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Μετεγχειρητικη Αναιµια 

Μελέτη ABC  

Στην εισαγωγή στη ΜΕΘ 

•  Hgb (108 g/L) σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν µε επείγουσα επέµβαση  

•  Hgb (110 g/L) σε ασθενείς µε προγραµµατισµένες χειρουργικές επεµβάσεις  

•  Hgb (115 g/L) σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν λόγω τραύµατος  

•  Hgb (119 g/L) σε ασθενείς µε άλλες παθολογίες  

Σηµαντική µετεγχειρητική απώλεια αίµατος ειδικά σε ασθενείς που 
υποβάλλονται σε επεµβάσεις ορθοπεδικές και καρδιοχειρουργικές 

Vincent et al; ABC (Anemia and Blood Transfusion in Critical Care) Investigators. Anemia and blood transfusion in critically ill 
patients. JAMA 2002; 288: 1499-507. 



Αίτια µετεγχειρητική Αναιµιασ 

•  Οξεία ή χρόνια απώλεια αίµατος 

•  Διεγχειρητική ή µετεγχειρητική αιµορραγία  

•  Επαναλαµβανόµενες αιµοληψίες (40ml/ ηµέρα σε νοσηλεία στη ΜΕΘ-30% 
µεταγγίσεων) 

•  Αιµορραγίες πεπτικού  

•  Μειωµένη ερυθροποίηση  

•  Μειωµένη παραγωγή ερυθροποιητίνης  

•  Αντίσταση στη δράση της ερυθροποιητίνης  

•  Μειωµένη ικανότητα χρήσης σιδήρου (Λειρουργική σιηροπενία???)  

•  Μειωµένη χρόνος ζωής ερυθρών αιµοσφαιρίων 



Επιπτωσεισ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 
 

Όταν µετεγχειρητική αιµοσφαιρίνη πέσει κάτω από 8mg/dl 

Αυξηµένη µετεγχειρητική θνητότητα  

Αυξηµένη νοσηρότητα  

 Καρδιακή ανεπάρκεια 

 ΟΕΜ 

 Αρρυθµίες 

 Πνευµονία 

 Σηψη 

 Λοίµωξη τραύµατος  

  

  

Carson et al (2002). Transfusion 
Shander et al (2014). Transfusion 

















Επιπτωσεις µεταγγισης 
 

Γενικά αρκετά ασφαλείς  

• Αντιδράσεις από ασυµβατότητα  

• Μετάδοση λοιµωδών παραγόντων 

• Διαταραχές πηκτικότητας  

• Αλλεργικές αντιδράσεις  

 

 National Blood Authority. Patient blood management guidelines: Module 2 – 
Perioperative. Australia, 2012.  



Επιπτωσεις µεταγγισης- 
Μετεγχειρητικες 

 
Αυξηµένη θνητότητα, νοσηρότητα (µτχ λοιµώξεις) και νοσηλεία σε ασθενείς που 
µεταγγίζονται και υποβάλλονται σε: 

Kαρδιοχειρουργικές 
•  Koch et al. (2006) Critical care medicine  
•  Murphy et al (2007). Circulation 

Αγγειοχειρουργικές 
•  Bursi et al. (2009). European journal of Vascular and Endovascular Surgery 

Ορθοπεδικές 
•  Engoren et al (2008). Journal of Trauma.  

Γενικής χειρουργικής   
•  Bernard et al (2009). Journal of the American College of Surgeons 
•  Dunne et al (2002). Journal of Surgical Research   

 National Blood Authority. Patient blood management guidelines: Module 2 – 
Perioperative. Australia, 2012.  



•  10.100 ασθενείς 
•  Μή επείγοντα χειρουργεία 
•  Μή καρδιοχειρουργικοί ασθενείς 
•  Βαση δεδοµένων American College of Surgeons  
-National Surgical Quality Improvement Program (ACS NSQIP) 
•  Αναδροµική µελέτη περιόδου 2005-2007 
•  Σηµαντικοί Περιορισµοί  





15,282 ασθενείς  
Cleveland Clinic  
Καρδιοχειρουργικές 
επεµβάσεις  
Εξωσωµατική κυκλοφορία  



Επιπτωσεις µεταγγισης- 
Ογκολογικες 

•  Αυξάνεται η συγκέντρωση προφλεγµονωδών κυτοκινών και προσταγλανδίνης Ε à ανοσοκαταστολή. 

