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Αιμοπετάλια (ΑΜΠ)

Απύρηνα μικρά κύτταρα με πολύπλοκη δομή/λειτουργία

Αιμόσταση : πρωτοπαθής/δημιουργία θρομβίνης

Ινωδόλυση

Διατήρηση  της ακεραιότητας του ενδοθηλίου

Γλυκοπρωτεϊνες
μεμβράνης

Ενδοκυττάρια 
σωματίδια

Ενδοπλσματικό δίκτυο-
RNA



Κοκκία αιμοπεταλίων

•Φλεγμονώδη αντίδραση

•Ανοσία 

•Επούλωση  των 
τραυμάτων

•Αγγειογένεση

•Αύξηση όγκων και 
μετάσταση



Μεταβολισμός 

▪Τα αιμοπετάλια είναι μεταβολικά ενεργά και η κύρια πηγή 
ενέργειας προέρχεται από την υδρόλυση ATP
▪Η παραγωγή του ATP

➢Αναερόβια μέσω γλυκόλυσης (15%)
➢Αερόβια μέσω του κύκλου του τρικαρβοξυλικού (TCA) που ως 
υπόστρωμα χρησιμοεί λιπαρά οξέα οξικό άλας και πυροσταφυλικό (85%)



Μετάγγιση αιμοπεταλίων

Θεραπευτική  Προφυλακτική

• Για  τον έλεγχο ενεργού 
αιμορραγίας επί:

➢Μη παραγωγικής 
θρομβοπενίας

➢Συγγενών
θρομβοπενιών

➢Λειτουργικών
διαταραχών ΑΙΜ.

➢Μαζική μετάγγιση

• Για  τη μείωση του κινδύνου 
αιμορραγίας απουσία 
κλινικής αιμορραγίας

➢Μη παραγωγικής 
θρομβοπενίας

➢Επεμβατικών
διαδικασιών  και 
διαταραχών ΑΙΜ



✓Λευκαφαίρεση

✓Προσθετικό Διάλυμα

✓Τεχνικές  μείωσης 
παθογόνων

Συμπυκνωμένα Αιμοπετάλια

Αποθήκευση
➢Κλασικά:  στους 20-24ο C υπό συνεχή ανακίνηση για 5-7 ημέρες

➢Εναλλακτικά: 2-6o C, Κυκλική θέρμανση, κρυοκατάψυξη -80ο C



Συμπυκνωμένα Αιμοπετάλια

• Platelets, Recovered, Single Unit
• Platelets, Recovered, Pooled
• Platelets, Recovered, Pooled, Leucocyte-Depleted
• Platelets, Recovered, Pooled, in Additive Solution
• Platelets, Recovered, Pooled, Leucocyte-Depleted, in Additive Solution
• Platelets, Pooled, Pathogen-reduced

• Platelets, Apheresis
• Platelets, Apheresis, Leucocyte-Depleted
• Platelets, Apheresis, in Additive Solution
• Platelets, Apheresis, Leucocyte-Depleted, in Additive Solution
• Platelets, Apheresis, Pathogen-reduced

• Platelets, Cryopreserved

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components 18η edition



Ποιότητα στη Μετάγγιση αιμοπεταλίων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Βακτηριακή επιμόλυνση

• Ανεπιθύμητες  αντιδράσεις

▫ Πυρετικές

▫ Trali

▫ Αλλεργικές

▫ Ανοσομετατροπή

• Αιμορραγικά επεισόδια 

• Ανάκτηση και επιβίωση

Αποθηκευτική βλάβη 
των Αιμοπεταλίων 

(PSL)



Αποθηκευτική βλάβη Αιμοπεταλίων

• Μεταβολικές διαταραχές
✓ pH, γαλακτικό γλυκόζη 

λειτουργία μιτοχονδρίων
• Μορφολογικές 
✓ Δισκοειδές→σφαιρικό
✓Μικροσωματίδια

• Ενεργοποίηση/συσσώρευση 
✓ Έκφραση γλυκοπρωτεϊνών
✓Προπηκτική δραστηριότητα

• Αποκοκκίωση
✓ P σελεκτίνη

▪ Ανοσολογικές διαταραχές
✓ Κυτταροκίνες CD40L

• Διαταραχές miRNA/mRNA

• Σύνολο δομικών, λειτουργικών και μεταβολικών αλλαγών/απόπτωση
• Αιτιολογία: πολυπαραγοντική

• Σχετίζονται  με μειωμένη ανάκτηση επιβίωση και λειτουργικότητα   
μετά την μετάγγιση



Μεταβολισμός κατά την διάρκεια της αποθήκευσης σε 

θερμοκρασία δωματίου

Περιορισμός  οξυγόνου, πηγών 
ενέργειας  διττανθρακικών

• Αυξάνεται η παραγωγή ATP μέσω 
γλυκόλυσης
▫ Όταν τα αποθέματα γλυκόζης 

ελαττώνονται ενισχύεται η 
οξειδωτική φωσφορυλίωση μέσω 
του πυροσταφυλικού

• Αύξηση γαλακτικού→ πτώση pH 
→ πτώση δραστικότητας 
αιμοπεταλίων

• Ελαττώνεται η μιτοχονδριακή
λειτουργία →ROS→ απόπτωση





Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα 

των Αιμοπεταλίων
• Παράγοντες του δότη

• Διαδικασία  παραγωγής

▫ Διαφορετικός βαθμός ενεργοποίησης 
ανάλογα με διαδικασία

• Αποθήκευση 

• Είδος ασκών 

▫ Πρέπει να διασφαλίζεται η 
διαπερατότητα των αερίων

• Συγκέντρωση αιμοπεταλίων

• Είδος προσθετικού διαλύματος

• Ανακινητήρες

• Διάρκεια  αποθήκευσης

• Θερμοκρασία αποθήκευσης

▫ <20ο C: ενεργοποίηση ΑΙΜ

• Επεξεργασία μετά την παραγωγή
▫ Λευκαφαίρεση γ-ακτινοβολία 

αδρανοποίηση

▫ Αφαίρεση πλάσματος



Παράγοντες που επιδεινώνουν την PSL



Μηχανισμοί PSL



Αποθηκευτική βλάβη και ανοσολογικές 

αντιδράσεις
Σημασία της 
Λευκαφαίρεσης



Κλινική σημασία PSL
Ο χρόνος αποθήκευσης 

▫ Έχει  συσχετισθεί με ελαττωμένη ανάκτηση και επιβίωση 

▫ Δεν σχετίζεται με περισσότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις

• Πολλές από τις εργαστηριακές διαταραχές είναι 
αναστρέψιμες μετά την μετάγγιση 

• Δεν υπάρχει σαφής συσχετισμός των ευρημάτων in vitro 
με την δραστικότητα των αιμοπεταλίων in vivo

• Δείκτες ενεργοποίησης όπως CD62P και GPIbα shedding
συσχετίζονται με 
▫ βελτιωμένη αιμοστατική λειτουργία 

▫ ελαττωμένη επιβίωση



Επίδραση θερμοκρασίας αποθήκευσης

• Δυνατότητα παράτασης του χρόνου αποθήκευσης
▫ Ελάττωση του μεταβολισμού
▫ Αναστολή πολλαπλασιασμού παθογόνων

• Επεξεργασία με DMSO και φύλαξη για 2-4 χρόνια
• Μειωμένη επιβίωση στις 24 ώρες
• Αυξημένη ενεργοποίηση

 Αύξηση Α2 θρομβοξάνης
 Αύξηση P-selectine

• Αύξηση κατά 15 φορές των μικροσωματιδίων

➢ Επιτυχής χορήγηση σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις 
➢ Επιτυχής χορήγηση σε τραύμα

❑Προενερποποιημένα ΑΙΜ που συνδέονται ταχύτερα με το 
ενδοθήλιο

Κρυοκαταψυγμένα στους -80ο C



Επίδραση θερμοκρασίας αποθήκευσης

• Καταστολή του μεταβολισμού → ελάττωση γαλακτικού 
Μικρότερη επιβίωση

▫ Φαγοκυττάρωση από τα μακροφάγα του ήπατος μέσωN-
acetylglucosamine (GlcNAc) 

• Αύξηση ενδοκυττάριου Ca
▫ Μη αναστρέψιμη αλλαγή σχήματος >18 ώρες
▫ Έκκριση α-κοκκίων

• Ενεργοποίηση 
▫ Αύξηση Α2 θρομβοξάνης
▫ Αύξηση P-selectine

• Ελάττωση έκκρισης κυτταροκινών

➢ Καλή ανταπόκριση σε καρδιοχειρουργικά σε παιδιά
➢ Ελάττωση της αιμορραγίας από ασπιρίνη
➢ Δεν προορίζονται για προφυλακτική χορήγηση

Συντηρημένα στους 2-6ο C



Επίδραση θερμοκρασίας αποθήκευσης

Κυκλική θέρμανση





Επίδραση θερμοκρασίας αποθήκευσης



Κλινική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 

• Μέτρηση CCI

• Μέτρηση ανάκτησης και επιβίωσης με 
ραδιοϊσότοπα

• Θρομβοελαστογραφία

• Μεσοδιαστήματα προφυλακτικής χορήγησης

• Ελάττωση αιμορραγικών συμπτωμάτων



Εργαστηριακή εκτίμηση αποθηκευτικής βλάβης

• Μορφολογία και δείκτες αιμοπεταλίων (MPV, PRW)

• The extent of shape change (ESC)
▫ Συσχετίζεται με σκορ μορφολογίας

• Περιδίνηση (swirling)
▫ όταν τα ΑΙΜ έχουν δισκοειδές σχήμα

▫ Άμεση συσχέτιση με pH

▫ pH < 6,4 → απουσία swirling

▫ Καλή περιδίνηση δεν εγγυάται καλή ανάκτηση και 
λειτουργικότητα

• Αντίδραση σε υποτονικό διάλυμα (HSR)
▫ Σπεκτροφωτόμετρο

▫ Ακέραια μεμβράνη και μη επηρεασμένος μεταβολισμός

• Βιοχημικοί δείκτες
▫ Γλυκόζη, γαλακτικό οξύ < 20mMol, LDH

▫ PO2, PCO2, pH>6,4



Εργαστηριακή εκτίμηση αποθηκευτικής βλάβης

• Συσσώρευση με διεγέρτες
▫ Δεν υπάρχει συσχέτιση με κλινική ανταπόκριση

• Κυτταρομετρία ροής
▫ GP1b, GpIIb/IIIa, GPVI
▫ CD62P, CD61, CD40L, V-annexin
▫ Μικροσωματίδια
▫ Ενεργοποίηση με διεγέρτες TRAP κολλαγόνο ADP
➢ Ασαφής συσχέτιση με κλινικά ανταπόκριση

• Mi-RNAs πιθανοί μελλοντικοί βιο-δείκτες για την ποιότητα ΑΙΜ

• PFA-100
▫ Δεν χρησιμοποιείται στα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια

• ROTEM
▫ Ικανότητα για σχηματισμό θρόμβου 





Πρόληψη μετάγγισης επιμολυσμένων παραγώγων

• Καλή αντισηψία
• Αφαίρεση των πρώτων κυβικών κατά την αιμοληψία
• Μέθοδοι ελέγχου για βακτηριαιμία: 

▫ Μέτρηση γλυκόζης, pO2, pCO2
▫ Συστήματα αυτόματων καλλιεργειών (BacT/ALERT

BacTec )
▫ Συγγένεια πρωτεϊνών με πεπτιδογλυκάνες BacTx™
▫ Κυτταρομετρία ροής, dielectrophoresis

• Μέθοδοι αδρανοποίησης παθογόνων

Περίπου το 50% των επιμολυσμένων ασκών δεν ανιχνεύονται



Τι κάνουν οι χώρες της Ε.Ε ?

Κυρίως χρησιμοποιούνται τα 
ημιαυτόμαατα blood culture 
systems 
• BacT/ALERT® (bioMérieux) or 

BacTec (Becton Dickinson)

.Δεν υπάρχει ενιαία γραμμή
➢ Χωρίς έλεγχο με ελάττωση 

του χρόνου αποθήκευσης
➢ Περιστασιακό έλεγχο
➢ Υποχρεωτικό έλεγχο
➢ Λήψη δείγματος νωρίς ή 

και αργότερα με 
παράταση του χρόνου 
λήξης

Transfus Med Hemother 2019;46:76–86





Απαιτήσεις ποιότητας: στοιχεία ετικετών

➢Στοιχεία ταυτότητας του παρασκευαστή

➢Μοναδικός αριθμός ταυτότητας

➢Ονομασία προϊόντος αίματος

➢Ομάδα ΑΒΟ/Rh

➢Ημερομηνία αιμοδοσίας

➢Ημερομηνία λήξης

➢Είδος αντιπηκτικού /προσθετικού διαλύματος

➢Επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν το προϊόν

➢Αριθμός αιμοπεταλίων

➢Όγκος του προϊόντος

➢Θερμοκρασία αποθήκευσης



Απαιτήσεις  EDQM

Regarding the 
microbial quality 
control of blood 
components, specific 
requirements have to be 
fulfilled by BE. 

Οπτικός έλεγχος:
swirling 
επιμολύνσεις

Ανακτηθέντα ΑΙΜ μιας μονάδας



Αιμοπετάλια δεξαμενοποιημένα

σε πλάσμα / προσθετικό διάλυμα



Platelets, Recovered, Pooled, Leucocyte-Depleted, in

Additive Solution/ Pathogen-reduced 

swirling phenomenon

normal morphology



Platelets Apheresis Leucocyte-Depleted

πλάσμα ή προσθετικό



Platelets, Cryopreserved




