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Днес ще се запознаем с ефектите от 
анемията и хемотрансфузиите, изяснявайки

• Механизми на възникване
• Връзка с нежеланите събития при ОКС/PCI
• Асоциация със смъртността
• Очертаване на стратегия на поведение



Анемия – общи положения

• Анемията технически погледнато е намаление на 
циркулиращата маса еритроцити (RBC)

• Хемоглобинът се изразява чрез отношение (g/l)
• Промените в числителя (количество на RBC) и 

знаменателя (плазмен обем) могат да повлияят 
на концентрацията на хемоглобина (Hb)

• Дефиниция на WHO за анемия - Hb <130 g/l за 
мъже и <120g/l за жени



Механизми във възникването на 
анемия при пациентите със ССЗ



Какво стои зад снижението на 
нивата на хемоглобина?



Анемията е значим „множител“ в 
нарастване на смъртността при 

СН

Релативен риск за смърт

Релативен риск за смърт

Herzog, CA et al. J Cardiac Failure, 2004
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Как е позиционирана анемията 
при остър коронарен синдром?

Wu, WC NEJM, Vol. 345, No. 17; October 25, 2001



Анемия и крайни събития при ОКС
(16 TIMI проучвания N=41637)

• STEMI N=25418 • NSTE_ACS N=14503

Sabatine, MS. Circulation 2005; 111: 2042-2049



Анемия →голямо кървене; 
Голямо кървене→смърт 

(ACUITY Trial: ОКС умерен и висок риск N=13819)
• Независими 
предиктори за 

голямо кървене

• Независими 
предиктори за 

смъртност

Manoukian SV. JACC, Vol.49; No.12, 2007; 1362-8



Означава ли тогава, че 
корекцията на анемията би 

дала положителен резултат?

Отговорът не е еднозначен!
Липсват ясни критерии кога 

да се предприеме 
хемотрансфузия



Регистър CRUSADE при NSTE-ACS (N=85111)
Хемотрансфузията има широка вариация
14,9% - обща популация; 10,3% - без АКБ

Yang et al. JACC; Vol. 46, No. 8, 2005; 1490-5



Регистър CRUSADE при NSTE-ACS 
(N=85111)

Кой е най-вероятния реципиент?

Yang et al. JACC; Vol. 46, No. 8, 2005; 1490-5



Либерална срещу рестриктивна стратегия за 
хемотрансфузия при критично болни пациенти

Hebert PC et al. NEJM 1999; 340: 409-17
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Хемотрансфузия при пациенти с ОКС и 
връзка с клиничните събития 

Rao S et al. JAMA 2004; 292: 1555-62
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CADILLAC – Субанализ на ефект от анемия 
и хемотрансфузия при ОКС с PPCI (N=2060)
• Потвърждава се тезата за влошена честота на нежелани 

събития при хемотрансфузия след ОКС с ППКИ.

• При 3,98% от пациентите е проведена хемотрансфузия, 
като при повече от половината не е имало белези на 
кървене. 

• Изходният хематокрит, тригерирал трансфузия варира 
широко, като при 53,7% от пациентите е бил >30%.

• Прави впечатление тенденцията за повече 
кръвопреливания в центровете в САЩ.

• Хемотрансфузията  е независим фактор за 30-дневна (HR: 
4.71, p  0.0005) и едногодишна (HR: 3.16, p  0.0005) 
смъртност. Nikolsky et al. JACC Cardiol. Interv. 2009;2: 624-32
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Нуждата от рандомизирано 
изследване е крещяща: CRIT Study

Пациенти с остър 
миокарден инфаркт и 
нива на HCT <30% са 
рандомизирани на 
либерална (трансфузия 
при HCT <30% с таргет 30% 
до 33%) или 
консервативна 
(транфузия при HCT <24% с 
таргет 24% до 27) 
стратегия. 

Cooper et al. Am J Cardiol 2011; 108: 1108-11



Докато чакаме голямо рандомизирано 
проучване данните от обсервационните 

проучвания се трупат

Sherwood MW. Et al. JAMA. 2014;311(8):836-843

NCDR Cath PCI е 
регистър, иницииран от 
ACC и SCAI и е най-
големият PCI регистър в 
САЩ. В него участват 
повече от 1400 
болници, което е над 
85% от PCI центровете в 
страната. 



 CathPCI Registry (ACC+SCAI 
Initiative)

• Според данните от регистъра 
хемотрансфузионните практики варират 
съществено между центровете в САЩ, но са 
налице при 10%  от пациентите с ОКС. 

• В цялата популация пациенти, подложени на 
PCI честотата на хемотрансфузия е 2.14%. 

• Жени, възрастни пациенти, изходна анемия, 
захарен диабет, напреднала бъбречна 
дисфункция, предходен МИ, сърдечна 
недостатъчност и многоклонова коронарна 
болест са предиктори за хемотрансфузия. 

• Независимо от наличието или липсата на 
кървене! хемотрансфузията е съврзана с 
близо 4-кратно покачване на ранната 
смъртност и трикратно покавчване на 
смъртността от МИ при пациентите с ОКС. 

• Обяснение за това може да се търси в 
повишената тромбоцитна реактивност след 
хемотрансфузия. 



Данните сочат еднозначна позитивна асоциация 
между кръвопреливането и възникването на 

нежелани СС-събития

Sherwood MW. Et al. JAMA. 2014;311(8):836-843



Хемотрансфузията води до повишена 
тромбоцитна реактивност (Transfusion-2)

Silvain et al. J Am Coll Cardiol 2014;63:1289–96



Анемия и хемотрансфузия –къде е 
разликата между очаквания и реалност?
• Очакваме, че покачването на хемоглобина ще доведе до 

по-добра тъканна оксигенация.

• Проучвания показват, че корекцията на хемоглобина до 
норма подобрява тъканната екстракция на кислорода 
единствено в условия на тежка анемия. При лека такава 
подобен феномен не се наблюдава. 

• Всъщност анемия – 70-100g/l води до повишение на 
минутния обем поради намален вискозитет, който води до 
намалено следнатоварване. При тези обстоятелства се 
очаква кислородната консумация на миокарда да не се 
покачи. 

Rao et al. JAMA, October 6, 2004—Vol 292, No. 13 1555-62



Хемотрансфузия – какво 
получаваме и защо?

• Ясно е, че сърдечно-съдовите събития при 
пациентите с ОКС/PCI нарастват значимо при 
хемотрансфузия.

• Еритроцитите от сак има особени свойства
– Бедни са на 2,3 ДФГ

– Бедни са на NO ( поглъщат NO  aka “NO sink”)

– Водят до вазоконстрикция

– Покачват тромбоцитната агрегация

– Имат неефективен кислородообменFransen E. et al, Chest 1999



Ключови послания

• Анемията е феномен, който изисква 
внимателно обмисляне преди взимане на 
решение за корекция

• От първата среща с пациента имайте 
стратегия за редукция на риска от кървене

• Бъдете рестриктивни в хемотрансфузиите
• Пациентите, при които очакваме по-скоро 

полза, а не вреда от хемотрансфузия са тези 
със значима анемия – Hb<70; HCT<0,25



Благодаря за вниманието!
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