
Ενδοσκοπική αντιμετώπιση μη 
κιρσικής αιτιολογίας αιμορραγίας 

ανωτέρου πεπτικού
Εμ Αρχαύλης

Γαστρ Νοσοκ «Ευαγγελισμός»



Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού
• Συχνή κατάσταση: 

– 40−150 περιπτώσεις /100 000/y  Hearnshaw SA  Gut 
2011;

• Συχνές εισαγωγές αυξημένη θνητότητα
– 7% σε εξωτερικούς ασθενσείς
– 26% σε ήδη νοσηλευόμενους Hearnshaw SA  Gut 2011;
– Αύξηση της επίπτωσης και θνητότητας στην γ’

ηλικία
• 18% σε >60 και 27% σε >80



Αίτια 
Πεπτικό έλκος 

Διαβρώσεις 
στομάχου

Διαβρώσεις 
12λου

καρκίνος

Κιρσοί 

Πυλαία 
γαστροπάθεια

Αγγειεκτασίες

οισοφαγίτις

Χωρίς σαφές 
αίτιο

16-20% >1 αίτιο
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προετοιμασία
• Διόρθωσε πηκτολογικές διαταραχές

– INR<2.5--PLT50-100x103

• έμετοι-αιματεμέσεις: διασωλήνωση?
• Βρες βοηθό
• Βρες όργανα  και υλικά

– Γαστρο: μεγάλο κανάλι (αναρρόφηση, εργαλείας)
– Ιδανικά: ERCP (υποψία από φύμα)
– Κολονοσκόπιο : μήκος –γωνία καναλιού βιοψίας

• Μάθε πολλές τεχνικές αιμόστασης
• Χρησιμοποίησε αυτή(ες) που ξέρεις καλύτερα



Forrest  classification



Συσχέτιση ενδοσκοπικών ευρημάτων με έκβαση 
ασθενών 

Ενδοσκόπηση Συχνότητα Υποτροπή 
αιμορραγίας

Χειρουργείο θνητότητα

Καθαρός 
πυθμένας

42% 5% 0.5% 2%

Επίπεδη κηλίδα 20% 10% 6% 3%
Προσκολλημένος 
θρόμβος

17% 22% 10% 7%

Ορατό αγγείο 17% 43% 34% 11%
Ενεργός 
αιμορραγία (F1)

18% 55% 35% 11%

Laine L, N Engl J Med 1994
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Έγχυση 1 αδρεναλίνη
• Χαμηλό κόστος, ευκολία
• Αραίωση  1:10,000-1:20,000 αλλά και 

μεγαλύτερη 1:100,000 Liu JJ, Can J Gastroenterol 2009

• Έγχυση σταυροειδώς πέριξ του έλκους (≅2
ml) αλλά και στο κέντρο (≅4ml)

• Πίεση του αγγείου, αγγειόσπασμος , ενεργοποίηση 
σχηματισμού  θρόμβου



Ποσότητα 
• Μεγάλη ποσότητα: 

πόνος αρρυθμία 
υπέρταση
– Καρδιακά 

συμβάματα σε >30 
ml στον  θόλο, 
ΓΟΣ  πχ mallory
weiss

Liou TC WJG 2014 

Barkun
Gast endo 09 



Έγχυση 2 σκληρυντικές ουσίες
• Πολιδοκανόλη -αιθανόλη -αιθανολαμίνη

– Τοπική φλεγμονή → ίνωση & καταστροφή → 
αγγείου

– Χωρίς αποτελεσματικότητα ο συνδυασμός με 
αδρεναλίνη 

– Μικρή δόση ως 1 ml (σταυροειδώς ή/και στο 
έλκος)

– Προσοχή νέκρωση ιδίως στον θόλο



Έγχυση 3 cyanoacrylate
• Αμέσως μετά την επαφή με το ύδωρ πολυμερίζεται
• Συνήθως σε διάλυση με λιπιοδόλη (ακτινοσκιερή

και καθυστερεί τον πολυμερισμό)
• 1-2 ml αρχικά → παρατήρηση → συνέχιση 

αιμορραγίας → 1ml
• Συχνά προβλήματα (ενδοσκόπιο, ασθενή , 

ενδοσκοπικό team-Goggles )

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiipdrU4qzgAhUCMuwKHSF2ClUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.medscape.org/viewarticle/753780_2&psig=AOvVaw17K-dPssoD1EFNuC5YvwoX&ust=1549737080748299


