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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ISBT CODE OF ETHICS – ETHICAL PRINCIPLES AND RULES TO BE OBSERVED IN THE FIELD
OF TRANSFUSION MEDICINE
Jenny White - ISBT

The International Society of Blood Transfusion (ISBT) brings together transfusion professionals from around the globe
to work towards the ISBT’s vision; ‘’a world of safe and sufficient blood’’. ISBT was founded in 1935 and the ISBT Ethics
Committee established in 1974. The first version of the ISBT Code of Ethics (CoE) was written in 1980 in response to WHA
28.72 calling for establishment of national blood services, voluntary non-remunerated blood donation (VNRBD) and
promotion of the health of donors and recipients.
The CoE has been periodically reviewed and revised, most recently in 2017 by the ISBT Standing Committee on Ethics
chaired by Dr Peter Flanagan. The current version was accepted by the ISBT membership in June 2017, during the
General Assembly at the 27th congress of the ISBT in Copenhagen.
The purpose is to define the ethical and professional principles that ISBT believes should underpin the establishment and
activities of blood services and to identify ethical and professional standards for practitioners in transfusion medicine.
Blood is a medical product of human origin, and its availability is dependent on the contribution of the donor who
gives blood for the benefit of others with no physical benefit to her/himself. The contribution of the donors and their
donations must be respected with all reasonable steps taken to protect donor health and safety and to ensure that the
donations are used appropriately and equitably for the patients. The health, safety and well-being of the donor should
not be compromised to meet the needs of patients.
The rights and responsibilities of donors and patients are of equal importance. There is no right to donate; donor
selection criteria should be based on current, accepted and regularly reviewed scientific data. As far as possible the
patient should receive only products (whole blood, cells, plasma, or plasma derivatives) that are clinically appropriate
and afford optimal safety and there should be no financial incentive to prescribe blood. Access to blood and blood
products should be based on clinical need and considering the overall capacity of the local health system.
The CoE outlines the responsibilities of professionals involved transfusion medicine to both donors and patients which
can be adopted in professional codes of practice to be followed by practitioners. These responsibilities are aligned to
four principles of biomedical ethics: autonomy, non-maleficence, beneficence, and justice. A specific aspect of another
principle, dignity, covering all four principles, specifically applies to donors. In practical terms, health and safety, informed
consent and confidentiality are all important issues.
The CoE also includes statements directed to health authorities that relate to the stewardship of the blood supply. Key to
this is the principle of VNRBD as the basis for the establishment and development of Blood Services. Health Authorities
are encouraged to ensure that the activities of Blood Services are undertaken in a manner consistent with the CoE and
that the key principles outlined in the CoE underpin their governance and delivery. In this respect, the CoE is a useful tool
to advocate for a safe and sufficient blood supply.
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
THE SUPPLY OF PLASMA-DERIVED MEDICINAL PRODUCTS IN THE FUTURE OF EUROPE
Paul Strengers – IPFA
M.D., Consultant Blood and Plasma Strategies, Amsterdam, The Netherlands

Plasma derived medicinal products (PDMPs) such as immunoglobulins, albumin, clotting factor concentrates and
alpha1-anti-trypsin are manufactured from human plasma which can be obtained by plasma recovered from separating
whole blood donations into components and by source plasma from apheresis procedures. One liter of plasma contains
approximately 60 grammes of protein, including 55 grammes of proteins of established clinical importance. Many of
these proteins in concentrated form have been granted designation as medicines for orphan diseases as they are used for
treatment or prevention of rare clinical conditions affecting no more than 5 out of 10,000 people in the European Union1.
Currently, about 30 distinct plasma2 protein products with clinical indications can be isolated from human plasma. A
number of them, such as immunoglobulin and clotting factors, are included in WHO Model List A of Essential Medicines
as they are appointed as essential medicinal products, and governments should be sure that all people can get access to
these medicines they need, when and where they need them, which is a vital step to country’s progress towards universal
health coverage3,4,5. The clinical demand for these products over Europe is not equal and depends on number of patients,
diagnosis and treatment policies, the availability of trained physicians and nurses, the presence of alternative products
and advocacy by patient groups. Regarding one product, intravenous/subcutaneous immunoglobulin (IVIG), serious
concern exists that in the near future the balance between the supply of plasma for manufacturing and the demand for
IVIG will be seriously challenged. In 2025 the overall demand in Europe for IVIG is expected to be 67,453 kg for which
16,863,000 L plasma for manufacturing is needed. In the same year the volume of plasma available is expected to be
9,131,000 L (4,053,000 L recovered plasma and 5,080,000 L source plasma) leaving a shortfall of 7,731,000 L plasma6. In
order to become strategically independent from the biggest plasma supplier (USA), this deficit implies an enormous
task for European blood establishments to collect this volume from VNRBD in order to balance the supply of plasma
with the expected demand of IVIG. Since the need for IVIG is exponentially increasing, the plasma industry invests in the
supply of plasma and the production of IVIG. Quality (GMP) and regulatory requirements imply high quality plasma and
demands strict adherence to compliance on quality by the blood establishments. The patients depending on PDMPs
and collaborating in the Platform of Plasma Protein Users (PLUS) consider more plasma collections and more IVIG as
the best option to safeguard their treatment, and they do not prefer triage or choices for alternative products given
the safety profile and low adverse event rate of IVIG. In a great number of countries over the last years patients have
encountered serious shortages which has affected the treatments of their diseases and has caused even deaths in PID
patients following serious infections when IVIG was not available anymore. For them, patient centered decision making
is paramount including decisions on sustainable access to safe plasma derived medicinal products7. Huge collaborative
efforts on a European level are needed to collect more plasma from VNRBD and to balance the supply of plasma with
the demand for IVIG. However, within hospitals where most IVIG is used, physicians prescribing IVIG should release that
choices need to be made including triage on for which patient IVIG is life-saving and for which patient IVIG is diseasemitigating in order to prevent a general shortage of this essential medicinal product.

Regulation 141/2000 of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on orphan medicinal products, 2000 OJ (L18) 1–5.
World Health Organization. (2021). Guidance on increasing supplies of plasma-derived medicinal products in low- and middle-income countries through
fractionation of domestic plasma. https://www.who.int/publications/i/item/9789240021815.
3
World Health Organization (2019). World Health Organization Model List of Essential Medicines: 21st List. https://apps.who.int/iris/handle/10665/325771.
4
Burnouf, T., Faber, J. C., Radosevic, M., Goubran, H., & Seghatchian, J. (2020). “Plasma fractionation in countries with limited infrastructure and low-/
medium income: How to move forward?”. Transfusion and apheresis science, 59(1). https://doi.org/10.1016/j.transci.2019.102715.
5
Strengers, P.F.W. (2017). “Evidence-based clinical indications of plasma products and future prospects”. Annals of blood, 2(20), 1-7.
6
Robert P. Impact of the immunoglobulin growth on plasma collections in Europe. Platform of Plasma Protein Users (PLUS)
Stakeholders Consensus Conference 2019, Estoril, Portugal, 24-25 January 2019.
7
EU Commission. Summary of the Blood, Tissues and Cells Stakeholder Event. 20th September 2017, page 7.
1
2
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΌ ΤΡΑΠΈΖΙ 1
ΚΟΡΙΝΘΊΑ/ΑΡΓΟΛΊΔΑ/ΑΡΚΑΔΊΑ: ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ Ο ΑΙΜΟΔΌΤΗΣ
ΠΡΟΣΈΛΚΥΣΗ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΏΝ – ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΤΗΣ ΝΥΑ ΚΟΡΊΝΘΟΥ
Β. Κόικα-Σ. Σπυροπούλου

Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου
Η αιμοδοσία είναι η προσφορά αίματος από υγιείς δότες για τους πάσχοντες συνανθρώπους τους. Θεωρείται από την
πλειοψηφία ως μια αλτρουιστική πράξη, αν και μια πιο ενδελεχής αναζήτηση των κινήτρων αναδεικνύει περισσότερα και
πιο εσωτερικά κίνητρα πίσω από αυτήν την πράξη δωρεάς (ηθική ικανοποίηση, προσωπικές αρχές, αμοιβαιότητα κτλ). Με
βάσει αυτά τα κίνητρα μπορούν να δημιουργηθούν πιο αποτελεσματικά προγράμματα στρατολόγησης νέων εθελοντών
αιμοδοτών αλλά και πιο αποτελεσματικής διατήρησής τους και μείωση της διαφυγής, καθώς και την επιστροφή των
διαφυγόντων αιμοδοτών.
Υπάρχει μια γενικά αποδεκτή προσέγγιση στον σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων-δράσεων αλλά δεν επαρκεί.
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον πληθυσμό και τις ιδιαιτερότητες των υποομάδων που απευθυνόμαστε, ώστε
να προσαρμόσουμε τις δράσεις στα πιστεύω τους, στις αντιλήψεις τους, στις προτιμήσεις τους, στις ανάγκες τους, στην
καθημερινότητα τους, στην διευκόλυνση τους αλλά και στην ψυχολογική τους κατάσταση.
Πέντε φαίνεται να είναι οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές που επηρεάζουν την συμπεριφορά του αιμοδότη: Τα
δημογραφικά στοιχεία του δότη, τα κίνητρα και τα ενδεχόμενα εμπόδια, οι παρελθοντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις και
ο αποκλεισμός, αλλά και οι συναφείς παράγοντες με την αιμοδοσία (π.χ πόνος) και ότι αφορά το κέντρο αίματος.
Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου καταφέρνει εδώ και χρόνια να έχει:
– Επάρκεια αίματος και παραγώγων για τους ασθενείς σε σταθερή και ασφαλή βάση
– Συνεισφορά στο στόχο της Εθνικής επάρκειας αίματος
– Εγκαθίδρυση ισχυρής κουλτούρα εθελοντικής αιμοδοσίας στην Κορινθιακή κοινωνία.
Οι πυλώνες αυτής της επιτυχίας είναι οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών (εκκλησιαστικοί, μέλη της ΠΟΣΕΑ, πολιτιστικοί,
εργαζομένων κτλ)., που βοηθούν στην προσέλκυση, στην διατήρηση και στην εκπαίδευση των αιμοδοτών. Αλλά
και η Υπηρεσία Αιμοδοσίας ως μαέστρος τους συντονίζει όλους με προσεκτικό σχεδιασμό των εξορμήσεων, ώστε
να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι εκάστοτε ανάγκες μας για αίμα αλλά και οι ιδιαιτερότητές και οι ανάγκες του κάθε
συλλόγου-περιοχής.
Βασικό πλεονέκτημα, η παρουσία σταθερού προσωπικού που έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης
αλλά και μια καλή διαπροσωπική επικοινωνία με όλους τους συμβαλλόμενους ( αιμοδότες, συντονιστές συλλόγων,
οικογένειες ληπτών).
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΌ ΤΡΑΠΈΖΙ 1
ΚΟΡΙΝΘΊΑ/ΑΡΓΟΛΊΔΑ/ΑΡΚΑΔΊΑ: ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ Ο ΑΙΜΟΔΌΤΗΣ
Η ΑΙΜΟΔΟΣΊΑ ΣΕ ΚΑΙΡΌ ΚΡΊΣΗΣ- Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΤΗΣ ΝΥΑ ΤΡΊΠΟΛΗΣ
Ε. Σίννη, Γ. Ζαχαριάς, Π. Βλάχος, Τ. Παρασκευοπούλου

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης η κοινωνία ζητάει από τα άτομα να αναλάβουν κοινωνικές δράσεις για την αποτελεσματική
διαχείριση της κρίσης. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν κατά τη διάρκεια καταστροφών όπως φάνηκε για
παράδειγμα μετά το τσουνάμι του 2004 ή το Σεπτέμβριο του 2001 ή στις δικές μας φωτιές στο Μάτι το 2018. Αυτές οι τραγωδίες
ενεργοποίησαν τους ανθρώπους να αιμοδοτήσουν ως ένδειξη εθνικής αλληλεγγύης . Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις τα
αποτελέσματα των κοινωνικών δράσεων υπερέβησαν τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της καταστροφής.
Η COVID-19 πανδημία είναι μια τελείως διαφορετική κρίση. Είναι μακροχρόνια μεγίστης κλίμακας κρίση που επηρεάζει όλα τα
άτομα και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή όλων.
Με αυτά τα δεδομένα φαίνεται πιο πιθανό η πανδημία να επηρεάσει αρνητικά την επιθυμία για δωρεά αίματος.
Με το ξέσπασμα της πανδημίας σ΄ όλο τον κόσμο οι κυβερνήσεις έλαβαν επείγοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού (
καραντίνα, κοινωνική αποστασιοποίηση, κλειστά σχολεία και δραστηριότητες).
Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 τα κέντρα συλλογής αίματος έπρεπε να εργασθούν σε πρωτόγνωρες καταστάσεις ώστε να
μην διαταραχθεί η ισορροπία μεταξύ συλλογής και διάθεσης αίματος.
Άμεσα ελήφθησαν μέτρα από τα κέντρα Αιμοδοσίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΚΕΑ και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιας Υγείας. Εφαρμόστηκε η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού, συχνές απολυμάνσεις
, η δυνατότητα αιμοδότησης με ραντεβού, η ευελιξία του ωραρίου αιμοδότησης, η αύξηση των σταθμών αιμοδοσίας κυρίως
εξωνοσοκομειακά, συνεχείς καμπάνιες μέσω ΜΜΕ και διαδικτύου -για τη συνεχή ανάγκη αιμοδότησης κατά τη διάρκεια της
πανδημίας , για την ασφάλεια της διαδικασίας και για την προσέλκυση νέων αιμοδοτών.
Με την έναρξη της πανδημίας παρατηρήθηκε πτώση των αιμοληψιών λόγω του φόβου και της ανησυχίας των αιμοδοτών
να αιμοδοτήσουν καθώς και στην ακύρωση των προγραμματισμένων αιμοδοσιών. Ακολούθως υπήρξε ανταπόκριση των
αιμοδοτών ( κυρίως των ενεργών εθελοντών αιμοδοτών) στις εκκλήσεις για αίμα μετά τη διαβεβαίωση για τη λήψη μέτρων
ασφαλείας καθώς και αύξηση των πρώτης φοράς αιμοδοτών. Αυτή την αρχική ανταπόκριση ακολούθησε σταθεροποίηση των
αιμοδοτήσεων ή και μείωση τους που οφειλόταν σε προφανείς λόγους ( περιορισμός κυκλοφορίας, αύξηση του αριθμού των
νοσούντων, ψυχολογικοί λόγοι, συναισθηματική κατάπτωση).
Τα μέτρα που φαίνεται να αποδίδουν ώστε να υπάρχει σταθερή ροή αιμοδοτών κατά την πορεία μιας κρίσης μεγάλης διάρκειας
είναι α) η διασφάλιση της εμπιστοσύνης στο σύστημα της Αιμοδοσίας β) οι συνεχόμενες εκκλήσεις για τη σταθερή ανάγκη
αιμοδότησης γ) η ενεργοποίηση αδρανών αιμοδοτών που έχουν ξεπεράσει τους ψυχολογικούς φραγμούς και δ) η προσέλκυση
αιμοδοτών πρώτης φοράς και η προσπάθεια διατήρησης τους.
Δεδομένα Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν. Τρίπολης στην εποχή της πανδημίας COVID
Με την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020 και την επιβολή των περιοριστικών μέτρων (απαγόρευση κυκλοφορίας, απουσία
προγραμματισμένων χειρουργείων, μετατροπή μεγάλου μέρους των κλινών του νοσοκομείου σε κλίνες COVID), η αιμοδοσία του
Νοσοκομείου Τριπόλεως, με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας του αιμοδότη, του προσωπικού της Αιμοδοσίας και της επάρκειας
του αίματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΚΕΑ και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), έλαβε τα εξής μέτρα :
1) Εξασφάλιση ανεξάρτητης εισόδου στην Αιμοδοσία (καμία επαφή με το υπόλοιπο Νοσοκομείο).
2) Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου αιμοληψιών στην πόλη, για την περίπτωση που δεν επαρκούσε το ανωτέρω μέτρο.
3) Λήψη μέτρων προφύλαξης (χρήση μάσκας, συνεχείς απολυμάνσεις επιφανειών, καλός καθαρισμός της αίθουσας, χρήση
αντισηπτικών, ελεγχόμενη ροή των αιμοδοτών εντός της αίθουσας).
4) Εστίαση στη λήψη ιστορικού για επαφές με κρούσματα COVID και ύποπτη συμπτωματολογία ενδεικτική λοίμωξης.
5) Οδηγίες για ενημέρωση μετά την αιμοδοσία, για εμφάνιση συμπτωμάτων ή θετικού τεστ για COVID.
6) Διοργάνωση σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και Δήμους, εθελοντικών αιμοδοσιών.
Ποια ήταν τα αποτελέσματά μας:
Κατά το πρώτο lockdown λόγω COVID (Μάρτιος-Μάιος 2020), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019:
Παρατηρήθηκε αύξηση των Εθελοντών Αιμοδοτών και μικρή αύξηση των αιμοδοτών της πρώτης φοράς.
Ο αριθμός των διασταυρώσεων μειώθηκε, αλλά ο αριθμός των μεταγγιζόμενων μονάδων των συμπυκνωμένων ερυθρών
δεν μεταβλήθηκε αισθητά σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, παρόλη την αναστολή των προγραμματισμένων
χειρουργείων. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη μετακίνηση ικανού αριθμού ατόμων στην επαρχία, με αποτέλεσμα την αύξηση των
έκτακτων περιστατικών και των χρονίως πασχόντων που χρειάζονται μετάγγιση.
Κατά το δεύτερο lockdown λόγω COVID (Οκτώβριος 2020-Απρίλιος 2021), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019:
Η μεγάλη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, επέφερε ψυχολογική κόπωση, συναισθηματική κατάπτωση, ενώ παράλληλα
είχαμε αύξηση των νοσούντων με COVID-19 τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και στους αιμοδότες, με αποτέλεσμα την οριακή
μείωση των αιμοδοτήσεων και τη μικρή αύξηση της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Ο αριθμός των διασταυρώσεων μειώθηκε, αλλά ο αριθμός των μεταγγιζόμενων μονάδων ερυθρών δεν παρουσίασε αντίστοιχη
μείωση, πιθανότατα λόγω του σημαντικού αριθμού χρονίως πασχόντων και της εμφάνισης αρκετών περιστατικών με βαριά
νόσηση, λόγω της καθυστερημένης προσέλευσής τους στο νοσοκομείο.
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ΚΟΡΙΝΘΊΑ/ΑΡΓΟΛΊΔΑ/ΑΡΚΑΔΊΑ: ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ Ο ΑΙΜΟΔΌΤΗΣ
ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΌΤΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ ΕΠΙΤΥΧΏΣ;
Πανουτσόπουλος Αθανάσιος,

Ιατρός Παθολόγος, Επιστημονικά υπεύθυνος Τμήματος Αιμοδοσίας ΓΝ. ‘Αργους
Ανεκτίμητης αξίας προς τον ασθενή και την ιατρική επιστήμη, είναι η προσφορά των 118,5 εκατομμυρίων αιμοδοσιών
που διενεργούνται παγκοσμίως (WHO 2016).
Η επιλογή του κατάλληλου αιμοδότη ήταν ανέκαθεν εξαιρετικής σημασίας τόσο για την υγεία του αιμολήπτη όσο και
για την υγεία του αιμοδότη. Η επάρκεια αίματος έχει στόχο την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και των
νοσοκομείων. Η Ελληνική νομοθεσία καθορίζει τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου αιμοδότη και αιμολήπτη.
Κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου αιμοδότη είναι οι γενικοί παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, το σωματικό
βάρος, η ενυδάτωση και η διατροφή, η λήψη φαρμάκων και ουσιών καθώς και η φυσική δραστηριότητα. Εξίσου
σημαντικοί είναι οι ειδικοί παράγοντες όπως η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης, της αρτηριακής πίεσης, των σφύξεων, και
της θερμοκρασίας σώματος. Τέλος καταγράφεται λεπτομερώς η συχνότητα συμμετοχής του ατόμου στις αιμοδοσίες, το
χρονικό διάστημα από την τελευταία αιμοδοσία και το ατομικό ιατρικό ιστορικό των αιμοδοτών.
Η αιμοδοσία είναι απλή και ασφαλής διαδικασία ωστόσο είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ανεπιθύμητων αντιδράσεων.
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις αποτελούν συμβάματα όπως ζάλη, κεφαλαλγίες, αιματώματα στην περιοχή της φλεβοκέντησης,
φωτοευαισθησία έως και βαγοτονικά - συγκοπτικά επεισόδια. Τα τελευταία είναι δυνατό να προκαλέσουν ατυχήματα
από πτώση και να οδηγήσουν σε απροθυμία ή άρνηση για μελλοντική αιμοδοσία. Επιπροσθέτως ανεπάρκεια σιδήρου
μπορεί να προκληθεί ή και να επιδεινωθεί από την αιμοδοσία.
Προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών αποτελούν μεταξύ άλλων το γυναικείο φύλο,
η νεαρή ηλικία, το χαμηλό βάρος σώματος, οι νέοι αιμοδότες και οι κινητές μονάδες αιμοδοσίας.
Η υγεία των αιμοδοτών και η επαγρύπνηση για πιθανές παρενέργειες αποτελούν υποχρέωση του ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού των μονάδων αιμοδοσίας. Το προσωπικό πρέπει να ενημερώνει, να καθησυχάζει τους αιμοδότες και να
παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά. Στη χώρα μας, το έργο της αιμοεπαγρύπνησης, δηλαδή της συστηματικής
καταγραφής και ανάλυσης των συμβάντων και των αντιδράσεων, έχει αναληφθεί από το ΣΚΑΕΜ του ΕΟΔΥ βάσει της
ISBT – 2014.
Η γνώση και εφαρμογή των επιστημονικών κριτηρίων για την επιλογή του κατάλληλου αιμοδότη και η επαγρύπνηση ως
προς τις ανεπιθύμητες άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπλοκές διασφαλίζουν την υγεία των αιμοδοτών. Αυτόματα
εξασφαλίζεται η ποιότητα και η επάρκεια των παραγώγων αίματος ώστε ο ιατρός να έχει το βέλτιστο θεραπευτικό
αποτέλεσμα στον ασθενή – αιμολήπτη.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΌ ΤΡΑΠΈΖΙ 2
ΒΑΣΙΚΉ ΑΝΟΣΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΜΕΤΆΓΓΙΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΉ ΚΑΙ ΕΠΊΚΤΗΤΗ ΑΝΟΣΊΑ – ΑΝΟΣΟΑΠΌΚΡΙΣΗ
Ευσταθία Κ. Καψογεώργου

Ο όρος «ανοσία» περιγράφει ένα πολύπλοκο σύστημα διεργασιών και αποκρίσεων, αυστηρά ελεγχόμενων, που
προσδίδουν στον οργανισμό την ικανότητα να διακρίνει τον εαυτό του από το ξένο, και να μάχεται την προσβολή του
από κάποιο μικροοργανισμό ή άλλα παθογόνα μόρια. Η ανοσία διακρίνεται σε φυσική ή έμφυτη και ειδική ή επίκτητη
ανοσία. Η φυσική είναι η πιο πρωτόγονη μορφή ανοσίας, με χαμηλή ειδικότητα, που όμως δρα άμεσα και αποτελεί
την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού. Περιλαμβάνει τους φυσικούς φραγμούς και τα μικροβιοκτόνα συστατικά
που παράγονται/εναποτίθενται σε αυτούς, διαλυτούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανοσολογική απόκριση,
όπως οι κυτταροκίνες και οι χημειοκίνες, καθώς και πληθώρα ανοσολογικών κυττάρων που είτε φαγοκυτταρώνουν
τα παθογόνα και τα παρουσιάζουν μέσω ειδικών υποδοχέων στα κύτταρα της επίκτητης ανοσίας ή θανατώνουν
τα μολυσμένα κύτταρα. Αντίθετα, η επίκτητη ανοσία συναντάται μόνο σε ανώτερους οργανισμούς, παρουσιάζει
απόλυτη ειδικότητα για το παθογόνο, αναπτύσσεται μετά την μόλυνση, και εκπαιδεύεται, αποκτά μνήμη, που βοηθά
στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μικροοργανισμών αυτών σε επόμενη μόλυνση. Η επίκτητη ανοσία
επιτελείται από τα Τ και Β λεμφοκύτταρα (κυτταρική ανοσία) και τα αντισώματα (χυμική ανοσία), που παράγονται από
τα τελευταία. Συνοπτικά, όταν ένα παθογόνο εισέλθει στον οργανισμό και ξεπεράσει τους πρώτους φραγμούς της
φυσικής ανοσίας, θα φαγοκυτταρωθεί από τα μακροφάγα ή δενδριτικά κύτταρα και αυτά θα το παρουσιάσουν στο
πλαίσιο των μορίων του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας στα Τ λεμφοκύτταρα που θα πολλαπλασιαστούν,
ενεργοποιηθούν και διαφοροποιηθούν στα δραστικά Τ λεμφοκύτταρα. Αυτά με τη σειρά τους εκκρίνουν πληθώρα
κυτταροκινών που ευοδώνουν περαιτέρω ή/και ρυθμίζουν τις ανοσολογικές αποκρίσεις και την ενεργοποίηση των
ανοσοκυττάρων, ενώ παράλληλα προσφέρουν βοήθεια στα Β λεμφοκύτταρα ώστε να ενεργοποιηθούν αποτελεσματικά
και να διαφοροποιηθούν σε πλασματοκύτταρα που θα παράξουν αντισώματα που αναγνωρίζουν ειδικά το παθογόνο. Σε
επόμενη μόλυνση από το ίδιο παθογόνο, κινητοποιούνται τα Τ και Β κύτταρα μνήμης και τα αντισώματα που παράγονται
από τα μακροχρονίως επιβιώσαντα πλασματοκύτταρα, ώστε να η γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του και να
αποτραπεί πιθανή νόσηση.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΌ ΤΡΑΠΈΖΙ 2
ΒΑΣΙΚΉ ΑΝΟΣΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΜΕΤΆΓΓΙΣΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΆ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΑΝΤΙΣΏΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΎΗΣΗ: ΠΏΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΊ
Άννα Κιουμή

Αιματολογικό Τμήμα, Γ. Ν. «Παπαγεωργίου»
Στην διάρκεια της εγκυμοσύνης συμβαίνουν συνεχείς μεταλλαγές στο ανοσολογικό σύστημα της μητέρας με απώτερο
στόχο την προστασία της κύησης. Έτσι η διέλευση μέσω του πλακούντα των IgG μητρικών αντισωμάτων να συμβάλλει
μεν στην προστασία από λοιμώξεις αλλά παράλληλα δίνει την δυνατότητα να περάσουν και «ανεπιθύμητα» αντισώματα.
Κλινικά σημαντικά αλλοαντισώματα στην κύηση μπορούν να υπάρξουν έναντι αντιγόνων:
– Ουδετεροφίλων (FNAIN/NAIN/NIN)
– Αιμοπεταλίων (FNAIT)
– Ερυθρών (HDFN)
Νεογνική Αλλοάνοση Ουδετεροπενία (FNAIN).
Προκαλείται από IgG κυρίως αντι-HNA αντισώματα, μπορεί να παρουσιασθεί και στην πρώτη κύηση και είναι σπάνια. Η
ορολογική διερεύνηση είναι δύσκολη και η κλινική βαρύτητα ποικίλλει από «ασυμπτωματική» έως εκδήλωση βαρειών
λοιμώξεων στο νεογνό (1).
Αλλοάνοση Νεογνική Θρομβοπενία (FNAIT).
Προκαλείται από IgG κυρίως τάξης HPA αντισώματα, μπορεί να παρουσιασθεί και στην πρώτη κύηση και η κλινική
βαρύτητα ποικίλλει από «ασυμπτωματική» έως εκδήλωση σοβαρών ενδοκράνιων αιμορραγιών στο έμβρυο/νεογνό. Η
αντιμετώπιση περιλαμβάνει θεραπευτικές περεμβάσεις και ενδομητρίως και μετά τον τοκετό (χορήγηση IVIg, μετάγγιση
αιμοπεταλίων). (2)
Αιμολυτική νόσος του Νεγνού (HDFN).
Είναι λιγότερο σπάνια από ότι οι προηγούμενες περιπτώσεις (1έως 6 περιπτώσεις ανά 1000 γυναίκες) και προκαλείται
κυρίως από αντι-D αντισώματα αλλά και από αντισώματα σε ελάσσονα αντιγόνα. Ο έγκαιρος προγεννητικός έλεγχος
πρέπει να περιλαμβάνει στην πρώτη επίσκεψη της εγκύου Ομάδα αίματος, Άμεση και Έμμεση Coombs και στην
συνέχεια αναλόγως των πρώτων αποτελεσμάτων να διενεργείται ο κατάλληλος συμπληρωματικός έλεγχος και η
κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση. Βασικό έργο των Εργαστηρίων Αιμοδοσίας στην περίπτωση αλλοανοσοποίησης
της μητέρας είναι η σωστή τυποποίηση του ή των αντισωμάτων, η σωστή παρακολούθηση του τίτλου και σωστή επιλογή
των ερυθρών που πιθανώς να χρειασθούν προς μετάγγιση στο έμβρυο ή το νεογνό. (3,4)
Στο μέλλον διαγράφονται προοπτικές: -Βελτίωσης στην έγκαιρη μεταφορά της πληροφορίας που σχετίζεται με την
αλλοανοσοποίηση – Βελτίωσης στην ανοσολογική προφύλαξη -Καλύτερη ανίχνευση στην κατηγορία των «responders»
εγκύων.
Σε κάθε περίπτωση, η ελαχιστοποίηση των συνεπειών της αλλοανοσοποίησης προϋποθέτει την αρμονική συνεργασία
του Μαιευτήρα, του Εργαστηρίου Αιμοδοσίας και του Νεογνολόγου που θα έχει ως στόχο όχι μόνο την διάσωση ενός
συγκεκριμένου εμβρύου/νεογνού αλλά και των επόμενων.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΌ ΤΡΑΠΈΖΙ 3
ΙΑΤΡΙΚΉ ΒΑΣΙΣΜΈΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ
ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΌΣ Ή ΜΟΡΙΑΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΜΆΔΩΝ ΑΊΜΑΤΟΣ ;
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ
Α. Χαϊκάλη, Θ. Κουτσούρη

