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Εισαγωγή: Η μετάγγιση αιμοπεταλίων αποτελεί τον κύριο τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης 

πληθώρας κλινικών καταστάσεων όπως η απώλεια αίματος, η ενεργή αιμορραγία κ.α. Η 

αποθήκευση των αιμοπεταλίων σε θερμοκρασία δωματίου αποτελεί εδώ και χρόνια την κυρίαρχη 

μέθοδο αποθήκευσης. Ωστόσω παρά τον περιορισμένο χρόνο αποθήκευσης των πέντε (5) ημερών, 

η συχνότητα βακτηριακής επιμόλυνση των αιμοπεταλίων παραμένει υψηλή. Η αποθήκευση των 

αιμοπεταλίων στο ψύχος είναι ελκυστική λόγω της μείωσης του δυναμικού πολλαπλασιασμού των 

βακτηρίων και της διατήρησης της λειτουργίας των αιμοπεταλίων πέραν των πέντε (5) ημερών 

αποθήκευσης. Ωστόσο η ψυχρή αποθήκευση των αιμοπεταλίων αποτελεί μια πρόκληση καθώς δεν 

είναι γνωστές μέχρι τώρα οι κλινικές επιπτώσεις στον ασθενή/δέκτη.  

Σκοπός: Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η κυτταροβιολογική μελέτη των αιμοπεταλίων 

που προορίζονται για μετάγγιση στον άνθρωπο και έχουν αποθηκευτεί στο ψύχος (+4oC), με 

απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός νέου παραγώγου αίματος, τα παγωμένα αιμοπετάλια.  

Υλικά και μέθοδοι: Θα μελετηθούν χαρακτηριστικά ανθρώπινων αιμοπεταλίων που αποθηκεύονται 

στο ψύχος (+4oC) (Ν=25) χρησιμοποιώντας ως μάρτυρες αιμοπετάλια (Ν=25) ανάκτησης που είναι 

αποθηκευμένα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (+22oC). Στα αιμοπετάλια θα μελετηθεί η 

λειτουργικότητα, η μορφολογία με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης, δείκτες κυτταρικής 

εκκαθάρισης, γήρανσης και προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. Στο υπερκείμενο πλάσμα θα 

μελετηθεί το αντιοξειδωτικό δυναμικό καθώς και η έκφραση διαλυτών μορίων προσκόλλησης και 

απόπτωσης. Τέλος, θα απομονωθούν μικροκυστίδια αιμοπεταλίων από το διαλυτό μέρος της 

αποθήκευσης (πλάσμα) και θα μελετηθεί η έκφραση μορίων κυτταρικής εκκαθάρισης, 

προσκόλλησης, γήρανσης και απόπτωσης. Στα δεδομένα που θα ληφθούν αποτελέσματα θα 

ακολουθήσει πλήρης στατιστικός έλεγχος.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Δεδομένων των αμφιλεγόμενων αποτελεσμάτων που υπάρχουν 

σχετικά με την αποθήκευση των αιμοπεταλίων στο ψύχος, η παρούσα εργασία μέσω μελέτης 

πληθώρας παραγόντων και μεγάλου αριθμού μονάδων αιμοπεταλίων, αναμένεται να απαντήσει 

στο ερώτημα αν τα επίπεδα βιωσιμότητας, ο αριθμός ανάκτησης, η αιμοστατική λειτουργία και το 

βακτηριακό φορτίο των μονάδων αιμοπεταλίων αποθηκευμένων στο ψύχος βρίσκονται σε επίπεδα 

αντίστοιχα ή πιθανά υπερτερούν έναντι των μονάδων που αποθηκεύονται στις καθιερωμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος.  

Συμπεράσματα: Έχοντας τις απαραίτητες αποδείξεις ότι τα αποθηκευμένα αιμοπετάλια που 

αποθηκεύονται στο ψύχος παρουσιάζουν ικανοποιητικούς δείκτες βιωσιμότητας και 

λειτουργικότητας, η συντήρηση των αιμοπεταλίων στο ψύχος (4οC-8oC) μπορεί να αποτελέσει 

μελλοντικά τον βέλτιστο τρόπο αποθήκευσης και μετάγγισης των αιμοπεταλίων. 


