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Στρατηγική Μεταγγίσεων 

Ø 	  Μετάγγιση ερυθρών αιµοσφαιρίων 
Ø  Αντιµετώπιση Αναιµίας 
Ø  Αντιµετώπιση Αιµορραγίας 
Ø  Ασθενείς µε διαφορετική παθολογία 
Ø  Ασθενείς µε διαφορετική ηλικία 
Ø  Ασθενείς µε πολλαπλά προβλήµατα	  





Στρατηγική Μεταγγίσεων	  

Ø 	  Ελεύθερη µετάγγιση χωρίς συγκεκριµένες 
ενδείξεις 

Ø  Ελεύθερη µετάγγιση µε ενδείξεις 
Ø  Περιοριστική στρατηγική µεταγγίσεων 
Ø  Πολλές RCT’s 
Ø  Μετα-αναλύσεις 
Ø  Δύσκολο καθηµερινό κλινικό πρόβληµα	  



Critically ill patients 

Ø 	  Crit Care Med. 2017 Feb 24 
Ø 	  Ελεύθερη vs Περιοριστική 
Ø  Μονοκεντρική RCT 
Ø  Σηπτικοί – ογκολογικοί ασθενείς 
Ø  Endpoint: Θνητότητα 28 ηµερών µετά από 
εισαγωγή σε ΜΕΘ	  

	  



Critically ill patients	  

Ø  < 9g/dL ελεύθερη στρατηγική 
Ø  n =149 
Ø  <7 g/dL περιοριστική στρατηγική 
Ø  n = 151 
Ø  Primary endpoint: η θνητότητα στην 
ελεύθερη στρατηγική ήταν χαµηλότερη 
(p=0.08)  



Critically ill patients	  

Ø 	  Secondary endpoints: θνητότητα στις 90d 
Ø  Η θνητότητα στην ελεύθερη στρατηγική 
ήταν χαµηλότερη (p=0.03) 

Ø  Δεν υπήρχε διαφορά στο χρόνο 
παραµονής στη ΜΕΘ 



Χειρουργικοί ασθενείς 

Ø  Colorectal Dis. 2017 Feb 26. 
Ø  Περιοριστική vs Ελεύθερη 
Ø  Ασθενείς µε Ca ορθού 
Ø  Διαφυγή από την αναστόµωση 
Ø  Λοιµώδεις επιπλοκές 



Χειρουργικοί ασθενείς	  

Ø  398 ασθενείς 
Ø  2 οµάδες µε 7g/dl < Hb < 10g/dL 
Ø  Η µία οµάδα µεταγγίστηκε µόνο 
Ø  Διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε 
την επέµβαση, την προεγχειρητική 
παρέµβαση και άλλους παράγοντες 



Χειρουργικοί ασθενείς	  

Ø  Αιµοδυναµικά σταθεροί ασθενείς 
Ø  Η ελεύθερη στρατηγική µετάγγισης 
σχετίζεται µε αύξηση των µετεγχειρητικών 
λοιµώξεων (SSI και άλλων οργάνων) 

Ø  Δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε 
τις διαφυγές της αναστόµωσης  





Στρατηγική µεταγγίσεων ΚΡΧ 

Ø 	  Συχνή η περιεγχειρητική αναιµία 
Ø  Σχετίζεται µε αυξηµένη θνητότητα και 
νοσηρότητα 

Ø  > 6% των RBC’ s χρησιµοποιούνται στις 
ΚΡΧ µονάδες 

Ø  Υπάρχουν διαφορές από κέντρο σε 
κέντρο (25 – 75%) 



Στρατηγική µεταγγίσεων ΚΡΧ	  

Ø  Πολυκεντρική µελέτη (17 ΚΡΧ κέντρα) 
Ø  2007 ασθενείς > 16 ετών 
Ø  Εκλεκτική κρχ επέµβαση 
Ø  Μετεγχειρητική µετάγγιση 
Ø  Περιοριστική στρατηγική < 7.5g/dL 
Ø  Ελεύθερη στρατηγική < 9 g/dL 





Στρατηγική µεταγγίσεων ΚΡΧ	  

Ø  Primary Endpoints – Outcomes της 
µελέτης 

Ø  Σοβαρή λοίµωξη (σήψη ή SSI) 
Ø  Ισχαιµικό επεισόδιο (ΑΕΕ, Έµφραγµα 

µυοκαρδίου, ίσχαιµία εντέρου, νεφρική 
ανεπάρκεια) 

Ø  Διάρκεια 3 µήνες µετά την τυχαιοποίηση 



Στρατηγική µεταγγίσεων ΚΡΧ	  

Ø  Secondary Endpoints – Outcomes της 
µελέτης 

Ø  Είδος και ποσότητα παραγώγων αίµατος 
που απαιτήθηκαν 

Ø  Διάρκεια νοσηλείας σε ICU / HDU 
Ø  Επιπλοκές από το αναπνευστικό 
Ø  Συνολική θνητότητα 
Ø  Ανάλυση κόστους 



Στρατηγική µεταγγίσεων ΚΡΧ	  

Ø  Περιοριστική στρατηγική 63.7% 
µεταγγίστηκαν 

Ø  Ελεύθερη στρατηγική 94.5% 
µεταγγίστηκαν 

Ø  Απόκλιση από την αρχική τυχαιοποίηση 
9.7% στην περιοριστική στρατηγική και 
6.2% στην ελεύθερη 





Στρατηγική µεταγγίσεων ΚΡΧ	  

Ø  Primary outcomes 
Ø  Περιοριστική στρατηγική 35.1% 
Ø  Ελεύθερη στρατηγική 33.0% 
Ø  p=0.3 
Ø  Η πλειοψηφία των επιπλοκών πριν την 
έξοδο του ασθενούς από το νοσοκοµείο 





Στρατηγική µεταγγίσεων ΚΡΧ	  

Ø  Secondary outcomes 
Ø  Κοινή παραµονή σε ICU / HDU 
Ø  Κοινές αναπνευστικές επιπλοκές 
Ø  Μεγαλύτερη θνητότητα στην περιοριστική 
στρατηγική (p=0.045) 

Ø  Χωρίς διαφορά στις λοιπές επιπλοκές 







Στρατηγική µεταγγίσεων ΚΡΧ	  

Ø  Cost Analysis 
Ø  Περιοριστική στρατηγική 287 pounds 
Ø  Ελεύθερη στρατηγική 427 pounds 
Ø  Η διαφορά αφορά µόνο το κόστος των 

RBS’ s 
Ø  Συνολικό κόστος χωρίς στατιστικά 
σηµαντική διαφορά 





Μετα-ανάλυση 

Ø  31 RCT’s 
Ø  9813 ασθενείς 
Ø  Βιβλιογραφική αναζήτηση από το 1950 
Ø  17 µονοκεντρικές µελέτες 
Ø  14 πολυκεντρικές µελέτες 
Ø  Παθολογικοί ή χειρουργικοί ασθενείς όλων 
των ηλικιών (εξαίρεση τα νεογνά)  



Μετα-ανάλυση	  

Ø  Περιοριστική (restrictive): 7gr/dLή 8gr/dL 
Ø  Ελεύθερη (liberal): 9 ή 10gr/dL 
Ø  Θνητότητα 
Ø  Νοσηρότητα 
Ø  Έµφραγµα µυοκαρδίου 
Ø  Άλλες επιπλοκές 





Μετα-ανάλυση	  

Ø  Η θνητότητα συνολικά δεν επηρεάζεται 
Ø  9 µελέτες  
Ø  5707 ασθενείς 
Ø  relative low risk of bias 
Ø  Τάση αυξηµένου ρίσκου θνητότητας µε 
την περιοριστική στρατηγική 



Mortality Risk 



Μετα-ανάλυση	  

Ø  12 µελέτες µε 5975 ασθενείς 
Ø  Δεν επηρεάζεται η συνολική νοσηρότητα 
Ø  6 µελέτες µε 4517 ασθενείς 
Ø  relative low risk of bias 
Ø  Χωρίς διαφορά 
Ø  Και µελλοντικές µελέτες δεν αναµένεται να 
αναδείξουν διαφορά 



Risk of overall morbidity 



Risk of myocardial infarction 



Μετα-ανάλυση	  

Ø  Κίνδυνος καρδιακού ισχαιµικού 
επεισοδίου 

Ø  Χωρίς διαφορά 
Ø  Ακόµη µε την ανάλυση των relative low 

risk for bias µελετών 
Ø  Η χαµηλή Hb αντισταθµίζεται από τον 
κίνδυνο υπερφόρτωσης 



Μετα-ανάλυση	  

Ø  8 µελέτες (lower risk of bias) 
Ø  λοιµώδεις επιπλοκές 
Ø  τάση για καλλίτερα αποτελέσµατα υπέρ 
της περιοριστικής µεθόδου 

Ø  Χωρίς διαφορά σε θροµβο-εµβολικά 
συµβάτα, νεφρική ανεπάρκεια, εγκεφαλικό 
ή αιµορραγία 



Effect of restrictive versus liberal red 
cell transfusion strategies on 

haemostasis: systematic review and 
meta-analysis 

	  
Thromb Haemost. 2017 Mar 2. 



Μετα-ανάλυση	  

Ø 	  19 RCT’ s 
Ø  9852 ασθενείς 
Ø  Endpoint 1: κίνδυνος αιµορραγίας 
Ø  Endpoint 2: κίνδυνος θροµβο-εµβολικού 
επεισοδίου 

	  
	  



Μετα-ανάλυση	  

Ø 	  Χωρίς διαφορά ο κίνδυνος οποιασδήποτε 
αιµορραγίας 

Ø  Χωρίς διαφορά ο κίνδυνος θροµβο-
εµβολικού επεισοδίου 

Ø  Μεγαλύτερος ο κίνδυνος σοβαρής ή 
απειλητικής για τη ζωή αιµορραγίας σε 
ελεύθερη στρατηγική µετάγγισης 



Χωρίς	  διαφορά	  ο	  κίνδυνος	  

	  
Το αυξηµένο όριο της τιµής της 
αιµοσφαιρίνης δεν βελτιώνει την 
αιµόσταση ούτε αποµακρύνει τον 
κίνδυνο σηµαντικής αιµορραγίας 







Συµπεράσµατα Ι 

Ø 	  Πολλές µελέτες παρατήρησης 
Ø  Πολλές τυχαιοποιηµένες µελέτες 
Ø  Μετα-αναλύσεις 
Ø  Ασθενείς µε διαφορετικά προβλήµατα 
	  
	  



Συµπεράσµατα ΙΙ	  
Ø 	  Προσέγγιση ανάλογα µε την αιτία της 
αναιµίας 

Ø  Προσέγγιση ανάλογα µε τις δυνατότητες 
του κέντρου 

Ø  Η ελεύθερη µετάγγιση δεν λύνει πάντοτε 
το πρόβληµα 

Ø  Υπολογισµός του κόστους 
Ø  Νέες µελέτες 
Ø  Συνεργασία 
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