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ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

ΠΕΠΤΙΚΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΣ

• Αιμορραγία από 

παθολογία που 

εντοπίζεται 

κεντρικότερα του 

συνδέσμου του Treitz



ΑΙΤΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 

ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

• ΣΥΧΝΑ

– Πεπτικό έλκος (35-50%)

– Mallory-Weiss (15%)

– Κιρσοί οισοφάγου (5-10%)

• ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΥΧΝΑ

– Γαστρο12δακτυλικές διαβρώσεις (8-15%)

– Οισοφαγίτις (5-15%)

– Αγγειακές βλάβες (τηλεαγγειεκτασίες, βλάβη Dieulafoy)

– Πυλαία γαστροπάθεια

– Αγγειακή εκτασία του άντρου

– Γαστρικοί κιρσοί

– Ελκη Cameron

– Νεοπλάσματα (1%)



ΑΙΤΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 

ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

• ΣΠΑΝΙΑ 

– Οισοφαγικά έλκη

– Αορτοεντερικό συρίγγιο

– Αιμοχολία

– Παγκρεατική νόσος

– Νόσος Crohn
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ΑΙΤΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ



• Αιματέμεση, καφεοειδείς έμετοι: ≈ 30%

• Μέλαινα κένωση ≈ 20%

• Αιματέμεση και μέλαινα: ≈ 50%

• Αιματοχεσία: ≈ 5-10% (Ταχεία απώλεια ≥ 1lt 
αίματος)

• Shock (ΑΠ < 100mmHg, ΚΣ > 100)

• Αδιευκρίνιστη (obscure): 3-5% ασθενών με 
αιμορραγία
– Σοβαρή εμφανής 1%

– Λανθάνουσα (occult)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ



• Κλινική εξέταση

– Θερμοκρασία άκρων

– Σημεία ηπατικής νόσου

– Σημεία χειρουργικής κοιλίας

– Σημεία χειρουργικών επεμβάσεων

• Εργαστηριακός έλεγχος

– CBC, PT, Διασταύρωση, BUN, Κρεατινίνη,  
Ηλεκτρολύτες, Ηπατικά ένζυμα

– ΗΚΓ (ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα)

– Α/α κοιλίας εάν υπάρχει ένδειξη χειρουργικής κοιλίας

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (1)



• Ιστορικό 

– Έναρξη συμπτωμάτων και είδος

– Προηγούμενα επεισόδια ΑΑΠ ή νόσου πεπτικού

– Χειρουργικές επεμβάσεις (ανεύρυσμα αορτής?)

– Συνυπάρχοντα νοσήματα

– Λήψη φαρμάκων (ΜΣΑΦ, ασπιρίνη, αντιπηκτικά, SSRI’S)

– Απώλεια βάρους, ανορεξία

– Matlock, GI Endoscopy 2005/ Palmer, Gut 2002

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (2)



• Ρινογαστρικός σωλήνας

– Αρνητική εξέταση δεν αποκλείει την προέλευση από το 
ανώτερο πεπτικό

– Αρνητική εξέταση προβλέπει την ύπαρξη χαμηλού κινδύνου 
ενδοσκοπικών βλαβών 

– Παρουσία πρόσφατου (ερυθρού) αίματος προβλέπει την 
ύπαρξη υψηλού κινδύνου ενδοσκοπικών βλαβών

– Η πλύση μέσω ρινογαστρικού σωλήνα δεν είναι 
αποτελεσματική ως αιμοστατική θεραπεία και μπορεί να 
αυξήσει την πιθανότητα εισρόφησης

– Aljebreen, GI Endoscopy, 2004

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (3)



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

• Διαχωρισμός ασθενών σε χαμηλού και 

υψηλού κινδύνου

• Χαμηλού κινδύνου:

– επαναιμορραγίας < 5% 

– θνητότητα < 1%

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (1)



• Κλινικοεργαστηριακοί παράγοντες:

– Ηλικία, Shock, Συνυπάρχοντα νοσήματα, συνεχιζόμενη 

αιμορραγία, ανάγκη για μετάγγιση

– Αρχική αιμοσφαιρίνη, Διαταραχές πήξης (παράταση PT, 

APTT)

– Τρόπος εκδήλωσης της αιμορραγίας (αιματοχεσία, shock,)

– Περιεχόμενο ρινογαστρικού σωλήνα

Barkun, Ann Int Med 2003

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (2)



ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

• Blatchford score: 0-23
– Ουρία, Hb,ΣΑΠ, Σφύξεις, Μέλαινα, Συγκοπή, Ηπατική 

Νόσος,  Καρδιακή ανεπάρκεια  

• Blatchford score (fast-track)

– Ουρία <6,5 mmol/L: 0

– Αιμοσφαιρίνη >130 g/L (Α) ή >120g/L (Γ):0

– ΣΑΠ >110 mmHg: 0

– Σφύξεις <100/λεπτό: 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (3)

Blatchford, Lancet 2000/Rockall, Gut 1996



• Κλινικό Rockall score:0-7

– Ηλικία

– ΣΑΠ , Σφύξεις

– Συνυπάρχοντα Νοσήματα

• Κλινικό Rockall score

– Ηλικία <60 ετών:0

– ΣΑΠ ≥ 100 mmHg +Σφ <100/λεπτό:0

– Χωρίς συνυπάρχοντα νοσήματα:0

• Χαμηλού κινδύνου: Blatchford ≤ 2, Κλινικό Rockall: 0

Μικρή ανάγκη για θεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς 
χαμηλού κινδύνου

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (4)

Gralnek, GI Endoscopy, 2004Rockall, Gut 1996,



• Κριτήρια νοσηλείας στη ΜΕΘ

– Υποψία αιμορραγίας από κιρσούς

– Ορθοστατική υπόταση μετά από χορήγηση 1lt NS

– Αιματοχεσία σε συνδυασμό με αιματέμεση

– Ζωηρό ερυθρό αίμα από το Levin ,που παραμένει 
αιματηρό μετά από πλύση με 1 lt NS

– Ισχαιμία ή ΕΜ στο ΗΚΓ ή Ιστορικό αορτικού 
μοσχεύματος

– Λήψη αντιπηκτικών ή διαταραχές πηκτικότητας

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (5)

Pfau, Am J Gastroenterol 2004



ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ



ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πρέπει να γίνεται μέσα σε 

24 ώρες από την εισαγωγή

Matlock, Techniques in GI Endoscopy, 2005/ Rollhauser, Endoscopy,1999/ 
Laine, N Engl  J Med, 1994
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ΝΩΡΙΤΕΡΑ εάν:

• παραμένουν αιμοδυναμικά ασταθείς παρά τις προσπάθειες 
ανάνηψης και σταθεροποίησης

• συνεχίζουν να αιμορραγούν

• έχουν κατά την εισαγωγή τους ορθοστατική υπόταση, 
ταχυκαρδία, shock

ΠΑΝΤΑ ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο ασθενής πρέπει να προσέρχεται στην ενδοσκόπηση όσο το δυνατό πιο 
σταθεροποιημένος διαφορετικά ↑ οι πιθανότητες επιπλοκών από την 
επείγουσα ενδοσκόπηση.

Matlock, Techniques in GI Endoscopy, 2005/ Rollhauser, Endoscopy,1999/ 
Laine, N Engl  J Med, 1994

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ



ΠΟΥ:

• Ασθενείς υψηλού κινδύνου ίσως πρέπει να εισάγονται στη 
ΜΕΘ και να ενδοσκοπούνται εκεί ή στο Χειρουργείο

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

• Επαρκής φλεβική οδός

• 2 τουλάχιστον βοηθοί παρόντες

• Προστασία αναπνευστικής οδού

• Δυνατότητα monitoring

• Ενδοσκοπικός εξοπλισμός διαθέσιμος και σε καλή 
κατάσταση

• Ενημέρωση ή/και παρουσία χειρουργού

Matlock, Techniques in GI Endoscopy, 2005

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ



Φαρμακευτική αγωγή πριν και κατά την 
ενδοσκόπηση

• PPI’S ενδοφλέβια: Bolus 80 mg ομεπραζόλη, 8mg/h

• Ερυθρομυκίνη: Bolus 250 mg, 20-30 λεπτά πριν την 
ενδοσκόπηση

• Καταστολή: ΠΡΟΣΟΧΗ !

