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• 1951  – pierwszy opis niewydolności 

oddechowej i ostrego uszkodzenia płuca 

• 1985  – pierwszy raz wprowadzono nazwę 

TRALI dla zespołu klinicznych objawów  

• Konferencja w Toronto: definicja TRALI – 

nowopowstałe ostre uszkodzenie płuc 

występujące w czasie lub do 6 godzin po 

transfuzji jednego lub wielu składników krwi 
Bernard R. Indiscriminate transfusion: a critique of case reports illustrating hypersensitivity reactions. New York State Journal of 

Medicine 1951; 51:2399-2402 

 

Popovsky M., Moore S. Diagnostic and pathogenetic consideration in tranfusion-related acute lung injury.Transfusion 1985; 25:573-577 

 

Kleinman S., Caulfield T.,Chan P., Towards an understanding of transfusion-related acute lung injury: statement of a consensus panel. 

Transfusion  2004; 44: 1774-1779 

 

 



Transfusion related  

acute lung injury 

 

niehemolityczny odczyn potransfuzyjny jest 

obecnie uznany za śmiertelne powikłanie 

potransfuzyjne 

 

odczyn ten uznany jest za drugą przyczynę 

śmiertelności, prym wiedzie hemolityczny odczyn 

potransfuzyjny 

 
Maślanka K. Aktualny stan wiedzy na temat patofizjologii, diagnostyki i zapobiegania TRALI, Acta Haematologica Polonica,  44 (2013), 

274-283. 



Odczyn potransfuzyjny 

• Duszność 

• Niedotlenienie 

• Radiologiczna, obustronna 

infiltracja płuc – śródmiąższowe i 

pęcherzykowe nacieki 

• Niepowiększona sylwetka serca 

• Tachykardia 

• Gorączka 

• Nadciśnienie tętnicze 

• Ściszenie szmeru oddechowego 

• Trzeszczenia nad polami płucnymi 

• Posekwestracyjna leukopenia i 

neutropenia krążenia płucnego  

 

Transfusion related  

acute lung injury 

• Kliniczne kryteria ostrego 

uszkodzenia płuc 

-ostra niewydolność oddechowa 

-niedotlenienie 

-radiologiczna infiltracja płucna 

-rozwój objawów w czasie lub w ciągu 

6 godzin po transfuzji 

-brak objawów uszkodzenia płuc 

przed transfuzją 

-brak związku czasowego z innymi 

czynnikami ryzyka ostrej 

niewydolności oddechowej (zapalenie 

płuc, posocznica, oparzenie, uraz 

wielonarządowy) 
Bernard G.R., Artigas A., Brigham K.L. The American-European 

Consensus Conference on ARDS. Definition, mechanism, 

relevant outcome, and clinical trial coordintaion. AmJ.Crit. Vare 

Med. 1994; 149: 818-824 
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Kiedy występuje TRALI? 

• Przetoczenie wszystkich składników krwi,  

a przede wszystkim świeżo mrożonego osocza 

FFP i koncentratu krwinek płytkowych KKP 

• Przetoczenie nawet 10-15 ml osocza  

• Program SHOT UK – serious hazard of 

transfusion – 1996 – 2009 TRALI jest przyczyną 

30% śmiertelnych powikłań 

• Według FDA – 2007 – 2011 TRALI odpowiada 

za 43% wszystkich zgonów potransfuzyjnych 

 

 

 

 

 

 
Win N. Chapman C.E., Bowles K.M., How much residual plasma may cause TRALI? Tran. Med. 2008; 18: 276 - 280 



Czynniki ryzyka TRALI 

• Zapalenie płuc 

• Uraz 

wielonarządowy 

• Sepsa 

• Podtopienie 

• Inhalacja toksyn 

• Oparzenia 

• Aspiracja ciała 

obcego 

• Dodatni bilans 

płynów 

 

• Przeciwciała przeciw 

antygenom limfocytarnym 

klasy I i II 

• Przeciwciała przeciw 

granulocytom/monocytom 

HNA human neutrophil 

antigens 

anty-HNA2 

anty-HNA3a 



Jakie TRALI? 

• Teoria dwóch uderzeń 

-pierwsze uderzenie: objawy kliniczne 

poszkodowanego i czynniki ryzyka 

-drugie uderzenie: biologicznie aktywne związki 

BRM – biological response modifiers – 

przeciwciała antyleukocytarne w składniku krwi – 

TRALI immunologiczne i brak przeciwciał –  

TRALI nieimmunologiczne 

Treshold model TRALI 

 

 

 

 

 
Siliman C.C., The two-event model of tranfusion-related acute lung injury. Crit Care Med. 2006; 34: 42-45 

 

 

 

 



Przeciwciała 

Przeciwciała przeciw antygenom 

limfocytarnym klasy I  

anty-HLA klasy I 

• Ag obecne na limfocytach, 

granulocytach, na komórkach 

śródbłonka naczyń 

• Proces kaskadowego łączenia 

przeciwciał z Ag 

• Niszczenie śródbłonka 

naczyniowego 

• Rozwój TRALI 

 

Przeciwciała przeciw antygenom 

limfocytarnym klasy II  

anty-HLA klasy II 

• Komórki prezentujące antygen 

APC- antigen presentig cells czyli 

monocyty, limfocyty B, komórki 

śródbłonka, makrofagi, komórki 

dendrytyczne, fibroblasty 

• Przeciwciała klasy II swoje - biorcy 

jak i dawcy – przetoczone 

• Aktywacja monocytów, 

wydzielanie przez nich cytokin, 

pobudzenie neutrofilów, TRALI 

 



Przeciwciała anty-HNA3a 

• Ag HNA3a – granulocyty-częstość 

występowania 80-90%/populacja 

• Najczęściej odpowiadają za skutki 

śmiertelne przetoczeń 

• Wywołują aglutynację komórek – 

agregacja granulocytów 

• Brak wybuchu tlenowego 

granulocytów 

• Generują duże ilości ROS przez 

komórki śródbłonka – wysoki 

odczyn TRALI 

 

• Granulocyty 

• Płuco 

• 28% - resting granulocyte 

• Przeciwciała reagują z 

granulocytami i dokonują ich 

aktywacji – priming 

• Uwolnienie cytokin zapalnych IL-1, 

IL-6, IL-8, TNF-alfa, enzymów 

proteolitycznych, reaktywnych 

form tlenu – reactive oxygen 

species ROS 

• Uszkodzenie śróbłonka naczyń 

włosowatych płuc 

• Bogatobiałkowy wysięk 

wewnątrzpęcherzykowy 

• Duszność 

• Obrzęk płuc 

 





Postawienie diagnozy 

• Złożona etiologia 

• Immunologiczne, nieimmunologiczne, 

wielozdarzeniowe – treshold 

• Rozpoznanie – obraz kliniczny bez konieczności 

wykrycia przeciwciał antyleukocytarnych 
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TACO/TRALI 
• Diagnostyka różnicowa 

• TACO – nadmierna objętość przetoczonych płynów 

transfusion –associated circulatory overload 

• TACO - trzecia przyczyna śmierci potransfuzyjnej 

• Obraz kardiogennego obrzęku płuc z poszerzeniem żył 

szyjnych, tachykardią, szybkim oddechem, dodatnim 

bilansem płynów, podwyższonym skurczowym RR 

• Wykluczenie TACO – stężenie BNP – brain natriuretic 

peptide – peptyd natriuretyczny – stężenie<250 pg/ml 

lub proporcja BNP przed/po jako <1,5   

• Wykluczenie TACO – w czasie 15 minut po intubacji 

pomiar stężenia białka w płynie pobranym z drzewa 

oskrzelowego/stężenia białka osocza <0,65 TACO,  

>0,75 TRALI 



Siódmy moduł szkoleniowy 



Dziękuję za uwagę 

kpt. lekarz Grzegorz Lewandowski 