Το σύστημα ABO είναι το πιο ποικίλο και ανοσογόνο σύστημα ομάδων αίματος και το πιο σημαντικό στη θεραπεία
μετάγγισης. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ομάδες αίματος ABO, η ύπαρξη
υποομάδων καθώς και διάφορες ανοσογόνες καταστάσεις περιπλέκει τη μετάγγιση. Η επίλυση των αποκλίσεων
τυποποίησης ABO ομάδων είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μετάγγισης αίματος που δεν είναι
συμβατό με το ABO. Αποκλίσεις κατά την τυποποίηση της ABO ομάδας έχουμε όταν οι αντιδράσεις που παρατηρούνται
στην ευθεία ομάδα δεν «ταιριάζουν» με τις αντιδράσεις που παρατηρούνται στην ανάστροφη.
Ορισμένες από τις αιτίες που συναντάμε αποκλίσεις κατά τον χαρακτηρισμό ΑΒΟ ομάδας και θα συζητηθούν,
προκαλούνται συχνά από πολυμορφισμούς του γονιδίου ABO. Απαιτείται μοριακή ανάλυση για να επιβεβαιωθεί ο τύπος
των υποομάδων. Η γονοτύπηση των ομάδων αίματος μπορεί να παρέχει αξιόλογα αποτελέσματα όσον αφορά την
αξιολόγηση των αποκλίσεων ABO και την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις ορολογικές αντιδράσεις.
Άλλες αιτίες αποτελούν τα ψυχρά αυτοαντισώματα μεταξύ των ασθενών και των αιμοδοτών που προκαλούν ασυμβίβαστα
αποτελέσματα στην ανάστροφη ομάδα, η αδύναμη/χαμηλή συγκέντρωση των φυσικών αντισωμάτων, η ύπαρξη ψυχρού
αλλοαντισώματος (αντι-Μ), ή η περίπτωση να είναι ομάδα Bombay. Η κυριότερη αιτία των διαφορών μεταξύ των ασθενών
και των αιμοδοτών ήταν οι υποομάδες ABO. Η μέθοδος SSP-PCR μπορεί να τυποποιήσει μοριακά το ΑΒΟ γονιδιακό
σύστημα και τις υποομάδες του, όμως διαθέτει μια προσχεδιασμένη πλατφόρμα γνωστών πολυμορφισμών που ανιχνεύει
λίγες υποομάδες. Το ΑΒΟ γονίδιο κατά μήκος της αλληλουχίας του έχει πολλά GC πολυμερή (επαναλαμβανόμενα GC
νουκλεοτίδια) και αυτό δυσκολεύει την ανίχνευση αρκετών ΑΒΟ υποομάδων.
Απαραίτητη η ύπαρξη διαγράμματος ροής εργασιών. Αρχικά ορολογική μέθοδος και σε περίπτωση απροσδιόριστου
αποτελέσματος, προχωράμε σε μοριακή τυποποίηση. Συμπερασματικά, ο μοριακός προσδιορισμός του ΑΒΟ συστήματος
ομάδας αίματος, αποτελεί μια πολύτιμη συμπληρωματική μέθοδο προμεταγγισιακού ελέγχου και όχι εναλλακτική λύση
στις παραδοσιακές μεθόδους προμεταγγισιακού ελέγχου διότι οι μοριακές μέθοδοι δεν είναι εντελώς ισχυρές, λόγω των
νέων μεταλλάξεων που προκύπτουν συνεχώς.
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Ο σίδηρος (Fe) αποτελεί στοιχείο απαραίτητο σε θεμελιώδεις βιολογικές διεργασίες. Πρόκειται για συστατικό πολλών
πρωτεϊνών και της αιμοσφαιρίνης (Hb). Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας, λόγω απώλειας ερυθροκυττάρων (ΕΚ), τα
αποθέματα του μειώνονται. Καθώς είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα κύτταρα, η εξάντληση του είναι γεγονός που
προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.
Ο κίνδυνος ΣΠ ήταν ένας από τους λόγους για την καθιέρωση της εξέτασης της Hb πριν τη δωρεά. Εντούτοις, ο ρόλος της
ως προγνωστικού δείκτη είναι αμφιλεγόμενος. Κατά συνέπεια, οι επαναλαμβανόμενες δωρεές ενδέχεται να οδηγήσουν
σε δυσμενείς επιπτώσεις. Η συχνή δωρεά, χωρίς την αντικατάσταση του Fe που χάνεται, θεωρείται υπεύθυνη ΣΠ και
σιδηροπενικής ερυθροποίησης, ενέχει κίνδυνο σιδηροπενικής αναιμίας (ΣΑ) και αναβολής λόγο χαμηλής Hb κατά την
επιστροφή των δοτών για δωρεά.
ΣΠ και ΣΑ εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα συχνά αίτια που αυξάνουν το φορτίο της νοσηρότητας ακόμη και σε
ανεπτυγμένες χώρες. Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό ότι διακρίνονται ορισμένες ευάλωτες υποομάδες μεταξύ
των δοτών. Ο επιπολασμός, όπως και οι παράγοντες κινδύνου ΣΠ έχουν διερευνηθεί εκτενώς με εξαιρετικές μελέτες σε
πολλές χώρες. Επιπλέον, έχουν γίνει μελέτες για μοντέλα πρόβλεψης της αναβολής λόγω χαμηλής Hb, όπως και για την
αποτελεσματικότητα πιθανών παρεμβάσεων.
Τα δεδομένα των μελετών αναδεικνύουν την αναγκαιότητα αναθεώρησης της τρέχουσας πρακτικής των κριτηρίων
επιλεξιμότητας βάσει της Hb, τη σημασία πιθανών μέτρων μετριασμού του κινδύνου ΣΠ και την ευθύνη των Υπηρεσιών
Αιμοδοσίας για την προστασία της υγείας των αιμοδοτών και τη διατήρηση της δεξαμενής τους.
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Ο σίδηρος αποτελεί ένα από τα βασικότερα ιχνοστοιχεία και είναι απαραίτητος για τον οργανισμό. Μια από τις
σημαντικότερες ιδιότητες του είναι η συμμετοχή του στην οξυγόνωση των ιστών και των οργάνων με το να αποτελεί
αναπόσπαστο συστατικό της αιμοσφαιρίνης και της μυοσφαιρίνης. Επιπλέον συμμετέχει σε πλήθος άλλων βασικών
διεργασιών και η έλλειψη του έχει αρνητικά αποτελέσματα για τον οργανισμό. Όταν αυτός βρίσκεται σε περίσσεια, το
πλεόνασμα του αποθηκεύεται στη πρωτεΐνη φερριτίνη. Όταν τα επίπεδα του σιδήρου είναι χαμηλά τότε κινητοποιείται
ο αποθηκευμένος στη φερριτίνη σίδηρος. Ωστόσο, εάν τα επίπεδα σιδήρου εξακολουθούν να είναι μειωμένα είτε λόγω
αυξημένης απώλειας αυτού, είτε λόγω μειωμένης απορρόφησής του τότε εμφανίζεται σιδηροπενική αναιμία.
Η εθελοντική αιμοδοσία είναι βασικός πυλώνας του δημόσιου συστήματος υγείας και συγχρόνως συνθέτει ένα πλέγμα
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Η διαδικασία επιλογής των αιμοδοτών αν και αρχικά ήταν εστιασμένη
στην εξασφάλιση της υγείας του ασθενή που λάμβανε το αίμα, εδώ και αρκετές δεκαετίες είναι προσανατολισμένη και
στην ασφάλεια του δότη. Η αιμοδοσία ως ιατρική πράξη ενέχει κινδύνους όχι μόνο για το δέκτη αλλά και για το δότη
αυτής. Επιπλέον, ο εθελοντικός της χαρακτήρας δημιουργεί την επιπρόσθετη υποχρέωση στις υπηρεσίες αιμοδοσίας για
τη διασφάλιση της ακεραιότητας του δότη.
Στο χρονικό διάστημα της παρούσας μελέτης από τον Ιούνιο του 2021 έως και τον Ιανουάριο του 2022 ελέγχθηκαν
στο κέντρο αίματος του Ε.ΚΕ.Α 1.630 εθελοντές αιμοδότες εκ των οποίων το 71,7% (N=1168) ήταν άνδρες και το
28,3% (N=462) γυναίκες, από νοσοκομεία της Αττικής, για τα επίπεδα φερριτίνης με τη μέθοδο της μικροσωματιδιακής
ανοσοεξέτασης χημειοφωταύγειας ( CMIA ) του αναλυτή Architect
( ABBOTΤ ). Από τον έλεγχο βρέθηκε πως από
τους 1168 άνδρες οι 651, δηλαδή ποσοστό 55,87%, είχαν χαμηλά επίπεδα φερριτίνης στο αίμα τους, δηλαδή τιμές από
15-50ng/ml ή και άδειες αποθήκες με αντίστοιχες τιμές <15ng/ml. Στις 462 γυναίκες που ελέγχθηκαν οι 399, δηλαδή
σε ποσοστό 86,36%, είχαν χαμηλά επίπεδα φερριτίνης που αντιστοιχούσαν είτε σε ερυθροποίηση με χαμηλό σίδηρο
(15-50ng/ml), είτε σε άδειες αποθήκες σιδήρου (<15ng/ml). Παρατηρήσαμε ότι το φύλο, η αναπαραγωγική ηλικία για
τις γυναίκες και ο αριθμός των προηγούμενων αιμοδοσιών αποτελούν τους ισχυρότερους προγνωστικούς δείκτες για
εμφάνιση έλλειψης σιδήρου μετά από αιμοδοσία. Ειδικότερα, όσον αφορά το φύλο παρατηρήθηκε ότι από τους άνδρες
αιμοδότες το 43,66% είχε φυσιολογικά επίπεδα φερριτίνης (50-300 ng/ml) και μόλις το 13,63% των γυναικών δοτών
κυμαίνονταν μέσα στα φυσιολογικά όρια (p<0,0001). Επίσης σε σχέση με την παράμετρο της ηλικίας των γυναικών
διαπιστώθηκε ότι από τις γυναίκες για τις οποίες ήταν δυνατή η πρόσβαση σε ηλικιακά δεδομένα, οι 240 βρίσκονταν
σε αναπαραγωγική ηλικία ( <50 ετών) δηλαδή σε ποσοστό 61,7 % και οι 149 γυναίκες σε μετεμηνοπαυσιακή ηλικία
(>50 ετών) σε ποσοστό 38,3%. Αφού χωρίσαμε τις αιμοδότριες στις δύο ηλικιακές ομάδες, προέκυψε ότι αυτές σε
εμμηνόπαυση έχουν περίπου διπλάσια επίπεδα φερριτίνης (p<0,0001). Παρατηρήθηκε ακόμα, πως όσο μεγαλύτερο το
πλήθος των αιμοδοσιών τόσο χαμηλότερα και τα επίπεδα φερριτίνης των αιμοδοτών. Για παράδειγμα το πλήθος των
αιμοδοτών με ≥7 αιμοδοσίες (Ν=647) αποτελούν το 61,62% του συνόλου ( Ν=1050) αυτών που έχουν χαμηλές ή και
άδειες αποθήκες σιδήρου (p<0,0001).
Αν και ορισμένες χώρες έχουν εντάξει τη μέτρηση της φερριτίνης στα κριτήρια επιλογής αιμοδοτών πιλοτικά, εντούτοις
δεν αποτελεί μέθοδο ρουτίνας. Προτείνεται λοιπόν, πέραν άλλων πιθανών μέτρων που πρέπει να αξιολογηθούν για
τη μείωση της επίπτωσης της αιμοδοσίας στα επίπεδα σιδήρου, η εισαγωγή του ελέγχου της φερριτίνης, έστω και σε
συγκεκριμένη κατηγορία αιμοδοτών (γυναίκες προεμμηνοπαυσιακής ηλικίας), για την προστασία της υγείας αυτών
καθώς και της διατήρησης της δεξαμενής των αιμοδοτών. Επίσης, θα μπορούσε να εισαχθεί ο έλεγχος της φερριτίνης σε
τακτικούς αιμοδότες μετά από έναν ικανό αριθμό αιμοδοσιών.
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Πιπερίδου Α.

Η αναιμία αποτελεί συχνό εύρημα στους ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) με συχνότητα ίση με
5-10%. Τα δεδομένα όσον αφορά στα κρίσιμα όρια καθώς και τους θεραπευτικούς της μεταγγισιοθεραπείας σε αυτήν
την ομάδα ασθενών είναι ανεπαρκή και η κλινική πρακτική συχνά ποικίλει. Έως το 2021 οι CRIT και MINT(pilot) ήταν
οι μοναδικές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που συνέκριναν την περιοριστική έναντι της ελεύθερης στρατηγικής
μεταγγισιοθεραπείας στο ΟΕΜ. Τα αποτελέσματα ωστόσο των μελετών ήταν αντικρουόμενα. Η μελέτη REALITY αποτελεί
τη μεγαλύτερη πολυκεντρική κλινική μελέτη που αξιολόγησε τη μη κατωτερότητα της περιοριστικής έναντι της ελεύθερης
στρατηγικής μεταγγίσεων σε σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης μείζονων καρδιαγγειακών συμβαμάτων εντός των πρώτων
30 ημερών (30-day MACE) μετά από ΟΕΜ. Τα αρχικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα της REALITY που παρατηρήθηκαν στο
χρονικό διάστημα των 30 ημερών δεν επιβεβαιώθηκαν στην ετήσια παρακολούθηση. Τρέχουσες μεγαλύτερες κλινικές
μελέτες που εξετάζουν την ανωτερότητα της περιοριστικής στρατηγικής σχετικά με την θνησιμότητα εντός 6 μηνών
σε ασθενείς με ΟΕΜ αναμένεται να δώσουν απάντηση στο δίλημμα μεταξύ περιοριστικής και ελεύθερης στρατηγικής
μεταγγίσεων στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών.

ΧΡΉΣΗ ΙΝΩΔΟΓΌΝΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉ ΑΙΜΟΡΡΑΓΊΑ-ΜΕΛΈΤΗ FIDEL
Δέσποινα Φωτίου

Η μαιευτική αιμορραγία (PPH) έχει συχνότητα εμφάνισης έως και 10% επί του συνόλου των τοκετών και αποτελεί τη
βασικότερη αιτία μητρικής θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. 2 Οι επίκτητες διαταραχές της πήξης είναι σημαντικός
επιβαρυντικός παράγοντας και κατά την διάρκεια της μαιευτικής αιμορραγίας το ινωδογόνο είναι ο πρώτος παράγοντας
της πήξης που μειώνεται σημαντικά και πρώιμος προγνωστικός παράγοντας για την εξέλιξη της αιμορραγίας. Στην
σοβαρού βαθμού μαιευτική αιμορραγία μετά από φυσιολογικό τοκετό συστήνεται η χορήγηση ινωδογόνου όταν τα
επίπεδα είναι < 2g/L. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως αν υπάρχει όφελος από την προληπτική, τυφλή χορήγηση ινωδογόνου
στα αρχικά στάδια της μαιευτικής αιμορραγίας, προ της μέτρησης επιπέδων στο πλάσμα. Η μελέτη FI(fibrinogen)
DEL(delivery) είναι μια διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη με σκοπό να απαντήσει το αυτό ερώτημα.
Τυχαιοποιήθηκαν συνολικά 448 ασθενείς σε 30 κέντρα της Γαλλίας, να λάβουν είτε 3g ανθρώπινου ινωδογόνου (IMP)
είτε εικονικό φάρμακο. Η χορήγηση έγινε στα αρχικά στάδια της σοβαρής (≥ 500ml) PPH στο χρονικό σημείο έναρξης
ενδοφλέβιας προσταγλανδίνης. Χρησιμοποιήθηκε ένα σύνθετο καταληκτικό σημείο αποτυχίας αποτελεσματικότητας;
η απώλεια τουλάχιστον 4g/dl αιμοσφαιρίνης ή/και η ανάγκη για μετάγγιση τουλάχιστον 2 μονάδων συμπυκνωμένων
ερυθρών (ΜΣΕ) εντός 48 ωρών από την χορήγηση του IMP. Τα ποσοστά αποτυχίας στα δύο σκέλη ήταν παρόμοια: 40% στην
ομάδα που έλαβε IMP έναντι 42% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (p=0.096, OR = 0.99, 95% CI 0.66-1.47). Η συνολική
απώλεια αίματος ήτανε παρόμοια και δεν παρατηρήθηκαν θάνατοι. Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των
ομάδων ούτε στα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία (εξέλιξη αιμορραγίας, αιμοστατικές παρεμβάσεις, καταγεγραμμένες
ανεπιθύμητες ενέργειες). Αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες ήταν η απώλεια αίματος >1000ml, η πτώση Ηb >2g/dl
και τα επίπεδα ινωδογόνου ≤4g/l καθώς και η ανάγκη χορήγησης πλάσματος (FFP), η έναρξη πρωτοκόλλου διάσωσης.
Η χορήγηση ινωδογόνου απέτρεψε όμως σημαντικά την μείωση των επιπέδων ινωδογόνου σε σύγκριση με την ομάδα
εικονικού φαρμάκου (p=0.023) χωρίς να παρατηρηθούν θρομβοεμβολικές επιπλοκές. Καταλήγουν λοιπόν οι ερευνητές
ότι η προληπτική χορήγηση ινωδογόνου 3 g, στα αρχικά στάδια της σοβαρής αιμορραγίας μετά τον φυσιολογικό τοκετό,
ως συμπληρωματικό μέτρο στην αντιμετώπισή της, δεν μείωσε τις ανάγκες μεταγγίσεων ή την αναιμία των ασθενών αλλά
απέτρεψε την μείωση των επιπέδων ινωδογόνου στο αίμα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορεί να γίνει και σύσταση
για τυφλή χορήγηση ινωδογόνου στα αρχικά στάδια της μαιευτικής αιμορραγίας.
Τα αποτελέσματα από δύο ακόμα τυχαιποιημένες μελέτες, της FIB-PPH από την Δανία και της OBS2 από το Ηνωμένο
Βασίλειο, επίσης δεν υποστηρίζουν την προληπτική χορήγηση ινωδογόνου στα αρχικά στάδια της μαιευτικής αιμορραγίας.
Στην μελέτη OBS2 το ινωδογόνο χορηγούνταν από μέτρηση με θρομβοελαστογραφία παρά την κλίνη του ασθενούς σε
ασθενείς με επίπεδα <2g/L. Εντάχθηκαν μόνο 7 ασθενείς στους οποίους παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στις ανάγκες
μετάγγισης, η διαφορά δεν ήταν σημαντική όμως λόγω έλλειψης στατιστικής ισχύος. Αντιθέτως, υπάρχουν δεδομένα από
αρκετές μελέτες παρατήρησης που συνηγορούν υπέρ της χορήγησης ινωδογόνου στα αρχικά στάδια της PPH, αλλά οι
περισσότερες περιπτώσεις αιμορραγίας ήτανε πολύ σοβαρού βαθμού και σε πιο προχωρημένα στάδια με μεγάλες απώλειες
αίματος και πολύ χαμηλότερα επίπεδα ινωδογόνου (<1g/L) από αυτά που έχουν καταγραφεί στις τυχαιοποιημένες μελέτες.
Οι μελέτες παρατήρησης υπόκεινται σε στατιστικά σφάλματα αλλά παρέχουν στοχευμένα και συμπληρωματικά δεδομένα,
ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν περιορισμοί (επείγον) στην διεξαγωγή τυχαιοποιημένων μελετών. Συμπερασματικά, τα
αποτελέσματα της μελέτης FIDEL συνηγορούν υπέρ της χρήσης γρήγορων μεθόδων μέτρησης των επιπέδων ινωδογόνου
(παρά την κλίνη του ασθενούς) ώστε να κατευθύνεται η θεραπεία και η αντιμετώπιση και να χορηγείται ινωδογόνο όταν
είναι απαραίτητο, δηλαδή στις πιο σοβαρές περιπτώσεις αιμορραγίας που υπάρχει διαταραχή της πήξης και χαμηλά
επίπεδα ινωδογόνου.
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ΜΠΟΡΕΊ Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΝΑ ΜΕΙΏΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΆΓΚΗ ΜΕΤΑΓΓΊΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ; Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΞΕΙΔΊΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΈΝΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΣΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΊΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΓΊΣΕΩΝ
Δρ. Παναγής Μ. Λυκούδης MD MSc DIC PhD MRCS FHEA

Χειρουργός Ήπατος – Παγκρέατος – Χοληφόρων
Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Γ’ Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Honorary Lecturer, Division of Surgery & Interventional Science, UCL

Η διεγχειρητική κι άμεσα μετεγχειρητική ανάγκη για μετάγγιση παραγώγων αίματος αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό
του συνόλου των μεταγγίσεων. Στην ευρύτερη προσπάθεια για μείωση των μεταγγίσεων, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στην βελτιστοποίηση των συνθηκών διαχείρισης των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις. Η
εξειδίκευση κι η δημιουργία κέντρων αναφοράς είναι δράσεις που έχουν αποδεδειγμένο θετικό αποτέλεσμα σε πολλές
περιεγχειρητικές παραμέτρους. Ως εκ τούτου είναι χρήσιμο να εξεταστεί το αποτέλεσμα τους και στον αριθμό των
μεταγγίσεων.
Η έννοια της εξειδίκευσης και των Κέντρων Αναφοράς έχει ιδιαίτερη κι εκτενέστερη εφαρμογή στην Γενική Χειρουργική.
Οι κατεξοχήν εξειδικεύσεις που ασχολούνται με χειρουργικές επεμβάσεις αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας κι
αυξημένων πιθανοτήτων για ανάγκη μετάγγισης είναι αυτές τις χειρουργικής του Στόμαχου και του Οισοφάγου1 και
της χειρουργικής του Ήπατος, του Παγκρέατος και των Χοληφόρων2. Σε τρία επίπεδα φαίνεται να επιδρούν θετικά
στον αριθμό των μεταγγίσεων η εξειδίκευση και τα Κέντρα Αναφοράς στις κατηγορίες αυτές. Κατ’ αρχήν, πράγματι, οι
δράσεις αυτές οδηγούν στην απόκτηση κι εφαρμογή χειρουργικών δεξιοτήτων που προλαμβάνουν τις διεγχειρητικές
αιμορραγίες3. Δεύτερον, οι Χειρουργοί μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικότερα τις αιμορραγίες, είτε αυτές είναι
αποτέλεσμα των χειρουργικών χειρισμών, είτε αποτέλεσμα τραυμάτων κι εξωγενών κακώσεων4. Τρίτον, σε κέντρα που
διεκπεραιώνουν σημαντικό αριθμό τέτοιων επεμβάσεων, οι στρατηγικές αντιμετώπισης είναι πιο αποτελεσματικές,
όπως η χρήση συσκευών αυτομετάγγισης, κι έτσι μειώνεται η ανάγκη χρήσης παραγώγων αίματος. Το αθροιστικό
αποτέλεσμα των τριών παραπάνω παραγόντων αποτυπώνεται συνολικά στην μικρότερη διεγχειρητική απώλεια αίματος
(200ml vs 490ml5) και στον μικρότερο αριθμό μεταγγίσεων, όταν οι ασθενείς διαχειρίζονται σε Κέντρα Αναφοράς, από
Εξειδικευμένους Χειρουργούς.
Πέρα από την Γενική Χειρουργική, αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρούνται και σε άλλες ειδικότητες. Για παράδειγμα,
σε Κέντρα Αναφοράς για πολύπλοκες γυναικολογικές επεμβάσεις, φαίνεται πως η ανάγκη για μετάγγιση παραγώγων
αίματος είναι μικρότερη. Στην Αγγειοχειρουργική, είναι τόσο αλληλένδετη η ροή περιστατικών με τον αριθμό των
μεταγγίσεων που έχει προταθεί ο τελευταίος ως κριτήριο επάρκειας της εξειδίκευσης των κέντρων και του προσωπικού.
Συμπερασματικά, η εξειδίκευση κι η λειτουργία Κέντρων Αναφοράς στις διάφορες χειρουργικές ειδικότητες κι υποειδικότητες οδηγεί σε λιγότερα αιμορραγικά διεγχειρητικά συμβάντα, αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους και
μικρότερη ανάγκη για περιεγχειρητικές μεταγγίσεις.

