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ΜΔΘ: κεγάιε ρξήζε πξνϊόληωλ αίκαηνο

Βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο κε

 Τςειά πνζνζηά αλαηκίαο                                RBC

 Γηαηαξαρέο πήμεο                                            FFP

 Γηαηαξαρέο αηκνπεηαιίσλ                                PLT



ΑΙΜΑ: 

“the living transplant”

 Δλδείμεηο

 Απνηειεζκαηηθφηεηα

 Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο

 Αζθάιεηα



RBC



 Δλδείμεηο

 Απνηειεζκαηηθφηεηα

 Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο

 Αζθάιεηα



ΑΠΟΛΤΣΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ:

 Αηκνξξαγία

 Αχμεζε ηεο κεηαθνξάο νμπγφλνπ ζηνπο       
ηζηνχο

Lelubre and Vincent, Annals of  Intensive Care 2011

DO2 = (Hb x SaO2 x1,39) x CO



ΜΔΣΑΓΓΙΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

Πεξίπνπ 30%-40% ησλ αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη ζηε κνλάδα 

κεηαγγίδνληαη

Σν 80% ησλ κεηαγγίζεσλ γηα δηφξζσζε ηεο αλαηκίαο

Lelubre and Vincent, Annals of  Intensive Care 2011



Αλαηκία ζηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο

 Γπζκελέζηεξε πξφγλσζε ζε αζζελείο κε νμέα ζηεθαληαία 
ζχλδξνκα θαη επεκβάζεηο επαλαηκάησζεο
Sabatine MS Circulation 2005, Aronson Eur Heart J 2007, Kulier Circulation 2007,

Lee J Am Coll Cardiol 2004

 Γπζθνιία ζηελ απνζχλδεζε απφ ηνλ αλαπλεπζηήξα, 
ζπρλφηεξε επαλαζχλδεζε θαη ρεηξφηεξε πξφγλσζε ζε 
αζζελείο κε ΥΑΠ πνπ είλαη δηαζσιελσκέλνη
Rady MY Crit Care Med 1999, Khamiees M. Chest 2001, Nevins Chest 2001

 Αζζελείο κε ζήςε είραλ θαιχηεξε έθβαζε φηαλ ν Hct 
δηαηεξήζεθε πάλσ απφ 30% Rivers, N Engl J Med 2001

 Απμεκέλε ζλεηφηεηα ζε ρεηξνπξγηθνχο θαη βαξέσο πάζρνληεο 
αζζελείο     Carson Transfusion 2002       



 Δλδείμεηο

 Απνηειεζκαηηθφηεηα

 Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο

 Αζθάιεηα 



Οη κεηαγγίζεηο απμάλνπλ ηελ νμπγόλωζε ηωλ 
ηζηώλ?

 Αλαζθφπεζε 18 κειεηψλ έδεημε φηη ε Hb απμήζεθε ζε 
φιεο ηηο κειέηεο

 Η DO2 απμήζεθε ζε 14

 Η VO2 απμήζεθε κφλν ζε 4

 Η VO2 δελ επεξξεάδεηαη απφ ηελ πηψζε ηεο DO2 εθηφο 
αλ ε Hb πέζεη θάησ απφ κηα θξίζηκε ηηκή

(Hebert PC, Crit Care Clin 2004)

DO2 = (Hb x SaO2 x1,39) x CO



Οη κεηαγγίζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο?

 Αζζελείο ηεο ΜΔΘ κε θαξδηνινγηθφ ηζηνξηθφ, APACHE score>20 θαη 
Hb < 9,7 πνπ κεηαγγίζηεθαλ είραλ κηθξφηεξε ζλεηφηεηα απφ εθείλνπο 
πνπ δελ κεηαγγίζηεθαλ (55% vs 35%) Hebert PC, Am J Respir Crit Care Med 1997 

 Aζζελείο κε έκθξαγκα θαη Hct < 27%: 50% ζλεηφηεηα ρσξίο 
κεηάγγηζε. 

