ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
Ε.ΖΕΡΒΟΥ
ΠΓΝΙ

Άμεσες (κατά την μετάγγιση ή
μερικές ώρες μετά).


Αιμολυτική αντίδραση



Πυρετική μη αιμολυτική
αντίδραση

Απώτερες (μετά το πρώτο
24ωρο έως μερικές
εβδομάδες ή χρόνια μετά).


Επιβραδυνόμενη αιμολυτική
αντίδραση



TAGVHD (νόσος μοσχεύματος
εναντίον ξενιστή)



Αναφυλακτική αντίδραση



Αλλεργική αντίδραση



Θρομβοπενία



TRALI (μη καρδιακό
πνευμονικό οίδημα)



Αιμοσιδήρωση



Ανοσοκαταστολή



Συμφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια



Μετάδοση λοιμώξεων



Καρδιακή ανακοπή



Εμβολή αέρα



Σηψαιμία

ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Οποιαδήποτε άμεση επιπλοκή (εντός 24 ωρών) που
μπορεί να συσχετισθεί με την μετάγγιση παραγώγου/-γων αίματος


ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
•

Οξείες αιμολυτικές

•

TRALI

•

Αναφυλακτικές

•

Απλές αλλεργικές

•

Πυρετικές μη αιμολυτικές



ΜΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

•

Σηπτικές

•

Υπερφόρτωση κυκλοφορίας (TACO)

•

Υποτασικές αντιδράσεις

•

Αντιδράσεις λόγω μαζικής μετάγγισης

•

Μη ανοσολογικού τύπου αιμόλυση (φυσικά -χημικά αίτια)

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
 Αιμορραγία και/ή καύσος στο
σημείο έγχυσης
 Δυσφορία
 Βήχας
 Αναπνευστική δυσχέρεια
(δύσπνοια-ταχύπνοιαβρογχόσπασμοαναπνευστικό συριγμό ή
υποξαιμία)
 Κυάνωση
 Έμετος- Ναυτία-Διάρροια
 Κεφαλαλγία
 Μυαλγία
 Δερματικές εκδηλώσεις
(ουρτικάρια, αγγειοοίδημα,
ερυθρότης προσώπου,
κνησμός)













Υπέρχρωση ούρων
Ολιγουρία /ανουρία
ΟΝΑ
Πόνος στο στήθος / οσφύ/κοιλιά
Πυρετός (> 1 C ) με ή χωρίς
ρίγος
Ρίγος με ή χωρίς πυρετό
Φρικία
Οξείες αιμοδυναμικές αλλαγές
όπως υπόταση, υπέρταση,shock
με ή χωρίς πυρετό και ρίγος
Αδυναμία-καταβολή
Αιμορραγική διάθεση ή άλλες
εκδηλώσεις διαταραχής της
πήξης από κατανάλωση(ΔΕΠ)

Βασικές αρχές στη διαχείριση των αντιδράσεων
1. Έγκαιρη διάγνωση των
αντιδράσεων (θεωρούμε
ότι σχετίζεται με την
μετάγγιση μέχρι να
αποδειχθεί το αντίθετο)
2. Κλινική εκτίμηση
(διαφορική διάγνωση
μεταξύ ήπιων και
απειλητικών για την ζωή
του ασθενούς)
3. Άμεση θεραπευτική
αντιμετώπιση

4. Εργαστηριακή
διερεύνηση
5. Πρόληψη (επιλογή
κατάλληλου παραγώγου για
μελλοντική μετάγγιση,
αναδρομικός έλεγχος
αιμοδοτών)
6. Συμπλήρωση εντύπου
αντιδράσεων (πρόληψη
μελλοντικών συμβαμάτων,
αλλαγές πρακτικών, αξιολόγηση
σε εθνικό επίπεδο)

Περίπτωση 1


Ασθενής 10 λεπτά μετά την έναρξη της μετάγγισης μιας μονάδας RBC παραπονιέται για
πόνο στην οσφύ,δυσφορία, έχει αίσθημα ανησυχίας και ρίγος.

Συμπτώματα

Αρτηριακή
Πίεση

Σφύξεις

ΘΣ (0 C)

Ούρα

Προ μετάγγισης

130-80 mmHg

75/λεπτό

36,8

Διαυγή

Μετά μετάγγιση

90-60 mmHg

125/λεπτό

38

Κόκκινο χρώμα

A) ΑΒΟ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ- ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ
Ο συνδυασμός Ο ομάδας ασθενούς
που λαμβάνει κατά λάθος ασκό Α ή Β
ομάδας (μείζων ασυμβατότης) είναι ο
συχνότερος.
 Ο αντίθετος συνδυασμός δηλαδή η
μετάγγιση πλάσματος Ο σε ασθενή Α
ή Β ομάδας (ελάσσων ασυμβατότης)
επιφέρει αιμόλυση μόνο σε σπάνιες
περιπτώσεις (-μεγάλος όγκος
πλάσματος, -υψηλός τίτλος
συγκολλιτινών anti-A, anti-B)
B) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΟ: πχ. D, Kell, JKa

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΟΞΕΙΑΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
 Αιμορραγία και ή καύσο στο
σημείο έγχυσης
 Δύσπνοια, Δυσφορία
 Ερυθρότητα προσώπου
 Κεφαλαλγία, Μυαλγία
 Ναυτία, έμετος
 Υπέρχρωση ούρων
 Ολιγουρία /ανουρία
 ΟΝΑ
 Πόνος στήθος/ οσφύ /κοιλιά
 Πυρετός (> 1 C )
 Ρίγος, Φρικία
 Υπόταση
 ΔΕΠ
 Αιμορραγικές εκδηλώσεις
 Καταπληξία- shock

Σε ασθενείς υπό γενική αναισθησία
οι πρώτες εκδηλώσεις μπορεί να
είναι:
 αιμοσφαιρινουρία
 ταχυκαρδία
 υπόταση
 ή διάχυτη αιμορραγία από το
χειρουργικό πεδίο.
Προκαλεί μεγάλη νοσηρότητα (που
απαιτεί εντατική θεραπεία ή
νεφρική αιμοκάθαρση) εμφανίζεται
σε ποσοστό έως 30% των
περιπτώσεων και το 5-10% των
επεισοδίων οδηγεί στο θάνατο
του ασθενούς.

ΑΙΤΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ


Λάθος στην λήψη του αίματος για τυποποίηση της ομάδας
του ασθενούς ή του αιμοδότη



Λάθος αναγραφή ονόματος στα σωληνάρια



Εργαστηριακό λάθος στην εκτέλεση της ομάδας ή της
διασταύρωσης



Μετάγγιση “λάθος” παραγώγου σε “λάθος” ασθενή

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Απαιτείται ο έλεγχος:
1.του δείγματος του ασθενούς προ και μετά την μετάγγιση
2.του μεταγγισθέντος ασκού
3.όλων των εγγράφων που αφορούν την διαδικασία της μετάγγισης :
 αίτηση για διασταύρωση
 καταγραφή συμβατότητας
 παραπεμπτικό παραλαβής
 ιστορικό ασθενούς

Έλεγχος ετικετών στα σωληνάρια και στον ασκό
 Οπτικός έλεγχος για αιμόλυση (υπέρχρωση ορού στο δείγμα του ασθενούς προ και
μετά την μετάγγιση, όπως και στο μεταγγισθέντα ασκό)


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 Ομάδα ΑΒΟ, Rh στα δείγματα του ασθενούς και στον ασκό
 Άμεση Coombs (αντισώματα προσκολλημένα στα μεταγγισμένα ερυθρά)
 Έμμεση Coombs (αντισώματα στον ορό του ασθενούς-δεν ανιχνεύει ΑΒΟ
αντισώματα)

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΜΕΝΟΣ ΑΣΚΟΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

A

B

D

Ο ερυθρά

Α ερυθρά

Ασθενούς

ΑΣΚΟΥ
A

A

B

D

ΔΕΙΓΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

ΜΙΚΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ

B

D

ΑΜΕΣΗ Coombs
IgG

IgM
C3d

Ερυθρά
ασκού

Αντισφαιρινικός ορός
(ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ IgG,
C3)

Στην ασυμβατότητα
μετάγγισης το δείγμα μετά
την μετάγγιση είναι θετικό
ενώ πριν την μετάγγιση
αρνητικό
Στην ΑΒΟ ασυμβατότητα
δεν ανιχνεύονται
τα IgM αντισώματα

PV

IgG

IgM

C 3d

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (screening)
Γνωστά ερυθρά
O ομάδας

Σε ασυμβατότητα ΑΒΟ
το screening είναι
αρνητικό (τα ερυθρά
του panel είναι ομάδας
Ο, και οι συγκολλιτινες
Anti-A και Anti-B δεν
ανιχνεύονται).

D

Ο ερυθρά

Jka

Kell

Ορός
ασθενούς

Αιμολυτική αντίδραση που
οφείλεται σε αντισώματα εκτός
ΑΒΟ (όπως Anti-Jka)
ανιχνεύονται με την μέθοδο
της εμμέσου Coombs.

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΣΚΟΥ
ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ
Ερυθρά
ασκού
(σωληνάκι)

Anti-A, Anti-B συγκολλητές (IgM κλάση ) δρουν σε
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος
Αντίδραση στο περιβάλλον : Θετική
Αντίδραση στην έμμεση Coombs : Θετική / Αρνητική

Ορός
ασθενούς

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ εκτός ΑΒΟ

Πχ. Anti- Kell, anti-JKa, (IgG κλάση) δρουν στους
370 C
Αντίδραση στο περιβάλλον : Αρνητική/ Θετική
Αντίδραση στην έμμεση Coombs : Θετική

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


LDH ↑



Χολερυθρίνη ↑ (σε 5-7
ώρες)



Απτοσφαιρίνη 



Γενική αίματος (Hb,
αιμοπετάλια )



ΡΤ, aΡΤΤ, Ινωδογόνο, Ddimers (ΔΕΠ)



Ουρία, Κρεατινίνη, Κ+, Na+

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Εφόσον η υποψία μας είναι βάσιμη, δεν περιμένουμε τα εργαστηριακά
ευρήματα για την έναρξη της αγωγής.
Αποφυγή άλλης μετάγγισης μέχρι το τέλος της εργαστηριακής διερεύνησης.
1.Διούρηση
-Χορήγηση υγρών(3000 ml/M2/24-ωρο) ώστε να διατηρείται ποσότητα
ούρων 1-2ml/Kg/ώρα ή>100-200 ml/ώρα
- Χορήγηση Lasix : 20-80 mg bolus IV
- Μανιτόλη (διάλυμα 20%): 100ml/ M2 εντός 30-60 λεπτών
2. Υποστηρικτική αγωγή
Ινότροπα φάρμακα (ενδεχομένως χαμηλές δόσεις ντοπαμίνης
<5mg/Kg/min)
Καρδιακό μόνιτορ λόγω κινδύνου υπερκαλιαιμίας
Χορήγηση διττανθρακικών
Προσεκτική παρακολούθηση για εμφάνιση ΔΕΠ
Αιμοδιύλιση σε εμφάνιση ΟΝΑ

Περίπτωση 2


Ασθενής που υποβλήθηκε σε μετάγγιση 2 μονάδων FFP, 3 ώρες μετά την
τελευταία χορήγηση παρουσίασε βήχα με ροδόχροα πτύελα, που εξελίχθηκε
άμεσα σε δύσπνοια.

Αρτηριακή Πίεση

Σφύξεις

ΘΣ (oC )

ΠΡΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

120-80 mmHg

80/λεπτό

36,6

ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

100-60 mmHg

120/λεπτό

38,3



Ο κορεσμός οξυγόνου ήταν χαμηλός (80% χωρίς αναπνευστήρα) και τα αέρια
αίματος έδειξαν PO2 55 mm Hg. Δεν παρατηρήθηκαν εξανθήματα.



Η ακτινογραφία θώρακα έδειξε άμφω- πνευμονικές διηθήσεις χωρίς όμως
καρδιομεγαλία και χωρίς πλευριτική συλλογή.

a

b

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ TRALI


Βήχας που συχνά προκαλεί αφρώδη ροζ πτύελα

 Δύσπνοια
 Δυσφορία
 Ερυθρότης προσώπου
 Κυάνωση
 Συριγμός αναπνευστικός
 Υπόταση
 Πυρετός και ρίγος

Transfusion Related Acute Lung Injury (TRALI)


Σύνθετο κλινικό σύνδρομο :Ανοσολογικής αιτίας μη καρδιογενές
πνευμονικό οίδημα (απουσία κυκλοφορικής υπερφόρτωσης )



Συνήθως 30 λεπτά με 2 ώρες (έως και 6 ώρες) μετά την έναρξη της
μετάγγισης



Οξεία αναπνευστική δυσχέρεια, υποξυγοναιμία (Pa02/FiO2 <300, ή sat
<90%)



Η «ομάδα κινδύνου» ασθενών παραμένει ασαφής



Όλα τα παράγωγα αίματος έχουν ενοχοποιηθεί, κυρίως όμως το FFP



Αν και η παθογένεση του TRALI δεν
είναι πλήρως κατανοητή και μια
πλήρη κατανόηση της υποκείμενης
παθοφυσιολογίας του δεν έχει ακόμη
διαλευκανθεί, δυο μεγάλες θεωρίες
έχουν εξελιχθεί για να εξηγήσουν την
παθογένεση του:



Το <<πρώτο κτύπημα>> που
σχετίζεται με την υποκείμενη
νοσολογική κατάσταση του ασθενή
οδηγεί στην μετανάστευση και
προσκόλληση πολυμορφοπυρήνων
μέσω της β2 ιντεγκρίνης
(CD11b/CD18) στους υποδοχείς:



i) TRALI από μεσολάβηση
αντισωμάτων (antibody-mediated
TRALI ) αρχικά και



PECAM-1,



ICAM-1,



ii) 2-hit μοντέλο ή neutrophil
priming model



P-selectin



L-selectin

που σήμερα είναι και η αποδεκτή
του πνευμονικού ενδοθηλίου

Το <<δεύτερο κτύπημα>> που
πυροδοτείται από την μετάγγιση
προϊόντων αίματος προκαλεί:




την ενεργοποίηση των
προσκολλημένων
πολυμορφοπυρήνων και την
απελευθέρωση δραστικών ουσιών
(οξεάσες και πρωτεάσες) που
καταστρέφουν το τριχοειδικό
ενδοθήλιο και προκαλούν



τριχοειδική διαφυγή και
κυψελιδική εξοίδηση



Η ένσταση στη θεωρία του διπλού
κτυπήματος είναι η εμφάνιση
TRALI σε προηγουμένως υγιείς
λήπτες αν και κάποιοι
υποστηρίζουν ότι ο ασθενής που
χρειάζεται να μεταγγισθεί δεν είναι
εξ ορισμού <<απολύτως υγιής>>



Η ενεργοποίηση των
πολυμορφοπυρήνων στο δεύτερο
κτύπημα θεωρείται ότι γίνεται με
δυο μηχανισμούς:

- τη μεσολάβηση των
αντιλευκοκυτταρικών
αντισωμάτων (ανοσολογική) που
υπάρχουν στο μεταγγιζόμενο αίμα
και
-τη δράση βιολογικά ενεργών λιπιδίων
ή κυτοκινών που υπάρχουν στο
μεταγγιζόμενο αίμα (τροποποιητές
της βιολογικής απάντησης Biologic
Response Modifiers (BRM) (μη
ανοσολογική)

Neutrophil priming in
pulmonary capillaries
Το ουδετερόφιλο είναι το κύτταρο
εκτελεστής στο TRALI

Τελική κοινή οδός των δύο μηχανισμών
(αντίσωμα και BRM) είναι η ίδια:


Τα ουδετερόφιλα που απομονώνονται
σε πνευμονικά τριχοειδή αγγεία



Τα ουδετερόφιλα απελευθερώνουν το
περιεχόμενο τους (ένζυμα, δραστικές
ρίζες οξυγόνου)



Πνευμονική τριχοειδή διαρροή και
κίνηση υγρού μέσα στο κυψελιδικό
χώρο προκαλεί πνευμονικό οίδημα



Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν
ορισμένες περιπτώσεις όπου
συμβαίνει η άμεση αντίδραση του
αντισώματος με ενδοθηλιακά
κύτταρα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ TRALI


Υπερφόρτωση κυκλοφορίας



Οξεία αιμολυτική αντίδραση



IgA αναφυλαχία σε ασθενείς με έλλειψη IgA

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ TRALI
a

b

(a) Bilateral patchy alveolar infiltrate in TRAL

ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ

(b) Complete resolution

ΣΕ ΑΠΟΔΡΟΜΗ

Σύγκριση κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων
TACO και TRALI
Εύρημα

TRALI

TACO

Θερμοκρασία

Πυρετός

Αμετάβλητη???

Αρτηριακή πίεση

Υπόταση

Υπέρταση

Αναπνευστικά συμπτώματα

Οξεία δύσπνοια

Οξεία δύσπνοια

Σφαγίτιδες

Αμετάβλητες

Διατεταμένες

Ακροαστικά ευρήματα

Υγροί ρόγχοι

Υγροί ρόγχοι, S3

Ro θώρακος

Αμφοτερόπλευρα διάχυτα
διηθήματα

Αμφοτερόπλευρα διάχυτα
διηθήματα

Κλάσμα εξώθησης αριστεράς

Φυσιολογικό ή μειωμένο

Μειωμένο

Σύγκριση κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων TACO και TRALI
Εύρημα

TRALI

TACO

Πίεση ενσφήνωσης πνευμονικής
αρτηρίας

</= 18mmHg

>18mmHg

Κυψελιδικό υγρό

Εξίδρωμα

διίδρωμα

Ισοζύγιο υγρών

Θετικό ή αρνητικό

Θετικό

Ανταπόκριση στα διουρητικά

Ελάχιστη

Πολύ καλή

Λευκά αιμοσφαίρια

Παροδική λευκοπενία

Αμετάβλητα

BNP/NT-Rro BNP

<200pg/ml

>1200pg/ml

Αντιλευκοκυτταρικά αντισώματα

Πιθανή παρουσία με
αντιστοίχηση αντισώματος δότη
με αντιγόνο λήπτη

Όχι

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ TRALI



ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ



Η θεραπεία είναι υποστηρικτική με χορήγηση οξυγόνου υψηλής
συγκέντρωσης και μηχανική υποστήριξη αερισμού εάν απαιτείται (στους
περισσότερους ασθενείς).



Η θεραπεία με στεροειδή δεν είναι αποτελεσματική.



Κατάλληλη διαχείριση, συχνά με νοσηλεία σε εντατική, οδηγεί τώρα σε
υψηλό ποσοστό επιβίωσης και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν εντός
1 έως 3 ημερών χωρίς μακροχρόνια προβλήματα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TRALI
Θετικός ορολογικός έλεγχος
1. Παρουσία αντιλευκοκυτταρικών αντισωμάτων στον δότη
που αντιστοιχούν σε αντιγόνα του δέκτη

ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΤΗ*:
Υπόλειμμα μεταγγιζόμενου παραγώγου
Δείγμα από άλλα παράγωγα του ίδιου δότη (ίδια λήψη)
Νέο δείγμα αιμοδότη

* κατά σειρά προτίμησης

Πρόληψη


Προϊόντα αίματος με μεγάλη ποσότητα πλάσματος για
αλλογενή μετάγγιση( FFP, ΑΜΠ αφαίρεσης και ολικό αίμα)

θα πρέπει να είναι από άνδρες ή από γυναίκες χωρίς
προηγούμενες κυήσεις ή από γυναίκες που μετά την πιο
πρόσφατη εγκυμοσύνη τους έχουν ελεγχθεί και είναι
αρνητικές για HLA αντισώματα


ΑΜΠ με ελαττωμένο όγκο πλάσματος, λόγω προσθήκης
ενός εγκεκριμένου platelet additive solution δεν
θεωρούνται σαν προϊόντα μεγάλου όγκου πλάσματος και
μπορούν να χορηγηθούν



Η καθολική λευκαφαίρεση του αίματος προ της συντήρησης
βοηθά σε κάποιες περιπτώσεις που οι μεταγγιζόμενοι ασθενείς
έχουν αντι-λευκοκυτταρικά αντισώματα



SD Plasma



Μόνιμος αποκλεισμός των αιμοδοτών που εμπλέκονται σε TRALI

Περίπτωση 3
Σε ασθενή μεταγγίστηκαν 5 μονάδες αιμοπετάλια τυχαίων
δοτών. 2 ώρες μετά την μετάγγιση, εμφάνισε πυρετό με
ρίγος, ανησυχία, το χρώμα των ούρων ήταν φυσιολογικό.

Αρτηριακή Πίεση

Σφύξεις

ΘΣ

ΠΡΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

120-80 mmHg

80/λεπτό

36,5

ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

100-60 mmHg

120/λεπτό

39,2

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

Δύσπνοια
Δυσφορία
Έμετος
Ερυθρότης προσώπου
Κυάνωση
Ναυτία
Πυρετός > 39°C ή αλλαγή >
2°C από τις προ μετάγγισης
τιμές)
 Ρίγος
 Ταχυκαρδία > 120
σφυγμούς/ min ή μια
αλλαγή > 40 / min από την
προ μετάγγισης τιμή








 Υπόταση







Η μετάγγιση ενός ασκού
μολυσμένου με υψηλά
παθογόνα βακτήρια προκαλεί
συχνά οξεία σοβαρή αντίδραση
αμέσως μετά την έναρξη της
μετάγγισης ή εντός 4 ωρών.
Αρχικά, μπορεί να μην
διακρίνεται από οξεία
αιμολυτική αντίδραση ή
σοβαρή αλλεργική αντίδραση.
Τα τυπικά συμπτώματα και
σημεία περιλαμβάνουν
δύσπνοια, πυρετό (συνήθως> 2
° C πάνω από την αρχική τιμή),
υπόταση και ταχέως
αναπτυσσόμενο shock και
εξασθενημένο επίπεδο
συνείδησης.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ



Εισαγωγή μικρού αριθμού μικροβίων δέρματος κατά την
φλεβοκέντηση του αιμοδότη



Ασυμπτωματική μικροβιαιμία του αιμοδότη



Μη άσηπτη επεξεργασία προϊόντος

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ



Διακοπή μετάγγισης, διατήρηση IV γραμμής με NaCl 0,9%



Λήψη αιμοκαλλιέργειας ασθενούς μετά την μετάγγιση (άμεσα)
Θεραπεία υποτασικού shock με χορήγηση υγρών ή και ινότροπων φαρμάκων
Θεραπεία μικροβιαιμίας με αντιβιοτικά (η θεραπεία να ξεκινάει αμέσως με ένα
συνδυασμό IV αντιβιοτικών ευρέως φάσματος που καλύπτει Gram αρνητικά
και θετικά βακτηρίδια)
Οπτική επισκόπηση παραγώγων ΣΕ: πήγματα, αλλαγή χρώματος, δυσοσμία
Συμπλήρωση εντύπου αντιδράσεων










Επιστροφή ασκού και γραμμής στην Αιμοδοσία:
(Gram χρώση, καλλιέργεια ασκού)

Πιθανή βακτηριακή
μετάδοση


Ανίχνευση βακτηρίου με
έγκυρη μέθοδο στο
μεταγγισθέν παράγωγο
αλλά όχι στο αίμα του
λήπτη
ή



Ανίχνευση βακτηρίου στο
αίμα του λήπτη αλλά όχι
στο μεταγγισθέν
παράγωγο και δεν
διαπιστώνεται άλλος λόγος
για τη θετική καλλιέργεια
αίματος

Επιβεβαιωμένη βακτηριακή
μετάδοση:


Ανίχνευση του ίδιου
βακτηρίου στο αίμα του
λήπτη και του
μεταγγισθέντος
παραγώγου με έγκυρες
τεχνικές

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
ΔΟΤΗΣ
Επιλογή (ερωτηματολόγιο μικροβιαιμία)
Αντισηψία θέσης φλεβοκέντησης (μικρόβια δέρματος)
Συνοδός ασκός συλλογής δειγμάτων (50% μείωση)
Αιμοπετάλια ενός δότη (έκθεση σε 1 δότη / 4-6 δότες)
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΣΚΟΥ

Αιμόλυση, πήγματα,
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ - (ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ)
Καλλιέργεια (ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα 50%)
ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Επεξεργασίας, συντήρησης, μεταφοράς, μετάγγισης (εντός 2 ωρών)
ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - (ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ)

Περίπτωση 4




Ασθενής 80 ετών με καρδιακή ανεπάρκεια που υποβλήθηκε σε
μετάγγιση 2 μονάδων ΣΕ, 3 ώρες μετά την τελευταία χορήγηση
παρουσίασε επιδεινούμενη δύσπνοια και βήχα.
Αρτηριακή Πίεση

Σφύξεις

ΘΣ (oC )

ΠΡΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

130-80 mmHg

78/λεπτό

36,8

ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

170-90 mmHg

118/λεπτό

38,0

Διάταση της καρδιακής σκιάς και άμφω πνευμονικές διηθήσεις στην
ακτινογραφία θώρακος

ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ (TACO)





Ιατρογενής επιπλοκή
Σε ασθενής με επηρεασμένη καρδιακή λειτουργία η
μετάγγιση μεγαλύτερου όγκου υγρών γρηγορότερα από ότι
μπορεί να αντισταθμίσει ο οργανισμός μπορεί να οδηγήσει
σε υπερφόρτωση της κυκλοφορίας
Παράγοντες κινδύνου: συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια,
νεφρική ανεπάρκεια, κίρρωση, αναιμία , ηλικία

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ










Βήχας
Δύσπνοια
Δυσφορία
Συριγμός αναπνευστικός
Κεφαλαλγία
Ταχυκαρδία
Αύξηση της πίεσης
Πυρετός μπορεί να συνυπάρχει
Τυπικά συμπτώματα καρδιοπνευμονικού οιδήματος στην Ro θώρακος

Κατά τη διάρκεια ή εντός 12 ωρών από τη μετάγγιση

TACO νέα κριτήρια αναφοράς *

•

Οι ασθενείς που ταξινομούνται με TACO (διάγνωση επιτήρησης) θα πρέπει να έχουν
οξείες ή επιδεινούμενες αναπνευστικές διαταραχές κατά τη διάρκεια ή έως 12 ώρες
μετά τη μετάγγιση και θα πρέπει να παρουσιάζουν δύο ή περισσότερα από τα
παρακάτω κριτήρια:

Α.Ενδείξεις οξέος ή επιδεινούμενου πνευμονικού οιδήματος με βάση:


Την κλινική φυσική εξέταση (Τα κλινικά ευρήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν
ρόγχους στην ακρόαση των πνευμόνων, ορθόπνοια και βήχα, κυάνωση και μειωμένες
τιμές κορεσμού οξυγόνου με απουσία άλλων ειδικών αιτίων), και / ή



Την ακτινογραφική θωρακική απεικόνιση και / ή άλλη μη επεμβατική αξιολόγηση
της καρδιακής λειτουργίας, π.χ. ηχοκαρδιογράφημα

Τα ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακα που συμφωνούν με το
πνευμονικό οίδημα από την κυκλοφορική υπερφόρτωση θα μπορούσαν
να περιλαμβάνουν:


παρουσία νέων ή επιδείνωση προϋπαρχόντων υπεζωκοτικών συλλογών,



προοδευτική διεύρυνση του αγγείου, progressive lobar vessel enlargement



περιβρογχικό οίδημα,



αμφοτερόπλευρες γραμμές Kerley,



κυψελιδικό οίδημα με διάχυτες νεφελοειδείς σκιάσεις ή / και



διεύρυνση της καρδιακής σκιάς

Β. Ευρήματα για μεταβολές του καρδιαγγειακού συστήματος που
δεν εξηγούνται από την υποκείμενη ιατρική κατάσταση του
ασθενούς που περιλαμβάνουν:


Την εμφάνιση ταχυκαρδίας,



Υπέρταση



Διάταση τραχηλικών φλεβών



Διευρυμένη καρδιακή σκιά ή / και



Περιφερικό οίδημα.

Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης
•

Συχνά η αρτηριακή πίεση αυξάνει, συχνά με αυξημένη πίεση παλμού. Ωστόσο, η
υπόταση μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό που παρουσιάζεται, π.χ. σε ασθενείς σε
κατάσταση οξείας καρδιακής κατάρρευσης.

•

Η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να παρακολουθείται ειδικά εάν γίνονται μεταγγίσεις
πολλών μονάδων.

Γ.Ενδείξεις υπερφόρτωσης υγρών που
περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα:


θετικό ισοζύγιο υγρών,



ανταπόκριση στη θεραπεία με διουρητικά σε συνδυασμό με κλινική
βελτίωση και



αλλαγή στο βάρος του ασθενούς στην περίοδο περί την μετάγγιση

Αλλαγή του βάρους του ασθενούς
•

Συνήθως το βάρος του ασθενούς θα αυξηθεί. Εντούτοις μπορεί να
υπάρξει μείωση μετά τη θεραπεία με διουρητικά.

Δ. Αύξηση των επιπέδων του τύπου Β νατριουρητικού πεπτιδίου
(ΝΡ) (π.χ., BNP ή ΝΤ-προ ΒΝΡ) πάνω από 1,5 φορά της τιμής προ
της μεταγγίσεως


Ένα φυσιολογικό επίπεδο μετά τη μετάγγιση δεν είναι σύμφωνο με τη
διάγνωση του TACO.



Ο διαδοχικός έλεγχος των επιπέδων ΝΡ κατά την περίοδο μετά τη μετάγγιση
μπορεί να είναι χρήσιμος για την αναγνώριση του TACO και χρησιμεύει στην

διαφορική διάγνωση κυρίως από το TRALI.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Διακοπή μετάγγισης και ειδοποίηση του θεράποντος ιατρού.



Διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό.



Αν είναι δυνατόν ο ασθενής σε καθιστή θέση, με κρεμασμένα
τα πόδια, ή ανύψωση της κεφαλής του κρεβατιού.



Χορήγηση οξυγόνου.



Χορήγηση διουρητικών.



Χορήγηση φουροσεμίδης IV προ της μετάγγισης και
επιβράδυνση του ρυθμού μετάγγισης (1-2ml/Kg/min) σε
μελλοντική μετάγγιση.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ



Προσαρμογή του ρυθμού και όγκου χορήγησης
παραγώγων σύμφωνα με το σωματότυπο του
ασθενούς και της κλινικής του κατάστασης



Η καλύτερη πρόληψη είναι η έγκαιρη
αναγνώριση του συνδρόμου με παρουσία
νοσηλευτικού προσωπικού παρά την κλίνη του
ασθενούς στα πρώτα 15 λεπτά της μετάγγισης.

ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ


Πολύ συχνές αντιδράσεις (1/200)



Έξαψη και κνίδωση («εξάνθημα
τσουκνίδας»



Κνησμός



Συμβαίνουν με όλα τα παράγωγα



Εμφανίζονται ενωρίς μετά την έναρξη
της μετάγγισης



Είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενες

ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Αντίδραση προϋπαρχόντων IgE αντισωμάτων του
ασθενή έναντι διαλυτών αλλεργιογόνων ουσιών (τροφές,
φάρμακο, πρωτείνη) στο πλάσμα του αιμοδότη ή στον
ασκό (latex)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Προσωρινή διακοπή μετάγγισης

Διασφάλιση ότι δεν πρόκειται για αναφυλακτική
αντίδραση (δύσπνοια, υπόταση, Urticaria) ή εμπύρετη
μη αιμολυτική αντίδραση




Επανέναρξη μετάγγισης

Σοβαρή αλλεργική ή αναφυλακτική αντίδραση


Shock ή σοβαρή υπόταση που συνυπάρχει με
συριγμό (βρογχόσπασμο)



Οίδημα ( λαρυγγικό, προσώπου, άκρων ή
βλεννογόνων (αγγειοοίδημα) υποδηλώνει έντονα
αναφυλαξία - μια οξεία, απειλητική για τη ζωή
επείγουσα κατάσταση.



Άλλες μεταβολές του δέρματος μπορεί να
περιλαμβάνουν ερυθρότητα και κνίδωση που
εμφανίζονται επίσης σε λιγότερο σοβαρές
αλλεργικές αντιδράσεις.

Σοβαρές αλλεργικές και αναφυλακτικές αντιδράσεις
μπορεί να εμφανιστούν με όλα τα προϊόντα του αίματος,
αλλά αναφέρονται συχνότερα με προϊόντα πλούσια σε
πλάσμα όπως αιμοπετάλια ή FFP.

Αντιμετώπιση σοβαρής αλλεργικής ή αναφυλακτικής
αντίδρασης


Το προσωπικό σε κλινικές που πραγματοποιούν μετάγγιση αίματος πρέπει να
εκπαιδεύεται στην αντιμετώπιση της επείγουσας κατάστασης της αναφυλαξίας και η
επινεφρίνη (αδρεναλίνη) πρέπει να είναι διαθέσιμη για επείγουσα χρήση.



Οι κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου Αναζωογόνησης του Ηνωμένου Βασιλείου
(UKRC) (αναθεώρηση 2010 (http://www.resus.org.uk/pages/guide.htm) συνιστούν
την επείγουσα χορήγηση ενδομυϊκά (IM) επινεφρίνης για τη θεραπεία της
αναφυλαξίας (δόση ενηλίκου 0,5 mL 1: 1000 (500 μg)).



Η χορήγηση IM είναι ταχέως αποτελεσματική (και σωτήρια) και αποτρέπει την
καθυστέρηση στην προσπάθεια απόκτησης φλεβικής πρόσβασης σε έναν σοκαρισμένο
ασθενή.



Δεν αντενδείκνυται σε ασθενείς με διαταραχές της πήξης ή χαμηλό αριθμό
αιμοπεταλίων.



Η οδηγία της BCSH του 2012 σχετικά με τη διερεύνηση και τη διαχείριση των
αντιδράσεων οξείας μετάγγισης συνιστά να χορηγείται ενδοφλέβια επινεφρίνη μόνο
από ειδικούς ιατρούς όπως οι αναισθησιολόγοι.



• Θα πρέπει να καλείται αμέσως επείγουσα ιατρική ομάδα (π.χ. ομάδα επείγουσας
ιατρικής ή τοπική ισοδύναμη ομάδα).



• Μετά την αρχική ανάνηψη, μπορεί να δοθούν παρεντερικά στεροειδή ή
αντιισταμινικά αλλά αυτά δεν πρέπει να είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής.

Πρόληψη σοβαρής αλλεργικής ή αναφυλακτικής αντίδρασης


Μετά από αναφυλακτική αντίδραση, θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω με τον
κλινικό ανοσολόγο (συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης της σοβαρής
ανεπάρκειας IgA ).



Η μελλοντική πολιτική για τη μετάγγιση θα πρέπει να συζητηθεί με την
Αιμοδοσία.



Οι περισσότεροι ασθενείς θα έχουν ένα μόνο αναφυλακτικό επεισόδιο και οι
απαραίτητες μεταγγίσεις δεν θα πρέπει να σταματούν (αλλά πρέπει να
παρακολουθούνται προσεκτικά).



Οι ασθενείς με επαναλαμβανόμενα επεισόδια μπορεί να επωφεληθούν από τη
χρήση πλυμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων ή αιμοπεταλίων σε προσθετικό
διάλυμα.



Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να υποστηρίζουν την κοινή πρακτική
προφυλακτικής χορήγησης αντιισταμινών ή στεροειδών.



Οι ασθενείς με επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις στα FFP μπορούν να
μεταγγιστούν με pooled solvent detergent FFP, το οποίο σπάνια προκαλεί
σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.



Σοβαρές αλλεργικές ή αναφυλακτικές αντιδράσεις που
σχετίζονται με ανεπάρκεια IgA


Σπάνιες αντιδράσεις (1 / 20.000)



Παρουσία ειδικών αντι- IgA σε ασθενείς που έχουν έλλειψη IgA

- εκλεκτική έλλειψη IgA είναι σχετικά κοινή (1/300-500 άτομα) αλλά η πλειονότητα
αυτών δεν αναπτύσσει αντισώματα
- διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο όσοι έχουν σοβαρή ανεπάρκεια IgA (<0,07 g
/ L), συχνά με αντισώματα αντι-IgA στο πλάσμα τους. Ακόμα και τότε, οι περισσότεροι
δεν αντιδρούν στη μετάγγιση αίματος.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΟΕΙΔΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 Δύσπνοια
 Δυσφορία

 Ερυθρότης προσώπου
 Εξάνθημα
 Κεφαλαλγία
 Υπόταση

 Συριγμός αναπνευστικός

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ



Διακοπή μετάγγισης



Όπως σε όλες τις περιπτώσεις αναφυλαξίας άμεση έναρξη θεραπείας:

-Ενυδάτωση
-Αδρεναλίνη

-Ινότροπα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ



Διάγνωση συνήθως μετά το 1ο επεισόδιο.



Οι ασθενείς χωρίς ιστορικό σοβαρών αντιδράσεων μετάγγισης αίματος θα πρέπει να
μεταγγίζονται με τα συνήθη συστατικά του αίματος.



Μετάγγιση με παράγωγα από αιμοδότες με έλλειψη IgA



Μετάγγιση με πλυμμένα συμπυκνωμένα ερυθρά



Αποκλεισμός αιμοδοτών με ατοπία



Τα πλυμένα αιμοπετάλια που επαναιωρήθηκαν στο διάλυμα προσθετικού διαλύματος
αιμοπεταλίων εξακολουθούν να έχουν σημαντικές ποσότητες IgA στο πλάσμα).



Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η μετάγγιση με τα συνήθη προϊόντα του
αίματος δεν θα πρέπει να αναστέλλεται και ο ασθενής πρέπει να μεταγγίζεται σε κλινική με
κατάλληλες εγκαταστάσεις και προσωπικό για τον εντοπισμό και τη θεραπεία σοβαρών
αλλεργικών αντιδράσεων.

ΠΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ




Πολύ συχνές αντιδράσεις (1/200)
Οφείλονται σε παραγωγή κυτοκινών

Κυρίως στα ΣΕ: αντίδραση προσχηματισμένων (κύηση, μετάγγιση) αντιλευκοκυτταρικών αντισωμάτων του ασθενούς με υπολειμματικά
λευκοκύτταρα στο μεταγγιζόμενο παράγωγο (σχετίζεται με τον
αριθμό των λευκοκυτάρων στο παράγωγο) παραγωγή κυτοκινών
Κυρίως στα Αιμοπετάλια: παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών
(όπως IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, TNF-) στο παράγωγο (βλάβη
συντήρησης - καθοριστικός παράγων θεωρείται η ηλικία του
προϊόντος)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΥΡΕΤΙΚΩΝ ΜΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ



Απουσία σημείων (κλινικών και εργαστηριακών) ενδοαγγειακής αιμόλυσης



Απουσία πνευμονικών βλαβών (TRALI)



Αποκλεισμός σηπτικής αντίδρασης

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
 Δυσφορία
 Ερυθρότης προσώπου

 Κεφαλαλγία
 Μυαλγία
 Πυρετός (> 1 C )
 Φρικία

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΕΤΙΚΩΝ ΜΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ


Οι ήπιες (πυρεξία> 38 ° C, αλλά <2 ° C άνοδος από την αρχική τιμή) συχνά μπορούν να
αντιμετωπιστούν απλά επιβραδύνοντας (ή προσωρινά σταματώντας) τη μετάγγιση. Η
χορήγηση αντιπυρετικών, όπως η παρακεταμόλη, μπορεί να είναι χρήσιμη. Ο ασθενής θα
πρέπει να παρακολουθείται στενά σε περίπτωση που αυτά είναι τα πρώιμα σημάδια μιας
πιο σοβαρής ATR.



Στις μέτριες (πυρεξία> 2 ° C πάνω από την αρχική τιμή ή> 39 ° C ή ρίγη και / ή μυαλγία),
η μετάγγιση πρέπει να σταματήσει. Εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν ή δεν επιλυθούν
γρήγορα, εξετάζομε την πιθανότητα αιμολυτικής ή βακτηριακής αντίδρασης. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, είναι συνετό να επαναληφθεί η μετάγγιση με διαφορετική
μονάδα αίματος.



Ασθενείς με υποτροπιάζουσες FNHTRs μπορούν να υποβληθούν σε αγωγή προ της
μετάγγισης με παρακεταμόλη από το στόμα (ή ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες
φάρμακο, αν ρίγος ή μυαλγία είναι το πρόβλημα) χορηγούμενα τουλάχιστον μία ώρα
πριν από την αναμενόμενη αντίδραση, αν και η αποδεικτική βάση για την
αποτελεσματικότητα είναι ανεπαρκής.



Οι ασθενείς που συνεχίζουν να αντιδρούν θα πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία με
λευκαφαιρεμένα προϊόντα αίματος.



ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΕΤΙΚΩΝ ΜΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Λευκαφαιρεμένα προϊόντα
Πλυμένα RBC

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ –ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ / ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ
 Συνήθως σε νεογνά,
 ATP-ase ενεργοποιείται με την επαναθέρμανση και το K+ 
-Χορήγηση πρόσφατων μονάδων
ΥΠΟΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ (λόγω κιτρικού)
 Συνήθως σε ασθενείς με διαταραχή καρδιακής λειτουργίας,μαζική
μετάγγιση σε ηπατική νόσο, πλασμαφαίρεση,
 Μυοκλωνίες, ρίγος, κράμπες
-Χορήγηση ασβεστίου
ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ
 Μετάγγιση παραγώγων με ταχύ ρυθμό,
 Κοιλιακή αρρυθμία, διαταραχή αιμόστασης

Investigation of moderate or severe acute transfusion reactions
(adapted from BCSH Guideline on the Investigation and Management of
Acute Transfusion Reactions, 2012)
Symptoms

Investigations

Standard investigationsa

Fever (>2°C rise or
>39°C) and/or chills,
rigors, myalgia, nausea
or vomiting and/or loin
pain

Samples for repeat compatibility testing, direct antiglobulin
test (DAT ), lactate dehydrogenase (LDH) and haptoglobins
Blood cultures from patient

Coagulation screen
Do not discard implicated unit
If febrile reaction sustained, return blood component to
laboratory, repeat serological investigations (compatibility
testing, antibody screen and DAT), measure haptoglobins and
culture blood component. Contact a Blood Service
consultant to discuss the need for recall of components
from same donation.

Mucosal swelling
(angioedema)

Standard investigationsa

Measure IgA level – if <0.07 g/L (in absence of generalised
hypogammaglobulinaemia) perform confirmatory test with

Symptoms

Investigations

Dyspnoea, wheeze or
features of anaphylaxis

Standard investigationsa
Check O2 saturation or blood gases
Chest X-ray (mandatory if symptoms severe)
If severe or moderate allergic reaction suspected, measure
IgA level (as above)
If severe allergic/anaphylactic reaction, consider
measurement of serial mast cell tryptase (immediate, 3 and
24 hours)
Standard investigationsa plus investigations as for fever

Hypotension (isolated fall in
systolic blood pressure of
>30 mm Hg resulting in a level
<80 mm Hg)

If allergic reaction suspected measure IgA level
If severe allergic/anaphylactic reaction suspected, consider
measurement of serial mast cell tryptase

Standard investigations: full blood count, renal and liver function tests, assessment of
urine for Hb
a

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εάν υπάρχει υπόνοια για σοβαρή αντίδραση μετάγγισης


Διακόπτεται η μετάγγιση,



Διατηρείται η φλεβική οδός με φυσιολογικό ορό (όχι D/W
ή R/L)



Εκτιμάται κλινικά o ασθενής και να ξεκινήσει η ανάνηψη
εάν είναι απαραίτητο,



Ελέγχεται αν οι λεπτομέρειες της ταυτότητας του
ασθενούς και η ετικέτα συμβατότητας του παραγώγου
αίματος ταιριάζουν,



Ζητείται ιατρική βοήθεια,



Επικοινωνία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

