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 Οι Νοσοκομειακές Επιτροπές Ιατρικής των Μεταγγίσεων 
(ΝΕΙΜ) θεσμοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Υ4γ/οικ.11152/2000 Υπουργι
κή Απόφαση (ΦΕΚ1132/Β/2000).
 Ειδικότερα, σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, συγκροτείται η εν λόγω 
επιτροπή, η οποία, με βάση την αναγκαιότητα προσαρμογής με τα 
ισχύοντα στις αντίστοιχες επιτροπές σε διεθνές επίπεδο και την εγκύκλιο 
του ΥΥ (Α3β/86513/20160 που δημοσιεύτηκε στις 9/3/2017 , αποτελεί
ται από: 

 Τον Διευθυντή Αιμοδοσίας, όταν στο νοσoκομείο υφίσταται αυτο‐
τελής υπηρεσία αιμοδοσίας ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται, 
τον υπεύθυνο για την αιμοδοσία ιατρό, ειδικότητας αιματολογίας 
ή ιατρικής βιοπαθολογίας, ή παθολογίας, ως πρόεδρο 

 Έναν (1) Αναισθησιολόγο 
 Έναν (1) Χειρουργό 
 Έναν (1) Ιατρό Αιματολόγο ή Παθολόγο/Παιδίατρο του παθολογι‐

κού τομέα 
 Έναν (1) Νοσηλευτή/τρια 
 Τον Προϊστάμενο/νη της Διοικητικής Υπηρεσίας 
 Τον Προϊστάμενο/νη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

 Τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από 
το Διοικητή του Νοσοκομείου, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού 
Συμβουλίου, με τριετή θητεία. Την Επιτροπή συγκαλεί ο Πρόεδρος 
αυτής. 
Σκοπός της Νοσοκομειακής Επιτροπής Ιατρικής των Μεταγγίσεων 
είναι: H oρθολογική χρήση του αίματος και των προϊόντων του από τα 
κλινικά τμήματα των νοσοκομείων και ο περιορισμός των ανεπιθύμητων 
συμβάντων κατά την μεταγγισιοθεραπεία, περιλαμβανομένων και των 
λοιμώξεων που πιθανόν μεταγγίζονται με το αίμα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
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 Εφόσον ο θεράπων ιατρός ασθενούς αποφασίσει την μετάγγι

ση αίματος ή παραγώγων του, πρέπει να αποστείλει στην Αιμοδοσία δύο 

δείγματα αίματος του ασθενούς (γενική αίματος) μαζί με το ειδικό 

έντυπο αίτησης αίματος. Το έντυπο πρέπει να είναι πλήρως και σωστά 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο ιατρό. Στα 

φιαλίδια της γενικής αίματος πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται: 

 το ονοματεπώνυμο 

 το πατρώνυμο 

 η κλινική νοσηλείας του ασθενούς

 η ημερομηνία λήψης του δείγματος 

 Τονίζεται ιδιαίτερα η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και 

πατρώνυμου κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε στην αρχική εξέταση του 

ασθενούς.

 Τα ανωτέρω στοιχεία δεν συμπληρώνονται πριν την αιμοληψία 

ή μετά την απομάκρυνση από τον ασθενή, ούτε αναγράφονται πάνω σε 

αυτοκόλλητες ετικέτες που επικολλούνται στα φιαλίδια. Τα στοιχεία που 

αναγράφονται στο φιαλίδιο πρέπει να ταυτοποιούν έναν και μόνο 

ασθενή. 

 Πριν την λήψη των δειγμάτων ο αιμολήπτης πρέπει να ρωτήσει 

τον ασθενή για τα στοιχεία του. Εάν όμως αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω 

μειωμένου επιπέδου συνείδησης του ασθενή, η διασταύρωση των 

στοιχείων του γίνεται από τον ιατρικό φάκελο. Η λήψη δειγμάτων από 

ασθενείς που βρίσκονται σε κωματώδη κατάσταση πρέπει να γίνεται 

μόνο από ιατρό και όχι άλλο προσωπικό.

 Έντυπα και δείγματα αίματος ελέγχονται κατά την παραλαβή 

από το προσωπικό της Αιμοδοσίας και εάν διαπιστωθεί ασάφεια των 

στοιχείων ή μη πλήρης ταυτοποίηση των πληροφοριών μεταξύ εντύπων 

και δειγμάτων, τότε επιστρέφονται όλα στην κλινική προέλευσης για 
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Διαδικασία αίτησης  χορήγησης 
παραγώγων αίματος
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διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων. Κατά την αναγραφή των 

στοιχείων ταυτότητας του ασθενούς, να αποφεύγεται η χρήση υποκορι

στικών ονομάτων ενώ για τις γυναίκες ασθενείς επιβάλλεται η χρήση του 

πατρώνυμου και όχι του ονόματος  του συζύγου. 

 Προσοχή επίσης πρέπει να επιδεικνύεται σε ασθενείς  ξένους 

υπηκόους των οποίων τα στοιχεία πρέπει να αναγράφονται σύμφωνα 

με τα επίσημα έγγραφα που προσκομίζουν (διαβατήριο ή ταυτότητα) και 

βάσει των οποίων έγινε το εισιτήριο εισαγωγής στο νοσοκομείο. Στη 

περίπτωση λάθους, είναι δυσχερής η αναζήτηση και ταυτοποίηση τους, 

ακόμα και αν είναι ήδη καταχωρημένοι στο πληροφοριακό σύστημα της 

Αιμοδοσίας.

 Στο έντυπο διασταύρωσης ζητούνται πληροφορίες , όπως:

 η ύπαρξη προηγούμενων μεταγγίσεων 

 το ιστορικό κυήσεων

 ενδεχόμενες αντιδράσεις στη μετάγγιση 

 η ένδειξη για την τρέχουσα μετάγγιση 

 ο ζητούμενος αριθμός μονάδων αίματος ή παραγώγων 

οι οποίες πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται από τους θεράποντες. 

 Το έντυπο διασταύρωσης έχει ειδικό σημείο επιλογής, όπου η 

μετάγγιση χαρακτηρίζεται ως:

 εξαιρετικώς επείγουσα

 η μετάγγιση μπορεί να αναβληθεί μέχρι να γίνουν οι εξετάσεις 

συμβατότητας

 μη επείγουσα 

 προγραμματισμένη κατά την διάρκεια εγχείρησης 

 Το προσωπικό της Αιμοδοσίας μεριμνά για την έγκαιρη χορή

γηση ασφαλούς αίματος στους ασθενείς, ανάλογα με την προτεραιότητα 

που έχει τεθεί από τον θεράποντα ιατρό και την επάρκεια των ζητού

μενων παραγώγων.

 Ενίοτε η αποστολή δειγμάτων γίνεται μόνο για τον καθορισμό 

ομάδας αίματος. Στο κάτω μέρος του εντύπου διασταύρωσης, ο θερά

Κατευθυντήριες Οδηγίες Μετάγγισης

3



πων ιατρός θέτει την υπογραφή και την σφραγίδα του.

 Εάν ο ασθενής πρόκειται να μεταγγιστεί για πρώτη φορά κατά 

την τρέχουσα νοσηλεία, τότε πριν την απελευθέρωση της πρώτης 

μονάδας αίματος ή παραγώγου, πρέπει να αποσταλεί στην Αιμοδοσία: 

Επιπλέον δείγμα (δεύτερο δείγμα) για επιβεβαίωση της ομάδας 

αίματος. 

 Φυσικά, η λήψη αυτού του δείγματος πρέπει να γίνεται με 

χωριστή αιμοληψία, ανεξάρτητα από την λήψη του αρχικού δείγματος 

και αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της ΑΒΟ ομάδας αίματος του ασθε

νούς, ώστε να προληφθεί η μετάγγιση ΑΒΟ ασύμβατου αίματος. 

 Η πράξη αυτή προφυλάσσει τους κλινικούς γιατρούς από 

πολύ σοβαρό λάθος (λήψη από άλλο ασθενή ή λάθος σήμανση του 

δείγματος), για το οποίο καμιά ευθύνη δεν μπορεί να φέρει η Αιμοδο

σία.  

 Στην περίπτωση που δεν πρόκειται για την πρώτη μετάγγιση 

του ασθενούς, η Αιμοδοσία θα ζητήσει νέο δείγμα, εφόσον έχουν 

περάσει τρία συμπληρωμένα 24ωρα από την προηγούμενη μετάγγιση, 

διότι αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή 

νέων αντισωμάτων ή την αύξηση του τίτλου αντισωμάτων, που δεν είχαν 

ανιχνευθεί προμεταγγισιακά.

 Η χορήγηση αίματος είναι τυπικά μια μεταμόσχευση και 

αποτελεί μία ιατρική πράξη η οποία μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώ

σεις στην υγεία των ασθενών. Ο θεράπων ιατρός  για νομικούς λόγους  

οφείλει να τεκμηριώνει στο ιστορικό του ασθενούς: 

 την ανάγκη της μετάγγισης, βάσει των διεθνών κατευθυντήριων 

οδηγιών 

 την διαδικασία ενημέρωσης του ασθενή για τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης θεραπευτικής επιλογής 

καθώς και την ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εναλλακτικών θερα

πειών

 την συναίνεσή του ασθενή για την μετάγγιση
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 Η υπηρεσία Αιμοδοσίας παραδίδει το ζητούμενο προς μετάγγι

ση παράγωγο στο προσωπικό της κλινικής (γιατρός, νοσηλευτής, βοηθός 

θαλάμου, μεταφορέας) που προσκομίζει το ειδικό έντυπο "Αίτηση χορή

γησης αίματος" καταγράφοντας απαραίτητα το όνομά του.  

 Στο κέντρο αυτού του εντύπου, αναγράφεται από τον ιατρό το 

ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο του ασθενούς και η κλινική νοσηλείας. 

