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Encara que els components sanguinis són molt 
segurs, la transfusió no està exempta de risc 



Risc transfusional 



Nombre de notificacions 
 relacionades amb la transfusió 



Gravetat de les reaccions  
adverses de la transfusió sanguínia 



Efectes adversos relacionats amb 
la transfusió sanguínia 

§  Les reaccions més freqüents són immunes 

§  Els errors transfusionals són freqüents 

§  La transmissió d’infeccions és molt infreqüent 



gravetat > 2 (risc vital) 
 

imputabilitat > 2 (probable o segura) 



Reaccions adverses amb gravetat > 2 (risc vital) 
i imputabilitat > 2 (probable o segura) (n= 56) 



Riscs immunes 



Reaccions immunes 

25 reaccions al·lèrgiques greus 
(14 plaquetes, 6 hematies i 5 plasmes) 



1.3 Reaccions Cardiovasculars 
 i/o Metabòliques 

És important detectar els factors de risc 
cardiovascular per fer una prevenció adequada 





Sobrecàrrega de Fe i Transfusió 

Cada Concentrat d’Hematies 

conté entre 200 i 250 mg. de Fe 

Malalts en programa de transfusió crònica 



Lesió pulmonar aguda associada a la transfusió 

Dispnea aguda amb hipòxemia i infiltrats pulmonars bilaterals que 
 

apareixen durant les primeres 24 hores després de la transfusió 
 

d’un component sanguini, sense causa aparent 



El plasma que es subministra 

des del BST prové únicament 

de donants masculins 
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Anàlisi Anti-VHC 

Exclusió risc SIDA 

Anàlisi HBsAg 
Donació voluntària 

Anàlisi Anti-VIH 
Millora Anti-VHC 

NAT 

Malalties transmissibles per transfusió 



VHB 
VHC 
VIH 
Sífilis 
HTLV I-II 
Chagas 

Microorganismes no testats 



Probabilitat de mort 

per llamp 1: 4.3 M 



Virus de l’Hepatitis E (virus RNA) 

•  Pot provocar hepatitis fulminant 

•  Pot cronificar (immunodeprimits) 

•  Pot progressar a Cirrosi 

•  La ribavirina pot erradicar la infección 

crónica (~70% de los casos)  



Resultats NAT HEV in-house Abril 2016 - Març 2017 

87.603 donacions 

1.826 MP-48 

35 inicialment positius 

19 mostres positives 

8 dones 11 homes 
(58%) 

16 falsos positius 

Incidència HEV RNA: 
1/4500  

(1/2900 a 1/7600)  
Edat mitja 49 ± 8 anys 

(Cedida per Dra. S. Sauleda) 









El coneixement i l’anàlisi dels 
errors és la base sobre la que 

s’han de dissenyar les mesures 
correctores y preventives. 

Haemovigilance and Transfusion Safety in France 
Ph. Rouger, F. Noizat-Pirenne, P.Y. Le Pennec 

Vox Sanguinis 2000; 78: 287-289 



Errors transfusionals (129) 
(Incidents: el component ha estat transfós) 



Errors transfusionals 
(Incidents: el component ha estat transfós) 



Errors  transfusionals 
Quasi incidents: component no transfós 



§  Molt freqüent 

§  Comporta risc 

§  Molt variable 

§  De vegades inapropiada 

La Transfusió ... 



§  La transfusió de sang és el procediment més 
freqüent als hospitals d’Estats Units 

Morton J et al. Am J Med Qual 2010 

§  La transfusió de sang es un dels procediments més 
sobreutilitzats als Estats Units 

http://www.choosingwisely.org 

Molt  freqüent... 



Comporta risc... 

Carson JL et al. Ann Intern Med 2012   



Molt variable... 

Folléa G et al. Presse Med. 2015 

Hematies / 1000 habitants 



Tuesday, September 11, 2012 

New Study Reveals Wide Variation in Blood Transfusion Practices 
During Surgery 



De vegades inapropiada... 

Murphy MF, Goodnough Transfusion Clinique et Biologique, 2015 



Patient Blood Management 

Enfoc multidisciplinari i basat en 
l’evidència del paciente amb alta 
probabilitat de rebre una transfusió 





Triggers & Targets 

Frank SM (Johns Hopkins Medical Institutions)AABB Annual Meeting, 2014 

Trigger: indicación de la transfusión 
 

Target: dosis a transfundir  





Cada unitat és una 

decisió independent 



La indicació transfusional s’ha de fonamentar 
en una evaluació individualitzada dels riscs i 

beneficis que comporta per al pacient 