Μηθξφηεξε 30-εκεξψλ ζλεηφηεηα κε 1 RBC θαη Ht < 33%, 

κεγαιχηεξε φηαλ Ht >36%                                                                                                      
WuWC NEJM 2001

 8787 ειηθησκέλνη αζζελείο, αζξνπιαζηηθή ηζρίνπ: κε Hb >8 ίδηα 
πηζαλφηεηα ζαλάηνπ εληφο 30 θαη 90 εκεξψλ κεηαμχ απηψλ πνπ 
κεηαγγίζηεθαλ θαη εθείλσλ πνπ δελ κεηαγγίζηεθαλ    Carson JL. JAMA 1998 

Πνηφ είλαη ην φξην αηκνζθαηξίλεο θάησ απφ ην νπνίν 
ε κεηάγγηζε εξπζξψλ είλαη απνηειεζκαηηθή?



 Δλδείμεηο

 Απνηειεζκαηηθφηεηα

 Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο

 Αζθάιεηα



ΑΝΔΠΙΘΤΜΗΣΔ ΔΠΙΠΛΟΚΔ ΜΔΣΑΓΓΙΗ

 ΛΟΙΜΧΓΔΙ (HIV, HBV, HCV, HTLV, ζχθηιε, WNV, βαθηήξηα)

 ΜΗ ΛΟΙΜΧΓΔΙ

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΔ

Ομεία αηκνιπηηθή αληίδξαζε

Ππξεηηθέο κε αηκνιπηηθέο αληηδξάζεηο 

(FNHTR)

Αιιεξγηθέο/αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο

Ομεία πλεπκνληθή βιάβε (TRALI)

Αιιναλνζνπνίεζε

Νφζνο κνζρέπκαηνο έλαληη μεληζηή 

(TA-GVHD)

Πνξθχξα κεηά ηε κεηάγγηζε

ΜΗ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΔ

Τπεξθφξησζε θπθινθνξίαο (TACO)

Τπεξ-ππνθαιηαηκία

Τπαζβεζηηαηκία

Τπνζεξκία

Γηαηαξαρέο πήμεο



Lelubre et Vincent 2011







TRALI

 Ομεία πλεπκνληθή βιάβε κε:

δχζπλνηα, ππνμπγνλαηκία SpO2 <90%

ακθνηεξφπιεπξα δηεζήκαηα ζηελ α/α ζψξαθα

απνπζία θπθινθνξηθήο ππεξθφξησζεο

 Δληφο 6 σξψλ απφ ηε ιήςε αίκαηνο

 Υσξίο πξνυπάξρνπζα πλεπκνληθή βιάβε

 Κπξηψηεξε αηηία ζλεηφηεηαο απφ αίκα FDA 2011

Canadian Consensus Conference definition





 Δλδείμεηο

 Απνηειεζκαηηθφηεηα

 Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο

 Αζθάιεηα



Packed red blood cell transfusion in the intensive 

care unit: limitations and concequences
American Journal of Critical Care, Jan 2007



 Πξννπηηθή, πνιπθεληξηθή (284 ICU) κειέηε

 4892 αζζελείο ηεο κνλάδαο

 Πξσηνγελέο ζεκείν: πξαθηηθή κεηαγγίζεσλ ζηηο κνλάδεο ηεο ακεξηθήο

 Γεπηεξνγελέο ζεκείν: θιηληθή έθβαζε, επηπινθέο ζπλδεφκελεο κε ηελ 

κεηάγγηζε

 44% έιαβαλ κεηάγγηζε

 Μέζε ηηκή Hb πξηλ ηε κεηάγγηζε 8,6 g/dl

 4% ησλ κεηαγγίζεσλ εκθάληζαλ αληίδξαζε ζηε κεηάγγηζε

Crit Care Med 2004



CRIT STUDY  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

The mean pre-transfusion Hb was 
8.6 ± 1.7 g/dL

RBC transfusion was independently 

associated with higher mortality (OR 

1.65 CI 1.35-2.03). OR 2.62 if 3-4 units 

transfused

35% of Blood transfused in 

patients with Hgb  9

p<0,0001



 Μεηααλάιπζε 45 κειεηψλ παξαηήξεζεο απφ ην 1966-2007.      