Στο δεξιό μέρος του εντύπου, το προσωπικό της Αιμοδοσίας αναγράφει 

την ομάδα του ασθενούς, όπως έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά και έχει 

επιβεβαιωθεί με το δεύτερο δείγμα, το είδος, την ποσότητα και τον 

αριθμό του παραγώγου αίματος που παραδίδει, την ημερομηνία και την 

ώρα παράδοσης. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να περιέχονται σε 

ειδική ετικέτα που επικολλάται στο έντυπο.

 Για λόγους αποφυγής λαθών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

σε μετάγγιση μονάδος αίματος σε λάθος ασθενή, πρέπει για την 

χορήγηση των μονάδων να τηρείται ο κανόνας "αποστολή μίας μονάδας 

αίματος για ένα ασθενή κάθε φορά". Εξαίρεση μπορεί να γίνει για τα 

χειρουργεία, όπου δίνονται όλες οι διασταυρωμένες μονάδες για κάθε 

ασθενή. Η μετάγγιση του παράγωγου αίματος πρέπει να αρχίσει εντός 

μισής ώρας από την παράδοση στο κλινικό τμήμα, η δε χορήγηση, πρέπει 

να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων ωρών. 

 Στην κλινική η μονάδα αίματος ή παραγώγου πρέπει να ελέγ

χεται πριν την έναρξη της μετάγγισης από δύο άτομα (ιατρό  νοσηλευτή) 

δίπλα από τον ασθενή και όχι μακριά από αυτόν. Γίνεται έλεγχος με την 

αντιπαραβολή:

 των στοιχείων του ασκού με το έντυπο χορήγησης

 των στοιχείων του ασκού με τα στοιχεία του ασθενούς (ερωτάται ο 

ασθενής για το ονοματεπώνυμό του και το πατρώνυμό του). Σε 

περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του γίνεται ταυ

τοποίηση με τα στοιχεία του ιστορικού
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 Σε κάθε περίπτωση ελάττωσης της μεταφοράς οξυγόνου στους 

ιστούς (καταστάσεις οξείας και χρόνιας αναιμίας), ενεργοποιούνται 

προσαρμοστικοί μηχανισμοί οι οποίοι έχουν στόχο την αντιρρόπηση 

αυτής της κατάστασης και την αύξηση της προσφοράς οξυγόνου στους 

ιστούς και τα όργανα του σώματος. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι οι κάτωθι:

 αύξηση της καρδιακής παροχής (αύξηση συσταλτικότητας μυο

καρδίου, ταχυκαρδία, ελάττωση μεταφορτίου λόγω αγγειοδιαστο

λής, ελάττωση γλοιότητας)

 αύξηση απόδοσης οξυγόνου στους ιστούς (οξέωση, αύξηση 2,3 

DPG)

 ανακατανομή της ροής αίματος (αύξηση ροής αίματος στα στεφα

νιαία αγγεία)

 Οι δυνατότητες αντιρρόπησης της αναιμίας αν και καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων μειωμένης ιστικής οξυγόνωσης, δεν είναι 

ανεξάντλητες και σε ορισμένα άτομα όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα 

που έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα (βαλβιδοπάθειες, στεφανιαία 

νόσος, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια) είναι περιορισμένες. 

 Η μετάγγιση αίματος αποσκοπεί στην ενίσχυση των εφεδρειών 

του οργανισμού αλλά σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για την χορήγηση 

αίματος πρέπει να λαμβάνεται αφού ληφθούν υπόψη η αιτία της αναι

μίας, η διάκριση σε οξεία ή χρόνια, η δυνατότητα αντιρρόπησης μέσω 

προσαρμοστικών μηχανισμών (καρδιαοναπνευστικά προβλήματα) κα

θώς και η κλινική εικόνα του ασθενούς (παρουσία συμπτωμάτων αναι

μίας ή όχι).

 Καμία απόφαση για μετάγγιση δεν πρέπει να λαμβάνεται με 

μόνο κριτήριο την τιμή της αιμοσφαιρίνης ή του αιματοκρίτη.
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Οξεία αναιμία

 Πριν ζητηθεί αίμα από την Αιμοδοσία ο κλινικός ιατρός πρέπει 

να είναι σε θέση να εκτιμήσει την ποσότητα αίματος που έχει χαθεί, την 

σοβαρότητα της κλινικής κατάστασης του ασθενούς και να λάβει υπόψη 

τα εργαστηριακά ευρήματα (αιμοσφαιρίνηαιματοκρίτης).

 Αναιμίες με τιμές αιμοσφαιρίνης 710 mg/dl είναι καλά ανεκτές σε 

σταθερούς ασθενείς. 

 Σε τιμές αιμοσφαιρίνης < 6 mg/dl ενδείκνυται μετάγγιση ερυθρών  

 Σε τιμές  ≥ 10 mg/dl σπάνια χρειάζεται μετάγγιση.

Χρόνια αναιμίααναιμία χρονίας νόσου

Σπάνια χρειάζεται μετάγγιση με τιμές αιμοσφαιρίνης Hb> 8 mg/dl

 σε στερητικές αναιμίες (έλλειψη Β12, σιδήρου, φυλλικού οξέος) η 

μετάγγιση ενδείκνυται σε συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας ή 

ταυτόχρονης αιμορραγίας.

 Σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μυελοδυσπλασίες, χημειοθερα

πεία, η χρήση ερυθροποιητίνης μειώνει την ανάγκη μετάγγίσεων.

Μετάγγιση σε ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν

 Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι αρκετές φορές η περιεγχει

ρητική μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι αδικαιολόγητη. Η προ

εγχειρητική δέσμευση μονάδων αίματος, αρκετές φορές δεν είναι 

πραγματικά αναγκαία και σε περιόδους όπου υπάρχει σημαντική έλ

λειψη αποθεμάτων, οδηγεί σε σημαντικό πρόβλημα μετάγγισης άλλων 

ασθενών που έχουν ανάγκη. 

 Για κάποιες επεμβάσεις που δεν προβλέπεται σημαντική απώ

λεια αίματος, αρκεί για την Αιμοδοσία η γνώση της ομάδας αίματος του 

ασθενούς (ΟΑ) και η δοκιμασία ανίχνευσης μη αναμενόμενων αντιερυ

θροκυτταρικών αντισωμάτων (έμμεση Coombsscreening). Για τις υπό

λοιπες χειρουργικές επεμβάσεις πρέπει να διασταυρώνονται μονάδες 

Σ.Ε. προεγχειρητικά.

 Για τον περιορισμό των άσκοπων διασταυρώσεων και για την 

ελάττωση των κινδύνων που σχετίζονται με την μετάγγιση ενθαρρύνεται 
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η λύση της αυτόλογης προκατάθεσης αίματος για τα προγραμματισμένα 

χειρουργεία, στα οποία, η αναμενόμενη από την επέμβαση, απώλεια 

αίματος είναι σημαντική (μετάγγιση >25% των ασθενών), όπως επίσης 

και για τις περιπτώσεις όπου καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη η ανεύ

ρεση κατάλληλου αίματος, είτε λόγω περιορισμένων αποθεμάτων μονά

δων αίματος (π.χ. σε ασθενείς με ομάδα αίματος Ο αρνητικό ), είτε λόγω 

πολλαπλών αλλοαντισωμάτων ή αντισωμάτων έναντι αντιγόνων υψηλής 

συχνότητας.

 Γι' αυτούς τους λόγους προτείνεται η χρήση του πίνακα οδηγού 

της χρήσης αίματος στις χειρουργικές επεμβάσεις (Maximum Surgical 

Blood Order Shedule  MSBOS) όπου απεικονίζεται η αναμενόμενη    

απώλεια αίματος ανά είδος χειρουργικής επέμβασης, βάσει της διεθνούς 

εμπειρίας, με τη μορφή των απαιτούμενων μονάδων ΣΕ που πρέπει να 

έχουν διασταυρωθεί προεγχειρητικά.  

Παράγωγα ερυθρών που διαθέτει η Αιμοδοσία :

 Ολικό αίμα

 Συμπυκνωμένα ερυθρά (ΣΕ)

 Λευκαφαιρεμένα ερυθρά

 Πλυμένα ερυθρά

 Κατεψυγμένα ερυθρά

Oλικό αίμα

 Το ολικό αίμα είναι το αρχικό προϊόν που προκύπτει από την 

αιμοληψία χωρίς καμία επιπλέον επεξεργασία. Κατά την φύλαξή του 

χάνει τους παράγοντες πήξης και τα αιμοπετάλια καθίστανται μη λει

τουργικά. Γι' αυτό το λόγο, στην πράξη δεν χρησιμοποιείται για την διόρ

θωση της αναιμίας και οι μόνες ενδείξεις χορήγησης, είναι η αφαιμα

ξομετάγγιση των νεογνών (ανασύσταση ολικού αίματος) και οι παιδιατρι

κές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.
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Maximum Surgical Blood Order Schedule, MSBOS

Επεμβάσεις 
γενικής 

χειρουργικής

Αιτούμενες 
μονάδες

Αγγειοχειρουργικές και 
Καρδιοχειρουργικές 

επεμβάσεις

Αιτούμενες 
μονάδες

Χολοκυστεκτομή 
και διερεύνηση 

χοληδόχου πόρου, 
Βαγοτομή

Type 
&Screen

(Τ&S)

Ακρωτηριασμός άκρου, 
Συμπαθεκτομή, 

Θρομβοενδαρτηρεκτομή 
μηριαίας, Καρωτιδική 

ενδαρτηρεκτομή

T&S

Ερευνητική 
λαπαροτομία

2 Αορτο  μηριαία παράκαμψη 2

Οισοφαγεκτομή 4 Αορτo  λαγόνιος παράκαμψη 4

Διαφραγματοκήλη, 
Βουβωνοκήλη, 

Κοιλιοκήλη
T&S

Εκτομή ανευρύσματος 
κοιλιακής αορτής 

4

Ολική 
γαστρεκτομή

2
Εκτομή ανευρύσματος 

θωρακικής αορτής 
6

Εκτομή οισοφάγου 
και γαστρεκτομή

4 Σαφηνεκτομή T&S

Μερική 
ηπατεκτομή

2
Αντικατάσταση βαλβίδας 

καρδιάς 
4

Ηπατεκτομή 4 Αορτοστεφανιαία παράκαμψη 4

Κοιλιοπερινεϊκή 
εκτομή ορθού

4
Θωρακοχειρουργικές 

επεμβάσεις

Πρόσθια 
εκτομή ορθού

2

Βιοψία πνεύμονα, 
Ερευνητική θωρακοτομή, 

Μεσοθωρακοσκόπηση 
T&S

Εκτομή ειλεού 4
Πνευμονεκτομή, Λοβεκτομή, 

Πλευροδεσία
2

Κολεκτομή 
(πλην ολικής)

2
Πνευμονεκτομή, Λοβεκτομή, 

Πλευροδεσία
2

Μαστεκτομή, 
Θυρεοειδεκτομή, 

Παραθυροειδεκτομή, 
Σπληνεκτομή,

Βιοψία ήπατος 

Τ&S Νευροχειρουργικές επεμβάσεις
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Επινεφριδεκτομή 3
Επέμβαση υπόφυσης, Οσφυϊκή 
πεταλεκτομή, Βαλβίδα εγκεφάλου 

T&S

Παγκρεατεκτομή 4 Εκτομή μηνιγγιώματος 2

Μεταμόσχευση 
νεφρού

2

Εκτομή πρωτοπαθούς 
ή δευτεροπαθούς όγκου 

εγκεφάλου
2

Ουρολογικές 
επεμβάσεις

Επισκληρίδιο αιμάτωμα, 
Κρανιοπλαστική

T&S

Διουρηθρική 
προστατεκτομή 

T&S Ανεύρυσμα εγκεφάλου 2

Ανοικτή 
προστατεκτομή 

2 Ορθοπαιδικές επεμβάσεις

Ριζική 
προστατεκτομή

4 Οστεοτομία, Βιοψία οστού T&S

Κυστεκτομή 4 Ημιολική ισχίου (κατάγματα) 2

Ριζική νεφρεκτομή 2
Ολική αρθροπλαστική ισχίου, 

γόνατος, ώμου 
2

Διαδερμική 
πυελολιθοτομία

T&S

Αναθεώρηση ολικής 
αρθροπλαστικής 

μεγάλων αρθρώσεων (revision)
34

Γυναικολογικές 
επεμβάσεις

Ηλωση μηριαίου 2

Καισαρική τομή, 
Εκπυρήνηση 

ινομυώματος μήτρας,
Κοιλιακή/Κολπική 

υστερεκτομή

T&S Ενδομυελικη ήλωση κνήμης 12

Ολική Υστερεκτομή 
με τα εξαρτήματα

4 Ανοιχτή ανάταξη κατάγματος 2

Ριζική υστερεκτομή 
με λεμφαδενικό 

καθαρισμό πυέλου
6 Σπονδυλοδεσία οπίσθια 2

Πεταλεκτομή T&S

Κατευθυντήριες Οδηγίες Μετάγγισης
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Συμπυκνωμένα Ερυθρά (Σ.Ε) 

Παράγωγο ολικού αίματος που προκύπτει από την αφαίρεση του μεγα

λύτερου μέρους του πλάσματος για Σ.Ε 35 ημερών ή ολόκληρου του πλά

σματος για Σ.Ε 42 ημερών (με πρόσθεση διαλύματος συντήρησης).

 όγκος 280±50 ml 

 Ερυθρά 35 ημερών    Ht=6575%  

 Ερυθρά 42 ημερών    Ηt=5565%

Πλυμένα ερυθρά                                                                                  

 Προϊόν με αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους του πλάσματος 

και πλύσιμο με φυσιολογικό ορό NaCl 0.9%. Το παράγωγο ενδείκνυται 

για ασθενείς που παρουσιάζουν αλλεργικές αντιδράσεις στην μετάγγι

ση, σε όσους έχουν έλλειψη IgA ανοσοσφαιρίνης και σε όσους έχουν 

αντισώματα έναντι πρωτεϊνών του πλάσματος όπως αντι IgA. Μετά το 

πλύσιμο τα ερυθρά μπορούν να χορηγηθούν εντός 24 ωρών.

Λευκαφαιρεμένα ερυθρά

 Προϊόν με αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους των λευκοκυττά

ρων (>99.9%) με την χρήση ειδικού φίλτρου (εργαστηριακού ή παρά την 

κλίνη) πριν ή κατά τη μετάγγιση. Μπορεί να γίνει και πριν τη φύλαξη μέσω 

φίλτρου ενσωματωμένου στον αρχικό ασκό συλλογής. Η μονάδα μετά 
6 την λευκαφαίρεση έχει Ηt=5565% και υπολοιπόμενα λευκά < 1x 10

(απόλυτος αριθμός). Τα λευκαφαιρεμένα ερυθρά ενδείκνυνται για την 

πρόληψη πυρετικών αντιδράσεων κατά την μετάγγιση, για την προ

φύλαξη των πολυμεταγγιζόμενων ατόμων από αλλοανοσοποίηση έναντι 

λευκοκυτταρικών και αιμοπεταλιακών αντιγόνων και ως εναλλακτική 

επιλογή μετάγγισης αίματος αρνητικού για κυτταρομεγαλοιό (CMV) 

προφυλακτικά. 

Κρυοσυντηρημένα ερυθρά 

 Αποθηκευμένα ερυθρά με την προσθήκη κρυοπροστατευτικού 

μέσου (γλυκερόλη) σε θερμοκρασία 60°C έως 80°C. Κύρια ένδειξη η 

χορήγηση σε ασθενείς με σπάνια ομάδα αίματος ή πολλαπλά αντισώμα

τα οπότε η ανεύρεση συμβατού αίματος είναι αδύνατη.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Μετάγγισης
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Ακτινοβολημένα ερυθρά

 Η ακτινοβόληση αδρανοποιεί τα λεμφοκύτταρα της μονάδας. 

Το παράγωγο ενδείκνυται για χορήγηση σε ασθενείς με ανοσοκαταστο

λή πχ. Νόσο Hodgkin, για πρόληψη της νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή, 

μετά μετάγγιση (MGVHD)

 Όλα τα παράγωγα ερυθρών πρέπει να μεταγγίζονται με την 

χρήση ειδικής συσκευής η οποία φέρει φίλτρο με πόρους διαμέτρου 170 

μm (συσκευή χορήγησης αίματος). Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χορή

γηση από την ίδια φλέβα φαρμάκων ή άλλων διαλυμάτων πλην του 

φυσιολογικού ορού NaCl 0.9%. Η μετάγγιση 13 μονάδων ΣΕ σε διάστημα 

68 ωρών δεν προκαλεί υποθερμία στον ασθενή και γι' αυτό δεν συνιστά

ται θέρμανση του αίματος πριν την μετάγγιση. Αυτό όμως είναι απαραί

τητο σε γρήγορη μετάγγιση περισσοτέρων μονάδων (μαζική μετάγγιση) ή 

σε ασθενείς που έχουν στο αίμα τους κρυοσυγκολλητίνες.

3 Κ
Ε

Φ
Α

Λ
Α

ΙΟ
Μετάγγιση αιμοπεταλίων (ΑΜΠ)

 Η μετάγγιση αιμοπεταλίων ενδείκνυται σε διαταραχές του 

αριθμού ή της λειτουργικότητάς τους. Μπορούν να χορηγηθούν ανακτη

θέντα αιμοπετάλια ή αιμοπετάλια αφαίρεσης.

α. Ανακτηθέντα αιμοπετάλια: Είναι τα αιμοπετάλια που παρασκευάζο

νται από μία μονάδα ολικού αίματος και κάθε μία μονάδα από αυτά 
11 περιέχει 0. 5 x 10 αιμοπετάλια (απόλυτος αριθμός) σε 5060 ml εναιωρή

ματος (πλάσμα ή πλάσμα + θρεπτικό διάλυμα). Συντηρούνται στους +20  

έως +24°C για πέντε ημέρες υπό συνεχή ανακίνηση.

β. Αιμοπετάλια αφαίρεσης: Το προϊόν παρασκευάζεται με αφαίρεση 
11 

αιμοπεταλίων (3 x 10 ) από ένα μόνο δότη με ειδική συσκευή  διαχωρι

σμού κυττάρων. 

Κατευθυντήριες Οδηγίες Μετάγγισης
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11  Η θεραπευτική δόση χορήγησης αιμοπεταλίων είναι 3 x 10 τα 

οποία μπορούν να χορηγηθούν είτε με μία μονάδα αφαίρεσης είτε με 58 

μονάδες ανακτηθέντων αιμοπεταλίων. Η μετάγγιση αιμοπεταλίων 

αφαίρεσης πλεονεκτεί σε σχέση με την χορήγηση ανακτηθέντων αιμο

πεταλίων διότι ο λήπτης δεν εκτίθενται σε πολλούς δότες με αποτέλεσμα 

να μειώνεται ο κίνδυνος έκθεσης σε λοιμώδεις παράγοντες αλλά και η 

πιθανότητα αλλοευαισθητοποίησης έναντι αντιγόνων του συστήματος 

ιστοσυμβατότητας (HLA) και αντιγόνων των αιμοπεταλίων. 

 Η χορήγηση μιας μονάδας ανακτηθένων αιμοπεταλίων αυξάνει 

τον αριθμό των ΑΜΠ του αίματος κατά 710.000/μl ενώ μία μονάδα 

αφαίρεσης αυξάνει τον αριθμό κατά 40.000/μl περίπου. Η χορήγηση 

γίνεται με απλή συσκευή έγχυσης υγρών και όχι με τη συσκευή μετάγγι

σης αίματος. 

