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Μέθοδοι Διατήρησης Σταθερής ΣΜΕΕ και 
Όγκου Αίματος

1. Μετάγγιση Αλλογενούς (ετερόλογου) Αίματος.
2. Συλλογή και Μετάγγιση Αυτόλογου Αίματος.

- προεγχειρητικά.
- διεγχειρητικά ή μετεγχειρητικά.
- προεγχειρητική αιμοαραίωση (haemodilution).

3.  Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών (κρυσταλλοειδή, κολ-
λοειδή).

4. Χορήγηση Σιδήρου.
5.  Χορήγηση Ανασυνδυασμένης Ερυθροποιητίνης κατά 

την περιεγχειρητική περίοδο με σκοπό την αύξηση της 
ΣΜΕΕ.

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι αυξάνουν το κόστος νοσηλείας 
και η εφαρμογή τους, λίγο έως πολύ, περικλείει κινδύνους, 
ιδιαίτερα οι μεταγγίσεις. Τέλος, η μέθοδος εξοικονόμησης 
αίματος που δεν απαιτεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη και 
μόνο επωφελής μπορεί να αποβεί για τον ασθενή είναι η 
ορθή χειρουργική τεχνική.

Είναι γνωστό πως η κακή διαχείριση του αιματικού απο-
θέματος καταλήγει σε:
• Επί οξείας απώλειας αίματος:

- βλάβες στον καρδιακό μυ.
- στα νεφρά.
- στον εγκέφαλο, με μοιραία ενίοτε κατάληξη.

• Επί χρόνιας μειωμένης ΣΜΕΕ:
- καθυστέρηση στην πορεία ανάρρωσης.
-  καθυστέρηση στην επανάκτηση καλής φυσικής και 

πνευματικής κατάστασης.
-  αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην επιστροφή στην εργασία 

και στις συνηθισμένες ασχολίες του ασθενούς.
- πτωχότερη ποιότητα ζωής.

Τρόποι αποκατάστασης του ενδαγγειακού 
όγκου και της ΣΜΕΕ

1. Μετάγγιση ετερόλογου αίματος.
2.  Αποκατάσταση, αποκλειστικά, όγκου αίματος (κρυσταλ-

λοειδή, κολλοειδή).
3. Αυτόλογη μετάγγιση.

Μετάγγιση ετερόλογου αίματος
Αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία όλων των ειδών 

μετάγγισης. Παλαιότερα η τιμή της Hb<10gr/dl αποτε-
λούσε το παραδοσιακό κριτήριο μετάγγισης. Σήμερα είναι 
γνωστό ότι η απλή εργαστηριακή μέτρηση της Hb και του 
Hct δεν αρκεί ως κριτήριο. Και αυτό, διότι η μετάγγιση δε 
γίνεται προκειμένου να αυξηθεί η εργαστηριακή τιμή της 
Hb, αλλά στόχο έχει την καλύτερη οξυγόνωση των ιστών. 
Ασθενείς οι οποίοι είναι σταθεροί, απύρετοι, χωρίς καρδιακή 
ανεπάρκεια και χωρίς stress έχουν χαμηλές απαιτήσεις σε 
οξυγόνο και μπορούν να ανεχθούν αρκετά καλά ακόμη 
και Hb 7gr/dl, ενώ το όριο των 10gr/dl λαμβάνεται υπ’ 
όψιν μόνο για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή άλλη 
καρδιο-αναπνευστική νόσο2.

Η ανάγκη λοιπόν για μετάγγιση διαφοροποιείται ανάλογα 
με τον ασθενή και την κατάστασή του και ασφαλέστερο είναι 
η απόφαση για μετάγγιση να στηρίζεται σε κλινικά κριτήρια, 

που αξιολογούνται σε κάθε ασθενή ξεχωριστά. Τέτοια κλι-
νικά κριτήρια είναι: υπόταση, ταχυκαρδία, υποξυγοναιμία, 
δύσπνοια, στηθάγχη, κόπωση, αδυναμία3. 

