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     Πλάσμα: υγρό συστατικό του αίματος          

 
νερό: 91% 
 
πρωτείνες: 7% (λευκωματίνη 60%,  
 
           σφαιρίνες 36%, ινωδογόνο 4%) 
 
ιχνοστοιχεία, άλλα μόρια: 2% 
 



Συστατικά πλάσματος 
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Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα(FFP): πλάσμα 
που έχει αποχωρισθεί και καταψυχθεί εντός 8 
ωρών από την συλλογή αίματος. Πρόκειται για 
το μέγιστο χρονικό διάστημα για την 
διατήρηση των παραγόντων πήξης στο αρχικό 

επίπεδο. 
 
 

Κατεψυγμένο πλάσμα(FP): η προηγούμενη 
διαδικασία εντός 24 ωρών από την συλλογή 
του αίματος (παρέχει όμως ικανοποιητική 
αιμοστατική δράση).  



Αποθήκευση  
 
Βέλτιστη θερμοκρασία 
αποθήκευσης ίση ή χαμηλότερη 
από -25°C 
επιτρεπόμενο χρονικό όριο 
αποθήκευσης:36 μήνες 
  



Από το πλάσμα μπορούν να 
ληφθούν και να χορηγηθούν: 
 
-λευκωματίνη(το ασφαλέστερο 
παράγωγο λόγω παστερίωσης) 
-ανοσοσφαιρίνες 
-παράγοντες πήξης 
-αντιθρομβίνη ΙΙΙ 
-α1 αντιθρυψίνη 
 



-Όγκος 1 μονάδας πλάσματος:200-250ml 
-Ρυθμός χορήγησης:200ml/ώρα 
-χρήση φίλτρου με διάμετρο 170 μ 
- το πλάσμα πρέπει να χρησιμοποιείται 
αμέσως μετά την απόψυξη ή σε διάστημα 
24 ωρών εάν φυλαχθεί σε θερμοκρασία  
1- 6°C. Δεν επιτρέπεται η εκ νέου 
κατάψυξή του 

 
 



Χορήγηση πλάσματος: 10-15ml/kg 

 
μέγιστος χρόνος μετάγγισης:4 ώρες 
 
μετάγγιση συμβατή κατά ΑΒΟ 
  
Η συμβατότητα στο σύστημα Rh δεν είναι 
απαραίτητη, ούτε χρειάζεται χορήγηση 
αντι-D σφαιρίνης σε D αρνητικά άτομα 
που έλαβαν Rh(+) FFP 



 

 

Επιλογή συμβατής ΑΒΟ μονάδας πλάσματος για 
μετάγγιση 
 

ΑΒΟ δέκτη                                     ΑΒΟ FFP 

  

O                                                  O, A, B, AB 

 

 A                                                           A, AB 

 

 B                                                           B, AB 

 

 AB                                                             AB 

 
 
 



Ενδείξεις χορήγησης πλάσματος 
 

Έλλειψη μεμονωμένων παραγόντων πήξης, όταν δεν 
υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμοι, επί αιμορραγίας ή για 
αποφυγή αιμορραγίας σε προγραμματισμένες 
χειρουργικές επεμβάσεις 

 

Για παράδειγμα, ο παράγοντας VIII που έχει χρόνο 
ημιζωής 8-12 ώρες, πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο 
τουλάχιστον 5% για πρόληψη αυτόματης αιμορραγίας 
και 30-50% για χειρουργικές επεμβάσεις ή 
τραυματισμούς. (μία μονάδα FFP πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 70% του παράγοντα VIII της αρχικής 
μονάδας ολικού αίματος) 



Ενδείξεις χορήγησης πλάσματος 

 

Άμεση διόρθωση της αιμορραγικής διάθεσης από 
δράση κουμαρινικών για ασθενείς που αιμορραγούν ή 
πρέπει να χειρουργηθούν επειγόντως. Εάν μια 
εγχείρηση μπορεί να αναβληθεί για τουλάχιστον 6 
ώρες, τότε η χορήγηση FFP δεν ενδείκνυται γιατί η 
θεραπεία εκλογής είναι η βιταμίνη Κ. 

 

 

Σε μείζονα αιμορραγία: συμπυκνωμένο προθρομβινικό 
σύμπλεγμα(PPC), όχι πλάσμα. To PPC είναι πλούσιο σε 
παράγοντες πήξης II, VII, IX, X 



Ενδείξεις χορήγησης πλάσματος 

Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (DIC) 

 

-κατανάλωση παραγόντων πήξης και 
αιμοπεταλίων 

 

-πρώτος στόχος η αντιμετώπιση της αιτίας που 
προκάλεσε DIC 

 

-χορήγηση FFP όταν υπάρχει αιμορραγία και 
PT>1.5 από το χρόνο του μάρτυρα 

 



 
Eνδείξεις χορήγησης πλάσματος 

 
Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα 
ανάγκη πλασμαφαίρεσης 

 
Aνάγκη σε πλάσμα: αντικατάσταση όλου του 
πλάσματος του ασθενούς με σκοπό την 
απομάκρυνση του αναστολέα της 
μεταλλοπρωτεάσης που είναι υπεύθυνη για 
την διάσπαση των  μεγάλων πολυμερών του 
παράγοντα πήξης Von Willebrand 
 



Άλλες ενδείξεις χορήγησης πλάσματος 

 

1. Ηπατική ανεπάρκεια. 

      προληπτική χορήγηση  FFP σε παράταση των 
χρόνων πήξης και προγραμματιζόμενη βιοψία ή 
εγχείρηση. 

 

2.  Μαζική μετάγγιση σε μεγάλη αιμορραγία ή σε 
μεγάλες επεμβάσεις πχ. καρδιοπνευμονικές 



Κρυοϊζημα  
Μία μονάδας κρυοϊζήματος  παρασκευάζεται από 
μία μονάδα FFP με βραδεία απόψυξη στους  

2-6°C για 24 ώρες 

 

Όγκος 30-40 ml περίπου 

 

Πλούσιο σε παράγοντες πήξης VIII, XIII, Von 
Willebrand(XII), ινωδογόνο 

 

Χορήγηση σε καταστάσεις  υποϊνωδογοναιμίας, 
ΔΕΠ, ανεπάρκεια παραγόντων ΧΙΙ, ΧΙΙΙ 
 

 

 



Ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
 

1. Οξείες ανοσολογικές 

- Οξεία αιμολυτική αντίδραση 

- Πυρετικές μη αιμολυτικές αντιδράσεις 

- Αλλεργικές – αναφυλακτικές 

- Οξεία πνευμονική βλάβη(TRALI) 

 

2. Επιβραδυνόμενες αιμολυτικές 

- Αλλοανοσοποίηση έναντι ερυθροκυτταρικών 
αντιγόνων 

- Επιβραδυνόμενες αιμολυτικές 

- Νόσος μοσχεύματος εναντίον ξενιστή 

- Πορφύρα μετά μετάγγιση 

 



Ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
1. Οξείες μη ανοσολογικές 

- Βακτηριδιακή επιμόλυνση 

- Υπερφόρτωση κυκλοφορίας 

- Αιμόλυση από φυσικά αίτια 

- Υποθερμία, εμβολή αέρα 

- Μεταβολικές αντιδράσεις 

 

2. Επιβραδυνόμενες μη αιμολυτικές 

- Μετάδοση λοιμώξεων 

- Υπερφόρτωση με σίδηρο 



Οξεία αναπνευστική βλάβη(TRALI-

Transfusion Related Acute Lung Injury) 

-μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα που οφείλεται      
σε μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του 

-1-6 ώρες μετά την έναρξη της μετάγγισης 

- κίνδυνος TRALI: x 7 για FFP, x 8 για ΑΜΠ  

-παρουσία αντιλευκοκυτταρικών αντισωμάτων σε 
πλάσμα πολυτόκων γυναικών ή μεταγγισθέντων 
ατόμων 

-αμφοτερόπλευρα πνευμονικά διηθήματα χωρίς 
σημεία υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας 



Το πλάσμα ΔΕΝ πρέπει να 
χορηγείται για: 
 

1. Υποογκαιμία 

2. Υποπρωτεϊναιμία 

3. Διόρθωση ανοσοανεπάρκειας 

4. θρέψη 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!! 


