
Η αιμόσταση είναι μια πο-
λύπλοκη διαδικασία, που 
σκοπό έχει την προφύλα-

ξη από τυχόν αιμορραγίες και 
τη διατήρηση της ομαλής ροής 
του αίματος.

Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν 
τη φυσιολογική αιμόσταση, μεταξύ 
των οποίων πρωτεύοντα ρόλο παί-
ζουν η ποιότητα των αιμοφόρων αγ-
γείων, η ποσοτική και ποιοτική επάρ-
κεια των αιμοπεταλίων, καθώς και οι 
πρωτεΐνες του πλάσματος.

Φυσιολογικός μηχανισμός 
αιμόστασης

Διακρίνεται για εποπτικούς λόγους 
σε 3 φάσεις:
• Πρωτογενής αιμόσταση
• Δευτερογενής αιμόσταση ή πήξη 

του αίματος
• Ινωδόλυση

Πρωτογενής αιμόσταση
Λαμβάνει χώρα άμεσα (εντός δευ-

τερολέπτων) με τη σύσπαση του 
τραυματισμένου αγγείου που επι-
τυγχάνεται μέσω:
• Νευρικών ερεθισμάτων εξαιτίας 

του πόνου
• Απελευθέρωσης αγγειοσυσπαστι-

κών ουσιών, όπως είναι η σεροτο-
νίνη από τα αιμοπετάλια

• Έξωθεν πίεσης του εξαγγειωθέ-
ντος αιματώματος.
Ο αγγειόσπασμος μπορεί να διαρ-

κέσει 20-30 λεπτά.
Ακολουθεί ο σχηματισμός λευκού 

πήγματος από τα αιμοπετάλια:
• Προσκόλληση των αιμοπεταλί-

ων
• Ενεργοποίηση και έκλυση των κοκ-

κίων τους
• Συσσώρευσή τους.

Με τη συσσωμάτωση των αιμοπε-
ταλίων εκλύονται ουσίες, όπως ATP, 
ADP, σεροτονίνη και ο αιμοπεταλι-
ακός παράγων 3. Η ADP συμβάλ-
λει στην ενεργοποίηση κι άλλων αι-
μοπεταλίων.

Η σεροτονίνη προκαλεί αγγειο-
σύσπαση.

Ο αιμοπεταλιακός παράγων 3 είναι 
λιποπρωτεΐνη που περιέχει αραχιδο-
νικό οξύ. Η συσσωμάτωση απαιτεί 
ATP και Ca. Η θρομβοσθενίνη είναι 
μια συσταλτή πρωτεΐνη των αιμοπε-
ταλίων που συμβάλλει στη συστο-
λή του θρόμβου. Οι θρομβοξάνες 
προάγουν τη συσσωμάτωση των αι-
μοπεταλίων, ενώ οι προστακυκλίνες 
προκαλούν αναστολή της.

Δευτερογενής αιμόσταση ή 
πήξη του αίματος

Στην πήξη του αίματος συμμετέ-
χουν πάνω από 12 παράγοντες του 
αίματος. 

Καθώς σχηματίζεται το αιμοπετα-
λιακό βύσμα, σχεδόν ταυτόχρονα 
ενεργοποιούνται οι πρωτεΐνες πήξης 
του πλάσματος και αρχίζει η δευτε-
ρογενής αιμόσταση, η οποία κατα-
λήγει στο σχηματισμό αιμοστατικού 
πήγματος 3-6 λεπτά αργότερα.

Βασικός στόχος της πήξης είναι η 
μετατροπή με πολυμερισμό του δι-
αλυτού ινωδογόνου σε αδιάλυτο 
ινώδες, με τη δράση της ενεργοποι-
ημένης θρομβίνης.

Το ινώδες περικυκλώνει και δια-
τρέχει το αιμοπεταλιακό βύσμα δη-
μιουργώντας ένα δίκτυο στο οποίο 
θα εισχωρήσουν αργότερα ινοβλά-
στες που θα σχηματίσουν συνδετικό 
ιστό (σε 7-10 ημέρες).

