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Οξεία βλάβη των πνευµόνων σχετιζόµενη µε τη µετάγγιση
Γιαννάκου-Πεφτουλίδου Μαρία MD, PhD
ABSTRACT
Transfusion related acute lung injury (TRALI)
Giannakou-Peftoulidou M
Transfusion related acute lung injury (TRALI), first described as a clinical entity
in 1983, is characterized by acute non cardiogenic pulmonary oedema with
hypoxia occurring within few hours of receiving blood products. It accounts for
1:5000 of all known transfusion reactions and is one of the leading causes of
transfusion related death, approximately 5%. TRALI is thought to be underrecognised and under-reported. Suspected cases should be reported to the blood
bank so any other products from the particular donor may be quarantined. The
pathophysiology of TRALI involves increased permeability of pulmonary
capillaries and elevated levels of protein in pulmonary effusions. Increased
permeability of pulmonary capillaries may be due to the leukocyte antibodies in
the donor blood, neutrophil priming activity by cytokines and lipids contained in
the donor sample, or a combination of both mechanisms. Management of TRALI
is primarily supportive. Most patients show dramatic clinical improvement within
48 hours and radiographic clearing of oedema within 4 days.
µια σοβαρή επιπλοκή, η οποία συχνά παραµένει
Η ονοµασία TRALI (σχετιζόµενη µε τη µετάγ- αδιάγνωστη και «υποαναφερόµενη».
γιση οξεία βλάβη των πνευµόνων) δόθηκε για Είναι η τρίτη κυριότερη αιτία θανάτου από
πρώτη φορά από τους Popovsky και συν το 1983 µετάγγιση, µετά την ασυµβατότητα ΑΒΟ και
για να περιγράψει το µη καρδιογενές πνευµονικό οίδηµα που εµφανίζεται κατά τη µετάγγιση
Πίνακας 1: Συνήθεις λοιµώδεις επιπλοκές
αίµατος[1].
- Hπατίτις Β, C
- CMV
Επιδηµιολογία
- HIV
- Bακτηριακές λοιµώξεις (Staph. Aureus,
Το 2% των µεταγγιζόµενων προϊόντων αίµατος
Yesinia enterocolitica)
προκαλούν αντιδράσεις εντός 24 ωρών
Ορισµός

Οι συνηθέστερες αντιδράσεις είναι ήπιες και
µη απειλητικές για τη ζωή και διαιρούνται σε
δύο κύριες κατηγορίες: τις λοιµώδεις και τις µη
λοιµώδεις επιπλοκές (πίνακες 1,2)
H σχετιζόµενη µε τη µετάγγιση προϊόντων αίµατος οξεία βλάβη των πνευµόνων αποτελεί
Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος,
Αναπληρώτρια-∆ιευθύντρια ΕΣΥ
ΜΕΘΑ Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Πίνακας 2: Οξείες (εντός 24ωρών) µη
λοιµώδεις επιπλοκές
- Υπόταση
- Aιµόλυση
- TRALI
- Υπερφόρτωση κυκλοφορικού
- Μη ανοσολογική αιµόλυση
- Εµβολή αέρα
- Υπασβεστιαιµία
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την ηπατίτιδα[2,3].
Η αναφερόµενη συχνότητα εµφάνισης σε σχέση µε τα προϊόντα αίµατος που έχουν µεταγγισθεί είναι:
 Αιµοπετάλια: 1/432 µονάδες
 Προϊόντα πλάσµατος: 1/2000 µονάδες
 Αίµα και ερυθρά: 1/5000 µονάδες
 FFP: 1/7900 µονάδες

45

Προτεινόµενα κριτήρια για τη διάγνωση
TRALI:
Κλινική εικόνα
- Έναρξη συµπτωµάτων συνήθως εντός 6 ωρών
από τη µετάγγιση
- Αµφοτερόπλευρες διηθήσεις στην Α/α θώρακος (εικόνα 1)
- PaO2/FIO2 <300mmHg ή SpO2 <90%

Tο TRALI εµφανίζεται κυρίως σε χώρους,
όπως είναι το χειρουργείο και η ΜΕΘ. Καταστάσεις που συµβάλλουν στην εµφάνιση της
είναι:
 Η χειρουργική επέµβαση
 Η σήψη
 Το τραύµα
 Η µαζική µετάγγιση

- καµία ειδική εξέταση

Σηµαντικοί παράγοντες κινδύνου για την εµφάνισή της είναι οι κακοήθεις αιµατολογικές νόσοι και τα καρδιακά νοσήµατα. Επίσης ασθενείς που υποβάλλονται σε χηµειοθεραπεία και
αορτοστεφανιαία παράκαµψη αποτελούν οµάδες υψηλού κινδύνου.

