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Ustawa  z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1222).

NIEPOŻĄDANE  ZDARZENIE:

niezamierzone i niekorzystne zdarzenie związane

z pobieraniem, badaniem, preparatyką, przechowywaniem,

wydawaniem i transportem krwi lub jej składników lub ich

przetoczeniem, mające miejsce przed, w trakcie lub po

przetoczeniu krwi lub jej składnika, mogące prowadzić do

wystąpienia niepożądanej reakcji.

Poważne niepożądane zdarzenie - niepożądane zdarzenie, które

mogłoby doprowadzić do wystąpienia  poważnej niepożądanej

reakcji.



Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1222). 

NIEPOŻĄDANA REAKCJA:

niezamierzona i niekorzystna reakcja u dawcy krwi lub biorcy

krwi, związana czasowo z przetoczeniem lub pobraniem krwi 

lub jej składników.

W zależności od rodzaju i nasilenia można wyróżnić lekkie 

i poważne (ciężkie) reakcje poprzetoczeniowe.

◼ Poważna niepożądana reakcja prowadzi do śmierci,

zagrożenia życia, utraty sprawności, pogorszenia stanu zdrowia

lub powoduje hospitalizację lub chorobę albo ich przedłużenie.



NIEPOŻĄDANE  ZDARZENIA

Przykłady:

- wykrycie błędnego oznaczenia grupy krwi i zastąpienie 

go prawidłowym oznaczeniem 

- wykrycie błędu na etykiecie składnika krwi przed przetoczeniem

- wykrycie błędu na etykiecie pobranej próbki krwi przed 

przetoczeniem

- wydanie z banku krwi do użytku klinicznego składnika krwi 

niezgodnego ze zleceniem i wycofanie go przed przetoczeniem

Każde obcogrupowe przetoczenie krwi lub jej składników,

które nie spowodowało reakcji poprzetoczeniowej, 

należy traktować jako poważne niepożądane zdarzenie.



NIEPOŻĄDANE ZDARZENIA

Przyczyny niepożądanych zdarzeń:

-Brak przestrzegania obowiązujących procedur  i 

standardów  postępowania.

-Brak odpowiednich szkoleń personelu medycznego.

-Brak staranności przy udzielaniu świadczeń medycznych.

-Przeciążenie pracą.

-Błąd ludzki. 



NIEPOŻĄDANE REAKCJE   

POPRZETOCZENIOWE

 Każdy objaw niepożądany u chorego, pojawiający się 

w trakcie transfuzji krwi lub jej składników, powinien 

budzić podejrzenie niepożądanej reakcji.

 Chorego należy pouczyć o konieczności niezwłocznego 

zgłoszenia każdego niepokojącego objawu, który może

wystąpić:

- w czasie trwania transfuzji

- w ciągu 24 godzin od zakończenia przetoczenia 

- po 24 godzinach



Do objawów niepożądanych reakcji     

poprzetoczeniowych należą:
 gorączka, której mogą towarzyszyć dreszcze

 dreszcze bez wzrostu temperatury

 zmiany skórne: wysypka, świąd, rumień, zlokalizowane 
obrzęki

 ból w miejscu wkłucia, w klatce piersiowej, bóle kończyn, 
brzucha, bóle w okolicy lędźwiowej 

 spadek lub wzrost RR (często nagły)

 nieprawidłowe tętno

 zaburzenie oddychania, duszność, świsty, hipoksemia

 nudności, wymioty

 zaczerwienienie skóry

 żółtaczka

 krwawienia i inne objawy skazy krwotocznej 

 ciemny kolor moczu



Klasyfikacja niepożądanych reakcji     

poprzetoczeniowych 

 Reakcje wczesne                                

(występują do 24 godzin od transfuzji)

 Reakcje późne 

(występują po 24 godzinach)

 Reakcje immunologiczne

 Reakcje nieimmunologiczne

 hemolityczne/niehemolityczne

 poważne (ciężkie)/lekkie



Klasyfikacja niepożądanych reakcji     

poprzetoczeniowych 
REAKCJE WCZESNE  

IMMUNOLOGICZNE NIEIMMUNOLOGICZNE

1. ostra reakcja hemolityczna

2. niehemolityczna reakcja                

gorączkowa 

3. reakcja alergiczna lub   

anafilaktyczna

4. ostre poprzetoczeniowe   

uszkodzenie płuc (TRALI)

5. duszność poprzetoczeniowa

1. poprzetoczeniowe

przeciążenie krążenia (TACO)

2. zakażenie bakteryjne, w tym    

sepsa poprzetoczeniowa 

3. poprzetoczeniowa reakcja    

hypotensyjna 

4. ból w czasie przetoczenia

5. hemoliza nieimmunologiczna 

6. zator powietrzny 

7. hipokalcemia

8. hiperkaliemia

9. hipotermia



Reakcje wczesne immunologiczne

Ostra poprzetoczeniowa reakcja hemolityczna
(ang. Acute hemolytic transfusion reaction, AHTR)           

Częstość występowania - 1: 25 000 j. przetoczonych KKCz

❑ w większości przypadków na skutek przetoczenia krwi 

niezgodnej serologicznie w układzie ABO 

(KKCz, osocze, KKP, KG);

❑ przeciwciała naturalne anty-A i/lub anty-B wiążą się 

z antygenami krwinek czerwonych; aktywacja dopełniacza 

❑ hemoliza wewnątrznaczyniowa 



Hemoliza krwinek dawcy: przetoczenie KKCz 

- naturalne lub odpornościowe przeciwciała u biorcy:

anty-A, anty-B, anty-PP1Pk, anty-Le(a), anty-Jk, anty-Vel

Hemoliza krwinek biorcy:

- niezgodność (ABO) - przeciwciała dawcy

- płytki krwi

- osocze

- krioprecypitat

- produkty osoczopochodne



Ostra poprzetoczeniowa reakcja hemolityczna

❑ Objawy są niespecyficzne i mogą wystąpić już po

przetoczeniu bardzo niewielkiej ilości krwi niezgodnej 

grupowo! 

❑ Objawy:      -wzrost temperatury, dreszcze

-hipotonia

-bóle w okolicy lędźwiowej, ból w miejscu     

wkłucia, w klatce piersiowej, bóle brzucha                                  

-duszność

-niepokój

-zaczerwienienie skóry

-mdłości/wymioty, biegunka

-skąpomocz, hemoglobinuria



Ostra poprzetoczeniowa reakcja hemolityczna

Objawy:

▪ wstrząs

▪ ostra niezapalna niewydolność nerek

▪ DIC

▪ niewydolność serca, trzustki, niewydolność    

wielonarządowa    

Uwaga na biorców nieprzytomnych!   



Ostra poprzetoczeniowa reakcja hemolityczna

Ocena stanu chorego:

◼ nasilenie hemolizy

- (↓) hemoglobiny i liczby krwinek czerwonych

- wolna hemoglobina w surowicy

- (↓) haptoglobiny- 2 doby

- (↑) bilirubiny niezwiązanej (pośredniej)

- (↑) LDH po 24-48 godz. (1,5x)  

- hemoglobinuria

◼ funkcja nerek /diureza, mocznik, kreatynina, elektrolity/ 

◼ dynamika DIC



Ostra poprzetoczeniowa reakcja hemolityczna

Postępowanie: 

◼ przerwać transfuzję, podłączyć 0,9% NaCl, sprawdzić, pobrać 
próbki, zgłosić do RCKiK- zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z dnia 
16.10.2017 r. 

