Μετά μετάγγιση ελονοσία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ελονοσία μεταδίδεται στον άνθρωπο μετά από
τσίμπημα από μολυσμένα από το πλασμώδιο
της ελονοσίας, θηλυκά κουνούπια του γένους
ανωφελούς.
Τα υπεύθυνα είδη του πλασμωδίου είναι:
 το Plasmodium falciparum
 το Plasmodium vivax

 το Plasmodium malariae
 το Plasmodium ovale
 το Plasmodium knowlesi
Το κουνούπι παραμένει μολυσμένο για όλη τη
διάρκεια της ζωής του (20-40 ημέρες).

 Η ελονοσία είναι ενδημική σε
97 χώρες και είναι παγκοσμίως η
ποιο διαδεδομένη λοίμωξη.
 Δεδομένα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), για το
2015:
 3,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι
κινδύνευαν να νοσήσουν από
ελονοσία.
 212
εκατομμύρια
περιπτώσεις.

νέες

 429,000 θανάτους.
 Οι κύριες περιοχές εμφάνισης
είναι
οι
τροπικές
και
υποτροπικές
περιοχές,
της
Κεντρικής και Νότιας Αμερικής
και η Νοτιοανατολική Ασία όπου
υπεύθυνο είδος είναι το
Plasmodium vivax και η Αφρική
με υπεύθυνο είδος
το
Plasmodium falciparum.
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Οι χώρες της Ευρώπης δεν ανήκουν
στις ενδημικές περιοχές.
Η μετάδοση της ελονοσίας στις μη
ενδημικές περιοχές:
 «εισαγόμενες περιπτώσεις» μέσω
των μετακινήσεων ατόμων από
ενδημικές περιοχές λόγω της μόλυνσης
των ατόμων σε αυτές.
 «ελονοσία των αποσκευών» μέσω
μεταφοράς μολυσμένων κουνουπιών
στις αποσκευές.
Το 2016 αναφέρθηκαν στο Ευρωπαϊκό
Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC)
8231
περιπτώσεις
ελονοσίας.
Για τις 7485 περιπτώσεις είναι γνωστός
ο τρόπος μόλυνσης και το 99,9%
αφορούσε μετακινήσεις.

Μέσος ετήσιος αριθμός εισαγόμενων περιπτώσεων ελονοσίας (όλα τα είδη) σε μη ενδημικές χώρες 2005 έως 2015
Γραμμές ροής: κόκκινο> 200 , ροζ 100-200 και κίτρινο 50-100.
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Ελονοσία μετά μετάγγιση
Η ελονοσία που μεταδίδεται με τη μετάγγιση (ΕΜΜ) αντιπροσωπεύει μια απειλητική για τη ζωή
κατάσταση και κερδίζει το ενδιαφέρον των χωρών που δεν είναι ενδημικές για τη νόσο.
Σε αναδρομική μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντιπροσωπεύει το 0,2% -0,3% των
περιπτώσεων ελονοσίας.
Μία έως τρείς μεταγγίσεις ετησίως, ή περίπου μία περίπτωση για κάθε 3-4 εκατομμύρια μονάδων
αίματος.
Το πλασμώδιο μπορεί να παραμείνει στον ξενιστή-αιμοδότη για πολλά χρόνια μετά την μόλυνση, με
τη νόσο να είναι σε υποκλινική μορφή.

 Το P. falciparum μπορεί να παραμείνει για τουλάχιστον 1 χρόνο.
 Το P. vivax για 3 έως 5 χρόνια.
 Το P. malariae παραμένει ως χρόνια λοίμωξη με χαμηλά επίπεδα παρασίτου για δεκαετίες.
Ο εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να αποβεί αρνητικός κυρίως όταν αυτός περιλαμβάνει επίχρισμα
περιφερικού αίματος ή την ανίχνευση του αντιγόνου.

Ελονοσία μετά μετάγγιση
 Τα κύρια είδη που ευθύνονται για την μετάδοση μέσω μετάγγισης, είναι το
Plasmodium falciparum, το P. vivax και το P. Malariae.
 Τα παράσιτα απελευθερώνονται άμεσα στην κυκλοφορία του αίματος του
ασθενούς, και η λοίμωξη μπορεί να είναι θανατηφόρα.
 Σε πειράματα βρέθηκε πως μόλις 10 μολυσμένα ερυθρά μπορεί να
προκαλέσουν λοίμωξη.
 Όλα τα είδη μπορούν να επιβιώσουν στο αποθηκευμένο αίμα, για τουλάχιστον
μία εβδομάδα, ίσως και περισσότερο, ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης.
 Παράσιτα ελονοσίας ανιχνεύθηκαν μικροσκοπικά ακόμη και μετά από 28 ημέρες
αποθήκευσης στους 4°C.
 Μετά από 2 εβδομάδες όμως διαπιστώθηκε μείωση της μολυσματικότητας.
 Eρυθροκυτταρικές μορφές του παρασίτου (δεν είναι σποροζωΐτες), δεν υπάρχει
εξωερυθροκυτταρικός κύκλος.

