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Υποτροπή οξείας μη κιρσικής αιμορραγίας 
ανωτέρου πεπτικού

Διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση

Τ ο πεπτικό έλκος ευθύνεται για περισσότερες από 
τις μισές αιμορ ραγίες ανώτερου πεπτικού και α-
ποτελεί τη συχνότερη αιτία σοβαρής αιμορ ραγίας, 

με το έλκος δωδεκαδακτύλου σε διπλάσια συχνότητα σε 
σχέση με το έλκος στομάχου. Τα τελευταία χρόνια παρα-
τηρείται μείωση των αιμορραγιών από ιδιοπαθή χρόνια 
έλκη 12δακτύλου, λόγω της ριζικότερης θεραπείας τους 
(εκρίζωση Helicobacter pylori) και αύξηση των αιμορ-
ραγιών από έλκη σχετιζόμενα με χρήση μη στεροειδών 
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, οι οποίες συμβαίνουν 
συνήθως σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας1.

Η βαρύτητα των ασθενών με οξεία αιμορραγία ανώτερου 
πεπτικού κατά την εισαγωγή ποικίλει ευρύτατα, από μη 
σημαντική έως καταστροφική. Το 80% των αιμορραγιών στα-
ματούν αυτόματα, ενώ στο 20% των ασθενών η αιμορραγία 
συνεχίζεται ή υποτροπιάζει, αυξάνοντας τη νοσηρότητα, 
την πιθανότητα για επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση και 
τη θνητότητα. Η θνητότητα στους ασθενείς με αιμορραγία 
ανώτερου πεπτικού κυμαίνεται μεταξύ 4-10% και οφείλεται, 
όχι τόσο στην ολιγαιμία από την εξαγγείωση αίματος, όσο 
στις συνοδές παθήσεις, η συχνότητα των οποίων μεγαλώνει 
με την αύξηση της ηλικίας των ασθενών1-3.

Αν και η ενδοσκοπική αιμόσταση είναι αποτελεσματική σε 
πάνω από 90% των περιπτώσεων αιμορραγίας, η υποτροπή 
της αιμορραγίας συμβαίνει στο 15-20% των ασθενών μετά 
από ενδοσκοπική αιμόσταση, και συνήθως η υποτροπή 
συμβαίνει στις επόμενες 48-72 ώρες4. Επομένως, η ενδο-
σκοπική αιμόσταση δεν έχει απόλυτη επιτυχία και οι ασθενείς 
υψηλού κινδύνου για υποτροπή της αιμορραγίας, με βάση 
τα ενδοσκοπικά κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα, θα πρέπει 
να παρακολουθούνται από ομάδα ιατρών συμπεριλαμβα-
νομένου του χειρουργού.

Ως υποτροπή αιμορραγίας θεωρείται:
•  η επανεμφάνιση αίματος στο ρινογαστρικό καθετήρα, 

ή/και
•  η υποτροπή μέλαινας ή αιματέμεσης με την επανεμφάνιση 

αιμοδυναμικής αστάθειας, όπως αυτή καθορίζεται από 
αρτηριακή πίεση μικρότερη των 90 mmHg και σφύξεις άνω 
των 100/λεπτό, ή από ορθοστατική υπόταση, ή/και

•  η ελάττωση του αιματοκρίτη μετά τη σταθεροποίηση 
άνω του 4% σε 24 ώρες5.

Σε αμφίβολες περιπτώσεις, η επανενδοσκόπηση, έστω και 
για διαγνωστικούς λόγους, έχει ένδειξη. Σε μη ανεύρεση 
της αιτίας της αιμορραγίας, η αξονική τομογραφία κοιλί-
ας με ταχεία έγχυση σκιαγραφικού μπορεί να μας δείξει 
εξαγγείωση αίματος σε απώτερο σημείο ή άλλη βλάβη 
που δεν αιμορραγεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης (π.χ. 
αορτοεντερικό συρίγγιο).