Σε διάφορες μελέτες4-7 εκτιμήθηκε η αρχική τιμή της αι-
μοσφαιρίνης ως σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για 
την πιθανότητα μετάγγισης στους χειρουργικούς ασθενείς 
και διαπιστώθηκαν τα εξής:
α) με Hb≤11gr/dl είχαν σχεδόν 100% πιθανότητα 
β)  με Hb>10gr/dl και ≤13gr/dl έχουν υπερδιπλάσια πιθα-

νότητα να λάβουν μετάγγιση απ’ ό,τι αυτοί με Hb>13gr/
dl και 

γ)  με προεγχειρητική τιμή Hb>15gr/dl είχαν ουσιαστικά 0% 
πιθανότητα να μεταγγισθούν.

Κίνδυνοι από τις ετερόλογες μεταγγίσεις
Παρά την αυστηρή επιλογή των αιμοδοτών και το λεπτομε-

ρή έλεγχο κάθε μονάδας αίματος, η μετάγγιση αλλογενούς 
αίματος, αν και είναι σήμερα ασφαλέστερη απ’ ό,τι στο 
παρελθόν, εξακολουθεί να συνοδεύεται από κινδύνους, 
εκτός από το τραγικό ανθρώπινο λάθος της μετάγγισης 
ασύμβατου αίματος, που θα οδηγήσει σε οξεία αιμολυτική 
αντίδραση και θάνατο.
• Άμεσες αντιδράσεις ανόσου αιτιολογίας.

-  Οξεία αιμόλυση, οφειλόμενη σε ασυμβατότητα του 
συστήματος των ομάδων αίματος ΑΒΟ.

-  Αλλεργικές αντιδράσεις, οφειλόμενες σε πρωτεΐνες του 
πλάσματος του δότη.

-  Πυρετικές αντιδράσεις, οφειλόμενες στα λευκοκύτταρα, 
στα αιμοπετάλια ή στις πρωτείνες του δότη.

-  Αιμορραγικά σύνδρομα, όπως διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη (DIC) μετά από μαζική μετάγγιση.

• Άμεσες αντιδράσεις μη ανόσου αιτιολογίας.
-  Σήψη από βακτηριδιακή επιμόλυνση του μεταγγιζομένου 

αίματος, συνήθως από Gram(-) βακτηρίδια.
-  Υπερφόρτωση της κυκλοφορίας, κυρίως στους ηλικιω-

μένους και τα παιδιά.
- Υπερκαλιαιμία.
-  Αιμόλυση μη ανόσου αιτιολογίας, οφειλόμενη π.χ. σε 

πολύ ζεστό ή κρύο αίμα.
• Απώτερες αντιδράσεις ανόσου αιτιολογίας.

-  Καθυστερημένη αιμολυτική αντίδραση, που οφείλεται σε 
δευτεροπαθή ανάπτυξη αντισωμάτων κατά των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων άλλων συστημάτων εκτός του ΑΒΟ. Είναι 
δύσκολο να διαγνωσθεί διότι συμβαίνει 5-10 μέρες μετά 
τη μετάγγιση.

-  Αλλοανοσοποίηση, που οφείλεται στη δημιουργία αντι-
σωμάτων κατά των ερυθρών αλλά και κατά των λευκών 
ή/και των πρωτεϊνών του πλάσματος.

-  Θρομβοπενία (πορφύρα), οφειλόμενη στην ανάπτυξη 
αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων.

-  Αντίδραση μοσχεύματος κατά του ξενιστή (Graft-Versus-
Host Disease). Το GVHD είναι πολύ σπάνια αλλά σοβα-
ρότατη επιπλοκή, εμφανίζεται σε ανοσοκατεσταλμένα 
άτομα, σε πρόωρα βρέφη, σε ασθενείς με συγγενείς 
ανοσοανεπάρκειες, σε καρκινοπαθείς ή σε ασθενείς που 
έλαβαν μεταμόσχευση μυελού των οστών.