Βιβλιογραφία
1. Coupland VH, Lagergren J, Luchtenborg M, et al. Hospital volume, proportion resected and mortality from oesophageal and gastric cancer: a populationbased study in England, 2004-2008. Gut. Jul 2013;62(7):961-966.
2. Ansari D, Dervenis C, Friess H, et al. The challenges of centralization with HPB resectional surgery. HPB (Oxford). Nov 2017;19(11):1034-1035.
3. Shah OJ, Bangri SA, Singh M, et al. Impact of centralization of pancreaticoduodenectomy coupled with fast track recovery protocol: a comparative study
from India. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. Oct 2016;15(5):546-552.
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ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ματθαίος Σταμέλος

Η εξέλιξη τόσο της σύγχρονης Αναισθησιολογίας όσο και της Χειρουργικής έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη εξέλιξη στις
υποστηρικτικές διαδικασίες της Ιατρικής των μεταγγίσεων.
Το ελαττούμενο απόθεμα αίματος (πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις, γήρανση του αιμοδοτικού πληθυσμού, αύξηση
του προσδόκιμου επιβίωσης και κατά συνέπεια του γηριατρικού πληθυσμού που θα χρειαστεί μετάγγιση) καθώς και το
οικονομικό κόστος της μετάγγισης , υπαγορεύουν την αναθεώρηση των πρακτικών αιμοθεραπείας.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον στην παρασκευή και την χρήση παραγώγων αίματος προλαμβάνοντας
τη μη απαραίτητη τυποποίηση ομάδας αίματος, διερεύνηση ασυμβατότητας και διασταύρωση καθώς έτσι μειώνεται ο
απαραίτητος χρόνος για τη παροχή συμβατών παραγόντων αλλά κυρίως μειώνεται η σπατάλη πόρων και ενέργειας του
προσωπικού. Η προεγχειρητική διασταύρωση αίματος σκοπό έχει να καλύψει μια δυνητική ανάγκη η οποία μπορεί να
μην πραγματοποιηθεί και συνεπώς αρκετές διασταυρωμένες μονάδες αίματος δε μεταγγίζονται. Η εξέλιξη και βελτίωση
των χειρουργικών τεχνικών (λαπαροσκοπικές, ρομποτικές επεμβάσεις), η πρόοδος στη Μεταγγισιοθεραπεία, η ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών καυτηριασμού και αιμοστατικών παραγόντων επιβάλλει τη σκέψη περιορισμού των περιττών
εργαστηριακών ελέγχων. Μέσω της βελτιστοποίησης της διαδικασίας της προεγχειρητικής παραγγελίας αίματος είναι
δυνατή η βελτίωση της αποδοτικότητας των χειρουργικών αιθουσών, της ασφάλειας των ασθενών και της μείωσης του
κόστους
Πριν την είσοδο του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα το πρόγραμμα διαχείρισης της αιμοθεραπείας (Patient‘s
Blood Management - PBM) προσφέρει καθοδήγηση στον κλινικό ιατρό ως προς το πότε και πώς να διορθώσει την
προεγχειρητική αναιμία. Αντίστοιχη καθοδήγηση υπάρχει επίσης διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Το πρόγραμμα
αυτό στηρίζεται σε τρείς πυλώνες : 1. Στη βελτιστοποίηση της προεγχειρητικής αιμοποίησης, 2. Στην ελαχιστοποίηση
των απωλειών αίματος και 3. Στη βελτίωση της ανοχής στην αναιμία / μετάγγιση με βάση τις ανάγκες του ασθενούς
(εξατομικευμένη μετάγγιση).
Τελικός στόχος παραμένει η βέλτιστη αντιμετώπιση του χειρουργικού ασθενούς με αναιμία, ενώ στην επίτευξη του
στόχου αυτού θα πρέπει να συμβάλουν όλες οι εμπλεκόμενες ειδικότητες με πνεύμα συνεργασίας.
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ΜΕΊΖΟΝΑ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΉ ΕΠΈΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΑΣΑΦΈΣ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΣΟΒΑΡΉΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΊΑΣ.
Π. ΤΖΙΜΑΣ,

Αναπληρωτής Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Η περιεγχειρητική αιμορραγία παραμένει μια σημαντική επιπλοκή κατά τη διάρκεια ή μετά τη χειρουργική επέμβαση, με
αποτέλεσμα αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα 1. Μια από τις ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου για περιεπεμβατική,
περιεγχειρητική αιμορραγία είναι οι ασθενείς με ασαφές ιστορικό σοβαρής αιμορραγίας 1,2.
Υπολογίζεται ότι έως και 1% του γενικού πληθυσμού έχει συγγενή αιμορραγική διαταραχή 2.. Η Συγγενής αιμορροφιλία, Α
και Β,3 η νόσος von Willebrand 2 και οι κληρονομικές ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλίων, αποτελούν το μεγαλύτερο
μέρος αυτών των διαταραχών, με το υπόλοιπο να κατανέμεται μεταξύ πολλών πιο σπάνιων αιματολογικών αιμορραγικών
διαταραχών 2-4.. Συστηματικά, μεταβολικά και ενδοκρινικά νοσήματα (π.χ. αμυλοείδωση, υποθυρεοειδισμός) συνδέονται
με αιμοστατικές διαταραχές. Επίσης, φάρμακα εκτός των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών παραγόντων ενδέχεται
να επηρεάσουν την αιμόσταση, συμπεριλαμβανομένων των SSRIs, των αντιεπιληπτικών φαρμάκων και φυτικών
παραγόντων 5.
Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αναισθησιολογικής Εταιρείας συνιστούν 5: Οι χειρουργικές
επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια σε ασθενείς με συγγενείς αιμορραγικές διαταραχές όταν υπάρχει
κατάλληλος, προσεκτικός προ-εγχειρητικός σχεδιασμός, κατάλληλη θεραπεία υποκατάστασης και διεπιστημονική
ομάδα. (C) Οι ασθενείς με συγγενείς αιμορραγικές διαταραχές να αντιμετωπίζονται περιεγχειρητικά σε συνεργασία με
αιματολόγο, κατά προτίμηση σε εξειδικευμένα κέντρα. (1C) Επίσης, η προεγχειρητική αιμοστατική διόρθωση να γίνεται
ανάλογα με τον τύπο της επέμβασης. (2C)
Για τη νόσο Von Willebrand συστήνεται 5: 1) η χορήγηση δεσμοπρεσσίνης (DDAVP) (1C), 2) η αντικατάσταση του
παράγοντα Von Willebrand και 3) Η χορήγηση αντιϊνωδολυτικών παραγόντων. Για τους αιμορροφιλικούς ασθενείς
συστήνεται η επαρκής περιεγχειρητική θεραπεία υποκατάστασης (2C) είτε με ανασυνδυασμένα προϊόντα είτε με
συμπυκνώματα που προέρχονται από πλάσμα περιεγχειρητικά (1C). Για τους ασθενείς με διαταραχές στα αιμοπετάλια
συστήνεται η χορήγηση δεσμοπρεσσίνης (2C) και αντιϊνωδολυτικών φαρμάκων, (2C), ενώ η χορήγηση rFVIIa θα πρέπει
να εξετάζεται σε ασθενείς με θρομβασθένεια Glanzmann που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση (1C). Για τις
σπάνιες αιμορραγικές διαταραχές δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.
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Γιολάντα Βαρβαρούση

Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια A’ Γ.Ν.A. Αλεξάνδρα
Η μαιευτική αιμορραγία αποτελεί την πρώτη αιτία θνητότητας στις επίτοκες. Στην τελειόμηνη έγκυο ο κίνδυνος
καταστροφικής αιμορραγίας είναι μεγάλος. Mηχανισμοί προστασίας κατά της απώλειας αίματος στον τοκετό είναι
η υπερπηκτικότητα με αύξηση ινωδογόνου, η αύξηση του όγκου αίματος και η σύσπαση της μήτρας. Στην μαζική
αιμορραγία το ινωδογόνο είναι ο πρώτος παράγοντας πήξης που μειώνεται και τιμή <2 gr/lt αποτελεί προγνωστικό
δείκτη σοβαρής αιμορραγίας. Μια μικρή μείωση ινωδογόνου οδηγεί σε αυξημένη επίδραση στην πηκτικότητα και
συνέχιση αιμορραγίας. Οι διαταραχές πηκτικότητας μπορεί να οφείλονται είτε σε κατανάλωση παραγόντων πήξεως ή σε
αραίωση. Το είδος, η σοβαρότητα και ο χρόνος έναρξης της διαταραχής πηκτικότητας εξαρτάται τόσο από το μέγεθος
αλλά και από το αίτιο αιμορραγίας.
Η έγκαιρη αναγνώριση του αιτίου αιμορραγίας, του χαμηλού ινωδογόνου και η άμεση διόρθωση του είναι απαραίτητα
κατά την περιεγχειρητική διαχείριση της αιμορραγίας. Τα κλασικά πρωτόκολλα διαχείρισης μαζικής αιμορραγίας είναι
εμπειρικά, δεν υπάρχει διαχωρισμός στο αίτιο της αιμορραγίας και στηρίζονται στην αντιμετώπιση του τραύματος.
Παράλληλα, οι κλασικές μέθοδοι παρακολούθησης της αιμόστασης (PT, aPTT) καθυστερούν. Η χρήση ιξωδοελαστικών
μετρήσεων πήξης συμβάλλει στην γρήγορη, εξατομικευμένη και στοχοκατευθυνόμενη αντιμετώπιση της αιμορραγίας
και των διαταραχών πηκτικότητας. Μειώνει την μετάγγιση προιόντων αίματος και τις επιπλοκές τους, την διάρκεια
παραμονής στο νοσοκομείο και την ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα. Παρόλαυτα, τα δεδομένα δεν είναι επαρκή και οι
μελέτες στην μαιευτική αιμορραγία δεν είναι τυχαιοποιημένες.
Στην μαιευτική αιμορραγία στόχος είναι αιμοσφαιρίνη > 8 gr/dl. Το ινωδογόνο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από
2g/L και να αντικαθίσταται με κρυοκαθίζημα ή συμπύκνωμα ινωδογόνου. Η αντικατάσταση του ινωδογόνου από
πλάσμα θα οδηγήσει σε χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων πλάσματος και αύξηση του κινδύνου επιπλοκών. Ο αριθμός
των αιμοπεταλίων θα πρέπει να είναι > 75 X100/l. Η χορήγηση τους ενδείκνυται σε προυπάρχουσα θρομβοπενία,
διαταραχή πηκτικότητας από κατανάλωση και απώλεια αίματος > 5000 ml. Στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
υπάρχει ετερογένεια που καθιστούν δύσκολη την ερμηνεία των δεδομένων. Σε απουσία ιξωδοελαστικών μετρήσεων
πήξης συστήνεται η χορήγηση πλάσματος και ινωδογόνου να καθοδηγείται από τις κλασικές εργαστηριακές μεθόδους
και την κλινική εκτίμηση, Επίσης συστήνεται ο προσδιορισμός του αιτίου και του μεγέθους της αιμορραγίας.
Παράλληλα, είναι σημαντική η αποφυγή της οξέωσης, της υπασβεσταιμίας και της υποθερμίας. Συστήνεται η χορήγηση
τρανεξαμικού 1 gr σε αιμορραγία>1000 ml και να επανάληψη μετά από 30 min εάν συνεχίζεται. Σχετικά με τον
ανασυνδυασμένο ενεργοποιημένο παραγόντα VII τα δεδομένα είναι ανεπαρκή.
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ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΉ ΦΡΟΝΤΊΔΑ & ΙΑΤΡΙΚΉ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΊΣΕΩΝ
Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΆΓΓΙΣΗΣ ΑΊΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΉ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
Αραβαντινού Φατώρου Ελένη, MD, MSc

Παθολόγος Ογκολόγος Β Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ρόλος της ανακουφιστικής φροντίδας είναι να βελτιώσει την ποιότητα
ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους που πάσχουν από μία σοβαρή νόσο απειλητική για τη ζωή όπως είναι οι
συμπαγείς όγκοι και οι αιματολογικές κακοήθειες. Η ανακουφιστική φροντίδα χρήζει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με
χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία, ακτινοθεραπεία ή και χειρουργική θεραπεία και περιλαμβάνει
την αντιμετώπιση συμπτωμάτων από τη νόσο ή επιπλοκών της νόσου ή της θεραπείας.
Η μετάγγιση αίματος βελτιώνει τους ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα βαρειάς αναιμίας ή αιμορραγίες,
καταστάσεις που απαιτούν γρήγορη άνοδο του αιματοκρίτη. Η βιβλιογραφία σχετικά με το ρόλο των μεταγγίσεων στους
ασθενείς με κακοήθεια αφορά κυρίως ασθενείς που υπόβάλλονται σε χειρουργείο. Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες
μελέτες ή άλλα διαθέσιμα στοιχεία για το πόσο θα οφεληθουν οι ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία από τις
μεταγγίσεις αίματος ή το συνδυασμό ερυθροποιητίνης με τις μεταγγίσεις αίματος.
Οι ασθενείς με αναιμία σχετιζόμενη με τον καρκίνο ή τη χημειοθεραπεία συχνά λαμβάνουν μετάγγιση αίματος ως
αντιμετώπιση ρουτίνας, ελλείψει τεκμηριωμένων ενδείξεων. Βεβαίως ναι μεν η πρόοδος των μοριακών ελέγχων έχει
κάνει πιο ασφαλείς τις μεταγγίσεις, ωστόσο, ελοχεύει ο κίνδυνος άγνωστων παθογόνων και άυξησης των λοιμώξεων
λόγω της μετάγγισης στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μας.
Αναλύσεις μελετών με όριο αιμοσφαιρίνης < 7 g/dL έδειξαν σημαντική μείωση στη συνολική θνητότητα, οξύ στεφανιαίο
σύνδρομο, πνευμονικό οίδημα και βακτηριακές λοιμώξεις σε σχέση με μια πιο ελέυθερη-χωρίς όριο-στρατηγική.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO-European
Society for Medical Oncology) συνιστάται η μετάγγιση αίματος να γίνεται σε ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα αναιμίας
που χρήζουν άμεση αύξηση αιματοκρίτη και όχι σύμφωνα με κάποια καθορισμένη τιμή της αιμοσφαιρίνης.
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ΗΘΙΚΆ ΖΗΤΉΜΑΤΑ/ΔΙΛΉΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΌΛΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΉ
ΦΡΟΝΤΊΔΑ
Ε. Γεργιανάκη, Χρ. Λιονής,

Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η μεταγγισιοθεραπεία αποτελεί ένα βασικό ζήτημα στην ανακουφιστική φροντίδα, καθώς αναιμία παρατηρείται έως και
στο 77% των ασθενών με τελικό στάδιο καρκίνου ενώ οι ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα δέχονται ανακουφιστική
φροντίδα σε μετέπειτα στάδια συγκριτικά με άλλες μορφές καρκίνου. Τα ηθικά ζητήματα στην ανακουφιστική είναι
όμοια με τα ηθικά διλήμματα σε άλλους τομείς της υγείας, εδώ όμως υπεισέρχονται και ερωτήματα διαφορετικά, που
σχετίζονται με αυτά του τέλους της ζωής, που αποκτούν άλλο βάρος. Παρόλο που η μετάγγιση προσφέρει συμπτωματική
ή υποκειμενική βελτίωση σε ορισμένους ασθενείς (patient reported outcomes), υπάρχουν βιβλιογραφικές ελλείψεις
από μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες ώστε να υποστηριχθεί με συγκεκριμένες οδηγίες η χρήση της στην παρηγορητική
φροντίδα. Καθώς οι ασθενείς εδώ αποτελούν ένα ετερογενή πληθυσμό με διαφορετικές θεραπείες, συνοσηρότητες ή
διατροφικές ανεπάρκειες που επιδρούν στα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης, οι οδηγίες που υπάρχουν δεν καλύπτουν πάντα
αυτό το πολύπλοκο ιατρικά και πνευματικά στάδιο των ασθενών.
Mερικά ηθικά ζητήματα/διλήμματα που προκύπτουν σε ασθενείς τελικού σταδίου είναι: Ποιους παράγοντες πρέπει
να λάβουμε υπόψη για να αποφασίσουμε αν θα μεταγγίσουμε ανακουφιστικά; Ποιος θα πάρει αποφάσεις για τον
ασθενή; Πώς θα ορίσουμε τη συναίνεση; Είναι σωστή η αναβολή ή η διακοπή της ανακουφιστικής μεταγγισιοθεραπείας;
Επηρεάζονται τα ηθικά διλήμματα από τη νομική προσέγγιση; Ένα ακόμη ζήτημα είναι η διαθεσιμότητα του αίματος και
των παραγώγων που είναι πεπερασμένη στα περισσότερα υγειονομικά συστήματα, με την ανάγκη να υπάρχει επάρκεια
για επείγοντα ή άλλα περιστατικά πιθανά να επηρεάζει τις αποφάσεις.
Για να προσεγγίσουμε τις απαντήσεις μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις τέσσερεις αρχές που διατυπώθηκαν από τους
Βeauchamp και Childress το 1994: το δικαίωμα της αυτονομίας, την αρχή της ωφελιμότητας, την αρχή αποφυγής
πρόκλησης βλάβης και την αρχή της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το δικαίωμα της αυτονομίας, ο ασθενής και η οικογένεια
πρέπει να είναι ενημερωμένοι και να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις. Η αρχή της ωφελιμότητας και η αρχή αποφυγής
πρόκλησης βλάβης υποδηλώνουν την ανάγκη συνυπολογισμού κάθε πιθανού κινδύνου ή οφέλους με βάση την
Ιπποκρατική αρχή «ωφελείν ή μη βλάπτει». Η αρχή της δικαιοσύνης μεταφράζεται στο να προσφέρεις βοήθεια σε όλους
ισότιμα αλλά ανάλογα με τις εξατομικευμένς ανάγκες. Πρόσφατα αναπτύχθηκαν και άλλες προσεγγίσεις, όπως η ηθική
της φροντίδας (ethics of care) και η αρετή της ηθικής (virtue ethics).
Περιγράφει ο Ησίοδος στο έργο του «Έργα και Ημέραι»: «σα θεοί ζούσαν, έχοντας ανέγνοιαστη ψυχή, χωρίς ολότελα
κόπους και πόνο και πέθαιναν σαν δαμασμένοι από τον ύπνο». Περισσότερες έρευνες είναι αναγκαίες ώστε να καθοριστεί
η επιλογή των υποπληθυσμών ασθενών στους οποίους είναι ωφέλιμη η ανακουφιστική μετάγγιση ενώ κρίνεται αναγκαία
η ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Αναφορές:
Chin-Yee N, Taylor J, Rourke K, et al. Red blood cell transfusion in adult palliative care: a systematic review. Transfusion 2018;58:233-41.
Robert G, et al. Paediatric palliative care: why transfuse? BMJ Support Palliat Care. 2021 Jan 19:bmjspcare-2020-002582.
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ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΊΔΙΑ, ΣΤΕΡΕΆ ΦΆΣΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΆΡΙΟ
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Π. Κουτσογιάννη

Ο βασικός στόχος του προμεταγγισιακού ελέγχου είναι να επιλέξει τα ερυθρά που θα έχουν την καλύτερη επιβίωση
στο ασθενή και δεν θα του προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Συνήθως περιλαμβάνει ταυτοποίηση ως
προς ABO και RhD του ασθενούς και της μονάδας αίματος , έλεγχο του ορού του ασθενούς για κλινικά σημαντικά
αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα (screening),εφόσον αυτός αποβεί θετικός ταυτοποίηση του αντισώματος και τέλος
διαδικασία συμβατότητας.
Οι αρχές του προμεταγγισιακού ελέγχου είναι γενικά αποδεκτές από όλους , αλλά οι πρακτικές διαφέρουν. Οι
χρησιμοποιούμενες μέθοδοι ιδανικά θα πρέπει να ανιχνεύουν όλα τα κλινικά σημαντικά αντισώματα, αλλά να μην
ανιχνεύουν τα μη-κλινικά σημαντικά.
Η ορολογική διαδικασία συμβατότητας κλασσικά πραγματοποιείται με μέθοδο σωληναρίου, η οποία θεωρείται μέθοδος
αναφοράς. Περιλαμβάνει τον έλεγχο των ερυθρών του δότη έναντι του ορού ή πλάσματος του λήπτη σε διαφορετικές
θερμοκρασίες επώασης (περιβάλλοντος και 37οC) και με έμμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού. Τα τελευταία χρόνια
η διαδικασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει αντικατασταθεί από συμβατότητα άμεσης φυγοκέντρησης για την
ανάδειξη IgM αντισωμάτων και κυρίως της ABO ασυμβατότητας .Σε αυτή την διαδικασία ορός ή πλάσμα του ασθενούς
αναμειγνύεται σε σωληνάριο με ίσο όγκο διαλύματος ερυθρών του δότη (3-5 %), ακολουθεί άμεση φυγοκέντρηση
και εκτίμηση της ύπαρξης συγκόλλησης ή αιμόλυσης. Η έμμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού χρησιμοποιείται
για την ανάδειξη των IgG αντισωμάτων. Ορός ή πλάσμα του ασθενούς και ερυθρά του δότη σε κατάλληλο διάλυμα,
αναμειγνύονται και επωάζονται για 30min-2h στους 37°C.Κατόπιν πλένονται με φυσιολογικό ορό για να απομακρυνθούν
οι μη-συνδεδεμένες σφαιρίνες και προστίθεται αντισφαιρινικός ορός .Ακολουθεί ανάμειξη, φυγοκέντρηση και
εκτίμηση του αποτελέσματος. Τα τελευταία χρόνια ο πολυδύναμος αντισφαιρινικός ορός(IgG+C3d) αντικαθίσταται από
μονοδύναμο (IgG). Η χρήση μονοδύναμου αντι- IgG ορού έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγονται αρκετές θετικότητες
λόγω ψυχρών ή μη-ειδικών αντισωμάτων. Χρησιμοποιούνται και παραλλαγές της έμμεσης δοκιμασίας αντισφαιρινικού
ορού με σκοπό την μείωση του χρόνου επώασης, όπως η προσθήκη στο διάλυμα της αντίδρασης αλβουμίνης, PEG
(polyethylene glycol) ή LISS (Low-ionic-strength saline).
Η ορολογική διαδικασία συμβατότητας με μέθοδο σωληναρίου απαιτεί μεγάλη ποσότητα ορού του ασθενούς,
εμπειρία,σαφή μεθοδολογία και αρκετό χρόνο για την πραγματοποίησή της, ενώ η εκτίμηση του αποτελέσματος της
αντίδρασης είναι υποκειμενική.
Η μέθοδος μικροστηλών αποτελεί πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο και στο εμπόριο υπάρχουν κάρτες με
μικροστήλες που περιέχουν γέλη ή σφαιρίδια . Η μέθοδος περιλαμβάνει την τοποθέτηση των ερυθρών του δότη και του
ορού του ασθενούς στον άνω θάλαμο της στήλης , επώαση στους 37°C και φυγοκέντρηση. Τα ερυθρά θα περάσουν
μέσα από την στήλη που περιέχει και αντισφαιρινικό ορό και εάν είναι καλυμμένα με αντίσωμα θα παγιδευθούν , ενώ
εάν δεν είναι θα βρεθούν στο κάτω τμήμα της στήλης . Είναι σχεδιασμένη για την ανίχνευση IgG αντισωμάτων.
Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου αναφέρονται ότι απαιτείται μικρός όγκος δείγματος, η εκτίμηση του αποτελέσματος
δεν είναι υποκειμενική, οι κάρτες μπορούν να φυλαχθούν για περαιτέρω εκτίμηση, ενώ μπορεί να αυτοματοποιηθεί.
Είναι πολύ ευαίσθητη μέθοδος , τα μείγματα κυττάρων μπορούν να γίνουν ορατά, αλλά η ύπαρξη rouleaux δημιουργεί
προβλήματα διότι δεν περιλαμβάνει στάδιο πλυσίματος.
Η μέθοδος στερεάς φάσης (SPRCA- solid phase red cell adherence assay) είναι επίσης σχεδιασμένη για την ανίχνευση IgG
αντισωμάτων. Σε αυτήν τα αντιγόνα των ερυθρών του δότη καλύπτουν τα μικροβυθίσματα των πλακών. Προστίθενται
πλάσμα του ασθενούς και βελτιωτικά της αντίδρασης ,ακολουθεί επώαση στους 37°C και αν υπάρχουν αντισώματα
αυτά προσκολλώνται στα αντιγόνα. Ακολουθεί διαδικασία πλυσίματος για την απομάκρυνση των μη-συνδεδεμένων
αντισωμάτων, προσθήκη ερυθρών ελέγχου που είναι συνδεδεμένα με αντι- IgG και φυγοκέντρηση. Αρνητική αντίδραση
αποτελεί ένα σφικτό κουμπί ερυθρών στη βάση του βυθίσματος ,ενώ η εξάλειψη του υποδηλώνει θετική αντίδραση.
Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου αναφέρονται ο σχετικά μικρός όγκος δείγματος που απαιτείται, η ευαισθησία της, η
αντικειμενικότερη εκτίμηση του αποτελέσματος και η δυνατότητα αυτοματοποίησης.
Μειονεκτήματα των μεθόδων μικροστηλών και στερεάς φάσης αποτελεί το κόστος και η ανάγκη ειδικού εξοπλισμού
και εκπαίδευσης του προσωπικού.
Παρά την ύπαρξη νέων τεχνικών για την διαδικασία συμβατότητας, δεν υπάρχει η τέλεια τεχνική και θα πρέπει να
επιλεγεί την πλέον κατάλληλη για το κάθε εργαστήριο.
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ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΊΔΙΑ, ΣΤΕΡΕΆ ΦΆΣΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΆΡΙΟ
CASE SCENARIOS ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΟΥΌΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
Ε. Κωνσταντινίδου

1ο περιστατικό
Άνδρας ασθενής 25 ετών πάσχων από σύνδρομο West νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ σε σηπτική κατάσταση με βαριά
αναιμία. Έχει ιστορικό μεταγγίσεων σε ηλικία 12 ετών.
Κατά το προμεταγγισιακό έλεγχο, μετά από αίτημα μετάγγισης εξαιτίας Hb:6gr/dl,προκύπτουν screening και panel
θετικά (+3) σε όλες τις θέσεις με DAT αρνητική και ισχυρή ασυμβατότητα μετά από διασταύρωση πολλαπλών τυχαίων
μονάδων και μονάδων σεβόμενοι τα κλινικά σημαντικά αντιγόνα στα οποία ήταν αρνητικός ο ασθενής σύμφωνα με τον
ερυθροκυτταρικό του φαινότυπο.
Μετά από έλεγχο του συγγενικού περιβάλλοντος βρέθηκαν 3 συμβατοί δότες οι οποίοι και αιμοδότησαν. Οι συμβατές
μονάδες ,μετά από ακτινοβόληση χορηγήθηκαν στον ασθενή.
Ο ασθενής έλαβε ασύμβατες μονάδες αίματος Ε,KELL αρνητικές χωρίς κλινικοεργαστηριακά ευρήματα άμεσης ή
επιβραδυνόμενης αιμόλυσης εκτός από τη θετικοποίηση της άμεσης Coombs.
Θεωρήσαμε πως το αίτιο της ασυμβατότητας ήταν η παρουσία αντισώματος έναντι αντιγόνου υψηλής συχνότητας
το οποίο και επιβεβαιώθηκε μετά από έλεγχο που έγινε στο Sanguin Diagnostic Serviceς στην Ολλανδία όπου
ταυτοποιήθηκε το αλλοαντίσωμα anti-Yta.Πρόκειται για ένα ισχυρά ανοσογόνο αντίσωμα, κλινικά σημαντικό ,κυρίως
IgG και έχει ενοχοποιηθεί για ήπια έως μέτρια αιμολυτική νόσο νεογνού.
2ο περιστατικό
Γυναίκα ασθενής 17ετών προσήλθε εξαιτίας έντονης καταβολής με αρνητικό ατομικό ιστορικό .Από τον εργαστηριακό
έλεγχο διαπιστώθηκε σοβαρή αναιμία με Hb:7,5gr/dl.Κατά τον προμεταγγισιακό έλεγχο διαπιστώθηκε screening θετικό
ίδιας έντασης και στα 3 κύτταρα και panel με εικόνα πανσυγκολλητίνης .Η άμεση Coombs ήταν θετική στο C3d (+3 ).Δεν
βρέθηκε καμιά συμβατή μονάδα.
Από τις κλινικές πληροφορίες προέκυψε πως η ασθενής είχε νοσήσει ήπια από 15νθημέρου από covid-19.Επιβεβαιώθηκε
εργαστηριακά με θετική PCR .
Η αιμόλυση και η ασυμβατότητα αποδόθηκε σε δευτεροπαθή νόσο ψυχροσυγκολλητινών μετά από covid-19.
H ασθενής έλαβε 2 μονάδες ασύμβατου αίματος σύμφωνα με το φαινότυπο RH/KELL μετά από παραμονή τους σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος για ½ h χωρίς κλινικοεργαστηριακά σημεία άμεσης ή επιβραδυνόμενης αιμόλυσης.
Mέχρι τώρα λίγα περιστατικά έχουν αναφερθεί με ασθενείς που πάσχουν από covid-19 και νόσο ψυχροσυγγολητινών.
Παρότι έχει περιγραφεί η σύνδεση του ιού με αγγειοπάθειες,χρειαζεται μελέτη για την πιθανή αιτιολογική σχέση ανάμεσα
στον covid-19 και την αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.
3ο περιστατικό
Γυναίκα 20 ετών στην 36η wk κύησης και Hb:6,5 gr/dl με ελεύθερο ατομικό ιστορικό νόσου, φαρμάκων ή μεταγγίσεων.
Ο προμεταγγισιακός έλεγχος κατέδειξε screening και panel θετικό (+3) σε όλες τις θέσεις ,άμεση Coombs αρνητική και
ισχυρή ασυμβατότητα (+3) μετά από διασταύρωση 80 τυχαίων μονάδων.
Διαπιστώθηκε σιδηροπενική αναιμία και χορηγήθηκε Fe i.v.Η μοναδική συμβατή συγγενής ήταν ανήλικη και δεν
μπορούσε να αμοδοτήσει.
Η ασθενής έλαβε μικρή ποσότητα ασύμβατης μονάδας και παρατηρήθηκε επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση.
Το νεογνό γεννήθηκε υγιές, με άμεση Coombs θετική (+1) IgG και C3d και εικόνα ήπιας αιμολυτικής νόσου.
Tο αίτιο της ασυμβατότητας αποδόθηκε σε ένα σπάνιο ερυθροκυτταρικό φαινότυπο το οποίo επιβεβαιώθηκε από
ορολογικό έλεγχο που εστάλει στο ΒΙΤS (BRSTOL UK )και έδειξε Jra (-) φαινότυπο (απουσία αντιγόνου υψηλής συχνότητας).
Η απουσία του συγκεκριμένου αντιγόνου έχει επίπτωση στο γενικό πληθυσμό 0,03-0,12% και μπορεί να προκαλέσει
επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση και ήπια αιμολυτική νόσο νεογνού.
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
Ασπασία Αργυρού

