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Αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως σε ηλικίες <45
Η αιμορραγία αποτελεί την κυρια αιτία θανάτου στο τραύμα
Η οξεία διαταραχή της πήξης στο τραύμα (ACoT) αφορά το 25% των
παραπάνω περιπτώσεων (60% επί TBI)
Η ACoT είναι συνέπεια ιστικής υποάρδευσης, υπερινωδόλυσης,
φλεγμονής και δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου
Η διαταραχή της πήξης που επάγεται από το τραύμα (TIC) αποτελεί
ξεχωριστή οντότητα στην οποία ανήκει η βλάβη στον πηκτικό
μηχανισμό που προκαλέιται κατά την χορήγηση κρυσταλλοειδών στην
προσπάθεια ανάνηψης (υποθερμία, οξέωση, αραίωση)
TCI και ACoT συνυπάρχουν
Η τραυματική αιμορραγία αποτελεί αναστρέψιμο παράγοντα
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Αποτελεί ≈ 55% ολικού όγκου αίματος
Περιέχει παράγοντες πήξης, πρωτεΐνες, ηλεκτρολύτες, γλυκόζη, CO2,
O2
Η όσο το δυνατόν νωρίτερη χορήγησή του ελαττώνει την χορήγηση
κρυσταλλοειδών και τη διαταραχή της πήξης εξ’ αραίωσης, βελτιώνει
την λειτουργία του ενδοθηλίου, διατηρεί το p H σε φυσιολογικά όρια και
διατηρεί τον ενδοαγγειακό όγκο
Η χορήγηση πλάσματος: αίματος σε σχέση 1:1 έχει αποδειχθεί ότι
ελαττώνει την θνητότητα, τις συνολικές ανάγκες σε αίμα και τις
επιπλοκές από την μαζική μετάγγιση.
2013 ACS: “Universal donor products should be immediately available
on patient arrival to support a ratio-based transfusion”
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Ενδείξεις:
1. Σε ασθενείς με διαταραχή της πήξης που αιμορραγούν ή είναι σε
κίνδυνο να αιμορραγήσουν, εφόσον ειδική θεραπεία ή συμπυκνωμένοι
παράγοντες πήξης δεν είναι διαθέσιμοι ή αντενδείκνυνται.
2. Πρός αντικατάσταση παραγόντων πήξης σε περιπτώσεις μαζικής
αιμορραγίας, καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, ηπατικής νόσου ή σε DIC επί
παρουσίας αιμορραγίας και διαταραχής της πήξης.
3. Για αναστροφή της δράσης των VKA’s σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας
με απειλητική για τη ζωή αιμορραγία εφόσον συμπυκνωμένοι παράγοντες
πήξης δεν είναι διαθέσιμοι.
4. Σε πλασμαφαίρεση για αντιμετώπιση TTP.
 Αντενδείξεις:
1. Όταν η διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού μπορεί να διορθωθεί με
ειδική θεραπέια (Ινωδογόνο, Vit K, συμπυκνωμένους παράγοντες πήξης,
κρυοκαθίζημα, FVIII)
2. Ως αναπλήρωση/ αντικατάσταση ενδοαγγειακού όγκου.


Garraud O, et al. Plasma for direct therapeutic use, for today and tomorrow: A short critical overview. Transfusion
Clinique et Biologique (2018)
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Επιπλοκές:
1. TRALI
2. TACO
3. Αλλεργικές αντιδράσεις (μείζονες/ ελάσσονες)
4. Μεταδιδόμενα παθογόνα
 ΗΠΑ: 2,3 εκ. μονάδες 1991 vs 4,5 εκ μονάδες 2008
 Ιρακ/ Αφγανιστάν: 110.000 μονάδες FFP/FP
 Προβλήματα διαχείρισης και διάθεσης (Logistical challenges):
1. Διατήρηση και μεταφορά σε κατάψυξη ή ψύξη
2. Διάρκεια, εξοπλισμός και διαδικασία επαναθέρμανσης
3. Απόσταση σημείου τραυματισμού από χώρους με τις παραπάνω
δυνατότητες (πολεμικό/ αστικό τραύμα)
4. Απομονωμένες ιατρικές εγκαταστάσεις
5. Χορήγηση κατά τη μεταφορά


FDP (Frozen Dried Plasma)
Πρώιμες μορφές:
1. Λυοφιλιοποίηση (1930): Ψύξη εν κενώ
για αρκετές ημέρες ώστε το νερό να αποτελεί
μόνο το 1%-2% του τελικού προϊόντος
2. Spray dry: Νεφελοποίηση του υγρού
πλάσματος με τα σταγονίδια να έρχονται σε
βραχεία επαφή με ρεύμα καυτού αερίου
 Προέλευση από μεγάλα pool δοτών
 Εκτενής χρήση σε WW II και πόλεμο Κορέας
6.000.000 μονάδες σε ΗΠΑ
500.000 μονάδες σε ΗΒ
 Αποδεδειγμένη αύξηση της επιβίωσης σε
πολεμικό τραύμα


FDP (Frozen Dried Plasma)