• Απώτερες αντιδράσεις μη ανόσου αιτιολογίας.
-  Μετάδοση νοσημάτων από ιούς, βακτήρια, ρικέτσιες, 

παράσιτα.
-  Υπερφόρτωση με σίδηρο στους πολυμεταγγιζόμενους 

ασθενείς.
-  Τέλος, συζητείται η πιθανότητα οι πολλαπλές μεταγ-

γίσεις αίματος να έχουν ανοσοκατασταλτική δράση, 
οφειλόμενη τόσο σε κυτταρικούς όσο και σε χυμικούς 
(humoral) παράγοντες.

Αποκατάσταση, αποκλειστικά, όγκου 
αίματος (κρυσταλλοειδή, κολλοειδή)

Μια πραγματικότητα που χρειάζεται να έχουμε υπόψιν 
μας είναι οι κοινωνικές, ιδεολογικές και οι θρησκευτικές 
παράμετροι8. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης 
απαιτείται επιμελής αιμόσταση και σεβασμός των ιστών με 
σκοπό τη μείωση της απώλειας αίματος.

Σημαντική βοήθεια προσφέρουν συσκευές υπερήχων, 
χειρουργικά νυστέρια ακτίνων laser, μικροκυμάτων ή Αργού. 
Η χρήση αντιϊνωδολυτικών φαρμάκων - αντιπλασμίνες – 
(tranexamic acid, e-aminocaproic acid) και της κόλλας ινικής 
(fibrin glue) για την οποία θα πρέπει να        ενημερώνεται 
ο ασθενής, επειδή μερικές από αυτές αποτελούν κλασμα-
τικά παράγωγα του πλάσματος, φαίνεται ότι συντελούν 
θετικά.

Έτσι, τίθεται σαν πρώτο ζητούμενο η αναζήτηση, βελτίωση 
και χρήση των υπόλοιπων μεθόδων ή συνδυασμού αυτών, 
με κριτήριο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, που αποτελεί 
το αποτέλεσμα της ισορροπίας των πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων της κάθε μίας. Δηλαδή:
1. Αυτόλογη Μετάγγιση.

α)  Συλλογή Αυτόλογου Αίματος (προεγχειρητικά) - 
PAD.

β)  Μετάγγιση Αυτόλογου Αίματος (διεγχειρητικά ή με-
τεγχειρητικά).

γ) Προεγχειρητική Αιμοαραίωση (haemodilution).
2. Χορήγηση Σιδήρου.
3.  Χορήγηση Ανασυνδυασμένης Ερυθροποιητίνης κατά 

την περιεγχειρητική περίοδο με σκοπό την αύξηση της 
ΣΜΕΕ.

Και φυσικά, η μέθοδος εξοικονόμησης αίματος που δεν 
απαιτεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη και μόνο επωφελής 

Πρακτικές μετάγγισης στον Ορθοπαιδικό Ασθενή

Σ. ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ1, Κ. ΚΑΤΕΡΟΣ2, Ι.Π. ΣΟΦΙΑΝΟΣ2, Σ.Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ1

1Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», 2Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Λιβαδειάς

Αποτελεί γεγονός ότι οι απαιτήσεις των Ορθοπαιδικών ασθενών σε μετάγγιση αίματος είναι αυξημένες. Οι 
απαιτήσεις λήψης αίματος αυξάνονται σε καταστάσεις όπως: τραυματισμών, προγραμματισμένες χειρουργικές 
επεμβάσεις, μετεγχειρητική  μετατραυματική αποκατάσταση όγκου και Συνολικής Μάζας των Ερυθρών 
Αιμοσφαιρίων (ΣΜΕΕ). Τα 2/3 των συνολικών μεταγγίσεων στις ΗΠΑ συνδέονται με τις μεγάλες ορθοπαιδικές 
επεμβάσεις1. Κατά τη διάρκεια μιας πρωτοπαθούς ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, υπολογίζεται απώλεια 
αίματος μεταξύ 600 και 1500ml. Στην αμφοτερόπλευρη πρωτοπαθή επέμβαση οι απώλειες είναι διπλάσιες, 
ενώ στις αναθεωρήσεις ακόμη μεγαλύτερες2.