πλνιηθά 272.596 αζζελείο

 θνπφο ν έιεγρνο ζπζρέηηζεο ηεο κεηάγγηζεο εξπζξψλ κε ηελ 

θιηληθή έθβαζε        - ζλεηφηεηα

- ινηκψμεηο, ARDS, MOD

Crit Care Med 2008



 ε 42 απφ ηηο 45 κειέηεο ν θίλδπλνο απφ ηελ κεηάγγηζε ππεξέβαηλε ην 

φθεινο

 ε 17 απφ 18 κειέηεο ε κεηάγγηζε εξπζξψλ ήηαλ

αλεμάξηεηνο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ζλεζηκφηεηαο

αλεμάξηεηνο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ινίκσμε

αχμεζε ηνλ θίλδπλν ARDS θαη πνιπνξγαληθήο αλεπάξθεηαο

 Όθεινο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε έκθξαγκα κπνθαξδίνπ κε Ht <33% 

πνπ δελ είραλ ππνβιεζεί ζε επεκβάζεηο επαλαηκάησζεο

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Μεηάγγηζε εξπζξψλ θαη θίλδπλνο ζαλάηνπ OR 1.69

Μεηάγγηζε εξπζξψλ θαη θίλδπλνο ινηκψμεσλ OR 1,88

Μεηάγγηζε θαη επηπινθέο OR 2,5



Αχμεζε κεηεγρεηξεηηθψλ 

ινηκψμεσλ

Παξάηαζε λνζειείαο

ARDS θαη MOF ζηε ΜΔΘ

Αχμεζε λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεηφηεηαο

Γνζνεμαξηψκελε επίδξαζε



ΓΙΑΣΙ ΣΟ ΑΙΜΑ ΓΔΝ ΤΝΓΔΔΣΑΙ 

ΜΔ ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΔΚΒΑΗ;



 ΑΝΟΟΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ

- ελίζρπζε ιεηηνπξγηθφηεηαο Β θπηηάξσλ                 αιιναλνζνπνίεζε

- απνδπλάκσζε ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο

- επηξξέπεηα ζε ινηκψμεηο

κέζσ θιεγκνλσδψλ νπζηψλ πνπ απειεπζεξψλνληαη απφ ηα ιεπθά 

αηκνζθαίξηα ηεο κνλάδαο αίκαηνο

 ΒΛΑΒΔ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ



ΛΔΤΚΑΦΑΙΡΔΗ: Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?

 ίγνπξε ε κείσζε ησλ FNHTR 

 Μείσζε ζπρλφηεηαο κεηάδνζεο CMV

 Μείσζε επαηζζεηνπνίεζεο ζε HLA αληηγφλα ιεπθψλ

 Αλαδξνκηθέο κειέηεο θαη κειέηεο παξαηήξεζεο: επλντθή 
επίδξαζε ηεο ιεπθαθαίξεζεο ζε ινηκψμεηο, επηπινθέο, 
ζλεηφηεηα, εκέξεο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν

 Σπραηνπνηεκέλεο κειέηεο: αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα

ε θαξδηνρεηξνπξγηθνχο αζζελείο κείσζε ζλεηφηεηαο θαη                
επηπινθψλ (van de Watering LM Circulation 1998,  Wallis JP , Transfusion 2002 Bilgin           
YM Circulation 2004)



Transfusion of older stored blood and risk of death: 

a meta-analysis                                     Transfusion 2012

Effect of “old” vs “new” stored blood on mortality



Σπραηνπνηεκέλεο κειέηεο

Κακία δηαθνξά ζηε ζλεηφηεηα κε ρξήζε θξέζθνπ ή παιαηνχ αίκαηνο



2018,  22 κειέηεο,   42,835 αζζελείο

Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα επίδξαζε ηεο ειηθίαο απνζήθεπζεο ζηε ζλεηόηεηα



Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο

Απνηειεζκαηηθφηεηα?

Αζθάιεηα?

Αθφκα θαη εάλ δελ είλαη επηθίλδπλν 
φζν ιηγφηεξν ηφζν θαιχηεξα?

Πνηό είλαη ην όξην αηκνζθαηξίλεο θάηω από ην νπνίν

ε κεηάγγηζε εξπζξώλ είλαη απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο?



