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Vérkészítmény előállítás I.Vérkészítmény előállítás I.

 Alapja: Alapja: Az egyes vérkomponensek optimális Az egyes vérkomponensek optimális 
konzerválhatóságakonzerválhatósága

 Célja: Célja: Komponens terápiaKomponens terápia
        



VérkészítményekVérkészítmények
 Labilis vérkészítmények:Labilis vérkészítmények:  vérből, vagy vérből, vagy 

vérkomponensből, preparatív transzfúziós vérkomponensből, preparatív transzfúziós 
tevékenységre jogosult OVSZ intézetben, előírt tevékenységre jogosult OVSZ intézetben, előírt 
technológiával előállított, egyedi azonosító jellel technológiával előállított, egyedi azonosító jellel 
ellátott, a donor-recipiens kompatibilitásának ellátott, a donor-recipiens kompatibilitásának 
figyelembe vételével alkalmazásra kerülő, rövid figyelembe vételével alkalmazásra kerülő, rövid 
lejárati idejű termékeklejárati idejű termékek

 Stabil vérkészítmények:Stabil vérkészítmények: gyógyszergyárban, ipari  gyógyszergyárban, ipari 
körülmények között előállított vérkomponens körülmények között előállított vérkomponens 
alapú gyógyszerekalapú gyógyszerek



A vérkészítmény előállításban A vérkészítmény előállításban 
alkalmazott edényzetalkalmazott edényzet

 Steril üvegpalackokSteril üvegpalackok
 Műanyagzsák-rendszerek (lágyított PVC)Műanyagzsák-rendszerek (lágyított PVC)
 LágyítókLágyítók

 DEHP = di-(2-etil-hexil-)ftalát: vvs stabilizálóDEHP = di-(2-etil-hexil-)ftalát: vvs stabilizáló
 TOTM = trisz-(2-etil-hexil)-trimellitát: TOTM = trisz-(2-etil-hexil)-trimellitát: 

trombocita 5 napos tárolására alkalmastrombocita 5 napos tárolására alkalmas      
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Alvadásgátló anyagok:Alvadásgátló anyagok:
 CPD-oldatCPD-oldat  (citrát-foszfát-dextróz)(citrát-foszfát-dextróz)
 ACD-oldatACD-oldat  (savanyú-citrát-dextróz)-> korábban (savanyú-citrát-dextróz)-> korábban 

használtakhasználtak
 CPD-ACPD-A: : adenint tartalmaz a vörösvérsejtek adenint tartalmaz a vörösvérsejtek 

fenntartása érdekében. Lassabban csökken a fenntartása érdekében. Lassabban csökken a 
vörösvérsejtek ATP- tartalma, kisebb mértékű a vörösvérsejtek ATP- tartalma, kisebb mértékű a 
tárolás alatti hemolízis.tárolás alatti hemolízis.

 Egyéb alvadásgátlók:Egyéb alvadásgátlók:
   heparinheparin (vérvételt követő 6-12 órán belül alkalmas  (vérvételt követő 6-12 órán belül alkalmas 

transzfúzióra)transzfúzióra)
 EDTAEDTA (etilén-diamin-tetroecetsav ill. nátriumsói):  (etilén-diamin-tetroecetsav ill. nátriumsói): 

laboratóriumi célú alvadásgátláslaboratóriumi célú alvadásgátlás



CPD- oldat összetevői:CPD- oldat összetevői:
 citrát (nátrium-citrát)citrát (nátrium-citrát)

Alvadásgátlás. A citrát a véralvadáshoz szükséges szabad Ca2+-Alvadásgátlás. A citrát a véralvadáshoz szükséges szabad Ca2+-
ionokat rosszul disszociáló citrát-komplexben köti meg. Előnye, ionokat rosszul disszociáló citrát-komplexben köti meg. Előnye, 
hogy a vérkészítménnyel a keringésbe kerülve a természetes hogy a vérkészítménnyel a keringésbe kerülve a természetes 
biológiai anyagcsere-folyamatokban lebomlikbiológiai anyagcsere-folyamatokban lebomlik

 foszfát (nátrium-hidrogén-foszfát)foszfát (nátrium-hidrogén-foszfát)
Pufferkapacitás: a CPD-oldat citrát-foszfát pufferrendszernek Pufferkapacitás: a CPD-oldat citrát-foszfát pufferrendszernek 

tekinthető, mely képes a vérsejtek anyagcseréje során keletkező tekinthető, mely képes a vérsejtek anyagcseréje során keletkező 
tejsav savanyító hatását valamelyest ellensúlyozni.tejsav savanyító hatását valamelyest ellensúlyozni.

 dextrózdextróz (glükóz jobbra forgató változata) (glükóz jobbra forgató változata)
A vérsejtek anyagcseréjéhez szükséges.A vérsejtek anyagcseréjéhez szükséges.



A teljes vér szállítása és feldolgozás előtti A teljes vér szállítása és feldolgozás előtti 
tárolása Compocool hűtő-, szállítórendszerentárolása Compocool hűtő-, szállítórendszeren

 A teljesen lehűtött (min. 18 órán át 4°C-on tárolt) Compocool A teljesen lehűtött (min. 18 órán át 4°C-on tárolt) Compocool 
hűtőbetét képes 8 egység vért 3 órán belül 20°C-ra lehűteni, és a hűtőbetét képes 8 egység vért 3 órán belül 20°C-ra lehűteni, és a 
környezeti hőmérséklettől függően 12-24 órán át ezen a környezeti hőmérséklettől függően 12-24 órán át ezen a 
hőmérsékleten tartani.hőmérsékleten tartani.

 Előnyei:Előnyei:
 a zsákok lehűlési sebessége azonos,a zsákok lehűlési sebessége azonos,
 trombocita- kinyerhetőség javul,trombocita- kinyerhetőség javul,
 fehérvérsejt eltávolítás kedvezőbb a készítményekből,fehérvérsejt eltávolítás kedvezőbb a készítményekből,
 a fehérvérsejteknek „van idejük” baktericid hatásukat kifejteni,a fehérvérsejteknek „van idejük” baktericid hatásukat kifejteni,
 VIII faktor kinyerhetősége 24 óra tárolás után a kezdeti érték VIII faktor kinyerhetősége 24 óra tárolás után a kezdeti érték 

80%-a   80%-a   



Szétválasztási technikákSzétválasztási technikák

Buffy coat technikaBuffy coat technika

1. 
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m

fehérvérsejtben
gazdag üledék
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Szétválasztási technikákSzétválasztási technikák

2. Trombocita-dús plazma (PRP) technika2. Trombocita-dús plazma (PRP) technika

1. centrifugálás

trombocita-
dús

plazma +

trombocita-
koncentrátum

plazma

2. centrifugálás
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A vörösvérsejtek A vörösvérsejtek ATP-tartalmaATP-tartalma  a kiindulási érték 60-70%-ára a kiindulási érték 60-70%-ára 
csökken a tárolási idő végére (azaz a véradástól számított 35 nap csökken a tárolási idő végére (azaz a véradástól számított 35 nap 
múlva).múlva).
Az ATP mennyiségének csökkenése során a Az ATP mennyiségének csökkenése során a nátrium-kálium-nátrium-kálium-
pumpapumpa, nem lesz képes fenntartani a membrán sértetlenségét., nem lesz képes fenntartani a membrán sértetlenségét.
  

K+

ATP

Na+

sejtközötti állomány

H2O

A +4°C-on való tárolás során a műanyagzsákban 
anaerob, azaz oxigénhiányos feltételek vannak, a 
glükózlebontás végterméke a tejsav.

Bizonyított korreláció: az ATP tartalom és az in vivo 
túlélés között.

EXTRACELLULÁRIS:
K+ ↑      hemoglobin ↑      

tejsav ↑ pH ↓
glükóz ↓

INTRACELLULÁRIS:
ATP ↓          2,3-BPG ↓

VÖRÖSVÉRSEJT KONCENTRÁTUM



13

TROMBOCITA JELLEMZŐKTROMBOCITA JELLEMZŐK
 membrán jellemzők:membrán jellemzők: tr. aktiváló antigének (glikoproteinek) tr. aktiváló antigének (glikoproteinek)
 morfológiai jellemzők:morfológiai jellemzők:

discoid (lencse alakú) – legjobb életképességdiscoid (lencse alakú) – legjobb életképesség
spherikus (kigömbölyödött) – szign. rosszabbspherikus (kigömbölyödött) – szign. rosszabb

 anyagcsere jellemzők:anyagcsere jellemzők:
glükózglükóz↓↓, laktát, laktát↑↑, ATP, ATP↓↓, ADP, ADP↓↓, AMP, AMP↓↓, adenin, adenin↓↓,hipoxantin,hipoxantin↑↑,,
ßß - tromboglobulin - tromboglobulin↑↑
Bizonyított korreláció: az ATP tartalom és az in vivo túlélésBizonyított korreláció: az ATP tartalom és az in vivo túlélés
között.között.

 fizikai paraméterek:fizikai paraméterek:
pH pH >> 6,4 ( 6,4 (↓↓ anaerob) anaerob)
pCO2 pCO2 ↓↓ és pO2  és pO2 ↑↑

 aggregációs képesség:aggregációs képesség:
ADP, kollagén, vagy ADP és kollagén együttes hatásáraADP, kollagén, vagy ADP és kollagén együttes hatására
a tárolás végén az ADP-kollagén optimális koncentráció esetén a tárolás végén az ADP-kollagén optimális koncentráció esetén 
tapasztalható a legkisebb mértékű aggr. csökkenéstapasztalható a legkisebb mértékű aggr. csökkenés
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FRISS FAGYASZTOTT PLAZMAFRISS FAGYASZTOTT PLAZMA

 a plazmakészítmény friss fagyasztott plazmának a plazmakészítmény friss fagyasztott plazmának 
„minősül”,  ha lefagyasztása a vérvétel után 24 órán belül „minősül”,  ha lefagyasztása a vérvétel után 24 órán belül 
megtörténik. A szétválasztás után a kb. 180-250 ml megtörténik. A szétválasztás után a kb. 180-250 ml 
plazmát 1 órán belül lefagyasztjuk -30°C-ra, ezen a plazmát 1 órán belül lefagyasztjuk -30°C-ra, ezen a 
hőmérsékleten tárolva a készítmény hőmérsékleten tárolva a készítmény 24 hónapig24 hónapig  
használható fel,használható fel,

 az eredeti koncentráció az eredeti koncentráció legalább 70%-ánaklegalább 70%-ának megfelelő  megfelelő 
mennyiségben tartalmazza a labilis alvadási faktorokat: mennyiségben tartalmazza a labilis alvadási faktorokat: 
II., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., antitrombin-III., II., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., antitrombin-III., 
Protein-C, Protein-S, emellett fibrinogént (I), albumint, Protein-C, Protein-S, emellett fibrinogént (I), albumint, 
különböző globulinokat, a feleslegben maradt különböző globulinokat, a feleslegben maradt 
vérkonzerváló oldatot (citrát) és vérkonzerváló oldatot (citrát) és 
„szennyezésként”vörösvérsejteket, fehérvérsejteket, „szennyezésként”vörösvérsejteket, fehérvérsejteket, 
trombocitákat.trombocitákat.
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Vérkészítmény előállítás IIVérkészítmény előállítás II..

 Másodlagos vörösvérsejt-készítményekMásodlagos vörösvérsejt-készítmények
SzűrésSzűrés
MosásMosás
Fagyasztás-felolvasztásFagyasztás-felolvasztás

 Másodlagos trombocita-készítményekMásodlagos trombocita-készítmények
 PlazmakészítményekPlazmakészítmények
 Fehérvérsejt-tartalmú készítményekFehérvérsejt-tartalmú készítmények
 Transzfúzió csecsemő- és gyermekkorbanTranszfúzió csecsemő- és gyermekkorban
 A vérkészítmények besugarazásaA vérkészítmények besugarazása
 A vérkészítmények előállítási időtartamaA vérkészítmények előállítási időtartama
 A vérkészítmények lejárati idejeA vérkészítmények lejárati ideje
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MÁSODLAGOS / TOVÁBBFELDOLGOZÁS / VVS



Vörösvérsejt készítményekVörösvérsejt készítmények



Vörösvérsejt-koncentrátum, határréteg szegény, adenin Vörösvérsejt-koncentrátum, határréteg szegény, adenin 
tartalmú oldatban reszuszpendálvatartalmú oldatban reszuszpendálva

Minőségi követelmények:Minőségi követelmények:
 megengedett hematokrit-érték: 0,50-0,70 ,megengedett hematokrit-érték: 0,50-0,70 ,
 elfogadható hemoglobin-tartalom min. 43g /E ,elfogadható hemoglobin-tartalom min. 43g /E ,
 megengedett fehérvérsejt-tartalom megengedett fehérvérsejt-tartalom <<1,2x1,2x101099/E ,/E ,
 megengedett hemolízis-mérték a tárolás végén: megengedett hemolízis-mérték a tárolás végén: << a  a 

vörösvérsejttömeg 0,8%-a.vörösvérsejttömeg 0,8%-a.

Tulajdonságok:Tulajdonságok:
 a teljes térfogat a reszuszpendáló oldattal együtt 250-280 ml,a teljes térfogat a reszuszpendáló oldattal együtt 250-280 ml,
 +4°C-on a vérvételtől számított 35 napig tárolható.+4°C-on a vérvételtől számított 35 napig tárolható.



Vörösvérsejt készítményekVörösvérsejt készítmények  

Javallat:Javallat:  

 a szöveti oxigénkínálat, illetve oxigéntranszport javítása.a szöveti oxigénkínálat, illetve oxigéntranszport javítása.
 Ha a hemoglobinszint 60 g/l alatt van, szinte mindig, ha Ha a hemoglobinszint 60 g/l alatt van, szinte mindig, ha 

pedig 100 g/l felett van, akkor ritkán indokolt a pedig 100 g/l felett van, akkor ritkán indokolt a 
vörösvérsejt-transzfúzió.vörösvérsejt-transzfúzió.

 Az anémia klinikai jelei, a beteg általános állapota, a Az anémia klinikai jelei, a beteg általános állapota, a 
szöveti oxigenizáció, az alapbetegség és a vérveszteség szöveti oxigenizáció, az alapbetegség és a vérveszteség 
mértéke együtt határozzák meg az indikációt.mértéke együtt határozzák meg az indikációt.



Vörösvérsejt készítményekVörösvérsejt készítmények

Adagolás:Adagolás:  
 egy egység (E) vörösvérsejt-koncentrátum átlagos felnőtt beteg egy egység (E) vörösvérsejt-koncentrátum átlagos felnőtt beteg 

esetében 10 g/l-rel emeli a beteg hemoglobinját és 3-4%-kal a esetében 10 g/l-rel emeli a beteg hemoglobinját és 3-4%-kal a 
hematokritját.hematokritját.

Alkalmazás:Alkalmazás:  
 a hűtőszekrényből való kivétel után legalább fél, legfeljebb egy óráig a hűtőszekrényből való kivétel után legalább fél, legfeljebb egy óráig 

szobahőmérsékleten kell tartani a készítményt, ez alatt felmelegszik a szobahőmérsékleten kell tartani a készítményt, ez alatt felmelegszik a 
beadási hőmérsékletre.beadási hőmérsékletre.

 Beadását lehetőség szerint 1 órán belül meg kell kezdeni, és legfeljebb Beadását lehetőség szerint 1 órán belül meg kell kezdeni, és legfeljebb 
6 óra elteltével be kell fejezni6 óra elteltével be kell fejezni  
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Másodlagos vörösvérsejt-készítményekMásodlagos vörösvérsejt-készítmények

A szűrés célja:A szűrés célja:
 a vvs konc. fehérvérsejta vvs konc. fehérvérsejt-tartalmának immunológiai -tartalmának immunológiai 

szempontból megfelelően csekély mértékre csökkentése, szempontból megfelelően csekély mértékre csökkentése, 
így a fehérvérsejt-asszociált szövődmények és vírusátvitel így a fehérvérsejt-asszociált szövődmények és vírusátvitel 
megelőzése:megelőzése:

fehérvérsejtszám:  <1 x 10fehérvérsejtszám:  <1 x 1066/E/E

A mosás célja:A mosás célja:
 a maradék plazmafehérjék eltávolítása = plazma-, fehérje-, a maradék plazmafehérjék eltávolítása = plazma-, fehérje-, 

komplement-, IgA antigén, reguláris-, és irreguláris komplement-, IgA antigén, reguláris-, és irreguláris 
antitest-mentes készítmény előállítása.antitest-mentes készítmény előállítása.

A fagyasztás célja:A fagyasztás célja:
 hosszú időtartamú tárolás.hosszú időtartamú tárolás.



Szűrt vörösvérsejt-koncentrátumSzűrt vörösvérsejt-koncentrátum
Minőségi követelmények:Minőségi követelmények:
 fehérvérsejtszám: < 1 x 106/E,fehérvérsejtszám: < 1 x 106/E,
 megengedett hemolízis-mérték a tárolás végén: a vörösvérsejttömeg 0,8%-amegengedett hemolízis-mérték a tárolás végén: a vörösvérsejttömeg 0,8%-a
Tulajdonságok:Tulajdonságok:
 a szűrés kb. 20 ml vörösvérsejt-veszteséget jelent és csökken a maradék a szűrés kb. 20 ml vörösvérsejt-veszteséget jelent és csökken a maradék 

trombocitatartalom is,trombocitatartalom is,
 a plazma-tartalom a kiindulási mennyiséggel azonos a plazma-tartalom a kiindulási mennyiséggel azonos 
Indikációk:Indikációk:
 CMV és HTLV-1 vírusátvitel megelőzéseCMV és HTLV-1 vírusátvitel megelőzése
 lázas, nem-hemolitikus transzfúziós szövődmény (NHLTR) megelőzése,lázas, nem-hemolitikus transzfúziós szövődmény (NHLTR) megelőzése,
 ARDS/IRDS (= felnőttkori/gyermekkori légzési elégtelenség tünetegyüttes) ARDS/IRDS (= felnőttkori/gyermekkori légzési elégtelenség tünetegyüttes) 

megelőzése (mikroaggregátumok felelősek),megelőzése (mikroaggregátumok felelősek),
 primer HLA-alloimunizáció megelőzéseprimer HLA-alloimunizáció megelőzése



Mosott vörösvérsejt-koncentrátumMosott vörösvérsejt-koncentrátum
Minőségi követelmények:Minőségi követelmények:
 megengedett hemolízis-mérték a tárolás végén: < a vörösvérsejttömeg 0,8%-megengedett hemolízis-mérték a tárolás végén: < a vörösvérsejttömeg 0,8%-

a,a,
Tulajdonságok:Tulajdonságok:
 egy mosási  lépés kb. 1/10 részre csökkenti a maradék plazmafehérje-egy mosási  lépés kb. 1/10 részre csökkenti a maradék plazmafehérje-

tartalmat,tartalmat,
 egymást követő kétszeri mosással a felülúszóban meghatározható egymást követő kétszeri mosással a felülúszóban meghatározható 

fehérjetartalom 50 mg/100 ml, ami a klinikai igények szempontjából fehérjetartalom 50 mg/100 ml, ami a klinikai igények szempontjából 
megfelelőmegfelelő

Indikációk:Indikációk:
 IgA-hiányos valamint IgA- ellenanyagot termelő betegIgA-hiányos valamint IgA- ellenanyagot termelő beteg
 PNH = paroxismalis nocturnalis hemoglobinuria (szokatlan érzékenység, egy PNH = paroxismalis nocturnalis hemoglobinuria (szokatlan érzékenység, egy 

a plazmában jelenlévő fehérjével, a C3-mal szemben, ami a a plazmában jelenlévő fehérjével, a C3-mal szemben, ami a 
komplementrendszer egy tagja),komplementrendszer egy tagja),

 autoimmun betegség esetén, ha az előzetes transzfúziók során csalánkiütés, autoimmun betegség esetén, ha az előzetes transzfúziók során csalánkiütés, 
anafilaxiás reakció jelentkezett,anafilaxiás reakció jelentkezett,

 nem AB0-azonosnem AB0-azonos  vörösvérsejt-készítmény transzfúziója eseténvörösvérsejt-készítmény transzfúziója esetén    
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Fagyasztva tárolt vörösvérsejt-Fagyasztva tárolt vörösvérsejt-
koncentrátumkoncentrátum

A fagyasztás célja:A fagyasztás célja:
 hosszú időtartamú tároláshosszú időtartamú tárolás
A fagyasztási tényezők:A fagyasztási tényezők:
 krioprotektív (védő-) anyag: glicerin – a sejtek védelmekrioprotektív (védő-) anyag: glicerin – a sejtek védelme
 fagyasztási hőmérséklet és fagyasztási sebességfagyasztási hőmérséklet és fagyasztási sebesség
 védőanyag eltávolító oldatok – mosási lépésekvédőanyag eltávolító oldatok – mosási lépések
Indikáció:Indikáció:  Legtöbbször ritka csoportú vér tárolására használjákLegtöbbször ritka csoportú vér tárolására használják
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Fagyasztva tárolt vörösvérsejt-Fagyasztva tárolt vörösvérsejt-
koncentrátumkoncentrátum

fagyasztási fagyasztási 
hőmérséklethőmérséklet

fagyasztási fagyasztási 
sebességsebesség

glicerin glicerin 
végkonc.végkonc.

tárolhatóságtárolhatóság

~~ -196  -196 ooCC
(folyékony N2)(folyékony N2)

gyorsgyors ~~ 20% 20% legalább 10 évlegalább 10 év

~~ -80  -80 ooCC lassú lassú 
(programozott)(programozott)

~~ 40% 40% legalább 1 évlegalább 1 év

~~ -20  -20 ooC -  -40 C -  -40 ooCC lassú lassú 
(programozott)(programozott)

~~ 25% 25% legalább 6 hólegalább 6 hó



Fagyasztva tárolt vörösvérsejt-Fagyasztva tárolt vörösvérsejt-
koncentrátumkoncentrátum

A fagyasztott-A fagyasztott-  felolvasztott és glicerinmentesített felolvasztott és glicerinmentesített 
vörösvérsejt koncentrátum tulajdonságai:vörösvérsejt koncentrátum tulajdonságai:

   a végtermék nettó vvs tartalma ~ 10-20%-kal kisebb, a végtermék nettó vvs tartalma ~ 10-20%-kal kisebb, 
mint a kiindulási vvs mennyiség (a fagyasztás és mint a kiindulási vvs mennyiség (a fagyasztás és 
felolvasztás alatti vvs hemolízis miatt),felolvasztás alatti vvs hemolízis miatt),

   a fehérvérsejtek és a trombociták zöme tönkremegy, és a fehérvérsejtek és a trombociták zöme tönkremegy, és 
kimosódik az eljárás során, de a limfociták egy része kimosódik az eljárás során, de a limfociták egy része 
életképes maradhatéletképes maradhat



Vörösvérsejt készítmények hatása a keringő vér Vörösvérsejt készítmények hatása a keringő vér 
jellemzőire a transzfúziót követőenjellemzőire a transzfúziót követően

 A A donor vér 450 ml ± 10%donor vér 450 ml ± 10%

 A transzfundált vörösvérsejtek 80-90% -a jelenik A transzfundált vörösvérsejtek 80-90% -a jelenik 
meg a keringésbenmeg a keringésben

 1E vörösvérsejt készítmény 40-60g hemoglobint 1E vörösvérsejt készítmény 40-60g hemoglobint 
tartalmaztartalmaz



Trombocita készítményekTrombocita készítmények



Trombocita készítményekTrombocita készítmények

Poolozott trombocita-koncentrátumPoolozott trombocita-koncentrátum
 4 AB0- és Rh-azonos donor  buffy coat  rétegéből 4 AB0- és Rh-azonos donor  buffy coat  rétegéből 

keletkezik 1E plazma vagy additív oldat keletkezik 1E plazma vagy additív oldat 
hozzáadásával,hozzáadásával,

 átlagos súlyú felnőtt esetén (~60kg) terápiás hatást átlagos súlyú felnőtt esetén (~60kg) terápiás hatást 
legalább 2x10legalább 2x101111 trombocitát tartalmazó  trombocitát tartalmazó 
készítménnyel,készítménnyel,

 a készítmény fehérvérsejt- és vörösvérsejt-tartalma a készítmény fehérvérsejt- és vörösvérsejt-tartalma 
igen széles határok között változikigen széles határok között változik

 fokozottan gázpermeábilis zsákban 5 napig lehet 20-fokozottan gázpermeábilis zsákban 5 napig lehet 20-
24 °C-on, rázógépen tárolni a készítményt24 °C-on, rázógépen tárolni a készítményt
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A trombocita-A trombocita-  készítményekkészítmények  szűrése   szűrése 

 Fehérvérsejt-mentes trombocita-koncentrátumnak tekintjük azt Fehérvérsejt-mentes trombocita-koncentrátumnak tekintjük azt 
a készítményt, melynek fehérvérsejt-tartalma a készítményt, melynek fehérvérsejt-tartalma ≤1x10≤1x1066  
fvs/transzfúzió (a szűréshez 4 log10 szűrőket használunk).fvs/transzfúzió (a szűréshez 4 log10 szűrőket használunk).

A szűrés főbb indikációi: A szűrés főbb indikációi: 
 nem-hemolitikus lázas transzfúziós reakció (NHLTR) nem-hemolitikus lázas transzfúziós reakció (NHLTR) 

megelőzése (citokinek okozzák), megelőzése (citokinek okozzák), 
 primer HLA alloimmunizáció megelőzése (transzplantációra v. primer HLA alloimmunizáció megelőzése (transzplantációra v. 

tartósan trombocita szubsztitúcióra szoruló betegek),tartósan trombocita szubsztitúcióra szoruló betegek),
 CMV vírusátvitel megelőzése, CMV vírusátvitel megelőzése, 
 ARDS megelőzése (masszív transzfúzió esetén).ARDS megelőzése (masszív transzfúzió esetén).



A fiziológiás sóban való reszuszpendálás A fiziológiás sóban való reszuszpendálás 
jelentősége:jelentősége:  

 a „sózás” indikációi megegyeznek a vörösvérsejt-mosás a „sózás” indikációi megegyeznek a vörösvérsejt-mosás 
indikációival (IgA-hiány ill. egyéb plazmafehérje-allergia, indikációival (IgA-hiány ill. egyéb plazmafehérje-allergia, 
PNH, autoimmun hemolitikus anémia),PNH, autoimmun hemolitikus anémia),

 abban az esetben adjuk, amikor a beteg plazmamentesített abban az esetben adjuk, amikor a beteg plazmamentesített 
vagy nem 0AB csoportazonos készítményre szorul.vagy nem 0AB csoportazonos készítményre szorul.

 A „savanyítás” jelentősége:A „savanyítás” jelentősége:
 A trombocita-készítmények megengedett pH-ja 6,4 és 7,4 A trombocita-készítmények megengedett pH-ja 6,4 és 7,4 

között van, savasabb közegben a trombociták között van, savasabb közegben a trombociták 
irreverzibilisen károsodnak, magasabb pH-jú környezet irreverzibilisen károsodnak, magasabb pH-jú környezet 
viszont kedvez az aggregátumképződésnek.viszont kedvez az aggregátumképződésnek.      



Egyedi (aferezissel előállított) Egyedi (aferezissel előállított) 
trombocita-koncentrátum trombocita-koncentrátum 

 vérsejtszeparátor alkalmazásával terápiás mennyiségű vérlemezke vérsejtszeparátor alkalmazásával terápiás mennyiségű vérlemezke 
egy donor véréből is előállítható,egy donor véréből is előállítható,

 kb. 2-9x10kb. 2-9x101111 trombocitát trombocitát tartalmaz a donor kiindulási  tartalmaz a donor kiindulási 
trombocitaszámától és az alkalmazott géptípustól függően,trombocitaszámától és az alkalmazott géptípustól függően,

 az ún. harmadik generációs sejtszeparátorok „szűrt minőségű” az ún. harmadik generációs sejtszeparátorok „szűrt minőségű” 
trombocita-végtermék előállítására alkalmasak, ahol a trombocita-végtermék előállítására alkalmasak, ahol a 
fehérvérsejt-kontamináció < 1x10fehérvérsejt-kontamináció < 1x1066 fvs/készítmény fvs/készítmény

 donorexpozíció jelentősen csökkendonorexpozíció jelentősen csökken
 lejárati idő: 5 naplejárati idő: 5 nap
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      Aferezis útján előállított trombocita konc. …….EAferezis útján előállított trombocita konc. …….E
    (szűrt-minőségű)(szűrt-minőségű)

osztás (2 részre)osztás (2 részre)
fagyasztás, fagyasztás, 
felolvasztás, felolvasztás, 

mosásmosás

Osztott aferezises th konc.Osztott aferezises th konc.
Fagyasztott, Fagyasztott, 
felolvasztott felolvasztott 
afer. th konc.afer. th konc.

közegcsereközegcsere

Fiz. sóban Fiz. sóban 
reszuszpendált, reszuszpendált, 
osztott afer. th osztott afer. th 

konc.konc.

Fiz. sóban Fiz. sóban 
reszuszpendált reszuszpendált 
afer. th konc.afer. th konc.

Fiz. sóban Fiz. sóban 
reszuszp., fagy.-reszuszp., fagy.-

felolv. afer. th felolv. afer. th 
konc.konc.

              sugarazássugarazás

Osztott, Osztott, 
besugarazott besugarazott 

aferezises th konc.aferezises th konc.

Fiz. sóban Fiz. sóban 
reszuszpendált, reszuszpendált, 

osztott,besugarazosztott,besugaraz
ott afer. th konc.ott afer. th konc.

Fiz. sóban reszuszp. Fiz. sóban reszuszp. 
besugarazott, afer. besugarazott, afer. 

th konc.th konc.

Fiz. sóban Fiz. sóban 
reszuszp., fagy.-reszuszp., fagy.-

felolv., felolv., 
besugarazott besugarazott 
afer. th konc.afer. th konc.



Fagyasztott-felolvasztott trombocita-Fagyasztott-felolvasztott trombocita-
koncentrátum koncentrátum 

 DMSO védőoldat hozzáadásával -80DMSO védőoldat hozzáadásával -80ooC-on 2 évig C-on 2 évig 
tárolható,tárolható,

 a DMSO kimosása a készítményből kb. 25%-os a DMSO kimosása a készítményből kb. 25%-os 
veszteséget jelent,veszteséget jelent,

 azonnali vérzéscsillapító hatásuk csekély, viszont a azonnali vérzéscsillapító hatásuk csekély, viszont a 
keringésben jó a túlélésük, később a keringésben keringésben jó a túlélésük, később a keringésben 
lassan visszanyerik reaktivitásukat,lassan visszanyerik reaktivitásukat,

 transzfúziót követően a visszanyerés 40% körüli, transzfúziót követően a visszanyerés 40% körüli, 
ezért ilyen készítményekből a szükséges dózis két és ezért ilyen készítményekből a szükséges dózis két és 
félszeresét kell adni.félszeresét kell adni.



Trombocita transzfúzióTrombocita transzfúzió
 Normális körülmények között a beadott trombociták kb. 2/3-a jelenik meg a Normális körülmények között a beadott trombociták kb. 2/3-a jelenik meg a 

keringésben, míg lépeltávolítás esetében eléri a 90%-ot, lépmegnagyobbodással keringésben, míg lépeltávolítás esetében eléri a 90%-ot, lépmegnagyobbodással 
járó állapotokban pedig akár 15-20%-ra csökkenhet.járó állapotokban pedig akár 15-20%-ra csökkenhet.

 A trombocita-terápia hatékonyságának megítélése úgy történik, hogy a A trombocita-terápia hatékonyságának megítélése úgy történik, hogy a 
trombocitaszámot 24 órán belültrombocitaszámot 24 órán belül  kötelezően ellenőrzik, majd ha jelentős kötelezően ellenőrzik, majd ha jelentős 
trombocitaszám- emelkedés nem észlelhető, ún. trombocitaszám- emelkedés nem észlelhető, ún. poszttranszfúziós korrigált poszttranszfúziós korrigált 
incrementincrement (CCI) (CCI)  számítást végeznek az alábbi módon:számítást végeznek az alábbi módon:

CCICCIpoolozottpoolozott  = (Thr  = (Thrpost(G/l) post(G/l) – Thr– Thrpre(G/l) pre(G/l) )x testfelszín (m)x testfelszín (m22))
beadott pool egységek számabeadott pool egységek száma

1 órás CCI normálérték : 1 órás CCI normálérték : >> 5, amennyiben a kapott érték 5-nél nagyobb, a transzfúzióra adott válasz  5, amennyiben a kapott érték 5-nél nagyobb, a transzfúzióra adott válasz 
megfelelő. megfelelő. 



Trombocita-készítmények transzfúzióját Trombocita-készítmények transzfúzióját 
követően várható in vivo eredményekkövetően várható in vivo eredmények

  
Friss Friss 

trombocitáktrombociták
5 napig tárolt 5 napig tárolt 
trombocitáktrombociták

Fagyasztva Fagyasztva 
tárolt tárolt 

trombocitáktrombociták
megjelenésmegjelenés
a keringésben (%)a keringésben (%) ∼∼6565 40 - 5040 - 50 30 - 4030 - 40

túléléstúlélés
A keringésben (%)A keringésben (%) 9 - 119 - 11 ∼∼55 9 - 119 - 11

azonnali azonnali 
vérzéscsillapító vérzéscsillapító 
hatáshatás

jójó megfelelőmegfelelő igen mérsékeltigen mérsékelt

CCI érték transzf. CCI érték transzf. 
utánután  1 órával1 órával 10 000 – 15 00010 000 – 15 000 5 000 – 10 0005 000 – 10 000 5 000 – 10 0005 000 – 10 000

CCI érték transzf. CCI érték transzf. 
utánután  1 nappal1 nappal 5 000 – 10 0005 000 – 10 000 3 000 – 7 0003 000 – 7 000 2 000 – 6 0002 000 – 6 000



Plazma készítményekPlazma készítmények  
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   Friss Fagyasztott Plazma Friss Fagyasztott Plazma   

centrifugáláscentrifugálás

Sejtszegény friss fagyasztott plazmaSejtszegény friss fagyasztott plazma

// // osztás (4 részre)osztás (4 részre) // //

Sejtszegény friss fagyasztott plazma, Sejtszegény friss fagyasztott plazma, 
osztottosztott

        sugarazássugarazás

Sejtszegény friss fagyasztott plazma, Sejtszegény friss fagyasztott plazma, 
((osztottosztott)), sugarazott, sugarazott



Plazmakészítmények transzfúziójaPlazmakészítmények transzfúziója

AA
 plazma- és plazmakészítmények javallata a betegségek (pl.  plazma- és plazmakészítmények javallata a betegségek (pl. 
TTP, HUS) nagyon szűk körére korlátozódik. Véralvadási TTP, HUS) nagyon szűk körére korlátozódik. Véralvadási 
zavarok kezelésére csakis akkor adandó, ha a betegség célzott zavarok kezelésére csakis akkor adandó, ha a betegség célzott 
kezeléséhez szükséges vírusmentesített, tisztított gyári kezeléséhez szükséges vírusmentesített, tisztított gyári 
faktorkészítmény nem áll rendelkezésre.faktorkészítmény nem áll rendelkezésre.

EE
gyáltalán NEM javasolt FFP adása:gyáltalán NEM javasolt FFP adása:

    vértérfogat-növelésre (gyári vértérfogat-expanderek),vértérfogat-növelésre (gyári vértérfogat-expanderek),
    immunglobulin-pótlásra  -  erre szolgál az IVIG,immunglobulin-pótlásra  -  erre szolgál az IVIG,
    proteinvesztésnél (gyári albumin készítmény),proteinvesztésnél (gyári albumin készítmény),
    táplálásra, fehérjepótlásra (mesterséges táplálástáplálásra, fehérjepótlásra (mesterséges táplálás



KrioprecipitátumKrioprecipitátum
 A friss fagyasztott plazma +4°C-on történő A friss fagyasztott plazma +4°C-on történő 

felolvasztása és centrifugálása után kiváló frakció.felolvasztása és centrifugálása után kiváló frakció.
   A precipitátumot újra lefagyasztják. A precipitátumot újra lefagyasztják. 
 Minden zsák krioprecipitum 80-120 VIII: C faktor Minden zsák krioprecipitum 80-120 VIII: C faktor 

egységet tartalmaz és 100-350 mg fibrinogént. egységet tartalmaz és 100-350 mg fibrinogént. 
 A XIII és a vW faktor szintén jelentős A XIII és a vW faktor szintén jelentős 

mennyiségben van jelen.mennyiségben van jelen.
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Fehérvérsejt-tartalmú készítményekFehérvérsejt-tartalmú készítmények

• Fehérvérsejtben és trombocitában gazdag határréteg (buffy 
coat) 

• A buffy coat fehérvérsejt-készítménynek tekinthető, de 
elsősorban csak köztes termék (trombocita- koncentrátum 
előállításához, vagy pedig ipari nyersanyag lehet pl. 
leukocita-interferon gyártáshoz).

• A teljes vér fehérvérsejt-mennyiségének hozzávetőlegesen 
a felét, a teljes vér trombocita- tartalmának kb. a 2/3-át, és 
15-30 ml-nyi vörösvérsejtet tartalmaz.



Újszülötteknél a következő fő Újszülötteknél a következő fő 
szempontokat kell figyelembe venni:szempontokat kell figyelembe venni:

 kisebb vértérfogat,kisebb vértérfogat,
 alacsony metabolikus kapacitás, azaz alacsony metabolikus kapacitás, azaz 

bizonyos anyagok elégtelen lebontása,bizonyos anyagok elégtelen lebontása,
 magasabb vörösvérsejtszám, ezáltal magasabb vörösvérsejtszám, ezáltal 

magasabb hematokrit-érték születéskor,magasabb hematokrit-érték születéskor,
 éretlen immunrendszer.éretlen immunrendszer.

„„osztott” vérkészítményekosztott” vérkészítmények



Vércsere (helyreállított vér)Vércsere (helyreállított vér)
 A vércseréhez ún. helyreállított teljes vért alkalmazunk, A vércseréhez ún. helyreállított teljes vért alkalmazunk, 

amelyet választott, sugarazott, szűrt, (egyszer) mosott amelyet választott, sugarazott, szűrt, (egyszer) mosott 
vörösvérsejt-koncentrátumból és sugarazott, sejtszegény AB-vörösvérsejt-koncentrátumból és sugarazott, sejtszegény AB-
s s (vagy csoport azonos) (vagy csoport azonos) friss, fagyasztott plazmából friss, fagyasztott plazmából 
állítunk elő. A készítmény megkívánt hematokrit-értéke állítunk elő. A készítmény megkívánt hematokrit-értéke 
0,49-0,51.0,49-0,51.

 A besugarazás és a fehérvérsejt-mentesítés A besugarazás és a fehérvérsejt-mentesítés elsősorbanelsősorban a  a 
CMV-vírusátvitel és a TA-GVHD (transfusion-associated CMV-vírusátvitel és a TA-GVHD (transfusion-associated 
graft-versus-host disease = „transzfúzióhoz társult graft-graft-versus-host disease = „transzfúzióhoz társult graft-
versus-host betegség”) megelőzése szempontjából alapvető versus-host betegség”) megelőzése szempontjából alapvető 
fontosságú.fontosságú.
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A vérkészítmények besugarazásaA vérkészítmények besugarazása

Gammasugárzás alkalmazásának céljaGammasugárzás alkalmazásának célja - a limfociták  - a limfociták 
proliferációs képességének megszüntetése.proliferációs képességének megszüntetése.  

25 Gray 25 Gray << Sugárdózis  Sugárdózis << 50 Gray 50 Gray
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A vérkészítmények lejárati idejeA vérkészítmények lejárati ideje

  



A vérkészítmények minőségellenőrzéseA vérkészítmények minőségellenőrzése

 Rendszeres vizsgálatokat végeznek a Rendszeres vizsgálatokat végeznek a 
vérkészítmény előállítási technológia ellenőrzésére vérkészítmény előállítási technológia ellenőrzésére 
(sejtszám, szabad hemoglobin, szennyező sejtek (sejtszám, szabad hemoglobin, szennyező sejtek 
jelenléte, fehérje tartalom, FVIII tartalom, stb.).jelenléte, fehérje tartalom, FVIII tartalom, stb.).

 Rendszeres mikrobiológiai ellenőrző vizsgálatokat Rendszeres mikrobiológiai ellenőrző vizsgálatokat 
végeznek annak igazolására, hogy a vérvétel, végeznek annak igazolására, hogy a vérvétel, 
illetve a vérkészítmény előállítás során nem illetve a vérkészítmény előállítás során nem 
történik bakteriális kontamináció.történik bakteriális kontamináció.



Vérkészítmények tárolása és Vérkészítmények tárolása és 
szállításaszállítása
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HŰTŐTEREK HŐMÉRSÉKLET- HŰTŐTEREK HŐMÉRSÉKLET- 
ELLENŐRZÉSEELLENŐRZÉSE

 MŰSZERESMŰSZERES
regisztráló szerkezet, fény-, és hangjelzés, központi riasztóregisztráló szerkezet, fény-, és hangjelzés, központi riasztó

 „„KÉZI” MÓDSZERKÉZI” MÓDSZER
  víz-glicerin 1:1 arányú elegye    + 4°C ± 2°Cvíz-glicerin 1:1 arányú elegye    + 4°C ± 2°C
  gliceringlicerin                  - 40°C -IG       - 40°C -IG

(oldat térfogata = tárolt egység térfogata)(oldat térfogata = tárolt egység térfogata)

A DOKUMENTÁCIÓ MEGŐRZÉSE!A DOKUMENTÁCIÓ MEGŐRZÉSE!
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TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLETEKTÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLETEK

 VÖRÖSVÉRSEJT KONCENTRÁTUMVÖRÖSVÉRSEJT KONCENTRÁTUM
+4°C ± 2 °C+4°C ± 2 °C Lejárati idő: 35 napLejárati idő: 35 nap

 PLAZMA (FFP)PLAZMA (FFP)
-30°C alatt-30°C alatt  Lejárati idő: 2 év Lejárati idő: 2 év

 TROMBOCITA KONCENTRÁTUMTROMBOCITA KONCENTRÁTUM
+22°C ± 2 °C+22°C ± 2 °C  Lejárati idő: 5 nap Lejárati idő: 5 nap

6 óra!6 óra!
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KÉSZÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSEKÉSZÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE

EGYÉRTELMŰ JELZÉSEKKEL ELLÁTOTT,EGYÉRTELMŰ JELZÉSEKKEL ELLÁTOTT,
ÁTTEKINTHETŐ (GYORSASÁG!)ÁTTEKINTHETŐ (GYORSASÁG!)

CSOPORTOSÍTÁS:CSOPORTOSÍTÁS:
VÉRCSOPORT/RHVÉRCSOPORT/RH
LEJÁRATI IDŐLEJÁRATI IDŐ
BETEG NEVEBETEG NEVE
OSZTÁLYOK IGÉNYEOSZTÁLYOK IGÉNYE
TARTALÉK VÉRCSOPORTTARTALÉK VÉRCSOPORT
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TÁROLÓTEREKTÁROLÓTEREK

 ELŐNYÖS A LÉGCIRKULÁCIÓELŐNYÖS A LÉGCIRKULÁCIÓ
 AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁS (HA NEM AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁS (HA NEM 

MEGY AZ ELŐÍRT HŐMÉRSÉKLET FÖLÉ)MEGY AZ ELŐÍRT HŐMÉRSÉKLET FÖLÉ)
 HIBAJELZÉS: MENTÉS!!!HIBAJELZÉS: MENTÉS!!!

felmelegedésfelmelegedés – mértékétől függő készítmény  – mértékétől függő készítmény 
felszabadítás/selejtezésfelszabadítás/selejtezés
lefagyáslefagyás – folyékony készítmény selejtezése (vvs  – folyékony készítmény selejtezése (vvs 
hemolízis)hemolízis)
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HŰTŐ-, ÉS SZÁLLÍTÓBERENDEZÉSEK HŰTŐ-, ÉS SZÁLLÍTÓBERENDEZÉSEK 
TISZTÍTÁSATISZTÍTÁSA

 RENDSZERES MOSÁS, FERTŐTLENÍTÉSRENDSZERES MOSÁS, FERTŐTLENÍTÉS
 DOKUMENTÁLÁSDOKUMENTÁLÁS

VESZÉLYEKVESZÉLYEK
 ISMERT TRANSZFÚZIÓS SZÖVŐDMÉNY ISMERT TRANSZFÚZIÓS SZÖVŐDMÉNY 

SZENNYES HŰTŐSZEKRÉNY MIATTSZENNYES HŰTŐSZEKRÉNY MIATT
 BAKTERIÁLIS FERTŐZÉSEKBAKTERIÁLIS FERTŐZÉSEK

BACILLUS CERAEUSBACILLUS CERAEUS HEMOLIZÁLÓ HATÁSHEMOLIZÁLÓ HATÁS
PSEUDOMONAS CSOPORTPSEUDOMONAS CSOPORT HEMOLIZÁLÓ HATÁSHEMOLIZÁLÓ HATÁS

 MEGNYITOTT TERMÉK VISSZAHELYEZÉSE, MEGNYITOTT TERMÉK VISSZAHELYEZÉSE, 
TÁROLÁS  BIZONYTALAN IDEIGTÁROLÁS  BIZONYTALAN IDEIG
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II. SZÁLLÍTÁSII. SZÁLLÍTÁS
1.1. MIBEN?MIBEN?

 SZÁLLÍTÓ EDÉNYZET/ IZOTERM LÁDA/ TÁSKASZÁLLÍTÓ EDÉNYZET/ IZOTERM LÁDA/ TÁSKA
jól elkülöníthető, könnyen tisztítható, fertőtleníthető, jól elkülöníthető, könnyen tisztítható, fertőtleníthető, 
könnyen kezelhető könnyen kezelhető 

 HŰTŐKÖZEG, HŰTŐELEMEKHŰTŐKÖZEG, HŰTŐELEMEK
a szállítási időn belül a kívánt hőmérsékletet biztosítja,a szállítási időn belül a kívánt hőmérsékletet biztosítja,
nem érintkezik közvetlenül a vérkészítménnyel nem érintkezik közvetlenül a vérkészítménnyel 
(hemolízis, szennyezés)(hemolízis, szennyezés)

2.2. HOL?HOL?
 VONAT, AUTÓ, AUTÓBUSZ (RÉGIÓN BELÜL)VONAT, AUTÓ, AUTÓBUSZ (RÉGIÓN BELÜL)
 PAVILONOS KÓRHÁZON BELÜLPAVILONOS KÓRHÁZON BELÜL
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SZÁLLÍTÁSI HŐMÉRSÉKLETEKSZÁLLÍTÁSI HŐMÉRSÉKLETEK
 AZ ELŐÍRT TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLETHEZ AZ ELŐÍRT TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLETHEZ 

KÖZELI HŐFOKONKÖZELI HŐFOKON
 VVSVVS: HŰTŐKÖZEG  : VÉRZSÁK ARÁNY  1:4: HŰTŐKÖZEG  : VÉRZSÁK ARÁNY  1:4
 TROMBOCITATROMBOCITA: 30 PERCCEL SZÁLLÍTÁS ELŐTT A : 30 PERCCEL SZÁLLÍTÁS ELŐTT A 

TARTÁLYT +20°C TARTÁLYT +20°C - - 24°C-ON KINYITNI24°C-ON KINYITNI
 FFPFFP: HŰTŐKÖZEG  : VÉRZSÁK ARÁNY  1:2: HŰTŐKÖZEG  : VÉRZSÁK ARÁNY  1:2  

IDŐJÁRÁS FIGYELEMBEVÉTELÉVEL!IDŐJÁRÁS FIGYELEMBEVÉTELÉVEL!

HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSHŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉS
 5 perc után a vvs-ek közé helyezett hőmérő leolvasása5 perc után a vvs-ek közé helyezett hőmérő leolvasása
 A vvs zsák külső hőmérséklete nem haladhatja meg a + A vvs zsák külső hőmérséklete nem haladhatja meg a + 

10°C-ot, és nem lehet kevesebb, mint + 1°C!10°C-ot, és nem lehet kevesebb, mint + 1°C!
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KÖSZÖNÖM A KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!FIGYELMET!
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