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Αλακθηζβήηεηα κία από ηηο δπζθνιόηεξεο ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπο δηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο 

είλαη ε αηκνξξαγία. Κπξίσο γηα ην ρεηξνπξγό, ε αηκόζηαζε απνηειεί πξαγκαηηθό «εθηάιηε». 

Καη’ επέθηαζε όκσο, ν αλαηζζεζηνιόγνο ή ν εληαηηθνιόγνο αξγόηεξα, θαινύληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο κηαο θαηαπιεμίαο, ππνζηεξίδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δσηηθώλ 

νξγάλσλ. Η ππνζηήξημε απηή όκσο, πέξα από ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ (αγγεηνζπζπαζηηθώλ, 

ηλόηξνπσλ) ή πγξώλ, δελ κπνξεί λα απνδώζεη αλ δελ πξνεγεζεί ν έιεγρνο ηεο αηκνξξαγίαο.Η 

πξώηκε παξέκβαζε γηα ηνλ έιεγρν είλαη ηόζν ζεκαληηθή όζν θαη ε κεηέπεηηα αληηκεηώπηζε.  

Πξώηα απ’όια όκσο βξίζθεηαη ε ζσζηή θαη έγθαηξε δηάγλσζε. Μηα θεθαιπκκέλε 

αηκνξξαγία από κηα ηξσζείζα κήηξα ή έλα θάηαγκα ηζρίνπ ζπρλά ππνεθηηκάηαη ή θαη 

αγλνείηαη παληειώο. Ο θιηληθόο ηαηξόο πξέπεη λα πξνζέμεη γηα θιαζζηθά ζεκεία 

ππννγθαηκίαο-ηαρύπλνηα, δίςα, ειάηησζε επηπέδνπ ζπλείδεζεο-εάν πρόκειται για ασθενή σε 

εγρήγορση - ηαρπθαξδία, ππόηαζε, κεησκέλε πεξηθεξηθή θπθινθνξία (θξύα άθξα), 

ειαηησκέλε δηνύξεζε θηι ζε αλαηζζεηνπνηεκέλν ή θσκαηώδε αζζελή. Οη απιέο θη 

επαλαιακβαλόκελεο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θιηληθέο εθηηκήζεηο ζεσξείηαη όηη είλαη εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπθινθνξνύληνο ελδναγγεηαθνύ όγθνπ κε 

ρνξήγεζε πγξώλ, όζν θαη ην επεκβαηηθό monitoring. Η απιή επηζθόπεζε ηεο θνίηεο ησλ 

νλύρσλ, ησλ επηπεθπθόησλ, ησλ παιακώλ, ηεο γιώζζαο κπνξεί λα γίλεη παληνύ, ζε 

νπνηνδήπνηε λνζνθνκείν, κε επαξθή ή όρη ηερλνινγηθό εμνπιηζκό θαη θπζηθά πνιιέο θνξέο 

ππεξηεξεί από κηα εξγαζηεξηαθή ηηκή ελόο αηκαηνθξίηε.  

Σα απιά κέηξα παξ’ όηη γλσζηά ζπρλά δελ πξαγκαηνπνηνύληαη. Η ζέζε ηνπ αζζελνύο (θεθάιη 

θάησ-πόδηα πάλσ), ε ρνξήγεζε επηπξόζζεηνπ νμπγόλνπ, ζεξκαληηθά κέζα (θνπβέξηεο, δεζηνί 

νξνί), ηνπνζέηεζε νπξνθαζεηήξα, εθαξκνγή αζθώλ πίεζεο ζηα ελδνθιέβηα πγξά, κεηά 

θπζηθά ηελ ηνπνζέηεζε θιεβνθαζεηήξσλ (2 ησλ 14G) απνηεινύλ ηηο πξώηεο απαξαίηεηεο 

θηλήζεηο. Η ηξέρνπζα πξαθηηθή αληηκεηώπηζεο κηαο δηεγρεηξεηηθήο αηκνξξαγίαο θαίλεηαη λα 

απνκαθξύλεηαη από ηε κέρξη ηώξα θξαηνύζα ηάζε ηεο  «επηζεηηθήο» ρνξήγεζεο πγξώλ. Η 

«ππνηαζηθή αλαδσνγόλεζε», κε ώζεζε από ηα δεδνκέλα (trauma evidence-based) πνπ 

πξνέθπςαλ από ηε κειέηε ηδηαίηεξα ηνπ ηξαύκαηνο ζηε κάρε, επηθξαηεί σο αληηκεηώπηζε θαη 

ζην ρεηξνπξγείν. Οη ιόγνη αθνξνύλ θπξίσο ηε ιεγόκελε  δηαηαξαρή αξαίσζεο πεθηηθώλ 

παξαγόλησλ (dilutional coagulopathy) θαη ηε κεηαηόπηζε ηνπ αξρηθνύ ζξόκβνπ. Μηα απιή 

ζηξαηεγηθή αθνξά έλαλ ζηόρν ηεο ςειαθεηήο θεξθηδηθήο αξηεξίαο, ήηνη ζπζηνιηθήο 

αξηεξηαθήο πίεζεο πεξίπνπ ησλ 80 -90 mmHg, ηθαλή λα δηαηεξήζεη ηελ αηκάησζε δσηηθώλ 

νξγάλσλ. 

Σα πνζνζηά ηεο ζνβαξήο δηεγρεηξεηηθήο αηκνξξαγίαο θπκαίλνληαη κεηαμύ 3-10% γηα 

θαξδηνρεηξνπξγηθά, γπλαηθνινγηθά ή πεξηζηαηηθά γεληθήο ρεηξνπξγηθήο, ελώ εθηνμεύνληαη 

ζην 30-40%, όηαλ πξόθεηηαη γηα πεξηζηαηηθά ρεηξνπξγηθήο ηξαύκαηνο. Ο νξηζκόο κηαο 

ζνβαξήο δηεγρεηξεηηθήο αηκνξξαγίαο ζπλίζηαηαη ζε απώιεηα >2 L (κέζα ζην πξώην 24σξν) 

θαη εκπεξηέρεη ην ρεηξνπξγηθό ζηνηρείν (κε αλαζηξνθή ηνπ είηε κε παξέκβαζε-ιαπαξνηνκία 

είηε κε εκβνιηζκό), ην αηκαηνινγηθό/πεθηηθό ζηνηρείν (θαηαλάισζε/ή αξαίσζε παξαγόλησλ 

πήμεο), ή θαη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο (ππνζεξκία, νμέσζε). Οη ιόγνη κηαο αλεμέιεγθηεο 



δηεγρεηξεηηθήο αηκνξξαγίαο ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηνλ αζζελή (ειηθία, ρξήζε 

αληηαηκνπεηαιηαθώλ θαξκάθσλ, ζπλνδόο λνζεξόηεηα θηι) αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηελ 

επέκβαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα).  

ηα πιαίζηα ινηπόλ κηαο πξνιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, ζέζε έρεη θαη ε δηαζηξσκάησζε 

(stratification) αζζελώλ κε πηζαλόηεηα ζνβαξήο αηκνξξαγίαο ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα π.ρ. 

νγθνινγηθώλ αζζελώλ, αζζελώλ ππό πςειήο δνζνινγίαο αληηπεθηηθή αγσγή, κε επαηηθή 

λόζν ή δηαηαξαρή αηκνπεηαιίσλ, κε δηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε ζηα πιαίζηα κηαο ζεπηηθήο 

θαηάζηαζεο.  

πρλά όκσο είλαη πνιύ δύζθνιν γηα κηα ζνβαξή δηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία λα ειεγρζεί, εάλ ν 

ρεηξνπξγόο δελ επηηύρεη ηελ πξόζβαζε ζην θαηάιιειν ζεκείν θαη δελ θαηαθέξεη ηε κεραληθή 

αηκόζηαζε. Η άκεζε πίεζε, κε ηε κνξθή packing ή κε ηε ρξήζε ιαβίδσλ Mikulitz (κε έιμε ή 

ρσξίο), πνπ αθήλνληαη ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα( πνπ παξακέλεη 

ζέκα ζπδήηεζεο κεηαμύ ησλ ρεηξνπξγώλ), κε ηνλ αζζελή ππό αλαηζζεζία θαη κεραληθό 

αεξηζκό θαηά θύξην ιόγν είλαη ε πξώηε κέζνδνο ζσηεξίαο, ίζσο θαη γηα θέξδνο ρξόλνπ ηνπ 

ρεηξνπξγνύ, όρη ζπάληα όκσο θαη ε κνλαδηθή ηνπ επηινγή. Δηδηθά ζηε καηεπηηθή, ε αηνλία ηεο 

κήηξαο απνηειεί κία από ηηο ρεηξόηεξεο θαηαζηάζεηο. Μεηά ηηο καιάμεηο ηεο κήηξαο, ηελ 

ελδνθιέβηα ρνξήγεζε κεηξνζπζπαζηηθώλ (έγρπζε νμπηνθίλεο ζηελ νκθαιηθή θιέβα) θαη ην 

packing, ε απνιίλσζε ησλ κεηξηαίσλ ή ησλ έζσ ιαγνλίσλ αγγείσλ είλαη ην ηειεπηαίν βήκα 

πξηλ ηελ πζηεξεθηνκή.  

Σα αηκνζηαηηθά πιηθά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αληηκεηώπηζε αηκνξξαγηώλ, όηαλ 

απηέο είλαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο. ε ζεκαληηθήο έθηαζεο αηκνξξαγηθά επεηζόδηα ή όηαλ ε 

αηκνξξαγία ζπλερίδεηαη, δελ πξνιαβαίλεη ε αηκνζηαηηθή θόιια λα πξνζθνιιεζεί ζηηο 

επηθάλεηεο ησλ αγγείσλ ή ηνπ παξεγρύκαηνο θαη άξα δελ εκθαλίδεηαη ην επηζπκεηό 

απνηέιεζκα. Οη πξναηκνζηαηηθνί είλαη νη θαξκαθνινγηθνί παξάγνληεο πνπ δελ εκπιέθνληαη 

άκεζα κε ηηο ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο (πιελ ίζσο ησλ ηνπηθώλ αηκνζηαηηθώλ παξαγόλησλ). 

Μεηαμύ απηώλ νη ζπδεηήζεηο ζπλερίδνληαη γηα ην ξόιν ηεο απξνηηλίλεο, ηεο δεζκνπξεζίλεο ή 

ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ παξάγνληα VIIa. Δπίζεο, ε δηάζσζε ησλ δηεγρεηξεηηθώλ απσιεηώλ θαη 

ε επαλαρνξήγεζή ηνπο έρεη θάλεη κηα ζεκαληηθή δηαδξνκή θαη ν ξόινο ηεο είλαη αλεθηίκεηνο, 

αλ θαη ππό πξνϋπνζέζεηο. 

Μηα εγθαηεζηεκέλε από δεθαεηίεο γλώζε, πνπ πνιιέο θνξέο δηαθεύγεη κέζα ζηηο ζπλζήθεο 

«παληθνύ» κηαο αηκνξξαγίαο ελ εμειίμεη, είλαη όηη κηα κεηάγγηζε ζπκππθλσκέλσλ εξπζξώλ 

δελ πξόθεηηαη λα απνθέξεη άκεζα απνηειέζκαηα. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε απνζήθεπζή ηνπο 

ειαηηώλεη ηα επίπεδα 2,3 DPG, θαη εμαηηίαο θαη ησλ κηθξνπαξακνξθώζεσλ ησλ 

εξπζξνθπηηάξσλ ε κεηαθνξά θαη ε απόδνζε ηνπ νμπγόλνπ ζηνπο ηζηνύο δε γίλεηαη κε νκαιό 

θη άκεζν ηξόπν. 

Μεραληζκνί νκνηνζηαζίαο ζηελ αηκνξξαγηθή θαηαπιεμία 

Σν αλζξώπηλν ζώκα αληηδξά ζηελ νμεία αηκνξξαγία ελεξγνπνηώληαο 4 θύξηνπο 

θπζηνινγηθνύο κεραληζκνύο: Σνλ αηκαηνινγηθό, ην θαξδηαγγεηαθό, ην λεθξηθό θαη ην 

λεπξνελδνθξηληθό. Όζνλ αθνξά ην πξώην, πξνεγείηαη ε αγγεηνζύζπαζε ησλ αηκνξξαγόλησλ 

αγγείσλ θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ πήμεο, κε ηελ ελεξγνπνίεζε αηκνπεηαιίσλ 

(αζηαζήο ζξόκβνο) θαη νινθιεξώλεηαη κε ηε κεηαηξνπή ηλσδνγόλνπ ζε ηληθή (ιόγσ ηεο  

έθζεζεο ηνπ θνιιαγόλνπ από ην ηξαπκαηηζκέλν αγγείν) θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αξρηθνύ 

ζξόκβνπ. ηνλ θαξδηαγγεηαθό κεραληζκό, αλήθνπλ ε ηαρπθαξδία, ε απμεκέλε 



ζπζηαιηηθόηεηα, ε πεξηθεξηθή αγγεηνζύζπαζε, ε αλαθαηαλνκή αίκαηνο ζηα δσηηθήο 

ζεκαζίαο όξγαλα, ε απμεκέλε απειεπζέξσζε θαηερνιακηλώλ θαη ειάηησζε 

παξαζπκπαζεηηθνύ. Δλώ ζηελ αληίδξαζε κέζσ λεθξώλ αλήθεη ε παξαγσγή αγγεηνηελζίλεο 

(κέζσ ξελίλεο), πνπ ζθνπό έρεη ηελ αγγεηνζύζπαζε αξηεξηνιίσλ θαη ηελ παξαγσγή 

αιδνζηεξόλεο. 

Λόγσ ησλ αληηξξνπηζηηθώλ κεραληζκώλ πνπ αλαθέξζεθαλ, κέρξη 10 % ηνπ νιηθνύ όγθνπ 

αίκαηνο κπνξεί λα ραζεί ρσξίο λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά ε θαξδηαθή παξνρή ή ε αξηεξηαθή 

πίεζε. ε απώιεηεο >10% παξαηεξείηαη ειάηησζε θαξδηαθήο παξνρήο, ιόγσ κείσζεο 

πξνθνξηίνπ θαη κεησκέλε παξνρή νμπγόλνπ ζηνπο ηζηνύο. Η αξηεξηαθή πίεζε ειαηηώλεηαη 

κε >20% απώιεηεο 

ηε ζπιαγρληθή θπθινθνξία ε α-αδξελεξγηθή δξάζε είλαη πςειή θαη άξα ε επίδξαζε ηεο 

ππόηαζεο ιόγσ ηεο ππννγθαηκηθήο θαηαπιεμίαο είλαη κεγαιύηεξε. Με ηελ εύζξαπζηε 

αθεξαηόηεηα ηνπ ζπιαγρληθνύ βιελλνγόλνπ ζε θίλδπλν, ιόγσ ηζραηκίαο, ην ελδερόκελν 

κεηαηόπηζεο (translocation) ησλ ελδνγελώλ βαθηεξίσλ θαη ησλ ελδνηνμηλώλ νδεγεί κε 

καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε όιεο ηηο γλσζηέο εθθάλζεηο ησλ ζπζηεκαηηθώλ θιεγκνλσδώλ 

αληηδξάζεσλ κέρξη ηε ζεπηηθή θαηαπιεμία. Δπηπιένλ, ην ελδνβιελλνγόλην pH ηνπ 

γαζηξεληεξηθνύ αξγεί λα επαλαθάκςεη κεηά ηε ρνξήγεζε πγξώλ, άξα παξακέλεη πεξηζζόηεξν 

ρξόλν ζε θίλδπλν, παξά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο.  
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