Αιματολόγος, ΝΥΑ Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Η εμφάνιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια του προμεταγγισιακού ελέγχου αποτελεί συχνό φαινόμενο στην καθημερινή
πρακτική του ανοσοαιματολογικού εργαστηρίου σε μια Υπηρεσία Αιμοδοσίας. Στη συντριπτική πλειονότητα τους
αφορούν σε «κλασσικά» ανοσοαιματολογικά ζητήματα, η επίλυση των οποίων ακολουθεί τους επίσης «κλασσικούς»
αλγορίθμους :
Α. Της διερεύνησης ασυμφωνιών στην ΑΒΟ ή/ και D τυποποίηση
Β. Της ανίχνευσης/ ταυτοποίησης αλλοαντισώματος/-άτων και επιλογής κατάλληλης μονάδας για διασταύρωση
Γ. Της διερεύνησης ύπαρξης αυτοαντισώματος και επιλογής κατάλληλης μονάδας για διασταύρωση
Κάποιες φορές ωστόσο, οι μη αναμενόμενες θετικότητες που εμφανίζονται κατά τον προμεταγγισιακό έλεγχο αφορούν
σε λιγότερο «κλασσικές» περιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται όχι με την ανοσολογική απόκριση του ασθενούς έναντι
αντιγόνων των προς μετάγγιση μονάδων ή των ίδιων ερυθροκυττάρων, αλλά κυρίως με ζητήματα που άπτονται της
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και μεθοδολογίας. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν σε:
– Αντισώματα έναντι:
– Χρωστικών στους αντιορούς
– Προσθετικών στους αντιορούς
– Συντηρητικών στα ερυθρά ελέγχου
– Χημικών συστατικών των ενισχυτικών μέσων αντίδρασης
– Ανίχνευση Φαινοτύπου Β(Α)
– Θετικότητες που εντοπίζονται λόγω χρήσης συγκεκριμένης τεχνικής (πχ θετικότητες που απαντούν μόνο στην τεχνική
στερεάς φάσης)
– Θετικότητες που σχετίζονται με χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου δείγματος (προαναλυτική φάση) πχ είδος και
θερμοκρασία δείγματος, αναλογία ορού/πλάσματος με ερυθρά κλπ.
Για τη διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση των μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων στα πλαίσια των
παραπάνω οντοτήτων, το ανοσοαιματολογικό εργαστήριο καλείται κατ’αρχάς να αποκλείσει τις «βασικές»
περιπτώσεις ανοσοαιματολογικών προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Εφόσον τις αποκλείσει, μετά οφείλει
να πραγματοποιήσει και να συνεκτιμήσει μια σειρά από εξετάσεις (πχ IAT για διερεύνηση/ταυτοποίηση αντισώματος,
ΙΑΤ για διασταύρωση, DAT, autocontrol) μετά από επεξεργασία (πχ πλύσιμο) των ερυθροκυττάρων του ασθενούς
ή των ερυθροκυττάρων ελέγχου (ανάλογα με το πιθανολογούμενο αίτιο του προβλήματος), ενώ σχεδόν πάντα είναι
αναπόφευκτη η επανάληψη των εξετάσεων με διαφορετικά αντιδραστήρια (πχ αντιδραστήρια με διαφορετικό
LOT number, αντιδραστήρια από διαφορετικό κατασκευαστή) ή/και διαφορετική τεχνολογία, πριν η ύπαρξη μη
αναμενόμενων θετικοτήτων αποδοθεί οριστικά σε χαρακτηριστικά του τρεχόντως χρησιμοποιούμενου αντιδραστηρίου
ή τεχνολογίας. Εφόσον διασφαλισθεί αυτή η αιτιακή συσχέτιση και αποκλεισθεί οποιαδήποτε άλλη πιθανότητα
εμπλοκής τυπικού ανοσοαιματολογικού προβλήματος (αλλοαντισώματα- αυτοαντισώματα), η εξέταση συμβατότητας
με οποιαδήποτε άλλη πλην της ενοχοποιούμενης τεχνολογίας οφείλει να είναι αρνητική και το αίμα μπορεί να χορηγηθεί
στον ασθενή.
Τα ανοσοαιματολογικά εργαστήρια που δεν διαθέτουν αυτή την επιπλέον υποδομή, θα πρέπει να συνεργάζονται με
εργαστήρια δεύτερης γνώμης στο πλαίσιο του Συστήματος Ποιότητας κάθε εργαστηρίου. Η περαιτέρω διερεύνηση των
περιστατικών σε εργαστήρια αναφοράς γίνεται με το ανάλογο κόστος σε χρόνο και χρήματα, και κυρίως με το κόστος
που μπορεί να συνεπάγεται η καθυστέρηση μιας απαραίτητης μετάγγισης στον ασθενή.
Το προσωπικό των ανοσοαιματολογικών εργαστηρίων θα πρέπει πάντα να συγκαταλέγει μεταξύ των πιθανών αιτιών για
μη αναμενόμενα αποτελέσματα στον προμεταγγισιακό έλεγχο τα προβλήματα που συνδέονται με τα αντιδραστήρια και
την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο. Ιδανικά, σε κάθε εργαστήριο θα πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο
ενεργειών για την όσο το δυνατό γρηγορότερη διεκπεραίωση τέτοιων περιπτώσεων.
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ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΕ ΛΙΠΟΒΑΡΉ ΝΕΟΓΝΆ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΈΣ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΣΕ ΛΙΠΟΒΑΡΉ ΝΕΟΓΝΆ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΌΜΗΝΑ.
Ρ. Σώκου

Η αιμοποίηση είναι μία δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται διαρκώς από την εμβρυϊκή μέχρι την ενήλικο ζωή. Κάθε
νεογέννητο έρχεται στον κόσμο με σύνθετο αιμοποιητικό σύστημα, που βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με την ηλικία
κύησης και το βάρος γέννησης. Στα νεογνά υπάρχουν ποσοτικές και ποιοτικές αιματολογικές διαφορές σε σχέση με τα
παιδιά και τους ενήλικες, αντικατοπτρίζοντας τις αναπτυξιακές αλλαγές που συντελούνται κατά την εμβρυϊκή ζωή. Στα
πρόωρα και ελλιποβαρή νεογνά οι διαφορές αυτές είναι ακόμη πιο έντονες [1].
«Φυσιολογικά εύρη τιμών» για τις αιματολογικές παραμέτρους στα νεογνά δεν είναι διαθέσιμα. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο στη νεογνική αιματολογία χρησιμοποιείται η έννοια των «διαστημάτων αναφοράς» που συνίστανται στις τιμές
μεταξύ 5ου και 95ου εκατοστημόριου βασιζόμενα σε γενικές αίματος που πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένα νεογνά
με ελάχιστη σχετική παθολογία ή με παθολογία που δεν θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα των
δοκιμασιών αυτών [2]. Η θέσπιση της έννοιας του “διαστήματος αναφοράς” στο νεογνικό πληθυσμό βασίζεται στο
γεγονός ότι αυτές οι τιμές προσεγγίζουν τις φυσιολογικές τιμές, αν και στη πραγματικότητα ελήφθησαν για κάποιο
κλινικό λόγο και όχι από υγιείς εθελοντές.
Κατηγοριοποίηση των νεογνών βάσει της ηλικίας κύησης και του βάρους γέννησης.
Πρόωρα θεωρούνται τα νεογνά που γεννιούνται πριν συμπληρώσουν τις 37 εβδομάδες κύησης ανεξαρτήτως βάρους
γέννησης, τελειόμηνα τα νεογνά που γεννιούνται μεταξύ 37-42 εβδομάδων κύησης και υπερώριμα τα άνω των 42
εβδομάδων.
Ως ελλιποβαρή (SGA: Small for Gestational Age) ορίζονται τα νεογνά με χαμηλό βάρος γέννησης για την ηλικία κύησης
- βάρος γέννησης χαμηλότερο από τη 10η εκατοστιαία θέση για τη συγκεκριμένη ηλικία κύησης [3]. Τα νεογνά αυτά
διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες: αυτά που γεννήθηκαν μικρά γιατί ήταν γενετικά προγραμματισμένα να γεννηθούν
μικρά και τα νεογνά στα οποία κάποιος επιβαρυντικός παράγοντας επέδρασσε στη διάρκεια της κύησης και επέφερε
αναστολή της γενετικά προκαθορισμένης ανάπτυξης τους.
Ως νεογνά με ενδομήτρια υπολειπόμενη αύξηση (IUGR) θεωρούνται τα νεογνά των οποίων ο ρυθμός της ενδομήτριας
αύξησης είναι μικρότερος του αναμενόμενου δυναμικού τους ως προς τη φυλή και το γένος του εμβρύου [4]. Είναι
γνωστό ότι η ενδομήτρια υπολειπόμενη αύξηση σχετίζεται με μειωμένη παροχή οξυγόνου και θρεπτικών στοιχείων
διαμέσου του πλακούντα [5]. Ο μειωμένος ρυθμός αύξησης αυτών των εμβρύων συνιστά αντιρροπιστικό μηχανισμό
μέσα σε ένα εχθρικό ενδομήτριο περιβάλλον, με σκοπό τη διατήρηση της αιματικής ροής στα ζωτικά όργανα (εγκέφαλο,
καρδιά, επινεφρίδια) που όμως έχει ως συνέπεια μεταβολές σε άλλα συστήματα, μεταξύ αυτών και το αιμοποιητικό.
Αιματολογικές και ανοσολογικές παράμετροι σε ελλιποβαρή νεογνά.
Οι αιματολογικές παράμετροι στα SGA / IUGR νεογνά διαφέρουν από αυτές στα νεογνά με κανονικό βάρος γέννησης
για την ηλικία κύησης (AGA) νεογνά [6-8]. Τα νεογνά αυτά πιθανώς λόγω ενδομήτριας υποξίας, έχουν υψηλότερα
επίπεδα ερυθροποιητίνης (EPO) σε σύγκριση με τα AGA νεογνά. Στα IUGR έμβρυα η συγκέντρωση της ερυθροποιητίνης
αυξάνεται ανάλογα με το βαθμό της εμβρυικής υποξίας αντανακλώντας την ικανότητα των εμβρύων να απαντήσουν
στην ιστική υποξία. Επίσης τα νεογνά αυτά την πρώτη ημέρα ζωής έχουν αυξημένο αιματοκρίτη και μέσο όγκο
ερυθρών αιμοσφαιρίων, αυξημένη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης, μεγαλύτερο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και
εμπύρηνα ερυθρά σε σύγκριση με τα AGA νεογνά [6, 9, 10]. Η χρόνια ενδομήτρια υποξία προκαλεί αυξημένη παραγωγή
ερυθροποιητίνης με επακόλουθα συχνά πολυερυθραιμία και σπανιότερα υπεργλοιότητα, θρομβωτικά επεισόδια και
ίσως ακόμα και καρδιακή κάμψη αν δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση.
Τα νεογνά με ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης παρουσιάζουν θρομβοκυτταροπενία και λευκοπενία υποδηλώνοντας
παθολογική ανάπτυξη ή λειτουργία των θρομβοποιητικών και λευκοποιητικών σειρών λόγω της εμβρυικής υποξίας ή της
ανεπάρκειας των παρεχόμενων θρεπτικών συστατικών. Επιπλέον στη σοβαρή υποξαιμία κατά τη διαφοροποίηση των
αρχέγονων κυττάρων η ερυθροποίηση υπερέχει των άλλων σειρών σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι πρωτογενείς
απαιτήσεις των ιστών για οξυγόνωση. Το εύρημα ότι ένα μεγάλο ποσοστό νεογνών με ενδομήτρια καθυστέρηση της
αύξησης είναι θρομβοκυτταροπενικά ανεξαρτήτως βαρύτητας της ενδομήτριας υποξίας στην οποία έχουν εκτεθεί,
υποδηλώνει ότι στην παθολογική θρομβοποίηση επιπροστίθεται και η καταστροφή των αιμοπεταλίων η οποία οφείλεται
στην παθολογία των αγγείων του πλακούντα. Τα SGA νεογνά κατά τη γέννηση, έχουν επίσης υψηλότερα ποσοστά
ουδετεροπενίας (απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων<1.000/mL) συγκριτικά με τα AGA νεογνά, με συχνότητα εμφάνισης
6% έναντι 1%, αντίστοιχα. Η ουδετεροπενία στα SGA συνήθως επιμένει την πρώτη εβδομάδα της ζωής και σχετίζεται
με θρομβοπενία σε περισσότερα από το 60% των νεογνών [11]. Ως πρωταρχικά υπεύθυνος μηχανισμός θεωρείται η
μειωμένη παραγωγή ουδετερόφιλων, και όχι η αυξημένη καταστροφή ουδετερόφιλων ή η υπερβολική περιφερειοποίηση
τους στο μικροαγγειακό ενδοθήλιο [12].
Η ύπαρξη θρομβοκυτταροπενίας ενοχοποιείται για τις αιμορραγικές επιπλοκές που ίσως παρατηρηθούν σε μερικά
νεογνά με σοβαρή ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης, ενώ η παρουσία λευκοπενίας ενοχοποιείται για την αυξημένη
συχνότητα νεογνικών λοιμώξεων.
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ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΕ ΛΙΠΟΒΑΡΉ ΝΕΟΓΝΆ
Συμπέρασμα
Τα SGA νεογνά πρόωρα ή τελειόμηνα παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές σε σχέση με τα AGA όχι μόνο όσων
αφορά στις τιμές των αιματολογικών παραμέτρων, αλλά και στην ανοσολογική τους απόκριση. Δεν είναι σαφές εάν
αυτές οι ανοσολογικές διαφορές σχετίζονται μόνο με υψηλότερο κίνδυνο πρώιμης έναρξης νεογνικής λοίμωξης και
νοσοκομειακές λοιμώξεις ή εάν οι μικρότερες συγκεντρώσεις των φλεγμονωδών κυττάρων προστατεύουν τον πνεύμονα
και τον εγκέφαλο αυτών των νεογνών, μειώνοντας την προφλεγμονώδη απόκριση που παρατηρείται αμέσως μετά τη
γέννηση, βελτιώνοντας έτσι την πνευμονική και εγκεφαλική απώτερη έκβαση των SGA νεογνών.
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ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΑΠΌ ΚΎΤΤΑΡΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΎ ΑΊΜΑΤΟΣ
O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΟΠΑ) ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα

Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνώ
Πάνω από τρείς δεκαετίες η μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος(ΟΠΑ) εχει καθιερωθεί ως μια από τις
σημαντικότερες εναλλακτικές εφαρμογές της μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων(ΑΑΚ), σε παιδιά
και ενήλικες. Οι μοναδικές ανοσολογικές ιδιότητες του ΟΠΑ, αυξάνουν την ανοχή σε πιθανές HLA ασυμβατότητες όταν
δεν είναι δυνατή η ανεύρεση πλήρως HLA συμβατού δότη. Η αναγκαιότητα της χρήσης του οδήγησε στην δημιουργία
περισσοτέρων των 100 τραπεζών ΟΠΑ με δημόσιο χαρακτήρα, στις οποίες συντηρούνται και διατίθενται παγκόσμια
700.000 μονάδες ΟΠΑ περίπου για μεταμόσχευση .Οι αρχικές ενδείξεις που αφορούσαν στα μειονεκτήματα του ΟΠΑ
έχουν πλέον αναθεωρηθεί με βάση τα νέα δεδομένα. Οι ασχολούμενοι με αυτό το είδος της μεταμόσχευσης , θεωρούν
το ΟΠΑ ως την « καλύτερη πηγή» αλλογενών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. 			
Τελευταία , οι τράπεζες ΟΠΑ αποτελούν μια νέα πηγή προϊόντων για εφαρμογές τους στην ανοσοθεραπεία και
αναγεννητική ιατρική . Αυτό οφείλεται στο γεγονός οτι μεγάλος αριθμός (90%) των μονάδων τους είναι ακατάλληλος
για μεταμόσχευση λόγω του περιορισμένου αριθμού των περιεχόμενων κυτταρικών πληθυσμών (CD34+ κύτταρα).
Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά της «Παγκόσμιου Οργανισμού Δοτών Μυελού των Οστών» (World Marrow
Donor Association- WMDA) μόνον το 0.5% των μονάδων ΟΠΑ παγκoσμίως, πληρούν τα κριτήρια που απαιτούνται για
μια επιτυχημένη μεταμόσχευση. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, οι μονάδες ΟΠΑ που δεν πληρούν τα κριτήρια
επεξεργασίας και διάθεσης προς μεταμόσχευση, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή για νέες εφαρμογές και αυτό
προϋποθέτει την σύνταξη νέων πρωτοκόλλων συναίνεσης μετά από ενημέρωση( informed consent) των δοτών.
Το ΟΠΑ εμπεριέχει κυτταρικούς πληθυσμούς απαραίτητους για την ειδική ανοσιακή απάντηση οι οποίοι με την
κατάλληλη επεξεργασία αποτελούν σημαντικούς ρυθμιστές της άμυνας στα κακοήθη νοσήματα. Τα Τ ρυθμιστικά
κύτταρα βοηθούν στην αντιμετώπιση της αντίδρασης του μοσχεύματος έναντι ξενιστή (Graft Versus Host Disease
-GVHD) , τα γενετικά τροποποιημένα Τ και ΝΚ κύτταρα στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αιματολογικών κακοηθειών
και οι μονοκυτταρικοί πληθυσμοί του ΟΠΑ βοηθούν στην βελτίωση των ασθενών με νευρολογικά νοσήματα. Τα
μεσεγχυματικά κύτταρα του στρώματος (Mesenchymal Stromal Cells-MSCs) από την βαρτόνειο γέλη (Wharton’s jelly
) του ιστού του ομφαλίου λώρου, παίζουν ρόλο στην GVHD, στην καρδιολογία ,στα άτονα έλκη και τελευταία στο οξύ
αναπνευστικό σύνδρομο (ARDS) που συσχετίζεται με τον COVID-19.
Αρκετές κλινικές μελέτες γίνονται τελευταία που αναφέρονται στα θετικά αποτελέσματα της μετάγγισης των
ερυθρων αιμοσφαιρίων του ΟΠΑ σε πρόωρα νεογνά για την αντιμετώπιση σοβαρών νοσημάτων, όπως η νεκρωτική
εντεροκολίτιδα, βρογχοπνευμονική δυσπλασία, αμφιβληστροειδοπάθεια και πάνω απο όλα η θνητότητα.
Συμπερασματικά με βάση τα νέα δεδομένα, θεωρείται σκόπιμο η δημιουργία μιας επιστημονικής κοινοπραξίας
(Consortium) που να παρακολουθεί και να ελέγχει τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τις κυτταρικές θεραπείες στις
οποίες χρησιμοποιούνται προϊόντα του ομφαλοπλακούντιακού αίματος.
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Ευστάθιος Μιχαλόπουλος

Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Το ΟΠΑ σήμερα αποτελεί μια πλούσια πηγή κυττάρων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα μεγάλο αριθμό
εφαρμογών της αναγεννητικής ιατρικής. Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (ΑΑΚ) αποτελούν έναν από τους κυρίαρχους
πληθυσμούς του ΟΠΑ, τα οποία και εφαρμόζονται στη μεταμόσχευση ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες1-3.
Το 1988, η Elaine Gluckman πραγματοποίησε τη πρώτη μεταμόσχευση ΑΑΚ προερχόμενα από το ΟΠΑ σε ασθενή με
αναιμία Fanconi. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 250.000 μεταμοσχεύσεις ΑΑΚ από
ΟΠΑ παγκοσμίως1-3. 			
Εξαιτίας της παγκόσμιας ζήτησης του ΟΠΑ, αναπτύχθηκαν σταδιακά η δημόσιες Τράπεζες Ομφαλίου Αίματος, οι οποίες
είναι υπεύθυνες για τη συλλογή, επεξεργασία, φύλαξη και διάθεση των μοσχευμάτων ομφαλικού αίματος. Απαραίτητη
προυπόθεση αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών και για αυτό το λόγο οι δημόσιες
τράπεζες ΟΠΑ πρέπει να είναι εναρμονισμένες σύμφωνα με τα προτεινόμενα διεθνή πρότυπα του οργανισμού FactNETCORD1-3. 						
Το ΟΠΑ, πέραν των ΑΑΚ, περιέχει μια πληθώρα κυτταρικών πληθυσμών, οι οποίοι μπορούν να αξιοιοποιηθούν στις
προηγμένες κυτταρικές θεραπείες με στόχο την εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση του κάθε ασθενούς. Κυτταρικοί
πληθυσμοί όπως τα Τ ρυθμιστικά κύτταρα (T-regulatory), κύτταρα φυσικοί φονείς (Natuaral Killer –ΝΚ) και Β κύτταρα,
μπορούν πλέον να απομονωθούν και να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή να υποστούν in vitro τροποποιήσεις με σκοπό την
αύξηση της ειδικότητας τους4-5. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Τ κύτταρα με χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα
(Chimeric Antigen Receptor T cells – CART cells), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη στοχευμένη αντιμετώπιση
ασθενειών όπως νεοπλασματικών εξαλλαγών και αυτοάνοσων νοσημάτων4-5.
Επίσης
πρόσφατα
αποδείχτηκε
ότι το ΟΠΑ, μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πηγή για τη παραγωγή του πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια
(Platelet-Rich-Plasma, PRP)6. Απο πειραματικές διαδικασίες βρέθηκε ότι το PRP από το ΟΠΑ είναι πλούσιο σε αυξητικούς
παράγοντες και κυτταροκίνες, ικανούς να προκαλέσουν την ιστική ανάπλαση (tissue regeneration) και την επούλωση
τραύματος (wound healing)6.		
Συνοψίζοντας, το ΟΠΑ σήμερα αποτελεί μια πλούσια πηγή κυτταρικών πληθυσμών, με σαφείς κλινικές εφαρμογές. Η
αξιοποίηση του σε εφαρμογές εκτός της κλασσικής μεταμόσχευσης, αποτελεί έναν από τους σύγχρονους στόχους της
ιατρικής κοινότητας, έχοντας ως κεντρική ιδέα τη παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων νέων θεραπευτικών στρατηγικών
στους ασθενείς.
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Αντριάνα Ψαράκη1,2, Μαρία Ρουμπελάκη1,2
1
2

Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Εργαστήριο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, Κέντρο Βασικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Τα μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα (MSCs), αποτελούν ένα πληθυσμό πολυδύναμων κυττάρων τα οποία εμφανίζουν
τη δυνατότητα διαφοροποίησης σε επιμέρους ιστούς της μεσεγχυματικής σειράς, και της in vivo αποκατάστασης του
ιστού τον οποίο δημιουργούν. Τα τελευταία χρόνια τα εμβρυϊκά MSCs (fetal MSCs) μονοπωλούν το ενδιαφέρον καθώς
έχουν τη δυνατότητα να απομονωθούν και να εκπτυχθούν με ευκολία. Τα fMSCs έχουν απομονωθεί από διάφορες πηγές
όπως ο ομφάλιος λώρος (UC-MSCs), το αμνιακό υγρό (AF-MSCs) και ο πλακούντας (P-MSCs) και έχουν χαρακτηριστεί
ως ένα ελκυστικό εργαλείο για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών κυτταρικής θεραπείας μέσω διαφοροποίησης
ή παρακρινούς δράσης. Στο πλαίσιο μελέτης της μοριακής ταυτότητας MSCs διαφόρων πηγών πραγματοποιήσαμε
συστηματικό φαινοτυπικό και λειτουργικό χαρακτηρισμό των εμβρυικών και ενηλίκων MSCs, ανάλυση του εκκριτώματος
και του πρωτεομικού και μοριακού τους προτύπου καθώς και εκτίμηση του φάσματος διαφοροποίησής τους.
Επιπλέον, στα πλαίσια ανάλυσης της παρακρινούς δράσης των MSCs, επιτευχθεί απομόνωση εκκρινόμενων εξωκυττάριων
κυστιδίων (MSC-EVs). Τα EVs περιλαμβάνουν δύο βασικούς βασικούς τύπους: α) τα μικροκυστίδια (ΜVs) και β) τα
εξωσωμάτια, που δύνανται να περιέχουν miRNA, mRNA, πρωτεΐνες, ανοσοκατασταλτικά ή αντιφλεγμονώδη μόρια. Έχει
δειχθεί οτι τα MSC-EVs υπερτερούν σε σύγκριση με τα κύτταρα από τα οποία προέρχονται, επειδή δεν αναπαράγονται
και δεν προκαλούν μικροαγγειακή εμβολή, ενώ διατηρούν τις ιδιότητες τους ακόμα και μετά από μακρά συντήρηση.
Συνεπώς, η σύγχρονη έρευνα εστιάζει στη χρήση των MSC-EVs σε θεραπευτικές εφαρμογές ασθενειών όπως η νεφρική
βλάβη, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η ηπατική ανεπάρκεια, οι αναπνευστικοί νόσοι και η επούλωση τραυμάτων.
Στα πλαίσια αυτά, τρέχουσες πειραματικές μελέτες της ομάδας μας οδήγησαν στην λεπτομερή ανάλυση του
εκκριτώματος των AF-MSCs με μεθόδους πρωτεομικής όπως LC MS/MS και Multiple Reaction Monitoring (MRM) και
της θεραπευτικής του δράσης σε in vivo ζωικά πρότυπα ασθενειών όπως η οξεία ηπατική ανεπάρκεια (ΟΗΑ). Πιο
συγκεκριμένα χρησιμοποιηθήκαν εξωσωμάτια που χαρακτηρίστηκαν από την έκφραση των πρωτεϊνών Flotilin, CD63,
CD9 και διαπιστώθηκε η μετανάστευση των εξωσωματίων στην περιοχή της ιστικής βλάβης ποντικών με ΟΗΑ με
μικροσκοπία πραγματικού χρόνου. Παράλληλα, η χορήγηση εκκριτώματος ή εξωσωματίων προερχόμενων από AF-MSCs
οδήγησε στον πολλαπλασιασμό των ενδογενών ωοειδών κυττάρων και στην μείωση των επιπέδων των τρανσαμινασών
AST(SGOT) και ALT(SGPT) στον ορό του αίματος ποντικών με ΟΗΑ. Μέσω πρωτεομικής ανάλυσης των εξωσωματίων
αναδείχτηκε μεταξύ άλλων ότι η πρωτεΐνη MFGE-8 και το σηματοδοτικό μονοπάτι PI3K δύνανται να εμπλέκονται
στην θεραπευτική δράση των εξωσωματίων στην ΟΗΑ. Τα ευρήματα μας υποστηρίζουν τον πιθανό θεραπευτικό ρόλο
τoυ εκκριτώματος και των εξωσωματίων προερχόμενων από AF-MSCs σε μοντέλα ΟΗΑ. Περαιτέρω in vivo μελέτες
υποδεικνύουν ότι τα εξωσωμάτια, αντιπροσωπεύουν ένα νέο αποτελεσματικό, θεραπευτικό σχήμα, αποτελώντας έτσι
μία εναλλακτική προοπτική της κυτταρικής θεραπείας.
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ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΑΠΌ ΚΎΤΤΑΡΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΎ ΑΊΜΑΤΟΣ
IΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΙ Η MΕΛΛΟΝΤΙΚΗ XΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΩΝ
Παναγιώτης Μαλλής

Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Η ανάπτυξη των βιοτραπεζών και η συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα, παρουσίασαν σημαντική πρόοδο κατά τον
20ο αιώνα και ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκωδικοποίησης του ανθρώπινου γονιδιώματος
(human genome project).
Σήμερα, οι βιοτράπεζες αποτελούν τα υπεύθυνα κέντρα συλλογής, καταγραφής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και
διανομής βιολογικών δειγμάτων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στα διαφορετικά πεδία της ιατρικής. Με βάση τον
σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας τους, οι βιοτράπεζες διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες : 1) Βιοτράπεζες
κλινικής περίπτωσης, 2) βιοτράπεζες γενικού πληθυσμού, 3) πληθυσμιακές βιοτράπεζες και 4) βιοτράπεζες φύλαξης
γενετικού υλικού νεογνών (π.χ. μονοζυγωτικών και διζυγωτικών διδύμων).
Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, η οποία συντελείται τα τελευταία έτη, οδήγησε με τη σειρά της στην ανάπτυξη και την
αναδιαμόρφωση των βιοτραπεζών παγκοσμίως. Ειδικότερα, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ταχείας ανίχνευσης και
υψηλής ακρίβειας-ευαισθησίας (high-throughput technologies), έθεσαν τις βάσεις για τη διελεύκανση, την κατανόηση
των παθογενετικών μηχανισμών των ασθενειών και τη καλύτερη κατηγοριοποίηση τους.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανεύρεση εξειδικευμένων θεραπευτικών προσεγγήσεων για τη κάθε ασθένεια και τον
κάθε ασθενή, αναπτύσσοντας ένα νέο πεδίο ιατρικής «την εξατομικευμένη Ιατρική» (personalized medicine). 		
Συλλέγοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, οι βιοτράπεζες συντελλούν στην ανάπτυξη ενός διευρυμένου δικτύου τόσο
σε παγκόσμιο όσο και εθνικό επίπεδο, δημιουργώντας ένα θετικό αντίκτυπο τόσο στην επιστημινική κοινότητα όσο και
σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Έχοντας ως δεδομένο τα παραπανω, αναπτύχθηκε η Ευρωπαϊκη Ερευνητική Υποδομή
Βιοτραπεζών (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infastructure, BBMRI), με στόχο τη διευρημένη
πρόσβαση των επιστημόνων των συμβεβλημένων χωρών σε ερευνητικά δεδομένα και σε υψηλής ποιότητας δείγματα.
Στο πλαίσιο της ομιλίας θα γίνει παρουσίαση του γενικού πλαισίου των βιοτραπεζών, καθώς και του τρόπου λειτουργίας
τους. Ειδικότερα θα περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας της Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του
Ιδρύματος Ιατροβιολγικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο απότελεί και εταίρο στο BBMRI, αναλύωντας
πλήρως την έναρξη της λειτουργίας, καθώς και την εξέλιξη της.		
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, οι βιοτράπεζες αποτελούν σημαντικούς πυλώνους για την ανάπτυξη νέων
φαρμακευτικών στόχων και θεραπευτικών στρατηγικών οδηγώντας στην εξατομικευμένη προσέγγιση των ασθενών.
Επιπρόσθετα, οι βιοτράπεζες μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξέλιξη των συστημάτων υγείας, καθώς
επίσης και στη προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.
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ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΉ ΑΝΑΙΜΊΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΠΈΡΑΝ ΤΗΣ ΜΕΤΆΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΙΔΉΡΩΣΗΣ
Καλκανά Χ.

Η δρεπανοκυτταρική νόσος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι η πιο σημαντική κληρονομούμενη
αιμοσφαιρινοπάθεια παγκοσμίως, από άποψη συχνότητας και επίπτωσης στην υγεία και την κοινωνική ζωή του
πάσχοντος ατόμου. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη της παθολογικής αιμοσφαιρίνης S, ο πολυμερισμός της οποίας
σε συνθήκες υποξίας οδηγεί σε βλάβη της μεμβράνης και καταστροφή του ερυθροκυττάρου, φλεγμονή και απόφραξη
της μικροκυκλοφορίας. Οι τυπικές κλινικές εκδηλώσεις της νόσου είναι η αιμόλυση, οι επώδυνες αγγειοαποφρακτικές
κρίσεις και η χρόνια βλάβη ιστών και οργάνων.
Για πολλά χρόνια τα προφυλακτικά μέτρα για την αποφυγή των επώδυνων κρίσεων και λοιμώξεων, η αναλγητική αγωγή
κατά τη διάρκεια των κρίσεων και οι μεταγγίσεις αίματος ήταν οι μόνες διαθέσιμες επιλογές για την αντιμετώπιση της
νόσου και παραμένουν, βέβαια, βασικά θεραπευτικά μέσα. Στις μέρες μας μπορούμε να στοχεύουμε ακόμα και στην
ίαση της νόσου με προσεγγίσεις όπως η μεταμόσχευση μυελού των οστών και η γονιδιακή θεραπεία, που παρά τα θετικά
αποτελέσματα της πρώτης και τη συνεχή πρόοδο σε εργαστηριακές και κλινικές δοκιμές της δεύτερης, δεν είναι προς το
παρόν θεραπείες διαθέσιμες στον ευρύ πληθυσμό.
Η ανάδειξη του προστατευτικού ρόλου της HbF και η εισαγωγή της υδροξυουρίας, που αυξάνει το ποσοστό της HbF,
στην θεραπευτική φαρέτρα τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια βελτίωσε ουσιαστικά τη νοσηρότητα και θνητότητα της
νόσου. Η ολοένα αυξανόμενη γνώση και η πληρέστερη κατανόηση των μηχανισμών που διαδέχονται τον πολυμερισμό
της αιμοσφαιρίνης S έχει οδηγήσει σε έρευνες με δεκάδες νέα μόρια που στοχεύουν σε συγκεκριμένα μονοπάτια της
παθολογικής διαδικασίας. Έτσι, δοκιμάζονται φάρμακα για αναστολή της φλεγμονής, της θρομβωτικής διάθεσης, της
αυξημένης συγκολλητικότητας των ερυθρών με τα άλλα κύτταρα του αίματος και το ενδοθήλιο, του οξειδωτικού στρες,
της αφυδάτωσης των ερυθρών καθώς και φάρμακα που επάγουν την παραγωγή HbF και εμποδίζουν τον πολυμερισμό
της HbS. Προς το παρόν λίγες είναι οι ουσίες που εκτός από βελτίωση βιολογικών δεικτών έδειξαν κλινικό όφελος με
μείωση των επώδυνων κρίσεων. Σήμερα, εκτός από την υδροξυουρία, τρία άλλα μόρια έχουν πάρει έγκριση από τον
Αμερικανικό και Ευρωπαϊκό Οργανισμό φαρμάκων για τη θεραπεία της νόσου. Το 2017 η L-γλουταμίνη και το 2019 το
Crizanlizumab πήραν έγκριση για τη μείωση των επώδυνων κρίσεων, ενώ το Voxelotor εγκρίθηκε το 2019 για μείωση
της αιμόλυσης και αύξηση της αιμοσφαιρίνης. Η χρήση και ο συνδυασμός φαρμάκων που δρουν με διαφορετικό τρόπο
αναμένεται να ανακουφίσει τους ασθενείς και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους μέχρις ότου οι θεραπείες ίασης
αποδειχθούν ασφαλείς και διαθέσιμες σε όλους τους πάσχοντες.

34 • 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας

ΣΤΡΟΓΓΥΛΌ ΤΡΑΠΈΖΙ 11
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ΜΕΤΑΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΖΩΉΣ
Δρ. Φίλιππος Κλωνιζάκης

Αιματολόγος

Σήμερα, η Θαλασσαιμία θεωρείται πλέον μία χρόνια νόσος, καθώς η δυνατότητα συστηματικών και ασφαλών μεταγγίσεων
ερυθρών, οι διαθέσιμοι χηλικοί παράγοντες αποσιδήρωσης και η παρακολούθηση των ασθενών σε οργανωμένες
μονάδες, οδήγησαν στη σημαντική αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών. Ωστόσο, οι πάσχοντες συνεχίζουν
να αντιμετωπίζουν κλινική και μη-κλινικά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους.
Ο όρος εξαρτώμενη από την υγεία ποιότητα ζωής περιγράφει την επίδραση που έχει η νόσος και η θεραπεία στους
γενικότερους τομείς που απασχολούν του ασθενείς, όπως η σωματική και ψυχολογική κατάσταση, η σεξουαλική
δραστηριότητα, οι κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις, το επάγγελμα και οι σπουδές. Η μελέτη της ποιότητας ζωής των
πασχόντων από μεταγγισιο-εξαρτώμενη (Μ-Ε) Θαλασσαιμία αποτελεί ένα επίκαιρο αντικείμενο μελέτης με στόχο την
ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση των ασθενών.
To 2018, υλοποιήθηκε στην Ελλάδα μία πολυκεντρική μελέτη με σκοπό να αξιολογηθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών
με Μ-Ε Θαλασσαιμία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γενικού ερωτηματολογίου SF-36v2, η ποιότητα ζωής των
ασθενών με Μ-Ε Θαλασσαιμία είναι χειρότερη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό στους τομείς της σωματικής και
ψυχικής κατάστασης. Το συμπέρασμα αυτό είναι σε συμφωνία και με πρόσφατη διεθνή μετανάλυση, όπου οι συγγραφείς
καταλήγουν πως οι πάσχοντες έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής, παρά την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσής τους.
Από την εφαρμογή του ειδικού και πιο ευαίσθητου ερωτηματολογίου TranQol, φάνηκε ότι οι άνεργοι ασθενείς και οι
ασθενείς με συνοσηρότητες έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής, ενώ παρατηρήθηκε και αρνητική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας
και ποιότητας ζωής.
Η πανδημία COVID-19, ανέδειξε μεταξύ άλλων, την ανεκτίμητη αξία της επάρκειας αίματος για ασφαλείς και
συστηματικές μεταγγίσεις ερυθρών στους πάσχοντες με Μ-Ε Θαλασσαιμία. Η αρχική υποψία για μετάδοση του ιού
μέσω των μεταγγίσεων και η επιφυλακτικότητα των αιμοδοτών να επισκεφτούν τα Νοσοκομεία, αποτέλεσαν σημαντικές
προκλήσεις για τη διαχείριση των πασχόντων. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιοποιημένες μελέτες, υπήρξαν χώρες όπου
οι ασθενείς υπομεταγγίζονταν ή δεν είχαν πρόσβαση σε οργανωμένες δομές, στις περιόδους έξαρσης της πανδημίας.
Στη χώρα μας, κατά την περίοδο λήψης περιοριστικών μέτρων το Νοέμβριο του 2020, πραγματοποιήθηκε μία μελέτη
ποιότητας ζωής των πασχόντων με Μ-Ε Θαλασσαιμία, υπό παρακολούθηση στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
(ΜΜΑ) Ενηλίκων, στο Ιπποκράτειο ΓΝΘ. Από τη μελέτη προέκυψε ότι η συνολική ποιότητα ζωής των ασθενών με Μ-Ε
Θαλασσαιμία παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, αλλά δεν επιδεινώθηκε σημαντικά σε
σχέση με το 2018. Οι μεγαλύτεροι ασθενείς, οι παντρεμένοι ασθενείς και οι ασθενείς με ανώτατη εκπαίδευση ήταν οι πιο
ευάλωτες ομάδες.
Συμπερασματικά, οι τομείς της ποιότητας ζωής των ασθενών με Μ-Ε Θαλασσαιμία μεταβάλλονται διαρκώς και θα
μπορούσαν να βελτιωθούν μέσα από την έγκαιρη αναγνώριση των πιο ευάλωτων ομάδων και την ανάλογη υποστήριξή
τους.
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΊΑ: ΤΙ, ΓΙΑΤΊ ΚΑΙ ΠΏΣ
Αθηνά Μούγιου

Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΑ ΠΓΝΠ
Η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων ως επιπλοκή της μετάγγισης (transfusion-transmitted infections, TTIs) είναι σπάνιο
αλλά υπαρκτό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας. Ένας από τους μηχανισμούς πρόληψης αυτής, είναι ο αποκλεισμός
αιμοδοτών με συγκεκριμένες συμπεριφορές, οι οποίες κατά τη διεθνή εμπειρία ενέχουν διαφορετικό βαθμό κινδύνου. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2012), χαρακτηρίζει ως συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, τη σεξουαλική συμπεριφορά
με υψηλό κίνδυνο ΤΤΙ, την ενέσιμη χρήση ναρκωτικών ουσιών και μη συνταγογραφούμενων στεροειδών, την μη
ενέσιμη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, κοσμητικές επεμβάσεις ή παρεμβάσεις των οποίων η στειρότητα δεν μπορεί
να αποδειχθεί και το ιστορικό εγκλεισμού σε φυλακή ή σωφρωνιστικό ίδρυμα. Στις σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλού
κινδύνου ανήκουν οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (men having sex with men, MSM) και όσοι
πληρώνουν ή πληρώνονται για σεξουαλική επαφή με χρήματα ή ναρκωτικά αλλά και οι πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι,
οι απροφύλακτες σεξουαλικές επαφές και οι σεξουαλικές επαφές με σύντροφο υψηλού κινδύνου. Η αναζήτηση ελέγχου
μέσω προσφοράς αίματος (test seeking) αποτελεί επιπλέον κίνδυνο για την ασφάλεια των μεταγγίσεων. Παρά το ότι, από
το ΑΑΒΒ [ΑΑΒΒ full length donor history questionnaire (DHQ, version 2.0 May, 2016)], το FDA (Revised recommendations
for reducing the risk of human immunodeficiency virus transmission by blood and blood product -questions and answers,
2018) και τον WHO (Who can give blood, 2018) υπάρχουν ερωτηματολογία για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του
αιμοδότη, η πολιτική μεταξύ διαφόρων χωρών, για την επιλογή αιμοδοτών με συμπεριφορικά κριτήρια διαφέρει, ακόμα
κι αν αυτές εφαρμόζουν μοριακό έλεγχο του αίματος (nucleic acid testing, NAT). Οι λόγοι αυτής της διαφοροποίησης
ανά χώρα, σχετίζονται κυρίως με οργανωτικά, επιδημιολογικά και κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά καθώς και
το επίπεδο του υπολλειπόμενου κινδύνου τουλάχιστον για τις TTIs που ελέγχονται υποχρεωτικά προ μετάγγισης. Ο
υπολλειπόμενος αυτός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα ελέγχου από δότες στην περίοδο
του παραθύρου ορομετατροπής και ο προσωρινός ή μόνιμος αποκλεισμός των υποψήφιων δοτών με συμπεριφορικά
κριτήρια στοχεύει αποκλειστικά στην ελαχιστοποίηση του υπολλειπόμενου αυτού κινδύνου (ΑΑΒΒ 2017). Μία από τις πιο
αμφιλεγόμενες πολιτικές στη μεταγγισιοθεραπεία παγκοσμίως είναι ο μόνιμος ή προσωρινός αποκλεισμός των MSM από
την αιμοδοσία. Στην Ευρώπη ειδικότερα, ενώ εφαρμόζονται διαφορετικές περίοδοι αποδοχής ή μη των MSM δοτών, η
Συντονιστική Επιτροπή για τη Μετάγγιση Αίματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (TS057 expert group, 2013), παρά το ότι
αναγνώρισε ασάφειες στην Οδηγία 2004/33/ΕΚ, δεν οδηγήθηκε σε μια ενιαία οδηγία για την επιλογή δοτών με σεξουαλική
συμπεριφορά υψηλού κινδύνου. Η απουσία εναρμονισμένης προσέγγισης, μπορεί να σχετίζεται με την έλλειψη μεγάλων
μελετών διαβάθμισης και εξατομίκευσης κινδύνου, με μοντέλα συνδυαστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων ελέγχου και
των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς ανά αιμοδότη. Εκτός από την αναγκαιότητα των παραπάνω μελετών, οι αντίστοιχες
εθνικές αποφάσεις οφείλουν να ενισχύονται από στοχευμένο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση των
περιορισμών και τη συμμόρφωση των αιμοδοτών, τεκμηριωμένα και συνεκτικά κριτήρια επιλογής, καλοσχεδιασμένα
DHQs , το εμπιστευτικό περιβάλλον σε όλα τα στάδια επιλογής, τη βελτίωση των συνεντεύξεων στον αιμοδότη μετά
από θετικό αποτέλεσμα ελέγχου και την ενδελεχή αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Όλα τα παραπάνω
πρέπει αφενός μεν να αναγνωρίζουν την αξία προστασίας της ιδιωτικότητας και των ίσων δικαιωμάτων των αιμοδοτών,
αφετέρου δε να εξασφαλίζουν ότι η ασφάλεια και υγεία των ασθενών προηγείται και υπερέχει όλων.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΌ ΤΡΑΠΈΖΙ 12
HOT TOPICS ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΌΤΗ
ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΈΝΟΥ ΑΙΜΟΔΌΤΗ «ΔΗΛΏΝΩ ΌΤΙ ΔΙΆΒΑΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΌΗΣΑ ΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΌΘΗΚΕ»
Μ. Γιαννουλάκη

Η παροχή εκπαιδευτικού υλικού στον αιμοδότη, πριν από κάθε αιμοδοσία, είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για
την τεκμηριωμένη συναίνεση του στη δωρεά αίματος και βασίζεται στην σωστή επικοινωνία και σαφή κατανόηση των
παρεχόμενων πληροφοριών.
Ο σχεδιασμός και η δημιουργία του ενημερωτικού υλικού δεν γίνεται με τρόπο αυθαίρετο και τυχαίο, αλλά αντικατοπτρίζει
μια πολύπλευρη και σύνθετη διεργασία, η οποία περιλαμβάνει κι εξαρτάται από πολλές ιατρικές, ηθικές, νομικές και
ρυθμιστικές πτυχές.
Ελάχιστες έρευνες μέχρι σήμερα, έχουν αξιολογήσει το περιεχόμενο και την επάρκεια των πληροφοριών που θα πρέπει
να περιέχονται στα εκπαιδευτικά υλικά της αιμοδοσίας ,όπως και την κατάλληλη παρουσίαση τους, με τέτοιο τρόπο που
να διασφαλίζεται η ευαναγνωσία, η ευκρίνεια και η κατανόηση τους και ακόμα λιγότερες έρευνες έχουν ασχοληθεί με την
εμπειρία του αιμοδότη γύρω από αυτό.
Αν και υπάρχουν οδηγίες και προϋποθέσεις για την εγκυρότητα και πληρότητα της εκπαίδευσης των αιμοδοτών, το
αντίστοιχο υλικό στην Ελλάδα παραμένει αμετάβλητο τα τελευταία χρόνια και δεν φαίνεται να έχει ανταποκριθεί στις
προκλήσεις και τις απαιτήσεις των πρόσφατων κατευθυντήριων γραμμών στο τομέα αυτό.
Τι ακριβώς εξυπηρετεί η εκπαίδευση των αιμοδοτών και ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να
περικλείει; Υπάρχει τρόπος να προσδιοριστεί η αναγνωσιμότητα του υλικού; Ποια είναι τα σημεία στην πληροφόρηση
που χρειάζονται βελτίωση και επικαιροποίηση; Μπορεί να εξορθολογιστεί η παρεχόμενη ποσότητα πληροφοριών; Με
ποιο τρόπο θα πρέπει να μορφοποιείται η παρουσίαση του υλικού; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλείται να
απαντήσει η συγκεκριμένη παρουσίαση.
Τα συστήματα αιμοδοσίας προκειμένου να είναι βιώσιμα και αποτελεσματικά οφείλουν να εξελίσσονται και μαζί
με αυτά αλλάζει και εξελίσσεται και ο ρόλος και η σημασία της εκπαίδευσης του αιμοδότη. Το κέντρο βάρους της
ενημέρωσης γίνεται πιο ανθρωποκεντρικό, οι οδηγίες απλοποιούνται και εξορθολογίζονται και το εκπαιδευτικό υλικό
επανασχεδιάζεται με βασικό επιδιωκόμενο, πέρα από τις κανονιστικές συμμορφώσεις , την ολιστική και σύγχρονη
προσέγγιση της ενημέρωσης και τη μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο του αιμοδότη, όσο και του ασθενή.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
S.E. Rugege-Hakiza, S.A. Glynn, S.T. Hutching, J. Bethel, C.C. Nass, R.L. McEntire, N.V. Hirschler, J.G. Campbell, A. Ladavac, and G.B. Schreiber for the
Retrovirus Epidemiology (2003): Donor Study:” Do blood donors read and understand screening educational materials?” TRANSFUSION ; 43:1075-1083
S. F. O’Brien, L. Osmond, K. Choquet,1 Q.-L. Yi & M. Goldman (2015): “Donor attention to reading materials”, Vox Sanguinis; 109, 336–342
Gay Wehrli , Susan N. Rossmann, Dan A. Waxman and Louis M. Katz (2020): “Evaluation and improvement of blood donor educational materials: results
from a multicenter randomized controlled trial”. TRANSFUSION ;9999;1–9
Gay Wehrli and Kathleen Sazama (2010): “Universal donor education and consent: what we know and where we should go”. TRANSFUSION ;50:2499-2502.
Mary Townsend , Terri Buccino and Louis Katz (2020) : “Evaluation of donor informed consents and associated predonation educational materials in the
United States and Canada: variability in elements of consent and measures of readability and reading burden”. TRANSFUSION ;00:1–9
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Η ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΟΥ LUSPATARCEPT ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΜΕΤΆΓΓΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΒΘΑΛΑΣΣΑΙΜΊΑ: Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉΣ ΑΝΑΙΜΊΑΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΡΏΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ.
Ξυδάκη Αικ., Τριανταφύλλου Μ., Κουλλίας Εμ., Λιόση Μ.Κ., Ντελίκου Σ.

Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Ένας νέος παράγοντας ωρίμανσης του ερυθρού αιμοσφαιρίου, το Luspatercept πρόσφατα εγκρίθηκε για τη
θεραπεία ενηλίκων με μεταγγιζοεξαρτώμενη β-θαλασσαιμία.
ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ : είναι η καταγραφή της μείωσης του αριθμού των μεταγγίσεων με την αύξηση του
μεσοδιαστήματος τους ,της χορηγούμενης ποσότητας αίματος και της σταθεροποίησης της αιμοσφαιρίνης.
ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΜΈΘΟΔΟΣ: Μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου 2021, το luspatercept χορηγήθηκε για μια περίοδο από 12 έως
24 εβδομάδες σε δώδεκα άτομα (7 άνδρες / 5 γυναίκες μέσης ηλικίας 48,3 έτη). με επιβεβαιωμένη β-θαλασσαιμία
βάσει γονότυπου (β0/β+: 4/12, β+/β+:3/12, β0/β++:1/12, β0/β0:1/12, β+/β++ :1/12) .Τα μεσοδιαστήματα, οι μέσες τιμές
αιμοσφαιρίνης και LDH εκτιμήθηκαν για 12 εβδομάδες πριν και κατά την έναρξη του luspatercept. Προς την διατήρηση
σταθερών όγκων χορηγούμενου αίματος χορηγήθηκαν προλευκαφαιρεμένα ερυθρά αιμοσφαίρια μέσου όγκου 320 ml
ανά μονάδα.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας, όλοι
εκτός από έναν ασθενή (11/12) έλαβαν δόση 1 mg/kg. Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν σημαντική μείωση στις ανάγκες
μετάγγισης αίματος σε σχέση με το baseline. Eπίσης σημειώθηκε αύξηση στα μεσοδιαστήματα μετάγγισης σε 20,7
ημέρες κατά μέσο όρο ενώ τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης των ασθενών παρέμειναν επαρκώς υψηλά. Η LDH ως βιοδείκτης
αιμόλυσης, δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική αλλαγή ενδεικτική επιδείνωσης της αιμόλυσης.

Παράμετρος

Baseline
-12-0
εβδομάδες

0-12
εβδομάδες

Διαφορά
από το
baseline

Ανάγκες σε
μετάγγιση
(συνολικά ml)

3357

2367

Μεσοδιάστημα
μεταγγίσεων
(ημέρες)

15.2

20.2

p

Διαφορά
από
τις 0-12
εβδομάδες

p

-36.1%

0

-9.3%

0.285

35.6%

0.012

2.1%

–

p

12-24
εβδομάδες

Διαφορά
από το
baseline

-29.4%

0

2145

32.7%

0.001

20.7

Hb (gr/dl)

10.0

10.8

8%

0.003

10.7

6.6%

0.011

-1.2%

0.881

LDH

205.5

302.3

47.3%

0.121

299

45.9%

0.123

-0.9%

0.944

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: η χρήση του luspatarcept σε ασθενείς με β-θαλασσαιμία φαίνεται ότι αυξάνει το μεσοδιάστημα των
μεταγγίσεων και διατηρεί σταθερά αποδεκτά επίπεδα αιμοσφαιρίνης.
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EA02

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΏΝ ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΆΡΚΕΙΑ ΜΟΝΆΔΩΝ ΕΡΥΘΡΏΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΔΕΊΚΤΕΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2015) ΣΕ
ΑΙΜΟΔΟΣΊΑ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ.
Μοσχανδρέου Δ., Σπηλιόπουλος Α., Ζαρόκωστας Κ., Γιαννοπούλου Γ., Κυριάκου Σ., Αγγέλου Β.,
Κουτσοβασίλη Α., Γρουζή Ε.

Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. “ο Άγιος Σάββας”

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Οι Δείκτες Ποιότητας (ΔΠ) χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των νέων εργαλείων
για την παρακολούθηση του αποθέματος παραγώγων αίματος (2019) (ιδανικό απόθεμα, όρια συναγερμού για έλλειψη
και λήξη για μονάδες ερυθρών, στοχευμένες εκχωρήσεις) και των Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών (CAPA) που
εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (Μάρτιος 2020) σχετικά με τη συλλογή και επάρκεια μονάδων
ερυθρών.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Για τον υπολογισμό των ΔΠ αναζητήθηκαν στατιστικά στοιχεία των ετών 2018-2021 από τη βάση δεδομένων
e-AIMA.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Σε σχέση με το 2019, οι μεταγγίσεις μειώθηκαν 13,7% το 2020 και 8,1% το 2021, ενώ οι αιμοδοτήσεις
εντός Αιμοδοσίας μειώθηκαν αντίστοιχα 27,4% και 18,7%. Τον Μάρτιο του 2020 αναδιοργανώθηκε η διαχείριση
των εξορμήσεων: αναζητήθηκαν νέοι σύλλογοι-φορείς, καθορίστηκαν προδιαγραφές για τη διενέργειά τους,
χρησιμοποιήθηκαν ραντεβού, ορίστηκε κατώτατος στόχος για επιτυχή εξόρμηση, χρησιμοποιήθηκαν νέα μέσα
επικοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, στις εξορμήσεις συλλέχθηκαν 25,8% και 57% περισσότερες μονάδες το 2020 και το 2021
σε σχέση με το 2019 και η απόδοση τους αυξήθηκε από 27 μονάδες/εξόρμηση το 2019 σε 33 το 2020 και 37,1 (p<0.05)
το 2021. To έλλειμα μονάδων ερυθρών από 19.2% το 2019 μετρήθηκε 16.3% το 2020 και 7.5% το 2021 (p<0.05). Οι
καταστροφές λόγω λήξης ήταν 50 το 2018, 33 το 2019, 30 το 2020 και 17 το 2021, (p<0.05). Ο δείκτης WAPI μειώθηκε
σε όλες τις ομάδες και μόνο για την ΑΒ-ομάδα παρέμεινε >2,5%. Το 2021, το 64,7% των λήξεων αφορούσαν μονάδες
ακτινοβολημένες ή εισαγμένες λίγα 24ωρα πριν τη λήξη τους. Το 30,3% των εκχωρήσεων ήταν Β+ και 13,6% ΑΒ+ τη
στιγμή που το 11,4% των μονάδων που μπήκαν στο απόθεμα ήταν Β+ και το 3,2% ΑΒ+.
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: Η υιοθέτηση σχετικά ανέξοδων πρακτικών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά πολλούς δείκτες που
σχετίζονται με τη συλλογή και την επάρκεια του αίματος.
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ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΌΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΟΛΙΚΟΎ ΑΊΜΑΤΟΣ ΣΤΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ.
Βογιατζάκη Μ.1, Παπαδογιαννάκη Μ.1, Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης Μ.2, Λυδάκη Ε.1
1

Πανεπιστημιακο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 2 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Τμήμα Νοσηλευτικής

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Η οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας απαιτεί την εξεύρεση λύσεων ως προς την συγκράτηση του
λειτουργικού κόστους στην αιμοδοσία, ενός από τα πλέον κοστοβόρα τμήματα ενός νοσοκομείου, που οφείλεται στο
πολυσύνθετο έργο που επιτελεί. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εξέταση και κοστολόγηση των μεταβλητών
που διαμορφώνουν το κόστος για την παραγωγή 1 μονάδας μη λευκαφαιρεμένων συμπυκνωμένων ερυθρών στις 5
Αιμοδοσίες της 7ης Υ.Π.Ε.
ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΜΈΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη παρατήρησης που αφορούσε τη συγκέντρωση
οικονομικών και άλλων σχετικών στοιχείων στις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της Κρήτης το έτος 2019.
Ακολούθησε περιγραφική ανάλυση των χαρακτηριστικών των μονάδων αιμοδοσίας της Κρήτης. Η μελέτη κοστολόγησης
μιας μονάδας αίματος έγινε με εκτίμηση του κόστους ανά δραστηριότητα, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν οδηγοί «drivers»
και έγινε καταμερισμός στα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες. Μετρήθηκαν παράμετροι για τη συλλογή, την επεξεργασία
για την παραγωγή συμπυκνωμένων ερυθρών, τον έλεγχο για λοιμώδεις παράγοντες και το κόστος μεταφοράς των
δειγμάτων από τις αιμοδοσίες στο ΕΚΕΑ. Υπολογίστηκε το άμεσο κόστος που περιλαμβάνει αντιδραστήρια, ασκούς,
υγειονομικό υλικό, υλικό φαρμακείου και λοιπών αναλωσίμων και το έμμεσο κόστος που αφορά τις εργατοώρες που
δαπανήθηκαν από το προσωπικό της αιμοδοσίας για τις αιμοληψίες και την επεξεργασία του αίματος (ομάδες και
παραγώγιση) και το κόστος λοιπών υπηρεσιών. Δεν υπολογίστηκε η δαπάνη του χρόνου που κατανάλωσε ο αιμοδότης
για να αιμοδοτήσει, καθώς η δοκιμασία συμβατότητας και το κόστος της μετάγγισης.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών (άμεσο και έμμεσο) είναι
4.621085 ευρώ για το σύνολο των Αιμοδοσιών (μισθοδοσία 70%, ασκοί αίματος 11%, λοιπά λειτουργικά έξοδα 10%,
αντιδραστήρια ομάδας αίματος αιμοδοτών 8% και αντιδραστήρια γενικής αίματος 1%). Το εύρος κόστους ανά μονάδα
αίματος στα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ κυμαίνεται από 103,58 έως 235,53 ευρώ με μέσο κόστος 138,01 ευρώ.
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Το κόστος παραγωγής στις μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες είναι έως και 60% μικρότερο σε σχέση
με τις μικρότερες γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας με στόχο την
συγκεντροποίηση των υπηρεσιών δωρεάς αίματος και επεξεργασίας του σε μεγάλα κέντρα όπως άλλωστε έχει προταθεί
από το ΕΚΕΑ.
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ΓΕΝΕΤΙΚΆ ΕΞΑΡΤΏΜΕΝΗ ΕΤΕΡΟΓΈΝΕΙΑ ΣΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΈΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΆΡΩΝ ΕΤΕΡΌΖΥΓΩΝ ΦΟΡΈΩΝ Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΊΑΣ.
EA04

Τζούνακας Β.1, Αναστασιάδη Α.1, Αρβανίτη Β.Ζ.1, Dzieciatkowska M.2, Παπαγεωργίου Ε.3,
Παπασιδέρη Ι.1, D’Alessandro A.2, Σταμούλης Κ.4, Κριεμπάρδης Α.3, Αντωνέλου Μ.1

Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 Department of Biochemistry
and Molecular Genetics, School of Medicine, University of Colorado, 3 Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και
Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 4 Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
1

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Οι μεταλλαγές β-θαλασσαιμίας (βThal) οδηγούν σε ήπια (β++) ή μεγάλη (β+) μείωση ή και πλήρη απουσία
(β0) σύνθεσης β-σφαιρινικών αλυσίδων. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες τα αποθηκευμένα ερυθροκύτταρα (RBC)
αιμοδοτών που φέρουν τέτοιες μεταλλαγές σε ετεροζυγωτία και πληρούν τα κριτήρια της αιμοδοσίας έχουν καλή
αποθηκευτική ικανότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αιμόλυση, το οξειδοαναγωγικό ισοζύγιο και τη δραστηριότητα
των κυτταρικών μηχανισμών πρωτεόστασης. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί αν η ετερογένεια στο γενετικό
υπόβαθρο (μεταλλαγές τύπου β++, β+, β0) μεταξύ των βThal αιμοδοτών επιδρά στην αποθηκευτική βλάβη των
ερυθροκυττάρων.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Για αυτόν τον σκοπό διενεργήσαμε κατά ζεύγη ανάλυση κυτταρικών και βιοχημικών παραμέτρων σε φρέσκα
και CPD/SAGM-αποθηκευμένα RBCs βThal τακτικών αιμοδοτών τύπου β++ (N=4), β+ (N=9) και β0 (N=2).
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Τα β++ RBCs in vivo έχουν στατιστικά χαμηλότερο RDW και HbA2 αλλά μεγαλύτερο αιματοκρίτη,
MCV και επίπεδα αναγωγικής ισχύος (NADPH) σε σχέση με τα β+ RBCs. Επιπρόσθετα, έχουν χαμηλότερα επίπεδα
οξειδωτικού στρες (π.χ. δραστικές ρίζες οξυγόνου ημέρας 21: 819±85 έναντι 1.555±671 RFU/mg πρωτεΐνης, β++ έναντι
β+) και διϋδροθυμίνης in vivo και κατά την αποθήκευση. Στη μεμβράνη διαθέτουν λιγότερη μυοσίνη και αργινάση,
δείκτες πιθανά σχετιζόμενους με τη μεγαλύτερη κυτταρική ευθραυστότητα (π.χ. μηχανική ευθραυστότητα ημέρας 21:
0,810±0,067 έναντι 0.662±0,094 %, β++ έναντι β+) και τα επίπεδα αργινίνης. Η δραστηριότητα της πρωτεόστασης είναι
επίσης μειωμένη στα β++ RBCs σε σχέση τόσο με τα β++ όσο και με τα β0.
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: Η γενετική ποικιλομορφία στην ομάδα των τακτικών βThal αιμοδοτών αντικατοπτρίζεται σε
ανιχνεύσιμους φαινοτύπους των ερυθροκυττάρων τους in vivo και κατά την αποθήκευση. Ο βαθμός της σύνθεσης των
β-σφαιρινικών αλυσίδων δεν είναι ουδέτερος ως προς το πρότυπο της αποθηκευτικής βλάβης, τουλάχιστον όσον αφορά
στην κυτταρική ευθραυστότητα, το οξειδωτικό στρες και την ομοιόσταση των ερυθροκυτταρικών πρωτεϊνών. Αυτά τα
ευρήματα είναι πιθανά σημαντικά για χώρες με μεγάλη συμμετοχή βThal εθελοντών στην αιμοδοσία και μπορούν να
τροφοδοτήσουν μεγαλύτερης έκτασης μελέτες.
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ΕΠΙΚΎΡΩΣΗ ΨΥΓΕΊΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΑΊΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΧΏΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ
ΑΙΜΟΛΗΨΙΏΝ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

Βάκος Φ., Νικολοπούλου Σ., Παναγιωτοπούλου Χ., Γεωργοπούλου Μ., Κουκά Ε., Χαραλάμπους Α.,
Αργυρού Α., Γάφου Α.

Γ.Ο.Ν.Κ. “Οι Άγιοι Ανάργυροι”

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Το μέγεθος της αιμόλυσης στα παράγωγα των ΣΕ αποτελεί σημαντικό δείκτη ακεραιότητας των ερυθρών
αιμοσφαιρίων και παράμετρο ποιότητας των παραγώγων (<0,8% στο όριο λήξης των μονάδων EDQM 20th ed). Κακές
πρακτικές στην επεξεργασία/αποθήκευση των παραγώγων αίματος και επεξεργασία όπως το πλύσιμο, η ακτινοβόληση
και η λευκαφαίρεση είναι καταστάσεις οι οποίες συνοδεύονται από υψηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης (Hb ) στο υπερκείμενο
πλάσμα του ασκού. Η αιμόλυση μπορεί να εκτιμηθεί με αδρή οπτική εκτίμηση, φασματοφωτομετρία και φωτομετρία.
Η οπτική εκτίμηση του χρώματος του υπερκείμενου πλάσματος της μονάδας ΣΕ/ΣΕΜ χρησιμοποιείται ως εύκολη
μέθοδος για την ανίχνευση της αιμόλυσης από πολλές ΝΥΑ.
ΣΚΟΠΌΣ: Αξιολόγηση της αξιοπιστίας μέτρησης της αιμόλυσης με αιματολογικό αναλυτή Sysmex XN1000 σε σύγκριση
με το POC φωτόμετρο HemoCuePlasma/Low Hb System.
ΥΛΙΚΌ-ΜΈΘΟΔΟΙ: Ο έλεγχος της αιμόλυσης διενεργήθηκε σε μη αποδεκτές μονάδες ΣΕ/ ΣΕΜ (N20). Μετά από σωστή
ανάδευση του ασκού και εκθλιψη/απαναπλήρωση του οδηγού (3-5 φορές), λαμβάνονται 5ml αίματος. Στο δείγμα
μετράται Hb (HbT) και μετά από φυγοκέντρηση (583g x 10’) μετράται στο υπερκείμενο Hb (HbL).
% ΑΙΜΌΛΥΣΗΣ :HbL*[1- (HbT x 2,941)/100]*100}/HbT ]

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Sysmex XN1000

HemoCue Plasma/Low Hb

Μέθοδος μέτρησης Hb

SLS 540 nm

Modified azidemethemoglobin
(570 nm and 880 nm)

Τρόπος (mode) μέτρησης

Χωρίς ανιχνευτή αναρρόφησης

–

Εύρος ανάλυσης Hb g/dL

0,0 -26,0

0–3.0

Απαιτούμενος όγκος

> 300 μL

~20 μL

Χρόνος αποτελέσματος

100 δείγματα/ώρα

60 sec

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ:

Ηλικία μονάδων
(ημέρες/διάμεση τιμή/εύρος)
48/ (9-193)

Αιμόλυση
Διάμεση τιμή / τυπική απόκλιση/εύρος
Sysmex

Hemocue

0,45/15,81/0-69

0,32/0,95/0-3,75

Pearson Correlation, p
0,979,
0,000(570 nm and 880 nm)

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: Η αυξημένη αιμόλυση στα ΣΕ/ΣΕΜ θεωρείται ένδειξη αποτυχίας του συστήματος διαχείρησης /
αποθήκευσης των μονάδων ), καθώς και ένδειξη βακτηριακής μόλυνσης.
Η μέτρηση της αιμόλυσης με αιματολογικό αναλυτή είναι μια προσιτή εναλλακτική μέθοδος για τις ΝΥΑ.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΜΕΤΑΓΓΊΣΕΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΈΝΩΝ ΕΡΥΘΡΏΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΉ ΚΛΙΝΙΚΉ
ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ.
Μπόλλα Ε., Μιχελάκης Ι., Καραπάτη Γ., Τζαβάρα Β.

Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες με
την υψηλότερη επίπτωση μεταγγίσεων παραγώγων αίματος ανά 1000 κατοίκους, και πολλά ελληνικά νοσοκομεία
αντιμετωπίζουν σχετικές ελλείψεις. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η καταγραφή και ο έλεγχος των πρακτικών μετάγγισης
στη χώρα μας.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί καταγραφή των ασθενών που μεταγγίστηκαν με συμπυκνωμένα
ερυθρά στην Α’ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας σε χρονικό διάστημα τριμήνου (Δεκέμβριος 2021 –
Φεβρουάριος 2022). Στις πληροφορίες που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονται: το φύλο και η ηλικία των ασθενών, η αιτία
μετάγγισης, ο αριθμός των μεταγγιζόμενων μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών, η τιμή της αιμοσφαιρίνης εισόδου,
μετάγγισης καθώς και εξόδου.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Εβδομήντα πέντε ασθενείς (διάμεση ηλικία 80 έτη, άνδρες 52%) επί συνόλου πεντακοσίων εισαγωγών
(διάμεση ηλικία 76 έτη) μεταγγίστηκαν με συμπυκνωμένα ερυθρά. Είκοσι δύο ασθενείς παρουσιάστηκαν με αιμορραγία
πεπτικού και οι υπόλοιποι με άλλη αιτία, ενώ σημειώθηκαν 12 θάνατοι. Η διάμεση τιμή της αιμοσφαιρίνης μετάγγισης
είναι 7g/dl, ενώ ο συνολικός αριθμός των μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών που χρησιμοποιήθηκαν είναι 155. Ο
αριθμός των μεταγγιζόμενων μονάδων συσχετίζεται με την ηλικία των ασθενών, την τιμή της αιμοσφαιρίνης εισόδου
και μετάγγισης (p<0.05). Οι άνδρες ασθενείς που μεταγγίστηκαν ήταν κατά μέσο όρο 11 έτη νεότεροι από τις γυναίκες,
ενώ η βαριά αναιμία (αιμοσφαιρίνη εισόδου <7g/dl) συσχετίζεται με στατιστικά σημαντική διαφορά στην τιμή της
αιμοσφαιρίνης εξόδου σε σχέση με την ηπιότερη αναιμία. Ωστόσο, η τιμή της αιμοσφαιρίνης εξόδου είναι ανεξάρτητη
του αριθμού των μεταγγιζόμενων μονάδων. Σε ασθενείς που μεταγγίστηκαν με τουλάχιστον 2 μονάδες συμπυκνωμένων
ερυθρών, η διάμεση τιμή της αιμοσφαιρίνης προ της δεύτερης μετάγγισης είναι 7,7g/dl (πληροφορία διαθέσιμη για 14
ασθενείς).
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: Σύμφωνα με την καταγραφή από την κλινική μας, η διάμεση τιμή αιμοσφαιρίνης μετάγγισης ακολουθεί
το όριο των 7g/dl που αναγνωρίζεται στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, τα δεδομένα καταδεικνύουν την ανάγκη για εφαρμογή
προγράμματος επιτήρησης μεταγγίσεων.
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ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΆΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ.
Τζόλου Α., Ξάνθη Ε., Καββαδίας Σ., Λώλη Α., Τζόκα Θ., Μάρκου Ε., Ζησιάδης Κ., Ζερβού Ε.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Τμήμα Αιμοδοσίας

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: H εφαρμογή συστημάτων αιμοεπαγρύπνησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των μεταγγίσεων.
Η αναγνώριση των ανεπιθυμήτων αντιδράσεων της μετάγγισης, η καταγραφή , η κοινοποίηση και η διερεύνηση τους
οδηγούν στην αναγνώριση των αιτίων που τις προκάλεσαν και στη λήψη μέτρων για την πρόληψη τους.
ΣΚΟΠΌΣ: Παρουσιάζονται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη διάρκεια 16 ετών (2005-2020) σε ασθενείς που
μεταγγίστηκαν με προϊόντα αίματος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Σε κάθε εμφανιζόμενη αντίδραση συμπληρώνεται από τον ιατρό που πραγματοποίησε τη μετάγγιση το
δελτίο ανεπιθυμήτων αντιδράσεων που αναφέρονται λεπτομερώς τα συμπτώματα και οι θεραπευτικές ενέργειες για την
αντιμετώπιση τους. Συγχρόνως ο ενοχοποιούμενος ασκός αίματος ή προϊόντος του με τη συσκευή μετάγγισης καθώς
και δείγμα αίματος από τον ασθενή αποστέλλονται στην Αιμοδοσία. Από την Αιμοδοσία ακολουθεί η διερεύνηση κάθε
αντίδρασης.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Την περίοδο που μελετήσαμε μεταγγίστηκαν 28.655 ασθενείς και έλαβαν συνολικά 348.065 μονάδες
προϊόντων αίματος. Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν 156.936 μονάδες ερυθρών (90.319 μονάδες συμπυκνωμένα ερυθρά
και 66.617 μονάδες συμπυκνωμένα ερυθρά λευκαφαιρεμένα προ της αποθήκευσης), 96.016 μονάδες FFP, 89.084
μονάδες αιμοπεταλίων από τυχαίους δότες και 6.029 μονάδες αιμοπεταλίων αφαίρεσης. Παρουσιάστηκαν συνολικά
362 επεισόδια ανεπιθυμήτων αντιδράσεων (συχνότητα 1/961 προϊόντα αίματος).

Προϊόν αίματος

Αριθμός
μονάδων

ΠΜΑ
ήπιες

Αλλεργικές
ήπιες

TAD

TACO

Συμπυκνωμένα
ερυθρά

90.319

120

50

14

2

Λευκαφαιρεμένα
ερυθρά προ της
αποθήκευσης

66.617

46

44

7

Αιμοπετάλια

95.113

9

7

1

Φρέσκο
καταψυγμένο
πλάσμα

96.016

13

32

1

Σύνολο

348.065

188

133

23

Αναφυλακτικές
βαριές

Πιθανό
TRALI

Άλλες

Σύνολο

1

7

194

2

102

1

18

1

48

11

362

3

1
2

4

1

Εμφανίστηκε επίσης ερυθροκυτταρική αλλονοσοανοσοποίηση σε 32 ασθενείς. Συνολικά η συχνότητα εμφάνισης
αντιδράσεων ανά είδος προϊόντος αίματος είναι 1/5.280 μονάδες αιμοπεταλίων, 1/2.000 μονάδες FFP, 1/945 μονάδες
ερυθρών εκ των οποίων 1/653 μονάδες λευκαφαιρεμένων προ της αποθήκευσης και 1/507 μονάδες συμπυκνωμένα
ερυθρά .
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Οι περισσότερες αναφερόμενες αντιδράσεις ήταν πυρετικές μη αιμολυτικές (ΠΜΑ) και αλλεργικές σε
ποσοστό (52%) και (37%) αντίστοιχα. Απειλητικές για τη ζωή των ασθενών ήταν οι 4 σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις
και μία περίπτωση πιθανού TRALI.
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΏΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΏΝ ΑΝΤΙΣΩΜΆΤΩΝ –
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΕΝΌΣ ΚΈΝΤΡΟΥ.
EA08

Μανάκα Α.1, Λοιδώρης Α.1, Στεφανίτση Π.1, Καλκανά Χ.1, Μαρκόπουλος Η.1, Χρονοπούλου Π.1,
Ευλιάτη Λ.1, Κρανιά Ε.2, Μηλάκοβα Α.1, Σφυρής Α.1, Τσίρου Μ.1, Κακολύρη Β.1, Γκούμα Μ.1,
Γαλάνη Π.1, Ζησοπούλου Σ.1, Μάνθου Ο.1, Καραγιώργου Λ.1, Σαριδάκης Σ.1, Κουτσογιάννη Π.1
1

Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”, 2 Κ.Υ. Λιδωρικίου

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Η ασφαλής πρακτική μετάγγισης αίματος περιλαμβάνει διάφορα βήματα προκειμένου να επιτευχθεί
η μετάγγιση συμβατού αίματος στον εκάστοτε ασθενή. Σε αυτά περιλαμβάνεται τόσο ο έλεγχος για διάφορους
λοιμογόνους παράγοντες, όσο και η πλήρης ΑΒΟ συμβατότητα με επιπλέον αποκλεισμό της παρουσίας κλινικά
σημαντικών αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων και αποδεκτή βιωσιμότητα των χορηγούμενων ερυθρών
αιμοσφαιρίων. Η παρουσία αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων σε αιμοδότες δύναται να προκαλέσει σημαντική
αιμολυτική αντίδραση σε μετάγγιση πλάσματος ή ολικού αίματος, κυρίως σε μαζικές μεταγγίσεις ή σε παιδιατρικούς
ασθενείς. Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η παρουσία αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων
στον αιμοδοτικό πληθυσμό του νοσοκομείου μας.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Αναδρομική μελέτη παρατήρησης από τον Ιανουάριο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο του 2021 των
αιμοδοτών ολικού αίματος του νοσοκομείου μας. Συνολικά ελέγχθηκαν 73.997 αιμοδότες, εκ των οποίων το 16,19% ήταν
γυναίκες, ενώ το σύνολο των ελέγχων, λόγω επαναληπτικών αιμοδοτήσεων, ανήλθε στους 77.486. Ο αρχικός έλεγχος
έγινε με μέθοδο στερεάς φάσης -τεχνική Capture-R® του κατασκευαστικού οίκου Immucor- η οποία προορίζεται για
την ανίχνευση IgG-αντισωμάτων, ενώ ο επανέλεγχος έγινε με μέθοδο γέλης των εργαστηρίων Bio-Rad (ID-Diamed
screening/panel).
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Η συχνότητα παρουσίας αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων ήταν 0,39% στον αιμοδοτικό
πληθυσμό μας. Συνολικά ανευρέθηκαν 302 θετικά αποτελέσματα, εκ των οποίων μόνο τα 120 (39,74%) επιβεβαιώθηκαν
και με τη δεύτερη μέθοδο ανίχνευσης αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων. Η πλειοψηφία των αντισωμάτων ήταν
αλλοαντισώματα (90,83%), ενώ 14 αιμοδότες είχαν περισσότερα από ένα άλλο- ή αυτο-αντισώματα (11,67%). Από τα
αληθώς θετικά αποτελέσματα, τα 34 (28,33%) εντοπίστηκαν σε γυναίκες αιμοδότες.
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Τόσο η άλλο- όσο και η αυτο- ευαισθητοποίηση προς ερυθροκυτταρικά αντιγόνα αποτελεί μία συνεχή
πρόκληση για τις πρακτικές μετάγγισης . Η σωστή και έγκυρη ανίχνευση των αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων
στους αιμοδότες ολικού αίματος μπορεί να βελτιώσει τόσο τις πρακτικές αυτές, όσο και να εξασφαλίσει την βελτίωση
στην ποιότητα και την ασφάλεια της μετάγγισης για τους λήπτες, μειώνοντας τις πιθανότητες μεταγγίσεως ασύμβατων
παραγώγων αίματος.
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Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΌΣ ΤΗΣ HTLV I/II ΛΟΊΜΩΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΙΜΟΔΌΤΕΣ.
ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΕΛΈΓΧΟΥ.
Μηλαίου Α.1, Ζευγώλης Β.1, Πολίτου Μ.2, Σταμούλης Κ.1
1

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, 2 Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Υπηρεσία Αιμοδοσίας

ΣΚΟΠΌΣ: O ογκογόνος ιός της λευχαιμίας των Τ-κυττάρων τύπου I και II (HTLV-I/II), ανήκει στους ανθρώπινους ρετροιούς
και έχει συσχετισθεί με την εκ T-κυττάρων λευχαιμία/λέμφωμα των ενηλίκων και με την τροπική σπαστική παραπάρεση.
Στην Ελλάδα ο έλεγχος της HTLV I/II λοίμωξης έχει ενσωματωθεί στον υποχρεωτικό έλεγχο των αιμοδοτών. Σκοπός
της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπολασμού των HTLV-I/II αντισωμάτων στον αιμοδοτικό πληθυσμό
της χώρας με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους χημειοφωταύγειας καθώς και ο έλεγχος των αντιδρώντων δειγμάτων με
επιβεβαιωτικές μεθόδους ανοσοαποτύπωσης. Τα νέα δεδομένα που ενδεχομένως προκύψουν από τη μελέτη αυτή, θα
οδηγήσουν στην επανεκτίμηση της χρησιμότητας της εφαρμογής του ελέγχου της HTLV I/II λοίμωξης στον αιμοδοτικό
πληθυσμό στην χώρα μας.
ΥΛΙΚΆ-ΜΈΘΟΔΟΙ: Στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου συγκεντροποίησης του Ορολογικού Ελέγχου, στο Κέντρο
Αίματος του Ε.ΚΕ.Α πραγματοποιείται ο υποχρεωτικός ιολογικός έλεγχος των αιμοδοτών που περιλαμβάνει έλεγχο για
αντισώματα έναντι των ιών HTLV I και HTLV ΙΙ. Ο πραγματοποιούμενος έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
ακολούθησε τις πρόσφατες ευρωπαικές οδηγίες και τον ενιαίο αλγόριθμο του Κ.Ε.Σ.Υ. Στο χρονικό διάστημα της
παρούσης μελέτης (2019/2020) συνολικά ελέγχθηκαν 399.364 μονάδες αίματος με την χρήση δύο διαφορετικών
μεθόδων μικροσωματιδιακής χημειοφωταύγειας (CMIA) και συγκεκριμένα Abbott Alinity-s και Abbott Prism-next.
Δείγματα τα οποία ανευρέθηκαν θετικά επιβεβαιώθηκαν με τη δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης INNO-LIA.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Βρέθηκαν 211/399.364 (0,06%) δείγματα επαναλαμβανόμενα αντιδρώντα για HTLV-I/II αντισώματα
και συγκεκριμένα 76/118.005 με Prism-next και 135/281.359 με Alinity-s αντίστοιχα. Τα 211 συνολικά δείγματα
εξετάστηκαν και με τις δύο μεθόδους και μόνο 12/211 βρέθηκαν αντιδρώντα και με 2η μέθοδο χημειοφωταύγειας.
Τα 102 από αυτά τα δείγματα εξετάστηκαν με τη δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης INNO-LIA και μόνο τα 3 (επιπολασμός
0,0007 %) επιβεβαιώθηκαν ως θετικά για HTLV I ενώ 5 δείγματα παρέμειναν αδιευκρίνιστα. Πρέπει να σημειωθεί ότι
κανένα από τα επαναλαμβανόμενα αντιδρώντα δείγματα, στη μία μόνο από τις δύο μεθόδους χημειοφωταύγειας, δεν
επιβεβαιώθηκε.
Οι δύο μέθοδοι ελέγχου έδειξαν μεγάλη ακρίβεια, ευαισθησία 100% και ειδικότητα που υπολογίστηκε 99,94%.
ΣΥΖΉΤΗΣΗ: Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι συγκρίσιμα με παλαιότερες μελέτες του Εργαστηρίου
(επιπολασμός 0,0% έως 0,001%) και αποδεικνύουν ότι ο επιπολασμός της HTLV I/II λοίμωξης στον αιμοδοτικό πληθυσμό
είναι εξαιρετικά χαμηλός. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν την ανάγκη επανακαθορισμού του αλγορίθμου για την οριστική
επιβεβαίωση της HTLV Ι/ΙΙ λοίμωξης με μεθόδους ανοσοαποτύπωσης και ανοίγουν τη συζήτηση προς την κατεύθυνση του
σχεδιασμού και εφαρμογής ελέγχου μόνο στους αιμοδότες 1ης φοράς αλλά και την πιθανή επανένταξη στον αιμοδοτικό
πληθυσμό απορριφθέντων εθελοντών αιμοδοτών που βρέθηκαν στο παρελθόν θετικοί για αντισώματα έναντι των ιών
HTLV I και HTLV ΙΙ αλλά αρνητικοί στη δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης ή ακόμη και αρνητικοί σε 2η ανοσοδιαγνωστική
μέθοδο. Οι πιθανές αποφάσεις αλλαγής στρατηγικής στο επίπεδο του ελέγχου του αίματος θα πρέπει να συνεκτιμήσουν
την αναγκαιότητα εφαρμογής ενιαίου πληροφοριακού συστήματος σε όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, την καθολική
λευκαφαίρεση των προϊόντων αίματος πριν την αποθήκευση και την αδρανοποίηση των παθογόνων στο πλάσμα και τα
αιμοπετάλια.
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Η ΡΗΤΟΡΙΚΉ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΉ ΑΙΜΟΔΌΤΗ.
Παγώνη Ε.1, Ζάγκος Χ.2, Μποζατζής Ν.2
1

Γ. Ν. Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”, 2 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΣΚΟΠΌΣ: Τα ιδιαίτερα ψυχολογικά και κοινωνικά κίνητρα που οδηγούν τους νέους στην εθελοντική προσφορά δεν
έχουν διερευνηθεί πλήρως (Marta et al, 2008). Σύμφωνα με την Bonnesen (2018) είναι διαφορετικά από ότι εκείνα των
μεγαλύτερων ενηλίκων και διαφοροποιούνται σημαντικά και μεταξύ των ίδιων των νέων. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί τη
διερεύνηση των κινήτρων αυτών καθώς είναι καθοριστικής σημασίας για την ανανέωση της «αιμοδοτικής δεξαμενής»
της χώρας.
ΥΛΙΚΌ-ΜΈΘΟΔΟΣ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δεκατέσσερις (14) ημιδομημένες, ατομικές συνεντεύξεις. Το
μεθοδολογικό εργαλείο που επιλέχθηκε είναι η ανάλυση λόγου με έμφαση στο μοντέλο Λόγου-Δράσης (Edwards &
Potter, 1992). Εστιάζει στον τρόπο που οι συμμετέχοντες κατασκευάζουν στο λόγο εκδοχές της Εθελοντικής Αιμοδοσίας,
το πώς συγκροτούν την ταυτότητα του εθελοντή αιμοδότη, καθώς και τα κίνητρα που οι ίδιοι εντοπίζουν ως σημαντικά
για την απόφασή τους να προσφέρουν εθελοντικά αίμα.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα αναλύονται σε δύο άξονες. Στην ρητορική κατασκευή της εθελοντικής αιμοδοσίας
και στη νοηματοδότηση της από τους συμμετέχοντες, καθώς και στην περιγραφή των κινήτρων που οδήγησαν στην
εθελοντική προσφορά αίματος. Η εθελοντική αιμοδοσία κατασκευάζεται μέσα από το δίπολο των ερμηνευτικών
ρεπερτορίων της ηθικής και της ιδιοτέλειας. Στα κίνητρα που ωθούν τους νέους στην εθελοντική προσφορά
καταγράφεται η οπτική του εθελοντισμού ως εγγενούς/βιολογικού χαρακτηριστικού, η αιμοδότηση ως αποτέλεσμα
προσωπικού βιώματος και η σημασία της ως ορόσημο ενηλικίωσης.
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Η αναγωγή του εθελοντισμού σε βιολογικό χαρακτηριστικό και η έναρξη της αιμοδοσίας ως
αποτέλεσμα προσωπικού βιώματος καταδεικνύουν την σημασία της εκπαίδευσης στην προώθηση της εθελοντικής
αιμοδοσίας μέσω της βιωματικής μάθησης, ενώ οι λόγοι ενηλικίωσης που οι νέοι χρησιμοποίησαν για να περιγράψουν
την ανάγκη τους για προσφορά φανερώνουν την επιθυμία τους να υιοθετήσουν συμπεριφορές που θα τους καταστήσουν
ικανούς δημιουργούς μιας εύρωστης και συνεκτικής αιμοδοτικής κοινότητας.

FP02

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΈΣ, ΚΊΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΊΛ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΑΙΜΟΔΟΤΏΝ ΤΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ.
Αγραφιώτου Ε., Γερασίμου Α., Καδδά Α.

Γ .Ν .Λιβαδειάς

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Οι ανάγκες σε αίμα στην Ελλάδα αυξάνονται συνεχώς. Ο στόχος των υπηρεσιών αιμοδοσίας είναι να παρέχουν
ασφαλή και επαρκή προϊόντα αίματος. Οι εθελοντές αιμοδότες αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό προγραμμάτων
αιμοδοσίας και γι αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η ενίσχυση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας και από την άλλη ο
περιορισμός των αιμοδοτών αντικατάστασης.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 250 άτομα που προσήλθαν στα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων
Λιβαδειάς, Άμφισσας, Καρπενησίου, Λαμίας και Χαλκίδας, μεταξύ Δεκέμβριου 2020 και Ιανουάριου 2021. Η συλλογή των
δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ανώνυμου και αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Οι συμμετέχοντες ήταν στην πλειοψηφία τους άνδρες ( με ποσοστό 70,4%), με μέσο όρο ηλικίας τα
41 έτη, έγγαμοι (59,2%), με παιδιά (60,4%) και ανώτατη εκπαίδευση (43,6%). Ο λόγος της τρέχουσας αιμοδοσίας των
συμμετεχόντων έδειξε ότι τα 2/3 των ατόμων που προσήλθαν (166 άτομα), έδωσαν αίμα εθελοντικά . Σημαντικό ποσοστό
των συμμετεχόντων είχε κάρτα εθελοντή αιμοδότη (70,4%), οι οποίοι και διατηρούν θετικότερη στάση απέναντι στην
αιμοδοσία σε σχέση με τους μη έχοντες κάρτα. Ακόμα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων (89,6%) γνωρίζει την
ομάδα αίματος του και στην πλειοψηφία τους (63,2%) είναι συστηματικοί αιμοδότες. Οι λόγοι υγείας (34,4%), η έλλειψη
χρόνου (32%) και η αδιαφορία/ αμέλεια (29,6%) είναι οι σημαντικότεροι λόγοι μη δωρεάς αίματος.
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Οι αιμοδότες έχουν ανεπτυγμένη την εθελοντική συνείδηση, ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο,
ιδιαίτερα όσοι συμμετέχουν σε εθελοντικούς συλλόγους και γενικά είναι ικανοποιημένοι από τα αιμοδοτικά κέντρα.
Η πολιτική υγείας θα πρέπει να κινητοποιήσει τους πολίτες εκπαιδεύοντας τους από μικρή ηλικία για την αξία της
αιμοδοσίας. Οι πληροφορίες αποτελούν βοήθεια για την οργάνωση των αιμοδοσιών, την προσέλκυση νέων αιμοδοτών
και την μετατροπή τους σε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες.
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ΦΑΡΜΑΚΌ-ΕΠΑΓΌΜΕΝΗ ΆΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΉ ΑΝΑΙΜΊΑ ΣΧΕΤΙΖΌΜΕΝΗ ΜΕ
ΑΝΤΙΣΏΜΑΤΑ ΈΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΕΡΟΠΕΝΈΜΗΣ.

Παπαδογιαννάκη Μ., Μπανάσα Μ., Ματθαιακάκης Α., Ανδριώτη Χ., Βαρκαράκης Γ., Λυδάκη Ε.

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Η φαρμακό-επαγόμενη άνοση αιμολυτική αναιμία (Drug Induced Immune Hemolytic Anemia, DIIHA)
οφείλεται σε αντισώματα έναντι φαρμάκων και αποτελεί μία σπάνια αλλά εν δυνάμει απειλητική για τη ζωή κατάσταση.
Τα συμπτώματά της συχνά μιμούνται αυτά της αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας ή της αιμολυτικής αντίδρασης μετά από
μετάγγιση. Τα φαρμακο-επαγόμενα αντισώματα μπορεί να είναι δύο ειδών, τα φαρμακο-εξαρτώμενα και τα ανεξάρτητα
από την παρουσία του φαρμάκου. Πάνω από 100 φάρμακα έχει αναφερθεί ότι σχετίζονται με DIIHA, με το 42% εξ αυτών
να αποτελούν τα αντιμικροβιακά.
Στην εργασία μας παρουσιάζουμε μία περίπτωση ενδοαγγειακής αιμόλυσης που σχετίζεται με την παρουσία
αντισωμάτων κατά της μεροπενέμης. Η μεροπενέμη, ένα β-λακταμικό αντιβιοτικό, που ανήκει στις καρβαπενέμες δεν
έχει ενταχθεί στον κατάλογο των φαρμάκων που πρoκαλούν DIIHA, ενώ υπάρχει μόνο μία αναφορά περιστατικού στη
βιβλιογραφία.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Γυναίκα 65 ετών υπό ενδοφλέβια αγωγή με μεροπενέμη και μικαφουγκίνη εμφάνισε συμπτώματα και σημεία
αιμόλυσης με θετική άμεση Coombs (C3c 1+, C3d 3+) 14 ώρες μετά από τη μετάγγιση μίας μονάδας συμπυκνωμένων
ερυθρών. Στη διαφορική διάγνωση τέθηκε η DIIHA από μεροπενέμη. Η διερεύνηση για την παρουσία φαρμακοεξαρτώμενου αντισώματος έγινε με 2 μεθόδους: α. με επεξεργασμένα με μεροπενέμη ερυθρά τυχαίου δότη και β. με μη
επεξεργασμένα ερυθρά τυχαίου δότη (± συμπλήρωμα) παρουσία διαλύματος μεροπενέμης.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Τα επεξεργασμένα με μεροπενέμη ερυθρά τυχαίου δότη μετά από επώαση με ορό της ασθενούς
είχαν θετική άμεση Coombs. Επιπλέον, παρουσία διαλύματος μεροπενέμης παρατηρήθηκε θετική άμεση Coombs στα
ερυθρά τυχαίου δότη, η οποία ενισχύθηκε κατόπιν επεξεργασίας με βρομελίνη και παρουσία συμπληρώματος. Τέλος,
μετά τη διακοπή της μεροπενέμης υπήρξε βελτίωση της κλινικής και εργαστηριακής εικόνας της ασθενούς και η άμεση
Coombs ήταν αρνητική μετά από 1 μήνα.
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Η πολύ σπάνια περίπτωση που παρουσιάζουμε δείχνει τη σημασία της υποψίας της DIIHA στη
διαφοροδιάγνωση της άνοσης αιμολυτικής αναιμίας χωρίς σαφή αιτιολογία.
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ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉ ΑΛΥΣΊΔΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΊΑ. Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν. ΙΩΝΊΑΣ
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΎΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΊΩΝ» ΣΤΑ ΔΥΟ ΧΡΌΝΙΑ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ COVID-2019.
Στεφάνου Κ., Γεωργίου Π., Δημούδη Τ., Μακρή Α., Τσαγκάρη Β., Τζίνη Ε., Δενδρινου Ι.

Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων»

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Η πανδημία COVID-19 επηρέασε την επάρκεια αίματος διεθνώς. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της
επίδρασής της στην εφοδιαστική αλυσίδα της Αιμοδοσίας μας, η οποία εφαρμόζει δύο διεθνή πρότυπα ποιότητας: ISO
15189:2012 και ISO 9001:2015.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Επεξεργάστηκαν δεδομένα της «στατιστικής διακίνησης αίματος και παραγώγων» και «στατιστικής
μεταγγίσεων» του Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας ‘e-AIMA’ του νοσοκομείου των ετών 2019, 2020 και 2021.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Συνολικά διενεργήθηκαν 6390 αιμοληψίες το 2019, 5526 το 2020, και 5839 το 2021. Ειδικότερα,
συγκρίνοντας την περίοδο του lockdown 23/3/2020-5/5/2020 με την αντίστοιχη του 2019, οι αιμοληψίες αυξήθηκαν
κατά 15.4% στις εξορμήσεις, ενώ μειώθηκαν κατά 43.4% στους αιμοδότες αντικατάστασης, 21.3% στους εθελοντές του
νοσοκομείου και 24.7% στο σύνολο.
Γενικότερα το 2020, συγκριτικά με το 2019, παρουσιάστηκε μείωση στις αιμοληψίες κατά 13.5% συνολικά, 16.4% στους
εθελοντές (νοσοκομείου και εξορμήσεων) και 9.2% στους αιμοδότες αντικατάστασης. Το 2021 συγκριτικά με το 2020,
αυξήθηκαν οι αιμοληψίες κατά 5.7% στο σύνολο, 3,5% στους εθελοντές (νοσοκομείου και εξορμήσεων) και 8.6% στους
αιμοδότες αντικατάστασης.
Επίσης, διενεργήθηκαν 4242 μεταγγίσεις το 2019, 4213 το 2020, και 4167 το 2021. Το 2020, συγκριτικά με το 2019,
παρουσιάστηκε μείωση 0.7% των μεταγγίσεων, 12.1% των διασταυρώσεων και 14.0% των ασθενών. Το 2021 συγκριτικά
με το 2020 υπήρχε μείωση 1.1% των μεταγγίσεων, αλλά αύξηση 2.4% των διασταυρώσεων και 3.4% των ασθενών.
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Την περίοδο της πανδημίας η Αιμοδοσία μας έλαβε έγκαιρα όλα τα μέτρα για την προστασία της
υγείας αιμοδοτών, ασθενών και προσωπικού, συνεχίζοντας απρόσκοπτα και με ασφάλεια όλες τις λειτουργιές της. Ως
αποτέλεσμα, το 2021 παρατηρήθηκε αύξηση όλων των παραμέτρων συλλογής αίματος (αιμοληψίες, εθελοντές και
αιμοδότες αντικατάστασης). Οι μεταγγίσεις παρέμειναν σχεδόν σταθερές σε σύγκριση με τις αποκλίσεις στους ασθενείς
και στις διασταυρώσεις. Η συνεχής επαγρύπνηση του προσωπικού στη «προσφορά και ζήτηση αίματος» είχε καθοριστικό
ρόλο στην πλήρη κάλυψη των ασθενών, καθώς οι ανάγκες μετάγγισης δεν περιορίστηκαν από την πανδημία.
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ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΔΕΊΚΤΕΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΆΓΓΙΣΗΣ.
Παπαροϊδάμη Β., Παπανικολοπούλου Σ., Χριστόπουλος Σ., Μακρή Κ., Συριανού Α., Σαββίδου Ε.,
Γκόλφη Μ, Γκίκα Μ., Λιώση Β., Μπόλλας Γ.

Ν.Ε.Ε.Σ. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Σκοπός ήταν η εκτίμηση δεικτών ποιότητας σε τρεις διαδικασίες της αλυσίδας της μετάγγισης το 2019 και
το 2020. Μελετήθηκαν δείκτες ποιότητας: α)της προσέλευσης αιμοδοτών, β)της συλλογής αίματος, γ)της μετάγγισης.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Υπολογίστηκε κατ’ έτος: α)το σύνολο των αιμοδοτών, ο αριθμός εθελοντών και ο αριθμός εθελοντών πρώτης
φοράς (δείκτες ποιότητας προσέλευσης) β)η συχνότητα των ορολογικών δεικτών HBsAg, αντί-HIV, αντί-HCV, σύφιλη
και αντι-HTLV στο σύνολο των ελεγχθεισών μονάδων ολικού αίματος (δείκτες ποιότητας συλλογής αίματος), γ)ο λόγος
Διασταυρωμένα/Μεταγγισμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Σ.Ε.) ή Crossmatched/Transfused ratio (C/T) και ο λόγος αριθμός
μονάδων Σ.Ε. που μεταγγίζονται/αριθμό ασθενών που μεταγγίζονται ή Transfusion Index (TI) (δείκτες μετάγγισης).
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: α)Το 2019 οι αιμοδότες ήταν 5.257, οι εθελοντές 3.509(67%) και οι εθελοντές πρώτης φοράς 490(14%).
Το 2020 οι αιμοδότες ήταν 5.585, οι εθελοντές 3.402(43%) και οι εθελοντές πρώτης φοράς 587(24,4%). β)Για το 2019 η
σειρά συχνότητας των εξεταζομένων λοιμώξεων ανά μονάδες αίματος ήταν σύφιλη 1/2.139, HBsAg 1/3.208, αντι-HCV
1/6.417, αντι-HTLV I/II 1/6.417, αντι-HIV 0/6.417 και για το 2020 HBsAg 1/830, αντι-HCV 1/2.214, σύφιλη 1/3.322, αντιHTLV I/II 1/6.644, αντι-HIV 0/6.644. γ)Για τα έτη 2019 και 2020 το C/T ratio ήταν 1,1 στα δύο παθολογικά τμήματα, στο
ορθοπεδικό και στο αγγειοχειρουργικό τμήμα και 1,3 στα δύο χειρουργικά τμήματα. Ο TI ήταν 2,64 για το 2019 και 2,85
για το 2020.
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: α)Οι εθελοντές αιμοδότες μειώθηκαν ως ποσοστό στο σύνολο αιμοδοτών του 2020 (67% το 2019 έναντι
43% το 2020). Ενώ, οι εθελοντές πρώτης φοράς αυξήθηκαν το έτος έναρξης της πανδημίας (14% το 2019 έναντι 24,4%
το 2020). β)Το 2020 παρατηρήθηκε αύξηση στους δείκτες HBsAg και αντι-HCV, που πιθανώς οφείλεται στην αύξηση
εθελοντών πρώτης φοράς. γ)Οι δείκτες C/T και ΤΙ ήταν παρόμοιοι κατά τα έτη 2019 και 2020. Η πανδημία COVID-19
φαίνεται να επέδρασε στους εκτιμώμενους δείκτες ποιότητας προσέλευσης και συλλογής αίματος, ενώ οι δείκτες
μετάγγισης φαίνεται να παρέμειναν σταθεροί.

Βιβλίο Περιλήψεων • 51

FLASH PRESENTATIONS

FP06

ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΆ ΑΝΤΙΣΏΜΑΤΑ - ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΕΠΈΜΒΑΣΗ
Δασύρα Ε.1, Φόρτσα Π.1, Τραυλού Ω.2, Παπαδογεωργάκη Ε.1, Μελισσάρη Ε.1
1

Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία, 2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Οι μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων είναι ενίοτε απαραίτητες τόσο σε παθολογικά/ογκολογικά
περιστατικά όσο και χειρουργικά, ιδιαίτερα σε καρδιοχειρουργικά περιστατικά. Η μετάγγιση ωστόσο, προβληματίζει
λόγω πιθανότητας ανάπτυξης αντιερυθροκυτταρικών αλλοαντισωμάτων. Η παρουσία τούτων, συσχετίζεται με δυσκολία
ανεύρεσης συμβατού αίματος και με καθυστερημένη αιμολυτική αντίδραση.
ΜΈΘΟΔΟΣ: Η μελέτη εκπονήθηκε σε Ιδιωτικό Γενικό Νοσοκομείο, κατά τα έτη 2015-2020. Στην μελέτη διερευνήθηκε εάν
η μετάγγιση στο καρδιοχειρουργικό περιστατικό (Ομάδα Β) συσχετίζεται με αυξημένη ανάπτυξη αντιερυθροκυτταρικών
αλλοαντισωμάτων έναντι των λοιπών χειρουργικών επεμβάσεων που έχουν επίσης μεταγγιστεί (Ομάδα Γ). Οι
δύο υπό μελέτη ομάδες ασθενών Β και Γ συγκρίθηκαν με την Ομάδα Α (παθολογικοί, αιματολογικοί/ογκολογικοί
ασθενείς) που αναμένεται να έχουν σχετικά αυξημένο αριθμό αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων λόγω συνοδού
φλεγμονής στις περισσότερες περιπτώσεις. Αντιερυθροκυτταρικά αλλοαντισώματα ανιχνεύτηκαν σε 25 από τους
4933 καρδιοχειρουργικούς ασθενείς (Ομάδα Β) συγκριτικά με 37 από 8318 ασθενείς που μεταγγίστηκαν για διάφορα
παθολογικά αίτια (Ομάδα Α) ή υπεβλήθησαν σε άλλη χειρουργική (μη καρδιοχειρουργική) επέμβαση (7825 ασθενείς,
Ομάδα Γ).
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Η επίπτωση των αντιερυθροκυτταρικών αλλοαντισωμάτων στο σύνολο των μεταγγισθέντων
ασθενών ήταν μικρή (0,37%). Ήταν ωστόσο διπλάσια στους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε καρδιοχειρουργική πράξη
έναντι εκείνων που υπεβλήθησαν σε άλλες χειρουργικές επεμβάσεις (0,51% έναντι 0,2% αντίστοιχα) και η διαφορά αυτή
ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,05). Λαμβάνοντας υπόψη την πολλαπλώς αυξημένη κατανάλωση των αιμοπεταλίων
στους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς (p<0,001) συγκριτικά με τα λοιπά χειρουργεία, 5824 μονάδες PLTs, 466 SDPs, έναντι
101 μονάδων PLTs, 240 SDPs αντίστοιχα και το γεγονός πως το αιμοπετάλιο είναι εργοστάσιο φλεγμονωδών ουσιών
πιθανολογείται ότι η αυξημένη κατανάλωση αιμοπεταλίων ευθύνεται για την αυξημένη παρουσία αντιερυθροκυτταρικών
αλλοαντισωμάτων. Η διαδικασία ανίχνευσης-αναγνώρισης των ως άνω αντισωμάτων και εξεύρεση συμβατού αίματος
προς μετάγγιση καθυστέρησε (μέση τιμή καθυστέρησης 4,2 ημέρες με όρια 1-23ημέρες) ή ανέβαλε επικείμενο
χειρουργείο , με τις επακόλουθες συνέπειες.
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: Τα ανωτέρω υποδεικνύουν:
1) Τη σχέση αιμοπεταλίου και χειρουργείου καρδιάς
2) Την ανάγκη δημιουργίας Εθνικού Αρχείου Καταγραφής αντιερυθροκυτταρικών αλλοαντισωμάτων.
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ΑΙΜΟΔΟΣΊΑ ΣΕ ΠΕΡΙΌΔΟΥΣ ΚΡΊΣΗΣ: ΤΟ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ COVID-19.
FP07

Γεωργατζάκου Χ.1, Φόρτης Σ.1, Παπαγεωργίου Ε.1, Σταμούλης Κ.2, Πολίτου Μ.3, Βαλσάμη Σ.3,
Κριεμπάρδης Α.1

Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2 Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, 3 Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας - Αιματολογικό Εργαστήριο, «Αρεταίειου» Νοσοκομείου
1

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: H πανδημία από τον ιό COVID-19 επηρέασε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και είχε αντίκτυπο στον
εθελοντισμό. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η πανδημία επίδρασε αρνητικά την εθελοντική αιμοδοσία το
διάστημα Μάρτιος 2020-Οκτώβριος 2021.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Για αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο και εγκρίθηκε από την επιτροπή
ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (108093/30-11-2021). Το ερωτηματολόγιο
συμπληρώθηκε ανώνυμα (n=452). Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος
SPSS v.28.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Το ερωτηματολόγιο απάντησαν 169 άντρες και 283 γυναίκες. Κύρια πηγή πληροφόρησης για την
εθελοντική αιμοδοσία πριν την πανδημία ήταν 24,8% το οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον και κατά την πανδημία 44,3%
το διαδίκτυο. Το 82% των ερωτηθέντων ήταν εθελοντές αιμοδότες και το 18% ήταν αιμοδότες αντικατάστασης. Κατά τη
διάρκεια της πανδημίας το 53% των αιμοδοτών δεν αιμοδότησε λόγω φόβου (41%) ή/και δύσκολης προσβασιμότητας
στα νοσοκομεία (16%). Παρόλο που το 97% των αιμοδοτών δήλωσαν ότι επηρεάστηκε η καθημερινή ζωή τους και
ο εθελοντισμός από την πανδημία, η συντριπτική πλειοψηφία φάνηκε ότι θα αιμοδοτήσει ξανά (σίγουρα ναι=65,9%,
μάλλον ναι=23,2%, p<0,05). Τέλος, 70,5% των αιμοδοτών θεώρησε χρήσιμη την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του
SARS-CoV-2 ως κίνητρο για την εθελοντική αιμοδοσία.
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: Στην αρχή της πανδημίας, από τον ιό COVID-19, φάνηκε να επηρεάστηκε η καθημερινή ζωή των
αιμοδοτών, ο εθελοντισμός και η συχνότητα της αιμοδοσίας (p<0,05). Προτείνεται στις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες
Αιμοδοσίας να ενημερώνουν συνεχώς τους αιμοδότες ότι η αιμοδοσία είναι μία ασφαλής διαδικασία. Οι δωρεάν
εξετάσεις στους αιμοδότες, όπως και η ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2, πιθανά να είναι ένα κίνητρο για
την αύξηση των αποθεμάτων αίματος.
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Η ΧΡΉΣΗ ΑΊΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΙΚΉ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉ ΙΣΧΊΟΥ ΚΑΙ ΓΌΝΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ. ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΧΡΉΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ
ΠΕΡΙΌΔΟΥΣ
Μάρκου Ε., Λώλη Α., Τζόλου Α., Ξάνθη Ε., Καββαδίας Σ., Ζησιάδης Κ., Ζερβού Ε.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Τμήμα Αιμοδοσίας

ΣΚΟΠΌΣ: Η χρήση μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών (ΜΣΕ) και σύγκρισή τους σε δύο περιόδους σε ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου (ΟΑΙ) και γόνατος (ΟΑΓ) στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΜΈΘΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν 70 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΟΑΙ (14 άνδρες, 56 γυναίκες) την πρώτη περίοδο
(από 01/01/2011 έως 31/12/2011) και 299 ασθενείς (113 άνδρες, 186 γυναίκες) την δεύτερη περίοδο (από 01/11/2018
έως 31/12/2021). Σε ΟΑΓ υποβλήθηκαν την πρώτη περίοδο 33 ασθενείς (6 άνδρες, 27 γυναίκες) και 384 ασθενείς (
76 άνδρες, 308 γυναίκες) την δεύτερη περίοδο. Χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος του
νοσοκομείου.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Στην ΟΑΙ μεταγγίστηκαν 68 ασθενείς (12 άνδρες, 56 γυναίκες) την πρώτη περίοδο και 145 ασθενείς
(37 άνδρες, 108 γυναίκες) την δεύτερη περίοδο. Στην ΟΑΓ μεταγγίστηκαν 33 (6 άνδρες, 27 γυναίκες) και 152 ασθενείς (20
άνδρες, 132 γυναίκες) αντίστοιχα. Ο μέσος όρος ΜΣΕ των ανδρών και γυναικών που μεταγγίστηκαν την πρώτη περίοδο
μετά από ΟΑΙ ήταν 2 και 2,37 ενώ για την δεύτερη περίοδο 0,81 και 1,01 αντίστοιχα. Μετά την ΟΑΓ ήταν 2, 2,7, 0,39
και 0,7 αντίστοιχα. Προεγχειρητικά η αιμοσφαιρίνη (Hb) στους άνδρες που υποβλήθηκαν σε ΟΑΙ της πρώτης περιόδου
ήταν 14,2 ενώ στις γυναίκες 13,1 και της δεύτερης περιόδου 13,9 και 13 αντίστοιχα. Μετεγχειρητικά η Hb ήταν 11,3, 10,5
,10,5 και 10,4 αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, η Hb των ανδρών πριν την ΟΑΓ της πρώτης περιόδου ήταν 14,5 και στις
γυναίκες 12,9, ενώ της δεύτερης περιόδου 13,7 και 12,8 αντίστοιχα. Μετεγχειρητικά ήταν 10,4 για άνδρες και γυναίκες
πρώτης περιόδου και 10,2 και 10,3 για την δεύτερη περίοδο αντίστοιχα.
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Η χορήγηση ΜΣΕ έχει μειωθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου περίπου στο ήμισυ σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της μελέτης μας. Βάσει διεθνών δεδομένων των τιμών αιμοσφαιρίνης των ασθενών μετεγχειρητικά
υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της χρήσης ΜΣΕ.
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Η ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ ΤΗΣ COVID-19 ΣΤΗ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΏΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΉ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ
FP09

Δαμίγου Δ.1, Αποστολίδου Ι.2, Τριανταφυλλοπούλου Π.3, Σερέτη Χ.4, Αλεξανδροπούλου Μ.5,
Μπάκα Μ.6

Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Ε. Θριάσιο, 2 Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Ε. Θριάσιο, 3 Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Νίκαιας Αγ. Παντελεήμων,
Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Ε. Θριάσιο, 5 Buckinghamshire New University, Uxbridge, UK, 6 Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Αιματολογίας,
Επιστημονικά και διοικητικά Υπεύθυνη Αιμοδοσίας Γ.Ν.Ε. Θριάσιο
1

4

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία οι υπηρεσίες αιμοδοσίας φαίνεται να επηρεάστηκαν αρνητικά από την
πανδημία της COVID-19 λόγω της μείωσης των αιμοληψιών. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της
πανδημίας της COVID-19 στη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των αιμοδοτών και στην αιμοδοτική τους συμπεριφορά.
ΜΈΘΟΔΟΣ : Πραγματοποιήθηκε δημοσκόπηση σε δείγμα ευκολίας 676 αιμοδοτών από τρεις διαφορετικούς χώρους
αιμοδοσίας του νοσοκομείου Θριασίου (Νοέμβριο του 2020) με τη χρήση ερωτηματολογίου γενικών ερωτήσεων και
5βάθμιας κλίμακας μέτρησης φόβου μόλυνσης από COVID-19 (Cronbach’s α=0.85). Για την ανάλυση των δεδομένων με
το SPSSv.25 υπολογίστηκε ο συνολικός δείκτης φόβου μόλυνσης από COVID-19 και χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί
έλεγχοι λόγω της μη κανονικής κατανομής (pvalue<0,05, αμφίπλευρος έλεγχος). Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και
η μελέτη έλαβε την έγκριση του επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου.
ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ: Οι συμμετέχοντες συνολικά είχαν μέτρια προς αβέβαιη αίσθηση φόβου μόλυνσης από COVID-19
(διάμεσος=35, min=14, max=70). Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών τοποθεσιών που
πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία (p=0,53) και μεταξύ της δωρεάς ή όχι αίματος μετά τον Φεβρουάριο 2020 (p=0,95)
ως προς το συνολικό δείκτη φόβου μόλυνσης από COVID-19. Στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την αίσθηση
φόβου μόλυνσης βρέθηκαν μεταξύ διάφορων ηλικιακών ομάδων (p=0,01) και μεταξύ διάφορων ομάδων μορφωτικού
επιπέδου (p<0,01). Ασθενείς διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ ομάδων οικογενειακής κατάστασης (p=0,048) και
μεταξύ ομάδων εργασιακής κατάστασης (p=0,04). Η διενέργεια πολλαπλής παλινδρόμησης απέδωσε την ηλικία και το
μορφωτικό επίπεδο ως προβλεπτικούς παράγοντες της αιμοδοτικής συμπεριφοράς (p=0,035).
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Η έναρξη της πανδημίας δε φαίνεται να επηρέασε την αιμοδοτική συμπεριφορά τουλάχιστον ως
προς την αίσθηση φόβου που είχαν οι αιμοδότες. Ο χώρος που έγινε η αιμοδοσία (εντός νοσοκομείου, προαύλιος
χώρος, εξορμήσεις) δε φαίνεται επίσης να επηρέασε την απόφασή τους να αιμοδοτήσουν. Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις
ότι αιμοδότες με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, μεγαλύτερης ηλικίας, σε χηρεία και συνταξιοδότηση εμφανίζουν
μεγαλύτερη αίσθηση φόβου μόλυνσης από COVID-19 που επιδρά στην αιμοδοτική τους συμπεριφορά.

Βιβλίο Περιλήψεων • 55

FLASH PRESENTATIONS

FP10

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ANTI-CD38
ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΙΜΟΔΟΣΊΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ

Ζαρόκωστας Κ., Μοσχανδρέου Δ., Σπηλιόπουλος Α., Σκευοφύλακα Ευ., Καρούζου Π.,
Κατσομήτρου Φ., Γρουζή Ε.

Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ο Άγιος Σάββας»

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Τα anti-CD38 μονοκλωνικά αντισώματα που χρησιμοποιούνται με καλά αποτελέσματα στη θεραπεία του
Πολλαπλού Μυελώματος, δίνουν θετικές μη ειδικές αντιδράσεις τόσο στο screening όσο και στη διασταύρωση κατά
τον προμεταγγισιακό έλεγχο. Η μέθοδος DaraEX αναπτύχθηκε ώστε να κάνει ειδική αναστολή της anti-CD38 δράσης
των φαρμάκων στα ερυθρά κατά τη διενέργεια των δοκιμασιών αυτών, συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη μετάγγιση.
Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας τόσο από την εφαρμογή της μεθόδου, όσο και της τακτικής που
ακολουθούμε για τη μετάγγιση των ασθενών.
ΜΈΘΟΔΟΣ: Από το 2020 που ξεκίνησε η εφαρμογή της επεξεργάστηκαν με DaraEX τα ερυθρά του screening και των
διασταυρούμενων μονάδων που προορίζονταν για ασθενείς που ελάμβαναν anti-CD38 και χρειάστηκαν μετάγγιση.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Δεκαπέντε ασθενείς της Αιματολογικής Κλινικής με Πολλαπλούν Μυέλωμα χρειάστηκαν μετάγγιση
ενώ βρίσκονταν υπό θεραπεία με Daratumumab ή Isatuximab (13 και 2 αντίστοιχα, 9 γυναίκες και 6 άντρες, μέσης ηλικίας
57,8 (41-76)). Όλοι τους είχαν θετικό screening και 2 είχαν θετική άμεση Coombs. Σε όλους τους ασθενείς εφαρμόστηκε
η μέθοδος DaraEX στο screening το οποίο και αρνητικοποιήθηκε. Σε κανέναν δεν ταυτοποιήθηκε αλλοαντίσωμα, ενώ σε
όλους έγινε και εκτεταμένος φαινότυπος (σε 6 ασθενείς με μοριακή μέθοδο/σε 9 με ορολογική). Η αναζήτηση συμβατής
μονάδας έγινε τηρώντας το φαινότυπο Rhesus/Kell, ωστόσο ο ορός όλων των ασθενών έδινε θετικές αντιδράσεις στις
δοκιμασίες συμβατότητας. Με την εφαρμογή της μεθόδου DaraEX βρέθηκαν για όλους τους ασθενείς συμβατές μονάδες
ερυθρών που μεταγγίστηκαν χωρίς αντιδράσεις. Για κανένα ασθενή δε χρειάστηκε να επιλεγεί μη-ταυτόσημη μονάδα
βάσει εκτεταμένου φαινοτύπου των κλινικά σημαντικών αντισωμάτων.
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: Η μέθοδος φαίνεται εύχρηστη, σύντομη και συμβάλλει στην ασφαλή μετάγγιση των ασθενών, ενώ
ο προσδιορισμός του εκτεταμένου φαινότυπου μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της αλλοανοσοποίησης και στην
επίλυση μελλοντικών προβλημάτων ασυμβατότητας. Επειδή οι ασθενείς αυτοί αυξάνονται και ενδέχεται να απαιτήσουν
επειγόντως μετάγγιση, είναι σημαντική η καταγραφή και ενημέρωσή τους σχετικά με την ύπαρξη αλλοανοσοποίησης.
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ΠΟΙΟΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΈΝΩΝ ΕΡΥΘΡΏΝ (ΣΕ/ΣΕΜ)- ΜΈΤΡΗΣΗ
ΑΙΜΌΛΥΣΗΣ.

Καμιτάκη Κ.1, Βάκος Φ.1, Κοκκίνου Μ.1, Μαλλής Π.2, Μιχαλόπουλος Ε.2, Στεφανίτση Π.3,
Αργυρού Α.1, Κουτσογιάννη Π.3, Γάφου Α.1
1

Γ.Ο.Ν.Κ. “Οι Άγιοι Ανάργυροι”, 2 Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού αίματος, 3 Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Ο πρώτος κρίκος στην ψυκτική αλυσίδα του αίματος είναι η συντήρησή του στον χώρο αιμοληψίας. Εντός
30 λεπτών θα πρέπει να τοποθετηθεί η μονάδα ολικού αίματος (ΟΑ) σε περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Για το
σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιέκτες «ψυγεία» παθητικής ψύξης, με ψηκτικά σώματα (ΨΣ) από υλικό
σημείου τήξης περίπου +18οC. Η μείωση από τη θερμοκρασία σώματος (+37οC) έως +22οC±2οC εντός 4 ωρών από τη
συλλογή του ΟΑ έχει στόχο την παραγώγηση μονάδας ανακτηθέντων αιμοπεταλίων (ISBT_Blood_Transport_Container_
Validation_Guidelines_v1.0_June__2019_final.pdf ).
ΣΚΟΠΌΣ: Επικύρωση «ψυγείων» μεταφοράς ΟΑ.
ΥΛΙΚΆ ΚΑΙ ΜΈΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκαν:
1) Σύστημα «ψυγείου» παθητικής ψύξης από πλαστικό πολυφαινυλενικού αιθέρα (PPE) πάχους 30 mm, με 2 ΨΣ (Solvent
+ H,0 + Sodium Polyacrylate, +18°C)- Strub GmbH (RONTIS) και δυνατότητα συντήρησης 12 μονάδων ΟΑ, σε 18° C -22°C
για 10 ώρες. Τα ΨΣ πριν από την χρήση τους πρέπει να συντηρηθούν σε θερμοκρασία +4°C±2° για 24 ώρες.
2) Διακριβωμένο θερμόμετρο με καταγραφικό (data logger). Η θερμοκρασία των μονάδων λαμβάνονταν με την μέθοδο
“sandwich”.
Το πρωτόκολλο εμφανίζεται στην εικόνα.

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Οι καταγραφές θερμοκρασιών που έγιναν δείχνουν: Οι αιμοληψίες διενεργήθηκαν σε περιβάλλοντα
χώρο θερμοκρασίας 18-24°C. Οι μονάδες ΟΑ μετά 2 ώρες από την λήψη τους και παραμονή σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος, έχουν ελάχιστη θερμοκρασία 25°C και στο «ψυγείο» εκτίθενται σε ελάχιστη θερμοκρασία 16°C. Μετά 4
ώρες από την λήψη τους, η καταγραφόμενη μέγιστη θερμοκρασία εντός του «ψυγείου» είναι 25,1°C.
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: Η διατήρηση ελεγχόμενης θερμοκρασίας από το χώρο συλλογής έως το χώρο επεξεργασίας,
διασφαλίζει ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, οι παράγοντες πήξης και τα αιμοπετάλια δεν υφίστανται βλάβη από υψηλές (ή
χαμηλές) θερμοκρασίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη μεταφορά.
Κρίνεται αναγκαία η επικύρωση του συστήματος παθητικής ψύξης με συμπληρωματική χρήση ψυκτικών πλακών
(cooling plates) πριν την τοποθέτηση των μονάδων ΟΑ στο “ψυγείο”, ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες θέρους (Shih A et al,
2019).
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ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΌΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΊΡΕΣΗ:
ΔΕΔΟΜΈΝΑ 10 ΕΤΏΝ ΣΕ ΑΙΜΟΔΟΣΊΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ.

Μοσχανδρέου Δ., Ράικου Α., Σπηλιόπουλος Α., Ζαρόκωστας Κ., Γαϊτανάρου Ε., Αρβανίτη Ε., Γάκη Ε.,
Καρδάκου Κ., Γρουζή Ε.

Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Η διαδικασία αιμοπεταλιαφαίρεσης είναι μια ασφαλής για τον δότη διαδικασία με χαμηλή συχνότητα
εμφάνισης ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Σκοπός μας είναι η αξιολόγηση των στοιχείων των αιμοπεταλιαφαιρέσεων που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία ως προς τη συχνότητα και των είδος ανεπιθύμητων αντιδράσεων.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Οι αιμοπεταλιαφαιρέσεις πραγματοποιήθηκαν σε μηχανήματα Trima-TerumoBCT με στόχο yield >4,5 10 11
PLT/συνεδρία (τουλάχιστον 2 θεραπευτικές δόσεις). Τα στοιχεία των συνεδριών και των αντιδράσεων αναζητήθηκαν στη
βάση δεδομένων e-AIMA και στις φόρμες καταγραφής για τα έτη 2012-2021
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 3499 συνεδρίες (2938 άνδρες/561 γυναίκες, 84%/16%), 2478 από
εθελοντές και 1021 από συγγενείς ασθενών (70,8%/29,2%). Συνολικά καταγράφηκαν 216 αντιδράσεις σε 200 συνεδρίες
(5,7% των συνεδριών) 213 ήπιες και 3 μέτριες σε δότες με μέση ηλικία 39,6 έτη, μέσο βάρος 84,4 kg σε 143 άντρες
και 57 γυναίκες (71,5%/28,5%), σε 128 εθελοντές και 72 συγγενείς (64%/36%). Οι αντιδράσεις αφορούσαν 38,4% (83)
αντίδραση στη περιοχή φλεβοκέντησης, 6,9% (15) βαγοτονική αντίδραση, 44,9% (97) αντίδραση στα κιτρικά, 9,7% (21)
άλλου είδους αντίδραση. Το 47,5% (95) των συνεδριών με αντίδραση διακόπηκαν και πιο συγκεκριμένα όλες οι συνεδρίες
με αντίδραση στη φλεβοκέντηση, το 3,1% (3) των συνεδριών με αντίδραση στα κιτρικά, το 53,3% (8) με βαγοτονική
αντίδραση και 52,4% (11) με άλλη αντίδραση. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε για τις γυναίκες σε σχέση με τους
άνδρες ως προς τη συνολική συχνότητα εμφάνισης αντιδράσεων (10,2%/4,9%) (p<0.001), ως προς τις αντιδράσεις στη
θέση φλεβοκέντησης (p< 0.01) και ως προς την αντίδραση στα κιτρικά (p<0.01). Επίσης βρέθηκε στατιστικά σημαντική
μεγαλύτερη συχνότητα αντιδράσεων στους συγγενείς δότες από ότι στους εθελοντές δότες (7,2%/5,1%)(p< 0.05).
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: Αντιδράσεις κατά τη διάρκεια των αιμοπεταλιαφαιρέσεων καταγράφηκαν σε χαμηλό ποσοστό και στη
συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν ήπιες. Οι αντιδράσεις σε κιτρικά αντιμετωπίστηκαν με χορήγηση μασώμενων δισκίων
ασβεστίου και πολύ μικρό ποσοστό αυτών τελικά διεκόπη. Οι γυναίκες και οι συγγενείς δότες εμφανίζουν αυξημένο
κίνδυνο αντιδράσεων.
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ΑΝΤΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΑΙΜΟΔΟΤΏΝ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΌ ΈΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SARS-COV-2.

Παπανικολοπούλου Σ., Χριστόπουλος Σπ., Παπαροϊδάμη Β., Σαββίδου Ε., Δημητρέλιας Χ., Γκίκα Μ.,
Αβράμη Δ., Μπόλλας Γ.

Υπηρεσία Αιμοδοσίας – Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. - Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Σκοπός ήταν η μελέτη της συμπεριφοράς των εθελοντών αιμοδοτών σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του
SARS-CoV-2.
ΜΈΘΟΔΟΣ: Καταγράφηκαν και αναλύθηκαν αιμοδότες που προσήλθαν να αιμοδοτήσουν εθελοντικά στην Σαντορίνη
και την Ιο τον Μάιο και Ιούνιο του 2021 αντίστοιχα. Η καταγραφή έγινε βάση ερωτηματολογίου που αφορούσε: τα
δημογραφικά στοιχεία του αιμοδότη, την ημερομηνία αιμοδοσίας, το ιστορικό covid-19, τον εμβολιασμό έναντι
του SARS-CoV-2 (συμπεριλαμβανομένου του τύπου του εμβολίου και των δόσεων), τους λόγους εμβολιασμού ή μη,
την ικανοποίηση από τη διαδικασία εμβολιασμού, τις παρενέργειες του εμβολίου, το αίσθημα ασφάλειας μετά τον
εμβολιασμό, καθώς και τη σύσταση για εμβολιασμό προς τους συμπολίτες τους.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Προσήλθαν 1227 αιμοδότες εκ των οποίων οι 781 συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Το 78% εξ αυτών
δεν είχαν εμβολιαστεί ενώ το 22% ήταν εμβολιασμένοι. Σχετικά με το φύλο, η πλειοψηφία των εμβολιασμένων ήταν άντρες
(69%) καθώς και των ανεμβολίαστων (68%). Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο, στον πληθυσμό των ανεμβολίαστων,
το μεγαλύτερο ποσοστό (57%) είχε ολοκληρώσει μέχρι και την 2οβάθμια εκπαίδευση ενώ στους εμβολιασμένους, το
(59%) είχε ολοκληρώσει και την 3οβάθμια εκπαίδευση. Όσον αφορά την ηλικία, το 61% των ανεμβολίαστων, ανήκει στην
ηλικιακή ομάδα 30-49 ετών, όπως και το 54% των εμβολιασμένων. Στις αιτίες μη εμβολιασμού, το 67% δεν εμβολιάστηκε
επειδή βρίσκονταν σε σειρά αναμονής του ραντεβού τους, ενώ το 18% δεν είχε αποφασίσει ή περίμενε περισσότερες
πληροφορίες. Αναφορικά με το αν θα συνέστηναν στους συμπολίτες τους να εμβολιαστούν, η συντριπτική πλειοψηφία
εμβολιασμένων (89%) και ανεμβολίαστων (79%), απάντησαν θετικά. Ως προς το ιστορικό covid-19 σχεδόν το 100% των
εμβολιασμένων και το 98% των ανεμβολίαστων, δεν είχαν νοσήσει.
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Τα οφέλη του εμβολιασμού έχουν αναγνωριστεί από τους αιμοδότες, η πλειοψηφία των οποίων
βρισκόταν σε αναμονή για εμβολιασμό και θα συνέστηναν στους συμπολίτες τους να εμβολιαστούν, γεγονός που
συμβαδίζει με το πνεύμα της κοινωνικής προσφοράς των εθελοντών αιμοδοτών.
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EN 15224 «ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΝΑΙΜΊΑΣ/ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΊΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝO ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊO»
Τσέργα Μ., Μηλιώνη Κ.-Μ., Καμιτάκη Κ., Αργυρού Α., Γάφου Α.

Γ.Ο.Ν.Κ. “Οι Άγιοι Ανάργυροι”

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Το Πρότυπο Ποιότητας EN15224 αφορά σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης. Βασίζεται στο Πρότυπο
ISO9001 και καθορίζει θέματα αποτελεσματικότητας, καταλληλότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας των διαδικασιών
περίθαλψης.
ΣΚΟΠΌΣ: Στο πλαίσιο του Συστήματος Ποιότητας (ΣΠ) ISO9001:2015 που εφαρμόζεται στο Τμήμα, αναπτύχθηκε
Διαδικασία «Προεγχειρητική διαχείριση αναιμίας/σιδηροπενίας σε ασθενείς με προγραμματισμένο χειρουργείο» βάσει
των απαιτήσεων του EN15224.
ΥΛΙΚΌ - ΜΈΘΟΔΟΣ: Στο νοσοκομείο λειτουργεί Εξωτερικό Ιατρείο Διαχείρισης Αιμοθεραπείας (ΕΙ ΡΒΜ) για ασθενείς με
προγραμματισμένο χειρουργείο. Το ιατρείο λειτουργεί στο πλαίσιο των δράσεων της ΝΥΑ, με συνεργασία επισκέπτριας
υγείας (ΕΥ) των ΕΙ Χειρουργικού Τομέα.
Mέσω των Διαδικασιών «Έλεγχος Αλλαγής» και «Ανάλυση Κινδύνου» εντοπίσθηκαν κρίσιμα σημεία και ορίσθηκαν
Δείκτες Ποιότητας (ΔΠ) για την αξιολόγηση λειτουργίας του ΕΙ ΡΒΜ. Ακολούθησε συμμόρφωση Διαδικασιών, Εντύπων,
Οδηγιών και Αρχείων του ΣΠ. Οι Διαδικασίες/Οδηγίες/Έντυπα που περιλαμβάνονται στο ΣΠ ISO9001:2015 της ΝΥΑ και
αφορούν στο ΡΒΜ EN15224, παρατίθενται στην ακόλουθη εικόνα.

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ:
1. Βασικοί Κίνδυνοι στη λειτουργία του ΕΙ ΡΒΜ /Δείκτες Ποιότητας:
– Καθυστερημένη προσέλευση ασθενών στο ΕΙ PBM/ Ποσοστό αναιμικών ασθενών την παραμονή της χειρουργικής
επέμβασης
– Μη σωστή κοινοποίηση οδηγιών PBM/ Ποσοστό απουσίας Εντύπου «Προεγχειρητική Αγωγή ΡΒΜ» από το φάκελο
ασθενούς
– Μη σωστή εφαρμογή οδηγιών PBM/ Ποσοστό απουσίας ιατρικών οδηγιών από το φάκελο ασθενούς
2. Εναρμόνιση της Πολιτικής Ποιότητας της ΝΥΑ.
3. Τροποποίηση της Διαδικασίας «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» με προσθήκη καθηκόντων λειτουργίας του ΕΙ
PBM στην Περιγραφή Θέσης Εργασίας του Ιατρού ΝΥΑ και της ΕΥ του χειρουργικού ΕΙ.
4. 
Τροποποίηση του Εντύπου «Χρήσιμες πληροφορίες για ασθενείς που μεταγγίζονται συχνά ή πρόκειται να
μεταγγισθούν»-οδηγίες διατροφής και πληροφορίες επικοινωνίας με το ΕΙ ΡΒΜ.
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Η ενσωμάτωση στο ΣΠ της διαδικασίας «Προεγχειρητική διαχείριση αναιμίας/σιδηροπενίας
σε ασθενείς με προγραμματισμένο χειρουργείο» βάσει των απαιτήσεων του EN15224 αυξάνει την οργανωτική
αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, ελαχιστοποιώντας τα λάθη και
τη σπατάλη πόρων και επικεντρώνοντας στην ασφάλεια και τις ανάγκες των ασθενών.
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ΑΝΟΣΟΓΟΝΙΚΌΤΗΤΑ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΔΎΟ ΔΌΣΕΙΣ ΤΟΥ BNT162B2 mRNA COVID-19
ΕΜΒΟΛΊΟΥ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΑΊΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ
ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ
Χριστόπουλος Σπ.1, Παπανικολοπούλου Σ.1, Ραφτόπουλος Β.2, Παπαροϊδάμη Β.1, Γκόλφη Μ.1,
Συριανού Α.1, Σουλάκη Α.1, Γκίκα Μ.1, Σαββίδου Ε.1, Μπόλλας Γ.1
1

Υπηρεσία Αιμοδοσίας – Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. – Αθήνα, 2 ΕΟΔΥ, Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Η ενεργητική ανοσοποίηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τον έλεγχο της πανδημίας από τον ιό SARSCoV-2.
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της σχέσης ομάδας αίματος και αντισωματικής απόκρισης σε πλήρως εμβολιασθέντες, με δύο
δόσεις του BNT162b2 mRNA Covid-19 εμβολίου, εργαζομένους του νοσοκομείου Κοργιαλένειο-Μπενάκειο.
ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΜΈΘΟΔΟΣ: Το υλικό αποτέλεσαν 420 οροί από το προσωπικό του νοσοκομείου, που είχαν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό τους με τις δύο δόσεις, την χρονική περίοδο 25/1/21-30/1/21 χωρίς ιστορικό μόλυνσης με τον νέο
κορωνοϊό μέχρι την ημερομηνία αιμοληψίας η οποία πραγματοποιήθηκε 3 μήνες μετά την δεύτερη δόση. Ο ποσοτικός
προσδιορισμός των IgG αντισωμάτων έναντι της S-πρωτεΐνης του SARS-CoV-2 έγινε με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας
(Architect, Abbott) και η ομάδα αίματος με αντιορούς. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα
IBM-SPSS-27.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Ειδικά IgG αντισώματα με όριο θετικότητας >50 AU/mL ανιχνεύτηκαν και στα 420 δείγματα. Ο τίτλος
των αντισωμάτων στα οροθετικά άτομα κυμάνθηκε από 81,2-44468,1 AU/mL (διάμεση τιμή 2950,9). Όσον αφορά στην
ομάδα αίματος, το 42,9 % ήταν ομάδα Ο, το 38.6% Α, το 14.8% Β και το 3.7% ΑΒ ομάδα. Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά (p=0,255) στα ποσοστά ανδρών και γυναικών ως προς την ομάδα αίματος. Δεν υπήρξε στατιστικά
σημαντική διαφορά (p=0,333) στο μέσο τίτλο αντισωμάτων μεταξύ των ατόμων διαφορετικής ομάδας αίματος, ενώ
με βάση το φύλο διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,004) στον μέσο τίτλο αντισωμάτων των ανδρών
(3.379,414±2.819,85) και γυναικών του δείγματος (4.396,060±4.440,22). Τέλος, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική
(p<0,001) αρνητική συσχέτιση (r=-0,304) του τίτλου αντισωμάτων με την ηλικία.
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Η απόκριση του εμβολίου BNT162b2 mRNA Covid-19 ως προς την παραγωγή αντισωμάτων ήταν
100%. Ο τίτλος των IgG αντισωμάτων έναντι της S-πρωτεΐνης του SARS-CoV-2 μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας, ενώ
φαίνεται να είναι υψηλότερος στις γυναίκες. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο μέσο τίτλο IgG αντισωμάτων
μεταξύ ατόμων διαφορετικής ομάδας αίματος. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την συσχέτιση ομάδας αίματος και
ανοσολογικής απόκρισης.
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ΟΡΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ SARS-COV2 ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ ΑΙΜΟΔΌΤΕΣ
Μπαλντούμη Ειρ.1, Παπαδόπουλος Β.2, Στυλιανίδου Δ.1, Γούλιου Μ.1, Γκανίδου Μ.1
1

ΝΥ Αιμοδοσίας Νοσοκομείο «Γ.Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2 ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ.Πέλλας-ΝΜ.Γιαννιτσών, Γιαννιτσά

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Οι οροεπιδημιολογικές μελέτες για τον SARS-CoV2 παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη δυναμική
μετάδοσης του ιού, καθώς ανιχνεύουν και ασυμπτωματικές μολύνσεις. Οι εθελοντές αιμοδότες αποτελούν ένα
επιλεγμένο τμήμα του γενικού πληθυσμού, οικονομικά ενεργό και χωρίς σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, με επικρατέστερο στέλεχος το Alpha (B.1.117), οι εθελοντές
αιμοδότες, κατόπιν συγκατάθεσης, ελέγχθηκαν για αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης του νουκλεοκαψιδίου (αντιΝ)
ενδεικτικά προηγηθείσας μόλυνσης) με μέθοδο ηλεκτροχημειοφωταύγειας (Elecsys Anti‑SARS‑CoV‑2, Roche), και οι
οροθετικοί ελέγχθηκαν περαιτέρω για αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης ακίδας (μέθοδος ELISA, AESKULISA® SARSCoV-2 S1 IgG/IgM, AESKU.Diagnostics). Οι παράμετροι που καταγράφηκαν ήταν το φύλο, το ιστορικό και η ημερομηνία
νόσησης από COVID, η επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα στην εργασία ή την οικογένεια, η συμμόρφωση με τα μέτρα
προστασίας και η κατάσταση εμβολιασμού.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Ελέγχθηκαν 4321 αιμοδότες (33% γυναίκες). Θετικά αντιΝ αντισώματα είχε το 16% των ανδρών
και 13,3% των γυναικών (p=0,02). Το ποσοστό οροθετικότητας αυξήθηκε από τον Ιανουάριο (13,1%) μέχρι τον Ιούνιο
(21,8%), p<0,001. Το 11% των αιμοδοτών ανέφερε γνωστή προηγούμενη νόσηση (κατά μέσο όρο 124 ημέρες πριν τον
έλεγχο), από τους οποίους το 94,8% ήταν οροθετικό. Ποσοστό 5,7% χωρίς προηγηθείσα λοίμωξη είχε θετικά αντιΝ.
Η οικογενειακή και επαγγελματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα συνοδεύτηκε από οροθετικότητα σε 56,9% και
23,8% αντίστοιχα. Η συμμόρφωση με τα μέτρα προστασίας δεν είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το ποσοστό
οροθετικότητας (πίνακας).
Ο τίτλος αντιS-IgG αντισωμάτων σε σχέση με τον εμβολιασμό (τελευταία δόση 43 ημέρες κατά μέσο όρο πριν τη μέτρηση)
και τη νόσηση φαίνεται στην εικόνα 1. Το χρονικό διάστημα από τη νόσηση είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον
τίτλο των αντιS-ΙgG και αντιΝ αντισωμάτων στους ανεμβολίαστους (εικόνα 2).
Πίνακας: Ποσοστό οποθετικότητας για τις μεταβλητές που ελέγχθηκαν (p-τιμή από δοκιμασία χ2)

Παράμετρος
Φύλο
Νόσηση COVID
Κρούσμα στην
οικογένεια
Κρούσμα στην
εργασία
Συμμόρφωση

Μήνας

Όλοι οι αιμοδότες

N
ΑΡΡΕΝ
ΘΗΛΥ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΜΕΤΡΙΑ
ΠΟΛΥ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος

2900
1421
459
3862
564
3757
844
3477
33
557
3731
1055
695
961
780
509
321
4321

% επί
του
συνόλο
67%
33%
11%
89%
13%
87%
20%
80%
1%
13%
86%
24%
16%
22%
18%
12%
7%
100%

n
465
189
435
219
321
333
201
453
7
99
548
138
84
134
137
91
70
654

AntiN
ΘΕΤΙΚΟ
%
16,0
13,3
94,8
5,7
56,9
8,9
23,8
13,0
21,2
17,8
14,7
13,1
12,1
13,9
17,6
17,9
21,8
15,1

p-τιμή
0,02
<0,001
<0,001
<0,001
0,1

<0,001
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Εικόνα 1: Τίτλος αντιS-IgG σε σχέση με τον εμβολιασμό και τη νόσηση (IQR: διατεταρτημοριακό εύρος)

Εικόνα 2: Τίτλος αντισωμάτων σε σχέση με τον εμβολιασμό και το χρόνο από τη νόσηση (r: συντελεστής Pearson,
p-τιμή από μοντέλο γραμμικής εξάρτησης)
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Στον αιμοδοτικό πληθυσμό, κάποιοι αναρρώσαντες δεν έχουν ανιχνεύσιμα αντιΝ αντισώματα. Ο
τίτλος των αντιS-IgG μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και είναι αυξημένος περίπου 10-20 φορές μετά τον εμβολιασμό.
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΠΙΤΉΡΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΎ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΙΌ
COVID-19
Κατή Σ., Βασιλούδη Μ., Μόκα Ευτ., Ανδρούτσου Σ., Τζωρτζάτος Αν., Διαμαντή Ε., Σταμπουλτζής Ν.,
Κουμπούρα Α., Φακή Μ., Χατζητάκη Μ.

Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Η παρακολούθηση επιδημιολογικών δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την επάρκεια, ασφάλεια του
αίματος.
ΣΚΟΠΌΣ :Η καταγραφή των αιμοδοτών με παρελθούσα λοίμωξη Covid-19 και του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης
των αιμοδοτών που αιμοδότησαν επιτυχώς , προκειμένου να αποτυπώσουμε την τάση λοίμωξης και της εμβολιαστικής
συμπεριφοράς. Η καταγραφή και αξιολόγηση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των αιμοδοτών σε τοπικό επίπεδο.
ΥΛΙΚΌ- ΜΈΘΟΔΟΙ: 3072 αιμοδότες που πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας απάντησαν εθελοντικά και εμπιστευτικά
σε ερωτήσεις, πέραν αυτών του εντύπου ιστορικού αιμοδότη. Τα στοιχεία αξιολογήθηκαν αναδρομικά από τα έντυπα
ιστορικού 1107 αιμοδοτών του Α΄ τριμήνου 2022 (Ομάδα Α). Εγινε αντιπαραβολή με τα έντυπα – ερωτηματολόγια 1965
αιμοδοτών του Γ΄ τριμήνου 2021 (Ομάδα Β). Μελετήθηκαν και άλλες παράμετροι όπως, ηλικία, φύλο, ομάδα αίματος,
πηγή μόλυνσης, μηνιαία κατανομή.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Οι ερωτηθέντες αποτελούν το 21% του συνόλου των αιμοδοτών (2021 και Α΄ τρίμηνο 2022).
ΟΜΆΔΑ Α : Η συμμετοχή των ανδρών ήταν 82%. Η ηλικιακή κατανομή των ερωτηθέντων ήταν 68% <50 ετών, 32% >50,
με αντίστοιχο ποσοστό νόσησης 29% και 18%. Η η εμβολιαστική κάλυψη ήταν 82% ( <50) και 84% (>50).
ΟΜΆΔΑ Β : Η συμμετοχή των ανδρών ήταν 73%. Η ηλικιακή κατανομή των ερωτηθέντων ήταν 72% <50 ετών, 28% >50.
Η εμβολιαστική συμπεριφορά ήταν 61% ( <50) και 76% (>50).
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό των εμβολιασμένων της ομάδας Α αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης, καθώς
και το ποσοστό νόσησης. Ο αντίκτυπος για την Αιμοδοσία υπήρξε αρνητικός, προκαλώντας 11% μείωση της συλλογής
αίματος. Είναι υψίστης σημασίας η περαιτέρω ενίσχυση της αιμοδοτικής συνείδησης των πολιτών μέσα από την
υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, προκειμένου να υπάρχει διαθεσιμότητα αίματος.
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ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΣΠΆΝΙΟΥ ΦΑΙΝΌΤΥΠΟΥ ΟΜΆΔΑΣ ΑΒΟ (BOMBAΗ) ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ
Τριανταφυλλοπούλου Π., Φλεσιοπούλου Ι., Χάϊδος Ν., Σκούρτη Α., Φωτεινάκη Α., Σουλάκης Β.

Αιμοδοσία Γ.Ν. Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων”

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: Διερεύνηση σπάνιου φαινοτύπου ομάδας ΑΒΟ σε άντρα ασθενή ηλικίας 40 ετών που εισήχθη στην
ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου με διάγνωση κάταγμα έσω σφυρού.
ΜΈΘΟΔΟΙ: Για τον καθορισμό της ομάδας ΑΒΟ – Rh/D έγινε έλεγχος ομάδας (ευθείας και ανάστροφης) με την κλασσική
μέθοδο αιμοσυγκόλλησης επί πλακός/σωληνάρια, με την τεχνική των μικροστηλών με gel και με αυτόματο αναλυτή
με το σύστημα μικροπλακών/μικροστηλών με μικροσφαιρίδια. Για την επίλυση της ομάδας ΑΒΟ έγιναν επιπλέον
δοκιμασίες άμεσης και έμμεσης Coombs καθώς και δοκιμασία διασταύρωσης με την τεχνική των μικροστηλών με
πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Με όλες τις μεθόδους αιμοσυγκόλλησης δεν διαπιστώθηκε συγκόλληση των ερυθρών του ασθενή με
τους αντι-ορούς αντι-Α και αντι-Β (ευθεία ομάδα: O). Κατά τον έλεγχο της ανάστροφης ομάδας διαπιστώθηκε συγκόλληση
του ορού του ασθενή με τα γνωστά ερυθρά ομάδας Α, Β , και Ο. Η άμεση δοκιμασία Coombs με μονοδύναμους αντιορούς
ήταν αρνητική & η έμμεση θετική με εικόνα πανσυγκολλητίνης. Επίσης διαπιστώθηκε ασυμβατότητα στη διασταύρωση
με μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών ομάδος Ο. Ο περαιτέρω έλεγχος ως προς το αντιγόνο Η, τόσο επί πλακός όσο και
με αυτόματο σύστημα μικροπλακών δεν ανέδειξε συγκόλληση των ερυθρών του ασθενή με τον αντι-ορό (έλλειψη Η
αντιγόνου). Δεν υπήρχε δυνατότητα μοριακού ελέγχου.
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ: Από τα ευρήματα του καθορισμού ομάδας ΑΒΟ του συγκεκριμένου ασθενή τόσο στην ευθεία ομάδα
όσο και στην ανάστροφη, από τον περαιτέρω έλεγχο ως προς το αντιγόνο Η, (η έλλειψη του οποίου είναι γνωστή ως
«φαινότυπος Βομβάη») αλλά και από την ασυμβατότητα στη διασταύρωση με μονάδες ερυθρών Ο και σε συνδυασμό
με την αρνητική άμεση δοκιμασία Coombs καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για φαινότυπο Βομβάη (h/h).
Ο ασθενής δεν χρειάστηκε μετάγγιση. Η ομάδα αίματος Βομβάη γνωστή και ως h/h είναι μια εξαιρετικά σπάνια ομάδα
αίματος. Λόγω της σπανιότητάς της η διερεύνησή της αποτελεί πρόκληση για το εργαστήριο ανοσοαιματολογίας.
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