◼ monitorowanie pacjenta!

◼ leczenie objawowe:

-płynoterapia

-pobudzanie diurezy (furosemid, mannitol)

-dopamina, noradrenalina

-leczenie objawów skazy krwotocznej

-dializoterapia

-leki przeciwbólowe



Ostra poprzetoczeniowa reakcja hemolityczna

◼ IVIG 0,4g/kg mc. w ciągu 24 godz. po transfuzji

◼ KKCz - gdy bezwzględna konieczność (nowa próbka do próby 

zgodności!)

◼ do rozważenia - transfuzja wymienna



Ostra poprzetoczeniowa reakcja hemolityczna

◼ Najczęstsze przyczyny:

1) Brak identyfikacji pacjenta przed transfuzją

2) Nieprawidłowe oklejenie próbki krwi pacjenta

3) Błąd laboratoryjny

4) Złe oznakowanie pojemnika ze składnikiem krwi

5) Hemoliza nieimmunologiczna- podgrzewacze bez atestu, 

nieprawidłowe warunki przechowywania



Ostra poprzetoczeniowa reakcja hemolityczna

Diagnostyka  różnicowa:

1.  hemoliza immunologiczna

(NAIH, nocna napadowa hemoglobinuria, przeszczep 

krwiotwórczych komórek macierzystych)

2.  niedokrwistości hemolityczne wrodzone  

(niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, niedobór 

dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu)  

3.  niedokrwistości hemolityczne mikroangiopatyczne

(TTP, HUS)

4.  hemolityczne powikłanie bakteryjne

5.  hemoliza nieimmunologiczna



Reakcje wczesne  immunologiczne

Niehemolityczna  reakcja gorączkowa

(FNHTR - Febrile nonhaemolytic transfusion reaction)

❑ Objawy:

Gorączka ≥ 38 °C lub wzrost temperatury o ≥ 1 °C

i/lub dreszcze w trakcie transfuzji lub do 4 godzin po 
przetoczeniu, przy wykluczeniu innych powodów gorączki 
(odczyn hemolityczny, TRALI, zakażenie bakteryjne, 
choroba podstawowa pacjenta)

wzrost temperatury ≥ 2°C to ciężka reakcja

Objawy wtórne: bóle głowy, nudności, wymioty, zaczerwienienie

skóry, tachykardia 



Niehemolityczna reakcja gorączkowa

❑ Jedna z najczęściej występujących niepożądanych

reakcji  1: 300 przetoczeń

Przyczyny:

1. obecność w krążeniu chorego przeciwciał przeciwko

antygenom leukocytarnym lub płytkowym dawcy

(najczęściej anty- HLA), a w przetaczanym składniku krwi

obecność leukocytów - odpowiedź wtórna

Na skutek reakcji antygen- przeciwciało dochodzi do aktywacji układu dopełniacza. 
Składnik C5 stymuluje uwalnianie cytokin z monocytów biorcy, które pobudzają  
syntezę prostaglandyn w podwzgórzu, co powoduje wzrost temperatury ciała.

2. cytokiny uwalniane z leukocytów dawcy w trakcie 
przechowywania składników krwi (IL-1, IL-6, TNF)



Niehemolityczna reakcja gorączkowa

◼ Postępowanie: 

- przerwać przetoczenie

- można podać leki przeciwgorączkowe nie zawierające 

kwasu acetylosalicylowego (paracetamol)

- niekiedy wskazanie do stosowania leków

przeciwdrgawkowych w przypadku dreszczy

◼ Zapobieganie:     

- leki przeciwgorączkowe przed transfuzją (paracetamol)

- stosowanie ubogoleukocytarnych składników krwi 

(filtrowanych): UKKCz i UKKP
- w przypadku dwukrotnego wystąpienia 

niehemolitycznej reakcji gorączkowej



Reakcje wczesne  immunologiczne

Poprzetoczeniowa reakcja alergiczna 

Jedna z najczęściej występujących niepożądanych reakcji-

1: 50-100  przetoczeń 

◼ Główna przyczyna: oddziaływanie alergenu

z wytworzonym wcześniej przeciwciałami anty-IgE/IgG

biorcy.

◼ Wzrost stężenia tryptazy w surowicy (>5µg/L) wskazuje na

aktywację komórek tucznych.

◼ Nasilenie reakcji zależy od objętości osocza

w przetoczonym składniku krwi.



Poprzetoczeniowa reakcja alergiczna

◼ Początek reakcji: w czasie transfuzji lub do 4 godz.

po przetoczeniu

◼ Objawy:

- wysypka

- pokrzywka

- miejscowy obrzęk naczynioruchowy

- rumień

- świąd 

- obrzęk wokół oczu, obrzęk spojówek



Poprzetoczeniowa reakcja alergiczna

Postępowanie:

- w przypadku łagodnych reakcji ograniczonych do 

skóry wstrzymać transfuzję (nie odłączając przetaczanego 

składnika krwi)

-podać leki antyhistaminowe

-uważnie obserwować pacjenta

(ryzyko wystąpienia poważnej reakcji alergicznej!) 

-do rozważenia kontynuacja transfuzji, gdy pokrzywka 

ustąpi

Gdy reakcja o cięższym przebiegu, z dusznościami -

odłączyć przetaczany składnik krwi.



Poprzetoczeniowa reakcja alergiczna

Zapobieganie:

- podanie leków antyhistaminowych przed kolejną

transfuzją

- przy nasilonych objawach - stosowanie

przemywanych składników krwi

/PKKCz, PKKP/



Reakcje wczesne  immunologiczne

Anafilaksja
1: 20 000 - 1: 50 000 przetoczeń

▪ Przyczyny:
- obecność p/ciał anty IgA u biorców z wrodzonym 
niedoborem IgA (15% populacji) i z przeciwciałami przeciw 
białkom osocza dawcy (anty-IgA/IgE/IgG)

Brak lub niedobór IgA; <0,05 mg/dl- ok. 20% osób wytwarza 
przeciwciała.

▪ Objawy natychmiastowe: w trakcie lub do 4 godzin po 
transfuzji
- objawy reakcji alergicznej 
- niestabilność sercowo- naczyniowa- hipotensja, 
tachykardia, zaburzenia rytmu serca, utrata 
przytomności, zatrzymanie krążenia  



Leczenie:

- postępowanie jak we wstrząsie (intubacja, tlenoterapia,

adrenalina, glikokortykosteroidy, płyny i.v.)

