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Η µετάγγιση αίµατος ή παραγώγων του είναι βασικό όπλο
της σύγχρονης θεραπευτικής / αιµοθεραπείας. Η µετάγγιση
αίµατος είναι σωτήρια αλλά δεν είναι απαλλαγµένη
κινδύνων. Η πιστή εφαρµογή των νοµοθετικών κανόνων της
Αιµοδοσίας και συστηµάτων ποιότητας περιορίζει
σηµαντικά τα σφάλµατα / παρενέργειες / ανεπιθύµητες
αντιδράσεις κατά την αιµοληψία και τη µετάγγιση
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιµοδοσίας)



Η µετάγγιση αίµατος είναι περίπου σαν το γάµο. ∆εν θα
πρέπει να γίνεται απερίσκεπτα, επιπόλαια ή περισσότερο
συχνά από ότι είναι απόλυτα αναγκαίο ( Μ. Flint Beal)

Ορισµοί








Παράγωγο αίµατος (blood product): Οποιοδήποτε παράγωγο αίµατος ή
πλάσµατος του ανθρώπου που προορίζεται για θεραπευτική χρήση.
Προέρχεται από πολλαπλούς δότες
Προϊόν αίµατος (blood component): Συστατικό του αίµατος που
παρασκευάζεται µε χρήση συµβατικής µεθοδολογίας (φυγοκέντρηση,
διήθηση, κατάψυξη) των Υπηρεσιών Αιµοδοσίας για θεραπευτική χρήση .
Προέρχεται από ένα δότη
Ασταθή προϊόντα αίµατος (labile): Ολικό αίµα, Συµπυκνωµένα Ερυθρά,
Συµπυκνωµένα αιµοπετάλια, Πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα, Νωπό
πλάσµα, Προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα
Σταθερά (medicinal) βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα/παράγωγα ανθρώπινου
αίµατος:: (Λευκωµατίνη
αίµατος
(Λευκωµατίνη,, Συµπυκνωµένοι παράγοντες πήξεως και
αντιπρωτεάσες,, Ανοσοσφαιρίνες ενδοµυϊκές και ενδοφλέβιες,
αντιπρωτεάσες
Προθροµβινικό σύµπλεγµα, Συµπύκνωµα ΑΤ ΙΙΙ,
ΙΙΙ, Αντιαναστολείς πήξεως,
Συµπύκνωµα ινωδογόνου)
ινωδογόνου)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιµοδοσίας

Το κυνηγετικό όπλο και η αιµοθεραπεία µε
ασταθή και σταθερά προϊόντα

∆ιαδικασίες επεξεργασίας αίµατος και
παρασκευής προϊόντων αίµατος













Επιλογή συστήµατος ασκού και αντιπηκτικού
Αρχές φυγοκέντρησης
Αρχές διαχωρισµού
∆ιαδικασίες συντήρησης / αποθήκευσης
∆ιαδικασίες ελέγχου προϊόντων αίµατος
και διασφάλιση ποιότητας

Κατάψυξη και απόψυξη
Κρυοκαθίζηση
Λευκαφαίρεση
Ακτινοβόληση
Μείωση παθογόνων / Αδρανοποίηση
Κλασµατοποίηση

Σύστηµα
ποιότητας

Απαραίτητα εργαλεία

Επιλογή συστήµατος
ασκού (Ι)
1940, J. Elliot

1952, C. Walter

Γενικές προδιαγραφές συστηµάτων ασκού:
ασκού:
Οι ασκοί που χρησιµοποιούνται πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας και των άλλων προτύπων ποιότητας ( ISO
9001, 9002, 3826/93, GMP, CE mark, FDA, SPM/OQW ) ως προς την
αιµοσυµβατότητα, βιοσυµβατότητα, διαπερατότητα, αποστειρωµένοι,
ελεύθεροι πυρετογόνων και τοξικών στοιχείων και µη εύθραυστοι υπό
κανονικές συνθήκες αποθήκευσης
 Συνοπτική περιγραφή, σχεδιασµός, κατασκευή, δορυφορικοί ασκοί, ετικέτες,
φάκελοι συσκευασίας, κιβώτιο µεταφοράς, διανοµή, εξυπηρέτηση
 ∆ιάταξη πολλαπλών ασκώνασκών- κλειστό σύστηµα
 11 τύποι συστηµάτων ασκών, 35 ή 42 ηµερών (3 τύποι διπλών ασκών / 3
τύποι τριπλών ασκών και 5 τύποι τετραπλών ασκών)

Επιλογή συστήµατος ασκού (ΙΙ)








Πλαστικό υλικό: Αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από συνδυασµούς του
άνθρακα µε το οξυγόνο, υδρογόνο, άζωτο και άλλα οργανικά και ανόργανα
στοιχεία
Θερµοπλαστικό υλικό: Πολυαιθυλένιο (Polyethylene), χλωριούχο πολυβινύλιο
(PVC polyvinyl chloride ), νάϋλον (nylon), πολυστυρένιο (polystyrene)
Γιατί µόνο PVC ? Η επιλογή οφείλεται στην αδράνεια του, στην ανθεκτικότητα και
αντοχή στη θερµότητα / κρύο, χηµικές ουσίες, τριβή, και συστροφή, στην αντοχή
έναντι της αποστείρωσης µε ατµό, σφραγίζεται µέσω θερµότητας από
ραδιοσυχνότητες , έχει χαµηλό κόστος. Όµως, λόγω της ευθραυστότητας του,
απαιτείται η χρήση πλαστικοποιητών και άλλων προσθέτων.
Πλαστικοποιητές : Υλικό που ενσωµατώνεται σε ένα πλαστικό για να αυξηθεί η
ευελιξία του. Ενεργεί σαν ένα εσωτερικό λιπαντικό, είτε µε αποδυνάµωση των
διαµοριακών δυνάµεων ή αυξάνοντας τον ελεύθερο όγκο. Ο πλαστικοποιητής
παρεµβάλλεται µεταξύ των αλυσίδων PVC, διευρύνοντας τις αποστάσεις µεταξύ
των µορίων χωρίς να αλλάζει η µικροκρυσταλλική δοµή του πολυµερούς: DEHP,
BTHC, ATBC, DINCH κλπ.

Επιλογή αντιπηκτικού συντηρητικού (Ι)



Αντιπηκτικό, Συντηρητικό, Προσθετικό διάλυµα ασκού:
Αντιπηκτικό,
ασκού:
κιτρικά ιόντα και θρεπτικές ουσίες για τα κύτταρα

CPD → citrate, phosphate, dextrose

CP2D → citrate, phosphate, double dextrose and additive solution 3
42 ηµέρες

CPDA, CPDA1 → citrate, phosphate, dextrose, adenine
35 ηµέρες

Additive solution → 1 (adsol)
(adsol),, 3 (nutricel)
(nutricel),, 5 (optisol), Erythrosol
Erythrosol--4
42 ηµέρες

SAG--M → sodium chloride, adenine, glucose, mannitol
SAG
42 ηµέρες

PAGGSM → phosphate, adenine, glucose, guanosin, saline, mannitol
42 ηµέρες

PAS (PAS AA-G) → citrate, phosphate, acetate, magnesium, glucose
The 17th Edition of the AABB Technical Manual 2011


Επιλογή αντιπηκτικού –
συντηρητικού (ΙΙ)
















Κιτρικό Νάτριο → Αποτρέπει την πήξη του αίµατος, δεσµεύοντας το Ca
Κιτρικό οξύ → Ρυθµίζει το pH, επιτυγχάνοντας υψηλή συγκέντρωση
ιόντων υδρογόνου
Χλωριούχο Νάτριο → Παρέχει ισοτονικότητα και κατάλληλη ωσµωτική
ισχύ
Όξινο Φωσφορικό Νάτριο → Παρέχει ισοτονικότητα και κατάλληλη
ωσµωτική ισχύ
Μαννιτόλη → Προστατεύει από αιµόλυση και υποστηρίζει την
ακεραιότητα της µεµβράνης των ερυθρών
Αδενίνη → Απαραίτητη για τη βιωσιµότητα των ερυθρών και υποστηρίζει
την παραγωγή του ΑΤP
ΑΤP που είναι απαραίτητο για την παροχή ενέργειας
∆εξτρόζη → Πηγή διατροφής για τα ερυθροκύτταρα
Μονοφωσφορικό Νάτριο → υποστηρίζει την παραγωγή του ΑΤ
ΑΤP
P που είναι
απαραίτητο για την παροχή ενέργειας, ενισχύει τη γλυκόλυση
Γλυκόζη → Απαραίτητη για τη βιωσιµότητα των ερυθρών , ενεργειακή
υποστήριξη λειτουργιών ερυθροκυττάρων µέσω ATP

Επιλογή αντιπηκτικού/συντηρητικού/προσθετικού (ΙΙΙ)
– Purposes
o To prevent clotting
o To provide nutrients for continued metabolism and
stabilization of cells
Glucose + 2 Pi + 2
ADP + 2 NAD+

Glycolysis

2 Pyruvate + 2 ATP + 2
NADH + 2 H+ + 2 H2O

– Basic Needs of Stored Blood Cells
Adequate Glucose

Adequate ATP levels
Appropriate pH

Αρχές φυγοκέντρησης (Ι)


Οι παράµετροι της φυγοκέντρησης (δύναµη
G, επιτάχυνση, χρόνος, επιβράδυνση) θα
καθορίσουν τη σύνθεση του επιθυµητού
προϊόντος

Αρχές φυγοκέντρησης (ΙΙ)






Η συµπεριφορά καθίζησης των κυττάρων του
αίµατος καθορίζεται από το µέγεθός τους, από τη
διαφορά ανάµεσα στην πυκνότητά τους και στην
πυκνότητα του περιβάλλοντος υγρού, από το ιξώδες
του µέσου και από την πλαστικότητα του σχήµατος
των κυττάρων σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία
Πρώτη φάση φυγοκέντρησης → περιβάλλον υγρό
είναι ένα µείγµα από πλάσµα και αντιπηκτικό. Τα
λευκά και τα ερυθρά λόγω µεγαλύτερου όγκου
καθιζάνουν ταχύτερα από τα αιµοπετάλια
Μετέπειτα φάση φυγοκέντρησης → τα ερυθρά και
τα λευκά καθιζάνουν στο κατώτερο τµήµα του
ασκού ενώ το ανώτερο τµήµα περιέχει πλάσµα
πλούσιο σε αιµοπετάλια ( PRP )
Παράταση φάσης φυγοκέντρησης → καθίζηση
αιµοπεταλίων στην επιφάνεια της στιβάδας των
ερυθρών, η πλειονότητα των λευκών κάτω από τα
αιµοπετάλια και στον πυθµένα τα ερυθρά
PRP 150-200g/
200g/ 10 min , PPP από PRP 800g/15
min ή PPP από ολικό 2000g/20 min,
min, 2500g/20m,
4000g/15m, 5000g/10m

Αρχές φυγοκέντρησης (ΙΙΙ)

Centrifuge
(low g forces)

RBCs

+
Platelet-Rich
PlateletPlasma

Αρχές φυγοκέντρησης (ΙV
(ΙV)
RBCs

• Leukoreduce
• Possibly irradiate
• Other

+

Platelets

+
or

Platelet-Rich
PlateletPlasma

Plasma

Το σύστηµα ασκού αποµακρύνεται από τη
φυγόκεντρο, τοποθετείται σε σύστηµα
αφαίρεσης και τα προϊόντα µεταφέρονται σε
δορυφόρους ασκούς

Ολικό αίµα:
αίµα: ∆ιαχωρισµός

∆ιαχωρισµός ολικού αίµατος
Αρχικός ασκός και δορυφόροι ασκοί

∆ιαχωρισµός ολικού αίµατος

RBC

FFP

PLT

Αρχές διαχωρισµού (Ι)





∆ιαχωρισµός µετά την αρχική φυγοκέντρηση
∆ιαχωρισµός µετά από αρχική διήθηση, µε φίλτρο
Φυγοκέντρηση ζώνης, Φυγοκέντρηση αντίθετου ρεύµατος ή έκλουση,
∆ιήθηση διασταυρούµενης ροής, ∆ιήθηση βάθους και επιφάνειας µε 4
µηχανισµούς παγίδευσης σε φίλτρο ( λευκαφαίρεση ), Πλύση κυτταρικών
στοιχείων

Αρχές διαχωρισµού (ΙΙ)


Η τεχνική παρασκευής προϊόντων διαθέτει 4 επιλογές µετά
την αρχική φυγοκέντρηση και 1 επιλογή µετά την αρχική
διήθηση µε φίλτρο



Η εκτίµηση των αποτελεσµάτων φαίνεται στον πίνακα
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Πλάσµα +Λευκά
+ ερυθρά

Πλάσµα +
ερυθρά

Πλάσµα + ερυθρά
χωρίς λευκά

ΣΧΗΜΑΤΙΖΟ
Όγκος πλάσµατος
Αιµοπετάλια
Λευκά

ΜΕΝΑ Α∆ΡΑ
200-280 ml
70-80%
5-10%

ΚΛΑΣΜΑΤΑ
200--280 ml
200
70
70--80%
5-10%

270-320 ml
27010
10--20%
2-5%

270-330 ml
27010
10--20%
2-5%

240-290 ml
240< 1%
<0.01%

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤ
Ht
Αιµοπετάλια
Λευκά

ΤΑΡΑ
0.75--0.80
0.75
5-15%
25
25--45%

0.65-0.75
0.6520
20--30%
90
90--95%

0.85-0.90
0.8510
10--20%
25
25--45%

0.80-0.90
0.8080
80--90%
95
95--98%

0.80-0.90
0.80< 1%
< 0.01%

ΣΤΙΒΑ∆Α ΛΕΥ
Ht
Ερυθρά
Αιµοπετάλια
Λευκά

ΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
50
50--70%
10
10--15%
10
10--25%
40
40--60%

60
60--70%
10
10--15%
80
80--90%
50
50--70%

∆ιαδικασίες Παραγώγησης

Σπάνια χρήση του ολικού αίµατος

Λήψη πλάσµατος πλούσιου σε αιµοπετάλια µε ήπια φυγοκέντρηση

Λήψη ΣΕ (το 70% του πλάσµατος έχει αποµακρυνθεί) και
πλάσµατος πλούσιου σε
αιµοπετάλια

Το πλάσµα φυγοκεντρείται για δεύτερη φορά (ταχεία και µακρά
φυγοκέντρηση) και λαµβάνουµε αιµοπετάλια (µέσα σε 40-70 ml πλάσµατος)
και σε έναν τρίτο ασκό FFP