838 αζζελείο ηεο κνλάδαο, λνξκννγθαηκηθνί, κε Hb<10 g/dl ηπραηνπνηήζεθαλ ζε 

δχν νκάδεο

-νκάδα πεξηνξηζκνχ κεηαγγίζεσλ: κεηάγγηζε αλ Hb<7, δηαηήξεζε Hb κεηαμχ 7-9 g/dl

-νκάδα ειεχζεξσλ κεηαγγίζεσλ: κεηάγγηζε αλ Hb< 10, δηαηήξεζε Hb κεηαμχ 10-12 g/dl

Πξσηνγελέο θαηαιεθηηθφ ζεκείν: 

ζλεηφηεηα απφ φιεο ηηο αηηίεο κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ ηπραηνπνίεζε.



TRICC STUDY: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

 Κακία δηαθνξά ζην 

πξσηνγελέο θαηαιεθηηθφ 

ζεκείν

 ηελ ππννκάδα ησλ 

αζζελψλ κε APACHE II<20 

θαη ειηθία <55 εηψλ

ε κεηάγγηζε αχμεζε

ηε ζλεηφηεηα

8.7% vs 16.1%

5.7% vs 13.0%



Γεπηεξνγελή ηειηθά ζεκεία:

 ζλεηφηεηα ηελ 60ε εκέξα                                                                                           

 ζλεζηκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε κνλάδα 
εληαηηθήο ζεξαπείαο ή ζην λνζνθνκείν 

(22.2% vs 28.1% p< 0.05)

 επηβίσζε ηηο πξψηεο 30 εκέξεο

 δπζιεηηνπξγία νξγάλσλ θαη επηπινθέο

ηζραηκία κπνθαξδίνπ θαη πλεπκνληθό νίδεκα ζπρλόηεξα 
ζηελ νκάδα ειεύζεξωλ κεηαγγίζεωλ, p<0,01

TRICC STUDY: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ



ε πξννπηηθή, ηπραηνπνηεκέλε 

θιηληθή κειέηε 502 αζζελψλ πνπ 

λνζειεχνληαλ ζε κνλάδα 

εληαηηθήο ζεξαπείαο κεηά απφ  

επέκβαζε θαξδηνπλεπκνληθήο 

παξάθακςεο , δελ ππήξμε   

νπζηαζηηθή δηαθνξά  ζηελ 

λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα κεηαμχ 

φζσλ κεηαγγίδνληαλ ζε ηηκέο Hct

30% ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ 

κεηαγγίδνληαλ κε ηηκέο Hct 24%.



 2016 αζζελείο, >50 εηψλ, κε ΚΑ λφζν ή παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ΚΑ λφζν 

πνπ ππνβιήζεθαλ ζε αζξνπιαζηηθή ηνπ ηζρίνπ ηπραηνπνηήζεθαλ ζε δχν 

νκάδεο

-Οκάδα ειεχζεξσλ κεηαγγίζεσλ, δηαηήξεζε Hb>10 g/dl

-Οκάδα πεξηνξηζκνχ κεηαγγίζεσλ, δηαηήξεζε Hb>8 g/dl ή

κεηάγγηζε επί ζπκπησκάησλ

 Πξσηνγελέο θαηαιεθηηθφ ζεκείν: ζάλαηνο ή αληθαλφηεηα γηα βάδηζε ρσξίο 

ππνβνήζεζε ηελ 60ε εκέξα κεηά ηελ επέκβαζε

 Γεπηεξνγελή θαηαιεθηηθά ζεκεία: ελδνλνζνθνκεηαθή επίπησζε 

εκθξάγκαηνο ή αζηαζνχο ζηεζάγρεο ή ζαλάηνπ απφ θάζε αηηία, 

ιεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη



ΜΔΛΔΣΗ FOCUS: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

 Κακηά δηαθνξά ζην πξσηνγελέο θαηαιεθηηθφ ζεκείν

 Κακηα δηαθνξά ζηα δεπηεξνγελή θαηαιεθηηθά ζεκεία

 59% ησλ αζζελψλ ζηελ νκάδα πεξηνξηζκνχ δελ κεηαγγίζηεθε 
(65% ιηγφηεξεο κεηαγγίζεηο)

 Κακηά έλδεημε γηα απμεκέλε ζλεηφηεηα απφ έκθξαγκα ή 
ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα ζηελ νκάδα 
απειεπζέξσζεο ησλ κεηαγγίζεσλ