 Αν και είναι επιθυμητή, δεν είναι απαραίτητη η συμβατότητα 

κατά το σύστημα ΑΒΟ και Rh για την μετάγγιση ΑΜΠ. Όμως έχει παρατη

ρηθεί ότι η μετάγγιση ΑΒΟ συμβατών ΑΜΠ επιτυγχάνει μεγαλύτερη 

μετά μετάγγιση αύξηση του αριθμού των ΑΜΠ και μειώνει τη συχνότητα 

αλλοάνοσης ανθεκτικότητας. Εξαίρεση αποτελούν τα νεογνά στα οποία 

χορηγούνται AMΠ ίδιας ΑΒΟ ομάδας και οι Rh() γυναίκες αναπαραγωγι

κής ηλικίας οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν ΑΜΠ από Rh() δότες. Εάν δεν 

υπάρχει επάρκεια Rh() ΑΜΠ, τότε μπορούν να χορηγηθούν Rh(+) αιμο

πετάλια αλλά ταυτόχρονα πρέπει να χορηγείται εντός 24 ωρών αντιD 

σφαιρίνη για προφύλαξη από Rh ευαισθητοποίηση (250IU ή 50μg).Μία 

πλήρης δόση αντιD σφαιρίνης θεωρείται ότι προφυλάσσει από ανοσο

ποίηση κατόπιν μετάγγισης έως και 15 ml ερυθρών (30 ml ολικού αίμα

τος), ποσότητα που μπορεί να περιέχεται σε τουλάχιστον 30 Rh(+) 

μονάδες ανακτηθέντων αιμοπεταλίων. Η δόση επαναλαμβάνεται σε 6 

εβδομάδες. 

 Αιμοπετάλια μπορεί να χορηγηθούν σε θρομβοπενία και ενεργό 

αιμορραγία (θεραπευτική χορήγηση) ή για την πρόληψη αιμορραγίας, 

αυτόματης ή μετά από κάποια επέμβαση (προφυλακτική χορήγηση) 

Κατευθυντήριες Οδηγίες Μετάγγισης
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α. Θεραπευτική χορήγηση: Γίνεται με στόχο να επιτευχθεί αριθμός ΑΜΠ 

στο αίμα ασθενούς > 50.000/ μl.

β. Προφυλακτική χορήγηση: Σε σταθερούς ασθενείς, ο κατώτερος αριθ

μός αιμοπεταλίων που θεωρείται ασφαλής για την πρόληψη αυτόματης 

αιμορραγίας είναι 10.000/μl αν και μελέτες δείχνουν ότι αριθμός 

αιμοπεταλίων 5.00010.000/ μl μπορεί να γίνει επίσης ανεκτός και να 

θεωρείται ασφαλής. Σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε 

κάποια εγχείρηση ή επεμβατική διαδικασία, απαιτείται αριθμός αιμο

πεταλίων τουλάχιστον 50.000/μl με εξαίρεση τις ορθοπεδικές επεμβά

σεις όπου απαιτείται αριθμός ΑΜΠ > 80.000/μl και τις νευροχειρουργι

κές ή οφθαλμολογικές επεμβάσεις όπου απαιτείται αριθμός αιμοπεταλί

ων τουλάχιστον 100.000/μl.

 Για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της μετάγγισης των 

αιμοπεταλίων σε ένα ασθενή, αξιολογείται ο αριθμός τους με μέτρηση 

μία ώρα μετά την χορήγηση. Εάν η αύξηση δεν είναι η αναμενόμενη, 

υπάρχει ανθεκτικότητα στην μετάγγιση των αιμοπεταλίων η οποία 

μπορεί να οφείλεται σε ανοσολογικά ή μη αίτια.

Αίτια μη αναμενόμενης αύξησης των αιμοπεταλίων

Μαζική αιμορραγία, σήψη, πυρετός, σπληνομεγαλία, διάχυτη ενδαγγει

ακή πήξη, θαμβωτική θρομβοπενική πορφύρα, φάρμακα και η αλλοανο

σοποίηση έναντι αντιγόνων ιστοσυμβατότητας (HLA) ή/ και αντιγόνων 

ΑΜΠ (HPA), η οποία χαρακτηρίζεται ως ανθεκτικότητα στις μεταγγίσεις. 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 

 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

 Αυτοάνοση θρομβοπενία

 Θρομβοπενία από ηπαρίνη

 Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα

 Για τις παραπάνω καταστάσεις επιτρέπεται να χορηγηθούν 

αιμοπετάλια σε απειλητικές για την ζωή αιμορραγίες.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Μετάγγισης
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Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP): Είναι το πλάσμα που έχει αποχωρι

σθεί από το ολικό αίμα και έχει καταψυχθεί εντός 8 ωρών από την 

συλλογή. Το πλάσμα αποψύχεται σε θερμοκρασία 37°C και χορηγείται 

άμεσα στον ασθενή. Εάν αποψυχθεί και για κάποιον λόγο καταστεί 

αδύνατη η άμεση χορήγησή του, τότε μπορεί να φυλαχθεί σε θερμοκρα

σία 1°C  6°C και να χορηγηθεί μέσα σε μέγιστο διάστημα 4 ωρών, κατά το 

οποίο παραμένουν σταθεροί οι παράγοντες πήξης.

 Μία μονάδα FFP έχει όγκο 200250 ml περίπου και η θεραπευτι

κή δόση υπολογίζεται σε 1015 ml/kg. Η μετάγγιση γίνεται με την χρήση 

ειδικής συσκευής η οποία φέρει φίλτρο με πόρους διαμέτρου 170 μm. 

Για την χορήγηση του πλάσματος τηρείται ο φαινότυπος ΑΒΟ και πρέπει 

να χορηγείται πλάσμα ίδιας ή συμβατής ομάδας. Για το σύστημα Rhesus 

δεν είναι απαραίτητη η συμβατότητα, ούτε χρειάζεται προφύλαξη με 

αντιD σφαιρίνη κατά την χορήγηση Rh(+) πλάσματος σε Rh() ασθενείς 

γιατί το πλάσμα δεν περιέχει ερυθροκύτταρα. 

 Βασική ένδειξη για την μετάγγιση FFP είναι η συγγενής ή 

επίκτητη έλλειψη παραγόντων πήξης με σκοπό την διόρθωση των χρό

νων πήξης του αίματος σε ασθενείς με αιμορραγία, όταν δεν διατίθεται 

συμπυκνωμένος παράγοντας. Τέτοιες κλινικές καταστάσεις είναι οι 

κάτωθι:

 Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (χρήση πλάσματος για 

πλασμαφαίρεση) 

 Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (χρήση πλάσματος για πλασμα

φαίρεση) 

 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (μόνο σε αιμορραγία)

 Αναστροφή δράσης κουμαρινικών (όταν δεν υπάρχει αιμορραγία 

ή υπάρχει χρόνος αναβολής έως 6 ώρες ενός χειρουργείου, προ

ηγείται η χορήγηση βιταμινης Κ). Σε αντίθετη περίπτωση, γίνεται 

4 Κ
Ε

Φ
Α

Λ
Α

ΙΟ

Μετάγγιση πλάσματος
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συγχορήγηση βιταμίνης Κ και συμπυκνωμένου προθρομβινικού 

συμπλέγματος (PCC) σε δόση 50IU/kg το οποίο περιέχει τους βιτα

μινοεξαρτώμενους παράγοντες ΙΙ, VII, IX, X.

 Σε μαζική μετάγγιση (πολυτραυματίες, καρδιοχειρουργικές επεμ

βάσεις), ενδείκνυται η χορήγηση πλάσματος όταν το ινωδογόνο 

είναι < 100mg/dl και PT/ΡΤΤ > 1,5 φορά τον χρόνο μάρτυρα. 

 Σε ηπατοπάθειες υπάρχει ταυτόχρονα ελαττωμένη σύνθεση 

παραγόντων πήξης και ανασταλτών της πήξης με αποτέλεσμα να 

υπάρχει ισορροπία στην παραγωγή θρομβίνης και ο κίνδυνος 

αιμορραγίας παραμένει μικρός. Επίσης, η χορήγηση πλάσματος 

αποκαθιστά εν μέρει τους χρόνους πήξης και για λίγο διάστημα. Γι' 

αυτό δεν συνιστάται η μετάγγιση πλάσματος για διόρθωση των 

χρόνων πήξης παρά μόνο επί αιμορραγίας, βιοψίας ή χειρουργικής 

επέμβασης.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Δεν ενδείκνυται η χορήγηση πλάσματος στις παρακάτω περιπτώσεις:

 αποκατάσταση υποοογκαιμίας (προηγείται η χορήγηση κρυσταλο

ειδών /κολλοειδών διαλυμάτων)

 αποκατάσταση υπολευκωματιναιμίας

 θρέψη τραυμάτων

 υπογαμμασφαιριναιμία  

Κρυοϊζημα 

 Κάθε μονάδα κρυοϊζήματος προέρχεται από το ίζημα των παρα

γόντων πήξης μιας μονάδας φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος (FFP), 

με ειδική επεξεργασία. Ο τελικός όγκος του προϊόντος είναι 3040 ml 

περίπου. Είναι πλούσιο σε παράγοντες πήξης υψηλού μοριακού βάρους 

που καθιζάνουν στην ψύξη (VIII, von Willebrand, XIII, Ινωδογόνο). Το 

κρυοϊζημα ενδείκνυται για χορήγηση σε άτομα με έλλειψη του παράγο

ντα πήξης VIII (όταν δεν διατίθεται συμπυκνωμένος παράγοντας), σε 

άλλες σύνθετες ανεπάρκειες όπως η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη και σε 

ποιοτικές ή ποσοτικές διαταραχές ινωδογόνου.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Μετάγγισης
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 Ο σημαντικά μικρότερος όγκος του κρυοϊζήματος σε σχέση με 

τον όγκο του FFP, το καθιστά πολύ χρήσιμο σε καταστάσεις όπου υπάρχει 

κίνδυνος υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας και η χορήγηση μεγάλης 

ποσότητας φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος δεν είναι επιθυμητή. 

