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Μη κιρσική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού

• Επικίνδυνη κατάσταση ιδίως σε ηλικιωμένους και ασθενείς με 
άλλα νοσήματα

• Ενδοσκοπική αιμόσταση:  σε ποιες περιπτώσεις και ποια 
τεχνική

• Φαρμακευτική αντιμετώπιση: H2 RA ή PPI  και με ποια οδό 

• Επανασίτιση και αντιαιμοπεταλιακά



Μη κιρσική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού

• Άνδρας 50 ετών παρουσιάζεται στα επείγοντα με 3 επεισόδια 
αιματέμεσης στις 2 προηγούμενες ώρες

• Χωρίς άλλα προβλήματα υγείας, φάρμακα - ουδέν

• Κλινικά  ΑΠ 100/78  Σφ 100 (καθιστός) , ΑΠ 86/60  Σφ 120 (όρθιος)

• Δακτυλική αρνητική για μέλαινα

• Ηb 12 gr/dl 



Μη κιρσική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού

• Μετά απο χορήγηση ενδοφλεβίων υγρών δεν παρατηρούνται 
ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία. Νέα Hb 10 gr/dl. Πότε θα 
ενδοσκοπήσετε τον ασθενή;  Άμεσα ή το επόμενο πρωί;

• Θα άλλαζε η απόφασή σας αν η ΑΠ και οι Σφ ήταν 
φυσιολογικές στην εισαγωγή;



Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου σε 
αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού προ 

ενδοσκόπησης
Ανάλυση απο 74 βρετανικά νοσοκομεία, 15,5 εκατ. άτομα  1993

• Ηλικία> 60 και ιδίως >80 ετών

• Νοσηρότητα (καρδιαγγειακά, νεφρική ανεπάρκεια, κακοήθειες 
κ.α.)

• Σφύξεις ≥ 100, συστολική ΑΠ ≤100 mmHg

Rockall et al. Gut 1996;38:616



Πρόωρη (2-24ώρες) vs καθυστερημένης 
ενδοσκόπησης 

• Χαμηλότερο κόστος λόγω γρήγορου εξιτηρίου ασθενών 
χαμηλού κινδύνου,  καθώς και μείωσης χρήσης ΜΕΘ

• Σημαντικό όφελος από ενδοθεραπεία σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου με αρνητικά προγνωστικά κλινικά ευρήματα

Lee et al . ge 1999;50:755 HAy et al. 1997;278:2151 
Cipolletta et al GE 2002;55:1 Lai et al. GI Endo 1997;45:26 

Spiegel et al. Arch Int Med 2001;161:1393



Μη κιρσική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού

• Θα χορηγούσατε PPI  κατά την εμφάνιση του ασθενούς στα 
επείγοντα; Αν ναι με ποιο τρόπο;

• Per os

• Levin

• Εvδοφλέβια bolus

• Ενδοφλέβια bolus και μετά συνεχή έγχυση



Ενδοφλέβια χορήγηση PPI προ της 
ενδοσκόπησης

 Διπλή τυφλή RCT  Ομεπραζόλη 80 mg bolus  και 8 mg/h

Ομεπραζόλη (N=314) Placebo (N =317)

Ενδοθεραπεία            
(σε ελκοπαθείς)

60 (19%)         
(42/187- 22%)

90(28%)*
(70/190 -37%)*

Επαναιμορραγία 30 ημ. 11(3,5%) 8 (2.5%)

Ημέρες νοσηλείας
Νοσηλεία <3 ημέρες

4.5                            
(190-61%)

4.9                     
(156-49%)*)

Μετάγγιση 1.5 u 1.9 u

Επείγον χειρουργείο 3 (1.6%) 4 (2.1%)

Θνητότητα 30 ημερών 2.5% 2.2%

p<0,01

Lau et al. NEJM 2007;356:1631Ενδοθεραπεία σε ενεργό αιμορραγία, ορατά αγγεία και θρόμβους



Μη κιρσική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού

• Εάν η ενδοσκόπηση δείξει έλκος με καθαρή βάση, πότε θα 
πάρει εξιτήριο ο ασθενής;

• Άμεσα;

• Μετά από νοσηλεία 1 ημέρας;

• Mετά από νοσηλεία 3 ημερών;



Πρώιμο εξιτήριο για ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου

Πρώιμο εξιτήριο Νοσηλεία

Μέση διάρκεια 
νοσηλείας 1 (0-2) 4 (3-8) *

2η ενδοσκόπηση 4% 11%

Επαναιμορραγία 2% 2%

Θνητότητα 0 0

p<0,001 Cipolletta et al. GE 2002;55:1



Εάν η ενδοσκόπηση δείξει έλκος με μη 
αιμορραγόν ορατό αγγείο ποιά μέθοδο θα 

χρησιμοποιήσετε;

• Αδρεναλίνη

• Διπολική διαθερμία

• Clip

• Σκληρυντικές ουσίες

• Aδρεναλίνη και διπολική διαθερμία

• Αδρεναλίνη και clip

• Αδρεναλίνη και Σκληρυντικές ουσίες 

• Argon plasma coagulation



Αδρεναλίνη vs άλλη μονοθεραπεία *
Μετα- ανάλυση 3 RCT

RR (95% CI) NNT (95% CI)

Περαιτέρω 
αιμορραγία 0,6 (0,4-0,9) 9 ( 5-53)

Χειρουργείο 0,4 (0,2- 0,98) 10  ( 7-250)

Θνητότητα 0,4 (0,1- 1,4) -

* Διπολική διαθερμία, κόλλα ινικής,  clip Laine, McQuaid. CGH 2009:7:33



Αδρεναλίνη vs άλλη μονοθεραπεία
Μετα- ανάλυση 7  RCT αδρεναλίνης και 2ης μεθόδου* vs αδρεναλίνης 

ως μονοθεραπεία

RR (95% CI) NNT(95% CI)

Περαιτέρω 
αιμορραγία 0.3(0.2-0.5) 5 (5-7)

Χειρουργείο 0.3 (0.2-0.7)  13 (10-25)

Θνητότητα 0.5 (0.2-1.2) ------

Laine, McQuaid. CGH 2009:7:33*Διπολική διαθερμία, θρομβίνη, clip



Αδρεναλίνη vs άλλη μονοθεραπεία
Μετα- ανάλυση 7  RCT αδρεναλίνης και 2ης μεθόδου* vs αδρεναλίνης 

ως μονοθεραπεία με 2η ενδοσκόπηση και νέα ενδοθεραπεία

RR (95% CI)

Περαιτέρω αιμορραγία 0.9 (0.7-1.2)

Χειρουργείο 0.8 (0.6-1.2)

Θνητότητα 0.7 (0.4-1.3)

Laine, McQuaid. CGH 2009:7:33*Διπολική διαθερμία, θρομβίνη, κόλλα ινικής



Σύγκριση ενδοσκοπικών τεχνικών
Περαιτέρω αιμορραγία σε μετα - αναλύσεις απο RCT

RR (95% CI) NNT(95% CI)

Θερμική μέθοδος vs 
placebo

0.4 (0.4-0.5) 4 (3-5)

Σκληρηντική 
μέθοδος vs placebo

0.6 (0.4-0.6) 5 (4-13)

Θερμική μέθοδος vs 
σκληρηντικής 
μεθόδου

0.7 (0.5-1.01) -------

Laine, McQuaid. CGH 2009:7:33



Clip vs άλλες μέθοδοι
Ποσοστό επαναιμορραγίας

Clips Control

Νερό Υπέρτονος ορός/ 
Αδρεναλίνη Αδρεναλίνη

*
*

*p<0,05 GIE 2003,1999, 2006



Clip vs άλλες μέθοδοι

•  Άλλες μελέτες δείχνουν πλεονέκτημα άλλων μεθόδων

• Διαφορετικά αποτελέσματα λόγω ετερογένειας των μελετών, 
διαφορετικών κέντρων

• Χειρουργική εμπειρία : για μεγάλα αγγεία clip ή heater probe ή 
διπολικό ηλεκτρόδιο 



Μη κιρσική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού

• Μετά τον ενδοσκοπικό έλεγχο (ορατό αγγείο ή καθαρός 
κρατήρας) ποια φαρμακευτική θεραπεία θα ακολουθηθεί;

• Ενδοφλέβια χορήγηση Η2RA

• Bolus και στη συνέχεια έγχυση PPI

• Per os PPI



H2 RA για μη κιρσική αιμορραγία ανωτέρου 
πεπτικού

H2RA vs placebo (RCT)

Γαστρικά έλκη
(24 RCT)

12δακτυλικά έλκη
(23RCT)

Επαναιμορραγία 0,66
(0,46-0,95)

0,90
(0,66-1,22)

Χειρουργείο 0,61
(0,33-0,93)

0,76
(0,52-1,11)

Θνητότητα 0,68
(0,43-1,06)

1,15
(0,72-1,82)

Levine et al. APT 2002;12:1137



PPI και μη κιρσική αιμορραγία ανωτέρου 
πεπτικού

Μεταναλύσεις 4 RCT PPI vs placebo

RR(95% CI) NNT (95%CI)

Επαναιμορραγία 0,4
(0,3-0,6)

12 (10-18)

Χειρουργείο 0,4
(0,2-0,8)

28 (21-67)

Επείγουσα 
παρέμβαση

0,3
(0,2-0,5)

8 (7-12)

Θνητότητα 0,4
(0,2-0,8)

45 (33-167)

Laine, McQuaid. CGH 2009:7:33



PPI και μη κιρσική αιμορραγία ανωτέρου 
πεπτικού
IV ή Per os

• 3ωρη χορήγηση IV ή per os PPI  εξασφαλίζουν παρόμοια 
επίπεδα ενδογαστρικού pH 1

• Aποτελέσματα σε σχέση με επαναιμορραγία, χειρουργείο, 
επείγουσα παρέμβαση και θνητότητα ενθαρυντικά 2

• Πιο  σταθερά αποτελέσματα με ενδοφλέβια χορήγηση

1 Laine et al . Gastro 2008;134:1836

2 Laine, McQuaid. CGH 2009:7:33



Μη κιρσική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού
Σε επαναιμορραγία: Ενδοθεραπεία ή 

Χειρουργείο

Ενδοθεραπεία
(Ν=48)

Χειρουργείο
(Ν=44)

Χειρουργείο 27% 100% *

Μέρες νοσηλείας 10 11

Μονάδες 
μετάγγισης 8 7

Επιπλοκές 15% 36% *

Θνητότητα (30ημ) 10% 18%

p<0,05 Lau et al. NEJM 1999;340:751



Μη κιρσική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού
Επανασίτιση πότε;

Mallory Weiss 66, έλκη με καθαρό κρατήρα 96, Ίχνη 65, Θρόμβοι 21

Άμεσα μετά από 
ενδοσκόπηση

Καθυστερημένα
(ουδέν για 36 ώρες και 

διαυγή υγρά για 12 ώρες)

Επαναιμορραγία
Παρέμβαση

4%
2%

5%
2%

Ημέρες νοσηλείας 4 4

Μονάδες 
μετάγγισης ο,8 8

Θνητότητα 1% 1%

Laine et al. Gastro 1992;102:314



Επιπλοκές ενδοθεραπείας

Επιπλοκές *

Αδρεναλίνη 0,2% (0,03-0,8%)

Σκληρυντικά +/- αδρεναλίνη 0,5% (0,2-1,1%)

Heater probe +/- αδρεναλίνη 1% (0,5-1,8%)

Διπολική διαθερμία +/- 
αδρεναλίνη 0,5% (0,1-1,5%)

Clip +/- αδρεναλίνη 0% (0-1%)

Θρομβίνη ή κόλλα ινικής +/- 
αδρεναλίνη 0,5% (0,1-1,6%)

* διάτρηση , πρόκληση αιμορραγίας Laine, McQuaid. CGH 2009:7:33



Μη κιρσική αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού 
και αντιαιμοπεταλιακά 

ASGE Guidelines

• Διακοπή αντιαιμοπεταλιακών μέχρι να επιτευχθεί αιμόσταση

• Προτιμότερη η μηχανική αιμόσταση (clip) σε ασθενείς που 
χρήζουν αντιαιμοπεταλιακών

• Ασθενείς με stent και μονοθεραπεία ασπιρίνης, να συνεχίζουν 
ασπιρίνη. Σε διπλή αγωγή , να συνεχίζεται το ένα φάρμακο.

• Η ασπιρίνη πρέπει να έχει ξαναρχίσει πριν τις 8-10 ημέρες.

GIE 2009;70:1060


