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Ασφάλεια και κίνδυνοι από τα παράγωγα αίματος: 

Κίνδυνοι για μετάδοση παρασιτικών λοιμώξεων

Ευρωπαϊκές Στρατηγικές κατά του κινδύνου μετάγγισης με παράσιτα 

καταστρώνονται σε συνάρτηση με οδηγίες από τον ΠΟΥ και το FDA: 

Λοιμώξεις με πρωτόζωα είναι ενδημικές σε τροπικές χώρες κυρίως χαμηλού 

εισοδήματος και επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι παρασιτικές ή λοιμώξεις από πρωτόζωα που μεταδίδονται εύκολα από 

μεταγγίσεις κυτταρικών στοιχείων του αίματος είναι:

• Η Ελονοσία

• Η Αμερικανική τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma cruzi/N. Chagas)

• Babesiosis (Babesia), πρωτόζωα που συνήθως μεταδίδονται από 

τσιμπούρια

• Λεϊσμανίαση



• Τυχόν μολυσμένη με παράσιτα μετάγγιση αίματος ή παραγώγων 

αυτού σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς σε Δυτικές μη ενδημικές 

χώρες καθιστά δύσκολη την έγκαιρη διάγνωση ενώ η εξέλιξη της 

παρασιτικής νόσου μπορεί να εξελιχθεί σε βαριά μορφή με δυσκολία 

για εφαρμογή αποτελεσματικής θεραπείας.

• Σε πρόσφατο Διεθνές Φόρουμ 2017 στην ειδικότητα Τράπεζας 

αίματος / αιμοδοσίας / μεταγγίσεων, τα συμπεράσματα δείχνουν ότι 

στην Ευρώπη και ΗΠΑ η πρόληψη για λοιμώξεις από πρωτόζωα σε 

μεταγγίσεις εξαρτάται κυρίως από κατευθυνόμενα ερωτηματολόγια 

που πρέπει να απαντούν σωστά οι δότες πρό αιμοληψίας. 

(Transfusion Clinique et Biologique Volume 12, Issue 1, February 2005, 

Pages 1-4)

(Brouwer et al. Malaria Journal 2013, 12:439)







ΕΛΟΝΟΣΙΑ

• Οι δότες μοιράζονται σε 2 ομάδες:

• (ι) Άτομα που έχουν ζήσει τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής τους σε 

ενδημική περιοχή για ελονοσία

• (ιι) Άτομα που έχουν γεννηθεί και ζούν σε μη-ενδημικές περιοχές 

αλλά επισκέφθηκαν ενδημικές περιοχές.

• Στην (ι), οι δότες απορρίπτονται από αιμοδοσία για τα πρώτα 3 

χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη τους σε ενδημική περιοχή. [Μία 

χώρα από τις συμμετέχουσες τους απορρίπτει συνολικά]. 

• Σε κάποιες χώρες, οι αιμοδότες μπορούν να συμμετέχουν σε 

αιμοδοσία μετά από 4 μήνες – 3 χρόνια μετά την επιστροφή τους εφ’ 

όσον ο εργαστηριακός έλεγχος για ελονοσία αποβεί αρνητικός. 



• Στην (ιι), άτομα από μη ενδημικές περιοχές που επισκέφθηκαν ενδημικές 
για ελονοσία περιοχές, απορρίπτονται για αιμοδοσία για 4-12 μήνες μετά 
την επιστροφή τους και ελέγχονται πρό αιμοδοσίας για ελονοσία.

• Αριθμός χωρών, απορρίπτουν αιμοδότες για 3 έτη ή για πάντα εφ’ όσον οι 
δότες έχουν ζήσει σε ενδημικές περιοχές για διάστημα >6 μήνες. 

• Η απόρριψη αιμοδοτών για τον κίνδυνο μετάδοσης ελονοσίας κυμαινόταν 
από 0.003-0.43% όλων των αιμοδοσιών για μετάγγιση και που βάσει 
ερωτηματολογίου ελέγχθηκαν. 

• Συγκριτικά, την περασμένη 10-ετία μόνο μερικές περιπτώσεις 
εντοπίσθηκαν προφανώς λόγω καλύτερης εφαρμογής προ-ελέγχου με 
ερωτηματολόγια και εφαρμογής διαγνωστικών εξετάσεων σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις πρίν την αιμοδοσία και μετάγγιση.

