
Πλυµένα ερυθρά: 

Πότε και πως 

Ζ . Μ π ε ζ ι ρ γ ι α ν ν ί δ ο υ 	  

Α ι μ α τ ο λ ό γ ο ς , Δ ι ε υ θ . 	   Ε Σ Υ 	  

Π . Γ . Ν . Α λ ε ξ α ν ρ ο ύ π ο λ η ς 	  



ΟΡΙΣΜΟΣ  
•  Τα	  πλυμένα	  	  ερυθρά	  (ΠΕ)	  αποτελούν	  παράγωγα	  αίματος	  που	  

προκύπτουν	  από	  το	  πλύσιμο	  άλλου	  παραγώγου	  Ερυθρών(πχ	  

Συμπυκνωμένων	  Ερυθρών)΄ή	  ολικού	  αίματος	  με	  σκοπό	  την	  

ελάττωση	  των	  ανεπιθύμητων	  	  ενεργειών	  που	  οφείλονται	  στο	  

πλάσμα	  ή	  το	  αντιπηκτικό	  δυάλυμα.	  

•  Η	  παραγωγή	  τους	  πρέπει	  οπωσδήποτε	  να	  γίνεται	  σύμφωνα	  με	  

συγκεκριμένες	  οδηγίες	  κάποιου	  εθνικού	  ή	  διεθνή	  φορέα	  που	  

πρέπει	  να	  τηρούνται	  αυστηρά.	  



Guidelines for the blood transfusion services UK 

7.7: Red Cells, Washed, Leucocyte Depleted 
Update notice:  Table 7.4 has been updated following the issue of Change Notification 
30 - 2015.  

A red cell component, containing less than 1 × 106 leucocytes, which has been 
washed with 0.9% w/v sodium chloride for injection (BP) or other validated solution. 
The Red Cells, Washed, Leucocyte Depleted may then be suspended in an approved 
solution. 

ΟΡΙΣΜΟΣ  



Τι  αποµακρύνετα ι :  
v αντιπηκτικό	  -‐συντηρητικό	  διάλυμα	  του	  ασκού(πχ	  

κιτρικά,	  αδενίνη,	  γλυκόζη,	  μανιτόλη)	  

v 90%	  των	  λευκοκυττάρων	  

v 20-‐90%	  των	  αιμοπεταλίων	  

v 99%	  των	  πρωτεϊνών	  του	  πλάσματος,	  (αντισώματα,	  

πρωτεΐνες-‐αλλεργιογόνα)	  και	  

v Ηλεκτρολύτες	  (ιδιαιτέρως	  το	  Κ+)	  



Κάλιο(Κ+) αυξάνεται στο 
συντηρηµένο αίµα  

Ø με	  το	  χρόνο	  συντήρησης	  και	  	  

Ø ιδιαίτερα	  στα	  ακτινοβολημένα	  ερυθρά.	  	  

Επομένως	  με	  τα	  ΠΕ	  αποφεύγεται	  ο	  κίνδυνος	  
υπερκαλιαιμίας	  διότι	  η	  συγκέντρωση	  του	  Κ+	  
μετά	  το	  πλύσιμο	  μειώνεται	  σε	  0.2	  mEq/L.	  



O	  έλεγχος	  συμβατότητας	  
προηγείται	  της	  πλύσης	  
	  
1.  Για	  να	  είμαστε	  βέβαιοι	  ότι	  θα	  χρησιμοποιηθεί	  ο	  
συγκεκριμένος	  ασκός	  

2.  Για	  να	  μη	  καθυστερούμε	  τη	  χορήγηση	  των	  ΠΕ	  
αφού	  ο	  κίνδυνος	  σηψαιμίας	  αυξάνει	  με	  το	  χρόνο	  
μετά	  την	  επεξεργασία.	  	  
	  



