
Ε. Λυδάκη,   

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηράκλειου 

 



Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι πόλεμοι  
σε Ιράκ και Αφγανιστάν αλλάξαν την αντίληψη  

που είχαμε για την αντιμετώπιση του τραύματος 



1:1:1 ratio 

Τυχαιοποιημένες μελέτες έγκαιρης χορήγησης αιμοστατικών προϊόντων για την 

πρόληψη της θρομβοπάθειας  κατά την μαζική αιμορραγία 

early-Cryo 

early- fibrinogen 

Fresh blood 





Τι «μαγικό» έχει το φρέσκο ολικό αίμα; 

1. Δεν είναι επεξεργασμένο (φυγοκεντρημένο) 

2. Δεν είναι συντηρημένο σε αντιπηκτικά, προσθετικά 
διαλύματα και σε διάφορες θερμοκρασίες 

3. Τα κύτταρα βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον 
 



H σημερινή πρακτική συντήρησης των plts στους 22ο C 
με ανακίνηση (RT-plts) δεν είναι άμοιρη αλλοιώσεων 

DINCH -PVC 

Cryopreservation + cold storage 



Οι ασθενείς με θρομβοπενία σήμερα λαμβάνουν το ίδιο 
παράγωγο 
Είναι όμως οι ίδιοι άρρωστοι? 

Αιματολογικοί ασθενείς 
Ασθενείς με σοβαρή ή μαζική 
αιμορραγία 

 Συνήθως παίρνουν 
προφυλακτικές μεταγγίσεις 

 Δεν έχουν μυελικές εφεδρείες 

 Ο κίνδυνος αλλοανοσοποίησης 
απαιτεί τον μικρότερο αριθμό 
μεταγγίσεων δηλ. προϊόντα 
μακράς επιβίωσης στον 
οργανισμό 

 Μεταγγίζονται σε καθημερινή 
βάση (ρυθμιζόμενα αποθέματα) 

 

 Πάντα θεραπευτικές μεταγγίσεις 
σε μεγάλες ποσότητες 

 Έχουν μυελικές εφεδρείες 

 Δεν κινδυνεύουν από 
αλλοανοσοποίηση δηλ. 
λαμβάνουν μεγάλο όγκο 
αιμοπεταλίων 

 Απρόβλεπτη εισαγωγή 

 Απαιτούν μεγάλα αποθέματα 

 Απαιτούν ευκολία μεταφοράς 
μεταξύ νοσοκομείων 
 



Η σημερινή συντήρηση αιμοπεταλίων 
Σε 22οC με ανακίνηση (RT-PLT) δεν 
είναι η μόνη που έχει δοκιμαστεί 

1. Στους 4οC χωρίς ανακίνηση (ψυχρά) 

2. Στους -80οC (frozen) 

3. Λυοφιλοποιημένα (dried-frozen) 

 

 



Τεχνολογίες που αναπτύχτηκαν για την επεξεργασία & 
συντήρηση των αιμοπεταλίων  

1960 1960 1970 1980 

1990 

2000 

PRP 
καθίζηση 

PRP 
φυγοκέντρηση 

BC μονού 
δότη 

PLT αφαίρεσης 
(USA) 

BC- 
δεξαμενοποιηση 

αδρανοποίηση 

Κατάψυξη  
(US NAVY) 

RT- PLT 
 “one for all ” 

RT- PLT ΚΑΙ ΨΥΧΡΑ (4ΟC) ΓΙΑ ΜΕΘ 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΒΟΣΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΠΟ 

ΝΑΤΟ 

Προσθετικά 
Διαλύματα 

Λυοφιλοποίηση 
1η προσπάθεια 

1950 



N Engl J Med. 1969 May 15;280(20):1094-8. 
Effect of storage temperature on maintenance of platelet viability--deleterious effect of 
refrigerated storage. 
Murphy S, Gardner FH. 

Συντήρηση PLT σε 4o C: 

 αλλαγή σχήματος των αιμοπεταλίων από δισκοειδές σε 
σφαιρικό 

  Διατηρούν την αιμοστατική τους λειτουργία 

 Ταχεία απομάκρυνση από τα μακροφάγα του ήπατος 

 (1,3d vs 3,9d) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5778424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5778424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5778424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5778424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murphy S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=5778424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murphy S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=5778424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murphy S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=5778424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gardner FH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=5778424


The clearance mechanism of chilled blood platelets
 Hoffmeister et al, Cell, 2003 

 Για την απομάκρυνση τους 
κυρίως στο ήπαρ 
ενοχοποιείται το κλάσμα 
GPIba (της GPIb) το οποίο 
στους 4οC αλλάζει 
στερεοχημικά και έτσι 
αναγνωρίζεται από τους CR3 
υποδοχείς των μακροφάγων 
του ήπατος. 

 Ωστόσο: 
Η ικανότητα όμως του GPIba 

να συνδέεται με τον vWF 
δεν επηρεάζεται 
 ΔΕΝ επηρεάζεται η 
αιμοστατική λειτουργία των 
αιμοπεταλίων 



Πόσος χρόνος απαιτείται σε 4οC για να συμβούν 
μόνιμες αλλαγές στα αιμοπετάλια; 24h  

Ανάκτηση plts μετά 24h 
σε 4oC  

Transfusion 2013, 53: 1178-86) 



 GROUP I: Φρέσκο ολικό αίμα  vs GROUP II: ολικό αίμα 
24-48h 4oC  vs GROUP III: ολικό αίμα από ανασύσταση 

 

 

161 παιδιά με εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς (καρδιοπνευμονικό bypass)   

Blood loss ml/kg 



Cycled platelets 

 McGill 1978: κυκλικη 
θερμανση ανα 12h των 
αιμοπεταλίων  από τους 4οC 
στους 37οC για 30’, 

 προστατεύει από την απώλεια 
του δισκοειδούς σχήματος,  

 παρουσιάζουν φυσιολογικό 
aggregation 

 Αντίθετα από τα cold 
διατηρούν την δυνατότητα 
τους για osmotic shock 
response (HSR) 

 

Βακτηριακή επιμόλυνση 

Επιβίωση σε υγιείς εθελοντές 

RT 
TC 
COLD 

J Vostal et al. 
Transfusion 2017 

Blood 2011 118:720 



ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΨΥΞΗ 

 22oC έως 4η μέρα με ανακίνηση- μετά 4ο C vs  

 cold χωρίς ανακίνηση.  

 Μελέτη 21 ημέρες in vitro 

 

 

ΌΧΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ :  
 
 μεταβολικοί δείκτες,  
 μορφολογικές αλλαγές, 
 αντιγόνα ενεργοποίησης,  
 ποσό μικρομορίων,  
 aggreegation  (ADP, 
κολλαγόνο)  

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 

Αιμοπετάλια 22ο C για 4 ημέρες 
    προφυλακτικές μεταγγίσεις  
και μετά στους 4ο C  
 οξείες αιμορραγίες 

Απώλεια του πλεονεκτήματος 
της μειωμένης βακτηριακής 

επιμόλυνσης 



ΒΛΑΒΕΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 
ΚΡΥΟΚΑΤΑΨΥΞΗ 

DMSO:  
• κάνει πιο διαλυτές τις μεμβράνες ώστε να μην διατιτρένονται           
εύκολα από τον πάγο 
• Διακόπτει το πλέγμα του πάγου (λιγότεροι κρύσταλλοι) 



Automated cell processor 215 
(Σταδιακή κατάψυξη) 

2 years at -80oC 



Κρυοκατάψυξη αιμοπεταλίων: βελτιώσεις στην 
τεχνική 

DMSO 
27% 

Η απομάκρυνση του DMSO πριν την κατάψυξη επιτρέπει  την άμεση 
χορήγηση τους μετά την απόψυξη, χωρίς άλλους χειρισμούς 



 
Shukri et al. Cardiovasc surg 1999 (κλινική 
μελέτη με cryo-plt) 

 73 ασθενείς με 
cardiac bypass  

 
 24 ασθ. Με 
μεταγγίσεις 
κρυοκατεψυγμένων 



In vivo επιδράσεις των 
κρυοκατεψυγμένων vs RT plts 



RT plts 
Cryo 
plts 

Απώλεια αίματος 

Παράγωγα που 
μεταγγίστηκαν 



Αναφορές από Ολλανδική πολεμική 
Τράπεζα Αίματος (MBB) 
 2006-12 Αφγανιστάν:  

 

 ΄ 

 

 

 Δεν αναφέρονται αντιδράσεις από κρυοκατεψυγμένα  

 Η υψηλή δόση cryo-plt (RBC : PLT ratio > 1:8) είχε καλύτερη 
επιβίωση σε σοβαρές μαζικές αιμορραγίες 

 

Τα κατεψυγμένα έχουν έγκριση χρήσης από Γερμανικό 
και Ολλανδικό στρατό σε τραύμα στρατιωτών 

 

• 6246 μονάδες cryo-προϊόντων αίματος  2075 RBC 
      3001 DFP 
             1070 cryo-plt σε 333  
      στρατιώτες  



22οC 4OC - 80oC 
Αιμοστατική 
λειτουργία 

Όχι η καλύτερη 
δυνατή 
 

Καλύτερη 
από22οC 
 

Καλύτερη 
από22οC 
 

επιβίωση 
 

η καλύτερη Μειωμένη Μειωμένη 
 

Πιθανότητα 
βακτηριακής 
επιμόλυνσης 

Αυξημένη 
(* κόστος) 

Μειωμένη Μειωμένη 
 

Φύλαξη Δυσκολία (κόστος 
ανακινητήρων) 

Εύκολη Εύκολη 

Μεταφορά Δυσκολία 
(ξεχωριστά από 
RBC) 

Εύκολη ? 