Καταρράκτης της πήξης
Δύο οδοί αναγνωρίζονται:

1. Ενδογενής οδός
2. Εξωγενής οδός.

Και οι 2 συγκλίνουν στην ενεργο-
ποίηση του παράγοντα Χ.

Στη συνέχεια ακολουθείται κοι-
νή οδός με τελικό αποτέλεσμα την 
ενεργοποίηση της προθρομβίνης 
σε θρομβίνη.

Για σχηματικούς λόγους διακρί-
νουμε 4 φάσεις:
1.  Πρόφαση (της ενδογενούς και της 

εξωγενούς οδού)
2. Φάση Ι
3. Φάση ΙΙ
4. Φάση ΙΙΙ

Εξωγενής οδός πήξης 
(πρόφαση)

Η ενεργοποίηση της εξωγενούς 
οδού γίνεται από παράγοντες που 
απελευθερώνονται από τους τραυ-
ματισμένους ιστούς.

Ενδογενής οδός πήξης 
(πρόφαση)

Η ενεργοποίηση της ενδογενούς 
οδού γίνεται από:
• Κύτταρα του αίματος

• Παράγοντες του πλάσματος.
Φάση Ι: Η προθρομβίνη μετατρέ-

πεται σε θρομβίνη.
Φάση ΙΙ: Το ινωδογόνο μετατρέπε-

ται σε δίκτυο ινώδους.
Φάση ΙΙΙ: Η θρομβοσθενίνη συντε-

λεί στη συρρίκνωση του θρόμβου.

Ινωδόλυση
Ο μηχανισμός της ινωδόλυσης 

ενεργοποιείται προς την κατεύθυν-
ση: 
• της λύσης του θρόμβου
• της αποκατάστασης της ομαλής 

ροής του αίματος.
Κεντρικό ένζυμο της ινωδόλυσης 

είναι η πλασμίνη. 
Αρχικά το πλασμινογόνο ενεργο-

ποιείται σε πλασμίνη. 
Σε δεύτερο στάδιο το ινώδες δι-

ασπάται υδρολυτικά σε προϊόντα 
αποδόμησής του.

Αιμόσταση-Ινωδόλυση
Διατηρούνται σε λεπτή ισορροπία 

μεταξύ τους με:
• Ενζυμικά συστήματα
• Αναστολείς και ενεργοποιητές
• Μηχανισμούς αρνητικής ανάδρα-

σης και αυτορρύθμισης.
Η διαταραχή της ισορροπίας μπο-

ρεί να οδηγήσει είτε σε αιμορραγία 
είτε σε θρόμβωση.

Αιμορραγική διάθεση
Μπορεί να οφείλεται σε κληρονομι-

κές ή επίκτητες διαταραχές. Μερικές 
από αυτές αναφέρονται επιγραμμα-
τικά παρακάτω:
Κληρονομικές διαταραχές

(πίνακας 1)

Επίκτητες διαταραχές
1. Επίκτητη έλλειψη βιταμίνης Κ
2. Νεογνά, πρόωρα βρέφη
3.  Δυσαπορρόφηση, παθήσεις χο-

ληφόρων
4.  Παρεντερική σίτιση και αντιβίωση
5. Λήψη αντιπηκτικών per os
6. Παθήσεις ήπατος
7. Παθήσεις νεφρών
8.  Επίκτητα κυκλοφορούντα αντι-

πηκτικά
9. Από αναπλήρωση
10. Αυτοάνοσες νόσοι.

Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
• Οξεία (σηψαιμία, μαιευτικές διατα-

ραχές, εγκαύματα, θερμοπληξία, 
καταπληξία, δήγμα φιδιού, προμυ-
ελοκυτταρική λευχαιμία, αιμολυτι-
κές αντιδράσεις μετάγγισης).

• Χρόνια (κακοήθεις σπλαγχνικές 
νεοπλασίες, μεγάλες αρτηριοφλε-
βικές δυσπλασίες, τοξιναιμία, κα-
τακράτηση νεκρού εμβρύου, κα-
κοήθης υπέρταση, βαριά ηπατι-
κή κίρρωση).