Τρόπος παρασκευής 
q Από λευκαφαιρεµένα πριν την αποθήκευση (WBC<1 × 

106) ΣΕ  

q πλένονται µε φυσιολογικό ορό N/S 0,9% ή άλλο 

κατάλληλο διάλυµα  

q Συνήθως 1-2L (σε περιπτώσεις βαριάς αναφυλακτικής 

αντίδρασης 4-6L). 

q  Η διαδικασία µπορεί να γίνει 

ü  χειροκίνητα σε ψυχόµενη φυγόκεντρο η  

ü προτιµότερο σε αυτόµατη συσκευή πλύσης 

ερυθρών.  



Διαδικασία 

1.  Φυγοκέντρηση	  αρχικού	  παραγώγου	  
2.  Επανειλημμένα	  Διαδοχικά	  προσθήκη	  

φυσιολογικού	  ορού	  ή	  	  προσθετικού	  
διαλύματος-‐φυγοκέντρηση	  αφαίρεση	  
διαλύματος-‐προσθήκη	  νέου	  
διαλύματος	  

3.  Η	  φυγοκέντρηση	  γίνεται	  σε	  ψυχόμενη	  
φυγόκεντρο	  

4.  Το	  πλυστικό	  διάλυμα	  πρέπει	  να	  
βρίσκεται	  σε	  θερμοκρασία	  ψυγείου	  

5.  Άσηπτες	  συνθήκες	  
6.  Στο	  τέλος	  μπορεί	  να	  προστεθεί	  ένα	  

συντηρητικό	  θρεπτικό	  διάλυμα	  για	  	  
διατήρηση	  των	  ΠΕ	  >	  24	  ώρες	  εφόσον	  
παρασευάστηκαν	  αυτόματα	  σε	  κλειστό	  
κύκλωμα	  

7.  Χρήση	  συσκευών	  συγκόλλησης	  ασκών	  
στη	  χειροκίνητη	  διαδικασία	  



7.7.1: Technical information 

• The amount of residual protein will depend on the washing protocol. Washing 
can be performed by interrupted or continuous flow centrifugation. 
  

• The use of validated washing procedures that incorporate chilled saline or 
other validated solution for suspension is recommended. This will minimise 
the risk of bacterial growth and help to produce a component that meets the 
transit temperature requirements. Use of an automated, closed washing system 
would be preferable. 
  

• If the washing process results in the transfer of the final component into a pack 
that was not part of the original pack assembly, a secure system must be in 
place to ensure the correct donation identification number is put on the 
component pack of Red Cells, Washed, Leucocyte Depleted. 
  

• Red Cells, Washed, Leucocyte Depleted should be transfused through a 170–
200 µm filter. 

Τ ε χ ν ι κ ε σ  
Πλ η ρ οφο ρ ι ε σ  

•  Το	  ποσό	  της	  πρωτείνης	  που	  παραμένει	  
εξαρτάται	  από	  το	  πρωτόκολο	  πλύσης	  που	  
εφαρμόζεται	  

•  Συνιστάται	  η	  χρήση	  ψυχρών	  διαλυμάτων	  
αντί	  θερμοκρασίας	  δωματίου	  για	  να	  
μειωθεί	  ο	  κίνδυνος	  	  ανάπτυξης	  μικροβίων	  

•  Η	  χρήση	  αυτόματων	  συσκευών	  	  είναι	  
προτιμότερη	  διότι	  μειώνεται	  και	  πάλι	  ο	  
κίνδυνος	  	  βακτηριακής	  επιμόλυνσης	  

•  Εάν	  για	  τη	  μεταφορά	  των	  ΠΕ,	  
χρησιμοποιηθεί	  ανεξάρτητος	  ασκός	  από	  
το	  αρχικό	  set	  ασκού,	  πρέπει	  να	  
διασφαλιστεί	  η	  σωστή	  καταγραφή	  των	  
στοιχείων	  του	  ασκού(Αριθμός,	  Ομάδα,	  
Πλυμένα,	  Λευκαφαιρεμένα)	  