– αναπνευστική καταστολή ή αιμοδυναμική 
αποσταθεροποίηση

• Γλυκαγόνη ή buscopan 

Barkun, Ann Int Med, 2003, Frossard, Gastroenterology, 2002

Coffin, GI Endoscopy, 2002

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ



Συμπεριφορά των ελκών που 

αιμορραγούν

• Αυτόματη διακοπή της αιμορραγίας: 70-80%

• Πιθανότητα επαναιμορραγίας: 30-50%

• Υποτροπή σε 24-48h: 70-80%

• Θνητότητα μεταξύ των ασθενών που 

χειρουργήθηκαν για υποτροπή της αιμορραγίας:                                  

20-30%



Διάγνωση

Πρόγνωση

Αντιμετώπιση

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ:

ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ

• Ενεργός αιμορραγία

• Ορατό αγγείο ή 

συνοδός θρόμβος

• Προσκολλημένος 

θρόμβος

• Στίγματα χαμηλού 

κινδύνου ή καθαρή 

βάση



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΞΗ
ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ 

% (εύρος)

ΥΠΟΤΡΟΠΗ  

% (εύρος)
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ορατό Αγγείο IIA 17 (4-35) 43 (0-81) 14% ΝΑΙ

Προσκολλημένος Θρόμβος IIB 17 (0-49) 22 (14-36) 7% ΝΑΙ ?

Επίπεδο στίγμα IIC 20 (0-42) 10 (0-13) 3% ΟΧΙ

Καθαρός πυθμένας III 42 (19-52) 5 (0-10) 2% ΟΧΙ

ΝΑΙIA (Spurting)Ενεργός αιμορραγία 18 (4-26) 55 (17-100) 11%

1933 Gutzeit, Tietge

1978 Foster, Leeds

1994 Laine, NEJM 1994

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ FORREST



Συχνότητα παρουσίας των στιγμάτων  

αιμορραγίας και υποτροπής της αιμορραγίας
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ενεργός αιμορραγία

ορατό αγγείο

τριχοειδική

αιμορραγία

προσκολλημένος

θρόμβος

επίπεδη κηλίδα

καθαρός πυθμένας

συχνότητα %

 στίγματα  υποτροπή αιμορραγίας



SCORE ≤ 2: 
ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

SCORE> 2: 
ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

0 1 2 3

Ηλικία <60 60-79 ≥ 80

Shock ΑΠ ≥100, 
ΚΣ<100

ΑΠ ≥100, ΚΣ 
≥ 100

ΑΠ<100

Νοσήματα 0 Ισχαιμική 
καρδιοπάθεια, 
καρδιακή 
ανεπάρκεια 
κα.

Νεφρική, 
ηπατική 
ανεπάρκεια, 
κακοήθης 
νόσος

Ενδοσκόπηση Mallory-
Weiss, όχι 
μείζονα 
στίγματα, όχι 
βλάβη

Ολες οι άλλες 
διαγνώσεις

Κακοήθεια 
ανωτέρου 
πεπτικού

Στίγματα Forrest IIC, 
III

Αίμα στον 
αυλό, Forrest 
I, IIA, IIB

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Rockall score



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ FORREST

F/I/a ulcer

F/II/a ulcer

F/II/b ulcer F/II/c ulcer

F/IIΙ ulcer



ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ

• Βλέπουμε ένα «στιγμιότυπο» μιας 

εξελικτικής διαδικασίας

• Στο 25% των ασθενών με έλκος χωρίς 

αιμορραγία ανευρίσκονται στίγματα 

• Στίγματα υψηλού κινδύνου μόνο σε 

ασθενείς με σημεία ή συμπτώματα 

πρόσφατης αιμορραγίας



• Συμφωνία των ενδοσκόπων όσον αφορά την 

ενεργό αιμορραγία

• Ποσοστά συμφωνίας < 63% όσον αφορά τα 

υπόλοιπα στίγματα

• Είδος στιγμάτων ανάλογα με την χρονική 

στιγμή

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ

Mondardini, Endoscopy 1998

Lau G.I. Gastroint. Endoscopy 1997



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ 

ΕΛΚΟΣ

Freeman, Gastroint. Endoscopy 1993 / Lau, Endoscopy 1998

Διάβρωση τοιχώματος αρτηρίας

Ενεργός αιμορραγία

Συνοδός (sentinel) θρόμβος

Προσκολλημένος θρόμβος

Κοκκιώδης ιστός

Καθαρός πυθμένας



ΟΡΑΤΟ ΑΓΓΕΙΟ



ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΘΡΟΜΒΟΣ 

• Μεγάλος μη αιμορραγών 

θρόμβος που 

καταλαμβάνει μέρος ή όλο 

τον πυθμένα του έλκους

• Laine 1996, GI Endoscopy

 57% σταθερά προσκολλημένος

 2% καθαρός πυθμένας

 11% επίπεδο στίγμα

 13% ορατό αγγείο

 13% oozing

 2% spurting



Έλκη οπισθίου τοιχώματος 

βολβού 12δακτύλου 

(γαστροδωδεκαδακτυλική 

αρτηρία)

Έλκη ελάσσονος τόξου 

στομάχου (αριστερή 

γαστρική αρτηρία)

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΛΚΗ
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Ενδοσκόπηση μέσα σε 24 ώρες από την αρχική

• Δεν μειώνει την πιθανότητα υποτροπής ή τη 

θνητότητα

• Εκλεκτικά σε

– υψηλού κινδύνου ασθενείς  

– Ατελής αρχική ενδοσκόπηση (π.χ αίμα στον αυλό)

SECOND-LOOK ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Messmann, Endoscopy, 1998/ Saeed, 
Endoscopy, 1996/ Rutgeerts, Lancet, 1997



ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

• Απουσία ενδοσκοπικών στιγμάτων

• Εξιτήριο εάν:

- Δεν υπάρχει αιμοδυναμική αστάθεια 

- Ηλικία < 60 έτη, χωρίς συνοδά νοσήματα

- Hb > 9 gm/dl & όχι μετάγγιση

- Δεν λαμβάνουν αντιπηκτικά , φυσιολογική πήξη αίματος

- Καλό περιβάλλον

• Δεν είναι καθημερινή τακτική



ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

• Εντεροσκόπηση 

• Ενδοσκοπική κάψουλα

• Σπινθηρογράφημα με σημασμένα ερυθρά

– Technetium -99m (0.1ml/min)

• Αγγειογραφία (+ θεραπευτική)

(>0.5ml/min)

• Διεγχειρητική ενδοσκόπηση



Outcome of patients with obscure 
gastrointestinal bleeding after capsule 
endoscopy: report of 100 consecutive cases
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Pennazio M et al. Gastroenterology 2004; 126: 643-653



Προγνωστικοί παράγοντες που 

σχετίζονται με τη ρήξη των κιρσών

• Οι δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη 

ρήξη των κιρσών είναι

– η βαρύτητα της κιρρώσεως (κατάταξη κατά Child Pugh A, 

B ή C), 

– το μέγεθος των κιρσών (μικροί, μέτριοι ή μεγάλοι) και 

– η παρουσία ερυθρών στιγμάτων επί των κιρσών



Ενδοσκοπικά ‘στίγματα’ οξείας 

αιμορραγίας από κιρσούς

• Οι σημαντικότεροι ενδοσκοπικοί προγνωστικοί 

παράγοντες της κιρσορραγίας είναι 

– το μέγεθος και το χρώμα των κιρσών 

– και η παρουσία σημείων πρόσφατης αιμορραγίας



Μέγεθος των κιρσών

• 1ου βαθμού

– κιρσοί που εξαφανίζονται με την πίεση του ενδοσκοπίου

• 2ου βαθμού 

– δεν εξαφανίζονται με την πίεση του ενδοσκοπίου

• 3ου βαθμού

– συρρέοντες κιρσοί που καταλαμβάνουν σχεδόν πλήρως την 

περιφέρεια του αυλού του οισοφάγου

• Όσο μεγαλύτερος είναι ο κιρσός τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

πιθανότητα να αιμορραγήσει ή η αιμορραγία να υποτροπιάσει



Χρώμα και ενδοσκοπικά ‘στιγμάτα’ 

• Χρώμα

– λευκό ή λευκοκυανό και αδιαφανές 

• Το ερυθρό χρώμα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας 

ή επαναιμορραγίας

• Ενδοσκοπικά ‘στιγμάτα’

– ‘ερυθρές κηλίδες’ (red wale sign) 

– τηλαγγειεκτασίες (cherry red spots) 

– ‘αιμοκυστικό σημείο’ (hematocystic spot) που εμφανίζεται 

ως μεγάλη ερυθρή κηλίδα διαμέτρου περίπου 3-4 χιλιοστών 

επί του κιρσού

• Τα σημεία αυτά υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας ή 

υποτροπής της και απαιτούν άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση






