως 5%, της
συνολικής κυκλοφορίας των λευκοκυττάρων τους. Αντίστοιχη µελέτη σε µεταγγισµένα
περιστατικά προγραµµατισµένων χειρουργικών επεµβάσεων, δεν κατέδειξε την ανάπτυξη του
φαινοµένου.1, 3 Επιπρόσθετα του συσχετιζόµενου µε την µετάγγιση µικροχιµαιρισµού (TA-MC),
είναι γνωστός και ο εµβρυοµητρικός µικροχιµαιρισµός ο οποίος επίσης εµπλέκεται στην
παθογένεση αρκετών αυτοάνοσων νοσηµάτων όπως προφανώς και ο TA-MC.4
Οι συνθήκες και οι βιολογικοί µηχανισµοί, υπό τους οποίους αναπτύσσεται το φαινόµενο δεν
έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί, παρότι υπάρχουν ενδείξεις από τις µελέτες που έχουν γίνει έως
τώρα ότι: η βραχυπρόθεσµη, αλλά µεγάλου βαθµού ανοσοκαταστολή που σχετίζεται µε το
τραύµα καθώς και η συγγένεια των HLA µεταξύ δότη και λήπτη, έχουν σηµαντική συσχέτιση
µε την ανάπτυξη µικροχιµαιρισµού.2 Πρόσφατα δηµοσιεύτηκε µελέτη στην οποία
παρουσιάζεται η πιθανότητα συσχέτισης του TA-MC µε γενετικούς πολυµορφισµούς που
συνδέονται µε την παραγωγή κυτταροκινών οι οποίες είναι γνωστό πως συµβάλλουν στην
ανοσοτροποποίηση [TNF (-308), IL 10 (-1082), IFNG(+874), και TGFB1 (+915)]. Ο TNF (-308Α)
πολυµορφισµός, φάνηκε να έχει σηµαντική συσχέτιση µε την ανάπτυξη του TA-MC. Ως εκ
τούτου προδιαθεσικοί γενετικοί παράγοντες µπορούν να εξηγήσουν εν µέρει, γιατί µόνο ένα
ποσοστό ασθενών µε τραύµα αναπτύσσει TA-MC.5
Σύµφωνα µε την µέχρι τώρα αναφερόµενη βιβλιογραφία, αναπτύσσουµε πρωτόκολλο
διερεύνησης των µηχανισµών ανάπτυξης του TA-MC, προσεγγίζοντας παράγοντες που είναι
γνωστό ότι έχουν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην ανοσιακή καταστολή και γενικότερα στην
ανοσοτροποποίηση. Τα T ρυθµιστικά (Tregs) κύτταρα, τα Th17 καθώς και τα NKT-1 θα
εξετασθούν τόσο στους ασθενείς όσο και στον πληθυσµό ελέγχου.
Πιο αναλυτικά θα αναλυθούν µε κυτταροµετρία ροής, τα Tregs όπως και τα Th17, τα οποία είναι
γνωστό πως αποτελούν κρίσιµης σηµασίας υποσύνολα των Τ κυττάρων που διαδραµατίζουν
ουσιαστικό ρόλο στην οµοιόσταση του ανοσοποιητικού, καθώς θα µελετηθούν και οι
µεταγραφικοί παράγοντες FOXP3 και RORγt που εκφράζουν αντίστοιχα οι παραπάνω
υποπλυθησµοί, οι οποίοι είναι κρίσιµης σηµασίας για την διαφοροποίηση, ανάπτυξη και
λειτουργικότητα των παραπάνω κυτταρικών πλυθησµών.6
Τα FOXP3+ CD25+ CD4+ Treg κύτταρα έχουν την ικανότητα να καταστέλλουν τον πολλαπλασιασµό και
τη λειτουργία άλλων κυττάρων που συµµετέχουν στην ανοσιακή απόκριση συµπεριλαµβανοµένων
των Teff, των B κυττάρων, των µακροφάγων, των δενδριτικών κ.α. Έως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί
τουλάχιστον δύο τύποι FOXP3+ Tregs οι nTregs και iTreg. Τα nTregs προερχόµενα από τον θύµο,
αποτελούν περίπου το 10% των CD4+ κυττάρων της περιφέρειας. Τα nTregs λειτουργούν ως
ανοσοκατασταλτικά και εκφράζουν υψηλά επίπεδα FOXP3, διαδραµατίζοντας έτσι έναν κρίσιµο ρόλο
στη διατήρηση της αυτο-ανοχής και της ανοσοποιητικής οµοιόστασης.
Αντίστοιχα τα iTregs ωθούνται στην περιφέρεια από ανοσοκατασταλτικές κυτταροκίνες όπως
ο TGF-β µετά από διέγερση από τον TcR.6
Ο πρόσφατα αναγνωρισµένος πληθυσµός των Th17 χαρακτηρίζεται ως σηµαντικός
παράγοντας στην εµφάνιση αυτοάνοσων διαταραχών. Τα Th17 κύτταρα παράγουν την
ιντερλευκίνη 17 (IL-17), η οποία είναι µια οµάδα έξι κυτταροκινών (IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL17D, IL-17E και IL-17F). Αυτή η οµάδα κυτταροκινών προάγει τις φλεγµονές των ιστών διά της
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επαγωγής άλλων κυτταροκινών ή χηµειοκινών. Βιβλιογραφικά αναφέρεται πως ασθενείς µε
αυτοάνοσες διαταραχές, παρουσιάζουν αυξηµένα επίπεδα IL-17. 7
Τα NKT κύτταρα αποτελούν ένα υποσύνολο των Τ κυττάρων, που συνεκφράζουν τον αβTCR,
µεταξύ άλλων µοριακών δεικτών οι οποίοι συσχετίζονται µε τα ΝΚ κύτταρα. ∆ιαφέρουν από
τα συµβατικά αβ Τ κύτταρα στο ότι οι TCR υποδοχείς τους, αναγνωρίζουν τα CD1d γλυκολιπιδικά αντιγόνα τα οποία και ενεργοποιούν τα NKT.
Παράλληλα φαίνεται πως η επίδραση των NKT επιφέρει αλλαγές στην έκφραση των αρνητικών συνδιεγερτικών υποδοχέων και αντιφλεγµονωδών κυτταροκινών που εκφράζονται από
τα Tregs καθώς και από άλλους υποπληθυσµούς των T κυττάρων, η οποία εν κατακλείδι οδηγεί στην ανοσιακή ανοχή.8
Στην ερευνητική µελέτη που αναπτύσσουµε θα µελετηθούν οι πιο κάτω παράµετροι:
• Προσδιορισµός των ΝΚΤ κυττάρων µε κυτταροµετρία ροής. Ο προσδιορισµός των ΝΚΤ κυττάρων
θα γίνει µε σήµανση της επιφάνειας των πιο πάνω κυττάρων µε ειδικά αντισώµατα που απευθύνονται σε ειδικούς επίτοπους αυτών των κυττάρων (TCR-gd, CD3, CD56, CD8, CD4, CD69).
• Μελέτη των Th1, Th2 και Th17 κυττάρων µε προσδιορισµό της ενδοκυττάριας έκφρασης
των κυτταροκινών IFN-γ, IL4 και IL17 αντίστοιχα. Η ανίχνευση των κυτταροκινών θα πραγµατοποιηθεί µετά από καλλιέργειες περιφερικού αίµατος, µικρού χρόνου παρουσία και
απουσία µιτογόνων. Η τελική ανίχνευση των κυτταροκινών θα γίνει µε κυτταροµετρία ροής,
χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα τέσσερα διαφορετικά φθοριοχρώµατα.
• Προσδιορισµός των Τ ρυθµιστικών κυττάρων (Tregs). Ο προσδιορισµός των Tregs θα
πραγµατοποιηθεί ανιχνεύοντας τα διπλά θετικά CD4, CD25 κύτταρα που εκφράζουν
ενδοκυττάρια τον µεταγραφικό παράγοντα Foxp3.
Η τελική ανάλυση θα γίνει µε κυτταροµετρία ροής.
Η ανίχνευση του µικροχιµαιρισµού θα πραγµατοποιηθεί µε το εξής πρωτόκολλο:
Συλλογή ολικού περιφερικού αίµατος από τον λήπτη. ∆ιαχωρισµός ολικού αίµατος µε Ficoll-Paque
και λήψη εµπύρηνων κυττάρων. Αποµόνωση DNA από τα παραπάνω κύτταρα. Ανάλυση µε
φθορίζουσα PCR για πολυµορφικές περιοχές σε αυτοσωµικά χρωµοσώµατα (universal approach).
Ανάλυση µε απλή ή nested PCR για αλληλουχίες στο χρωµόσωµα Υ (sex-mismatch approach).
Πιο αναλυτικά, θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση του DNA που αποµονώνεται από τα κύτταρα
του λήπτη µε φθορίζουσα PCR για πολυµορφικές περιοχές STR (short tandem repeats) σε αυτοσωµικά χρωµοσώµατα. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν υψηλό δείκτη ετεροζυγωτίας και µεγάλο αριθµό αλληλοµόρφων, γεγονός που τους καθιστά εξαιρετικά πληροφοριακούς. Η
πιθανότητα να διαφέρει ο γονότυπος του λήπτη από αυτόν του δότη για µια συγκεκριµένη
περιοχή STR είναι µεγάλη, επιτρέποντας έτσι την ανίχνευση µοναδικών προϊόντων PCR του
δότη τα οποία διαφέρουν από τα αντίστοιχα προϊόντα PCR του λήπτη στο ίδιο δείγµα DNA,
οδηγώντας έτσι στην ποιοτική ανίχνευση µικρο-χιµαιρισµού.
Στις περιπτώσεις όπου ο δότης είναι άρρεν και ο λήπτης θήλυ, µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε ανάλυση µε απλή ή nested PCR για αλληλουχίες στο χρωµόσωµα Υ. Καθώς τέτοιες
αλληλουχίες απουσιάζουν από το DNA του λήπτη, η ανίχνευση προϊόντος PCR σε δείγµα του
λήπτη, ουσιαστικά υποδηλώνει την παρουσία DNA του δότη στο αίµα του λήπτη.
Οι ασθενείς που θα συµµετάσχουν στη µελέτη πρέπει να είναι πολυτραυµατίες που θα
µεταγγισθούν, ηλικίας 18 έως 65 ετών µε ελεύθερο ιστορικό µεταγγίσεων και αυτοάνοσων
νοσηµάτων. Θα λαµβάνονται 3 δείγµατα (2 EDTA και 1 ηπαρίνης) για την κυτταροµµετρική
ανάλυση και τον έλεγχο του µικροχιµαιρισµού κατά την εισαγωγή του ασθενούς στο
Νοσοκοµείο. Η λήψη των δειγµάτων θα επαναλαµβάνεται 5 έως 7 ηµέρες µετά την µετάγγιση
για τον έλεγχο του TA-MC όπου σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, το φαινόµενο παρουσιάζεται
ως φυσιολογική κατάσταση9. Η λήψη των δειγµάτων θα επαναλαµβάνεται σε 3 και 12 µήνες
µετά την µετάγγιση για την διαπίστωση ή όχι του TA-MC.
Παράλληλα θα ληφθούν δείγµατα από οµάδα ασθενών ελέγχου (control group) όπου θα
αποτελείται από ασθενείς προγραµµατισµένων ορθοπαιδικών χειρουργείων που θα
µεταγγισθούν, ίδιας ηλικιακής οµάδας και ιατρικού ιστορικού.

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

7 ο

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
Τα δείγµατα θα συλλεχθούν και θα καταψυχθούν, µε πρωτόκολλα κατάψυξης που αποδεδειγµένα
διατηρούν µετρήσιµους τους ανωτέρω εξεταζόµενους παράγοντες και θα αναλυθούν συνολικά.
Ο επιθυµητός αριθµός περιστατικών είναι περίπου 30 έως 50, προκειµένου και να υπάρξει όσο
το δυνατόν πιο αξιόπιστη στατιστική ανάλυση.
Η µελέτη θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια συνεργασίας του Κέντρου Αιµοδοσίας του ΠΓΝ Πατρών,
του Εργαστηρίου Κυτταροµετρίας Ροής του ΠΓΝΠ Πατρών και του Εργαστηρίου ΑιµατολογίαςΑιµοδοσίας του Παθολογικού Τοµέα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών, ενώ το προς εξέταση
υλικό θα συλλεχθεί στα ΤΕΠ του ίδιου Νοσοκοµείου, του Τζάνειου Γ.Ν. Πειραιά και στις κλινικές των
παραπάνω Νοσοκοµείων που θα διακοµισθούν οι συµµετέχοντες στη µελέτη ασθενείς.
Είναι βέβαιο πως το τραύµα οδηγεί σε ανοσολογική τροποποίηση, η οποία µε τη σειρά της
οδηγεί στην ανάπτυξη του φαινοµένου του µικροχιµαιρισµού µετά την µετάγγιση αίµατος. Το
ερευνητικό πρωτόκολλο που αναπτύσσουµε, βασίζεται απόλυτα στην ανωτέρω θεωρία, η
οποία προκύπτει από τις µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα, µε την ελπίδα πως τα
αποτελέσµατα της µελέτης µας θα συνεισφέρουν στην διεύρυνση της γνώσης του φαινοµένου.
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Τα µικροκυστίδια είναι εξωκυστίδια µεγέθους µικρότερου από 1.0 µm τα οποία εκβάλλονται
από την πλασµατική µεµβράνη των κυττάρων σε συνθήκες ενεργοποίησης, τραυµατισµού,
απόπτωσης ή στρες. Εκθέτουν επιφανειακούς δείκτες ενδεικτικούς των κυττάρων προέλευσής
τους και βιοενεργά λιπίδια. Υπό φυσιολογικές συνθήκες βρίσκονται σε µικρό ποσοστό στην κυκλοφορία αλλά αυξάνονται σε παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται µε θρόµβωση και
φλεγµονή. Τα µικροκυστίδια είναι εγγενές συστατικό όλων των παραγώγων αίµατος και η ανάλυσή τους πεδίο αιχµής στη µεταγγισιοθεραπεία καθώς οι βιοενεργότητές τους πιθανόν σχετίζονται µε επιθυµητές ή επιζήµιες κλινικές επιδράσεις. Τα µικροκυστίδια των κυτταρικών
παραγώγων αίµατος έχουν µελετηθεί σχετικά περισσότερο σε σχέση µε αυτά του φρέσκου
κατεψυγµένου πλάσµατος (FFP). Η παρούσα µελέτη εστιάζεται στην ανάλυση των µικροκυστιδίων του FFP και την πιθανή συµβολή τους στο αιµοστατικό δυναµικό του τελευταίου. Τα
κυστίδια µελετούνται σε λευκαφαιρεµένο πλάσµα που παράγεται µετά την αποµόνωση αιµοπεταλίων (µε χαµηλή φυγοκέντρηση) και σε πλάσµα που παρασκευάζεται µε υψηλή φυγοκέντρηση από µονάδες ολικού αίµατος, τόσο πριν την αποθήκευση όσο και σε διαφορετικές
στιγµές κατά την αποθήκευση. Αρχικά γίνεται καταµέτρηση και ταυτοποίηση των κυστιδίων
σύµφωνα µε την κυτταρική τους προέλευση. Στη συνέχεια µετράται η διακύµανση συστατικών
σηµατοδότησης µε κλινική σηµασία για τη µετάγγιση και η θροµβωτική τους ενεργότητα. Τέλος
µε ηλεκτρονική µικροσκοπία ελέγχεται το µέγεθος και η υπερδοµή τους. Το ιδιαίτερα µικρό µέγεθος των κυστιδίων, η ευαισθησία των κυττάρων του αίµατος στην παραγωγή τους ανταποκρινόµενα σε µία ευρεία ποικιλία ερεθισµάτων και η εξαιρετικά χαµηλή τυποποίηση σχεδόν
όλων των µεθόδων µελέτης τους, έθεσαν εξ’ αρχής σηµαντικά προβλήµατα στη µελέτη, τα
οποία προσπεράστηκαν µε προπαρασκευαστικά πειράµατα, κυρίως όσον αφορά στο πρωτόκολλο της κυτταροµετρίας ροής και στην επιλογή των αιµοδοτών για την παραγωγή FFP. Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα, σηµειώνεται ποικιλότητα µεταξύ νεαρών ατόµων
που πληρούν τα κριτήρια αιµοδότησης όσον αφορά στον ολικό πληθυσµό και χαρακτηριστικά των κυστιδίων της κυκλοφορίας, ως απόκριση σε εξωγενείς ή ενδογενείς εν δυνάµει
στρεσσογόνους παράγοντες. Η επιλογή λοιπόν των αιµοδοτών για τη µελέτη των κυστιδίων
του FFP κατά την αποθήκευση, έγινε ισόρροπα από δύο οµάδες που χαρακτηρίζονται από σχετικά µεγαλύτερο ή µικρότερο πληθυσµό ή διαφορετικά χαρακτηριστικά κυστιδίων κυκλοφορίας, προκειµένου να διαπιστωθεί η τυχόν συνεισφορά και αυτού του παράγοντα στις
µεταβολές των κυστιδίων του κατεψυγµένου πλάσµατος.
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ΚΥΤΤΑΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΑΣΚΟΥΣ ΦΡΕΣΚΟΥ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
M. Αντωνέλου1, Α. Κριεµπάρδης2, Κ. Σταµούλης3, Ι. Παπασιδέρη1
1
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθήνας
2
Εργαστήριο Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας, Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας
3
Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας, Γ.Ν. «Άγιος Παντελεήµων», Νίκαια
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ
Πατιάκας Σ., Σιώµου Ν., Ουζούνης Χ., Γκουζιώτη Σ., Μιχαλοπούλου Α.
Τµήµα Αιµοδοσίας Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς
Σκοπός: Να διερευνηθεί το πρόβληµα πιθανής γήρανσης του εθελοντικού αιµοδοτικού πληθυσµού του
Νοµού Καστοριάς, και να αξιολογηθεί η έκτασή του, µέσα από τη µελέτη των δεδοµένων των εξορµήσεων
εθελοντικής αιµοδοσίας που πραγµατοποίησε το Τµήµα Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου µας κατά την τελευταία δεκαετία, δεδοµένου ότι αυτό αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που καλείται να
αντιµετωπίσει συνολικά η εθελοντική αιµοδοσίας στην χώρας µας στο άµεσο µέλλον, και µάλιστα, µε σηµαντικές επιπτώσεις στην επάρκεια του αίµατος, οι ανάγκες του οποίου, όπως όλοι µας γνωρίζουµε, ολοένα και αυξάνονται στο πέρασµα του χρόνου.
Υλικό-Μέθοδος: Ερευνήθηκαν τα δεδοµένα 164 εξορµήσεων εθελοντικής αιµοδοσίας που πραγµατοποιήθηκαν από το τµήµα Αιµοδοσίας του Γ. Ν. Καστοριάς την δεκαετία 2001-2010, τα οποία αφορούσαν
στην συλλογή 3821 µονάδων αίµατος.
Αποτελέσµατα: Η ανταπόκριση των κατοίκων του νοµού µας στις εξορµήσεις εθελοντικής αιµοδοσίας
κατά την τελευταία δεκαετία, µε έµφαση στους νέους αιµοδότες, ηλικίας 18-35 ετών, είχε ως εξής:
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ΠΑ 01.