Λήψη ΣΕ, αιµοπεταλίων και FFP

Μέγιστος χρόνος επεξεργασίας - παραγώγησης : 2-8h

Καταρράκτης διαχωρισµού ολικού
αίµατος

Ασταθή (labile) προϊόντα ανθρώπινου αίµατος


















Ολικό αίµα
edQm 2008, 14η έκδοση
Ερυθροκύτταρα
Ερυθροκύτταρα µετά από αφαίρεση της στιβάδας των λευκοκυττάρων
Ερυθροκύτταρα σε θρεπτικό διάλυµα µε πρόσθετες ουσίες
Ερυθροκύτταρα µε αφαίρεση της στιβάδας των λευκοκυττάρων σε θρεπτικό διάλυµα
Πλυµένα ερυθροκύτταρα
Λευκαφαιρεµένα ερυθροκύτταρα
Κρυοσυντηρηµένα ερυθροκύτταρα
Ερυθροκύτταρα αφαίρεσης
Ανακτηθέντα αιµοπετάλια
Αιµοπετάλια αφαίρεσης
Κρυοσυντηρηµένα αιµοπετάλια αφαίρεσης
Πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα
Κρυοΐζηµα
Πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα µετά από αφαίρεση του κρυοϊζήµατος
Κοκκιοκύτταρα αφαίρεσης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιµοδοσίας
Ακτινοβοληµένα προϊόντα

Συµπυκνωµένα ερυθρά
Ιδιότητες










Λαµβάνεται µε αφαίρεση του πλάσµατος µε ενσωµατωµένες συσκευασίες
µεταφοράς µέσω φυγοκέντρησης ήπιας ή υψηλής ταχύτητας
Ο όγκος,
όγκος, ο Ht και ο χρόνος συντήρησης των ΣΕ θα βασιστεί στο
αντιπηκτικό και συντηρητικό διάλυµα που χρησιµοποιείται κατά την
παραγώγηση / επεξεργασία
Έχουν όγκο 200200-350 ml και Ht 55%55%-80%. Η έναρξη της µετάγγισης πρέπει
να γίνεται εντός 30 min.
Ο ρυθµός χορήγησης είναι: 2 - 4h
Συνιστώµενος µέγιστος χρόνος µετάγγισης: 4h
4h
Ileana Lopez Plaza, Centralized Transfusion Service

Πρότυπη µονάδα ΣΕ (ΑΑΒΒ)




Μία πρότυπη µονάδα ολικού αίµατος αποτελείται από περίπου 450 mL αίµατος
που έχει ληφθεί σε ασκό µε 63 mL αντιπηκτικό (citrate, phosphate, double
dextrose - CP2D ). Τα ΣΕ παράγονται µέσω φυγοκέντρησης µε αποµάκρυνση
του υπερκείµενου πλάσµατος και των αιµοπεταλίων. Στην συνέχεια προστίθενται
100 mL AS-3 σαν συντηρητικό. Η µονάδα αυτή των ΣΕ έχει έναν µέσο Ht
περίπου 55% και χρόνο ζωής 42 ηµέρες.
Όλες οι µονάδες που παρασκευάζονται στις Canadian/ American Blood Services
υφίστανται λευκαφαίρεση προ αποθήκευσης (?)

Jacquelyn Fredrick, American Red Cross Biomedical Services, 2001

RBC


Ερυθροκύτταρα µετά από αφαίρεση της στιβάδας των
λευκοκυττάρων. Ερυθροκύτταρα buffy coat removed, BCR



Ερυθροκύτταρα σε θρεπτικό διάλυµα µε πρόσθετες ουσίες.
Ερυθροκύτταρα µε additive solution , AS



Ερυθροκύτταρα µε αφαίρεση της στιβάδας των
λευκοκυττάρων σε θρεπτικό διάλυµα. Ερυθροκύτταρα buffy
coat removed µε additive solution , AS – BCR

Ερυθροκύτταρα µετά από αφαίρεση της στιβάδας των
λευκοκυττάρων







Ερυθροκύτταρα buffy coat removed, BCR
Προϊόν που παρασκευάζεται µε διαχωρισµό ενός µέρους του πλάσµατος
και της στιβάδας των λευκοκυττάρων από τα ερυθροκύτταρα
Γίνεται φυγοκέντρηση και στη συνέχεια το πλάσµα και 20-60 ml της
στιβάδας των λευκοκυττάρων διαχωρίζονται. Προστίθεται στην µονάδα
των ερυθροκυττάρων ποσότητα πλάσµατος ώστε να προκύψει Ht 0.650.75
Χαρακτηριστικά → Όγκος επεξεργασµένης µονάδας 250±50 ml,
ποσότητα ερυθρών µειωµένη κατά 10-30 ml, περιεκτικότητα σε
λευκοκύτταρα < 1. 2 x 109, περιεκτικότητα σε αιµοπετάλια < 20 x 109

Ερυθροκύτταρα σε θρεπτικό διάλυµα µε πρόσθετες ουσίες








Ερυθροκύτταρα µε additive solution , AS
Προϊόν που παρασκευάζεται µε αποµάκρυνση του πλάσµατος και
προσθήκη κατάλληλου θρεπτικού διαλύµατος, όγκου 80-110 ml
Βασικό συντηρητικό CPD. Θρεπτικά διαλύµατα: Χλωριούχο Νάτριο
Νάτριο,,
αδενίνη,, γλυκόζη και µαννιτόλη διαλυµένα σε νερό ή κιτρικά ιόντα,
αδενίνη
µαννιτόλη,, φωσφορικά ιόντα και γουανοσίνη
µαννιτόλη
Χαρακτηριστικά → Όγκος επεξεργασµένης µονάδας καθορίζεται ανάλογα
µε το σύστηµα παρασκευής, ποσότητα ερυθροκυττάρων όπως της αρχικής
µονάδας, περιεκτικότητα σε λευκοκύτταρα 2.5-3.0 x 109, περιεκτικότητα
σε αιµοπετάλια ανάλογα µε τη µέθοδο φυγοκέντρησης, Ht 0.50-0.70

Ερυθροκύτταρα µε αφαίρεση της στιβάδας των λευκοκυττάρων
σε θρεπτικό διάλυµα









Ερυθροκύτταρα buffy coat removed µε additive solution , AS – BCR
Προϊόν που παρασκευάζεται µε αποµάκρυνση του πλάσµατος και της
στιβάδας των λευκοκυττάρων από τα ερυθροκύτταρα µε επακόλουθη
προσθήκη κατάλληλου θρεπτικού διαλύµατος, όγκου 80-110 ml
Γίνεται φυγοκέντρηση και στη συνέχεια το πλάσµα και 20-60 ml της
στιβάδας των λευκοκυττάρων διαχωρίζονται.
Βασικό συντηρητικό CPD. Θρεπτικά διαλύµατα: Χλωριούχο Νάτριο
Νάτριο,,
αδενίνη,, γλυκόζη και µαννιτόλη διαλυµένα σε νερό ή κιτρικά ιόντα,
αδενίνη
µαννιτόλη,, φωσφορικά ιόντα και γουανοσίνη
µαννιτόλη
Χαρακτηριστικά → Όγκος επεξεργασµένης µονάδας καθορίζεται ανάλογα µε
το σύστηµα παρασκευής, ποσότητα ερυθροκυττάρων όπως της αρχικής
µονάδας, περιεκτικότητα σε λευκοκύτταρα < 1. 2 x 109, περιεκτικότητα σε
αιµοπετάλια < 20 x 109, Ht 0.50-0.70