Μεηα αλάιπζε 31 RCTs

12.587 αζζελείο

Όξην αηκνζθαηξίλεο 7 vs 8-9

Η πεξηνξηζηηθή κεηάγγηζε δελ εκθάληζε δηαθνξά απφ ηελ ειεχζεξε σο πξνο

 ηε ζλεηφηεηα εληφο 30 εκεξψλ
 επηπινθέο (έκθξαγκα, εγθεθαιηθφ, ζξνκβνεκβνιηθή λφζν, θαξδηνινγηθά 

ζπκβάκαηα)
 εκθάληζε ινηκψμεσλ



Καξδηνινγηθά πξνβιήκαηα?
ήςε?

Δγθεθαιηθή ηζραηκία?



Gould S, Am J Crit Care 2007

Με ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο



CRIT 2011
38% vs 13%

Carson et al 2013
10,9% vs 25,5%

MINT 2016
(recruiting)

ACS
8 vs 10

Θλεηφηεηα
Τπνηξνπή

Καξδ. αλεπάξθεηα

CVD
8  vs 10

TRICC subgroup 7 vs 10

FOCUS 2011

Υσξίο δηαθνξά ζε
ζλεηφηεηα

ιεηηνπξγηθφηεηα
νμεία ηζραηκία

Καξδηνρεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο
7,5-8 vs 9-10

TRACS 2010 8 vs 10

TITRe 2 2015   7,5 vs 9

TRICS III 2017, 7,5 vs 
9,5

Υσξίο δηαθνξά ζε
30 day ζλεηφηεηα, 

ινίκσμε
δπζιεηηνπξγία νξγάλσλ



3033 αζζελείο

BMJ 2016

7-8 vs 9-10



Θλεηφηεηα εληφο 30 εκεξψλ Κίλδπλνο γηα νμείεο επηπινθέο



ΗΦΗ

 2001: ηπραηνπνηεκέλε κειέηε 

δείρλεη κηθξφηεξε ζλεηφηεηα θαηά 16% ζε ζεπηηθνχο αζζελείο κε 
έγθαηξε, εληφο 6σξνπ, παξέκβαζε πνπ πεξηειάκβαλε 
κεηαγγίζεηο ψζηε ν Ht>30%



Όρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε λνζνθνκεηαθή ή ηελ 90 εκεξψλ ζλεηφηεηα
κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε ζήςε πνπ έιαβαλ EGDT εληφο 6 σξψλ θαη εθείλνπο πνπ
ππνβιήζεθαλ ζηελ ζπλεζηζκέλε αλάλεςε



Κακηά δηαθνξά ζηελ 90-εκεξψλ
ζλεηφηεηα κεηαμχ απηψλ κε φξην
γηα κεηάγγηζε <7 gr/dl θαη εθείλσλ 
κε < 9gr/dl.

Όρη δηαθνξά ζην πνζνζηφ 
αλάλεςεο,
ζηνλ αξηζκφ ελ δσή εκεξψλ θαη 
ηα ηζραηκηθά επεηζφδηα 



1.
We recommend that RBC transfusion occur only when 
hemoglobin concentration decreases to <7.0 g/dL in adults in 
the absence of extenuating circumstances, such as myocardial 
ischemia, severe hypoxemia, or acute hemorrhage (strong 
recommendation, high quality of evidence).

Intensive Care Med (2017) 
CONFERENCE REPORTS AND EXPERT PANEL 

Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 
for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016



ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΧΗ



3 RCT's



Θλεηόηεηα



712 ζπκκεηέρνληεο,
< 10 vs <7

Long term functional outcomes
RCT, 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2021



Lelubre et al. Critical Care (2016) 



Docherty AB, Walsh TS Crit Care 2017





Απψιεηα αίκαηνο 
 ίζε κε ηνλ θπθινθνξνχληα φγθν αίκαηνο εληφο 24h
 απψιεηα 50% ηνπ φγθνπ αίκαηνο εληφο 4 σξψλ

