


Προϊόντα Ανθρώπινου Αίματος
 Ολικό αίμα – Whole Blood (WB).  Διατηρείται σε θ: +4 ± 2°C.  Ο 

χρόνος αποθήκευσης εξαρτάται από το αντιπηκτικό/συντηρητικό 
διάλυμα που χρησιμοποιείται.

 Συμπυκνωμένα Ερυθρά Αιμοσφαίρια (ΣΕ).  Διατηρείται σε θ: +4 ±
2°C. Ο χρόνος αποθήκευσης εξαρτάται από το 
αντιπηκτικό/συντηρητικό διάλυμα που χρησιμοποιείται.αντιπηκτικό/συντηρητικό διάλυμα που χρησιμοποιείται.

 Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια – Platelet Rich Plasma (PRP). 
Διατηρείται σε θ: +22 ± 2°C υπό συνεχή ανακίνηση.  Ο χρόνος 
αποθήκευσης είναι 5 ημέρες.

 Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα – Fresh Frozen Plasma (FFP) και 
Κατεψυγμένο Πλάσμα - Frozen Plasma (FP).  Διατηρείται για 36 
μήνες σε θ: <-25°C ή για 3 μήνες σε θ: -18 έως -25°C.



Υλικό: Αποτελείται από θερμοπλαστικά, τα οποία είναι πολυμερή με 
μεγαλύτερη ελαστικότητα, δηλαδή ευκολία στο να παραμορφωθούν 
και να αποκτήσουν το σχήμα που επιθυμούμε, κάθε φορά που 
θερμαίνονται.
Κατηγορίες: Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυπροπυλένιο (PP), 
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), Νάιλον (nylon - πολυαμίδια) 

Επιλογή Ασκού 1/2

Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), Νάιλον (nylon - πολυαμίδια) 
Πολυστυρένιο (Polystyrene).
Το πιο διαδεδομένο υλικό για τους ασκούς είναι από PVC, γιατί είναι 
πιο αδρανές, πιο ανθεκτικό (θερμότητα, χημικές ουσίες, τριβή, στην 
αντοχή της αποστείρωσης με ατμό),  σφραγίζεται μέσω θερμότητας 
από ραδιοσυχνότητες και έχει χαμηλό κόστος.
Μειονέκτημα: Λόγω της ευθραυστότητας του, απαιτείται η χρήση 
πλαστικοποιητών και άλλων προσθέτων
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Πλαστικοποιητές. Οι ενώσεις αυτές παρεμβάλλονται μεταξύ των 
αλυσίδων του PVC, διευρύνοντας τις αποστάσεις των μορίων και 
ουσιαστικά λειτουργούν σαν ένα εσωτερικό λιπαντικό.  
Είναι κυρίως φθαλικοί εστέρες (DEHP, BTHC, ATBC, DINCH κτλ).  Όταν 
προστίθενται σε πλαστικά, οι φθαλικές ενώσεις επιτρέπουν 
στα μακρομόρια πολυβινυλίου να γλιστρούν μεταξύ τους.στα μακρομόρια πολυβινυλίου να γλιστρούν μεταξύ τους.
Παράγονται ετησίως πάνω από 400.000 τόνοι παγκοσμίως από 
φθαλικές ενώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά σε όλα σχεδόν 
τα πλαστικά.  
Οι ενώσεις αυτές έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές εξαιτίας των 
πιθανών κινδύνων τους για την υγεία, ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ότι 
η χρήση τους στους ασκούς αίματος προκαλεί κάποιου είδους 
τοξικότητα.



Χρησιμότητα των Συντηρητικών & Αντιπηκτικών 
Διαλυμάτων στα Παράγωγα Αίματος

 Συμβάλουν στη διατήρηση της ζωτικότητας και της 
λειτουργικότητας των κυττάρων του αίματος.

 Εμποδίζουν την πήξη του αίματος και το σχηματισμό  Εμποδίζουν την πήξη του αίματος και το σχηματισμό 
θρόμβων

 Παρέχουν στα κύτταρα τα απαραίτητα συστατικά για το 
μεταβολισμό τους

 Παρεμποδίζουν τις αλλαγές στα κύτταρα (αποθηκευτική 
βλάβη).



Αντιπηκτικά,  Συντηρητικά  & Προσθετικά 
Διαλύματα – ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ (1/2)

 CPD→ Citrate, Phosphate, Dextrose 
κιτρικά ιόντα (Na+), φωσφορικά ιόντα (PO4

-2), δεξτρόζη
 ACD → citric Acid, Citrate, Dextrose

κιτρικό οξύ, κιτρικά ιόντα, δεξτρόζη
 CP2D→ Citrate, Phosphate, 2 × Dextrose

κιτρικά ιόντα (Na+), φωσφορικά ιόντα (PO4
-2), 2 × δεξτρόζη

 CPDA, CPDA1 → Citrate, Phosphate, Dextrose, Adenine
κιτρικά ιόντα (Na+), φωσφορικά ιόντα (PO4

-2), δεξτρόζη, 
αδενίνη



Αντιπηκτικά,  Συντηρητικά  & Προσθετικά 
Διαλύματα – ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ (2/2)

 SAG-M→ sodium chloride (Saline), Adenine, Glucose, Mannitol
Διάλυμα NaCl, αδενίνη, γλυκόζη, μαννιτόλη

 PAGGSM→ Phosphate, Adenine, Glucose, Guanosin, sodium 
chloride (Saline), Mannitolchloride (Saline), Mannitol

Φωσφορικά ιόντα (PO4
-2), αδενίνη, γλυκόζη, γουανοσίνη, 

διάλυμα NaCl, μαννιτόλη
 PAS (PAS A-G)→ citrate, Phosphate, Acetate, magneSium, Glucose

κιτρικά ιόντα, φωσφορικά ιόντα, ιόντα ακετυλίου, μαγνήσιο, 
γλυκόζη,

 additive solution→ Προσθετικά Διαλύματα: 1 (adsol), 3 (nutricel), 5 
(optisol), Erythrosol-4



Ιστορία των Αντιπηκτικών και Συντηρητικών 
Διαλυμάτων 

 1914 χρησιμοποιούνται τα κιτρικά άλατα σαν αντιπηκτικό διάλυμα 
συντήρησης από το Βέλγο ιατρό Albert Hustin

 1915, Rous & Turner, κιτρικό Na + γλυκόζη
 2ος Παγκ. Πόλεμος, Loutit & Mollison,

αποστείρωση σε pH 5.8, αποστείρωση σε pH 5.8, 
ACD σε γυάλινες φιάλες 

 1952 Επινοείται ο πλαστικός ασκός 
συλλογής αίματος από τον C. Walter
(CPD) 21 ημέρες

 1968 → CPDA-1, 35 ημέρες.
 1983 → προσθετικά διαλύματα (SAG, SAGM), 42 ημέρες.



Αποθηκευτική Βλάβη Ερυθροκυττάρων

 Κατά την αποθήκευση τα ΣΕ υφίστανται αναστρέψιμες και μη:
 βιοχημικές, 
 μεταβολικές, 
 μηχανικές και  μηχανικές και 
 μορφολογικές αλλαγές, 
Οι οποίες περιγράφονται ως «βλάβες αποθήκευσης».



Βιοχημικές και Μεταβολικές Τροποποιήσεις



Συντηρητικά - Θρεπτικά διαλύματα

 Με την χρήση  των θρεπτικών διαλυμάτων επιτυγχάνεται 
διατήρηση της βιωσιμότητας των ερυθροκυττάρων ακόμη και 
αφαιρεθεί περισσότερο από το 90% του πλάσματος. 

 Τα σπουδαιότερα συστατικά είναι: 
Γλυκόζη → Απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των ερυθροκυττάρων, 
ενεργειακή υποστήριξη λειτουργιών ερυθροκυττάρων μέσω ATP.ενεργειακή υποστήριξη λειτουργιών ερυθροκυττάρων μέσω ATP.
Δεξτρόζη → Πηγή διατροφής για τα ερυθροκύτταρα, πηγή 
ενέργειας για τη σύνθεση του ATP.
Μονοφωσφορικό Νάτριο → υποστηρίζει την παραγωγή του ΑΤP 
(παροχή ενέργειας) και ενισχύει τη γλυκόλυση.
Αδενίνη → Απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων και υποστηρίζει την παραγωγή του ΑΤP που είναι 
απαραίτητο για την παροχή ενέργειας.



