
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ  ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Σ    Α! 

Κ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ 

«Ο ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 

 

 



Αιμοδότες ολικού αίματος 

• Άνδρες κάθε τρεις μήνες.  

   Hb ≥13.5 gr/dl 

 

• Γυναίκες κάθε τέσσερις μήνες.  

   Hb ≥ 12.5gr/dl 

 

• 450 ml αίματος ± 10% 



Δότες πλάσματος 

• Ο δότης πρέπει να πληροί τα κριτήρια 

για την αιμοδοσία ολικού αίματος 

 

• Άτομα με ετερόζυγο δρεπανοκυτταρική 

αναιμία αποκλείονται οριστικά και ως 

δότες ολικού αίματος και ως δότες 

αφαίρεσης   



Δότες πλάσματος 

   Ελάχιστη αιμοσφαιρίνη 12.5 gr/dl ή  

   αιματοκρίτης 38% και για τα δύο 

φύλα  

 



Δότες αφαίρεσης 
Προσοχή σε: 

 

1. παθολογική αιμορραγία 

 

2. ιστορικό κατακράτησης υγρών 

 

3. λήψη φαρμάκων που περιέχουν ΑΣΟ τις 
προηγούμενες πέντε ημέρες 

 

4. ιστορικό γαστρικών συμπτωμάτων 

 

5. ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε προηγούμενη 
αιμοδοσία 



Δότες πλάσματος 

• Λαμβάνεται ποσότητα που αντιστοιχεί 
σε πλάσμα από μονάδες ολικού 
αίματος 3-4 αιμοδοτών 

 

   Το πλάσμα που λαμβάνεται χορηγείται  
σε διαταραχές πήξεως ή προορίζεται 
για πλασμαφαίρεση ή 
κλασματοποίηση (απομόνωση 
παραγόντων πήξεως, αλβουμίνης) 



Δότες πλάσματος 

   Πλασμαφαίρεση: ανταλλαγή πλάσματος 

ισοδύναμη με 1-1.5 φορές τον ολικό όγκο 

πλάσματος του ασθενούς( ΤΤΡ, σύνδρομο 

υπεργλοιότητας, M. Gravis, Σύνδρομο 

Goodpasture, κοκκιωμάτωση Wegener, 

Δηλητηριάσεις, απόρριψη μοσχευμάτων 

μέσω αντισωμάτων κλπ). 

   



Δότες πλάσματος 

• 10 ml/kg σωματικού βάρους =16% περίπου 

του όγκου αίματος(φύλο, ύψος, βάρος 

σώματος) 

 

• Μέγιστος όγκος ανά συνεδρία 750 ml 

 

• Μέγιστος ετήσιος αριθμός συνεδριών 33 

   (25 λίτρα πλάσματος / έτος, όχι >2 συνεδρίες 

την εβδομάδα)   



Δότες πλάσματος 

• Μέτρηση ολικών πρωτεϊνών ορού, 

ηλεκτροφόρηση,  προσδιορισμός 

λευκωματίνης και IgG οπωσδήποτε μια 

φορά ετησίως 

 

• Ολικά λευκώματα ≥ 60 gr/l 

 



Δότες πλάσματος 

• Ιδιαίτερη προσοχή σε σημαντική 

πτώση των λευκωμάτων ακόμα και εάν 

εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα σε 

φυσιολογικά όρια.   



Δότες αιμοπεταλίων 

Πλεονεκτήματα: 

• Μείωση του αριθμού των δοτών → 

μείωση κινδύνου μετάδοσης 

λοιμώξεων 

• Επιλεγμένοι δότες → μείωση κινδύνου 

αλλοανοσοποίησης έναντι αντιγόνων 

HLA,  αποτελεσματική θεραπεία σε ήδη 

αλλοανοσοποιηνένους ασθενείς 

 



Δότες αιμοπεταλίων 

Τα αιμοπετάλια είναι λευκαφαιρεμένα. Έτσι: 

1. Μειώνεται ο κίνδυνος ευαισθητοποίησης 

έναντι λευκοκυτταρικών αντιγόνων 

2. Μειώνονται οι πυρετικές μη αιμολυτικές 

αντιδράσεις 

3. Μειώνεται ο κίνδυνος απόρριψης 

μοσχεύματος 

4. Μειώνεται ο κίνδυνος μετάδοσης ιών μέσω 

των λευκοκυττάρων όπως ο CMV 



Δότες αιμοπεταλίων 

• PLTs από μία μονάδα ολικού αίματος 
=0.45-0.85 × 1011 / 50-60 ml πλάσματος. 
Μετάγγιση μιας μονάδας ανεβάζει τον 
αριθμό των PLTs κατά 7-10.000/μΙ. 