Zapobieganie:

◼ premedykacja:

- leki antyhistaminowe

- glikokortykosteroidy

◼ u chorych, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny

unikać podawania FFP

◼ stosowanie składników krwi pozbawionych osocza 

(przemywane składniki krwi): PKKCz, PKKP

Anafilaksja    



Reakcje wczesne immunologiczne
Ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc- TRALI

(ang. Transfusion Related Acute Lung Injury)

◼ częstość 1: 5000;               u 8% chorych w stanie krytycznym

◼ Najczęściej mechanizm immunologiczny (70%) -
bierne przetoczenie przeciwciał: 

- anty HLA klasy I i II                                                                 
- anty HNA (-1a, -1b, -2a, -3a);

reakcja przeciwciał dawcy z antygenami leukocytów biorcy
(rzadziej reakcja antygenów dawcy z przeciwciałami biorcy)

◼ mechanizm nieimmunologiczny (30%)  - obecność czynników
powodujących aktywację leukocytów, np. biologicznie 
aktywnych lipidów w przetaczanym składniku krwi.

Dochodzi do aktywacji neutrofili, ich sekwestracji i agregacji w 
mikrokrążeniu płucnym.  Patogeneza nie do końca poznana! 
Hipoteza dwóch uderzeń, hipoteza progowa.



TRALI  

◼ Objawy kliniczne: w trakcie transfuzji lub po

TRALI spełnia kryteria diagnostyczne ostrego uszkodzenia 
płuc - ALI (Acute Lung Injury):     

- nagle pojawiająca się duszność 

- niekardiogenny obrzęk płuc (brak objawów 

przeciążenia lewego przedsionka serca)    

- hipoksemia - PaO2 / FiO2 < 300mm Hg 

i / lub SaO2 < 90%

Inne objawy:

- umiarkowana gorączka, dreszcze, tachykardia

- spadek ciśnienia tętniczego krwi

(w 15% przypadków wzrost RR)

W początkowym okresie brak patologicznych

szmerów oddechowych!



TRALI

◼ TRALI może wystąpić po przetoczeniu każdego składnika krwi, 

najczęściej po FFP i składnikach bogatych w osocze.

◼ Postać wczesna: występuje w czasie transfuzji lub do 6 godz. 

po przetoczeniu, ustępuje na ogół po 48-96 godz.                                 
(anty- HLA, anty- HNA)

◼ Postać późna: po 6 - 72 godz. od przetoczenia

- u chorych po urazach, oparzonych, z posocznicą
(przetoczenie wraz z krwią bioaktywnych lipidów, cytokin prozapalnych)



TRALI

◼ Należy wykluczyć inne przyczyny ostrego 

uszkodzenia płuc!

◼ Bezpośrednie czynniki ryzyka wystąpienia ALI:
zachłyśnięcie, zapalenie płuc, uszkodzenie
mechaniczne, inhalacja czynnikami toksycznymi,
podtopienie

◼ Pośrednie czynniki ryzyka  wystąpienia ALI:
ciężka posocznica, stan po ciężkim wypadku,
po oparzeniu, ostre zapalenie trzustki

Jeżeli występują czynniki ryzyka ALI- można rozpoznać
„prawdopodobne” TRALI.



TRALI
◼ Konieczne wykonanie zdjęcia rtg. płuc! 

(w  przypadku TRALI widoczne są objawy obrzęku płuc 

bez cech niewydolności serca)

◼ Konieczne badanie BNP (ang. brain natriuretic peptide)     

lub NT-pro BNP w surowicy! 

◼ Konieczne badanie CRP w surowicy!

Rozpoznanie TRALI jest kliniczne, niezależnie 

od wyników badań laboratoryjnych !

Diagnostyka różnicowa:

- ostry zespół niewydolności oddechowej (ARDS/ALI) 

- poprzetoczeniowe przeciążenie (TACO)

- sepsa poprzetoczeniowa

- poprzetoczeniowa reakcja anafilaktyczna



TRALI

 Postępowanie: leczenie objawowe

- tlenoterapia    

- ciężkie przypadki- postępowanie wg. schematów  

dla ARDS (intubacja i mechaniczna wentylacja)

- brak wskazań do stosowania glikokortykosteroidów,                          

a także leków moczopędnych (obrzęk płuc spowodowany jest               

tu uszkodzeniem mikrokrążenia, a nie następstwem przeciążenia 

krążenia!) 



TRALI

• TRALI jest drugą, po niezgodnym przetoczeniu   

obcogrupowym w zakresie antygenów ABO,

przyczyną śmierci po transfuzji.

• Śmiertelność 5-10%



Zapobieganie TRALI 

◼ Eliminacja dawcy, jeżeli przetoczenie jego krwi 

spowodowało wystąpienie u biorcy TRALI (a u dawcy 

obecne są przeciwciała przeciwko antygenom 

leukocytów)

◼ Stosuje się procedurę „śledzenia wstecz”

(ang. „look back”) - jeżeli przetoczenie krwi dawcy 

spowodowało u biorcy TRALI, to sprawdza się, czy krew i jej

składniki od tego dawcy spowodowały niepożądane reakcje 

u innych biorców krwi.



Zapobieganie TRALI 

◼ Chory, u którego wystąpiło TRALI, otrzymuje przy kolejnych 

przetoczeniach składniki krwi ubogoleukocytarne

(filtrowane).

◼ Składniki filtrowane podawane są też chorym,

u których wykryto przeciwciała antyleukocytarne.

Inne sposoby zapobiegawcze:

- powszechne filtrowanie składników krwi

- wykrywanie przeciwciał antyleukocytarnych

- przetaczanie osocza wyłącznie od mężczyzn   

bez transfuzji krwi w przeszłości



Klasyfikacja niepożądanych reakcji     

poprzetoczeniowych 
REAKCJE WCZESNE  

IMMUNOLOGICZNE NIEIMMUNOLOGICZNE

1. ostra reakcja hemolityczna

2. niehemolityczna reakcja                

gorączkowa 

3. reakcja alergiczna lub   

anafilaktyczna

4. ostre poprzetoczeniowe   

uszkodzenie płuc (TRALI)

5. duszność poprzetoczeniowa

1. poprzetoczeniowe przeciążenie   

krążenia (TACO)

2. zakażenie bakteryjne, w tym    

sepsa poprzetoczeniowa 

3. poprzetoczeniowa reakcja    

hypotensyjna 

4. ból w czasie przetoczenia

5. hemoliza nieimmunologiczna 

6. zator powietrzny 

7. hipokalcemia

8. hiperkaliemia

9. hipotermia



Reakcje wczesne nieimmunologiczne

Poprzetoczeniowe  przeciążenie krążenia

(TACO ang. Transfusion Associated Circulatory Overload)

❑ Częstość występowania nie jest znana (1-8% ?)

❑ Czynniki ryzyka:

- niewydolność układu krążenia i/lub niewydolność nerek

- znaczna niedokrwistość (Hb< 5g/dl)  

- wiek > 60 lat oraz noworodki i niemowlęta 

- masywne przetoczenia

- szybkie tempo przetoczenia



Przeciążenie krążenia (TACO)

Objawy

◼ najczęściej w trakcie transfuzji lub do 6 godzin od 

zakończenia przetoczenia

- ostra niewydolność oddechowa

- tachykardia 

- wzrost RR

- obraz ostrego lub pogłębiającego się obrzęku płuc w badaniu 

radiologicznym klatki piersiowej   

- dodatni bilans płynów



Przeciążenie krążenia (TACO)

◼ Postępowanie:

- typowe dla leczenia niewydolności krążenia 

(pozycja siedząca, tlenoterapia, środki odwadniające)    

- w razie konieczności krwioupust  (250 ml.)