Πρόληψη υποτροπής μη κιρσικής αιτιολογίας 
αιμορραγίας

Η εφαρμογή της ενδοσκοπικής αιμόστασης, τις τελευταίες 
δεκαετίες, βελτίωσε την κλινική έκβαση των ασθενών, ελατ-
τώνοντας τις υποτροπές της αιμορραγίας, την ανάγκη για 
μεταγγίσεις αίματος, το χρόνο νοσηλείας των ασθενών, την 

ανάγκη για επείγουσα χειρουργική αιμόσταση και πιθανότατα 
τη θνητότητα. Η ενδοσκοπική αιμόσταση αποτελεί πολύ πιο 
αποτελεσματική μέθοδο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη 
θεραπευτική παρέμβαση, τόσο στους ασθενείς με ενεργό 
αιμορραγία, όσο και στους ασθενείς με στίγματα πρόσφατης 
αιμορραγίας (προβάλλον μη αιμορραγούν ορατό αγγείο ή 
νωπός θρόμβος). Φαίνεται ότι η συνδυαστική ενδοσκοπική 
θεραπεία με συνδυασμό ενδοσκοπικής ένεσης αδρεναλίνης 
και μηχανικής μεθόδου (θερμοπηξίας, ηλεκτοπηξίας ή clips) 
έχει καλύτερα αποτελέσματα, τουλάχιστον στους ασθενείς 
με ενεργό σφύζουσα αιμορραγία κατά την ενδοσκόπηση και 
θα πρέπει να επιχειρείται.

Στους ασθενείς υψηλού κινδύνου για υποτροπή της αιμορρα-
γίας η αξία μιας προγραμματισμένης δεύτερης ενδοσκόπησης 
(second look endoscopy), 18-24 ώρες μετά την ενδοσκοπική 
θεραπεία, για πιθανή συμπληρωματική θεραπεία δε φαί-
νεται να είναι αποτελεσματική, καθότι η πλειονότητα των 
ασθενών δεν υποτροπιάζει μετά από επιτυχή ενδοσκοπική 
αιμόσταση. Θα μπορούσε όμως να γίνεται σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις δύσκολης ή επισφαλούς αρχικής αιμόστασης, 
εφόσον ο ενδοσκόπος κρίνει ότι σε δεύτερο χρόνο θα μπο-
ρεί να επιτευχθεί καλύτερη αιμόσταση (καθαρότερο πεδίο, 
αιμοδυναμικά σταθεροποιημένος ασθενής)6,7.

Σε πολλές μελέτες έχει δειχτεί ότι η χορήγηση αναστο-
λέων της αντλίας πρωτονίων αμέσως μετά την ενδοσκο-
πική αιμόσταση ελαττώνει τις υποτροπές της αιμορραγίας, 
έχοντας αθροιστική επίδραση στην αποτελεσματικότητα 
της ενδοσκοπικής θεραπείας. Στην πλειονότητα των με-
λετών χορηγήθηκε εφάπαξ δόση 80 mg και στη συνέχεια 
συνεχής ενδοφλέβια έγχυση 8 mg/h για 3 ημέρες, γιατί 
με αυτή τη δόση μπορούμε να πετύχουμε τα υψηλοτέρα 
δυνατά επίπεδα γαστρικού pH και μάλιστα από το πρώτο 
24ωρο. Όπως είναι γνωστό, είναι επιθυμητό ένα γαστρικό 
pH άνω του 6, γιατί σε τέτοιο ενδογαστρικό περιβάλλον 
υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα τού θρόμβου και είναι 
δυσχερής η διάσπασή του. Επομένως, στους ασθενείς με 
υψηλού κινδύνου για υποτροπή της αιμορραγίας στίγματα, 
μετά από ενδοσκοπική αιμόσταση, θα πρέπει να συνεχίζε-
ται η χορήγηση υψηλών δόσεων πραζόλης για 3 ημέρες 
ενδοφλέβια. Πιθανά, χορήγηση πραζόλης στη συνήθη δόση 
να έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με τις υψηλές δόσεις 
πραζολών. Σε μια πρόσφατη μελέτη δεν παρατηρήθηκε 
διαφορά όσον αφορά στις υποτροπές της αιμορραγίας 
ανάμεσα σε αυτούς που έλαβαν υψηλή και σε αυτούς που 
έλαβαν χαμηλή δόση πραζόλης8.