Έγχυση 4 κόλλα ινικής
• 2 μέρη: ινωδογόνο+ παραγοντας ΧΙΙΙ και 

θρομβίνη +ασβέστιο
• Ανάμειξη → στερεοποίηση

5  Υαλουρονικό
• Κimm HH dig  endosc 14



Θερμικές μέθοδοι
Laser Μονοπολική Διπολική Heater probe

Αποτελεσματική
Ακριβή
Δυσχερής
Δυσκίνητη
Διάτρηση

Αποτελεσματική
Προσκόλληση
θρόμβου- ιστού
Κίνδυνος εγκαύματος 
ολικού πάχους

Αποτελεσματική
Οικονομική
Μείωση
χειρουργείου

Αποτελεσματική
Φορητή
Συνδυασμός πίεσης 
ηλεκτροπηξίας



Θερμικές μέθοδοι 1 heater probe
• Ισχυρή (κάθετη) πίεση του αγγείου και 

διοχέτευση 4-8 παλμών 25-30 joules στόχος
έγκαυμα της περιοχής  “tissue whitening” 
– Δυνατότητα πλύσεων
– Συγκρινόμενο με clips ίδια άμεση 

αποτελεσματικότητα αλλά υπολείπεται σε % 
επαναιμορραγίας

– Υπολείπεται  του gold probe  
– Bucci C  Gastroint endsoc clin N am 2015

• σταθερή ενέργεια



Θερμικές 2 διπολικοί καθετήρες
• Κλειστό κύκλωμα στον καθετήρα (δεν 

χρειάζεται γείωση)
– Ισχυρή (κάθετη ή κατ’εφαπτομένη) πίεση του 

αγγείου
• Gold probe συνδυάζει διπολικό καθετήρα 

με βελόνα σκληροθεραπείας
– Έγχυση
– πλύσεις



Coagrasper (monopolar)

groupA coagrasper Group B clips Naggata dig endosc 2010



Argon plasma coagulation APC
Χωρίς επαφή
Δεν υπάρχει κίνδυνος βλάβης σε 

μεγάλο βάθος (3mm)
Δεν υπάρχει επαφή με ιστό-δεν 

παρασύρεται  καμένος ιστός
κάθετα ή κατ’ εφαπτομένη 



Μεταλλικοί ανελκτήρες (ΜΑ)
through the scope

• Ασφαλής μέθοδος, αποτελεσματική 
– Δεν αφήνει έλκος βλάβης

• Αποτελεσματικότερη σε σχέση με εγχύσεις
• Ακτινοσκιερό -οδηγό σημείο  



Laine l NEJM16



Laine l NEJM16



Over the scope clip-ovesco
• D:11, 12,  14 mm-Μήκος: 3-6 mm

– «Δόντια»: ατραυματικά –τραυματικά (και για 
κλείσιμο γαστροστομίας) 

• Συνδεσμολογίας όπως στην περίδεση
• Παγίδευση βλεννογόνου με αναρρόφηση

– Υπάρχει και ειδική λαβίδα για σύλληψη βλεννογόνου
–

↑ Μεγαλύτερο τμήμα βλεννογόνου καλύτερη αιμόσταση 
↑ το cap διευκολύνει σε κάποιες θέσεις

↓ Όμως κόστος , επανείσοδος- δυσκολία στην είσοδο 
οισοφάγου

↓ « …. Και αν δεν μπει καλά ??» 



OTSC Ανθεκτική αιμορραγία ΑΠ
• Skinner M Endosc Int Open 2014:  12 pts 100% διακοπή 

αιμορραγίας. 2/12 επαναιμορραγία
• Chan Sm Endoscopy 2014: 9pts 78% διακοπή 

αιμορραγίας  
• Mant R Surg Endosc 2013: 23 pts 22/23 διακοπή 

αιμορραγίας 2/22 επαναιμορραγία



Υποτροπή : OTSC vs standard Rx

Standard Rx=31 clips+adr, 2 thermal +adr

Schmidt gastroenterology 2018



OTSC      Σαν 1η μέθοδο
• Manno M Surg Endosc 2016: 40 pts (forrest I-IIa)  