Αυτόµατες συσκευές 
πλύσης ερυθρών	  



Αυτόµατες συσκευές 
πλύσης ερυθρών	  





1.  ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ	  ΑΡΙΘΜΟΣ	  ΤΟΥ	  ΑΣΚΟΥ	  

2.  Είδος	  παραγώγου	  

3.  ABO	  and	  RhD	  groups	  

4.  Φαινότυπος	  Rh	  και	  άλλων	  αντιγόνων	  

5.  Ημερομηνία	  λήψης	  

6.  Ημερομηνία	  και	  ώρα	  λήξης	  

7.  Όνομα	  αντιπηκτικού	  

8.  Επιπλέον	  πληροφορίες	  όπως	  πχ	  ΄΄ακτινοβολημένα¨	  

9.  Όγκος	  ή	  βάρος	  παραγώγου	  

10. Θερμοκρασία	  συντήρησης	  

11. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ	  

	  

ΣΗΜΑΝΣΗ	  

Ο	  ΑΣΚΟΣ	  ΔΕΝ	  ΠΡΕΠΕΙ	  ΝΑ	  ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ	  ΑΝ	  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΟΥΝ	  ΣΗΜΕΙΑ	  ΑΙΜΟΛΥΣΗΣ	  Η	  
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ	  ΑΛΛΟΙΩΣΗ	  και	  θα	  πρέπει	  

να	  επιστραφεί	  στην	  Αιμοδοσία	  



ΠΟΙΟΤ ΙΚΟΣ 	   ΕΛΕΓΧΟΣ 	  



Ποιοτ ικός  έλεγχος  
Το	  100%	  των	  μονάδων	  ΠΕ	  πρέπει	  να	  υποβάλλονται	  σε	  

ποιοτικό	  έλεγχο	  ώστε	  να	  τηρούνται	  οι	  παρακάτω	  

προϋποθέσεις:	  

ü Hb≥40	  g/unit,	  	  

ü Ht	  50-‐70%,	  	  

ü Αιμόλυση<0,8%	  

ü Λευκώματα<0.5	  g/unit,	  

ü Leucocytes<1	  ×	  106/unit.	  	  



Αποθηκευση  
•  Στους	  4±2°C	  

•  	  Το	  μέγιστο	  για	  24	  ώρες	  

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Σ Η : 	  
Εάν	  μετά	  το	  πλύσιμο	  προστεθεί	  κάποιο	  

συντηρητικό	  διάλυμα	  μπορούν	  να	  
διατηρηθούν	  μέχρι	  την	  πιστοποιημένη	  από	  

την	  εταιρεία	  ημερομηνία	  λήξης.	  

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ	  
Παρασκευή	  σε	  αυτόματες	  συσκευές	  πλύσης	  



Επιπλοκεσ Μεταγγισησ Πλυµενων 
Ερυθρων 

	  
	  

	  

	  

	  

Ίδια	  συχνότητα	  με	  ΣΕ	  

1.   Οξεία	  αιμολυτική	  αντίδραση	  
από	  ασυμβατότητα	  ομάδας	  
ΑΒΟ	  

2.   Υπερφόρτωση-‐Πν.	  Οίδημα	  

3.   Υποθερμία	  

4.   Εμβολισμός	  με	  αέρα	  

5.   Όψιμη	  αιμολυτική	  αντίδραση	  	  

6.   GVHD	  

7.   Αλλοανοσοποίηση	  HLA	  

8.   Μετάδοση	  Ιογενών	  λοιμώξεων	  

9.   Υπερφόρτωση	  με	  Σίδηρο	  

Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ 	   Τ Ω Ν 	   Π Ε 	  

•  Σηπτικές	  αντιδράσεις	  
•  Μετάγγιση	  αιμολυμένου	  παραγώγου	  

1.   TRALI	  

2.   Πυρετός-‐Ρίγος	  

3.   Αλλεργικές	  αντιδράσεις	  

4.   Αναφυλακτικές	  αντιδράσεις	  	  

5.   Υπασβεστιαιμία	  

6.   Υπερκαλιαιμία	  

↓	  Συχνότητα	  



Μειονεκτήµατα :  
1.   Κίνδυνος	  βακτηριακής	  επιμόλυνσης	  και	  σηψαιμίας	  για	  τον	  λήπτη	  	  

2.   Αιμόλυσης	  των	  ερυθρών	  από	  τους	  χειρισμούς	  και	  τις	  επανειλημμένες	  

φυγοκεντρήσεις.	  	  

3.   Ελάττωση	  των	  ερυθρών	  κατά	  10-‐20%	  με	  αποτέλεσμα	  	  η	  Hb	  του	  ασθενή	  

να	  ανεβαίνει<1gr/dl	  /μονάδα.	  

4.   Δεν	  ενδείκνυνται	  για	  επείγουσες	  μεταγγίσεις	  λόγω	  χρονοβόρας	  

διαδικασίας	  

5.   Απαιτείται	  ειδικός	  εξοπλισμός	  

6.   Αύξηση	  κόστους	  (υλικών	  και	  εργατοώρες)	  



Σηπτικές αντιδράσεις 
Μικροβιαιµία και σηπτικό 
SHOCK •  Αποτελεί	  πολύ	  βαριά	  αλλά	  σπανιότατη	  επιπλοκή	  μετά	  την	  
αντικατάσταση	  των	  γυάλινων	  φιαλών	  πολλαπλών	  χρήσεων	  από	  
πλαστικούς	  αποστειρωμένους	  μιας	  χρήσεως.	  

•  Παραμένει	  όμως	  σοβαρό	  το	  πρόβλημα	  για	  τα	  αιμοπετάλια	  
(θερμοκρασία	  συντήρησης:22-‐24ο	  C)	  Κίνδυνος	  σηπτικής	  αντίδρασης	  
1/50000	  

•  	  Η	  θνητότητα	  κυμαίνεται	  από	  50-‐80%	  και	  απαιτεί	  έγκαιρη	  
αντιμετώπιση.	  

Κλινική εικόνα 
§ Υψηλό πυρετό 
§ Εµµετός 
§ Διάρροια 
§ ταχυκαρδία. 
§  πολλή µεγάλη πτώση της αρτηριακής 
πίεσης 
§ εξαφάνιση του κερκιδικού σφυγµού 

Shock,  



Αιτίες	  
•  Υποκλινική	  βακτηριαιμία	  του	  

δότη	  

•  Επιμόλυνση	  κατά	  τη	  
φλεβοκέντηση	  

•  Επιμόλυνση	  κατά	  τη	  
διαδικασία	  διαχωρισμού	  

Περιορισμός	  
•  Επιμελής	  καθαρισμός	  σημείου	  

φλεβοκέντησης	  
•  Βελτίωση	  διαδικασίας	  και	  

συνθηκών	  συντήρησης	  
•  Ανίχνευση	  βακτηριδίων	  πριν	  τη	  

μετάγγιση	  
•  Μέθοδοι	  αδρανοποίησης	  

παθογόνων	  
•  Περιορισμός	  των	  μεταγγίσεων	  

PLT	  κυρίως	  αυτών	  που	  
παράγονται	  από	  ολικό	  αίμα	  	  

•  Μετάγγιση	  των	  ερυθρών	  σε	  1-‐2	  
ώρες	  και	  όχι	  πέραν	  των	  4	  ωρών.	  

Θεραπεία 
§ Διακοπή µετάγγισης 
§ Αντιβιοτικά 
§ Ανάταξη του Shock 

Αιτίες	   Πρόληψη	  



TA  ΠΕ  ΕΝΔΕ Ι ΚΝΥΝΤΑ Ι  
ΑΥΣΤΗΡΑ  ΣΕ :  
 
1.   Ιστορικό	  αναφυλακτικής	  αντίδρασης	  
2.   Συγγενή	  έλλειψη	  IgA	  με	  παρουσία	  an�-‐IgA	  και	  έλλειψη	  

δοτών	  με	  IgA	  ανεπάρκεια	  

3.   Αλλεργικές	  αντιδράσεις	  που	  δεν	  ελέγχονται	  με	  
αντιισταμινικά	  και	  κορτικοειδή.	  

