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Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων

• Σύμβουλος: Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, 

Gilead, GlaxoSmithKline, Janssen, Merck Sharp & Dohme, 

Novartis, Roche

• Διαλέξεις: Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, GlaxoSmithKline, 

Janssen, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Roche

• Χορηγίες: Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Elpen, Gilead, Janssen, Roche

• Κλινικές μελέτες: Abbvie, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead,

Janssen, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Regulus Ther., Roche

• Συμβούλιο Διαχείρισης Δεδομένων Ασφαλείας: Gilead

«Οι παρουσιάσεις των ομιλητών περιλαμβάνουν νεότερα επιστημονικά δεδομένα, όπως αυτά ανακοινώθηκαν σε διεθνή

συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται δεδομένα εκτός της εγκεκριμένης Περίληψης 

Χαρακτηριστικών των Προϊόντων (ΠΧΠ) (Εγκύκλιος ΕΟΦ 49392/07.7.2011). Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες 

παρακαλώ συμβουλευτείτε την ΠΧΠ πριν τη συνταγογράφηση».



ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ?



Διαταραχές ηπατικών ενζύμων

• Ηπατοκυτταρική βλάβη: ALT/AST

• Xολοστατική βλάβη: ΑLP/γGT 

(υπερπαραγωγή)

• Ίκτερος: χολερυθρίνη



AST, ALT

• AST: κυτταροπλασματικό & μιτοχονδριακό ένζυμο

• ΑLT: αμιγώς κυτταροπλασματικό ένζυμο

• ΑST: ήπαρ, σκελετικοί μύες, καρδιακός μυς, 

νεφρά, εγκέφαλος, πάγκρεας, ερυθροκύτταρα

• ΑLT: κυρίως ήπαρ



ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ = HΠATΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ: ΑΙΤΙΑ 

• Λοιμώξεις 

(ιοί ηπατίτιδας, άλλοι ιοί, μικρόβια, παράσιτα, ρικέτσιες, μύκητες)

• Αλκοόλ

• Μη αλκοολική λιπώδης νόσος ήπατος

• Φάρμακα

• Αυτοάνοσες νόσοι 

• Mεταβολικές νόσοι

(αιμοχρωμάτωση, νόσος Wilson, ανεπάρκεια α1-αντιθρυψίνης)

• Αγγειακά αίτια (ισχαιμία, απόφραξη ηπατικών φλεβών)

• Νεοπλάσματα-Διηθητικές νόσοι

(αμυλοείδωση, σαρκοείδωση, νόσος Hodgkin, μεταστατικό Ca)



Ηπατοκυτταρική βλάβη 

• ΑLT/AST >25-50xΑ.Φ.Τ.: ιοί ηπατίτιδας, φάρμακα, 

τοξίνες, ισχαιμία (σπανιότερα οξεία απόφραξη 

χοληφόρων, αυτοάνοση ηπατίτιδα)

• ΑLT/AST >8-25xΑ.Φ.Τ.: ιοί ηπατίτιδας, ηπατομιμητιδικοί 

ιοί, φάρμακα, οξεία απόφραξη χοληφόρων, αυτοάνοση 

ηπατίτιδα, νόσος Wilson, ανεπάρκεια α1-αντιθρυψίνης 

• ΑLT/AST <8xΑ.Φ.Τ.: λίπωση, αλκοόλ, ιοί ηπατίτιδας, 

ηπατομιμητιδικοί ιοί, φάρμακα, απόφραξη χοληφόρων, 

μεταβολικά αίτια, διηθητικά νοσήματα, νεοπλάσματα



ΑΝΑΛΟΓΙΑ AST/ALT

• ΑST/ALT >2: αλκοολική ηπατοπάθεια 

(AST/ALT<400-500 IU/L - έλλειψη Β6)

• AST/ALT >4: κεραυνοβόλος νόσος Wilson

• Ιογενείς ηπατίτιδες, Mη αλκοολική λιπώδης 

νόσος ήπατος: ΑST/ALT <1, 

εκτός από κίρρωση : AST/ALT =1-2



ΠΡΟΕΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ALT/AST

• Ιστορικό

(συμπτώματα, αλκοόλ, φάρμακα, συνοδές νόσοι κλπ.)