Συµµετείχαν, δηλαδή, συνολικά 2466 εθελοντές αιµοδότες. ενώ 342 από αυτούς, ήταν ηλικίας έως 35
ετών, επρόκειτο δηλαδή για νέους σε ηλικία αιµοδότες. Μάλιστα 125 από αυτούς (ποσοστό 36,5%) αποδείχθηκε από τα σχετικά έντυπα που αυτοί συµπλήρωσαν ότι αιµοδότησαν για πρώτη φορά στα πλαίσια
των εθελοντικών αυτών εξορµήσεων.
Συµπεράσµατα: Όπως αποδεικνύεται από τα ανωτέρω στοιχεία, σε αντίθεση µε τη γήρανση του αιµοδοτικού πληθυσµού που µάλλον υπάρχει συνολικά στην πατρίδα µας, στην περίπτωση του νοµού Καστοριάς φαίνεται να παρατηρείται το ακριβώς αντίθετο: έχουµε δηλαδή µια µικρή αλλά σταθερή, και
οπωσδήποτε ελπιδοφόρα για το µέλλον της αιµοδοσίας, αύξηση των εθελοντών αιµοδοτών µικρότερης
των 35 ετών ηλικίας, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις προγραµµατισµένες από συλλόγους εξορµήσεις. Το γεγονός αποδίδεται, τόσο στην καλή συνεργασία του τµήµατος της αιµοδοσίας µε τους παραπάνω συλλόγους, όσο βεβαίως και στο ότι αυτές έχουν έντονη παρουσία στην τοπική κοινωνία µε πλήθος
δραστηριότητες που ολοένα και περισσότερο προβάλλουν το θέµα της αιµοδοσίας, ευαισθητοποιώντας
και ενηµερώνοντας υπεύθυνα και συστηµατικά τον γενικό πληθυσµό σε σχέση µε θέµατα αιµοδοσίας,
και µάλιστα, στοχεύοντας µε έµφαση, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, και παρακινώντας τους στον εθελοντισµό.
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ΣΚΟΠΟΣ: Πολυκεντρική µελέτη καταγραφής της χρήσης αίµατος και προϊόντων του σε ασθενείς που
υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος σε διάφορα Κέντρα στην Ευρώπη που
πραγµατοποιείται από τη ΝΑΤΑ (Network for Advancement of Transfusion Alternatives) και
χρηµατοδοτήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Μελετήθηκαν 70 ασθενείς (14 άνδρες και 56 γυναίκες) µε αρθροπλαστική ισχίου και
33 ασθενείς (6 άνδρες και 27 γυναίκες) µε αρθροπλαστική γόνατος στην Ορθοπαιδική Κλινική του ΠΓΝΙ.
Χρησιµοποιήθηκε κοινό έντυπο σε όλα τα κέντρα που καταγράφονταν δεδοµένα από τον προεγχειρητικό
έλεγχο(φύλο, ηλικία, Β.Σ, ύψος, ASA-Score, Euroscore, αντιαιµοπεταλιακή αγωγή, πιθανή αντιµετώπιση
αναιµίας, αριθµός µονάδων αίµατος που παραγγέλθηκαν, το αιµατολογικό profile) από την επέµβαση
(διάρκεια επέµβασης, απόδοση συστηµάτων διάσωσης αίµατος, µεταγγιζόµενο αίµα και προϊόντα του,
Hb) από τη µετεγχειρητική πορεία (µετάγγιση, Hb 3η και 5η ηµέρα, διάρκεια νοσηλείας, επιπλοκές).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ολική αρθροπλαστική ισχίου παραγγέλθηκαν στους άνδρες 3,7 (2-6) µονάδες
ερυθρών και στις γυναίκες 3,4 (2-6). 11 (1 άνδρας και 10 γυναίκες) έδωσαν 24(1-3) µονάδες αυτολόγου
αίµατος. Προεγχειρητικά η Hb στους άνδρες ήταν14,2(12,9-16,2) gr/dl ενώ στις γυναίκες 13,1(7,5-15,3)
gr/dl, η διάρκεια του χειρουργείου ήταν περίπου ίδια 102 λεπτά και η απώλεια αίµατος ήταν 563 ml(350800) στους άνδρες και 558 ml (300-1200) στις γυναίκες. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου µεταγγίστηκαν 12/14 άνδρες και 51/56 γυναίκες που έλαβαν αντίστοιχα συνολικά 19 και 111 µονάδες ΣΕ. Κατά µέσο
όρο στο χειρουργείο έλαβαν οι άνδρες 1,5(0-3) και οι γυναίκες 1,95 (0-3) µονάδες ΣΕ. Μετά το πέρας του
χειρουργείου η Hb στους άνδρες ήταν12,3(10-15,3) gr/dl ενώ στις γυναίκες 11,5 (9,1-16,1) gr/dl. Μετά το
χειρουργείο µεταγγίστηκαν 4/14 άνδρες και 30/56 γυναίκες που έλαβαν αντίστοιχα συνολικά 7και 40 µονάδες ΣΕ. Κατά µέσο όρο µετά το χειρουργείο έλαβαν οι άνδρες 0,5(0-3) και οι γυναίκες 1,33(0-2) µονάδες ΣΕ. Συνολικά οι άνδρες µεταγγίστηκαν µε 2 µονάδες ΣΕ και οι γυναίκες µε 3,28 µονάδες ΣΕ. ∆ύο άνδρες
δεν µεταγγίσθηκαν καθόλου. Η Hb στους άνδρες την 3η και 5η ηµέρα µετά το χειρουργείο ήταν 10,2 (9,113,7) και 11,3(9-14,1) gr/dl αντίστοιχα ενώ στις γυναίκες ήταν 10,3(8,8-15,7) και 10,5(8,8-14,9) gr/dl αντίστοιχα. Η διάρκεια νοσηλείας ήταν 9 (6-12) ηµέρες για τους άνδρες και 10(6-22) για τις γυναίκες.
Επιπλοκές παρουσιάστηκαν σε 11 γυναίκες.
Στην ολική αρθροπλαστική γόνατος παραγγέλθηκαν στους άνδρες 3,8 (2-5) µονάδες ερυθρών και στις
γυναίκες 3,4 (2-5). Προεγχειρητικά η Hb στους άνδρες ήταν14,5(13,6-15,4) gr/dl ενώ στις γυναίκες
12,9(10,7-15,2) gr/dl, η διάρκεια του χειρουργείου ήταν 127 λεπτά στους άνδρες και 99 λεπτά στις γυναίκες, η απώλεια αίµατος ήταν 560 ml(400-950) στους άνδρες και 430 ml(200-600) στις γυναίκες. Κατά
τη διάρκεια του χειρουργείου µεταγγίστηκαν 6/6 άνδρες και 21/27 γυναίκες που έλαβαν αντίστοιχα συνολικά 12 και 30 µονάδες ΣΕ. Κατά µέσο όρο στο χειρουργείο έλαβαν οι άνδρες 2(1-4) και οι γυναίκες
1,1(0-3) µονάδες ΣΕ. Μετά το πέρας του χειρουργείου η Hb στους άνδρες ήταν12,2(11,2-13,1) gr/dl ενώ
στις γυναίκες 11,5 (10,2-14) gr/dl. Σε δυο γυναίκες έγινε διάσωση του αίµατος.Μετά το χειρουργείο µεταγγίστηκαν 4/6 άνδρες και 16/27 γυναίκες που έλαβαν αντίστοιχα συνολικά 5 και 25 µονάδες ΣΕ. . Κατά
µέσο όρο µετά το χειρουργείο έλαβαν οι άνδρες 0,8(0-2) και οι γυναίκες 1,6(0-5) µονάδες ΣΕ. Συνολικά
οι άνδρες µεταγγίστηκαν µε 2,8 µονάδες ΣΕ και οι γυναίκες µε 2,7 µονάδες ΣΕ. Συνολικά όλοι οι άνδρες
και οι γυναίκες µεταγγίστηκαν.Η Hb στους άνδρες την 3η και 5η ηµέρα µετά το χειρουργείο ήταν 10,2 (8,811,3) και 10,4(9,4-12) gr/dl αντίστοιχα ενώ στις γυναίκες ήταν 10,1(8,7-12,1) και 10,4(9,2-12,2) gr/dl αντίστοιχα. Η διάρκεια νοσηλείας ήταν 14,6 (6-30) ηµέρες για τους άνδρες και 8,7(6-20) για τις γυναίκες.
Επιπλοκές παρουσιάστηκαν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ∆εν τηρούνται ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες από όλους τους ορθοπαιδικούς και
παρουσιάζονται σηµαντικές αποκλίσεις στη χρήση αίµατος.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ
ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ
Ντόβα Λ., Πολίτης Α., Βαλάρη Ο., Ξενάκης Θ., Ζερβού Ε.
Κέντρο Αίµατος και Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
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ΠΑ 03.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΦΡΕΣΚΟΥ-ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΦΚΠ) ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Αργυρού Α.1, Φραγκουλοπούλου Α.2, Γιαννακούλη Α.1, Ποδάρας Α.1, Μπακετέα Σ.2, Γάφου Α.1
1. Ν.Υ. Αιµοδοσίας
2. Αιµατολογικό Εργαστήριο, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς, «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Η µετάγγιση ΦΚΠ έχει ένδειξη σε κλινικές καταστάσεις όπου υπάρχει συνδυασµένη έλλειψη παραγόντων
πήξης. Η έλλειψη όµως συγκεκριµένων συστάσεων έχει αποτέλεσµα ευρεία διακύµανση στην πρακτική
της µετάγγισης ΦΚΠ.Το ποσοστό µη ενδεδειγµένης µετάγγισης ΦΚΠ φθάνει το 10%-73%.1
ΣΚΟΠΟΣ: Εξέταση των πρακτικών µετάγγισης ΦΚΠ σε νοσοκοµείο 175 κλινών, που εξυπηρετεί κυρίως ογκολογικά περιστατικά (παθολογικά, χειρουργικά).
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Καταγραφή επεισοδίων µετάγγισης ΦΚΠ ανά ασθενή και κλινική, σε συνδυασµό µε
τους χρόνους πήξης, σε διάστηµα ενός έτους (στατιστική επεξεργασία Spss11).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 95 ασθενείς µεταγγίσθηκαν µε 393 µονάδες ΦΚΠ, σε 246 επεισόδια µετάγγισης, µε
2,2(±1,01) µονάδες ανά επεισόδιο.∆εν καταγράφησαν επεισόδια µετάγγισης σε µαζική αιµορραγία.
Σε 65 επεισόδια µετάγγισης υπήρχε παράταση χρόνων πήξης (PT, aPTT >1,5 φορά χρόνων µάρτυρα, Ινωδογόνο<100 mg/dl) και µεταγγίσθηκαν 151 µονάδες ΦΚΠ (38,42%).
Σε 84 επεισόδια µετάγγισης δεν υπήρχε έλεγχος πήξης, ενώ σε 158 (64,22%) ο έλεγχος πήξης δεν δικαιολογούσε χορήγηση πλάσµατος.
Ο αριθµός µονάδων µετάγγισης ανά επεισόδιο (2,32±1,11) δε διαφέρει στατιστικά σε σχέση µε τον αριθµό
µονάδων στα επεισόδια χωρίς διαταραχές πήξης (p=0,204).
Στον πίνακα φαίνεται η καταγραφή των ενδεδειγµένων και µη µεταγγίσεων ΦΚΠ ανά κλινική.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ακολουθώντας τις διεθνείς συστάσεις2 θα µπορούσε να αποφευχθεί η µετάγγιση του
61% των µονάδων ΦΚΠ.
Πρόσφατες µελέτες επιτήρησης της µετάγγισης πλάσµατος σε µικρής αλλά και µεγάλης δυναµικότητας
νοσοκοµεία 3,4 δείχνουν ότι η τοπική ενδυνάµωση των συστάσεων µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή των ιατρικών πρακτικών.
Η παρούσα κατάσταση χρήζει της άµεσης προοπτικής παρακολούθησης των µεταγγίσεων ΦΚΠ συγχρόνως µε την ιατρική εκπαίδευση µέσω ενεργειών της Νοσοκοµειακής Επιτροπής Αιµοδοσίας ώστε να περιορισθούν οι µεταγγίσεις ΦΚΠ.
1

Blood Transfus 2008;6:18-24, 2Transfusion 2010;50:1227-1239,
Transfusion 2011;51:754-61, 4Transfusion 2010;50:487-92

Πίνακας: Καταγραφή ενδεδειγµένων και µη µεταγγίσεων (αναλόγως χρόνων πήξης) ΦΚΠ ανά κλινική.
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Πίνακας Α
Όπως φαίνεται και στο ιστόγραµµα 1, η πτώση των µονάδων που προέρχονται από το συγγενικό περιβάλλον, βαίνει παράλληλα µε την πτώση του συνολικού αριθµού των αιµοληψιών, ενώ ο αριθµός των
εθελοντών αιµοδοτών αυτή την επταετία, παραµένει σχεδόν σταθερός.
Όταν όµως οι αριθµοί µεταφράζονται σε ποσοστά, τότε γίνεται εµφανής η µεγάλη αύξηση της εθελοντικής αιµοδοσίας, η οποία αγγίζει το 70%.
Συµπέρασµα: Το µεγάλο ποσοστό εθελοντικής αιµοδοσίας, το οποίο έχουµε πετύχει την τελευταία διετία,
είναι αποτέλεσµα της µείωσης των αιµοδοτών αντικατάστασης, µε παράλληλη διατήρηση της δεξαµενής
των εθελοντών αιµοδοτών µας. Με δεδοµένη την επάρκεια, βελτιώσαµε την ποιότητα του µεταγγιζόµενου
αίµατος, που είναι το ζητούµενο για την ασφάλεια των µεταγγίσεων.

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Σκοπός: Μετά την παρατήρηση της µεγάλης αύξησης του ποσοστού της εθελοντικής προσφοράς αίµατος στην Αιµοδοσία µας την τελευταία διετία, µελετήσαµε τα στατιστικά δεδοµένα των τελευταίων 7 ετών,
µε σκοπό να διερευνήσουµε την πιθανότητα διεύρυνσης της δεξαµενής εθελοντών αιµοδοτών στην περιοχή µας.
Υλικό: Μελετήθηκαν οι 38.748 µονάδες που συλλέχθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα 2005-2011. Το σύνολο των αιµοληψιών απαρτίζεται από µονάδες αίµατος, που έχουν συλλεχθεί από την Αιµοδοσία µας
και µονάδες, που προέρχονται από τη διασυνδεδεµένη µε εµάς, Αιµοδοσία του νοσοκοµείου Φιλιατών,
η οποία συµµετείχε µέχρι τις 10/1/2009, οπότε και εφαρµόστηκε η υπ. Αριθµ. Υ4γ/οικ. 121672/8.9.09
απόφαση του Υ.Υ.Κ.Α. περί αναδιοργάνωσης των Αιµοδοσιών.
Αποτελέσµατα: Από τον πίνακα Α, όπου φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε, ότι υπάρχει πτώση του αριθµού των αιµοληψιών κατά τα έτη 2010 και 2011, η οποία οφείλεται σε δύο λόγους: α)
σταµάτησε η συµµετοχή της Αιµοδοσίας Φιλιατών, η οποία ανήρχετο σε 600 µονάδες (κατά µέσο όρο) ετησίως, εκ των οποίων το 75% προερχόταν από το συγγενικό περιβάλλον και µόνο το 25% από εθελοντές,
και β) το ίδιο χρονικό διάστηµα, η µείωση των τακτικών ορθοπεδικών χειρουργείων κατά 50% (όπως
προκύπτει από αρχεία µας), οδήγησε σε µείωση και των δικών µας αιµοδοτών αντικατάστασης.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ.
Αρβανιτοπούλου Ε., Παπούλια Θ., Καλαµπόκα Ε., Παγώνη Ε., Καθαροπούλου Χρ.,
Ν.Υ. Αιµοδοσίας Περιφερικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
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ΠΑ 05.
ΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ζαχαρόπουλος Α. 1, Μπουργανός ∆. 2, Τσιµπούρης Γ. 1, Πιππή Β. 1, Γεωργακόπουλος Π. 1
1. Ορθοπαιδικό Τµήµα, 2. Τµήµα Αιµοδοσίας Γενικού Νοσοκοµείου Άµφισσας
Σκοπός: Να εκτιµηθούν τα µακροχρόνια αποτελέσµατα από την εφαρµογή της µετεγχειρητικής αυτοµετάγγισης στην ολική αρθροπλαστική του γόνατος.
Υλικό και Μέθοδος: Σε µια προοπτική µελέτη µελετήθηκαν 176 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστικη γόνατος κατά το χρονικό διάστηµα 2004-2009 (οµάδα µελέτης ή οµάδα Α). Σε όλους τους
ασθενείς χρησιµοποιήθηκε µετεγχειρητικά ένα σύστηµα αυτοµετάγγισης µη επεξεργασµένου αίµατος,
µέσω συσκευής διάσωσης του αίµατος που παροχετεύεται από το τραύµα, ενώ συµπληρωµατική µετάγγιση οµολόγου αίµατος έγινε όταν απαιτείτο. Τα κριτήρια για τη µετεγχειρητική µετάγγιση οµολόγου αίµατος ήταν η τιµή της αιµοσφαιρίνης (<9mg/dl) σε συνδυασµό µε τη κλινική εικόνα του ασθενούς. Οι
τιµές της αιµοσφαιρίνης, του αιµατοκρίτη και των αιµοπεταλίων καταγράφηκαν προεγχειρητικά και την 1η,
5η και 15η ηµέρα µετεγχειρητικά. Έγινε σύγκριση των αποτελεσµάτων µε το υλικό προηγούµενης µελέτης
(οµάδες ελέγχου ή οµάδες Β και Γ) όπου σε 60 ασθενείς είχε µελετηθεί, σε µια τυχαιοποιηµένη προοπτική
µελέτη κατά το χρονικό διάστηµα 2002-2004, η αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής της µετεγχειρητικής
αυτοµετάγγισης.
Αποτελέσµατα: Σε 19 ασθενείς της οµάδας Α απαιτήθηκαν µετεγχειρητικά 23 µονάδες οµολόγου αίµατος
(συνολικές απαιτήσεις οµάδας µελέτης 23 µονάδες αίµατος ή 0.13 µονάδες / ασθενή). Οι συνολικές απαιτήσεις για µετάγγιση οµολόγου αίµατος µειώθηκαν κατά 91% σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου Β (ασθενείς χωρίς εφαρµογή συστήµατος αυτοµετάγγισης) και κατά 47% σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου Γ
(ασθενείς µε σύστηµα αυτοµετάγγισης). ∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις µετεγχειρητικές τιµές της αιµοσφαιρίνης και του αιµατοκρίτη µεταξύ των οµάδων. Σε κανέναν από τους ασθενείς
δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητες αντιδράσεις από την αυτοµετάγγιση. Το κόστος της διαχείρισης αίµατος µειώθηκε στην οµάδα µελέτης κατά 76%.
Συµπεράσµατα: Η χρήση ενός συστήµατος αυτοµετάγγισης αίµατος µετεγχειρητικά µηδενίζει πρακτικά
την ανάγκη για µετάγγιση οµολόγου αίµατος στην ολική αρθροπλαστική του γόνατος

ΠΑ 06.
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΑΤ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ COBAS S201: 38 ΜΗΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θεοδώρου Γ., ∆άβανος Ν., Κόικα Β., Λόντου Α., Χριστοπούλου Γ., Παπαδηµητρίου Χ., Καρακάντζα Μ.,
Μούγιου Α.
Κέντρο Μοριακού Ελέγχου (ΚΜΕ) Πελοποννήσου, Κέντρο Αίµατος Πανεπιστηµιακού
Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η παρουσίαση της εµπειρίας του ΚΜΕ Πελοποννήσου µετά
την εφαρµογή µοριακού ελέγχου ΝΑΤ (Nucleic Acid Testing) σε µοναδιαίους δότες για την ταυτόχρονη ανίχνευση των ιών HBV, HCV και HIV, από το ∆εκέµβριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2012.
Υλικό-Μέθοδοι: ∆είγµατα 170.838 αιµοδοτών από 14 Υπηρεσίες Αιµοδοσίας της 6ης Υ.ΠΕ., ελέγχθηκαν
στο ΚΜΕ Πελοποννήσου µε τη µέθοδο Cobas TaqScreen MPX (Roche Molecular Systems), στο σύστηµα
Cobas s201. Η διαχείριση των αποτελεσµάτων του µοριακού ελέγχου βασίζεται σε συγκεκριµένο εργαστηριακό αλγόριθµο. Στα ΝΑΤ (+) δείγµατα µε θετικό ορολογικό έλεγχο πραγµατοποιήθηκε άµεσα δοκιµασία διάκρισης µε τη µέθοδο Cobas Ampliscreen (Roche Molecular Systems). Στα ΝΑΤ (+) δείγµατα µε
αρνητικό ορολογικό έλεγχο έγινε επανέλεγχος στο αρχικό δείγµα και σε δείγµα από τον ασκό πλάσµατος και ακολούθησε η δοκιµασία διάκρισης. Στα περισσότερα ΝΑΤ (+) δείγµατα µε αρνητικό ορολογικό
έλεγχο ελέγχθηκε και η παρουσία των δεικτών για HBV (ολικά anti-HBc, IgGM anti-HBc, HBe, anti-HBe
και anti-HBs).
Αποτελέσµατα: Από τα 170.838 δείγµατα αιµοδοτών που ελέγχθηκαν συνολικά κατά την περίοδο που
αναφέρθηκε πιο πάνω, τα 608 (0,35%) ήταν αρχικώς θετικά και τα αντίστοιχα παράγωγα αίµατος καταστράφηκαν. Η δοκιµασία διάκρισης ανέδειξε τα εξής αποτελέσµατα:
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Aim: in Italy the law 27-3-2008 modifies the previous 3 -3- 2005, introducing NAT test also for HIV and
HBV. In Piedmont Region the local law introduced also antiHBc for First Time donors (FTD) and candidates
stopping forever the antiHBc+ donors. Aim of this work is to evaluate the global data we obtained in
our laboratories in order to HBV test. The Blood Biological Qualification Laboratories include NAT, Serology, Immunotyping, Clinical Chemistry and Haematology. In 2011 we performed around 1.300.000 tests.
Methods: The NAT screening for HBV was introduced in 2004 using e-SAS Chiron single-minipool (8
samples size) technology, substituted in 2006 by Tigris Novartis (IDT) systems with ULTRIO test till December 2011 and ULTRIO PLUS from January 2012 and Cobas S201 Roche (minipool 6 samples size) technology. Serology test are performed by Architect Abbott System. After implementation of HBV NAT test,
in order to solve the difficulties of the detection linked to a very low HBV viral load we modified our algorithms rejecting for precautional reasons the Initial Reactive (IR) blood units even if all the repetitions are negative and a following up these donors
Results: from June 2004 and December 2011 we tested 683.246 donors for NAT HBV, 51.504 (FTd). We
discovered: 4 seroconversions 2 pre-HBsAg in Repeat donors (RD) and 1 in FTD;and 1 vaccine breakthrough; 21 cases of Occult Hepatitis B (OBI): 19 RD e 2 FTD; 93 IR NAT but with negative. NAT test repetitions and discriminatory assays but anti-HBc positive; 20 samples were tested by
ultracentrifugation-amplification in house and genotyping techniques: 10 were positive (very low viral
load <6 UI/ml), genotype D (mutations in pre-SS region) and 10 were negative. 813 IR donations showed
negative results to the NAT repetitions, to discriminatory assay and to anti-HBc. Into the population of
our donors (Piedmont Region) 7.5% of FTD are anti HBc positive and so they are lost as blood donors.
The introduction of these new algorithms for HBV, to increase the blood safety, induced, from 11/2010
-12/2011, the loss of only 65 units and after the follow up, 5 of these donors showed a positive test to
HBV DNA
Conclusions: the introduction of NAT and anti- HBc test for HBV complicated our algorithms but we discovered 4 HBV seroconversions, 21 OBI, 93 Doubt-Reactive (infectious?),and helped us to clean the population of RD and to better select FTD. The precautions reject blood units were just 1% of the global
rejected units. HBV virus still keep on circulating also in a very well controlled population like the blood
donors.
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NATHBV ON 700.000 BLOOD UNITS IN THE CONSOLIDATED CENTER FOR BLOOD SCREENING
IN TURIN ITALY: STATE OF ART
Ghiazza P., Gariglio V., Martinelli A., Trivè M., Valle L., Cornagliotto G., Albin L., Bordiga A.M.
Center of Blood Production and Validation C.P.V.E. Turin, Italy
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Η παρουσία δεικτών HBV ελέγχθηκε στα 197/257 δείγµατα µε NAT (+) και ορολογικό έλεγχο αρνητικό.
Τα 22/197 δείγµατα βρέθηκαν θετικά για HBV µε τη δοκιµασία διάκρισης, από τα οποία ένα δείγµα ήταν
αρνητικό για όλους τους δείκτες HBV και προερχόταν από αιµοδότη στην περίοδο οροµετατροπής. Τα
υπόλοιπα 21 ήταν θετικά ως προς anti-HBc και χαρακτηρίστηκαν ως περιπτώσεις λανθάνουσας ηπατίτιδας Β (occult HBV infections, OBI). Τα 127/197 δείγµατα βρέθηκαν αρνητικά για HBV µε την µέθοδο διάκρισης αλλά θετικά για το anti-HBc. Οι αιµοδότες αυτοί µπορεί να είναι OBI αλλά η τεκµηρίωση της
διάγνωσης απαιτεί τον επανέλεγχο τους. Τα υπόλοιπα 48/197 δείγµατα βρέθηκαν επίσης αρνητικά για
HBV µε τη δοκιµασία διάκρισης, από τα οποία 15 ήταν anti-HBs θετικά, ενώ τα 33 είχαν όλους τους δείκτες HBV αρνητικούς.
Συµπεράσµατα: Η εφαρµογή του µοριακού ελέγχου ΝΑΤ στο ΚΜΕ Πελοποννήσου σε περίοδο 38 µηνών,
ανέδειξε έναν αιµοδότη στην περίοδο οροµετατροπής για τον Ιό της Ηπατίτιδας Β. Ανιχνεύθηκαν 21
(0,01%) περιπτώσεις OBI σε σύνολο 170.838 αιµοδοτών. Αδιευκρίνιστος παραµένει ο θετικός µοριακός
έλεγχος 127 αιµοδοτών (0,07%), µε αρνητική τη δοκιµασία διάκρισης και έλεγχο anti-HBc θετικό. Η παραπάνω οµάδα αιµοδοτών χρήζει επανελέγχου. Πιθανώς ψευδώς θετικά αποτελέσµατα ανιχνεύθηκαν σε
48 (0,03%) περιπτώσεις.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ AΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ
Γιαννακούλη Α.1, Αργυρού Α.1, Χαραλάµπους Α.1, Μαντά Α.1, Σκαλιστήρα Μ.2, Ντίνκα Λ.2,
Στυλιανού Μ.2, Γάφου Α.1
1. Υπηρεσία Αιµοδοσίας
2. Αναισθησιολογικό Τµήµα, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς, «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Η µέγιστη αναµενόµενη παραγγελία αίµατος ανά χειρουργική επέµβαση (maximum surgical blood order
schedule, MSBOS) περιλαµβάνει λίστα χειρουργικών επεµβάσεων και των αντίστοιχων µονάδων αίµατος
που χρειάζεται να διασταυρωθούν για κάθε ασθενή, προεγχειρητικά. Η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών για το MSBOS από τους χειρουργούς και τις Νοσοκοµειακές Επιτροπές Αιµοδοσίας (ΝΕΑ) οδηγεί στην καλύτερη διαχείριση αίµατος, εργασιακού χρόνου και χρηµάτων.
ΣΚΟΠΟΣ: Να εξετασθεί το αποτέλεσµα της συνεχούς επιτήρησης των πρακτικών των χειρουργικών κλινικών του Νοσοκοµείου σχετικά µε το MSBOS, µετά από συνεχή ενηµέρωσή τους από τη Νοσοκοµειακή
Επιτροπή Αιµοδοσίας, σε διάστηµα ενός έτους.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Κατεγράφησαν οι αιτήσεις για διασταύρωση αίµατος των Χειρουργικών κλινικών του
Νοσοκοµείου εντός ενός έτους (Νοέµβριος 2010 - Νοέµβριος 2011). Κατεγράφη η τελική αντίστοιχη χρήση
αίµατος και υπολογίσθηκε ο λόγος ∆ιασταυρωµένες µονάδες (∆) προς Χρησιµοποιηµένες µονάδες (Χ)
για κάθε κλινική. Λόγος ∆/Χ>2 καταδεικνύει υπέρ του δέοντος ζήτηση για διασταυρωµένο αίµα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στα Γραφήµατα 1 και 2 φαίνεται η προεγχειρητική εκτίµηση για διασταυρωµένες µονάδες και η τελική ζήτηση από τις κλινικές του χειρουργικού τοµέα*.
Καταγράφεται σαφής βελτίωση στην αίτηση για διασταύρωση του αναµενόµενου αριθµού µονάδων αίµατος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η συνεχής ενηµέρωση και εκπαίδευση των χειρουργικών κλινικών για τις διεθνείς κατευθυντήριες γραµµές για το MSBOS και εφαρµογή αυτών σε συνεργασία µε τις ΝΕΑ, οδηγεί στη σταδιακή
υιοθέτησή τους, µε απώτερο αποτέλεσµα την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των αποθεµάτων αίµατος.
*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΣΤΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ∆ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ∆ΙΟΤΙ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΗΡΘΑΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ.

7 ο

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

ΑΑ 01.

62

Α Ν Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ε Σ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

ΑΑ 02.
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πατιάκας Σ., Γκουζιώτη Σ., Μιχαλοπούλου Α., Ουζούνης Χ., Σιώµου Ν.
Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς
Σκοπός: Να καταγραφούν οι περιπτώσεις αιµορραγίας του ανώτερου πεπτικού συστήµατος, να µελετηθούν οι χορηγούµενες µονάδες αίµατος, και να εξετασθεί πιθανός θετικός συσχετισµός ανάµεσα στην
οµάδα αίµατος, στην αιµορραγία από το ανώτερο πεπτικό, και στην ανάγκη µετάγγισης.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ: ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ – ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Νίκζα Π., Χατζηστυλλή Ε., Ζώιου Π., Σαµαρά ∆., Τορµπαντώνη Ε.
Σταθµός Αιµοδοσίας Γ.Ν. Νάουσας
ΣΚΟΠΟΣ: Στα σηµαντικότερα στοιχεία του κοινωνικού εθελοντισµού υπάγεται η εθελοντική προσφορά αίµατος. Σκοπός της εργασίας µας είναι η καταγραφή απόψεων και προτάσεων σχετικά µε την εθελοντική
αιµοδοσία από εθελοντές και από αιµοδότες πρώτης φοράς, που προσήλθαν να αιµοδοτήσουν και να
καταγραφούν οι απόψεις τους.
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ: ∆ιανεµήθηκε ερωτηµατολόγιο στους αιµοδότες που προσήλθαν στην Αιµοδοσία σε
τυχαίο δείγµα n = 308 άτοµα, όπου 199 ήταν εθελοντές και 109 αιµοδότες πρώτης φοράς. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε ανώνυµα και καταγράφηκαν η ηλικία, το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο. Οι ερωτήσεις ήταν πολλαπλής επιλογής. Κατατέθηκαν προτάσεις και απόψεις ενηµέρωσης από όλους τους
Αιµοδότες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας:
199 εθελοντές: 137 άνδρες (68,8%), 62 γυναίκες (31,2%) απαντήσανε ως εξής:
• ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο……………….....170
• ιδεολογία του εθελοντισµού ……………………….102
• µελλοντική χρήση από τον ίδιο και για ΣΦΠ…...... 118
• δωρεάν αιµατολογικό έλεγχο …………………….…17
• έκκληση της Αιµοδοσίας λόγω έλλειψης……...….. 34
• περιέργεια…………………………………………....…. 1
• χορήγηση αιµοδοτικής άδειας……………………… 30
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Συµπεράσµατα: Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι: 1) Οι αιµορραγίες του πεπτικού συστήµατος αποτελούν
συχνή αιτία χορήγησης αίµατος, αφού στην περίπτωση του δικού µας νοσοκοµείου στο 69% των ασθενών χρειάστηκε µετάγγιση αίµατος, και µάλιστα στο 28% απαιτήθηκε και µεγάλη ποσότητα αίµατος (περισσότερες από 3 µονάδες αίµατος). 2) Μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών µε αιµορραγία του ανώτερου
πεπτικού συστήµατος (40,11%) ανήκει στην οµάδα αίµατος Ο Rhesus (+), και 3) Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην οµάδα αίµατος και στην λήψη αίµατος στις περιπτώσεις αυτές της αιµορραγίας του
ανώτερου πεπτικού, µε ευκρινή υπεροχή της οµάδας ΑΒ Rhesus (+), (ποσοστό80%). Τέλος, 4)Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των ασθενών που τελικώς έλαβαν µόνον µία µονάδα αίµατος (25, ποσοστό 21,74%),
ήταν αρκετά µεγάλος, γεγονός που βεβαίως εγείρει ερωτηµατικά για την αναγκαιότητα όλων αυτών των
περιπτώσεων µετάγγισης.

7 ο

Αποτελέσµατα: Από το σύνολο των 167 ασθενών, τελικώς µεταγγίστηκαν οι 115, ποσοστό 68,9%. Από
αυτούς, 25 (ποσοστό 21,74%) πήραν µόνον µία µονάδα αίµατος, 37 (ποσοστό 32,17%) δύο µονάδες, 21
(ποσοστό 18,26%) τρεις µονάδες, ενώ σε 32 περιπτώσεις ασθενών (ποσοστό 27,82%) απαιτήθηκε µετάγγιση περισσοτέρων από 3 µονάδες αίµατος. Σε ότι δε αφορά την οµάδα αίµατός τους, τα στοιχεία των
ασθενών που αιµορράγησαν και µεταγγίστηκαν, φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί

Μ ε τ α γ γ ι σ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ς

Υλικό-Μέθοδος: Συνολικά κατέστη δυνατόν να ανευρεθούν και να µελετηθούν 167 περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν στο Γενικό Νοσοκοµείο Καστοριάς κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, µε αιµορραγία του ανώτερου πεπτικού.
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109 αιµοδότες πρώτης φοράς: 73 άνδρες (66,9%), 36 γυναίκες (33,1%) απαντήσανε:
• αµέλεια – αδιαφορία……………………………….45
• έλλειψη χρόνου …………………………………....28
• φόβος βελόνας…………………………………….. 20
• ανεπαρκής πληροφόρηση ……………………......14
• όχι ανάγκη στο συγγενικό περιβάλλον…….........32
• λόγοι υγείας ………………………………………..10

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Βασικότερος λόγος αιµοδότησης των εθελοντών είναι ο αλτρουισµός και είναι οι ιδεατοί αιµοδότες. Σε υψηλό ποσοστό πολλοί φοβούνται για πιθανή µελλοντική χρήση και θεωρούν ως υποχρέωση την προσέλευση. Μικρό ποσοστό κάνει χρήση άδειας, που διαχωρίζει τους αιµοδότες σε
ευνοούµενους και µη, ενώ ο δωρεάν έλεγχος βοηθά στη σταθερή αιµοδότηση.
Στους αιµοδότες πρώτης φοράς βασικότερος λόγος αποχής είναι η αµέλεια, ακολουθώντας η έλλειψη
χρόνου και ο φόβος της βελόνας. Η προσπάθεια του Σταθµού µας εστιάζεται στο να πείσουµε τους Αιµοδότες που προσέρχονται για ΣΦΠ να συνεχίσουν ως εθελοντές.
Προτείνεται καλύτερη χρησιµοποίηση των ΜΜΕ, σχολική ενηµέρωση, διαλέξεις, χρήση διαδικτύου.
Μικρό ποσοστό, νεαρής ηλικίας, πρότειναν να θεσπιστεί υποχρεωτικός θεσµός.
Αναµφίβολα όλα αυτά µπορούν να επιτευχθούν στο µέγιστο µε τη συµβολή όλων και να µην υπάρχει αποστασιοποίηση από τη διαδικασία του Εθελοντισµού.