διακοπή αιμορραγίας 40/40 

• Wedi E Surg Endosc 2017: 118 pts  διακοπή 
αιμορραγίας 92.4%



Padlock clip

• fda approved 
• Θεωρητικά 

αποτελεσματικότερη 
αναρρόφηση ιστού

• Μικρές μελέτες : καλή 
αποτελεσματικότητα



Hemospray TC325

Αδρανής μικροκόνις

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR3p7T4KfgAhXRzaQKHU_MCtcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/figure/The-hemospray-uses-an-aerosol-delivery-system-A-to-spray-the-haemostatic-powder-towards_fig2_268232372&psig=AOvVaw2xHGVp-pWcYDiO9oV-XQhW&ust=1549564714190555


Hemospray TC325
• Απορρόφηση 

ύδατος →
αυξημένη 
συγκέντρωση 
πηκτολογικών
παραγόντων

• Ενεργοποίηση 
πήξης

• Επικάλυψη 
έλκους

• Ανάγκη 
ενεργού 
αιμορραγίας 



Hemospray TC325
• Sung et al endosc 11: 20 pts επίσχεση αιμορραγίας στο  95% 

(19/20) ενώ 2/19 επαναιμορράγησαν
• Holster et al Gastr endosc 16: 16 pts επίσχεση αιμορραγίας σε 

5/8 pts υπό αντιαιμοπεταλιακά και 8/8 pts χωρίς  
Αντιαιμοπεταλιακά

• Sinha et al Gastr endosc 16 : 20 pts  (μετά αποτυχία κλασικών 
μεθόδων) πρωτογενής αιμόσταση 95% με επαναιμορραγία στο 
16% 

• Smith J Clin Gastr 14: 63 pts (30 με έλκος) - 87% σαν 
μονοθεραπεία : αιμόσταση : 85.5% με επαναιμορραγία στο 15% 

• Haddara et al endoscopy 16 : 202 pts -53,5% μετά αποτυχία 
άλλων μεθόδων- 37% έλκος-30% όγκος: αιμόσταση στο 
96.5% επαναιμορραγία στο 26.7%(8d) και 33.5% (30d),



Hemospray vs. Κλασικές μέθοδοι

• Kwek et al, 20 pts: 10 hemospray 10 vs. 
συνδυασμένη κλασική μέθοδος(σκμ)
– Διακοπή αιμορραγίας : 9/10 hemospray 10/10 

σκμ
– Επαναιμορραγία: 3/9 hemospray- 1/10 σκμ



Endoclot Polysaccharide Hemostatic system

• Μηχανισμός δράσης παρόμοιος με 
Hemospray

• Αρκετή βιβλιογραφία  για χρήση σε κλασικά 
χειρουργεία

• Χρήση και στην γαστρεντερολογία κυρίως 
Ασία                                                               Rhuang

dig endosc2014



Ankaferd blood stoper ABS
9 mg Glycyrrhiza glaba
(dried leaf extract)
γλυκόριζα

5 mg Thymus
Vulgaris (dried grass 
extract)
θυμάρι

8 mg Vitis
vinifera
(dried leaf 
extract),
αμπέλι

7 mg Alpinia
officinarum (dried 
leaf extract)
Ενδημικό τζίντζερ

6 mg Urtica dioica
(dried root extract)
τσουκνίδα

10
0 

m
L 

  A
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ABS

• Αρκετές 
αναφορές

• Εξαιρετική 
αποτελεσματι-
κότητα για 
πολλές ενδείξεις 
ακόμα και 
όγκους

• Όλες από μια 
χώρα



Συνδυασμένη θεραπεία
μελέτες που συνέκριναν την έγχυση αδρεναλίνης 

(ΕΑ) vs. ΕΑ ακολουθούμενη από άλλη τεχνική  
βρέθηκε ότι ο συνδυασμός οδηγεί σε μείωση της 
επαναιμορραγίας (ιδίως σε F1 &F2a)
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Πάντα συνδυασμός?



2η μεταανάλυση

Baracat F surg endosc 2015



Doppler probe

• Χρήση ρυθμίσεων για 
επιφανειακή  (1.5 mm)
και πιο σπάνια 
βαθύτερη (μέση 
ρύθμιση  (4 mm).