Αντιπηκτικά διαλύματα

Για την πρόληψη της αιμόλυσης, την εμπόδιση της πήξης και του 
σχηματισμού θρόμβων χρησιμοποιούνται in vitro επιπρόσθετες 
ουσίες όπως: 
Μαννιτόλη → Προστατεύει από αιμόλυση και υποστηρίζει την 
ακεραιότητα της μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων.ακεραιότητα της μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Κιτρικό Νάτριο → Αποτρέπει την πήξη του αίματος αίματος, 
δεσμεύοντας το ασβέστιο και επιβραδύνουν την γλυκόλυση
Κιτρικό οξύ → Ρυθμίζει το pH, επιτυγχάνοντας υψηλή συγκέντρωση 
ιόντων υδρογόνου.



Προσθετικά Διαλύματα
 Για να αποκτήσει το θρεπτικό διάλυμα την κατάλληλη ωσμωτική 

ισχύ, προστίθεται κατάλληλη ποσότητα χλωριούχου νατρίου ή 
φωσφορικού νατρίου.

 Ένας επιπρόσθετος ασκός έχει το προσθετικό διάλυμα [additive
solution (AS)]. Επιπλέον, μετά την 1η φυγοκέντρηση (διαχωρισμός 
ολικού αίματος σε παράγωγα), επειδή αφαιρούνται οι περισσότερες 
θρεπτικές ουσίες, είναι λογικό να προστίθενται στο στάδιο αυτό και θρεπτικές ουσίες, είναι λογικό να προστίθενται στο στάδιο αυτό και 
οι απαραίτητες θρεπτικές ουσίες.



Ποιοτικός Έλεγχος Αιμοπεταλίων –
Παραγωγή συμπυκνωμένων ΑΜΠ από ολικό αίμα

Προ-απαιτούμενα για ποιότητα
 Πλαστικό: Για την αποθήκευση των αιμοπεταλίων (θ: 20-24°C) 

απαιτείται υλικό με αυξημένη διαπερατότητα σε αέριες ουσίες, 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του Ο2 και η 
διάχυση του CO .  Η ποσότητα του Ο που απαιτείται εξαρτάται διάχυση του CO2.  Η ποσότητα του Ο2 που απαιτείται εξαρτάται 
από τον αριθμό των αιμοπεταλίων.  Η έλλειψη Ο2 αυξάνει την 
αναερόβια γλυκόλυση και την παραγωγή γαλακτικού οξέος 
(μετρούμενο μέγεθος είναι η LDH).

 Ανακίνηση σε όλη την διάρκεια της αιμοληψίας
 Χρόνος αιμοληψίας ως 10min (>12 min -> ΟΧΙ αιμοπετάλια)
 Συντήρηση του ολικού αίματος σε σταθερή θ: 22-24 °C έως την 

επεξεργασία και μέχρι το πολύ 24 ώρες
 Φυγοκέντρηση (στροφές, θερμοκρασία).



Ποιοτικός Έλεγχος Αιμοπεταλίων
Ολικό Αίμα σε τριπλό Ασκό μετά την 1η Φυγοκέντρηση



Ποιοτικός Έλεγχος Αιμοπεταλίων
Αποχωρισμός Ολικού Αίματος



Ποιοτικός Έλεγχος Αιμοπεταλίων
μετά την 1η Φυγοκέντρηση και τον Αποχωρισμό του PRP



Ποιοτικός Έλεγχος Αιμοπεταλίων
PRP μετά την 2η Φυγοκέντρηση



Ποιοτικός Έλεγχος Αιμοπεταλίων
PRP και Φτωχό σε ΑΜΠ μετά τον Αποχωρισμό



Ποιοτικός Έλεγχος Αιμοπεταλίων
Αποθήκευση και Σταθερότητα

 Αποθηκεύονται σε πλάσμα ή σε προσθετικό διάλυμα (platelet
additive solution, PAS)

 Ο όγκος του πλάσματος πρέπει να είναι 50 - 70mL, δηλαδή το 
συνολικό βάρος του ασκού να είναι έως 80 - 100gr

 Η συγκέντρωση ΑΜΠ όχι > 1,5x109 / mL
 Η συγκέντρωση ΑΜΠ όχι < 0,7x109 / mL
 Μια μετρήσιμη παράμετρος της ποιότητας των αιμοπεταλίων 

είναι το pH, το οποίο πρέπει να διατηρείται πάνω από 6.4 
(pH>6.4)

 Χρόνος αποθήκευσης 5 ημέρες - 7 ημέρες