H πρώιμη χειρουργική επέμβαση δε φαίνεται να έχει σήμερα 
θέση στην αντιμετώπιση των ασθενών με οξεία αιμορραγία 
ανώτερου πεπτικού. Ο στόχος μας είναι σήμερα πρωτίστως 
η επίσχεση της αιμορραγίας, η πρόληψη υποτροπής της και 
δευτερευόντως η θεραπεία-πρόληψη υποτροπής της αιτίας 
που προκάλεσε την αιμορραγία. Σήμερα, μετά την εισαγωγή 
των πραζολών στη θεραπευτική, μπορούμε να πετύχουμε 
ισχυρή καταστολή της έκκρισης του υδροχλωρικού οξέος, 
ενώ το χρόνιο 12δακτυλικό έλκος αντιμετωπίζεται ριζικά με 
την εκρίζωση του Ηelicobacter pylori9-12. Ταυτόχρονα, είναι 

δυνατή η πρόληψη υποτροπής των ελκών σε ασθενείς που 
λαμβάνουν ΜΣΑΦ με τη σύγχρονη χορήγηση πραζόλης13.

Η πρώιμη χειρουργική αντιμετώπιση θα μπορούσε να 
έχει θέση στους λίγους ασθενείς υψηλού κινδύνου για υ-
ποτροπή της αιμορραγίας και δύσκολη-αδύνατη-επισφαλή 
ενδοσκοπική αιμόσταση, αλλά χρειάζονται περισσότερα 
βιβλιογραφικά δεδομένα.

Αντιμετώπιση υποτροπής μη κιρσικής 
αιτιολογίας αιμορραγίας

Επί υποτροπής, μετά από την αποτυχία της αρχικής ενδο-
σκοπικής θεραπείας, η περαιτέρω θεραπευτική προσέγγιση 
πρέπει να εξατομικεύεται. Εναλλακτικές διαθέσιμες λύσεις 
είναι η επαναληπτική ενδοσκοπική θεραπεία, η αγγειογρα-
φία-εμβολισμός και η χειρουργική αντιμετώπιση.

Επαναληπτική ενδοσκοπική αιμόσταση
Η επαναιμόσταση, επί υποτροπής της αιμορραγίας, φαίνεται 

να είναι αποτελεσματική σε σημαντικό ποσοστό ασθενών, 
χωρίς να αυξάνει τη θνητότητα σε αυτούς τούς ασθενείς και 
με λιγότερες επιπλοκές σε σύγκριση με τη χειρουργική αντι-
μετώπιση14. Υπάρχει όμως ανησυχία σε πολλούς θεράποντες 
για την επιμονή στην επαναληπτική ενδοσκοπική θεραπεία 
και την επίπτωση αυτής στην κλινική έκβαση του ασθενούς, 
καθώς δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη των ασθενών 
στους οποίους αυτή θα αποτύχει. Για αυτό, θα πρέπει να 
τονιστεί ότι πριν προβεί ο ενδοσκόπος σε επαναιμόσταση θα 
πρέπει να εκτιμήσει τη θέση-εντόπιση της αιμορραγίας, τη 
δυνατότητα πρόσβασης στην αιμορραγούσα περιοχή, καθώς 
και την αποτελεσματικότητα της αρχικής αιμόστασης και να 
μην προχωρά σε ανεπιτυχείς αιμοστάσεις, ενώ απαραίτητη 
είναι και η συνδυαστική ενδοσκοπική θεραπεία.

Αγγειογραφία - εμβολισμός
Η αγγειογραφία μπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική 

λύση για ασθενείς με μεγάλο διεγχειρητικό κίνδυνο και 
για περιπτώσεις δύσκολης ή επισφαλούς ενδοσκοπικής 
αιμόστασης. Χρησιμοποιείται ο μέσω καθετήρα εμβολισμός 
(transcatheter embolization) που θεωρείται ασφαλής και 
αποτελεσματική θεραπεία και ενδείκνυται σε περιπτώσεις 
όπου:
•  είναι αδύνατη η προσπέλαση της εστίας ενδοσκοπικά, 

ή/και
•  μετά από υποτροπή και αφού έχουν γίνει δυο προσπά-

θειες ενδοσκοπικής αιμόστασης, ή/και
•  μετά από υποτροπή και αφού έχει προηγηθεί χειρουργική 

αιμόσταση και κυρίως
•  σε υψηλού εγχειρητικού κινδύνου ασθενείς.

Θα πρέπει να υπάρχουν κλινικά σημεία σοβαρής αιμορρα-
γίας, ενεργός αιμορραγία ενδοσκοπικά ή εξαγγείωση άνω 
των 0.5-1.5 ml/min που κλινικά μεταφράζεται σε ανάγκη 
μετάγγισης άνω των 3 μονάδων αίματος το 24ωρο.

Σε διάφορες αναδρομικές μελέτες, με μικρό όμως αριθμό 
ασθενών, ο εμβολισμός παρουσίαζε τεχνική επιτυχία 88-
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στομάχου ευθύνεται για το 10-20% των περιπτώσεων, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις, 
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οξέος αποτελούν την αιτία της αιμορραγίας.
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98% (άμεση επίσχεση της αιμορραγίας), κλινική επιτυχία 
52-83% (μόνιμη επίσχεση της αιμορραγίας) και μέχρι 94% 
με μια δεύτερη προσπάθεια. Επιπλοκές παρατηρούνται σε 
λιγότερο από 10% των ασθενών, με κυριότερες το αιμάτωμα 
στο σημείο της παρακέντησης, αλλεργικές αντιδράσεις, 
νεφρική ανεπάρκεια και σπάνια ισχαιμία 12δακτύλου η 
άλλων οργάνων15-20. Ο κίνδυνος ισχαιμίας μετά από εμβο-
λισμό στο ανώτερο πεπτικό είναι πολύ μικρός λόγω της 
εκτεταμένης παράπλευρης κυκλοφορίας που υπάρχει. Η 
δε θνητότητα δε διέφερε από εκείνη των ασθενών που 
αντιμετωπίστηκαν εξαρχής χειρουργικά21-23. Σε πρόσφα-
τες δε μελέτες, ο εμβολισμός υπερέχει σε σχέση με το 
χειρουργείο στη θνητότητα (θάνατος εντός 30 ημερών 
από το επεισόδιο της αιμορραγίας), σε σημείο μάλιστα να 
προτείνεται σε αυτές ως η μέθοδος εκλογής σε αποτυχία 
ενδοσκοπικής αιμόστασης24.

Επαναληπτικός εμβολισμός λόγω υποτροπής αιμορρα-
γίας υπολογίζεται ότι απαιτείται στο 10% των ασθενών15. 
Παράγοντες αποτυχίας του εμβολισμού είναι: η διαταραχή 
της πηκτικότητας, η σοβαρή συν-νοσηρότητα, η αιμορραγία 
μετά από τραυματισμό ή μετά από επεμβατική ιατρική πρά-
ξη, ο μεγάλος αριθμός μεταγγίσεων και η καθυστερημένη 
διενέργεια εμβολισμού16,18,19. Ο εμβολισμός τέλος, ακόμη 
και όταν δεν αποτελεί την οριστική θεραπεία, μπορεί να 
βοηθήσει στη σταθεροποίηση του ασθενή μέχρι να εφαρ-
μοσθεί πιο αποτελεσματική θεραπεία25.

Συμπερασματικά, τα βελτιωμένα αποτελέσματα της 
αγγειογραφικής αντιμετώπισης, τα τελευταία χρόνια, την 
καθιστούν μια καλή εναλλακτική λύση έναντι του χειρουρ-
γείου, σε ασθενείς με υποτροπή αιμορραγίας μετά από 
ενδοσκοπική θεραπεία26. Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη 
βιβλιογραφία, όσον αφορά στη συνδυαστική θεραπεία εν-
δοσκοπικής επαναιμόστασης και εμβολισμού σε υποτροπή 
της αιμορραγίας.

Χειρουργική αιμόσταση
Το χειρουργείο αποτελεί την τελική επιλογή για τον ασθενή 

με συνεχιζόμενη-υποτροπιάζουσα αιμορραγία και τον οριστικό 
τρόπο ελέγχου της αιμορραγίας. Αναφέρονται πολύ καλά 
αποτελέσματα, με απαραίτητη προϋπόθεση η επέμβαση να 
γίνεται εγκαίρως. Απαιτείται στο 3-8% των ασθενών, στην 
πλειονότητα (>90%) σε ασθενείς με πεπτικό έλκος, κυρίως 
12δακτυλικό και συνοδεύεται από σημαντική νοσηρότητα και 
θνητότητα που φτάνει το 25%1,27,28.

Ενώ στο παρελθόν η χειρουργική θεραπεία αποτελούσε τη 
θεραπεία εκλογής στην αντιμετώπιση της οξείας μη κιρσικής 
αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού και της αιτίας που την προ-
κάλεσε (κυρίως έλκος), σήμερα ο στόχος του χειρουργείου 
είναι ο έλεγχος της αιμορραγίας και η πρόληψη υποτροπής 
της παρά η θεραπεία της αιτίας που την προκάλεσε, η οποία, 

όπως προαναφέραμε, μπορεί να αντιμετωπισθεί πιο συντηρη-
τικά. Σε διάφορες μελέτες, όπου έγινε αναδρομικά σύγκριση 
ριζικών χειρουργικών επεμβάσεων με απλή συρραφή του 
αιμορραγούντος αγγείου, δεν υπήρξε διαφορά στην κλινική 
έκβαση των ασθενών και τα ποσοστά της υποτροπής της 
αιμορραγίας και κατά συνέπεια οι μη ριζικές επεμβάσεις θα 
πρέπει να προτιμώνται29-32.

Ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να διενεργείται 
χειρουργική επέμβαση είναι ακόμη αμφιλεγόμενος και δυ-
στυχώς η ακριβής πρόβλεψη των ασθενών στους οποίους θα 
αποτύχει η ενδοσκοπική θεραπεία δεν είναι δυνατή. Ασθενείς 
με πεπτικά έλκη διαμέτρου >2 cm ή/και ενεργό σφύζουσα 
αιμορραγία ή/και παρουσία καταπληξίας στην εισαγωγή έχουν 
αυξημένο κίνδυνο υποτροπής της αιμορραγίας33. Απόλυτες 
οδηγίες δεν μπορούν να καθορισθούν και είναι απαραίτητη η 
εξατομίκευση κάθε περίπτωσης ανάλογα με την ενδοσκοπική 
εικόνα, τη γενικότερη κλινική κατάσταση του ασθενούς και τη 
συν-νοσηρότητα.

Παρά το γεγονός ότι η χειρουργική αιμόσταση γίνεται όλο 
και σπανιότερα αναγκαία τα τελευταία χρόνια, η ενημέρωση 
των χειρουργών και η συνεργασία ομάδας ιατρών (γαστρε-
ντερολόγοι, χειρουργοί, επεμβατικοί ακτινολόγοι) για την 
αντιμετώπιση των ασθενών με οξεία αιμορραγία ανώτερου 
πεπτικού παραμένει επιτακτική.
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