Θρόμβωση
Μπορεί να οφείλεται και αυτή σε 

κληρονομικές ή επίκτητες διαταρα-
χές, οι οποίες παρατίθενται αναφο-
ρικά παρακάτω:

Κληρονομικές διαταραχές
• Έλλειψη πρωτεΐνης C
• Έλλειψη πρωτεΐνης S
• Έλλειψη αντιθρομβίνης ΙΙΙ
• Δυσινωδογοναιμία
• Ομοκυστινουρία

Επίκτητες διαταραχές
• Παρατεταμένη ακινητοποίηση
• Παχυσαρκία

• Φάρμακα (π.χ. αντισυλληπτικά)

• Δ.Ε.Π. (νεοπλασία, σηψαιμία 
κ.λπ.)

• Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα 
(ιδιοπαθής πολυερυθραιμία)

• Κυκλοφορούντα αντιπηκτικά (αντι-
πηκτικά λύκου).

Συμπερασματικά
Η καλή γνώση της φυσιολογίας, 

αλλά και των διαταραχών της πή-
ξης (αιμορραγία-θρόμβωση) συμ-
βάλλουν στην:
• Καλύτερη προετοιμασία του ορ-

θοπαιδικού ασθενούς με ανάλο-
γη προδιάθεση.

• Έγκαιρη διάγνωση των εκτροπών 
από το φυσιολογικό.

• Ταχύτερη και αποτελεσματικότε-
ρη αντιμετώπιση βασισμένη στην 
πρόληψη.
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Νόσος	 Κληρονομικότητα Έλλειψη
Αιμοφιλία Α Φυλοσύνδετη Παράγων VIII
Αιμοφιλία Β Φυλοσύνδετη Παράγων IX
Νόσος Von Willebrand Αυτοσωματική  Von Willebrand και VIII
 επικρατητική 
 ή υπολειπόμενη

1. Έλλειψη επιφανειοδραστικών παραγόντων
Νόσος	 Έλλειψη
Hagemann Παράγων ΧΙΙ
Στίγμα Fletcher Προκαλλικρεΐνη
Στίγμα Fitzerald Κινινογόνο
 Παράγων XI

2. Έλλειψη παραγόντων εξαρτώμενων από τη βιταμίνη K
Έλλειψη Κληρονομικότητα Νόσος
Παράγων IX Φυλοσύνδετη Αιμοφιλία Β ή νόσος Christmas
Παράγων VII Αυτοσωματική 
 υπολειπόμενη  
Παράγων Χ Αυτοσωματική 
 υπολειπόμενη  
Ινωδογόνο 80 τύποι Ανινωδογοναιμία 
  ή δυσινωδογοναιμία
Παράγων XIII Αυτοσωματική 
 υπολειπόμενη

Πίνακας 1. Κληρονομικές διαταραχές

Tissue plasminogen 
activator (tPA)

Plasminogen activator 
inhibitor 1&2

Urokinase

PlASMINOGEN

PlASMIN

Thrombin-activatable 
fibrinolysis inhibitor

FIBRIN

THROMBIN

Factor XIa, XIIa 
Kallikrein 

a2 –antiplasmin

a2 –macroglobulin

FIBRIN DEGRADATION PRODUCTS
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PATHWAY
EXTRINSIC
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COMMON PATHWAY

3 COAGULATION PHASE

Activation of clotting system and clot formation

Platelet
thromboplastin

Prothrombin

Fibrin

Fibrinogen

Thrombin

Tissue
thromboplastin

Clotting factors
VIII, IX, X, XI, XII

Clotting factor
VII

Ca2+ Ca2+

Platelet
factors

Tissue
factors

Plasminogen

4 CLOT RETRACTION

Contraction of blood clot

5 CLOT RESTRUCTION

Enzymatic destruction of clot

Plasmin Plasmin

1 VASCULAR PHASE 2 PLATELET PHASE

Injury

Spasm in damaged smooth muscle Platelet aggregation and adhesion