Πλυµένα ερυθρά








Προϊόν αίµατος µετά την αφαίρεση του πλάσµατος, των λευκοκυττάρων και των
Προϊόν
αιµοπεταλίων, µέσω φυγοκέντρησης
φυγοκέντρησης.. Τα ερυθροκύτταρα υποβάλλονται σε
επεξεργασία – πλύση των ερυθρών σε ισότονο διάλυµα φυσιολογικού ορού και
φυγοκέντρηση υπό ψύξη
ψύξη..
Ιδιότητες:: Ο όγκος ποικίλλει, Ht κυµαίνεται 0,65Ιδιότητες
65-0,75,
75, κάθε µονάδα περιέχει
40 g Hb, λευκοκύτταρα <1.2x109 και πρωτεΐνες <30 mg
Αποθήκευση µετά την επεξεργασία → θερµοκρασία +2º C έως +6º C . Ο χρόνος
αποθήκευσης πρέπει να είναι ο βραχύτερος δυνατός και οπωσδήποτε όχι
µεγαλύτερος των 24 ωρών από την παρασκευή τους
Ενδείξεις: Σε ασθενείς µε έλλειψη IgA, σε ασθενείς µε προηγούµενες σοβαρές
αλλεργικές αντιδράσεις ή πυρετικές αντιδράσεις, σε ασθενείς µε µεγάλο κίνδυνο
υπερκαλιαιµίας, σε ειδικές περιπτώσεις θετικής αµέσου Coombs

Κρυοσυντηρηµένα Ερυθροκύτταρα









Ερυθροκύτταρα µε προσθήκη κρυοπροστατευτικού διαλύµατος
Προϊόν που παρασκευάζεται από ολικό αίµα, κατά προτίµηση µέσα σε 7 ηµέρες
από τη συλλογή, καταψύχεται µε προσθήκη κρυοπροστατευτικού διαλύµατος. Πριν
τη χορήγηση τα κύτταρα αποψύχονται, πλένονται και προστίθενται σε ισότονο
διάλυµα χλωριούχου νατρίου ή σε θρεπτικό άλλο διάλυµα
Μέθοδος παρασκευής : ∆ύο µέθοδοι ( υψηλή συγκέντρωση γλυκερόλης - χαµηλή
συγκέντρωση γλυκερόλης )
Αποθήκευση µετά την επεξεργασία → θερµοκρασία από – 60ο έως – 80ο C ή και
χαµηλότερη (– 140ο έως – 150ο C σε υγρό άζωτο ) για διάστηµα µέχρι 10 έτη. Μετά
την απόψυξη αποθήκευση σε θερµοκρασία +2º C έως +6º C . Ο χρόνος
αποθήκευσης µετά την πλύση πρέπει να είναι ο βραχύτερος δυνατός και
οπωσδήποτε όχι µεγαλύτερος των 24 ωρών από την παρασκευή τους
Ενδείξεις ειδικές : σπάνια οµάδα αίµατος / πολλαπλά αλλοαντισώµατα, ειδική περίπτωση
αυτόλογης

Αιµοπετάλια ανακτηθέντα









Τα συµπυκνωµένα αιµοπετάλια προέρχονται από αιµοληψία ολικού αίµατος
ή από αφαίρεση.
Τα συµπυκνωµένα - ανακτηθέντα αιµοπετάλια από αιµοληψία ολικού
αίµατος περιέχουν τουλάχιστον 55 x 109 αιµοπετάλια, που αιωρούνται σε
50 mL πλάσµατος. Η συνήθης θεραπευτική δόση ενηλίκου είναι 5 µονάδες
ανακτηθέντων αιµοπεταλίων.
Μέγιστος χρόνος ζωής 5 ηµέρες σε +20
20°°C έως +24°C
Τα ανακτηθέντα αιµοπετάλια παράγονται και µέσω λευκαφαίρεσης προ
αποθήκευσης αλλά µπορεί να περιέχουν µικρό αριθµό ερυθροκυττάρων,
που δυνητικά οδηγούν σε αλλοανοσοποίηση.
Σε ένα µέσο ενήλικα,
ενήλικα, 5 µονάδες ανακτηθέντων αιµοπεταλίων αναµένεται
να αυξήσει τον αριθµό των αιµοπεταλίων κατά 25 έως 50 x 109 /L
Jacquelyn Fredrick,
Fredrick, American Red Cross Biomedical Services
Services,, 2001, 2007

Μέθοδοι παραγώγησης ανακτηθέντων
αιµοπεταλίων


Παρασκευή πλάσµατος πλούσιου σε αιµοπετάλια ( platelet rich plasma ) →
Παρασκευή αιµοπεταλίων από πλάσµα πλούσιο σε αιµοπετάλια



Παρασκευή αιµοπεταλίων από τη στιβάδα των λευκοκυττάρων ( pooled
platelets / 44-6 units )



Ο όγκος, o αριθµός και η δόση των αιµοπεταλίων εξαρτώνται από τη µέθοδο
της συλλογής.
Μόλις δεξαµενοποιηθούν ( pooled )),, ο χρόνος αποθήκευσης γίνεται 4 ώρες.
Ρυθµός χορήγησης : σχετικά γρήγορος




Αφαίρεση: Μηχάνηµα διαχωρισµού κυττάρων (µε
χρήση αυτοµατοποιηµένης διάταξης διαχωρισµού
κυττάρων)

Αφαίρεση

Αφαίρεση: Μηχάνηµα διαχωρισµού κυττάρων


Apheresis
•
•
•
•
•

Plateletpheresis
Erythrocytapheresis
Plasmapheresis
Leukapheresis
Stem Cell collection

Plasma Collected Via
Apheresis

PLT Collected Via
Apheresis

Αιµοπετάλια αφαίρεσης













Προϊόν που παρασκευάζεται µε αφαίρεση αιµοπεταλίων από µονό δότη µε χρήση
αυτοµατοποιηµένης διάταξης διαχωρισµού κυττάρων.
Ανάλογα µε τη µέθοδο παρασκευής και το µηχάνηµα διαχωρισµού, η απόδοση
κάθε συνεδρίας αιµοπεταλιοαφαίρεσης ποικίλλει από 200200-800 x 109 αιµοπετάλια
Αιµοπετάλια αφαίρεσης µονού δότη (λαµβάνονται µε χρήση αυτοµατοποιηµένης
διάταξης διαχωρισµού κυττάρων) αντιστοιχούν σε 4 έως 8 µονάδες ανακτηθέντων
και περιέχουν τουλάχιστον 300 x 109 αιµοπετάλια
Μέγιστος χρόνος ζωής 5 ηµέρες σε +20
20°°C έως +24°C
Μία µονάδα αιµοπεταλίων αφαίρεσης περιέχει το ισοδύναµο 6 µονάδων pooled
αιµοπεταλίων και αυτό θεωρείται µία επαρκής δόση για ενήλικα µέσου µεγέθους
Σε ένα µέσο ενήλικα µία µονάδα αιµοπεταλίων αφαίρεσης αναµένεται να αυξήσει
τον αριθµό των αιµοπεταλίων κατά 25 έως 50 x 109 /L
Τα αιµοπετάλια αφαίρεσης είναι λευκαφαιρεµένα εξ αρχής

Ερυθροκύτταρα αφαίρεσης






Προϊόν που παρασκευάζεται από µονό δότη µε χρήση
αυτοµατοποιηµένης διάταξης διαχωρισµού κυττάρων.
Η τυπική διαδικασία αφαίρεσης ερυθροκυττάρων αποδίδει µία
ή δύο µονάδες ερυθρών που έχουν συλλεχθεί από τον ίδιο
δότη.
Ανάλογα µε τη µέθοδο παρασκευής και το µηχάνηµα
διαχωρισµού, παρέχεται η δυνατότητα παρασκευής µονάδων
µε προβλέψιµο, αναπαραγώγιµο και τυποποιηµένο
περιεχόµενο ερυθροκυττάρων.

