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Κατευθυντήριες Οδηγίες  
• AABB (American Association of Blood Banks)  

•BCSH (British Committee for Standards in Hematology  

•Σωστή ταυτοποίηση ασθενή  

 

•Σωστή λήψη του δείγματος (από περιφερική φλέβα, που δεν χορηγούνται ενδοφλέβια διαλύματα 

ή φάρμακα).  

 

•Αναγραφή των στοιχείων του ασθενούς στην ετικέτα του σωληναρίου αμέσως μετά τη 

δειγματοληψία δίπλα στο κρεβάτι νοσηλείας (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 

ημερομηνία γέννησης, αριθμό μητρώου και κλινική ,καθώς και υπογραφή του λήπτη)  

 

•Σωστή συμπλήρωση παραπεμπτικού (η διάγνωση, το ιστορικό προηγούμενων μεταγγίσεων και 

κυήσεων, εξετάσεις που τεκμηριώνουν την ανάγκη για μετάγγιση π.χ. Ht ή χρόνος προθρομβίνης ή 

αριθμός αιμοπεταλίων)  
•Προσδιορίζεται το κατάλληλο προϊόν αίματος και η ποσότητά του (ΣΕ,Πλυμένα/ 

Λευκαφαιρεμένα/Ακτινοβολημένα , FFP, ΣΑ τυχαίων δοτών, Αιμοπετάλια αφαίρεσης, άλλο.  

 

• Υπογραφή του παραπεμπτικού από τον Υπεύθυνο Ιατρό 

 

•Αποστολή δείγματος και παραπεμπτικού στην Αιμοδοσία  

 

Από το προσωπικό της Αιμοδοσίας γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ του  

παραπεμπτικού και του δείγματος. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ταυτοποίηση 

 

Διαφορετικά γίνεται επιστροφή στην κλινική για σωστή αναγραφή των στοιχείων 



Συμπλήρωση Παραπεμπτικού προς την Αιμοδοσία για μετάγγιση και ταυτόχρονη αποστολή 
δείγματος 
 
Αναγραφή στοιχείων στο παραπεμπτικό : 
 
Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο 
Ηλικία  
Ημερομηνία λήψης δείγματος  
Κλινική  
Διάγνωση  
Ποσότητα αιτουμένου προϊόντος 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΙΑΤΡΟ 
 
  Εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του ρωτάμε το όνομα του κατά την ώρα της  
    αιμοληψίας 
 
  Εφόσον ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις διασταυρώνουμε τα στοιχεία από το 
    ιατρικό ιστορικό 
 
Αναγραφή στοιχείων στο φιαλίδιο : 
Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο 
Ημερομηνία λήψης δείγματος  
Κλινική                                                           





Διαδικασία δειγματοληψίας 

 
 ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ  

     ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ   

                 Ή  

    ΑΦΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ Ο ΑΙΜΟΛΗΠΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 

 

 ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΣΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ 

 





ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 

 Στο Κέντρο της Αίτησης , ο ιατρός της κλινικής γράφει ευκρινώς το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο   
και την κλινική που νοσηλεύεται ο ασθενής. Στο αριστερό μέρος γράφει το είδος και την ποσότητα του 
παραγώγου που ζητάει. Ακολουθεί η υπογραφή του. 

 
  Στο δεξιό μέρος, το προσωπικό της Αιμοδοσίας γράφει την ομάδα του ασθενούς (ήδη καταχωρημένη 
ηλεκτρονικά και επιβεβαιωμένη με το δεύτερο δείγμα), το είδος, την ποσότητα και τον αριθμό του 
παραγώγου που παραδίδει,  την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης. Ακολουθεί η υπογραφή.  

 



   Διασταύρωση στοιχείων ασκού και ταυτότητας ασθενούς  από 2 άτομα  
(γιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό) 
 
                                           Ονοματεπώνυμο ασθενούς 
   Πατρώνυμο 
   ΑΒΟ Rhesus 
 
 
Αν ο ασθενής έχει συνείδηση ρωτάται ο ίδιος για το ονοματεπώνυμο του, το   
πατρώνυμο και την ημερομηνία γέννησης . Σε άλλη περίπτωση η επιβεβαίωση 
γίνεται από τα στοιχεία του Ιατρικού φακέλου 
 
   Διασταύρωση στοιχείων ασκού και εντύπου χορήγησης    από  2 άτομα 
 
   Ονοματεπώνυμο ασθενούς 
   Πατρώνυμο 
   Νούμερο ασκού 
   ΑΒΟ Rhesus 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 



 

Ενδεδειγμένες ενέργειες σε επείγουσα 
μετάγγιση  
 
•Επικοινωνία με Αιμοδοσία  
 
•και έγγραφη αίτηση χορήγησης αδιασταύρωτου αίματος  
 
•Σε άκρως επείγουσα κατάσταση θα πρέπει να χορηγηθούν ΣΕ ομάδος Ο  
 
•Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να λάβουν Rh αρνητικά 
ερυθρά  
 
•Σε λιγότερο επείγουσα κατάσταση μπορεί να χορηγηθούν ερυθρά 
ομάδος του ασθενούς, χωρίς συμβατότητα  



τα αιμοπετάλια πρέπει να χορηγούνται πάντα με νέα συσκευή 

μετάγγισης, γιατί παγιδεύονται στο χρησιμοποιημένο φίλτρο  



Διάρκεια και ρυθμός ροής της μετάγγισης  

 

•Να αρχίζει σε 30min μετά την απομάκρυνση του παραγώγου από την 

Αιμοδοσία  

 

 

•Ο ρυθμός μετάγγισης για τα ΣΕ πρέπει να είναι 50 ml/ώρα για τα 

πρώτα 15 λεπτά  

 

 

•Η διάρκεια της μετάγγισης για τα ΣΕ πρέπει να είναι 2-3 ώρες και σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 ώρες.  