Περιπτώσεις μετά
μετάγγιση ελονοσίας
100 περιπτώσεις μετά μετάγγιση
ελονοσίας:
54 συνέβησαν στην Αμερικανική
ήπειρο
38 στην Ευρώπη
3 στην περιοχή της Μεσογείου
1 στην Ινδία

4 στη Νοτιοανατολική Ασία

Malar J. 2018; 17: 36. A systematic review of transfusion-transmitted
malaria in non-endemic areas Federica Verra, et al

Περιπτώσεις μετά μετάγγιση ελονοσίας
Είδη Plasmodium .

Η πρώτη περίπτωση εμφανίστηκε το 1911 και
η πιο πρόσφατη το 2015 στις ΗΠΑ.

 P. falciparum 45%

 Η ηλικία των ασθενών κυμαινόταν από
πρόωρα παιδιά έως 85 ετών.

 P. Vivax 16%

 2 παιδιά και 43 ενήλικες για P. falciparum
 14 παιδιά και 16 ενήλικες για P. malariae
 8 παιδιά και 6 ενήλικες για P. vivax
 1 παιδί και 3 ενήλικες για το P. ovale
 2 ενήλικες για το P. knowlesi .

 P. malariae 30%
 P. ovale 4%
 P. knowlesi 2% και
 Μικτή μόλυνση P. falciparum / P. malariae 1%
 Το Plasmodium praecox, ένα είδος Plasmodium
πτηνών, περιγράφηκε σε μια αναφορά περίπτωσης
που η λοίμωξη αποκτήθηκε στην Ελλάδα.

Θάνατοι: P. falciparum 11/45, P. malariae 2/30 και P. ovale 1/4.

Υπεύθυνα παράγωγα αίματος για την μετάδοση του
πλασμωδίου
 94% σε πλήρες αίμα και
συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια
 6% σε αιμοπετάλια
 το φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα
 συμπυκνώματα λευκοκυττάρων

Περιπτώσεις στην Ισπανία

Malar J. 2017; 16: 260. Non-imported malaria in non-endemic countries: a review of cases in
Spain Emilia Velasco et al.

Περιπτώσεις μετά μετάγγιση ελονοσίας στις ΗΠΑ
ΗΠΑ 96 περιπτώσεις 1963-2007
94 εμπλεκόμενοι αιμοδότες/ 64 πλήρης
διερεύνηση
38 (59%) γεννήθηκαν στο εξωτερικό

24 (39%)

38 (61%) δεν εφαρμόστηκαν
τα μέτρα ελέγχου

Εφαρμόστηκαν τα μέτρα
ελέγχου

7(29%)
Pf/Pv/Po

16(67%)
Pm

Working Party on Transfusion Transmitted Infectious Diseases Annual Meeting Cairo (Egypt)
21-22 March, 2009 Different Approaches to Prevent TT of Malaria in Non Endemic Countries

Περιπτώσεις στην Αμερική
63 μελέτες MM ελονοσία στην Αμερική
 53% (34) ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 18% (11) από τη Βραζιλία
 8% (πέντε) από τον Καναδά
 8% (πέντε) από τη Βενεζουέλα

 6% (τρεις) από το Μεξικό
 2% (ένα) από το Περού
• 11 μελέτες επιδημιολογικής εξέτασης υποψήφιων αιμοδοτών
• 15 μελέτες εργαστηριακής ανίχνευσης υποψήφιων αιμοδοτών
• 41 μελέτες που αναφέρουν περιπτώσεις MM ελονοσίας.

Malar J. 2017;16:78. Alternative transmission routes in the malaria elimination era:
an overview of transfusion-transmitted malaria in the Americas. Alho RM, et al.

422 περιπτώσεις ελονοσίας μετά μετάγγιση
• Μεξικό 214 περιπτώσεις, (50,7%)
• ΗΠΑ 170 περιπτώσεις, (40,3%).
• Βραζιλία 28 περιπτώσεις, (6,6%)

Παράγοντες κινδύνου
θνησιμότητας
 Η διαβίωση σε μη ενδημική χώρα.
 Οι νεοπλασίες συσχετίστηκαν με υψηλότερη θνησιμότητα σε σύγκριση με άλλες ενδείξεις
μετάγγισης.
 Η ελονοσία από P. falciparum συνδέθηκε με υψηλότερη θνησιμότητα σε σύγκριση με την
ελονοσία από P. malariae και Ρ. Vivax.
 Δεν συσχετίστηκαν με τη θνησιμότητα το φύλο, η ηλικία, το προϊόν αίματος που μεταγγίστηκε
και η περίοδος επώασης.
 Οι εκτιμήσεις για τα ποσοστά θνησιμότητας κυμάνθηκαν από 11% στις ΗΠΑ, σε 40% στο
Ηνωμένο Βασίλειο και το 100% στη Γαλλία .

Χρονικές περίοδοι μεταξύ της αναφερόμενης έκθεσης σε ελονοσία και αιμοδοσίας
 5 έτη έως 13 έτη στις περιπτώσεις μόλυνσης από P. Falciparum
 2,5 έως 27 έτη στις περιπτώσεις μόλυνσης από P. vivax
 7 έτη στις περιπτώσεις μόλυνσης από P. ovale

 44 έτη στις περιπτώσεις μόλυνσης από P. malariae
 Τα παράσιτα συνεχίζουν τον ερυθροκυτταρικό κύκλο ζωής του σε πολύ χαμηλές πυκνότητες,
διατηρούμενα υπό έλεγχο από την ανοσολογική αντίδραση του ξενιστή.

 Επειδή τα παράσιτα P. malariae μπορούν να επιμείνουν για δεκαετίες, σπάνιες περιπτώσεις
ελονοσίας που μεταδίδονται με μετάγγιση θα συνεχίσουν να συμβαίνουν παρά τη χρήση των
σημερινών οδηγιών αποκλεισμού.

 Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 20 ετών, πέντε περιπτώσεις ελονοσίας μετά μετάγγιση
καταγράφηκαν στην Αγγλία.
 Οι κατευθυντήριες οδηγίες επιλογής των αιμοδοτών έχουν αλλάξει σημαντικά.
 Ενσωματώθηκε στο σύστημα επιλογής αιμοδότη ο έλεγχος αντισωμάτων ελονοσίας

Vox Sang. 2005;89:77–80

1986.
1. Άντρας, γεννημένος στην Αγγλία. Είχε εργαστεί στην Αφρική για
10 χρόνια και είχε επιστρέψει από την Αφρική στο τελευταίο 2
χρόνια. Είχε ιστορικό ελονοσίας, ανθεκτικής στη χλωροκίνη. Ο δότης
δεν ανέφερε το ιστορικό ελονοσίας ή διαμονής. Διαπιστώθηκαν
θετικά αντίσωματα με IFAT
1986.
2. Άρρεν, γεννημένος στην Γκάνα. Είχε εντοπιστεί ως «κίνδυνος
ελονοσίας» στη δωρεά, αλλά το αίμα του χρησιμοποιήθηκε ως
ολικό αίμα αντί για επεξεργασία για πλάσμα. Τα συμπυκνωμένα
ερυθρά χορηγήθηκαν μετά από 19 ημέρες. Μετά τη δωρεά, ο
δωρητής πήγε στη Γκάνα για 6 μήνες και, κατά την επιστροφή,
βρέθηκε θετικός σε αντισώματα ελονοσίας με IFAT και με χαμηλό
επίπεδο παρασιταιμίας. Δεν εντοπίστηκε ιστορικό κλινικής
ελονοσίας
1994.
3. Γυναίκα, που γεννήθηκε στη Νιγηρία, μετανάστευσε στο Ηνωμένο
Βασίλειο ηλικίας 4 ετών. Επισκέφτηκε τη Γκάνα το 1988, το 1990 και
το Δεκέμβριο του 1993. Πήρε προφύλαξη κατά τη διάρκεια του
τελευταίου ταξιδιού και για 1 εβδομάδα μετά την επιστροφή. Δεν
αναφέρθηκε πυρετός. Δεν ανέφερε το ιστορικό του ταξιδιού. Στη
συνέχεια βρέθηκε θετικό αντίσωμα με EIA και IFAT. Δεν
εντοπίστηκαν παράσιτα.

1997.
4. Δεκαεπτάχρονη γυναίκα, που γεννήθηκε στην Γκάνα,
μετανάστευσε το Ηνωμένο Βασίλειο ηλικίας 6 μηνών. Το 1994
πήγε 6 εβδομάδες διακοπές στην Ουγκάντα. Είχε ένα μη
διαγνωσμένο πυρετό κατά τη διάρκεια αυτής της διαμονής.
Έγινε αποδεκτή καθώς είχε περάσει η αναβολή 3 ετών. Στη
συνέχεια βρέθηκε θετική σε αντισώματα ελονοσίας με EIA και
IFAT.
2003.
5. Γυναίκα 38 ετών, που γεννήθηκε στη Γκάνα, μετανάστευσε
στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1987.
Η δότρια επισκέφθηκε για τελευταία φορά τη Γκάνα το 1996
Δεν ανέφερε ιστορικό ελονοσίας. Δεν εξετάστηκε για ελονοσία
καθώς είχε συμπληρωθεί η πενταετία από την επιστροφή.
Διαπιστώθηκαν θετικά αντισώματα με EIA και IFAT και
παρασιταιμία.

Περίπτωση ΕΜΜ στην Ολλανδία τον Απρίλιο του 2011
Ασθενής: Γυναίκα γεννημένη στην Ολλανδία ηλικίας 59 ετών, έλαβε μετάγγιση
συμπυκνωμένων ερυθρών για αναιμία, εννέα εβδομάδες πριν την διάγνωση της ελονοσίας.
Αιμοδότης: άνδρας Ολλανδός ηλικίας 36 ετών που άρχισε να κάνει δωρεές αίματος τον Μάιο
του 2006. Η υπεύθυνη για τη μετάδοση αιμοδοσία ήταν το 2011. Το ιστορικό ταξιδιού εκτός
Ευρώπης περιλάμβανε ένα ταξίδι στην Κένυα, την Τανζανία και τη Ζανζιβάρη το 2005, στην
Ταϊλάνδη το 2006 και στην Κόστα Ρίκα το 2007. Χρησιμοποίησε προφύλαξη για την ελονοσία
μόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Αφρική. Ο δότης ήταν απόλυτα το 2011, ενώ η
εργαστηριακή εξέταση έδειξε μια θρομβοπενία 126 × 109 / L ως το μοναδικό εύρημα από το
2007. Έλεγχος με PCR και μικροσκοπική εξέταση επιχρισμάτων αίματος, επιβεβαίωσαν
υποκλινική λοίμωξη από P. Malariae.
Αυτή η περίπτωση αποδεικνύει ότι οι μολύνσεις από P. malariae σε μη-ανοσοποιημένους
ταξιδιώτες μπορεί να εμφανιστούν χωρίς συμπτώματα και να παραμείνουν υποκλινικά για
χρόνια.

Malar J. 2013;12:439 A case report of transfusion-transmitted Plasmodium malariae from an asymptomatic nonimmune traveller. Brouwer EE, et al.

Επιλογή αιμοδότη
 Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τα άτομα είναι αποδεκτά ως δότες αίματος μετά από τουλάχιστον 6
μήνες από την τελευταία επίσκεψή τους σε μια ενδημική περιοχή ή μετά τέσσερις μήνες όταν ένα ανοσολογικό
ή μοριακό τεστ για την ελονοσία είναι αρνητικό.
 Όταν αυτοί οι δότες έχουν διαμείνει για περισσότερο από 3 μήνες στην ενδημική περιοχή, ο χρόνος αναβολής
μπορεί να είναι μεγαλύτερος.
 Τα κριτήρια αποκλεισμού των αιμοδοτών έχουν την επιστημονική τους βάση στη βιολογική συμπεριφορά των
διαφορετικών ειδών πλασμωδίου.
 Οι λοιμώξεις με είδη που προκαλούν υποτροπιάζουσες λοιμώξεις (P. vivax και P. ovale) σπάνια επιμένουν
περισσότερο από τρία χρόνια.
 Οι λοιμώξεις με P. falciparum σπάνια επιμένουν περισσότερο από ένα ή δύο χρόνια και το 99% των
συμπτωμάτων εμφανίζονται εντός ενός έτους από την επιστροφή του ατόμου από μια ενδημική περιοχή.
 Τα διαστήματα αυτά δεν εξαιρούν εντελώς τα δυνητικά μολυσματικά ημι-ανοσοποιημένα άτομα όπως αυτά
που έχουν μολυνθεί από P. falciparum και αυτά που έχουν μολυνθεί από P. Malariae που μπορεί να μεταφέρουν
το παράσιτο και μετά από αρκετές δεκαετίες.