ΑΑ 04.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΕΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ
Νίκζα Π.1, Σαµαρά ∆.1, Τορµπαντώνη Ε.1, Ζώιου Π.1, Χατζηστυλλή Ε.1, Παργιανά Χ.1, Βαρλάµης Σ.2 ,
Νικολαΐδου Α.2, Λέττας Α.2
1. Σταθµός Αιµοδοσίας Γ.Ν. Νάουσας
2. Βιοπαθολογικό τµήµα Γ.Ν. Νάουσας
ΣΚΟΠΟΣ: O προσδιορισµός των επιπέδων φερριτίνης, Fe ορού και γενικής αίµατος στους Εθελοντές, στην
διερεύνηση ύπαρξης σιδηροπενίας. Απώτερος σκοπός η θέσπιση πρωτοκόλλου συχνότητας ελέγχου για
την προφύλαξη του αιµοδότη και της ποιότητας του αίµατος.
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Ελέχθησαν 464 εθελοντές αιµοδότες πολλαστής φοράς από τον Μάιο του 2008 έως
σήµερα στα πλαίσια «εργαστηριακού ελέγχου» που ξεκίνησε στην Αιµοδοσία µας «βάσει εγκυκλίου» του
Υπουργείου.
Στον έλεγχο περιελήφθησαν οι εξετάσεις: Γενική αίµατος, Fe ορού µε «in vitro» µέθοδο και Φερριτίνη
ορού µε ηλεκτροχηµειοφωταύγεια «ECLIA».
Στο σύνολο ήτανε 267 άνδρες και 197 γυναίκες Μ.Ο. ηλικίας 25 – 60 έτη
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σιδηροπενία είχανε 93 αιµοδότες, 29 άνδρες (10,8%) και 64 γυναίκες (32,4%) στους
οποίους, από το ιστορικό δεν υπήρχαν αλλαγές στις διατροφικές τους συνήθειες ούτε απώλεια αίµατος.
Συνεστήθη αποχή από την αιµοδοσία, επανέλεγχος, και λήψη αναλόγων σκευασµάτων όπου κρίνονταν
αναγκαίο. Στους άνδρες η µέση τιµή φερριτίνης ήτανε 54,2 ng/ml και στις γυναίκες17,2 ng/ml. Από τους
29 άνδρες οι 13 (45%) είχαν φυσιολογικές τιµές Hb, Hct, ενώ από τις 64 γυναίκες οι 31 (48%)
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
1. ∆ιαπιστώθηκε µείωση των αποθηκών σιδήρου σε αρκετούς τακτικούς αιµοδότες 93/464=20,04%
2. Οι γυναίκες αιµοδότες έχουν µεγαλύτερη συχνότητα σιδηροπενίας απ’ ότι οι άνδρες. Το καλό ιστορικό
και ο έλεγχος προλαµβάνουν τη σιδηροπενία και σιδηροπενική αναιµία.
3. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα είναι απαραίτητο να ελέγχονται οι αποθήκες σιδήρου.
4. Κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της φερριτίνης, επιτρεπτά όρια αιµοσφαιρίνης και αιµατοκρίτη, δεν σηµαίνει και επάρκεια αποθηκών σιδήρου.
5. Στην Αιµοδοσία µας ο έλεγχος των τακτικών αιµοδοτών βοήθησε στην προσέλκυση νέων εθελοντών,
διότι δηµιουργείται αίσθηµα εµπιστοσύνης ως προς το θεσµό της εθελοντικής αιµοδοσίας.

ΑΑ 06.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Ζούνη Π.1, Μούσουρα Α.1, Κολοκοτσά Α.2, Τυρογαλά Α.1, Παπαχρήστου Θ.1, Τσώλας Ε.1, Κωστής ∆.1
1 . Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γ.Ν. Ζακύνθου
2. Αιµατολογικό τµήµα Γ.Ν. Ζακύνθου
ΣΚΟΠΟΣ: H καταγραφή των αιτιών αποκλεισµού αιµοδοτών που προσήλθαν στην Υπηρεσία Αιµοδοσίας
Ζακύνθου και η αξιολόγησή τους, µε σκοπό τη βελτιώση στην προσέλκυση και αξιολόγηση εθελοντών
αιµοδοτών.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Μελετήθηκαν οι κάρτες αποκλεισθέντων (προσωρινά και οριστικά) υποψηφίων αιµοδοτών από 01/01/2011 έως 31/12/2011.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προσήλθαν και εξετάσθηκαν 1407 υποψήφιοι αιµοδότες από τους οποίους προέκυψαν 1187 αιµοληψίες (84%), ενώ οι 220 αποκλείσθηκαν (16%) µε αναλογία εθελοντές 14% και αντικατάστασης 86%.
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Ο έλεγχος για τον ιό HTLV στην ελληνική αιµοδοσία ορίσθηκε υποχρεωτικός εδώ και χρόνια ,όχι όµως
δίχως αντίλογο.∆εδοµένου, αφενός του πολύ µικρού επιπολασµού του ιού στη χώρα µας ,αφετέρου αλλαγών στον τεχνολογικό εξοπλισµό αλλά και αδυναµίας διενέργειας επιβεβαιωτικών τεχνικών θελήσαµε
να καταγράψουµε την εµπειρία του κέντρου µας την τελευταία διετία και να αναδειξούµε τυχόν πρακτικά
ζητήµατα που σχετίζονται µε τον έλεγχο για τον συγκεκριµένο ιό.
Σε διάστηµα διετίας 1/3/2010 -1/3/2012 αναλύθηκαν ορολογικά 50.350 δείγµατα αιµοδοτών. Χρησιµοποιήθηκε ανοσοενζυµική µέθοδος χηµειοφωταύγειας σε αναλυτές Prism και Architect για το πρώτο και
δεύτερο έτος αντίστοιχα. Τα θετικά δείγµατα (≥1.00S/CO) επανελέγχονταν εις διπλούν τόσο στον ορό όσο
και στον ασκό και τα παράγωγα αχρηστεύονταν.Οι θετικοί αιµοδότες ενηµερόνονταν γραπτώς και καλούνταν για επανέλεγχο.
Θετικοί βρέθηκαν 57 αιµοδότες (0.11%), 41 άνδρες/16 γυνάικες διάµεσης ηλικίας 35(18-59) έτη. 29 ήταν
εθελοντές αιµοδότες, 27 έγγαµοι, 33 είχαν αιµοδοτήσει στο παρελθόν δίχως πρόβληµα σε διάµεσο διάστηµα 10 (3-33) µηνών από την προηγούµενη αιµοδοσία. Με τη χρήση του Prism βρέθηκαν
16/25035(0.06%) θετικά δείγµατα ενώ µε τον Architect 41/25315(0.16%). Ο µέσος τίτλος για τα 54 δείγµατα ήταν 1.8 (1.0-4.00)S/CO ενώ σε τρεις αιµοδότες διαπιστώθηκαν τιµές 140.00, 17.00 και 9.17S/CO. Για
επανέλεγχο προσήλθαν 40/57 αιµοδότες. 17 βρέθηκαν αρνητικοί ενώ 20 παραµένουν θετικοί σε διάµεσο
διαστηµα παρακολούθησης 3(1-19)µηνών µε τίτλους 1.9(1.2-3.2)S/CO δίχως όµως δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου. Στους 3 ασθενείς µε τους υψηλότερους τίτλους η Western Blot που πραγµατοποιήθηκε κατ’εξαίρεση επιβεβαίωσε την λοίµωξη στον ένα (56 ετών, Γεωργιανής καταγωγής και τη σύζυγό
του) ενώ για τους άλλους δύο δεν ήταν διαγνωστική.
Συµπερασµατικά αναδύονται αρκετά ζητήµατα. Πρώτον, η πιθανή συσχέτιση της παρατηρούµενης αύξησης θετικών δειγµάτων µε τεχνικές παραµέτρους και η σηµασία των ενδεχοµένως ψευδώς θετικών δειγµάτων. ∆εύτερον η αδυναµία διενέργειας επιβεβαιωτικών µεθόδων στα αρµόδια κέντρα ώστε να
αποτρέπεται αφενός ο αποκλεισµός αιµοδοτών αλλά και η δυσαρέσκεια τους όπως αυτή αποτυπώνεται
στην άρνηση τους τόσο για επανέλεγχο όσο και για επόµενη αιµοδοσία και τρίτον στο συνακόλουθο οικονοµικό κόστος που προκύπτει.
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ΕIΝΑΙ ΣHΜΕΡΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HTLV ∆ΙΧΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ?
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Αδαµίδου ∆.1, Λευκού Ε.,1 Βίτσιου Ν.1, Νικολαίδου Ζ.1, Θεοδωρίδου Σ.1, Αλεµαγιέχου Μ.1,
Γρόλλιου Φ.1, Καραφουλίδου Θ.1, Ζορµπάς Ι.2, Μπαρτζούδης ∆.2, Παπαδοπούλου Μ.2, Παπαιωάννου Γ.1
1. Κέντρο Αιµοδοσίας -Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
2. Τµήµα Αιµοδοσίας-Γενικό Νοσοκοµείο Κατερίνης
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Προσωρινός αποκλεισµός: 190 άτοµα

∆ιάφορα αίτια: οδοντιατρικές θεραπείες, φόβος, απώλεια βάρους, έµµηνος ρύση, παθήσεις στοµάχου
Οριστικός αποκλεισµός: 30 άτοµα

Σπάνια: Επεισόδια απώλειας συνείδησης σε προηγούµενες αιµοδοσίες, ιστορικό ΚΕΚ, ιστορικό αυτόµατου πνευµοθώρακα
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: α) Ο αποκλεισµός µεγάλης µερίδας αιµοδοτών υπό τον φόβο του ιού του ∆υτικού
Νείλου την καλοκαιρινή περίοδο δυσκόλεψε το έργο της Αιµοδοσίας µας, β) Η παρατήρηση ότι το 86%
του συνόλου των αποκλεισθέντων αιµοδοτών και δη το 93% των οριστικά αποκλεισθέντων είναι αιµοδότες αντικατάστασης (µε µεγάλο ποσοστό αλλοδαπών), µας καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς σε αυτή την
κατηγορία αιµοδοτών, γ) η καλύτερη ενηµέρωση του κοινού και η προσέλκυση εθελοντών αποτελεί
πλεόν κύριο µέληµα της υπηρεσίας µας.

ΑΑ 07.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Ζούνη Π.1, Κολοκοτσά Α.2, Μούσουρα Α.1, Τυρογαλά Α.1, Παπαχρήστου Θ.1, Τσώλας Ε.1, Κωστής ∆.1
1. Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γ.Ν. Ζακύνθου
2. Αιµατολογικό τµήµα Γ.Ν. Ζακύνθου
ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή των χαρακτηριστικών των αιµοδοτών που προσήλθαν στην Αιµοδοσία Ζακύνθου
κατά το έτος 2011.
ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Σε σύνολο 1040 αιµοδοτών κατεγράφησαν το φύλο, η ηλικία καθώς και το είδος
της αιµοδοσίας που περιλαµβάνει την εθελοντική, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς ασθενείς και εξωτερικούς φορείς (συλλόγους εθελοντών).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Στους 1040 αιµοδότες προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα:
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Στις 1187 αιµοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν συνολικά το έτος, προέκυψαν τα εξής:
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Υπερήλικες θεωρούνται άτοµα που έχουν ξεπεράσει το 65ο έτος ηλικίας τόσο στα κοινωνικά πλαίσια όσο
και στον τοµέα υγείας.
ΣΚΟΠΟΣ
Προβληµατισµοί στην:
- Επίδραση ηλικίας, επιπλοκές µεταγγισιοθεραπείας σε οργανισµούς µε επιβαρυµένες οργανικές λειτουργίες
- ∆ιερεύνηση αναιµιών
- Θεραπευτική αντιµετώπιση αιτιών
- Εναλλακτικές θεραπείες (φαρµακευτικές)
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
To 2011 :
34.5% νοσηλευθέντων ασθενών ήταν ηλικίας >65 ετών
40,4% υπεβλήθη σε µεταγγισιοθεραπεία
 30% αιµατολογικά νοσήµατα
 19% ογκολογικά
 22,3% ορθοπεδικές επεµβάσεις – 80% µεταγγίσθηκαν
 16% παθολογικά
 5 ασθενείς υπεβλήθησαν σε αυτόλογη προκατάθεση, µόνο 2 χρειάστηκαν αυτόλογη µετάγγιση.
 1 ασθενής 78 ετών λόγω µη συµβατότητας υπεβλήθη σε θεραπεία ( EPO & Fe) και αυτόλογη προκατάθεση, δεν χρειάστηκε µεταγγισιοθεραπεία
Επίδραση ηλικίας στις επιπλοκές:
• ∆ιπλάσιες σε ασθενείς >70 ετών.
• Παράταση νοσηλείας 1-2 ηµέρες.
Αίτια επιπλοκών: ανοσοκαταστολή λόγω µεταγγισιοθεραπείας, επιβαρυµένες οργανικές λειτουργίες (νεφρική λειτουργία), στις οξείες αιµολυτικές, στις µη αιµολυτικές, στις επιβραδυνόµενες, στις βακτηριακές επιπλοκές (αιµοπεταλίων ) © shock εξαιτίας βακτηριακών τοξινών.
Αντίθετα:
• Επιπλοκές σοβαρές σε νέους ασθενείς (λοίµωξη HCV), στον υπερήλικα µπορεί να µην επιφέρουν επιπλοκές κλινικά σηµαντικές για πολλά έτη µε βάση το προσδόκιµο ζωής.
Καλύτερη έκβαση νόσου-επίζηση © τιµές HCT >32%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
© Ελλιπής συνεργασία Αιµοδοσίας –Κλινικών
© Ελλιπής διερεύνηση – Αίτια αναιµίας (µεταγγισιοθεραπεία σε Fe/πενικές, µεγαλοβλαστικές αναιµίες)
© Θεραπευτική αντιµετώπιση των αιτιών
© Σύγκριση κόστους: µεταγγισιοθεραπείας-επιπλοκών µε παράταση νοσηλείας, αυξηµένη νοσηρότητα,
θνησιµότητα.
© Αυτόλογη προκατάθεση στον υπερήλικα καλώς ανεκτή-παράταση ηλικίας >65 έτος σε εθελοντές Αιµοδότες
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η µεταγγισιοθεραπεία- επιπλοκές παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στον υπερήλικα µε βάση τη διαφοροποί-
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ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ
Παπαδοπούλου Π., Χατζηκαµάρη Μ., Ντίνα Αικ.
Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας - Υπηρεσία Αιµοδοσίας Καβάλας
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Από τη στατιστική µελέτη των αιµοδοτών προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι άνδρες, ηλικίας 18 έως 40 ετών. Η ηλικιακή κατανοµή είναι παρόµοια στους άνδρες και τις γυναίκες. Οι αιµοδότες αντικατάστασης που προέρχονται από το φιλικό και το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών είναι κατά πολύ
περισσότεροι από τους εθελοντές. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ανάγκη για προσέλκυση νέων εθελοντών αιµοδοτών, ιδιαίτερα σε έναν νοµό όπως η Ζάκυνθος, όπου η κάλυψη των αναγκών σε αίµα γίνεται αποκλειστικά από τον γηγενή πληθυσµό.
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ηση των οργανικών λειτουργιών του, µε αποτέλεσµα αύξηση της νοσηρότητας, της θνησιµότητας και της
παράτασης νοσηλείας. Επιβάλλεται διερεύνηση, φαρµακευτική αντιµετώπιση των αιτιών, στενή συνεργασία Αιµοδοσίας-Κλινικών, άµεση αναγνώριση-αντιµετώπιση επιπλοκών, παράταση πέρα του 65ου έτους
ηλικίας των αιµοδοτών λαµβάνοντας υπόψη τη βιολογική ηλικία του αιµοδότη για παρουσία ή µη νοσηρότητας και όχι µόνο την αναγραφόµενη ηλικία.

ΑΑ 09.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Στεφάνου Κ., Κοντοστεργίου Ν., Κουντούρη Ι., Χριστοδούλου Μ., Μεταξά Σ., Περιστεράκη ∆., Βενέτη Χ.,
Βγόντζα Ν.
Ν.Υ. Αιµοδοσίας, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας, Ν. Ιωνία
ΣΚΟΠΟΣ: Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού σε θέµατα αιµοδοσίας - µετάγγισης, αναγνώριση θεµάτων ελλιπούς ή λανθασµένης γνώσης και λήψη κατάλληλων µέτρων για τη
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών αιµοθεραπείας.
ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟ∆ΟΙ: 1) Σύνταξη ερωτηµατολογίου µε βάση ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Το γενικό
µέρος του ερωτηµατολογίου, περιελάµβανε 6 ερωτήσεις που αφορούσαν τα γενικά χαρακτηριστικά του
δείγµατος. Το ειδικό µέρος περιελάµβανε 26 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την εκτίµηση των γνώσεων στα εξής θέµατα: επιλογή αιµοδότη - συλλογή αίµατος, αρχές παρασκευής παραγώγων αίµατος, κατευθυντήριες οδηγίες µετάγγισης, αιτήσεις - δείγµατα, επιλογή µονάδων αίµατος - διασταύρωση, πρακτική
µεταγγίσεων. 2) ∆ιανοµή, συµπλήρωση και συλλογή ερωτηµατολογίων (Μάιος - Ιούνιος 2011). 3) Καταγραφή απαντήσεων και στατιστική ανάλυση (SPSS).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά µοιράστηκαν 92 ερωτηµατολόγια και ανταποκρίθηκαν 61 νοσηλευτές (42
ΠΕ/ΤΕ, 19 ∆Ε). Το δείγµα σηµείωσε µέσο όρο βαθµολογίας 58,83%, µε διακύµανση από 88% έως 31%.
Το 80,3% πέτυχε ποσοστό πάνω από τη βάση. Μεγαλύτερος µέσος όρος βαθµολογίας (79,67%) παρατηρήθηκε στην κατηγορία «επιλογή αιµοδότη - συλλογή αίµατος» ενώ µικρότερος (22,95%) στην κατηγορία «επιλογή µονάδων αίµατος - διασταύρωση». Το 98,4% απάντησε σωστά το αν υπάρχει έλλειψη
αίµατος στην Ελλάδα, ενώ µόνο το 6,6% το τι πρέπει να περιλαµβάνει η αίτηση αίµατος. Καλύτερη γνώση
διαπιστώθηκε στους νοσηλευτές της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, σε εκείνους που είχαν πανεπιστηµιακή/τεχνολογική εκπαίδευση, και σε αυτούς που είχαν προϋπηρεσία πάνω από τρία έτη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι γνώσεις των νοσηλευτών του νοσοκοµείου µας στη µεταγγισιοθεραπεία κρίθηκαν
ικανοποιητικές. Λόγω όµως των σηµαντικών αποκλίσεων που διαπιστώθηκαν στα αποτελέσµατα διοργανώθηκε Εκπαιδευτική Ηµερίδα Αιµοθεραπείας. Επίσης, µε πρωτοβουλία της ∆ιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι σε εξέλιξη η συγγραφή πρωτόκολλου για τη µετάγγιση.