•  Ελαττώνεται η δραστικότητα των κυττάρων ΝΚ. 

•  Ελαττώνεται η δραστικότητα  και η παραγωγή CD4+, CD8+ T λεµφοκυττάρων. 

•  Ελαττώνεται η δραστικότητα και η παραγωγή B λεµφοκυττάρων. 

•  Επαγωγή των ρυθµιστικών Τ λεµφοκυττάρων  

•  Μειώνεται η ωρίµανση και ικανότητα αντιγονοπαρουσίασης των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων  

•  Αυξάνεται η ικανότητα αναπαραγωγής και το µεταστατικό δυναµικό των καρκινικών κυττάρων µέσω 
παραγόντων αγγειογένεσης και ογκογένεσης  (αυξητικών παραγόντων??) που προέρχονται από τα 
διατηρηµένα ερυθρά αιµοσφαίρια (storage lesion) 

Αυξηµένη πιθανότητα προόδου της νόσου, 
υποτροπής και µετάστασης.  

Cata et al. (2015) Perioperative Anemia and Blood Transfusions in Patients with Cancer: When the Problem, 
the Solution, and Their Combination Are Each Associated with Poor Outcomes. Anesthesiology 
Cata et al  (2013).Inflammatory response, immunosuppression, and cancer recurrence after 
perioperative blood transfusions. Br J Anaesth 
 
 



Ογκολογικές επιπτωσεις µεταγγισης 

20,795 ασθενείς με κολο-ορθικό καρκίνο  

 Παρακολούθηση 59.2 ± 26.1 µήνες 
 
Αυξηµένη συνολική θνητότητα OR = 1.72 (1.55 – 1.91, P < 0.001) 
Αυξηµένη θνητότητα σχετιζόµενη µε καρκίνο OR=1.71 (1.43 – 2.05, P < 0.001),  
Συχνότερες υποτροπές/µεταστάσεις OR= 1.66 (1.41 – 1.97, P < 0.001) 
Συχνότερες MTX λοιµώξεις OR=3.27 (2.05 – 5.20, P < 0.001) 
Συχνότερες επανεπεµβάσεις OR= 4.08 (2.18 – 7.62, <0.001). 



Ογκολογικες επιπτωσεις µεταγγισης 

5635 ασθενείς µε ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα 
22 µελέτες   
 
Αυξηµένη συνολική θνητότητα στη 3ετία OR = 1.92, 95% CI, 1.61-2.29,P<0.001 
Αυξηµένη συνολική θνητότητα στη 5ετία OR = 1.60, 95% CI, 1.47-1.73,P<0.001 
Συχνότερες υποτροπές στο έτος OR = 1.70, 95% CI, 1.38-2.10, P<0.001  
Συχνότερες υποτροπές στη 3ετία OR = 1.22, 95% CI, 1.08-1.38, P<0.001 
Συχνότερες υποτροπές στη 5ετία OR = 1.16, 95% CI, 1.08-1.24, P<0.001 
Αυξηµένη συχνότητα µετεγχειρητικών επιπλοκών OR = 1.78,95% CI, 1.34-2.37, P<0.001 



Ογκολογικες επιπτωσεις µεταγγισης 

246 ασθενείς με καρκινώματα του φύματος του Vater 
 
Μικρότερη επιβίωση σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μετάγγιση άιματος 
 
Ακόμα μικρότερη όταν η μετάγγιση αφορούσε με >3 μονάδες αίματος  
 
Μετάγγιση αίματος ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης επιβίωσης 



Ογκολογικες επιπτωσεις µεταγγισης 

9120 ασθενείς µε καρκίνο στοµάχου  
18 µελέτες  
 
Μικρότερη ολική θνητότητα σε ασθενείς που έλαβαν  ≤800 mL αίµατος (OR, 0.58; 
0.37–0.92; p = 0.02; 
Μεγαλύτερη θνητότητα σχετιζόµενη µε τον καρκίνο σε ασθενείς που έλαβαν µετάγγιση 
(OR, 2.57, p = 0.011)  
Συχνότερη υποτροπή σε ασθενείς που έλαβαν µετάγγιση (OR, 1.52, p = 0.017).  