Αναβολή δυνητικά μολυσματικών αιμοδοτώναπόδοση των πολιτικών ελέγχου
 Από το 2000 έως το 2006, το ποσοστό αναβολής στις ΗΠΑ λόγω πιθανής έκθεσης σε ελονοσία
σε 28.933.936 υποψήφιους αιμοδότες ήταν 1.1%.
 Το 2006, το ταξίδι στις χώρες ενδημικές της ελονοσίας ήταν υπεύθυνο για το 16,2% των
αναβολών των αιμοδοτών σε έξι κέντρα αίματος που βρίσκονται στο San Francisco, το
Milwaukee, το Cincinnati, το Pittsburgh, το Dedham και το Douglasville.
 Τα ποσοστά αναβολής στον Καναδά ήταν 3% από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2004 και
4,7%, από το 2007 έως το 2012.
 Στην Αυστραλία η εφαρμογή του ελέγχου εξοικονόμησε 65.000 (7.9%) μονάδες
συμπυκνωμένων ερυθρών και 7000 (5.5%) μονάδες αιμοπεταλίων ετησίως.
 Δεν καταγράφηκε καμία περίπτωση μετάδοσης, ενώ το προηγούμενο ποσοστό ήταν 0.9/
εκατομμύριο μεταγγίσεις.

Malar J. 2017;16:78/ Vox Sang 2010;98:e182–92

Διαχείριση ελονοσίας στην Βραζιλία
 Στη Βραζιλία, η ελονοσία είναι ενδημική στη λεκάνη του ποταμού Αμαζονίου και είναι μη ενδημική στην
περιοχή εκτός Αμαζονίου, η οποία περιλαμβάνει περιοχές του Σάο Πάολο. Εμφανίζονται ετησίως αρκετές
αυτόχθονες περιπτώσεις ελονοσίας και ο επιπολασμός της υποκλινικής λοίμωξης είναι άγνωστος.
 Οι πολιτικές σχετικά με τη δωρεά αίματος διαφέρουν μεταξύ των ενδημικών περιοχών ελονοσίας και
των μη ενδημικών περιοχών.
 Σε μη ενδημικές περιοχές, οι υποψήφιοι δότες αποκλείονται εάν έχουν βρεθεί σε ενδημικές περιοχές
κατά τους προηγούμενους 6 μήνες ή είχαν ελονοσία τα προηγούμενα 3 χρόνια, με ποσοστά αναβολής από
3% έως 11,7%.
 Σε ενδημικές περιοχές, εφαρμόζεται έλεγχος αντιγόνων ή αντισωμάτων του πλασμωδίου.
 Πρόσφατη μελέτη στην περιοχή του Αμαζονίου, αξιολόγησε δέκα τράπεζες αίματος για την υποδομή και
τις διαδικασίες αποφυγής μετάδοσης ελονοσίας με τη μετάγγισης. Καμία δεν χαρακτηρίστηκε ως
«επαρκής».
 Ορολογικός έλεγχος με ανοσολογικές μεθόδους (IFAT) για κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι του
πλασμωδίου:
1-2% σε μη-ενδημικές ή υπο-ενδημικές περιοχές της Λατινικής Αμερικής
> 10% σε ενδημικές περιοχές με επικράτηση αντισωμάτων P. falciparum και P. vivax
Malar J. 2017;16:78. Alternative transmission routes in the malaria elimination era: an overview of transfusiontransmitted malaria in the Americas. Alho RMet al.

