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Κύρια σημεία παρουσίασης

• Η εξέλιξη της μεταγγισιοθεραπείας
• Αποτελέσματα της επαφής της με τις
νεώτερες κυτταροθεραπείες:
– USA
– Αγγλία
– Γαλλία
– Ελλάδα



Η εξέλιξη της μεταγγισιοθεραπείας

• 1920-1940
– Δημιουργία ελάχιστων τραπεζών αίματος

• 1950-1990
– Δημιουργία εθνικών συστημάτων αιμοδοσίας
– Εθελοντική αιμοδοσία
– Κριτήρια επιλογής αιμοδότη, επεξεργασία, συντήρηση,
προμεταγγισιακός έλεγχος

– Αντιγονικά συστήματα ομάδων αίματος
– Διαχωρισμός σε RBC,FFP,PLT. Κυτταραφαίρεση

• Τέλος του 20ου αιώνα
– Κεντρικοποίηση των συστημάτων αιμοδοσίας,
πιστοποίηση, διαπίστευση, ιχνηλασιμότητα,
αιμοεπαγρύπνηση, μοριακές τεχνικές



USA:Οργανισμοί προμήθειας αίματος

• American Red Cross
– Καλύπτει το 45% των αναγκών

• America’s Blood Centers (1962)
– Καλύπτει το 50% των αναγκών (3500 νοσοκομεία)
– 600 κέντρα αιμοληψιών
– Μετάγγιση, μεταμόσχευση, κυτταρικές θεραπείες

• United Blood Services (1943)
– Χορηγεί αίμα σε 700 νοσοκομεία

• Armed Services Blood Program



AABB: American Association of Blood
Banks

• Συνεργάζεται με ρυθμιστικές και
κυβερνητικές αρχές σχετικά με θέματα
αιμοδοσίας και μετάγγισης
• Κοινοποιεί στα μέλη τις νομικές αλλαγές
• Πιστοποιεί τις τράπεζες αίματος
• Ομάδες εργασίας
• Εκπαιδευτικά προγράμματα
• Ετήσιο συνέδριο
• Εκδόσεις



➢ Πιστοποιεί τη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών
Cord Blood Banks (όπως και η FACT, Foundation
for Accreditation of Cellular Therapy),

– Cord Blood Banking
– Κυτταρικές θεραπείες, αναγεννητική ιατρική
– Αξιολόγηση των νέων εμπορικών προϊόντων
– Βιοηθική



• Κέντρο κυτταρικών θεραπειών
– Απευθύνεται στους επαγγελματίες και
οργανισμούς

– Θέτει τους κανόνες λειτουργίας
– Παρέχει πιστοποίηση
– Παρέχει εκπαίδευση
– Διανέμει το e-newsletter



Αγγλία: NHS Blood and Transplant

✓ 2005: Ενοποιήθηκαν οι δύο οργανισμοί National
Blood Service και UK Transplant

✓ Εποπτεύεται από την MHRA (Medicines and
Healthcare products Regulatory Agence)

✓ Δραστηριότητες
▪ Αιμοδοσία
▪ Cord Blood banking
▪ Μεταμοσχεύσεις: οργάνων, stem cells, ιστών
▪ Διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες
▪ Έρευνα



• Αιμοδοσία
-23 σταθερές αίθουσες αιμοληψιών
- κινητές μονάδες
-3 κέντρα αίματος
-Περίπου 1.500.000 αιμοληψίες ετησίως
-22 αίθουσες αιμοπεταλιαφαίρεσης



• Cord Blood Bank
– Δημιουργήθηκε το 1996
– Περιλαμβάνει 22.000 μοσχεύματα, εκ των οποίων 16.000 είναι

διαθέσιμα για μεταμόσχευση και τα υπόλοιπα για έρευνα
• Μεταμοσχεύσεις stem cells
– Συλλογή , κατεργασία και ψύξη περιφερικών κυττάρων.
– Διαχειρίζεται την εθνική βάση δοτών