Αποθέματα Μειωμένα (t ζωής 
5-7 ημέρες) 

Μειωμένα (t ζωής 
5-7 ημέρες) 

Αυξημένα 

* Προϊόν αδειοδοτίσιμο 
από το FDA 



Με ποια κριτήρια έγινε το 1990 η επιλογή 
της “one for all” τακτικής σε RT-PLT  

 Δεκαετία 90’.  

1. Εντατικά πρωτόκολλα ΧΜΘ 

2. Αύξηση ΜΜΟ λόγω PBSC 

Το βάρος δίνεται σε προληπτική 
μετάγγιση ουδετεροπενοικών 

ασθενών 

Ζητούμενο: αυξημένη επιβίωση plts ώστε να 
έχουμε λιγότερες μεταγγίσεις και μειωμένη 
πιθανότητα αλλοανοσοποίησης 

Η ΜΑΚΡΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ PLT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ σε ΑΣΘΕΝΕΙΣ με ΤΡΑΥΜΑ 



  3 δεκαετίες αργότερα:  
  Τι έχουμε αναθεωρήσει- τι έχουμε υιοθετήσει 

1. Οι πρόσφατες μετααναλύσεις: 

έχουν μειώσει την αξία των προφυλακτικών μεταγγίσεων των αιμοπεταλίων σε 
σταθερούς αιματολογικούς ασθενείς : 

  - αλλογενή ΜΜΟ 

  - induction OL   (Lanset 380 1309, 2013) 

2. Σήμερα γίνεται αυξημένη χρήση plts από μη αιματολογικούς ασθενείς 

 - ευρεία χρήση αναστολέων των αιμοπεταλίων 

 - υιοθέτηση πρωτοκόλλων μαζικής αιμορραγίας με πρόωρη       
  χορήγηση υψηλών δόσεων plts (1:1:1 πρωτόκολλα) 
 

 Εμπόλεμες ζώνες: απαίτηση για κατά βάση αιμοστατικά προϊόντα,  
     εύκολη μεταφορά  
     μεγάλα αποθέματα 

Εξαίρεση: 



Ο κόσμος έχει αλλάξει:  
«από την πρόληψη   στη διάσωση» 

PLT  για 
προφύλαξη 

PLT για 
αιμόσταση 

 



 
Η καινοτομία στα αιμοπετάλια δεν βρίσκεται στο 
παράγωγο αλλά: 
1)  στην αντίληψη που έχουμε για την αντιμετώπιση 
των ασθενών του τραύματος  
2)  στην αναζήτηση τρόπου ευκολότερης μεταφοράς και  
3) παρουσίας αποθεμάτων αιμοπεταλίων 
 
Σήμερα το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας 
στρέφεται ξανά στα κρύα και τα κατεψυγμένα 
αιμοπετάλια  

Τα  ψυχρά αλλά κυρίως τα κατεψυγμένα 
αιμοπετάλια αποτελούν 

 ένα από τα λίγα  παραδείγματα όπου  
η κλινική μελέτη αλλά και η χρήση  

προηγείται της εργαστηριακής 



 Συντήρηση στους 4οC: Αύξηση δεικτών 
ενεργοποίησης 

“priming”: 
Ενδεχομένως 

ένας 
συγκεκριμένος 

βαθμός 
ενεργοποίησης 

να βελτιώνει την 
αιμοστατική 
δυνατότητα 



RT VS 4OC VS CRYO: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (aggregation) 



RT VS 4OC VS CRYO: θρομβοελαστογραφία 

Transfusion. 2016 Oct;56(10):2548-2559  

Χρόνος σχηματισμού 
θρόμβου 

Σταθερότητα 
θρόμβου 



 RT VS 4OC VS CRYO: περιεχόμενο των α- κοκκίων  

 Τα 22oC plts έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση κυτταροκινών στο υπερκείμενο    
 διότι έχουν αποκοκκιωθεί 



Μικρομόρια (PMPs) 
1. Κομμάτια μεμβρανών  

2. με ή χωρίς κυτταροσκελετό, &  

3. με ή χωρίς οργανίδια 

 Εκφράζουν αντιγόνα και 
προπηκτικούς παράγοντες 
(ιστικός παράγων, φωσφατιδυλ-
σερινη) – προάγουν προπηκτικές 
καταστάσεις 

 Συμμετέχουν σε:  

