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1. Resum  

 

Aproximadament un 95% dels malalts ingressats en una unitat de cures intensives 

(UCI) presenten valors baixos d’hemoglobina durant els 3 primers dies de l’ingrés, i al 

voltant d’un 45% reben més de 5 unitats d’hematies. Diversos estudis recents han 

descrit importants efectes adversos secundaris a la transfusió d’hematies en els 

pacients amb un traumatisme cranioencefàlic (TCE), fet que pot produir-se per 

l’emmagatzemament de la sang i per una disminució de la capacitat de transport de 

l’oxigen de les hematies velles. 

 

Objectiu principal. L’objectiu fonamental d’aquest estudi va ser analitzar l’efecte de 

l’emmagatzemament de la sang i la resposta encefàlica i sistèmica dels malalts amb un 

TCE moderat o greu que rebien transfusions. 

 

Mètodes. Estudi longitudinal del canvi de les propietats del glòbuls vermells 

emmagatzemats al banc de sang mitjançant l’anàlisi de diversos marcadors i de les 

repercussions de la transfusió en els malalts anèmics. També es va realitzar un estudi 

prospectiu mitjançant mètodes no invasius (sistema híbrid de difusió òptica per 

espectroscòpia infraroja) per tal d’obtenir informació indirecta sobre la pressió 

intracranial, l’autoregulació cerebral i l’hemodinàmica cerebral en un grup de pacients 

afectats per un TCE moderat i greu que van requerir transfusions d’hematies. 

 

Resultats. L’estudi realitzat ha permès conèixer l’efecte de l’emmagatzemament i la 

pèrdua de propietats de la sang que administrem en els pacients anèmics. Els resultats 

que descriurem han permès aprofundir en com l’emmagatzematge de les bosses de 

sang afecta la qualitat de les hematies i els canvis bioquímics que tenen lloc al plasma, 

coneguts com a lesions per emmagatzematge, responsables dels efectes clínics 

adversos que tenen lloc després d’una transfusió sanguínia. Tot això suposarà una 

optimització en les mesures terapèutiques que apliquem a tots els malalts neurocrítics. 
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2. Resultats  

 

Els resultats més rellevants dels estudis efectuats en l’àmbit d’aquest projecte han 

estat: 

 

La lisi dels eritròcits allibera hemoglobina lliure al plasma. L’estudi realitzat en 

un total de 24 bosses de sang leucodeplecionades des del dia 3 fins al dia 42 

postextracció, definit al nostre país com la data de caducitat, va mostrar un increment 

progressiu del grau d’hemòlisi. En concret, la mitjana del percentatge d’hemòlisi del dia 

3 d’emmagatzematge de la sang va ser de 0,00062%, mentre que en el cas del dia 42 

va ser de 0,00431%, un increment del 33% de les hematies hemolitzades. L’hemòlisi 

dels eritròcits pot succeir durant el processament, la manipulació, el transport i 

l’emmagatzematge de les bosses de sang, però també depèn de les característiques 

dels donants de sang. La transfusió d’una bossa de sang amb un alt grau d’hemòlisi 

implica menys disponibilitat d’hematies funcionals, la qual cosa disminueix la capacitat 

de transport d’oxigen als teixits del pacient receptor. A més, atesa la toxicitat de 

l’hemoglobina lliure, per neutralitzar-la es redueix la biodisponibilitat del vasodilatador 

endogen més important, l’òxid nítric, i així disminueix la perfusió dels òrgans i el risc 

potencial de la lesió. Per tant, l’hemòlisi és un indicador rellevant de qualitat en 

l’emmagatzematge d’hematies, perquè es pot mesurar amb precisió i perquè 

tècnicament resulta molt fàcil identificar simplement les bosses de sang en mal estat. 

 

Els nivells de potassi extracel·lular [K+]e s’incrementen de manera 

progressiva. Els nivells de [K+]e detectats mostren al 3r dia postextracció valors 

lleugerament superiors als fisiològics, o just al límit, tenint en compte que al nostre 

centre el rang fisiològic d’una persona sana és de 3,5-5,1 mmol/L. Tanmateix, la 

concentració extracel·lular d’aquest ió s’incrementa progressivament des del dia 3 fins 

al dia 42 postextracció, de manera que mostra un increment lineal en totes les bosses 

de sang i arriba a assolir valors fins a 10 vegades superiors als inicials. Un dels 

possibles riscos de transfondre diverses bosses de sang amb nivells alts de [K+]e a un 

mateix pacient és que s’afavoreixi l’aparició d’una arrítmia per hipercalèmia induïda o 

fins i tot una aturada cardíaca, en cas que aquests ions no s’hagin diluït en el volum 

total de sang i assoleixin nivells plasmàtics tòxics. D’acord amb els nostres resultats, 

en cas de transfusions massives es recomana monitorar els nivells de potassi dels 

pacients que ja pateixen hipercalèmia o insuficiència renal i que presenten problemes 
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per eliminar l’excés de potassi. Per evitar problemes amb aquests pacients, es 

recomanaria la transfusió de bosses de sang amb 0-3 dies d’emmagatzematge o l’ús de 

filtres d’adsorció de potassi. 