 ξπζκφο αηκνξξαγίαο > 150ml/min

PROPPR trial, JAMA 2015
FFP: PLT: RBC
1:1:1 vs 1:1:2

Υσξίο δηαθνξά ζηε ζλεηφηεηα









 Πξνθύιαμε από αηκνξξαγία

παξάηαζε ρξφλσλ πήμεο

επεκβαηηθέο πξάμεηο

αλαζηξνθή δξάζεο θνπκαξηληθψλ

επαηηθή λφζνο

 Θεξαπεπηηθά

κείδνλα ή κε αηκνξξαγηθά ζπκβάληα

δηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε

 Πιαζκαθαίξεζε

Υνξήγεζε πιάζκαηνο



FFP ΚΑΙ ICU

Transfusion Medicine 2009

 30% ησλ αζζελψλ κε 

παξάηαζε INR

 33% ησλ 

κεηαγγίζεσλ φρη γηα 

αηκνξξαγία

 28% ησλ πξντφλησλ 

δελ κεηαγγίζηεθαλ 

θαη επηζηξάθεθαλ



Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

 Αιιεξγηθέο

νη πην ζπλεζηζκέλεο κεηά ρνξήγεζε πιάζκαηνο

ζπάληα αλαθπιαθηηθέο 

 TRALI

παιηφηεξα ην πιάζκα ήηαλ ην θχξην παξάγσγν πνπ επζπλφηαλ, κείσζε 
ησλ πεξηζηαηηθψλ ηελ ηειεπηαία 10 εηία ιφγσ πξνέιεπζεο πιάζκαηνο 
απνθιεηζηηθά απφ άλδξεο

 TACO

αλεξρφκελε ζπρλφηεηα

θπξίσο ζε ειηθησκέλνπο αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε ειηθία



Γελ  είλαη ζίγνπξν φηη νη παζνινγηθέο δνθηκαζίεο πήμεο 

αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθή δηαηαξαρή ηεο αηκφζηαζεο

Μεηα-αλάιπζε δελ ππνζηήξημε ηνλ πξνγλσζηηθφ ξφιν ηνπ INR γηα 

επηθείκελε αηκνξξαγία (Segal JB, Transfusion 2005, Stanworth, Transfusion 2011)

Δκθάληζε αηκνξξαγίαο ζε αζζελείο κε δηαηαξαρή ηεο πήμεο πνπ      

ππνβάιινληαη ζε επέκβαζε: 0,1-0,8%

Η ρνξήγεζε FFP δελ δηνξζψλεη πιήξσο ην PT/APTT

(ιηγφηεξν απφ 1% ζε κηα κειέηε)

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ FFP

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ ΠΗΞΗ

απνπζία αηκνξξαγίαο



Αζζελείο κε θαη ρσξίο παξάηαζε ηνπ INR δελ είραλ δηαθνξά σο 
πξνο ηελ επίπησζε αηκνξξαγίαο κεηά απφ επεκβαηηθέο πξάμεηο

ε αλαδξνκηθή κειέηε ζε 115 αζζελείο κε INR >1,5 ρσξίο αηκνξξαγία ε             
κεηάγγηζε FFP δελ είρε επίδξαζε ζηελ εκθάληζε ελεξγνχ αηκνξξαγίαο:

6,8 vs 2,8% (κεηαγγηζζέληεο vs κε κεηαγγηζζέληεο)  (Crit Care Med 2005)

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη κηθξέο παξεκβάζεηο φπσο ηνπνζέηεζε 
θεληξηθήο θιεβηθήο γξακκήο, ζσξαθνθέληεζε, παξαθέληεζε, βηνςία 
ήπαηνο κπνξνχλ λα γίλνπλ ρσξίο πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε FFP

Απνηειεζκαηηθόηεηα FFP 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ

απνπζία αηκνξξαγίαο



 Μεηα-αλάιπζε 12 κειεηψλ έδεημε φηη ε κεηάγγηζε πιάζκαηνο ζε αζελείο 
πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε δελ είρε θαλέλα φθεινο ζ’φηη 
αθνξά επίπησζε αηκνξξαγίαο, κεηαγγίζεηο, έκθξαγκα, ζπλδέζεθε φκσο κε 
απμεκέλε ζλεηφηεηα (φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή) (Murad MH, Transfusion 2010)

 Αλαδξνκηθέο θαη πξννπηηθέο κειέηεο έρνπλ ζπλδέζεη ηε κεηάγγηζε 
πιάζκαηνο κε ALI, ινηκψμεηο, θπθινθνξηθή ππεξθφξησζε, ARDS, MOF 
(Karam 2013 Cochrane review)

 TOPIC trial: Transfusion of FFP in non-bleeding ICU patients: a 
randomized controlled trial (Mueller, Juffermans, J of Thromb And Haemost 2015) 

Πξφσξνο ηεξκαηηζκφο. 