4.   Πυρετικές	  (FNHTR)	  αντιδράσεις	  που	  δεν	  αντιμετωπίζονται	  με	  
λευκαφαιρεμένα	  ΣΕ	  και	  προληπτικη	  φαρμακευτική	  αγωγή	  .	  

5.  Μεμονομένες	  	  υποτροπιάζουσες	  αντιδράσεις	  υπότασης	  

6.   Ασθενείς	  με	  έλλειψη	  απτοσφαιρίνης	  και	  αντισώματα	  έναντι	  
απτοσφαιρίνης.	  	  

7.   Ασθενείς	  με	  κίνδυνο	  υπερκαλιαιμίας	  



Αναφυλακτικές Αντιδράσεις 
1/18000-‐1/170000) 

• Η	  αναφυλαξία	  είναι	  μια	  πολύ	  σοβαρή,	  επικίνδυνη	  για	  τη	  ζωή,	  
συστηματική	  αντίδραση	  υπερευαισθησίας.	  
• Συνήθως	  προκαλείται	  μέσω	  ενός	  αλλεργικού	  μηχανισμού,	  κυρίως	  
από	  την	  IgE.	  	  
• Εκδηλώνεται	  με	  αιφνίδια	  εμφάνιση	  των	  συμπτωμάτων	  και	  
εξελίσσεται	  ταχύτατα.	  
• Τα	  συμπτώματα	  ποικίλλουν	  από	  ήπια	  ερυθρότητα	  μέχρι	  
απόφραξης	  των	  αεροφόρων	  οδών	  με	  ή	  χωρίς	  αγγειακή	  κατάρριψη.	  

I 

Σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις συµβαίνουν σε 
άτοµα µε sσοβαρή έλλειψη IgA (<0.07 g/L), µετά από 
τη χορήγηση κυρίως πλάσµατος  αλλά και παραγώγων 
πλούσιων σε πλάσµα(FFP, PLT) ανοσοσφαιρίνης διότι 
έχουν αντισώµατα αντι-IgA 



Σε	   περιπτώσεις	   αναφυλακτικής	   αντίδρασης	   είναι	  
υποχρεωτ ικός	   ο	   έλεγχος	   γ ια	   έλλε ιψη	   I gA	  
ανοσοσφαιρίνης	   καθώς	   και	   παρουσία	   an�-‐IgA	  
αντισωμάτων	  
	   Σε	   περίπτωση	   που	   διαγνωσθεί	   IgA	   ανεπάρκεια	   και	   ο	  
ασθενής	  χρήζει	  μετάγγισης	  ερυθρών	  ή	  αιμοπεταλίων	   ,	  
αυτά	   πρέπει	   να	   πλένονται	   με	   μεγάλους	   όγκους	  
φυσιολογικού	  ορού	  (4-‐6L)	  για	  να	  είναι	  αποτελεσματική	  
η	  απομάκρυνση	  του	  πλάσματος	  ή	  να	  μεταγγίζονται	  με	  
παράγωγα	  από	  δότες	  με	  έλλειψη	  IgA	  αν	  υπάρχει	  τέτοια	  
διαθέσιμη	  δεξαμενή	  δοτών.	  



Κλινική	  Εικόνα	  
•  Υπόταση	  +	  ένα	  ή	  περισσότερα	  από	  τα:	  

•  Εξάνθημα	  
•  Δύσπνοια	  (βρογχόσπασμο-‐Βρογχικό	  άσθμα)	  
οίδημα	  λάρυγγα,	  	  
•  Αγγειοοίδημα	  
•  Γενικευμένος	  κνησμός	  
•  Ουρτικάρια	  (Ερυθρές	  κηλίδες	  με	  ή	  χωρίς	  κνησμό)	  
•  Αναφυλακτικό	  Shock	  