 

• PLTs από αφαίρεση =3 × 1011 /300 ml 
πλάσματος. Μετάγγιση μιας μονάδας 
αφαίρεσης ανεβάζει τον αριθμό των 
PLTs κατά 30-40.000/μΙ. 

 



Δότες αιμοπεταλίων 

• Υγιή άτομα 18-60 ετών που πληρούν 

τις προϋποθέσεις ως δότες ολικού 

αίματος 

 



Δότες αιμοπεταλίων 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΟΤΕΣ: 

• Ετεροζυγώτες δρεπανοκυτταρικής 

αναιμίας 

• Άτομα με ατομικό/οικογενειακό 

ιστορικό αιμορραγιών/θρομβώσεων 

• Άτομα με βαριές αλλεργικές 

αντιδράσεις στο παρελθόν 

• Άτομα με PLTs < 150.000 ανά ml 



Δότες αιμοπεταλίων 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΟΤΕΣ (συνέχεια): 

 

• Άτομα με Hb < 11 gr/dl 

 

• Γυναίκες με περισσότερο από 2 κυήσεις 

 

• Άτομα που έχουν μεταγγιστεί στο παρελθόν 

ανεξαρτήτως λόγου 



Αιμοπεταλιαφαίρεση υπό 

προϋποθέσεις  

    

   Άτομα που λαμβάνουν ΜΣΑΦ, πρέπει 

να τα διακόψουν τουλάχιστον πέντε 

ημέρες. 

    

   Δεν γίνονται δεκτοί εάν ο λόγος λήψης 

ΜΣΑΦ αποκλείει μόνιμα από την 

αιμοδοσία 

 



Αιμοπεταλιαφαίρεση υπό 

προϋποθέσεις 

• Άτομα με χαμηλό ΣΒ (50-60 Kg). 

• Άτομα με PLTs < 170.000 / 

• Άτομα με νοσήματα από το 

καρδιοαγγειακό με ή χωρίς αγωγή 

• Άτομα με θυρεοειδοπάθειες με ή χωρίς 

αγωγή 

• Άτομα με επικίνδυνες δραστηριότητες  

• Έμμηνος ρύση 



Δότες αιμοπεταλίων  

• Όχι αφαίρεση αιμοπεταλίων συχνότερα 

από δύο εβδομάδες (κάθε 15 ημέρες) 

 

• Όχι > δύο φορές εβδομαδιαίως 

 

• Μέχρι 24 φορές ανά έτος  
 



Δότες αιμοπεταλίων 

• Απόδοση κάθε συνεδρίας 200-800 × 109 

PLTs ανά μονάδα αφαίρεσης  

 

• Αριθμός αιμοπεταλίων που 
συλλέγονται ισοδύναμος με PLTs από 
3-13 μονάδες ολικού αίματος 

  

• Προετοιμασία των αιμοδοτών με 
θρομβοποιητίνη δεν συνιστάται 

 



Δότες αφαίρεσης ερυθρών + 

πλάσματος + αιμοπεταλίων 

 

 

   Ο συνολικός όγκος της μονάδας 

ερυθροκυττάρων πρέπει να αφαιρείται 

από το συνολικό όγκο πλάσματος που 

συλλέχθηκε  



Δότες αιμοπεταλίων-πλάσματος 

   Το μεσοδιάστημα μεταξύ μιας 
συνεδρίας αφαίρεσης και μιας 
αιμοδοσίας ολικού αίματος πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 48 ώρες 

    

   Το μεσοδιάστημα προηγηθείσας 
αιμοδοσίας ολικού αίματος και 
συνεδρίας αφαίρεσης τουλάχιστον 
ένας μήνας  