 

Quantificació del consum de glucosa i formació de piruvat i lactat per part de 

les hematies emmagatzemades. A diferència d’altres tipus cel·lulars, el 

metabolisme dels eritròcits es veu limitat per l’absència de mitocondris, de manera que 

l’única manera d’obtenir energia és mitjançant l’ús de la glucosa en la glucòlisi, 

seguida per la fermentació làctica. Una altra característica dels eritròcits és que tampoc 

no tenen dipòsits de glucogen, per la qual cosa depenen únicament de la glucosa 

extracel·lular, la qual s’incorpora a l’hematia mitjançant difusió facilitada sense despesa 

d’energia i es metabolitza fins a formar lactat. En els nostres estudis, vam observar 

que just a l’inici de l’estudi —el dia 3 postextracció— la mitjana de la concentració 

extracel·lular de glucosa [Glu]e detectada a les mostres va ser de 431,7 mg/dL, un 

valor molt elevat tenint en compte que al nostre centre els valors normals en controls 

sans són de 75 a 110 mg/dL. Aquests valors superiors són perquè la solució conservant 

que s’afegeix a la sang de les bosses, anomenada SAGM, conté glucosa amb la finalitat 

d’aportar un extra de nutrients que asseguri la viabilitat de les hematies durant els 42 

dies d’emmagatzematge. No obstant això, a mesura que s’incrementen els dies 

d’emmagatzematge, els nivells de glucosa disminueixen progressivament de manera 

lineal, cosa que indica que les hematies estan utilitzant la glucosa del medi per obtenir 

energia. El dia que marca el límit de caducitat de les bosses (dia 42), se’n va detectar 

una concentració mitjana d’118,3 mg/dL, la qual cosa indica que el consum de la 

glucosa al llarg de l’estudi va ser de més del 70% dels nivells inicials. Aquestes dades 

demostren la rellevància de la suplementació amb glucosa mitjançant la solució 

conservant, ja que les hematies no haurien sobreviscut durant 42 dies només amb els 

nivells de glucosa del donant. 

 

A la glucòlisi, el substrat és la glucosa i el producte final són dues molècules de 

piruvat. Als nostres estudis vam observar una tendència a l’ascens progressiu dels 

nivells del piruvat. Posteriorment, es va observar un descens dels nivells de piruvat 

entre els dies 10 i 17 de l’estudi, que es va correspondre amb un augment dels nivells 

de lactat, per la qual cosa podem interpretar que els nivells de piruvat baixen per 

l’activació de la darrera etapa de la via glicolítica i el pas de piruvat a lactat produït per 

l’LDH. La transfusió de sang amb nivells alts de lactat suposa un risc teòric de facilitar 
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el desenvolupament d’hiperlactatèmia i acidosi làctica que s’incrementa amb el nombre 

de concentrats administrats, la durada de la transfusió i, tal com hem demostrat, amb 

el temps d’emmagatzematge dels eritròcits administrats. 

 

La sang emmagatzemada s’acidifica. Aquesta acidificació progressiva de la sang 

seria el resultat de l’augment dels nivells del lactat (acidosi làctica) a causa del 

metabolisme glicolític de la glucosa. En un sistema biològic normal, el lactat generat és 

metabolitzat pel fetge i els ronyons i no tindria gaire efecte sobre el pH del sistema. No 

obstant això, a les bosses, la sang no només està exposada a una acumulació 

inevitable de lactat, sinó que l’anticoagulant afegit (CPD: citrat-fosfat-dextrosa) és àcid 

(pH de 5,6 a 37 °C) i redueix encara més el pH de la sang. L’acidificació de la sang 

emmagatzemada afecta significativament la qualitat dels glòbuls vermells 

emmagatzemats i la supervivència cel·lular després de la transfusió, especialment en 

aquells pacients que necessitin rebre nombroses unitats de sang. 

 

Els nivells del 2,3-difosfoglicerat (2,3-DPG) disminueixen de manera ràpida i 

progressiva. Un dels objectius més rellevants de les transfusions sanguínies és 

assegurar el transport d’oxigen a nivell tissular dels pacients i la seva cessió correcta al 

teixit. L’alliberament de l’oxigen de l’hemoglobina està condicionat per la corba de 

dissociació de l’hemoglobina. Un dels moduladors d’aquesta corba són els nivells de 

2,3-DPG, un metabòlit present en grans concentracions als eritròcits que, quan s’uneix 

a la desoxihemoglobina, facilita l’alliberament de l’O2 de l’eritròcit cap als teixits. La 

depleció del 2,3-DPG desvia la corba de dissociació cap a l’esquerra i fa que 

l’hemoglobina tingui una gran afinitat per l’oxigen i s’alliberi amb dificultat al teixit. Els 

resultats obtinguts mostren que els nivells del 2,3-DPG del tercer dia postextracció de 

la sang van resultar inferiors respecte als valors fisiològics descrits, de 10,5 a 16,2 

µmol/g d’hemoglobina. Els nivells del 2,3-DPG van disminuir ràpidament les primeres 

dues setmanes postextracció de la sang, i a partir del dia 17 d’emmagatzematge els 

nivells van resultar tan baixos que van arribar a ser indetectables per a la tècnica. La 

conclusió del nostre estudi és que a partir del dia 17 d’emmagatzematge les hematies 

emmagatzemades estan deplecionades de 2,3-DPG. La disminució dels nivells del 2,3-

DPG provoca que els eritròcits emmagatzemats, en ser transfosos, tinguin menys 

capacitat d’alliberar oxigen als teixits del pacient. 
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Ascens inicial i descens posterior i progressiu de nucleòtids energètics. 

L’energia emmagatzemada en forma d’ATP és essencial per mantenir en funcionament 

diversos processos, com la glicòlisi, l’equilibri d’electròlits mitjançant la bomba de 

Na+/K+ i la regulació de la interacció entre la xarxa d’espectrina i la membrana de 

l’hematia. L’energia derivada d’aquests nucleòtids també és necessària per mantenir la 

forma i flexibilitat de les hematies i per al transport de fosfolípids que eviten 

l’eliminació prematura de l’eritròcit pels macròfags de la circulació del receptor de la 

transfusió. El descens que vam observar en els nivells d’ATP al llarg dels experiments 

va mostrar que no es tracta d’una disminució lineal, sinó que es poden distingir 3 

etapes: 1) un increment inicial, que suggereix una fase en què predomina la síntesi 

d’ATP, seguit per 2) una etapa d’altiplà, en què la síntesi i el consum d’ATP estan 

equilibrats, i 3) un descens final, iniciat a les tres setmanes, de característiques lineals, 

que indica un consum d’ATP més gran. La presència d’uns nivells baixos d’ATP 

compromet la supervivència dels eritròcits emmagatzemats. En relació amb la 

presència d’altres nucleòtids energètics com l’ADP i l’AMP, també es va observar la 

mateixa tendència al descens després d’un ascens inicial, cosa que suggereix que 

durant els primers 10 dies la sang emmagatzemada a les bosses produeix una síntesi 

d’aquests compostos. 

 

Canvis morfològics dels eritròcits i fragilitat de la seva membrana cel·lular que 

els fa no funcionals. La morfologia dels eritròcits és crítica per a la seva funció, ja 

que la seva alteració debilita el transport d’oxigen, disminueix la seva capacitat de 

deformabilitat, empitjora les propietats reològiques de la sang i disminueix la qualitat 

de les hematies. Els resultats, analitzats mitjançant microscòpia electrònica, mostren 

que la forma més freqüent de les hematies al 3r dia postextracció de la sang és la de 

discòcit normal (bicòncau), seguida en menor mesura per l’equinòcit (cèl·lula inflada 

amb espícules curtes i regulars) i l’esferòcit (forma esfèrica). Aquestes dues darreres 

són fenotips anormals. A mesura que s’incrementen els dies d’emmagatzematge, la 

freqüència dels discòcits va disminuint, mentre que les formes eritrocitàries anòmales 

es fan més evidents. El dia 42 d’anàlisi, els equinòcits, els acantòcits (amb projeccions 

protoplasmàtiques de diferents formes i mides), els crenòcits (cèl·lules més petites, 

arrugades i amb espícules) i els esferòcits representen en conjunt gairebé la meitat de 

la morfologia de les hematies. Això vol dir que l’últim dia d’anàlisi només la meitat dels 

eritròcits tindria un fenotip normal i que, en el cas d’una transfusió d’una bossa de 

sang del dia 42 d’emmagatzematge, només la meitat de les cèl·lules serien funcionals 
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per al pacient. A més, a causa de les lesions per emmagatzematge, la membrana dels 

eritròcits pateix un deteriorament, tant morfològic com funcional, que influeix i facilita 

la seva hemòlisi. 