FFP










Το πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα (FFP) είναι το πλάσµα που έχει ληφθεί
από µία µονάδα αίµατος και έχει καταψυχθεί σε ή µικρότερη θερµοκρασία
των -30
30°°C µέσα σε 6 - 8 ή και 18 ώρες από τη συλλογή . Το FFP περιέχει
παράγοντες πήξης σε φυσιολογική ποσότητα και είναι ελεύθερο ερυθρών,
ερυθρών,
λευκών και αιµοπεταλίων. ∆εν είναι ένα συµπύκνωµα παραγόντων
πήξεως.
Μία µονάδα FFP είναι περίπου 225 ml και πρέπει να είναι ABO συµβατή
µε τα ερυθρά του λήπτου. ∆εν απαιτείται συµβατότητα Rh ή δοκιµασία
διασταύρωσης.
Συντηρείται κατεψυγµένο στους -30
30°° και πλέον βαθµούς C για τη
διαφύλαξη όλων των αιµοστατικών παραγόντων συµπεριλαµβανοµένων
των ασταθών factors V και VIII.
Το FFP αποψύχεται στους 37
37°° C ( υδατόλουτρο ) µετά τη ζήτηση (20
(20--30
minutes) και µπορεί να συντηρηθεί µετά την απόψυξη µέχρι 24 ώρες σε 16° C. Έναρξη µετάγγισης : µετά 30
30min.
min. Ρυθµός χορήγησης : 200ml/h
Το FFP αναµένεται να αυξήσει τη δραστικότητα του παράγοντα πήξης
κατά 20% .

Το τέλειο και ιδανικό FFP -----



100% διόρθωση των διαταραχών της πήξης
Καµία µετάδοση ιών ή vCJD
Καµία παρενέργεια
Κανένα αντιπηκτικό ή προσθετικό
Μη αναγκαία διασταύρωση για ABO ή RhD
Εύκολη αποθήκευση, άµεσα διαθέσιµο,
διαθέσιµο, µε µεγάλη διάρκεια
ζωής
Φθηνό προϊόν



------- → δεν υπάρχει








Χρησιµοποιώντας µε σοφία τα "περισσεύµατα
περισσεύµατα""
του πλάσµατος …..

Sent for
further processing

Plasma Derivatives





Albumin
Factor VIII
Immune globulin
etc.

Χρησιµοποιώντας µε σοφία ….. το FFP

Cryoprecipitate →

Fresh
Frozen
Plasma
(FFP)

• Thaw (4° C)
• Centrifuge

(↓ VIII, FIBR, vW)

+
Cryo - Reduced
Plasma →(TTP)

Χρησιµοποιώντας µε σοφία ….. το FFP

Κρυοΐζηµα








Προϊόν που περιέχει το κλάσµα των κρυοσφαιρινών του πλάσµατος. Λαµβάνεται
µε περαιτέρω επεξεργασία του FFP
FFP.. Παρασκευάζεται από πλάσµα ελεύθερο
κυττάρων µετά από φυγοκέντρηση υψηλής ταχύτητας που συµπυκνώνεται ώστε ο
τελικός του όγκος να είναι 40
40ml
ml περίπου
Περιέχει το µεγαλύτερο µέρος των παραγόντων VIII, XIII και των von Willebrand,
ινωδογόνου και φιµπρονεκτίνης.
φιµπρονεκτίνης.
Παρασκευή: Το FFP (ως αρχικός ασκός ή ως συνδεδεµένος µε δορυφόρες
συσκευασίες) αποψύχεται είτε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε θερµοκρασία +2ºC
έως +6ºC είτε µε την τεχνική ταχείας απόψυξης. Στη συνέχεια το σύστηµα των
συνδεδεµένων συσκευασιών επαναφυγοκεντρείται σε υψηλή ταχύτητα στην ίδια
θερµοκρασία και το τελικό προϊόν επαναψύχεται µέσα σε 1 ώρα. Αποθήκευση 1
έτος σε -20
20°° C, απόψυξη στους +37
37ººC µέσα σε 6 ώρες.
ώρες. Χορηγείται σε ανεπάρκεια
VIII, ινωδογόνου, DIC

Πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα µετά από
αφαίρεση του κρυοϊ
κρυοϊζήµατος










Προϊόν που παρασκευάζεται από πλάσµα µε αποµάκρυνση του
κρυοϊζήµατος
Η περιεκτικότητα του σε λευκωµατίνη, ανοσοσφαιρίνες και παράγοντες
πήξης είναι ίδια µε του FFP. Σηµαντικά µειωµένα τα επίπεδα FV, FVIII
και ινωδογόνου
Παρασκευάζεται σαν παραπροϊόν (πλάσµα) κατά τη διαδικασία
παρασκευής κρυοιζήµατος από FFP
Άµεση κατάψυξη σε -80°C, αποθήκευση 1 έτος σε -20
20°° C, απόψυξη στους
+37
37ººC
Χορηγείται µόνον σε περιπτώσεις θροµβωτικής θροµβοπενικής πορφύρας
(TTP)

Σηµεία ενδιαφέροντος - υπενθύµισης










Συνιστώµενος ιδανικός χρόνος επεξεργασίας - παραγώγησης : 2-8h
∆εν απαιτείται διασταύρωση για τη µετάγγιση πλάσµατος και αιµοπεταλίων. Απαιτείται
συµβατότητα ΑΒΟ
Για όλα τα προϊόντα µετάγγισης απαιτείται συσκευή µετάγγισης µε ( εάν είναι δυνατό
αντιβακτηριδιακό ) φίλτρο, ηθµού 170170-200µm,
200µm, ικανής διηθητικής επιφάνειας
Πρόταση:: Σε περίπτωση µη λευκαφαίρεσης προ αποθήκευσης → Χρήση φίλτρων
Πρόταση
υψηλής λευκαφαίρεσης για µετάγγιση συµπυκνωµένων ερυθρών παρά την κλίνη του
ασθενούς ,φίλτρων υψηλής λευκαφαίρεσης για µετάγγιση ανακτηθέντων αιµοπεταλίων
(τριών ή έξι µονάδων αιµοπεταλίων), παρά την κλίνη του ασθενούς, φίλτρων υψηλής
λευκαφαίρεσης για µετάγγιση πλάσµατος παρά την κλίνη του ασθενούς ( µέχρι περίπου
8 µονάδων πλάσµατος )
Η µετάγγιση αρχίζει µετά από 30 min.
Συνιστώµενος χρόνος µετάγγισης: ΣΕ 2-4h, PLT σχετικά γρήγορος,
γρήγορος, FFP 1h
Συνιστώµενος χρόνος κατάψυξης του FFP: 1h µετά την επεξεργασία, 6-18 h µετά την
αιµοληψία

Σηµεία ενδιαφέροντος - υπενθύµισης




Το αίµα επιστρέφεται στην Αιµοδοσία αν έχει µείνει εκτός
ψυγείου (30 min)
Μετά το τέλος της µετάγγισης, ο ασκός επιστρέφεται πάντα
στην Αιµοδοσία µαζί µε την συσκευή µετάγγισης

∆ιαδικασίες συντήρησης / αποθήκευσης
προϊόντων αίµατος (Ι)