Όλες οι μέθοδοι διατήρησης σταθερής Συ-
νολικής Μάζας των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 
(ΣΜΕΕ) αυξάνουν το κόστος νοσηλείας και 
η εφαρμογή τους, λίγο έως πολύ, περικλείει 
κινδύνους, ιδιαίτερα των μεταγγίσεων. Η 
μέθοδος εξοικονόμησης αίματος που δεν 
απαιτεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη και μόνο 
επωφελής μπορεί να αποβεί για τον ασθενή 
είναι η ορθή χειρουργική τεχνική.
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μπορεί να αποβεί για τον ασθενή είναι η ορθή χειρουργική 
τεχνική.

Αυτόλογη Μετάγγιση

Προεγχειρητική κατάθεση (preoperative 
autologus donation PAD)
•  Κατά τις εβδομάδες αμέσως πριν το προγραμματισμένο 

χειρουργείο, συλλέγεται αίμα από τον ασθενή, με μία ή 
περισσότερες καταθέσεις.

•  Μπορούν να ληφθούν 1 - 4 μονάδες αίματος με μεσοδια-
στήματα συλλογής 5 - 7 ημερών. Η τελευταία αιμοδοσία 
γίνεται 72 ώρες πριν το χειρουργείο.

•  Η αυτόλογη προκατάθεση επιτρέπεται σε ασθενείς με 
τιμές Hb>11gr/dl, αλλά η ιδανική της εφαρμογή αφορά 
ασθενείς με Hb>13gr/dl, διότι σε αυτά τα επίπεδα η προ-
κατάθεση μειώνει σημαντικά την πιθανότητα αλλογενούς 
μετάγγισης.

•  Κατά τη διάρκεια της PAD, επιβάλλεται η συγχορήγηση 
σιδήρου per os για ενίσχυση της ερυθροποίησης, ενώ τα 
τελευταία χρόνια συνδυάζεται με χορήγηση ερυθροποι-
ητίνης (EPO), ιδιαιτέρως στους ασθενείς με απρόσφορη 
ενδογενή ερυθροποίηση.
Η προεγχειρητική αυτόλογη κατάθεση αίματος υπήρξε μία 

δημοφιλής πρακτική στη δεκαετία του 1980, στις ΗΠΑ, αλλά 
μετά το 1992 παρατηρείται μία σημαντική αποκλιμάκωση 
στη χρήση της9.

Σαν αίτια αυτής της αποκλιμάκωσης αναφέρονται:
•  η απρόσφορη ερυθροποίηση που συχνά παρατηρείται 

και έχει σαν αποτέλεσμα οι ασθενείς να οδηγούνται στο 
χειρουργείο με σοβαρή αναιμία, μη αποφεύγοντας τελικά 
την αλλογενή μετάγγιση.

•  το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η διαδικασία προ-
κατάθεσης.

•  η ανάγκη για συχνές μετακινήσεις του ασθενούς.
•  η αχρήστευση μεγάλου αριθμού αδιάθετων μονάδων 

αίματος ή η καθ’ υπέρβαση και υπερβολή χορήγησή 
του.
Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν επιπλοκές μετά την 

κατάθεση του αίματος10. Οι πιο συχνές είναι ζάλη, αδυναμία, 
ωχρότητα, ίλιγγος και μπορούν να εμφανιστούν κατά τη 
διάρκεια ή αμέσως μετά την κατάθεση σε ποσοστό 2% έως 
5% όλων των ασθενών. Επίσης, έχει παρατηρηθεί στηθάγχη 
σε ποσοστό μέχρι 12% που μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία. 
Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε Ολική Αρθροπλαστική 
του Ισχίου, η PAD φαίνεται να οδηγεί σε μια αυξανόμενη 
απαίτηση για αυτόλογη αλλά και αλλογενή μετάγγιση, 
συγκρινόμενη με την επέμβαση χωρίς PAD11,13.

Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική επέμβαση 
του Ισχίου, η προσθήκη rHuEPO σε PAD βελτιώνει την τιμή 
της αιμοσφαιρίνης και μειώνει τις πιθανότητες μετάγγισης 
αλλογενούς αίματος σε σύγκριση με PAD χωρίς χορήγηση 
rHuEPO14. Βασικό μειονέκτημα αποτελεί το υψηλό κόστος 
συντήρησης του αίματος15. Έχει διαπιστωθεί ότι το 30-50% 
του συλλεγόμενου αίματος για αυτόλογη προκατάθεση δε 
χρησιμοποιείται από τους ασθενείς, με συνέπεια το αίμα 
αυτό να αχρηστεύεται.

Μετάγγιση Αυτόλογου Αίματος 
(διεγχειρητικά).

Ουσιαστικά αφορά τη χειρουργική των αναθεωρήσεων, 
εφόσον απαιτείται η συγκέντρωση 400-500 κ.ε. για να 
αρχίσει η μετάγγιση16.

Προβλήματα στη χορήγηση μπορεί να προκύψουν από:

•  τα σωματίδια μετάλλου, πολυαιθυλενίου και ΡΜΜΑ.
•  την αραίωση του αίματος από τις συχνές πλύσεις του 

τραύματος.
•  την πιθανή ύπαρξη φλεγμονής στην περιοχή της επέμ-

βασης.
Σημαντικό μειονέκτημα επίσης είναι το υψηλό κόστος της 

πράξεως και η απαίτηση εξειδικευμένου προσωπικού.

Μετάγγιση Αυτόλογου Αίματος 
(μετεγχειρητικά από το τραύμα)

Mε τα πλεονεκτήματα της αυτόλογης μετάγγισης, του 
χαμηλού σχετικά κόστους των συσκευών συλλογής, του 
μικρού ποσοστού επιπλοκών και της ενθαρρυντικής βι-
βλιογραφικής υποστήριξης, φαίνεται να αποτελεί καλή 
εναλλακτική πρόταση.
Προεγχειρητική Αιμοαραίωση (haemodilution)

Με την τεχνική αυτή, είτε άμεσα προεγχειρητικά ή διεγχει-
ρητικά, αφαιρείται από τον ασθενή αίμα και αντικαθίσταται 
με ίσο όγκο κολλοειδών ή κρυσταλλοειδών διαλυμάτων. 
Έτσι, ο ασθενής χάνει λιγότερα ερυθροκύτταρα στο δεδο-
μένο όγκο της εγχειρητικής απώλειας αίματος και επιπλέον 
βελτιώνει τη ροή του αίματος στη μικροκυκλοφορία. Το αίμα 
επαναχορηγείται στον ασθενή κατά ή μετά την επέμβαση και 
αφού έχει επιτευχθεί πλήρης αιμόσταση. Η μέθοδος όμως 
αντενδείκνυται σε ασθενείς με καρδιακή, αναπνευστική, 
νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.

Χορήγηση Σιδήρου
Aποτελεί κατά κύριο λόγο συμπληρωματική θεραπευτική 

αγωγή με μεσο-μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και δεν 
είναι ικανή να αντιμετωπίσει οξείες μεταβολές της συνολικής 
μάζας των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Χορήγηση ανασυνδυασμένης 
ερυθροποιητίνης (rhuepo)

Η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ερυθροποιητίνη παράγεται 
στα ωάρια κινέζικων hamsters μέσα στα οποία έχει προηγου-
μένως εισαχθεί το γονίδιο για την ανθρώπινη ερυθροποιητίνη. 
Η ανθρώπινη και η ανασυνδυασμένη ερυθροποιητίνη έχουν 
ταυτόσημη αλληλουχία αμινοξέων, αλλά είναι δυνατόν 
να διαφέρουν ως προς τις πλάγιες υδρογονανθρακικές 
αλύσους. Μόνη ή σε συνδυασμό με άλλη ή άλλες από τις 
προαναφερθείσες μεθόδους έχει δώσει μέχρι τώρα πολύ 
καλά αποτελέσματα αυξάνοντας προεγχειρητικά την ερυθρο-
ποίηση. Η περιεγχειρητική χρήση της έδειξε ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα ως εναλλακτική λύση της μετάγγισης στην 
εκλεκτική χειρουργική. Διεγείρει και κρατά σε σταθερά 
αυξανόμενα επίπεδα τον αριθμό των ερυθρών, σε αντίθε-
ση με τη μετάγγιση που εμφανίζει παροδική αύξηση18. Η 
χορήγησή της, επίσης, σε περιπτώσεις ελάσσονος ορθοπαι-
δικού τραύματος παρέχει αισιόδοξες προοπτικές, ενώ στο 
μείζον τραύμα, λόγω συγκεκριμένων περιορισμών (άμεση 
χειρουργική επέμβαση, φιλοξενία σε ΜΕΘ, πιθανή μείωση 
της ικανότητας ανταπόκρισης στην ώση της ερυθροποιητίνης), 
απαιτείται περισσότερη μελέτη και καθορισμός διαφορετικών 
πρωτοκόλλων χορήγησης για τη στήριξη της -κατά τα άλλα 
λογικοφανούς- υπόθεσης της ωφέλειας εκ της χορήγησης 
και σε αυτήν την ομάδα ασθενών19.

Συμπερασματικά, η μέθοδος εξοικονόμησης αίματος που 
δεν απαιτεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη και μόνο επωφελής 
μπορεί να αποβεί για τον ασθενή είναι η ορθή χειρουργική 
τεχνική. Περιλαμβάνει τους ορθούς χειρισμούς που οφείλει 
να γνωρίζει και να εφαρμόζει κατά την προεγχειρητική, διεγ-
χειρητική και μετεγχειρητική περίοδο ο θεράπων ιατρός.

Λήψη λεπτομερούς ιστορικού που αφορά 
στην πηκτικότητα του αίματος
•  Εργαστηριακή επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας των 

μηχανισμών πήξεως.
•  Διακοπή χορηγήσεως αντιπηκτικών φαρμάκων μία εβδο-

μάδα προ του χειρουργείου.
•  Μείωση του χειρουργικού χρόνου, με τη βοήθεια του 

καλού προεγχειρητικού σχεδιασμού και του έμπειρου 
επιτελείου του χειρουργείου.

•  Επιμελής αιμόσταση σε όλα τα στάδια της επέμβασης.
•  Σεβασμός στο χειρισμό των μαλακών μορίων.
•  Τοποθέτηση των προθέσεων με χρήση τσιμέντου.
•  Πωματισμός των ανοικτών αυλών με οστικό μόσχευμα.
•  Χρήση κηρίου οστών για την επικάλυψη εκτεθειμένων 

τομών σπογγώδους οστού.
•  Χρήση ισχαίμου περιδέσεως. Η απελευθέρωση της περι-

δέσεως προ της ενάρξεως συρραφής, που είναι ο κανόνας, 
σύμφωνα με τη δική μας εμπειρία, δεν είναι απαραίτητη, 
εφόσον ο χειρουργός έχει προβλέψει λεπτομερή αιμό-
σταση σε όλα τα στάδια.

•  Επιμελής κατά στρώματα συρραφή με εκμηδένιση των 
νεκρών χώρων.

•  Χρήση τεχνικών συλλογής αίματος από το τραύμα μετεγ-
χειρητικά και παροχή του εντός 6 ωρών στον ασθενή.
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