 ανοσιακή απάντηση,  

 φλεγμονή,  

 αγγειογέννεση,  

 μετάσταση,  

 αναγέννηση 

 (PMPs) 

 PLTs 



PMPs: 22oC vs 4oC vs cryo 

(Cryo 10φ > 4oC) 

Η κρυοκατάψυξη αύξάνει 
έως 15 φορές τον αριθμό 
των PMPs 



Προσφατα κλινικά δεδομένα από τα cryo-plt 

1. Dumont et al 2013 Transfusion 

 
 Αυτόλογα plt αφαίρεσης σε 

υγιείς εθελοντές 

 Κατάψυξη για 7-13 ημέρες 

 Ανασύσταση σε N.S 0,9% 

 82% viability στην απόψυξη 
     ΝΟ                     YES 



Περιεκτικότητα σε αιμοπετάλια μετά από 
δεξαμενοποίηση διαφορετικού αριθμού BC (n=10) 

0 2E+11 4E+11 6E+11 

3BC 

4BC 

5BC 

6BC 

7BC 

3BC 4BC 5BC 6BC 7BC 

MEAN 1,9 E+11 2,66 E+11 3,6 E+11  5,0  E+11 5,7 E+11 

SD 0,13 0,59 0,63 0,44 0,64 



Λυοφιλοποίηση αιμοπεταλίων 
 Η λυοφιλοποίηση είναι μια διαδικασία freezing-drying που 

χρησιμοποιείται στην φαρμακοβιομηχανία για την παραγωγή 
προϊόντων μακράς αποθήκευσης 

 

Στα αιμοπετάλια: 

 1η δοκιμή το 1950. Αποτυχία (δομικές βλάβες, αιμόσταση Χ) 

 1990: σταθεροποίηση με φορμαλδεϋδη 

    πριν  το ξηρό πάγωμα 

 2001: επώαση με thehalose πριν 

     την κατάψυξη με recovery >80%  

   & viability 60% μετά την ανασύσταση 

 Cryobiology 42, 79–87 (2001) 

Cryo Letters 32:2, 123(2011) 



Ανασύσταση 
σε PBS 

A. σταθερότητα 
του προϊόντος 

(stable cell 
count) 

 
 

Aggregation 
Φυσιολογική 
απάντηση σε 
θρομβίνη και 
ριστοσετίνη 

 



Μορφολογία αιμοπεταλίων  

Φρέσκα  

Freeze-
dried 
χωρίς 

thehalose 

Mετά από 
ανασύσταση  

Freeze-
dried με 

thehalose 



Ενεργοποίηση & αυξητικοί παράγοντες 
σε freeze-dried  plt 

 

PRP  ACTIVATED PRP FREEZE-DRIEDPRP 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ PLT 



Τα λυοφιλοποιημένα αιμοπετάλια: 
 

Φαίνεται ότι έχουν ικανότητα αιμόστασης  

Απομακρύνονται γρήγορα κυρίως στο ήπαρ 

  Φαίνεται ότι έχουν ισχυρή αναγεννητική δυνατότητα 

Παρουσιάζουν σταθερότητα σε 22οC, 4oC -20oC και για 

τουλάχιστον 22 μήνες 

 

Δεν έχουν γίνει ακόμη κλινικές δοκιμές 

 

 



Με το βλέμμα στο παρόν:  
η τακτική “one for all” αναθεωρείται 

1. Αιμοπετάλια 22οC 5-7 ημερών με τεχνικές έναντι βακτηρίων 

 

 

 

 

2. Χρήση Ο+ ολικού (φρέσκου) κρύου αίματος (     τίτλου) 

3. Αιμοπετάλια στους 4οC μετά την 4η μέρα συντήρησης 

4. Κρυοκατεψυγμένα σε πολεμικές συρράξεις 

 

 

προφυλακτικές 
μεταγγίσεις 

  μαζική 
αιμορραγία 

Αιμοπετάλια 2 ή 3 ταχυτήτων  σαν εργαλεία για 
θεραπεία διαφορετικών  ασθενών 





 Χρήση και ψυχρών αιμοπεταλίων για μαζική αιμορραγία 
(μόλις αδειοδοτηθεί από FDA) χωρίς τεχνικές έναντι 
βακτηρίων 

 Αιμοπετάλια σε κυκλική θερμοκρασία για όλους τους 
ασθενείς (μετά την εφεύρεση ειδικών ανακινητήρων)  
χωρίς τεχνικές έναντι βακτηρίων 

 

 Κρυοκατεψυγμένα  

 …………. Λυοφιλοποιημένα 

 

Με το βλέμμα στο μέλλον 

ΑΠΟΘΕΜΑ  σε μαζική αιμορραγία 



Από το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου 

Κρήτης 


