
Προσέγγιση ασθενούς με 
διαταραχή της αιμόστασης 



Δυναμική της αιμόστασης 
•Αγγειακό τοίχωμα 

•Έμμορφα στοιχεία (ΑΜΠ, λευκά, ερυθρά ) 

•Πρωτεϊνες (παράγοντες) πήξης  

•Φυσικούς ανασταλτές πήξης 



Φυσιολογική κυκλοφορία 

Σχηματισμός σταθερού θρόμβου ινικής 

Αγγειακή βλάβη 

Ενεργοποίηση 
αιμοπεταλίων και 
πρωτεϊνών πήξης 

Ενεργοποίηση 
ανασταλτικών 
οδών 

Αποκατάσταση 
βλάβης και λύση 
θρόμβου 

Σχηματισμός σταθερού θρόμβου ινικής 



αρχική αιμόσταση  
εντός δευτερολέπτων 

 Απάντηση στον αγγειακό τραυματισμό 
 

 Σχηματισμός ασταθούς αιμοπεταλιακού θρόμβου 
(πρωτογενής αιμοστατικός θρόμβος) 
 

 Περιορισμός της αιμορραγίας στα τριχοειδή 
(αρτηρίδια, φλεβίδια)  
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Hoffman et al. Blood Coagul Fibrinolysis 1998;9(suppl 1):S61. 

ινωδογόνο Ινική 
(αδρή) 

ΧΙΙΙ 

ΧΙΙa Ινική 
(σταθερή) 

ΤAFI 

΄ΧΙ ΧΙa 



 
  Υπάρχει διαταραχή της αιμόστασης; 

 
 
  Συγγενής;   Επίκτητη; 
 
 
Διαταραχή της πρωτογενούς       Διαταραχή του μηχανισμού 
 αιμόστασης    πήξης 
 

 Υπάρχει διαταραχή της αιμόστασης; 
 
 
  Συγγενής;   Επίκτητη; 
 
 
Διαταραχή της πρωτογενούς       Διαταραχή του μηχανισμού 
 αιμόστασης    πήξης 
 

 Υπάρχει διαταραχή της αιμόστασης; 
 
 
  Συγγενής;   Επίκτητη; 
 
 
Διαταραχή της πρωτογενούς       Διαταραχή του μηχανισμού 
 αιμόστασης    πήξης 
 

Ερωτήματα 



Εκτίμηση ασθενούς με διαταραχή 
αιμόστασης 

 
 λεπτομερές ατομικό και οικογενειακό ιστορικό  
 
 φαρμακευτική αγωγή  
 
 κλινική εξέταση 
 
 επιλογή εργαστηριακών εξετάσεων 



Ιστορικό 

• Αναμνηστικό προηγούμενων αιμορραγικών 
επεισοδίων (είδος και βαρύτητα) 

• Αναφορά αιμορραγίας σε τραυματισμό ή 
προηγούμενη επεμβατική διαδικασία 

• Οικογενειακό ιστορικό (τύπος κληρονομικότητας) 

• Ατομικό αναμνηστικό ύπαρξης άλλων 
νοσημάτων  



Συμπτωματολογία διαταραχών 
αιμόστασης  

 άμεση και δυσανάλογη 
για την έκταση του 
τραύματος αιμορραγία  

 πετέχειες  
 εκχυμώσεις  
 επίσταξη 
 μηνορραγία  
 πορφύρα  
 Διαταραχή πρωτοπαθούς 

αιμόστασης 

 
  όψιμη μετατραυματική ή 

μετεγχειρηγική 
αιμορραγία 

  αίμαρθρα 
  ενδομυικά αιματώματα 
 
 διαταραχές των 

παραγόντων της πήξης  
  



Ιστορικό 

• Αναμνηστικό προηγούμενων αιμορραγικών 
επεισοδίων (είδος και βαρύτητα) 

• Αναφορά αιμορραγίας σε τραυματισμό ή 
προηγούμενη επεμβατική διαδικασία 

• Οικογενειακό ιστορικό (τύπος κληρονομικότητας) 

• Ατομικό αναμνηστικό ύπαρξης άλλων 
νοσημάτων  



Ιστορικό αιμορραγιών 

 
• Περιγεννητική αιμορραγία 
• Αιμορραγία ομφαλίου λώρου 
• Αιμορραγία κατά την περιτομή 
• Κλινική απάντηση σε τραυματισμούς 
• Αιμορραγία κατά την εμμηναρχή 
• Πιθανές μεταγγίσεις  
• Έκθεση σε τραύμα ή χ/ο χωρίς αιμορραγία είναι εναντίον 

συγγενούς νοσήματος 
 Χρήση Εργαλείων εκτίμησης αιμορραγικής διάθεσης 

(BAT scores)  
 
 





Ιστορικό 

• Αναμνηστικό προηγούμενων αιμορραγικών 
επεισοδίων (είδος και βαρύτητα) 

• Αναφορά αιμορραγίας σε τραυματισμό ή 
προηγούμενη επεμβατική διαδικασία 

• Οικογενειακό ιστορικό (τύπος κληρονομικότητας) 

• Ατομικό αναμνηστικό ύπαρξης άλλων 
νοσημάτων  



Τύπος κληρονομικότητας 



Ιστορικό 

• Αναμνηστικό προηγούμενων αιμορραγικών 
επεισοδίων (είδος και βαρύτητα) 

• Αναφορά αιμορραγίας σε τραυματισμό ή 
προηγούμενη επεμβατική διαδικασία 

• Οικογενειακό ιστορικό (τύπος κληρονομικότητας) 

• Ατομικό αναμνηστικό ύπαρξης άλλων 
νοσημάτων  



Νοσήματα που προκαλούν επίκτητες διαταραχές αιμόστασης 

• Ηπατική νόσος    Έκπτωση παραγόντων πήξης 
      Θρομβοπενία - ινωδόλυση 
• Νεφρική νόσος   Θρομβοπενία – Λειτουργικές  

     διαταραχές αιμοπεταλίων 
• Σύνδρομο δυσαπορρόφησης     Πολλαπλή έκπτωση παραγόντων 

     πήξης 
• Οξεία λευχαιμία   Θρομβοπενία -ΔΕΠ 
• Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα         Αριθμητικές και λειτουργικές  

     διαταραχές αιμοπεταλίων 
• Λεμφώματα    Επίκτητη αιμορροφιλία ή νόσο  

     v.Willebrand - Θρομβοπενία 
• Παραπρωτεϊναιμίες    »    » 
• Αμυλοϊδωση    Ανεπάρκεια του FX –   

     ευθραυστότητα τριχοειδών 
• ΣΕΛ     LA – Έκπτωση παραγόντων -  

     Θρομβοπενία 



Κλινική εξέταση 



Φάρμακα που επηρεάζουν τις 
εργαστηριακές δοκιμασίες πήξης 

• Αντιβιταμίνες Κ  
– Ασενοκουμαρόλη ( sintrom) 
– Bαρφαρίνη (Panwarfin) 

• DOACs 
• Ηπαρίνη 
• Αντιβιοτικά  
• Ορμόνες  



Ουσίες που επηρεάζουν την 
αιμοπεταλιακή λειτουργία  

 
 Αντιαιμοπεταλιακά (ασπιρίνη, θειενοπυριδίνες, 

ανασταλτές του υποδοχέα των γλυκοπρωτεινών 
GPIIb/IIIa) 

 Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη  
 
 Aναισθητικά (λιδοκαίνη, κοκαίνη) 
 Αντιβιοτικά (πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, τετρακυκλίνες)  
 Ανθελονοσιακά (κινίνη, χλωροκίνη) 
 Αντισηπτικά (φουραντοίνη) 
 Ανταγωνιστές του ασβεστίου 
 Ψυχοτρόπα φάρμακα 
 β-blockers 
 Σπασμολυτικά 
 Διάφοροι φυτικοί ανασταλτές 



Εργαστηριακή προσέγγιση 

Γενική αίματος – Aριθμός και μορφολογία  
αιμοπεταλίων 

Χρόνος ροής , PFA-100 

Χρόνος προθρομβίνης (ΡΤ) 

Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής 
θρομβοπλαστίνης (ΑΡΤΤ) 

 



Θρομβοπενία 
• Δοκιμασίες αιμόστασης κφ          αιματολογική 

εκτίμηση  
– Περιφερική καταστροφή  

• Αυτοάνοσα νοσήματα, φάρμακα, υπερσπληνισμός, 
θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια 

– Μυελική διαταραχή 
– Συγγενείς θρομβοπενίες  

• Με ή χωρίς λειτουργικές διαταραχές αιμοπεταλίων 
 

• Δοκιμασίες αιμόστασης παθολογικές       έλεγχος 
για  
– Ηπατοπάθεια 
–  DIC 
– ΗΙΤ 

 



Χρόνος προθρομβίνης (PT) 

• Ελέγχει τους παράγοντες VII, V, X,ΙΙ 
 

• Παράταση σε  
– Συγγενή  έλλειψη παραγόντων πήξης 
– Χορήγηση αντιβιταμινών Κ 
– Ηπατική ανεπάρκεια 
– Έλλειψη βιταμίνης Κ  
– Δυσινωδογοναιμία 
 



Παράταση PT 
• Έλεγχος για λήψη φαρμάκων 

 

• Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας, ιστορικού ηπατοπάθειας 
 
• Έλεγχος για πιθανή έκπτωση βιταμίνης Κ 

– Προηγηθέν διαρροϊκό σύνδρομο 
– Δίαιτα χωρίς πράσινα λαχανικά 
 

• Μέτρηση παραγόντων πήξης που επηρεάζουν το PT 



Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής 
θρομβοπλαστίνης (αΡΤΤ) 

• Ελέγχει τους παράγοντες VIII, IX, XI, XII και του 
κοινού κορμού V και Χ 

 
• Παράταση  

– Σε έκπτωση των πιο πάνω παραγόντων πήξης 
– Σε χορήγηση ηπαρίνης (μη κλασματοποιημένης) 
– Σε ύπαρξη αντιπηκτικών λύκου  
 
Η έκπτωση FXII και η ύπαρξη LA δεν προκαλούν 

αιμορραγική διάθεση 



Παράταση APTT 
• Έλεγχος για σωστή λήψη δείγματος 

– Ηπαρινισμένος φλεβοκαθετήρας, λήψη κοντά σε 
φλέβα με ορό (αραίωση), μεγάλη καθυστέρηση στη 
μέτρηση του δείγματος (>2H) 

 Σε Χορήγηση ηπαρίνης  διακοπή και επανέλεγχος 6h μετά 

• Έλεγχος για λήψη αντιβιοτικών, 
αντιφλεγμονωδών 

• Έλεγχος και των υπόλοιπων παραμέτρων 
αιμόστασης 

• Προσδιορισμός παραγόντων πήξης 



PFA100 
 in vitro έλεγχος  της πρωτοπαθούς αιμόστασης σε ολικό αίμα.  
 Αξιολογείται ο χρόνος (closure time) για τον σχηματισμό θρόμβου που 

προέρχεται από την προσκόλληση και συσσώρευση των αιμοπεταλίων. 
 
      Xρησιμοποιείται για: 
 Προεγχειρητικό έλεγχο της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων  

 Επίδρασης φαρμακευτικών ουσιών  
 Ανίχνευση επίκτητων και συγγενών διαταραχών 

 Αδρή διερεύνηση της νόσου von Willebrand 
         
      Περιορισμοί: 
 Μεγάλη προσοχή κατα τη διενέργεια του test – προβλήματα 

επαναληψιμότητας 
 Μη αξιόπιστα αποτελέσματα σε δείγματα με χαμηλό HCT και χαμηλά 

PLT 



Πότε χρειάζεται μέτρηση PFA-100? 

• Ιστορικό αιμορραγιών βλεννογόνων που δεν 
έχουν ποτέ ελεγχθεί 
– Παράταση αιμορραγίας σε οδοντιατρικές εργασίες 
– Αυξημένη Ε.Ρ. που προκαλεί σιδηροπενική αναιμία 
– Επανειλλημμένες και δυσεπίσχετες ρινορραγίες 
– Αιμορραγία σε προηγούμενο χειρουργείο 
 

• Λήψη αντιαιμοπεταλιακών (ASA, κλοπιδογρέλη) 
Η λήψη αντιαιμοπεταλιακών δεν επηρεάζει το 

PT, APTT 



Παράταση PFA-100 
• Σε θετικό αιμορραγικό ιστορικό, προχωρούμε σε 

περαιτέρω έλεγχο για πιθανή αιμοπεταλιοπάθεια 
ή νόσο von Willebrand 
– Δοκιμασία συσσώρευσης αιμοπεταλίων  
– Προσδιορισμός επιπέδων και λειτουργικότητας  

παράγοντα von Willebrand 
 
• Σε λήψη αντιαιμοπεταλιακών  διακοπή για 7-10 

μέρες 





Διαταραχές αιμόστασης με φυσιολογικά 
screening tests 

• Απλή πορφύρα 
• Γεροντική πορφύρα 
• Έλλειψη παράγοντα FXIII 
• Έλλειψη α2- αντιπλασμίνης, έλλειψη PAI-1 
• Ελαφρά έλλειψη παραγόντων πήξης 
• Αμυλοΐδωση 
• Διαταραχές αγγείων 

– Συγγενής αιμορραγική τηλαγγειεκτασία 
– Σύνδρομο Ehlers-Danlos 



Μηνύματα 

• Σημαντική η σωστή λήψη ιστορικού 

• Εκλογή της κατάλληλης δοκιμασίας αιμόστασης 

• Συνεργασία με τον ειδικό της αιμόστασης για την 
παραπομπή των περιστατικών που χρειάζονται 
αντιμετώπιση με εξειδικευμένες θεραπείες. 
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