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Quin era l’objectiu del projecte? 

Analitzar l’efecte de l’emmagatzemament sobre la sang que es transfon als pacients 

neurocrítics, així com la resposta encefàlica i sistèmica dels malalts amb un 

traumatisme cranioencefàlic moderat o greu que reben transfusions. Concretament, 

ens hem enfocat a determinar els perfils bioquímics de la sang emmagatzemada i, per 

tant, poder determinar l'eficàcia i la seguretat de la transfusió de concentrats 

d'hematies. 
 

Què ha descobert? 

Els resultats demostren com es produeix la pèrdua d’efectivitat temporal que presenta 

la sang emmagatzemada en relació amb la seva capacitat de transportar oxigen d’una 

manera efectiva als teixits (depleció d'ATP, pèrdua de 2,3-difosfoglicerat, glutatió i 

esgotament del NADH/NADPH). També s'ha demostrat que els hematies 

emmagatzemats pateixen canvis morfològics reversibles i/o irreversibles que els fan 

més fràgils. Tots aquests canvis repercuteixen en l'efectivitat de la transfusió, i fan que 

en alguns casos (sang antiga) pràcticament es pugui perdre la capacitat dels eritròcits 

de transportar oxigen a nivell cel·lular i el benefici d’una transfusió es limiti a 

l’increment en la volèmia que suposa.  

 



 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

A partir dels resultats coneixem millor la “fisiopatologia” de les lesions per 

emmagatzemament de sang que poden presentar alguns malalts. Sabem que es 

redueix l’efectivitat de la cessió d’oxigen a les cèl·lules i hem objectivat la 

transformació temporal que presenten els hematies emmagatzemats. Tot això ens 

permetrà optimitzar les transfusions hemàtiques en els pacients neurocrítics, i que 

siguin més efectives pel que fa al transport d’oxigen (seleccionant sang 

emmagatzemada fins a un límit de temps) i en últim terme, que ajudin a millorar el 

resultat final d’aquests complexos malalts.   

 