- η λευκοπενία είναι η µοναδική εργαστηριακή
εξέταση ρουτίνας, που σχετίζεται µε την εµφάνιση TRALI. Η πρόσκαιρη αυτή λευκοπενία οφείλεται στον µαζικό εγκλωβισµό των
λευκοκυττάρων στην πνευµονική κυκλοφορία.

Η αναφερόµενη θνητότητα από TRALI ανέρχεται σε 5-8% των περιπτώσεων ενώ η θνητότητα από ALI/ARDS ανέρχεται σε 30-50%.

- η θροµβοπενία αποτελεί επίσης ένα συχνό
εύρηµα

Παθοφυσιολογία:
Για την εµφάνιση TRALI ενοχοποιούνται δύο
µηχανισµοί [2,4]:
1- παθητική µετάγγιση αντισωµάτων που συνδέονται µε ειδικά αντιγόνα ευαισθητοποιηµένων ουδετεροφίλων και προκαλούν
απελευθέρωση οξειδωτικών –προϊόντων, τα
οποία καταστρέφουν το ενδοθήλιο των
πνευµόνων µε αποτέλεσµα την εµφάνιση
πνευµονικού οιδήµατος από αυξηµένη
διαπερατότητα, που χαρακτηρίζεται από
την παρουσία υψηλών επιπέδων λευκώµατος στο πνευµονικό εξίδρωµα.

- Πίεση εξ ενσφηνώσεως των πνευµονικών τριχοειδών (PCWP) <18mmHg ή έλλειψη κλινικής επιβεβαίωσης υπέρτασης της αριστεράς
καρδιάς.
Εργαστηριακή διερεύνηση

- υψηλή περιεκτικότητα του υγρού του πνευµονικού οιδήµατος σε λεύκωµα. Ο λόγος λεύκωµα οιδήµατος/λεύκωµα πλάσµατος είναι
>0.75 (πίνακας 3)
- η επιβεβαιωτική και αποδεικτική εξειδικευµένη εργαστηριακή εξέταση για τη διάγνωση
TRALI τίθεται µε την εύρεση αντισωµάτων
Εικόνα 1: TRALI -Αµφοτερόπλευρες διηθήσεις

2- παρουσία βιολογικά ενεργών λιπιδίων στο
αίµα του δότη. Τα προαναφερθέντα λιπίδια
(λυσοφωσφατιδυλχολίνες) είναι προϊόντα
διάσπασης των κυτταρικών µεµβρανών τα
οποία συσσωρεύονται σε παλαιούς ασκούς
αίµατος και ενεργοποιούν τα ουδετερόφιλα.
.
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Πίνακας 3: ∆ιαγνωστικός αλγόριθµος για αιµατολογική διερεύνηση TRALI (2)

Υπόνοια TRALI
(Εµφάνιση ALI κατά τη µετάγγιση ή 6 ώρες µετά το πέρας αυτής)

Αποκλεισµός καρδιογενούς πνευµονικού οιδήµατος και υπερφόρτωσης από υγρά
 Κλινική εκτίµηση + Α/α θώρακος
 Εάν απαιτείται, Εcho καρδιάς ή /και δεξιός καθετηριασµός
 Εάν είναι εφικτό λήψη δείγµατος του πνευµονικού οιδήµατος και ορού για συσχέτιση
επιπέδων λευκώµατος (φυσιολογικός λόγος λευκώµατος υγρού πνευµονικού
οιδήµατος/λευκώµατος πλάσµατος<0.65 , στο TRALI ο λόγος είναι>0.75)

Υπόνοια TRALI
 Ενηµέρωση αιµοδοσίας
 Αποστολή σάκων στην αιµοδοσία
 Λήψη δείγµατος αίµατος από ασθενή
και αποστολή στην αιµοδοσία

Πρωτόκολλο αιµοδοσίας
 Έλεγχος δοτριών για αντισώµατα λευκών και HLA
Εάν έλεγχος δοτριών (-) , έλεγχος δοτών
 ∆ιερεύνηση αντιγόνων λευκών και HLA του λήπτη
 ∆ιασταύρωση αντισώµατος - αντιγόνου

τόσο στο αίµα του δότη όσο και του λήπτη. Η
έλλειψη αντισωµάτων κατά των λευκοκυττάρων τόσο στο αίµα του δότη όσο και στου
λήπτη αποκλείουν τη διάγνωση TRALI.

- Υπερφόρτωση κυκλοφορικού
- Βακτηριακή επιµόλυνση
- Καρδιακή ανεπάρκεια

Η διάγνωση της TRALI σε µεγάλο βαθµό θα
πρέπει να βασίζεται και στον αποκλεισµό των
συνηθέστερων αιτιών αναπνευστικής ανεπάρκειας µετά από µετάγγιση.

Κλινική πορεία

Συνοδά συµπτώµατα είναι ο πυρετός, η δύσπνοια και ο βήχας. Ανάλογα δε µε την βαρύτητα της αντίδρασης µπορεί να εµφανιστεί υπόταση. Επί υπόνοιας TRALI συστήνεται αιµατολογική διερεύνηση όπως αναφέρεται στον πίνακα 3.

- Το 81% των περιπτώσεων ιάται εντός 4 ηµερών και το 17% εντός 7ηµερών.

- Σε όλους τους ασθενείς µε TRALI απαιτείται
χορήγηση οξυγόνου και το 72% έχει ανάγκη
από µηχανική υποστήριξη της αναπνοής

∆ιαφορική διάγνωση

- Η αναφερόµενη θνητότητα ανέρχεται στο 6%,
αν και σε ορισµένες µελέτες το ποσοστό είναι
ακόµη µεγαλύτερο (14-25%).

- Αναφυλακτική αντίδραση κατά τη µετάγγιση

- Πλήρης αποκατάσταση
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Αντιµετώπιση
Το πρώτο βήµα στην αντιµετώπιση TRALI είναι η ορθή διάγνωση.
Η θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική, δηλαδή:
 ενυδάτωση
 εξασφάλιση ικανοποιητικής οξυγόνωσης
 επί µηχανικού αερισµού, προτιµώνται οι
χαµηλές πιέσεις αερισµού και οι µικροί
αναπνεόµενοι όγκοι
Η χρήση διουρητικών είναι αµφιλεγόµενη και
δυνατόν να προκαλέσει µεγάλη αφυδάτωση
[5,6]. Επίσης δεν έχει αποδειχτεί ότι τα στεροειδή προσφέρουν κάποιο όφελος[5,7] .
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν αναφερθεί υποτροπές TRALI[11]. Στις περιπτώσεις αυτές η
αναγκαιότητα µετάγγισης θα πρέπει να
αναθεωρηθεί µε εξαιρετική προσοχή και παράλληλα να ληφθούν υπόψη όλα τα πραναφερόµενα µέτρα πρόληψης.
Το TRALI εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό
πρόβληµα και σύµφωνα µε αναφορά του FDA
για την περίοδο 2001-2003 για τα αίτια θανάτων σχετιζοµένων µε τη µετάγγιση το TRALI
είναι το συχνότερο αίτιο (TRALI 16.3%,
ABO/αιµόλυση 14.3%, Βακτηριακή επιµόλυνση 14.1%). Η συχνότητα είναι ακόµη µεγαλύτερη (18,6%) στη µελέτη SHOT στο Ηνωµένο Βασίλειο (Επί 172 περιστατικών TRALI,
32 θάνατοι)[10].
Συµπέρασµα

Πρόληψη
Η εφαρµογή των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη
µετάγγιση προϊόντων αίµατος περιορίζει την
εµφάνιση TRALI.
- Περιορισµός µετάγγισης προϊόντων αίµατος,
ανοχή χαµηλού Hct[8]
- Προεγχειρητική προετοιµασία (ερυθροποιητίνη, αυτόλογη προκατάθεση)
- Cell salvaging διεγχειρητικά
- Ο ρόλος της λευκαφαίρεσης. Παρότι η λευκαφαίρεση µπορεί να ελαττώσει τους
βιολογικά ενεργούς µεσολαβητές που οφείλονται στην παλαιότητα των ασκών, η συχνότητα εµφάνισης TRALI δεν φαίνεται να
µειώνεται σηµαντικά µε την χορήγηση λευκαφαιρεµένων προϊόντων[9]
- Αποκλεισµός πολύτοκων δοτριών[10]
- Προϊόντα πλάσµατος από άρρενες δότες,
όπως είναι το 90% αυτών των προϊόντων στο
Ηνωµένο Βασίλειο[5,11]. Αποµόνωση των
µονάδων του δότη που έχουν ενοχοποιηθεί
και αποκλεισµός αυτού από αιµοδοσία.
- Ο αποκλεισµός χορήγησης παραγώγων
αίµατος από «παλαιούς» ασκούς (>10ηµ)
προς αποφυγή µετάγγισης των βιολογικά
ενεργών λιπιδίων και των κυτταροκινών δεν
έχει απόλυτα τεκµηριωθεί.

H οξεία βλάβη των πνευµόνων σχετιζόµενη µε
τη µετάγγιση προϊόντων αίµατος:
Παραµένει
-ένα σοβαρότατο πρόβληµα, δύσκολο στη διάγνωση ακόµη και συνήθως µη αναφερόµενο!
Απαιτεί
- υψηλού βαθµού υπόνοια
- αποκλεισµό άλλων συχνότερων αιτιών Οξείας
Αναπνευστικής Ανεπάρκειας µετά από µετάγγιση
- στενή συνεργασία µεταξύ κλινικών ιατρών
και αιµοδοσίας
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