• Μεταμοσχεύσεις οργάνων
– Διαχειρίζεται την εθνική βάση δοτών

• Τράπεζα μοσχευμάτων
– Δέρμα, οστά, τένοντες, οφθαλμοί, καρδιακές βαλβίδες και

αρτηρίες



Έρευνα και στρατηγική



We stand for hope. We stand for life
We help people do something extraordinary - donate blood, organs,

tissues or stem cells to save someone in need



Γαλλία: Etablissement Français du
Sang (EFS)

• Οργανώθηκε το 2000
• Εποπτεύεται από την ANSM
• 13 κέντρα αίματος (→9 κέντρα)
• 128 αίθουσες αιμοδοτών
• 40.000 “εξορμήσεις”ετησίως
• 2016: 2.887.487αιμοληψίες (443.038 αφαίρεσης)
• 76 Μονάδες θεραπείας: αφαιρέσεις, αφαιμάξεις





Άλλες δραστηριότητες (2016)

• Cord Blood Bank
• Συλλογή αυτόλογων PHSC +3,1%
• Συλλογή αλλογενών PHSC +5,9%
• Εξωσωματική φωτοθεραπεία +14,6%
• Αποθήκευση ιστών +23%
• Οφθαλμοί +10%



Κυτταρικές θεραπείες

• Ο EFS είναι ο κύριος προμηθευτής
κυττάρων και ιστών προς μεταμόσχευση
– 18 κέντρα κυτταρικών προϊόντων
– 2 τράπεζες Cord Blood (75% της χώρας)
– 8 τράπεζες ιστών: οστικά μοσχεύματα,
καρδιακές βαλβίδες, αρτηρίες και φλέβες,
δέρμα, κερατοειδής



Καινοτόμα φάρμακα

• Παράγει φάρμακα καινοτόμων θεραπειών για
κλινικές μελέτες φάσης 1 και 2
• Σε συνεργασία με πανεπιστήμια, το Inserm,
με Ευρωπαϊκά προγράμματα, κ.α. παράγονται
φάρμακα σε 5 κέντρα, σχετικά με μυοπάθεια,
καρκίνο πνεύμονα, μελάνωμα, βλάβες οστών,
καρδιοπάθεια, σκλήρυνση κατά πλάκας



Ελλάδα:Οργανισμός αίματος-
μεταμοσχεύσεων
➢ Δέν δημιουργήθηκε

Εθνική αρχή αιμοδοσίας με τη δομή, τις
αρμοδιότητες, το προσωπικό, τη
χρηματοδότηση που απαιτείται: δέν
δημιουργήθηκε

Η νομοθεσία που αφορά τις κυτταρικές
θεραπείες και τα φάρμακα καινοτόμων
θεραπειών δέν αναφέρει την αναγκαιότητα
ενσωμάτωσης της αιμοδοσίας



Η εξέλιξη της μεταγγισιοθεραπείας

• 1920-1950
– Ελάχιστες μεταγγίσεις

• 1952-2000
– Δημιουργία εθνικού συστήματος αιμοδοσίας
– Κριτήρια επιλογής αιμοδότη, επεξεργασία, συντήρηση,
προμεταγγισιακός έλεγχος

– Εθελοντική αιμοδοσία (αλλά και συγγενικό περιβάλλον)
– Αντιγονικά συστήματα ομάδων αίματος
– Διαχωρισμός σε RBC,FFP,PLT. Κυτταραφαίρεση

• Τέλος του 20ου αιώνα/αρχές 21ου αιώνα
– Κεντρικοποίηση των συστημάτων αιμοδοσίας,
πιστοποίηση, διαπίστευση, ιχνηλασιμότητα,
αιμοεπαγρύπνηση (*), μοριακές τεχνικές(*)



Απουσία της αιμοδοσίας

• Μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων
– Συλλογή, έλεγχος, επεξεργασία, συντήρηση

• Εξωσωματική φωτοθεραπεία
• Ομφαλοπλακουντιακά μοσχεύματα
– Έλεγχος, επεξεργασία, συντήρηση

• Προώθηση της δωρεάς αιμοποιητικών
κυττάρων, ιστών, οργάνων