 

 

•Τα αιμοπετάλια  και το FFP (1μονάδα) πρέπει επίσης να χορηγούνται 

με ρυθμό 50ml/ώρα για τα πρώτα 15 λεπτά και μετά  

σε διάρκεια περί τα 50 λεπτά (ανάλογα την κατάσταση του ασθενή)  
 



 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ  

 

η επίτευξη επαρκούς οξυγόνωσης στα όργανα και στους ιστούς. 

 
Όταν συμβεί ελάττωση της μεταφοράς οξυγόνου στους ιστούς (οξεία ή χρόνια 

αναιμία), τότε ενεργοποιούνται διάφοροι μηχανισμοί (αύξηση καρδιακής παροχής, 

αύξηση 2,3 DPG κλπ)  με σκοπό την αντιρρόπηση. 

Η δυνατότητα αντιρρόπησης είναι περιορισμένη στους ηλικιωμένους και στους 

πάσχοντες από καρδιαγγειακά προβλήματα 

 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ  

 

 Η αιμοσφαιρίνη, σε συνδυασμό με την κλινική κατάσταση του 

ασθενούς. 



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

 

1. Οξεία αναιμία 

 

2. Χρόνια αναιμία  

 

3. Μαζική απώλεια αίματος 

 

4. ΜΕΘ/καρδιαγγειακή νόσος 

 

5. Χειρουργικές επεμβάσεις 

 

6. Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. 

 

7. Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων 



     Ολικό αίμα 

 

   Συμπυκνωμένα ερυθρά (ΣΕ) 

 

   Πλυμένα συμπυκνωμένα ερυθρά  

 

   Λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά 

 

   Ακτινοβολημένα συμπυκνωμένα ερυθρά 

  

   Κατεψυγμένα συμπυκνωμένα ερυθρά 

Μ Ο Ρ Φ Ε Σ    ΕΡΥΘ ΡΩΝ   Α ΙΜΟ ΣΦΑ ΙΡΙΩΝ  



ΟΛΙΚΟ  ΑΙΜΑ 

                 

                              Λαμβάνεται από την αιμοδοσία κατάλληλου δότη 

                       Είναι το αρχικό υλικό απ΄όπου προκύπτουν τα υπόλοιπα 

                             προϊόντα αίματος με την κατάλληλη επεξεργασία. 

 

 

                                                                         

•   ΌΓΚΟΣ   =   450 ± 10 ml     ( 63ml AΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ) 

 

•  ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht)  =    40  % 

 

•  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  =   +20 C έως +60 C 

 

•  ΧΡΟΝΟΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  =  35 ΗΜΕΡΕΣ    
 

•  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ  =  2 ΩΡΕΣ 

                                                 4 ΩΡΕΣ  ( σε καρδειακή ανεπάρκεια ) 
 

 



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ   ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
 
 
 ΟΛΙΓΑΙΜΙΑ λόγω αιμορραγίας μετατραυματικής ή χειρουργικής 
Αφνίδια  απώλεια  30 %  όγκου  αίματος ~ 1,5 λίτρο (υποβολαιμία) 
 
 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ  ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ 
Μετάγγιση φρέσκου αίματος < 5 ΗΜΕΡΩΝ  
 
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
Μετάγγιση φρέσκου αίματος < 7 ΗΜΕΡΩΝ 



    ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ  ΕΡΥΘΡΑ 

 

  
  

                

                                     

                                                                                                                   

Παρασκευάζονται από μία μονάδα  Ολικού  Αίματος,  αφού  αφαιρεθεί  το  μεγαλύτερο  

μέρος  του πλάσματος, σε κλειστό κύκλωμα ασκών μετά από φυγοκέντρηση. 

                

•  ΟΓΚΟΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  =  280 ± 50  ml 

 

• ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht) / ΜΟΝΑΔΑ  =    65 – 75 % 

 

• ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HB) / ΜΟΝΑΔΑ  =  45 gr τουλάχιστον 

 

•  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  =   +20 C έως +60 C 

 

•  ΧΡΟΝΟΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  =  35 ΗΜΕΡΕΣ  

 

•  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ  =  2 ΩΡΕΣ 

                                                 4 ΩΡΕΣ  ( σε καρδειακή ανεπάρκεια ) 

 

 



   

   

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ  ΜΕ  ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 
 

Είναι προϊόν που παρασκευάζεται από μία μονάδα ολικού αίματος 

Ως ακολούθως :  α) Φυγοκέντρηση 

                            β) Απομάκρυνση πλάσματος 

                            γ) Προσθήκη κατάλληλου θρεπτικού διαλύματος 

•  ΟΓΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  =  330 ml        ΟΓΚΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ = 80-110 ml 

 

•  ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht) / ΜΟΝΑΔΑ  =    60 – 70 % 

 

•  ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HB) / ΜΟΝΑΔΑ  =  45 gr τουλάχιστον 

 

•  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  =   +20 C έως +60 C 

 

•  ΧΡΟΝΟΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  =  42 ΗΜΕΡΕΣ  

 

•  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ  =  2 ΩΡΕΣ 

                                                 4 ΩΡΕΣ  ( σε καρδειακή ανεπάρκεια ) 



  ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ  ΧΡΗΣΗ 
 

• Υπόχρωμη Σιδηροπενική Αναιμία 
• Μακροκυτταρική Αναιμία από έλλειψη βιταμίνης Β12, φυλλικού 
• Αναιμία Χρονίας Νόσου που ανταποκρίνεται στη χορήγηση Εrp 
• Tόνωση του ασθενούς   

ΑΠΟΛΥΤΗ  ΕΝΔΕΙΞΗ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
  

• Μεσογειακή  Αναιμία 
• Χρόνια  Απλαστική  Αναιμία 
• Παροδική Απλαστική Αναιμία μετά Χημειοθεραπεία 
• Καρδιακή Ανεπάρκεια, Σήψη 
• Αναιμία απειλούσα την ζωή (αιμορραγία, αιμόλυση) 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
 

• Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία , απειλούσα την ζωή. 

• Πολύ  βαρειές  στερητικές  αναιμίες.           



   ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΑ    ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 

Είναι προϊόν που παρασκευάζεται από μία μονάδα ολικού αίματος 

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τον συνδυασμό δύο 

Μεθόδων :  α) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ 

β) ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

• ΟΓΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                      =  200 – 225  ml 

  

•  Hb / ΜΟΝΑΔΑ                             =  40  gr  

 

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ / ΜΟΝΑΔΑ  =  < 1 Χ 106 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 

 

1. Σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς με επαναλαμβανόμενες   

     μη - αιμολυτικές, πυρετικές αντιδράσεις. 

2.  Σε ασθενείς υποψήφιους για  Μεταμόσχευση Μυελού. 

ΣΚΟΠΟΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : Πρόληψη αλλοανοσοποίησης έναντι  

                                           των λευκοκυτταρικών αντιγόνων. 



             Λευκαφαιρεμένα ερυθρά αιμοσφαίρια 

                           Ενδείξεις χορήγησης  
 

 

Ασθενείς που έχουν κάνει έστω και ένα επεισόδιο πυρετικής μη αιμολυτικής 

αντίδρασης κατά τη μετάγγιση (FNHTR)  

 

Πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς για να προφυλαχθούν από τις FNHTRs  

από την αλλοανοσοποίηση έναντι των HPA και HLA  

 

Ασθενείς με συγγενείς ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες,  

που πρόκειται να υποβληθούν σε ΜΑΚ (μείωση της πιθανότητας απόρριψης του 

μοσχεύματος)  

 

Έγκυες γυναίκες για την αποφυγή μετάδοσης κυρίως CMV-λοίμωξης ή άλλων 

ενδοκυτταρίων λοιμώξεων  

 

Ενδομήτριες μεταγγίσεις, πρόωρα νεογνά, νεογνά και παιδιατρικοί ασθενείς 

οπωσδήποτε μέχρι 1 έτους  

 

Υποψήφιοι ασθενείς για μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων  



ΠΛΥΜΜΕΝΑ  ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 

Είναι προϊόν που παρασκευάζεται από μία μονάδα ολικού αίματος 

Ως ακολούθως :      

                              α) Φυγοκέντρηση 

                              β) Απομάκρυνση πλάσματος 

                              γ) Πλύση με Φυσιολογικό Ορό 

 

   

 •  ΟΓΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                         =  180 ml         

 

•  ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HB) / ΜΟΝΑΔΑ  =  40 gr  

 

•  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ =  +20 C έως +60C 

 

•  ΧΡΟΝΟΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ           =  ΜΟΝΟ  24  ΩΡΕΣ 

 

 

: 



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ   ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
 
 

1. Σοβαρές Αλλεργικές Αντιδράσεις έναντι πρωτεϊνών του πλάσματος, μη  

ανταποκρινόμενες στα  αντιϊσταμινικά 

 

2.  Νυχτερινή Παροξυσμική Αιμοσφαιρινουρία. 

 

3.  Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. 

 

4.  Συγγενής έλλειψη IgA.  

 

5.  Σε ασθενείς που εμφανίζουν πυρετικές αντιδράσεις  μετά από μετάγγιση  Λ-ΣΕ 

     



ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΑ  ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 

Είναι προϊόν που παρασκευάζεται από μία μονάδα ολικού αίματος 

Ως εξής:  

                α) Φυγοκέντρηση 

                β) Απομάκρυνση πλάσματος, λευκών, αιμοπεταλίων 

                γ) Προσθήκη κρυοπροστατευτικού παράγοντα (Γλυκερόλη) 

                δ) Κατάψυξη εντός 7 ημερών από την συλλογή 

                ε) Αποθήκευση στους -600 έως -800 C   

 • Χορηγούνται μέσα σε 24 ώρες από την απόψυξη 

 

• Κάθε ανασυσταθείσα μονάδα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 

                                   36  gr  Αιμοσφαιρίνης  

Σκοπός :  α)  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

              β)  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ  

                        για Ασθενείς με πολλαπλά αλλοαντισώματα  

 



Aκτινοβολημενα  Συμπυκνωμένα  Ερυθρά 

 
Το προϊόν προκύπτει από την ακτινοβόληση των ΣΕ η ΣΑ η ουδετεροφίλων  

με 2500 rads (2500 c Gy) για αδρανοποίηση των λεμφοκυττάρων του δότη  

 

cryoprecipitate or FFP, do not require irradiation  

(BCSH Blood Transfusion Task Force ,1996)  

 

Α –ΣΕ χορηγούνται σε : 

Ασθενείς σε κίνδυνο για ανάπτυξη GVHD (νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή)                          

ανάλογα με τον βαθμό της ιστοσυμβατότητας μεταξύ του λήπτη και του 

δότη          

•  Ανοσοκατεσταλμένοι(λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό της ανοσοκαταστολής)  

• Ασθενείς που υποβάλλονται σε Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων 

• Ασθενείς με νόσο Hodgkin 

•  Πρόωρα νεογνά, ενδομήτριες μεταγγίσεις (με προσοχή λόγω υπερκαλιαιμίας) 

•  Ανοσοϊκανά άτομα με μεταγγίσεις από συγγενείς 1ου βαθμού,  

HLA απλοταυτόσημους δότες ή ομόζυγους ως προς έναν HLA απλότυπο τους  

• Μεταγγίσεις από επιλεγμένους HLA συμβατούς δότες (μετάγγιση HLA συμβατών 

ΑΜΠ)  

Όχι  σε χημειοθεραπεία για μη Hodgkin, λέμφωμα, οξεία λευχαιμία,συμπαγείς 

όγκους 

à  



ΠΡΟΪΟΝΤA    ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΦΡΕΣΚΟ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  ΠΛΑΣΜΑ 

Είναι προϊόν που παρασκευάζεται από μία μονάδα ολικού αίματος 

Υπάρχουν δύο τρόποι συλλογής :  α)  Φυγοκέντρηση 

                                                             β)  Πλασμαφαίρεση 

• ΟΓΚΟΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  :  200 – 280  ml 

• KATAΨΥΧΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 6 ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ 

• ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΕΝΤΟΣ 1 ΩΡΑΣ 

• ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -25 0C ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ 

 

Μετά  την  Απόψυξη :  ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  ΑΜΕΣΩΣ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ :  ΜΟΝΟ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

                                                  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ 

Περιέχει :Λευκωματίνη, Ανοσοσφαιρίνες, Παράγοντες της πηξης και φυσικοί 
ανασταλτέ,ς Ασταθείς παράγοντες της πήξης  (70% του αρχικού παράγοντα FVIII) 



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (FFP) 
 
• Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα (ΤΤΡ) 
 
•Ανεπάρκεια παραγόντων πήξης όταν δεν υπάρχει ο κατάλληλος 
συμπυκνωμένος παράγοντας 
 
•Αφαιμαξομετάγγιση 
 
•Ανεπάρκεια πολλών παραγόντων πήξης που συνοδεύεται από σοβαρή 
αιμορραγία ή/και ΔΕΠ 
 
•Ηπατική ανεπάρκεια 
 
•Αναστροφή δράσης κουμαρινικών σε ασθενή με αιμορραγία όταν δεν 
υπάρχει το κατάλληλο προθρομβινικό σύμπλεγμα 
 
•Μαζική μετάγγιση  



ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ FFP 
 
•Δυσανεξία στο πλάσμα 
 
•Έλλειψη ανοσοσφαιρίνης IgA 
 
•Καρδιακή ανεπάρκεια 
 
•Πνευμονικό οίδημα 
 

ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ FFP  ΣΕ : 
 
 ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ,  

 
ΥΠΟΠΡΩΤΕΪΝΑΙΜΙΑ  

 
ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 



ΠΡΟΪΟΝΤA    ΑΙΜΑΤΟΣ 
 

        ΚΡΥΟΪΖΗΜΑ 

  Προέρχεται από το φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP) με ειδική επεξεργασία 
 

  Είναι πλούσιο στους παράγοντες πήξης VIII, von Willebrand, XIII και Ινωδογόνο 
 

  Έχει όγκο 30 – 40 ml περίπου 
 

  Θεραπευτική δόση  Ενήλικα :     10 μονάδες κρυοϊζήματος 
 

  Παιδιατρική δόση :  1 μονάδα/10 kg 
 
 
                                        Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ        Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η Σ 
 
  Έλλειψη του παράγοντα VIII 

 
  Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη 

 
   Διαταραχές Ινωδογόνου ποιοτικές  ή  ποσοτικές  



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΥΟΪΖΗΜΑΤΟΣ. 
 
  Ο διαχωρισμός του πλάσματος πρέπει να γίνει εντός 2 ωρών 

 
  Το πλάσμα καταψύχεται σε ειδικό μηχάνημα ταχείας κατάψυξης.  

 
  Αυτό το πλάσμα χαρακτηρίζεται ως FFP για Κρυοϊζημα (CP). 

 
  Αργή απόψυξη του FFP για Κρυοϊζημα στο ψυγείο 1-6C για 6-8 ώρες και   
παραμονή των παραγόντων πήξεως με την μορφή του ιζήματος. 

 
  Φυγοκέντρηση για 10 λεπτα σε υψηλές στροφές στους   1-6C 

 
  Κρεμάμε τον ασκό που περιέχει το πλάσμα ανάποδα και επιτρέπουμε στο υγρό 
πλάσμα να περάσει στον κενό ασκό. Έχουμε έτσι δύο προϊόντα, το κρυοκαθίζημα με 
ποσότητα 10-15ml και το υπερκείμενο πλάσμα. 

 
  Σημαίνουμε τον ασκό του κρυοκαθιζήματος με την αντίστοιχη ετικέτα και το 
τοποθετούμε στο αντίστοιχο συρτάρι του καταψύκτη 



                 Η οξεία αναιμία προκύπτει μετά από  
 
                             Οξεία απώλεια αίματος  

 
 
                                                      Α Ι Τ Ι Α : 
                                                         
     σοβαρός τραυματισμός (πολλαπλές κακώσεις) σε καιρό ειρήνης ή πολέμου  
 
      γυναικολογικές αιμορραγίες 
 
     αιμορραγίες του πεπτικού   
  
     διάφορες επιπλοκές κατά την διάρκεια αγγειοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, 
       ηπατεκτομών, μεταμοσχεύσεων οργάνων κ.λ.π. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Αρχικά   η μείωση   της   περιεκτικότητας   του   αρτηριακού αίματος  σε Οξυγόνο  
     
                         είναι    συνήθως   ανεκτή,   λόγω   δημιουργίας  
                         
 
                                     Αντιρροπιστικών  μηχανισμών : 
 
 
     Αυξάνεται η καρδιακή παροχή.  

 
     Συμβαίνουν επίσης διάφορες αλλαγές στην μικροκυκλοφορία : περιφερειακή
 αγγειοδιαστολή 

 
 

     Το αυτόνομο νευρικό σύστημα περιορίζει την αιματική ροή και την παροχή  
 
   οξυγόνου στο δέρμα, τους μυς και τα ενδοκοιλιακά σπλάχνα για να διατηρήσει 
 
   την παροχή οξυγόνου με το κεντρικό νευρικό σύστημα στην καρδιά.  
 
   Από αυτά προκύπτει ότι το μείζον πρόβλημα όσον αφορά την παθοφυσιολογία του  
 
       ασθενή στα αρχικά στάδια είναι η        Υ π ο γ κ α ι μ ί α.  
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Η Ηb κορέννυται πλήρως με Ο2 στο περιβάλλον των πνευμόνων, όπου και η μερική 

πίεση του Ο2 (ΡΟ2) είναι πολύ υψηλή ξεπερνώντας τα 100 mmHg*.  

 Ηλικία: διαφοροποιητικός παράγοντας. Σε νέους 20 ετών έχουμε 85-110 mmHg, ενώ 

σε ηλικιωμένους 60-69 ετών 67-95 mmHg.  



• Σε κφ συνθήκες (ΡΟ2 αρτηριακού αίματος = 100 mmHg, 

φλεβικού = 40 mmHg) ο συντελεστής αποδέσμευσης O2 

είναι 0.25: το απελευθερούμενο ποσοστό O2 δεν ξεπερνάει 

το 25% του συνόλου, έτσι ώστε παραμένουν πολύ μεγάλες 

εφεδρείες Ο2 δεσμευμένες από την Hb.  

 

• Όταν ↑ οι ανάγκες των ιστών για Ο2, η αποδέσμευση του Ο2 από 

την Hb είναι πολύ μεγαλύτερη. Φθάνει σ' ένα maximum, όταν 

ο συντελεστής αποδέσμευσης ≈ 0.50. 

 

• Αυτό προφυλάσσει τους ιστούς από ισχαιμία ακόμη και 

με επίπεδα Hb γύρω στα 7 g/dL.  

 

• Έτσι σε πολλούς ασθενείς απώλεια αίματος 800-1200 mL 

δεν έχει σοβαρές συνέπειες και μπορεί να αντιμετωπιστεί 

με χορήγηση κρυσταλλοειδών ή κολλοειδών διαλυμάτων.  

Στοιχεία φυσιολογίας και φυσιοπαθολογίας  

της αναπνευστικής λειτουργίας του αίματος  
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                                            ΟΞΕΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ   
 
                 
 
                               
 
                        Μ Α Ζ Ι Κ Η     Μ Ε Τ Α Γ Γ Ι Σ Η    Α Ι Μ Α Τ Ο Σ 
 
                                 Η μετάγγιση αίματος θεωρείται μαζική : 
 
   όταν ο ενήλικας ασθενής μεταγγισθεί με ποσότητα αίματος ίση ή μεγαλύτερη 
      του όγκου του αίματός του σε διάστημα 24 ωρών.  
 
                                               
                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
                                                                                           
    μετάγγιση με περισσότερες από 10 μονάδες αίματος σε ένα 24ωρο 
 
    απώλεια 50% του όγκου του αίματος εντός 3 ωρών 
 
    απώλεια 150 ml αίματος / λεπτό. 



                                  Μ Α Ζ Ι Κ Η    Α Ι Μ Ο Ρ Ρ Α Γ Ι Α 
 
 
                                            Πρώτη προτεραιότητα  
 
 Η αναπλήρωση και η διατήρηση του ενδαγγειακού όγκου του αίματος. 
 
 
 
                                           Δεύτερη προτεραιότητα  
 
                 Η εξασφάλιση επαρκούς μεταφοράς Ο2 στους ιστούς. 
 
 
 
                                              Τρίτη προτεραιότητα  
 
                                   Η διασφάλιση της αιμόστασης.  



β.  Επαρκής μεταφορά Ο2 στους ιστούς 
 
Η τιμή της Hb  
 
δεν καθορίζει από μόνη της την απόφαση για μετάγγιση αίματος, διότι είναι 
συχνά παραπλανητική κατά την διάρκεια της οξείας αιμορραγίας.  
 

Εξαρτάται από το πόσο αίμα χάνεται και με ποια ταχύτητα  
 

(αιμοσυμπύκνωση), αλλά και από την αναπλήρωση των υγρών  
 

(αιμοαραίωση).  
 

Απαιτούνται επομένως τακτικές μετρήσεις της Hb.  
 

Θεωρείται αποδεκτό ότι η μεταφορά 02 στους ιστούς είναι επαρκής στα υγιή 
άτομα, όταν η συγκέντρωση της Hb είναι μέχρι 7 gr/dl. 

 
 Η καρδιά δεν παράγει γαλακτικό οξύ σε επίπεδο Ht 18-25%, ενώ ο κίνδυνος 

καρδιακής ανεπάρκειας δεν υπάρχει μέχρι ο Ht να φτάσει στο 10%.  



 Άτομα με καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα θα πρέπει να  
 

μεταγγίζονται με τιμή αιμοσφαιρίνης 8 gr/dl  
 
 
 

Στην οξεία αναιμία επίσης στα πρώτα στάδια, όπου ο ασθενής είναι υποβολαιμικός, 
η τιμή της Hb/Ht μπορεί να είναι ψευδώς ανεβασμένη.  

 
Επομένως ένας τέτοιος ασθενής με τιμή Hb 7 gr/dl είναι επιρρεπής για υποξία και 

χρήζει μετάγγισης αίματος άμεσα. 
 