ΑΑ 10.
Η ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ.
ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ζαχαρόπουλος Α. 1, Μπουργανός ∆. 2, Τσιµπούρης Γ. 1, Πιππή Β. 1, Γεωργακόπουλος Π. 1
1. Ορθοπαιδικό Τµήµα
2. Τµήµα Αιµοδοσίας Γενικού Νοσοκοµείου Άµφισσας
Σκοπός: Να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα της περιεγχειρητικής χορήγησης ερυθροποιητίνης στη µείωση
των αναγκών για µετάγγιση οµολόγου αίµατος στην ολική αρθροπλαστική του ισχίου.
Υλικό και Μέθοδος: Σε µια προοπτική τυχαιοποιηµένη µελέτη µελετήθηκαν 101 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου κατά το χρονικό διάστηµα 2004-2009. Σε όλους τους ασθενείς η
ίδια χειρουργική οµάδα εφάρµοσε την ίδια χειρουργική τεχνική (υβριδιακή THA) και ακολούθησαν το
ίδιο µετεγχειρητικό πρόγραµµα αποκατάστασης. Σε 50 ασθενείς (οµάδα µελέτης ή οµάδα Α) χορηγηθήκαν υποδόρια 40000 µονάδες ερυθροποιητίνης τη παραµονή της χειρουργικής αποκατάστασης και ακολούθησε η χορήγηση 40000 µονάδων κάθε 3 ηµέρες σε ένα συνολικό σχήµα 4 δόσεων. Όλοι αυτοί οι
ασθενείς έλαβαν µια µονάδα οµολόγου αίµατος διεγχειρητικά ενώ συµπληρωµατική µετάγγιση οµολόγου αίµατος µετεγχειρητικά έγινε όταν απαιτείτο. Στους 51 ασθενείς της οµάδας ελέγχου (οµάδα Β) χορηγήθηκαν διεγχειρητικά µία ή δύο µονάδες οµολόγου αίµατος (1.35 µονάδες/ασθενή), ανάλογα µε τη
ποσότητα αίµατος που συλλέχτηκε στη συσκευή παροχέτευσης και την αναισθησιολογική εκτίµηση, ενώ
συµπληρωµατική µετάγγιση οµολόγου αίµατος µετεγχειρητικά έγινε όταν απαιτείτο. Τα κριτήρια για τη
µετεγχειρητική µετάγγιση οµολόγου αίµατος ήταν η τιµή της αιµοσφαιρίνης (<9mg/dl) σε συνδυασµό µε
τη κλινική εικόνα του ασθενούς. Οι τιµές της αιµοσφαιρίνης, του αιµατοκρίτη και των αιµοπεταλίων καταγράφηκαν προεγχειρητικά και την 1η, 5η και 15η ηµέρα µετεγχειρητικά.
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Αποτελέσµατα: Σε 15 ασθενείς της οµάδας Α απαιτήθηκαν µετεγχειρητικά 15 µονάδες οµολόγου αίµατος
(συνολικές απαιτήσεις οµάδας µελέτης 65 µονάδες αίµατος ή 1.3 µονάδες/ασθενή). Σε 20 ασθενείς της
οµάδας Β απαιτήθηκαν µετεγχειρητικά 26 µονάδες οµολόγου αίµατος (συνολικές απαιτήσεις οµάδας ελέγχου 95 µονάδες αίµατος ή 1.86 µονάδες/ασθενή). Στην οµάδα µελέτης οι συνολικές απαιτήσεις για µετάγγιση οµολόγου αίµατος µειώθηκαν κατά 30%, οι µετεγχειρητικές απαιτήσεις για µετάγγιση µειώθηκαν
κατά 42% ενώ ο αριθµός των ασθενών που χρειάστηκε συµπληρωµατική µετάγγιση αίµατος µειώθηκε
κατά 25%. ∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις µετεγχειρητικές τιµές της αιµοσφαιρίνης και του αιµατοκρίτη µεταξύ των δύο οµάδων.
Συµπεράσµατα: Η περιεγχειρητική χορήγηση ερυθροποιητίνης µειώνει σηµαντικά τις συνολικές ανάγκες
για µετάγγιση οµολόγου αίµατος στην ολική αρθροπλαστική του ισχίου.

ΑΑ 12.
ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΩΣ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΩΝ ΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ
Παργιανά Χ., Νίκζα Π., Τορµπαντώνη Ε., Σαµαρά ∆., Χατζηστυλλή Ε., Ζώιου Π., Ουστάς Σ., Χουντή Β.
Σταθµός Αιµοδοσίας Γ.Ν. Νάουσας
ΣΚΟΠΟΣ: Ο προσδιορισµός της συχνότητας των ιογενών ηπατιτίδων Β,C, των ερπητοϊών, HIV, HTLV και
Σύφιλης στον αιµοδοτικό πληθυσµό του Σταθµού µας κατά την τριετία 2009 – 2011.
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Καταγράφηκαν 6.121 αιµοδότες, 56% εθελοντές και 44% αιµοδότες Σ.Φ.Π. εκ των
οποίων αρκετοί αιµοδοτούν τακτικά.
Όλοι οι αιµοδότες ελέγχθηκαν για HBV, HCV, HIV1-2, µε ELISA 3ης γενεάς στον αναλυτή AXSYM και στη
συνέχεια µε ΝΑΤ – ΤΜΑ στο κέντρο Μοριακού ελέγχου όπου υπάγεται ο Σταθµός µας. Επίσης ελέγχθηκαν για HTLV µε ELISA και για Σύφιλη µε RPR. Στα θετικά για RPR δείγµατα έγιναν ορολογικές δοκιµασίες
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Σκοπός: Η ανάλυση των αποτελεσµάτων από την προοπτική παρακολούθηση 3 HCV-RNA(+) /anti-HCV(-) αιµοδοτών (HCV NAT yield).
Υλικό-Μέθοδοι: Ο πρωτογενής µοριακός έλεγχος του αίµατος (NAT-TMA) ενσωµατώθηκε στην καθηµερινή εργαστηριακή πρακτική του Κέντρου, από τον Απρίλη του 2007. Η τεχνική που εφαρµόζεται είναι η
αυτοµατοποιηµένη ∆οκιµασία ULTRIO multiplex για την ταυτόχρονη ανίχνευση των νουκλεϊκών οξέων των
ιών HIV-1/HCV/HBV σε ασκούς αίµατος σε διάταξη µοναδιαίου δότη.
Μελετήθηκαν 3 αρχικά δείγµατα που προέρχονταν από το αρχικό σωληνάριο του πρωτογενούς ελέγχου
(screening) , δείγµατα από τον ασκό πλάσµατος, καθώς και δείγµατα συλλογής µετά από επανάκληση των
αιµοδοτών, σε συνεργασία µε 3Υπηρεσίες Αιµοδοσίας. Εγινε συνέντευξη για λήψη ιστορικού, δηµογραφικών στοιχείων, εκτίµηση των παραγόντων κινδύνου και παραποµπή των αιµοδοτών σε παθολογικό ιατρείο.
Ο περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος περιελάµβανε µοριακό έλεγχο, διαφορική ταυτοποίηση του εµπλεκοµένου ιού, βιοχηµικό έλεγχο επιπέδων τρανσαµινασών(ALT), ορολογική ανίχνευση anti-HCV, επιβεβαιωτική δοκιµασία (RIBA).
Η ορολογική ανίχνευση έγινε µε ανοσοενζυµική τεχνική 3ης γενιάς (ORTHO), αλλά και µε χηµειοφωταύγεια(ABBOTT).
Αποτελέσµατα: Ανεδείχθησαν 3 περιπτώσεις HCV-RNA(+) αιµοδοτών µε αρνητικά αντισώµατα. 3/3 είχαν
πολύ αυξηµένα επίπεδα τρανσαµινασών. Κατά τους επαναληπτικούς έλεγχους, η οροµετατροπή ακολούθησε µετά από 30 ηµέρες. Σηµειώθηκε πτώση των τρανσαµινασών, ενώ ο ιός ήταν ανιχνεύσιµος.
Η επιβεβαιωτική µέθοδος ανοσοαποτύπωσης απέβη θετική.
Συµπεράσµατα: η µοριακή µέθοδος κατόρθωσε να ανιχνεύσει 3 περιστατικά οξείας ηπατίτιδας C, 30 ηµέρες πρίν την οροµετατροπή, επί συνόλου 231.687 µονάδων αίµατος (1:77.229).
Τα αποτελέσµατα αποδεικνύουν την τεράστια σηµασία της χρησιµότητας της µοριακής τεχνικής, για την διαχείριση των αιµοδοτών/µονάδων αίµατος.
Από τα ευρήµατα µας συµπεραίνεται πώς πρέπει να εστιάσουµε ακόµη περισσότερο στην προαγωγή του
εθελοντισµού, στην ενηµέρωση και στην προσεκτικότερη επιλογή των αιµοδοτών, η οποία δεν αποδίδει πάντα.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 3 ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ –ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Χατζητάκη Μ., ∆ιαµαντή Ε., Βασιλούδη Μ., Μόκα Ε., Οικονόµου Γ., Αγορίτσα ∆., Φραγκιαδάκης Θ.,
Μερίδου Ι., Ν. Σταµπουλτζής
Κ.Μ.Ε. Θεσσαλίας
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FTA – ABS, TPHA και VDRL για επιβεβαίωση της λοίµωξης στο νοσοκοµείο Αφροδισίων – ∆ερµατικών
Παθήσεων Θεσσαλονίκης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

• Κατά το 2009 δύο (2) άτοµα ήταν φορείς Αυστραλιανού Αντιγόνου (HBsAg) και 2 άτοµα θετικά στην
HCV.
• Κατά το 2010 ένα (1) άτοµο φορέας Αυστραλιανού Αντιγόνου (HBsAg)
• Κατά το 2011 τρία (3) άτοµα ήταν φορείς Αυστραλιανού Αντιγόνου (HBsAg)
• Από τους 8 θετικούς αιµοδοτήσαντες οι 6 ήταν αλλοδαποί.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο επιπολασµός των αιµατογενώς µεταδιδόµενων λοιµώξεων από τους ιούς HIV, HTLV
και τρεπόνηµα είναι µηδαµινός.
Οι ιοί ηπατίτιδας Β και C ανιχνεύονται σε χαµηλά επίπεδα στον Ελληνικό Αιµοδοτικό Πληθυσµό της Νάουσας.
Οι αιµοδότες µε οριακά θετικά αποτελέσµατα ενηµερώνονται για επανέλεγχο µετά τριµήνου.
Ο λεπτοµερής περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο µετάδοσης των ιών.

ΑΑ 13.
ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Αργυρού Α.1, Γιαννακούλη Α.1, Καµιτάκη Κ.1, Μουρατίδου Μ.2, Γάφου Α.1, Καβαλλιέρου Λ.2
1. N.Υ. Αιµοδοσίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
2. N.Υ. Αιµοδοσίας Γ.Ν.Μ. «Αµαλία Φλέµιγκ»
Τα συµπυκνωµένα ερυθροκύτταρα (ΣΕ) κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας/αποθήκευσης τους, υφίστανται φυσικοχηµικές µεταβολές (απώλεια 2,3DPG, απώλεια τµηµάτων µεµβράνης, διαρροή ασβεστίου,
έκλυση τοξικών λιπιδίων) που αποκαλούνται «βλάβες επεξεργασίας/αποθήκευσης».
∆ιεθνώς υπάρχουν αντικρουόµενα στοιχεία για το αν η µετάγγιση “γηρασµένων” ερυθρών ενέχει µεγαλύτερο κίνδυνο παρενεργειών στους ασθενείς, καθώς δεν έχουν αποσαφηνισθεί οι µηχανισµοί πρόκλησης αυτών των παρενεργειών. Τα αποτελέσµατα καλά σχεδιασµένων προοπτικών µελετών που
οργανώνονται προς αυτή την κατεύθυνση, αναµένονται µε ενδιαφέρον.
ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή της εµπειρίας ΝΥ Αιµοδοσίας ογκολογικού νοσοκοµείου, όσον αφορά στην ηλικία των διακινούµενων από το τµήµα ΣΕ.
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Επεξεργάσθηκαν τα στοιχεία ενός έτους (11ος/2010-11ος/2011).Όλα τα ΣΕ που διακινήθηκαν είχαν διάρκεια ζωής 42 ηµερών.
Υπολογίσθηκε ο αριθµός ανά οµάδα αίµατος των ΣΕ που εισήχθησαν στη ΝΥ Αιµοδοσίας, η ηλικία εισαγωγής και χορήγησης και η ηλικία των µονάδων που επεστράφησαν (µέση τιµή ±διακύµανση). Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη µέθοδο Spss.15.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο τµήµα εισήχθησαν 1699 µονάδες ΣΕ (µεταγγίσθηκαν 1629 και επεστράφησαν 70
µονάδες, ποσοστό 4,1%). Η µέση ηλικία των εισαχθέντων ερυθρών ήταν 21,69 (±7,7) ηµέρες, των χορηγηθέντων 24,98 (±7,73), ενώ των επιστραφέντων 35,04 (±6,4) ηµέρες. H κατανοµή των µέσων ηλικιών εισαγωγής, χορήγησης και επιστροφής ανά οµάδα αίµατος, φαίνεται στο σχήµα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 1) Παρουσιάζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανά οµάδα αίµατος στην ηλικία εισαγωγής/χορήγησης/επιστροφής των ΣΕ.
2) Η καθυστέρηση στην επιστροφή των εισαχθέντων µονάδων ήταν σηµαντική σε σχέση µε την καθυστέρηση στην µετάγγιση. Πιθανές αιτίες είναι η κατηγορία οµάδας αίµατος, η προσπάθεια διατήρησης επαρκούς αποθέµατος αίµατος και το αυξηµένο κόστος µεταφοράς.
Η ισορροπία ανάµεσα στη διατήρηση επαρκούς αποθέµατος ΣΕ και την έγκαιρη επιστροφή των µονάδων,είναι εγχείρηµα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη
δυνατή ποιότητα µετάγγισης.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ RHESUS ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ,
ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ANTI-D ΚΑΙ ΑΝΤΙ-Κ ΑΝΤΙΣΩΜΑ.
Μητρουσούδης Κ., Καυκούλα Ε., Πανταζή Π., Μπάκα Μ., Παντιώρα Β., Λέφα Π., Κιτσάκης Β.,
Κλαπάκης Ε., Γκιορτζή Σ., Παπαδέα Η., Ξανθάκη Α.
Εργαστήριο Αιµοδοσίας, Παιδιατρική Κλινική Θριασίου Νοσοκοµείου
ΣΚΟΠΟΣ: ∆ιερεύνηση της πορείας της ευαισθητοποίησης της εγκύου και εκτίµηση κινδύνου αιµολυτικού
συνδρόµου στο φερόµενο νεογνό.
ΜΕΘΟ∆ΟΣ- ΥΛΙΚΑ: Ταυτοποίηση και τυποποίηση των αντισωµάτων µε την µέθοδο της έµµεσης Coombs
µε κάρτες γέλης και πρότυπα κύτταρα Diamed και αντιοροί της Ortho.
Γυναίκα 37 ετών έγκυος στο δεύτερο µήνα κυήσεως, µε ιστορικό αποβολής προ 8 ετών και τοκετού προ
διετίας µε νεογνό που υποβλήθηκε σε ΑΦΜ, προσήλθε για έλεγχο στο Τµήµα µας και διαπιστώθηκε
οµάδα αίµατος Α2 αρνητικό,cc,dee K αρνητικό και θετική έµµεση Coombs.
Το panel των 11 κυττάρων της περαιτέρω διερεύνησης της έµµεσης Coombs έδειξε διπλή ευαισθητοποίηση µε anti-D και anti-K αντίσωµα . Έγινε άµεσα τιτλοποίηση, καθορίσθηκε ο τύπος των αντισωµάτων και
ετέθηκε σε παρακολούθηση τόσο η µεταβολή των τίτλων κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης, όσο και από
πλευράς κλινικού και παρακλινικού ελέγχου της ίδιας και του εµβρύου.
Τα ευρήµατά µας συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Στο φερόµενο νεογνό διαπιστώθηκε : Οµάδα αίµατος Ο+, CcDee, K(-),
άµεση Coombs θετική (IgG 4+) και Γενκή αίµατος: Hct. 55,4 %, Hb. 17,6 gr/dl,
Wbc 22.000/µl και ∆ΕΚ 8,27%.
Τιµές έµµεσης χολερυθρίνης: 1η ώρα 6,6 mg/dl
3η ώρα 9,0 mg/dl
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ΑΑ 14.
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Σχήµα:Μέση ηλικία εισαγωγής, χορήγησης, επιστροφής ΣΕ ανά κατηγορία οµάδος αίµατος
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Το έκλουσµα των ερυθρών έδειξε anti-D αντίσωµα. και στον οµφάλιο διαπιστώθηκε τίτλος anti-D 1/32 και
τίτλος anti-K 1/8.
Το νεογνό τέθηκε αρχικά σε Φ.Θ και ακολούθως εκρίθηκε αναγκαία η ΑΦΜ.
Συµπέρασµα: Είναι αναγκαία η στενή παρακολούθηση µε έµµεση Coombs εγκύων Rhesus αρνητικού και
στενή ενηµέρωση του Μαιευτικού προσωπικού για τυχόν διαπίστωση anti-D ευαισθητοποίησης και άµεσης αντιµετώπισης αιµολυτικού συνδρόµου του νεογνού.
Στο περιγραφέν περιστατικό θα επισηµαίναµε την ευχερή διαπερατότητα των συµβατών Anti-K αντισωµάτων (Τίτλος µητέρας 1/16- Τίτλος οµφαλίου 1/8) έναντι των ασυµβάτων anti-D αντισωµάτων (Τίτλος
µητέρας 1/2048- Τίτλος οµφαλίου 1/32).

ΑΑ 15.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΛΛΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
Αδαµίδου ∆., Λευκού Ε., Βίτσιου Ν., Νικολαίδου Ζ., Θεοδωρίδου Σ., Αλεµαγιέχου Μ.,
Καραφουλίδου Θ., Παπαιωάννου Γ..
Κέντρο Αιµοδοσίας-Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
Η παραγωγή αντισωµάτων εναντίον ερυθροκυτταρικών αντιγόνων σε βρέφη κάτω από την ηλικία του 1
έτους είναι εξαιρετικά σπάνια, ενώ η ταυτόχρονη εµφάνιση πολλαπλών αλλοαντισωµάτων αναφέρεται
µόνον σε δύο περιστατικά διεθνώς.
Περιγράφουµε την περίπτωση βρέφους 28 εβδοµάδων οµάδας Α +CceeK-, το οποίο νοσηλευόταν σε περιφεριακό νοσοκοµείο στα πλάισια διερεύνησης παρατεινόµενου εµπυρέτου µε εστία το κατώτερο αναπνευστικό. Επιδεινoύµενη αναιµία υποχρέωσε τους θεράποντες στην 1η µετάγγιση µε φιάλη Α+ CCee.
Τόσο πριν όσο και µετά την µετάγγιση η άµεση και έµµεση Coombs του παιδιού ήταν αρνητικές. Λόγω επιδείνωσης της κλινικής εικόνας ο ασθενής διεκοµίσθηκε στο Γ.Ν.Ιπποκράτειο Θεσ/νίκης µε αναπνευστική
δυσχέρεια και εικόνα ∆ΕΠ για την οποία χρειάσθηκε µηχανική υποστήριξη και µετάγγιση παραγώγων . Συνολικά µεταγγίσθηκε µε 4 µονάδες ΣΕ(15 ml/kg),22 µονά PLT, 6 FFP(15 ml/kg) και 2 κρυοιζήµατα εντός των
εποµένων 10 ηµερών.Σε κάθε µετάγγιση παραγώγου το παιδί εµφάνιζε αναφυλακτοειδούς τύπου θορυβώδη κλινικά συµπτώµατα .Τα παράγωγα χορηγούνταν λευκαφαιρεµένα και ακτινοβοληµένα.
Στον ορό του µικρού ασθενούς ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά anti-E σε 7 ηµέρες έχοντας εκτεθεί σε 1 µόνο
φιάλη που έφερε το αντιγόνο Ε και anti-Jka εντός 12-15 ηµερών µετά έκθεση στη 1 τουλάχιστον από τις
4 φιάλες που ελέγθηκε θετική για Jka. Η άµεση coombs βρέθηκε θετική (+++ IgG/C3d) για πρώτη φορά
15 ηµέρες µετά την 1η µετάγγιση και αρνητικοποιήθηκε προοδευτικά εντός 10 ηµερών,δίνοντας την εργαστηριακή εικόνα επιβραδυνόµενης αιµολυτικής αντίδρασης. Ανοσοανεπάρκεια IgA και παθητική µεταφορά των αλλοαντισωµάτων από την µητέρα(αρνητική έµµεση Coombs µητέρας)αποκλείσθηκαν.Το παιδί
βελτιώθηκε κλινικά και εξήλθε µετά νοσηλεία 30 ηµερών µε την έµµεση Coombs να παραµένει σταθερά
θετική στον τελευταίο επανέλεγχο.
Η ισχυρή πρωτογενής ανοσολογική απάντηση στο 28 εβδοµάδων βρέφος, όπως αυτή εκφράζεται µε την
εµφάνιση διπλού αλλοαντισώµατος εντός 7-15 ηµερών µετά την έκθεση σε ελάχιστη ποσότητα ερυθρών,
είναι µη αναµενόµενη.∆ηλώνει έντονη διέγερση του ανοσολογικού συστήµατος και εγείρει προβληµατισµούς για την ύπαρξη παθολογικόυ υπόστρωµατος το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση.

ΑΑ 16.
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΤΟΚΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΥ ΚΥΗΣΕΩΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Anti- E ΚΑΙ Anti- c
ΑΝΤΙΣΩΜΑ
Μητρουσούδης Κ., Καυκούλα Ε., Πανταζή Π., Κιτσάκης Β., Παντιώρα Β., Μπάκα Μ., Λέφα Π.,
Γκιόρτζη Σ., Κλαπάκης Ε., Παπαδέα Η., Ξανθάκη Α.
Εργαστήριο Αιµοδοσίας, Παιδιατρική Κλινική Θριασίου Νοσοκοµείου
ΣΚΟΠΟΣ: ∆ιερεύνηση και εκτίµηση κινδύνου αιµολυτικού συνδρόµου στα φερόµενα νεογνά.
ΜΕΘΟ∆ΟΣ- ΥΛΙΚΑ: Ταυτοποίηση και τυποποίηση των αντισωµάτων µε την µέθοδο της έµµεσης Coombs
µε κάρτες γέλης και πρότυπα κύτταρα Diamed και αντιοροί της Ortho.
Γυναίκα 35 ετών επίτοκος διδύµου κυήσεως µε ιστορικό αποβολής προ διετίας προσήλθε στο Νοσοκοµείο για περαίωση τοκετού µε Κ.Τ.
Στον έλεγχο που έγινε στο Εργαστήριο της Αιµοδοσίας µε σκοπό την κάλυψη της επιτόκου µε Μ.Σ.Ε και
πιθανή αιµολυτική νόσο των νεογνών, διαπιστώθηκε οµάδα αίµατος Ο+ και φαινότυποs CCDee K- καθώς
και θετική έµµεση Coombs .
Η περαιτέρω µελέτη της έµµεσης Coombs µε panel 11 κυττάρων έδειξε διπλή ευαισθητοποίηση της επιτόκου µε αντι-Ε και αντι-c.
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Παραθέτουµε την συνολική µελέτη του περιστατικού της µητέρας και των νεογνών προ και µετά την Κ.Τ.

ΑΑ 18.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Κάλφα Η., Αδρακτάς Θ., Παπαχρόνης Α., Πυρπυρή Θ., Κρινή Α., Μανδράκη Μ., Γαβαλάκη Μ.
1ο Κέντρο Αίµατος και Κέντρο Αιµορροφιλικών, ΛΑΪΚΟ ΓΝΑ, ΑΘΗΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο έλεγχος της αιµοσφαιρίνης πριν την αιµοδοσία απαιτεί µια ακριβή, γρήγορη και
εύχρηστη µέθοδο, καλά ανεκτή από τους δότες. Συνήθως εφαρµόζεται η µέτρηση της Hb σε τριχοειδικό
αίµα, υπάρχει δε αµφισβήτηση για την ακρίβεια και επαναληψιµότητα των µεθόδων, που επιπλέον είναι
µη αποδεκτές από µερίδα υποψήφιων αιµοδοτών
Ο στόχος της µελέτης ήταν η αξιολόγηση µιας µη επεµβατικής µεθόδου µέτρησης της Hb, µε φορητή συσκευή που λειτουργεί µέσω ενός κυκλικού αισθητήρα οπτικής απορρόφησης, που τοποθετείται στον αντίχειρα, βασισµένη στη µεθοδολογία της Φασµατοσκοπίας Απόφραξης (Occlusion Spectroscopy).
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Η διαδικασία αξιολόγησης περιελάµβανε την µη επεµβατική µέτρηση στο δάκτυλο
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Όσον αφορά την ηπατίτιδα Β, ο επιπολασµός της στον αιµοδοτικό πληθυσµό είναι χαµηλός (0,3%). Το γεγονός όµως ότι οι θετικοί ήταν όλοι αλλοδαποί, εθελοντές αντικατάστασης δηλώνει τον µεγάλο κίνδυνο
που ελλοχεύει η επικρατούσα τακτική των εθελοντών αντικατάστασης στην Ελλάδα.
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ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή των αποτελεσµάτων του ιολογικού ελέγχου στην Αιµοδοσία του Γ.Ν. Ζακύνθου
και των αντιστοίχων αποτελέσµατων κατά τον µοριακό έλεγχο των ίδιων δειγµάτων στο Π.Π.Γ.Ν. Ρίου την
περίοδο 2004 έως 2009.
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ: 1040 αιµοδότες εξετάστηκαν για την παρουσία επιφανειακού αντιγόνου HΒsAg,
anti-ΗCV, anti-HIV-I–ΙΙ, HTLVI και HTLVII και σύφιλη µε τον αναλυτή Αrchitect (ABBOTT). Τα δείγµατα επανελέγχθηκαν για HΒV, ΗCV, HIV µε τη µέθοδο ΝΑΤ στο Π.Γ.Ν. Ρίου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Στους 1040 αιµοδότες προέκυψαν τα εξής:

7 ο

ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΝΑΤ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Ζούνη Π.1, Μούσουρα Α.1, Κολοκοτσά Α.2, Τυρογαλά Α.1, Παπαχρήστου Θ.1, Τσώλας Ε.1, Κωστής ∆.1
1. Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γ.Ν. Ζακύνθου
2. Αιµατολογικό τµήµα Γ.Ν. Ζακύνθου
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ΑΑ 17.
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µε την συσκευή OrSense NBM200 και δυο επεµβατικά δείγµατα: µέτρηση φλεβικού αίµατος στον αναλυτή
Cell-Dyn 1800, ως δείγµα αναφοράς, και τη µέτρηση τριχοειδικού αίµατος στη συσκευή HemoCue Hb201+.
Συνολικά αξιολογήθηκαν 157 αιµοδότες (138 άνδρες, 19 γυναίκες). Ένας άνδρας αρνήθηκε την επεµβατική τεχνική µε το HemoCue Hb201+.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το εύρος των τιµών αναφοράς της αιµοσφαιρίνης ήταν µεταξύ 11,7-17,5g/dL.
Το εύρος των τιµών που ελήφθησαν από τη συσκευή ΝΒΜ200 ήταν µεταξύ 12,5-16,4g/dL, ενώ από το HemoCue
12,5-18,4g/dL. Η µέση απόκλιση από την τιµή του δείγµατος αναφοράς ήταν 0,3g/dL και 0,65g/dL αντίστοιχα.
Το µέσο απόλυτο σφάλµα της συσκευής ΝΒΜ200 ήταν 0,62g/dL κ η ακρίβεια, εκφρασµένη από την τυπική απόκλιση του σφάλµατος, ήταν 0,76 g/dL, ενώ οι αντίστοιχες τιµές για τον HemoCue ήταν 0,78g/dL
και 0,73g/dL. Το διάγραµµα διασποράς της αιµοσφαιρίνης για το ΝΒΜ200 και το HemoCue σε σχέση µε
τις τιµές αναφοράς απεικονίζονται στα σχήµατα 1 και 2.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήµατα υποδεικνύουν ότι οι µετρήσεις αιµοσφαιρίνης µε τη χρήση του OrSense
ΝΒΜ200 είναι εξίσου ακριβείς µε τις διαθέσιµες επεµβατικές µεθόδους.
Επιπροσθέτως, οι µη επεµβατικές τεχνικές είναι ασφαλείς για τους χρήστες, ανώδυνες, καλά ανεκτές από
τους αιµοδότες µε αποτέλεσµα την αύξηση της προσέλκυσης των αιµοδοτών.

ΑΑ 19.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Λευκού Ε., Αδαµίδου ∆., Γεωργιάδου Σ., Κακάνης Σ., Αβραµίδου Ε., Βαρθαλίτη Μ., Νικολαΐδου Ζ.,
Βίτσιου Ν., Θεοδωρίδου Σ., Καραφουλίδου Θ., Αλεµαγιέχου Μ., Παπαϊωάννου Γ.
Αιµοδοσία Ιπποκράτειου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής καταγραφής στην Αιµοδοσία χρησιµοποιείται από δεκαετίες σε
χώρες του εξωτερικού και έχει προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Στην Αιµοδοσία του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης προ 3ετίας εγκαταστάθηκε σύστηµα µηχανοργάνωσης. Πρόσφατα υιοθετήσαµε σύστηµα ηλεκτρονικής καταγραφής των αιµοδοτών που φαινοτυπήθηκαν για συγκεκριµένα ερυθροκυτταρικά
αντιγόνα, στο πλαίσιο ανεύρεσης µονάδων αίµατος για ασθενείς µε παρουσία αλλοαντισωµάτων (π.χ. ασθενείς µε αιµοσφαιρινοπάθειες).
Σκοπός: Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ηλεκτρονικής καταγραφής των Αιµοδοτών, η στατιστική
ανάλυση αυτών και η διερεύνηση της πιθανής ωφέλειας σε ότι αφορά στην εξοικονόµηση εργασιακού
χρόνου αλλά και κόστους.
Υλικό – µέθοδοι: Καταγράψαµε ηλεκτρονικά αναδροµικά όλες τις µονάδες ερυθρών που ελέγχθηκαν το
έτος 2011 για παρουσία συγκεκριµένων ερυθροκυτταρικών αντιγόνων στα πλαίσια της ανεύρεσης συµβατών µονάδων για ασθενείς µε ερυθροκυτταρικά αντισώµατα. Ελέγχθηκαν συνολικά 1965 µονάδες ερυθρών για παρουσία διαφόρων ερυθροκυτταρικών αντιγόνων ( Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M, P, N, Kpa, Kpb,
k, κ.α.). Από αυτές τις µονάδες οι 962 (48,9%) προερχόταν από εθελοντές Αιµοδότες. 55 συνολικά άτοµα
ελέγχθηκαν την ίδια χρονιά δύο φορές για ίδια (18 άτοµα) ή για άλλο αντιγόνο, ενώ 5 άτοµα ελέγχθηκαν
3 φορές (την µία τουλάχιστον φορά για το ίδιο αντιγόνο). Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψε
ικανοποιητικός αριθµός αιµοδοτών ικανός να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών µε ερυθροκυτταρικά αντισώµατα. Οι αιµοδότες αυτοί θα καλούνται πλέον να αιµοδοτήσουν για τους συγκεκριµένους ασθενείς
σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µέσω του υπάρχοντος συντονιστικού κέντρου Αιµοδοσίας.
Συµπεράσµατα: Η χρησιµοποίηση της ηλεκτρονικής καταγραφής των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων των αιµοδοτών αναµένεται να αποφέρει οφέλη οικονοµικά από την αποτροπή επανέλεγχου των ίδιων ερυθροκυτταρικών αντιγόνων στο ίδιο άτοµο, αλλά και µέσω της θετικής επιλογής αιµοδοτών. Επιπλέον θα επιφέρει εξοικονόµηση
εργασιακού χρόνου και κόστους και κυρίως θα προσφέρει βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς.
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ΑΑ 20.

Το αίµα αποτελεί «ακριβό προϊόν», λαµβανοµένων υπόψιν της αυξανόµενης ζήτησης (αύξηση προσδόκιµου επιβίωσης υγιούς/ασθενούς πληθυσµού), της µειούµενης προσφοράς (αυστηρότερη επιλογή αιµοδοτών), και της -παρά τις βελτιούµενες µεθόδους επεξεργασίας/συντήρησης- µικρής διάρκειας ζωής
του.Σήµερα, η µετάγγιση είναι ασφαλέστερη αλλά ακριβότερη, καθώς κάθε στάδιο, από την προσέλκυση
αιµοδότη ως την αιµοεπαγρύπνηση στον ασθενή, επιπροσθέτει άµεσα κόστη (προσέλκυση/διατήρηση αιµοδότη, αντιδραστήρια/αναλώσιµα, αποθήκευση/συντήρηση/διάθεση/µετάγγιση αίµατος, εξοπλισµός,
µηχανοργάνωση, µισθοδοσία) και έµµεσα κόστη (κόστος ευκαιρίας αιµοδότη, εθελοντές εργαζόµενοι)
στους προϋπολογισµούς των Αιµοδοσιών.Στην Ελλάδα πολλές ΝΥ Αιµοδοσίας δεν πραγµατοποιούν όλα
τα στάδια από τη συλλογή ως τη διάθεση αίµατος, γιαυτό τα κόστη παρουσιάζουν ευρεία διακύµανση.
ΣΚΟΠΟΣ:Υπολογισµός κόστους προµεταγγισιακού ελέγχου(ΠΕ) µιας µονάδας συµπυκνωµένων ερυθρών(ΜΣΕ) στη ΝΥ Αιµοδοσίας Ογκολογικού Νοσοκοµείου.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ:Καταγράφηκαν οι διασταυρωθείσες ΜΣΕ σε ένα έτος.Υπολογίσθηκε το κόστοςΠΕ/ΜΣΕ, ως
άθροισµα κόστους αντιδραστηρίων-αναλωσίµων-µισθοδοσίας.Οι διαδικασίες ΠΕ αναγράφονται στο Σχήµα1.Επιπλέον υπολογίσθηκε το κόστος µεταφοράς /ΜΣΕ, από την επιβλέπουσα Αιµοδοσία.Το αναλογούν ποσό µισθοδοσίας, υπολογίσθηκε εκτιµώντας το κατά προσέγγιση ποσοστό ηµερήσιου χρόνου εργασίας, κατά το οποίο το
προσωπικό διενεργεί ΠΕ.∆εν συµπεριελήφθησαν κόστη αγοράς/λειτουργίας/συντήρησης µηχανηµάτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:Σε ένα έτος, διασταυρώθηκαν 2222 ΜΣΕ.Το κόστος ΠΕ/ΜΣΕ υπολογίζεται 31,615€.Συµπεριλαµβανοµένων µεταφορικών, υπολογίζεται 48,125€.Τα συνολικά και µοναδιαία κόστη, φαίνονται στον πίνακα1.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:1.Το αίµα είναι «ακριβό προϊόν», γιαυτό επιβάλλεται λελογισµένη χρήση.
2.Ενδονοσοκοµειακά, η ενηµέρωση των κλινικών περί ενδείξεων µετάγγισης, η χρήση συγκεκριµένων εναλλακτικών µορφών µετάγγισης (π.χ.διεγχειρητική διάσωση), ο προγραµµατισµός χειρουργείων, η ζήτηση προκαθορισµένης ποσότητας αίµατος(Maximum Surgical Blood Order Schedule) βάσει αναµενόµενων απωλειών ανά
επέµβαση, βοηθούν στη µείωση του κόστους λειτουργίας των Αιµοδοσιών, χωρίς ποιοτική υποβάθµιση αίµατος.
3.Ο ΠΕ, είναι λιγότερο δαπανηρό συγκριτικά µε άλλα, ακριβότερα αλλά σηµαντικότατα στάδια επεξεργασίας/ελέγχου.
4.Η παραγωγή-µετάγγιση ποιοτικού αίµατος έχει ενδιάµεσα κόστη, ο υπολογισµός των οποίων απαιτεί
κατάρτιση ειδικών µελετών.Ωστόσο, η αξία του αίµατος ως αγαθού, εθελοντικά προσφερόµενου από άνθρωπο σε άνθρωπο, παραµένει –ακόµη τουλάχιστον- ανυπολόγιστη!
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αργυρού Α.1, Χαραλάµπους Α.1, Καµιτάκη Κ.1, Μαντά Α.1, Ποδάρας Α.1, Γεωργοπούλου Μ.1,
Γιαννακούλη Α.1, Γάφου Α.1, Καβαλλιέρου Λ.2
1. Ν.Υ. Αιµοδοσίας, Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
2. Γ.Ν.Μ. «Α.ΦΛΕΜΙΓΚ»
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Σχήµα 1: Αλγόριθµος Προµεταγγισιακού Ελέγχου
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:The economics of Blood:gift of life or a commodity Int.J.Technology Assessment in Health
Care,22:3(2006),338–343.

ΑΑ 21.
ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
Τζόκα Θ., Οικονόµου Β., Μπάτση Χ., Μπαδήµα Β., Ζησιάδης Κ., Ζερβού Ε.
Κέντρο Αίµατος Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΣΚΟΠΟΣ: Να καταγραφούν και να αναλυθούν τα αίτια καταστροφής αίµατος και προϊόντων του
προκειµένου να γίνουν διορθωτικές ενέργειες εφόσον κριθεί αναγκαίο.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Καταµετρήθηκαν ανά έτος και ανά αίτιο οι µονάδες αίµατος και προϊόντων του που
αχρηστεύθηκαν κατά τα έτη 2009 ως και 2011 που προέρχονται από αιµοληψίες του Κέντρου µας καθώς
και από άλλες Υπηρεσίες Αιµοδοσίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πίνακας 1: ποσοστό καταστροφών ανά έτος και ανά προϊόν αίµατος

Στα συµπυκνωµένα ερυθρά(ΣΕ) και το ολικό αίµα και τα τρία έτη κύρια αίτια καταστροφής ήταν υπέρβαση
του ορίου χρήσης, ατελής λήψη ,τεχνικοί λόγοι και προληπτική καταστροφή. Η υπέρβαση του ορίου
χρήσης ήταν πολύ µεγαλύτερη στις µονάδες που προέρχονταν από άλλα νοσοκοµεία και οι οµάδες των
µονάδων που έληξαν ήταν κυρίως ΑΒ + (35,8-58,8%) και Β+ (19,1-35,2%). Στα FFP κατά το έτος 2009 τα
κύρια αίτια ήταν τεχνικοί λόγοι, λήψη φαρµάκων και αλλεργίες, λιπαιµικό πλάσµα και ύπαρξη ερυθρών.
Τα δυο επόµενα έτη εξακολουθούν να παραµένουν τα παραπάνω αίτια αλλά κύριο αίτιο καθίσταται η
καταστροφή του γυναικείου πλάσµατος έπειτα από εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για πρόληψη του
TRALI. Στα Αιµοπετάλια από αιµοδότες κύρια αίτια ήταν υπέρβαση ορίου χρήσης, τεχνικοί λόγοι, λήψη
φαρµάκων και αλλεργίες καθώς και ύπαρξη ερυθρών. ∆εν υπήρξε καταστροφή αιµοπεταλίων αφαίρεσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η καταστροφή του ολικού αίµατος και των ΣΕ είναι σε χαµηλό επίπεδο όµως καλύτερη
διακίνηση του αίµατος µεταξύ των Αιµοδοσιών θα οδηγούσε σε ακόµη χαµηλότερο ποσοστό
καταστροφών. Στο FFP η απόφαση για µη χρησιµοποίηση του πλάσµατος των γυναικών οδηγεί σε µεγάλη
αύξηση της καταστροφής του ενώ θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για κλασµατοποίηση. Στα Αιµοπετάλια
επειδή το νοσοκοµείο µας είναι το µοναδικό στην Β∆ Ελλάδα που καλύπτει αιµατολογικά και
καρδιοχειρουργικά περιστατικά αναγκαζόµαστε να παρασκευάζοµε µεγάλο αριθµό για να έχοµε
αποθέµατα µε αποτέλεσµα να µη µπορούµε να αποφύγουµε τη λήξη σηµαντικού αριθµού µονάδων.

ΑΑ 22.
ΣΠΑΝΙΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS. ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Κοντοστεργίου Ν.1, Ζούλας ∆.2, Αθανασιάδου Β.1, Σαλαγιάννη ∆.1 , Τριανταφυλλοπούλου ∆.1,
Γεωργίου Π1, Τσαγκάρη Β1, Παραρά Μ.2, Βγόντζα Ν.1
1. Ν.Υ. Αιµοδοσίας «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν.Ν. Ιωνίας
2. Ν.Υ. Αιµοδοσίας «Ευαγγελισµός» Αθήνα
Εισαγωγή: Η ανάπτυξη τεχνικών µοριακής βιολογίας, παρά το ότι µέθοδος επιλογής τυποποίησης των αντιγόνων οµάδων αίµατος παραµένει η αιµοσυγκόλληση ,έχει εµπλουτίσει τις γνώσεις µας σχετικά µε τα αντιγόνα που εκφράζουν τις οµάδες αίµατος ,βοήθα όµως και σε επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν
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Συµπέρασµα: Η εφαρµογή µοριακών τεχνικών
στον καθορισµό ασθενών εκφρασµένων αντιγόνων και ειδικά στην ανίχνευση ασυνήθιστων
ορολογικών αποτελεσµάτων είναι απαραίτητη
και αποτελεί δυναµικό εργαλείο στην υποστήριξη ασθενών που χρειάζονται µετάγγιση.

ΑΑ 23.
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ Rh ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ anti-c ΑΝΤΙΣΩΜΑ
Καυκούλα Ε., Μητρουσούδης Κ., Πανταζή Π., Παντιώρα Β., Μπάκα Μ., Κλαπάκης Ε., Γκιορτζή Σ., Ξανθάκη Κ.
Τµήµα Αιµοδοσίας “ΘΡΙΑΣΙΟΥ” Νοσοκοµείου

7 ο

ΣΚΟΠΟΣ: Καταγραφή σπάνιου περιστατικού ανάπτυξης anti-c αντισώµατος σε Rh ασθενή µε ταυτόχρονη
παρουσία ασυµβατότητας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Άρρεν, 26 ετών, χρήστης, διακοµίσθηκε στο νοσοκοµείο µας τον 4/2008, έπειτα από
τροχαίο ατύχηµα. Εισήχθη στη ΜΕΘ µε διάγνωση οξύ επισκληρίδιο αιµάτωµα. Ο εργαστηριακός έλεγχος
κατά την εισαγωγή, έδειξε ότι επρόκειτο για Ο (-) ασθενή, µε φαινότυπο CCee, Kell (-), Du(-), Screening ().
Χρησιµοποιήθηκαν τα αντιδραστήρια της Εταιρείας Diamed. Ο ασθενής δεν είχε µεταγγιστεί ξανά. Χορηγήθηκαν δύο ασκοί ΣΕ Ο(-) µε φαινότυπο Ccee και ccee κατά την εισαγωγή και 4 µονάδες ΣΕ δύο µέρες
µετά οι τρείς µε φαινότυπο ccee και η µία µε Ccee.
Ο ασθενής µετά την παρέλευση ενάµιση µηνός, έκανε νέα εισαγωγή, στη Νευροχειρουργική κλινική αυτή
τη φορά, µε σκοπό την αφαίρεση οστικού ελλείµµατος. Ζητήθηκαν 2 µονάδες ΣΕ για το χειρουργείο. Το
screening αυτή τη φορά ήταν θετικό τόσο στο Liss όσο και στη Θερµοκρασία δωµατίου και στη διαδικασία ταυτοποίησης αντισώµατος, ανευρέθη ότι επρόκειτο για anti-c. Τα αίµατα βγήκαν ασύµβατα. Παρά τις
προσπάθειές µας για την ανεύρεση αίµατος συµβατού ως προς την οµάδα και το φαινότυπο του ασθενούς,
απέβησαν άκαρπες. Αναγκαστήκαµε να κάνουµε screening papaine και να διασταυρώσουµε Ο(+) αίµατα
µε φαινότυπο CCee, kell(-), τα οποία και βγήκαν συµβατά. Ενηµερώθηκαν οι χειρουργοί και ο ασθενής εν
τέλει δε χρειάστηκε µετάγγιση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συχνότητα ανεύρεσης Rh(-) ατόµου µε φαινότυπο CCee, είναι λιγότερο από 0,2%.
∆ηµιουργεί ερωτηµατικά η δυνατότητα δηµιουργίας και στήριξης τράπεζας αίµατος µε σπάνιους φαινοτύπους και απαλλαγµένης από σπάνια αντισώµατα, το µικρό όµως εύρος του ορίου χρήσεως του αίµατος, 35 ή 42 ηµερών, δρα ανασταλτικά προς το παρών. Η σύνδεση όµως των αιµοδοσιών ηλεκτρονικά,
θα µπορούσε να προσφέρει σηµαντική βοήθεια στην αντιµετώπιση δύσκολων περιστατικών.

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

στο εργαστήριο ανοσοαιµατολόγιας στην καθ’ηµέραν πράξη.
Σκοπός: Αναφέρουµε περιστατικό εγκύου-δευτεροτόκου 26 ετών µε καταγωγή από το Πακιστάν όπου σε
έλεγχο ρουτίνας για καθορισµό οµάδας-Rhesus στο εργαστήριο δεν µπορέσαµε να ταυτοποιήσουµε τον
φαινότυπο της οµάδας-Rh της ασθενούς.
Υλικό/Μέθοδοι:Στο εργαστήριο της αιµοδοσίας µας καθορίστηκε µε τεχνική συγκολλητινοαντιδράσεων
(Grifols,Ortho,Diamed,πλάκα ) η οµάδα της ασθενούς και το Rh ως εξής Α D(+)C(-)c(-)E(-)e(-), δηλαδή ο
φαινότυπος Rh δεν εξέφραζε κανένα από τα αντιγόνα CcEe. Η άµεση και έµµεση Coombs ήταν αρνητικές.
Το δείγµα εστάλη για µοριακό προσδιορισµό του Rhesus σε Ν.Υ. Αιµοδοσίας η οποία ταυτοποιεί µε µοριακές τεχνικές αδιευκρίνιστες οµάδες.
Για το µοριακό προσδιορισµό του Rhesus γονότυπου αποµονώθηκε DNA από buffy coat (στοιβάδα πλούσια σε λευκά αιµοσφαίρια) από δείγµα αίµατος σε EDTA µε τη βοήθεια στηλών (QIAmp DNA Blood Mini
kit, Qiagen) και ακολούθως χρησιµοποιήθηκε το kit RH-TYPE της εταιρείας BAGene.
Η τεχνική στην οποία βασίζεται το kit είναι αυτή της PCR µε τη χρήση εκκινητών ειδικών στο 3’ άκρο τους
ως προς το πολυµορφικό νουκλεοτίδιο (PCR-SSP) και τα προϊόντα γίνονται ορατά µε ηλεκτροφόρηση
σε πήκτωµα αγαρόζης.
Ο γονότυπος της ασθενούς ως προς το Rh όπως φαίνεται και στην φωτογραφία του πηκτώµατος προσδιορίστηκε ως - - D - - . Η ασθενής δεν χρειάστηκε µετάγγιση , ο έλεγχος πατέρα και νεογνού έδειξε φυσιολογικό φαινότυπο Rhesus.
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ΑΑ 24.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΩΝ.
Ζησιάδης Κ, Τζόλου Α., Ξάνθη Ε., Καββαδίας Σ., Ζερβού Ε.
Κέντρο Αίµατος, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΣΚΟΠΟΣ: Η διακίνηση αίµατος µεταξύ Νοσοκοµείων είναι καθηµερινή πρακτική για την κάλυψη των αναγκών σε αίµα. Σκοπός της µελέτης είναι η διαπίστωση της ποιότητας του αποστελλοµένου αίµατος και της
διαχείρισης αυτού στην Αιµοδοσία παραλαβής.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Εξετάστηκαν οι µονάδες αίµατος που εισήχθηκαν από άλλα Νοσοκοµεία στην Αιµοδοσία του ΠΓΝΙ και ακολούθως καταστράφηκαν, σε σύγκριση µε τις µονάδες αίµατος που παρήχθησαν
στην Αιµοδοσία του ΠΓΝΙ από αιµοδότες και έχουν καταστραφεί από διάφορα αίτια, λαµβάνοντας υπ’
όψιν µόνο αυτά που αφορούσαν την ποιότητα των εισαχθεισών και παραχθεισών µονάδων αντίστοιχα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Από το Μάρτιο του 2003 έως το τέλος Φεβρουαρίου 2012 παρήχθησαν 63335 µονάδες αίµατος και εισήχθησαν από άλλες Αιµοδοσίες 38455 µονάδες. Από αυτές καταστράφηκαν για διάφορα αίτια
3997 µονάδες [2468 (3,9%) από τις παραχθείσες και 1529 (4%) από τις εισαχθείσες]. Αναλόγως των αιτίων καταστροφής που µελετήθηκαν οι δύο κατηγορίες (παραχθείσες και εισαχθείσες) κατατάσσονται ως εξής: i) Θετική άµεσος Coombs 16 και 38 αντίστοιχα, ii) Θετική έµµεσος Coombs 3 και 3, iii) ύπαρξη πηγµάτων 21 και 6,
iv) ακατάλληλο για χρήση 15 και 6, v) υπέρβαση ορίου χρήσης 802 και 1111. Από τις 1111 µονάδες που απεστάλησαν και καταστράφηκαν 38 είχαν αποσταλεί την ηµέρα που έληξαν, 66 την προηγούµενη, 73 δύο ηµέρες πριν, 73 τρεις ηµέρες πριν, 71 τέσσερις ηµέρες πριν και 790 πέντε και πάνω ηµέρες πριν τη λήξη τους,
δηλαδή 29% των µονάδων απεστάλησαν από µηδέν έως 4 ηµέρες πριν τη λήξη τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την καταστροφή των εισαχθεισών µονάδων αίµατος σε σχέση µε τις παραχθείσες στο
ΠΓΝΙ διαπιστώθηκε ότι αποστέλλονται αίµατα τις τελευταίες ηµέρες πριν τη λήξη τους, όπως επίσης και µονάδες µε προβλήµατα συµβατότητας (άµεσος και έµµεσος Coombs θετική). Απαιτείται καλή συνεργασία µεταξύ
των Αιµοδοσιών, αλλά και καλύτερη διαχείριση του αίµατος σε κάθε Αιµοδοσία, όπως η µη αποστολή αίµατος που είναι γνωστό ότι παρουσιάζει προβλήµατα συµβατότητας και η µη παρακράτησή του µέχρι τις τελευταίες ηµέρες πριν την αποστολή σε άλλη Αιµοδοσία, ώστε να µην έχουµε άσκοπη απώλεια.

ΑΑ 25.
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ HBV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Πετροπούλου Χ.1, Σταυροπούλου Γ.2, Τζινιέρη-Κεφαλληνού Β.3, Παναγούλη Ε.2, ∆ηµοπούλου Β.2,
Παρασκευά Γ.1, Μιχαλακοπουλου Π.1, Πανέτα Κ.1
1. Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου
2. Γενικό Νοσοκοµείο Αµαλιάδας
3. Αντικαρκινικό Νοσοκοµειο Μεταξά
Σκοπός της µελέτης είναι ο εντοπισµός των χαρακτηριστικών του Ηλείου αιµοδότη και η καταγραφή του
επιπολασµού της ηπατίτιδας Β στον αιµοδοτικό πληθυσµό του νοµού Ηλείας κατά το έτος 2011.
Υλικό και µέθοδοι: Κατά το έτος 2011 στις N.Y.A. Πύργου και Αµαλιάδος προσήλθαν για να αιµοδοτήσουν 3784 αιµοδότες. Οι αιµοδότες µελετήθηκαν ως προς την ηλικία, το φύλο, την καταγωγή και το λόγο
που αιµοδοτούν. Οι µονάδες αίµατος που συλλέχθησαν ελέχθησαν για αιµατογενώς µεταδιδόµενα νοσήµατα µε τη µέθοδο CMIA (ιολογικός έλεγχος) και µε τη µέθοδο NAT (µοριακός έλεγχος).
Αποτελέσµατα:Από τους 3874 αιµοδότες, οι 2361 (ποσοστό 62,4%) ήταν αιµοδότες αντικατάστασης, ενώ
οι 1423 (ποσοστό 37,6%) ήταν εθελοντές αιµοδότες. Η πλειοψηφία των αιµοδοτών ήταν άνδρες (85,1%),
ενώ η ηλικιακή οµάδα που προσήλθε συχνότερα για να αιµοδοτήσει ήταν αυτή των 32-42 ετών. Η αντιστοιχία Ελλήνων-αλλοδαπών ήταν 3641 Έλληνες (96,2%) προς 143 αλλοδαποί (3,8%).
Στις 3784 µονάδες αίµατος που ελέχθησαν, βρέθηκαν 15 περιπτώσεις ηπατίτιδας Β και συγκεκριµένα:
α. 11 περιπτώσεις µε HBsAg θετικό, anti-core θετικό και θετικό ΝΑΤ (ποσοστό 73,3%). Η δοκιµασία διάκρισης HBV ήταν θετική και στις έντεκα αυτές περιπτώσεις.
β. 4 περιπτώσεις µε HBsAg αρνητικό, anti-core θετικό και θετικό ΝΑΤ (ποσοστό 26,7%). Η δοκιµασία διάκρισης ΗΒV ήταν θετική στις δύο από τις τέσσερις περιπτώσεις (Λανθάνουσα ηπατίτιδα Β- ποσοστό 13,3%).
Συµπεράσµατα: Από την έρευνα προκύπτει ότι ο Ηλείος αιµοδότης προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά του Έλληνα αιµοδότη και είναι άνδρας ηλικίας 23-42 ετών, που δίνει αίµα για πρόσωπο του συγγενικού ή φιλικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, η επιδηµιολογική έρευνα αποδεικνύει ότι το 60% των αιµοδοτών µε
HBV λοίµωξη ήταν αλλοδαποί (9 άτοµα) και το 40% ήταν Έλληνες (6 άτοµα). ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν,
ότι το προφίλ του οροθετικού αιµοδότη διατηρείται αναλλοίωτο (αλλοδαπός, άνδρας, αιµοδότης αναπλήρωσης) και στο νοµό Ηλείας, αφού η συχνότητα εµφάνισης της HBV λοίµωξης ήταν αρκετά υψηλότερη µεταξύ των αλλοδαπών αιµοδοτών (6,3%) σε σχέση µε τους Έλληνες αιµοδότες (0,2%).
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ΑΑ 26.

Σκοπός: Να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επάνοδο ή όχι των εθελοντών αιµοδοτών
πρώτης φοράς στο τµήµα αιµοδοσίας του νοσοκοµείου µας, προς αιµοδότηση ξανά, προκειµένου να γίνει
καλύτερος σχεδιασµός της προσέλκυσής τους από την υπηρεσία µας.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν συγκριτικά τα δεδοµένα 104 απαντήσεων σχετικού ανώνυµου ερωτηµατολογίου το οποίο δόθηκε σε εθελοντές αιµοδότες πρώτης φοράς, είτε απευθείας στους ίδιους, όταν αυτοί
προσήλθαν εκ νέου στην υπηρεσία µας προκειµένου να αιµοδοτήσουν ξανά (Οµάδα Α, 56 άτοµα), είτε
µέσω συλλόγων όπου ανήκαν, εφόσον επρόκειτο για άτοµα που δεν παρουσιάστηκαν στην υπηρεσία
µας έκτοτε, και δεν αιµοδότησαν εκ νέου, καίτοι παρήλθε διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους (Οµάδα
Β, 48 άτοµα).Τα άτοµα των δύο οµάδων όπως αυτά επιλέχθηκαν από τον αρχικό «πληθυσµό» των καταγεγραµµένων στην υπηρεσία µας αιµοδοτών «πρώτης φοράς», φροντίσαµε να έχουν περίπου παρόµοια
δηµογραφική σύνθεση (2/3 άνδρες και 1/3 περίπου γυναίκες, ηλικία 27-40 έτη και ίδια, σχετικά ικανοποιητική µόρφωση), ώστε τα αποτελέσµατά µας να είναι συγκρίσιµα.
Αποτελέσµατα: Στην οµάδα Α ως κίνητρο για την πρώτη αιµοδοσία καταγράφηκε ο αλτρουισµός σε ποσοστό 64%, τα προσωπικά οφέλη (άδεια από την υπηρεσία, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, ανταπόκριση σε
παράκληση επαγγελµατικού προϊστάµενου κλπ) σε ποσοστό 22%, και η παρακίνηση από τρίτους σε 12%
των περιπτώσεων. Τα αντίστοιχα ποσοστό για την οµάδα Β ήταν 52%, 28% και 13%. Σε ότι αφορούσε τους
λόγους της µη επαναλήψεως της αιµοδοσίας στην οµάδα Β κυριάρχησε η αµέλεια σε ποσοστό 55%, η έλ-
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ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟ∆Ο
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.
Πατιάκας Σ., Μιχαλοπούλου Α., Ουζούνης Χ., Γκουζιώτη Σ., Σιώµου Ν.
Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς
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ΑΑ 27.

7 ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ηπατίτιδα Β αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα. Τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται πτωτική τάση του επιπολασµού της χρόνιας ηπατίτιδας Β στον ελληνικό πληθυσµό
(περίπου 2%),αλλά ο κίνδυνος παραµένει λόγω των µεταναστών.
ΣΚΟΠΟΣ της εργασίας είναι να µελετηθεί ο επιπολασµός της ηπατίτιδας Β, καθώς και οι περιπτώσεις λανθάνουσας ηπατίτιδας Β (occult) στον αιµοδοτικό πληθυσµό του Νοµού Φθιώτιδας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ Από 1/1/2009 έως 31/12/2011 στο Νοσοκοµείο Λαµίας αιµοδότησαν 16133 άτοµα.
Αναλυτικά:
Όλα τα δείγµατα ελέγχθηκαν:α)ορολογικά για ηπατίτιδα Β(HbsAg,anti-Hbc,anti-Hbs)µε µικροσωµατιδιακή ανοσοενζυµική µέθοδο(ΜΕΙΑ) τρίτης γενιάς σε αυτόµατο αναλυτή AXSYM(Abbott) και β) µε την αυτοµατοποιηµένη Μοριακή µέθοδο της Chiron Procleix-Ultrio assay,στην Αιµοδοσία-Κέντρο Μοριακού
Ελέγχου - του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. Η µέθοδος αυτή έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει ταυτόχρονα και τους τρεις ιούς HIV-HBV-HCV σε µεγάλο αριθµό µονήρων δειγµάτων αιµοδοτών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α. 28 αιµοδότες(0,17%) µε χρόνια ηπατίτιδα Β.
(23 Άνδρες και 5 Γυναίκες, 18 Έλληνες - 10 Αλλοδαποί).
Β. anti-Hbcore (+) 1440 αιµοδότες (9%)
Γ. 3 αιµοδότες µε HbsAg(-),anti-Hbc(+),anti-Hbs(-) και ΝΑΤ (+): Λανθάνουσα (occult) ηπατίτιδα Β
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 1. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν ότι ο µοριακός έλεγχος αυξάνει την ασφάλεια του
µεταγγιζόµενου αίµατος. Ανιχνεύθηκαν µε τη µέθοδο ΝΑΤ 3 αιµοδότες HBV θετικοί(αρνητικά ορολογικά
αποτελέσµατα για HbsAg). Η λανθάνουσα (occult) ηπατίτιδα Β έχει σηµαντικό επιπολασµό στον αιµοδοτικό πληθυσµό της Φθιώτιδας (1:5300 µονάδες αίµατος)
2. Πολύ υψηλό είναι το ποσοστό του anti-Hbcore (9%) στους αιµοδότες του Νοµού Φθιώτιδας, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η πιθανότητα της λανθάνουσας ηπατίτιδας Β στην περιοχή µας. Επιβεβαιώνεται
πόσο χρήσιµος είναι ο έλεγχος του δείκτη αυτού στην Αιµοδοσία Λαµίας.
3. Συνεπώς απαιτείται επαγρύπνηση για την πιθανότητα διασποράς της λοίµωξης από τους µετανάστες, για
την ανίχνευση της λανθάνουσας HBV λοίµωξης στην Αιµοδοσία, συνεχής ενηµέρωση του κοινού και συστηµατικός εµβολιασµός για την πρόληψη της ηπατίτιδας Β.
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ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Β ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ(2009-2011)
Ξυνοτρούλας Ι., Φούντα Α., Λυκοτσέτα Ε., Μαύρου Π., Γκούτζα Π., Τσιώνου Φ., Σκύλαρη Α., Σοφιά Γ.,
Ντουράκη Β., Μαρνάρη Φ., Κουτσογιάννη Ά., Κωστάκη Ε., Αντωνιάδου Π., Σουσώνη Μ., Τσιάκα Γ.,
∆εληστάθη Αικ.
Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας
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λειψη χρόνου σε 30%, ενώ µόνον 9% επικαλέστηκε αντικειµενικά απαγορευτικούς λόγους (υγείας κλπ)
για την αποχή του. Τέλος, σε ότι αφορούσε την ικανοποίησή τους από την εµπειρία της πρώτης φοράς, στην
συµπεριφορά του προσωπικού απάντησε καταφατικά στην οµάδα Α το 98% και στην οµάδα Β το 96%,
τις συνθήκες περιβάλλοντος χαρακτήρισε άνετες και καλές το 75% της οµάδας Α και το 74% της οµάδας
Β, ενώ 14% της οµάδας Α και 22% της οµάδας Β θεώρησε απαραίτητο να υπάρξει και δυνατότητα απογευµατινών αιµοληψιών.
Συµπεράσµατα: Αποδεικνύεται, εποµένως, ότι υπάρχουν πολύ µεγάλα περιθώρια για τη προσέλκυση
και νέων εθελοντών αιµοδοτών. Μάλιστα, γίνεται φανερό ότι συχνά αιµοδότες πρώτης φοράς δεν εµφανίζονται ξανά στην υπηρεσία µας εξαιτίας αµέλειας και έλλειψης χρόνου. Χωρίς εποµένως να παραµελείται η προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών µας (άνετο και φιλικό περιβάλλον, κατάλληλο
ωράριο κλπ) και χωρίς βεβαίως να παύσουµε την παροχή όλων των προσωπικών κινήτρων (άδειες, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις κλπ), απαιτείται εκ µέρους όλων µας η διαρκής ενηµέρωση, υπενθυµίζοντας στους
συµπολίτες µας συχνά-πυκνά την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιµοδοσίας και προσφέροντάς τους τη δυνατότητα αυτή εύκολα και γρήγορα, κοντά στον τόπο εργασίας και διαµονής τους, και µε εξωτερικές εξορµήσεις.

ΑΑ 28.
ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ντουραµάνη Π., Καλαντζής ∆., Γρουζή Ε., Κυριάκου Η., Κοκόρη Σ., Τραυλού Α.
Αιµατολογικό Εργαστήριο – Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: Άνδρας 47ετών, κατά τον προµεταγγισιακό έλεγχο (ΠΕ) λόγω αρθροπλαστικής ισχίου, εµφανίζει ασυµβατότητα στη διασταύρωση µε ID-Cards-Diamed-Liss/Coombs. Το ιστορικό
µετάγγισης ήταν ασαφές, µε ισχυρή όµως πιθανότητα να έχει µεταγγισθεί λόγω προηγούµενης επέµβασης για πολλαπλές εξοστώσεις. Στον έλεγχο που ακολούθησε µε την ίδια µέθοδο βρέθηκε DAT:αρνητική,
autocontrol:θετικό, ΙΑΤ:θετική και στα τρία ερυθροκυτταρικά δείγµατα (Ε∆), panel:θετικό (++έως+++) και
στα 11 Ε∆ στην Liss/Coombs, ενώ υπήρχε πλήρης αναστολή στο ένζυµο. Ο τίτλος του αντισώµατος στα
δύο Ε∆ ήταν 1:64, ενώ στο τρίτο 1:32. ∆ιασταυρώθηκαν τουλάχιστον 45 µονάδες-ΣΕ που ήταν ασύµβατες +έως+++ µε ID-Liss/Coombs και συµβατές στο περιβάλλον. Οι ίδιες µονάδες διασταυρώθηκαν και µε
την κλασσική µέθοδο σωληναρίου και βρέθηκαν συµβατές 6, οι οποίες µε ID-Liss/Coombs εµφάνιζαν
ασυµβατότητα +έως++. Ενδιαφέρον είναι ότι οι διασταυρώσεις, η ΙΑΤ και το panel µε Autovue-Ortho ήταν
αρνητικά, ενώ το panel µε Immucor-Capture-R έδωσε θετικότητα σε 10 από τα 13 Ε∆ χωρίς να ταυτοποιείται αντίσωµα.
Γυναίκα 90 ετών εισήχθη στο νοσοκοµείο µας µε αναιµία και στηθάγχη, ενώ βρίσκεται υπό αγωγή µε διάφορα σκευάσµατα λόγω άνοιας. Στο αναµνηστικό της αναφέρεται χολοκυστεκτοµή χωρίς σαφές ιστορικό
µετάγγισης, καθώς και δύο τοκετοί. Κατά τον ΠΕ µε Autovue-Ortho βρέθηκαν DAT:θετική(+), ΙΑΤ:αρνητική,
ενώ διασταυρώθηκαν 5 µονάδες-ΣΕ οι οποίες ήταν ασύµβατες (+++) στην polyspecific-κασέτα και συµβατές
στη reverse. Ακολούθησε έλεγχος µε ID-Cards-Diamed που ανέδειξε DAT:αρνητική, ΙΑΤ:θετική στην
Liss/Coombs και αρνητική στο ένζυµο, το panel ήταν θετικό σε ορισµένες θέσεις στην Liss/Coombs χωρίς
να ταυτοποιείται αντίσωµα µε αρνητική αντίδραση στο ένζυµο, ενώ στη διασταύρωση οι ίδιες µονάδες
ήταν συµβατές και στους 37oC και στο περιβάλλον. Σύµφωνα µε την εικόνα αυτή και µετά προσδιορισµό
του πλήρους φαινοτύπου της δεν µπορούσε να αποκλεισθεί η ύπαρξη αντι-Fya, αν και µια από τις µονάδες αυτές ήταν Fya(-).
Λόγω αδυναµίας ταυτοποίησης και στις δύο περιπτώσεις, δείγµατα των ασθενών στάλθηκαν σε εργαστήρια του εξωτερικού, όπου αναδείχθηκε η ύπαρξη αντισωµάτων έναντι του αντισφαιρινικού ορού χωρίς
ύπαρξη αύτο- ή άλλο-αντισώµατος/των, γεγονός που εξηγούσε απολύτως την παρατηρούµενη ασυµβατότητα. Παρότι το φαινόµενο είναι χωρίς κλινική σηµασία, µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην
απόφαση για µετάγγιση, ιδιαίτερα όταν υπάρχει γνωστό ή ασαφές ιστορικό µεταγγίσεων ή κυήσεων.

ΑΑ 29.
ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Γερασίµου Α., Γαλάτου Χ., Ταγκαλέγκας Ι., Τσιώλη Β., Αγραφιώτου Ε., Μαλέκας Κ., Κακάτση Μ.,
Βουτσά Α., Λάος Π.
Ν.Υ. Αιµοδοσίας Γ.Ν. Λιβαδειάς, Ορθοπεδική Κλινική Γ.Ν. Λιβαδειάς
ΣΚΟΠΟΣ: Μελέτη των αναγκών µετάγγισης αίµατος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ορθοπεδικές
επεµβάσεις τόσο για κατάγµατα όσο και για αρθροπλαστικές καθώς και της χρήσης των εναλλακτικών µεθόδων της αυτοµετάγγισης µετά το χειρουργείο και της ερυθροποιητίνης.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Μελετήθηκαν τα στοιχεία νοσηλείας 145 ασθενών που υποβλήθηκαν σε επεµβάσεις στην Ορθοπεδική Κλινική του Γ. Ν .Λιβαδειάς για το έτος 2011. Από τους 145 ασθενείς 57 (39.3%)
ήταν άνδρες και 88 (60.7%) γυναίκες µε µέση ηλικία 73 έτη (26-97). Από αυτούς 90 (62%) υποβλήθηκαν σε επέµβαση που αφορούσε διατροχαντήρια και υποκεφαλικά κατάγµατα, 41 (28%) σε ολική αρθροπλαστική γόνατος (ΟΑΓ) και 14 (10%) σε ολική αρθροπλαστική ισχίου (ΟΑΙ). Στους ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε ΟΑΓ χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα αυτόλογης µετεγχειρητικής µετάγγισης CBCII ConstaVac ενώ στους ασθενείς που η αρχική τιµή αιµοσφαιρίνης ήταν <12 gr/dl χορηγήθηκε ερυθροποιητίνη 40.000 I.U. υποδορίως σε 2 δόσεις προεγχειρητικά και 1 δόση µετεγχειρητικά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο αριθµός των µονάδων συµπυκνωµένων ερυθρών που διασταυρώθηκαν προεγχειρητικά ήταν συνολικά 295 (µέσος όρος 2,1 µονάδες ανά ασθενή). Στους 41 ασθενείς µε ΟΑΓ που χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα της αυτοµετάγγισης µετεγχειρητικά και έλαβαν >400ml αυτοµεταγγιζόµενου
αίµατος οι ανάγκες για µετάγγιση ήταν µηδενικές και µόνο ένας ασθενής µε ισχαιµική καρδιοπάθεια χρειάστηκε 1 µονάδα συµπυκνωµένων ερυθρών. ∆εν παρουσιάστηκε καµία ανεπιθύµητη ενέργεια κατά τη
λήψη του αυτόλογου αίµατος. Όσον αφορά στις επεµβάσεις των καταγµάτων και των ΟΑΙ ο αριθµός των
µονάδων που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 124 (µέσος όρος 0,9 µονάδες ανά ασθενή),δηλαδή 42% των διασταυρωµένων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πρακτική της αυτοµετάγγισης αποτελεί στρατηγική µε σκοπό την αποφυγή χορήγησης ετερόλογου αίµατος, που επιβεβαιώνεται µε την εργασία αυτή και συµβάλλει σηµαντικά στην εξοικονόµηση µονάδων µεταγγιζόµενου αίµατος, εξαρτάται βέβαια και από την συνεργασία των εµπλεκόµενων
ειδικοτήτων.

ΑΑ 30.
ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΓΝΠ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ
Κούγελου Σ., Λεµπούση ∆., Παπαδηµητρίου Χ., Τριανταφύλλου Ε., Κωνσταντινίδου Ε., Μούγιου Α.
Κέντρο Αίµατος Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

Σκοπός: Η αναδροµική µελέτη των απορρίψεων των αιµοδοτών, ως προς το αίτιο και τη συχνότητά τους,
µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων που θα οδηγούσαν σε διορθωτικές ενέργειες και δράσεις βελτίωσης.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα δεδοµένα 75.162 αιµοδοτών που προσήλθαν για αιµοδοσία από
1-1-2007 έως 31-12-2011 και καταγράφηκαν ηλεκτρονικά στο πρόγραµµα Gi-Blood (Πληροφορική Ελλάδας). Την παραπάνω περίοδο είχαν καταχωρηθεί από τους χρήστες 138 διαφορετικές αιτιολογίες απόρριψης, οι οποίες έγιναν επεξεργάσιµες µόνο µετά την οµαδοποίησή τους σε 19, µε βάση ιατρικά κριτήρια.
Αποτελέσµατα: Η συχνότητα των απορρίψεων στους Εθελοντές (ΕΑ) και ∆ότες Αντικατάστασης (∆Α) και
τα συχνότερα αίτια αυτών, φαίνονται αντίστοιχα στους πίνακες 1 και 2.
Πίνακας 1. Συχνότητα απορρίψεων σε εθελοντές και δότες αντικατάστασης
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Πίνακας 2. Συχνότερα αίτια απόρριψης µεταξύ Εθελοντών και ∆οτών Αντικατάστασης
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

*αλλεργία σε έξαρση, θυρεοειδοπάθεια, καρδιαγγειακό ή παθολογικό ή ψυχιατρικό ιστορικό, µικρή
ηλικία, χαµηλό σωµατικό βάρος, οµάδα υψηλού κινδύνου, πολλαπλά αίτια, µη ειδικό αίτιο
Συµπεράσµατα: Το 69% των ΕΑ και το 61% των ∆Α που απορρίπτονται µπορούν να επανενταχθούν στον
αιµοδοτικό πληθυσµό, µετά από κατάλληλη ιατρική οδηγία και επικοινωνία σε δεύτερο χρόνο. Η καταγεγραµµένη και τεκµηριωµένη απόρριψη µπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο προσέλκυσης των ΕΑ, µετατροπής των ∆Α σε ΕΑ και ενίσχυσης της επάρκειας αίµατος. Κρίνεται ωφέλιµη, η εφαρµογή µιας ενιαίας
κωδικοποίησης των απορρίψεων µε βάση κοινά αποδεκτά ιατρικά κριτήρια, από όλες τις Υπηρεσίες Αιµοδοσίας της χώρας και η περιοδική συλλογή στοιχείων προς αξιολόγηση και δράση σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Το πρόγραµµα Gi-Blood δεν επιτρέπει την εξαγωγή στοιχείων απορρίψεων σε σχέση µε τα
δηµογραφικά χαρακτηριστικά των αιµοδοτών και τους αιµοδότες 1ης φοράς και χρήζει τροποποίησης.

ΑΑ 31.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ 8ΕΤΙΑΣ
Γρουζή Ε., Ντουραµάνη Π., Κοκόρη Σ., Κυριάκου Η., Καλαντζής ∆., Τραυλού Α.
Αιµατολογικό Εργαστήριο – Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Τα συστήµατα αιµοεπαγρύπνησης τεκµηριώνουν, ότι η µετάγγιση «λανθασµένου» παραγώγου αίµατος
αποτελεί αιτία επιπλοκών των µεταγγίσεων σε µεγάλο ποσοστό, ενώ κύριος παράγοντας που οδηγεί στη
“λάθος µετάγγιση” είναι τα ανθρώπινα σφάλµατα “εκ παραδροµής”. Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν και
τα “παρ’ ολίγον συµβάντα”, τα οποία σχετίζονται µε σφάλµατα που αν δεν ανιχνευθούν θα µπορούσαν
να οδηγήσουν σε µετάγγιση «λανθασµένου» παραγώγου, όπως για παράδειγµα τα λάθη στη συλλογή του
δείγµατος (σωστή σήµανση ετικέτας σωληναρίου, το οποίο όµως περιέχει αίµα από άλλον ασθενή από
αυτόν που αναγράφεται στο σωληνάριο, ΛΣ∆). ΣΚΟΠΟΣ µας είναι η παρουσίαση των ΛΣ∆ από την έναρξη
σχεδόν της λειτουργίας του Νοσοκοµείου (2004-2011), τα οποία διαπιστώθηκαν κατά τον προσδιορισµό
της ΑΒΟRhD οµάδος του ασθενούς από το 2ο δείγµα που είναι υποχρεωτικό για την απελευθέρωση του
αίµατος. H τακτική αυτή είναι καθιερωµένη στην Αιµοδοσία µας, υπάρχουν γραπτές οδηγίες για τον τρόπο
λήψης των δειγµάτων, ενώ γίνεται γραπτή και προφορική υπενθύµιση όταν διαπιστώνονται σηµαντικές παρεκκλίσεις. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τη διάρκεια της µελέτης διαπιστώθηκαν 20 λάθη ΛΣ∆ σε σύνολο
64.113 προσδιορισµών οµάδων αίµατος υποψηφίων για µετάγγιση ασθενών (ποσοστό 0,031%). Η κατανοµή των λαθών ανά έτος ήταν: 2004 τέσσερα, 2005 δύο, 2006 τρία, 2007 τέσσερα, 2008 ένα, 2009 τέσσερα, 2010 δύο, και 2011 µηδέν. Ο ετήσιος αριθµός των προσδιορισµών οµάδων καθώς και ο αριθµός
των µονάδων συµπυκνωµένων ερυθρών (ΣΕ) που διακινήθηκαν ήταν: 3.802/4.606, 4.739/5.289,
5.015/6.044, 7.327/8.913, 7.103/8.518, 9.344/8.370, 15.138/8.746, 11.645/10.371 αντίστοιχα. Στη διεθνή
βιβλιογραφία η αναφερόµενη συχνότητα ανέρχεται στο 0,05%, ενώ στο SHOT το έτος 2010 δηλώθηκαν
409 τέτοια λάθη σε σύνολο 2.180.781 µεταγγίσεων ΣΕ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρότι η συχνότητα των ΛΣ∆ στο Νοσοκοµείο µας δεν είναι µεγαλύτερη από την αναφερόµενη στη βιβλιογραφία, και φαίνεται να υπάρχει τάση µείωσης την τελευταία διετία, δεν δικαιολογείται
εφησυχασµός. Η πρόληψη χορήγησης ασύµβατου αίµατος δικαιολογεί το αυξηµένο κόστος αντιδραστηρίων και εργατοωρών για το συστηµατικό προσδιορισµό ΑΒΟRhD και σε 2ο δείγµα, ενώ η αυστηρή τήρηση
των οδηγιών λήψης των δειγµάτων συµβάλλει στην αποφυγή επικίνδυνων συµβαµάτων κατά τη µετάγγιση.
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