
Ρύθμιση της αιμόστασης & της θρόμβωσης 

στην Καρδιακή Ανεπάρκεια & στη 

Στεφανιαία Νόσο  

Ανθή Γάφου, Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ  

ΝΥ Αιμοδοσίας ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 



• Η καρδιακή ανεπάρκεια  και η στεφανιαία νόσος αποτελούν 
σημαντικό ιατρικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας παγκοσμίως. 

 

• H αρτηριακή θρόμβωση αποτελεί την κύρια αιτία εμφράγματος του 
μυοκαρδίου  

 

• Η καρδιακή ανεπάρκεια συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο 
σχηματισμού θρόμβου στην αριστερά κοιλία και θρομβοεμβολικής 
νόσου κυρίως στις εγκεφαλικές αρτηρίες λόγω 

 

 δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου  

 ελάττωσης της ροής αίματος  

 υπερπηκτικότητας  

 

• Οι ασθενείς λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά, ηπαρίνες, κουμαρινικά, 
NOACs 

 

• Ωστόσο οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσο 
αντιμετωπίζουν συχνά και επίκτητες αιμορραγικές καταστάσεις οι 
οποίες χρειάζονται προσεχτική θεραπευτική αντιμετώπιση λόγω του 
υποκείμενου κινδύνου θρομβοεμβολικής νόσου.  



Οι ιατροί που χειρίζονται την αντιπηκτική αγωγή πρέπει να έχουν 
γνώση  3 σημαντικών θεμάτων:  

 

(1)Πως μπορεί να αναστραφεί η δράση του φαρμάκου?  

(2)Σε περίπτωση μη διαθέσιμου αντιδότου ποιός είναι ο χρόνος 
ημισείας ζωής του φαρμάκου ? 

(3)Η οδός απέκκρισης του φαρμάκου  

 

Πχ σε καρδιογενή καταπληξία, η επιδείνωση της νεφρικής κάθαρσης 
προκαλεί παράταση της δραστικότητας του φαρμάκου που 
εκκρίνεται από τα νεφρά.  

Σε επείγουσες καταστάσεις και σε καταστάσεις μη ελεγχόμενης 
αιμορραγίας μπορεί να δοκιμασθεί:  

 

• αύξηση της παραγωγής θρομβίνης με ανασυνδυασμένο παράγοντα 
VIIa (NovoSeven) η προθρομβινικό σύμπλεγμα (PCC, Beriplex) 

 

• η επιτάχυνση της απέκκρισης με αιμοδιήθηση, αιμοδιάλυση, 
πλασμαφαίρεση  

 

 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ / ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ  
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Ιστική 

βλάβη Τεχνητές επιφάνειες 

•Κύκλωμα εξωσωματικής 

κυκλοφορίας  

•MCAD 
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Ιστική 

βλάβη 

ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ 



 



ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ 

Το ενδοθήλιο έχει ρυθμιστικό ρόλο στην αιμόσταση. 

 

Βρίσκεται σε άμεση επαφή με το αίμα (παράγοντες και 
ανασταλτές πήξης, έμμορφα συστατικά αίματος) και έχει 
τόσο αντιπηκτικές όσο και προθρομβωτικές ιδιότητες 

 

Αντιπηκτική δράση:  

1. Αντιαιμοπεταλιακή 

2. Αντιθρομβωτική 

3. Ινωδολυτική  



1.ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ 

(ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ) 

prostacyclin 

nitric oxide 

ADP 



 

1.ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ 

(ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ) 



Thrombomodulin 

thrombin 

2.ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ 

(ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ) 



 

2.ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ 

(ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ) 

Heparin Resistance → ? ATIII↓ 



2.ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ 

(ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ) 



ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ 

Tissue factor pathway inhibitor(TFPI) 

2.ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ 

(ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ) 



2.ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ 

(ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ) 



Plasminogen  

•E-aminocaproic , Amicar 

•Tranaxemic acid, Transamin 

•Apoprotinin, Trasylol  

3.ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ 

Tissue plasminogen 

activator 



ΠΡΟΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ  



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

(ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ) ΣΤΟ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ 

1. Μέσω του TF που εκφράζεται στο ανέθικτο 
ενδοθήλιο και ενεργοποίησης της θρομβίνης 
(υποδοχείς Par4 των αιμοπεταλίων) 

 

2. Μέσω ADP στους υποδοχείς P2Y1 &P2Y12 
των αιμοπεταλίων  

 

3. Μέσω έκθεσης του κολλαγόνου λόγω βλάβης 
ενδοθηλίου [GP VI, von Willebrand factor 
(vWF), GP 1b-V-IX] 

 



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

(ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ) ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ  

 Τα τραυματισμένα ενδοθηλιακά κύτταρα μαζί με τα ενεργοποιημένα 
αιμοπετάλια παρέχουν επιφάνεια αρνητικά φορτισμένων φωσφολιπιδίων 
που δεσμεύουν τους παράγοντες πήξης και τους μετατρέπουν σε ενεργείς 
πρωτεάσες.  

 

Τα τραυματισμένα ενδοθηλιακά κύτταρα απελευθερώνουν τον παράγοντα von 
Willebrand Factor (v WVF), που προάγει την προσκόλληση των 
αιμοπεταλίων στο υπενδοθηλιακό κολλαγόνο.  

 

 

 

 

 

Τα τραυματισμένα ενδοθηλιακά κύτταρα παύουν να εκφράζουν 
αντιθρομβωτικά μόρια όπως θρομβομοντουλίνη (ΤΜ)  

Τα τραυματισμένα ενδοθηλιακά κύτταρα εκκρίνουν ιστικό παράγοντα (tissue 
factor,TF) με επακόλουθο την ενεργοποίηση της εξωγενούς οδού 

Τα τραυματισμένα ενδοθηλιακά κύτταρα εκκρίνουν plasminogen activator 
inhibitor type I, ο οποίος εμμέσως επιβραδύνει την ινωδόλυση.  

Μέσω αυτού του μηχανισμού δρά η χορήγηση του σκευάσματος DDAVP 

(desmopressin(1-deamino-8-D-arginine vasopressin) σε αιμορραγούντα 

ασθενή. Απελευθερώνεται vWF από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και αυξάνονται τα 

επίπεδα του παράγοντα VIII. 
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ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  

Η δράση των  αντιαιμοπεταλικών φαρμάκων πραγματοποιείται μέσω  

 

Ασπιρίνη*: αναστολή της  gcyclooxygenase-1 (COX-1) 

 

Οι ενδοφλέβιοι παράγοντες ReoPro (abciximab*), Integrilin (eptifibatide#), Aggrastat (tirofiban#): 
αναστολή της γλυκοπροτείνης IIb/IIIa 

 

 Plavix (clopidogrel*), Ticlid (ticlopidine*), Effient (prasugrel*),  Brilinta (ticagrelor#): αναστολή των  
P2Y12 υποδοχέων  

 
 

 
*Η μη αναστρέψιμη σύνδεση με τα αιμοπετάλια απαιτεί την παραγωγή νέας γενιάς 

αιμοπεταλίων από τον μυελό των οστών  

Ο χρόνος αποκατάστασης εξαρτάται από την δόση του φαρμάκου και τον ρυθμό παραγωγής 

του μυελού (turnover)  

Η αναστροφή της αντιαιμοπεταλιακής δράσης απαιτεί την μετάγγιση 4-6 μονάδων 

αιμοπεταλίων 

# η αναστρέψιμη σύνδεση  της tirofiban με χρόνο ημισείας ζωής 2 ώρες και ανάκτηση λειτουργικότητας 

σε 4-8 ώρες μετά την διακοπή  

 

# η αναστρέψιμη σύνδεση ticagrelor με χρόνο ημισείας ζωής 7-8 ωρών και ανάκτηση λειτουργικότητας 

σε 12 ώρες μετά την διακοπή 

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον χρόνο ημισείας ζωής επειδή το ελεύθερο φάρμακο θα δεσμεύσει 

τα μεταγγιζόμενα αιμοπετάλια  



ΗΠΑΡΙΝΕΣ 

Η μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (UH) αποτελεί κλασσικό αντιθρομβωτικό 
σκεύασμα σε υψηλού κινδύνου αιμορραγικές καταστάσεις  

 

Η δράση της αναστέλλεται άμεσα από την πρωταμίνη. 

 
Οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες (ΧΜΒΗ) έχουν σταθερή δοσολογία 

(ΣΒ), και εμφανίζουν μικρότερο ποσοστό θρομβοπενίας από ηπαρίνη (ΗΙΤ). 

Μερικώς μόνο αναστέλλεται η δράση τους από την πρωταμίνη . 

 

Οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες (ΧΜΒΗ) αποτελούν την θεραπεία 

εκλογής ως γέφυρα αντιπηκτικής αγωγής σε περίπτωση που ο ασθενής με 

καρδιακή ανεπάρκεια ή/και στεφανιαία νόσο προετοιμάζεται για χειρουργείο ή 

αδυνατεί να λάβει τα αντιπηκτικά από του στόματος.  

 

H θεραπεία γέφυρας αποτελεί ακόμα πεδίο αντιπαράθεσης όσον αφορά την 

δοσολογία, τον χρόνο έναρξης προ χειρουργείου, τον χρόνο διακοπής προ 

χειρουργείου και τον χρόνο επανέναρξης.  

 



ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ 

• Η θρομβοπενία από ηπαρίνη (τύπου ΙΙ), οφείλεται σε 
αντισώματα έναντι του αντιγονικού συμπλέγματος 
ηπαρίνη/platelet factor4 που ενεργοποιούν τα 
αιμοπετάλια και οδηγούν σε υπερπηκτική κατάσταση  

 

• Απαιτείται διακοπή αγωγής με ηπαρίνη και έναρξη 
εναλλακτικής αντιπηκτικής αγωγής συνήθως με 
άμεσους αναστολείς της θρομβίνης (argatroban, 
bivalirudin). 

    Πρόσφατα στοιχεία συνηγορούν για την ασφαλή χρήση 
του  fondaparinux (έμμεσος αναστολέας θρομβίνης) 

 

 



ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ 

 • Τα κουμαρινικά αντιπηκτικά εμποδίζουν τον σχηματισμό και την ανάπτυξη θρόμβου 
αναστέλλοντας την δράση των βιταμινο-Κ εξαρτώμενων παραγόντων πήξης (FII, FVII, 
FIX, FX). Ικανοποιητική αναστολή πήξης επιτυγχάνεται με τη ελάττωση των 
επιπέδων των παραγόντων κάτω του 30-15% των φυσιολογικών ορίων. Το INR που 
αντιστοιχεί στα επίπεδα αυτά είναι 2-3,5. 

 

• Η διαχείριση της θεραπείας με κουμαρινικά είναι συχνά προβληματική λόγω της 
διακύμανσης της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής των σκευασμάτων από 
την φυλή, ηλικία δίαιτα, και την συγχορήγηση άλλων φαρμάκων. 

 

• Η διαχείριση του υπερθεραπευτικού INR γίνεται μόνο με διακοπή 1-2 δόσεων του 
φαρμάκου αν ο ασθενής δεν αιμορραγεί και δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 
αιμορραγίας από υποκείμενη νόσο (ανοιχτό τραύμα, νεφρική ανεπάρκεια, υπέρταση).  

 

• Εναλλακτικά αν κρίνεται ο κίνδυνος αιμορραγίας υψηλός χορηγείται  μικρή δόση 0,5- 
2 mg βιταμίνης Κ από το στόμα ή ενδοφλέβια. 

 

• Οι Συστάσεις της Βρετανικής Αιματολογικής Εταιρείας και του Αμερικανικού 
Κολλεγίου Ιατρών Θώρακα  (ACCP) είναι υπέρ της χρήσης του συμπυκνώματος 
προθρομβινικού συμπλέγματος παραγόντων (PCC) για την επείγουσα αναστολή των 
κουμαρινικών. 

 



ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ (NOACS) 

 
• Άμεσος αναστολέας θρομβίνης  

Dabigatran etexilate (Pradaxa, Boehringer Ingelheim) 

 

• Άμεσοι αναστολείς του παράγοντα  Xa  

Rivaroxaban (Xarelto, Janssen Pharmaceuticals)  

Apixaban (Eliquis, Pfizer, & Bristol Meyers Squibb). 

 

• Τα φάρμακα αυτά δεν απαιτούν εργαστηριακό έλεγχο για την 
ρύθμιση της δόσης τους και δείχνουν υπεροχή ως προς την συχνότητα 
της αιμορραγικής επιπλοκής της ενδεγκεφαλικής αιμορραγίας σε 
σύγκριση με τα κουμαρινικά. Αλλά πλεονεκτήματα αφορούν την ταχεία 
έναρξη δράσης, και την μικρή αλληλεπίδραση με τις τροφές και τα 
φάρμακα. 

 

• Ωστόσο παρατηρείται μικρή αύξηση των γαστρεντερικών αιμορραγιών. 

 
Δεν υπάρχει προσιτή εργαστηριακή εξέταση εκτίμησης της δραστικότητας 

των φαρμάκων και επίσης δεν έχουν μέχρι τώρα κυκλοφορήσει αντίδοτα 
για επείγουσα αναστροφή σε αιμορραγία ή σε επείγον χειρουργείο.  

 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ  

• Μη φυσιολογικό περιβάλλον  

         - Διενέργεια στους 37οC (υποθερμία)  

         - Φυγοκέντρηση (πλάσμα)  

           Απουσία κυτταρικών στοιχείων   
(ερυθρών,αιμοπεταλίων) 

 

• Μη ανίχνευση σημαντικών παραμέτρων  

        - παραγωγή θρομβίνης (ανιχνεύουν μόνο το 
4%)  

        -Ισχύς θρόμβου  

        -Ινωδόλυση (υπερ- υπο-) 

        -Υπερπηκτικότητα  

        - Λειτουργικότητα αιμοπεταλίων  

 

• Μεγάλος χρόνος λήψης αποτελεσμάτων 
(ενεργός αιμορραγία) 

 
 

 

Λειτουργικότητα Αιμοπεταλίων  

Multiplate®,  

PFA-100®,  

TEG® PlateletMappingTM Assay,  

VerifyNow® 

ΡΤ / INR, aPTT  

Θρομβοελαστογραφία  

ROTEM ®, 

TEG ®,  

Anti-Xa  

Αριθμός αιμοπεταλίων  



 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ POC «ΠΑΡΑ» ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

Avidan MS, et al. Br J Anaesth 2004;. 

Samama CM, et al . Vox Sang 2003; 

•Αιματολογικός αναλυτής: (Γενική αίματος) 

Θρομβοελαστογραφία :TEG® (Haemonetics) / ROTEM (Tem International GmbH ) 

 

•Hemochron ®: (INR/PT,a PTT, ACT)  

VerifyNow and Ultegra System Rapid Platelet Function Assay (Accumetrics, Inc.) 

PFA-100 Platelet Function Analyzer (Dade-Behring, Malburg,) 

Modified TEG Platelet Mapping (Haemoscope)  

Multiplate multiple electrode aggregometry (Verum Diagnostica GmbH) 

 



ΙΧΝΗ  ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ROTEM 

Ελάττωση της μέγιστης 

ισχύος του θρόμβου  
Φυσιολογικό ίχνος   Καθυστέρηση στην έναρξη 

σχηματισμού θρόμβου  

Καθυστέρηση στην έναρξη 

σχηματισμού θρόμβου & ελάττωση 

της μέγιστης ισχύος του θρόμβου  Ινωδόλυση    



ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

 

• Έλλειψη βιταμίνης  K (Δυσαπορρόφηση, 
αλλοίωση εντερικής χλωρίδας) προκαλεί  
ελάττωση των παραγόντων πήξης II, VII, IX,X 

 

• Ηπατική δυσλειτουργία (Ηπατική νόσος, 
υποαιμάτωση-shock liver) 

 

• Μεταβολικές Διαταραχές  (υποθερμία, 
οξέωση, αναιμία,↓Ca) 

 

• ΔΕΠ 

 

 

 



ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ HEYDEΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ HEYDE

ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

  

Η υποξαιμία της καρδιακής νόσου οδηγεί σε 

συμπαθητικοτονία και χάλαση των λείων μυϊκών ινών 

που έχει σαν αποτέλεσμα την  αρτηριοφλεβώδη χάλαση 

και την δημιουργία αρτηριοφλεβωδών ανευρυσμάτων 

(δυσπλασίες) στον γαστρεντερικό σωλήνα 

Η υψηλή ταχύτητα ροής αίματος προκαλεί επίσης 

απώλεια των πολυμερών του παράγοντα von Willebrand 

(vWF), ειδικότερα των πλέον αιμοστατικών υψηλού 

μοριακού βάρους (HMW) πολυμερών,  με αποτέλεσμα 

επίκτητη κατάσταση έλλειψης του παράγοντα 

•ασυμφωνία μεγέθους τεχνητής προσθετικής βαλβίδας,  

•η πρόπτωση μιτροειδούς,  

•οι συγγενείς καρδιοπάθειες με ανωμαλίες του μεσοκοιλιακού/μεσοκολπικού διαφράγματος,  

•η τοποθέτηση ενδοκοιλιακής συσκευής μηχανικής υποστήριξης 



Συσκευές  μηχανικής υποστήριξης καρδιακής λειτουργίας  

(Ventricular Assist Devices –VAD) 



Συσκευές  μηχανικής υποστήριξης καρδιακής λειτουργίας  

(Ventricular Assist Devices –VAD) 

H μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας χρησιμοποιείται μετά από οξύ έμφραγμα 
μυοκαρδίου, καρδιογενή καταπληξία μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση, και σαν 
γέφυρα αγωγής εν αναμονή μεταμόσχευσης καρδιάς. 

  

Η θρομβοεμβολική επιπλοκή αποτελεί σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας κατά την 
διάρκεια της χρήσης αυτών των συσκευών. Η συχνότητα θρομβοεμβολικών 
επιπλοκών ξεπερνά το 40%.  

Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες συστάσεις για την διαχείριση της αντιπηκτικής αγωγής 
στους ασθενείς αυτούς καθώς δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί ο παθογενετικός 
θρομβωτικός μηχανισμός. 

 

Πιθανολογούνται:  

• η ενεργοποίηση του αιμοστατικού μηχανισμού από την επαφή του αίματος με ξένη 
επιφάνεια και οι διαφορετικές ρεολογικές συνθήκες εντός της συσκευής.   

• επίσης η θρομβοπενία από ηπαρίνη αποτελεί συχνή επιπλοκή σε 
καρδιοχειρουργικούς ασθενείς με VAD και απαιτείται πολύ προσεκτική 
παρακολούθηση της αντιπηκτικής αγωγής.  

 

 

Τα πρωτόκολλα αντιπηκτικής αγωγής διαφέρουν αναλόγως του τύπου της συσκευής.  

 

Υπάρχει λεπτή ισορροπία μεταξύ θρομβοεμβολικής νόσου και αιμορραγίας.  
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Οι αιμορραγικές επιπλοκές παραμένουν σημαντική επιπλοκή σε συσκευές VAD. 

 

• Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στην απορρύθμιση της αντιπηκτικής 
αγωγής και ασφαλώς συμμετέχει και επίκτητη νόσος von Willebrand disease (VWD). 

 

• Αιμορραγία από το γαστρεντερικό σύστημα ιδιαίτερα σε συσκευές συνεχούς ροής αποτελεί 
σημαντικό πρόβλημα για τους ασθενείς και αναφέρεται σε συχνότητα 15–40%.  

       Ενδοσκοπικά οι βλάβες χαρακτηρίζονται κυρίως ως  αρτηριοφλεβώδη ανευρύσματα (AVMs).  

       Οι ασθενείς με VAD, όπως οι ασθενείς με στένωση αορτικής βαλβίδας, λόγω των νευραγγειακών 
διαταραχών εμφανίζουν προδιάθεση στην δημιουργία AVMs. Οι συσκευές συνεχούς ροής 
προκαλούν συμπαθητικοτονία και χάλαση των λείων μυϊκών ινών που οδηγεί δε αρτηριοφλεβώδη 
χάλαση.  Η επίπτωση της αιμορραγίας αυξάνεται από την απώλεια ( λόγω πρωτεόλυσης) των 
μεγάλων πολυμερών του παράγοντα vWF από την στροβιλώδη ροή. Τα πολυμερή αυτά 
θεωρούνται σημαντικά για την πρωτοπαθή αιμόσταση στα  AVMs.  

       Στο πανεπιστήμιο του Michigan αναφέρεται συχνότητα αιμορραγίας 17% σε ασθενείς με συσκευές 
συνεχούς ροής  ενώ μόνο 3% σε ασθενείς με συσκευές μη συνεχούς ροής. 

 

• Συσκευές επίσης βραχυχρόνιας υποστήριξης με διαδερμική τοποθέτηση (nondurable percutaneous 
VAD -pVAD) χρησιμοποιούνται συνεχώς αυξανόμενα για την οξεία υποστήριξη των ασθενών σε 
καρδιογενή καταπληξία και σαν γέφυρα για μόνιμη VAD.  

       Στοιχεία από τις ΗΠΑ αναφέρουν αύξηση στην χρήση των pVAD την περίοδο 2007-11 1,511% ενώ 
η αντίστοιχη  αύξηση για τις μόνιμες VAD ήταν 101% με μείωση της θνητότητας κατά 19,1%.  

       

       Οι μείζονες αιμορραγικές επιπλοκές που χρήζουν μετάγγισης ή χειρουργικής αντιμετώπισης λόγω 
της αντιπηκτικής αγωγής είναι συχνές και η συχνότητα τους  περίπου 0,8%. 

 

• Η χρήση τους αντενδεικνύεται σε υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας (ενεργός αιμορραγία, πρόσφατο ΑΕΕ, 
πρόσφατο χειρουργείο).  

 

Συσκευές  μηχανικής υποστήριξης καρδιακής λειτουργίας  

(Ventricular Assist Devices –VAD) 



Εξωσωματική μεμβράνη οξυγόνωσης  (ECMO) 

 • Η εξωσωματική μεμβράνη οξυγόνωσης (ECMO) απαιτεί αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη για 
την αποφυγή θρομβοεμβολικών επιπλοκών.   

• Λόγω των υποκείμενων κλινικών  καταστάσεων όπως σήψη, χειρουργείο, τραυματισμοί η 
διαχείριση της αντιπηκτικής αγωγής αποτελεί πρόκληση 

• Τα ποσοστά θρομβοεμβολικών επιπλοκών είναι περίπου 32% με 2,5% συχνότητα 
θανατηφόρου πνευμονικής εμβολής.   

 

• Επιπροσθέτως η ενεργοποίηση της αιμόστασης από το κύκλωμα και την μεμβράνη οδηγεί 
σε κατανάλωση των αιμοπεταλίων και των παραγόντων πήξης και αυξάνει τον κίνδυνο 
αιμορραγικών επιπλοκών. Για την αιμορραγική διάθεση ενοχοποιείται επίσης επίκτητο 
σύνδρομο vWD λόγω της υψηλής ταχύτητας ροής αίματος στο κύκλωμα.  

• Με την μέθοδο της θρομβοελαστογραφίας μπορεί να διαγνωσθεί η υπερινωδόλυση που 
οδηγεί σε κατανάλωση ινωδογόνου.   

• Οι αιμορραγικές εκδηλώσεις αποτελούν συχνή επιπλοκή αυτών των ασθενών σε 
ποσοστό 30%. Η θνητότητα δε της αιμορραγικής επιπλοκής ανέρχεται σε ποσοστό 40%. 

• Συχνότερες θέσεις εκδήλωσης των αιμορραγικών επιπλοκών αποτελούν οι χειρουργικές 
τομές (μεσοθωράκιο) πριν μετά η κατά την χρήση ECMO, και η θέση εισόδου της 
αγγειακής γραμμής. 

 

• Η χορήγηση του ανασυνδυασμένου παράγοντα  rFVIIa (NovoSeven) εκτός ενδείξεων 
αποτελεί εναλλακτική λύση όταν έχουν αποτύχει τα συμβατικά μέτρα αντιμετώπισης 
απειλητικής για την ζωή αιμορραγίας (όπως μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών με 
στόχο Hct >24%, ΦΚΠ και προαιμοστατικών παραγόντων πήξης  για την αποκατάσταση 
των παραμέτρων της πήξης ώστε ΡΤ >50%, a PPT κλάσμα <2, Αιμοπετάλια  > 
50,000/mm3, Ινωδογόνο > 1 g/L, αντιμετώπιση υποθερμίας  ΘΣ > 36°C, Υπασβεστιαιμία , 
Ca> 2.2 mM, χειρουργική αντιμετώπιση αιμορραγίας). 



Υπερινωδόλυση σε αιμορραγούντα ασθενή υπό  ECMO. (a) εξέταση EXTEM, (b) εξέταση  

FIBTEM 

Αντίστοιχες εικόνες (c)EXTEM και (d)FIBTEM μετά την χορήγηση τραναξεμικού οξέος (TXA; 

10 mg/kg) και ξηρού ινωδογόνου (2 g) 



ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

• Διαταραχές πρωτοπαθούς αιμόστασης 

-Θρομβοπενία   

-Δυσλειτουργία αιμοπεταλίων 

 

• Διαταραχές παραγωγής θρομβίνης 

-Ανεπάρκεια παραγόντων πήξης 

 

• Διαταραχές σχηματισμού ινικής  

-Υποινωδογωναιμία 

-Υπερινωδόλυση  



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  

 

ΡΤ / INR, aPTT,  Αριθμός αιμοπεταλίων: OK  

ΡΤ / INR:OK aPTT :OK  

Λειτουργικότητα  αιμοπεταλίων 

•Φαρμακευτική  

•Νόσου  

ΡΤ / INR:OK aPTT :↑ Ηπαρίνη  

Dabigatran   

ΡΤ / INR: ↑ aPTT : OK  
Κουμαρινικά  

Rivaroxaban  

  

ΡΤ / INR: ↑ aPTT : ↑  

Αβιταμίνωση Κ 

Ηπατική νόσος   

Αντιπηκτική αγωγή, 

υπερδοσολογία  

  

ινωδογόνο : ΟΚ  ινωδογόνο : ↓  

ΔΕΠ  
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