• Στις ΗΠΑ από το 1972-1988: 0.25 περιστατικά ανά 1 εκατ. αιμοδοσίες 

• Και από το 1993-1998: 0-0.18 περιστατικά ανά 1 εκατ. αιμοδοσίες



• Ταξίδι στην Αφρική παρουσιάζει αύξηση του κινδύνου μόλυνσης με 

μετάγγιση κατά > 1000 φορές σε σύγκριση με ταξίδι σε ενδημικές 

περιοχές του Μεξικό. 

• Οπότε οι ΗΠΑ τροποποίησαν την (ι) σε (ιι) για το Μεξικό κερδίζοντας 

έτσι 57000 αιμοληψίες κατ’ έτος.











Trypanosoma cruzi (Αμερικανική τρυπανοσωμίαση):

• Σε αριθμό χωρών, με ερωτηματολόγια διερευνάται η κινδυνότητα

μετάδοσης του T. Cruzi. 

• Σε μερικές χώρες οι αιμοδότες απορρίπτονται όταν αυτοί ή οι μητέρες 

τους, γεννήθηκαν στην Νότια ή Κεντρική Αμερική ή αν έχουν λάβει 

μετάγγιση στις χώρες αυτές και όταν έζησαν εκεί σε αγροτικές 

περιοχές για >4 μήνες.  

(Transfus Med. 2009 Feb;19(1):16-23. doi: 10.1111/j.1365-

3148.2009.00915.x.)

(Transfus Clin Biol. 2011 Apr;18(2):286-91)



• Ν. Chagas (Αμερικανική τρυπανοσωμίαση)

• Προκαλείται από το πρωτόζωο Trypanosoma cruzi

• Είναι ενδημικό στο Μεξικό μέχρι την Αργεντινή

• Η «εισαγώμενη» Ν. Chagas στην Ευρώπη φαίνεται να αποτελεί σήμερα 

μία νέα απειλή σε μη-ενδημικές χώρες κυρίως λόγω μετανάστευσης από 

την Λατινική Αμερική και του τουρισμού προς τις χώρες της Λ. Αμερικής.

• Σε μη-ενδημικές χώρες ή μετάγγιση αποτελεί την πιο σημαντική οδό 

μετάδοσης της νόσου.

• Στρατηγικές για μείωση της μετάδοσης αφορούν την επιλογή αλλά και την 

απόρριψη δοτών με ιστορικό και βάσει ερωτηματολογίων, με 

συμπληρωματικούς ελέγχους αίματος, μείωση λευκών αιμοσφαιρίων 

(leukoreduction), χρήση φίλτρων και συστήματα απενεργοποίησης 

παθογόνων (inactivation systems). 



• Σε ενδημικές περιοχές, γίνετε έλεγχος αίματος για αντισώματα T. 

cruzi.

• Σε μη ενδημικές περιοχές υπάρχουν 2 στρατηγικές:

• (ι) Απόρριψη αιμοδοτών με πιθανότητα για T. cruzi

• (ιι) Αποδοχή αιμοδοσίας εφ’ όσον ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις 

αποβούν αρνητικές για T. Cruzi (πχ. Όπως στην Γαλλία από το 2007)

Η (ιι) προσέγγιση εισάγεται για χώρες με σημαντικό πληθυσμό από 

την Λ. Αμερική όπως ΗΠΑ, Ισπανία, Γαλλία 

* Στη Γαλλία (Transfus Clin Biol 2011 18(2):286-91) από 05/2007-

12/2008 και από 4637479 αιμοδοσίες ελέγχθηκαν οι 163740 (3.5%). Ο 

επιπολασμός T. cruzi βρέθηκε 1 σε 32800 αιμοδοσίες. Δηλαδή 

εντοπίσθηκαν 5 θετικά για T. cruzi όλα από άτομα που προέρχονταν 

από ενδημική περιοχή.







• Babesia και Leishmania:

• Σε καμμία από τις χώρες που συμμετείχαν στο σχετικό Φόρουμ δεν 

χρησημοποιείτο ερωτηματολόγιο σχετικά με λοίμωξη από Babesia ή 

Leishmaniasis. 



• Εργαστηριακή Διάγνωση:

• Ι. Ελονοσία 

• * Δεν χρησημοποιείται RDT

• Ορολογικός έλεγχος για Plasmodium IgG Abs,  Malaria Total Ab EIA kit 
(Lab21, Healthcare Ltd), ΔΕΝ αποτελούν κατάλληλες δοκιμασίες για 
διάγνωση P. malariae

• MONO:

• Sensitive serological immune fluorescence assay (IFA) 

• Real Time PCR analysis 

• Αποτελούν αποδοτικές μέθοδοι για τη διάγνωση πλασμωδίων και δή
ασυμπτωματικής λοίμωξης P. Malariae (εξ’ ορισμού με πολύ μικρή 
παρασιταιμία)

• Συμπληρωματικά: Μικροσκοπία με χρώση Giemsa (λεπτή ή παχεία)





• II. Trypanosoma cruzi

• T. cruzi Ab

• Χρήση T. cruzi Ag homogenate και Immunologic Assays 

• Ή 

• Recombinant Antigens Assays 

• Και συμπληρωματικά με:

• Indirect Immunofluorescence (IIF) 

• Ή 

• Immunoblot τεχνικές













• Babesiosis

• Νόσος από το πρωτόζωο Babesia με εύρος κλινικών εκδηλώσεων που 
κυμαίνεται από ασυμπτωματική νόσο μέχρι σε απειλητική για τη ζωή 
κατάσταση. 

• Διαφορετικά είδη βρίσκονται σε διάφορες γεωγραφικές κατανομές (πχ. 
Στις ΗΠΑ στα Β.Α και Μεσοδυτικά).

• Περισσότερα από 150 περιπτώσεις έχουν αναφερθεί σε σχέση με 
μεταγγίσεις στις ΗΠΑ.

• Ελάχιστες φορές γίνονται ερωτήσεις στους αιμοδότες σχετικά με αυτή τη 
νόσο ή σε σχέση με δήγμα από τσιμπούρια. 

• “Serosurveys” στη Γαλλία, Ελβετία & Γερμανία από άτομα που εκτέθηκαν 
σε τσιμπούρια έδειξαν σε αιμοληψίες για αιμοδοσία Αντισώματα έναντι 
Babesia από 1.0% to 11.5%. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η συχνότητα 
της λοίμωξης από Babesia είναι συχνότερη από ότι εθεωρείτο και μπορεί 
να επηρεάζει υγιή άτομα, άτομα με σπληνεκτομή/ ανοσοκατασταλμένους.



• Εργαστηριακή διάγνωση:

• Δύσκολη διάγνωση

• Αb έναντι- Babesia (Ορολογικές εξετάσεις)

• Fluorescent microscopy

• Real Time PCR

• Μικροσκοπία: 

• Χρώση Giemsa (πλακάκι)

• Χρώση acridine orange (πλακάκι) 

• Οι εξετάσεις αυτές δεν εφαρμόζονται θεσπισμένα σε αιμοδοσίες 

παγκοσμίως!!!









Leishmaniasis

• Direct Agglutination Test detecting circulating Abs

• Real Time PCR

• Μυελική βιοψία

• Σε Ινδούς ΜΟΝΟ: Έλεγχος Buffy coat φυγοκεντριμένου αίματος/ορού 

για παρουσία Leishmania (Σπλαχνική λεϊσμανίαση)















Συμπέρασμα:

• Ι. Επι του παρόντος τα μέτρα για πρόληψη μετάδοσης της ελονοσίας 

με μετάγγιση θεωρούνται ικανοποιητικά και η διαδικασία εντοπισμού 

και διάγνωσης των πλασμωδίων είναι αποδοτική με ερωτηματολόγια 

και διαγνωστικές εξετάσεις βάσει αξιολόγησης.

• ΙΙ. Για την Αμερικανική τρυπανοσωμίαση εφαρμόζεται επιλεκτικά η 

λήψη ιστορικού και η αξιολόγηση ερωτηματολογίου κυρίως σε χώρες 

με μεγάλο πληθυσμό από και προς την Λατινική Αμερική.

• ΙΙΙ. Περισσότερη έρευνα και καταγραφή χρειάζεται προκειμένου να 

αξιολογηθεί η μετάδοση με μετάγγιση της Babesia και Leishmania

στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