Οδηγίες επιλογής αιμοδότη για την Ελονοσία
1. Άτομα που έζησαν τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής τους σε περιοχές που ενδημεί η ελονοσία: Δεκτά
3 χρόνια μετά την επιστροφή από την τελευταία επίσκεψη τους σε ενδημική περιοχή με την
προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Αυτή η περίοδος μπορεί να μειωθεί σε 4 μήνες
αν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα μιας ανοσολογικής ή γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας σε
κάθε αιμοληψία (2004/33 ΕΚ).
2. Άτομα με ιστορικό ελονοσίας. Δεκτά 3 έτη μετά τη λήξη της θεραπείας και την απουσία
συμπτωμάτων. Μετά την περίοδο αυτή αποδοχή μόνο εφόσον τα αποτελέσματα μιας
ανοσολογικής ή γονιδιακής δοκιμασίας είναι αρνητικά (2004/33 ΕΚ).
3. Ασυμπτωματικοί επισκέπτες σε ενδημικές περιοχές: Δεκτοί 6 μήνες μετά την αποχώρηση από την
ενδημική περιοχή εκτός αν τα αποτελέσματα μιας ανοσολογικής ή γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας
είναι αρνητικά(2004/33 ΕΚ) .
4. Άτομα με ιστορικό αδιάγνωστης εμπύρετης νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την
επίσκεψη σε ενδημική περιοχή Δεκτά 3 έτη μετά την εξάλειψη των συμπτωμάτων. Η περίοδος
μπορεί να μειωθεί σε 4 μήνες αν τα αποτελέσματα μιας ανοσολογικής ή γονιδιακής δοκιμασίας
είναι αρνητικά (2004/33 ΕΚ).

Τροποποίηση πολιτικών
 Όπως διαπιστώθηκε στις ανασκοπικές μελέτες που κατέγραψαν τις περιπτώσεις μετάδοσης της ελονοσίας
μέσω μετάγγισης στις μη ενδημικές περιοχές, περίπου το ένα τρίτο των περιπτώσεων συνέβη παρά την τήρηση
των μέτρων πρόληψης.
 Το γεγονός αυτό ανάγκασε τις χώρες στις οποίες εμφανίστηκαν οι περιπτώσεις σε τροποποίηση των
πολιτικών για την επιλογή των αιμοδοτών και προσθήκη εργαστηριακού ελέγχου για μεγαλύτερη ασφάλεια.
 Οι τροποποιήσεις αυτές, συνήθως περιορίζονται στη χώρα στην οποία εμφανίστηκαν τα κρούσματα, και
συνήθως αφορούν προσθήκες ή επιδιορθώσεις και όχι πλήρη αναθεώρηση των μέτρων.
 Στις μη ενδημικές περιοχές η διαχείριση των αιμοδοτών να είναι αρκετά πολύπλοκη. Αφενός είναι
περιορισμένη η αναλογία δυνητικά μολυσματικών δοτών, γεγονός που επιβάλλει μια οικονομικά αποδοτική
στρατηγική για τον έλεγχο των μονάδων αίματος, αφετέρου η αποδοτικότητα του ελέγχου θα πρέπει να είναι η
μέγιστη, ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση σε άτομα που δεν έχουν ανοσοποιηθεί για την ελονοσία.
 Ο συνδυασμός σωστής επιλογής του αιμοδότη με λεπτομερή λήψη ιστορικού, και εργαστηριακού ελέγχου
ανοσολογικού και μοριακού είναι ο ποιο ασφαλής, καθώς φάνηκε πως στις χώρες που εφαρμόστηκε μειώθηκαν
σημαντικά οι περιπτώσεις μετάδοσης της ελονοσίας με μετάγγιση.
 Eίναι διαθέσιμες νέες τεχνολογίες για την αδρανοποίηση των παθογόνων οργανισμών χωρίς να
καταστρέφονται τα κύτταρα ή το πλάσμα. Ο συνδυασμός ριβοφλαβίνης με συσκευή φωτισμού UV, βρέθηκε ότι
μειώνει σημαντικά τη μολυσματικότητα του P. falciparum σε δείγματα πλήρους αίματος, χωρίς να αλλοιώνει τις
παραμέτρους ποιότητας.

Συμπεράσματα
 Ο κίνδυνος της μετάδοσης ελονοσίας παραμένει σημαντικός :
αυξημένες διεθνείς και διηπειρωτικές ανταλλαγές πληθυσμών

πολλαπλασιασμός αντίστασης παρασίτων
γεωγραφικής επέκτασης των φορέων με την υπερθέρμανση του πλανήτη
 Τα Κέντρα Αίματος θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν το δίλημμα:
? εξάλειψη του κινδύνου μετάδοσης της ελονοσίας με τη μετάγγιση
? ή αποφυγή απόρριψης μεγάλου αριθμού αιμοδοτών
 Η προσθήκη ανίχνευσης αντιγόνων και αντισωμάτων της ελονοσίας και μοριακές τεχνικές
αυξάνουν σημαντικά την ασφάλεια της μετάγγισης.
 Πρόσθετα μέτρα ασφάλειας αποτελούν η προληπτική αδρανοποίηση παθογόνων
παραγόντων στο ολικό αίμα και η χημειοπροφύλαξη στον λήπτη.