 

Canvis hemodinàmics i de la pressió intracranial (PIC) detectats mitjançant 

sistemes de monitoratge no invasius. Els sistemes òptics no invasius (hybrid 

diffuse optical monitor with time resolved spectroscopy) utilitzats en aquest projecte 

han permès una posada a punt del sistema, reduir les dimensions dels dispositius i 

millorar els algoritmes utilitzats. Tot això ha permès determinar de manera indirecta i 

no invasiva els canvis en la PIC, estudiar l’autoregulació cerebral i observar els canvis 

hemodinàmics al cervell produïts en transfondre concentrats d’hematies als pacients 

estudiats. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

L’anèmia és un esdeveniment advers comú en els pacients ingressats a la unitat de 

cures intensives (UCI). Segons dades recents, el 37% dels pacients de l’UCI reben 

almenys una transfusió de sang durant la seva estada en aquesta unitat, i els pacients 

transfosos reben una mitjana de cinc unitats de concentrats de glòbuls vermells. El 

46% dels pacients amb un TCE presenten anèmia durant la primera setmana després 

del seu ingrés i el 76% són transfosos. L’anèmia pot afectar l’oxigenació cerebral en 

pacients neurocrítics i la hipòxia anèmica ja va ser descrita per Siggaar-Andersen el 

1995. El risc/benefici de la transfusió quan l’hemoglobina és inferior a 9 g/dL és un 

tema de debat no resolt. És evident que la transfusió de sang pot augmentar 

l’aportació cerebral d’oxigen i reduir el risc d’hipòxia tissular. Tot i això, alguns treballs 

publicats han assenyalat que la transfusió de sang s’associa en alguns casos a pitjors 

resultats en pacients amb un TCE i algunes revisions sistemàtiques no veuen benefici 

en la transfusió. 

 

La transfusió sanguínia al pacient neurocrític és un tractament freqüent que permet 

optimitzar l’oxigenació cerebral en casos d’anèmia. Els concentrats d’hematies amb 

reducció plasmàtica i leucodeplecionats s’emmagatzemen als bancs de sang durant un 

màxim de 42 dies després de l’extracció dels voluntaris. La prolongació de la vida útil 

dels eritròcits és possible gràcies a l’aplicació combinada de mètodes de preparació i 
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additius d’emmagatzematge adequats com la solució salina-adenina-glucosa-mannitol 

(SAGM) i l’emmagatzematge en bosses de polivinil a baixa temperatura. Tot i aquestes 

mesures, els eritròcits emmagatzemats es veuen sotmesos a canvis metabòlics, 

estructurals, bioquímics i moleculars denominats col·lectivament lesions per 

emmagatzematge. Se sap que les lesions per emmagatzematge es caracteritzen per 

depleció d’ATP, pèrdua de 2,3-difosfoglicerat (2,3-DPG), glutatió (GSH) i esgotament 

de l’NADH/NADPH. També s’ha demostrat que les hematies emmagatzemades pateixen 

canvis morfològics reversibles i/o irreversibles que les fan més fràgils. 

 

Actualment, les pràctiques de transfusió en el context d’un TCE moderat o greu són 

molt variables, depenent de l’especialitat del metge tractant i del tipus de pacient. 

L’anèmia permissiva és una estratègia recent amb un gran impacte clínic. Segons la 

nostra opinió, el debat sobre el risc/benefici de la transfusió no s’ha enfocat de manera 

adequada i en gran part és esbiaixat per la reducció de costos en els sistemes 

sanitaris. 

 

Des del punt de vista fisiològic i fisiopatològic, l’anèmia va ser descrita per Miller ja 

l’any 1978 com una agressió secundària evitable. Les discrepàncies entre la fisiologia i 

la fisiopatologia i la manca de resultats positius en estudis aleatoritzats és 

conseqüència del disseny i els biaixos. Els nostres resultats demostren que no és el 

mateix una transfusió amb sang de menys de 7 dies d’emmagatzematge que amb 22 

dies postextracció, ja que, en resum, les bosses de sang que acumulen més dies 

d’emmagatzematge presenten una morfologia predominantment anòmala que influeix 

en el nivell d’hemòlisi i de fragilitat osmòtica, i també presenten un pH més àcid que no 

pas la sang fisiològica que afecta el funcionament de múltiples enzims del metabolisme 

de l’eritròcit, de manera que es posa en perill la seva viabilitat. Els resultats dels 

estudis realitzats en aquest projecte permetran conèixer millor la fisiopatologia de les 

transfusions hemàtiques i fer recomanacions sobre com es poden optimitzar. Tot això 

repercutirà en un maneig més adequat del pacient neurocrític. 
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