Ολικό αίµα:
αίµα: ∆ιατήρηση σε περιβάλλον µε ελεγχόµενη θερµοκρασία µεταξύ +2ºC
και + 6ºC.
Για τη µεταφορά του αίµατος πρέπει να χρησιµοποιούνται επικυρωµένα συστήµατα
µεταφοράς που διασφαλίζουν ότι στο τέλος του µέγιστου χρόνου µεταφοράς των
24 ωρών, η θερµοκρασία δεν θα έχει υπερβεί τους + 10 ºC.
ΣΕ : Ίδιες (κατά τη διάρκεια αποθήκευσης σχηµατίζονται µικροσυσσωρεύσεις )
ΛΕ : Ίδιες ( η λευκαφαίρεση πριν την αποθήκευση µειώνει το σχηµατισµό
µικροσυσσωρεύσεων και την απελευθέρωση κυτοκινών
κυτοκινών.. Σε περίπτωση
λευκαφαίρεσης µε χρήση ανοικτού συστήµατος, ο χρόνος συντήρησης περιορίζεται
σε 24 ώρες σε θερµοκρασία +2ºC έως
έως+
+ 6 ºC )
ΠΕ : Χρόνος αποθήκευσης όχι µεγαλύτερος των 24 ωρών.
ωρών. Σε περίπτωση χρήσης
ανοικτού συστήµατος, ο χρόνος συντήρησης περιορίζεται σε 24 ώρες σε
θερµοκρασία +2ºC έως
έως+
+ 6 ºC
edQm 2008, 14η έκδοση

∆ιαδικασίες συντήρησης / αποθήκευσης
προϊόντων αίµατος (ΙΙ)




Ανακτηθέντα αιµοπετάλια και αιµοπετάλια αφαίρεσης:
αφαίρεσης: Μπορούν να
συντηρηθούν για διάστηµα 5 (7?) ηµερών σε χώρο µε θερµοκρασία +20
20ººC
και +24
24ººC, υπό διαρκή ήπια ανακίνηση για διασφάλιση επαρκούς
διαθεσιµότητας οξυγόνου
Πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα : Βέλτιστη θερµοκρασία συντήρησης ίση
ή < -30 ºC. Όρια χρόνουχρόνου-αποθήκευσης
36 µήνες ή 1 έτος < -30 ºC
3 µήνες -18 ºC έως -25 ºC

edQm 2008, 14η έκδοση

∆ιαδικασίες ελέγχου προϊόντων αίµατος και
διασφάλιση ποιότητας
ΣΕ

Παράµετρος

Απαιτήσεις ποιότητας
(προδιαγραφές)

Συχνότητα
ελέγχου

Ο έλεγχος γίνεται
από

Όγκος

280 ± 50 ml

1% όλων των
µονάδων

Εργαστήριο
Επεξεργασίας

Αιµατοκρίτης

0.65 -0.75

4 µονάδες κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

Αιµοσφαιρίνη

τουλάχιστον 45g
45g /
µονάδα

4 µονάδες κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

Αιµόλυση

<0.8% της µάζας των
ερυθροκυττάρων

4 µονάδες κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

∆ιαδικασίες ελέγχου προϊόντων αίµατος και
διασφάλιση ποιότητας
ΠΕ
Παράµετρος

Απαιτήσεις ποιότητας
(προδιαγραφές)

Συχνότητα
ελέγχου

Ο έλεγχος γίνεται
από

Όγκος

Καθορίζεται σύµφωνα
µε σύστηµα παρασκευής

1% όλων των µονάδων

Εργαστήριο
Επεξεργασίας

Αιµατοκρίτης

0.50 -0.70

4 µονάδες κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

Αιµοσφαιρίνη

τουλάχιστον 40g
40g
/µονάδα

τουλάχιστον 4 µονάδες
κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

Αιµόλυση

<0.8% της µάζας των
ερυθροκυττάρων

4 µονάδες κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

∆ιαδικασίες ελέγχου προϊόντων αίµατος και
διασφάλιση ποιότητας
Ανακτηθέντα
Αιµοπετάλια
Παράµετρος

Απαιτήσεις ποιότητας
(προδιαγραφές)

Όγκος

>40 mL ανά 60χ109

Συχνότητα
ελέγχου

Ο έλεγχος γίνεται
από

Όλες οι µονάδες

Εργαστήριο Επεξεργασίας

40--70 ml
40

Αριθµός αιµοπεταλίων

> 60χ109

10 µονάδες κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

Υπολειπόµενα
λευκοκύτταρα ( πριν )

< 0.2χ109 ( PRP)
< 0.05χ109 ( στοιβάδα
λευκοκυττάρων))
λευκοκυττάρων

10 µονάδες κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

Υπολειπόµενα
λευκοκύτταρα ( µετά )

< 0.2χ106

10 µονάδες κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

Μετρούµενο pH



4 µονάδες κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

6.4

∆ιαδικασίες ελέγχου προϊόντων αίµατος και
διασφάλιση ποιότητας
Αιµοπετάλια
Αφαίρεσης
Παράµετρος

Απαιτήσεις ποιότητας
(προδιαγραφές)

Όγκος

> 40 mL ανά 60χ109

Συχνότητα
ελέγχου

Ο έλεγχος γίνεται
από

Όλες οι µονάδες

Εργαστήριο Επεξεργασίας

170 - 400 ml

Αριθµός αιµοπεταλίων

> 200χ109

10 µονάδες κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

HLA ή HPA

Προσδιορισµός τύπου

Ανάλογα µε τις σχετικές
απαιτήσεις

Εργαστήριο ελέγχου HLA

Υπολειπόµενα
λευκοκύτταρα ( µετά )

< 1.0χ106

10 µονάδες κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

Μετρούµενο pH



4 µονάδες κάθε µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

6.4

Ποιοτικός έλεγχος αιµοπεταλίων
( Φαινόµενο περιδίνησης ))- Μη επεµβατική µέθοδος ποιοτικού
ελέγχου
Αν και τα αιµοπετάλια είναι πολύ µικρού µεγέθους για να είναι ορατά µε γυµνό οφθαλµό, τα
αιµοπετάλια µικροσκοπικά έχουν ένα µοναδικό δισκοειδές σχήµα. Όταν τα
επαναεναιωρούµενα αιµοπετάλια (από PRP) βρίσκονται υπό διαρκή ανακίνηση κάτω και σε
απόσταση 25-50 εκ από µια πηγή λευκού φωτός 50-100 watt, τότε τα δισκοειδούς σχήµατος
αιµοπετάλια παράγουν µια τρεµοφεγγίζουσα αδιαφάνεια ή ένα φαινόµενο περιδίνησης. Το
φαινόµενο περιδίνησης που οφείλεται στη σκέδαση του φωτός από τα αιµοπετάλια που
έχουν φυσιολογική µορφολογία και βρίσκονται σε κίνηση, µπορεί να αποτελεί ξεχωριστή
διαδικασία ελέγχου ποιότητας.

FFP

∆ιαδικασίες ελέγχου προϊόντων αίµατος και
διασφάλιση ποιότητας

Παράµετρος

Απαιτήσεις ποιότητας
(προδιαγραφές)

Συχνότητα
ελέγχου

Ο έλεγχος γίνεται
από

Όγκος

250 ± 10

Όλες οι µονάδες

Εργαστήριο Επεξεργασίας

Παράγοντας VIII

≥ 70% της αρχικής
ποσότητας

10 µονάδες/ 3 µήνες

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

Υπολειπόµενα κύτταρα

Ερυθρά <6.0x
6.0x109 /L
Λευκά <0.1x
<0.1x10
109 /L
Αιµοπετάλια <50
50x
x109 /L

4 µονάδες/ µήνα

Εργαστήριο ελέγχου
Ποιότητας

Όλες οι µονάδες

Εργαστήριο επεξεργασίας και
παραλαβής

Όλες οι µονάδες

Εργαστήριο επεξεργασίας και
παραλαβής

∆ιαρροή

Ορατές αλλοιώσεις

Απουσία διαρροής
Οπτικός έλεγχος

Απουσία αλλοιώσεων
Οπτικός έλεγχος

Η ασφαλής αλυσίδα της µετάγγισης

Ευχαριστώ πολύ για την υποµονή…..
υποµονή
και την προσοχή σας

Ολικό αίµα προ παραγώγησης

Φυσιολογικά ΣΕ

Φυσιολογικό Πρόσφατο Κατεψυγµένο Πλάσµα

Κοινό κατεψυγµένο πλάσµα

Ανακτηθέντα αιµοπετάλια

Ασκός αιµοπεταλιοαφαίρεσης

∆οκιµασία συµβατότητος
Ευκρινής, καλογραµµένη ετικέτα ασκού

Αποτέλεσµα προµεταγγισιακού ελέγχου

Σε περίπτωση λάθους ή οποιασδήποτε αµφιβολίας µη χορήγηση
αίµατος

Πρόβληµα στη δοκιµασία συµβατότητος

STOP

STOP !!!!!!!!!!
STOP

Οπτικός έλεγχος ασκού

Φυσιολογικά ΣΕ

Φυσιολογικά ΣΕ






Το προϊόν είναι ένα οµοιογενές
υγρό εναιώρηµα των ερυθρών στο
εναποµείναν πλάσµα και στο
επιπρόσθετο διάλυµα.
Τα ΣΕ χωρίς το επιπρόσθετο
διάλυµα θα εµφανιστούν παχύτερα
από τα ΣΕ µε επιπρόσθετο
διάλυµα
Τα ΣΕ φέρουν ποικίλες
αποχρώσεις του κόκκινου. Ένα
λαµπρότερο κερασί χρώµα
εµφανίζεται σε ασκούς ΣΕ που
ανταποκρίνονται σε δότες µε
χαµηλότερο Ht ή σε ΣΕ µετά την
επεξεργασία µε φίλτρο. Αντίθετα
ασκοί ΣΕ που προέρχονται από
δότες µε υψηλότερο Ht ή δεν
έχουν υποστεί προσθήκη
συντηρητικού διαλύµατος
παρουσιάζουν ένα έντονα
σκοτεινότερο κόκκινο χρώµα

Φυσιολογικό πλάσµα


Το πλάσµα είναι το µη
κυτταρικό στοιχείο του αίµατος,
το οποίο περιέχει πρωτεΐνες και
παράγοντες πήξεως.

 Το προϊόν είναι υγρό χωρίς
κυτταρικά στοιχεία ή υπερβολικά
εµφανή σωµατίδια.
 Η εµφάνιση του προϊόντος
ποικίλλει βασιζόµενη στις ειδικές
συνθήκες του δότη, γενικά όµως
το υγρό προϊόν είναι διαυγές έως
ηµιδιαφανές. Το πρόσφατο
κατεψυγµένο πλάσµα είναι
αδιαφανές. Το φυσιολογικό χρώµα
του κυµαίνεται από ωχρό έως
βαθύ κίτρινο. Κάποιες φορές φέρει
ελαφρά πράσινη χροιά

FFP

Φυσιολογικά αιµοπετάλια
 Λόγω της παρουσίας του πλάσµατος,
τα αιµοπετάλια γενικά έχουν το ίδιο
εύρος χρωµάτων όπως το πλάσµα,
αλλά µπορεί να περιέχουν
διαφορετικές ποσότητες ερυθρών.
 Ανάλογα λοιπόν µε την περιεχοµένη
ποσότητα ερυθρών, τα αιµοπετάλια
εµφανίζονται ως προς το χρώµα από
ελαφρά ρόζ έως φωτεινό κόκκινο.
 Η παρουσία των ερυθροκυττάρων
µπορεί να προκαλέσει τη
διαφοροποίηση του προϊόντος σε πιο
σκοτεινό και µάλιστα να εµφανίζεται
ως καφετί σχετιζόµενο µε το χρόνο
αποθήκευσης.

Ανακτηθέντα αιµοπετάλια

Προβληµατισµοί
Οι κυριότερες αιτίες και παράγοντες που προκαλούν προβληµατισµό κατά τον οπτικό
έλεγχο είναι 1. Η αιµόλυση 2. Η λιπαιµία 3. Ο ίκτερος 4. Τα αιωρούµενα,, εναλλακτικά
σωµατίδια 5. Ο δυσχρωµατισµός ή ο αποχρωµατισµός 6. Η βακτηριακή επιµόλυνση
και 7. Η ύπαρξη ξένων σωµατιδίων

Αιµόλυση
 Η αιµόλυση (in vitro) είναι η
απελευθέρωση Hb στο περιβάλλον
υγρό. Είναι η καταστροφή των
ερυθροκυττάρων στα οποία η
χρωστική που µεταφέρει πρωτεΐνες
και αιµοσφαιρίνη απελευθερώνεται
από τα κύτταρα και µεταβάλλει το
χρωµατισµό του περιβάλλοντος
πλάσµατος.
 Η αιµόλυση µπορεί να είναι
µερική, στην οποία µερικά από τα
ερυθρά καταστρέφονται ή ολική
όταν όλα τα ερυθρά
καταστρέφονται.
Προϊόν → Σκοτεινό µαυροκόκκινο,
Λιγότερο αδιαφανές, Στιλπνό

Αιµόλυση








Οι αιτίες για την ύπαρξη αιµόλυσης
µπορεί να είναι : τραυµατική
φλεβοκέντηση, µη συµβατά διαλύµατα,
ακραίες θερµοκρασίες (πολύ υψηλές ή
πολύ χαµηλές), υπερβολικά ταχεία
φυγοκέντρηση, υπερβολική πίεση κατά
τη διάρκεια λευκαφαίρεσης, επισφαλής
αποθήκευση αίµατος, µη ασφαλείς
συνδέσεις σε χρήση ανοικτών
συστηµάτων κατά την επεξεργασία,
κακές πρακτικές κατά τη συλλογή
αίµατος, βακτηριακή µόλυνση, µικρού
διαµετρήµατος ή γωνιωµένοι συνοδοί
πλαστικοί σωληνίσκοι, φυσιολογική
γήρανση.
Ροζ χρώµα εµφανίζεται όταν το 0.5%
των ερυθρών έχει αιµόλυση.
Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν standards
για την αποδοχή της πρόσµιξης
ερυθρών στα αιµοπετάλια
Έλεγχος συµβατότητας όταν µία
µονάδα αιµοπεταλίων περιέχει πάνω
από 2 ml ερυθρών αιµοσφαιρίων

Κριτήρια αποδοχής : Στο τέλος της
αποθήκευσης η µικρότερη του
0.8% αιµόλυση, θεωρείται το
υψηλότερο αποδεκτό όριο.

Αιµοπετάλια και παρουσία ερυθρών
Εµφάνιση
Ρόζ έως κόκκινο
∆ιαφανή
Τα αιµοπετάλια λόγω της
παρουσίας του πλάσµατος,
έχουν το ίδιο εύρος χρωµάτων
όπως το πλάσµα, αλλά µπορεί
να περιέχουν διαφορετικές
ποσότητες ερυθρών και
εποµένως εµφανίζονται
ελαφρά ροζ έως φωτεινά
κόκκινα.

Αιµοπετάλια και παρουσία ερυθρών

Πρόσµιξη ερυθρών
= 0,5 ml RBC

Πρόσµιξη ερυθρών
= 2,15 ml RBC

Πλάσµα και παρουσία ερυθρών

Φυσιολογικό πλάσµα µε παρουσία ερυθρών αιµοσφαιρίων
Εµφάνιση:: Ροζ έως κόκκινο,
Εµφάνιση
κόκκινο, Υγρή κατάσταση → διαφανές,
διαφανές, Κατεψυγµένο → αδιαφανές

Λιπαιµία
Η λιπαιµία οφείλεται σε παρουσία αυξηµένων λιποειδών στο αίµα. Οι αιτίες
υψηλής λιπαιµίας µπορεί να είναι πρόσφατη κατανάλωση λιπαιµικών
τροφών ή συγγενής υπερλιπιδαιµία – υπερτριγλυκεριδαιµία
Κριτήρια αποδοχής : Η λιπαιµία από µόνη της δεν επηρεάζει την ασφάλεια
του προϊόντος αλλά υπάρχει πιθανότητα παρεµβολής στην ανίχνευση
αντισωµάτων έναντι ιών. Το όριο αποδοχής της λιπαιµίας εξαρτάται από τις
απαιτήσεις για τη διαδικασία εφαρµογής ιολογικού ελέγχου

Λιπαιµία
Συστατικό Προϊόν

Εµφάνιση

Ολικό αίµα/
αίµα/ΣΕ

Ένα υψηλά
λιπαιµικό αίµα θα
εµφανιστεί µε
χρώµα
γαλακτώδες
ερυθρό της
φράουλας

Πλάσµα

Αδιαφανές,
γαλακτώδες

Αιµοπετάλια

Αδιαφανή,
γαλακτώδη

Παρουσία λιπαιµικού στρώµατος σε φυγοκεντρηµένο ολικό αίµα

Άλλες χρωµατικές διαφοροποιήσεις πλάσµατος


Green tinged normal plasma → πλάσµα πράσινης
χροιάς → συνήθως λήψη ορµονικών σκευασµάτων, υψηλή χοληστερόλη,
σπάνια βακτηριακή µόλυνση

Αιωρούµενα, εναλλακτικά σωµατίδια


Particular matter → Αιωρούµενα, εναλλακτικά σωµατίδια → αποτελούνται
από διάφορα στοιχεία αίµατος και σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια της
συλλογής ή παραγώγησης ή αποθήκευσης ( αποτελούνται από ερυθρά,
λευκά, αιµοπετάλια, παράγοντες πήξης, πρωτεϊνικά υλικά, συσσωρεύµατα
ιστών, λιπώδεις ουσίες, θρόµβοι, πήγµατα, τεµάχια ινικής, συσσωρεύµατα,
λευκά αιωρούµενα σωµατίδια, ιξώδες υλικό, ψυχροσυγκολλητίνες ). Τα
αιωρούµενα αυτά σωµατίδια δύνανται να αυξηθούν σε µέγεθος και
ποσότητα κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Αιωρούµενα, εναλλακτικά σωµατίδια

Μη αποδεκτή διαφοροποίηση

Αιωρούµενα, λευκά, εναλλακτικά σωµατίδια

Κριτήρια αποδοχής : Η παρουσία λευκών αιωρούµενων σωµατιδίων θεωρείται
αποδεκτή. Ο σχηµατισµός ορατών ανιχνεύσιµων λευκών αιωρούµενων σωµατιδίων
στα προϊόντα αίµατος συσχετίζεται µε απουσία καταστροφής λευκών, υπερβολικά
υψηλή φυγοκέντρηση, φυσιολογική διαδικασία παραγώγησης, φυσιολογικές
διαδικασίες αποθήκευσης. Εµφάνιση: Κρυσταλλικό υλικό, Λιπαιµικό υλικό, Ιστός,
Κηρώδες υλικό, Λευκές κηλίδες

Θρόµβοι
Οι θρόµβοι σχηµατίζονται στο αίµα από την
αλληλεπίδραση σειράς πρωτεϊνών
(παραγόντων πήξεως) µπορεί δε να
περιέχουν και αιµοπετάλια. Τα αντιπηκτικά
που χρησιµοποιούνται κατά τη συλλογή
έχουν σαν αποτέλεσµα την αποφυγή ή την
ελαχιστοποίηση της δηµιουργίας θρόµβων.
Η δηµιουργία θρόµβων µπορεί να οφείλεται
σε τραυµατική φυγοκέντρηση, ανεπαρκή
µείξη του προϊόντος µε το αντιπηκτικό,
ανεπαρκή ποσότητα αντιπηκτικού και
βακτηριακή µόλυνση
Κριτήρια αποδοχής : ∆εν επιτρέπεται ορατή
παρουσία θρόµβου στο προϊόν κατά τη
διάρκεια της διανοµής. Όλα τα προϊόντα
πρέπει να µεταγγίζονται µε φίλτρο έτσι
σχεδιασµένο ώστε να αποµακρύνονται οι
θρόµβοι και τα συσσωρεύµατα

Παρουσία θρόµβου σε ασκό
αιµοπεταλίων, οφειλόµενος σε
βακτηριακή µόλυνση. Μη αποδεκτά
αιµοπετάλια

Θρόµβοι
Συστατικό

Εµφάνιση

Ολικό αίµα/
αίµα/ΣΕ
(δύσκολο να γίνει ορατός εκτός
εάν έχει γίνει διαχωρισµός
προϊόντων)

Σκοτεινό µωβ ή πολύ σκοτεινές
µάζες χρώµατος Βουργουνδίας,
οι οποίες δεν διασκορπίζονται
µε ήπιους χειρισµούς ή δεν
αλλάζουν µε τη θερµοκρασία

Ολικό αίµα/
αίµα/ΣΕ
(διαχωρισµός προϊόντων)

Κόκκινες έως µαύρες µάζες σαν
χορδές, οι οποίες δεν
διασκορπίζονται µε ήπιους
χειρισµούς ή δεν αλλάζουν µε
τη θερµοκρασία. Μπορούν να
εµφανιστούν σαν κόκκινες
κορδέλες τύπου µπούκλας

Πλάσµα ( σε υγρή µορφή)

Παχιά, υπόλευκη, αδιαφανής
µάζα η οποία δεν διασκορπίζεται
µε ήπιους χειρισµούς ή δεν
αλλάζει µε τη θερµοκρασία

Αιµοπετάλια

Παχιά, υπόλευκη, αδιαφανής
µάζα η οποία δεν διασκορπίζεται
µε ήπιους χειρισµούς ή δεν
αλλάζει µε τη θερµοκρασία

Ξένο σώµα
Ξένο σώµα ή σώµατα εντός των
ασκών είναι συνήθως µέρη των
υλικών συλλογής του αίµατος, που
είτε έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από το
σύστηµα ασκών είτε δηµιουργούνται
λόγω των χαλαρών συνδέσεων των
συνοδών σωληνίσκων του
συστήµατος ασκών. Οφείλονται σε
κατασκευαστική ανεπάρκεια και
βλάβη, λάθος του χειριστή κατά τη
µεταφορά και λάθος του χειριστή
κατά τη διαδικασία παραγώγησης.
Μη αποδεκτά προϊόντα

Ευχαριστώ πολύ …..