Θεραπεία 
1.  Διακοπή µετάγγισης,  

2.  Κορτιζόνη, aαντιισταµινικά, αδρεναλίνη 
3.  Πλυµένα κυτταρικά παράγωγα   

Αναφυλακτικές	  Αντιδράσεις	  



Πυρετική αντίδραση µη 
οφειλόµενη σε Αιµόλυση 
Febrile	  Non-‐Hemoly�c	  Transfusion	  Reac�ons	  (FNHTRs)	  

1/100-‐1/200	  (0.5-‐1%) 
 §  	  Πυρετός(Αύξηση	  της	  

θερμοκρασίας	  >38°C,	  αλλά	  
<2°C	  >1ο	  C)	  

§  	  Ρίγος	  	  
§  Μυαλγία	  
§  Κεφαλαλγία	  
§  Άγχος-‐Ανησυχία	  
§  Ερυθρότητα	  προσώπου	  
	  

•  Σε σύγκριση µε την πριν 
από τη µετάγγιση 
θερµοκρασία 

•   Μέσα σε 1-4 ώρες από 
την έναρξη της 
µετάγγισης.  



Αιτία: 
§  Παρουσία αντιλευκοκυτταρικών ή αντιαιµοπεταλιακών 
αντισωµάτων στον ορό πολυµεταγγιζόµενων ασθενών 
§  Παρουσία κυταροκινών στον ασκό  
Πρόληψη 
•  Χορήγηση λευκαφαιρεµένων προϊόντων (Χρήση 

φίλτρων αίµατος πριν την αποθήκευση)  
•  Προφυλακτική χορήγηση παρακεταµόλης, µη 

στερινοειδών αντιφλεγµονοδών φαρµάµων 1 ώρα πριν 
την αναµενόµενη αντίδραση 

•  ή αν επιµένουν παρά τη λευκαφαίρεση, χορήγηση ΠΕ  

Πυρετική	  αντίδραση	  	  



Αλλεργικές αντιδράσεις 

Κλινική	  εικόνα	  	  
•  Κνησμός	  
•  Εξάνθημα	  
•  Ουρτικάρια	  (Ερυθρές	  κηλίδες	  με	  ή	  χωρίς	  κνησμό)	  
•  Ερυθρότητα	  προσώπου	  
•  Χωρίς	  Υπόταση	  
	  	  

Οφείλονται	  σε	  αντισώματα	  του	  λήπτη	  εναντίον	  
πρωτεϊνών	  του	  πλάσματος	  του	  δότη	  

1/33-‐1/100(1-‐3%)	  

Θεραπεία	  
• Προσωρινή	  διακοπή	  ή	  επιβράδυνση	  της	  μετάγγισης	  

• Αντισταμινικά,	  κορτικοειδή	  

• χορήγηση	  ΠΕ	  



Ασθενείς µε κίνδυνο 
Υπερκαλιαιµίας 

Ενήλικες	  ασθενείς	  με	  υπερκαλιαιμία	  και	  νεφρική	  ανεπάρκεια	  που	  θα	  
μεταγγιστούν	  με	  

Ø  ΣΕ	  πέραν	  των	  5	  ημερών	  από	  την	  αιμοληψία	  ή	  
Ø  ακτινοβολημένα	  σε	  διάστημα	  μεγαλύτερο	  από	  24	  ώρες	  
	  	  
Έμβρυα	  ή	  νεογνά	  	  

Ø  που	  θα	  υποβληθούν	  σε	  αφαιμαξομετάγγιση	  	  
Ø  ή	  χρήζουν	  υψηλού	  όγκου	  μετάγγιση(>25ml/Kg)	  	  



Μεγάλου όγκου ή γρήγορες µεταγγίσεις 
σε νεογνά και µικρά παιδιά 

•  Μικρού	  όγκου	  μεταγγίσεις(<25	  mL/kg)	  από	  ερυθρά	  σε	  	  CPDA-‐1	  ή	  
μακράς	  διαρκείας	  συντηρητικό	  (AS-‐1	  [ADSOL];	  Baxter	  Healthcare	  Corpora:on,	  

