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Ανοσοτροποποίηση: 
 κλινικές παρατηρήσεις 

 

• Καλύτερη ανοχή νεφρικών μοσχευμάτων σε 
μεταγγισθέντες ασθενείς 

• Η μετάγγιση ερυθρών σχετίζεται με 
ανεπάρκεια οργάνων, νοσοκομειακές 
λοιμώξεις, υποτροπή καρκίνου 



Ανοσοτροποποίηση: 
 προκλινικές μελέτες 

• Ενεργοποίηση ουδετεροφίλων, μονοκυττάρων 

• Παραγωγή κυτταροκινών 

• Καταστολή της δράσης των ΝΚ κυττάρων 

• Διαταραχές στη σχέση των CD4/CD8 Τ 
λεμφοκυττάρων 

• Καταστολή πολλαπλασιασμού των 
λεμφοκυττάρων 

• Ελάττωση της φαγοκυτταρικής δράσης των 
μακροφάγων 



Ανοσοτροποποίηση: 
 κλινικές μελέτες 

 

 

• Λευκαφαιρεμένα προϊόντα αίματος 

• Ποσότητα μεταγγιζομένων προϊόντων 

• Αποθηκευτικές βλάβες ερυθροκυττάρων σε 
συνάρτηση με το χρόνο συντήρησης 



Λευκαφαίρεση  

• Αν και η αρχική παρατήρηση 
ανοσοκαταστολής μετά μετάγγιση αφορούσε 
μη λευκαφαιρεμένα προϊόντα, φαίνεται ότι το 
φαινόμενο παραμένει και μετά την ελάττωση 
των λευκών 

• Καταγράφονται λιγότερες νοσοκομειακές 
λοιμώξεις (LD RBC +περιοριστική μετάγγιση) 

• Υπολειπόμενα λευκά: 1ή5 x10⁶ 



Πιθανές δράσεις των λευκοκυττάρων 

• HLA μόρια του δότη αντιδρούν με τα 
λεμφοκύτταρα του δέκτη  

• Απόπτωση, έκλυση ενδοκυττάριων ουσιών, 
παραγωγή κυτταροκινών 

– HLA συμβατότητα δότη/δέκτη? 

– Δραστικότητα των APC του δότη? 

– Ανοσιακή κατάσταση του δέκτη? 

– Ποσότητα διαβιβαστών? 



Ποσότητα μεταγγιζομένων προϊόντων 
 

• Περιοριστική μετάγγιση έναντι ελεύθερης 
μετάγγισης 

• Η στρατηγική ελεύθερης μετάγγισης δεν 
φαίνεται να υπερτερεί, αντίθετα σε ορισμένες 
ομάδες ασθενών (αιμορραγία πεπτικού, 
ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις) η 
περιοριστική στρατηγική ελαττώνει τη 
νοσηρότητα και βελτιώνει την μετεγχειρητική 
ποιότητα ζωής 

• Ειδικές ομάδες ομάδες ασθενών? 



Αποθηκευτικές βλάβες 
ερυθροκυττάρων 

• Αλλαγές μορφολογίας, προϊόντα μεταβολισμού, 
συγγένεια/ μεταφορά οξυγόνου, οσμωτική 
αντίσταση, την αγγειορύθμιση 

• Αιμόλυση: ελάττωση pH, αύξηση των 
μεταβολικών αποβλήτων, δημιουργία 
μικροσωματίων, συσσώρευση ελεύθερης Hb, 
αίμης  και Fe 

• Μπορούν τα παραπάνω να οδηγήσουν σε 
ανοσοκατασταλτική λειτουργία των 
μακροφάγων? 



Χρόνος συντήρησης, λοιπόν… 

• Δεν επιβεβαιώνονται σε κλινικές μελέτες τα 
εργαστηριακά ευρήματα… 

• Mortality outcomes in patients transfused with 
fresher versus older red blood cells: a meta-
analysis. C. Chai-Adisaksopha et al ,Vox Sanguinis 
(2017) 112, 268–278  

• Transfusion-related immunomodulation: review 
of the literature and implications for pediatric 
critical illness.JA Muszynski  Transfusion,Vol57, 
January 2017 

 

 



Not all blood components are 
equivalent 

• Χαρακτηριστικά του δότη 
– Φυλή, φύλο, ηλικία 

• Χαρακτηριστικά του προϊόντος 
– Υπολειπόμενα λευκά και αιμοπετάλια 

– Ελεύθερη αιμοσφαιρίνη, αίμη και σίδηρος 

– Ελεύθερο DNA 

– Κυτταροκίνες, αυξητικοί παράγοντες, βιοδραστικά 
λιπίδια 

– Εξωκυτταρικά σωματίδια 

 



Εξωκυτταρικά σωματίδια 

• Εξωκυτταρικά σωματίδια 
– Μικροσωματίδια:200-1200mm 
– Εξωμώματα:30-150mm 
– Αποπτωτικά σωμάτια:50-500mm 

• Δημιουργούνται από ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, 
αιμοπετάλια, ενδοθηλιακά κύτταρα 

• Αυξάνουν κατά τη διάρκεια συντήρησης 
• Επηρεάζονται από τη μέθοδο παρασκευής και τις συνθήκες 

συντήρησης 
• Τους αποδίδεται ανοσοκατασταλτική και φλεγμονώδης 

δράση(in vitro, πειραματόζωα) 
• Η δράση τους μετά μετάγγιση παραμένει ασαφής  



? 

 

Fresh Red Blood Cells May Be Associated with 
Mortality Depending on How They Are 
Processed Before Transfusion. Heddle NM, 
Lancet Haematology 2016 

 



Προτεινόμενοι μηχανισμοί TRIM 
KM Remy et al, Transfusion 2018;58;805-815 
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Συμπεράσματα μελέτης 

• Η μέθοδος παρασκευής 
επιδρά στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των 
προϊόντων 

• Πιθανοί ανοσοδιαβιβαστές 

• Ανοσοκατασταλτική δράση 
AD και WBD:↓TNFa 

• PLT-EV: πιθανή 
ανοσοκαταστολή 

• RBC-EV:? 

• Πιθανοί άλλοι παράγοντες! 



The effects of red blood cell preparation method 
on in vitro markers of red blood cell aging and 

inflammatory response 
K. Radwanski et al. TRANSFUSION 2013;53:3128-3138 

 

• Σύγκριση τριών μεθόδων παρασκευής  

– Επεξεργασία αμέσως μετά τη συλλογή 

– Επεξεργασία τις επόμενες 24 ώρες 

– Ερυθροκύτταρα αφαίρεσης 



Άμεση επεξεργασία: ▫, Πρώτο 24ωρο:▪ 



Άμεση επεξεργασία: ▫, Πρώτο 24ωρο:▪ 



Άμεση επεξεργασία: ▫, Πρώτο 24ωρο:▪ 



Άμεση επεξεργασία: ▫, Πρώτο 24ωρο:▪ 



The effect of processing method on the 
in vitro characteristics of red blood cell products 

A. L. Hansen, Vox Sanguinis (2015)  



Δεδομένα  

• Δείγματα: 5η και 42η ημέρα 

• Hct, ATP,2.3 DPG,  συγγένεια οξυγόνου, ολική 
Hb, διαλυτή Hb και κάλιο,  μορφολογία 
ερυθρών, παραμορφωσιμότητα ερυθρών, 
ερυθροκυτταρικά μικροσωμάτια, λευκά 
αιμοσφαίρια, πλάσμα, φύλο του αιμοδότη 

• Υλικό κατασκευής των ασκών, αντιπηκτικά και 
προσθετικά διαλύματα 







Ερωτήματα  

• 1.Οι διαφορετικές  τεχνικές παρασκευής ερυθρών 
αιμοσφαιρίων επιδρούν στην ποιότητα των προϊόντων 

• 2. Διαπιστώνεται διακύμανση της ποιότητας, που 
αφορά την ίδια τεχνική 

• 3. Οι in vitro μελέτες υποδεικνύουν ότι θα μπορούσαν 
οι μεταβολές αυτές να επηρεάσουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα του δέκτη 

• 4.Πώς θα μπορέσει να παραχθεί ένα τυποποιημένο 
προϊόν με προβλέψιμη θεραπευτική ιδιότητα και 
αναμενόμενες επιπλοκές? 

• 5. Μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε τη σχέση δότη 
και δέκτη? 
 