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

•  AABB (formerly the American Association of Blood Banks) [9] 2016 

•  American Society of Anesthesiology [3] 2015 

•  Australian and New Zealand Society of Blood Transfusion [4] 2014-2016 

•  British Committee for Standards in Hematology [8] 2013 

•  Eastern Association for Surgery of Trauma (EAST) and the American College of 
Critical Care Medicine of the Society of Critical Care Medicine (SCCM) [5] 

•  European Society of Cardiology (ESC) [6] 

•  Society of Thoracic Surgeons and the Society of Cardiovascular 
Anesthesiologists [7] 2011 

•  American College of Physicians [20] 2013 





19 µελέτες 
6264 ασθενείς 
Πρωτόκολλο περιορισµένης µετάγγισης (στόχος Hgb >7.0 g/dl vs Ελεύθερη 
µετάγγιση (στόχος Hgb >10g/dl )  
 



Μεγαλύτερη ενδονοσοκοµειακή θνητότητα σε ασθενείς που 
λάµβαναν περισσότερες µεταγγίσεις (RR 0.77, 95% CI 0.62 to 0.95)  
 
Οχι διαφορά στη θνητότητα 30 ηµέρων (RR 0.85, 95% CI 0.70 to 
1.03). 



12587 
ασθενείς  
31 µελέτες 

• Μετεγχειρητική θνητότητα (30 ηµερών) 
• Άλλοι παράγοντες  

•  Καρδιακή ανεπάρκεια   
•  Υποτροπή αιµορραγίας  
•  Λοιµώξεις  
•  Κινητοποίηση  
•  Λειτουργικότητα  
•  Καταβολή  
•  Διάρκεια νοσηλείας  

Carson et al. (2016). Transfusion thresholds and other strategies for guiding 
allogeninc red blood cell transfusion. Cochrane Database of Systemic 
Reviews 



Μετεγχειρητική θνητότητα (30 ηµερών) 



Μετεγχειρητική θνητότητα (30 ημερών) 



Παρόµοια αποτελέσµατα σε ασθενείς που έλαβαν πρωτόκολλο 
περιορισµένης µετάγγισης όσον αφορά σε  
 
•  Καρδιακή ανεπάρκεια   
•  Υποτροπή αιµορραγίας  
•  Λοιµώξεις  
•  Κινητοποίηση  
•  Λειτουργικότητα  
•  Καταβολή  
•  Διάρκεια νοσηλείας  



Πρωτόκολλο περιορισµένης µετάγγισης 
 
 
 
 
  

Μειωµένη πιθανότητα µεταγγίσεις αίµατος κατά 43%  
 
RR 0.57, 0.49-0.65. Υψηλής ποιότητας τεκµηρίωση 



Συστάσεις για µετάγγιση αίµατος  
 
Πρωτόκολλο περιορισµένης µετάγγισης à Σε αιµοδυναµικά σταθερούς ασθενείς 
δεν ενδείκνυται η µετάγγιση αν η αιµοσφαιρίνη είναι >7 g/dl ακόµα και αν είναι 
βαρέως πάσχοντες (Ισχυρή σύσταση, µέτρια τεκµηρίωση) 
 
Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές και ορθοπεδικές επεµβάσεις  
ή ασθενείς µε προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο επίσης Πρωτόκολλο 
περιορισµένης µετάγγισης µε όριο µετάγγισης αιµοσφαιρίνη 8 g/dl. (Ισχυρή 
σύσταση, µέτρια τεκµηρίωση) 
 
 
Μετάγγιση ενδεχοµένως σε µεγαλύτερη τιµή αιµοσφαιρίνης εφόσον συνυπάρχουν 
οξύ στεφανιαίο σύνδροµο, βαριά θροµβοκυττοπενία    
   



Είδος ασθενών  Αριθµό
ς 
µελετώ
ν  

Καρδιοχειρουργική  5 
Ορθοπεδική χειρουργική 10 

Αγγειοχειρουργική 1 

Αιµορραγία Πεπτικού – 
Τραύµα 

5 

Ογκολογία 2 

Ασθενείς σε ΜΕΘ 6 
Ασθενείς µε οξυ 
στεφανιαίο επεισόδιο 

2 





1,521 ασθενείς - 198 ικανοί να µετέχουν 
στη µελέτη  
 
Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ογκολογικά 
χειρουργεία 
 
97 ασθενείς µε στόχο Hgb > 9 mg/dl 
101 ασθενείς µε στόχο Hgb> 7 mg/dl 
 
 





Καθορισµος αναγκης µετάγγισης 

•  Σε ασυµπτωµατικούς και αιµοδυναµικά σταθερούς ασθενείς 
µετάγγιση µονο αν η Hgb πέσει κάτω απο 7.0 g/dl 

Στη µετεγχειρητική περίοδο η ένδειξη για µετάγγιση πρέπει να 
στηρίζεται: 

•  Στην συνολική κλινική εκτίµηση του ασθενούς 

•  Στην εκτίµηση της δυναµικής των µεtαβολών των αιµατολογικών 
παραµέτρων (Hgb και  Htc)  και  

•  Σε εργαστηριακούς παράγοντες και δεδοµένα ανεπαρκούς 
αιµάτωσης και οξυγόνωσης των ιστών όταν οι ασθενείς δεν είναι 
υποογκαιµικοί  

Liumbruno et al (2011) Recommendations for the transfusion management of patients in the 
peri-operative period. III. The post-operative period. Blood Transfusion 



Καθορισµος αναγκης µεταγγισης 
Κλινικοί παράγοντες που αξιολογούνται  

•  Ηλικία  

•  Σηµεία και συµπτώµατα αναιµίας  

•  Ταχύτητα απώλειας αίµατος  

•  Ποσότητα απώλειας αίµατος  

•  Καρδιακή λειτουργία  

•  Πνευµονική λειτουργία  

•  Ισχαιµική καρδιοπάθεια  

•  Φαρµακευτική αγωγή 

Liumbruno et al (2011) Recommendations for the transfusion management of patients 
in the peri-operative period. III. The post-operative period. Blood Transfusion 



Καθορισµοσ Αναγκης µεταγγισης 

•  Σε ασυµπτωµατικούς και αιµοδυναµικά σταθερούς ασθενείς 
µετάγγιση µονο αν η Hgb πέσει κάτω απο 7.0 g/dl 

Στη µετεγχειρητική περίοδο πρέπει να η ένδειξη για µετάγγιση πρέπει 
να στηρίζεται: 

•  Στην συνολική κλινική εκτίµηση του ασθενούς 

•  Στην εκτίµηση της δυναµικής των µεtαβολών των αιµατολογικών 
παραµέτρων (Hgb και  Htc)  και  

•  Σε εργαστηριακούς παράγοντες και δεδοµένα ανεπαρκούς 
αιµάτωσης και οξυγόνωσης των ιστών όταν οι ασθενείς δεν είναι 
υποογκαιµικοί  

Liumbruno et al (2011) Recommendations for the transfusion management of patients in the 
peri-operative period. III. The post-operative period. Blood Transfusion 



Καθορισµος αναγκης µεταγγισης- 
Οξεια απωλεια Αιµατος 

Καρδιοαναπνευστικά συµπτώµατα   

•  Ταχυκαρδία  

•  Υπόταση  

•  Δύσποινα  

Ηλεκτροκαρδιογραφικά σηµεία ισχαιµίας  

•  Νέο εµφανιζόµενη ανάσπαση ή κατάσπαση ST διαστήµατος  

•  Νεο εµφανιζόµενη αρρυθµία  

•  Νεοεµφανιζόµενη υποκινησία καρδιακών τοιχωµάτων  

Σηµεία µειωµένης ιστικής οξυγόνωσης  

•  Αύξηση του ολικού O2 που αποδίδεται στους ιστούς πάνω απο 50% του παρεχόµενου 

•  Μείωση του O2 που προσλαµβάνεται από τον ιστό σε ποσοστό >10% της αρχικής τιµής   

•  Μείωση του κορεσµού του µεικτού φλεβικού αίµατος σε O2 κάτω από 50%  

•  Μείωση του περιφερικού µεικτού φλεβικού pO2 κάτω από 32 mmHg  

•  Μείωση του κεντρικού φλεβικού κορεσµού Ο2 κάτω από 60%  

•  Γαλακτική οξέωση (lactates >2 mmol/L + οξέωση) 



Καθορισµος αναγκης µεταγγισης- 
Οξεια απωλεια Αιµατος 

Liumbruno et al (2011) Recommendations for the transfusion management of patients in the 
peri-operative period. III. The post-operative period. Blood Transfusion 



Καθορισµος αναγκης µεταγγισης- 
Οξεια απωλεια Αιµατος 

Liumbruno et al (2011) Recommendations for the transfusion management of patients in the 
peri-operative period. III. The post-operative period. Blood Transfusion 



Καθορισµος αναγκης µεταγγισης- 
Οξεια απωλεια αιµατος 

Liumbruno et al (2011) Recommendations for the transfusion management of patients in the 
peri-operative period. III. The post-operative period. Blood Transfusion 



Καθορισµος αναγκης µεταγγισης- 
«Χρονια» αναιµια 

•  Δέν υπάρχει σηµαντική διαφορά στη περιεγχειρητική (30 ηµέρες) 
θνητότητα είτε µε πρωτόκολλο περιορισµένης µετάγγισης (κατώτερο όριο 
Hgb 70-80 g/dL) έιτε µε πρωτόκολλο ελέυθερης µεταγγισης (κατώτατο όριο 
Hgb 100 g/dL).  

•  Δεν υπάρχει διαφορά στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα ή στη διάρκεια 
νοσηλείας των ασθενών.  

•  Πιθανή εξάιρεση οι ασθενείς µε συνυπάρχουσα ισχαιµική καρδιοπάθεια  

•  (Grade of Recommendation: 1C+). 

Liumbruno et al (2011) Recommendations for the transfusion management of patients in the 
peri-operative period. III. The post-operative period. Blood Transfusion 



Πρόληψη µετεγχειρητικών 
µεταγγίσεων  

•  Συνεχής παρακολούθηση των µετεγχειρητικών ασθενών (βελτιστοποίηση 
διαταραχών πήξης- άµεση διάγνωση και αντιµετώπιση απώλειας αίµατος) 

•  Προφύλαξη ασθενών για αποφυγή stress ulcers και απωλειών αίµατος απο το 
πεπτικό σύστηµα 

•  Περιορισµός της ιατρογενούς «κατανάλωσης» αίµατος για διαγνωστικές εξετάσεις   

•  Βελτιστοποίηση παροχής οξυγόνου στους ιστούς   

•  Μείωση κατανάλωσης οξυγόνου απο τους ιστούς   

•  Πρέπει να χρησιµοποιούνται άλλες στρατηγικές πριν να χρειαστεί η µετάγγιση 

•  Βελτιστοποίηση ερυθροποίησης (χορήγηση σιδήρου µε ή χωρίς ερυρθροποιητίνη) 



ΣΚΟΠΟΣ 

    Σκοπός της µελέτης: 

 

-  Eκτίµηση της σιδηροπενίας σε ασθενείς που 

      υποβάλλονται σε µείζονες ογκολογικές επεµβάσεις. 

 

-  Μελέτη της επίδρασης της µετεγχειρητικής ενδοφλέβιας χορήγησης 

      σιδήρου στην πρόληψη και αποφυγή µετεγχειρητικών µεταγγίσεων.  



•  Aναδροµική περιγραφική µελέτη: 88 ασθενείς που  χειρουργήθηκαν από την ίδια 
χειρουργική οµάδα.  

 
•  Οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν ανάλογα µε το είδος της επέµβασης.  
 
•  Καταγράφηκε η προεγχειρητική και µετεγχειρητική αιµοσφαιρίνη και η συγκέντρωση 
σιδήρου του ορού.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

¡  Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο οµάδες.  
 
¡  Α΄ οµάδα: έλαβε µετεγχειρητικά θεραπεία µε ενδοφλέβιο    
  σίδηρο (οµάδα IR). 
 
¡  Β΄οµάδα: δεν έλαβε καµία θεραπεία (οµάδα Control). 
 
¡  Έγινε σύγκριση των δύο οµάδων όσον αφορά στην ανάγκη για   
   µετεγχειρητική χορήγηση αίµατος.  



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Κριτήρια ένταξης ασθενών 
 
- Όλοι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε µείζονες χειρουργικές επεµβάσεις κοιλίας για   
  κακοήθεις παθήσεις.  
 
 Κριτήρια αποκλεισµού ασθενών 
 
- Ασθενείς µε συµπτώµατα οξείας αιµορραγίας, σήψης, αιµόλυσης. 
 
- Ασθενείς που υποβλήθηκαν προεγχειρητικά σε µεταγγίσεις για οποιοδήποτε αίτιο. 
 