INR 1,5-3, φρη δηαθνξά ζηελ επίπησζε αηκνξξαγίαο κεηαμχ εθείλσλ πνπ 
έιαβαλ ή φρη FFP 12 ml/kg

Απνηειεζκαηηθόηεηα FFP 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ

απνπζία αηκνξξαγίαο



Απνηειεζκαηηθόηεηα FFP

ΓΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΚΟΤΜΑΡΙΝΙΚΧΝ

απνπζία αηκνξξαγίαο

 Έιιεηςε δεδνκέλσλ. 

2 κειέηεο παξαηήξεζεο θαη 1 ηπραηνπνηεκέλε

Η κεηάγγηζε FFP ζπλδέζεθε κε απμεκέλε ζλεηφηεηα

ε κηα κφλν κειέηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ζλεηφηεηαο κε 

κεηάγγηζε 300-600 ml FFP ζε άηνκα κε ελδνθξάληα αηκνξξαγία

H ρνξήγεζε πιάζκαηνο δελ επεξεάδεη ηελ ζλεηφηεηα ζε     
αζζελείο ππφ θνπκαξηληθά θαη INR 2,5-2,7 πνπ δελ              
αηκνξξαγνχλ



Απνηειεζκαηηθόηεηα FFP 
γηα επαηηθή λόζν

απνπζία αηκνξξαγίαο

 Η παξάηαζε ησλ ρξφλσλ πήμεο δελ αληαλαθιά ηνλ 
θίλδπλν αηκνξξαγίαο (Rebalanced haemostasis)

 Η ρνξήγεζε πιάζκαηνο δελ βειηηψλεη ηνπο ρξφλνπο 
θαη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν 
αηκνξξαγίαο

 Γελ ζπληζηάηαη νχηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηξζηθήο 
αηκνξξαγίαο (AASLD 2017)



FFP ζε αηκνξξαγία

 Μαδηθή αηκνξξαγία

αλαζθφπεζε αλαδξνκηθψλ κειεηψλ

ρνξήγεζε πιάζκαηνο ζε αλαινγία 1:1 ή 1:2 κε εξπζξά 
νδήγεζε ζε κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο θαηά 60% θαη ηεο 
πνιπνξγαληθήο αλεπάξθεηαο

Murad MH, Transfusion 2010

 Δλδνθξάληα αηκνξξαγία ππό θνπκαξηληθά

ε κηα κφλν κειέηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε 
ζλεηφηεηαο κε κεηάγγηζε 300-600 ml FFP



Αηκνξξαγία Απνπζία αηκνξξαγίαο

Μαδηθή κεηάγγηζε √

Αλαζηξνθή δξάζεο 
θνπκαξηληθψλ

√ Γελ ελδείθλπηαη

Παξάηαζε ρξφλσλ πήμεο

√ Γελ ελδείθλπηαη παξά κφλν εάλ
 επίθεηηαη επέκβαζε πςεινχ 

αηκνξξαγηθνχ θηλδχλνπ
 φρη δηαζέζηκν ζπκπχθλσκα ζε 

αλεπάξθεηα παξάγνληα πήμεο

Γηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε √ Γελ ελδείθλπηαη

TTP
Πιαζκαθαίξεζε ε ζεξαπεία εθινγήο

 Γηφξζσζε ππννγθαηκίαο
 Τπνθαηάζηαζε 

αλνζνζθαηξηλψλ
 Δπνχισζε ηξαπκάησλ
 Θξέςε

Γελ ελδείλθπηαη

British Society of Haematology 2018     NICE 2015       AABB 2010



ΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑ



Μεηάγγηζε PLT

 Πξνθχιαμε απφ αηκνξξαγία

 Θεξαπεία αηκνξξαγίαο

Απνηειεζκαηηθόηεηα?

 Μέζε ηηκή αχμεζεο κε 1 PLT 15x109/L

 Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα πξφιεςε 
αηκνξξαγίαο

 Γελ ζπλδέεηαη κε αχμεζε επηβίσζεο

Lieberman L, Blood 
2014



ΜΔΣΑΓΓΙΗ ΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΧΝ

TRALI

1:5000 Δ

1: 2000 FFP

1: 400 PLT

FNHTR 

PLT : 15% αλά κνλάδα

Δ : 1% αλά κνλάδα

ΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑΚΗ ΔΠΙΜΟΛΤΝΗ

1: 2000-3000 κνλάδεο

Κιηληθφ ζχλδξνκν ζήςεο 1: 20.000 κεηαγγίζεηο, ζλεηφηεηα 1: 60.000 

κεηαγγίζεηο

SHOT 



Γεδνκέλα από κειέηεο 

 15-20% ιηγφηεξεο αηκνξξαγίεο βαζκνχ 2 (θαηά WHO) ζε 
απηνχο πνπ έιαβαλ πξνθπιαθηηθά αηκνπεηάιηα.

 Πξνθπιαθηηθή κεηάγγηζε κε αξηζκφ PLT <10x109/L ή 
<20x109/L δελ είρε δηαθνξά ζηελ επίπησζε αηκνξξαγίαο

 Η ρακειή δφζε 1,1x109/L δελ είρε δηαθνξά απφ ηελ 
standard δφζε 2,2x109/L ή ηελ πςειή δφζε 4x109/L σο 
πξνο ηνλ θίλδπλν αηκνξξαγίαο

 Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα απφ ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο γηα 
ηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν αξηζκφ ΑΜΠ πξηλ απφ 
επεκβάζεηο.

 Αβεβαηφηεηα γηα κεηάγγηζε ΑΜΠ ζε ιήςε 
αληηαηκνπεηαιηαθψλ θαξκάθσλ



Αξηζκόο ΑΜΠ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

ΑΜΠ < 10x109/l
ε φινπο ηνπο αζζελείο γηα 
πξνθχιαμε απφ αηκνξξαγία

ΜΔΣΑΓΓΙΗ

ΑΜΠ < 20x109/l

 ήςε
 Αληηβηνηηθή αγσγή
 Γηαηαξαρέο πήμεο
 Σνπνζέηεζε θεληξηθνχ ΦΚ

ΑΜΠ < 50x109/l

 ΟΝΠ
 Δπηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία
 Γαζηξνζθφπεζε κε βηνςία
 Γηαβξνγρηθή βηνςία
 Βηνςία ήπαηνο
 Λαπαξνηνκία 

ΑΜΠ < 100x109/l
Νεπξνρεηξνπξγηθέο/
Οθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο

Αηκνξξαγία ΚΝ
Δλδνθζάικηα αηκνξξαγία

Οπνηνζδήπνηε αξηζκφο 
ΑΜΠ

Λεηηνπξγηθή δηαηαξαρή 
ΑΜΠ

Οπνηνζδήπνηε αξηζκφο 
ΑΜΠ θαη ιήςε 
αληηαηκνπεηαιηαθψλ 
θαξκάθσλ

Γελ ελδείθλπηαη
TXA/PLT ζε ζνβαξή 

αηκνξξαγία

BCSH 2016, AABB 2015



Μεηάγγηζε ΑΜΠ δελ ελδείθλπηαη ζε 
ζξνκβνπελία αλνζνινγηθήο αξρήο

 TTP

 HIT

 PTP

 ITP 

παξά κφλν ζε απεηιεηηθή αηκνξξαγία



Patient Blood Management WHO 2011

Συστηματική προσέγγιση για 

βέλτιστη χρήση του αίματος και 

ποιότητα στη φροντίδα του ασθενή                    

3. Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηωλ πόξωλ

2. Βειηηωκέλε αζθάιεηα

1. Πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθή θξνληίδα γηα ηνλ αζζελή

1. WHO. Availability, safety and quality of blood products. Sixty-third World Health Assembly. 2010. WHA61.13 

2. WHO. Global forum for blood safety: patient blood management. Priorities for action. 14–15 March 2011; Dubai, UAE

3. WHO. Global forum for blood safety: patient blood management. Concept paper. 14–15 March 2011; Dubai, UAE



αο επραξηζηώ!