Αναφέρεται ότι χρειάζονται γενικά 10 μονάδες κρυοϊζήματος, ενώ η 

δόση μία μονάδα/10 kg είναι η παιδιατρική δόση. 
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Αυτόλογη μετάγγιση

 Αυτόλογη μετάγγιση είναι η χορήγηση σε έναν χειρουργικό 

ασθενή, αίματος που έχει ληφθεί από τον ίδιο προεγχειρητικά, μερικές 

ημέρες πριν από την επέμβαση (αυτόλογη προκατάθεση), λίγο πριν την 

επέμβαση στο χειρουργικό τραπέζι (ισοογκαιμική αιμοαρραίωση) ή κατά 

την διάρκεια και μετά από αυτή (περιεγχειρητική διάσωση αίματος από 

το χειρουργικό πεδίο και από τις συσκευές παροχέτευσης). 

 Η πρακτική αυτή στοχεύει στη αποφυγή μετάγγισης ξένου 

αίματος, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος μετάδοσης λοιμογόνων παρα

γόντων, ενώ επίσης απομακρύνει τον κίνδυνο αλλοανοσοποίησης έναντι 

ερυθροκυτταρικών αντιγόνων και αποτελεί ίσως ιδανικό τρόπο επίλυσης 

προβλημάτων εύρεσης συμβατού αίματος, σε ασθενείς με πολλαπλά 

αλλοαντισώματα ή με σπάνια ομάδα αίματος.

 Η αυτόλογη προκατάθεση αίματος προτιμάται σε επεμβάσεις 

στις οποίες υπάρχει πιθανότητα να χορηγηθεί αίμα λόγω αυξημένης 

απώλειας στο χειρουργικό πεδίο (ορθοπεδικές, αγγειοχειρουργικές, 

καρδιοχειρουργικές, γυναικολογικές) και δεν αφορά επεμβάσεις με 

μικρή πιθανότητα μετάγγισης όπως π.χ. η χολοκυστεκτομή. 

Κατευθυντήριες Οδηγίες Μετάγγισης
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 Ο θεράπων ιατρός παραπέμπει στην υπηρεσία Αιμοδοσίας, με 

γραπτό σημείωμα, τον ασθενή που πρόκειται να χειρουργηθεί, σημειώ

νοντας την προγραμματισμένη ημερομηνία χειρουργείου καθώς και τον 

αριθμό των αυτόλογων μονάδων αίματος που θα χρειαστούν. 

 Ο ιατρός της Αιμοδοσίας, αφού ενημερώσει τον ασθενή για τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου, λαμ

βάνει από αυτόν έγγραφη συγκατάθεση και κάνει προγραμματισμό των 

συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν για την λήψη του αίματος.

 Το μεσοδιάστημα μεταξύ διαδοχικών συνεδριών συλλογής 

αίματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εβδομάδα, η δε τελευταία 

μονάδα δεν μπορεί να συλλέγεται συντομότερα από 72 ώρες από την 

προγραμματισμένη ημέρα της χειρουργικής επέμβασης. Δεδομένου ότι 

ο μέγιστος χρόνος συντήρησης των ερυθρών είναι 42 ημέρες, υπάρχει η 

δυνατότητα αφαίρεσης έως και 6 αυτόλογων μονάδων αίματος οι οποίες 

συντηρούνται ως ολικό αίμα. Για την ενίσχυση της ερυθροποίησης, ήδη 

πριν από την πρώτη συλλογή αρχίζει η χορήγηση σιδήρου p.o.

 Τα κριτήρια επιλογής του ασθενούς για αυτόλογη προκατάθεση 

αίματος δεν είναι τόσο αυστηρά όσο αυτά που ισχύουν για τους εθελο

ντές αιμοδότες. Εκτός από τις σχετικές αντενδείξεις, απόλυτη αντένδειξη 

αποτελούν η ενεργός λοίμωξη και η μικροβιαιμία. Κατώτερη αποδεκτή 

τιμή αιμοσφαιρίνης τα 11 gr/dl.

 Η συλλογή των αυτόλογων μονάδων προκαλεί στους ασθενείς 

αναιμία και ίσως τελικά να μην αποφευχθεί η μετάγγιση και άλλων 

μονάδων αίματος εκτός των αυτόλογων. H περιεγχειρητική χορήγηση 

αίματος στους ασθενείς με αυτόλογη προκατάθεση θα πρέπει να γίνεται 

βάσει των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών που ισχύουν για όλους τους 

ασθενείς, μια και αντιδράσεις μπορεί να συμβούν και κατά την μετάγγιση 

αυτόλογων μονάδων αίματος.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Μετάγγισης

18



 Ως μαζική αιμορραγία ορίζεται η απώλεια ενός όγκου αίματος 

σε 24 ώρες (ισοδύναμος με 10 περίπου μονάδες αίματος) ή απώλεια του 

50% του όγκου αίματος σε 3 ώρες ( 45 μονάδες) ή ρυθμός απώλειας του 

αίματος περισσότερο από 150 ml/min.

Μαζική αιμορραγία μπορεί να εμφανιστεί σε:

 Πολυτραυματίες

 Μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις (ηπατεκτομή, μεταμοσχεύσεις, 

ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής)

 Γυναικολογική αιμορραγία

 Αιμορραγία γαστρεντερικού

 Η αντιμετώπιση της υποογκαιμίας αντιμετωπίζεται άμεσα με 

την χορήγηση κρυσταλλοειδών και κολλοειδών διαλυμάτων (κρυσταλλο

ειδή διαλύματα σε αναλογία 3:1, κολλοειδή σε αναλογία 1:1 για κάθε ml 

εκτιμώμενης απώλειας αίματος). Ταυτόχρονα αρχίζει και η χορήγηση 

συμπυκνωμένων ερυθρών. Η συνεχιζόμενη αιμορραγία οδηγεί σε απώ

λεια αιμοπεταλίων και παραγόντων πήξης, διότι η χορήγηση υγρών και 

συμπυκνωμένων ερυθρών προκαλεί αραίωση τους ενώ η ενεργοποίηση 

του μηχανισμού πήξης λόγω ιστικής βλαβης έχει ως αποτέλεσμα την 

κατανάλωσή τους. Οι διαταραχές όμως αυτές δεν εμφανίζονται πριν 

μεταγγιστεί ένας όγκος αίματος.  

 Εάν πρόκειται για πολυτραυματίες, τα σύγχρονα πρωτόκολλα 

μαζικής μετάγγισης προκειμένου να προληφθούν οι διαταραχές πήξης, 

συνιστούν με την μετάγγιση ερυθρών, την ταυτόχρονη χορήγηση 

πλάσματος και αιμοπεταλίων σε αναλογία ερυθρά: πλάσμα: αιμοπετά

λια 1:1:1. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις μαζικής μετάγγισης, η χορήγηση 

πλάσματος και αιμοπεταλίων δεν εξαρτάται από τον αριθμό των 

μεταγγιζόμενων ερυθρών αλλά από τα εργαστηριακά ευρήματα και την 

κλινική πορεία του ασθενούς. 
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Μετάγγιση αίματος 

σε μαζική αιμορραγία
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 Σε κάθε περίπτωση όμως,  οι στόχοι της μετάγγισης παραγώ

γων αίματος είναι:

 Αιμοπετάλια ασθενούς > 50.000/μl (σε κρανιοεγκεφαλικές κακώ

σεις > 100.000/ μl) και έναρξη χορήγησης όταν ο αριθμός τους 

αρχίζει να είναι < 75.000/ μl

 Μετάγγιση Φρέσκου Κατεψυγμένου Πλάσματος με στόχο INR 

<1.5, ΡΤ/ΡΤΤ < 1.5 τον χρόνο μάρτυρα και ινωδογόνο > 100 mg/dl 

 Σε καταστάσεις όπου η διαταραχή της αιμόστασης καταλήγει σε 

διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (διαπιστούμενη εργαστηριακά) και το ινω

δογόνο ελαττώνεται στις τιμές που αναφέρθηκαν, τότε ενδείκνυται η 

χορήγηση κρυοιζήματος. 

 Η μαζική μετάγγιση αποσκοπεί στην αντικατάσταση του όγκου 

αίματος που έχει απωλεσθεί σε καταστάσεις μαζικής αιμορραγίας. Η 

χορήγηση όμως πολλών μονάδων αίματος σε μικρό χρονικό διάστημα 

μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες επιπλοκές και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαί

τερη προσοχή από τους θεράποντες ιατρούς. 

Συνέπειες μαζικής μετάγγισης 

 Διαταραχές πήξης (κυρίως από αιμοαρραίωση)

 Οξέωση. Το υποογκαιμικό shock που έπεται της μαζικής αιμορρα

γίας γρήγορα επιπλέκεται από οξέωση, λόγω της μειωμένης 

ιστικής οξυγόνωσης. Το PH των μονάδων των συμπυκνωμένων 

ερυθρών είναι όξινο και το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο σε 

ασθενείς με ηπατική βλάβη, διότι δεν είναι δυνατή η μετατροπή 

των κιτρικών που περιέχονται στα παράγωγα αίματος, σε διτταν

θρακικά.