 
 

Η Μετάγγιση αίματος δεν ενδείκνυται  
 

Όταν η τιμή της Hb είναι >10 gr/dl και παραμένει σταθερή μετά την αποκατάσταση 
του ενδαγγειακού όγκου,  



Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα πρωτόκολλα μαζικής μετάγγισης για την 
αντιμετώπιση της επαπειλούσας την ζωή οξείας απώλειας αίματος.  
 
 
    4 μονάδων   FFP    για κάθε      6 μονάδες Σ.Ε 
 
    1 δόση αιμοπεταλίων αφαίρεσης   ή  10-12 ανακτηθέντα αιμοπετάλια 
 
    10 μονάδες κρυοϊζημα εάν το η τιμή του ινωδογόνο <100 mg/dl,  
 

ενώ θα πρέπει να διατηρείται το     PT<18 sec  
 

 aPTT<45 sec.  
 

INR<1,5 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  για τους  Π Ο Λ Υ Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ Ι Ε Σ : 
 
          ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ/ΠΛΑΣΜΑ/ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ   
 
                                     σε αναλογία     1 / 1 / 1 



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 
 
•Διατήρηση αιμοσφαιρίνης  >8 gr/dl 
 
•Διατήρηση αριθμού αιμοπεταλίων  >75.000  
 
                                ή   >100.000 σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
 
•Διατήρηση ΡΤ / ΑΡΤΤ σε τιμές <1,5 του φυσιολογικού (χρόνος μάρτυρα) 

Σε μία μαζική μετάγγιση έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι μπορεί να συμβούν: 
α) Διαταραχές στην πήξη λόγω αιμοαρραίωσης 
β) Οξέωση, διότι το PH των Συμπυκνωμένων Ερυθρών είναι όξινο 
γ) Υποθερμία 
δ) Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (μέσα στις μονάδες αίματος υπάρχει υψηλή  
     συγκέντρωση Καλίου, λόγω της αιμόλυσης που αυξάνεται βαθμιαία) 
ε) Υπασβεστιαιμία, λόγω του κιτρικού νατρίου που περιέχουν οι ασκοί για την 
    συντήρηση των ερυθρών 



Επομένως απαιτούνται  : 
 
 
 
Π Ρ Ο Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η των χορηγουμένων ασκών στους 37o C, με ειδική  συσκευή 
 
 
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ο Σ   Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ   Α Ν Α   Ω ΡΑ  
 
 
Σ Υ Ν Ε Χ Η Σ  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Κ Η  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α  
για την έγκαιρη προετοιμασία όλων των προϊόντων αίματος 



 
Προσδιορισμός αιτίου και θεραπεία αποκατάστασης (πχ Β12, Fe, φυλλικό κλπ) 
 
•Χορήγηση ερυθροποιητίνης όπου ενδείκνυται (αποτελεσματική σε χρόνια  
νεφρική ανεπάρκεια, σε ορισμένα μυελοδυπλαστικά σύνδρομα  με προσοχή 
στις κακοήθειες λόγω θρομβωτικών επιπλοκών και υπέρτασης) 
 
•Μετάγγιση μόνο όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις 
 
•Σπάνια σε ασθενείς με Hb > 8 g/dl  εκτός αν συνυπάρχουν καρδιακές ή 
αναπνευστικές διαταραχές 
 
•ΧΜΘ  (χημειοθεραπεία) ή ΑΚΘ  (αιμοκάθαρση) : όριο Hb  10 g/dl 
 
Θεωρείται ότι η υποξία έχει προστατευτική δράση έναντι των  
νεοπλασματικών κυττάρων, ενώ η διόρθωσή της βελτιώνει την 
φαρμακοκινητική  των  χημειοθεραπευτικών. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ  

                                   ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ 



 
 
•Ομόζυγος μεσογειακή αναιμία:  H Hb  δεν πρέπει να πέφτει < 9,5-10 g/dl 
     
   (Φρέσκα ερυθρά, ίδιας ομάδας αίματος, κατά φαινότυπο rhesus ) 
 
•Δρεπανοκυτταρική αναιμία : όριο Hb 7 g/dl  ή  σε αγγειοαποφρακτική 
κρίση 
 
Επί αγγειοαποφρακτικών κρίσεων, ο στόχος της μετάγγισης είναι η πρόληψη ή 
η αναστολή του φαινομένου της ενδαγγειακής απόφραξης μέσω 
αιμοαραίωσης και αντικατάστασης των παθολογικών κυκλοφορούντων 
ερυθρών με φυσιολογικά, έτσι ώστε η HbS να είναι <30-40%.  
 
Η αφαιμαξομετάγγιση ενδείκνυται σε προγραμματισμένες μείζονες 
επεμβάσεις, οφθαλμικές επεμβάσεις, για την πρόληψη ή θεραπεία των 
αγγειοαποφρακτικών κρίσεων και μετά από οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο. 
 
•Σοβαρή θρομβοπενία: διατήρηση Hct  30% ,ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της 
αιμορραγίας 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ  

                                   ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ 



Eνδείξεις μετάγγισης στον χειρουργικό ασθενή 
 

 

• Έγκαιρος προεγχειρητικός έλεγχος και χορήγηση κατάλληλης αγωγής 

 π.χ. Σιδηροθεραπεία, χορήγηση Β12 κ.λ.π. 

 

• Χρήση χειρουργικών τεχνικών που ελαχιστοποιούν την απώλεια αίματος 

.  

• Περιορισμός των μετεγχειρητικών λήψεων δειγμάτων για εργαστηριακό  

 έλεγχο προς αποφυγήν της  «ιατρογενούς αναιμίας». 

 

• Ορθή πρακτική μετάγγισης και διατήρηση του πρωτοκόλλου  

 χορήγησης μιας μονάδας ΣΕ κάθε φορά και επανεκτίμηση του 

 ασθενούς σε κάθε μετάγγιση. 

 

. 