Przeciążenie krążenia (TACO)

◼ Zapobieganie:

- przetaczać krew powoli 
(1ml/kg masy ciała/godz.) 

- małe porcje- np.1j. KKCz co 12 godz.

- prowadzić bilans płynów!

(można podać dodatkowo diuretyki ) 

- ograniczyć przetaczanie płynów

- obserwacja przetoczenia!



Duszność poprzetoczeniowa

to ostre zaburzenia oddechowe występujące 

w ciągu 24 godzin po transfuzji, które nie spełniają 

kryteriów TRALI, TACO lub reakcji anafilaktycznej.



Reakcje wczesne nieimmunologiczne

Powikłania  bakteryjne – sepsa poprzetoczeniowa

(TAS- Transfusion Associated Sepsis)

❑ Częstość występowania:

1: 100.000 – 1:1.000.000  dla KKCz

1: 900 – 1:100.000  dla KKP



Sepsa poprzetoczeniowa:

◼ Objawy: gwałtownie narastająca gorączka, dreszcze,

spadek RR, duszność, nudności, wymioty, biegunka;

często wstrząs septyczny

- w trakcie transfuzji lub po 

- przebieg dramatyczny, wysoka śmiertelność!

(szczególnie po KKCz!)

◼ Rozpoznanie: posiewy bakteriologiczne

◼ Leczenie: antybiotyki o szerokim spektrum,

antybiotykoterapia celowana.

◼ Zapobieganie

- makroskopowa ocena składnika krwi przed transfuzją

/skrzepy, zmętnienie/

- ocena szczelności pojemnika po rozmrożeniu osocza

- prawidłowa procedura podłączenia składnika krwi



Zator powietrzny

◼ Przyczyny: obecność powietrza w zestawie 

przetoczeniowym

◼ Objawy: nagłe zaburzenia oddychania, sinica, ból, kaszel, 

zaburzenia rytmu serca

◼ Leczenie/profilaktyka: ułożenie chorego na lewym boku z 

nogami uniesionymi ponad poziom głowy i klatki piersiowej.



Reakcje wczesne nieimmunologiczne   

Hipokalcemia
❑ Przyczyna: szybkie przetoczenie składnika krwi 

zawierającego cytrynian, który wiąże jony wapnia 

i magnezu; szczególnie u chorych z niewydolnością

wątroby i zastoinową niewydolnością serca. 

❑ Objawy: mrowienie, drżenia mięśniowe, drętwienie 

kończyn i wokół ust, aż do wystąpienia pełnoobjawowej 

tężyczki; zaburzenia rytmu serca

❑ Postępowanie: podanie preparatów wapnia, zwolnienie

szybkości przetaczania     



Reakcje wczesne nieimmunologiczne

Hiperkaliemia
❑ w trakcie przechowywania składników krwi dochodzi 

do przenikania potasu z krwinek do osocza

❑ wzrost stężenia potasu do wartości >5 mmol/l,

albo wzrost stężenia potasu o ≥1,5 mmol/l w ciągu 

godziny od przetoczenia

▪ istotne u dzieci i osób z niewydolnością nerek 

▪ główny objaw- zaburzenia rytmu serca

▪ leczenie:10% glukoza i insulina                

▪ zapobieganie:

- przetaczanie składników krwi do 5 dni od pobrania

- wydłużenie czasu trwania transfuzji



Reakcje wczesne nieimmunologiczne

Hipotermia                                              
1j. KKCz (temp. 4ºC) może obniżyć temp. ciała o 0,25ºC

❑ Przyczyna: transfuzja krwi przechowywanej

w temperaturze +2 do +6ºC

❑ Czynniki ryzyka: masywne transfuzje, chorzy w stanie 
krytycznym, operacje w hipotermii, transfuzja wymienna 
u noworodków  

❑ Skutki: zaburzenia układu krzepnięcia, zaburzenia rytmu 
serca, kwasica metaboliczna     

❑ Zapobieganie: 

-powolne przetaczanie  

-stosowanie urządzeń ogrzewających krew



❑ Zaleca się ogrzewanie krwi w przypadku:

1) dorosłych – jeżeli szybkość przetoczenia 

przekracza 50 ml/min;

2) dzieci – jeżeli szybkość przetoczenia

przekracza 15 ml/min;

3) noworodków – w przypadku przetoczenia 

wymiennego

4) biorców z klinicznie znaczącymi przeciwciałami  

typu zimnego

❑ Ogrzewanie krwi można przeprowadzać wyłącznie

w specjalistycznym urządzeniu zaopatrzonym

w termometr i system alarmowy

- do temperatury nie wyższej niż 37ºC



Reakcje wczesne nieimmunologiczne 

Hemoliza nieimmunologiczna

1)  niszczenie erytrocytów na skutek działania czynników

fizycznych lub chemicznych :

-podgrzewanie, zamrożenie KKCz

-dodanie leków 

-niewłaściwe przechowywanie KKCz

-zaburzenia spowodowane wszczepioną 

zastawką  serca 

-nieodpowiedni sprzęt do transfuzji

(igła o zbyt małej średnicy)    

2) wcześniejszy defekt błony erytrocytów, enzymopatie

❑ Objawy: hemoglobinemia i hemoglobinuria, hiperkaliemia



Hemoliza nieimmunologiczna

Zapobieganie:

przestrzeganie właściwych procedur

pobierania, preparatyki, przechowywania, 

transportu i przetaczania składników krwi.



Reakcje wczesne nieimmunologiczne

Poprzetoczeniowa reakcja hypotensyjna

(ang. hypotensive transfusion reaction) 

▪ spadek ciśnienia skurczowego krwi o co najmniej 30 mm Hg

podczas transfuzji  lub w ciągu godziny od jej zakończenia, przy 

wartościach ciśnienia skurczowego poniżej 80 mm Hg. 

Może wystąpić zaczerwienienie twarzy i zaburzenia żołądkowo-

jelitowe.

▪ bez objawów charakterystycznych dla innych powikłań 

poprzetoczeniowych

▪ ustępuje szybko po zatrzymaniu przetoczenia.

▪ (różnicowanie  spadku RR:  ostra reakcja hemolityczna, TRALI, zakażenie 

bakteryjne, wstrząs anafilaktyczny)



Poprzetoczeniowa reakcja hypotensyjna

▪ Mechanizm: wazodylatacyjne białko- bradykinina, uwalnia się, 
gdy przepływająca krew kontaktuje się z ujemnie naładowanymi 
sztucznymi powierzchniami (aktywacja układu kalikreina- kininy).

▪ Grupy ryzyka wystąpienia hipotensji:                                                          
- pacjenci leczeni IACE                                                                             
- chorzy poddawani zabiegom aferezy /plazmaferezy/                               
- zabiegi kardiochirurgiczne w krążeniu pozaustrojowym

▪ U chorych, u których planowane są: zabiegi aferezy,           
zabiegi kardiochirurgiczne w krążeniu pozaustrojowym, 
stosowanie filtrów przyłóżkowych                                                              
-należy odstawić inhibitory ACE na 24-48 godz. przed zabiegiem                                  
(długodziałające IACE odstawić na kilka dni przed  zabiegiem).



Klasyfikacja niepożądanych reakcji     

poprzetoczeniowych 
REAKCJE PÓŹNE

IMMUNOLOGICZNE NIEIMMUNOLOGICZNE 

1. opóźniona reakcja     

hemolityczna

2. poprzetoczeniowa

skaza małopłytkowa

3. potransfuzyjna choroba 

przeszczep przeciwko     

biorcy (TA-GvHD)

4. alloimmunizacja 

5. immunomodulacja

(TRIM)

1. przeciążenie żelazem 

(potransfuzyjna 

hemochromatoza)

2. przeniesienie biologicznych

czynników chorobotwórczych 



Reakcje późne immunologiczne

Opóźniona hemolityczna reakcja            
poprzetoczeniowa

(DHTR- ang. Delayed Hemolytic Transfusion Reaction)

1: 2 500 przetoczonych jednostek KKCz
1: 500-800 biorców

❑ Wtórna odpowiedź immunologiczna: 

- najczęściej w ciągu 3-10 dni po przetoczeniu, ale i później, 

nawet po 2 miesiącach

- może wystąpić u chorych zimmunizowanych poprzednimi

przetoczeniami krwi lub ciążami
(Z czasem zanikają przeciwciała, które w przeszłości zostały wytworzone.

Obecna transfuzja krwi zawierającej niezgodny antygen, pobudza do 

produkcji  przeciwciał, które niszczą krwinki)

- p/ciała odpornościowe klasy IgG:

anty Rh, Kell, Duffy, Kidd, MNS



Opóźniona reakcja hemolityczna

❑ łagodna hemoliza pozanaczyniowa: niszczenie krwinek 

w układzie siateczkowo - śródbłonkowym wątroby 

i śledziony przy udziale makrofagów fagocytujących

❑ Objawy: 

- przejściowa gorączka 

- nieznacznie nasilona żółtaczka

- niedokrwistość

- rzadko zaburzenie pracy nerek

- bardzo rzadko ciężki przebieg



Opóźniona reakcja hemolityczna

❑ należy podejrzewać u pacjentów z niewyjaśnionym 

spadkiem Ht (lub brakiem wzrostu) po transfuzji

◼ -(↑) LDH
-(↑) bilirubina
-(↓) haptoglobina
-(↑) liczba leukocytów  
- sferocytoza - pierwszy sygnał o niszczeniu krwinek

czerwonych.

❑ przeciwciała, które często nie są wykrywane w testach 

przedprzetoczeniowych, są wykrywane po przetoczeniu



Opóźniona reakcja hemolityczna-

zapobieganie:

◼ Identyfikacja przeciwciał i przetaczanie krwi                             

po odpowiednim dobraniu (dobieranie krwi zgodnej

z biorcą w klinicznie ważnych antygenach) 

◼ Uświadomienie choremu konieczności przedstawienia  

wyniku badania wykrytych alloprzeciwciał przy każdym 

przyjęciu do szpitala.



Opóźniona serologiczna reakcja    

poprzetoczeniowa 

(ang. delayed serological transfusion reaction- DSTR)

= alloimmunizacja

- wykrycie nieobecnych uprzednio klinicznie istotnych

przeciwciał skierowanych do krwinek czerwonych,  

z jednoczesnym brakiem objawów klinicznych i zmian 

w badaniach laboratoryjnych świadczących o hemolizie. 

◼ Alloimmunizacja biorcy

- potencjalne ryzyko powikłań przy następnych transfuzjach

- potencjalne ryzyko konfliktu serologicznego podczas 

ciąży



Alloimmunizacja

wytworzenie przeciwciał przeciwko obcym antygenom, 

obecnym w przetoczonych składnikach krwi:

◼ p/c przeciw antygenom erytrocytów -> odczyn hemolityczny

◼ p/c przeciwko antygenom HLA -> TRALI, oporność na 

przetaczanie KKP

◼ p-ciała przeciwko antygenom HNA -> skrócenie czasu 

przeżycia i skuteczności KG, TRALI

◼ p/c przeciwko antygenom HPA - PTP, oporność na KKP



Reakcje późne immunologiczne

Poprzetoczeniowa skaza małopłytkowa   
(PTP, ang. Post Transfusion Purpura)

❑ Częstość występowania: 1: 50 000 transfuzji krwi

❑ Mechanizm: 

- wtórna odpowiedź immunologiczna - w wyniku uodpornienia 

swoistymi antygenami płytek krwi po ciąży lub transfuzji 

składników krwi zawierających płytki.                                       

- obecność przeciwciał przeciwpłytkowych głównie 

anty HPA-1a, u osób nie posiadających tego antygenu 

(2% populacji);    

- niszczenie płytek przetoczonych i własnych chorego



Poprzetoczeniowa skaza małopłytkowa

❑ Początek: 5-12 dni po transfuzji składników krwi 
zawierających płytki lub ich fragmenty w postaci 
rozpuszczalnej

❑ Objawy:  nagły początek- skaza skórna i śluzówkowa,

krwawienia,  znacznie nasilona małopłytkowość

Prawidłowa na ogół liczba płytek przed transfuzją! 

(reakcja zwykle występuje po przetoczeniu KKCz)

◼ Powikłanie samoograniczajace się do ok. 3 tygodni.

Małopłytkowość może utrzymać się od kilku dni do kilku 

miesięcy.



Poprzetoczeniowa skaza małopłytkowa

❑ Leczenie: 

- IVIG: 0,4-0,5 g/kg mc /dobę przez 1-10 dni

lub 2g/kg mc w ciągu 2 dni

- glikokortykosteroidy -w dużych dawkach

- plazmafereza 

- transfuzja wymienna 

Nie zaleca się przetaczania KKP! - jedynie w przypadku 

zagrożenia życia podaje się KKP dobrane w HPA.

W przypadku konieczności podania KKCz powinien być on 

pozbawiony płytek krwi, leukocytów i osocza. 

W kolejnych transfuzjach wskazane jest przetaczanie 

składników krwi od dawcy zgodnego w antygenach HPA 

z biorcą.



Poprzetoczeniowa skaza małopłytkowa
(PTP- post transfusion purpura)

❑ Różnicowanie PTP :

- małopłytkowość w przebiegu DIC

- małopłytkowość polekowa

- HIT (Heparin-induced trombocytopenia)

- TTP (Thrombotic thrombocytopenic purpura)

- ITP (Idiopathic thrombocytopenic purpura)



Reakcje późne immunologiczne
Potransfuzyjna choroba przeszczep przeciwko biorcy      

-TA-GvHD (ang. Transfusion Associated Graft Versus Host Disease)

Jest to reakcja immunologiczna wszczepionych 
i proliferujących limfocytów T dawcy z  komórkami biorcy. 

Rozwój choroby zależy od rozpoznania niezgodności
immunologicznej przez komórki T dawcy.

◼ w przypadkach obniżonej odporności 

◼ u osób bez zaburzeń odporności - gdy dawca jest homozygotą 
pod względem jednego z haplotypów układu HLA, dla których 
biorca jest heterozygotą (układ immunologiczny biorcy nie 
rozpoznaje przetoczonych limfocytów T jako obce i nie niszczy 
ich):                                                                                                                  
- transfuzje krwi od bliskich krewnych

- transfuzje w populacjach charakteryzujących się małą 
różnorodnością antygenów HLA, np. w Japonii



TA-GvHD
❑ Początek:  zwykle ok. 10 dni po przetoczeniu

Objawy: wynikają z zaburzeń produkcji cytokin, w tym 
nadprodukcji  interleukiny IL-2, IL-1, gamma interferonu i 
czynnika martwicy guza (TNF).

-wysypka skórna, rumień, pęcherze 
-biegunka, nudności, wymioty, uszkodzenie wątroby
-pancytopenia, gorączka, infekcje

❑ Śmiertelność:  90% w ciągu 3-4 tygodni od chwili
pojawienia się objawów

❑ Rozpoznanie: biopsja skóry i badanie hist.-pat.
(agresywny naciek limfocytów)

❑ Leczenie- mało skuteczne; ważna profilaktyka!



TA-GvHD
❑ Zapobieganie:  

Napromieniowanie komórkowych składników krwi; KKCz, KKP, KG

przed przetoczeniem: promienie gamma - 25-50 Gy

❑ Wskazania do napromieniowania składników krwi:

- wrodzona lub nabyta niewydolność układu odpornościowego

- transfuzje dopłodowe, transfuzje wymienne u noworodków, 

wszystkie transfuzje u wcześniaków

- biorcy przeszczepów allogenicznych szpiku kostnego 

- choroba Hodgkina 

- leczenie analogami puryn (cladribina) 

- transfuzje od dawców rodzinnych (krewni I i II stopnia) 
Prawdopodobieństwo powstania pary: homozygotyczny dawca - heterozygotyczny 

biorca jest większe, gdy dawca jest krewnym drugiego stopnia niż pierwszego.

- składniki krwi dobierane w układzie HLA



IMMUNOMODULACJA POPRZETOCZENIOWA 

Immunomodulacja zależna od transfuzji - TRIM

(ang. TRIM, Transfusion - Related Immunomodulation)

❑ Przyczyna: Osłabienie układu odpornościowego u biorców 

krwi. Jest zjawiskiem biologicznym o złożonym i nie w pełni 

poznanym podłożu.

❑ Badane od lat, prawdopodobnie: reakcja układu 

odpornościowego biorcy na kontakt z wielką liczbą obcych 

antygenów przetoczonych w postaci rozpuszczalnej i 

związanych z komórkami.

❑ Czynniki przypuszczalnie uczestniczące w powstaniu efektu 

TRIM: allogeniczne komórki jednojądrzaste, rozpuszczalne 

mediatory uwalniane przez leukocyty, rozpuszczalne antygeny 

HLA znajdujące się w osoczu allogenicznym.



Immunomodulacja zależna od transfuzji -TRIM

Działanie efektu TRIM w różnych sytuacjach klinicznych

1. Działanie korzystne:

-Poprawa przeżycia przeszczepu nerki

-Zmniejszona częstość nawrotów choroby Crohna

2. Działanie niekorzystne:

-Zwiększona częstość nawrotów po operacyjnym usunięciu 

nowotworu

-Zwiększona częstość pooperacyjnych zakażeń bakteryjnych

-Aktywacja latentnych zakażeń wirusowych (CMV, HIV)



Immunomodulacja zależna od transfuzji - TRIM

Leczenie/profilaktyka:

❑ Eliminacja niepotrzebnych przetoczeń

❑ Transfuzje autologiczne

❑ Przetaczanie ubogoleukocytarnych składników krwi

(najlepiej również pozbawionych osocza)



Klasyfikacja niepożądanych reakcji     

poprzetoczeniowych 
REAKCJE PÓŹNE

NIEIMMUNOLOGICZNE 

1. przeciążenie żelazem 

(potransfuzyjna hemochromatoza)

2. przeniesienie biologicznych

czynników chorobotwórczych 



Reakcje późne nieimmunologiczne

Hemochromatoza
u przewlekłych biorców krwi  (np. wrodzona anemia 

hemolityczna, aplazja szpiku, hemoglobinopatie)

❑ zazwyczaj po przetoczeniu kilkudziesięciu j. KKCz

❑ 1 j. KKCz  zawiera ok. 200 mg żelaza 

Kliniczne cechy przeciążenia żelazem ujawniają się, 

gdy całkowite obciążenie organizmu żelazem

osiąga 400-1000 mg/kg



Hemochromatoza

Objawy- marskość wątroby, kardiomiopatia, cukrzyca, 

niedoczynność tarczycy, artropatie

Zaleca się stosowanie leczenia po przetoczeniu około

25 j. KKCz, gdy ferrytyna osiągnie stężenie 1000 ng/ml.

(kryterium rozpoznania hemosyderozy poprzetoczeniowej).           

◼ leczenie- związki chelatujące trójwartościowe jony żelaza:

-deferoksamina - 500 mg. s.c./i.v.      

-deferazyroks - 20- 30 mg/kg/dobę- p.o.

-deferipron - 75mg/kg/d 



Przeniesienie biologicznych

czynników chorobotwórczych 

◼ Zakażenia krwiopochodne, w tym: HCV, HBV i HIV,             

inne wirusy, których przeniesienie przez składniki krwi 

udowodniono np. CMV, EBV, HTLV1/2, WNW i B19V, 

także przeniesienie wirusa Dengi, 

zakażenia pierwotniakami (powodującymi malarię,    

chorobę Chagasa, toksoplazmozę, babeszjozę),  

nicieniami powodującymi filariozę, 

a także zakażenia bakteriami i priony. 



POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  WYSTĄPIENIA 

NIEPOŻĄDANYCH  REAKCJI POPRZETOCZENIOWYCH
(Na podstawie Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia 16.10.2017 z późn. zm.

i Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 06.03.2019 r.)

W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów nasuwających 

podejrzenie wczesnej niepożądanej reakcji, w tym poważnej 

niepożądanej reakcji, należy:

1) natychmiast wstrzymać przetoczenie i niezwłocznie         

powiadomić lekarza                                                                                                           

2) zmierzyć pacjentowi temperaturę ciała, tętno i ciśnienie   

tętnicze krwi

3) dalsze postępowanie uzależnić od nasilenia i rodzaju

objawów



POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  WYSTĄPIENIA 

NIEPOŻĄDANYCH  REAKCJI POPRZETOCZENIOWYCH

W przypadku, gdy objawy wskazują na wystąpienie poważnej

niepożądanej reakcji, należy niezwłocznie: 

1) odłączyć pojemnik z krwią lub jej składnikiem wraz z 

zestawem do przetoczenia, utrzymać jednocześnie wkłucie 

do żyły, i powoli przetaczać biorcy - przez nowy sterylny 

zestaw - 0,9 % roztwór NaCl lub inny płyn infuzyjny, zlecony 

przez lekarza, do czasu wdrożenia odpowiedniego leczenia 

2) zabezpieczyć odłączony pojemnik z krwią lub jej składnikiem     

do ewentualnych dalszych badań;                                                         



POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  WYSTĄPIENIA 

NIEPOŻĄDANYCH  REAKCJI POPRZETOCZENIOWYCH

3) sprawdzić:                                                                                                 

a) dane identyfikacyjne pacjenta,

b) potwierdzony wynik badania grupy krwi pacjenta,                                                                           

c) wynik próby zgodności 

lub 

dane na druku wydania KKP, osocza lub krioprecypitatu przez

bank krwi, wskazujące, dla jakiego biorcy był wydany składnik 

krwi

d) dane na wszystkich pojemnikach z przetaczaną krwią lub jej 

składnikami. 



POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

NIEPOŻĄDANYCH  REAKCJI POPRZETOCZENIOWYCH

4) pobrać próbki krwi od pacjenta z innego miejsca wkłucia niż 

miejsce, w którym dokonywano przetoczenia, w celu wykonania 

badań:

a) immunohematologicznych w zakresie ustalonym z pracownią

badań konsultacyjnych centrum (5 ml. na skrzep i 5 ml. na 

antykoagulant),

a w przypadku podejrzenia TRALI - w zakresie ustalonym przez 

jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi

b) bakteriologicznych (na posiew)

5) w przypadku podejrzenia reakcji hemolitycznej - pobrać mocz 

do badania  



POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  WYSTĄPIENIA

NIEPOŻĄDANYCH REAKCJI PORZETOCZENIOWYCH

6) powiadomić pracownię immunologii transfuzjologicznej, która

wykonywała badania przed przetoczeniem - jeżeli były

wykonywane; 

7) powiadomić właściwe centrum, pod którego nadzór

specjalistyczny podlega dany podmiot leczniczy; 



POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  WYSTĄPIENIA

NIEPOŻĄDANYCH REAKCJI PORZETOCZENIOWYCH

8) przesłać do działu lub pracowni immunologii transfuzjologicznej 

właściwego centrum:

a) wszystkie próbki krwi pacjenta oraz krwi dobieranej do przetoczenia 

znajdujące się w pracowni immunologii transfuzjologicznej,

b) próbki krwi pacjenta pobrane do badań immunohematologicznych 

po przetoczeniu,

c) w przypadku podejrzenia TRALI przesłać wyniki dodatkowych

badań biorcy wykonanych w podmiocie leczniczym: 

-badanie radiologiczne klatki piersiowej,

-badanie BNP (peptyd natriuretyczny) lub NT-pro BNP

-badanie CRP (białko C-reaktywne);



POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  WYSTĄPIENIA

NIEPOŻĄDANYCH REAKCJI PORZETOCZENIOWYCH

d) wszystkie pojemniki z resztkami przetaczanej krwi lub jej 

składników, odpowiednio zabezpieczone                                                              

(z danej transfuzji i do 72 godz.)

e) zgłoszenie niepożądanej reakcji lub zdarzenia, wypełnione

przez lekarza odpowiedzialnego za przetoczenie;                                      
(wzór - załącznik nr  10 do rozporządzenia).











POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  WYSTĄPIENIA

NIEPOŻĄDANYCH REAKCJI PORZETOCZENIOWYCH

9. W przypadku, gdy niepożądana reakcja wystąpi  po 
zakończonym przetoczeniu, należy powiadomić lekarza 
odpowiedzialnego za przetoczenie i postępować zgodnie z 
przepisami (j.w.).

10. Należy wpisać informację o wystąpieniu niepożądanej 
reakcji do dokumentacji:                                                            
książka transfuzyjna, książka raportów pielęgniarskich,        
historia choroby, karta informacyjna leczenia szpitalnego. 

Historia choroby powinna zawierać dokumentację

dotyczącą analizy reakcji poprzetoczeniowej przekazaną

przez pracownię immunologii transfuzjologicznej.                    



SOP w podmiocie leczniczym powinna opisywać,                         

kto i w jaki sposób oraz komu powinien przekazywać 

zgłoszenia niepożądanych reakcji i zdarzeń.



Zasady zgłaszania niepożądanych reakcji 

i niepożądanych zdarzeń  

 Na podstawie:

Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 6.03.2019 r. w sprawie 
wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, 
badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu 
dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

W zależności od nasilenia można wyróżnić niepożądane

reakcje/zdarzenia:  

-poważne  

-lekkie



Zasady zgłaszania niepożądanych reakcji   

Poważne niepożądane reakcje poprzetoczeniowe:  

- wczesne -ostra poprzetoczeniowa reakcja hemolityczna 

-ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc- TRALI

-przeciążenie krążenia ( TACO)

-wstrząs anafilaktyczny

-sepsa w następstwie zakażenia bakteryjnego 

-hemoliza nieimmunologiczna 

- późne -opóźniona poprzetoczeniowa reakcja hemolityczna

-poprzetoczeniowa skaza małopłytkowa    

-potransfuzyjna choroba przeszczep przeciwko biorcy 

(TA-GvHD)

-poprzetoczeniowe zakażenie wirusowe, pasożytnicze

-poprzetoczeniowa alloimmunizacji antygenami krwinek 

czerwonych, białych i płytkowych



Zasady zgłaszania niepożądanych reakcji   

◼ Niezwłocznie (do 24 godzin) po wystąpieniu poważnej

niepożądanej reakcji lub poważnego niepożądanego zdarzenia, 

lekarz odpowiedzialny za przetoczenie powinien poinformować 

elektronicznie lub telefonicznie centrum, które wydało krew lub 

jej składniki. 

◼ W RCKiK we Wrocławiu - konsultacje poprzez pracownię 

konsultacyjną (Pracownia Immunolgii Transfuzjologicznej 

Biorców) - tel. 71 37 15 831



Zasady zgłaszania niepożądanych reakcji   

poprzetoczeniowych

Lekarz odpowiedzialny za przetoczenie krwi zgłasza

na odpowiednim formularzu do banku krwi każdą lekką

reakcję, która wystąpiła podczas przetoczenia krwi lub                    

po jego zakończeniu, jeśli przypuszcza, że miała ona 

związek z transfuzją. 

Bank krwi przekazuje okresowo (co 3 miesiące) do 

Centrum formularze zgłoszenia lekkich reakcji oraz dane 

zbiorcze dotyczące liczby poszczególnych reakcji, liczby 

i płci chorych, u których wystąpiły, a także dane o rodzaju 

przetoczonego składnika krwi.



 Zgodnie z Dyrektywą 2005/61/WE Państwa Członkowskie 

mają obowiązek zgłaszania do Komisji Europejskiej 

następujących niepożądanych reakcji 

poprzetoczeniowych:

1) Niedokrwistość immunohemolityczna spowodowana 

niezgodnością w układzie ABO                                  

2) Niedokrwistość immunohemolityczna spowodowana innymi  

alloprzeciwciałami

3) Hemoliza nieimmunologiczna

4) Poprzetoczeniowe zakażenie bakteryjne

5) Anafilaksja/nadwrażliwość

6) TRALI

7) Poprzetoczeniowe zakażenie wirusowe(HBV,HCV,HIV,inne) 

8) Poprzetoczeniowe zakażenie pasożytnicze (malaria, inne) 

9) Poprzetoczeniowa skaza małopłytkowa

10) TA-GvHD



Poziomy przyczynowości stosowane 

w ocenie ciężkich niepożądanych

reakcji poprzetoczeniowych
 

Poziom przyczynowości Wyjaśnienie 

TO Trudno ocenić 
W przypadku niewystarczających danych do oceny 

przyczynowości 

Wykluczona 
W przypadku jednoznacznych dowodów na to, że 

niepożądany odczyn wystąpił z innych przyczyn 

0 

Mało prawdopodobna 

W przypadku wyraźnych dowodów na to, że 

niepożądany odczyn można przypisać innym 

przyczynom, niż krew lub jej składniki 

1 Możliwa 

Jeżeli na podstawie dowodów nie da się ustalić, czy 

niepożądany odczyn można przypisać krwi lub jej 

składnikom, czy innym przyczynom 

2 Prawdopodobna 
W przypadku jasnych dowodów na to, że niepożądany 

odczyn można przypisać krwi lub jej składnikom 

3 Pewna 

W przypadku przekonywujących dowodów na to, że 

niepożądany odczyn można przypisać krwi lub jej 

składnikom 

 

 



◼ na formularzu zgłoszenia niepożądanej reakcji lub zdarzenia

◼ w przypadku zdarzenia niepożądanego niezwiązanego 

bezpośredniego z zabiegiem przetoczenia krwi lub jej 

składników - na formularzu zawierającym następujące 

informacje:

1. Jednostka powiadamiająca 

2. Numer identyfikacyjny zgłoszenia 

3. Data zgłoszenia (rok/miesiąc/dzień) 

4. Godzina zgłoszenia 

5. Miejsce, w którym stwierdzono nieprawidłowość

6. Opis zdarzenia 

7. Podjęte działania naprawcze 

8. Osoba zgłaszająca (imię i nazwisko, funkcja, telefon, e - mail) 



Ustawa  z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1222).

◼ Art. 22. 1. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24

godzin, powiadomić Instytut za pośrednictwem właściwej jednostki

organizacyjnej publicznej służby krwi, o której mowa w art. 23 ust. 3a, 4a

i 5a, o każdym przypadku wystąpienia poważnego niepożądanego

zdarzenia lub poważnej niepożądanej reakcji, związanych z

przygotowaniem do przetoczenia krwi i jej składników, w trakcie

przetaczania krwi i jej składników lub po ich przetoczeniu oraz

o każdym przypadku podejrzenia lub stwierdzenia choroby, która może

być spowodowana przetoczeniem.



Ustawa  z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1222).

◼ Art. 22.2 . Jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, o której

mowa w art. 23 ust. 3a, 4a i 5a, jest obowiązana przeprowadzić,

we współdziałaniu z podmiotem leczniczym wykonującym działalność

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyny wystąpienia

przypadków, o których mowa w ust. 1, i podjąć działania

zapobiegawcze.



Zasady zgłaszania niepożądanych            

reakcji poprzetoczeniowych

◼ Po otrzymaniu zgłoszenia poważnej niepożądanej reakcji  

lekarz odpowiedzialny za system czuwania nad 

bezpieczeństwem krwi lub wyznaczona przez niego osoba musi 

w trybie pilnym dokonać w RCKiK kontroli, sprawdzając czy 

wszystkie procedury, poczynając od kwalifikacji dawcy, a 

kończąc na wydaniu  krwi lub jej składników były wykonane 

prawidłowo. 



Zasady zgłaszania niepożądanych       

reakcji poprzetoczeniowych

❑ W przypadkach wystąpienia poważnych niepożądanych 

zdarzeń i poważnych niepożądanych reakcji, kierownik 

właściwego centrum lub upoważniony przez niego lekarz 

niezwłocznie przeprowadza w podmiocie leczniczym 

kontrolę postępowania związanego z przetoczeniem 

krwi/składnika krwi oraz udziela wskazówek dotyczących 

postępowania po ich wystąpieniu.

❑ Kontrolę należy przeprowadzić w oddziale, w którym 

dokonano przetoczenia, w banku krwi i w pracowni 

immunologii transfuzjologicznej. 

❑ Lekarz przeprowadzający kontrolę powinien udzielić 

konsultacji w zakresie postępowania z pacjentem.



Najczęściej popełniane błędy prowadzące do 

wystąpienia niepożądanych zdarzeń i reakcji

◼ niezastosowanie ubogoleukocytarnych składników krwi 

po wystąpieniu w poprzednich przetoczeniach 

niehemolitycznych reakcji gorączkowych 

◼ przetoczenia bez właściwego uzasadnienia, np. 

przetoczenie FFP w hipoalbuminemii

◼ traktowanie osocza grupy O jako uniwersalnego 

◼ brak aktualnego przeszkolenia pielęgniarek, 

upoważniającego do wykonywania transfuzji krwi i jej 

składników (zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi)



Błędy w czasie zabiegu przetaczania krwi 

◼ niedokonanie prawidłowej identyfikacji pacjenta i kontroli 

zgodności biorcy z każdą jednostką krwi lub jej składnika 

przeznaczoną do przetoczenia 

◼ nieobecność lekarza przy rozpoczęciu przetoczenia 

◼ pobieranie z banku krwi jednorazowo większej liczby 

jednostek składników krwi i przechowywanie ich w oddziale 

w nieodpowiednich warunkach 

◼ wykonywanie planowych przetoczeń w czasie dyżurów, co 

skutkuje zwiększeniem ryzyka popełnienia błędu w wyniku 

znacznego obciążenia personelu pracą

◼ braki w dokumentacji 



Regulacje prawne dotyczące krwiodawstwa            

i krwiolecznictwa w Polsce

 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1222).

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r.                     

w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych 

wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2051 z późn. zm.).

 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6.03.2019 r. w sprawie wymagań 

dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, 

przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych 

publicznej służby krwi. (Dz. U. z 2019 r. poz. 25).
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POWIKŁANIE PRZYCZYNA ZAPOBIEGANIE

niehemolityczna

reakcja 

gorączkowa

1) przeciwciała     

antyleukocytarne

u biorcy

2) przetoczenie cytokin

1.filtrowanie 

(ubogoleukocytarne

składniki krwi)

2. paracetamol

reakcja    

alergiczna

przeciwciała u biorcy     

przeciwko

białkom osocza dawcy

1. przemywanie

(składniki pozbawione osocza)

2. leki antyhistaminowe

wstrząs      

anafilaktyczny

przeciwciała anty IgA 

obecne u biorcy

1. przemywanie

2. leki- antyhistaminowe ,     

glikokortykosteroidy

3. nie podawać FFP

TAGvHD

reakcja przetoczonych      

limfocytów  T dawcy

z komórkami biorcy

napromieniowanie 

komórkowych składników     

krwi przed transfuzją



Dziękuję za uwagę


