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Χαιρετισµός
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εφέτος αποφασίσαµε να αφιερώσουµε το 9ο
κατά σειρά Σεµινάριο της Εταιρείας µας, στη
διαχείριση αιµοθεραπείας (Patient Blood Management) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να συζητήσουµε ένα σοβαρό ζήτηµα που απασχολεί τη
επιστηµονική κοινότητα της αιµοδοσίας διεθνώς.
Η αυτάρκεια µιας χώρας σε αίµα και παράγωγα,
δηλαδή η παροχή ασφαλούς αίµατος, προερχόµενου αποκλειστικά από εθελοντές αιµοδότες, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των
ασθενών, όποτε αυτές προκύπτουν, αποτελεί
θεµελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία των
σύγχρονων συστηµάτων υγείας. Η αυτάρκεια
όµως σε αίµα δεν αποτελεί κάποιο µαγικό
αριθµό µονάδων αίµατος που πρέπει να συλλέγεται και να διατηρείται, αλλά διαχρονική αναγκαιότητα, αφού κάθε χρόνο καταγράφεται
σηµαντική αύξηση των απαιτήσεων. Η άριστη
διαχείριση του αίµατος και των παραγώγων του
αποτελεί επιτακτική ανάγκη σήµερα, ώστε να
διασφαλίζεται η ποιότητα και να εξασφαλίζεται
η επάρκεια τους.
Θεωρούµε ότι και το φετινό επιστηµονικό πρόγραµµα του Σεµιναρίου θα ανταποκριθεί στις
προσδοκίες σας καθώς θα προσπαθήσει να καλύψει µεγάλο εύρος καίριων θεµάτων που απασχολούν όλες τις εµπλεκόµενες ειδικότητες.
Είναι µία ευκαιρία Αιµατολόγοι, Βιοπαθολόγοι,
Αναισθησιολόγοι, Ορθοπαιδικοί, Χειρουργοί
και Νοσηλευτές, να βρεθούµε από κοντά για να
συζητήσουµε τις νεότερες εξελίξεις.

w w w. h s b t . g r

Με φιλικούς χαιρετισµούς
Κώστας Σταµούλης
Πρόεδρος
Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας

CMYK

Οµιλητές – Συντονιστές
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Συνοπτικό Πρόγραµµα

Παρασκευή
11.00-12.00

Προσέλευση – Εγγραφές

12.00-13.00

Στρογγυλή Τράπεζα I:
«Ωφελεεῖν ἢ µὴ βλάπτειν: ο Ιπποκράτης θα ήταν σήµερα ενάντια στις
περισσότερες µεταγγίσεις;»

13.00-15.00

Στρογγυλή Τράπεζα IΙ:
«Στρατηγικές Μείωσης των αναγκών για µετάγγιση»

15.00-17.00

Αντιπαραθέσεις I:
«Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι»

17.00-17.30

∆ιάλειµµα Καφέ – Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

17.30-19.00

Στρογγυλή Τράπεζα IΙΙ:
«Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείριση αιµοθεραπείας»

19.00-20.00

Στρογγυλή Τράπεζα ΙV:
«Η φιλοσοφία της διαχείρισης αιµοθεραπείας»

20.00-20.15

Τελετή Έναρξης – Χαιρετισµοί

20.15 20.45

∆ιάλεξη Ι:
Methods to implement patient blood management

20.45

∆εξίωση Υποδοχής

23 Μαΐου 2015

09.30-11.15

Στρογγυλή Τράπεζα V:
«Νοσοκοµειακές Επιτροπές µεταγγίσεων»

11.15-11.45

∆ιάλειµµα Καφέ – Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

11.45-12.15

∆ιάλεξη ΙΙ - Παιδιατρική Μετάγγιση
Έχει θέση η διαχείριση αιµοθεραπείας στην αντιµετώπιση του παιδιατρικού
ασθενούς;

12.15-13.00

∆ορυφορική ∆ιάλεξη
Οργάνωση
«Metagenomics: Transformation of Virus Discovery and Surveillance»

13.00-14.00

Ελαφρύ Γεύµα – Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

14.00-15.30

Στρογγυλή Τράπεζα VI:
«∆ιαχείριση του αιµορραγούντος ασθενή»

15.30-17.00

Στρογγυλή Τράπεζα VII:
«Η σύγχρονη θέση των προϊόντων πλάσµατος στην αιµοθεραπεία»

17.00-17.30

∆ιάλειµµα Καφέ – Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

17.30-19.00

Αντιπαραθέσεις ΙΙ:
«Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για τη µετάγγιση πλάσµατος»

19.00- 19.30

Λήξη Σεµιναρίου – Συµπεράσµατα



Σάββατο
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22 Μαΐου 2015

Επιστηµονικό Πρόγραµµα

Παρασκευή
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22 Μαΐου 2015

11.00-12.00 Π ρ ο σ έ λ ε υ σ η – Ε γ γ ρ α φ έ ς
12.00-13.00 Στρογγυλή Τράπεζα I:
«Ωφελεεῖν ἢ µὴ βλάπτειν: ο Ιπποκράτης θα ήταν σήµερα ενάντια
στις περισσότερες µεταγγίσεις;»
Προεδρείο: Ε. Ζερβού, Κ. Βαγιανός
Τι είναι πραγµατικά επικίνδυνο: η αναιµία ή η µετάγγιση
Σ. Βαλσάµη
Αποτελεσµατικότητα & διακύµανση πρακτικών µετάγγισης
Μετάγγιση µίας µονάδας ερυθρών: τι έχει αλλάξει
Α. Γάφου
13.00-15.00 Στρογγυλή Τράπεζα IΙ:
«Στρατηγικές Μείωσης των αναγκών για µετάγγιση»
Προεδρείο: Ε. Θεοδωρή, Χ. Στάϊκου

15.00-17.00 Αντιπαραθέσεις I:
«Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι»
Προεδρείο: Η. Κυριάκου, Μ. Αργυρίου

Μαΐου
2015

17.00-17.30 ∆ιάλειµµα Καφέ – Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

22

Γαστρεντερολογία
Γ. Γουλής – Σ. Μανωλακόπουλος
Καρδιοχειρουργική
Μ. Μπαλανίκα, Μ. Σίλελη
Ογκολογία/Αιµατολογία
Α. Σπυριδωνίδης – Στ. Γιαννούλη
Συµπεράσµατα

Παρασκευή

Σίδηρος -Ερυθροποιητίνη
Ε. Κατωδρύτου
Θροµβοελαστογραφία/θροµβοελαστοµετρία και λειτουργικές
δοκιµασίες αιµοπεταλίων (platelet function assessment)
Ε. Μερκούρη
Περιεγχειρητική Αιµοδιάσωση: νεώτερα δεδοµένα και προκλήσεις
Θ. ∆εµέστιχα
Ο ρόλος της αντι-ινωδολυτικής θεραπείας στις Ορθοπαιδικές
επεµβάσεις
Σ. Σουρµελής

CMYK

17.30-19.00 Στρογγυλή Τράπεζα IΙΙ:
«Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείριση αιµοθεραπείας»
Προεδρείο: ∆. Λουκόπουλος, Μ. Πολίτου
Ιατρική των µεταγγίσεων στο curriculum των Ιατρικών σχολών
Α. Μανιάτη
Επίπεδο γνώσεων ειδικευοµένων Ιατρών: Η Ελληνική Εµπειρία
Α. Αργυρού
Επίπεδο γνώσεων Νοσηλευτών: Η Ελληνική Εµπειρία
Ε. Πέτρακα

Παρασκευή

22

Μαΐου

2015

Επιστηµονικό Πρόγραµµα

19.00-20.00 Στρογγυλή Τράπεζα ΙV:
«Η φιλοσοφία της διαχείρισης αιµοθεραπείας»
Προεδρείο: Π. Φουντούλη
Γιατί τώρα: Μία ιστορία εντάσεων µε επίκεντρο το προϊόν vs τον
ασθενή
Κ. Σταµούλης
Ευκαιρίες και εµπόδια στην ανάπτυξη & εφαρµογή
Μ. Γκανίδου
20.00-20.15 Τελετή Έναρξης – Χαιρετισµοί
20.15-20.45 ∆ιάλεξη Ι:
Προεδρείο: Α. Μανιάτη, Ό. Μαραντίδου
Methods to implement patient blood management
Patrick Meybohm, Germany
20.45

∆εξίωση Υποδοχής

Σάββατο

23 Μαΐου 2015

09.30-11.15 Στρογγυλή Τράπεζα V:
«Νοσοκοµειακές Επιτροπές µεταγγίσεων»
Προεδρείο: Ν. Βγόντζα, Ε. Μαστροκώστα
Οργάνωση-∆είκτες παρακολούθησης έργου
Ε. Γρουζή
Maximum Surgical Blood Ordering Schedule (MSBOS) –
Type & Screen (TS)
∆. ∆ηµητρούλης
Πρωτόκολλα µαζικής Μετάγγισης
Α. Πέτρου
Συναίνεση ενηµερωµένου ασθενή
∆. Ζωγραφόπουλος
11.15-11.45 ∆ιάλειµµα Καφέ – Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
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11.45-12.15 ∆ιάλεξη ΙΙ - Παιδιατρική Μετάγγιση:
Προεδρείο: Λ. Κόσσυβα
Έχει θέση η διαχείριση αιµοθεραπείας στην αντιµετώπιση του
παιδιατρικού ασθενούς;
Π. Ματσώτα
12.15-13.00 ∆ορυφορική ∆ιάλεξη
Προεδρείο: Κ. Σταµούλης

Οργάνωση

«Metagenomics: Transformation
of Virus Discovery and Surveillance»
John R. Hackett Jr., Ph.D., Sr. Research Fellow,
Volwiler Society Head, Diagnostics Research, Abbott Laboratories.
13.00-14.00 Ελαφρύ Γεύµα – Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
14.00-15.30 Στρογγυλή Τράπεζα VI:
«∆ιαχείριση του αιµορραγούντος ασθενή»
Προεδρείο: Γ. Τσουρούφλης, Στ. Λακουµέντα
Κρυσταλλοειδή vs Κολλoειδή vs Λευκωµατίνη: µία διαµάχη που
δεν τελειώνει ποτέ
Π. Παππάς
Πρέπει να χρησιµοποιούµε συµπυκνωµα Ινωδογόνου ή
Κρυοκαθίζηµα;
Ε. Ευωδιά
Αντιινωδολυτικά για την αντιµετώπιση ή για την πρόληψη της
αιµορραγίας
Μ. Βασίλη

17.30-19.00 Αντιπαραθέσεις ΙΙ:
«Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για τη µετάγγιση πλάσµατος»
Προεδρείο: Κ. Σταµούλης, Α. Τσαντές

19.00-19.30 Λήξη Σεµιναρίου – Συµπεράσµατα

2015

Μ. Πολίτου
∆. Αδαµίδου
Συµπεράσµατα

Μαΐου

17.00-17.30 ∆ιάλειµµα Καφέ – Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

23

Επαναπροσεγγίζοντας τον καταρράκτη της πήξης: από τον ρόλο των
πρωτεϊνών στο ρόλο των κυττάρων
Α.Γιαλεράκη
Η κλινική εµπειρία από την χρήση του Συµπυκνωµένου
προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC)
M. Παπαϊωάννου
Νεότεροι ανασυνδιασµένοι παράγοντες µακράς δράσης
Ό. Κατσαρού

Σάββατο

15.30-17.00 Στρογγυλή Τράπεζα VII:
«Η σύγχρονη θέση των προϊόντων πλάσµατος στην αιµοθεραπεία»
Προεδρείο: Ε. Πλατοκούκη, Π. Κώτση

CMYK
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Γενικές Πληροφορίες
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ

Το Σεµινάριο πραγµατοποιείται στην Αθήνα, στις 22 & 23 Μαΐου 2015, στο Ξενοδοχείο
Crowne Plaza. Στον ευρύτερο χώρο του Ξενοδοχείου θα λειτουργήσουν:
• Έκθεση φαρµακευτικών προϊόντων, ιατρικών οργάνων & µηχανηµάτων.
• Η Γραµµατεία του Σεµιναρίου και Γραµµατεία της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας

ΓΛΩΣΣΑ

Επίσηµη γλώσσα του Σεµιναρίου είναι η ελληνική, ενώ η διάλεξη του ξένου οµιλητή
θα πραγµατοποιηθεί στα Αγγλικά χωρίς µετάφραση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παραδίδεται από την Γραµµατεία του
συνεδρίου, µε την προϋπόθεση παρακολούθησης του 60% των συνολικών ωρών
του επιστηµονικού προγράµµατος, σύµφωνα µε την τρέχουσα εγκύκλιο του ΕΟΦ.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας θα κληρώσει 3 αντίτυπα του βιβλίου
«Ιατρική των Μεταγγίσεων» της κας Αλίκης Μανιάτη, µεταξύ των συνέδρων που θα
απαντήσουν στις ερωτήσεις που τίθενται στο περίπτερο της Ελληνικής Εταιρείας
Μεταγγισιοθεραπείας. Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί κατά την διάρκεια της τελετής
λήξης του Σεµιναρίου.

www.hsbt.gr

Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας www.hsbt.gr, λειτουργεί
ως ιστότοπος ενηµέρωσης και επικοινωνίας αιµοδοσιών µε χρήσιµους συνδέσµους
και πληροφορίες για τρέχουσες εξελίξεις.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Έως
17/04/2015

Μετά τις
17/04/2015

Ειδικευµένοι

€ 80

€ 100

Ειδικευόµενοι/Νοσηλευτές/Παραϊατρικό προσωπικό

€ 20

€ 30

Άνεργοι (Ιατροί/Νοσηλευτές/Παραϊατρικό
Προσωπικό) - Απαιτείται επίδειξη κάρτας ανεργίας

∆ωρεάν

∆ωρεάν

Φοιτητές - Απαιτείται επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας

∆ωρεάν

€ 20

* Οι τιµές των εγγραφών επιβαρύνονται µε 23% ΦΠΑ.
Το δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνει: Εγγραφή για το 2015 ως µέλος της
Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας, παρακολούθηση των επιστηµονικών
συνεδριάσεων, πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο, συνεδριακό υλικό, πιστοποιητικό
παρακολούθησης, δεξίωση υποδοχής, διαλείµµατα καφέ και ελαφρύ γεύµα.
Το δικαίωµα συµµετοχής για φοιτητές περιλαµβάνει: Παρακολούθηση των
επιστηµονικών συνεδριάσεων, πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο, συνεδριακό υλικό,
πιστοποιητικό παρακολούθησης και διαλείµµατα καφέ.
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Γενικές Πληροφορίες
∆ΙΑΜΟΝΗ
Ξενοδοχείο
CROWNE PLAZA [ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ]

Μονόκλινο/∆ίκλινο δωµάτιο
ανά διανυκτέρευση µε πρωινό
€ 140

* Στις κρατήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας µε την αποστολή στην ERA ΕΠΕ του
συµπληρωµένου ∆ελτίου Συµµετοχής.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

• Το ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο Σεµινάριο δεν επιστρέφεται.
• Για την επιβεβαίωση τις κράτησής σας παρακαλούµε όπως προκαταβάλετε ποσό
ίσο µε µία διανυκτέρευση ως προκαταβολή. Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως
τις 17 Απριλίου
• Για ακυρώσεις δωµατίων µέχρι τις 17 Απριλίου δεν θα υπάρχουν ακυρωτικά
τέλη. Μετά τις 17 Απριλίου, θα υπάρχουν 100% ακυρωτικά τέλη για το σύνολο
των διανυκτερεύσεων.
• Η πληρωµή της Εγγραφής & ∆ιαµονής µπορεί να γίνει µε Ταχυδροµική Επιταγή
σε διαταγή:
ERA ΕΠΕ – Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα µε τραπεζικό έµβασµα
στην ALPHA Τράπεζα, σε διαταγή: ERA ΕΠΕ - Αριθµός Λογαριασµού
101.00.2002044307 ή µε πιστωτική κάρτα συµπληρώνοντας το εσώκλειστο
δελτίο συµµετοχής.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ &
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Για πληροφορίες σχετικά µε την Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας, την εγγραφή
σας στο Σεµινάριο, την διαµονή σας, την Έκθεση ή άλλη πληροφορία, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε:
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
Η Γραµµατεία θα λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του Σεµιναρίου.
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Περιλήψεις ∆ιαλέξεων
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∆ιάλεξη Ι
METHODS TO IMPLEMENT PATIENT BLOOD MANAGEMENT
Patrick Meybohm, Germany
Professor Dr., MHBA, Oberarzt, Leiter der Anästhesiologisch-Operativen
Intensivstation, Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie,
Universitätsklinikum Frankfurt, Germany
A multicomponent, evidence-based and interdisciplinary Patient Blood Management (PBM) program was introduced at the University Hospital Frankfurt in July
2013. The implementation strategy included practical and tactical components
aimed to increase knowledge on the risks of preoperative anemia, to standardize
hemotherapy and to facilitate PBM components. My talk will focus on barriers to
PBM-implementation and outlines a strategy to introduce and manifest PBM. Also,
the effects in Frankfurt were measured in a before and after questionnaire study distributed among groups of physicians immediately before and one year after PBM
implementation. Our results show that our implementation strategy was effective
in changing physicians’ risk perception, attitude and knowledge on PBM principles.
Our experience highlights key success factors for the implementation of a comprehensive PBM program.

14

∆ιάλεξη ΙΙ - Παιδιατρική Μετάγγιση
ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ;
Π. Ματσώτα
Αναπλ. Καθ. Αναισθ/γίας, Β’ Παν/κή Κλινική Αναισθ/γίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Αν και η µετάγγιση αίµατος µπορεί να είναι σωτήρια σε παιδιά µε σοβαρή απώλεια
αίµατος ή σε παιδιά µε σοβαρή χρόνια αναιµία, εντούτοις ενέχει σηµαντικούς κινδύνους όπως τη µετάδοση µολυσµατικών παραγόντων, την υπερφόρτωση της κυκλοφορίας, τις αντιδράσεις µετάγγισης και διάφορες ανοσολογικές αντιδράσεις
συµπεριλαµβανοµένης της νόσου µοσχεύµατος έναντι του ξενιστή.
Οι κύριες ενδείξεις αιµοθεραπείας στον παιδιατρικό πληθυσµό περιλαµβάνουν την
εκσεσηµασµένη αιµορραγία και τη σοβαρή αναιµία όπως σε παιδιά µε υποκείµενη αιµοσφαιρινοπάθεια ή σε παιδιά που λαµβάνουν χηµειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία
για την αντιµετώπιση κακοήθους νόσου. Η στρατηγική της µεταγγισιοθεραπείας στα
παιδιά αποσκοπεί στον περιορισµό των µεταγγίσεων και στην έκθεσή τους στους λιγότερους δυνατόν δότες και λαµβάνει υπόψη τις υπάρχουσες φυσιολογικές διαφορές σε σχέση µε τους ενήλικες, όπως την αυξηµένη κατανάλωση οξυγόνου, τη
διαφορετική απαιτούµενη τιµή αιµοσφαιρίνης για ισοδύναµη ιστική απόδοση οξυγόνου, τον διαφορετικό κυκλοφορούντα όγκο αίµατος, τη διαφορετική ικανότητα
των νεογνών και των βρεφών για αντιρρόπηση των απωλειών αίµατος και την αυξηµένη αιµορραγική διάθεση των νεογνών.
Η χορήγηση συµπυκνωµένων ερυθρών αποτελεί την πιο συχνά εφαρµοζόµενη αιµοθεραπεία στα παιδιά και αποσκοπεί στη διατήρηση της ιστικής οξυγόνωσης. Σε
βρέφη και παιδιά µε αναιµία λόγω ανεπάρκειας σιδήρου, η συστηµατική χορήγηση
σιδήρου µπορεί να περιορίσει τις ανάγκες για µετάγγιση αίµατος. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα και από τη χορήγηση σιδήρου και ερυθροποιητίνης σε πρόωρα νεογνά µε πολύ χαµηλό βάρος γέννησης (<1000 g), δεδοµένου ότι
η χορήγησή τους, αν και δεν περιορίζει τις άµεσες µεταγγίσεις, φαίνεται ότι ελαττώνει τις ανάγκες για απώτερη µετάγγιση. Επίσης, η χορήγηση ερυθροποιητίνης ενδείκνυται και σε παιδιά µε µονήρη κακοήθη όγκο και αναιµία επαγόµενη από την
επιθετική χηµειοθεραπεία, επειδή αυξάνει την αιµοσφαιρίνη και περιορίζει τις ανάγκες για µετάγγιση.
Η αιµορραγία που συνοδεύει το τραύµα και τις αιµατηρές χειρουργικές επεµβάσεις προκαλεί υπογκαιµία, αναιµία και διαταραχές της αιµόστασης. Σε παιδιά µε τραύµα ενδείκνυται η αντιµετώπιση της υπογκαιµίας µε χορήγηση υγρών, η «damage control»
χειρουργική προσέγγιση, η ανοχή χαµηλότερης τιµής αιµοσφαιρίνης και η χορήγηση αντιινωδολυτικών παραγόντων. Περιεγχειρητικά, σε παιδιά που υποβάλλονται σε προγραµµατισµένες επεµβάσεις µε προβλεπόµενη µεγάλη απώλεια αίµατος, ενέχουν
σηµαντικό ρόλο οι τεχνικές αποφυγής της οµόλογης µετάγγισης συµπεριλαµβανοµένων
της ανοχής χαµηλότερης τιµής αιµοσφαιρίνης, της σωστής τοποθέτησης του ασθενούς
στο χειρουργικό τραπέζι, της χρήσης ίσχαιµου περίδεσης, της ελεγχόµενης υπότασης,
των τεχνικών αυτόλογης µετάγγισης και της φαρµακευτικής διαχείρισης της αιµορραγίας.
Στόχος, η διατήρηση της ιστικής άρδευσης και οξυγόνωσης και η πρόληψη και αποφυγή των διαταραχών της αιµόστασης και της υπερινωδόλυσης. Η χρήση της θροµβοελαστογραφίας συνιστάται και στα παιδιά, δεδοµένου ότι συµβάλει στην έγκαιρη
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∆ιάλεξη ΙΙ - Παιδιατρική Μετάγγιση
αναγνώριση των διαταραχών της αιµόστασης και της υπερινωδόλυσης και συνδέεται
µε σηµαντική µείωση στις διεγχειρητικές απαιτήσεις για µετάγγιση.
Συµπερασµατικά, η διαχείριση της αιµοθεραπείας κατέχει σηµαντική θέση και στην
αντιµετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς και αποσκοπεί στην ορθολογιστική διαχείριση του αίµατος και των παραγώγων του εξατοµικευµένα, σε κάθε παιδί ξεχωριστά, λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες φυσιολογικές διάφορες στις διαφορετικές
ηλικιακές υποοµάδες του παιδιατρικού πληθυσµού και την υποκείµενη παθολογία.
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Περιλήψεις Εισηγήσεων
Στρογγυλών Τραπεζιών
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Στρογγυλή Τράπεζα I

Στρογγυλή Τράπεζα I:
«Ωφελεεῖν ἢ µὴ βλάπτειν: ο Ιπποκράτης θα ήταν σήµερα
ενάντια στις περισσότερες µεταγγίσεις;»
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ: Η ΑΝΑΙΜΙΑ Η Η ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
Σερένα Βαλσάµη
Αιµατολόγος, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Μονάδα Αιµοδοσίας – Αιµατολογικό Εργαστήριο ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ Νοσοκοµείο
Η αναιµία και η συνεπαγόµενη διαταραχή της οξυγόνωσης των ιστών, παρά τους πολύπλοκους φυσιολογικούς µηχανισµούς αντιρρόπησης για την αντιµετώπιση της ιστικής υποξίας, έχει φανεί από κλινικές και πειραµατικές µελέτες ότι σχετίζεται τελικά
µε βλάβες των ιστών και των οργάνων που µπορεί να είναι και µη αναστρέψιµες. Η
αναιµία στην οξεία ή χρόνια µορφή της αποτελεί ένα πολύ συχνό πρόβληµα των
ασθενών που αντιµετωπίζονται στο τµήµα επειγόντων αλλά και των νοσηλευοµένων. Ωστόσο, η βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση της οξείας ή και χρόνιας αναιµίας
αποτελεί ακόµη επιστηµονικό πεδίο αντιπαράθεσης. Η µετάγγιση αλλογενούς αίµατος και παραγώγων αυτού παραµένει η συνηθέστερη θεραπεία, εµφανίζει ωστόσο
γνωστές επιπλοκές, άµεσες και απώτερες, λοιµώδεις και µη λοιµώδεις (µετάδοση
παθογόνων, αλλεργικές αντιδράσεις, πυρετικές µη αιµολυτικές αντιδράσεις, αιµολυτικές αντιδράσεις, πνευµονική βλάβη από µετάγγιση, υπερφόρτωση της κυκλοφορίας, TA-GVHD, πορφύρα µετά µετάγγιση, λάθος παράγωγο σε λάθος ασθενή)
αλλά και επιπλοκές πιο αινιγµατικές που δεν µπορούν να συσχετισθούν άµεσα µε την
µετάγγιση όπως η ανοσοτροποποίηση, που µπορούν όµως να συµµετέχουν στην
µετά την µετάγγιση νοσηρότητα.
Κλινικές µελέτες υπογραµµίζουν το παράδοξο ότι τόσο η αναιµία όσο και η µετάγγιση
συνδέονται µε βλάβες οργάνων στόχων και συνεπάγονται αυξηµένη νοσηρότητα
και θνητότητα των ασθενών στα δύο άκρα των κλινικών αυτών καταστάσεων: α)
ασθενείς µε σοβαρή αναιµία χωρίς µετάγγιση και β) ασθενείς µε ήπια αναιµία µε που
αντιµετωπίζονται µε ελεύθερη µεταγγισιοθεραπευτική στρατηγική. Αναφορικά µε την
αναιµία και µε βάση κλινικές µελέτες σε ασθενείς που αρνούνται µετάγγισης για θρησκευτικούς λόγους όσο πιο χαµηλές είναι οι τιµές τις αιµοσφαιρίνης τόσο αυξάνεται
η θνητότητα η οποία αγγίζει το 100% για τιµές αιµοσφαιρίνης 1,1-2,0 g/dl. Από την
άλλη µεριά η εφαρµογή ελεύθερης µεταγγισιοθεραπευτικής στρατηγικής (σε σχέση
µε την περιοριστική) έχει φανεί να σχετίζεται µε αυξηµένη νοσηρότητα και θνητότητα
σε διάφορες οµάδες ασθενών. Η συχνότητα δυσµενούς έκβασης των ασθενών στις
µελέτες αυτές είναι πολύ υψηλότερη από την αναµενόµενη που θα µπορούσε να
αποδοθεί στις γνωστές επιπλοκές των µεταγγίσεων.
Ο περαιτέρω χαρακτηρισµός των παθοφυσιολογικών µηχανισµών πληµµελούς οξυγόνωσης των ιστών και επιπτώσεων της µετάγγισης φαίνεται απαραίτητος για την
ορθότερη εξισορρόπηση αυτών των κινδύνων. Οι κίνδυνοι τόσο της αναιµίας όσο και
της µετάγγισης στο πλαίσιο α) των σηµαντικών διαφορών στις εφαρµοζόµενες πρακτικές µεταγγισιοθεραπείας, β) του αυξηµένου κόστους , γ) της µείωσης των αποθε-
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µάτων αίµατος και δ) του αµφιλεγόµενου κλινικού οφέλους της µετάγγισης µε την
εφαρµογή ελεύθερης µεταγγισιοθεραπευτικής στρατηγικής, φαίνεται να απαιτούν
την ανάπτυξη νέων στοχευµένων και εξατοµικευµένων θεραπευτικών στρατηγικών
για την καλύτερη έκβαση των ασθενών.
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Στρογγυλή Τράπεζα I
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ: ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ
Α. Γάφου
Η µετάγγιση παραγώγων αίµατος και ιδίως συµπυκνωµένων ερυθρών (ΣΕ) αποτελεί σωτήρια ιατρική πρακτική και δώρο ζωής για τον ασθενή που αιµορραγεί. Αν και παρατηρείται
σηµαντική µείωση στη καταγραφή των γνωστών ανεπιθύµητων αντιδράσεων από µετάγγιση, άλλες αντιδράσεις καταγραφόµενες και µη (TRALI, ανοσοτροποποίηση) παραµένουν
ασαφείς στην αιτιολογία και η αντιµετώπισή τους είναι ανεπαρκής.(1) Η γήρανση του πληθυσµού µε αύξηση των ασθενών που χρήζουν µετάγγισης και η µείωση των αιµοδοτών
µε ελάττωση ακόµα περαιτέρω της διαφοράς 10% που υπάρχει µεταξύ συλλεγµένων και
µεταγγισθέντων µονάδων ΣΕ απειλεί την επάρκεια των µεταγγίσεων. (2)Τα άµεσα και έµµεσα κόστη της µετάγγισης αυξάνονται σταθερά αποτελώντας επιπλέον κίνητρο για την
βελτιστοποίηση των πρακτικών µετάγγισης.(3)
Η ιστική ισχαιµία αποτελεί τον κύριο λόγο µετάγγισης ΣΕ και η τιµή της Hb χρησιµοποιήθηκε σαν ο πιο προσιτός δείκτης ιστικής ανοξίας. Ο παλιός κλασσικός κανόνας
«10/30» της µετάγγισης στους χειρουργικούς ασθενείς επεκτάθηκε και στους µη χειρουργικούς αιµοδυναµικά σταθερούς ασθενείς, η αποτελεσµατικότητα του όµως ποτέ
δεν δοκιµάσθηκε σε τυχαιοποιηµένες µελέτες.(4)
Εδώ και 15 πλέον έτη η µελέτη TRICC χρησιµοποιώντας κλινικά καταληκτικά σηµεία
σαν κριτήριο αποτελεσµατικότητας της µετάγγισης ΣΕ, έδωσε το µήνυµα της περιοριστικής πρακτικής στην µεταγγισιοθεραπεία σε σταθερούς αιµοδυναµικά ασθενείς
ΜΕΘ.(5) Έκτοτε έγιναν αρκετές τυχαιοποιηµένες µελέτες σε διάφορες κλινικές κατηγορίες ασθενών. Η µεταανάλυση 19 µελετών (6264 ασθενείς) έδειξε ότι η περιοριστική πρακτική (Hb 7/8g/dl) έναντι της ελεύθερης πρακτικής (Hb> 9-10 g/dl) έχει
συγκρίσιµα αν όχι καλλίτερα κλινικά αποτελέσµατα . Το ποσοστό ελάττωσης των µεταγγίσεων υπολογίσθηκε περίπου στο 35%. (6)Αρκετές Επιστηµονικές Εταιρείες εξέδωσαν συστάσεις βασιζόµενες στην περιοριστική πρακτική των µεταγγίσεων µε
πρωταρχικό κριτήριο µετάγγισης την τιµή της Hb. Σε όλες τις Συστάσεις όµως δηλώνεται ταυτόχρονα ότι κλινικά σηµεία, συµπτώµατα όπως και παράγοντες κινδύνου
σχετιζόµενοι µε τον ασθενή πρέπει να συνυπολογίζονται στην απόφαση για µετάγγιση. Επίσης ενδυναµώνεται η τακτική της µετάγγισης µιας µονάδας ΣΕ. (7-9)
Η ποιότητα των Συστάσεων ωστόσο χαρακτηρίζεται χαµηλή. Τα συµπεράσµατα των µελετών στις οποίες στηρίζονται αυτές οι Συστάσεις αναφέρονται στον «µέσο» ασθενή και δεν
αντικατροπτίζουν απαραίτητα την πραγµατικότητα στον καθένα ασθενή ξεχωριστά. Η ανασφάλεια των συµµετεχόντων ιατρών στις µελέτες αυτές αντανακλάται και στα χαµηλά ποσοστά ένταξης των κατάλληλων ασθενών στις µελέτες (41% των ασθενών ΜΕΘ στην
µελέτη TRICC και 56% των ορθοπεδικών ασθενών στην µελέτη FOCUS). Επίσης τα ποσοστά παραβίασης των πρωτοκόλλων είναι υψηλότερα στο σκέλος της περιοριστικής πρακτικής (1,4% vs 4,3% και 9% vs 5,6% στις αντίστοιχες µελέτες).(10)
Στην σηµερινή πραγµατικότητα η µετάγγιση ΣΕ παραµένει σύνθετη κλινική απόφαση. Η
«τέχνη» στην επιστήµη της ιατρικής των µεταγγίσεων αφορά την έγκαιρη επιλογή των ασθενών που πραγµατικά χρειάζονται την µετάγγιση ΣΕ αποφεύγοντας την έκθεση στους κινδύνους της µετάγγισης των ασθενών για τους οποίους η µετάγγιση δεν είναι αναγκαία.
Η δηµοσίευση Συστάσεων που αφορούν σε θέµατα µεταγγισιοθεραπείας δεν φαίνε-
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ται να έχει επιτύχει επαρκή οµογενοποίηση των πρακτικών µετάγγισης όπως προκύπτει από µελέτες και επιτηρήσεις σε χειρουργικούς και σε παθολογικούς ασθενείς.
Οι πρακτικές διαφέρουν όχι µόνο µεταξύ των νοσοκοµείων αλλά και µεταξύ µεµονωµένων ιατρών. Σε µελέτη καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων ο ιατρός, η χαµηλή µάζα
σώµατος και η ανεπαρκής νεφρική λειτουργία αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες αιµορραγίας µετάγγισης και νοσηρότητας. Μετά από προσαρµογή των παραγόντων κινδύνων των ασθενών τα χαρακτηριστικά των νοσοκοµείων που επηρεάζουν τις πρακτικές
µεταγγίσεων αποτελούν η τοποθεσία του νοσοκοµείου, η ακαδηµαϊκή του θέση και ο
όγκος των διαχειριζόµενων περιστατικών. Συνολικά όµως µόνο περίπου το 30% της
απόκλισης των πρακτικών µπορεί να εξηγηθεί.(11)
Παρά το ότι η µετάγγιση αποτελεί µια από τις συχνότερες ιατρικές πρακτικές η εκπαίδευση των ενεχοµένων στην απόφαση είναι ανεπαρκής και συχνά βασίζεται σε
υπερβολικό άγχος έναντι της αναιµίας.(3)
Πρόσφατος έλεγχος των πρακτικών µεταγγισιοθεραπείας στις ΗΠΑ έδειξε ότι ενώ τα
τρία τέταρτα και τα δύο τρίτα των αναισθησιολόγων και των χειρουργών αντίστοιχα
ήταν ενήµεροι για τις πρόσφατες Συστάσεις µόνο στο 20% των νοσοκοµείων είχε
γίνει ανασκόπηση των Συστάσεων ενώ µόνο 14% των νοσοκοµείων αναφέρει αναδροµική επιτήρηση των µεταγγίσεων από Ενδονοσοκοµειακή Επιτροπή Ιατρικής των
Μεταγγίσεων η/και Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας.(12)
Αποτελεσµατικός τρόπος βελτίωσης των πρακτικών µετάγγισης φαίνεται να είναι η καταγραφή στο έντυπο Αίτησης παραγώγων αίµατος κωδικοποιηµένων αιτίων µετάγγισης από
τον παραγγέλοντα ιατρό. Επίσης βελτίωση στην ουδό της Hb καταγράφεται µε την υπενθύµιση των βέλτιστων πρακτικών µετάγγισης την στιγµή της ηλεκτρονικής παραγγελίας παραγώγων αίµατος µε λογισµικό στήριξης της κλινικής απόφασης .(13)
Στοιχεία από τον Αµερικανικό Ερυθρό Σταυρό δείχνουν ελάττωση 3% στην χρήση ΣΕ τα
έτη 2009-2010 που συνοδεύεται και από την σταδιακή πτώση του αριθµού των ετησίων
ακυρώσεων προγραµµατισµένων χειρουργικών επεµβάσεων λόγω έλλειψης αίµατος.(14)
Στο Ηνωµένο Βασίλειο επίσης καταγράφεται σταδιακή µείωση στην χρήση των ΣΕ που
φθάνει το 2,9% το 2012-2013. Ωστόσο καταγράφεται διακύµανση στο ποσοστό ελάττωσης µεταξύ των διαφόρων νοσοκοµείων και οι έλεγχοι επιτήρησης δείχνουν ότι η συνολική χρήση του αίµατος θα µπορούσε να ελαττωθεί ακόµα περισσότερο χωρίς να
διακινδυνεύσει η ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς. (15)
Η εφαρµογή προγραµµάτων Βέλτιστης ∆ιαχείρισης του Αίµατος των Ασθενών συντονίζει την δράση νοσοκοµειακών τµηµάτων και υπηρεσιών µε στόχο την ελάττωση
την έκθεση σε αλλογενή µετάγγιση στο µέγιστο δυνατό. Πέρα από την υιοθέτηση
περιοριστικών πρακτικών µετάγγισης σύµφωνα µε τις επικυροποιηµένες Συστάσεις,
περιλαµβάνει την βελτιστοποίηση των περιεγχειρητικών κλινικών πρακτικών όπως
την αντιµετώπιση της προεγχειρητικής αναιµίας, την επιλογή κατάλληλων χειρουργικών και τεχνικών αναισθησίας και την εφαρµογή αλγόριθµων µετάγγισης µε την
χρήση αναλυτών παρά τον ασθενή για την ταχεία ανάκτηση εργαστηριακών τιµών.
Ο συντονισµός αυτός οδηγεί σε επιπλέον ελάττωση των µεταγγίσεων, ελάττωση της
ενδονοσοκοµειακής νοσηλείας, της θνητότητας και του κόστους.
Αρκετές Εταιρείες και Οργανισµοί έχουν εντάξει στα κριτήρια ποιότητας τις πρακτικές
µετάγγισης.(16, 17)
Παρά την πρόσφατη πρόοδο παραµένουν ακόµα αρκετές ασάφειες στην ανάδειξη
και στην εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών µετάγγισης. Επιπλέον δεδοµένα απαι-
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τούνται για την εφαρµογή της περιοριστικής πρακτικής µεταγγίσεων σε συγκεκριµένες κατηγορίες ασθενών, την χρήση αιµοστατικών παραγόντων, και δυνατότητα αλλαγής νοοτροπίας των ιατρών. Οι βέλτιστες πρακτικές µετάγγισης πρέπει να
αντιµετωπίζονται όχι σαν επιλογή αλλά σαν αναγκαιότητα του «Ωφελέειν ή µη βλάπτειν» των συγκατατιθεµένων για την µετάγγιση ασθενών.
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Στρογγυλή Τράπεζα II:
«Στρατηγικές Μείωσης των αναγκών για µετάγγιση»
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ:
ΣΙ∆ΗΡΟΣ - ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ
Ειρήνη Κατωδρύτου
Εισαγωγή
Το 25% του πληθυσµού της γης υποφέρει από αναιµία [1]. Οι συχνότερες µορφές
της, είναι η σιδηροπενική αναιµία, η αναιµία χρόνιας νόσου (ΑΧΝ) και η αναιµία από
απώλεια αίµατος ως αποτέλεσµα κυρίως µειζόνων χειρουργικών επεµβάσεων [2]. Η
αντιµετώπιση της αναιµίας είναι πρωτίστως αιτιολογική, γι' αυτό τον λόγο πρέπει να
γίνεται ενδελεχής διερεύνηση των αιτιών της. Οι ελλείψεις σε αίµα, το κόστος µετάγγισης και οι επιπλοκές των µεταγγίσεων οδήγησαν στην ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων διόρθωσης της αναιµίας, µε σκοπό τον περιορισµό των
µεταγγίσεων [2]. O σίδηρος και οι παράγοντες που διεγείρουν την ερυθροποίηση
(ESAs) αποτελούν µέρος της στρατηγικής µείωσης των µεταγγίσεων [2].
Σίδηρος: αληθής και λειτουργική σιδηροπενική αναιµία
Η έλλειψη σιδήρου είναι η αιτία στο 50% των περιπτώσεων αναιµίας παγκόσµια [1,2]. Η
αληθώς σιδηροπενική αναιµία οφείλεται σε χρόνια απώλεια αίµατος, δυσαπορρόφηση
(επεµβάσεις πεπτικού, κ.α.) και πληµµελή πρόσληψή του από την τροφή. Η λειτουργική
σιδηροπενία (ΛΣ) οφείλεται είτε σε µειωµένη απόδοση του σιδήρου στους ερυθροβλάστες παρά τις επαρκείς αποθήκες, ή στην αδυναµία του διαθέσιµου σιδήρου να καλύψει
τις αυξηµένες ανάγκες της ερυθροποίησης, όπως συµβαίνει σε χορήγηση ESAs [3-5]. Η
µειωµένη απόδοση του σιδήρου στους ερυθροβλάστες, οφείλεται στην καθήλωσή του
στο δικτυοενδοθηλιακό σύστηµα (∆ΕΣ) και στο έντερο λόγω της αυξηµένης παραγωγής
από το ήπαρ της ορµόνης εψιδίνης, που αποτελεί τον µοναδικό γνωστό ρυθµιστή του σιδήρου στον οργανισµό [3-5]· Η παραγωγή της εψιδίνης αυξάνεται στην ΑΧΝ λόγω της
δράσης κυρίως της IL-6. Η διαφορική διάγνωση της αληθούς και της λειτουργικής σιδηροπενικής αναιµίας γίνεται µε τη µελέτη των παραµέτρων σιδήρου [3,4].
Ερυθροποιητίνη
Η ερυθροποιητίνη (EPO) είναι γλυκοπρωτεϊνική ορµόνη που παράγεται από τα περισωληναριακά κύτταρα του νεφρού [6]. Η έκφραση του γονιδίου της ρυθµίζεται
από την ιστική υποξία, µέσω του παράγοντα HIF-1 (Hypoxia inducible factor-1). Η
ΕPO δρα µέσω του υποδοχέα της στους άωρους ερυθροβλάστες και καθαίρεται κυρίως µέσα από την πρόσληψή της απ' αυτούς [6]. Η ερυθροποιητίνη µπορεί να παράγεται πληµµελώς όπως συµβαίνει στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) αλλά
µπορεί επίσης να εµφανίζει µειωµένη δραστικότητα στον ερυθροποιητικό µυελό σε
σχέση µε την αναµενόµενη, όπως συµβαίνει στην ΑΧΝ που αποτελεί και τον σηµαντικότερο µηχανισµό της αναιµίας του καρκίνου [6].
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Χορήγηση σιδήρου και ESAs για την αντιµετώπιση της αναιµίας και τον
περιορισµό των µεταγγίσεων
Ο σίδηρος ή οι ESAs έχουν χρησιµοποιηθεί για τον περιορισµό των µεταγγίσεων κυρίως σε α) αναιµία της ΧΝΑ, β) αναιµία του καρκίνου ή µετά από χηµειοθεραπεία γ)
προεγχειρητική αναιµία.
Αναιµία της ΧΝΑ
Εµφανίζεται σε ποσοστό >25% των ασθενών µε µέτριου βαθµού ΧΝΑ και σε ποσοστό >50% των ασθενών µε σοβαρή ΧΝΑ [7]. Στις αιτίες της αναιµίας περιλαµβάνονται η έλλειψη ενδογενούς EPO, η αληθής σιδηροπενία και η ΛΣ ως αποτέλεσµα της
χορήγησης ESAs ή του µηχανισµού της φλεγµονής [8]. Η χορήγηση ESAs από τις
αρχές τις δεκαετίας του '90, οδήγησε σε µεγάλη βελτίωση της αναιµίας της ΧΝΑ και
συνέβαλε στον περιορισµό των µεταγγίσεων στους ασθενείς αυτούς [8]. Ωστόσο, δεν
έχει φανεί ότι οι ESAs µειώνουν τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών συµβαµάτων ή του
θανάτου ενώ φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και θρόµβωσης [9]. Γι αυτό στις κατευθυντήριες οδηγίες συστήνεται η χορήγηση των ESAs στην αναιµία της ΧΝΑ αξιολογώντας τα οφέλη και τους κινδύνους σε
σχέση µε τη µετάγγιση [10]. Όσον αφορά στη χρήση σιδήρου, συνιστάται χορήγηση
ενδοφλέβιου ή από του στόµατος σιδήρου σε ασθενείς µε ΧΝΑ που δε λαµβάνουν
ESAs, όταν ο κορεσµός τρανσφερρίνης είναι ≤30% και η φερριτίνη ≤500ng/mL [10].
Σε ασθενείς που λαµβάνουν ESAs, η συγχορήγησή τους µε ενδοφλέβιο σίδηρο φαίνεται να αυξάνει την τιµή της αιµοσφαιρίνης και να µειώνει τη δόση των ESAs [10].
Αναιµία του καρκίνου
Αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες επιπλοκές σε ασθενείς µε καρκίνο. Η επίπτωσή
της κυµαίνεται από 39%-75% ανάλογα µε τη φάση της νόσου και τη χορήγηση χηµειοθεραπείας [11]. Ο κυριότερος µηχανισµός που την προκαλεί είναι αυτός της ΑΧΝ
[4, 5]. Η επίπτωση της αληθούς ή ΛΣ στον καρκίνο κυµαίνεται από 30-60% [12]. Η
χορήγηση ESAs µπορεί να µειώσει τις ανάγκες σε µεταγγίσεις, ωστόσο οι αιµατολογικές ανταποκρίσεις που επιτυγχάνουν δεν είναι σταθερές και κυµαίνονται από 3075% [12]. Επιπρόσθετα, η χορήγηση ESAs σε ασθενείς µε καρκίνο αυξάνει τον
κίνδυνο εµφάνισης θροµβοεµβολικών επεισοδίων και είναι πιθανόν να σχετίζεται µε
µειωµένη επιβίωση [13]. Για τους πιο πάνω λόγους, δεν προτείνεται η χρήση τους σε
ασθενείς που δεν λαµβάνουν αντινεοπλασµατική θεραπεία, ή που έχουν πιθανότητα
ίασης [14]. Η συγχορήγηση ESAs και ΕΦ σιδήρου βελτιώνει σηµαντικά το ποσοστό
ανταπόκρισης της αναιµίας και περιορίζει την ανάγκη µεταγγίσεων αλλά και την απαιτούµενη δραστική δόση των ESAs [15] και προτείνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της αναιµίας στον καρκίνο, στους ασθενείς που λαµβάνουν
ESAs, επί ενδείξεων ΛΣ [14]. Η χορήγηση ΕΦ σιδήρου χωρίς τη συγχορήγηση ESAs
στους ασθενείς µε καρκίνο δεν προτείνεται επίσηµα [14], ωστόσο έχει φανεί ότι βελτιώνει την αιµοσφαιρίνη. [16].
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Προεγχειρητική αναιµία
Σχετίζεται µε αυξηµένη νοσηρότητα, θνησιµότητα και αλλογενή µετάγγιση [17]. Η
περιεγχειρητική µετάγγιση καταλαµβάνει το 33-57% των µεταγγίσεων, εποµένως η
διαχείριση της προεγχειρητικής αναιµίας των ασθενών που θα υποβληθούν σε µείζονες επεµβάσεις είναι σηµαντική για τη µείωση των µεταγγίσεων [17]. Θεµέλιο λίθο
αυτής της διαχείρισης αποτελεί η διαγνωστική προσέγγιση της αναιµίας προ της επεµβάσεως [18]. Σε περιπτώσεις σιδηροπενικής αναιµίας θα πρέπει να γίνεται προεγχειρητική διόρθωση. ∆εν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση
ενδοφλέβιου ή από του στόµατος σιδήρου, συστήνεται ωστόσο η επιλογή της µιας
οδού ή της άλλης ανάλογα µε το χρονοδιάγραµµα της επέµβασης, την ανοχή στον
από του στόµατος σίδηρο και τη βαρύτητα της αναιµίας [19]. Η χορήγηση ESAs, σε
καταστάσεις όπου υπάρχει ΑΧΝ, µειώνει τον αριθµό των µεταγγίσεων και τις µέρες
παραµονής στο νοσοκοµείο [20]. Η συγχορήγηση ESAs και σιδήρου αυξάνει την αιµοσφαιρίνη και µειώνει τις µεταγγίσεις [21].
Συµπεράσµατα
Ο περιορισµός των µεταγγίσεων αποτελεί βασικό στόχο των σύγχρονων στρατηγικών
για την υγεία. Ανάµεσα σε άλλες µεθόδους, ο σίδηρος και οι ESAs αποτελούν αποτελεσµατικές θεραπευτικές επιλογές. Ωστόσο, η χρήση τους πρέπει να είναι ορθολογική και τεκµηριωµένη, βασισµένη στις κατευθυντήριες οδηγίες και πρέπει να
γίνεται πάντα µε γνώµονα την ισορροπία ανάµεσα στο όφελος και τον κίνδυνο αλλά
και τις ενδείξεις χορήγησής τους.
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ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΉ ΑΙΜΟ∆ΙΆΣΩΣΗ: ΝΕΌΤΕΡΑ ∆Ε∆ΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ.
Θεανώ ∆εµέστιχα
Αναισθησιολόγος, Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Η σύγχρονη τάση στην περιεγχειρητική µεταγγισιοθεραπεία συνίσταται στην ελαχιστοποίηση της χρήσης αλλογενών προϊόντων αίµατος, λόγω του κινδύνου λοιµωδών και µη επιπλοκών, της έλλειψης επαρκούς αριθµού αιµοδοτών, αλλά και της
γνωστής πλέον ανοσοτροποποίησης που προκαλείται µε δυσµενείς επιπτώσεις στη
γενικότερη έκβαση των ασθενών.
Στα πλαίσια αυτά γίνεται προσπάθεια ευρύτερης εφαρµογής τεχνικών περιεγχειρητικής µεταγγισιοθεραπείας που θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε: α) τεχνικές µείωσης της περιεγχειρητικής απώλειας αίµατος και β) τεχνικές περιεγχειρητικής
αυτόλογης µετάγγισης. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν η αυτόλογη προκατάθεση,
η οξεία νορµογκαιµική αιµοαραίωση και η διεγχειρητική και µετεγχειρητική αιµοδιάσωση.
Η αυτόλογη προκατάθεση µπορεί να εφαρµοσθεί µόνο σε προγραµµατισµένες επεµβάσεις και προϋποθέτει την κατάθεση από τον ασθενή σε διάστηµα 4 εβδοµάδων
πριν από το χειρουργείο 3 ή 4 µονάδων αίµατος, ανάλογα µε τον αιµατοκρίτη του.
Ωστόσο αυτή η τεχνική δεν εφαρµόζεται ευρέως, λόγω των οργανωτικών δυσχερειών, του κόστους, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είναι άµοιρη επιπλοκών.
Η οξεία νορµογκαιµική αιµοαραίωση συνίσταται στην λήψη πλήρους αίµατος από
τον ασθενή στη χειρουργική αίθουσα µε την εισαγωγή στην αναισθησία, ενώ παράλληλα αποκαθίσταται ο όγκος µε κρυσταλλοειδή. Η µέθοδος δεν απαιτεί προγραµµατισµό είναι οικονοµική και έχει το πλεονέκτηµα ότι αφορά σε πλήρες αίµα.
Ωστόσο ενέχει τον κίνδυνο αιµοδυναµικής αστάθειας σε περίπτωση δεν επιτευχθεί
νορµογκαιµία, ιστικής υποξίας και οιδήµατος, καθώς και εµφράγµατος του µυοκαρδίου, αν ο αιµατοκρίτης µειωθεί σηµαντικά σε ευπαθείς ασθενείς.
Η πιο ευρέως διαδεδοµένη, αλλά και αποτελεσµατική µέθοδος είναι η διεγχειρητική
και µετεγχειρητική αιµοδιάσωση που συνίσταται στη συλλογή του αίµατος από το
χειρουργικό τραύµα και την επαναχορήγησή του µετά από επεξεργασία που πραγµατοποιείται επιτόπου. Έχει αποδειχθεί ότι ελαττώνει τις αλλογενείς µεταγγίσεις κατά
40%, χωρίς καρδιαγγειακές, νευρολογικές ή ανοσολογικές επιπλοκές. Επίσης δεν
απαιτεί σηµαντικό προγραµµατισµό, γεγονός που την καθιστά ιδανική µέθοδο σε
επείγουσες καταστάσεις. Ωστόσο και αυτή η µέθοδος ενέχει επιπλοκές, όπως αερώδη
και λιπώδη εµβολή, διαταραχές ηλεκτρολυτών, αιµόλυση, ενώ σχετικές αντενδείξεις αποτελούν η νεοπλασµατική νόσος και η µαιευτική αιµορραγία. Απόλυτη αντένδειξη είναι µόνο η άρνηση του ασθενούς.
Συµπερασµατικά ο σύγχρονος αναισθησιολόγος διαθέτει εναλλακτικές µεθόδους περιεγχειρητικής µεταγγισιοθεραπείας. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής απαιτεί την
προσεκτική αξιολόγηση του ασθενούς και του είδους της προγραµµατισµένης επέµβασης, την αρµονική συνεργασία µε τη χειρουργική οµάδα, αλλά και το τµήµα αιµοδοσίας του νοσοκοµείου.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΝΩ∆ΟΛΥΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σ. Σουρµελής
∆ιευθυντής Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, ∆.Θ.Κ.Α. «Υγεία» Αθηνών
Οι µείζονες ορθοπαιδικές επεµβάσεις είναι δυνατόν να προκαλέσουν στους ασθενείς
περιεγχειρητική αιµορραγία και ανάγκη αλλογενών µεταγγίσεων.
Οι επεµβάσεις αυτές είναι οι ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος και ιδιαίτερα
οι αναθεωρήσεις των ολικών αρθροπλαστικών καθώς και η χειρουργική των παραµορφώσεων της σπονδυλικής στήλης.
Προκειµένου να περιοριστεί ο αριθµός των περιεγχειρητικών αλλογενών µεταγγίσεων έχουν εφαρµοστεί διάφορες πολιτικές διαχείρισης των µεταγγίσεων.
Οι πιο γνωστοί τρόποι περιορισµού των µεταγγίσεων είναι η ελεγχόµενη υπόταση
κατά την διάρκεια των επεµβάσεων, η αυτόλογη προκατάθεση αίµατος, η χρήση περιεγχειρητικά µηχανηµάτων διάσωσης των ερυθρών αιµοσφαιρίων, η οξεία ισοογκαιµική αιµοαραίωση και η προεγχειρητική χρήση της ερυθροποιητίνης.
Τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιµοποιηθεί διάφοροι φαρµακευτικοί παράγοντες (αντινωδολυτικά) που περιορίζουν την αιµοραγία µέσω της διαδικασίας της αναστολής
της ινωδογονόλυσης.
Η χρήση των αντινωδολυτικών στην Ορθοπαιδική εφαρµόστηκε µετά την χρήση τους
µε πολύ καλά αποτελέσµατα στην καρδιοχειρουργική.
Οι αντινωδολυτικοί παράγοντες είναι το Ε- αµινοκαπροϊκό οξύ (EACA), το τρανεξαµικό οξύ και η απροτινίνη αν και η τελευταία δεν χρησιµοποιείται πλέον.
Την τελευταία δεκαετία στην Ορθοπαιδική χρησιµοποιήθηκε το τρανεξαµικό οξύ µε
πολύ καλά αποτελέσµατα όπως αναφέρουν αρκετές µελέτες.
Το συγκεκριµένο σκεύασµα χρησιµοποιήθηκε κυρίως στις ολικές αρθροπλαστικές
και στην χειρουργική της Σ.Σ. µε δοσολογικά σχήµατα που διαφέρουν µεταξύ τους
όσον αφορά την δοσολογία, τον χρόνο χορήγησης σε σχέση µε την έναρξη της χειρουργικής επέµβασης και την τοπική χρήση στο χειρουργικό πεδίο.
Το πρόβληµα των επιπλοκών προβληµάτιζε τους χειρουργούς κυρίως για τον φόβο
θροµβοεµβολικών επεισοδίων που όµως οι µελέτες δεν επιβεβαίωσαν κάτι τέτοιο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι µεταναλύσεις της χρήσης των συγκεκριµένων φαρµάκων
αποδεικνύουν σηµαντικό περιορισµό των µεταγγίσεων και προτείνεται η χρήση τους
σε καθηµερινή πράξη στις ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος.
Εξίσου αποτελεσµατική µε την ενδοφλέβια χορήγηση έχει αποδειχθεί και η τοπική
χρήση του τρανεξαµικού οξέος στις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος.
• Tranexamic acid in total knee replacement, a systematic review and meta-analysis
S. Alshryda,P. Sarda et al, J Bone Joint Surg Br; 93-B: 1577–85, December 2011
• Antifibrinolytics in Major Orthopaedic Surgery, J Eubanks, J Am Acad Orthop Surg; 18: 132138, March 2010
• Tranexamic acid and the reduction of blood loss in total knee and hip arthroplasty: a metaanalysis, R Gandhi, H Evans et al, BMC Research notes; 6:184, 2013
• Low Risk of Thromboembolic Complications with Tranexamic Acid after Primary Total Hip and
Knee Arthroplasty, B Gillette, L DeSimone, et al, Clin Orthop Relat Res; 471:150–154, January 2013
• Topical Intra-Articular Compared with Intravenous Tranexamic Acid to Reduce Blood Loss in Primary Total Knee Replacement, A Double-Blind, Randomized, Controlled, Noninferiority Clinical Trial,
E Gomez-Barrena, M Ortega-Andreu, et al, J Bone Joint Surg Am.; 96:1937-44, December 2014
• Systematic review and meta-analysis of the use of tranexamic acid in total hip replacement
M. Sukeik, S. Alshryda et al, J Bone Joint Surg Br; 93-B: 39-46, 2011
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Στρογγυλή Τράπεζα IIΙ:
«Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείριση αιµοθεραπείας»
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Α. Αργυρού
Η συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση σε θέµατα µεταγγισιοθεραπείας αποτελεί κοµβικής σηµασίας στοιχείο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους ασθενείς. Η αξία της µάλιστα µεγιστοποιείται αν αντιληφθεί κανείς ότι η µετάγγιση
παραγώγων αίµατος αποτελεί µία από τις συχνότερες ιατρικές πράξεις παγκοσµίως.
Η κακή και η υπέρ του δέοντος χρήση αίµατος είναι µια όχι σπάνια καταγεγραµµένη
πρακτική. Σύµφωνα µε το βρετανικό σύστηµα αιµοεπαγρύπνησης (Serious Hazards
of Transfusion, SHOT), κατά το 2010 κατεγράφησαν στη Μ. Βρετανία 1464 περιστατικά κακής πρακτικής στις µεταγγίσεις, εκ των οποίων τα 200 (13.7%) χαρακτηρίσθηκαν ως «χορήγηση λάθος παραγώγου αίµατος» ενώ τα 110 (7.5%)
χαρακτηρίσθηκαν ως «µη ενδεδειγµένη και µη αναγκαία χρήση αίµατος». ∆εδοµένου ότι κατά τα τελευταία έτη καταγράφεται αυξητική τάση στις µη ενδεδειγµένες και
λάθος µεταγγίσεις, η περαιτέρω ανάλυση που επιχειρήθηκε αποκάλυψε ότι αυτές,
στη µεγάλη πλειονότητά τους οφείλονται στο έλλειµα γνώσης ή σε λάθος κρίση των
ειδικευοµένων ιατρών των κλινικών. Τέτοιες µεταγγίσεις αυξάνουν τον κίνδυνο θνησιµότητας των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνουν τα νοσοκοµεία µε οικονοµικό κόστος, σε µια εποχή που οι οικονοµικοί πόροι βαίνουν ελλατούµενοι.
Αντιθέτως, η συντηρητική και εκλογικευµένη χρήση, βοηθάει στη βέλτιστη διαχείρηση των αποθεµατικών αίµατος, χωρίς να επιπροσθέτει κόστος στους προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων.
Στα πλαίσια αυτά, η ανάγκη για ενηµέρωση και διαρκή εκπαίδευση των ιατρών καθίσταται όλο και επιτακτικότερη. Τα παράγωγα αίµατος λογίζονται πλέον ως φαρµακευτικά προϊόντα, και για το λόγο αυτό, ο χειρισµός τους οφείλει να προκύπτει µέσα
από εκπαίδευση, ακριβώς όπως συµβαίνει µε το χειρισµό των φαρµάκων.
Στο εγχείρηµα της εκπαίδευσης, σηµαντικό ρόλο παίζει η προσέγγιση των ειδικευοµένων ιατρών κάθε ειδικότητας, δεδοµένου ότι αυτοί κατά βάση αποφασίζουν για
την ανάγκη µετάγγισης του ασθενούς, αυτοί είναι παρόντες κατά την διεξαγωγή της
ώστε να επιβλέψουν την οµαλή πορεία της και να αντιµετωπίσουν τυχόν παρενέργειές
της, και φυσικά, αυτοί αποτελούν το «συνδετικό κρίκο» µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων σε µια µετάγγιση: την υπηρεσία αιµοδοσίας, τον ειδικευµένο ιατρό της κλινικής, το νοσηλευτή και τον ασθενή.
Για τους λόγους αυτούς έχουν εκπονηθεί κατά διαστήµατα µελέτες σε χώρες όπως οι
Η.Π.Α., η Μ. Βρεττανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, µε σκοπό τον έλεγχο των γνώσεων
των ειδικευοµένων σε θέµατα µεταγγισιοθεραπείας. Οι µελέτες αυτές είναι συνήθως
µονοκεντρικές και οργανώνονται κυρίως από κλινικά τµήµατα ή υπηρεσίες αιµοδοσίας Ιατρικών Σχολών. Τα αποτελέσµατά τους τυγχάνουν επεξεργασίας από µεγαλύτερους οργανισµούς (π.χ. εθνικά συστήµατα υγείας, φορείς παροχής υπηρεσιών
πιστοποίησης), στα πλαίσια του σχεδιασµού στρατηγικών εκπαίδευσης και προ-
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γραµµάτων πιστοποίησης των γνώσεων των ειδικευοµένων σε ζητήµατα ιατρικής των
µεταγγίσεων, µε απώτερο στόχο τόσο τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους µεταγγιζόµενους ασθενείς.
Βασικό και κοινό εργαλείο των περισσότερων από τις µελέτες αυτές, είναι η χρήση
ερωτηµατολογίων που διανέµονται σε ειδικευόµενους που βρίσκονται στο πρώτο ή
και σε πιο προχωρηµένα έτη της ειδικότητάς τους και –ενίοτε- σε «ειδικούς της µεταγγισιοθεραπείας» όπως είναι οι εκπαιδευόµενοι στην αιµατολογία. Περιλαµβάνουν
κατά κανόνα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και κατηγοριοποιούνται σε ενότητες
που καλύπτουν όλο το φάσµα της Ιατρικής των µεταγγίσεων: επιλογή αιµοδότη και
αιµοληψία, σήµανση και διακίνηση δειγµάτων αίµατος, ενδείξεις µετάγγισης, χειρισµός παραγώγων αίµατος, ανοσοαιµατολογία, αναγνώριση και αντιµετώπιση παρενεργειών µετάγγισης. Επιπλέον περιλαµβάνονται ερωτήσεις σχετικά µε το είδος και
τη συχνότητα της εκπαίδευσης στη µεταγγισιοθεραπεία που τυχόν έχουν λάβει οι ειδικευόµενοι εώς τώρα σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, επιχειρείται η καταγραφή των «πηγών ενηµέρωσής» τους και τους ζητείται να αξιολογήσουν το παρόν
ερωτηµατολόγιο και να προτείνουν πιθανές παρεµβάσεις για την αποτελεσµατικότερη εκπαίδευσή τους.
Η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων αυτών έχει οδηγήσει στην εξαγωγή σηµαντικών συµπερασµάτων σχετικά µε τα θέµατα εκπαίδευσης
στην Ιατρική των Μεταγγίσεων. Τα σηµαντικότερα µεταξύ αυτών είναι:
• Υπάρχει όχι αµελητέο έλλειµα γνώσης σε όλες τις θεµατικές ενότητες των ερωτηµατολογίων. Το πρόβληµα ξεκινά ήδη από τα προπτυχιακά έτη αφού καταγράφεται η
ύπαρξη ελάχιστων διδακτικών ωρών αφιερωµένων σε θέµατα µεταγγισιοθεραπείας.
• Το έλλειµα γνώσης επί το πλείστον δε σχετίζεται µε το βαθµό απειρίας του ειδικευόµενου: πρωτοετείς και τελειόφοιτοι ειδικευόµενοι είχαν παρόµοια ποσοστά
επιτυχίας, πράγµα που σηµαίνει ότι η γνώση δε µεταδίδεται από τους ειδικευµένους επιµελητές προς τους µαθητευόµενους.
• ∆εν καταγράφονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ειδικευοµένων στους βασικούς τοµείς της Ιατρικής: ειδικευόµενοι χειρουργικών ειδικοτήτων είχαν εν πολλοίς παρόµοια αποτελέσµατα µε ειδικευόµενους παθολογικών ειδικοτήτων
(εξαίρεση: οι ειδικευόµενοι αιµατολόγοι είχαν καλύτερα αποτελέσµατα).
• Ακόµα και αν γινόταν παρεµβάσεις για βελτίωση της εκπαίδευσης, η γνώση που
αποκτιόταν «δεν διατηρούταν» στα επόµενα έτη της ειδικότητας, πιθανότατα διότι
η παρεχόµενη εκπαίδευση ήταν αποσπασµατική ή µη επαναλαµβανόµενη.
• Οι γνώσεις των ειδικευοµένων σε θέµατα µετάγγισης αποκτώνται κυρίως µέσα
από την καθηµερινή τους εµπειρία στην κλινική και όχι µέσα από τη θεωρητική
επιµόρφωση (εξαίρεση: οι µεταγγισιολόγοι). Οι µεγαλύτεροι συνάδελφοι, οι αιµατολόγοι, το προσωπικό του εργαστηρίου της Αιµοδοσίας και οι νοσηλευτές
των κλινικών τµηµάτων είναι εκείνοι που παρέχουν άµεση γνώση και βοήθεια
στον ειδικευόµενο που αντιµετωπίζει πρόβληµα σε θέµατα µετάγγισης.
• Οι ειδικευόµενοι επιζητούν πιο εµπεριστατωµένη εκπαίδευση και ενίοτε προτείνουν παρεµβάσεις για την απόκτηση και την εδραίωση γνώσης στη µεταγγισιοθεραπεία.
Η ευαισθητοποίηση για θέµατα εκπαίδευσης στην Ιατρική των µεταγγίσεων αποτελεί
πραγµατικότητα και στην Ελλάδα, ειδικά στις µέρες µας όπου η ανάγκη για βέλτιστη
διαχείρηση του αίµατος είναι αδήριτη, δεδοµένου ότι καταγράφονται αυξηµένες
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ανάγκες σε παράγωγα αίµατος τη στιγµή που η εθελοντική αιµοδοσία εµφανίζει
κάµψη συγκριτικά µε παλαιότερα έτη και η ασφυκτική οικονοµική πραγµατικότητα
περιορίζει κάθε τοµέα δραστηριοποίησης των ΝΥ Αιµοδοσίας. Σε πολυκεντρική εργασία που εκπονήθηκε µεταξύ των ειδικευοµένων ιατρών διαφόρων κλινικών σε έξι
νοσοκοµεία της Αθήνας, επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί µε τρόπο ανάλογο προς τον
προαναφερθέντα (ερωτηµατολόγιο πολλαπλής επιλογής µε ερωτήµατα από τέσσερις θεµατικές ενότητες) ο βαθµός επάρκειας των ειδικευοµένων σχετικά µε ζητήµατα
µεταγγισιοθεραπείας. Η εικόνα που κατεγράφη καθώς και τα αντίστοιχα συµπεράσµατα δεν είναι σηµαντικά διαφορετικά συγκριτικά µε εκείνα που προκύπτουν από
τις αντίστοιχες µελέτες του εξωτερικού. Εξαίρεση αποτελεί η χαµηλή βαθµολογία
στην ενότητα της ανοσοαιµατολογίας, η οποία δεν αποτελεί πεδίο εκπαίδευσης για
καµία ειδικότητα εκτός από την αιµατολογία και τη βιοπαθολογία, καθώς επίσης και
η µη καταγραφή της στάσης των ειδικευοµένων σε θέµατα συναίνεσης του ασθενούς
στη µετάγγιση, η οποία δεν ελέγχθηκε στη συγκεκριµένη µελέτη.
Κατόπιν τούτων, το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στις γνώσεις των Ελλήνων ειδικευοµένων σε θέµατα µεταγγισιοθεραπείας. Αυτό το οποίο πρέπει να µελετηθεί προσεκτικά, είναι η εκπόνηση διαρκών,
επαναλαµβανόµενων και ίσως στοχευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, πρακτικών και θεωρητικών, που θα βρίσκονται σε συνέχεια µε αντίστοιχα προγράµµατα
κατά τα προπτυχιακά έτη και θα πιστοποιούν την επάρκεια των ειδικευοµένων στη µεταγγισιοθεραπεία. Απώτερος στόχος, η απόκτηση και, κυρίως, η εδραίωση γνώσης,
η οποία θα µπορεί να µεταδοθεί από τους εµπειρότερους συναδέλφους, προς τους
νεώτερους. Στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού, ο ρόλος της Αιµοδοσίας,
όπως εκδηλώνεται µέσα από τις προσπάθειες των ειδικών επιστηµονικών εταιριών
και φορέων (Ελληνική Αιµατολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας, ΕΚΕΑ, ΥΥΚΑ) αλλά κύρίως µέσα από την καθηµερινή παρέµβαση των ΝΥ Αιµοδοσίας και των Νοσοκοµειακών Επιτροπών Ιατρικής των Μεταγγίσεων, προβάλλει
σηµαντικότερος από ποτέ.
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ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ε.Πέτρακα1 , Μ. Κριτσιώτη1, Σ. Βαλσάµη2, Ι. Καλαντζής1, Α. Τραυλού3, Ε. Γρουζή4
ΝΥ Αιµοδοσίας, Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο “ΜΕΤΑΞΑ”, Πειραιάς,
2
ΝΥ Αιµοδοσίας- Αιµατολογικό Εργαστήριο, ”ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ” Νοσοκοµείο, Αθήνα,
3
Πρότυπο Εργαστήριο Θροµβώσεων και Αιµορραγικών ∆ιαθέσεων και Ρύθµισης Αντιπηκτικής Αγωγής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Κλινική Ψυχικού,
4
ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ”
1

Περίληψη
Η µετάγγιση αίµατος είναι αποτελεσµατική και δυνητικά ανθρωποσωτήρια θεραπεία
για πολλούς ασθενείς, και αποτελεί σηµαντική συνιστώσα των σύγχρονων συστηµάτων υγείας. Η έλλειψη γνώσεων σχετικά µε τη µετάγγιση αίµατος από το προσωπικό των κλινικών τµηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των Νοσηλευτών/τριών
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ασφάλεια των ασθενών. Για παράδειγµα, λάθη
ή παραλείψεις στον έλεγχο του αίµατος από το νοσηλευτικό προσωπικό δείχνει ενδεχοµένως την αντίληψη ότι δεν έχουν χρησιµότητα. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε λάθος ταυτοποίηση του ασθενή, που αποτελεί σηµαντική αιτία
«λανθασµένης µετάγγισης». Επιπρόσθετα είναι σηµαντικός ο χειρισµός του παραγώγου, η τήρηση των διαδικασιών σε όλες τις φάσεις της µετάγγισης, καθώς και οι
γνώσεις και η έγκαιρη αναγνώριση των ανεπιθύµητων αντιδράσεων αυτής. Προκύπτει εποµένως, ότι η επάρκεια γνώσης και των Νοσηλευτών/τριων είναι ουσιαστική
για την ασφάλεια της µετάγγισης. Μολονότι στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές µελέτες σχετικά µε τις γνώσεις των Νοσηλευτών στο συγκεκριµένο θέµα στη
χώρα µας ελλείπουν. Με αφορµή το τελευταίο γεγονός, διερευνήσαµε τις γνώσεις
και τη συµπεριφορά των νοσηλευτών Ογκολογικού νοσοκοµείου αναφορικά µε την
µετάγγιση, οι οποίοι εµπλέκονται στην εφαρµογή της.
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Στρογγυλή Τράπεζα IV:
«Η φιλοσοφία της διαχείρισης αιµοθεραπείας»
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γιατί τώρα: Μια ιστορία εντάσεων µε επίκεντρο το προϊόν vs τον ασθενή
Κ.Σταµούλης
Αιµατολόγος Επιστηµονικός ∆/ντης Ε.ΚΕ.Α
Μελετώντας την εξέλιξη της ιατρικής των µεταγγίσεων διαχρονικά, γίνεται αντιληπτό
πόσο πολύ αυτή έχει προοδεύσει αλλά και τι χρειάζεται ακόµη να γίνει. Παρά το
γεγονός ότι η µετάγγιση σήµερα είναι πιο ασφαλής από ποτέ, προκύπτουν νέοι
προβληµατισµοί και ανησυχίες που οδηγούν σε αλλαγή της αντιµετώπισης /
προσέγγισης του θέµατος των µεταγγίσεων και της διαχείρισης των ασθενών που
ενδεχοµένως θα χρειαστούν µετάγγιση. Παρά τις σηµαντικές επιστηµονικές εξελίξεις
ένα βασικό ερώτηµα συνεχίζει να παραµένει αναπάντητο: Ποιο είναι το όφελος των
µεταγγίσεων αίµατος: Σε τι συµπεράσµατα έχουµε ενδεχοµένως καταλήξει; Ακόµα και
σήµερα είναι δύσκολο να βρει κανείς αποδείξεις που να τεκµηριώνουν επιστηµονικά
το όφελος των µεταγγίσεων αίµατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις το όφελος
θεωρείται αυτονόητο χωρίς αυτό να αποδεικνύεται µε επιστηµονικές µεθόδους.
Σίγουρα µέρος των ασθενών ωφελείται από τη µετάγγιση αίµατος, χρειάζεται όµως να
καθορισθεί µε σαφήνεια ποιοι ασθενείς είναι αυτοί. Ήδη από το 1999 οι µελέτες
έδειχναν (π.χ µελέτη TRICC) ότι η µετάγγιση πολλών µονάδων αίµατος δεν συνοδεύεται
οπωσδήποτε και από καλύτερη έκβαση της πορείας του ασθενούς, ενώ αρκετές
µεταγγίσεις δεν χρειάζονται. Κατά συνέπεια, όπως εξάλλου σε όλους τους κλάδους της
ιατρικής, χρειάζεται να λαµβάνουµε υπόψη µας τη σχέση κινδύνου έναντι οφέλους
αντισταθµίζοντας κάθε φορά τους γνωστούς κινδύνους µε τα αναµενόµενα οφέλη.
∆ιαρκώς αυξανόµενες µελέτες συσχετίζουν τη µετάγγιση αίµατος µε χειρότερη έκβαση,
άµεσα και µακροχρόνια, των ασθενών. Σηµαντικό µέρος της σχετικής βιβλιογραφίας
αποδεικνύει την αρνητική συσχέτιση των µεταγγίσεων αίµατος όσον αφορά τις
µετεγχειρητικές λοιµώξεις και τη θνησιµότητα, πιθανώς λόγω της επαγόµενης
ανοσοτροποποίησης (TRIM). Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά και ο σηµαντικός αριθµός λάθος
µεταγγίσεων (µεταγγίσεις σε λάθος ασθενή) µε την πλειονότητα των περιπτώσεων να
οφείλεται σε λάθη στο επίπεδο της κλινικής όπου πραγµατοποιείται η µετάγγιση.
Επιπρόσθετα, και παρά το γεγονός ότι στη χώρα µας επικρατεί η άποψη ότι η µετάγγιση
αίµατος είναι δωρεάν, υπάρχει σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση τόσο από τη
µετάγγιση αίµατος όσο και από αυτή καθεαυτή την αναιµία. Είναι γνωστό ότι 30-70%
των ασθενών που προγραµµατίζονται για χειρουργείο είναι αναιµικοί και αυτό από
µόνο του αυξάνει το κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας κατά 50%. Επιπλέον
έχει αποδειχθεί ότι και οι µεταγγίσεις αίµατος κοστίζουν σηµαντικά, υπολογίζοντας το
κόστος µετάγγισης να είναι κατά τρείς φορές µεγαλύτερο του κόστους προµήθειας του
προϊόντος αίµατος. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη σχέση κόστους /οφέλους
της µετάγγισης έχει να κάνει µε την δυνατότητα κάλυψης των εκάστοτε αναγκών σε
αίµα και προϊόντα αίµατος. Πρόσφατες µελέτες έχουν αποδείξει ότι οι ανάγκες σε αίµα
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αυξάνονται µε την πάροδο της ηλικίας. Αναφέρονται για ασθενείς <40 ετών χρήση 5
µονάδων ερυθρών/1000 κατοίκους, για ηλικίες 40-70 ετών χρήση 40 µονάδων, αλλά
για τις ηλικίες >70 ετών χρήση 200 µονάδων/1000 κατοίκους. Εκτός από τις αυξηµένες
ανάγκες ένας πληθυσµός που γερνάει επηρεάζει αρνητικά όπως είναι φυσικό και την
δεξαµενή των υποψήφιων αιµοδοτών αφού οι ηλικίες άνω των 65 ετών θεωρούνται
απαγορευτικές για την προσφορά αίµατος. Επισηµαίνω ότι διεθνής µελέτη του 2007
φέρνει τη χώρα µας µεταξύ των πρώτων χωρών στην κατανάλωση ερυθρών µε έναν
δείκτη 54.5 µονάδες ερυθρών/1000 κατοίκους (έναντι 32.6 στη Γαλλία, 36.4 Αγγλία,
47.7 Φινλανδία και 50.8 στη Γερµανία).
Συνοψίζοντας θα έλεγε κανείς ότι αποδεδειγµένα πλέον: 1) Οι ανάγκες σε αίµα ξεπερνούν
την προσφορά, 2) υπάρχουν ακόµη κίνδυνοι που σχετίζονται µε την µετάγγιση αίµατος
και 3) Η µετάγγιση αίµατος είναι µία ακριβή ιατρική πράξη. Εύλογα προκύπτει το
ερώτηµα γιατί λοιπόν µεταγγίζουµε σε αυτή την έκταση; Μεγάλη µελέτη το 2007
ερεύνησε τις αιτίες µετάγγισης σε 4.892 βαρέως πάσχοντες ασθενείς από 284 µονάδες
εντατικής θεραπείας. Οι πιο συχνή αιτία µετάγγισης ήταν η διόρθωση των τιµών της Hb
(εργαστηριακή διάγνωση αναιµίας) και όχι η αποκατάσταση των απωλειών αίµατος λόγω
αιµορραγίας (βασιζόµενη σε συµπτώµατα). Παρα την πληθώρα κατευθυντηρίων
οδηγιών (ο µεγάλος αριθµός υποδηλώνει από µόνος του ότι η απάντηση παραµένει
άγνωστη), πιθανόν αυτό που έχουµε µάθει είναι ότι α) πρέπει να περιορίσουµε τη
µετάγγιση εκεί που υπάρχει απόλυτη ένδειξη β) µεταγγίζουµε µονάδα –µονάδα µετά
από σχετική αξιολόγηση, γ) δεν υπάρχει ιδανική τιµή Hb κοινή για όλους τους ασθενείς,
κάτω από την οποία επιβάλλεται να πραγµατοποιήσουµε µετάγγιση.
Για κάθε µετάγγιση πρέπει να αξιολογούνται πολλοί παράγοντες όπως τα συµπτώµατα
του ασθενούς, η καρδιακή παροχή, παρουσία υπότασης, καρδιακός ρυθµός, όγκος
παλµού, περιφερική αγγειακή αντίσταση, αποδέσµευση Ο2 από τα ερυθρά, µειωµένη
γλοιότητα αίµατος, αραίωση, συνυπάρχοντα καρδιαγγειακά ή άλλα αγγειακά νοσήµατα
κ.λ.π Παρά το γεγονός ότι, όπως τεκµηριώνεται από πολλές µελέτες, η καθηµερινή
πρακτική χαρακτηρίζεται από έλλειψη συµµόρφωσης µε τις κατευθυντήριες οδηγίες
καθώς και µεγάλου βαθµού διακύµανση των πρακτικών µετάγγισης µεταξύ
νοσηλευτικών ιδρυµάτων αλλά και µεταξύ ιατρών της ίδιας κλινικής η διεθνής τάση
είναι η αποδοχή ως κατώτερων τιµών Hb τα 7 g/dLπροκειµένου να ξεκινήσει µία
µετάγγιση ανεξαρτήτως συνυπαρχόντων νοσηµάτων.
Αυτή η περιοριστική στρατηγική µεταγγίσεων, όπως έδειξε πρόσφατη µετα-ανάλυση
19 τυχαιοποιηµένων ελεγχόµενων µελετών που περιελάµβαναν 6.000 ασθενείς,
µειώνει τη θνησιµότητα αποτελώντας την πλέον ενδεδειγµένη πρακτική µεταγγίσεων.
Αυτή όµως η πρακτική δεν αποµακρύνει τους κινδύνους που συνδέονται µε αυτή
καθεαυτή τη µετάγγιση αίµατος. Σε αυτούς περιλαµβάνονται οι κυριότερες αιτίες
θανάτου σχετιζόµενου µε µετάγγιση (Οξεία πνευµονική βλάβη συνδεόµενη µε
µετάγγιση, Υπερφόρτωση κυκλοφορίας σχετιζόµενη µε µετάγγιση, Οξεία αιµολυτική
αντίδραση) άλλες λοιµώδεις και ανοσολογικές επιπλοκές της µετάγγισης καθώς και
η πάντα επίκαιρη απειλή της µετάγγισης, το επόµενο “HIV-like” παθογόνο πού
πρόκειται να εµφανισθεί στο µέλλον. Για όλους αυτούς τους λόγους ακόµα και η
καλύτερη πρακτική µετάγγισης δεν αποτελεί από µόνη της και την καλύτερη δυνατή
κλινική πρακτική. Η διαπίστωση ότι η εφαρµογή περιοριστικών στρατηγικών
µετάγγισης δεν επαρκεί απαιτώντας παράλληλα και τη βελτίωση της καθηµερινής
κλινικής πρακτικής προκύπτει από το γεγονός ότι:
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α) η ύπαρξη προεγχειρητικής αναιµίας αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου που
οδηγεί αφενός µεν στη µετάγγιση αφετέρου δε ακόµη και εάν αυτή είναι µικρού
βαθµού αυξάνει την περιεγχειρητική θνητότητα και νοσηρότητα τουλάχιστον κατά
30%. Ως εκ τούτου η διάγνωση και θεραπευτική αντιµετώπιση της προεγχειρητικής
αναιµίας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της καλής κλινικής πρακτικής. Η επιτυχία αυτής
της πρακτικής έχει αποδειχθεί σε σειρά τυχαιοποιηµένων ελεγχόµενων µελετών σε
ορθοπαιδικούς και χειρουργικούς ασθενείς. Η προεγχειρητική θεραπεία της αναιµίας
µείωσε τις ανάγκες µετάγγισης, την εµφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας και
συσχετίσθηκε µε µειωµένο χρόνο νοσηλείας.
β) η µεγάλη απώλεια αίµατος και η πρώιµη ανάγκη επανάληψης του χειρουργείου
έχουν συσχετισθεί µε αυξηµένη θνησιµότητα, οξεία νεφρική βλάβη, αγγειακό
εγκεφαλικό και έµφραγµα του µυοκαρδίου . Η απώλεια αίµατος µπορεί να ελεγχθεί
µε τη χρήση τεχνικών αιµοδιάσωσης οι οποίες µειώνουν την περιεγχειρητική
αιµορραγία ενώ βελτιστοποιούν διεγχειρητικά την καρδιακή παροχή, τον αερισµό
και την οξυγόνωση.
Όλες µαζί αυτές οι στρατηγικές αντιπροσωπεύουν αυτό που σήµερα εννοούµε ως καλή
κλινική πρακτική και ορίζεται ως ∆ιαχείριση Αιµοθεραπείας (patient blood management),
πρακτική η οποία υιοθετήθηκε και από την Π.Ο.Υ το 2010. Η διαχείριση αιµοθεραπείας
µαζί µε την εκτεταµένη εφαρµογή τεχνικών αιµαφαίρεσης αντιπροσωπεύουν το νέο
παράδειγµα – το ανθρωποκεντρικό παράδειγµα- της ιατρικής των µεταγγίσεων, το οποίο
προσδοκούµε ότι θα αντικαταστήσει το σύγχρονο παράδειγµα (µε επίκεντρο το προϊόν).
Κατ΄αυτό τον τρόπο εκεί που η προσοχή µας ήταν στραµµένη στην ποιότητα του
προϊόντος µετάγγισης στο µέλλον θα στραφεί στην ποιότητα των παρεχόµενης ιατρικής
φροντίδας.
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Στρογγυλή Τράπεζα V:
«Νοσοκοµειακές Επιτροπές µεταγγίσεων»
«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ»
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ελισάβετ Ι. Γρουζή
Αιµατολόγος, Συντονίστρια ∆ιευθύντρια Ν.Υ. Αιµοδοσίας
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Οι Νοσοκοµειακές Επιτροπές Ιατρικής των Μεταγγίσεων (ΝΕΙΜ, Hospital Transfusion
Committee -HTC) έχουν δηµιουργηθεί σε διάφορες χώρες µε σκοπό την επίβλεψη
όλων των πτυχών της µετάγγισης αίµατος και παραγώγων του, συµπεριλαµβανοµένης της καταλληλότητας αυτού, σε κάθε νοσοκοµείο.1,2
Οι προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη του στόχου αυτού διαφέρουν, τόσο σε σχέση µε το παρελθόν όσο και µεταξύ των διαφόρων χωρών. Ωστόσο,
οι αρχές αυτών των προσεγγίσεων είναι κοινές και η ανάπτυξη των ΝΕΙΜ προωθείται σε παγκόσµιο επίπεδο.2,3,4
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) το 1983 συστήνει ότι σε κάθε νοσοκοµείο
πρέπει να ιδρυθεί ΝΕΙΜ µε στόχο την εφαρµογή της εθνικής πολιτικής για το αίµα,
καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και για τη χρήση του αίµατος σε τοπικό επίπεδο.5 Η ΝΕΙΜ πρέπει να έχει εξουσιοδότηση γι’ αυτό εντός των δοµών του νοσοκοµείου, όπως επίσης και για τον καθορισµό της πολιτικής του νοσοκοµείου σε σχέση
µε τις µεταγγίσεις και την επίλυση των προβληµάτων που ταυτοποιούνται.
Οι κύριες λειτουργίες της ΝΕΙΜ περιλαµβάνουν:
• Την ανάπτυξη συστηµάτων για την εφαρµογή των εθνικών κατευθυντήριων
γραµµών εντός του νοσοκοµείου,
• Τη συνεργασία µε την Υπηρεσία Αιµοδοσίας για τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας αίµατος και παραγώγων του ανά πάσα στιγµή,
• Τη συνεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες
υγρών υποκατάστασης όγκου και άλλων εναλλακτικών της µετάγγισης σκευασµάτων ανά πάσα στιγµή,
• Την ανάπτυξη και καθιέρωση συγκεκριµένης διαδικασίας αίτησης αίµατος,
• Την ανάπτυξη τυποποιηµένων διαδικασιών λειτουργίας του νοσοκοµείου για όλα
τα βήµατα της διαδικασίας της µετάγγισης,
• Την εκπαίδευση όλου του προσωπικού του νοσοκοµείου που εµπλέκονται µε την
µετάγγιση,
• Την παρακολούθηση της χρήσης του αίµατος και των παραγώγων του εντός του
νοσοκοµείου,
• Την ιχνηλασιµότητα του αίµατος και των συστατικών του,
• Την παρακολούθηση και διερεύνηση των σοβαρών ανεπιθύµητων αντιδράσεων
ή σφαλµάτων που σχετίζονται µε τη µετάγγιση, λαµβάνοντας διορθωτικά και
προληπτικά µέτρα όπου απαιτείται, καθώς και την καταγραφή και αναφορά τους
στο εθνικό σύστηµα αιµοεπαγρύπνησης.
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Στις Ηνωµένες Πολιτείες ήδη από το 1982, σε κάθε νοσοκοµείο απαιτείται ένας αξιόπιστος µηχανισµός διασφάλισης της καταλληλότητας του αίµατος, προκειµένου τα
νοσοκοµεία να λάβουν διαπίστευση από το Αµερικάνικο Κολλέγιο Παθολόγων (College of American Pathologists), καθώς και από τη Μικτή Επιτροπή ∆ιαπίστευσης Νοσοκοµείων (Joint Commission on Accreditation of Hospitals).1
Στο Ηνωµένο Βασίλειο οι ΝΕΙΜ θεσµοθετήθηκαν το 1998, πριν από τη σύσταση του
ΠΟΥ, µε σκοπό την ανάπτυξη ενός µηχανισµού που θα έχει την ευθύνη των εφαρµογών
των Κοινοτικών και Εθνικών οδηγιών και θα διασφαλίζει όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
Οι ΝΕΙΜ αναπτύχθηκαν στα πλαίσια µιας ενιαίας εθνικής πολιτικής που ονοµάσθηκε
«Better Blood Transfusion» και αποτυπώθηκε σε 3 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.6,7,8
Στην τελευταία εγκύκλιο ενσωµατώθηκαν οι απαιτήσεις των ασθενών για ενηµέρωση και
συναίνεση, όπως διατυπώνονται σε γενικές αρχές από το National Patient Safety Agent
(NPSA). Η λειτουργία τους έγινε υποχρεωτική και απαραίτητη για τα νοσοκοµεία όταν
συµπεριλήφθηκαν στην νοµοθεσία για τη διαπίστευση των Νοσοκοµειακών Υπηρεσιών
Αιµοδοσίας και των Οργανισµών των Νοσοκοµείων, διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική την τεκµηρίωση της ιχνησιλασιµότητας, της διερεύνησης των ανεπιθύµητων συµβαµάτων, των ενδείξεων µετάγγισης, καθώς και τη συναίνεσης του ασθενούς.9 Οι ΝΕΙΜ
αποτελούν µέρος της δοµής του συστήµατος Αιµοδοσίας, που έχει σκοπό την αµφίδροµη επικοινωνία για να εξασφαλίζεται η εφαρµογή των εθνικών αποφάσεων σε τοπικό
επίπεδο, και αντίστροφα η ανάδειξη τοπικών προβληµάτων σε εθνικό επίπεδο. Στην κορυφή της δοµής αυτής είναι η Εθνική Επιτροπή Αιµοδοσίας, ακολουθούν οι Περιοχικές
Επιτροπές Μεταγγίσεων, ενώ οι ΝΕΙΜ αποτελούν τη βάση της. Οι ΝΕΙΜ αποτελούνται
από µέλη που αντιπροσωπεύουν τους χρήστες του αίµατος, τον κλινικό υπεύθυνο των
µεταγγίσεων, εξειδικευµένους νοσηλευτές των µεταγγίσεων (transfusion practitioners,
ΤΡ) και µέλη της Νοσοκοµειακής Υπηρεσίας Αιµοδοσίας. Οι Περιοχικές Επιτροπές Μεταγγίσεων αποτελούνται από µέλη που αντιπροσωπεύουν τους χρήστες τους αίµατος,
εκπροσώπους των Κέντρων Αίµατος, εκπροσώπους των ΤΡ, αντιπροσώπους των ΝΕΙΜ,
καθώς και τον Κλινικό υπεύθυνο γιατρό των µεταγγίσεων για την συγκεκριµένη περιοχή.
Τέλος η Εθνική Επιτροπή Αιµοδοσίας απαρτίζεται τουλάχιστον από αντιπροσώπους των
Ιατρικών Επιστηµονικών Εταιρειών, εκπρόσωπο του SHOT (Serious Hazards of Transfusion), εκπρόσωπο του MHRA (Medicine and Health Care Regulatory Agency), αντιπροσώπους των Κέντρων Αίµατος, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, εκπρόσωπο των
ασθενών, και του Προέδρους των Περιοχικών Επιτροπών Μεταγγίσεων.
Η εφαρµογή του συστήµατος αυτού στο Ηνωµένο Βασίλειο οδήγησε στην επίτευξη
σε εθνικό επίπεδο των εξής στόχων:
• Μείωση της χρήσης µεταγγίσεων ερυθρών κατά 15%
• Συνεχή εκπαίδευση όλων των εµπλεκοµένων στη µετάγγιση
• ∆ιερεύνηση ανεπιθύµητων συµβαµάτων σε ποσοστό 100%
• Τεκµηρίωση των ενδείξεων µετάγγισης
• Συναίνεση των ασθενών
• Ιχνηλασιµότητα του αίµατος και των παραγώγων του σε ποσοστό 100%
• ∆ιενέργεια εθνικών ελέγχων
• ∆ιενέργεια αξιόπιστων κλινικών µελετών όπως η ΤΟΡΡS (Trial of Prophylactic
Platelets).10
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Στην Ελλάδα οι ΝΕΙΜ θεσµοθετήθηκαν νοµοθετικά το 2000 (ΦΕΚ Β’ 1132/11-9-2000),
αρκετά νωρίτερα από τη σύσταση του ΠΟΥ. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή «σε
κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυµα Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. που εποπτεύεται από το Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας συστήνεται µε απόφαση του ∆Σ µετά από γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής, Νοσοκοµειακή Επιτροπή Ιατρικής των Μεταγγίσεων». Σκοπός της Επιτροπής είναι η ορθολογική χρήση του αίµατος και των Προϊόντων του από τα Κλινικά
Τµήµατα των Νοσοκοµείων και ο περιορισµός των ανεπιθύµητων συµβάντων κατά
τη µεταγγισιοθεραπεία, περιλαµβανοµένων και των λοιµώξεων που µεταγγίζονται
µε το αίµα. Στους στόχους της Επιτροπής περιλαµβάνονται όλα όσα περιλαµβάνονται στη θεσµοθέτηση των ΝΕΙΜ των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον ο νόµος
3402/2005 (ΦΕΚ Α’/258/17-10-2005, Αναδιοργάνωση του συστήµατος Αιµοδοσίας
και λοιπές διατάξεις) προβλέπει ότι οι Νοσοκοµειακές Υπηρεσίες Αιµοδοσίας σε συνεργασία µε τις ΝΕΙΜ «παρέχουν συµβουλές προς τους θεράποντες ιατρούς για τη
σωστή χρήση του αίµατος και των παραγώγων του.
Στη χώρα µας που ως γνωστόν, το σύστηµα Αιµοδοσίας σε µεγάλο βαθµό είναι ενσωµατωµένο στα νοσοκοµεία, οι ΝΕΙΜ µπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο στην
ασφάλεια της µετάγγισης. Οι µεγάλες προκλήσεις για τις ΝΕΙΜ περιλαµβάνουν τη
συνεχή εκπαίδευση όλων των επαγγελµατιών υγείας που εµπλέκονται µε τη µετάγγιση, µε έµφαση στη γνώση των ενδείξεων για τη χρήση του αίµατος, τη διαχείριση
της αιµοθεραπείας (patient blood management), καθώς και την ενηµέρωση και συναίνεση του ασθενούς για τις θεραπευτικές αποφάσεις που τους αφορούν και ιδιαίτερα για τη µετάγγιση.
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MAXIMUM SURGICAL BLOOD ORDER SCHEDULE, MSBOS
∆ηµήτριος ∆ηµητρούλης
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Το Πρόγραµµα Μέγιστης Παραγγελίας Αίµατος ανά Χειρουργική επέµβαση (Maximum Surgical Blood Order Schedule, MSBOS) που περιγράφηκε για πρώτη φορά στη
δεκαετία του 1970, είναι µια λίστα µε τις προτεινόµενες προεγχειρητικές παραγγελίες
αίµατος για διάφορους τύπους χειρουργικών επεµβάσεων βασισµένο στους τρέχοντες θεραπευτικούς αλγόριθµους και στα στατιστικά της περιεγχειριντικής χρήσης αίµατος.
Η εισαγωγή του προτεινόµενου Maximum Surgical Blood Order Schedule, MSBOS
φαίνεται να συµβάλει τον περιορισµό του αριθµού των µονάδων αίµατος που δεσµεύονται ανά ασθενή για προγραµµατισµένες χειρουργικές επεµβάσεις, µειώνουν
τον λόγο των διασταυρωµένων µονάδων αίµατος/µεταγγιζόµενες και κατ’ επέκταση
συµβάλει στην καλύτερη διαχείριση του αίµατος αλλά και στην µείωση του κόστους
χωρίς αρνητική επίπτωση για τους ασθενείς.
Μία ουσιαστική παράµετρος για την ορθή λειτουργία αυτού του προγράµµατος είναι
η επικαιροποίηση των επιστηµονικών γνώσεων καθώς επίσης και η χρήση των νέων
τεχνολογιών στην καθηµερινή χειρουργική πρακτική. Ένας ακόµη προβληµατισµός
αφορά την χρησιµότητα τους στις περιπτώσεις που δεν ενσωµατώνουν στοιχεία που
αντανακλούν τους τοπικούς παράγοντες ανά νοσηλευτικό ίδρυµα.
Στην εποχή που η µείωση του κόστους και η επιτακτική ανάγκη περικοπής των επιπρόσθετων εργαστηριακών ελέγχων και διαδικασιών που µε βάση τα τρέχοντα επιστηµονικά δεδοµένα δεν είναι αναγκαίες για τον ασθενή, η βελτιστοποίηση της
πρακτικής της προεγχειρητικής παραγγελίας αίµατος φαίνεται να είναι µια σηµαντική πρόοδος στην περιεγχειρητική ιατρική.
Maximum Surgical Blood Order Schedule, MSBOS από το Johns Hopkins Hospital
(2013)
General Surgery/ Vascular
Case Category
AP resection
Intraabdominal GI
Whipple or pancreatic
Liver resection—major
Retroperitoneal
Liver resection—minor
Substernal
Bone marrow harvest
Appendectomy
Abdomen/chest/extremity superficial
Laparoscopic or open cholecystectomy
Thyroid/parathyroid

Recommendations
T/C 2 U
T/C 2 U
T/C 2 U
T/C 2 U
T/C 2 U
T/C 2 U
T/C 2 U
T/S
No T/S or T/C
No T/S or T/C
No T/S or T/C
No T/S or T/C
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Central venous access
Breast procedure
Liver transplant
Thoracoabdominal aortic
Major liver
Major vascular
Exploratory laparotomy vascular
Kidney pancreas transplant
Major endovascular
Above/below knee amputation
Nephrectomy/kidney transplant
Organ procurement
Peripheral vascular
Carotid vascular
AV fistula
Central venous access

No T/S or T/C
No T/S or T/C
T/C 15 U
T/C 15 U
T/C 4 U
T/C 4 U
T/C 4 U
T/C 2 U
T/C 2 U
T/C 2 U
T/C 2 U
T/C 2 U
T/C 2 U
T/S
T/S
No T/S or T/C

AP=abdominal peritoneal; GI=gastrointestinal; T/C=type and crossmatch; T/S=type and screen;U=RBC unit

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•

Frank SM, Oleyar MJ, Ness PM, Tobian AA. Reducing unnecessary preoperative blood orders and costs by implementing an updated institution-specific maximum surgical blood
order schedule and a remote electronic blood release system.
Anesthesiology. 2014 Sep;121(3):501-9.
• Frank SM, Rothschild JA, Masear CG, Rivers RJ, Merritt WT, Savage WJ, Ness PM. Optimizing preoperative blood ordering with data acquired from an anesthesia information
management system. Anesthesiology. 2013 Jun;118(6):1286-97.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α. Πέτρου
Επίκουρος καθηγητής Αναισθησιολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Η περιεγχειρητική διαχείριση της αιµορραγίας έχει τρεις κύριους στόχους: 1) την διερεύνηση ιστορικού αιµορραγίας και των παραγόντων κινδύνου για σηµαντική απώλεια αίµατος περιεγχειρητικά, 2) την εφαρµογή πρωτοκόλλων και διαδικασιών για
την διαχείριση της προεγχειρητικής αναιµίας και την σταθεροποίηση της µικρο και
µακροκυκλοφορίας µε σκοπό να βελτιστοποιηθεί η ανοχή του ασθενή στην αιµορραγία, 3) τον προσδιορισµό στοχευµένων παρεµβάσεων που επιτείνουν τη λειτουργία του πηκτικού µηχανισµού (στο εξής αποκαλούµενες προ-πηκτικές δράσεις)
µε σκοπό την µείωση της αιµορραγίας, τη νοσηρότητας και θνητότητας που προέρχονται από αυτής και τον περιορισµό του σχετικού κόστους.
Μεγάλο µέρος των παρακάτω συστάσεων προέρχεται από: 1) την Επιτροπή Κατευθυντήριων Οδηγιών (Guidelines Committee) της Ευρωπαϊκής Αναισθησιολογικής
Εταιρείας (European Society of Anaesthesiology – ESA) που το 2013 εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες που δηµοσιεύτηκαν στο European Journal of Anaesthesiology.
(Eur J Anaesthesiol 2013; 30:270–3821) και 2) από την Task Force for Advanced Bleeding Care in Trauma (Spahn et al. Critical Care 2013, 17:R762)
Τα προτεινόµενα µπορεί να έχουν εφαρµογή αλλά δεν σχεδιάστηκαν για εφαρµογή στην
Εντατική Θεραπεία. Οι αιµορραγίες στην µονάδα Θώρακα – Καρδιάς µπορούν κάλλιστα
να αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τις παρούσες συστάσεις καθώς αποτελούν µε την ευρεία
έννοια περιπτώσεις περιεγχειρητικής αιµορραγίας στην Καρδιοχειρουργική. Επίσης τα προτεινόµενα για το τραύµα και τη γενική χειρουργική µπορούν να έχουν εφαρµογή και στις
µεγάλες ορθοπεδικές αιµορραγίες (πχ ασταθή κατάγµατα πυέλου, εκτεταµένες σπονδυλοδεσίες), στις µεγάλες αιµορραγίες της αγγειοχειρουργικής (ραγέντα ανευρύσµατα αορτής)
αλλά και στη χειρουργική µεταµοσχεύσεων συµπαγών οργάνων. Στο τµήµα των αλγορίθµων παρατίθενται δύο προτεινόµενοι αλγόριθµοι για την αντιµετώπιση της µεγάλης αιµορραγίας στην καρδιοχειρουργική µε POC (Point of Care – δυνατότητα παρακλίνιας
εξέτασης του πηκτικού µηχανισµού) και χωρίς POC, ένας αλγόριθµος για την αντιµετώπιση µεγάλης αιµορραγίας στο τραύµα (ανεξάρτητα από την ειδικότητα που το χειρίζεται –
χειρουργική, ορθοπεδική, ουρολογία ή άλλη), τη γενική χειρουργική και τη χειρουργική
µεταµοσχεύσεων συµπαγών οργάνων και ένας για τη µεγάλη περιγεννητική (µαιευτική,
Peri-Partum Hemorrhage - ΡΡΗ) αιµορραγία. Οι δύο αλγόριθµοι της αιµορραγίας στην καρδιοχειρουργική προέρχονται από τροποποίηση των προτεινόµενων στη δηµοσίευση των
Weber και συν (Anesthesiology 2012; 117:531–47)3.
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΙΓΚΗ
ΧΩΡΙΣ POC
• Γενικά ασθενείς που διέκοψαν την λήψη αντι-αιµοπεταλιακών για διάστηµα µικρότερο των 3 ηµερών από τη χειρουργική επέµβαση έχουν αυξηµένο κίνδυνο περιεγχειρητικής αιµορραγίας.
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• Ασθενείς µε προεγχειρητική αναιµία (Hb < 10 g/L) έχουν αυξηµένο κίνδυνο περιεγχειρητικής αιµορραγίας.
• Ασθενείς µε προεγχειρητική θροµβοπενία (< 100 . 109 . L-1) έχουν αυξηµένο κίνδυνο περιεγχειρητικής αιµορραγίας, αλλά δεν ενδείκνυται η προφυλακτική µετάγγιση αιµοπεταλίων.
• Σε ασθενείς µε προεγχειρητική τιµή ινωδογόνου < 2 g/L (200 mg%) και υψηλή πιθανότητα περιεγχειρητικής αιµορραγίας, σκεφτείτε την προφυλακτική χορήγηση 2
g ινωδογόνου πριν την έναρξη της επέµβασης.
• Οι γυναίκες έχουν υψηλότερο κίνδυνο περιεγχειρητικής αιµορραγίας από τους άνδρες.
• Ο περιεγχειρητικός κίνδυνος αιµορραγίας κατηγοριοποιείται σαν χαµηλός (< 5%),
µέτριος (5-10%) και υψηλός (> 10%).
• Πιθανότητα σηµαντικής περιεγχειρητικής αιµορραγίας (0 παράγοντες : < 5%, 1-2
παράγοντες: 5-10%, > 2 παράγοντες: > 10%) έχουν οι ασθενείς µε περισσότερους
του ενός από τους παρακάτω παράγοντες(BRiSc)4:
- ηλικία > 75 ετών, µικρή µάζα σώµατος (< 25 kg . m-2),
- όσοι υποβάλλονται σε έκτακτες ή επείγουσες επεµβάσεις,
- όσοι έχουν βαλβιδοπάθεια της αορτικής βαλβίδας (στένωση, ανεπάρκεια ή µικτή)
και
- όλες οι καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις εκτός από CABG ή χειρουργική µιας βαλβίδας
• Μετά την εισαγωγή στην αναισθησία παραγγείλτε και διατηρήστε στο ψυγείο 2 µονάδες RBC.
• Αν ο ασθενής έχει Hct > 40%, σκεφτείτε τη λήψη µίας µονάδας αίµατος σε συσκευή
αιµοληψίας, ΧΩΡΙΣ ισοβολαιµική αιµοαραίωση, ΠΡΙΝ τη χορήγηση ηπαρίνης.
• Πριν την έναρξη της επέµβασης, χορηγήστε ΤΧΑ σε δόση: 5.5 mg/kg bolus + έγχυση 5 mg/kg/h. Αυτή είναι µια µέση δοσολογία µε καλά κλινικά αποτελέσµατα στη
µείωση της περιεγχειρητικής αιµορραγίας. Οι µεγάλες δόσεις (30 mg/kg) ίσως να
έχουν ισχυρότερο αποτέλεσµα στην µείωση της αιµορραγίας. Οι πολύ µεγάλες δόσεις (> 300 mg/kg) – εφάπαξ ή αθροιστικά - αυξάνουν τον κίνδυνο θροµβωτικών
επεισοδίων, νεφρικής ανεπάρκειας και επιληπτικών σπασµών ιδιαίτερα σε ασθενείς µε προϋπάρχουσα διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας.
• Κατά την έναρξη της επαναθέρµανσης κατά την εξωσωµατική κυκλοφορία - ECC
(συνήθως περίπου 30-40 λεπτά πριν την αποδέσµευση από την ECC) στείλτε δείγµα
στο αιµατολογικό εργαστήριο για προσδιορισµό της τιµής της αιµοσφαιρίνης, του
αριθµού των αιµοπεταλίων και του ινωδογόνου του πλάσµατος.
• Μετά την έξοδο από την εξωσωµατική κυκλοφορία αναστρέψτε την ηπαρίνη σε
αναλογία τουλάχιστον 0,8 mg προταµίνη / 1 mg ηπαρίνη (παράδειγµα: 40000 iu
Ηπαρίνης (400 mg) -> 320 mg Προταµίνης.
• Χορηγήστε συµπληρωµατική δόση 25-50 mg προταµίνης αν το µετεγχειρητικό
ACTpost > ACTpre + 10%.
• Μετά την αναστροφή της ηπαρίνης, στείλτε δείγµατα στο αιµατολογικό εργαστήριο
για µέτρηση INR, APTT.
• Μετά την έξοδο από την εξωσωµατική κυκλοφορία ελέγξτε το επίπεδο αιµοσφαιρίνης (POC), το pH και την θερµοκρασία του ασθενή.
• Με σκοπό τη διατήρηση ικανοποιητικών συνθηκών για την λειτουργία του πηκτικού µηχανισµού, διορθώστε τιµές Hb < 8 g /dL µε χορήγηση RBC και του pH < 7,2-
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7,3 µε βελτιστοποίηση της αιµοδυναµικής εικόνας - αν είναι εκτός ορίων – ή µε χορήγηση διττανθρακικών και ινσουλίνης – αν οφείλεται σε σοβαρή υπεργλυκαιµία.
• Λόγω των εξαιρετικά περιορισµένων δυνατοτήτων ταχείας ανάταξης της υποθερµίας δεν επιτρέπεται η αποδέσµευση από την ECC µε θερµοκρασία πυρήνα (από καθετήρα Swan-Ganz) < 37oC ή θερµοκρασία κύστης < 36oC.
• ∆ιορθώστε πιθανή υπασβεστιαιµία (< 1 mmol / L) µε χορήγηση 1 g χλωριούχου
ασβεστίου (CaCl2) σε αραίωση σε 100 ml NS 0,9% και αργή έγχυση (> 10 min).
• Αν η τιµή του ινωδογόνου είναι < 2 g / L χορηγήστε συµπύκνωµα ινωδογόνου σε
δόση 25 mg / kg για τιµές 1,5-2 g / L και 50 mg / kg για τιµές < 1,5 g / L.
• Προτείνεται η αρχική δόση ινωδογόνου να µην είναι < 2 g και να παρακολουθείτε
την ανταπόκριση του ασθενή στις χορηγούµενες δόσεις µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις ινωδογόνου.
• Αν η απόκλιση από µία φυσιολογική προεγχειρητική τιµή του ινωδογόνου (2,54,5 g / L) είναι µεγάλη (> 50%) χρησιµοποιήστε τον παρακάτω τύπο για υπολογισµό της πρώτης δόσης: ∆όση ινωδογόνου (g) = (τιµή στόχος – τρέχουσα τιµή σε
g/L) x Βάρος Σώµατος (kg) x 0,05, δηλαδή σε τιµή στόχου 2,5 g/L και τρέχουσα
τιµή 1 g/L σε ασθενή 80 kg: (2,5-1) x 80 x 0,05=6 g
• Ασθενείς µε σηµαντική ποσοστιαία πτώση των αιµοπεταλίων µετά την εξωσωµατική
κυκλοφορία (> 40%) έχουν αυξηµένο κίνδυνο αιµορραγίας και πρέπει να µεταγγίζονται µε αιµοπετάλια µετά την αναστροφή της ηπαρίνης όταν η απόλυτη τιµή
τους είναι < 100 . 109 . L-1
• Η DDAVP σε δόση 0,3 µg / kg µπορεί να βελτιώσει τη λειτουργικότητα των αιµοπεταλίων µετά την εξωσωµατική κυκλοφορία αλλά µάλλον µικρό ποσοστό ασθενών ωφελούνται από αυτήν την πρακτική (λήψη ασπιρίνης ASA στις προηγούµενες
7 ηµέρες, χρόνος εξωσωµατικής > 140 min, ενδείξεις διαταραχής λειτουργικότητας
αιµοπεταλίων σε POC).5, 6
• Αν παρά την βελτιστοποίηση των τιµών Hb, pH, θερµοκρασίας, ινωδογόνου και
αιµοπεταλίων συνεχίζει σηµαντική µικροαιµορραγία (µη οφειλόµενη σε χειρουργική αιτία) σκεφθείτε τη χορήγηση συµπυκνώµατος του συµπλέγµατος της προθροµβίνης (PCC) ή φρέσκου κατεψυγµένου πλάσµατος (FFP).
• Το PCC παρέχει σηµαντική ποσότητα παραγόντων II, VII, IX και X καθώς και των αντιπηκτικών πρωτεϊνών C και S σε πολύ µικρότερο όγκο σε σύγκριση µε το FFP.
• Η συνήθης εφάπαξ αρχική δόση PCC είναι 20-30 iu/kg, δηλαδή για ένα ασθενή 80
kg: 1600 – 2400 iu PCC (3-5 flacon των 500 iu έκαστο, συνολικός όγκος ανασυσταθέντος διαλύµατος 150-250 ml)
• Αν δεν υπάρχει διαθέσιµο PCC, µπορεί να χορηγηθεί πλάσµα (FFP) σε δόση 15
ml/kg, δηλαδή για ασθενή 80 kg: 15x 80 = 1200 ml FFP (5-6 µονάδες FFP)
• Καθώς µια τέτοια ποσότητα πλάσµατος εκθέτει σηµαντικά τον ασθενή στους κινδύνους των µεταγγίσεων (µετάδοση λοιµώξεων, υπερφόρτωση όγκου, TRALI, αύξηση θνητότητας) προτείνεται να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να υπάρχει διαθέσιµη
ικανή δόση PCC σε όποια περιστατικά υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα περιεγχειρητικής αιµορραγίας.
• Εκτός αυτού η χορήγηση σηµαντικού όγκου πλάσµατος µε σκοπό την αποκατάσταση των επιπέδων παραγόντων της πήξης προκαλεί πρόσθετη ιατρογενή αιµοαραίωση που οδηγεί σε πτώση της τιµής αιµοσφαιρίνης και απαιτεί νέα χορήγηση
RBC µεγεθύνοντας έτσι τους κινδύνους από τη µετάγγιση.
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• Αν παρά τη χορήγηση PCC και τη βελτιστοποίηση των άλλων παραγόντων που
αναφέρθηκαν παραπάνω, η αιµορραγία συνεχίζεται, σκεφθείτε την επιπλέον του
PCC χορήγηση πλάσµατος µε σκοπό την αποκατάσταση του παράγοντα IX που δεν
υπάρχει στα PCC
• Για την ορθή εφαρµογή των µέτρων αναστροφής των διαταραχών του πηκτικού
µηχανισµού ακολουθήστε τον αλγόριθµο POC – CS (ακολουθεί).
• Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµες τεχνικές παρακλίνιας παρακολούθησης της
λειτουργικότητας του πηκτικού µηχανισµού (POC, Point Of Care), προτείνουµε να
ακολουθείται ο αλγόριθµος NOPOC – CS (ακολουθεί).
• ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ NOPOC-CS ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΆΙΤΗΤΟ ΝΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΕΣ, ΑΠΟΨΥΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ FFP
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς οι µετρήσεις των INR, APTT ή και του ινωδογόνου µπορεί να καθυστερήσουν σηµαντικά (> 30 min) και σε περίπτωση σηµαντικής αιµορραγίας
είναι αδύνατον να προλάβετε την υποκατάσταση ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ
της ΠΗΞΗΣ
• Σηµαντική µετεγχειρητική αιµορραγία θεωρείται η απώλεια > 2 ml / kg / h για περισσότερο από 3 ώρες µετά την είσοδο στην εντατική µονάδα.
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ,
ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ POC
• Η µαζική αιµορραγία ορίζεται ως:
- Μετάγγιση > 10 RBC (περίπου το 100% του όγκου αίµατος) σε 24 ώρες (το ίδιο
και για παιδιά)
- Μετάγγιση > 4 RBC σε 1 ώρα και αναµενόµενη συνέχιση της ανάγκης µετάγγισης
(> 10% του όγκου αίµατος ανά λεπτό για παιδιά)
- Αντικατάσταση > 50% του όγκου αίµατος µε παράγωγα αίµατος µέσα σε 3
ώρες (το ίδιο για παιδιά)
• Η επιτυχής διαχείριση της µαζικής αιµορραγίας προαπαιτεί την έγκαιρη ενηµέρωση
της αιµοδοσίας για έναρξη πρωτοκόλλου µαζικής µετάγγισης (ΠΜΜ) και την διαρκή
επικοινωνία για ενηµέρωση απαιτήσεων και αποτελεσµάτων µετάγγισης.
• Η ενεργοποίηση του ΠΜΜ γίνεται από τον υπεύθυνο για την µετάγγιση ιατρό (αναισθησιολόγο, εντατικολόγο, χειρουργό, ορθοπεδικό ή άλλης ειδικότητας) εφόσον
πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες µαζικής αιµορραγίας
• Το προτεινόµενο πρωτόκολλο µετάγγισης περιλαµβάνει 4 πακέτα ΠΜΜ:
- Πακέτο Α1: 4 µονάδες RBC + 4 µονάδες FFP + 2 gr Ινωδογόνο
- Πακέτο Β1: 4 µονάδες RBC + 4 µονάδες FFP + 5 µονάδες PLT
- Πακέτο Α2 (µετά το 2ο): 4 µονάδες RBC + 4 µονάδες FFP
- Πακέτο Β2 (µετά το 2ο): 4 µονάδες RBC + 4 µονάδες FFP + 1 ασκό PLT (ή 6-8 µονάδες)
• Κατά την εισαγωγή του αιµορραγούντος ασθενή στα ΤΕΠ ή την χειρουργική αίθουσα στείλτε (µεταξύ άλλων) στο αιµατολογικό εργαστήριο δείγµατα για διασταύρωση, γενική αίµατος, ΡΤ - INR, ΑΡΤΤ και ινωδογόνο.
• Σε ασθενή που αιµορραγεί ή έχει υψηλό κίνδυνο αιµορραγίας, ξεκινήστε το συντοµότερο δυνατόν (ακόµη και προνοσοκοµειακά, αν γίνεται) τη χορήγηση 1 gr τρα-
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νεξαµικού οξέος bolus και στη συνέχεια σε έγχυση µε ρυθµό 1 gr/8h
• Ο στόχος για την αιµοσφαιρίνη κατά τη διάρκεια της αιµορραγίας είναι στα 8-9
gr/dL. Σε συνυπάρχουσα Κ.Ε.Κ. > 9 gr/dL
• Στη διάρκεια µαζικής µετάγγισης διατηρήστε το ιονισµένο ασβέστιο σε ικανοποιητικά επίπεδα (Cai > 1 mmol/L) µε επαναλαµβανόµενες χορηγήσεις χλωριούχου
ασβεστίου σε δόσεις του 1 gr κάθε φορά και συχνό επαναπροσδιορισµό (συνήθως
µε την ανάλυση αερίων αίµατος).
• Λάβετε δραστικά µέτρα ενεργητικής και παθητικής θέρµανσης για την διατήρηση ή
την αποκατάσταση της κεντρικής θερµοκρασίας > 35oC.
• ∆ιατηρήστε το ρΗ του αίµατος > 7,2 (αν δεν το επιτυγχάνει η αποκατάσταση της
µεταφοράς Ο2 µε βελτιστοποίηση του SaO2, µετάγγιση ερυθρών, υγρών, χορήγηση ινοτρόπων, χορηγήστε ∆ιττανθρακικά) – εκτός των άλλων είναι απαραίτητη
συνθήκη για την καλή λειτουργία του πηκτικού µηχανισµού.
• ∆ιατηρήστε απλά ανεκτές αιµοδυναµικές συνθήκες µέχρι τη χειρουργική διακοπή
της αιµορραγίας (ΣΑΠ: 80-90 mmHg ή ΜΑΠ > 80 mmHg (για κρανιοεγκεφαλικούς
ασθενείς)
• Ζητήστε εναλλάξ τα ΠΜΜ Α και Β µέχρι να µην είναι πλέον απαραίτητη η µαζική
µετάγγιση
• Μετά τα πρώτα 2 πακέτα Α και τα πρώτα 2 πακέτα Β, τα επόµενα πακέτα Α δεν περιλαµβάνουν ινωδογόνο και τα πακέτα Β έχουν περισσότερα αιµοπετάλια
• Επαναλάβετε συχνά (κάθε 30 λεπτά) τους προσδιορισµούς Hb, PLT, Ινωδογόνο όσο
διαρκεί η µαζική µετάγγιση.
• Ο προσδιορισµός της Hb από µηχανήµατα αερίων αίµατος, εάν είναι αξιόπιστα,
µπορεί να γίνει και σε µικρότερα µεσοδιαστήµατα
• Μετά τον έλεγχο της αιµορραγίας κα τη σταθεροποίηση της Hb, επαναλάβετε τις παραπάνω µετρήσεις και χορηγήστε τους αντίστοιχους παράγοντες, όχι πλέον σαν
πακέτο, αλλά ανάλογα µε τις ανάγκες
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ (ΡΡΗ) ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ
ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ POC
• Καθώς η έγκαιρη αναγνώριση των επίτοκων µε αυξηµένο κίνδυνο περιγεννητικής
αιµορραγίας (ΡΡΗ) είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την έγκαιρη αντιµετώπισή
της, πρέπει πάντα να καθορίζεται έγκαιρα, πριν την έναρξη του φυσιολογικού τοκετού (ΦΤ) ή της καισαρικής τοµής (ΚΤ) ο περιγεννητικός κίνδυνος. Εκτός των γενικών παθολογικών αιτίων, αυτός εξαρτάται από τους παρακάτω µαιευτικούς
παράγοντες:
- Από τον αριθµό των πρoηγηθεισών ΚΤ – OR: 3.28
- Την ύπαρξη επιπωµατικού πλακούντα (placenta previa) – OR: 13.5
- Την ύπαρξη διεισδυτικού πλακούντα (placenta accreta, increate, percreta) – OR:
37.7
- Τη ρήξη της µήτρας – OR: 7.25
- Την ποσότητα των ήδη µεταγγισµένων RBC – OR: 1.31
• Η νόσος von Willebrand εµφανίζεται στο 1% του γενικού πληθυσµού. Επίτοκες µε
von Willebrand εµφανίζουν ΡΡΗ σε ποσοστό 16-29% στο πρώτο 24ωρο και το 2029% απώτερη ΡΡΗ
• Σε επίτοκες µε αυξηµένο κίνδυνο PPH, διασταυρώστε και προετοιµάστε 2 µονά-
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δες RBC και αποστείλετε δείγµατα για προσδιορισµό PT, INR, APTT, PLTs, Fib.
• Γενικά θεωρείται «φυσιολογική» περιγεννητική αιµορραγία µέχρι 500 ml σε ΦΤ και
µέχρι 1000 ml σε ΚΤ. Απώλειες > 500 ml σε ΦΤ, > 1000 ml σε ΚΤ και µεταβολή
ζωτικών σηµείων > 15% των προεγχειρητικών ή HR > 115 bpm, BP < 90/50
mmHg, SaO2 < 95% και κλινικά σηµεία αιµορραγίας (δύσπνοια, ταχύπνοια,
διέγερση ΚΝΣ, διαταραχές συνείδησης), πρέπει να κινητοποιούν πρωτόκολλο
µαζικής αιµορραγίας
• Σε επίτοκες µε σηµαντική ΡΡΗ µπορείτε να χορηγήσετε εφάπαξ δόση και έγχυση
ΤΧΑ (1 gr τρανεξαµικού οξέος bolus και στη συνέχεια σε έγχυση µε ρυθµό 1 gr/8h)
• Ζητήστε έγκαιρα (εντός 10 λεπτών από την διαπίστωση µεγάλης PPH) βοήθεια
από επιπλέον προσωπικό και τις κατάλληλες ειδικότητες για την αντιµετώπισης µεγάλης αιµορραγίας
• Εγκαταστήστε ταχύτατα τουλάχιστον 2 ευρείες (< 14 G) περιφερικές φλεβικές γραµµές
• Αν πρόκειται για ΦΤ, χορηγήστε επιπλέον Ο2 µε µάσκα
• Η αντιµετώπιση θα βασιστεί στην διαχείριση των «τεσσάρων Τ»: TONE – TRAUMA
– TISSUE – THROMBIN
• Κατά προσέγγιση η αιµορραγία οφείλεται στο 70% των περιπτώσεων σε ατονία
της µήτρας (ΤΟΝΕ), σε 20% σε τραυµατισµό της µήτρας, αιµατώµατα, εκστροφή
ή ρήξη της µήτρας (TRAUMA), στο 10% σε υπόλειµµα πλακούντα ή διεισδυτικό
πλακούντα (TISSUE) και στο 1% σε διαταραχές πηκτικότητας (THROMBIN)
• Κλιµακώστε την αγωγή για την αύξηση του τόνου της µήτρας, λαµβάνοντας υπόψη
ότι ήδη στο 3ο στάδιο του τοκετού έχει εγκατασταθεί έγχυση οξυτοκίνης, βάσει των
παρακάτω:
- Χορήγηση οξυτοκίνης (Oxytocin) bolus 5 ΙU ΑΡΓΑ IV (προτιµότερο σε έγχυση 100
ml σε 10 min)
- Έγχυση οξυτοκίνης 40 ΙU σε 500 ml N/S 0.9% µε ρυθµό µέχρι 125 ml/ώρα IV
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ)
- Εργοµετρίνη (Mitrotan, Demergin) χορήγηση 0.2 mg ΑΡΓΑ IV ή ΙΜ
- Καρβετοκίνη (Pabal): 100 mcg IV – ΣΥΓΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΜΙΣΟΠΡΟΣΤΟΛΗ
- Μισοπροστόλη (Cytotec) 800-1000 µg PR / 600 µg PO
• Επιβεβαιώστε ότι έχετε διαθέσιµες 2 µονάδες RBC
• Εφαρµόστε παράλληλα:
- Τους χειρισµούς µάλαξης της µήτρας (διάρκειας τουλάχιστον 15 δευτερολέπτων)
- ΤΟΝΕ
- Επίταση της µητροσυσπαστικής αγωγής µέχρι τις µέγιστες δόσεις - ΤΟΝΕ
- Επίταση χορήγησης κρυσταλλοειδών και
- Έναρξη µετάγγισης RBC
• Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν υπολείµµατα του πλακούντα στην µήτρα, δεν
υπάρχουν µείζονες ρήξεις ή αιµατώµατα του κόλπου και των γεννητικών οργάνων
- TRAUMA - TISSUE
• Αν παρά τα ανωτέρω η αιµορραγία συνεχίζεται και έχετε ήδη προσπεράσει τα 1000
ml σε ΦΤ ή 1500 ml σε ΚΤ – εκκινήστε πρωτόκολλο µαζικής αιµορραγίας και µεταφέρτε την ασθενή σε χειρουργική αίθουσα
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• Οι µεταγγίσεις σε µαζική PPH ακολουθούν τις οδηγίες αντιµετώπισης µαζικής
αιµορραγίας, όπως στο τραύµα και τη γενική χειρουργική µε πακέτα ΠΜΜ Α
και Β - THROMBIN
• Καθώς η κύηση συνοδεύεται µε σχετική υπερινωδογοναιµία (≈ 5 gr/L = 500 mg%),
φροντίστε να διατηρήσετε τιµές ινωδογόνου στο πλάσµα > 2 gr/L σε όλη τη διάρκεια της αντιµετώπισης - THROMBIN
• Οι στόχοι κατά τη διάρκεια της αντιµετώπισης είναι:
- Hb > 8 gr/dL, INR < 1.4, PLTs > 75000/µL, pH > 7.2, BE > -5 meq/L, T > 35oC, Cai
> 1 mmol/L
• Οι µαιευτικοί χειρισµοί τοποθέτησης αιµοστατικών ραφών τύπου B-Lynch ή ενδοµήτριου ασκού τύπου Bakri διενεργούνται ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ µε τις µεταγγίσεις και γίνεται προετοιµασία για πλέον επεµβατικές τεχνικές: απολίνωση µητριαίων αγγείων,
ακτινοσκοπικός εµβολισµός τους ή και µαιευτική υστερεκτοµή
• Οι αιµοστατικές ραφές πρέπει να έχουν τοποθετηθεί το πολύ έως 1 ώρα από την
έναρξη της ΡΡΗ
• Ζητήστε έγκαιρα την µετεγχειρητική εισαγωγή της ασθενούς στην ΜΕΘ καθώς η
κατάστασή της µετά από µείζονα PPH απαιτεί εντατική παρακολούθηση και θεραπεία.
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Στρογγυλή Τράπεζα VΙ:
«∆ιαχείριση του αιµορραγούντος ασθενή»
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙ∆Η VS ΚΟΛΛOΕΙ∆Η VS ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ:
ΜΙΑ ∆ΙΑΜΑΧΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΤΕ
Πέτρος Παππάς
Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Επιµελητής Α’, ΜΕΘ ΓΝ Νικαίας-Πειραιά
Η ενδαγγειακή αναπλήρωση υγρών (fluid resuscitation) αποτελεί θεµελειώδη θεραπευτικό χειρισµό κατά την αντιµετώπιση του αιµορραγούντος ασθενή και γενικότερα του βαρεώς πάσχοντος. Παρά το µείζον του θέµατος, υπάρχουν λίγα µόνο
δεδοµένα προς το παρόν τα οποία µπορούν να καθοδηγήσουν τον κλινικό ιατρό
στην επιλογή του κατάλληλου υγρού το οποίο θα πρέπει να χορηγήσει (όπως και για
την κατάλληλη χρονική στιγµή, τον κατάλληλο όγκο, την κατάλληλη ροή, καθώς
και το κατάλληλο monitoring της αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας της χορήγησής του). Η επιλογή των υγρών παραµένει σε µεγάλο βαθµό στην κρίση του θεράποντος, µε µεγάλη διακύµανση ανά περιοχή.
Σαφώς αναγνωρισµένες επιπλοκές της χορήγησης υγρών αποτελούν το πνευµονικό
και διάµεσο οίδηµα, όµως στην τρέχουσα βιβλιογραφία υπάρχουν ενδείξεις ότι το
είδος του χορηγούµενου υγρού µπορεί να επιδεινώσει την έκβαση σε συγκεκριµένες κατηγορίες βαρέως πασχόντων.
Το ιδανικό υγρό αναζωογόνησης
Το ιδανικό υγρό αναζωογόνησης πρέπει να αυξάνει προβλέψιµα και σταθερά τον ενδαγγειακό όγκο, να έχει τη σύσταση του εξωκυττάριου υγρού, να µεταβολίζεται και
να αποβάλλεται πλήρως, χωρίς να αθροίζεται στους ιστούς, να µην προκαλεί µεταβολικές ή συστηµατικές διαταραχές και να βελτιώνει την έκβαση των ασθενών µε
µικρό, παράλληλα, κόστος.
Τα υγρά αναζωογόνησης διακρίνονται σε κρυσταλλοειδή και σε κολλοειδή, από τα
οποία κανένα δεν έχει προφανώς όλες τις ανωτέρω ιδιότητες.
Τα κρυσταλλοειδή υγρά που χρησιµοποιούνται για την ενδαγγειακή αναπλήρωση
είναι ο φυσιολογικός ορός (NaCl 0.9%) καθώς και άλλα, πιο «ισορροπηµένα» διαλύµατα ηλεκτρολυτών.
Το πρότυπο κολλοειδές υγρό είναι το διάλυµα ανθρώπινης λευκωµατίνης (20-4%),
ενώ έχουν αναπτυχθεί διάφορα άλλα διαλύµατα ηµισυνθετικών κολλοειδών ουσιών, από τα οποία τα µόνα που στηρίζονται από επιστηµονικές µελέτες είναι τα διαλύµατα υδροξυαιθυλαµύλου (HES).
Κατευθυντήριες οδηγίες είναι δύσκολο να αναπτυχθούν για την ορθή χρήση υγρών
για ενδαγγειακή αναπλήρωση, καθώς ελάχιστα είναι τα επιστηµονικά δεδοµένα για
την υπεροχή ή µη ενός είδους υγρού βάσει µεταβολών στη θνητότητα ασθενών. Οι
όποιες συστάσεις αφορούν κυρίως σε πιθανές επιπλοκές και ανεπιθύµητες δράσεις.
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Κρυσταλλοειδή διαλύµατα
Τα κρυσταλλοειδή υγρά (φυσιολογικός ορός και τα εξισορροποηµένα διαλύµατα
ηλεκτρολυτών) είναι ιδιαίτερα προσιτά και η χρήση τους είναι ευρύτατα διαδεδοµένη στην ενδαγγειακή αναπλήρωση, µε τεράστια κλινική εµπειρία, αν και χωρίς επιστηµονική τεκµηρίωση. Η κλασική γνώση για το ισοογκωτικό αποτέλεσµα 3:1 σε
σύγκριση µε τα κολλοειδή (3 όγκοι κρυσταλλοειδούς έχουν το ίδιο αποτέλεσµα µε
1 όγκο κολλοειδούς) φαίνεται να ανατρέπεται µε τα τελευταία δεδοµένα (1.4:1 έναντι
της λευκωµατίνης 4% και 1.3:1 έναντι των διαλυµάτων HES). Η χορήγησή τους φαίνεται να σχετίζεται µε τη δηµιουργία διάµεσου οιδήµατος, όχι όµως και µε αυξηµένα
ποσοστά πνευµονικού οιδήµατος σε σύγκριση µε τα κολλοειδή. Τα εξισορροπηµένα
διαλύµατα φαίνεται να προκρίνονται του φυσιολογικού ορού στην ενδαγγειακή αναπλήρωση διεγχειρητικά, στο τραύµα και τη διαβητική κετοξέωση.
∆ιάλυµα λευκωµατίνης
Η ανθρώπινη λευκωµατίνη, σαν υγρό ενδαγγειακής αναπλήρωσης, γνώρισε µεγάλη
κάµψη στην χρήση της όταν το 1998 µετα-ανάλυση της οµάδας Cochrane έδειξε αυξηµένη θνητότητα σε ασθενείς µε υποογκαιµία, εγκαύµατα ή υπολευκωµατιναιµία. Η
φήµη της όµως αποκαταστάθηκε το 2004 µε τη µεγάλου πληθυσµού µελέτη SAFE
στην Ωκεανία, εκτός των ασθενών µε τραυµατική εγκεφαλική βλάβη, όπου επιβεβαιώνεται η αυξηµένη θνητότητα, σε σύγκριση µε τα κρυσταλλοειδή. Υπέρ των διαλυµάτων λευκωµατίνης στέκεται µελέτη του 2011, όπου φαίνεται τάση µείωσης της
θνητότητας σε ασθενείς µε σοβαρή σήψη.
Ηµισυνθετικά κολλοειδή
Τα διαλύµατα υδροξυαιθυλαµύλου (HES), σαφώς πιο προσιτά από τα διαλύµατα λευκωµατίνης, περιέχουν µόρια κολλοειδούς τα οποία παραµένουν στον ενδαγγειακό
χώρο, όπως και η λευκωµατίνη, παρουσιάζουν όµως την τάση να αθροίζονται στους
δικτυοενδοθηλιακούς ιστούς (δέρµα, ήπαρ, νεφρός). Η χορήγησή τους έχει συνδεθεί
µε διαταραχές της πήξης (κυρίως σε ρεολογικές µετρήσεις και στην ινωδόλυση), χωρίς
να είναι γνωστή η κλινική τους σηµασία σε ειδικούς πληθυσµούς, πχ τραύµα και χειρουργικές επεµβάσεις. Μελέτες του 2001 και 2008 έχουν δείξει αυξηµένη θνητότητα,
οξεία νεφρική βλάβη και ανάγκη εξωνεφρικής κάθαρσης σε ασθενείς µε σοβαρή σήψη,
οι οποίοι έλαβαν διαλύµατα HES 10% µε µοριακό βάρος >200kD και πηλίκο µοριακής
υποκατάστασης >0.5. Η αντικατάσταση των διαλυµάτων αυτών µε πιο «ελαφρά» (6%
HES 130/0.42) δεν πέτυχε να αναστρέψει τα ευρήµατα αυτά, όπως επιβεβαιώνεται σε
πολυκεντρική δανική µελέτη του 2012 σε ασθενείς µε σοβαρή σήψη, ενώ σε πολυκεντρική µελέτη στην Ωκεανία (CHEST study) το 2012 σε γενικό πληθυσµό Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας, τα νεότερα διαλύµατα HES δεν επιδείνωσαν την θνητότητα, αύξησαν όµως κατά 21% την ανάγκη για εξωνεφρική κάθαρση.
Τα «ελαφρά» διαλύµατα HES εξακολουθούν να χορηγούνται διεγχειρητικά σε µείζονες επεµβάσεις (ιδίως σε στοχοκατευθυνόµενες περιεγχειρητικές στρατηγικές), σε
πεδία πολέµου σαν υγρό αναπλήρωσης πρώτης γραµµής, καθώς και σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας, µε µέγιστη δόση τα 33-50 ml/kg/ηµέρα. Βάσει όµως των τελευταίων δεδοµένων είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί η χρήση των διαλυµάτων HES
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εκτός ενός ερευνητικού πλαισίου.
Οι ιατροί µε καθηµερινή ενασχόληση την ενδαγγειακή αναπλήρωση θα πρέπει να θεωρούν τη χορήγηση υγρών αναπλήρωσης όπως τη χρήση οποιουδήποτε άλλου εν-
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δοφλέβιου φαρµακευτικού παράγοντα: η επιλογή του συγκεκριµένου υγρού θα πρέπει να γίνεται βάσει ενδείξεων, αντενδείξεων και πιθανών ανεπιθύµητων ενεργειών
του, µε στόχο τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας και την ελαχιστοποίηση
της τοξικότητας.
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΙΝΩ∆ΟΓΟΝΟΥ
Η ΚΡΥΟΚΑΘΙΖΗΜΑ;
Ε. Ευωδιά
Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος
Το ινωδογόνο (παράγοντας πηκτικότητας Ι) είναι µια γλυκοπρωτεΐνη πλάσµατος µε
ΜΒ 340 kDa και συντίθεται στο ήπαρ. Κατέχει κριτικό ρόλο στη διαδικασία της οµοιόστασης της πήξης, καθιστώντας το βασικό συστατικό στη δηµιουργία του αιµοστατικού θρόµβου. Επιπρόσθετα προάγει την ενεργοποίηση και τη συσσώρευση των
αιµοπεταλίων µέσω του ειδικού για αυτό γλυκοπρωτεϊνικού υποδοχέα GPIIb/IIIa
των αιµοπεταλίων.
Υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον για το σηµαντικό ρόλο του ινωδογόνου ως πρωτεΐνη κλειδί για την πρόληψη και επακόλουθα τη θεραπευτική προσέγγιση της επίκτητης αιµορραγίας. Αποτελεί τον πρώτο παράγοντα που ελαττώνεται σε κρίσιµα
επίπεδα (< 1.0gr/dl) κατά τα διάρκεια µείζονας αιµορραγίας (φυσιολογικά επίπεδα
πλάσµατος 2.0gr/dl έως 4.5 gr/dl) και όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν
διατήρηση επιπέδων ινωδογόνου, τουλάχιστον > 1.5 gr/dl για αποκατάσταση της αιµορραγίας.
Η υποκατάσταση του ινωδογόνου παραδοσιακά γίνεται µε τη µετάγγιση πλάσµατος
ή κρυοκαθιζήµατος. Παρόλο αυτά η µετάγγιση αλλογενών προϊόντων προκαλεί
ανησυχία στην επιστηµονική κοινότητα όσον αφορά την ασφάλεια στη χρήση τους.
Παράλληλα στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει µεγάλη έλλειψη δεδοµένων που να
υποστηρίζουν πλέον τη χρήση τους, έτσι όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν
πλέον τη χρήση του συµπυκνώµατος ινωδογόνου. Το συµπύκνωµα ινωδογόνου παρουσιάζει µια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση έναντι της χρήσης αλλογενών
προϊόντων αίµατος µε πληθώρα πλεονεκτηµάτων.
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AΝΤΙΙΝΩ∆ΟΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ
Μαρία Βασίλη
Η υπερινωδόλυση αποτελεί σηµαντική παράµετρο στη διαταραχή της αιµόστασης
ενώ αντίθετα η αντιινωδολυτική διαδικασία αποτελεί δυνητική παράµετρο µείωσης
της απώλειας αίµατος και συνεπώς της βελτίωσης της έκβασης της αιµορραγίας λόγω
διαταραχής της αιµόστασης.
Οι αντιινωδολυτική παράγοντες µειώνουν την απώλεια αίµατος σε ασθενείς τόσο µε φυσιολογική όσο και αυξηµένη ινωδολυτική απάντηση κατά τη διάρκεια των χειρουργικών
επεµβάσεων. Ενας από τους στόχους µιάς της σύγχρονης στρατηγικής εξοικονόµησης
αίµατος κατά τις χειρουργικές επεµβάσεις είναι το ινωδολυτικό σύστηµα.
Οι αντιινωδολυτικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται είναι η απροτινίνη, ένας µηειδικός αναστολέας των πρωτεασών και τα ανάλογα της λυσίνης το ε-αµινοκαπροϊκό
και τραναξεµικό οξύ. Τα ανάλογα της λυσίνης εµποδίζουν τη σύνδεση του πλασµινογόνου και της πλασµίνης µε το ινώδες και προστατεύουν την αποδόµηση των υποδοχέων της γλυκοπρωτεϊνης των αιµοπεταλίων Ib από τη πλασµίνη, διατηρώντας
έτσι τη λειτουργικότητα των αιµοπεταλίων.
Το 2008 η µελέτη Bart (A comparison of aprotinin and lysine analogues in
high-risk cardiac surgery N Engl J Med. 2008 ) διεπίστωσε αυξηµένη θνητότητα σε
καρδιοχειρουργικούς ασθενείς µε τη χρήση της απροτινίνης σε σύγκριση µε τη χρήση
του τρανεξαµικού ή αµινοκαπροϊκού οξέος. Κατόπιν τούτου η φαρµακευτική εταιρεία
απέσυρε την απροτινίνη από την κυκλοφορία, έτσι σε αυτή την εισήγηση θα αναφερθώ µόνο γιά τα παράγωγα της λυσίνης.
Τα αντιινωδολυτικά φάρµακα χρησιµοποιούνται ευρέως κατά τις καρδιοχειρουργικές
και µη χειρουργικές επεµβάσεις , όπως και στο τραύµα ή σε άλλες περιπτώσεις που
περιπλέκονται µε µεγάλες αιµορραγίες.
Στις καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις τα αντιινωδολυτικά φάρµακα έχουν µελετηθεί περισσότερο από κάθε άλλο είδος χερουργικής επέµβασης. Η τρέχουσα βιβλιογραφία
αποδεικνύει ότι οι αντιινωδολυτικοί παράγοντες περιορίζουν την ινωδόλυση, την περιεγχειρητική απώλεια αίµατος και την ανάγκη για µεταγγίσεις αίµατος. Οσο αφορά την
δοσολογία του τρανεξαµικού οξέος παρατηρείται στη βιβλιογραφία µεγάλη διακύµανση
τόσο γιά τη δόση φόρτησης όσο και της συνεχούς στάγδην ένχυσης.
Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών µε σοβαρό τραύµα παρουσιάζουν διαταραχές πηκτικότητας κατά την άφιξη τους στο νοσοκοµείο και η θνητότητα σε αυτούς τους ασθενείς αυξάνεται > 4 φορές αν συνυπάρχει οξεία τραυµατική πηκτολογική διαταραχή.
Τα διαθέσιµα δεδοµένα για την αντιινωδολυτική θεραπεία στη τραυµατική αιµορραγία βασίζονται µόνο σε µία µεγάλη τυχαιοποιηµένη ελεγχόµενη µελέτη, η οποία
διαπίστωσε ότι η πρωϊµη χορήγηση τρανεξαµικού οξέος µείωσε τη θνησιµότητα.
Γιά τις ορθοπεδικές χειρουργικές επεµβάσεις (αρθροπλαστικές ισχίου, γόνατος και
επεµβάσεις στη Σ.Σ.) έχει αποδειχθεί ότι η ενδοφλέβια και η τοπική ενχυση αντιινωδολυτικών φάρµακων µειώνουν τις απώλειες αίµατος αλλά όχι τη συχνότητα των
µεταγγίσεων, ενώ τα τελευταία δεδοµένα δεν αποδεικνύουν αυξηµένη επίπτωση των
θροµβοεµβολικών επιπλοκών. Η αποτελεσµατικότερη οδός χορήγησης, η δοσολογία και ο χρόνος δεν έχουν καθοριστεί επαρκώς.
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Υπάρχουν θετικές µαρτυρίες από τη βιβλιογραφία για τη προφυλακτική και θεραπευτική χορήγηση αντιινωδολυτικών σε επεµβάσεις στο ήπαρ αποδεικνύοντας, ότι
µειώνουν τις απώλειες αίµατος και τις µεταγγίσεις . Παρά όλα αυτά δεν υπάρχουν
ακόµη αρκετά δεδοµένα που να υποστηρίζουν µιά γενική σύσταση χορήγησης γιά
όλες τις επεµβάσεις του ήπατος.
Τα τελευταία διαθέσιµα δεδοµένα για τη πρόληψη της µετά το τοκετό αιµορραγίας µε
τη χορήγηση αντιινωδολυτικών είναι περιορισµένα λόγω της κακής µεθοδολογικής
ποιότητας των περισσοτέρων πρόσφατων µελετών. Ενώ η χορήγηση τρανεξαµικού
οξέος σε αιµορραγία µετά το τοκετό έχει αποδειχθεί ότι µειώνει την απώλεια αίµατος
τις µεταγγίσεις και βελτιώνει τον έλεγχο της αιµορραγίας.
Η χορήγηση αντιινωδολυτικών παραγόντων στην πρόληψη της πρώϊµης επαναεµφάνισης αιµορραγίας µετά από µία υπαραχνοειδή αιµορραγία φαίνεται να µετακινούνται υπέρ των αντιινωδολυτικών σε σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία.
Πρόσφατες µελέτες δεν δείχνουν αύξηση των ισχαιµικών επεισοδίων µε τη χρήση
αντιινωδολυτικών, όµως ακόµη τα δεδοµένα δεν µπορούν να υποστηρίξουν τη σύσταση προφυλακτικής χορήγησης των.
Σε παιδιατρικούς ασθενείς προτείνεται η περιεγχειρητική αντιινωδολυτική θεραπεία για τη
µείωση των απωλειών αίµατος και των απαιτήσεων σε µεταγγίσεις σε καρδιοχειρουργικές και µη παιδιατρικές επεµβάσεις( διορθωτικές επεµβάσεις για τη σκολίωση)
Παρά την σχεδόν ρουτίνα χρήση των αντιινωδολυτικών φαρµάκων σε ορισµένες χειρουργικές επεµβάσεις τόσο για την προφύλαξη όσο και την αντιµετώπιση µιας περιεγχειρητικής αιµορραγίας εξακολουθεί να υπάρχει αµφισβήτηση σχετικά µε τον
αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης θροεµβολικών επεισοδίων και νεφρικής δυσλειτουργίας. Ετσι απαιτούνται καλύτερα σχεδιασµένες µελέτες µε µεγαλύτερο αριθµό ασθενών ιδιαίτερα σε περπτώσεις που τα δεδοµένα είναι αντικρουόµενα.
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Στρογγυλή Τράπεζα VII:
«Η σύγχρονη θέση των προϊόντων πλάσµατος στην αιµοθεραπεία»
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ:
ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Α. Γιαλεράκη
Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας του αιµοστατικού συστήµατος έχει διαλευκανθεί
σηµαντικά την τελευταία δεκαετία. Η αρχική κατηγοριοποίηση του µηχανισµού σε
ανεξάρτητα και αυτοτελή συστήµατα όπως η πρωτογενής αιµόσταση, ο δευτερογενής καταρράκτης της πήξης, οι ανασταλτές της πήξης και το ινωδολυτικό σύστηµα
έδωσε πλέον τη θέση της σε µια πιο σφαιρική θεώρηση του µηχανισµού που περιλαµβάνει αλληλεπίδραση όχι µόνο µεταξύ των επί µέρους συστηµάτων αλλά και
µεταξύ κυτταρικών και µοριακών στοιχείων. Η τρέχουσα θεώρηση συµβάλλει την
κατανόηση των µηχανισµών που συµµετέχουν τόσο στην εξασφάλιση της αιµοστατικής ισορροπίας όσο στην εκτροπή κατά την πορεία διαφόρων παθολογικών καταστάσεων (καρκίνος, φλεγµονή, διαβήτης) καθώς και στην εµφάνιση ανεπιθύµητων
αντιδράσεων κατά τη µετάγγιση συντηρηµένου αίµατος και παραγώγων .
Σύµφωνα µε την ισχύουσα θεωρία, η αιµόσταση εξασφαλίζεται µε αυστηρά καθορισµένες και αυτορυθµιζόµενες διεργασίες που αφορούν στην ενεργοποίηση των
αιµοπεταλίων, τη δηµιουργία θρόµβου και την αποκατάσταση του αγγείου. Μετά
από αγγειακή βλάβη ενεργοποιείται πληθώρα αγγειακών και εξωαγγειακών υποδοχέων που δρουν από κοινού µε παράγοντες πήξης του αίµατος µε στόχο την αποκατάσταση της βλάβης. Η όλη διαδικασία δεν συµβαίνει de novo στο πλάσµα µε
πρωτεΐνες να ενεργοποιούν η µια την άλλη, αλλά πάνω στην επιφάνεια ενεργοποιηµένων αιµοπεταλίων ή κυττάρων/κυτταρικών στοιχείων που εκφράζουν ιστικό παράγοντα στη επιφάνειά τους. Η αλυσίδα γεγονότων που οδηγεί στην τελική
παραγωγή του πλέγµατος ινικής πυροδοτείται από την παρουσία κυττάρων που φέρουν ιστικό παράγοντα όπως ενδοθηλιακά κύτταρα, µονοκύτταρα καθώς και κυτταρικά στοιχεία/µικροσωµατίδια (MPs) αποτελούµενα από κυτταρικές µεµβράνες
ερυθρών/αιµοπεταλίων που παράγονται κατά την ενεργοποίηση των κυττάρων, την
απόπτωση ή την απόκριση σε διατµητική τάση. Ο ιστικός παράγων που εκτίθεται
µετά από αγγειακή βλάβη ενεργοποιεί πρωτεολυτικά τον παράγοντα VΙΙ µε αποτέλεσµα την παραγωγή ιχνών θροµβίνης τα οποία αν και δεν είναι ικανά να ενεργοποιήσουν από µόνα τους το µηχανισµό, δρουν µε πολλαπλούς τρόπους
(ενεργοποίηση-προσκόληση-απελευθέρωση προπηκτικών µορίων-συσσώρευσηαιµοπεταλίων, ενεργοποίηση προπηκτικών παραγόντων, παράγοντα XIII, TAFI) ώστε
να αρχίσει αθρόα παραγωγή θροµβίνης που είναι υπεύθυνη για την µετατροπή του
διαλυτού ινωδογόνου σε ινώδες και τον πολυµερισµό του σε πλέγµα ινικής όπου εγκλωβίζονται και κυτταρικά στοιχεία.
Η φάση έναρξης (initiation)κατά την οποία παράγονται µικρές ποσότητες προπηκτικών παραγόντων λαµβάνει χώρα σε επιφάνειες που εκφράζουν ιστικό παράγοντα, η
φάση πολλαπλασιασµού (amplification) οδηγεί σε αθρόα παραγωγή προπηκτικών
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παραγόντων ενώ η φάση διάδοσης (propagation) ολοκληρώνεται σε επιφάνειες
που εκφράζουν προπηκτικά φωσφολιπίδια όπως τα ενεργοποιηµένα αιµοπετάλια.
Τα MPs από αιµοπετάλια και ερυθροκύτταρα προάγουν το µηχανισµό της πήξης τόσο
µέσω έκθεσης φωσφολιπιδίων στην επιφάνειά τους όσο και µέσω παραγωγής θροµβίνης ανεξάρτητα από την παρουσία TF. Τα MPs που προέρχονται από µονοκύτταρα
πυροδοτούν τον µηχανισµό κυρίως µέσω TF.
Ο µηχανισµός της πήξης ενεργοποιείται επίσης από µόρια προσκόλλησης όπως η pσελεκτίνη που απελευθερώνεται από τα ενεργοποιηµένα αιµοπετάλια και η οποία
συνδέεται µε κύτταρα/µικροσωµατίδια που εκφράζουν ιστικό παράγοντα ενισχύοντας έτι περαιτέρω τον προπηκτικό µηχανισµό. Eνεργοποίηση του µηχανισµού µπορεί ακόµα να προκληθεί από ενεργοποιηµένα ουδετερόφιλα που απελευθερώνουν
εξωκυττάριες παγίδες (neutrophil extrcellular traps, NETs), δοµές DNA που µοιάζουν
µε ιστούς και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε φλεγµονώδεις νόσους, είτε µέσω
αδρανοποίησης του ενδογενούς φυσικού ανασταλτή ΤFPI είτε µέσω ενεργοποίησης
του FXII. Τέλος τα αιµοπετάλια µπορούν να ενεργοποιήσουν απευθείας το µηχανισµό
µέσω απελευθέρωσης πολυφωσφωρικών (polyΡ) που ενεργοποιούν άµεσα τους
FXΙΙ, FV, προάγουν τον πολυµερισµό του ινώδους και αναστέλλουν τη δράση
τουTFPI.
Ο έλεγχος τόσο της παραγωγής θροµβίνης όσο και της ενεργοποίησης των αιµοπεταλίων
πραγµατοποιείται από φυσικούς ανασταλτικούς µηχανισµούς που εµπλέκουν πρωτεΐνες του ενδοθηλίου (σύστηµα PrC, PrS, EPCR, TM) και από κυκλοφορούντες αναστολείς
πρωτεασών που δρουν αναδραστικά (αντιθροµβίνη, συµπαράγοντας ηπαρίνης, TFPI,
αναστολέας C1) και είναι απαραίτητος για να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη δηµιουργία
θρόµβου.
Τέλος, το ινωδολυτικό σύστηµα, µε στόχο τη λύση του θρόµβου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, αποτελείται από σύνολο ενζύµων µε δράση ενεργοποιητών
και ανασταλτών που δεν πυροδοτείται υπό φυσιολογικές συνθήκες στην κυκλοφορία αλλά απαιτεί την παρουσία πλέγµατος ινικής πάνω στο οποίο θα δράσουν τα
ανωτέρω ένζυµα.
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ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Ο. Κατσαρού
Περισσότερα από ένα εκατοµµύριο άτοµα παγκόσµια πάσχουν από αιµορροφιλία
και άλλες κληρονοµικές ελλείψεις παραγόντων πήξης. Η έκβαση των νοσηµάτων
αυτών τις τελευταίες δεκαετίες έχει βελτιωθεί δραµατικά, λόγω της διαθεσιµότητας
αποτελεσµατικών και ασφαλών σκευασµάτων συµπυκνωµένων παραγόντων πήξης.
Επιπλέον η προφυλακτική χορήγηση παραγόντων πήξης αποτελεί πλέον θεραπεία
εκλογής για τα παιδιά µε βαριά αιµορροφιλία, µειώνοντας σηµαντικά τις ανεπιθύµητες αναπηρίες. Παρά την σηµαντική πρόοδο, τα διαθέσιµα σκευάσµατα παρουσιάζουν
µειονεκτήµατα όπως, υψηλά ποσοστά ανάπτυξης αλλοαντισωµάτων, και µικρό χρόνο
ηµίσειας ζωής µε αποτέλεσµα πρακτικά προβλήµατα χορήγησης και κακή συµµόρφωση των ασθενών. Νεώτερες ερευνητικές προσεγγίσεις στοχεύουν στη δηµιουργία
νέων προϊόντων περισσότερο αποτελεσµατικών και ελκυστικών στη χρήση, επιµηκύνοντας το χρόνο ζωής τους στο πλάσµα µε συνέπεια την ελάττωση της συχνότητας των απαιτούµενων εγχύσεων και της ανάγκης χρήσης κεντρικών φλεβικών
γραµµών στα παιδιά. Νέες στρατηγικές βιο-µηχανικής που εφαρµόζονται τα τελευταία
χρόνια στην ιατρική έρευνα, έχουν εφαρµοστεί ώστε να βελτιωθούν οι φαρµακοκινητικές ιδιοτήτες των κυκλοφορούντων σκευασµάτων. Σ’ αυτές περιλαµβάνονται, η
πεγκυλίωση (PEGylation), δηλαδή σύνδεση της ανασυνδυασµένης πρωτεΐνης της
πήξης µε polyethylene glycole, τεχνικές σύντηξης µε πρωτείνες του πλάσµατος µε
µακρύ χρόνο ζωής όπως το τµήµα Fc της IgG ανοσοσφαιρίνης (Fc fusion proteins) και
η αλβουµίνη ή ακόµα και η µετατροπή της µοριακής δοµής της πρωτεΐνης. Τα αποτελέσµατα τόσο των προκλινικών όσο και των κλινικών µελετών έδειξαν σαφέστατη
αύξηση του χρόνου ηµίσειας ζωής (t1/2) για τον παράγοντα IX (3-5 φορές), ενώ τα
αποτελέσµατα που αφορούν τον παράγοντα VIII ήταν επίσης θετικά αλλά λιγότερο
εντυπωσιακά (αύξηση t1/2 1,5-1.8 φορές). Αύξηση του χρόνου ηµίσειας ζωής κατά
3-5 φορές έχει επιτευχθεί επίσης τόσο µε πεγκυλίωση όσο και σύντηξη µε αλβουµίνη του rFVIIa, ενώ πρόοδος επίσης έχει επιτευχθεί µε τη δηµιουργία ανασυνδυασµένου FVIII µονής αλυσίδας, που παρουσιάζει αυξηµένη συγγένεια µε τον
παράγοντα von Willebrand (vWF), καθώς και vWF µακράς δράσης µε τεχνική σύντηξης µε αλβουµίνη (rVWF-FΡ). Τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των κλινικών µελετών οδήγησαν ήδη δύο νέα προϊόντα rFVIIIc και rFIXc να λάβουν έγκριση
για κυκλοφορία στις ΗΠΑ. Και τα δύο προϊόντα έχουν δείξει άριστο προφίλ ανεπιθύµητων ενεργειών και παρόµοια αντιγονικότητα µε τα υπάρχοντα σκευάσµατα, όσον
αφορά τουλάχιστον τους ήδη θεραπευµένους ασθενείς. Περισσότερα προϊόντα αναµένεται να κυκλοφορήσουν στο άµεσο µέλλον καθώς οι απαιτούµενες κλινικές µελέτες έχουν δώσει θετικά αποτελέσµατα. Στο µέλλον, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει
να αποδείξουν και τη µακροχρόνια ασφάλειά τους, ενώ προκλήσεις για την ευρεία
χρήση τους αποτελούν αφ’ ενός το υψηλό κόστος, αφ’ ετέρου η επιλογή των εργαστηριακών µεθόδων εκτίµησης της αποτελεσµατικότητάς τους.
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Αντιπαραθέσεις Ι:
«Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι»
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Μαριάνα Μπαλανίκα
Αναισθησιολόγος, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Η µετάγγιση αίµατος και παραγώγων συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της χειρουργικής, επιτρέποντας την διεξαγωγή σύνθετων επεµβάσεων και την διεύρυνση των θεραπευτικών χειρισµών για την αντιµετώπιση µιας ευρείας κλίµακας παθολογικών
καταστάσεων. Οι σοβαρές (λοιµώδεις ή µη) ανεπιθύµητες ενέργειες των µεταγγίσεων περιόρισαν τον αρχικό ενθουσιασµό, καθιστώντας τη θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών
απαραίτητη για την αυστηρά ενδεδειγµένη χορήγησή τους. Σε γενικές γραµµές, η τήρηση
των κατευθυντηρίων οδηγιών στοχεύει στην βελτιστοποίηση της έκβασης και στον έλεγχο
του κόστους, συνιστώντας την µετάγγιση για συγκεκριµένες τιµές αιµοσφαιρίνης (7- 9gr/dl)
και λαµβάνοντας υπ όψιν την παρουσία ενεργού αιµορραγίας, την εµφάνιση συµπτωµατολογίας και την συνυπάρχουσα παθολογία.
Ιδιαίτερο χειρουργικό πληθυσµό αποτελούν οι καρδιοχειρουργικοί ασθενείς µε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης περιεγχειρητικής αναιµίας λόγω της πολυπλοκότητας
των επεµβάσεων και της συνυπάρχουσας παθολογίας που συνοδεύει τη διεύρυνση
των ορίων ηλικίας. Περίπου 20% του συνόλου των µεταγγίσεων αφορούν τη συγκεκριµένη κατηγορία, που παρά το µικρό µέγεθος της συγκριτικά µε το συνολικό χειρουργικό πληθυσµό, εµφανίζει αυξηµένο κίνδυνο εκδήλωσης επικίνδυνης για την
ζωή αιµορραγίας και συχνότητα επανεπεµβάσεων της τάξης του 5%. Κατά προσέγγιση, µεταγγίζεται περίπου το 50% των ασθενών που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις. Παρά την πεποίθηση ότι η βελτιστοποίηση της οξυγόνωσης
µε την αποκατάσταση και διατήρηση των επιπέδων αιµοσφαιρίνης αποτελεί την
πλέον αποδεκτή λύση για την αποφυγή ισχαιµίας τελικών οργάνων, η ελεύθερη µετάγγιση αίµατος και παραγώγων έχει ενοχοποιηθεί για αύξηση της περιεγχειρητικής
νοσηρότητας / θνησιµότητας και µείωση του προσδόκιµου επιβίωσης στους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς. Συγκεκριµένα, στη µελέτη των Murphy και συν (Circulation 2007) οι µεταγγίσεις για τιµές αιµοσφαιρίνης >7gr/dl δεν παρουσίασαν κανένα
αξιοσηµείωτο πλεονέκτηµα, ενώ αντίθετα καταγράφηκε 6πλάσια αύξηση της θνησιµότητας 30 ηµερών. Στις µελέτες παρατήρησης που ακολούθησαν διαπιστώθηκε
αύξηση της συχνότητας των λοιµώξεων, των ισχαιµικών επιπλοκών, της θνησιµότητας και του κόστους νοσηλείας µε αποτέλεσµα να θεωρείται επιτρεπτή η µετάγγιση
για τιµές αιµοσφαιρίνης <7gr/dl. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε άµεση συσχέτιση των
µετεγχειρητικών επιπλοκών και του χρόνου αποδιασωλήνωσης µε τον αριθµό των
µονάδων αίµατος που µεταγγίστηκαν.
Παρ’ όλα αυτά, τα δεδοµένα µιας πρόσφατης µεγάλης τυχαιοποιηµένης µελέτης
αµφισβητούν την στρατηγική της περιοριστικής µετάγγισης υποστηρίζοντας ότι δεν
πλεονεκτεί όσον αφορά στη µετεγχειρητική νοσηρότητα και το κόστος νοσηλείας και
πιθανώς αυξάνει την θνησιµότητα (90 ηµέρες). Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι, το
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ποσοστό των καρδιοχειρουργικών ασθενών που βρίσκεται στα όρια των καρδιαγγειακών εφεδρειών του και ενδεχοµένως ευνοείται από τις υψηλότερες τιµές αιµοσφαιρίνης, δεν είχε επαρκώς µελετηθεί.
Η τήρηση των πρωτοκόλλων µετάγγισης στην κλινική πράξη χωρίς την παρουσία
σηµαντικών επιµέρους αποκλίσεων και η αντικειµενική ανάλυση και σύγκριση της
µετεγχειρητικής νοσηρότητας, θα δώσει τη δυνατότητα να προσδιοριστούν οι καρδιοχειρουργικοί ασθενείς που θα ωφεληθούν από την εφαρµογή της περιοριστικής
µετάγγισης.
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ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Σίλελη Μαρία
Παθολόγος - Εντατικολόγος, Επιµελήτρια Α’, Μονάδα Μετεγχειρητικής
Παρακολούθησης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Οι καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις και ιδιαίτερα όταν αυτές γίνονται µε εξωσωµατική
κυκλοφορία σχετίζονται µε αυξηµένες ανάγκες για µετάγγιση αίµατος και παραγώγων
του. Η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική. Σχετίζεται µε το ιστορικό του ασθενή, την
προεγχειρητική φαρµακευτική αγωγή, τη χειρουργική διαδικασία και την εφαρµογή
ασφαλών και αποτελεσµατικών τεχνικών και µεθόδων της χειρουργικής οµάδας, των
τεχνικών εξωσωµατικών κυκλοφορίας, των καρδιο-αναισθησιολόγων και των εντατικολόγων.
Με την πρόοδο της επιστήµης, οι ασθενείς έχουν την δυνατότητα να υποβληθούν σε
διαδερµικές επεµβάσεις για την αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου ή και κάποιων
βαλβιδοπαθειών. Έτσι, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις στην σηµερινή εποχή αποτελούν µια ιδιαίτερη οµάδα ασθενών. Είναι συνήθως
ασθενείς µεγάλης ηλικίας, µε συνοσηρότητες, που λαµβάνουν αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα πολλές φορές έως και την προηγούµενη του χειρουργείου, που υποβάλλονται
σε συνδυαστικές επεµβάσεις, επανεπεµβάσεις, επείγοντα χειρουργεία ή επεµβάσεις διάσωσης.
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέµβαση δεν εµφανίζουν
όλοι τον ίδιο κίνδυνο αιµορραγίας ή ανάγκη για µετάγγιση. Σύµφωνα µε τις συστάσεις που εξέδωσε η εταιρεία Θωρακοχειρουργών το 2011, ασθενείς µεγάλης ηλικίας, µε µειωµένο όγκο ερυθρών, που λαµβάνουν αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα, που
παρουσιάζουν προεγχειρητικές διαταραχές του πηκτικού µηχανισµού ή συνοσηρότητες που υποβάλλονται σε επείγουσες ή συνδυαστικές επεµβάσεις ή σε παρατεταµένο χρόνο χειρουργείου αποτελούν µία οµάδα υψηλού κινδύνου για µετάγγιση.
Ουσιαστικά, είναι οι περισσότεροι ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σήµερα.
Επιπλέον, οι καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις προκαλούν µεγάλη τραυµατική επιφάνεια, είναι συνήθως σύνθετες, ενώ µερικές από αυτές διενεργούνται υπό συνθήκες
υποθερµίας. Όταν χρησιµοποιείται η εξωσωµατική κυκλοφορία, ο ασθενής υποβάλλεται σε συστηµατικό ηπαρινισµό. Επιπρόσθετα, η επαφή του αίµατος µε τη ξένη
επιφάνεια προκαλεί ενεργοποίηση του καταρράκτη της πήξης και της φλεγµονής που
έχει σαν αποτέλεσµα την κατανάλωση των παραγόντων πήξης και αιµοπεταλίων, τη
δυσλειτουργία των αιµοπεταλίων, την ενεργοποίηση της ινωδόλυσης καθώς και τη
καταστροφή, σε διαφορετικό βαθµό, των έµµορφων στοιχείων του αίµατος.
Εκτός από τα παραπάνω, η χειρουργική οµάδα, ο αποκαλούµενος 140ς παράγοντας
του πηκτικού µηχανισµού, αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα για την πρόκληση αιµορραγίας. Σε µία εργασία που δηµοσιεύτηκε πρόσφατα και περιελάµβανε στοιχεία
από τη βάση δεδοµένων των καρδιοχειρουργικών κλινικών της ∆ανίας διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες επαναδιανοίξεις για αιµορραγία οφειλόταν σε χειρουργικές
αιτίες και επιπλέον ότι ο κάθε χειρουργός έχει διαφορετικό σχετικό κίνδυνο για πρόκληση αιµορραγικών επιπλοκών. Σε µία άλλη µελέτη που διενεργήθηκε στην κλινική του Κλίβελαντ επιβεβαίωσε ότι η πιο συχνή αιτία επαναδιάνοιξης στην
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καρδιοχειρουργική είναι η χειρουργική τεχνική και λιγότερο οι διαταραχές του πηκτικού µηχανισµού.
Έχει υπολογιστεί ότι το 50% των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργεία ανοικτής καρδιάς µεταγγίζονται µε σηµαντικές ποσότητες αίµατος και παραγώγων του.
Είναι καταγεγραµµένο ότι το 20% του διαθέσιµου αίµατος των Η.Π.Α. καταναλώνεται σε καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις. Στόχος της µετάγγισης ερυθροκυττάρων είναι
η επίτευξη επαρκούς οξυγόνωσης στα όργανα και τους ιστούς. Η ένδειξη µετάγγισης
δεν µπορεί να βασιστεί µόνο στις τιµές αιµοσφαιρίνης. Θα πρέπει να συνεκτιµηθούν
η κλινική κατάσταση του ασθενούς και οι πιθανοί αντισταθµιστικοί µηχανισµοί. Όµως
στην απόφαση µετάγγισης πρέπει να λάβουµε υπ´ όψιν ότι οι καρδιοχειρουργικοί
ασθενείς έχουν επηρεασµένους µηχανισµούς προσαρµογής.
Η εταιρεία Θωρακοχειρουργών αλλά και η Ευρωπαϊκή εταιρεία αναισθησιολόγων
έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις τόσο για την εφαρµογή µεθόδων
που αποσκοπούν στην µείωση της περιεγχειρητικής ανάγκης για µετάγγιση όσο και
για την διαχείριση της αιµορραγίας διεγχειρητικά. Παρ όλα αυτά, παρατηρείται διεθνώς µεγάλη διακύµανση στις πρακτικές µετάγγισης όπως ανακοινώθηκε σε πρόσφατη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α. Επιπλέον, σε µία έρευνα που
διενεργήθηκε στην Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι ένα µικρό ποσοστό αναισθησιολόγων
και τεχνικών εξωσωµατικής κυκλοφορίας διάβασαν τις κατευθυντήριες οδηγίες µετάγγισης µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι από αυτούς να µη τροποποιήσουν την πρακτική µετάγγισης παρά τις δηµοσιευµένες κατευθυντήριες οδηγίες.
Είναι διεθνώς καταγεγραµµένο ότι η µετάγγιση αίµατος καθώς και των παραγώγων
του είναι υπεύθυνη για πλήθος αντιδράσεων. Μεταξύ των άλλων αυτές αφορούν
ανοσολογικές, µη ανοσολογικές, οξείες ή επιβραδυνόµενες αντιδράσεις. Στη διεθνή
βιβλιογραφία επίσης γίνεται εκτενής αναφορά για τις δηλητηριώδης επιπτώσεις της
µετάγγισης αίµατος τόσο στη νοσηρότητα όσο και στη θνητότητα µετά από µείζονες
καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις. Σε µία δική µας µελέτη διαπιστώθηκε ότι οι µεταγγίσεις ερυθρών και άλλων παραγώγων αίµατος σχετίζονται µε αύξηση της νοσηρότητας και της θνητότητας. Τελευταία, οι έρευνες προσανατολίζονται στην βλαπτική
επίδραση των µεταγγίσεων ανάλογα µε τις µονάδες αίµατος που χορηγούνται. Έτσι,
σε µια άλλη πρόσφατη µελέτη ανακοινώθηκε ότι η µετάγγιση µε µόλις 1-2 µονάδες
ερυθρά επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαµψη.
Όσον αφορά την Ελληνική πραγµατικότητα, δυστυχώς, δεν υπάρχει Εθνική βάση δεδοµένων για τις καρδιοχειρουργικές κλινικές µε αποτέλεσµα η µόνη πληροφόρηση
τόσο για τις πρακτικές µετάγγισης όσο και για την ποσότητα του χορηγούµενου αίµατος και παραγώγων του να γίνεται κυρίως µέσα από µεµονωµένες ανακοινώσεις
κλινικών σε συνέδρια. Στη δική µας κλινική, την Καρδιοχειρουργική κλινική του
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», άρχισε µία προσπάθεια αναδροµικής καταγραφής των
µεταγγιζόµενων µονάδων αίµατος και παραγώγων του για τα έτη 2013-2014. Σκοπός
µας δεν είναι η απλή καταγραφή γεγονότων, αλλά ο έλεγχος των πεπραγµένων, η
συνεχής προσπάθεια για βελτίωση και η µείωση των επαναδιανοίξεων για αιµορραγία. Η κλινική µας καταναλώνει ένα σηµαντικό ποσοστό της τράπεζας αίµατος του
Νοσοκοµείου µας. Με βάση τα στατιστικά µας στοιχεία, το 2013 το 97.1% των καρδιοχειρουργηµένων ασθενών µεταγγίσθηκε είτε µε ερυθρά είτε µε άλλα παράγωγα
αίµατος. Συνολικά, καταναλώθηκαν 1533 µονάδες αίµατος, 1617 µονάδες φρέσκου

67

CMYK

Αντιπαραθέσεις Ι
καταψυγµένου πλάσµατος και 501 ασκοί αιµοπεταλίων για 457 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε προγραµµατισµένες ή επείγουσες µείζονες καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις συµπεριλαµβανοµένων των οξέων διαχωρισµών της αορτής.
Το 2014 έγινε µια οµαδική προσπάθεια της κλινικής µας σε συνεργασία µε όλες τις
εµπλεκόµενες ειδικότητες για µείωση της κατανάλωσης του χορηγούµενου αίµατος
και των παραγώγων του µε βάση τις διεθνείς οδηγίες, την κλινική εµπειρία και τη
χρήση µόνο του κλασσικού ελέγχου του πηκτικού µηχανισµού (INR, PT, aPTT, Ινωδογόνο) που διαθέταµε. Η προσοχή µας στράφηκε διεγχειρητικά. Υποθέσαµε, ότι µε
τη βελτίωση της χειρουργικής τεχνικής και την αντιµετώπιση των δυνητικών πηκτικών
διαταραχών κυρίως µέσα στο χειρουργείο θα επιφέραµε µείωση των µεταγγίσεων
αλλά και των επαναδιανοίξεων. Πράγµατι, µε την αλλαγή της τακτικής µας µειώθηκε
ο συνολικός αριθµός του χορηγούµενου αίµατος και πλάσµατος (1068 και 1086 µονάδες αντίστοιχα), αλλά παρατηρήθηκε µικρή αύξηση των χορηγούµενων ασκών
αιµοπεταλίων (513 ασκοί). Αυτό πιθανώς να οφείλεται σε δύο λόγους: πρώτον ότι
αρκετοί ασθενείς λαµβάνουν αντιαιµοπεταλιακή αγωγή έως την προηγούµενη ηµέρα
του χειρουργείου και δεύτερον ότι άλλαξε η νοοτροπία µας όσον αφορά τη χορήγηση παραγόντων αίµατος στη διαχείριση της αιµορραγίας. Η παραπάνω προσπάθεια είχε ως αποτέλεσµα όχι µόνο τη µείωση του συνόλου των µεταγγίσεων αλλά και
της αναλογίας χορηγούµενου αίµατος:πλάσµατος:αιµοπεταλίων από 1:4:2 το 2013 σε
1:2:1 για το 2014. Επιπλέον επέφερε µείωση των επαναδιανοίξεων για αιµορραγία
από 4.55% το 2013 σε 1.68% για το 2014.
Από τις αρχές του 2015, µετά από προσπάθειες πολλών ετών, η καρδιο-αναισθησιολογική κλινική προµηθεύτηκε θροµβοελαστογράφο µε σκοπό την κατευθυνόµενη µεταγγισιοθεραπεία κατά τη διάρκεια των καρδιοχειρουργηκών επεµβάσεων. Η
χρήση των δυναµικών µεθόδων παρακολούθησης της αιµόστασης σε συνδυασµό µε
την εφαρµογή των διεθνών συστάσεων, την κλινική εµπειρία και το σεβασµό στον
κώδικα ηθικής στη διαχείρηση της µετάγγισης ελπίζουµε να επιφέρει την ελαχιστοποίηση της περιεγχειρητικής µη απαραίτητης χορήγησης ερυθρών και παραγώγων αίµατος στους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς.

68

Αντιπαραθέσεις ΙΙ

Αντιπαραθέσεις ΙΙ:
«Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για τη µετάγγιση πλάσµατος»
Μαριάννα Πολίτου
Αιµατολόγος, Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, ∆ιευθύντρια Υπηρεσίας
Αιµοδοσία-Αιµατολογικού Εργαστηρίου Αρεταιείου Νοσοκοµείου
• Πρέπει να χρησιµοποιείται το πλάσµα για την αναστροφή της δράσης των
κουµαρινικών Με ή χωρίς εγκεφαλική αιµορραγία
• Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του ACCP2012
• Για ασθενείς που λαµβάνουν κουµαρινικά µε INRs ανάµεσα σε 4.5 - 10 χωρίς ενδειξη αιµορραγίας δε συστήνουµε τη χρήση της βιταµίνης Κ (Grade 2B).
• Για ασθενείς που λαµβανουν κουµαρινικά µε INRs > 10 χωρίς ενδειξη αιµορραγίας συστήνουµε τη χρήση της βιταµίνης Κ (Grade 2C).
• .Σε ασθενείς µε µείζονα αιµορραγία που λαµβάνουν κουµαρινικά προτείνουµε
την ταχεία αναστροφή της δράσης της αντιπηκτικής µε (PCC) σε σχέση µε το
πλάσµα (Grade 2C).
• Συστήνουµε τη συµπληρωµατική χρήση βιταµίνης Κ 5 - 10 mg αργά ενδοφλέβια
σε σχέση µε την αναστροφή µόνο µε παράγοντες πήξης (Grade 2C).
Oι συστάσεις είναι ασθενείς και βασιζόµενες σε αποδείξεις µεσαίας έως και χαµηλής
ποιότητας. Γιαυτό και θα συζητηθούν οι εργασίες που έχουν συγκρίνει τη χρήση ΦΚΠ,
βιταµίνης Κ και συµπλέγµατος προθροµβρίνης σε σχέση µε την αναστροφή των εξετάσεων της αιµόστασης ,την αποτροπή αιµορραγίας, την ταχύτητα δράσης τους, την
επίδραση στη θνητότητα καθώς και το κόστος κάθε θεραπευτικής παρέµβασης .
• Πρέπει να χρησιµοποιείται το πλάσµα σε άλλες οµάδες ασθενών (π.χ. απουσία µαζικής µετάγγισης, χειρουργείου, αιµορραγίας)
• ∆εν συστήνεται η χρήση πλάσµατος σε άλλους ασθενείς (οξεία παγκρεατίτιδα,
δηλητηρίαση µε οργανοφωσφορικά, διαταραχές πηκτικότητας που σχετίζονται µε
χρήση ακεταµινοφαίνης, σηπτικούς ασθενείς στη µονάδα εντατικής θεραπείς και
γενικά ασθενείς µε ήπιες διαταραχές της αιµόστασης) Ποιότητα ένδειξης πολύ χαµηλή
• Το πλάσµα µεταγγίζεται συχνά σε ασθενείς που δεν αιµορραγούν για τη διόρθωση απλώς των εξετάσεων της αιµόστασης και κυρίως του (PT/INR) µε την υπόθεση ότι αυτό θα περιορίσει τον κίνδυνο κλινικά σηµαντικής αιµορραγίας. Σε µια
συστηµατική ανασκόπηση των µελετών που έλαβαν χώρα από το 1966 έως το
2004, οι Segal and Dzik6 αξιολόγησαν ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν
σε κάποια επέµβαση µε φυσιολογικά ή ήπια παρατεταµένα PT/INR. Συµπεριέλαβαν 24 µελέτες παρατήρησης και µία κλινική µελέτη και κατέληξαν ότι δεν
υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση ότι ήπια παρατεταµένα PT/INR µπορούν να προβλέψουν την αιµορραγία µετά από κάποια επέµβαση
• Ο Abdel-Wahab et al. Ανέλυσαν όλες τις µεταγγίσεις πλάσµατος στο MassachusettsGeneral Hospital από τον 9/ 2004 ‘έως τον 9/ 2005 σε όλους τους ασθενείς µε INR of
1.1 - 1.85, , που είχαν όµως και µια επαναληπτική µέτρηση INR 8 ώρες µετά τη µετάγγιση.FFP. Η µετάγγιση πλάσµατος οδήγησε σε φυσιολογικό PT/INR µόνο στο 0.8% των
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ασθενών και η διάµεση ελάττωση του PT/INR ήταν µόνο 0.20 sec. (INR 0.07). ∆εν
υπήρχε καµία συσχέτιση της αυξανόµενης δόσης πλάσµατος µε αποτελεσµατικότερη
διόρθωση των χρόνων. Οι τιµές του PT/INR,αΡΤΤ και των αιµοπεταλίων πριν από τη
µετάγγιση δεν είχαν καµία σχέση µε την εκτιµώµενη απώλεια αίµατος και η µελέτη κατέληξε ότι η µετάγγιση FFP για ήπιες διαταραχές της αιµόστασης αποτυγχάνει να διορθώσει το ΡΤ/INR στο 99% των ασθενών.
• Τέλος σε µια πρόσφατη µελέτη των Stanworth και συνεργατών , στην οποία
έγινε ανασκόπηση της πρακτικής της µετάγγισης FFP στο Ηνωµένο Βασίλειο, φάνηκε ότι 43% του πλάσµατος χορηγείται σε απουσία ενεργού αιµορραγίας σαν
προφύλαξη διαταραχών της πήξης ή για προετοιµασία των ασθενών πριν από
επεµβατικές πράξεις ή χειρουργείο. Ο αλλαγές στις εξετάσεις τις πήξης ήταν πραγµατικά ελάχιστες µετά από τη µετάγγιση πλάσµατος τόσο σε ενήλικες όσο και στα
παιδιά.
Βιβλιογραφία
•
•
•
•
•
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