  Σε ασθενείς με καλή γενική κατάσταση και τιμές αιμοσφαιρίνης 

μεταξύ   7-10gr/dlσυνήθως δεν απαιτείται μετάγγιση.  

Αν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου δικαιολογείται η μετάγγιση με Hb 

10 gr/dl.  

 

  Σε ηλικιωμένους ασθενείς χωρίς καρδιακή νόσο, Hb 9gr/dl γίνεται 

καλά ανεκτή διατηρώντας την κατανάλωση Ο2 με ↑ του όγκου παλμού 

και ↑ της απόδοσης Ο2  

 

  Σε  ασθενείς που προσέρχονται με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου   

απαιτείται μετάγγιση και τιμές αιμοσφαιρίνης γύρω στα 11gr/dl. 

 

  Τιμές αιμοσφαιρίνης μεταξύ 7-8 gr/dlσε πολυτραυματίες και 

χειρουργικούς  ασθενείς είναι ικανοποιητικές για διατήρηση 

φυσιολογικών παραμέτρων αιμόστασης και μεταφοράς οξυγόνου στους 

ιστούς 

Eνδείξεις μετάγγισης στον χειρουργικό ασθενή 
 



 Σε μερικές επεμβάσεις χαμηλού κινδύνου τηρείται η 

τακτική του type and screen (έλεγχος ομάδος αίματος 

και ανίχνευσης μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών 

αντισωμάτων με έμμεση Coombs στον ασθενή).  

 

 Αυτόλογη προκατάθεση αίματος από τον ασθενή 

Για τη μείωση της περιεγχειρητικής αιμορραγίας επιβάλλεται 

 

  

• διακοπή των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων (ει δυνατόν) 5-7 

ημέρες πριν προγραμματισμένη επέμβαση (επαρκής χρόνος για την 

παραγωγή νεαρών λειτουργικών αιμοπεταλίων)  

 

• αναστροφή της δράσης των αντιπηκτικών φαρμάκων.  



Σε ό,τι αφορά στην ανοσοτροποποίηση δεν υπάρχουν επαρκείς  

 

αποδείξεις, ώστε να συνιστάται η χρήση Λ-ΣΕ σε χειρουργικούς  

 

ασθενείς για την πρόληψη των μετεγχειρητικών λοιμώξεων και 

την υποτροπή του καρκίνου  

Θεραπευτικό αποτέλεσμα ελαφρώς χαμηλότερο από αυτό των RBCs 

που δεν έχουν λευκαφαιρεθεί (10-15% απώλεια στο φίλτρο) 



 
Προτεινόμενος οδηγός μετάγγισης για χειρουργικές επεμβάσεις (Maximum Surgical Blood 
Order Schedule, MSBOS) Ουρολογικές επεμβάσεις   
Διουρηθρική προστατεκτομή, διουρηθρική εκτομή όγκων κύστεως Τ & S (Τype & Screen) 
Ανοικτή προστατεκτομή       2   
Ριζική προστατεκτομή  4   
Κυστεκτομή  4   
Νεφρεκτομή  2   
Πυελολιθοτομή  Τ & S   
Ορθοπαιδικές επεμβάσεις   
Οστεοτομία, βιοψία οστού, οσφυϊκή πεταλεκτομή  Τ & S   
Ημιολική ισχίου (κατάγματα)  2   
Ολική αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος ή ώμου  2   
Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής μεγάλων αρθρώσεων (revision)  4   
Σπονδυλοδεσία  2   
Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις   
Αντικατάσταση βαλβίδας καρδιάς  4   
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη  4   
http://www.health.gov.nl.ca/health/bloodservices/pdf/Maximum_Surgical_Blood_Ordering_Sch
edule_NL2012-044_Ver1.pdf   
Τ&S = Type and Screen   
(Type = Προσδιορισμός ομάδας ΑΒΟ και Rhesus   
Screen = Ανίχνευση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων με Έμμεση 
Coombs)   



 
Προτεινόμενος οδηγός μετάγγισης για χειρουργικές επεμβάσεις (Maximum Surgical Blood 
Order Schedule, MSBOS) Επεμβάσεις γενικής χειρουργικής   
Χολοκυστεκτομή και διερεύνηση χοληδόχου πόρου  Τ & S   
Σπληνεκτομή  2   
Ερευνητική λαπαροτομία  2   
Οισοφαγεκτομή  4   
Γαστρεκτομή  2   
Διαφραγματοκήλη  2   
Βαριατρική χειρουργική  2   
Γαστροστομία, ειλεοστομία, κολοστομία  Τ & S   
Βιοψία ήπατος  Τ & S   
Ηπατεκτομή  4   
Παγκρεατεκτομή  4   
Επινεφριδεκτομή  2   
Εντερεκτομή (λεπτού εντέρου)  Τ & S   
Κολεκτομή  2   
Χαμηλή πρόσθια ορθοσιγμοειδεκτομή  2   
Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή ορθού  4   
Βουβωνοκήλη, μηροκήλη, κοιλιοκήλη  Τ & S   
Θυρεοειδεκτομή, παραθυροειδεκτομή  Τ & S   
Μαστεκτομή, τεταρτεκτομή, λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης  Τ &   



Προτεινόμενος οδηγός μετάγγισης για χειρουργικές επεμβάσεις (Maximum Surgical Blood 
Order Schedule, MSBOS)  
Αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις   
Ακρωτηριασμός άκρου  Τ & S   
Ενδαρτηρεκτομή καρωτίδων, εμβολεκτομή  Τ & S   
Αορτο - μηριαία ή λαγόνιος παράκαμψη  4   
Εκτομή ανευρύσματος κοιλιακής αορτής  4   
Εκτομή ανευρύσματος θωρακικής αορτής  6   
Σαφηνεκτομή  Τ & S  
  
Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις   
Ερευνητική θωρακοτομή, βιοψία πνεύμονα, μεσοθωρακοσκόπηση  Τ & S   
Πνευμονεκτομή, λοβεκτομή, αποφλοίωση - πλευρόδεση  2  
  
Νευροχειρουργικές επεμβάσεις  
Επισκληρίδιο αιμάτωμα, κρανιοτομή, κρανιοπλαστική  Τ & S   
Επέμβαση υπόφυσης, , βαλβίδα εγκεφάλου  Τ & S   
Εκτομή όγκου εγκεφάλου  2   
Ανεύρυσμα εγκεφάλου  2   
Γυναικολογικές επεμβάσεις   
Καισαρική τομή  2  Τ & S   
Εκπυρήνηση ινομυώματος μήτρας  2   
Υστερεκτομή  2   
Ριζική υστερεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό πυέλου  4   



Προφυλακτική χορήγηση αιμοπεταλίων  

          σε χειρουργικούς ασθενείς 

 
•Χωρίς όριο αιμοπεταλίων 
 
–Οστεομυελική βιοψία 
 
•Αριθμός αιμοπεταλίων >50.000 απαιτείται για επεμβάσεις, όπως: 
 
–Οσφυονωτιαία παρακέντηση 
–Επισκληρίδιος αναισθησία 
–Τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων 
–Διαβρογχική βιοψία, βιοψία ήπατος, γαστροσκόπηση  - βιοψία 
–Λαπαροτομία 
 
•Αριθμός αιμοπεταλίων >100.000 απαιτείται για επεμβάσεις: 
 
–Οφθαλμολογικές 
–Νευροχειρουργικές  



 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ  ΣΤΟΝ  ΒΑΡΕΩΣ  ΠΑΣΧΟΝΤΑ 

 

 
 

 Σε Αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, χωρίς ενεργό αιμορραγία, 
 
              η μετάγγιση συστήνεται όταν η Hb πέσει < 7 gr/dl 

 

 

  Σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή νόσο, οξύ έμφραγμα του 

     μυοκαρδίου, σοβαρή σήψη, νευρολογική βλάβη 

              η Hb θα πρέπει να είναι > 9 - 10 gr/dl 

 
 



Μετάγγιση ΣΕ σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 
Μεταμόσχευση  Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ) 
 
 
 
 
 
Όλοι οι υποψήφιοι ασθενείς για ΜΑΚ πρέπει να μεταγγίζονται μόνο με 
λευκαφαιρεμένα ΣΕ, τα οποίαείναι προτιμότερο να είναι ταυτόσημης 
ομάδας και φαινοτύπου  με την ομάδα δότη και λήπτη 
 
Τα λευκαφαιρεμένα παράγωγα αίματος με φίλτρα τελευταίας γενιάς, είναι 
ικανά να μειώσουν τον αριθμό των λευκών κατά 99,9%, θεωρούνται δε 
ως ασφαλής εναλλακτική επιλογή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 
CMV-αρνητικά παράγωγα 
 
Ασθενείς που θα υποβληθούν σε αλλογενή ΜΑΚ θα πρέπει να λαμβάνουν 
ακτινοβολημένα παράγωγα από την έναρξη του σχήματος προετοιμασίας 
και να συνεχίζουν τουλάχιστον όσο λαμβάνουν προφύλαξη για το GvHD 
έως ότου τα λεμφοκύτταρα είναι περισσότερα από 1×109/L, διάστημα 
που συνήθως αντιστοιχεί σε 6 μήνες.  



Σε μεταμοσχευμένους ασθενείς κατά τη φάση της θρομβοπενίας η μετάγ- 
γιση ΣΕ ενδείκνυται ώστε να διατηρούνται επίπεδα Hct περί το 30%, όπου 
θεωρείται ότι μειώνεται ο κίνδυνος της αιμορραγίας 
  
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη ΜΑΚ θα πρέπει να λαμβάνουν 
ακτινοβολημένα παράγωγα κατά τη διάρκεια της συλλογής του μοσχεύματος 
αλλά και 7 μέρες πριν, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος συλλογής βιώσιμων 
Τ-λεμφοκυττάρων τα οποία θα επιβιώσουν της κατάψυξης.  
 
Επίσης η χρήση ακτινοβολημένων παραγώγων θα πρέπει να συνεχίζεται 
και για τουλάχιστον3 μήνες μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση ή και για 6 
μήνες αν έχει γίνει ολοσωματική ακτινοβολία  

 



Ενδεδειγμένες  Ενέργειες εάν συμβεί ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ κατά την ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 

                             Διακοπή Μετάγγισης άμεσα 
                          Τοποθέτηση Φυσιολογικού Ορού 
                           Έλεγχος ζωτικών λειτουργιών 
                                Φαρμακευτική Αγωγή 
 
Λήψη δείγματος αίματος από τον ασθενή και αποστολή στην Αιμοδοσία  
μαζί με τον ασκό και το ειδικό έντυπο αντίδρασης, συμπληρωμένο 
 
Ενδεδειγμένες Ενέργειες της ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ μετά την παραλαβή του 
ασκού 
 
Επανέλεγχος Ομάδας Αίματος του ασκού και του ασθενούς με τα παλιά και  
τα νέα δείγματα (πριν και μετά την μετάγγιση) 
 
Επανέλεγχος Εμμεσης Coombs(screening) , Άμεσης Coombs και 
Συμβατότητας  με τα παλιά και τα νέα δείγματα 
 
Αποστολή του ασκού στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο για αερόβια και 
αναερόβια καλλιέργεια 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

             Dr. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ –  ΙΑΤΡΟΣ   ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
 
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AIDS ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  