- Ασθενείς που λάµβαναν συµπληρώµατα σιδήρου από στόµατος ή ενδοφλεβίως   
  προεγχειρητικά.    
 
- Ασθενείς µε τεκµηριωµένη µετεγχειρητική ενεργό αιµορραγία ή σήψη. 
 
 
 
 
 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Πρωτόκολλο χορήγησης σιδήρου 
 
-  Ο σίδηρος χορηγήθηκε σε συνεχή έγχυση και ενδοφλεβίως σε χρονική διάρκεια άνω   
  των 2 ωρών.  
 
-  Η συνολική δόση ήταν 500 to 1000 mg of ferric carboxymaltose σε αναλογία  µε το   
  σωµατικό βάρος του ασθενούς (15mg / kg ασθενούς) διαλυόµενο σε 250 ml of NaCl    
  0.9%.  
 
 
 
 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Κριτήρια µετεγχειρητικής ανεάρκειας σιδήρου 
 
-  Κριτήριο cut-off αναιµίας όσο αφορά την αιµοσφαιρίνη, ήταν σύµφωνα µε τον   
  Παγκόσµιο Οργaανισµό Υγείας ( WHO) η τιµή των 120 g/L για γυναίκες και 130 g/L για   
  άνδρες .  
-  Όσο αφορά την τιµή του σιδήρου στον ορό, the cut-off point ήταν 60 µg/dL  
-  Υπολογισµός της συγκέντρωσης της αιµοσφαιρίνης και του σιδήρου: 3η µετεγχειρητική   
  ηµέρα. 
-  Συνδυασµός των δύο παραπάνω παραµέτρων: Ασθενείς µε αναιµία και χαµηλή   
  συγκέντρωση σιδήρου στον ορό.    
 
 
 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Προεγχειρητικά Μετεγχειρητικά p 

Σίδηρος (µg/dl) 58.6 ± 37 21.3 ± 16.9 <0.001 

Hgb (g/dl) 12.8 ± 1.8 11 ± 1.2 <0.001 

Χαµηλή τιµή σιδήρου 
(%) 54.7% 94.3% <0.001 

Πτώση σιδήρου % 40.8 ±40.7 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μεταβλητή Control 

Group 
IR Group P 

(Chi-square) 
Τύπος 
εγχείρησης 

Κολο-ορθο-πρωκτικό σωλήνα 17 18 1 
Ουροποιογεννητικό 6 6 
Ήπατος-χοληφόρων 4 4 
Άλλα 2 3 
Πάγκρεας 7 7 
Λεπτό έντερο 2 3 
Ανώτερο πεπτικό 6 6 

Φύλο Άνδρες 12 28 0.001 
Γυναίκες 32 16 

Μετεγχειρητική 
τιµή σιδήρου 

Χαµηλή τιµή σιδήρου στον 
ορό µετεγχειρητικά 

41(93%) 42(95.5%) 0.64 

Φυσιολογική τιµή σιδήρου 
στον ορό µετεγχειρητικά 

3(7%) 2(4.5%) 

Μετεγχειρητική 
αναιµία 

Χωρίς µετεγχειρητική αναιµία 3(7%) 5(11%) 0.45 
Μετεγχειρητική αναιµία 41(93%) 39(89%) 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μεταβλητή Control Group IR Group P 

Ηλικία 64.3±15.2 60.8±17.2 0.31 
Προεγχειρητική Hgb 12.6±1.8 13±1.8 0.36 
Μετεγχειρητική Hgb 10.8±0.9 11.1±1.4 0.17 
Προεγχειρητική 
συγκέντρωση 
σιδήρου στον ορό 

56.6 ±33.7 60.6±40.6 0.64 

Μετεγχειρητική 
συγκέντρωση 
σιδήρου στον ορό 

24 ±18.5 18.6±15 0.13 

Μετεγχειρητικός 
αριθµός µονάδων 
συσκευασµένων 
ερυθρών 

0.4±0.7 0.3±0.8 0.68 





•  Μείωση 60% στις µεταγγιζόµενες µονάδες αίµατος  
•  Βελτίωση τιµών Hgb προ του χ/ου 
•  Καµία διαφορά στην αιµοσφαιρίνη κατα την έξοδο απο το νοσοκοµείο 
•  Διαφορα στην αιµοσφαιρίνη 4 εβοδµάδες µετά απο την έξοδο  
•  Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


