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•  «Με	  το	  γήρας	  επέρχεται	  η	  σοφία»	  …αλλά	  αυτό	  δεν	  ισχύει	  για	  τα	  ερυθρά	  
αιμοσφαίρια…	  

•  Διεθνώς	  αποδεκτός	  ορισμός	  «φρέσκων»	  ή	  «γηρασμένων»	  ερυθρών	  δεν	  
υπάρχει	  

•  Το	  ανώτερο	  όριο	  αποθήκευσης	  RBCs	  παγκοσμίως	  καθορίζεται	  με	  βάση	  
δύο	  (2)	  παραμέτρους	  διεθνώς:	  
–  Αιμόλυση	  (<1%	  στις	  ΗΠΑ,	  <0,8%	  στην	  Ευρώπη)	  την	  τελευταία	  ημέρα	  αποθήκευσης	  
–  Παραμονή	  ≥75%	  των	  ερυθρών	  στην	  κυκλοφορία	  του	  ασθενή	  24	  ώρες	  μετά	  τη	  

μετάγγιση	  (μέτρηση	  με	  Cr51)	  
	  

•  Κάθε	  χρόνο	  μεταγγίζονται	  παγκοσμίως	  90.000.000	  RBCs	  σε	  170	  χώρες	  
(~15.000.000	  RBCs	  μόνο	  στις	  ΗΠΑ,	  με	  μέση	  διάρκεια	  αποθήκευσης	  τις	  18	  
ημέρες!)	  

	   Ann Thorac Surg 2013;96:1894-9 

	  Εισαγωγή	  



•  “First	  in	  –	  first	  out”	  λογική	  στη	  μετάγγιση	  
	  

•  Στόχος	  μετάγγισης:	  βέλτιστη	  ιστική	  άρδευση	  και	  οξυγόνωση	  
	  
•  Η	  παροχή	  οξυγόνου	  δεν	  είναι	  συνώνυμη	  με	  τη	  μεταφορά	  οξυγόνου	  

–  Οι	  περισσότεροι	  ιστοί	  δεσμεύουν	  το	  25-‐35%	  του	  διαθέσιμου	  οξυγόνου	  
–  Καρδιά,	  εγκέφαλος	  και	  νεφροί	  δεσμεύουν	  το	  55-‐70%	  του	  διαθέσιμου	  οξυγόνου	  

•  Οι	  (πολλαπλές)	  μεταγγίσεις	  έχουν	  βιβλιογραφικά	  συσχετιστεί	  με	  δυσμενή	  
έκβαση	  Κ/Χ	  ασθενών	  ή	  ασθενών	  σε	  ΜΕΘ	  

Vox Sanguinis 2011;100:36-45 

	  Εισαγωγή	  



	  Αποθηκευτική	  βλάβη	  RBCS	  

“…unlike	  wine	  and	  fine	  violins,	  red	  blood	  
cells	  do	  not	  improve	  with	  age…”	  	  

Harvey	  G.	  Klein	  



	  Αποθηκευτική	  βλάβη	  RBCS	  

•  Διαταραχές	  αποθηκευμένων	  RBCs	  
– Μορφολογικές	  
–  Βιοχημικές	  
–  Λειτουργικές	  
–  Ανοσολογικές	  

Ann Thorac Surg 2013;96:1894-9 



•  Μορφολογία	  σφαιροεχινοκυττάρου:	  
–  Τριχοειδική	  απόφραξη	  	  
–  Αυξημένη	  προσκόλληση	  στο	  ενδοθήλιο	  
–  Δημιουργία	  φυσαλλίδων	  στην	  κυτταρική	  μεμβράνη	  
–  Αποκοπή	  μικροσωματιδίων	  (Micropartcles,	  MPs)	  
–  Αυξημένη	  φαγοκυττάρωση	  ερυθρών	  (↓CD47)	  

•  Μειωμένα	  επίπεδα	  2,3-‐DPG:	  
–  Μειωμένη	  απόδοση	  οξυγόνου	  στους	  ιστούς	  

•  Μειωμένα	  επίπεδα	  ATP:	  
–  Μειωμένη	  παραγωγή	  NO	  
–  Δομικές	  αλλαγές	  στην	  band3	  (μεταφορά	  O2)	  
–  Δυσλειτουργία	  αντλίας	  Να+/Κ+	  και	  γλυκόζης	  

–  Οσμωτική	  ευθραυστότητα	  ερυθρών	  
–  Οξείδωση	  (φωσφο)λιποειδών	  και	  πρωτεϊνών	  μεμβράνης	  

	  

Ann Thorac Surg 2013;96:1894-9 

	  Αποθηκευτική	  βλάβη	  RBCS	  



•  Hb	  και	  NO:	  
–  Αυξημένη	  ελεύθερη	  Hb:	  δέσμευση	  ΝΟ	  
–  Αποθήκευση	  RBCs:	  μειωμένη	  παραγωγή	  ΝΟ	  από	  την	  Hb	  

•  Αυξημένος	  ελεύθερος	  Fe:	  
–  Αυξημένη	  ιστική	  εναπόθεση	  (μακροφάγα)	  και	  φλεγμονή	  (↑IL-‐6,	  IL-‐8,	  IL-‐1β,	  MCP-‐1)	  
–  Αυξημένος	  πολλαπλασιασμός	  σιδηρο-‐φιλικών	  βακτηρίων	  

	  
•  Υπερκείμενο	  πλάσμα:	  

–  Πλούσιο	  σε	  LA/K+,	  χαμηλό	  pH	  
–  Ελαττωμένο	  NO	  	  
–  Παρουσία	  MPs	  που	  εκφράζουν	  PS/TF	  
–  Παρουσία	  μεσολαβητών	  φλεγμονής:	  κυτοκινών,	  sCD40L,	  λευκοτριενίων,	  ισταμίνης,	  C,	  

λιπιδίων	  (πχ	  Lyso-‐PCs)	  και	  πρωτεϊνών	  της	  κυτταρικής	  μεμβράνης	  (μη	  άνοσο	  TRALI,	  
TRIM)	  

Ann Thorac Surg 2013;96:1894-9 

	  Αποθηκευτική	  βλάβη	  RBCS	  



•  WBCs/PLTs	  ασκού:	  
–  Απελευθέρωση	  κυτοκινών	  (IL-‐1β,	  IL-‐6,	  IL-‐8,	  TNFα,	  TGF-‐β1)	  
–  Απελευθέρωση	  ενζύμων	  (γλυκοσιδάσες,	  λιπάσες,	  πρωτεάσες)	  
–  Επαγωγή	  αιμόλυσης/υπερκαλιαιμίας	  
–  WBC:	  TRIM,	  TRALI	  
–  PLTs:	  ενεργοποίηση	  WBCs,	  ενδοθηλίου	  και	  απελευθέρωση	  CD40L,	  ισταμίνης,	  λιπιδίων,	  C	  

•  IR	  ασκού:	  
–  Αύξηση	  των	  ελεύθερων	  ριζών	  οξυγόνου	  
–  Αποδόμηση	  των	  band3	  πρωτεϊνών	  
–  Επιδείνωση	  αιμόλυσης/υπερκαλιαιμίας	  
–  Ελάττωση	  της	  ευκαμπτότητας	  των	  ερυθρών	  

Ann Thorac Surg 2013;96:1894-9 

	  Αποθηκευτική	  βλάβη	  RBCS	  



•  Τα	  τελευταία	  ~30	  χρόνια:	  αναδρομικές	  μελέτες,	  μελέτες	  παρατήρησης	  
και	  μικρές	  προοπτικές	  μελέτες,	  που	  προσπάθησαν	  να	  συσχετίσουν	  την	  
ηλικία	  αποθήκευσης	  των	  ερυθρών	  με	  ποικίλες	  κλινικοεργαστηριακές	  
παραμέτρους:	  
–  Τη	  θνητότητα	  και	  την	  επιβίωση	  
–  Την	  (πολυ)οργανική	  ανεπάρκεια	  
–  Την	  επίπτωση	  λοιμώξεων-‐σήψης	  
–  Τις	  θρομβοεμβολικές	  επιπλοκές	  	  
–  Την	  παραμονή	  στο	  Νοσοκομείο	  ή	  στη	  ΜΕΘ	  
–  Τη	  διάρκεια	  μηχανικού	  αερισμού/αιμοδυναμικής	  υποστήριξης/αιμοκάθαρσης	  
–  Την	  εγκεφαλική	  οξυγόνωση	  
–  Το	  γαστρικό	  pH	  

Ann Thorac Surg 2013;96:1894-9 

	  Αποθηκευτική	  βλάβη	  RBCS	  



•  Μελέτες	  σε:	  
–  Τραύμα	  
–  Καρδιοχειρουργική	  
–  Βαρέως	  πάσχοντες	  σε	  ΜΕΘ	  
–  Κακοήθειες	  (πχ	  αδενο-‐Ca	  παχέος)	  
–  Λοιπές	  κατηγορίες	  ασθενών	  

•  Υπάρχει	  διαφορά	  μεταξύ	  φρέσκου	  και	  γηρασμένου	  αίματος;	  
–  Αναμφίβολα	  ΝΑΙ	  

•  Έχει	  κλινική	  σημασία;	  
–  Δεν	  αποσαφηνίζεται…	  

Ann Thorac Surg 2013;96:1894-9 

	  Αποθηκευτική	  βλάβη	  RBCS	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PRO	  
•  «Τα	  γηρασμένα	  RBCs	  έχουν	  ελάχιστη	  ή	  καμία	  λειτουργική	  ικανότητα	  

μετά	  τη	  μετάγγισή	  τους	  και	  δε	  βελτιώνουν	  την	  ιστική	  οξυγόνωση»	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CON	  

•  Βελτίωση	  με	  τη	  μετάγγιση	  ασθενών	  με	  συμπτωματική	  αναιμία	  ή/και	  
ιστική	  υποξία	  

•  Ασθενείς	  με	  μαζική	  αιμορραγία	  που	  υποβάλλονται	  σε	  μαζική	  μετάγγιση	  
(επομένως	  τα	  κυκλοφορούντα	  ερυθρά	  είναι	  σχεδόν	  εξ	  ολοκλήρου	  
μεταγγισμένα)	  επιβιώνουν	  

•  Χωρίς	  μετάγγιση	  δεν	  επιβιώνουν	  ασθενείς	  που	  υποβάλλονται	  σε	  Allo-‐	  ή	  
Auto-‐BMT	  
	  

Ann Thorac Surg 2013;96:1894-9 

	  Το	  βασικό	  “debate”…	  



Προ	  RCTs	  εποχή	  



	  Relatonship	  between	  red	  cell	  storage	  duraton	  and	  outcomes	  in	  adults	  
receiving	  red-‐cell	  transfusions:	  a	  systematc	  review	  

•  Ανασκόπηση	  55	  μελετών	  από	  1983-‐2012	  

•  47	  αναδρομικές	  

•  8	  μικρές	  προοπτικές	  

•  53%	  των	  μελετών:	  καμία	  επίδραση	  της	  αποθήκευσης	  	  

•  47%	  των	  μελετών:	  δυσμενής	  επίδραση	  της	  αποθήκευσης	  σε	  τουλάχιστο	  1	  
κλινικό	  πρωτεύον	  σημείο	  τερματισμού	  

•  Ακολούθησε	  το	  review	  60	  μελετών	  των	  Qu	  et	  al	  

Lelubre C et al, Crit Care 2013;17(2): R66 



	  14	  δημοσιευμένες	  μελέτες	  στο	  Τραύμα	  

Qu L et al, Cancer Control 2015;22(1): 26-37 



	  14	  δημοσιευμένες	  μελέτες	  στο	  Τραύμα	  

•  Χαρακτηριστικά	  μελετών:	  
–  11	  αναδρομικές,	  μέγιστου	  αριθμού	  ασθενών	  1813	  
–  3	  προοπτικές	  1	  κέντρου,	  όχι	  RCT,	  μέγιστου	  αριθμού	  ασθενών	  93	  

•  Αποτελέσματα:	  14/14	  αναδεικνύουν	  συσχέτιση	  ηλικίας	  RBCs	  με	  ≥1	  δυσμενή	  
κλινικοεργαστηριακή	  παράμετρο	  

Qu L et al, Cancer Control 2015;22(1): 26-37 



	  14	  δημοσιευμένες	  μελέτες	  στην	  Καρδιοχειρουργική	  

Qu L et al, Cancer Control 2015;22(1): 26-37 



	  14	  δημοσιευμένες	  μελέτες	  στην	  Καρδιοχειρουργική	  

Qu L et al, Cancer Control 2015;22(1): 26-37 

•  Χαρακτηριστικά	  μελετών:	  
–  13	  αναδρομικές,	  μέγιστου	  αριθμού	  ασθενών	  6002	  
–  1	  τυχαιοποιημένη	  1	  κέντρου	  με	  237	  ασθενείς	  
	  

•  Αποτελέσματα:	  6/14	  συσχετίζουν	  την	  ηλικία	  αποθήκευσης	  με	  ≥1	  
κλινικοεργαστηριακή	  παράμετρο,	  ενώ	  8/14	  όχι	  



16	  δημοσιευμένες	  μελέτες	  σε	  ασθενείς	  στη	  ΜΕΘ	  

Qu L et al, Cancer Control 2015;22(1): 26-37 



16	  δημοσιευμένες	  μελέτες	  σε	  ασθενείς	  στη	  ΜΕΘ	  

Qu L et al, Cancer Control 2015;22(1): 26-37 

•  Χαρακτηριστικά	  μελετών:	  
–  6	  αναδρομικές,	  μέγιστου	  αριθμού	  ασθενών	  8416	  
–  8	  προοπτικές,	  μέγιστου	  αριθμού	  ασθενών	  757	  
–  2	  RCTs,	  μέγιστου	  αριθμού	  ασθενών	  100	  

	  
•  Αποτελέσματα:	  4/16	  συσχετίζουν	  την	  ηλικία	  αποθήκευσης	  με	  ≥1	  

κλινικοεργαστηριακή	  παράμετρο,	  ενώ	  11/16	  όχι	  (1	  μελέτη	  δεν	  το	  εξετάζει)	  



16	  δημοσιευμένες	  μελέτες	  σε	  ογκολογικούς	  ασθενείς	  
και	  λοιπές	  κατηγορίες	  ασθενών	  

Qu L et al, Cancer Control 2015;22(1): 26-37 



16	  δημοσιευμένες	  μελέτες	  σε	  ογκολογικούς	  ασθενείς	  
και	  λοιπές	  κατηγορίες	  ασθενών	  

Qu L et al, Cancer Control 2015;22(1): 26-37 

•  Χαρακτηριστικά	  μελετών:	  
–  15	  αναδρομικές,	  μέγιστου	  αριθμού	  ασθενών	  364037	  
–  1	  RCT	  με	  20	  ασθενείς	  

•  Αποτελέσματα:	  6/16	  συσχετίζουν	  την	  ηλικία	  αποθήκευσης	  με	  ≥1	  
κλινικοεργαστηριακή	  παράμετρο,	  ενώ	  10/16	  όχι	  



3	  δημοσιευμένες	  μελέτες	  σε	  ασθενείς	  που	  
υποβλήθηκαν	  σε	  εξαίρεση	  αδενο-‐Ca	  παχέος	  εντέρου	  	  

Triulzi DJ et al, Tranf Apher Sci 2010;43:95-106 

•  1	  αναδρομική,	  2	  προοπτικές	  παρατήρησης	  

•  Εκτίμησαν	  την	  επίπτωση	  λοίμωξης,	  την	  επιβίωση	  και	  την	  υποτροπή	  της	  
κακοήθειας	  

•  2/3	  δεν	  ανέδειξαν	  συσχέτιση	  της	  διάρκειας	  αποθήκευσης	  με	  κάποιο	  κλινικό	  
πρωτεύον	  σημείο	  τερματισμού,	  1/3	  ανέδειξε	  συσχέτιση	  



	  Duraton	  of	  red	  cell	  storage	  and	  complicaton	  a�er	  
cardiac	  surgery	  

•  Μεγάλη	  αναδρομική	  μελέτη	  στις	  ΗΠΑ	  
•  Ασθενείς	  που	  υποβλήθηκαν	  σε	  Κ/Χ	  επέμβαση	  (CABG,	  αντικατάσταση	  

βαλβίδας	  ή	  και	  τα	  δύο)	  από	  1998	  έως	  2006	  
•  >18	  ετών	  
•  Ηλικία	  μεταγγισμένων	  RBCs:	  

–  Group	  A:	  Ερυθρά	  ≤14d	  
–  Group	  B:	  Ερυθρά	  >14d	  
–  Αποκλείστηκαν	  όσοι	  έλαβαν	  ερυθρά	  «μεικτών»	  ηλικιών	  

•  19	  πρωτογενή	  σημεία	  τερματισμού:	  
–  Θάνατος	  στο	  Νοσοκομείο,	  ΟΕΜ,	  ασυστολία,	  κοιλιακή	  ταχυκαρδία	  ή	  μαρμαρυγή,	  

επιπωματισμός,	  ρήξη	  αορτής	  ή	  μηριαίας	  αρτηρίας,	  νεφρική	  ανεπάρκεια,	  σήψη,	  
αναπνευστική	  ανεπάρκεια,	  ΠΕ,	  πνευμονία,	  εγκεφαλική	  βλάβη,	  κώμα,	  φλεγμονή	  
τραύματος,	  παρατεταμένος	  (>72h)	  μηχανικός	  αερισμός,	  πολυοργανική	  ανεπάρκεια,	  
ισχαιμία	  κάτω	  άκρου	  

•  1	  δευτερογενές	  σημείο	  τερματισμού	  
–  Συνολική	  επιβίωση	  σε	  1	  έτος	  

Koch CG et al, NEJM 2008;358(12):1229-39 



	  Duraton	  of	  red	  cell	  storage	  and	  complicaton	  a�er	  
cardiac	  surgery	  

•  2872	  ασθενείς	  έλαβαν	  8802	  
μονάδες	  «φρέσκων»	  RBCs	  

	  
•  3130	  ασθενείς	  έλαβαν	  10782	  

μονάδες	  «γηραιότερων»	  RBCs	  	  

Koch CG et al, NEJM 2008;358(12):1229-39 
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	  Duraton	  of	  red	  cell	  storage	  and	  complicaton	  a�er	  
cardiac	  surgery	  

•  Θάνατοι	  από	  οποιαδήποτε	  αιτία	  →	  Group	  A:	  7,4%	  /	  Group	  B:	  11%	  	  
•  Group	  B:	  αύξηση	  σχετικού	  κινδύνου	  θανάτου	  κατά	  30%	  
•  Μονοετής	  επιβίωση	  92,6%	  για	  το	  Group	  A	  vs	  89%	  για	  το	  Group	  B	  

(p<0,001)	  
•  Χρειάζεται	  μετάγγιση	  RBCs	  ηλικίας	  <14	  ημερών	  σε	  28	  Κ/Χ	  ασθενείς	  για	  

να	  προληφθεί	  ένας	  θάνατος	  σε	  διάστημα	  1	  έτους	  	  

Koch CG et al, NEJM 2008;358(12):1229-39 



	  Duraton	  of	  red	  cell	  storage	  and	  complicaton	  a�er	  
cardiac	  surgery	  

•  Βασικό	  πρόβλημα	  μελέτης:	  
–  Εκτίμηση	  θνητότητας	  1	  χρόνο	  μετά	  την	  επέμβαση,	  χωρίς	  
να	  αποσαφηνίζεται	  η	  αιτία	  θανάτου:	  
•  Η	  αυξημένη	  θνητότητα	  ήταν	  αποτέλεσμα	  της	  μετάγγισης	  γηραιότερων	  
παραγώγων	  ή	  της	  γενικής	  κατάστασης	  της	  υγείας	  των	  ασθενών;	  

Koch CG et al, NEJM 2008;358(12):1229-39 



	  Duraton	  of	  red	  cell	  storage	  and	  survival	  of	  transfused	  
patents	  

•  Μεγάλη	  αναδρομική	  μελέτη	  σε	  Σουηδία	  και	  Δανία	  
•  Ασθενείς	  που	  μεταγγίστηκαν	  τουλάχιστο	  με	  1	  RBC	  μεταξύ	  1995	  και	  2002	  
•  15-‐90	  ετών	  (διάμεση	  ηλικία	  από	  71,6-‐73,2	  έτη)	  
•  Κατηγοριοποίηση	  μεταγγισθέντων	  ασθενών:	  

–  Τραύμα	  
–  Κ/Χ	  επέμβαση	  
–  Επέμβαση	  για	  κακοήθη	  νόσο	  
–  Μείζονα	  επέμβαση	  
–  Αιματολογική	  κακοήθεια	  
–  Άλλη	  αιτία	  μετάγγισης	  

•  Δεν	  είχαν	  μεταγγιστεί	  τα	  2	  έτη	  πριν	  την	  ένταξή	  τους	  στη	  μελέτη	  
•  Έλαβαν	  LR	  και	  nLR-‐RBCs	  

Edgren G et al, Transfusion 2010;50:1185-1195 



	  Duraton	  of	  red	  cell	  storage	  and	  survival	  of	  transfused	  
patents	  

•  387.130	  ασθενείς	  έλαβαν	  404.959	  μεταγγίσεις	  
•  Ελέγχθηκαν	  4	  κατηγορίες	  RBCs	  αναλόγως	  ηλικιακής	  ομάδας	  	  

–  0-‐9d	  
–  10-‐19d	  
–  20-‐29d	  
–  30-‐42d	  

•  Μεικτή	  ομάδα	  (64.354	  μεταγγίσεις)	  
•  Πρωτεύοντα	  σημεία	  μελέτης:	  

–  Επιβίωση	  7	  ημερών	  
–  Επιβίωση	  730	  ημερών	  
–  Αιτία	  θανάτου	  (ICD-‐9,	  ICD-‐10)	  

•  Τερματισμός	  follow-‐up:	  
–  Θάνατος	  
–  Μη	  επαρκή	  δεδομένα	  (μετανάστευση)	  

Edgren G et al, Transfusion 2010;50:1185-1195 



	  Duraton	  of	  red	  cell	  storage	  and	  survival	  of	  transfused	  
patents	  

•  Διάρκεια	  παραμονής	  στο	  Νοσοκομείο	  και	  ενδείξεις	  μετάγγισης	  ήταν	  
αναλογικά	  κατανεμημένες	  στις	  4	  κατηγορίες	  ελέγχου	  

•  Ο	  σχετικός	  κίνδυνος	  θανάτου	  στις	  7	  ημέρες	  σε	  σχέση	  με	  την	  ηλικία	  του	  
παραγώγου	  ήταν	  παρόμοιος	  σε	  όλες	  τις	  ομάδες	  ελέγχου	  (μη	  στατιστικά	  
σημαντική	  ελαφρά	  αύξηση	  στην	  ομάδα	  30-‐42d)	  

•  Κατά	  το	  2ετές	  follow-‐up,	  παρατηρήθηκε	  στατιστικά	  σημαντική	  αύξηση	  
του	  σχετικού	  κινδύνου	  θανάτου	  στην	  ομάδα	  30-‐42d	  

•  Η	  αύξηση	  αυτή	  οφειλόταν	  κυρίως	  στη	  νοσηρότητα	  των	  ασθενών	  και	  τον	  
αυξημένο	  βασικό	  κίνδυνο	  θανάτου	  τους	  και	  σε	  κάθε	  περίπτωση	  ήταν	  
<5%	  

Edgren G et al, Transfusion 2010;50:1185-1195 
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Edgren G et al, Transfusion 2010;50:1185-1195 

Θνητότητα	  1-‐7	  ημερών	  

Θνητότητα	  8-‐730	  ημερών	  



	  Duraton	  of	  red	  cell	  storage	  and	  survival	  of	  transfused	  
patents	  

•  Καμία	  αιτία	  θανάτου	  δεν	  επικρατούσε	  σε	  σχέση	  με	  άλλες	  

•  Η	  μελέτη	  ΜΟΝΟ	  των	  LR-‐RBCs	  δεν	  έδειξε	  καμία	  διαφοροποίηση	  στα	  
αποτελέσματα	  

•  Καμία	  διαφοροποίηση	  όταν	  μελετήθηκαν	  ξεχωριστά	  «εύθραυστες»	  
ομάδες,	  όπως	  οι	  ηλικιωμένοι	  και	  όσοι	  υποβάλλονταν	  σε	  CABG	  ή/και	  
εξωσωματική	  κυκλοφορία	  	  

•  Η	  θνητότητα	  στις	  7	  ημέρες	  συσχετιζόταν	  με	  τον	  αριθμό	  των	  
μεταγγίσεων	  (p=0,074)	  

Edgren G et al, Transfusion 2010;50:1185-1195 



	  Transfusion	  of	  older	  stored	  blood	  and	  risk	  of	  death:	  a	  
meta-‐analysis	  

•  21	  μελέτες	  από	  το	  2001	  ως	  το	  2011	  
–  3	  RCTs	  
–  18	  μελέτες	  παρατήρησης	  

•  6	  προοπτικές	  
•  12	  αναδρομικές	  

•  Οι	  περισσότερες	  σε	  πολυτραυματίες	  και	  Κ/Χ	  ασθενείς	  

•  «Φρέσκο»	  αίμα:	  1,6-‐21	  ημέρες	  

•  «Γηραιότερο»	  αίμα:	  9-‐42	  ημέρες	  

•  16/21	  μελέτες:	  LR-‐RBCs	  
	  

Wang D et al, Transfusion 2012;52:1184-95 



	  Transfusion	  of	  older	  stored	  blood	  and	  risk	  of	  death:	  a	  
meta-‐analysis	  

Wang D et al, Transfusion 2012;52:1184-95 



	  Transfusion	  of	  older	  stored	  blood	  and	  risk	  of	  death:	  a	  
meta-‐analysis	  

•  555	  θάνατοι	  σε	  7611	  
ασθενείς	  (new	  blood	  HR:	  
7,3%)	  vs	  774	  θάνατοι	  σε	  
9114	  ασθενείς	  (old	  blood	  
HR:	  8,5%)	  

•  Σχετικός	  κίνδυνος	  
θανάτου	  με	  το	  
«γηραιότερο»	  αίμα:	  1,16	  

•  Χρειάζεται	  να	  
μεταγγιστούν	  97	  τέτοιοι	  
ασθενείς	  με	  αποκλειστικά	  
φρέσκο	  αίμα	  για	  να	  
αποφευχθεί	  1	  θάνατος	  

	   Wang D et al, Transfusion 2012;52:1184-95 



	  Transfusion	  of	  older	  stored	  blood	  and	  risk	  of	  death:	  a	  
meta-‐analysis	  

•  Στους	  ασθενείς	  που	  έλαβαν	  
«γηρασμένο»	  αίμα,	  
εμφανίστηκαν	  συχνότερα:	  
–  MOF	  
–  Πνευμονία	  
	  

•  Καμία	  διαφορά	  σε	  εμφάνιση:	  
–  Νεφρικής	  δυσλειτουργίας	  
–  Σήψης	  
–  ARDS	  
–  VTE	  
–  Μηχανικού	  αερισμού	  >72	  ώρες	  

	  
Wang D et al, Transfusion 2012;52:1184-95 



	  Transfusion	  of	  older	  stored	  blood	  and	  risk	  of	  death:	  a	  
meta-‐analysis	  

•  Η	  οριακά	  αυξημένη	  επίπτωση	  θανάτου	  με	  μετάγγιση	  
«γηρασμένου»	  αίματος	  επιβεβαιώθηκε	  και	  όταν	  αναλύθηκαν	  
χωριστά	  δεδομένα	  για	  κάθε	  κατηγορία	  ασθενών:	  
–  Κ/Χ	  (30%)	  
–  Τραύμα	  (30%)	  
–  Λοιποί	  (40%)	  	  

•  Το	  ίδιο	  συνέβη	  όταν	  αναλύθηκαν	  χωριστά:	  
–  Ενήλικες	  vs	  παιδιατρικοί	  ασθενείς	  
–  Μελέτες	  με	  μεγάλο	  vs	  με	  μικρό	  αριθμό	  ασθενών	  
–  Ασθενείς	  που	  έλαβαν	  <3	  μονάδες	  RBCs	  vs	  >3	  μονάδες	  RBCs	  	  

	  

Wang D et al, Transfusion 2012;52:1184-95 



	  Transfusion	  of	  older	  stored	  blood	  and	  risk	  of	  death:	  a	  
meta-‐analysis	  

•  Προβληματισμοί	  μετα-‐ανάλυσης:	  
–  Τα	  αποτελέσματα	  δεν	  μπορούν	  να	  αναχθούν	  στο	  γενικό	  πληθυσμό,	  

γιατί	  οι	  ασθενείς	  της	  μελέτης	  δεν	  είναι	  οι	  «μέσοι»	  ασθενείς	  
–  Φαίνεται	  ότι	  το	  «γηρασμένο»	  αίμα	  δρα	  ως	  «δεύτερο	  χτύπημα»	  σε	  

«εύθραυστες»	  ομάδες	  
–  Αν	  αναχθούν	  τα	  αποτελέσματα	  στη	  θνητότητα	  του	  γενικού	  πληθυσμού,	  

υπολογίζεται	  ότι	  χρειάζεται	  να	  μεταγγιστούν	  69.728	  άτομα	  
αποκλειστικά	  με	  φρέσκο	  αίμα	  για	  να	  αποφευχθεί	  ένας	  θάνατος!	  

	  

Wang D et al, Transfusion 2012;52:1184-95 



	  Transfusion	  of	  fresher	  vs	  older	  red	  blood	  cells	  in	  hospitalized	  
patents:	  a	  systematc	  review	  and	  a	  meta-‐analysis	  

•  Μετα-‐ανάλυση	  12	  μελετών	  με	  5229	  ασθενείς	  
–  2451	  έλαβαν	  «φρέσκα»	  ερυθρά	  και	  2778	  «γηρασμένα»	  ερυθρά	  
–  Ασθενείς	  βαρέως	  πάσχοντες	  ή	  με	  διεγχειρητική	  αιμορραγία	  
–  8/12	  μελέτες:	  ενήλικες,	  1/12	  μελέτες:	  μεικτή,	  3/12	  μελέτες:	  νεογνά-‐βρέφη	  πολύ	  

χαμηλού	  ΣΒ	  
–  Αλλογενής	  μετάγγιση:	  11/12	  μελέτες	  
	  

•  Υπόθεση:	  η	  μετάγγιση	  «φρέσκων»	  ερυθρών	  συνδέεται	  με	  μικρότερη	  
θνητότητα,	  λιγότερες	  ανεπιθύμητες	  αντιδράσεις	  μετάγγισης	  και	  μικρότερο	  
κίνδυνο	  λοίμωξης	  

•  Αποτέλεσμα:	  παρόμοιος	  κίνδυνος	  θανάτου	  μεταξύ	  των	  δύο	  groups	  

Alexander PE et al, Blood 2016;127(4): 400-10 



	  Transfusion	  of	  fresher	  vs	  older	  red	  blood	  cells	  in	  hospitalized	  
patents:	  a	  systematc	  review	  and	  a	  meta-‐analysis	  

Alexander PE et al, Blood 2016;127(4): 400-10 



	  Transfusion	  of	  fresher	  vs	  older	  red	  blood	  cells	  in	  hospitalized	  
patents:	  a	  systematc	  review	  and	  a	  meta-‐analysis	  

•  3/12	  αναφέρουν	  ανεπιθύμητα	  συμβάματα	  από	  μετάγγιση,	  με	  παρόμοια	  
επίπτωση	  στις	  2	  ομάδες	  ελέγχου	  

	  
	  

•  4/12:	  αναφέρουν	  νοσοκομειακές	  λοιμώξεις,	  κατά	  9%	  αυξημένος	  ο	  
κίνδυνος	  στην	  ομάδα	  που	  έλαβε	  τα	  «φρέσκα»	  ερυθρά!	  

Alexander PE et al, Blood 2016;127(4): 400-10 



	  Συνολικά	  προβλήματα	  non-‐RCT	  μελετών	  

•  Ετερογένεια	  ασθενών,	  ακόμα	  και	  με	  την	  ίδια	  βασική	  παθολογία	  

•  Ανομοιογένεια	  αναφορικά	  με	  το	  διαχωρισμό	  των	  ερυθρών	  σε	  φρέσκα	  
και	  γηρασμένα:	  ποιος	  ορίζει	  το	  cut-‐off;	  

•  Status	  λευκαφαίρεσης	  και	  μετάγγιση	  και	  έτερων	  παραγώγων	  ποικίλει	  

•  Απλοϊκή	  παραδοχή	  πως	  ερυθρά	  της	  ίδιας	  ηλικίας	  αποθήκευσης	  έχουν	  
παρόμοιες	  ιδιότητες	  (η	  αιμόλυση	  στα	  ερυθρά	  του	  ασκού	  πχ	  εξαρτάται	  
και	  από	  το	  δότη!)	  



	  Συνολικά	  προβλήματα	  non-‐RCT	  μελετών	  

•  Σε	  αρκετές	  μελέτες	  υπάρχει	  επικάλυψη	  ηλικιών	  των	  μεταγγισθέντων	  
ερυθρών	  μεταξύ	  των	  συγκρινόμενων	  ομάδων	  
	  

•  Λαμβάνονται	  υπόψη	  μεταγγίσεις	  που	  έλαβαν	  χώρα	  ΜΕΤΑ	  το	  (όποιο)	  
κλινικό	  σύμβαμα,	  ενώ	  το	  follow-‐up	  ποικίλει	  

•  Συνήθως	  οι	  ασθενείς	  που	  μεταγγίζονται	  με	  τα	  γηραιότερα	  ερυθρά	  είναι	  
ασθενείς	  που	  λαμβάνουν	  μεγαλύτερο	  μέσο	  όρο	  RBCs	  και	  είναι	  ασθενείς	  
με	  βαρύτερη	  κλινική	  εικόνα	  (“συγχυτικοί	  παράγοντες”…)	  

•  Ακόμα	  και	  μικρή	  επίδραση	  στην	  έκβαση	  των	  ασθενών	  μπορεί	  να	  έχει	  
τεράστια	  κλινική	  σημασία,	  δεδομένου	  του	  εύρους	  των	  μεταγγίσεων	  
ετησίως	  σε	  παγκόσμια	  κλίμακα	  	  



Εποχή	  RCTs	  
(…υπάρχει	  καπνός	  χωρίς	  φωτιά;…)	  



	  Ολοκληρωθείσες	  11	  μικρές	  RCTs	  που	  δεν	  έδειξαν	  συσχέτιση	  	  
χρόνου	  αποθήκευσης	  και	  κλινικοεργαστηριακών	  παραμέτρων	  

Br J Haematology 2014;165:3-16 



	  Ολοκληρωθείσες	  μικρές	  RCTs	  σε	  εθελοντές	  και	  όχι	  ασθενείς	  

Br J Haematology 2014;165:3-16 



ARIPI	  trial	  (Age	  of	  Red	  Blood	  Cells	  In	  Premature	  Infants)	  

•  Double	  blind	  RCT	  
•  Μάιος	  2006-‐Ιούνιος	  2011	  
•  6	  Καναδικές	  ΜΕΘ	  προώρων	  βρεφών	  
•  377	  πρόωρα	  βρέφη	  ΣΒ<1250g	  
•  Group	  A	  (188):	  μετάγγιση	  με	  RBC	  ηλικίας	  ≤7	  ημερών	  
•  Group	  B	  (189):	  μετάγγιση	  με	  RBC	  συνήθους	  πρακτικής	  
•  Πρωτεύοντα	  κριτήρια	  τερματισμού	  →	  Μείζονες	  νεογνικές	  θνησιμότητες	  

τις	  πρώτες	  90	  ημέρες:	  
–  Νεκρωτική	  εντεροκολίτις	  
–  Αμφιβληστροειδοπάθεια	  προωρότητας	  
–  Βρογχοπνευμονική	  δυσπλασία	  
–  Ενδοεγκεφαλική	  αιμορραγία	  

•  Δευτερεύον	  κριτήριο	  τερματισμού:	  νοσοκομειακές	  λοιμώξεις	  

DA Fergusson et al, JAMA 2012;308(14):1443-51 



•  Αποτελέσματα:	  
–  Μέση	  ηλικία	  μεταγγισμένων	  RBCs:	  5,1	  vs	  14,6	  ημέρες	  
–  99	  βρέφη	  (52,7%)	  της	  ομάδας	  Α	  («φρέσκο	  αίμα»)	  και	  100	  βρέφη	  (52,9%)	  της	  ομάδας	  Β	  

εμφάνισαν	  κάποιο	  από	  τα	  κριτήρια	  τερματισμού	  (RR=	  1,00)	  
–  Η	  πιθανότητα	  κλινικά	  ύποπτης	  λοίμωξης	  ήταν	  77,7%	  στην	  ομάδα	  Α	  και	  77,2%	  στην	  

ομάδα	  Β	  (RR=	  1,01),	  ενώ	  θετικές	  καλλιέργειες	  εμφάνισε	  το	  65,7%	  της	  ομάδας	  Α	  και	  το	  
64%	  της	  ομάδας	  Β	  (RR=1,06)	  

•  Στη	  μελέτη	  ARIPI	  η	  χρήση	  «φρέσκων»	  RBCs	  σε	  σχέση	  με	  τα	  RBCs	  της	  
συνήθους	  πρακτικής	  δε	  βελτίωσε	  την	  επιβίωση	  ολιγοβαρών	  πρόωρων	  
βρεφών	  που	  έχρηζαν	  μετάγγισης	  νοσηλευόμενα	  σε	  ΜΕΘ	  	  

ARIPI	  trial	  (Age	  of	  Red	  Blood	  Cells	  In	  Premature	  Infants)	  

DA Fergusson et al, JAMA 2012;308(14):1443-51 



ABLE	  trial	  (Age	  of	  Blood	  Evaluaton	  in	  Critcally	  Ill	  Adults)	  

•  Double	  blind	  RCT,	  πολυκεντρική	  (Καναδάς,	  Μ.Βρετανία,	  Γαλλία,	  Βέλγιο,	  
Ολλανδία)	  

•  2009-‐2014	  
•  64	  ΜΕΘ	  	  
•  2412	  βαρέως	  πάσχοντες	  ενήλικες	  ασθενείς	  
•  Μετάγγιση	  με	  LR-‐RBCs	  
•  Group	  A	  (Νο=1206):	  μετάγγιση	  με	  RBC	  ηλικίας	  ≤8	  ημερών	  
•  Group	  B	  (Νο=1206):	  μετάγγιση	  με	  RBC	  συνήθους	  πρακτικής	  
•  Πρωτεύον	  κριτήριο	  τερματισμού	  →	  θνητότητα	  στις	  90	  ημέρες	  
•  Δευτερεύοντα	  κριτήρια	  τερματισμού:	  	  

•  Νοσοκομειακές	  λοιμώξεις	  (πνευμονία,	  φλεγμονές	  κοιλοτήτων),	  βακτηριαιμία	  
•  Οργανική	  δυσλειτουργία	  
•  Διάρκεια	  παραμονής	  σε	  ΜΕΘ	  και	  Νοσοκομείο	  
•  Διάρκεια	  υποστήριξης	  νεφρικής,	  αναπνευστικής	  και	  καρδιαγγειακής	  λειτουργίας	  	  
•  Ανεπιθύμητες	  αντιδράσεις	  από	  μετάγγιση	  

Lacroix J et al, NEJM 372(15);1410-1418 



ABLE	  trial	  (Age	  of	  Blood	  Evaluaton	  in	  Critcally	  Ill	  Adults)	  

Lacroix J et al, NEJM 372(15);1410-1418 



ABLE	  trial	  (Age	  of	  Blood	  Evaluaton	  in	  Critcally	  Ill	  Adults)	  

•  5198	  μεταγγίσεις	  RBCs	  στην	  ομάδα	  Α	  vs	  5210	  στην	  ομάδα	  Β	  
•  Μέση	  διάρκεια	  αποθήκευσης:	  6,1±4,9	  vs	  22±8,4	  (p<0,001)	  
•  100%	  των	  ασθενών	  της	  ομάδας	  Β	  έλαβαν	  RBCs	  με	  βάση	  τη	  συνήθη	  

πρακτική	  –	  84%	  των	  ασθενών	  της	  ομάδας	  Α	  έλαβαν	  αποκλειστικά	  
«φρέσκα»	  RBCs	  	  
–  Έγινε	  δευτερεύουσα	  ανάλυση	  στα	  αποτελέσματα	  της	  μελέτης	  μη	  λαμβάνοντας	  υπόψη	  

το	  16%	  της	  ομάδας	  Α	  που	  δεν	  έλαβε	  φρέσκο	  αίμα:	  καμία	  διαφορά	  στο	  τελικό	  
συμπέρασμα	  

•  Θνητότητα:	  
–  37%	  στην	  ομάδα	  Α	  vs	  35,3%	  στην	  ομάδα	  Β	  (απόλυτη	  διαφορά	  1,7%)	  
–  RR	  1,1	  για	  την	  ομάδα	  με	  το	  «φρέσκο»	  αίμα!	  
–  Καμία	  διαφορά	  στη	  θνητότητα	  αναφορικά	  με	  την	  ηλικία,	  τον	  αριθμό	  των	  

μεταγγισμένων	  RBCs	  και	  το	  APACHE	  score	  

•  Δευτερεύοντα	  κριτήρια	  τερματισμού:	  
–  Καμία	  στατιστικά	  σημαντική	  διαφορά	  μεταξύ	  των	  δύο	  ομάδων	  

Lacroix J et al, NEJM 372(15);1410-1418 



ABLE	  trial	  (Age	  of	  Blood	  Evaluaton	  in	  Critcally	  Ill	  Adults)	  

Lacroix J et al, NEJM 372(15);1410-1418 



ABLE	  trial	  (Age	  of	  Blood	  Evaluaton	  in	  Critcally	  Ill	  Adults)	  

Lacroix J et al, NEJM 372(15);1410-1418 



ABLE	  trial	  (Age	  of	  Blood	  Evaluaton	  in	  Critcally	  Ill	  Adults)	  

•  Η	  μελέτη	  δεν	  έδειξε	  όφελος	  από	  τη	  μετάγγιση	  φρέσκων	  RBCs	  σε	  βαρέως	  
πάσχοντες	  νοσηλευόμενους	  σε	  ΜΕΘ	  

•  Δε	  δικαιολογείται	  επί	  του	  παρόντος	  η	  μετάγγιση	  φρέσκων	  ερυθρών	  σε	  
τέτοιους	  ασθενείς	  

•  Περιορισμοί	  μελέτης:	  
–  Μειωμένη	  εκπροσώπηση	  fragile	  ασθενών	  
–  Αυστηρή	  μεταγγισιακή	  πρακτική	  (μετάγγιση	  με	  μέση	  Hb~7,7	  g/dl)	  
–  Μελετήθηκαν	  μόνο	  LR-‐RBCs	  
–  Non-‐inferiority	  trial	  

Lacroix J et al, NEJM 372(15);1410-1418 



RECESS	  trial	  (Red	  Cell	  Storage	  Duraton	  Study)	  

Steiner ME et al, NEJM 372(15);1419-1429 

•  Διπλά	  τυφλή	  πολυκεντρική	  προοπτική	  RCT	  (33	  Κέντρα	  των	  ΗΠΑ)	  

•  Συμπεριέλαβε	  ασθενείς	  
–  ≥12	  ετών	  
–  ≥40kg	  

•  Υποβάλλονταν	  σε	  Κ/Χ	  επέμβαση	  (σύμπλοκη)	  εντός	  30	  ημερών	  από	  την	  
ενσωμάτωση	  και	  μεταγγίζονταν	  με	  τουλάχιστο	  1	  LR-‐RBC	  μέχρι	  και	  την	  4η	  
μετεγχειρητική	  ημέρα	  

•  Χωρίστηκαν	  σε	  2	  ομάδες	  (αναλογία	  1:1):	  
–  Group	  A	  (“fresh”):	  RBCs	  ηλικίας	  ≤10d	  
–  Group	  B	  (“old”):	  RBCs	  ηλικίας	  ≥21d	  



RECESS	  trial	  (Red	  Cell	  Storage	  Duraton	  Study)	  

Steiner ME et al, NEJM 372(15);1419-1429 

•  Ενσωμάτωση:	  
–  2010-‐2014	  
–  1098	  ασθενείς	  
–  538	  στο	  Group	  A	  (μέση	  ηλικία	  μεταγγισμένων	  RBCs:	  7,8±4,8d)	  
–  560	  στο	  Group	  B	  	  (μέση	  ηλικία	  μεταγγισμένων	  RBCs:	  28,3±6,7d)	  
–  87%	  και	  89%	  αντίστοιχα	  τα	  ποσοστά	  των	  ασθενών	  κάθε	  ομάδας	  που	  έλαβαν	  

ΜΟΝΟ	  ερυθρά	  της	  προκαθορισμένης	  ηλικίας	  
–  Μετάγγιση	  με	  έτερα	  παράγωγα:	  

•  Group	  A:	  PLTs	  49%,	  FFPs	  47%,	  CP	  20%	  
•  Group	  B:	  PLTs	  53%,	  FFPs	  50%,	  CP	  21%	  



RECESS	  trial	  (Red	  Cell	  Storage	  Duraton	  Study)	  

Steiner ME et al, NEJM 372(15);1419-1429 



RECESS	  trial	  (Red	  Cell	  Storage	  Duraton	  Study)	  

Steiner ME et al, NEJM 372(15);1419-1429 

•  Πρωτεύοντα	  σημεία	  τερματισμού:	  
–  Διαφοροποίηση	  στο	  MOD-‐score	  μεταξύ	  προεγχειρητικής	  και	  7ης	  μετεγχειρητικής	  

ημέρας	  

•  Δευτερεύοντα	  σημεία	  τερματισμού:	  
–  Θνητότητα	  στις	  7	  ημέρες	  
–  Θνητότητα	  στις	  28	  ημέρες	  
–  Διάρκεια	  παραμονής	  στη	  ΜΕΘ	  
–  Διάρκεια	  παραμονής	  στο	  Νοσοκομείο	  



RECESS	  trial	  (Red	  Cell	  Storage	  Duraton	  Study)	  

Steiner ME et al, NEJM 372(15);1419-1429 

* Στατιστικά σηµαντική διαφορά ΜΟΝΟ στα επίπεδα χολερυθρίνης την 7η ηµέρα µεταξύ των 2 οµάδων (p<0,001) 



RECESS	  trial	  (Red	  Cell	  Storage	  Duraton	  Study)	  

Steiner ME et al, NEJM 372(15);1419-1429 



RECESS	  trial	  (Red	  Cell	  Storage	  Duraton	  Study)	  

Steiner ME et al, NEJM 372(15);1419-1429 

•  Τα	  ίδια	  αποτελέσματα	  (καμία	  στατιστικά	  σημαντική	  διαφορά)	  εξήχθησαν	  
όταν	  συγκρίθηκαν	  ΜΟΝΟ	  οι	  ασθενείς	  κάθε	  ομάδας	  που	  έλαβαν	  
αποκλειστικά	  ερυθρά	  της	  προκαθορισμένης	  ηλικίας	  

•  Ίδιο	  ποσοστό	  μετα-‐μεταγγισιακών	  αντιδράσεων	  μεταξύ	  των	  δύο	  ομάδων	  

•  Τα	  αποτελέσματα	  ΔΕ	  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ	  αλλαγή	  της	  μεταγγισιακής	  
πολιτικής	  



TOTAL	  trial	  (Tissue	  Oxygenaton	  by	  Transfusion	  in	  Severe	  Anemia	  with	  Lactc	  
Acidosis)	  

•  Προοπτική	  non-‐inferiority	  RCT	  #NCT01586923	  (Kampala,	  Uganda)	  

•  290	  παιδιά	  6-‐60	  μηνών	  στα	  ΤΕΠ	  με	  γαλακτική	  οξέωση	  λόγω	  σοβαρής	  
αναιμίας	  και	  μόνο	  

•  Hb	  ≤5	  g/dl	  (3,7±1,3),	  Γαλακτικό	  οξύ	  (LA)	  ≥5	  mM	  (9,3±3,4)	  

•  Μετάγγιση	  με	  LR-‐RBCs	  10ml/kgBW	  

•  No145:	  ηλικία	  RBCs	  1-‐10	  ημερών	  (Group	  A,	  μέση	  ηλικία:	  7,8±2,1)	  

•  Νο145:	  ηλικία	  RBCs	  25-‐35	  ημερών	  (Group	  B,	  μέση	  ηλικία:	  31,6±2,8)	  

Dhabangi A et al, 2015 ASH meeting, Abstract #769 



TOTAL	  trial	  (Tissue	  Oxygenaton	  by	  Transfusion	  in	  Severe	  Anemia	  with	  Lactc	  
Acidosis)	  

•  Μετάγγιση	  την	  ώρα	  0	  
•  Μέτρηση	  LA	  στον	  ορό	  τις	  ώρες	  2,4,6,8,24	  
•  Πρωτεύον	  σημείο	  τερματισμού:	  	  

–  Ασθενείς	  με	  LA	  ≤3	  mM	  στο	  8ωρο	  

•  Δευτερεύουσες	  μετρήσεις:	  
–  Κορεσμός	  σε	  οξυγόνο	  του	  εγκεφαλικού	  ιστού	  (μη	  επεμβατική	  μέθοδος)	  
–  Κλινικοεργαστηριακές	  μεταβολές	  μετά	  τη	  μετάγγιση	  
–  Επιβίωση	  
–  Follow-‐up	  στις	  30	  ημέρες	  

•  Ποσοστό	  επίτευξης	  επιπέδων	  LA	  ≤3	  mM	  στις	  8	  ώρες:	  
–  Group	  A:	  58%	  vs	  Group	  B:	  61%	  (p=0,72)	  

•  Καμία	  διαφορά	  στα	  επίπεδα	  LA	  στις	  2,4,6,8,24	  ώρες	  
•  Καμία	  διαφορά	  στις	  δευτερεύουσες	  μετρήσεις	  
•  Τα	  RBCs	  με	  παρατεταμένη	  διάρκεια	  συντήρησης	  δεν	  ήταν	  κατώτερα	  	  

Dhabangi A et al, 2015 ASH meeting, Abstract #769 



TRANSFUSE	  trial	  (A	  randomised	  controlled	  trial	  of	  standard	  transfusion	  
versus	  fresher	  red	  blood	  cell	  use	  in	  intensive	  care:	  protocol	  and	  statstcal	  analysis	  

plan)	  

•  Διπλά	  τυφλή	  προοπτική	  RCT	  σε	  Αυστραλία-‐Νέα	  Ζηλανδία-‐Ευρώπη-‐Μέση	  
Ανατολή	  (NCT01638416)	  

•  Σκοπός	  να	  ενσωματώσει	  5000	  βαρέως	  πάσχοντες	  ασθενείς	  σε	  ΜΕΘ	  
•  Σύγκριση	  2	  group:	  

–  A:	  μετάγγιση	  με	  τα	  πιο	  φρέσκα	  διαθέσιμα	  RBCs	  	  
–  Β:	  μετάγγιση	  με	  βάση	  τη	  συνήθη	  πρακτική	  

•  Πρωτεύον	  σημείο	  τερματισμού:	  συνολική	  θνητότητα	  στις	  90	  ημέρες	  
•  Δευτερεύοντα	  σημεία	  τερματισμού:	  	  

–  Χρόνος	  θανάτου	  
–  Θνητότητα	  στις	  28	  και	  στις	  180	  ημέρες	  
–  MOF	  
–  Διάρκεια	  μηχανικής	  υποστήριξης	  αναπνοής	  και	  αιμοκάθαρσης	  
–  LOS	  σε	  Νοσοκομείο	  και	  ΜΕΘ	  
–  Σηψαιμία	  στη	  ΜΕΘ	  
–  Συχνότητα	  FNHTRs	  
–  Ποιότητα	  ζωής	  στις	  180	  ημέρες	  

Kaukonen KM et al, Crit Care Resusc 2014;16(4):255-61 



INFORM	  trial	  (Ratonale	  and	  Design	  of	  the	  Informing	  Fresh	  versus	  Old	  Red	  Cell	  
Management	  Trial:	  An	  Internatonal	  Pragmatc	  Randomized	  Trial)	  

•  Διπλά	  τυφλή	  προοπτική	  πολυκεντρική	  RCT	  (Καναδάς,	  ΗΠΑ,	  Αυστραλία,	  
Ισραήλ)	  

•  Στόχος	  ενσωμάτωσης:	  ~31500	  νοσηλευόμενους	  ενήλικες	  ασθενείς	  
(ανεξαρτήτως	  αιτίας	  νοσηλείας)	  που	  χρήζουν	  μετάγγισης	  	  

•  Διάρκεια	  μελέτης:	  2012-‐2014	  
•  Σύγκριση	  2	  group:	  

–  A:	  μετάγγιση	  με	  τα	  πιο	  φρέσκα	  διαθέσιμα	  RBCs	  	  
–  Β:	  μετάγγιση	  με	  βάση	  τη	  συνήθη	  πρακτική	  

•  Πρωτεύον	  σημείο	  τερματισμού:	  συνολική	  νοσοκομειακή	  θνητότητα	  	  
•  Δευτερεύον	  σημεία	  τερματισμού:	  χρόνος	  επέλευσης	  θανάτου	  

Eikelboom JW et al, Transfus Med Rev 2016 Jan;30(1):25-9 



Red	  Cell	  Storage	  Duraton	  and	  Outcomes	  	  
in	  Cardiac	  Surgery	  

•  Διπλά	  τυφλή	  προοπτική	  RCT	  (Clevelant,	  USA)	  
•  NCT00458783	  
•  ~2800	  ασθενείς	  >18	  ετών	  που	  υποβάλλονται	  σε	  κ/χ	  επέμβαση	  (redo	  ή	  

πρώτης	  φοράς)	  
–  CABG,	  αντικατάσταση	  βαλβίδας,	  CABG	  +	  αντικατάσταση	  βαλβίδας,	  επιδιόρθωση	  ή	  

εκτομή	  αορτικών	  ανευρυσμάτων	  σε	  συνδυασμό	  ή	  όχι	  με	  CABG	  και/ή	  αντικατάσταση	  
βαλβίδων	  

•  Εκτίμηση	  ολοκλήρωσης:	  2017	  	  
•  Σύγκριση	  2	  group:	  

–  A:	  μετάγγιση	  με	  τα	  πιο	  φρέσκα	  διαθέσιμα	  RBCs	  	  
–  Β:	  μετάγγιση	  με	  τα	  πιο	  γηρασμένα	  διαθέσιμα	  RBCs	  

•  Πρωτεύον	  σημείο	  τερματισμού:	  συνολική	  θνητότητα	  	  

Koch CG, Sabek J et al 



Άρα…;	  

•  Μετά	  τις	  4	  πρώτες	  RCTs,	  δεν	  αποδείχθηκε	  υπεροχή	  του	  «φρέσκου»	  
αίματος	  (αλλά	  αρκεί	  αυτό	  να	  αλλάξουν	  γνώμη	  οι	  «υποστηρικτές»	  του;)	  

	  	  
•  Δυσμενείς	  επιπτώσεις	  μπορεί	  να	  δει	  κανείς	  ΜΟΝΟ	  όταν	  ένας	  ασθενής	  

μεταγγίζεται	  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ	  με	  γηρασμένο	  αίμα	  

•  Τι	  ορίζεται	  τελικά	  ως	  φρέσκο	  αίμα;	  

•  Υπάρχει	  όριο	  αποθήκευσης	  (με	  κλινικά	  κριτήρια)	  πέρα	  από	  το	  οποίο	  η	  
μετάγγιση	  όχι	  μόνο	  δε	  θα	  ωφελήσει,	  αλλά	  θα	  βλάψει;	  

•  Κι	  αν	  το	  όριο	  αυτό	  προσδιοριστεί,	  είναι	  ηθικά	  επιτρεπτό	  να	  σχεδιαστούν	  
RCTs	  με	  το	  ένα	  σκέλος	  να	  μεταγγίζεται	  με	  αντικειμενικά	  «βλαβερό»	  αίμα;	  



Άρα…;	  

•  Υπάρχουν	  ομάδες	  πληθυσμού	  στις	  οποίες	  υπάρχει	  μια	  τακτική	  
επιλεκτικής	  μετάγγισης	  με	  το	  «πιο	  φρέσκο	  διαθέσιμο»	  αίμα:	  
–  	  Αιμοσφαιρινοπάθειες,	  κακοήθη	  αιματολογικά	  νοσήματα	  κλπ	  («λογιστικά»	  σωστό,	  διότι	  

μακραίνουν	  τα	  μεσοδιαστήματα	  από	  μετάγγιση	  σε	  μετάγγιση)	  
–  Βαρέως	  πάσχοντες	  ασθενείς,	  Κ/Χ	  ασθενείς,	  πολυτραυματίες,	  ασθενείς	  με	  βαριές	  

λοιμώξεις,	  νεογνά-‐βρέφη	  

•  Μετα-‐ανάλυση	  Wang:	  για	  να	  σωθεί	  μία	  ζωή,	  απαιτείται	  να	  μεταγγιστούν	  
με	  «φρέσκο»	  αίμα	  97	  -‐	  69.428	  ασθενείς	  (όχι	  cost-‐effec�ve	  στο	  γενικό	  
πληθυσμό)	  

	  
•  Υπάρχει	  ανάγκη	  να	  αλλάξει	  η	  λογική	  της	  αποθήκευσης	  για	  35-‐42	  ημέρες;	  

–  Με	  βάση	  τις	  RCTs	  η	  απάντηση	  είναι	  ΟΧΙ!	  