 Υποθερμία. Συνέπεια του shock είναι και η υποθερμία, σε αυτή 

όμως μπορεί να συμβάλλουν και οι μεταγγιζόμενες μονάδες συ

μπυκνωμένων ερυθρών που συντηρούνται σε θερμοκρασία 2°C  

6°C. Όταν ο ρυθμός χορήγησης είναι μεγάλος ή χορηγούνται περισ

σότερες από 3 μονάδες ερυθρών τότε θα πρέπει να χορηγούνται 

αφού πρώτα θερμανθούν στους 37 °C με ειδική συσκευή.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Μετάγγισης
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 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Κατά την διάρκεια της συντήρησης 

των ερυθρών, προκαλείται αιμόλυση αυτών η οποία βαθμιαία και 

καθημερινά γίνεται μεγαλύτερη. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει 

μέσα στις μονάδες των ερυθρών υψηλή συγκέντρωση καλίου, 

ικανή να προκαλέσει καρδιολογικά προβλήματα όταν συνυπάρχει 

υποθερμία και οξέωση. 

 Υπασβεστιαιμία. Το αντιπηκτικό που χρησιμοποιείται στους 

ασκούς αίματος για την φύλαξη των ερυθρών είναι κιτρικό νάτριο 

το οποίο σε συνήθεις μεταγγίσεις δεν προκαλεί πρόβλημα, επειδή 

μετατρέπεται στο ήπαρ σε διττανθρακικά. Στην μαζική όμως 

μετάγγιση, η μεγάλη ποσότητα μπορεί να δεσμεύσει το ασβέστιο. 

Η ενδοφλέβια χορήγηση ασβεστίου ενδείκνυται όταν εμφανι

σθούν ΗΚΓ αλλαγές από υπασβεστιαιμία.

Απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος ανά μισή μια ώρα:  

 αιμοσφαιρίνης/αιματοκρίτη, 

 πηκτικότητας, 

 βιοχημικών παραμέτρων

 αερίων αίματος 

για τον έλεγχο της ανταπόκρισης στην εφαρμοζόμενη υποστηρικτική 

αγωγή. 

 Σε όλη την προσπάθεια ανάνηψης του ασθενούς που εμφανίζει 

μαζική αιμορραγία και βρίσκεται ή είναι πιθανό να οδηγηθεί σε υποο

γκαιμικό shock θα πρέπει να υπάρχει συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία 

του προσωπικού του ΤΕΠ με το προσωπικό της Αιμοδοσίας διότι 

χρειάζεται σωστή ενημέρωση για τον αριθμό των αναγκαίων μονάδων 

που θα ετοιμαστούν για μετάγγιση (ανάλογα και με την ομάδα του ασθε

νούς) αλλά και την έγκαιρη ετοιμασία άλλων παραγώγων (FFP, κρυοϊζη

μα ) που απαιτούν χρόνο για την απόψυξή τους.

 Οι ιατροί που νοσηλεύουν τον ασθενή από το ΤΕΠ ή κλινικές, 

αποστέλλουν στην Αιμοδοσία δύο δείγματα αίματος για ομάδα και 

διασταύρωση, έχοντας σημειώσει πάνω στο σχετικό παραπεμπτικό την 
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ένδειξη επείγον ή εξαιρετικώς επείγον. 

 Το προσωπικό της Αιμοδοσίας σημειώνει την ώρα παραλαβής 

του δείγματος πάνω στο παραπεμπτικό ή με καταγραφή στον ηλεκτρο

νικό υπολογιστή. Όταν προσκομίζεται και το δεύτερο δείγμα και επιβε

βαιώνεται εκ νέου η ομάδα αίματος του ασθενούς, απελευθερώνονται 

από την Αιμοδοσία και αποστέλλονται προς το τμήμα νοσηλείας του, οι 

μονάδες αίματος που έχουν διασταυρωθεί και είναι συμβατές.

 Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την ετοιμασία διασταυ

ρωμένου αίματος σύμφωνα με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η 

Αιμοδοσία μας είναι 30 λεπτά περίπου. Εάν οι θεράποντες ιατροί κρίνουν 

ότι ο ασθενής χρειάζεται άμεσα μετάγγιση, επειδή κινδυνεύει η ζωή του, 

μπορούν να ζητήσουν αδιασταύρωτο αίμα της ομάδας του. Απαιτείται 

η υπογραφή και η σφραγίδα του θεράποντες στο παραπεμπτικό αίτησης 

αίματος.

 Εάν η αποστολή δεύτερου δείγματος δεν είναι εφικτή, τότε η 

Αιμοδοσία θα χορηγήσει αδιασταύρωτο αίμα ομάδας Ο() (εάν 

υπάρχει απόθεμα) ή Ο(+). Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει 

να γίνεται προσπάθεια να χορηγηθεί μόνο Ο() αίμα. Σε κάθε περίπτωση 

όμως χορήγησης αδιασταύρωτου αίματος, οι νοσηλευτές της Αιμοδοσί

ας κρατούν δείγματα των ασκών και συνεχίζουν κανονικά τον έλεγχο 

συμβατότητας, ενημερώνοντας τους θεράποντες στην περίπτωση που οι 

χορηγηθείσες μονάδες δεν ήταν τελικά συμβατές.

 Σε απειλητικές για την ζωή αιμορραγίες, οι θεράποντες ιατροί 

δεν πρέπει να διστάζουν να ζητούν αδιασταύρωτο αίμα. Οι χορη

γούμενες μονάδες είναι ελεγμένες για μεταδοτικά νοσήματα, ομάδας Ο 

ή συμβατές κατά ΑΒΟ και RH, αν υπάρχει επιβεβαιωμένο δείγμα. 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση για την εξασφάλιση συμβατού διασταυρω

μένου αίματος μπορεί να αποβεί μοιραία γα τον ασθενή.
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 Οι αντιδράσεις κατά την μετάγγιση μπορεί να είναι ήπιες χωρίς 

να επηρεάζουν την κλινική πορεία και την έκβαση της νόσου των 

ασθενών. Ενίοτε όμως μπορεί να είναι πολύ σοβαρές και να καταλείπουν 

βαθμό αναπηρίας στον ασθενή ή ακόμα και να τον οδηγήσουν στο 

θάνατο. Η ασφαλέστερη μετάγγιση είναι η μη μετάγγιση. Η ιατρική 

απόφαση για χορήγηση αίματος οφείλει να σταθμίζει τα υπέρ και τα 

κατά της συγκεκριμένης αυτής θεραπευτικής επιλογής. Το ιατρικό

νοσηλευτικό προσωπικό που έχει την ευθύνη της μετάγγισης αίματος 

πρέπει να είναι έτοιμο να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει έγκαιρα 

οποιαδήποτε αντίδραση παρουσιαστεί. Τονίζεται για μια ακόμη φορά η 

ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται στην αναγνώριση των αντιδράσεων τα 

πρώτα 15 λεπτά της μετάγγισης στα οποία ο ρυθμός χορήγησης των 

παραγώγων αίματος επιβάλλεται να είναι χαμηλός. 

Σοβαρές

 Οξεία αιμολυτική αντίδραση (μέσα σε λίγα λεπτά από την 

χορήγηση ακόμα και 15ml αίματος έως 24 ώρες από την μετάγγι

ση). Προκύπτει βασικά από τη χορήγηση ασύμβατου ΑΒΟ 

αίματος, εξαιτίας λαθών που έχουν συμβεί σε διάφορα στάδια του 

προμεταγγισιακού ελέγχου (λάθη στη λήψη δείγματος, στην εκτέ

λεση της ομάδας/διασταύρωσης, στη σήμανση των δειγμάτων ή 

των μονάδων, στη παράδοση της μονάδας, στη ταυτοποίηση του 

ασθενούς πριν τη μετάγγιση). 

Οφείλεται στα φυσικά αντισώματα αντιΑ ή/και αντιΒ που είναι 
ο

IgM και IgG, δρουν στους 37  C, συνδέονται πάνω στα αντίστοιχα 

αντιγόνα Α ή/ και Β των μεταγγιζόμενων ερυθρών και προκαλούν 

ενδαγγειακή αιμόλυση. Και άλλα ισχυρά αντιερυθροκυτταρικά 

αντισώματα IgG, με ψηλό τίτλο και σύνδεση του συμπληρώματος 

στα μεταγγιζόμενα ερυθρά, μπορεί να είναι αιτία τέτοιας 
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αντίδρασης. Επίσης η αντίδραση μπορεί να οφείλεται σε μη 

ανοσολογικά αίτια, όπως η προσθήκη φαρμάκων ή υγρών στις 

μονάδες των ερυθρών, η βακτηριδιακή επιμόλυνση, η υπερβολική 

θέρμανση της μονάδας, ο κακός χειρισμός του ασκού και η 

έλλειψη ενζύμου G6PD στον δότη. Προληπτικά, για την αποφυγή 

ασυμβατότητας ΑΒΟ, η Αιμοδοσία εφαρμόζει επανέλεγχο της 

ομάδας νέου ασθενή, πριν την πρώτη μετάγγιση, με δεύτερο 

δείγμα, που έχει ληφθεί χωριστά από το πρώτο. 

Συνήθη σημεία  συμπτώματα

Πυρετός, ρίγη, ναυτία, εμετός, διάρροια, υπόταση, ωχρότητα, δύσπνοια, 

θωρακικός πόνος, οσφυϊκός πόνος, κοιλιακός πόνος, ίκτερος, σκούρα 

ούρα, ολιγουρία ανουρία, διάχυτη αιμορραγία. 

Εργαστηριακά διαπιστώνεται αιμοσφαιριναιμία, αιμοσφαιρινουρία, 

υπερχολερυθριναιμία, αύξηση LDH και AST. 

 Επιβραδυνόμενες αιμολυτικές αντιδράσεις (128 ημέρες μετά 

την μετάγγιση). Πρόκειται για αναμνηστική απάντηση σε προη

γούμενη έκθεση σε ερυθροκυτταρικά αντιγόνα (μετάγγιση, 

κύηση) και οφείλεται στη παρουσία χαμηλού τίτλου αντισωμάτων 

έναντι αυτών των αντιγόνων, τα οποία δεν ανιχνευτήκαν κατά τις 

εξετάσεις συμβατότητας. Τα συμπτώματα μοιάζουν με αυτά της 

οξείας αιμολυτικής αντίδρασης αλλά είναι ηπιότερα, λόγω 

εξωααγγειακης συνήθως αιμόλυσης. Η υποψία επιβραδυνό

μενης αντίδρασης προκύπτει από μη επαρκή αύξηση της αιμο

σφαιρίνης μετά την μετάγγιση ή ανεξήγητη πτώση της ή ανεύρεση 

εργαστηριακών στοιχείων αιμόλυσης.

 Αναφυλακτικές αντιδράσεις (στην έναρξη της μετάγγισης). Οφεί

λεται σε αντισώματα του λήπτη έναντι πρωτεϊνών του δότη (IgA, 

απτοσφαιρινες, C4) Είναι η αντίδραση όπου εκτός από τα βλεννο

γονοδερματικά συμπτώματα υπάρχουν και συμπτώματα από το 

αναπνευστικό (συριγμός, βράγχος φωνής, δύσπνοια, βήχας, σφί

ξιμο στο λαιμό, δυσφωνία, δυσφαγία, βρογχόσπασμος, υποξαι
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μία) ή συμπτώματα από το κυκλοφορικό (υπόταση, ταχυκαρδία, 

συγκοπή). Προληπτικά, επί προηγούμενης αντίδρασης συστήνο

νται πλυμένα ερυθρά. 

 Βακτηριδιακή επιμόλυνση, σηψαιμία ( κατά την διάρκεια έως και 

4 ώρες μετά την μετάγγιση). Οφείλεται σε επιμόλυνση από 

ψυχρόφιλα Gram () κατά την συλλογή ή την επεξεργασία των 

μονάδων (αφορά τα ΣΕ) ή Gram (+) βακτηρίδια (αφορά μον. 

ΑΜΠ). Συχνότερη με μετάγγιση αιμοπεταλίων λόγω της φύλαξης 

σε θερμοκρασία 20°C24°C. Θεωρείται πιθανή εάν ο ασθενής 

παρουσιάσει πυρετό >39°C ή αύξηση θερμοκρασίας >2°C και ρίγος 

και ταχυκαρδία >120 σφύξεις/min ή αύξηση της καρδιακής 

συχνότητας >40 σφύξεις/min ή αύξηση ή μείωση κατά 30 mm Hg 

της συστολικής αρτηριακής πίεσης. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζε

ται εκτός από υψηλό πυρετό και άλλα συμπτώματα όπως ρίγος, 

ναυτία, έμετο, ταχυκαρδία, υπόταση, δύσπνοια, διάχυτη ενδαγ

γειακή πήξη. Η αποφυγή της επιμόλυνσης του ασκού αίματος κατά 

την φλεβοκέντηση έχει επιτευχτεί με την απομάκρυνση των 

πρώτων 30 ml αίματος, μέσω ειδικά συνδεδεμένου μικρού ασκού 

στον σωλήνα της φλεβοκέντησης. 

 Μετά μετάγγιση πορφύρα (εντός 712 ημερών από την μετάγγι

ση). Άνοση Θρομβοπενία. Οφείλεται στην παρουσία αντιαιμοπε

ταλιακών αντισωμάτων (συνήθως αντιHPA1) στο αίμα των 

ασθενών. Χαρακτηρίζεται από ραγδαία πτώση των αιμοπεταλίων, 

πετέχειες, ουλορραγία, ενδοκράνια αιμορραγία, αιμορραγία 

ουρογεννητικού ή γαστρεντερικού. Καταστρέφονται εκτός των 

μεταγγιζόμενων ΑΜΠ και τα αιμοπετάλια του ασθενή.

 Νόσος μοσχεύματος εναντίον ξενιστή TAGvHD (transfusion 

associated gra� versus host disease). Εντός 23 ημερών  6 εβδο

μάδων από μετάγγιση με πολύ σοβαρή ως θανατηφόρα έκβαση. 

Οφείλεται στα λεμφοκύτταρα της μεταγγιζόμενης μονάδας, τα 

οποία επιβιώνουν μέσα στον δέκτη, τον αναγνωρίζουν ως ξένο και 
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επιτίθενται στους ιστούς του. Παρουσιάζεται με κηλιδώδες 

εξάνθημα που μπορεί να γίνει και φυσαλιδώδες, ανορεξία, 

πυρετό, διάρροια, διαταραχή ηπατικής λειτουργίας, πανκυττα

ροπενία. Αποτρέπεται με την ακτινοβόληση του παραγώγου.

 Κυκλοφορική υπερφόρτωση (TACO), (Transfusion Associated 

Circulatory Overload καρδιογενές πνευμονικό οίδημα). Από την 

έναρξη έως 612 ώρες από την μετάγγιση. Οφείλεται σε υπερ

φόρτωση της κυκλοφορίας λόγω γρήγορης χορήγησης ή μεγάλου 

όγκου υγρών. Εικόνα οξέος πνευμονικού οιδήματος με δύσπνοια, 

ορθόπνοια, κυάνωση, υπέρταση, ταχυκαρδία, διηθήσεις στην 

ακτινογραφία θώρακα, διάταση καρδιακής σκιάς. Προληπτικά 

επιβάλλεται ο αργός ρυθμός μετάγγισης σε ασθενείς με υποκείμε

να νοσήματα. 

 Οξεία πνευμονική βλάβη συνδεόμενη με την μετάγγιση (TRALI) 

(Transfusion Related Acute Lung Injury), κατά την διάρκεια της 

μετάγγισης έως και 6 ώρες μετά από αυτή (μη καρδιογενές πνευ

μονικό οίδημα). Οφείλεται στη παρουσία αντιλευκοκυτταρικων 

αντισωμάτων στα παράγωγα αίματος (κυρίως FFP και ΑΜΠ) του 

δότη. Έχει ενοχοποιηθεί το πλάσμα πολύτοκων γυναικών ή δοτών 

με ιστορικό μεταγγίσεων. Χαρακτηρίζεται από υποξυγοναιμία, 

πτώση κορεσμού αιμοσφαιρίνης, αιφνίδια δύσπνοια, πυρετό, 

κυάνωση, ταχύπνοια, ταχυκαρδία, υπόταση, διάχυτες αμφοτερό

πλευρες διηθήσεις σε ακτινογραφία θώρακα που δεν έχουν κατα

νομή υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας, (χωρίς άλλη προϋπάρ

χουσα αιτία οξείας πνευμονικής βλάβης). Έχει μεγαλύτερη 

επίπτωση σε ασθενείς με σήψη ή τραύμα, ενώ η θνητότητα κυμαί

νεται από 515%, αν και θεωρείται ότι πολλές φορές δεν αναγνω

ρίζεται ως αντίδραση μετά τη μετάγγιση. Προληπτικά, το πλάσμα 

γυναικών αιμοδοτριών δεν καταψύχεται ως FFP.  

 Μεταβολικές αντιδράσεις (υποθερμία, υπασβεστιαιμία, οξέωση, 

υπερκαλιαιμία). Συμβαίνουν σε περιπτώσεις μαζικής μετάγγισης
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 Υποτασική αντίδραση (πτώση της συστολικής πίεσης >30 mm Hg 

και συστολική πίεση ≤ 80 mm Hg). Εκδηλώνεται κατά την διάρκεια 

της μετάγγισης ή μέσα σε μία ώρα από αυτή (κυρίως σε ασθενείς 

που λαμβάνουν αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου). 

Μη σοβαρές

 Αλλεργικές (κατά την διάρκεια έως και 4 ώρες μετά την μετάγγι

ση). Οφείλονται στις πρωτεΐνες του πλάσματος, που περιέχεται 

στη μεταγγιζόμενη μονάδα. Ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις που 

χαρακτηρίζονται από βλενογοννοδερματικά συμτώματα (εξάνθη

μα, κνησμός, ερύθημα, κνίδωση, εντοπισμένο αγγειοοίδημα, 

οίδημα γλώσσας, σταφυλής, επιπεφυκότα, χειλέων, περικογχικά). 

Προληπτικά, επί συχνών αντιδράσεων συστήνονται πλυμένα 

ερυθρά. 

 Πυρετικές μη αιμολυτικές (κατά την διάρκεια έως και 6 ώρες μετά  

την μετάγγιση). Οφείλεται στη παρουσία λευκών αιμοσφαιρίων 

στη μεταγγιζόμενη μονάδα. Ως πυρετική μη αιμολυτική αναφέρε

ται η αντίδραση που χαρακτηρίζεται από πυρετό με θερμοκρασία 

>38°C ή αύξηση της θερμοκρασίας > 1°C, ρίγη, φρίκια, κεφαλαλ

γίαναυτία, έμετος, δύσπνοια, αίσθημα ψύχους. Θα πρέπει η 

συμπτωματολογία να μην μπορεί να αποδοθεί σε άλλη αιτία. 

Συχνή σε πολυμεταγγιζόμενα άτομα, στα οποία για πρόληψη 

δίνουμε λευκαφαιρεμένα ερυθρά.

Αντιμετώπιση των αντιδράσεων στο χώρο της μετάγγισης

1. Άμεση διακοπή της μετάγγισης

2. Διατήρηση ανοικτής φλέβας με φυσιολογικό ορό 

3. Παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών (θερμοκρασία, σφύξεις, 

αναπνοές, αρτηριακή πίεση)

4. Μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης και αρτηριακό οξυγόνο εάν 

υπάρχει αναπνευστική δυσχέρεια

5. Φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με την αντίδραση (αντιισταμινικά, 
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κορτικοειδή, βρογχοδιασταλτικά, ινότροπα, διουρητικά κ.λ.π)

6. Λήψη δειγμάτων αίματος του ασθενούς, συμπλήρωση του ειδικού 

εντύπου αντίδρασης και αποστολή των δειγμάτων και του εντύπου μαζί 

με τον ασκό που περιέχει την υπολειπόμενη ποσότητα παραγώγου στην 

Αιμοδοσία.

7. Καταγραφή της αντίδρασης στο ιστορικό του ασθενούς.

 Η Αιμοδοσία αφού παραλάβει τον ασκό, τα νέα δείγματα και το 

έντυπο αντίδρασης, επιβεβαιώνει την χορήγηση του σωστού παραγώ

γου στον σωστό ασθενή και επαναλαμβάνει τον προμεταγγισιακό 

έλεγχο, ως εξής :

1. Ομάδα αίματος ασθενούς με τα παλιά και τα νέα δείγματα

2. Ομάδα αίματος του ασκού που είχε χορηγηθεί

3. Έμμεση Coombs (screening) ασθενούς πριν και μετά την μετάγγιση

4. Άμεση Coombs ασθενούς πριν και μετά την μετάγγιση

5. Επανάληψη συμβατότητας (διασταύρωση) με τα δείγματα πριν και 

μετά την μετάγγιση

6. Αποστολή του ασκού αίματος στο εργαστήριο για αερόβια και ανα

ερόβια καλλιέργεια 
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Ενδείξεις ακτινοβολημένων 

παραγώγων αίματος

 Ο σκοπός της ακτινοβόλησης των παραγώγων αίματος είναι να 

προληφθεί η νόσος μοσχεύματος εναντίον ξενιστή (GvHD) η οποία 

οφείλεται στην δράση των λεμφοκυττάρων που βρίσκονται μέσα στα 

παράγωγα που περιέχουν κύτταρα (ερυθρά, αιμοπετάλια, κοκκιοκύττα

ρα). Τα λεμφοκύτταρα αυτά μπορεί να διαφύγουν του ανοσοποιητικού 

συστήματος του δέκτη και να "επιτεθούν" στους ιστούς του, αναγνωρίζο
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ντάς τους ως ξένους. Η πιθανότητα για πολλαπλασιασμό και ενεργοποίη

ση των Τλεμφοκυττάρων του δότη είναι αυξημένη στις καταστάσεις, 

όπου τα Τλεμφοκύτταρα του δέκτη δεν είναι πλήρως λειτουργικά λόγω 

ανοσοκαταστολής ή έχουν κοινά HLA αντιγόνα με τον δότη (πχ. συγγενείς 

πρώτου βαθμού). 

 Η TAGvHD που αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα της μετάγγισης 

κυτταρικών παραγώγων δυστυχώς είναι βαριά, διαφέρει από την GvHD 

που προκαλείται από την μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και 

εμφανίζει θνητότητα που ξεπερνάει το 90%. 

 Όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν χρειάζονται όλα τα παράγωγα 

αίματος ακτινοβόληση. Η πρακτική αυτή αφορά κυρίως τα ερυθρά και τα 

αιμοπετάλια τα οποία εκτίθενται σε ακτινοβολία δόσης 2550 Gray. Η 

μόνη παρενέργεια στα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι η υπερκαλιαιμία που 

προκύπτει από την λύση τους και γι' αυτό ο χρόνος ζωής τους περιορίζε

ται σε 14 ημέρες μετά την ακτινοβόληση, ενώ στα αιμοπετάλια τα οποία 

έχουν χρόνο ζωής 5 ημέρες δεν επηρεάζεται ο περαιτέρω χρόνος 

επιβίωσης. 

 Γενικά όμως η ακτινοβόληση είναι αποδεκτή και συνιστάται 

στις παρακάτω περιπτώσεις:

 Μετάγγιση από συγγενή 1ου ή 2ου βαθμού

 Μετάγγιση μεταξύ ατόμων ομοιογενών γενετικά πληθυσμών

 Μετάγγιση HLA συμβατών αιμοπεταλίων

 Μετάγγιση κοκκιοκυττάρων

 Σύνδρομα Τανοσοσανεπάρκειας

 Σε κάθε ασθενή με Ν. Hodgkin

 Σε ασθενείς με απλαστική αναιμία που έλαβαν αντιθυμοκυτταρι

κή σφαιρίνη

 Μετά από θεραπεία με ανάλογα πουρινών (fludarabine, 

cladribine, deoxycoformicin) ή ανταγωνιστές πουρινών 

(bendamustrin, cofarabine)

 Όλες οι ενδομήτριες μεταγγίσεις (ερυθρά, αιμοπετάλια)
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 Σε κάθε νεογνό που έχει λάβει ενδομήτρια μετάγγιση και μέχρι τον 

6ο μήνα ζωής.

 Νεογνά με βάρος γέννησης < 1500gr και ηλικία κύησης < 30 

εβδομάδων.

 Αφαιμαξομετάγγιση των νεογνών, εάν έχουν προηγηθεί ενδομή

τριες μεταγγίσεις

 Σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε αυτόλογη μεταμόσχευση 

αιμοποιητικών κυττάρων, από την έναρξη του condi�onig έως και 

3 μήνες μετά ή 6 μήνες μετά εάν έχει προηγηθεί ολόσωμη ακτι

νοβόληση. 

 Σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, από την 

έναρξη του condi�oning και για όσο διαρκεί η  GvHDπροφύλαξη ή 
9 

μέχρι την άνοδο των λεμφοκυττάρων > 1x 10 /L

 Σε μεταγγίσεις που θα χρειαστούν οι αλλογενείς δότες αιμοποιη

τικών κυττάρων, 7 ημέρες πριν ή κατά την διάρκεια της συλλογής.

 Σε ασθενείς που πρόκειται να γίνει συλλογή αιμοποιητικών 

κυττάρων για μελλοντική αυτόλογη μεταμόσχευση, γίνεται ακτι

νοβόληση 7 ημέρες πριν και κατά την διάρκεια της συλλογής. 

Όταν δεν υφίσταται καμία από τις παραπάνω συνθήκες, ΔΕΝ χρειάζο

νται ακτινοβόληση τα παράγωγα αίματος που προορίζονται για ασθενείς 

οι οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία για οξεία λευχαιμία, συμπα

γείς όγκους, nonHodgkin λέμφωμα ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευ

ση για συμπαγείς όγκους, πάσχουν από απλαστική αναιμία, χωρίς προ

ηγηθείσα λήψη αντιθυμοκυτταρικής σφαιρίνης ή πάσχουν από HIV.
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 Το σημαντικότερο μετά από τα Α και Β αντιγόνα των ερυθροκυτ

τάρων που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ιατρική των μεταγγίσεων 

είναι το Rhesus (D) αντιγόνο. Σε αντίθεση με τα αντιγόνα του συστήματος 

ΑΒΟ (απουσία αντιγόνου → παρουσία αντιστοίχου αντισώματος), τα 

άτομα που είναι D(), δεν έχουν στον ορό τους αντιD αντισώματα. Η 

παραγωγή τέτοιων αντισωμάτων επάγεται μετά από έκθεση στο 

συγκεκριμένο αντιγόνο, είτε μετά από μετάγγιση είτε μετά από κύηση

τοκετό D(+) εμβρύου. Κατά την διάρκεια της κύησης D(+) εμβρύου, 

εμβρυικά ερυθρά εισέρχονται στην μητρική κυκλοφορία της D() μητέρας 

και προκαλούν την παραγωγή αντίστοιχων αντισωμάτων. Τα αντισώματα 

αυτά που είναι τάξεως IgG, στην επόμενη κύηση D(+) εμβρύου, περνούν 

τον πλακούντα και μπορεί να προκαλέσουν εξωαγγειακή αιμόλυση στο 

κυοφορούμενο έμβρυο ή νεογνό (HDFN). Αρκούν 0.1 ml εμβρυικού 

αίματος όταν εισέλθουν στην μητρική κυκλοφορία να προκαλέσουν Rh 

ευαισθητοποίηση.

 Το αντιγόνο D δεν εκφράζεται πάνω στα αιμοπετάλια. Όπως 

έχει ήδη λεχθεί, η μετάγγιση αιμοπεταλίων δεν χρειάζεται να είναι 

απόλυτα συμβατή κατά ΑΒΟ και Rhesus αντιγονικά συστήματα. Επειδή 

όμως οι ασκοί των αιμοπεταλίων μπορεί να περιέχουν ελάχιστες 

ποσότητες ερυθρών αιμοσφαιρίων, στην περίπτωση που προέρχονται 

από D(+) δότες μπορεί να προκαλέσουν την παραγωγή αντι D αντισωμά

των όταν  χορηγηθούν σε D() άτομα.

 Για προφύλαξη από την ευαισθητοποίηση επιβάλλεται η χορή

γηση αντιD σφαιρίνης στα D() άτομα που λαμβάνουν D(+) αιμοπετάλια 

καθώς και στις D() έγκυες γυναίκες που δεν έχουν αντι D αντίσωμα. 

9 Κ
Ε

Φ
Α

Λ
Α

ΙΟ

Προφύλαξη από Rh 

ευαισθητοποίηση

31



ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Χρύσανθος Πετρόπουλος

Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ

Ν. Υ. Αιμοδοσίας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Θεοδωρή Ελένη

Αιματολόγος,

Συντ. Δ/ντρια ΕΣΥ

Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας

Πρόεδρος Ν.Ε.Ι.Μ.

Το παρόν εγχειρίδιο 

αφιερώνεται στους ειδικευόμενους ιατρούς 

του Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»



Νοσοκομειακή Επιτροπή Ιατρικής των Μεταγγίσεων 

(Ν.Ε.Ι.Μ)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Χρύσανθος Πετρόπουλος

Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ

Ν. Υ. Αιμοδοσίας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Θεοδωρή Ελένη

Αιματολόγος,

Συντ. Δ/ντρια ΕΣΥ

Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας

Πρόεδρος Ν.Ε.Ι.Μ.

Ν. Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ


