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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Η περιεγχειρητική διαχείριση της αιμορραγίας έχει τρεις κύριους στόχους: 1) την διερεύνηση ιστορικού 
αιμορραγίας και των παραγόντων κινδύνου για σημαντική απώλεια αίματος περιεγχειρητικά, 2) την 
εφαρμογή πρωτοκόλλων και διαδικασιών για την διαχείριση της προεγχειρητικής αναιμίας και την 
σταθεροποίηση της μικρο και μακροκυκλοφορίας με σκοπό να βελτιστοποιηθεί η ανοχή του ασθενή στην 
αιμορραγία, 3) τον προσδιορισμό στοχευμένων παρεμβάσεων που επιτείνουν  τη λειτουργία του 
πηκτικού μηχανισμού (στο εξής αποκαλούμενες προ-πηκτικές δράσεις) με σκοπό την μείωση της 
αιμορραγίας, τη νοσηρότητας και θνητότητας που προέρχονται από αυτής και τον περιορισμό του 
σχετικού κόστους. 
Το κείμενο αυτό συντάχθηκε από μια ομάδα εργασίας που σύστησαν η Κλινική Αναισθησιολογίας και 
Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας, το Τμήμα Αιμοδοσίας, η Καρδιοχειρουργική Κλινική και η 
Χειρουργική Κλινική (Α. Πέτρου – Επίκουρος καθηγητής Αναισθησιολογίας, Ε. Ζερβού – Συντονίστρια 
Διευθύντρια Αιμοδοσίας ΕΣΥ, Σ. Συμινελάκης – Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιοχειρουργικής, Γ. 
Γκλαντζούνης – Αναπληρωτής καθηγητής Χειρουργικής, Θ. Βρεκούσης, Επίκουρος καθηγητής 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έχει κύριο σκοπό να 
βοηθήσει τους κλινικούς ιατρούς στην αντιμετώπιση μεγάλων αιμορραγιών εξασφαλίζοντας την μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή (σύμφωνα με τα κρατούντα στην τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία) ενώ 
ταυτόχρονα φιλοδοξεί να εξοικονομήσει παράγωγα αίματος, μειώνοντας την χρήση τους όπου δεν είναι 
απολύτως απαραίτητα και αντικαθιστώντας τα με εμπορικά σκευάσματα ανάλογης ή υπέρτερης 
αποτελεσματικότητας. Η επιτροπή σύνταξης των παρακάτω συστάσεων επιχείρησε να συνεκτιμήσει το 
κόστος των παραγώγων αίματος και των εμπορικών σκευασμάτων και να προτείνει τρόπους χρήσης που 
τελικά πιθανώς θα οδηγήσουν σε συνολική μείωση της δαπάνης αντιμετώπισης των μεγάλων 
αιμορραγιών. Το κείμενο προσυπογράφουν οι καθηγητές (κατά αλφαβητική σειρά):  
Μεγάλο μέρος των παρακάτω συστάσεων προέρχεται από: 1) την Επιτροπή Κατευθυντήριων Οδηγιών 
(Guidelines Committee) της Ευρωπαϊκής Αναισθησιολογικής Εταιρείας (European Society of 
Anaesthesiology – ESA) που το 2013 εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύτηκαν στο European 
Journal of Anaesthesiology. (Eur J Anaesthesiol 2013; 30:270–3821) και 2) από την Task Force for 
Advanced Bleeding Care in Trauma (Spahn et al. Critical Care 2013, 17:R762) 
Οι συστάσεις της Επιτροπής Κατευθυντήριων Οδηγιών της ESA και της Task Force for Advanced Bleeding 
Care in Trauma έχουν βαθμονομηθεί με το σύστημα GRADE, όπως αναλύεται στον πίνακα 1.  Όσες 
συστάσεις δεν έχουν υποστεί τροποποίηση από την δική μας ομάδα εργασίας, φέρουν αυτούσιες τις 
ενδείξεις του (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C). Όπου η σύσταση ακολουθείται από το κόκκινο γράμμα (R), 
υποδηλώνεται ότι η σύσταση έχει τροποποιηθεί από την  δική μας ομάδα. Όπου δεν υπάρχει αριθμός 
στις ενδείξεις (πχ Α ή Β ή C) δεν κατηγοριοποιείται η σύσταση ως ισχυρή ή μη αλλά απλώς παρατίθεται 
η ποιότητα των δεδομένων στοιχείων. Καθώς γίνεται αναφορά και σε συστάσεις με το σύστημα 
βαθμονόμησης της ACCF/AHA (American College of Cardiology Foundation / American Heart Association) 
παρατίθεται η επεξήγησή του στον πίνακα 1α. Οι συστάσεις επιπέδου Ι και ΙΙa της ACCF/AHA αντιστοιχούν 
στο επίπεδο 1 της ESA,  οι συστάσεις επιπέδου ΙΙb της ACCF/AHA αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της ESA. Η 
ACCF / AHA προσθέτει και  το  επίπεδο ΙΙΙ  όπου περιλαμβάνει συστάσεις που δεν έχουν αποδεδειγμένο  
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όφελος ή έχουν αποδεδειγμένο κίνδυνο για τους ασθενείς. Η βαθμονόμηση της ποιότητας των 
δεδομένων (A, B, C) είναι περίπου κοινές στα δύο συστήματα. Με σκοπό τη διευκόλυνση των 
αναγνωστών έγινε προσπάθεια χρωματικής αντιστοίχισης των παρόμοιου επιπέδου συστάσεων στους 
πίνακες 1 και 1α. Οι συστάσεις που τροποποίησε η ομάδα εργασίας μας  διατηρούν τον βαθμό σύστασής 

Πίνακας 1. Το σύστημα GRADE 

Επίπεδο σύστασης Ευκρίνεια οφέλους/κινδύνων Ποιότητα των υποστηρικτικών δεδομένων Επίπτωση 

1Α. Ισχυρή σύσταση. Υψηλής ποιότητας δεδομένα 
Τα οφέλη με βεβαιότητα υπερτερούν των κινδύνων και των περιορισμών 

Σταθερά δεδομένα από σωστά πραγματοποιηθείσες τυχαιοποιημένες, συγκριτικές μελέτες (RCT - Randomized, Controlled Studies) ή συντριπτικά στοιχεία άλλης μορφής. Περαιτέρω έρευνα είναι απίθανο να αλλάξει την εκτίμησή μας για τα οφέλη και τους σχετικούς κινδύνους 

Ισχυρή σύσταση που μπορεί να έχει εφαρμογή στους περισσότερους ασθενείς στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς ενδοιασμούς 

1Β. Ισχυρή σύσταση. Μέτριας ποιότητας δεδομένα 
Τα οφέλη με βεβαιότητα υπερτερούν των κινδύνων και των περιορισμών 

Δεδομένα από πραγματοποιηθείσες τυχαιοποιημένες, συγκριτικές μελέτες (RCTs) με σημαντικές ατέλειες (μη σταθερά αποτελέσματα ή με προβλήματα στη διαδικασία υλοποίησης ή με έμμεσα εξαγόμενα αποτελέσματα ή χωρίς ακριβή αποτελέσματα) ή πολύ ισχυρά δεδομένα από άλλης μορφής μελέτες. Περαιτέρω έρευνα (αν πραγματοποιηθεί) είναι πιθανό να έχει επίπτωση ή και να αλλάξει την εκτίμησή μας για τα οφέλη και τους σχετικούς κινδύνους 

Ισχυρή σύσταση που μπορεί να έχει εφαρμογή στους περισσότερους ασθενείς 

1C. Ισχυρή σύσταση. Χαμηλής ποιότητας δεδομένα 
Τα οφέλη φαίνεται να υπερτερούν των κινδύνων και των περιορισμών 

Δεδομένα από μελέτες παρατήρησης, μη συστηματική καταγραφή κλινικής εμπειρίας ή από τυχαιοποιημένες, συγκριτικές μελέτες (RCTs) με σοβαρές ατέλειες. ΟΙ εκτιμήσεις οφέλους δεν είναι βέβαιες 

Σχετικά ισχυρή σύσταση. Μπορεί να αλλάξει αν εμφανιστούν καλύτερης ποιότητας δεδομένα 

2Α. Μη ισχυρή σύσταση. Υψηλής ποιότητας δεδομένα 
Τα οφέλη είναι περίπου ίσα με τους κινδύνους και τους περιορισμούς. 

Σταθερά δεδομένα από σωστά πραγματοποιηθείσες τυχαιοποιημένες, συγκριτικές μελέτες (RCT - Randomized, Controlled Studies) ή συντριπτικά στοιχεία άλλης μορφής. Περαιτέρω έρευνα είναι απίθανο να αλλάξει την εκτίμησή μας για τα οφέλη και τους σχετικούς κινδύνους 

Ασθενής σύσταση. Η βέλτιστη πρακτική μπορεί να διαφέρει από την προτεινόμενη, ανάλογα με τις συνθήκες, τους ασθενείς και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

2Β. Μη ισχυρή σύσταση. Μέτριας ποιότητας δεδομένα 

Τα οφέλη είναι περίπου ίσα με τους κινδύνους και τους περιορισμούς. Υπάρχει κάποια αβεβαιότητα στην εκτίμηση του οφέλους, των κινδύνων και των περιορισμών 

Δεδομένα από πραγματοποιηθείσες τυχαιοποιημένες, συγκριτικές μελέτες (RCTs) με σημαντικές ατέλειες (μη σταθερά αποτελέσματα ή με προβλήματα στη διαδικασία υλοποίησης ή με έμμεσα εξαγόμενα αποτελέσματα ή χωρίς ακριβή αποτελέσματα) ή πολύ ισχυρά δεδομένα από άλλης μορφής μελέτες. Περαιτέρω έρευνα (αν πραγματοποιηθεί) είναι πιθανό να έχει επίπτωση ή και να αλλάξει την εκτίμησή μας για τα οφέλη και τους σχετικούς κινδύνους 

Ασθενής σύσταση. Άλλες πρακτικές μπορεί να είναι καλύτερες για μερικούς ασθενείς υπό ορισμένες συνθήκες 

2C. Μη ισχυρή σύσταση. Χαμηλής ποιότητας δεδομένα 

Υπάρχει αβεβαιότητα στην εκτίμηση του οφέλους, των κινδύνων και των περιορισμών. Τα οφέλη μπορεί να είναι περίπου ίσα με τους κινδύνους και τους περιορισμούς. 

Δεδομένα από μελέτες παρατήρησης, μη συστηματική καταγραφή κλινικής εμπειρίας ή από τυχαιοποιημένες, συγκριτικές μελέτες (RCTs) με σοβαρές ατέλειες 
Πολύ ασθενής σύσταση. Άλλες πρακτικές μπορεί να είναι το ίδιο λογικές 
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τους καθώς τα προτεινόμενα περικλείονται σε στενότερα όρια σε σχέση με εκείνα της πρωτότυπης 
σύστασης. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν σκοπό να προσαρμόσουν τις συστάσεις στα προτεινόμενα από 
τις συμβαλλόμενες κλινικές και τμήματα, στις τοπικές συνθήκες, τα διαθέσιμα μέσα, διατηρώντας πάντα 
το επίπεδο ασφάλειας των αρχικών συστάσεων της ESA, άλλων διεθνών επιστημονικών εταιρειών 
(EACTA – European Association of CardioThoracic Anaesthesiologists, ESICM - European Society of 
Intensive Care Medicine,ESS -  European Shock Society, ESTES -  European Society of Trauma and 
Emergency Surgery, ESEM - European Society for Emergency Medicine. STS – Society of Thoracic Surgeons 
- USA, SCA – Society of Cardiovascular Anesthesiologists – USA, CMQCC - California Maternal Quality Care 
Collaborative – USA) αλλά και όσων αναφέρονται στην επισυναπτόμενη βιβλιογραφία. 

Το κείμενο αποτελείται από ένα γενικό τμήμα, ένα ειδικό τμήμα και το τμήμα των αλγορίθμων. Στο γενικό 
τμήμα αναπτύσσεται ακροθιγώς η θεωρητική βάση των συστάσεων. Στο ειδικό τμήμα αναπτύσσονται οι 
συστάσεις στα πεδία της καρδιοχειρουργικής, του τραύματος και της γενικής χειρουργικής και της 

Πίνακας 1α. Το σύστημα βαθμονόμησης των συστάσεων και των δεδομένων της ACCF/AHA  
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μαιευτικής. Τα προτεινόμενα μπορεί να έχουν εφαρμογή αλλά δεν σχεδιάστηκαν για εφαρμογή στην 
Εντατική Θεραπεία. Οι αιμορραγίες στην μονάδα Θώρακα – Καρδιάς μπορούν κάλλιστα να 
αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις παρούσες συστάσεις καθώς αποτελούν  με την ευρεία έννοια 
περιπτώσεις περιεγχειρητικής αιμορραγίας στην Καρδιοχειρουργική. Επίσης τα προτεινόμενα για το 
τραύμα και τη γενική χειρουργική μπορούν να έχουν εφαρμογή και στις μεγάλες ορθοπεδικές 
αιμορραγίες (πχ ασταθή κατάγματα πυέλου, εκτεταμένες σπονδυλοδεσίες), στις μεγάλες αιμορραγίες 
της αγγειοχειρουργικής (ραγέντα ανευρύσματα αορτής) αλλά και στη χειρουργική μεταμοσχεύσεων 
συμπαγών οργάνων. Στο τμήμα των αλγορίθμων παρατίθενται δύο προτεινόμενοι αλγόριθμοι για την 
αντιμετώπιση της μεγάλης αιμορραγίας στην καρδιοχειρουργική με POC (Point of Care – δυνατότητα 
παρακλίνιας εξέτασης του πηκτικού μηχανισμού) και χωρίς POC, ένας αλγόριθμος για την αντιμετώπιση 
μεγάλης αιμορραγίας στο τραύμα (ανεξάρτητα από την ειδικότητα που το χειρίζεται –χειρουργική, 
ορθοπεδική, ουρολογία ή άλλη), τη γενική χειρουργική και τη χειρουργική μεταμοσχεύσεων συμπαγών 
οργάνων και ένας για τη μεγάλη περιγεννητική (μαιευτική, Peri-Partum Hemorrhage - ΡΡΗ) αιμορραγία. 
Οι δύο αλγόριθμοι της αιμορραγίας στην καρδιοχειρουργική προέρχονται από τροποποίηση των 
προτεινόμενων στη δημοσίευση των Weber και συν (Anesthesiology 2012; 117:531–47)3.  Επίσης 
υπάρχουν υποστηρικτικοί πίνακες για την πρόβλεψη μεγάλης αιμορραγίας στο τραύμα και την μαιευτική 
καθώς και ο πίνακας συμβατότητας των παραγώγων αίματος ανάλογα με την ομάδα αίματος του 
ασθενή. 
  



P a g e  | 5 
 

Page 5 of 42  

I. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
1. ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 Η εκπόνηση και χρήση τυποποιημένων ερωτηματολογίων πρέπει να περιλαμβάνει το κλινικό και 

οικογενειακό ιστορικό αιμορραγίας του ασθενούς και λεπτομέρειες της όποιας φαρμακευτικής 
αγωγής λαμβάνει. 1C1 

 Στις προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις, οι πληροφορίες από το ιστορικό του 
ασθενούς είναι συχνά πιο χρήσιμες για την πρόβλεψη πιθανής αιμορραγίας σε σχέση με τους 
εργαστηριακούς προσδιορισμούς των χρόνων ΡΤ, ΑΡΤΤ και την καταμέτρηση των αιμοπεταλίων. 
1C1 

 Προτείνουμε την χρήση συγκεκριμένων αλγόριθμων που καθορίζουν όρια έναρξης 
παρεμβάσεων  (trigger points) για την αντιμετώπιση της περιεγχειρητικής αιμορραγίας. 1B1 

 Ειδικά για τις παρεμβάσεις στην καρδιοχειρουργική και αγγειοχειρουργική προτείνουμε 
συγκεκριμένα όρια έναρξης των παρεμβάσεων που βασίζονται σε παρακλίνιους και 
εργαστηριακούς προσδιορισμούς παραμέτρων της πήξης. 1C1 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 
 Σε ασθενείς με θετικό ιστορικό αιμορραγίας, νόσους που επηρεάζουν την λειτουργικότητά των 

αιμοπεταλίων και σε όσους λαμβάνουν αντι-αιμοπεταλιακά φάρμακα μάλλον πρέπει να 
χρησιμοποιούνται  λειτουργικές δοκιμασίες των αιμοπεταλίων. 2C1 

3. ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 
 Ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα περιεγχειρητικής αιμορραγίας πρέπει να αξιολογούνται για 

αναιμία 4-8 εβδομάδες πριν το προγραμματισμένο χειρουργείο. 1C1 
 Αν υπάρχει αναιμία, πρέπει να ανευρεθεί η αιτία (έλλειψη σιδήρου, νεφρική ανεπάρκεια ή 

φλεγμονή). 1C1 
 Η σιδηροπενική αναιμία πρέπει να αντιμετωπίζεται με ΡΟ ή ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου. 1B1 
 Αν δεν πρόκειται για σιδηροπενική αναιμία (2A1) ή είναι σε πρόγραμμα αυτόλογης 

προεγχειρητικής αιμοδοσίας (2B1), οι ασθενείς ίσως πρέπει να λαμβάνουν παράγοντες που 
ενεργοποιούν την ερυθροποίηση.  

4. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 Η έγκαιρη και επιθετική βελτιστοποίηση του προφορτίου κατά τη διεγχειρητική φάση είναι 

ευεργετική για τους ασθενείς. 1Β1 
 Η υπερφόρτωση με κρυσταλλοειδή ή κολλοειδή διαλύματα σε επίπεδα πέραν του βέλτιστου 

προφορτίου πρέπει να αποφεύγεται. 1Β1 
 Η κεντρική φλεβική πίεση και οι πιέσεις της πνευμονικής αρτηρίας και ενσφήνωση στα 

πνευμονικά τριχοειδή δεν πρέπει να είναι τα μοναδικά στοιχεία εκτίμησης του προφορτίου των 
καρδιακών κοιλοτήτων – πρέπει να συνεκτιμάται η δυναμική απάντηση στην χορήγηση υγρών 
και να χρησιμοποιούνται μη επεμβατικές μέθοδοι προσδιορισμού της καρδιακής παροχής. 1Β1 

 Η αποκατάσταση των απωλειών του εξωκυττάριου χώρου πρέπει να γίνεται με έγκαιρη και 
βασισμένη σε πρωτόκολλα χορήγηση κρυσταλλοειδών, ηλεκτρολυτικά ισορροπημένων 
(balanced) διαλυμάτων. 2C1 

 Η χρήση ισο-ογκοτικών κολλοειδών διαλυμάτων (human albumin, hydroxyethyl starch) προκαλεί 
λιγότερο ιστικό οίδημα (C1), η χρήση όμως μεγάλων όγκων hydroxyethyl starch (HES 6% 130/0.4 
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>30 ml/kgΒΣ/day4) έχει αρνητική επίπτωση στη νεφρική λειτουργία και τον πηκτικό μηχανισμό. 
(R)  

o Αυτή η σύσταση της ESA δεν αναφέρεται στην  επίπτωση στη νεφρική λειτουργία και τον 
πηκτικό μηχανισμό, σημειώνει ότι η ασφάλεια της χρήσης τους δεν είναι πλήρως 
βεβαιωμένη και ότι δεν είναι εξακριβωμένο αν το μικρότερο ιστικό οίδημα έχει κλινικά 
θετική επίπτωση. Η  ευρωπαϊκή οδηγία της Task Force for Advanced Bleeding Care in 
Trauma συνιστά τη χρήση της νεότερης γενεάς (HES 6% 130/0.4) ως πιθανά 
ασφαλέστερης επιλογής με την προϋπόθεση να μη χορηγούνται σε όγκους μεγαλύτερους 
των συνιστώμενων (1Β2) . Σε κάθε περίπτωση η EMA (European Medicines Agency) 
προβλέπει η χορήγησή τους να γίνεται στην μικρότερη δόση που αποφέρει το 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα και για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, καλεί 
για τη διενέργεια περαιτέρω μελετών για την διαπίστωση της ασφάλειάς τους στο 
τραύμα και την περιεγχειρητική χρήση και ζητεί να παρακολουθείται η νεφρική 
λειτουργία των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε για ικανό χρονικό διάστημα μετά 
την χορήγηση5. 

5. ΟΡΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
 Κατά τη διάρκεια ενεργού αιμορραγίας οι μεταγγίσεις αίματος ή συμπυκνωμένων ερυθρών 

πρέπει να στοχεύουν σε τιμή αιμοσφαιρίνης 8-9 gr/dL. 1C1, 2 (R)  
o Η οδηγία της ESA αναφέρεται σε τιμές Hb: 7-9 gr/dL. Η American Association of Blood 

Banks (AABB)6 συνιστά τιμή αιμοσφαιρίνης > 8 gr/dL σε νοσηλευόμενους 
μετεγχειρητικούς ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο (πχ καρδιοχειρουργικούς ασθενείς) ή 
σε όσους εμφανίζουν συμπτωματολογία (πόνο στο στήθος, ορθοστατική υπόταση, 
ανεξήγητη ταχυκαρδία). Σε μία πρόσφατα δημοσιευμένη πολυκεντρική μελέτη σε 
καρδιοχειρουργικούς ασθενείς με περιοριστικό πρωτόκολλο μεταγγίσεων, το 65% δεν 
έλαβαν καμία μετάγγιση και μόνο το 21,4% χρειάστηκαν μετάγγιση σε τιμές 
αιμοσφαιρίνης 8-10 gr/dL μετά από εμφάνιση σημείων ισχαιμίας οργάνων7. Η 
νοσηρότητα (0,49%) και η θνητότητα (εγκεφαλικό επεισόδιο: 1,2%, έμφραγμα του 
μυοκαρδίου: 6,1%, νεφρική ανεπάρκεια: 0,98%) αποδείχθηκαν χαμηλότερες των 
προβλεπόμενων από το Euroscore και την έως σήμερα διεθνή βιβλιογραφία. Σε άλλη 
επίσης πολύ πρόσφατη μελέτη σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς διαπιστώθηκε ότι ο 
κριτικός παράγοντας για αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα ήταν η μείωση > 50% της 
προεγχειρητικής τιμής της αιμοσφαιρίνης και όχι η απόλυτη τιμή της < 7 gr/dL8. Οι 
νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ νευροχειρουργικοί ασθενείς με σοβαρή Κ.Ε.Κ. (Glascow Coma 
Scale - GCS < 8) μάλλον έχουν χαμηλότερη θνητότητα όταν η μέση τιμή Hb > 9 gr/dL9. Οι 
ασθενείς με ασυμπτωματική στεφανιαία νόσο είναι μάλλον ασφαλέστερο να 
μεταγγίζονται όταν η Hb < 8 gr/d L ενώ σε περίπτωση που εμφανίζουν οξύ στεφανιαίο 
σύνδρομο πρέπει μάλλον να μεταγγίζονται όταν η τιμή Hb < 10 gr/dL10. Καθώς επίσης σε 
πολλούς τραυματίες δεν είναι διευκρινισμένο το καρδιολογικό ιστορικό τους, η ομάδα 
εργασίας θεωρεί ότι με τις παρούσες συνθήκες (προσωπικού, διαθέσιμων μέσων 
παρακολούθησης και επαρκούς εκπαίδευσης) δε είναι ικανοποιητικά ασφαλής η  τιμή 
Hb: 7 gr/dL κατά τη διάρκεια της ενεργού αιμορραγίας και γι’αυτό περιορίζει τη σύστασή 
της σε τιμές Hb: > 8-9 gr/dL ή και περισσότερο αν το απαιτούν συγκεκριμένες κλινικές 
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συνθήκες (εξατομίκευση σύστασης), παρότι αναγνωρίζει ότι αυτό απαιτεί συγκριτικά 
περισσότερες μονάδες μεταγγιζόμενων ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

6. ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 
 Σε ασθενείς που αιμορραγούν, το ποσοστό του εισπνεόμενου Ο2 πρέπει να αποτρέπει την 

υποξαιμία (PaO2 < 70 mmHg [9 kPa]) αλλά και την υπεροξία (PaO2 > 200 mmHg [26.7 kPa]). 1C1(R).  
o Η οδηγία της ESA δεν ορίζει την υποξαιμία. Στη βιβλιογραφία ορίζεται σε τιμές < 60-75 

mmHg (8-10 kPa)11-13.   Οι οδηγίες του ERC για την ανάνηψη μετά από καρδιακή ανακοπή 
προτείνουν την αποφυγή της υπεροξίας λόγω της βλάβης επαναιμάτωσης, 
προσδιορίζοντάς την με τιμές SpO2 > 95-98%.14 Μεγάλες μελέτες σε ασθενείς που 
νοσηλεύονται σε ΜΕΘ προτείνουν να αποφεύγεται η υπεροξία (PaO2 > 300 mmHg) 
καθώς αποδεικνύεται ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για αυξημένη θνητότητα11, 15. 
Η αρνητική επίπτωση της υπεροξίας (PaO2 > 300 mmHg) επιβεβαιώνεται και σε μελέτες 
σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο16. Πρόσφατη ανασκόπηση εξηγεί πόσο 
αμφισβητούμενη είναι ακόμη στη βιβλιογραφία η θετική ή αρνητική συμβολή της 
υπεροξίας ακόμη και σε σοβαρή Κ.Ε.Κ.17 ακόμη  και όταν αυτή ορίζεται σε τιμές PaO2 > 
100 mmHg12. Η ομάδα εργασίας έκρινε ότι θα έπρεπε να δώσει μια σύσταση για την 
αποφυγή πιθανά επιβαρυντικής υποξίας καθώς η φυσιολογία των βαριά 
αιμορραγούντων ασθενών μπορεί να πλησιάσει επικίνδυνα εκείνη όσων είναι σε 
ανακοπή. Επίσης η προτεινόμενη τιμή να επιτρέπει να αξιοποιηθεί το πλεονέκτημα του 
πλήρους κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε επίπεδα μέχρι 100% για την βελτιστοποίηση 
της μεταφοράς Ο2 στην κρίσιμη φάση όπου η τιμή της αιμοσφαιρίνης είναι χαμηλή. Η τιμή 
που προτείνεται (> 70 mmHg και < 200 mmHg) αποτελεί κατά την γνώμη μας ρεαλιστικό 
συμβιβασμό και η ομάδα εργασίας (όπως και η ESA, αλλά και η Task Force for Advanced 
Bleeding Care in Trauma) δεν προβαίνει σε αντίστοιχη σύσταση για την υπεροξία σε 
ασθενείς με βαριά Κ.Ε.Κ. (GCS < 8) όπου το θέμα είναι ακόμη έντονα αμφισβητούμενο.    

7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 Η ιστική άρδευση και οξυγόνωση και η δυναμική της αιμορραγίας πρέπει να παρακολουθούνται 

με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της αιμοσφαιρίνης, των γαλακτικών του αίματος και του 
ελλείμματος βάσης1C1, 1B2. Η παρακολούθηση μπορεί να συμπληρώνεται με μετρήσεις της 
καρδιακής παροχής, δυναμικών δεικτών της ογκαιμίας (μεταβλητότητα του όγκου παλμού - SVV 
και της διαφορικής πίεσης του αίματος - PPV) και του κορεσμού του κεντρικού φλεβικού αίματος 
(SVO2). 1C1 

8. ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 Η μετάγγιση παραγώγων αίματος πρέπει να ακολουθεί περιοριστική πολιτική που στοχεύει στον 

περιορισμό στην έκθεση των ασθενών σε αλλογενείς πρωτεΐνες. 1A1 
 Πολύτοκες γυναίκες πρέπει να αποκλείονται από την αιμοδοσία για παρασκευή πλάσματος και 

αιμοπεταλίων με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης TRALI (Transfusion Related Acute Lung 
Injury). 1C1 

 Οι καρδιοχειρουργικοί ασθενείς, εφόσον και όποτε είναι εφικτό, πρέπει να μεταγγίζονται με 
ερυθρά αιμοσφαίρια που έχουν υποστεί λευκαφαίρεση. 1A1, IIB18(R)  
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o Παρά τη σαφή σύσταση της ESA ότι η μετάγγιση λευκαφαιρεμένων ερυθρών αποτελεί τη 
βέλτιστη πρακτική για τους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, η ομάδα εργασίας 
λαμβάνοντας υπόψη την, υπό τις παρούσες συνθήκες, δυσκολία απρόσκοπτης 
προμήθειας των κατάλληλων φίλτρων, προσέθεσε τον όρο «εφόσον και όποτε είναι 
εφικτό»  

9. ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ – ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 
 Στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές διάσωσης ερυθρών 

και αυτομετάγγισης (cell saver). 1A1, IIA18 
 Η τεχνική της διεγχειρητικής (πριν την εξωσωματική κυκλοφορία) πλασμαφαίρεσης (με σκοπό τη 

διάσωση των αιμοπεταλίων – platelet rich plasmapheresis και τη μείωση των μεταγγίσεων) δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε καρδιοχειρουργικό ασθενή. 1A1 

 Η διεγχειρητική διάσωση ερυθρών με τεχνική cell saver πρέπει να εφαρμόζεται στις μείζονες 
ορθοπεδικές επεμβάσεις γιατί μειώνει την ανάγκη για μεταγγίσεις στους ορθοπεδικούς 
ασθενείς. 1Α1 

 Η χρήση συσκευών διάσωσης ερυθρών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη γενική χειρουργική 
(χειρουργική μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και στο τραύμα) με την προϋπόθεση ότι το 
αρχικό ακάθαρτο υγρό της περιτοναϊκής κοιλότητας απορρίπτεται, χρησιμοποιούνται ευρέως 
φάσματος αντιβιοτικά για προφυλακτική αντιμικροβιακή θεραπεία και το μετέπειτα 
συλλεγόμενο αίμα πλένεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής. 1C1(R)  

o Η ESA δεν κάνει κάποια συγκεκριμένη σύσταση για την τεχνική διάσωσης των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων με συσκευές cell saver στη χειρουργική των μεταμοσχεύσεων. 
Αναπαράγει την πληροφορία για έναρξη συλλογής αίματος μετά την παροχέτευση του 
ασκιτικού υγρού και διακοπή της συλλογής πριν την έναρξη αναστόμωσης των 
χοληφόρων. Μια αναδρομική μελέτη σε δότες ήπατος για μεταμόσχευση μέτρησε την 
δυνατότητα μετάγγισης σε ποσοστό 20-45% των συνολικών απωλειών αίματος από το 
συλλεγόμενο στο cell saver αίμα19. Σε άλλες μελέτες ο συνολικά επιστρεφόμενος στον 
μεταμοσχευόμενο ασθενή όγκος αίματος κυμάνθηκε από 500-1300 ml20 και μάλιστα 
αποδεικνύεται ότι η υιοθέτηση τεχνικών διάσωσης των ερυθρών (κυρίως διεγχειρητική 
αιμοληψία με αιμοαραίωση και cell saver) μειώνουν σημαντικά τις συνολικές ανάγκες σε 
μεταγγίσεις παραγώγων αίματος σε μεταμοσχεύσεις ήπατος21. Ο συνδυασμός της 
επεξεργασίας του αίματος στο cell saver μαζί με επιπλέον φιλτράρισμα με φίλτρα 
λευκαφαίρεσης μειώνει πάρα πολύ την πιθανότητα ύπαρξης καρκινικών κυττάρων στο 
μεταγγιζόμενο από το cell saver αίμα σε μεταμοσχεύσεις ήπατος  σε ασθενείς με 
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα22. Η Society of Thoracic Surgeons Society of Cardiovascular 
Anesthesiologists θεωρεί αποδεκτή πρακτική (IIB) την χρήση του cell saver σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου με γνωστή κακοήθη εξεργασία που υποβάλλονται σε χειρουργική 
επέμβαση με εξωσωματική κυκλοφορία18. Πρόσφατη προοπτική μελέτη σε τραυματίες 
ασθενείς διαπίστωσε την σημαντική εξοικονόμηση στην μετάγγιση αυτόλογου αίματος 
με τη χρήση cell saver χωρίς καμία επίπτωση στην θνητότητα ή τη συχνότητα των 
μετεγχειρητικών λοιμώξεων23. Έτσι η ομάδα εργασίας προτείνει τη χρήση του cell saver 
στις μεγάλες αιμορραγίες της καρδιοχειρουργικής, της γενικής χειρουργικής, στο τραύμα 
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αλλά και σε μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται 
πάντα τα πρωτόκολλα διαχείρισης του αίματος από την αντίστοιχη συσκευή, όπως ορίζει 
η κατασκευάστρια εταιρία.   

10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΗΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
 Συμπύκνωμα ινωδογόνου πρέπει να χορηγείται όταν υπάρχει σημαντική αιμορραγία που 

συνοδεύεται από εικαζόμενα χαμηλά επίπεδα ινωδογόνου στο πλάσμα. 1C1, 2 
 Το έναυσμα για χορήγηση συμπυκνώματος ινωδογόνου είναι είτε τιμή ινωδογόνου πλάσματος 

< 1,5 – 2 g/L (150-200 mg%) είτε λειτουργικές ενδείξεις έλλειψής του από την 
θρομβοελαστογραφία (TEG) ή θρομβοελαστομετρία (ROTEM). 1C1, 2 

 Η αρχική δόση συμπυκνώματος ινωδογόνου ίσως πρέπει να είναι 25-50 mg/kg ΒΣ. 2C1 
 Σε περίπτωση που η αιμορραγία συνεχίζεται με ενδείξεις ελλιπούς ισχύος του θρόμβου και παρά 

την χορήγηση συμπυκνώματος ινωδογόνου, είναι πιθανό να οφείλεται σε χαμηλά επίπεδα του 
παράγοντα ΧΙΙΙ (< 60%) και  απαιτείται η χορήγηση συμπυκνωμένου παράγοντα ΧΙΙΙ (30 IU/kg) 
(2C1) ή ικανού όγκου FFP ή κρυοκαθιζήματος (R) 

o Η οδηγία της ESA δεν αναφέρεται στην εναλλακτική επιλογή του FFP και του 
κρυοκαθιζήματος. Σε περίπτωση έλλειψης του συμπυκνωμένου παράγοντα ΧΙΙΙ η 
χορήγηση FFP ή κρυοκαθιζήματος (το οποίο επίσης σπάνια είναι άμεσα διαθέσιμο) 
μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του επιπέδου του παράγοντα ΧΙΙΙ στο πλάσμα24, 25. 
Παράγοντας XIIΙ περιέχεται και στο συμπύκνωμα ινωδογόνου σε επίπεδα περίπου 
30% εκείνων του πλάσματος. Έτσι η ομάδα εργασία έκρινε ότι πρέπει να συστήσει 
την χρήση του FFP σαν εναλλακτική πηγή παράγοντα ΧΙΙΙ, αλλά και παράγοντα V και 
ΧΙ (σπάνια έχει διαπιστωθεί έλλειψή τους σε μαζική αιμορραγία24) και εν τέλει και 
των υπολοίπων παραγόντων της πήξης όταν δεν είναι διαθέσιμα τα 
παρασκευάσματα των απομονωμένων παραγόντων αλλά και όταν ο ρυθμός της 
αιμορραγίας δεν επιτρέπει την μέτρηση και υποκατάσταση κάθε παράγοντα της 
πήξης χωριστά 

 Σε ασθενείς που αιμορραγούν και λάμβαναν κουμαρινικά αντιπηκτικά από το στόμα πρέπει να 
χορηγηθούν  συμπύκνωμα του συμπλέγματος της προθρομβίνης (PCC) και βιταμίνη Κ πριν από 
οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση. 1B1, 2 

 PCC σε δόση 20 – 30 IU/kg ίσως μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με παρατεταμένους χρόνους 
πήξης και αιμορραγική διάθεση ακόμη και αν δεν λάμβαναν κουμαρινικά αντιπηκτικά. Η 
παράταση του ΡΤ / INR από μόνη της δεν είναι ένδειξη για χορήγηση PCC, ειδικά σε βαρέως 
πάσχοντες. 2C1, 2 

 Σε περίπτωση αποτυχίας διακοπής της αιμορραγίας με όλα τα άλλα μέσα (περιλαμβανομένων 
τω συμβατικών στοχοποιημένων παρεμβάσεων αλλά και των χειρουργικών κι επεμβατικών 
ακτινολογικών μεθόδων) ίσως μπορεί να χορηγηθεί ανασυνδυασμένος παράγοντας VII (rFVIIa) 
σε  δόση 40 – 80 μg/kg ΒΣ. 2C1,2(R) 

o Η οδηγία της ESA αναφέρεται μόνον στην προτεινόμενη από την κατασκευάστρια 
εταιρία δοσολογία των 90-120μg/kg ΒΣ ή οποία μπορεί να επαναληφθεί. H Task 
Force for Advanced Bleeding Care in Trauma σχολιάζει τη δοσολογία των 120 μg/kg 
ΒΣ με πιθανή επανάληψη με δεύτερη ή και τρίτη δόση σύμφωνα με κατευθυντήρια 
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οδηγία της Israeli Multidisciplinary rFVIIa Task Force.26 Σχετικά πρόσφατη μετα-
ανάλυση27 σε μελέτες επί 4468 συμμετεχόντων (ασθενών και ολίγων εθελοντών),  
διαπιστώθηκε αυξημένη συχνότητα αρτηριακών θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε 
όσους έλαβαν rFVIIa (n=2583), η οποία μάλιστα βρέθηκε να είναι δοσοεξαρτώμενη. 
Μόνο η ομάδα των ασθενών που έλαβαν την μικρότερη δοσολογία rFVIIa (< 80 μg/kg 
ΒΣ), είχε ποσοστό αρτηριακών εμβολών ίδιο με εκείνο όσων έλαβαν placebo (6%  - 
26 άτομα έναντι 5,4% - 23 άτομα). Παρότι η μετα-ανάλυση περιέλαβε ασθενείς με 
αυτόματη εγκεφαλική αιμορραγία, σοβαρή ηπατοπάθεια αλλά και ασθενείς με 
τραύμα, καρδιοχειρουργικούς και ασθενείς με Κ.Ε.Κ η ανάλυση  φαίνεται να 
εντοπίζει την αυξημένη θρομβογένεση στους ασθενείς με αυτόματη εγκεφαλική 
αιμορραγία – οι αριθμοί όμως είναι πολύ μικροί για να μπορούν να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα. Άλλη μελέτη σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς28  
χρησιμοποιώντας δοσολογία 40 (n=35) - 80 (n=69)μg/kg ΒΣ διαπίστωσε μείωση του 
ρυθμού αιμορραγίας και σαφώς λιγότερες μεταγγίσεις RBC, FFP, PLT σε όσους 
έλαβαν rFVIIa σε σχέση με τους 68 ασθενείς που έλαβαν placebo με αυξημένη όμως 
συγκριτικά θνητότητα (10% έναντι 6%). Πρόσφατη ανασκόπηση στρατηγικών 
διάσωσης σε πολλαπλό τραύμα διαπιστώνει αποτυχία μείωσης της θνητότητας των 
τραυματιών με χρήση rFVIIa και συνιστά τη χρήση του σε εξατομικευμένη βάση29. 
Μάλιστα η Task Force for Advanced Bleeding Care in Trauma δεν συστήνει τη χρήση 
του σε ασθενείς με εγκεφαλική αιμορραγία και μόνον Κ.Ε.Κ. 2C2 Έτσι η ομάδα 
εργασίας λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος χρήσης του, την αμφισβητούμενη 
αποτελεσματικότητά του, την πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητά του και τους 
κινδύνους που ενέχει η χρήση του, συστήνει την εξατομικευμένη χρήση του στη 
χαμηλότερη δοσολογία των 40-80 μg/kg ΒΣ (με ανώτερη εφάπαξ δόση τα 90 μg/kg 
ΒΣ, όπως αναφέρεται στα 4 επιμέρους πρωτόκολλα που ακολουθούν), μόνον όταν 
όλα τα άλλα μέτρα έχουν αποτύχει να μειώσουν σε διαχειρίσιμα επίπεδα την 
αιμορραγία και με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί βέλτιστες συνθήκες 
αιμόστασης2 (Hb > 8 gr/dL, PLT > 50 x109 /L, pH > 7.2-7.3, Fib > 1.5-2 gr/L).  

11. ΑΝΤΙ-ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟ ΟΞΥ 
 Σε περιπτώσεις αναμενόμενης σημαντικής αιμορραγίας προτείνεται η προφυλακτική χορήγηση 

τρανεξαμικού οξέος  (ΤΧΑ) σε δόση 20 – 25 mg / kg ΒΣ. 1A1 
 Η αποτελεσματικότητα του τρανεξαμικού οξέος δεν μεταβάλλεται από την παρουσία 

μεταβολικής οξέωσης30.  
 Η χρήση DDAVP σε δόση 0,3 μg/kg  ενδείκνυται στην περίπτωση συγγενούς και ίσως και του 

επίκτητου συνδρόμου von Willebrand. 2Β(R) 
o Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για την αποτελεσματικότητα του DDAVP στο 

επίκτητο σύνδρομο von Willebrand. Πρόσφατη ανασκόπηση κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι το DDAVP πιθανώς να είναι χρήσιμο στην μείωση της 
περιεγχειρητικής αιμορραγίας και των μεταγγίσεων σε ασθενείς που έλαβαν 
ασπιρίνη στις τελευταίες 7 ημέρες πριν την επέμβαση, σε εκείνους που έχουν χρόνο 
εξωσωματικής κυκλοφορίας > 140 λεπτά και  σε όσους παρουσιάζουν εργαστηριακά 
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τεκμηριωμένη δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων31.  Παλαιότερη μετα-ανάλυση όπου 
περιλήφθηκαν και ασθενείς της γενικής χειρουργικής έδειξε πολύ μικρή μείωση των 
απωλειών αίματος (κατά μέσο όρο -79 ml), των μεταγγιζόμενων μονάδων ερυθρών 
αιμοσφαιρίων (-0,29 μονάδες/ασθενή) χωρίς μεταβολή της νοσηρότητας και της 
θνητότητας στην ομάδα που έλαβε DDAVP32.  Η Task Force for Advanced Bleeding 
Care in Trauma προτείνει τη χρήση του DDAVP μόνον σε ασθενείς με συγγενή νόσο 
von Willebrand ή όσους λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες 2C2. 
Παράλληλα δεν προτείνει τη χρήση του σαν θεραπεία ρουτίνας σε ασθενείς με 
τραύμα (2C2) και σημειώνει ότι ποτέ δεν έχει μελετηθεί επαρκώς η χρήση της σε 
ασθενείς με τραύμα ή Κ.Ε.Κ. Έτσι η ομάδα εργασίας προτείνει τη χρήση της σε 
αιμορραγούντες ασθενείς με συγγενή νόσο von Willebrand και την εξατομικευμένη 
χρήση όταν αποδεικνύεται επαρκώς σύνδρομο επίκτητης νόσου von Willebrand.  

12. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΗΞΗΣ 
 Η διατήρηση νορμοθερμίας (τουλάχιστον > 35o C θερμοκρασία πυρήνα, ιδανικά > 36o C) είναι 

απαραίτητη για την αποκατάσταση των διαταραχών της πήξης. 1Β(R) 
o Τόσο η ESΑ όσο και  η Task Force for Advanced Bleeding Care in Trauma προτείνουν 

την αποφυγή της υποθερμίας ορίζοντάς την η μεν πρώτη ως θερμοκρασία μικρότερη 
κατά 1oC από το φυσιολογικό  και η δεύτερη σαν θερμοκρασία πυρήνα < 35oC. Η 
ομάδα εργασίας διευκρινίζει και προτείνει την αποφυγή θερμοκρασίας πυρήνα 
(μετρούμενη είτε με οισοφάγειο θερμόμετρο, από τον καθετήρα της πνευμονικής 
αρτηρίας είτε με θερμόμετρο ουροδόχου κύστεως – μόνο αυτές οι επιλογές 
υπάρχουν διαθέσιμες στο νοσοκομείο μας – οι δύο τελευταίες μόνον στα 
καρδιοχειρουργικά περιστατικά, στην Μονάδα Θώρακα – Καρδιάς και στην ΜΕΘ) < 
36oC με κατώτερο αποδεκτό όριο τους 35oC. Επίσης επισημαίνει ότι ακόμη και μικρές 
μειώσεις της θερμοκρασίας διαταράσσουν τον πηκτικό μηχανισμό και αυξάνουν τη 
χειρουργική αιμορραγία1,2 χωρίς να φαίνεται αυτή η επίπτωση στους μετρούμενους 
χρόνους ΡΤ, aPTT (αφού η μέτρησή τους γίνεται μετά την επαναθέρμανση του 
δείγματος στους 37oC). Επιπλέον, η ομάδα εργασίας θέλει να υπενθυμίσει ότι σε 
κάθε περίπτωση η ατυχηματική υποθερμία (και όχι η στοχευμένη) έχει αρνητική 
επίπτωση στη νοσηρότητα και τη θνητότητα των χειρουργικών ασθενών33 και στη 
θνητότητα των τραυματιών, ανεξάρτητα αν έχουν και Κ.Ε.Κ. ή όχι34. Σύμφωνα με 
πρόσφατη ανασκόπηση35, οι ασθενείς με Κ.Ε.Κ. (ενήλικες και παιδιά) δεν έχουν 
κανένα κέρδος στην έκβαση από την θεραπευτική υποθερμία και πρακτικά, και πάλι 
σύμφωνα με άλλη πρόσφατη μελέτη, μόνον οι καρδιοχειρουργικοί ασθενείς έχουν 
σαφώς καλύτερη έκβαση από την προκλητή υποθερμία κατά την εξωσωματική 
κυκλοφορία36.  

 Η χορήγηση rFVIIa έχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση την επαρκή αποκατάσταση της 
μεταβολικής οξέωσης (1C1) και ίσως μπορεί να εφαρμοστεί επί υποθερμίας. 2C2, 37(R) 

o Η βιβλιογραφία δεν είναι απόλυτα σαφής ως προς τη διατήρηση της δραστικότητας 
του rFVIIa επί οξέωσης και πολύ περισσότερο επί συνυπάρχουσας οξέωσης και 
υποθερμίας37-41. Η ομάδα μελέτης λαμβάνοντας υπόψην το σχετικά υψηλό 
θρομβωτικό κίνδυνο που ενέχει η χορήγηση του παράγοντα rFVIIa στο γενικό 
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πληθυσμό και το μη επαρκώς διευκρινισμένο περιβάλλον χρήσης του, προτείνει τη 
χρήση του μόνον ως ύστατο μέσο διάσωσης (όταν όλα τα μέτρα των σχετικών 
αλγορίθμων έχουν αποτύχει να ανακόψουν την αιμορραγία) και με την προϋπόθεση 
επαρκούς αποκατάστασης της οξέωσης, της υποθερμίας, του επιπέδου των 
ινωδογόνου και του αριθμού των αιμοπεταλίων. Ταυτόχρονα αποδέχεται τη σύσταση 
της Task Force for Advanced Bleeding Care in Trauma να μην χρησιμοποιείται ο rFVIIa 
σε ασθενείς με μεμονωμένη, τραυματική, ενδοκρανιακή αιμορραγία (2C2, 42). 

 Παρότι η αποκατάσταση της μεταβολικής οξέωσης δεν μπορεί να διορθώσει άμεσα τις 
διαταραχές πηκτικότητας που προκαλεί, πρέπει να επιδιώκεται επίμονα η αποκατάσταση της σε 
περίπτωση σημαντικής αιμορραγίας. 1C1 

 Στη διάρκεια μαζικής μετάγγισης ίσως πρέπει να χορηγείται άλας Ca2+ ώστε να αποτραπεί η 
εμφάνιση υπασβεστιαιμίας (Ca2+ < 0,9 mmol/L). 2B1, 1C2 

13. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 Η αιμορραγία και η μετάγγιση προϊόντων του αίματος αυξάνουν την θνητότητα, τη νοσηρότητα, 

τη διάρκεια παραμονής σε ΜΕΘ και στο νοσοκομείο και εν τέλει το κόστος νοσηλείας. Β1 
 Τα ανάλογα της λυσίνης (ΤΧΑ, EACA: ε-AminoCaproic Acid) μειώνουν σημαντικά την αιμορραγία 

και τις μεταγγίσεις και μειώνουν ιδιαίτερα το κόστος σε αρκετές μείζονες επεμβάσεις και στο 
τραύμα. Α1 

 Η εκτός ενδείξεων χορήγηση rFVIIa δεν έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της 
ανεπιφύλακτα και συνοδεύεται από σημαντικό οικονομικό κόστος και σημαντικό κίνδυνο 
μειζόνων θρομβοεμβολικών επεισοδίων στη συστηματική κυκλοφορία. 1Α1 

 Η χρήση πρωτοκόλλων μετάγγισης και διαχείρισης του πηκτικού μηχανισμού που βασίζονται 
στην θρομβοελαστογραφία/θρομβοελαστομετρία (TEG ή ROTEM) μπορούν να μειώσουν το 
κόστος στο τραύμα, την καρδιοχειρουργική και τις μεταμοσχεύσεις ήπατος. Β1 

 Οι στοχευμένες παρεμβάσεις με χορήγηση συμπυκνώματος ινωδογόνου και PCC 
 μπορούν να μειώσουν  το κόστος που σχετίζεται με τις μεταγγίσεις στο τραύμα, την 
καρδιοχειρουργική και τις μεταμοσχεύσεις ήπατος. Β1 

 Τα θρομβοεμβολικά επεισόδια έχουν αυξημένο κόστος νοσηλείας όταν συμβαίνουν. Β1 
 Η στοχευμένη χρήση του ινωδογόνου και των PCC με τη βοήθεια της θρομβοελαστογραφίας 

/θρομβοελαστομετρίας δεν σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα θρομβοεμβολικών επεισοδίων. C 
 Κόστη υπολογιζόμενα βάσει των νοσοκομειακών τιμών 

(https://www.galinos.gr/web/drugs/main/ τελευταία ενημέρωση: 07/12/2014) και τιμών 
βιβλιογραφίας3, 43 

o TXA (Transamin©): 2,7€/δόση (0,385 εφάπαξ δόση + 1925 mg για έγχυση 5 ωρών) ή 
0,53€/500 mg,  

o Ινωδογόνο (Riastap©): 700€/ δόση των 2 gr (350€/gr) 
o Σύμπλεγμα προθρομβίνης (PCC - Beriplex©): 780€/ δόση (2000 IU): 30 IU x 70 kg = 

2100 IU 
o rFVIIa (NovoSeven© (1 mg = 50.000 IU): 3528€/δόση των 7 mg (1008€/2mg, 

504€/1mg), 2 mg=1018€, 90 μg x 70 kg = 6.3 mg 
o παράγοντας ΧΙΙΙ (Fibrogammin©): 525€/δόση των 1250 IU 
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o 1 μονάδα RBC: 723-8543€/μονάδα (137€/μονάδα αν είναι εισαγόμενο44) x 6 = 432-
822€ δέσμευση ανά καρδιοχειρουργικό ασθενή 

o 1 μονάδα FFP: 323-6543€/μονάδα$ (200 ml) x 6 = 192-390€ δέσμευση ανά 
καρδιοχειρουργικό ασθενή 

o 1 μονάδα PLT: 2313-25043€/ασκό (5-6 μονάδες) x 2 = 462-500€ δέσμευση ανά 
καρδιοχειρουργικό ασθενή 

o 1 πακέτο Α1:  1300€ 
o 1 πακέτο Β1: 831€ 
o 1 πακέτο Α2: 600€ 
o 1 πακέτο Β2: ≈831€ 
o 1 ml PCC = 25 ml FFP => 80 ml PCC (2000 IU - 780€) = 80x25=2000 ml FFP = 12 units 

FFP = 12x(32-65)=640-780€ 
o 1 ml Fib = 10 ml FFP => 100 ml Fib (2 gr - 700€) = 1000 ml FFP = 6 units FFP = 6 x 32-

65) =192-390€ 
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II. ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
 Η διακοπή λήψης ασπιρίνης  σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα θρομβωτικών επεισοδίων - Η 

περιεγχειρητική χρήση της σχετίζεται με αυξημένη  αιμορραγία. A1 
 Η διακοπή λήψης κλοπιδογρέλης  σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα θρομβωτικών επεισοδίων 

- Η περιεγχειρητική χρήση της σχετίζεται με αυξημένη  αιμορραγία. A1 
 Η προφυλακτική υποδόρια χορήγηση μικρού μοριακού βάρος ηπαρίνης πρέπει να γίνεται 8-12 

ώρες πριν την επέμβαση παράκαμψης των στεφανιαίων αγγείων (CABG) και δεν αυξάνει τον 
περιεγχειρητική κίνδυνο αιμορραγίας. 1B1 

 Η προφυλακτική, προεγχειρητική χορήγηση 2 gr συμπυκνώματος ινωδογόνου όταν τα επίπεδα 
στο πλάσμα είναι < 2 gr/L (200 mg%) ίσως μπορεί να μειώσει σημαντικά την αιμορραγία σε 
προγραμματισμένα CABG σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο περιεγχειρητικής αιμορραγίας. 
2C1(R) 

o Η οδηγία της ESA βασίστηκε σε μία μελέτη όπου οι ασθενείς έλαβαν προφυλακτική 
χορήγηση 2 gr συμπυκνώματος ινωδογόνου όταν η προεγχειρητική τιμή στο πλάσμα τους 
ήταν < 3,8 gr/L45 και σε δημοσιοποίηση erratum διόρθωσε τη σύσταση σε προεγχειρητική 
τιμή ινωδογόνου < 2 gr/L. Η μελέτη αυτή δεν κατάφερε να αποδείξει μείωση των 
μεταγγιζόμενων παραγώγων αίματος παρά την σχετικά μικρότερη περιεγχειρητική 
αιμορραγία. Ταυτόχρονα, πολύ πρόσφατη μετα-ανάλυση έδειξε μεν στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση τόσο της προεγχειρητικής όσο και της μετεγχειρητικής τιμής του 
ινωδογόνου με τις απώλειες αίματος, τονίζει όμως ότι αυτή η συσχέτιση είναι μόνον 
μέτριας ισχύος (r =-0,4 για τα προεγχειρητικά και r =-0,23 για τα μετεγχειρητικά επίπεδα 
ινωδογόνου)46. Η ομάδα εργασία λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη περισσότερων 
στοιχείων και με σκοπό να οριοθετήσει λελογισμένη χρήση των συμπυκνωμάτων 
ινωδογόνου προτείνει την προφυλακτική χρήση 2 gr συμπυκνώματος ινωδογόνου στην 
προεγχειρητική περίοδο σε εξατομικευμένη βάση και μόνον σε ασθενείς με αυξημένο 
κίνδυνο περιεγχειρητικής αιμορραγίας που έχουν προεγχειρητική τιμή < 2 gr/L καθώς 
αυτές οι τιμές αποτελούν σαφώς προδιαθεσικό παράγοντα κινδύνου σημαντικής 
περιεγχειρητικής αιμορραγίας2, 47 

 Τα PCC είναι αποτελεσματικά στην αναστροφή της δράσης των κουμαρινικών αντιπηκτικών πριν 
από καρδιοχειρουργική επέμβαση. A1 

 Η διεγχειρητική χορήγηση ΤΧΑ μειώνει την αιμορραγία στην καρδιαγγειακή χειρουργική 
ανεξάρτητα από το είδος και την βαρύτητα της επέμβασης (1Α1, 18) και μπορεί να εφαρμοστεί 
τοπικά στη κοίτη του χειρουργικού τραύματος για να μειώσει την μετεγχειρητική αιμορραγία. 
1C1 

 Η στοχευμένη με θρομβοελαστογραφία/θρομβοελαστομετρία χορήγηση συμπυκνώματος 
ινωδογόνου μειώνει σημαντικά την περιεγχειρητική αιμορραγία σε μείζονες και σύνθετες 
καρδιαγγειακές επεμβάσεις. 1Β1 
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 Σε καταστάσεις όπου όλα τα συμβατικά μέσα διακοπής της αιμορραγίας έχουν αποτύχει, ο rFVIIa 
ίσως πρέπει να χρησιμοποιείται με σκοπό το διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό έλεγχο της   
ακατάσχετης αιμορραγίας σε καρδιαγγειακές επεμβάσεις. 2B1 

 Η επανέναρξη λήψης ασπιρίνης ή κλοπιδογρέλης στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο ίσως να 
μην αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας. 2C1 

o Αντίθετα, οι τελευταίες οδηγίες της STS18 (2011) θεωρούν ότι αυξάνει ο κίνδυνος 
αιμορραγίας σε πρώιμη επανέναρξη του συνδυασμού ασπιρίνης - κλοπιδογρέλης 

 Η χρήση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων παρέμβασης για την αποκατάσταση του πηκτικού 
μηχανισμού με συγκεκριμένες τιμές – στόχους είναι απαραίτητη στην καρδιοχειρουργική. 1A1 

 Η European Medicines Agency δεν προτείνει τη χρήση του HES 6% 130/0,4 σε καρδιοχειρουργικά 
περιστατικά με εξωσωματική κυκλοφορία48 

o Σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία η επίπτωση των HES ταχείας διάσπασης (HES 
130/0,4) στον πηκτικό μηχανισμό είναι μικρή. Η επίπτωση των HES βραδείας διάσπασης 
(με μεγαλύτερο μοριακό βάρος > 200 kdalton και βαθμό υποκατάστασης > 0,6) 
επικεντρώνεται στην μείωση των επιπέδων του παράγοντα VIII και του vFW ενώ 
παράλληλα δυσχεραίνει τη δραστικότητα των υποδοχέων GPIIb/IIIa με τελικό 
αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων και της πρόσδεσής 
τους στο εκτεθειμένο κολλαγόνο του ενδοθηλίου49. Οι μεταβολές αυτές αναστέλλουν την 
ενεργοποίηση των παραγόντων VIII, Χ και τον πολυμερισμό του ινωδογόνου. Η έκταση 
αυτών των μεταβολών εξαρτώνται από το μοριακό βάρος, το βαθμό υποκατάστασης και 
τη συγκέντρωση του HES στο πλάσμα49. Νεότερη μελέτη έδειξε ότι το HES επηρεάζει και 
τις εργαστηριακές μετρήσεις του επιπέδου του ινωδογόνου στο πλάσμα, αυξάνοντας 
ψευδώς τα αποτελέσματα. Έτσι προστίθεται ο κίνδυνος ο κλινικός ιατρός να 
καθυστερήσει τη λήψη μέτρων ανακοπής της αιμορραγίας καθώς τα πραγματικά 
επίπεδα του ινωδογόνου στο πλάσμα είναι χαμηλότερα των μετρούμενων50. Η πλέον 
πρόσφατη μετα-ανάλυση δεν έδειξε μείωση των απωλειών αίματος ανάλογα με το αν η 
υποκατάσταση γινόταν με HES 130/0,4 ή RL, ούτε μείωση των μεταγγιζόμενων 
παραγώγων αίματος. Μόνον η διάρκεια παραμονής στη εντατική και η ανάγκη για 
χορήγηση όγκου ήταν μικρότερη σε όσους έλαβαν HES 130/0,4 σε σχέση με RL51. Μια 
πολύ πρόσφατη κλινική μελέτη σε λίγους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς δεν διαπίστωσε 
διαφορές στις παραμέτρους πήξης (εκτιμώμενους με θρομβοελαστομετρία), ούτε στην 
απώλεια αίματος στις ομάδες ασθενών που έλαβαν είτε HES 130/0,4 είτε ανθρώπινη 
λευκωματίνη στο priming της εξωσωματικής και HES ή ηλεκτρολυτικό διάλυμα σαν 
υποκατάσταση όγκου.52 

 Σε περιστατικά χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, πρέπει να διακόπτεται η χορήγησή του HES αν 
εμφανιστεί δυσλειτουργία του πηκτικού μηχανισμού ή της νεφρικής λειτουργίας. Επίσης δεν 
επιτρέπεται η χρήση σε ασθενείς με διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας48 

 Σε ασθενείς που χορηγήθηκε HES, θα πρέπει να παρακολουθείται η νεφρική λειτουργία μέχρι 
και 90 ημέρες μετά την τελευταία χορήγηση48 
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2. ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ2  
 Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος από τον 

τραυματισμό μέχρι την εγχειρητική αντιμετώπιση της χειρουργικής αιμορραγίας. 1Α2  
 Στο προ-νοσοκομειακό επίπεδο, η χρήση ίσχαιμης περίδεσης ενδείκνυται σαν πρόσθετο μέτρο 

για τη διακοπή απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας  στα άκρα μέχρι τη οριστική χειρουργική 
αντιμετώπισή της. 1Β2 

 Όταν δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις επικείμενου εγκολεασμού του στελέχους πρέπει να 
αποφεύγεται η υποκαπνία κατά τον τεχνητό αερισμό. Το επιδιωκόμενο PaCO2 πρέπει να είναι  
38-41 mmHg 1C2 

 Η κλινική εκτίμηση της βαρύτητας της αιμορραγίας, η συνεκτίμηση του μηχανισμού του 
τραυματισμού (πχ πτώση από ύψος > 6 μέτρα), οι κλίμακες εκτίμησης του τραύματος (RTS, 
TRASH, βλέπε παράρτημα) και η απάντηση στην αρχική απόπειρα ανάνηψης (βλέπε πίνακα 4) 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην τελική εκτίμηση για την πορεία της διαδικασίας 
αντιμετώπισης του τραυματία. 1C2 

 Ασθενείς με προφανή εστία αιμορραγίας και αιμορραγικό shock πρέπει να υποβάλλονται 
ΑΜΕΣΑ σε χειρουργική επέμβαση, εκτός αν η αρχική ανάνηψη είναι επιτυχής. 1Β2 

 Οι επανειλημμένες και όχι οι μονήρεις μετρήσεις του αιματοκρίτη μπορούν να είναι ενδεικτικές 
της εξέλιξης της αιμορραγίας σε συνδυασμό με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις των γαλακτικών 
του αίματος ΚΑΙ του ελλείμματος βάσης (είτε από αρτηριακό είτε από φλεβικό δείγμα). 1Β2 

 Η θρομβοελαστομετρία (ROTEM), και η θρομβοελαστογραφία (TEG) μπορούν να βοηθήσουν 
σημαντικά στην ανίχνευση της βασικής διαταραχής του πηκτικού μηχανισμού στο τραύμα και 
στις χειρουργικές επεμβάσεις με μεγάλες αιμορραγίες ενώ οι κλασσικοί χρόνοι ΡΤ, ΑΡΤΤ 
προσφέρουν πληροφορίες μόνο για την έναρξη της πηκτικής διαδικασίας (μόνο για το 4% της 
αρχικά σχηματιζόμενης θρομβίνης) με μεγάλη χρονική καθυστέρηση (30-60 min) . οι έγκαιρες και 
επανειλημμένες μετρήσεις τους μαζί με την μέτρηση του ινωδογόνου του πλάσματος και του 
αριθμού των αιμοπεταλίων μπορούν να βοηθήσουν επί απουσίας ROTEM/TEG. 1C2 

 Η χορήγηση μεγάλων όγκων κρυσταλλοειδών (RL, NS) αλλά και κολλοειδών διαλυμάτων (HES) 
προκαλούν διαταραχές της αιμόστασης είτε από αραίωση (κρυσταλλοειδή) είτε από 
δυσλειτουργία του θρόμβου (HES)53. Η χορήγηση μεγάλου όγκου ηλεκτρολυτικών  διαλυμάτων 
(με ή χωρίς την προσθήκη κολλοειδών) μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα54 

 Η χορήγηση HES αυξάνει πλασματικά την μετρούμενη τιμή του ινωδογόνου στο αίμα.55, 56 
 Οι αιμοδυναμικοί στόχοι στην ανάνηψη  (που σχετίζονται ισχυρά και με την ποσότητα των 

χορηγούμενων όγκων) πρέπει να είναι ΣΑΠ: 80-90 mmHg ή ΜΑΠ > 80 mmHg (για 
κρανιοεγκεφαλικούς ασθενείς με GCS < 8) μέχρι το χειρουργικό έλεγχο της αιμορραγίας. 1C2 

 Τα υπέρτονα διαλύματα έχουν μάλλον θετική επίπτωση σε ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια 
και διατιτραίνοντα τραύματα του κορμού. 2C2  

 Η έγκαιρη εφαρμογή μέτρων για μείωση της απώλειας θερμότητας (διατήρηση > 35οC 
θερμοκρασίας πυρήνα) είναι εκ των ων ουκ άνευ στην αντιμετώπιση των διαταραχών του 
πηκτικού μηχανισμού. 1C1,2.  
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o Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν μόνον ορισμένοι τραυματίες με σοβαρή ΚΕΚ (GCS 4-7) 
που πιθανώς να τεθούν σε μακρόχρονη (>48 ώρες) προκλητή υποθερμία του εγκεφάλου 
με σκοπό την μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας από την ΚΕΚ 2C2, καθώς καμία 
κατευθυντήρια οδηγία δεν κρίνει επαρκώς ισχυρά τα στοιχεία για να συστήσει την 
καθολική εφαρμογή της υποθερμίας σε κάθε σοβαρή Κ.Ε.Κ13, 57.  

 Ο στόχος για την αιμοσφαιρίνη κατά τη διάρκεια της αιμορραγίας είναι στα 8-9 gr/dL. 1C1,2(R). 
Σε πολυτραυματίες με κρανιοεγκεφαλική κάκωση (Κ.Ε.Κ.) η τιμή της αιμοσφαιρίνης μάλλον 
πρέπει να είναι > 9 gr/dL29, 58 (R) 

o Βλέπε παράγραφο 5 του γενικού τμήματος. Η οδηγίες της ESA και της Task Force for 
Advanced Bleeding Care in Trauma θέτουν σαν στόχο την τιμή αιμοσφαιρίνης 7-9 gr/dL. 
Πολύ πρόσφατη προοπτική μελέτη διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε διαφορά στην 
νευρολογική έκβαση σε ασθενείς με Κ.Ε.Κ. όταν το όριο έναρξης μετάγγισης RBC ήταν σε 
Hb: 7 ή 10 gr/L59, αντιθέτως η ομάδα που μεταγγίστηκε με όριο τα 10 gr/L είχε 
περισσότερα θρομβοεμβολικά επεισόδια. 

 Η πλήρης χειρουργική αποκατάσταση ενδείκνυται μόνο στους αιμοδυναμικά σταθερούς 
ασθενείς (1C2) ενώ η παρουσία διαταραχών της πήξης, σοβαρής αιμοδυναμικής αστάθειας ή 
shock, συνεχιζόμενης αιμορραγίας (1B2), υποθερμίας, οξέωσης, μη προσβάσιμης βλάβης, 
ανάγκης για μακράς διάρκειας χειρουργική επέμβαση και η παρουσία άλλων χειρουργικών 
βλαβών εκτός της κοιλιακής χώρας απαιτούν την χρήση τεχνικών περιορισμού βλάβης – damage 
control surgery 1C2. 

 Κατά την εισαγωγή του αιμορραγούντος ασθενή στα ΤΕΠ ή την χειρουργική αίθουσα στείλτε 
(μεταξύ άλλων) στο αιματολογικό εργαστήριο δείγματα για διασταύρωση, γενική αίματος, ΡΤ - 
INR, ΑΡΤΤ και ινωδογόνο. 1C2 

  Σε ασθενή που αιμορραγεί ή έχει υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας, ξεκινήστε το συντομότερο 
δυνατόν (ακόμη και προνοσοκομειακά, αν γίνεται 2C2) τη χορήγηση 1 gr τρανεξαμικού οξέος 
bolus και στη συνέχεια σε έγχυση με ρυθμό 1 gr/8h. 1Α2 

 Στη διάρκεια μαζικής μετάγγισης διατηρήστε το ιονισμένο ασβέστιο σε ικανοποιητικά επίπεδα 
(Cai> 1 mmol/L) με επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις χλωριούχου ασβεστίου σε δόσεις του 1 gr 
κάθε φορά και συχνό επαναπροσδιορισμό (συνήθως με την ανάλυση αερίων αίματος). 1C1,2(R) 

o Η ESA και η Task Force for Advanced Bleeding Care in Trauma συστήνουν τα επίπεδα του 
ασβεστίου να διατηρούνται πάνω από 0,9 mmol/L1, 2. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε 0,1 
μονάδες πτώση του pΗ το ιονισμένο ασβέστιο αυξάνεται κατά 0,05 mmol/L2. Άρα επί 
οξεώσεως εμφανίζεται μια τεχνητά αυξημένη τιμή του ιονισμένου ασβεστίου η οποία 
προφανώς εξαφανίζεται μόλις διορθωθεί το pΗ. Νεότερες δημοσιεύσεις θέλουν την τιμή 
του ασβεστίου να διατηρείται εντός των φυσιολογικών ορίων (1,1-1,3 mmol/L)29. Τα 
επίπεδα του ιονισμένου ασβεστίου δεν μεταβάλλονται από τη συγκέντρωση των 
πρωτεϊνών82. Καθώς η τιμή του ασβεστίου πέφτει με την έναρξη των μεταγγίσεων (λόγω 
της σύνδεσής του με το CPD – Citrate Phosphate Dextrose, του αντιπηκτικού πρόσθετου 
των ασκών αίματος σε περιεκτικότητα ≈3 gr / μονάδα RBC ή FFP, η φυσιολογική 
μεταβολική ικανότητα του οργανισμού είναι στα 3  gr / min), η αύξηση των κιτρικών σε 
επίπεδα 0,5-0,6 mmol/L προκαλεί πτώση του ιονισμένου ασβεστίου κατά 0,1 mmol/L60. 
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Τιμές Cai2+ < 1,1 mmol/L εκθέτουν τον ασθενή σε κίνδυνο τετανίας και < 0,8 mmol/L σε 
επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες60. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ομάδα 
εργασίας προτείνει την διατήρηση της τιμή του ιονισμένου ασβεστίου σε επίπεδα > 1 
mmol/L. 

 Στην μαζική αιμορραγία πρέπει να χορηγείται FFP (1Β2) ή και ινωδογόνο (1C2) σε ικανές 
ποσότητες. Η αναλογία FFP: RBC  πρέπει μάλλον να είναι < 2:1 (έως και 1:1)2C2.  

 Δεν πρέπει να χορηγείτε FFP σε ασθενείς χωρίς σημαντική αιμορραγία. 1Β1, 2 
 Σε περίπτωση όπου, λόγω της κατεπείγουσας κατάστασης αποφασιστεί η μετάγγιση χωρίς 

διασταύρωση, χορηγήστε61: 
o RBC ομάδας Ο (+) στους άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας και στις γυναίκες > 50 ετών, Ο (-) 

για τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία 
o FFP ομάδας ΑΒ σε όσους είναι ομάδας ΑΒ  
o FFP ομάδας Α ή  ΑΒ σε όσους είναι Α ομάδας  
o FFP ομάδας Β ή ΑΒ σε όσους είναι Β ομάδας 
o FFP όλων των ομάδων (Ο,Α,Β,ΑΒ)  σε όσους είναι ομάδας Ο 
o PLT Ανεξαρτήτως ομάδας 
o Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω αλλά και το θεωρητικό σχήμα του πίνακα 5 δεν 

εξασφαλίζει πλήρως την αποφυγή ασυμβατότητας! 
 Το ινωδογόνο χορηγείται όταν υπάρχουν ελαστομετρικές (ROTEM) ή ελαστογραφικές (TEG) 

ενδείξεις έλλειψης ινωδογόνου ή μέτρησή του στο πλάσμα σε επίπεδα < 1,5-2 gr/L (150-200 
mg%). 1C1, 2 

 H αρχική δόση είναι στα 50 mg/kg ή 3-4 gr και επαναλαμβανόμενες δόσεις ανάλογα με τις 
μετρήσεις (επίπεδα ινωδογόνου στο πλάσμα ή θρομβοελαστομετρία – θρομβοελαστογραφία). 
2C1, 2 

 Τα επίπεδα των αιμοπεταλίων κατά την αντιμετώπιση μεγάλων αιμορραγιών πρέπει να 
διατηρούνται στα 50.000 / dL στη γενική χειρουργική παρέμβαση (1C) και στα 100.000 / dL όταν 
συνυπάρχει ΚΕΚ (2C1, 2) και η αρχική δόση μάλλον πρέπει να περιλαμβάνει 4-8 μονάδες ή 1 ασκό 
αιμοπεταλίων. 2C1, 2 

 Αν οι ασθενείς λαμβάνουν αντι-αιμοπεταλιακούς παράγοντες ή έχουν νόσο von Willebrand και 
υφίστανται μεγάλη αιμορραγία ή ενδοκρανιακή επέμβαση, πρέπει να χορηγηθούν αιμοπετάλια. 
2C1, 2 Η χορήγηση DDAVP δεν συστήνεται σαν ρουτίνα σε κάθε αιμορραγία. (2C1, 2)   

 Αν λαμβάνουν ασπιρίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεσμοπρεσσίνη (DDAVP) 0,3 μg/kg ή 1 amp / 
10 kg ΒΣ από το διαθέσιμο σήμερα σκεύασμα. 2C2 

 Η χρήση λειτουργικών δοκιμασιών των αιμοπεταλίων (όπως  PFA 100 ή άλλο) μπορεί να 
αναγνωρίσει έγκαιρα τη δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων σε όσους λαμβάνουν αντι-
αιμοπεταλιακούς παράγοντες και να οδηγήσει στην χορήγηση αιμοπεταλίων και όταν 
παρατηρείται διάχυτη μικρο-αιμορραγική διάθεση. 2C1, 2 

 Η έγκαιρη χορήγηση των συμπυκνωμάτων του συμπλέγματος της προθρομβίνης (PCC) σε 
ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς της βιταμίνης Κ, αναστρέφει ταχέως τη διαταραχή της 
πήξης. 1Β1, 2 Οι δοσολογίες στον πίνακα 6. 
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 Η χορήγηση PCC ενέχει κίνδυνο θρομβωτικών επιπλοκών και η χρήση τους θα πρέπει να 
βασίζεται σε στάθμιση των ωφελειών έναντι των κινδύνων σε κάθε ασθενή1, 2, 62-65 

 Ασθενείς που λαμβάνουν anti-Xa παράγοντες (rivaroxaban - Xarelto, apixaban - Eliquis, edoxaban 
- Lixiana) και υφίστανται σημαντική αιμορραγία μπορούν να ελεγχθούν για την αντι-Χ δράση και 
αν η αιμορραγία κρίνεται απειλητική για την ζωή, προτείνεται η απόπειρα αναστροφής τους με  
PCC 25-50 U/kg. 2C1, 2 

 Σε ασθενείς που λαμβάνουν άμεσους αναστολείς της θρομβίνης (dabigatran - Pradaxa) δεν 
μπορεί να αναταχθεί η διαταραχή με χορήγηση PCC και πιθανώς ενδείκνυται η αιμοδιάλυση. 2Β1, 
2 

 Ο rFVIIa έχει θέση μόνον σαν θεραπεία διάσωσης, όταν όλα τα άλλα μέσα έχουν αποτύχει, καθώς 
έχει κίνδυνο πρόκλησης θρομβοεμβολικών επεισοδίων. 2C1, 2. O rFVIIa δεν πρέπει να χορηγείται 
σε ασθενείς με μεμονωμένη, τραυματική, ενδοκρανιακή αιμορραγία (2C2, 42) παρά την πρόσφατα 
ανακοινωθείσα μειωμένη δραστικότητά του σε ασθενείς με μεμονωμένη Κ.Ε.Κ. και διαταραχές 
πηκτικότητας43 

 Πριν την πιθανή χορήγηση rFVIIa πρέπει να έχει αποκατασταθεί η συγκέντρωση του ινωδογόνου 
του πλάσματος και των αιμοπεταλίων του αίματος.2C1, 2 

o Πρόσφατες μελέτες διαπίστωσαν ότι αν η αντιμετώπιση των διαταραχών της πήξης σε 
πολυτραυματίες με διάχυτο (blunt – αμβλύ) τραύμα γίνει μόνον με συμπυκνωμένους 
παράγοντες (συμπύκνωμα ινωδογόνου, συμπλέγματος προθρομβίνης κ.α.) μειώνει την 
έκθεση των ασθενών σε μεταγγίσεις και βελτιώνει την έκβασή τους67-69. Η ομάδα 
εργασίας εφιστά την προσοχή των κλινικών ιατρών στο γεγονός ότι η χορήγηση των 
ανωτέρω παραγόντων μεταβάλλει το προπηκτικό και αντιπηκτικό προφίλ των ασθενών 
χωρίς αυτό να εκφράζεται στις κλασσικές μετρήσεις των ΡΤ και aPTT αλλά μόνον σε 
εκείνες με θρομβοελαστογραφία/θρομβοελαστομετρία και προσδιορισμό των επιπέδων 
της αντιθρομβίνης (ΑΤΙΙΙ)70.   

 Οι οδηγίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν ως έχουν και στη χειρουργική μεταμοσχεύσεων 
συμπαγών οργάνων 1, 20, 21, 71 

 Η ομάδα εργασία πιστεύει ότι πρέπει να παραθέσει το σκεπτικό που την οδηγεί στη σύσταση για 
μετάγγιση RBC:FFP σε αναλογία 1:1. Τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή είναι τα 
παρακάτω: 

o Η επιλογή των πακέτων σε αναλογία 4RBC-4FFP έχει τη λογική να προσαρμοστεί στην 
οδηγία της Task Force for Advanced Bleeding Care in Trauma για έγκαιρη χρήση FFP 
(Recommendation 26) σε αναλογία FFP:RBC τουλάχιστον 1:2. Τα περισσότερα 
πρωτόκολλα μαζικής μετάγγισης που δημοσιεύτηκαν μετά τις οδηγίες της ESA και της 
Task Force for Advanced Bleeding Care in Trauma προτείνουν αναλογία FFP:RBC που 
τείνει στο 1:1 

Κέντρο Έτος 
(δημοσίευσης) Σύνθεση πακέτου μαζικής μετάγγισης FFP:RBC PLATELETS Συνθήκες 

      
Bicêtre Hospital, Hôpitaux universitaires Paris-Sud, Université Paris-Sud 2013 Δεν αναφέρεται > 1:2 Όταν PLT < 100 x109/μL Τραύμα 



P a g e  | 20 
 

Page 20 of 42  

The Steering Committee of the Italian Trauma Update Network 2013 Δεν αναφέρεται >1:1.5 Όταν PLT < 100 x109/μL Τραύμα 
The Mount Sinai Medical Center 2014 4 RBC + 4 FFP + 1  ασκός PLT 1:1 1 ασκός για κάθε 4 RBC Τραύμα 
Nottigham University Hospitals - NHS 2014 Δεν αναφέρεται 4:6 (1:1.5) Όταν PLT < 50 x109/μL Περιγεννητική αιμορραγία 

o Πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι η αντιμετώπιση αιμορραγίας με σταθερή αναλογία 
FFP:PRBC:PLT ήταν τελικά εφικτή στο 57% των ασθενών που είχαν προγραμματιστεί να 
αντιμετωπιστούν έτσι και η αναλογία FFP:PRBC επιτεύχθηκε στο 73% των ασθενών72. 
Αυτό επιβεβαιώνει ότι στην πράξη δύσκολα επιτυγχάνεται η επιθυμητή αναλογία αφού 
στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι κλινικοί ιατροί χορηγούν με απόλυτη προτεραιότητα 
τα συμπυκνωμένα ερυθρά και μετά τα πλάσματα που διαθέτουν. Η σειρά αυτή 
προφανώς επηρεάζεται και από τον απαιτούμενο χρόνο περίπου 30-40 λεπτών για την 
απόψυξη και θέρμανση του κατεψυγμένου πλάσματος. Με δεδομένο ότι στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων όταν ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο θα έχουν ήδη 
χορηγηθεί οι πρώτες μονάδες RBC η αναλογία RBC:FFP στα αρχικά στάδια θα είναι 
χαμηλότερη. Στη προαναφερθείσα μελέτη οι χρόνοι (median values) από την άφιξη στα  
ΤΕΠ μέχρι την πρώτη μετάγγιση ερυθρών ήταν 25’, μέχρι την πρώτη μετάγγιση FFP ήταν 
89’και η χρονική διαφορά από την πρώτη μονάδα RBC μέχρι την πρώτη μονάδα FFP ήταν 
60’. 

o Άλλη πρόσφατη μελέτη της ίδιας ομάδας ερευνητών που χρησιμοποίησε την αναλογία 
1:1:1 (RBC:FFP:PLT) και επέλεξε τη χορήγηση RBC ομάδας Ο και FFP ομάδας ΑΒ στο πρώτο 
πακέτο μετάγγισης κατά την άφιξη στο νοσοκομείο (με άμεση διαθεσιμότητά τους στα 
ΤΕΠ, στη συνέχεια χορηγήθηκαν RBC και FFP σύμφωνα με την ομάδα αίματος του 
τραυματία) διαπίστωσε ότι η πρώτη χορήγηση πλάσματος έγινε σε 43’ (median values) 
και οδήγησε σε συνολικά μικρότερο αριθμό μεταγγιζόμενων μονάδων πλάσματος 
(p=0,08) και - το σημαντικότερο - σε μικρότερο ποσοστό τραυματιών που τελικά 
υπέστησαν μαζική μετάγγιση (27% έναντι 39% στην ομάδα ελέγχου, p=0,04), παρότι κατά 
την προσέλευσή τους είχαν υψηλότερο ISS (Injury Severity Score)73. Πρόσφατη 
βιβλιογραφία όπου ελέγχθηκε με θρομβοελαστογραφία η βέλτιστη αναλογία 
διαπίστωσε ότι αυτή είναι μεταξύ 1:2 έως 3:4 (FFP:RBC)74  

o Η προοπτική μελέτη PROMMTT διαπίστωσε ότι οι τραυματίες που μεταγγίστηκαν με 
μειωμένη αναλογία FFP:RBC (< 1:2) είχαν στατιστικά  χειρότερη επιβίωση στις πρώτες 6 
ώρες – όπου επισυμβαίνουν οι περισσότεροι θάνατοι από αιμορραγία (3-4 φορές 
περισσότερες πιθανότητες θανάτου) σε σχέση με όσους μεταγγίστηκαν με αναλογία > 
1:2 ή και 1:175.  

o Επιπλέον όταν χορηγηθούν > 8-10 μονάδες RBC (σύμφωνα με την εξέλιξη του 
πρωτοκόλλου) απαιτείται πλέον η υποκατάσταση του παράγοντα ΧΙΙΙ με χορήγηση FFP 
αφού αυτός δεν υπάρχει σε άλλη  πηγή (Ινωδογόνο – μόνον μικρές ποσότητες με < 30% 
δραστικότητα, PCC, με εξαίρεση το κρυοκαθίζημα, όπου είναι διαθέσιμο).   

o Τέλος όταν ο ρυθμός της αιμορραγίας αρχίσει να ελέγχεται, η μέτρηση του ινωδογόνου 
και των χρόνων ΡΤ, ΡΤΤ (ή των παραμέτρων της θρομβοελαστομετρίας – 
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θρομβοελαστογραφίας) θα καθορίσει τη συνέχιση ή την διακοπή χορήγησης πλάσματος 
αλλά και προφανώς την έξοδο από το πρωτόκολλο και άρα την στοχευμένη διόρθωση 
των παραγόντων (αιματοκρίτης, διαταραχή πηκτικότητας) ξεχωριστά 

o Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανή χρήση και στο νοσοκομείο μας πλάσματος ομάδας ΑΒ 
στο πρώτο πακέτο μαζικής μετάγγισης (που αποτελεί τη μοναδική πιθανότητα 
πραγματικά πρώιμης χορήγησης πλάσματος) προσθέτει αυξημένο ζήτηση στην 
αιμοδοσία αλλά και σημαντικό έργο στην οργάνωση των ΤΕΠ και των χειρουργείων στο 
θέμα της μαζικής μετάγγισης   

o Και ακόμη υπολογίζοντας τη πάντα περιορισμένη δυνατότητα χορήγησης αιμοπεταλίων 
o Δεδομένου ότι το ινωδογόνο είναι ίσως ο πρώτος από τους παράγοντες πήξης που 

μειώνεται σημαντικά κατά την μαζική αιμορραγία76, η συνολικά χορηγούμενη ποσότητά 
του που περιέχεται σε FFP, PLT, και κρυοκαθίζημα υπολογίζεται από τον τύπο: (μονάδες 
FFP των 150-200 ml x 0,4 g) + (ασκοί PLTs x 0,4 g) + (cryoprecipitate-10 unit x 1,5 g) και η 
Task Force for Advanced Bleeding Care in Trauma προτείνει την αρχική χορήγηση 
ινωδογόνου σε δόση τουλάχιστον 50 mg/kg ΒΣ (3,5 gr για  ασθενή βάρους 70 kg)2 

o Δεδομένου ότι η χορήγηση μεγάλων όγκων πλάσματος προκαλεί αναπόφευκτα αραίωση 
της συγκέντρωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και άρα πτώση του Hct 

o Οι Shields  και συν προτείνουν την χορήγηση σταθερής αναλογίας FFP:RBC:PLT (2:3:5 
μονάδες ή 1 ασκό PLT και τροποποίηση της αναλογίας FFP:RBC σε  1:1 μετά από 6 RBC + 
4FFP) με τη προσθήκη 10 μονάδων κρυοκαθιζήματος - δηλαδή περίπου 1,5-2 gr 
ινωδογόνου στη εξαιρετικά ευαίσθητη ομάδα (n = 5813, περιγεννητική αιμορραγία 3,6%, 
σοβαρή περιγεννητική αιμορραγία: 1,5%) των γυναικών με περιγεννητική αιμοραγία77. 
Με τη χρήση αυτών των αναλογιών και πρωτοκόλλου έγκαιρης πρόβλεψης 
περιγεννητικής αιμορραγίας, ετοιμότητας για έγκαιρη παρέμβαση και ορθή χρήση 
χειρισμών και μητροσυσπαστικών παραγόντων κατάφεραν να διακόψουν την 
περιγεννητική αιμορραγία σε πολύ πιο πρώιμα στάδια, να  μειώσουν δραματικά τη 
χορήγηση παραγώγων αίματος και να μειώσουν κατά 64% την εξέλιξη των 
περιγεννητικών αιμορραγιών σε σύνδρομο διάχυτης ενδαγγειακής πήξης (ΔΕΠ) 

o Οι Stinger και συν έδειξαν σε αναδρομική μελέτης 258 τραυματιών ότι η αυξημένη 
αναλογία (> 0,2 gr ινωδογόνου / μονάδα RBC, μέση τιμή 0,48 gr Fib/RBC) οδήγησε σε 
μικρότερη θνητότητα (24% έναντι 52% στην ομάδα με < 0,2 gr ινωδογόνου / μονάδα RBC) 
και αποτελεί ανεξάρτητο δείκτη βελτίωσης της επιβίωσης78. Αντίστοιχα αποτελέσματα 
έδωσε και η μελέτη των Rourke και συν76 όπου διαπιστώθηκε ότι κάθε 1 gr ινωδογόνου 
που χορηγούνταν μείωνε κατά 9% (odds ratio: 0,91) την πιθανότητα θανάτου στις πρώτες 
12 ώρες  - που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αιμορραγία (median value χορήγησης 
ινωδογόνου: 0,7 gr Fib/RBC), χωρίς όμως να επηρεάσει την συνολική 24h και 28-days 
θνητότητα 

 Η ομάδα εργασίας προτείνει την αρχική χορήγηση πακέτων μαζικής μετάγγισης με αναλογία 
FFP:RBC 1:1, ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ από την δυνατότητα χορήγησης πλάσματος ομάδας ΑΒ ή της 
ομάδας του ασθενή με την προσθήκη ινωδογόνου, όπως περιγράφεται στους αλγόριθμους 
που ακολουθούν, με σκοπό την πιθανή τελικά αποφυγή της μαζικής μετάγγισης  και τη 
διατήρηση της αναλογίας Συνολικό Fib : μονάδες RBC σε ικανοποιητικά επίπεδα (βλέπε τον 
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πίνακα που ακολουθεί και  τα πρωτόκολλα διαχείρισης της μεγάλης αιμορραγίας στο τραύμα, τη 
γενική χειρουργική και τη χειρουργική μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και περιγεννητικής 
αιμορραγίας) που έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με βελτιωμένη επιβίωση στο τραύμα76. 
Παρακάτω παρατίθεται η υπολογιζόμενη συνολικά χορηγούμενη ποσότητα ινωδογόνου στην 
εξέλιξη της χορήγησης κάθε πακέτου μαζικής μετάγγισης. 

Πακέτα Μαζικής Μετάγγισης Συνολικό Fib Αναλογία Fib:RBC(gr Fib/unit RBC) (n) - n = (Χωρίς) ή - μαζί με τις πρώτες 4 RBC 
4 μονάδες RBC (πριν την έναρξη του πρωτοκόλλου) 0 (0) - 0 gr Fib/unit RBC 
Πακέτο Α1: 4 μονάδες RBC + 4 μονάδες FFP + 2 gr Ινωδογόνο 3,6 gr (0,9) - 0,45 gr Fib/unit RBC 
Πακέτο Β1: 4 μονάδες RBC + 4 μονάδες FFP + 5 μονάδες PLT 2 gr (0,7) - 0,46 gr Fib/unit RBC 
Πακέτο Α1: 4 μονάδες RBC + 4 μονάδες FFP + 2 gr Ινωδογόνο 3,6 gr (0,76) - 0,57 gr Fib/unit RBC 
Πακέτο Β1: 4 μονάδες RBC + 4 μονάδες FFP + 5 μονάδες PLT 2 gr (0,7) - 0,56 gr Fib/unit RBC 
Πακέτο Α2 (μετά το 2ο): 4 μονάδες RBC + 4 μονάδες FFP 1,6 gr (0,64) - 0,53 gr Fib/unit RBC 
Πακέτο Β2 (μετά το 2ο): 4 μονάδες RBC + 4 μονάδες FFP + 1 ασκό PLT (ή 6-8 μονάδες) 2 gr (0,61) - 0,52 gr Fib/unit RBC 

 Σε κάθε περίπτωση η ομάδα εργασίας υποστηρίζει τη χρήση θρομβοελαστομετρίας / 
θρομβοελαστογραφίας που επιτρέπει την γρήγορη (μόλις πάρει τις πρώτες μετρήσεις) 
εγκατάλειψη των σταθερών αναλογιών παραγώγων αίματος και την στοχευμένη υποκατάσταση 
κάθε παράγοντα ανάλογα με τις πραγματικές πλέον ανάγκες και όχι με τις εμπειρικά εικαζόμενες.  
1, 2, 3, 7, 18, 24, 29, 43, 67-69, 71, 72, 74, 76, 79-81, 86 
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3. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
 Η αντιμετώπιση των περιγεννητικών αιμορραγιών (PPH, peri-partum hemorrhage) πρέπει να 

προσεγγίζεται με συνεργασία των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. Πρέπει να αναπτύσσεται και 
εφαρμόζεται η χρήση πρωτοκόλλων με στάδια που περιλαμβάνουν μητρο-συσπαστικούς 
παράγοντες, χειρουργική ή ενδαγγειακή παρέμβαση και προπηκτικούς παράγοντες. 1C1, 82 

 Είναι απαραίτητη η έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου και της σοβαρότητας της αιμορραγίας (C1, 
82). Οι περιπτώσεις με διεισδυτικό πλακούντα (placenta accreta, increta, percreta) ίσως πρέπει 
να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται με συνεργασία των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. 2C1, 
82 

 Η χρήση cell-saver κατά την καισαρική τομή μπορεί να μειώσει την PPH και τις μεταγγίσεις83  και 
πρέπει να έπονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η ανοσοποίηση Rhesus (λήψη 
δείγματος από τη μητέρα και το διασωζόμενο αίμα – έλεγχος πιθανής παρουσίας ερυθρών του 
εμβρύου/νεογνού με τεστ Kleihauer  - διαδικασία απευαισθητοποίησής της – επί αρνητικού τέστ, 
επανέλεγχος της μητέρας μετά από 3-6 μήνες για πιθανή ευαισθητοποίηση – ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΝ ΤΙΣ Rh D (-) ΜΗΤΕΡΕΣ)84. 2Β1(R).  

o Η οδηγία της ESA δεν αναφέρεται στη διαδικασία ελέγχου του διασωζόμενου αίματος 
στο cell saver για την πιθανότητα ανοσοποίησης  Rhesus. Οι S Catling και D Thomas84 
προτείνουν η διαδικασία ελέγχου για ανοσοποίηση Rhesus να γίνεται ανεξάρτητα από τα 
αντισώματα Rhesus της μητέρας καθώς θεωρείται ότι η χωρίς φραγμό (βασική μεμβράνη 
μητροπλακουντιακής μονάδας) επαφή ερυθρών αιμοσφαιρίων (αμιγών ή 
κατεστραμμένων) του νεογνού που τυχόν εναπομένουν στο εκπλυμένο διασωζόμενο 
αίμα του cell saver μπορεί να πυροδοτήσουν αιμολυτική αντίδραση που θα επιπλέξει 
σοβαρότατα την αντιμετωπιζόμενη με cell saver περιγεννητική αιμορραγία. Αντίθετα η 
πιθανότητα πρόκλησης ΔΕΠ από εναπομείναν αμνιακό υγρό δεν θεωρείται σημαντική 
καθώς η έκπλυση το απομακρύνει επαρκώς83 

 Επίτοκες με τιμές ινωδογόνου < 2 g/L (200 mg%) ίσως έχουν αυξημένο κίνδυνο PPH. 2C1 
 Τιμές αιμοπεταλίων < 100.000 /L και ινωδογόνου < 2.9 g/L (290 mg%) κατά την έναρξη του 

τοκετού συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο PPH. C1  
 Η θρομβοελαστογραφία/θρομβοελαστομετρία μπορεί να αναγνωρίσει τις διαταραχές του 

πηκτικού μηχανισμού και την υπερ-ινωδόλυση σε επίτοκες και να κατευθύνει τις απαραίτητες 
παρεμβάσεις. C1 

 Οι χρόνοι ΡΤ και ΑΡΤΤ δεν μπορούν να προβλέψουν την ΡΡΗ. C1 
 Ίσως είναι απαραίτητη η εκπόνηση και εφαρμογή πρωτοκόλλου με σταθερές αναλογίες 

χορήγησης των παραγώγων αίματος και εξατομικευμένες δοσολογίες των συμπυκνωμάτων των 
παραγόντων πήξης για την αντιμετώπιση της PPH. 2C1 

  Λαμβάνοντας υπόψην την αναμενόμενη υπερ-ινωδογοναιμία της κύησης, το κατώτερο όριο για 
έναρξη αποκατάστασης της τιμής του ινωδογόνου πρέπει να είναι αυξημένο σε σχέση με το 
γενικό πληθυσμό. C1 

 Το ΤΧΑ ίσως πρέπει να ληφθεί υπόψην σαν επιλογή πριν την αναμενόμενη ΡΡΗ (2C1) ή σε 
περιπτώσεις όπου η αρχική χορήγηση οξυτοκίνης και ενός δεύτερου μητροσυσπαστικού 
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αποτυγχάνει να ελέγξει την αιμορραγία ή υπάρχει η υποψία ότι η αιμορραγία οφείλεται έστω 
και μερικώς σε τραύμα 2B(R) 

o H WHO στις οδηγίες της για την αντιμετώπιση ΡΡΗ προσθέτει τις ειδικές συνθήκες - 
αρχική χορήγηση οξυτοκίνης και ενός δεύτερου μητροσυσπαστικού αποτυγχάνει να 
ελέγξει την αιμορραγία ή υπάρχει η υποψία ότι η αιμορραγία οφείλεται έστω και μερικώς 
σε τραύμα – ως προϋποθέσεις για χορήγηση ΤΧΑ με ένδειξη: weak recommendation, 
medium quality evidence, που στο σύστημα GRADE μεταφράζεται σε 2Β14. Την ίδια 
οδηγία αναπαράγουν και άλλοι συγγραφείς79, 83, ενώ η οδηγία της ESA δεν κάνει ειδική 
αναφορά στο θέμα 

 Το ΤΧΑ μειώνει την ΡΡΗ, την διάρκειά της, την ποσότητα των μεταγγίσεων τόσο διεγχειρητικά 
κατά την καισαρική τομή (2C1) όσο και σε αιμορραγία πριν τον τοκετό. 2B1 

 Ο rFVIIa έχει θέση μόνον σαν θεραπεία διάσωσης, όταν όλα τα άλλα μέσα έχουν αποτύχει, καθώς 
έχει κίνδυνο πρόκλησης θρομβοεμβολικών επεισοδίων. 1B1 

 Πριν την πιθανή χορήγηση rFVIIa πρέπει να έχει αποκατασταθεί η συγκέντρωση του ινωδογόνου 
του πλάσματος και των αιμοπεταλίων του αίματος. 2C1 
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III. ΤΜΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ. 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΙΓΚΗ ΧΩΡΙΣ POC 

 Γενικά ασθενείς που διέκοψαν την λήψη αντι-αιμοπεταλιακών για διάστημα μικρότερο των 3 
ημερών από τη χειρουργική επέμβαση έχουν αυξημένο κίνδυνο περιεγχειρητικής αιμορραγίας. 

 Ασθενείς με προεγχειρητική αναιμία (Hb < 10 g/L) έχουν αυξημένο κίνδυνο περιεγχειρητικής 
αιμορραγίας. 

 Ασθενείς με προεγχειρητική θρομβοπενία (< 100 . 109 . L-1) έχουν αυξημένο κίνδυνο 
περιεγχειρητικής αιμορραγίας, αλλά δεν ενδείκνυται η προφυλακτική μετάγγιση αιμοπεταλίων. 

 Σε ασθενείς με προεγχειρητική τιμή ινωδογόνου < 2 g/L (200 mg%) και υψηλή πιθανότητα 
περιεγχειρητικής αιμορραγίας, σκεφτείτε την προφυλακτική χορήγηση 2 g ινωδογόνου πριν την 
έναρξη της επέμβασης. 

 Οι γυναίκες έχουν υψηλότερο κίνδυνο περιεγχειρητικής αιμορραγίας από τους άνδρες. 
 Ο περιεγχειρητικός κίνδυνος αιμορραγίας κατηγοριοποιείται σαν χαμηλός (< 5%), μέτριος (5-

10%) και υψηλός (> 10%). 
 Πιθανότητα σημαντικής περιεγχειρητικής αιμορραγίας (0 παράγοντες : < 5%, 1-2 παράγοντες: 5-

10%, > 2 παράγοντες: > 10%) έχουν οι ασθενείς με περισσότερους του ενός από τους παρακάτω 
παράγοντες(BRiSc)85:  

o ηλικία > 75 ετών, μικρή μάζα σώματος  (< 25 kg . m-2),  
o όσοι υποβάλλονται σε έκτακτες ή επείγουσες επεμβάσεις,  
o όσοι έχουν βαλβιδοπάθεια της αορτικής βαλβίδας  (στένωση, ανεπάρκεια ή μικτή) και  
o όλες οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις εκτός από CABG ή χειρουργική μιας βαλβίδας  

 Μετά την εισαγωγή στην αναισθησία παραγγείλτε και διατηρήστε στο ψυγείο 2 μονάδες RBC.  
 Αν ο ασθενής έχει Hct > 40%, σκεφτείτε τη λήψη μίας μονάδας αίματος σε συσκευή αιμοληψίας, 

ΧΩΡΙΣ ισοβολαιμική αιμοαραίωση, ΠΡΙΝ τη χορήγηση ηπαρίνης. 
 Πριν την έναρξη της επέμβασης, χορηγήστε ΤΧΑ σε δόση: 5.5 mg/kg bolus + έγχυση 5 mg/kg/h. 

Αυτή είναι μια μέση δοσολογία με καλά κλινικά αποτελέσματα στη μείωση της περιεγχειρητικής 
αιμορραγίας. Οι μεγάλες δόσεις (30 mg/kg) ίσως να έχουν ισχυρότερο αποτέλεσμα στην μείωση 
της αιμορραγίας. Οι πολύ μεγάλες δόσεις (> 300 mg/kg) – εφάπαξ ή αθροιστικά - αυξάνουν τον 
κίνδυνο θρομβωτικών επεισοδίων, νεφρικής ανεπάρκειας και επιληπτικών σπασμών ιδιαίτερα 
σε ασθενείς με προϋπάρχουσα διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας. 

 Κατά την έναρξη της επαναθέρμανσης κατά την εξωσωματική κυκλοφορία - ECC (συνήθως 
περίπου 30-40 λεπτά πριν την αποδέσμευση από την ECC) στείλτε δείγμα στο αιματολογικό 
εργαστήριο για προσδιορισμό της τιμής της αιμοσφαιρίνης, του αριθμού των αιμοπεταλίων και 
του ινωδογόνου του πλάσματος. 

 Μετά την έξοδο από την εξωσωματική κυκλοφορία αναστρέψτε την ηπαρίνη σε αναλογία 
τουλάχιστον 0,8 mg προταμίνη / 1 mg ηπαρίνη (παράδειγμα: 40000 iu Ηπαρίνης (400 mg) -> 320 
mg Προταμίνης. 



P a g e  | 26 
 

Page 26 of 42  

 Χορηγήστε συμπληρωματική δόση 25-50 mg  προταμίνης αν το μετεγχειρητικό ACTpost > ACTpre + 
10%. 

 Μετά την αναστροφή της ηπαρίνης, στείλτε δείγματα στο αιματολογικό εργαστήριο για μέτρηση 
INR, APTT.  

 Μετά την έξοδο από την εξωσωματική κυκλοφορία ελέγξτε το επίπεδο αιμοσφαιρίνης (POC), το 
pH και την θερμοκρασία του ασθενή. 

 Με σκοπό τη διατήρηση ικανοποιητικών συνθηκών για την λειτουργία του πηκτικού μηχανισμού, 
διορθώστε τιμές Hb < 8 g /dL με χορήγηση RBC και του pH < 7,2-7,3 με βελτιστοποίηση της 
αιμοδυναμικής εικόνας - αν είναι εκτός ορίων – ή με χορήγηση διττανθρακικών και ινσουλίνης – 
αν οφείλεται σε σοβαρή υπεργλυκαιμία. 

 Λόγω των εξαιρετικά  περιορισμένων δυνατοτήτων ταχείας ανάταξης της υποθερμίας δεν 
επιτρέπεται η αποδέσμευση από την ECC με θερμοκρασία πυρήνα (από καθετήρα Swan-Ganz) < 
37oC ή θερμοκρασία κύστης < 36oC. 

 Διορθώστε πιθανή υπασβεστιαιμία (< 1 mmol / L) με χορήγηση 1 g χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2) 
σε αραίωση σε 100 ml NS 0,9% και αργή έγχυση (> 10 min). 

 Αν η τιμή του ινωδογόνου είναι < 2 g / L χορηγήστε συμπύκνωμα ινωδογόνου σε δόση 25 mg / 
kg για τιμές 1,5-2 g / L και 50 mg / kg για τιμές < 1,5 g / L. 

 Προτείνεται η αρχική δόση ινωδογόνου να μην είναι < 2 g και να παρακολουθείτε την 
ανταπόκριση του ασθενή στις χορηγούμενες δόσεις με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 
ινωδογόνου. 

 Αν η απόκλιση από μία φυσιολογική προεγχειρητική τιμή του ινωδογόνου (2,5-4,5 g / L) είναι 
μεγάλη (> 50%) χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο για υπολογισμό της πρώτης δόσης: Δόση 
ινωδογόνου (g) = (τιμή στόχος – τρέχουσα τιμή σε g/L) x Βάρος Σώματος (kg) x 0,05, δηλαδή σε 
τιμή στόχου 2,5 g/L και τρέχουσα τιμή 1 g/L σε ασθενή 80 kg: (2,5-1) x 80 x 0,05=6 g 

 Ασθενείς με σημαντική ποσοστιαία πτώση των αιμοπεταλίων μετά την εξωσωματική κυκλοφορία 
(> 40%) έχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας και πρέπει να μεταγγίζονται με αιμοπετάλια μετά 
την αναστροφή της ηπαρίνης όταν η απόλυτη τιμή τους είναι < 100 . 109 . L-1 

 Η DDAVP σε δόση 0,3 μg / kg μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων μετά 
την εξωσωματική κυκλοφορία αλλά μάλλον μικρό ποσοστό ασθενών ωφελούνται από αυτήν την 
πρακτική (λήψη ασπιρίνης ASA στις προηγούμενες 7 ημέρες, χρόνος εξωσωματικής > 140 min, 
ενδείξεις διαταραχής λειτουργικότητας αιμοπεταλίων σε POC).86, 87 

 Αν παρά την βελτιστοποίηση των τιμών Hb, pH, θερμοκρασίας, ινωδογόνου και αιμοπεταλίων 
συνεχίζει σημαντική μικροαιμορραγία (μη οφειλόμενη σε χειρουργική αιτία) σκεφθείτε τη 
χορήγηση συμπυκνώματος του συμπλέγματος της προθρομβίνης (PCC) ή φρέσκου 
κατεψυγμένου πλάσματος (FFP). 

 Το PCC παρέχει σημαντική ποσότητα παραγόντων II, VII, IX και X καθώς και των αντιπηκτικών 
πρωτεϊνών C και S σε πολύ μικρότερο όγκο σε σύγκριση με το FFP. 

 Η συνήθης εφάπαξ αρχική δόση PCC είναι 20-30 iu/kg, δηλαδή για ένα ασθενή 80 kg: 1600 – 
2400 iu PCC (3-5 flacon των 500 iu έκαστο, συνολικός όγκος ανασυσταθέντος διαλύματος 150-
250 ml) 
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 Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο PCC, μπορεί να χορηγηθεί πλάσμα (FFP) σε δόση 15 ml/kg, δηλαδή για 
ασθενή 80 kg: 15x 80 = 1200 ml FFP (5-6 μονάδες FFP) 

 Καθώς μια τέτοια ποσότητα πλάσματος εκθέτει σημαντικά  τον ασθενή στους κινδύνους των 
μεταγγίσεων (μετάδοση λοιμώξεων, υπερφόρτωση όγκου, TRALI, αύξηση θνητότητας) 
προτείνεται να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει διαθέσιμη ικανή δόση PCC σε όποια 
περιστατικά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα περιεγχειρητικής αιμορραγίας. 

 Εκτός αυτού η χορήγηση σημαντικού όγκου πλάσματος με σκοπό την αποκατάσταση των 
επιπέδων παραγόντων της πήξης προκαλεί πρόσθετη ιατρογενή αιμοαραίωση που οδηγεί σε 
πτώση της τιμής αιμοσφαιρίνης και απαιτεί νέα χορήγηση RBC μεγεθύνοντας έτσι  τους 
κινδύνους από τη μετάγγιση.  

 Αν παρά τη χορήγηση PCC και τη βελτιστοποίηση των άλλων παραγόντων που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, η αιμορραγία συνεχίζεται, σκεφθείτε την επιπλέον του PCC χορήγηση πλάσματος με 
σκοπό την αποκατάσταση των παραγόντων V και XIII που δεν υπάρχουν στα PCC 

 Για την ορθή εφαρμογή των μέτρων αναστροφής των διαταραχών του πηκτικού μηχανισμού 
ακολουθήστε τον αλγόριθμο POC – CS (ακολουθεί). 

 Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες τεχνικές παρακλίνιας παρακολούθησης της 
λειτουργικότητας του πηκτικού μηχανισμού (POC, Point Of Care), προτείνουμε να ακολουθείται 
ο αλγόριθμος NOPOC – CS (ακολουθεί).  

 ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ NOPOC-CS ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΆΙΤΗΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΕΣ, ΑΠΟΨΥΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΟΝΑΔΕΣ FFP ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς οι μετρήσεις των INR, APTT ή 
και του ινωδογόνου μπορεί να καθυστερήσουν σημαντικά (> 30 min) και σε περίπτωση 
σημαντικής αιμορραγίας είναι αδύνατον να προλάβετε την υποκατάσταση ΌΛΩΝ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ της ΠΗΞΗΣ 

 Σημαντική μετεγχειρητική αιμορραγία θεωρείται η απώλεια > 2 ml / kg / h για περισσότερο από 
3 ώρες μετά την είσοδο στην εντατική μονάδα. 

 
 



P a g e  | 28 
 

Page 28 of 42  

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ NOPOC – CS3 
 
  

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Μετά από 2 τέτοιες δόσεις προταμίνης 
NAI 

NAI 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

OXI 

ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ στις τελευταίες 7 ημέρες; ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ 10 μονάδες PLT (ή 2 ασκούς) 
Ελέγξτε και βελτιστοποιήστε πριν την έξοδο από την ECC: 

Τ > 36oC,  pH > 7,3,   Cai > 1 mmol/L,  Hb > 7 g/dL 

Προταμίνη σε δόση 80% της αναλογίας με ηπαρίνη 

ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΜΙΝΗ; 

ACTpost > ACTpre + 10% Προταμίνη σε δόση 0,3 mg/kg (30 iu/kg) 

Προεγχειρητική τιμή Fib < 2 g/L ή  
τιμή Fib κατά την επαναθέρμανση < 2 g/L Fib 30-50 mg/kg 

Μετά από μετάγγιση 4 μονάδων RBC χωρίς 
νέες εργαστηριακές μετρήσεις; 

ΟΧΙ 

FFP 15 ml/kg 

ΟΧΙ 
INR > 1,4 ή aΡΤΤ > 50 sec;* ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

PCC 20-30 iu/kg ή  
FFP 15 ml/kg 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ; 

PLT < 100.000 / μL 

Δυσλειτουργία 
αιμοπεταλίων; 

1η επιλογή: Χορηγήστε PLT 
2η επιλογή: DDAVP 0,3μg/kg 

1η επιλογή: DDAVP 0,3μg/kg  
2η επιλογή: Χορηγήστε PLT 

Συνεχίζεται η αιμορραγία; ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ; 

Όλα τα προαπαιτούμενα εντός ορίων:  
INR < 1,4 και ΑΡΤΤ < 45 sec και Fib > 2 g/L 

και PLT > 100.000 / μL; 
Βελτιώστε τις συνθήκες με πιο ενεργό 

επαναθέρμανση ή εκ νέου χορήγηση NaHCO3, 
Ca2+, RBC, PCC, FFP, PLT 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ 

ΚΑΜΜΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Σκεφθείτε τη χορήγηση παράγοντα XIII (1250 iu) ή 
παράγοντα rVIIa (90 μg/kg) 

* Οι μετρήσεις των INR, APTT μπορεί να καθυστερήσουν > 30 min και να δυσχεράνουν απροσδόκητα την αντιμετώπιση της αιμορραγίας. Όταν ο 
ρυθμός της αιμορραγίας ξεπερνά τη ροή του αλγόριθμου, ΧΟΡΗΓΗΣΤΕ PCC ΚΑΙ το έτοιμο, αποψυγμένο FFP της αιμοδοσίας, χωρίς τις μετρήσεις. 
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ POC – CS3 
 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

NAI 
NAI 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

OXI 

ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ στις 
τελευταίες 7 ημέρες; ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ 10 μονάδες PLT (ή 2 ασκούς) 

Ελέγξτε και βελτιστοποιήστε πριν την έξοδο από την ECC: 
Τ > 36oC,  pH > 7,3,    Cai > 1 mmol/L,  Hb > 7 g/dL 

Προταμίνη σε δόση 80% της αναλογίας 
με ηπαρίνη 

ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΜΙΝΗ; 

ACTpost > ACTpre + 10%  
+ CTIN > 240 s + CTHEP/CTIN < 0,8; Προταμίνη σε δόση 0,3 mg/kg (30 iu/kg) 

A10EX < 40 mm + A10FIB < 10 mm; Fib 25-50 mg/kg 
ΟΧΙ 

CTEX > 80 s ή CTHEP > 240 s; ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

PCC 20-30 iu/kg ή  
FFP 15 ml/kg 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ; 

Επανελέγξτε ROTEM / 
MULTIPLATE 

A10EX < 40 mm + A10FIB > 10 mm ; 

TRAP < 50 AU + ASPI < 
30 AU + ADP < 30 AU; 

Χορηγήστε PLT 

DDAVP 0,3μg/kg  
Μόνον μία χορήγηση 

Συνεχίζεται η αιμορραγία; ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ; 

Όλα τα προαπαιτούμενα εντός ορίων:  
CTEX < 80 s + CTHEP < 240 s + A10FIB > 15 mm 

+ A10EX > 50 mm; 
Βελτιώστε τις συνθήκες με πιο ενεργό 

επαναθέρμανση ή εκ νέου χορήγηση NaHCO3, 
Ca2+, RBC, PCC, FFP, PLT 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ 

Σκεφθείτε τη χορήγηση παράγοντα XIII (1250 iu) ή 
παράγοντα rVIIa (90 μg/kg) 

ADPtest < 50AU; 

Ανάλυση ROTEM μετά 
την άρση του 

αποκλεισμού της αορτής 

MCFFIB = 0mm; 25 mg/kg Ινωδογόνο 
ΠΡΙΝ την προταμίνη 

A10EX < 30 mm 
A10FIB > 6 mm; Παραγγείλτε 10 μονάδες PLT (2 ασκούς) 

ΚΑΜΜΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ, ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ POC 

 Η μαζική αιμορραγία ορίζεται ως:  
o Μετάγγιση > 10 RBC (περίπου το 100% του όγκου αίματος) σε 24 ώρες (το ίδιο και 

για παιδιά) 
o Μετάγγιση > 4 RBC σε 1 ώρα και αναμενόμενη συνέχιση της ανάγκης μετάγγισης (> 

10% του όγκου αίματος ανά λεπτό για παιδιά) 
o Αντικατάσταση > 50% του όγκου αίματος με παράγωγα αίματος μέσα σε 3 ώρες (το 

ίδιο για παιδιά) 
 Η επιτυχής διαχείριση της μαζικής αιμορραγίας προαπαιτεί την έγκαιρη ενημέρωση της 

αιμοδοσίας για έναρξη πρωτοκόλλου μαζικής μετάγγισης (ΠΜΜ) και την διαρκή επικοινωνία για 
ενημέρωση απαιτήσεων και αποτελεσμάτων μετάγγισης. 

 Η ενεργοποίηση του ΠΜΜ γίνεται από τον υπεύθυνο για την μετάγγιση ιατρό (αναισθησιολόγο, 
εντατικολόγο, χειρουργό, ορθοπεδικό ή άλλης ειδικότητας) εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 
συνθήκες μαζικής αιμορραγίας 

 Το προτεινόμενο πρωτόκολλο μετάγγισης περιλαμβάνει 4 πακέτα ΠΜΜ: 
o Πακέτο Α1: 4 μονάδες RBC + 4 μονάδες FFP + 2 gr Ινωδογόνο 
o Πακέτο Β1: 4 μονάδες RBC + 4 μονάδες FFP + 5 μονάδες PLT 
o Πακέτο Α2 (μετά το 2ο): 4 μονάδες RBC + 4 μονάδες FFP 
o Πακέτο Β2 (μετά το 2ο): 4 μονάδες RBC + 4 μονάδες FFP + 1 ασκό PLT (ή 6-8 μονάδες) 

 Κατά την εισαγωγή του αιμορραγούντος ασθενή στα ΤΕΠ ή την χειρουργική αίθουσα στείλτε 
(μεταξύ άλλων) στο αιματολογικό εργαστήριο δείγματα για διασταύρωση, γενική αίματος, ΡΤ - 
INR, ΑΡΤΤ και ινωδογόνο. 

 Σε ασθενή που αιμορραγεί ή έχει υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας, ξεκινήστε το συντομότερο 
δυνατόν (ακόμη και προνοσοκομειακά, αν γίνεται) τη χορήγηση 1 gr τρανεξαμικού οξέος bolus 
και στη συνέχεια σε έγχυση με ρυθμό 1 gr/8h 

 Ο στόχος για την αιμοσφαιρίνη κατά τη διάρκεια της αιμορραγίας είναι στα 8-9 gr/dL. Σε 
συνυπάρχουσα Κ.Ε.Κ. > 9 gr/dL 

 Στη διάρκεια μαζικής μετάγγισης διατηρήστε το ιονισμένο ασβέστιο σε ικανοποιητικά επίπεδα 
(Cai > 1 mmol/L) με επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις χλωριούχου ασβεστίου σε δόσεις του 1 gr 
κάθε φορά και συχνό επαναπροσδιορισμό (συνήθως με την ανάλυση αερίων αίματος).  

 Λάβετε δραστικά μέτρα ενεργητικής και παθητικής θέρμανσης για την διατήρηση ή την 
αποκατάσταση της κεντρικής θερμοκρασίας > 35oC.   

 Διατηρήστε το ρΗ του αίματος > 7,2 (αν δεν το επιτυγχάνει η αποκατάσταση της μεταφοράς Ο2 
με βελτιστοποίηση του SaO2, μετάγγιση ερυθρών, υγρών, χορήγηση ινοτρόπων, χορηγήστε 
Διττανθρακικά) – εκτός των άλλων είναι απαραίτητη συνθήκη για την καλή λειτουργία του 
πηκτικού μηχανισμού. 

 Διατηρήστε απλά ανεκτές αιμοδυναμικές συνθήκες μέχρι τη χειρουργική διακοπή της 
αιμορραγίας (ΣΑΠ: 80-90 mmHg ή ΜΑΠ > 80 mmHg (για κρανιοεγκεφαλικούς ασθενείς) 

 Ζητήστε εναλλάξ τα ΠΜΜ Α και Β μέχρι να μην είναι πλέον απαραίτητη η μαζική μετάγγιση 
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 Μετά τα πρώτα 2 πακέτα Α και τα πρώτα 2 πακέτα Β, τα επόμενα πακέτα Α δεν περιλαμβάνουν 
ινωδογόνο και τα πακέτα Β έχουν περισσότερα αιμοπετάλια 

 Επαναλάβετε συχνά (κάθε 30 λεπτά) τους προσδιορισμούς Hb, PLT, Ινωδογόνο όσο διαρκεί η 
μαζική μετάγγιση. 

 Ο προσδιορισμός της Hb από μηχανήματα αερίων αίματος, εάν είναι αξιόπιστα, μπορεί να γίνει 
και σε μικρότερα μεσοδιαστήματα 

 Μετά τον έλεγχο της αιμορραγίας κα τη σταθεροποίηση της Hb, επαναλάβετε τις παραπάνω 
μετρήσεις και χορηγήστε τους αντίστοιχους παράγοντες, όχι πλέον σαν πακέτο, αλλά ανάλογα 
με τις ανάγκες   

 

Πίνακας 1. TRAUMA ASSOCIATED SEVERE HEMORRHAGE SCORE88, 89 
Παράγοντας Τιμή Πόντοι Σύνολο -> Ρ μαζικής μετάγγισης 

Φύλο Άνδρας 1 1-8        → <5% 
9          → 6% 

       10          → 8% 
11          → 11% 
12          → 14% 
13          → 18% 
14          → 23% 
15          → 29% 
16          → 35% 
17          → 43% 
18          → 50% 
19          → 57% 
20          → 65% 
21          → 71% 
22          → 77% 
23          → 82% 
24+       → >85%  

Κάταγμα λεκάνης Κλινικά ασταθές 6 
Κάταγμα μηριαίου Ανοικτό και/ ή παρεκτοπισμένο 3 

Υγρό στην περιτοναϊική κοιλότητα Θετικό FAST 3 
Καρδιακή συχνότητα (bpm) > 120 2 

Συστολική αρτηριακή πίεση (mmHg) < 120 1 

Αιμοσφαιρίνη (g/dL) 
<7 <9 <10 <11 <12 

8 6 4 3 2 

Έλλειμμα βάσης (mmol/L) < -10 <-6 <-2 
4 3 1 
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 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
Μαζική αιμορραγία με αιμοδυναμικό shock ή 

διαταραχές πηκτικού μηχανισμού 

Επιβεβαιώστε ότι αποστείλατε στην αιμοδοσία δείγματα για διασταύρωση και στο αιματολογικό 
εργαστήριο δείγματα για Hb, Hct, PLT, PT, INR, APTT, Ινωδογόνο και ηπαρινισμένο δείγμα για 

ανάλυση αέριων αίματος (pH, PaO2, PaCO2, HCO3, BE, γαλακτικά) 

Αν η ακατάσχετη αιμορραγία δεν παρέχει 
χρόνο για διασταύρωση,  

χορηγήστε το ΠΜΜ - Α με ομάδα Ο (+) (για 
άνδρες κάθε ηλικίας και γυναίκες > 50 ετών) ή 
O (-) για γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία) 

Αν TASH > 10 σε διατιτραίνον τραύμα ή TASH > 13 σε 
διάχυτο - blunt τραύμα → Ενεργοποιήστε το 

Πρωτόκολλο Μαζικής Μετάγγισης 

Αν δεν έχει ήδη χορηγηθεί, 
ξεκινήστε την εφάπαξ δόση 

Τρανεξαμικού οξέος (1 gr και 
έγχυση με ρυθμό 1gr/8h) 

Ζητήστε τα ΠΜΜ Α & Β εναλλάξ 
(κόκκινο πλαίσιο) μέχρι να ελεγχθεί ο 
ρυθμός της αιμορραγίας κάτω από τα 

όρια της μαζικής αιμορραγίας 

Ελέγξτε επανειλημμένα 
(κάθε 30 min) τις 

παραμέτρους: Hb, Hct, 
PLT, PT, INR, APTT, 

Ινωδογόνο και 
ηπαρινισμένο δείγμα για 
ανάλυση αέριων αίματος 
(pH, PaO2, PaCO2, HCO3, 

BE, γαλακτικά) 

Σε όλη τη διάρκεια της αντιμετώπισης, προσπαθήστε να πετύχετε τους 9 
στόχους (πράσινο πλαίσιο) και βελτιστοποιήστε τις παρακάτω συνθήκες: 

Τ > 35oC, pH > 7,2, Cai > 1 mmol/L, Hb > 8 g/dL 
 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 

 ΣΑΠ: 80-90 mmHg  
 ή ΜΑΠ > 80 mmHg (για κρανιοεγκεφαλικούς 

ασθενείς – Κ.Ε.Κ.) 

o Πακέτο Α1: 4 μονάδες RBC + 4 
μονάδες FFP + 2 gr Ινωδογόνο 

o Πακέτο Β1: 4 μονάδες RBC + 4 
μονάδες FFP + 5 μονάδες PLT 

o  
o Πακέτο Α2 (μετά το 2οΑ1): 4 μονάδες 

RBC + 4 μονάδες FFP  
o Πακέτο Β2 (μετά το 2οΒ1): 4 μονάδες 

RBC + 4 μονάδες FFP + 1 ασκό PLT (ή 
6-8 μονάδες PLT) 

Σε μη ελεγχόμενη με άλλα μέσα, μη χειρουργική 
αιμορραγία και εφόσον έχουν αποτύχει όλα τα 

ανωτέρω στις βέλτιστες συνθήκες (T, pH, Cai, Hb), 
σκεφτείτε τη χορήγηση παράγοντα XIII 1250 iu ή και 

παράγοντα rFVIIa 90 μg/kg 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 
 Hb > 8-9 gr/dL, Hb > 9 gr/dL σε Κ.Ε.Κ. (Χορηγήστε RBCs) 
 PLT > 75.000 x 106 x L-1 (Χορηγήστε PLTs) 
 INR, APTT < 1.5 normal (Χορηγήστε FFPs: 20 ml/kg ή PCC: 

25 IU/kg, ξαναμετρήστε - επαναλάβετε)  
 Ινωδογόνο > 1,5-2 gr/L (Χορηγήστε Fib: 30-50 mg/kg) 
 SvO2 > 60%  
 Γαλακτικά < 3,5-4 mmol/L 
 BE > -6 meq/L  
 PaO2: < 200 mmHg, > 70 mmHg 
 PaCO2: 35-41 mmHg 

Βελτιστοποιήστε  
FiO2, SaO2, Hb, CO, ΤoC 

Αν αιμορραγία > 150 ml/min 
ή > 4 RBC/h 
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Πίνακας 6. Δόση PCC (κατά προσέγγιση) για την ομαλοποίηση του INR (< 1.3) ανάλογα με το αρχικό INR93 
Αρχικό INR 2.0-3.9 4.0-6.0 > 6.0 
Ml/kg ΒΣ 1 1,4 2 
Δόση (IU) παράγοντα IX/kg ΒΣ 25 35 50 

  

Πίνακας 4. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΝΗΨΗ ΚΑΤΑ ACS91 
 Ταχεία απάντηση στην ανάνηψη Παροδική απάντηση στην ανάνηψη Ελάχιστη ή καθόλου απάντηση στην ανάνηψη 

Ζωτικά σημεία Επιστροφή εντός φυσιολογικών ορίων 
Παροδική βελτίωση, υποτροπή σε μειωμένη αρτηριακή πίεση και αυξημένη καρδιακή συχνότητα 

Παραμένουν ΕΚΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ 
Εκτιμώμενη απώλεια αίματος Μικρή (10-20%, ACS class I) Μέτρια (20-40%, ACS class IΙ-ΙΙΙ) Μεγάλη (> 40%, ACS class IV) 
Ανάγκη για περισσότερα κρυσταλλοειδή Μικρή Μέτρια 

Μέτρια για διατήρηση αιμοδυναμικών παραμέτρων μέχρι την μετάγγιση αίματος 
Ανάγκη για αίμα Μικρή Μέτρια έως μεγάλη ΑΜΕΣΗ 
Παραγγελία αίματος Ομάδα αίματος και διασταύρωση Έστω μόνο με ομάδα αίματος Κατεπείγουσα μετάγγιση 
Ανάγκη για χειρουργική επέμβαση Πιθανή Αρκετά πιθανή Πολύ πιθανή 
Πρώιμη παρουσία χειρουργού Ναι Ναι Ναι 
ACS: American College of Surgeons, Κρυσταλλοειδή: 2000 ml σε ενήλικες, 20 ml/kg στα παιδιά 

Πίνακας 5. ΑΒΟ Συμβατότητα για RBC, Plasma, PLT92 
Ομάδα ΑΒΟ Λήπτη Ομάδα ΑΒΟ Δότη 

RBCs FFP PLTs 
ΑΓΝΩΣΤΗ Ο ΑΒ ΑΒ, A, B, O 

Ο Ο Ο,Α,Β,ΑΒ Ο, Α, Β, ΑΒ 
Α Α,Ο Α,ΑΒ Α, ΑΒ, B, O 
Β Β,Ο Β, ΑΒ Β, ΑΒ, A, O  

ΑΒ ΑΒ, Α,Β,Ο ΑΒ ΑΒ, B, A, O 
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ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ (ΡΡΗ) ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ POC 
 Καθώς η έγκαιρη αναγνώριση των επίτοκων με αυξημένο κίνδυνο περιγεννητικής αιμορραγίας 

(ΡΡΗ) είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την έγκαιρη αντιμετώπισή της, πρέπει πάντα να 
καθορίζεται έγκαιρα, πριν την έναρξη του φυσιολογικού τοκετού (ΦΤ) ή της καισαρικής τομής 
(ΚΤ) ο περιγεννητικός κίνδυνος. Εκτός των γενικών παθολογικών αιτίων, αυτός εξαρτάται από 
τους παρακάτω μαιευτικούς παράγοντες: 

o Από τον αριθμό των πρoηγηθεισών ΚΤ – OR: 3.28 
o Την ύπαρξη επιπωματικού πλακούντα (placenta previa) – OR: 13.5 
o Την ύπαρξη διεισδυτικού πλακούντα (placenta accreta, increate, percreta) – OR: 

37.7 
o Τη ρήξη της μήτρας – OR: 7.25 
o Την ποσότητα των ήδη μεταγγισμένων RBC – OR: 1.31 

 Η νόσος von Willebrand εμφανίζεται στο 1% του γενικού πληθυσμού. Επίτοκες με von Willebrand 
εμφανίζουν ΡΡΗ σε ποσοστό 16-29% στο πρώτο 24ωρο και το 20-29% απώτερη ΡΡΗ 

 Σε επίτοκες με αυξημένο κίνδυνο PPH, διασταυρώστε και προετοιμάστε 2 μονάδες RBC και 
αποστείλετε δείγματα για προσδιορισμό PT, INR, APTT, PLTs, Fib. 

 Γενικά θεωρείται «φυσιολογική» περιγεννητική αιμορραγία μέχρι 500 ml σε ΦΤ και μέχρι 1000 
ml σε ΚΤ. Απώλειες > 500 ml σε ΦΤ, > 1000 ml σε ΚΤ και μεταβολή ζωτικών σημείων > 15% των 
προεγχειρητικών ή HR > 115 bpm, BP < 90/50 mmHg, SaO2 < 95% και κλινικά σημεία 
αιμορραγίας (δύσπνοια, ταχύπνοια, διέγερση ΚΝΣ, διαταραχές συνείδησης), πρέπει να 
κινητοποιούν πρωτόκολλο μαζικής αιμορραγίας  

 Σε επίτοκες με σημαντική ΡΡΗ μπορείτε να χορηγήσετε εφάπαξ δόση και έγχυση ΤΧΑ (1 gr 
τρανεξαμικού οξέος bolus και στη συνέχεια σε έγχυση με ρυθμό 1 gr/8h) 

 Ζητήστε έγκαιρα (εντός 10 λεπτών από την διαπίστωση μεγάλης PPH) βοήθεια από επιπλέον 
προσωπικό και τις κατάλληλες ειδικότητες για την αντιμετώπισης μεγάλης αιμορραγίας 

 Εγκαταστήστε ταχύτατα τουλάχιστον 2 ευρείες (< 14 G) περιφερικές φλεβικές γραμμές  
 Αν πρόκειται για ΦΤ, χορηγήστε επιπλέον Ο2 με μάσκα 
 Η αντιμετώπιση θα βασιστεί στην διαχείριση των «τεσσάρων Τ»: TONE – TRAUMA – TISSUE – 

THROMBIN 
 Κατά προσέγγιση η αιμορραγία οφείλεται στο 70% των περιπτώσεων σε ατονία της μήτρας 

(ΤΟΝΕ), σε 20% σε τραυματισμό της μήτρας, αιματώματα, εκστροφή ή ρήξη της μήτρας 
(TRAUMA), στο 10% σε υπόλειμμα πλακούντα ή διεισδυτικό πλακούντα (TISSUE) και στο 1% 
σε διαταραχές πηκτικότητας (THROMBIN) 

 Κλιμακώστε την αγωγή για την αύξηση του τόνου της μήτρας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη στο 
3ο στάδιο του τοκετού έχει εγκατασταθεί έγχυση οξυτοκίνης, βάσει των παρακάτω: 

o Χορήγηση οξυτοκίνης (Oxytocin) bolus 5 ΙU ΑΡΓΑ IV (προτιμότερο σε έγχυση 100 
ml σε 10 min) 

o Έγχυση οξυτοκίνης 40 ΙU σε 500 ml N/S 0.9% με ρυθμό μέχρι 125 ml/ώρα IV 
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ) 

o Εργομετρίνη (Mitrotan, Demergin) χορήγηση 0.2 mg ΑΡΓΑ IV ή ΙΜ 
o Καρβετοκίνη (Pabal): 100 mcg IV – ΣΥΓΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΜΙΣΟΠΡΟΣΤΟΛΗ 
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o Μισοπροστόλη (Cytotec) 800-1000 μg PR / 600 μg PO 
 Επιβεβαιώστε ότι έχετε διαθέσιμες 2 μονάδες RBC 
 Εφαρμόστε παράλληλα: 

o Τους χειρισμούς μάλαξης της μήτρας (διάρκειας τουλάχιστον 15 
δευτερολέπτων) - ΤΟΝΕ 

o Επίταση της μητροσυσπαστικής αγωγής μέχρι τις μέγιστες δόσεις - ΤΟΝΕ 
o Επίταση χορήγησης κρυσταλλοειδών και  
o Έναρξη μετάγγισης RBC 

 Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα του πλακούντα στην μήτρα, δεν υπάρχουν 
μείζονες ρήξεις ή αιματώματα του κόλπου και των γεννητικών οργάνων - TRAUMA - TISSUE 

 Αν παρά τα ανωτέρω η αιμορραγία συνεχίζεται και έχετε ήδη προσπεράσει τα 1000 ml σε ΦΤ ή 
1500 ml σε ΚΤ – εκκινήστε πρωτόκολλο μαζικής αιμορραγίας και μεταφέρτε την ασθενή σε 
χειρουργική αίθουσα 

 Οι μεταγγίσεις σε μαζική PPH ακολουθούν τις οδηγίες αντιμετώπισης μαζικής αιμορραγίας, 
όπως στο τραύμα και τη γενική χειρουργική με πακέτα ΠΜΜ Α και Β - THROMBIN 

 Καθώς η κύηση συνοδεύεται με σχετική υπερινωδογοναιμία (≈ 5 gr/L = 500 mg%), φροντίστε να 
διατηρήσετε τιμές ινωδογόνου στο πλάσμα > 2 gr/L σε όλη τη διάρκεια της αντιμετώπισης - 
THROMBIN 

 Οι στόχοι κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης είναι: 
o Hb > 8 gr/dL 
o INR < 1.4 
o PLTs > 75000/μL 
o pH > 7.2 
o BE > -5 meq/L 
o T > 35oC 
o Cai > 1 mmol/L 

 Οι μαιευτικοί χειρισμοί τοποθέτησης αιμοστατικών ραφών τύπου B-Lynch ή ενδομήτριου ασκού 
τύπου Bakri διενεργούνται ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με τις μεταγγίσεις και γίνεται προετοιμασία για πλέον 
επεμβατικές τεχνικές: απολίνωση μητριαίων αγγείων, ακτινοσκοπικός εμβολισμός τους ή και 
μαιευτική υστερεκτομή 

 Οι αιμοστατικές ραφές πρέπει να έχουν τοποθετηθεί το πολύ έως 1 ώρα από την έναρξη της ΡΡΗ 
 Ζητήστε έγκαιρα την μετεγχειρητική εισαγωγή της ασθενούς στην ΜΕΘ καθώς η κατάστασή της 

μετά από μείζονα PPH απαιτεί εντατική παρακολούθηση και θεραπεία. 
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 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 
  

Όλες οι επίτοκες με μέτριο ή υψηλό κίνδυνο ΡΡΗ, υπόκεινται σε ενεργό διαχείριση του 3ου σταδίου του τοκετού με:  
έγχυση Οξυτοκίνης (20 - 40 IU σε 500 ml NS και ροή 150 ml/h),  μάλαξη της μήτρας για τουλάχιστον 15‘’ τη φορά.  

Ενεργοποιήστε το Πρωτόκολλο Μαζικής Μετάγγισης 

Ελέγξτε επανειλημμένα (κάθε 
30 min) τις παραμέτρους: Hb, 

Hct, PLT, PT, INR, APTT, 
Ινωδογόνο και ηπαρινισμένο 
δείγμα για ανάλυση αέριων 
αίματος (pH, PaO2, PaCO2, 

HCO3, BE, γαλακτικά) 

Σε όλη τη διάρκεια της αντιμετώπισης, 
προσπαθήστε να πετύχετε τους 9 στόχους 

(πράσινο πλαίσιο) και βελτιστοποιήστε: 
Τ > 35oC, pH > 7,2, Cai > 1 mmol/L, Hb > 8 g/dL 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 

 ΣΑΠ: 80-90 mmHg  
 ή ΜΑΠ > 80 mmHg (με ιστορικό  καρδιοπάθειας, 

πνευμονοπάθειας, ΣΔ,  ΟΝΑ-ΧΝΑ, προεκλαμψίας, 
εκλαμψίας ή εκφυλιστικές νόσους του ΚΝΣ) 

o Πακέτο Α1: 4 μονάδες RBC + 4 
μονάδες FFP + 2 gr Ινωδογόνο 

o Πακέτο Β1: 4 μονάδες RBC + 4 
μονάδες FFP + 5 μονάδες PLT 

o  
o Πακέτο Α2 (μετά το 2ο): 4 μονάδες 

RBC + 4 μονάδες FFP  
o Πακέτο Β2 (μετά το 2ο): 4 μονάδες 

RBC + 4 μονάδες FFP + 1 ασκό PLT 
(ή 6-8 μονάδες PLT) 

Σε μη ελεγχόμενη με άλλα μέσα, μη χειρουργική 
αιμορραγία και εφόσον έχουν αποτύχει όλα τα 
ανωτέρω στις βέλτιστες συνθήκες (T, pH, Cai, 
Hb), σκεφτείτε τη χορήγηση παράγοντα XIII 

1250 iu ή και παράγοντα rFVIIa 90 μg/kg 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 
 Hb > 8-9 gr/dL (Χορηγήστε RBCs) 
 PLT > 75,000 x 106 x L-1 (Χορηγήστε PLTs) 
 INR, APTT < 1.5 normal (Χορηγήστε FFPs: 20 ml/kg ή PCC: 25 IU/kg, 

ξαναμετρήστε - επαναλάβετε)  
 Ινωδογόνο > 2 gr/L (Χορηγήστε Fib: 30-50 mg/kg) 
 SvO2 > 60%  
 Γαλακτικά < 3,5-4 mmol/L 
 BE > -6 meq/L  
 PaO2: < 200 mmHg, > 70 mmHg 
 PaCO2: 35-41 mmHg 

Βελτιστοποιήστε  FiO2, SaO2, Hb, CO, ΤoC 

Σε επίτοκες με μέτριο έως υψηλό κίνδυνο ΡΡΗ Επιβεβαιώστε ότι αποστείλατε στην αιμοδοσία δείγματα για 
διασταύρωση 2 RBC και στο αιματολογικό εργαστήριο δείγματα για Hb, Hct, PLT, PT, INR, APTT, Ινωδογόνο 

Αν αιμορραγία > 500 ml για ΦΤ ή 1000   
ml  για ΚΤ, εντείνετε την μητρο-
συσπαστική αγωγή:  Έγχυση οξυτοκίνης 
40 ΙU σε 500 ml N/S 0.9% μέχρι 125 ml/h 
IV  Εργομετρίνη (Mitrotan, Demergin) 
0.2 mg ΑΡΓΑ IV ή ΙΜ,  Μισοπροστόλη 
(Cytotec) 800-1000 μg PR / 600 μg PO  
Καρβετοκίνη (Pabal): 100 mcg IV, PR 
(ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΜΙΣΟΠΡΟΛΟΛΗ) 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, η χειρουργική ομάδα με 
την κατάλληλη ενίσχυση πρέπει να 
τοποθετήσει αιμοστατικές ραφές 

τύπου B-Lynch μέσα στην 1η ώρα από 
την έναρξη της αιμορραγίας ή 

ενδομήτριο ασκό τύπου Bakri και να 
έχει προετοιμαστεί για μαιευτική 

υστερεκτομή, απολίνωση ή 
εμβολισμό των μητριαίων αγγείων 

Αν δεν έχει ήδη 
χορηγηθεί, ξεκινήστε την 

εφάπαξ δόση 
Τρανεξαμικού οξέος (1 gr 

και έγχυση 1gr/8h) 

Αν αιμορραγία > 1000 ml για ΦΤ ή 1500   ml  για ΚΤ και μεταβολή 
ζωτικών σημείων > 15% των προεγχειρητικών ή HR > 115 bpm, BP 

< 90/50 mmHg, SaO2 < 95% και κλινικά σημεία αιμορραγίας 
(δύσπνοια, ταχύπνοια, διέγερση ΚΝΣ, διαταραχές συνείδησης), η 

αιμοδυναμικό shock ή διαταραχές πηκτικού μηχανισμού 

Αν η ακατάσχετη αιμορραγία δεν 
παρέχει χρόνο για διασταύρωση, 

χορηγήστε το ΠΜΜ – Α ομάδας O (-)  
Ζητήστε τα ΠΜΜ Α & Β εναλλάξ 

(κόκκινο πλαίσιο) μέχρι να ελεγχθεί ο 
ρυθμός της αιμορραγίας κάτω από τα 

όρια της μαζικής αιμορραγίας 

•Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν 
υπολείμματα του πλακούντα 
στην μήτρα, δεν υπάρχουν 

μείζονες ρήξεις ή αιματώματα 
του κόλπου και των γεννητικών 

οργάνων 
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Κίνδυνος μαιευτικής αιμορραγίας κατά την εισαγωγή (Shields LE et al. Maternal hemorrhage protocol)94.  
Χαμηλός κίνδυνος Μέτριος κίνδυνος Υψηλός κίνδυνος 

• Χωρίς προηγούμενη επέμβαση στη μήτρα • Προηγούμενη επέμβαση στη μήτρα • Επιπωματικός ή διεισδυτικός πλακούντας 
• Χωρίς ιστορικό περιγεννητικής αιμορραγίας (ΡΡΗ) 

• Ιστορικό περιγεννητικής αιμορραγίας (ΡΡΗ) 
• Αιματοκρίτης < 30% με άλλους παράγοντες κινδύνου 

• < 4 κολπικούς τοκετούς • > 4 κολπικούς τοκετούς • Αιμορραγία κατά την εισαγωγή 
• Μονήρης κύηση • Πολύδιμη κύηση • Διαταραχές πήξης 

 

• Μεγάλα ινωμυώματα • Αιμοπετάλια < 100.000/μL 
• Χοριοαμνιονίτιδα 

 • Χρήση θειϊκού μαγνησίου 
• Θετικά αντισώματα στον προγεννητικό έλεγχο 
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