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Hemocomponentes

Produto obtido da centrifugação de 
uma unidade de sangue total.A 
separação do sangue total é 
possível em função das diferentes 
densidades e tamanhos das células 
sanguíneas.

.Concentrado de hemácias

.Concentrado de plaquetas

.Plasma fresco congelado

.Crioprecipitado
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Técnicas de Desleucocitação para CH

Filtração

● Na Leucorredução de pré armazenamento filtros especiais procuram 
pelo menos uma remoção de 99.9% dos leucócitos, produto final = - 
5x106 leucócitos,85% de massa original de hemácias.

● Estes filtros empregam múltiplas camadas de fibras não traçadas de 
poliéster ou acetato de celulose que apreendem leucócitos e 
plaquetas,mas permitem que as hemácias fluam através das 
camadas
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Eficácia da Filtração

- Redução na liberação de citocinas
- Redução da aloimunização
- Redução de espécie patogênicas associadas aos leucócitos
- Redução da incidências de reações febris transfusionais
- Melhoria das condiçõe de armazenamento dos componentes 

do sangue.

Técnicas de Desleucocitação para CH



                                Desleucocitação de hemocomponentes

     

     

Procedimentos Especiais: desleucocitação, irradiação, lavagem e redução de 
volume de hemocomponentes

          Processo de Desleucocitação para CH  

Desleucocitação deve ser feita em até 48 horas após a coleta.utilizado sistema de conexão estéril,remoção de leucócitos por meio de filtros
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Técnicas de Desleucocitação de CP

Filtração

● Plaquetas de doador aleatório podem ser leucorreduzidas, usando-se 
um filtro de leucorredução destinado a plaquetas randômicas com 
contagem de leucócitos no pool de menos de 5x106 no produto final, 
ou, cada unidade deve conter abaixo de 0,83 x106 leucócitos.

● Plaquetas de doador de aférese  de um único doador em 
processadora celular automática MCS+ Haemonetics devem conter 
menos de 5x106 em pelo menos 95% das unidades testadas.
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Processo de Desleucocitação de CP

● CP devem ser conservados a 22+/- 2ºC
● Sob agitação constante em agitador próprio
● Validade dos CP é de 5(cincos) dias
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Processo de Desleucocitação de CP
CP desleucocitados por meio de equipamento de aférese
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Vantagens da Desleucocitação

● Diminuição da hemólise
● Aumento dos níveis de ATP
● Melhor avaliação do controle de qualidade
● Remoção dos leucócitos dos doadores antes de ocorrer o 

colapso dos leucócitos a 4ºC e da liberação de citoquinas em 
TA

● Minimiza a transfusão de potencial imunogenicidade de 
fragmentos leucócitarios acumulados durante a estocagem e 
não são removidos pela filtração pós estocagem
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Justificativa para uso de filtro

● Reação transfusional febril não hemolítica(RFNH)
● Profilaxia de aloimunização HLA
● Transplante de medula óssea
● Prevenção da infecção pelo CMV
● Recém-nascidos com peso inferior a 1.200g
● Pacientes candidatos a transplantes ou transplantados
● Pacientes politransfundidos
● Doenças onco-hematólogicas
● Insuficiência renal crônica
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Irradiação para Hemocomponentes

Indicação:

● Prevenção da Doença Enxerto Contra Hospedeiro 
Relacionada a Transfusão Sanguínea - DECH-RT
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Hemocomponentes:
Por que Irradiar?

 DECHT-RT

● Síndrome rara e geralmente fatal
● É caracterizada por febre,eritema 

cutâneo,náuseas,vômitos,diarréia,hepatite e 
pancitopenia

● Associada a proliferação de linfócitos T do doador no 
receptor

● Mortalidade de 90 a 100%
● Os  sintomas pode variar de 4 a 30 dias após a 

transfusão
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Indicaçôes de hemocomponentes Irradiados

● Recém nascidos prematuros e ou de baixo peso(1200g)
● Exsanguíneo transfusão 
● Transfusões entre familiares
● Transfusões HLA compatíveis
● Transplantes de medula osséa autólogos e alogênico
● Doença de Hodgkin
● Portadores de imunodeficiência congênita
● Pós transplante de células de cordão
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Profilaxia

● Consiste na irradiação dos hemocomponentes CH e CP 
celulares por meio de raios gama (Césio137,Cobalto 60) ou raio 
X (acelerador linear)

● FDA e AABB recomendam uma dose mínima de irradiação de 
25Gy

● CH deve ser irradiado em até 14 dias da coleta e armazenado 
até no máximo 28 dias após a irradiação

● CP permanece 5 dias o tempo de estocagem 
● Tempo de exposição de irradiação de cada 

hemocomponente,segue a tabela fornecida pelo Serviço de 
Física Médica,dosímetro
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Hemocomponentes Irradiados
Irradidor Gamacell - 1000 Elite
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      Antes da bolsa ser irradiada, a etiqueta do indicador de processo apresentará dois 
semicírculos com as colorações azul-claro e azul-escuro. 
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              Indicador de processo depois da irradiação absorvendo a dose de 25Gy
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CH irradiado

● Aumenta a liberação de potássio da célula para o meio extra 
-celular

● Aumenta o nível de hemoglobina livre porém a níveis aceitáveis
● Não tem efeito clinicamente significante:
         .ph
         .consumo de glicose
         .ATP
         .2,3 DPG

Plaqueta irradiadas:
● Não altera a função plaquetária      
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Concentrados de Hemácias Lavados

● São obtidos após lavagens com solução compatível estéril 
em quantidade suficiente(1 a 3 litros), de modo que sua 
quantidade final de proteínas totais seja inferior a 
500mg/unidade,devendo a temperatura de armazenamento 
ser de 4 a 2ºC
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Concentrados de Hemácias Lavados

Indicação :Profilaxia de reações alérgicas ou com a utilização 
em pacientes deficientes de proteínas específicas ex: 
deficientes de IgA

Pode conter quantidades variáveis dos leucócitos e plaquetas 
originalmente presentes na unidade,porém não é indicado para 
evitar aloimunização contra antígenos leucoplaquetários

Validade dos hemocomponentes : 24 horas depois de sua 
obtenção,pois,abertura do sistema significa risco aumentado 
para a contaminação bacteriana e de remover a solução 
preservante
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Redução de Plasma em CP

● Conectar uma bolsa de transferência,na bolsa de CP por 
conexão estéril

● Centrifugar programa 2 (3150rpm,13 minutos,22ºC)
● Colocar a bolsa no extrator manual retirando 50% do volume 

inicial e inserir a bolsa de de CP com o novo volume do 
sistema
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

TÍTULO DO SLIDE

Obrigada!