• Αντικειμενική εξέταση

(ΒΜΙ, ίκτερος, σημεία χρ. ηπατικής νόσου κλπ)

• Εκτίμηση επιπέδων ALT/AST 

• Εκτίμηση τυχόν συνοδών διαταραχών ALP, γGT, χολερυθρ.

• Ειδικές ορολογικές εξετάσεις



• Μετάδοση ιογενών ηπατιτίδων 

(από και προς τον ασθενή)

• Εγχειρητικοί κίνδυνοι σε ασθενή με 

ηπατίτιδα

ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ: 
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IOΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

• Κοπρανοστοματική 

μετάδοση

• HAV, HEV

• Mόνον οξεία ηπατίτιδα

• Παρεντερική 

μετάδοση 

• HΒV (HDV), HCV

• Oξεία & 

Χρόνια ηπατίτιδα



ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΓΙΑ ΗΒV ΛΟΙΜΩΞΗ

• Ομοφυλόφιλοι

• Ετεροφυλόφιλοι ερωτικοί σύντροφοι ασθενών με χρόνια 

HBV λοίμωξη (HBsAg+)

• Ετεροφυλόφιλοι με πολλαπλούς (3) ερωτικούς 

συντρόφους

• Χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών 

• Αιμοκαθαιρόμενοι

• Εργαζόμενοι σε επαγγέλματα υγείας

• Τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων χρονίως 

πασχόντων ή πνευματικά καθυστερημένων

• Φυλακισμένοι και προσωπικό φυλακών

• Πολυμεταγγιζόμενοι και αιμορροφιλικοί 



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΗΒV –

EΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1997

• Βρέφη

• Έφηβοι

• Ενήλικες ομάδων υψηλού κινδύνου 

για HBV λοίμωξη 

• Ενήλικες με χρόνια ηπατίτιδα C



HCV - ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

• Τυπική παρεντερική μετάδοση

– Μεταγγίσεις αίματος ή παραγώγων του (κυρίως μέχρι 1991)

– Παρεντερική χρήση ναρκωτικών

– Αιμοκάθαρση

– Μεταμόσχευση οργάνου

– Τρύπημα με μολυσμένη βελόνα-εργαλείο

• Αφανής παρεντερική μετάδοση

– Εγχείρηση

– Νοσηλεία

– Απλές ιατρικές-παραϊατρικές-καθημερινές πράξεις

• Μη παρεντερική μετάδοση

– Κάθετη μετάδοση (μητέρα σε παιδί)

– Γενετήσια μετάδοση

• Άγνωστος τρόπος μετάδοσης (Σποραδικές περιπτώσεις)



ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ HCV

• Μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του

• Μεταμόσχευση οργάνου

• Αιμοκάθαρση (κακές συνθήκες νοσηλείας)

• Νοσοκομειακή διασπορά (κακές συνθήκες νοσηλείας, 

πλημμελής απολύμανση οργάνων)

• Εγχειρήσεις (ιατρός σε ασθενή)

• Ενδοσκοπήσεις (πλημμελής απολύμανση ενδοσκοπίων)

• Αναισθησία (αναπνευστήρας)

• Οδοντιατρικές πράξεις



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

HCV ΛΟΙΜΩΞΗΣ

• Επιπολασμός anti-HCV

Ιατρικό-Παραϊατρικό προσωπικό: 1-4%

Οδοντίατροι: 1.8-9%

• Τρύπημα με βελόνη

Κίνδυνος μετάδοσης HCV: <5% (0.5-10%)

ανάλογος με: 

- ποσότητα αίματος, 

- βάθος τρυπήματος,  

- παρουσία-επίπεδα HCV RNA ασθενούς



ΠΡΟΛΗΨΗ HCV ΛΟΙΜΩΞΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ

• Ενημέρωση κοινού

• Βελτίωση υπηρεσιών υγείας

• Ανίχνευση-ενημέρωση 

anti-HCV (+) ατόμων 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ

• Ανίχνευση-εκτίμηση anti-HCV (+) ατόμων

• Θεραπεία οξείας-χρόνιας ηπατίτιδας C
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HCV cure: A real success story



Συνδυασμοί χωρίς IFNa

Paritaprevir 
/ritonavir

Dasabuvir

Ombitasvir

Ribavirin

±

±

Daclatasvir

Sofosbuvir

Ribavirin

+

±

Sofosbuvir

Simeprevir

Ribavirin

+

±

Ledipasvir

Sofosbuvir

Ribavirin

±

Sofosbuvir

Ribavirin

+

GT2          GT1,4        GT 1-6         GT 1,4-6        GT1,4           GT1-6           GT1,4

x(8)12-24  εβδομάδες

Nουκλεοτιδικός αναστολέας πολυμεράσης

Αναστολέας NS3/4 πρωτεάσης  

Αναστολέας NS5A

Μη νουκλεοσ(τ)ιδικός αναστολέας πολυμεράσης

Elbasvir

Grazoprevir

Ribavirin

±

Velpatasvir

Sofosbuvir

Ribavirin

±



• Μετάδοση ιογενών ηπατιτίδων (από και 

προς τον ασθενή)

• Εγχειρητικοί κίνδυνοι σε ασθενή με 

ηπατίτιδα
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Ήπαρ: Το εργοστάσιο



• Σύνθεση των περισσοτέρων πρωτεϊνών του ορού, 

π.χ. λευκωματίνης & παραγόντων πήξης

• Μεταβολισμός θρεπτικών συστατικών και φαρμάκων

• Αδρανοποίηση ενδογενών τοξινών και εξωγενών παραγόντων

• Μετατροπή & Αποθήκευση ουσιών

• Διήθηση αίματος πυλαίας κυκλοφορίας

Ήπαρ: Το εργοστάσιο



Αυξημένη νοσηρότητα & θνητότητα -

Αυξημένος περιεγχειρητικός κίνδυνος

• Αναισθησία

• Χειρουργική επέμβαση

• Παράγοντες κινδύνου

• Κανόνες προεγχειρητικής εκτίμησης & 

μετεγχειρητικής παρακολούθησης 

Χειρουργικές επεμβάσεις σε ηπατοπαθείς



Αναισθησία & Ήπαρ

• Μείωση αιματικής ροής σε ηπατική αρτηρία (περίπου 35%) – Μείωση 

πρόσληψης Ο2 από ηπατοκύτταρα εντός πρώτων 30 min

• Αιματική ηπατική ροή σε βασικά επίπεδα κατά την εγχείρηση -

Συνθήκες πρόκλησης ηπατικής βλάβης (υποαιμάτωση ± επαναιμάτωση) 

• Υπερκαπνία: μείωση αιματικής ροής σε πυλαία φλέβα μέσω διέγερσης 

συμπαθητικού (pCO2 κατά την αναισθησία: 35-40 mmHg)

• Επηρεασμένη φαρμακοκινητική παραγόντων αναισθησίας σε ηπατική 

νόσο (διαταραχές σύνδεσης με πρωτεΐνες πλάσματος και/ή μειωμένη 

αδρανοποίηση-αποβολή) 

• Κάθε φάρμακο: κίνδυνο ηπατοτοξικότητας 



Hπατικός

μεταβολισμός
ΔράσηΦάρμακο

20%

3%

0.2%

0.2%

0.2%

Συστηματική αγγειοδιαστολή

↓ Καρδιακή παροχή

(↑ ροή σε ηπατική αρτηρία

από ισοφλουράνη,

δεσφλουράνη, σεβοφλουράνη)

Αλοθάνη,

Eνφλουράνη,

Iσοφλουράνη,

Δεσφλουράνη,

Σεβοφλουράνη 

↓ Μέση αρτηρ. πίεσηΡαχιαία ή 

Επισκληρίδιος

Ελάχιστη κατασταλτική δράσηΝιτρικό οξείδιο

Ήπια, ταχεία δράση Προποφόλη



ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΟΘΑΝΗΣ

• 20-25% υποκλινική βλάβη (αύξηση ALT/AST)

• 1/10.000-1/35.000 ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση

οξεία ικτερική ηπατίτιδα (80% θνητότητα)

Γενετικά προδιατεθειμένα άτομα

- 2-3 εβδομάδες μετά 2η ή 3η έκθεση σε αλοθάνη

- κίνδυνος: παχύσαρκες γυναίκες, 

επανειλημμένες εκθέσεις στο φάρμακο

- πρόληψη: λεπτομερές ιστορικό -

αποφυγή επανέκθεσης, δισουλφιράμη



- Σουξινυλχολίνη: να αποφεύγεται

Παρατεταμένη διάρκεια δράσης 

α) μείωση ψευδοχολινεστεράσης 

β) ελαττωμένη απέκκριση σε χοληφόρα

- Aτρακούριουμ, Δοξακούριουμ: προτιμητέα    

Όχι μεταβολισμός σε ήπαρ

Μυοχαλαρωτικά & Ήπαρ



Παρατεταμένη διάρκεια δράσης σε ηπατική νόσο

▪ Μορφίνη-Μεπεριδίνη: αυξημένα επίπεδα αίματος σε μείωση 

ηπατικής αιματικής ροής και/ή πυλαιοσυστηματική παράκαμψη

▪ Φεντανύλ-Σουλφεντανύλ: προτιμητέα                                                

(παρόμοια διάρκεια δράσης σε φυσιολ. μάρτυρες & κιρρωτικούς)

▪ Ρεμιφεντανύλ: αποφεύγεται                                                                        

(μερική αδρανοποίηση με ψευδο-χολινεστεράση)

▪ Bενζοδιαζεπίνες: Γενικά μικρότερες δόσεις

α) Οξαζεπάμη-Λοραζεπάμη: προτιμητέες

(αδρανοποίηση με γλυκουρονιδίωση)

β) Διαζεπάμη-Χλωροδιαζεποξείδιο (Όχι γλυκουρονιδίωση):

αυξημένη κατασταλτική δράση σε ηπατική νόσο

γ) Μιδαζολάμη: μειωμένη δόση

▪ Προποφόλη: η καλύτερη επιλογή για καταστολή σε ενδοσκόπηση  

Ναρκωτικά, Ηρεμιστικά, Κατασταλτικά & Ήπαρ



Αυξημένη νοσηρότητα & θνητότητα -

Αυξημένος περιεγχειρητικός κίνδυνος

• Αναισθησία

• Χειρουργική επέμβαση

• Παράγοντες κινδύνου

• Κανόνες προεγχειρητικής εκτίμησης & 

μετεγχειρητικής παρακολούθησης 

Χειρουργικές επεμβάσεις σε ηπατοπαθείς



• Πιο σημαντικός παράγων από αναισθησία

• Περιεγχειρητικός κίνδυνος: συσχέτιση με είδος επέμβασης

• Λαπαρατομία >Εξωκοιλιακή επέμβαση

• Χολοκυστεκτομή, γαστρεκτομή, κολεκτομή: αυξημ. κίνδυνος

• Προηγηθείσες κοιλιακές επεμβάσεις: αυξημ. κίνδυνος 

• Επείγουσα >Εκλεκτική

• Καρδιακή επέμβαση: αυξημ. κίνδυνος (χρόνος-τύπος 

καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, μηχανική υποστήριξη)

• Αντικατάσταση τριγλώχινας: αυξημ. κίνδυνος (περίδεση κ. κοίλης)

Χειρουργική επέμβαση & Ήπαρ



Γενικοί παράγοντες

1. Υπόταση, shock

2. Aπώλεια αίματος

3. Υποξαιμία

4. Υπερκαπνία

5. Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

6. Αγγειοδραστικά φάρμακα

7. Διαλείπουσα θετική πίεση αερισμού

8. Τάση κοιλιακών σπλάγχνων –

αντανακλαστική σπλαγχνική αγγειοδιαστολή

Χειρουργική επέμβαση & Ήπαρ



Αυξημένη νοσηρότητα & θνητότητα -

Αυξημένος περιεγχειρητικός κίνδυνος

• Αναισθησία

• Χειρουργική επέμβαση

• Παράγοντες κινδύνου

• Κανόνες προεγχειρητικής εκτίμησης & 

μετεγχειρητικής παρακολούθησης 

Χειρουργικές επεμβάσεις σε ηπατοπαθείς



Συνάρτηση τύπου ηπατικής νόσου

• Οξεία ηπατίτιδα

• Χρόνια ηπατική νόσος χωρίς κίρρωση

• Κίρρωση 

Περιεγχειρητικός κίνδυνος σε ηπατοπάθειες



• Αντένδειξη για μη επείγουσα επέμβαση

• Λαπαρατομία: θνητότητα 10-13% 

– Ειδικά σε οξεία αλκοολική ηπατίτιδα: 

θνητότητα >50%

• Σε απόλυτη ένδειξη για επείγουσα 

επέμβαση: εξατομίκευση απόφασης

Οξεία ηπατίτιδα & Εγχείρηση 



• Συνήθως όχι αυξημένος κίνδυνος

• ΠΡΟΣΟΧΗ σε

– Αλκοολική ηπατοπάθεια: σύνδρομο στέρησης, 

αυξημ. κίνδυνος ηπατοτοξικότητας από αλοθάνη-

παρακεταμόλη, διαταραχές μεταβολισμού φαρμάκων 

– Αυτοάνοση ηπατίτιδα: κορτικοειδή

– Αιμοχρωμάτωση: ΣΔ, καρδιομυοπάθεια

– Νόσος Wilson: νευροψυχιατρική εκτίμηση,             

μείωση δόσης D-πενικιλλαμίνης

Χρόνια ηπατική νόσος χωρίς κίρρωση & Εγχείρηση 



Σαφώς αυξημένος κίνδυνος νοσηρότητας & θνητότητας 

Μέγεθος κινδύνου εξαρτάται από 

• Σοβαρότητα ηπατικής βλάβης

– Child-Pugh score

– MELD score

• Αναπνευστικές διαταραχές (pO2 <60 mmHg)

• Ηλικία

• Συνοδά νοσήματα

• Γενική κατάσταση (ASA class)

Κίρρωση & Εγχείρηση



Βαθμός 1 Βαθμός 2 Βαθμός 3

Xολερυθρίνη (mg/dl)           <2.0                   2.0-3.0                     >3.0

Λευκωματίνη (g/dl)              >3.5                   2.8-3.5                     <2.8   

Aσκίτης Όχι Ήπιος-Μέτριος  Υπό τάση-Ανθεκτ.

Εγκεφαλοπάθεια Όχι Ήπια-Μέτρια Σοβαρή

Παράταση PΤ (sec)              ≤4                          4-6                        >6

Child-Pugh score         5-6                    7-9                 10-15 

Child class                     A                       B                      C

Θνητότητα         10%    30%   76%-82%

Eγχείρηση NAI     ?                     OXI

Child-Pugh score & Εγχείρηση 



MELD score & Εγχείρηση 

Teh SH et al. Gastroenterology 2007;132:1261-9

Θνητότητα 30 ημερών                   Θνητότητα 90 ημερών



MELD score & Εγχείρηση 

• 1637 κιρρωτικοί ασθενείς

-μείζονα εγχείρηση (πεπτικού, ορθοπεδική, καρδιοχειρ.): 772

-μικρή εγχείρηση (σκωληκοειδεκτομή, ραφή κήλης): 303, -562 όχι εγχείρηση

Teh SH et al. Gastroenterology 2007;132:1261-9



• Αναδρομική μελέτη 140 κιρρωτικών

• ΜELD: μόνος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγων 

θνητότητας 30 ημ.

• Κίνδυνος θανάτου: αύξηση 1% για 1 βαθμό MELD score 5-20    

ή αύξηση 2% για 1 βαθμό MELD score >20 

Northup PG et al. Ann Surg 2005;242:244-51

MELD score & Εγχείρηση 

ΜELD score ≤11  12-19  20

Mη επείγουσα 

επέμβαση ΝΑΙ             ?                ΟΧΙ 



ASA (American Society of Anesthesiologists) score

1. Φυσιολογικός υγιής ασθενής. 

2. Ασθενής με ήπια συστηματική νόσο. 

3. Ασθενής με σοβαρή συστηματική νόσο. 

4. Ασθενής με σοβαρή συστηματική νόσο, που είναι σοβαρή απειλή 

για τη ζωή.

5. Ασθενής θνήσκων, που δεν αναμένεται να επιβιώσει χωρίς την 

εγχείρηση. 

6. Ασθενής με εγκεφαλικό θάνατο του οποίου τα όργανα 

απομακρύνονται για μεταμοσχεύσεις. 

Γενική κατάσταση & Εγχείρηση 

ASA score: ο σημαντικότερος προγνωστικός δείκτης θνητότητας 7 ημερών

ΑSA score 5: 100% θνητότητα εντός 7 ημερών

Teh SH et al. Gastroenterology 2007;132:1261-9



Αυξημένη νοσηρότητα & θνητότητα -

Αυξημένος περιεγχειρητικός κίνδυνος

• Αναισθησία

• Χειρουργική επέμβαση

• Παράγοντες κινδύνου

• Κανόνες προεγχειρητικής εκτίμησης & 

μετεγχειρητικής παρακολούθησης

Χειρουργικές επεμβάσεις σε ηπατοπαθείς



Γενικά μέτρα
Ιστορικό & Φυσική εξέταση

* Έλεγχος για υποκλινική ηπατική νόσο

* Κλινική εκτίμηση σοβαρότητας ηπατικής νόσου

* Φάρμακα, αλκοόλ, προηγούμενη εμπειρία με 

αναισθησία

Ηπατική βιοχημεία

* LFTs, FBC, PT/INR

* HBsAg, anti-HCV

Προεγχειρητική εκτίμηση 



ΚΙΡΡΩΣΗ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΞΗΣ

• Ήπαρ: όργανο παραγωγής όλων των 

παραγόντων πήξης, εκτός από vWF

(VIII παράγεται και σε άλλους ιστούς)

• II, VII, IX, X: εξαρτώμενοι από βιταμ. Κ

• VII: βραχύτερο χρόνο ημισείας ζωής (II<X<IX)

• Ινωδογόνο:   (σπάνια   : μη λειτουργ. μορφές)



ΚΙΡΡΩΣΗ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

• Ήπαρ: όργανο παραγωγής                                 

πρωτεΐνης C/S, αντιθρομβίνης ΙΙΙ,                                                    

TFPI (όχι αποκλειστικά), συμπαράγοντα ΙΙ ηπαρίνης, 

α1-αντιθρυψίνης, α2-μακροσφαιρίνης

• Ανεπάρκεια ATIII, πρωτεΐνης C/S:

θρομβοφιλική διάθεση



Φυσιολογικές συνθήκες

Κίρρωση

Παράγοντες πήξης                                  Αντιπηκτικοί παράγοντες

Ισορροπία πήξης-αιμόστασης



EKTIMHΣΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

Κλινική εκτίμηση

• Ιστορικό θρομβώσεων-αιμορραγιών

Εργαστηριακή εκτίμηση (αρχική) 

• ΑΜΠ (Αρ. - λειτουργικότητα?)

• Χρόνος ροής?

• ΡΤ (VII, Χ, V, II, I) - INR

• aPTT (ΗMWΚ, καλλικρεΐνη, XII, XI, IX, X, V, II, I)

• TT - Ινωδογόνο

• FDPs – D-Dimers

• Θρομβοφιλικός έλεγχος (επί παρουσίας θρόμβωσης)

• Θρομβοελαστογραφία 



ΚΙΡΡΩΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

Διόρθωση αρ. ΑΜΠ (>50,000/mm3)

• Mεταγγίσεις ασκών ΑΜΠ

• Αιμοπεταλιοπαραγωγικές ουσίες (θρομβοποιητίνη)?

Διόρθωση ΡΤ (παράταση ≤3 sec)

• Βιτ. Κ (ΙΜ/ΙV) (αποτελεσματική μόνο σε χολόσταση-αποφρακτ. ίκτερο) 

• Μεταγγίσεις πλάσματος

• Aνασυνδυασμένος ενεργοποιημένος παράγων VII (rFVIIa) ή 

συμπλέγματα συμπυκνωμένων παραγόντων πήξης?

Διόρθωση τυχόν υπερινωδόλυσης

• Αντιινωδολυτικά (ε-αμινοκαπροϊκό οξύ, τρανεξαμικό οξύ, απροτινίνη)



ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

• Μόνο σε εξωηπατική θρόμβωση πυλαίας/ηπατικών φλεβών

• Αντενδείξεις: ΗΚΚ, μέτριοι-μεγάλοι κιρσοί οισοφάγου

• Υπέρ παρέμβασης: οξεία θρόμβωση, αντιρροπούμενη ηπατική 

νόσος, παρουσία θρομβοφιλικών παραγόντων 

• (Χαμηλού μοριακού βάρους) ηπαρίνη 

• Προσοχή σε ανταγωνιστές βιταμίνης Κ

(κίνδυνος αιμορραγίας, δυσχέρεια παρακολούθησης με INR)



ΚΙΡΡΩΣΗ: 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

• Μείωση ασκίτη (μείωση ενδοκοιλιακής πίεσης μετεγχειρητικά)

• Αντιμετώπιση προδιαθεσικών παραγόντων εγκεφαλοπάθειας

(δυσκοιλιότητα, αλκάλωση, κατασταλτικά ΚΝΣ, υποξία, σήψη, αιμορραγία ΓΕΣ)

• Βελτίωση νεφρικής λειτουργίας

• Αποφυγή αμινογλυκοσιδών, NSAIDs

• Προσοχή για υπογλυκαιμία

• Θρεπτική υποστήριξη: 1 g/Kg πρωτεΐνης & 35 cal/Kg 

υδατάνθρακες-λίπη (≥20% λίπος) ανά 24ωρο 



ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ & ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΚΙΡΡΩΣΗ) 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Ιδιαίτερη προσοχή σε:

• Ισορροπία ύδατος-ηλεκτρολυτών (αποφυγή υπερφόρτωσης με Na+)

• Eπίπεδα γλυκόζης

• Νεφρική λειτουργία 

• Αιμόσταση (ΡΤ)

• Σημεία ρήξης ηπατικής αντιρρόπησης                                          

(ασκίτης, εγκεφαλοπάθειας, κιρσορραγία, ίκτερος)



• Γενικά αυξημένος περιεγχειρητικός κίνδυνος –

Αυξημένη νοσηρότητα & θνητότητα ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της ηπατικής βλάβης

• Σύγχρονα αναισθητικά φάρμακα αρκετά ασφαλέστερα

• Είδος χειρουργικής επέμβασης σημαντικότερο από 

αναισθησία

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ Η ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

Συμπεράσματα



Μη επείγουσα επέμβαση – Αντενδείξεις

• Οξεία ηπατίτιδα

• Child στάδιο C ή MELD ≥20

• Σοβαρή, μη διορθούμενη διαταραχή αιμόστασης

(INR>1.5, AMΠ<50,000/mm3) 

• Σοβαρές εξωηπατικές επιπλοκές

(pO2<60 mmHg, σοβαρή καρδιομυοπάθεια, ΟΝΑ)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ Η ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 

Συμπεράσματα

Eπείγουσα επέμβαση 

• Εξατομίκευση απόφασης

• Απόλυτη αντένδειξη: ASA class 5



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!