Μεγάλος αριθμός κρουσμάτων και θανάτων από HBV
Παύση παραγωγής του 1968 στις ΗΠΑ
Γαλλία: παραγωγή 1949-1984 (HIV)
Ανάνηψη με κρυσταλλοειδή και κολλοειδή προκειμένου να διατηρηθεί η
πίεση αρδευσης αλλά.....
Wet lung, stiff lung, Da Nang lung…
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Νεότερες μορφές: FLyP, LyoPlas N-w, Bioplasma FDP
Προέκυψαν από την ανάγκη υποστήριξης στρατιωτικών επιχειρήσεων,
μακριά από οργανωμένες υγειονομικές μονάδες, υπό ποίκιλλες
περιβαλλοντικές συνθήκες

Προοδευτικά βρίσκουν θέση σε MEDEVAC, νοσοκομεία βάσης και
εκστρατείας αλλά και σε μη στρατιωτικό περιβάλλον

FDP (Frozen Dried Plasma)
Πλεονέκτημα αποτελούν ο μικρός χρόνος
ανασύστασης, η μακροχρόνια αποθήκευση
σε θερμοκρασία δωματίου και η απουσία
ειδικού εξοπλισμού.
 Η ασφάλειά τους στη μετάδοση
παθογόνων εξασφαλίζεται μέσω ποικίλων
διαδικασιών
 Η ΑΒΟ συμβατότητα εξαρτάται από το
προϊόν
 Οι παράγοντες πήξης κατά περίπτωση
ελαττώνονται αλλά η συνολική ικανότητα των
σκευασμάτων να εξασφαλίζουν τη πήξη είναι
τεκμηριωμένη
 Η δράση τους στο ενδοθήλιο παρομοιάζει
αυτή του FFP


FDP (Frozen Dried Plasma)

FDP (Frozen Dried Plasma): FlyP & LyoPlas N-w




Επίπτωση επί της αιμοστατικής δράσης (in vitro)
1. Λυοφιλοποίηση: ↓ δραστικότητας v Wf (25%)
2. Spray dry: ↓ δραστικότητας ινωδογόνου, F IX, pr. S (25%)
↓ δραστικότητας v Wf (50%) (πολυμερή υψηλού ΜΒ)
↓ δραστικότητας FV και FVIII (70%)
3. Τεχνικές ελάττωσης παθογόνων:
i. S/D: ↓ δραστικότητας v Wf (24%,) FV (37%), pr S (44%)
ii. Amotosalen/ UV: F VII (23%), F VIII(27%), Ινωδογόνο (28%)
4. Αποθήκευση: LyoPlas N-w 4 C → 24 m
LyoPlas N-w 24 C → ↓ ινωδογόνου (46%)
Ανασύσταση LyoPlas N-w: ↓ δραστικότητας παραγόντων εντός 6 h
Παρά τα παραπάνω, το FDP διατηρεί την αιμοστατική του ικανότητα
όπως αυτή αποδεικνύεται από μετρήσεις δημιουργίας θρομβίνης και
με ιξωδοελαστικές μεθόδους

FDP (Frozen Dried Plasma)

FDP (Frozen Dried Plasma)
TRAUCC
Freeze-dried Plasma in the Initial Management of Coagulopathy in
Trauma
 Προοπτική τυχαιοποιημένη μονοκεντρική (2013-16)
 Στοχός: Να καθοριστεί η πιο αποτελεσματική
μορφή πλάσματος (FFP vs FLyP) στην αρχική
διαχείριση της πηκτικής διαταραχής σε ασθενείς
με τραύμα.
 Πρωτεύον τελικό σημείο: Συγκέντρωση ινωδογόνου
 Συμπέρασμα: Το FLyP διορθώνει ταχύτερα και
καλύτερα την διαταραχή της πήξης στο τραύμα από
το FFP
 Διαθεσιμότητα προΐόντων ?
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PREHO- PLYO
Assessment of pre- hospital Flyp transfusion to prevent/ treat
coagulopathy associated with hemorrhagic shock
Τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη (2019- 2019)
Στόχος: Να αποδειχθεί το όφελος της πρώιμης χορήγησης FLyP σε
ασθενείς με τραύμασε σχέση με την χρήση παραγώγων αίματος και σε
σχέση με την επιβίωση
Πρωτεύον τελικό σημείο: Η βελτίωση του ΡΤ ή του INR
23 (!) δευτερεύοντα τελικά σημεία
Αρκετές αλλαγές (POC) και τεχνικές δυσκολίες
Συμπεράσματα : Αναμένονται πρός δημοσίευση

FDP (Frozen Dried Plasma)
Μελλοντικές αναζητήσεις
1. Προσθήκη ασκορβικού οξέος στο αποστειρωμένο υδωρ προς
ανασύσταση του FDP ( ↓ απώλειας αίματος, ↓ φλεγμονώδους απάντησης,
↓ οξειδωτικής βλάβης στο DNA)
2. Προσπάθεια ελάττωσης του όγκου του FDP μετά την ανασύσταση
προς δημιουργία τελικών υπεροσμωτικών προϊόντων χαμηλού όγκου (PDPlex 1/3 από S/D spray dried plasma) (Μελέτες σε πειραματόζωα με το
ερώτημα της τοξικότητας)


Συμπεράσματα







Η χρήση FFP έναντι FDP μορφών κυριαρχεί
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των FDP προϊόντων συνεχώς
τεκμηριώνεται
Η χρήση των FDP αναμένεται να αυξηθεί τόσο για στρατιωτική όσο και
για πολιτική χρήση σε όλα τα επίπεδα υγειονομικής περίθαλψης
Αναμένεται η ανακοίνωση νέων ισχυρών μελετών που θα ενισχύουν τη
θέση των FDP
FDP vs Fibrinogen/ PCC’s