Deerfield,	  Ill.;	  AS-‐3	  [Nutricel];	  Medsep	  Corpora:on,	  Covina,	  Calif.;	  AS-‐5	  [Op:sol];	  

Terumo	  Corpora:on,	  Somerset,	  N.J.),	  μπορεί	  να	  είναι	  ασφαλείς	  σε	  μικρά	  

παιδιά,	  νεογέννητα	  ή	  πρόωρα	  νεογνά	  	  

Αλλά	  

•  	  Όταν	  πρόκειται	  για	  μεταγγίσεις	  μεγάλου	  όγκου	  (>25	  mL/kg)	  

ιδιαίτερα	  αν	  μεταγγιστούν	  γρήγορα,	  μπορεί	  να	  προκαλέσουν	  

οξεία	  υπερκαλιαιμία,	  καρδιακή	  ανακοπή	  και	  θάνατο	  



Μείωση όγκου 

•  Τα ΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν  και για να µειωθεί ο 

όγκος του προϊόντος σε  

•  Περιπτώσεις ενδοµήτριας µετάγγισης ή 

•   πολύ µικρών πρόωρων νεογνών ή  

•  Ακόµη και ενηλίκων µε υπερφόρτωση υγρών που χρήζουν 

µετάγγισης.  



Αµφιλεγόµενες ενδείξεις 

Ø Τ-‐ενεργοποιημένα	  Ερυθρά	  σε	  άτυπο	  ουραιμικό	  

αιμολυτικό	  σύνδρομο	  (UAS)	  

Ø Η	  παροξυντική	  νυκτερινή	  αιμοσφαιρινουρία	  (PNH)	  και	  

Ø Η	  σοβαρή	  αυτοάνοση	  αιμολυτική	  αναιμία(ΑΑΑ)	  για	  την	  

απομάκρυνση	  του	  Συμπληρώματος	  που	  μπορεί	  να	  

επιδεινώσει	  την	  αιμόλυση.	  



Τ-ενεργοποιηµένα Ερυθρά 

•  Πρόκειται	  για	  περιπτώσεις	  με	  βακτηριακή	  λοίμωξη	  	  
•  Τ-‐	  κρυπροαντιγόνα	  των	  ερυθρών	  αποκαλύπτονται	  με	  την	  
απομάκρυνση	  του	  N-‐acetyl	  neuraminic	  acid	  με	  τη	  δράση	  της	  
βακτηριακής	  Νευραμινιδάσης.	  	  

•  Το	  πλάσμα	  ενός	  φυσιολογικού	  ατόμου	  περιέχει	  IgM	  an�-‐T	  και	  
αν	  συνδεθεί	  με	  Τ-‐κρυπτοαντιγόνα	  προκαλλείται	  συγκόλληση	  και	  
αιμόλυση.	  	  

•  Υποψία	  Τ-‐ενεργοποίησης	  μπαίνει	  όταν	  	  παρατηρείται	  
ενδοαγγειακή	  αιμόλυση	  μετά	  από	  μετάγγιση	  παραγώγων	  που	  
περιέχουν	  πλάσμα	  σε	  ασθενείς	  με	  λοιμώξεις	  όπως	  νεκρωτική	  
εντεροκολίτιδα,	  σηψαιμία,	  αιμολυτικό	  ουρεμικό	  σύνδρομο	  και	  
Streptococcus	  pneumoniae.	  	  



•  Αυτό	  το	  φαινόμενο	  μπορεί	  να	  ανακαλυφθεί	  με	  τη	  χρήση	  
αντιδραστηρίων	  ΑΒΟ	  που	  προέρχονται	  από	  πλάσμα	  ενώ	  δεν	  
μπορεί	  να	  διαγνωσθεί	  αν	  χρησιμοποιούνται	  μονοκλωνικοί	  
αντιοροί.	  

•  	  Σε	  αυτές	  τις	  περιπτώσεις	  συνιστάται	  η	  χρήση	  πλυμένων	  
ερυθρών	  ενώ	  	  

•  σε	  νεογνά	  	  με	  Τ-‐ενεργοποίηση	  και	  αιμόλυση	  συνιστάται	  
αφαιμαξομετάγγιση	  με	  ΣΕ	  πλυμένα	  και	  ελαττωμένου	  όγκου	  

Τ-ενεργοποιηµένα Ερυθρά 



Αλλες εφαρµογές Πλυσησ Ερυθρων 

•  Η	  απομάκρυνση	  της	  γλυκερόλης	  από	  τα	  κατεψυγμένα	  
ερυθρά	  	  

•  Περιεγχειρητική	  συλλογή-‐διάσωση	  του	  αίματος	  από	  το	  
χειρουργικό	  πεδίο	  για	  να	  απομακρυνθούν	  θρόμβοι,	  

λευκά,	  αιμοπετάλια,	  κυτταρικά	  στοιχεία	  και	  ηπαρίνη.	  	  



Περιεγχειρητική συλλογή-διάσωση 
Εκτός	  του	  φίλτρου	  που	  

χρησιμοποιείται	  σε	  αυτές	  τις	  

περιπτώσεις,	  είναι	  απαραίτητο	  το	  

πλύσιμο	  για	  την	  απομάκρυνση	  

q κυτταροκινών	  και	  	  
q ενεργοποιημένων	  παραγόντων	  

της	  πήξης.	  

Η	  διαδικασία	  αυτή	  γίνεται	  

αποκλειστικά	  με	  αυτόματες	  

συσκευές.	  



Ακτινοβοληµένα ερυθρά ι 

•  Η	  ακτινοβόληση	  ερυθρών	  γίνεται	  με	  gamma	  
ακτινοβολία	  2000-‐3000cGy	  με	  σκοπό	  να	  
αποφευχθεί	  το	  transfusion-‐associated	  gra�-‐
versus-‐host	  disease	  (TA-‐GVHD)	  σε	  
ανοσοκατασταλμένους	  ασθενείς.	  	  

•  Η	  ακτινοβόληση	  των	  ερυθρών	  επηρεάζει	  την	  
επιβίωσή	  τους	  αυξάνοντας	  τη	  διαπερατότητα	  
της	  λιποειδικής	  διπλοστιβάδας	  οδηγώντας	  σε	  
προοδευτική	  αύξηση	  του	  ενδοκυττάριου	  Na	  
και	  ελάττωση	  του	  ενδοκυττάριου	  Κ+	  	  

•  Η	  συγκέντρωση	  του	  K+	  στο	  πλάσμα	  
διπλασιάζεται	  	  μέσα	  σε	  48	  ώρες	  μετά	  την	  
ακτινοβόληση	  



Ακτινοβοληµένα 
ερυθρά Ιι 

•  Το πλύσιµο των ερυθρών 
επιβάλλεται όταν τα 
ακτινοβοληµένα ερυθρά 
συντηρήθηκαν µετά την 
ακτινοβόληση για 
περισσότερο από 24 ώρες 
λόγω αύξησης του 
εξωκυττάριου Κ+. 

•   Είναι προτιµότερο η 
ακτινοβόληση να γίνεται 
αµέσως πριν τη χορήγηση.  



Δεν Συνιστωνται 

•  Αντί	  της	  λευκαφαίρεσης	  (φίλτρα)	  
•  Για	  προφύλαξη	  από	  GVHD(ακτινοβόληση)	  
•  Σε	  PNH	  



Πρέπει να τονιστεί ότι τα ΠΕ λόγω του κινδύνου 

βακτηριακών επιµολύνσεων και αιµόλυσης, έχουν 

πολύ περιορισµένες ενδείξεις 

Επιβάλλεται παρακολούθηση 

ζωτικών σηµείων  

•  πριν, 

•  κατά τη διάρκεια και  

•  µετά την µετάγγιση του ασθενή.	  
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