• Wong et al (gastrointest endosco 04):12 ασθενείς 
με θετικό σήμα προ αιμόστασης
– 9 αρνητικό και 3 θετικό μετά επιτυχή αιμόσταση
– 0/9  επαναιμορράγησαν έναντι 1/3 

• Jensen DM gastrointest endosc 16: 80% των 
ασθενών με F1a βλάβη και θετικό σήμα μετά την 
επιτυχή αιμόσταση επαναιμορράγησαν



Έλκος: Suturing (apollo device)

• 10/10 επιτυχία
– Οι 9/10 είχαν αποτύχει σε συντηρητικά μέσα   

– A Agarwal endosc intern open 18



Mallory Weiss
• τυπικό ιστορικό: βίαιοι καθαροί από 

αίμα έμετοι αρχικά και ακολούθως 
αιματέμεση 

• Σε ενεργό αιμορραγία 
• αντιμετώπιση όπως
πεπτικό έλκος

– μόνο σε ενεργό
αιμορραγία

Karstensen JG endosc intern open 18



Βλάβη dielafoy’s

• Αντιμετώπιση όπως πεπτικό έλκος
• Band ligation ή hemoclips

– Bands έχουν το κίνδυνο δημιουργίας έλκους



Αιμοχολία
Aίτια : ercp βιοψία ήπατος-Κακοήθεια  , τραύμα
Αντιμετώπιση: Αγγειογραφική αιμόσταση
πληρως καλυμένη ενδοπρόσθεση
(αν ισχυρή υποψία αιμορραγίας από περιοχή 
φύματος=τοπική θεραπεία)



αγγειοδυσπλασία

• Καυτηρίαση  ( laser APC)

Πυλαία γαστροπάθεια
• Συντηρητική 
αντιμετώπιση



Gastric antral vascular ectasia GAVE
Συνήθης αντιμετώπιση ΑPC 
Αποτελεσματική 
Πολλαπλές συνεδρίες 



Halo  ablation  (RFA)
• Ακόμα και σε 

ασθενείς που 
έχουν αποτύχει 
επανειλημμένες 
συνεδρίες APC

• Αποτελεσματι-
κότητα 86% σε 
ασθενείς 
κιρρωτικούς



Κρυοθεραπεία* για GAVE

• Αναφορά για καλή αποτελεσματικότητα 
σε ανθεκτική σε APC GAVE Cho S Gastrointest
Endosc 2008.

• Όμως ακριβός δύσχρηστος εξοπλισμός 
*CO2 based cryotherapy



Κακοήθεια 

Εγχύσεις 
APC 
Hemospray ?

Karstensen JG endosc intern open 18

Πρέπει να επέμβουμε ενδοσκοπικά
Ιδίως αν ca ανεγχείρητο.!!!!
Όμως πως?



Y Lu can j gastroent 2014 the reason trial
• Ενδοσκόπηση έγινε στους 1612/2020 με 

αιμορραγία Α πεπτικού (79%)
• ενδοσκόπηση μέσα στο 24h στα 2/3
• 17% των ενδοσκοπήσεων χωρίς βοηθό
• Το 1/3 των ασθενών που είχαν σημεία 

επαπειλούμενης επαναιμορραγίας δεν έλαβαν 
παρέμβαση

• Αντίθετα αυτή έγινε στο 10% ασθενών με 
ευρήματα χαμηλού κινδύνου 



“Now this is not the end. It is not even the beginning of  

the end. But it is, perhaps, the end of  the beginning”.



“Now this is not the end. It is not even the beginning of  the end. 
But it is, perhaps, the end of  the beginning”.

Sung JJY Am J Gastroenterol 2010;105:84

• >10,000 αιμορρ. ελκών 
• Θνητότητα 6.2%
• Σπάνια η αιμορραγία αιτία

θανάτου
• 80% των θανάτων όχι από 

αιμορραγία *
• Πολυοργανική

ανεπάρκεια(23.9%), 
• πνευμονολογικά αίτια(23.5%), 
• Τελ  στάδιο καρκίνου (33.7%)
• καρδιακά αίτια (14%)


	Ενδοσκοπική αντιμετώπιση μη κιρσικής αιτιολογίας αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού
	Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού
	Slide Number 3
	ESGE gl 1η αντιμετώπιση
	προετοιμασία
	Forrest  classification
	Συσχέτιση ενδοσκοπικών ευρημάτων με έκβαση ασθενών 
	Slide Number 8
	Έγχυση             1 αδρεναλίνη
	Ποσότητα 
	Έγχυση 2      σκληρυντικές ουσίες
	Έγχυση 3           cyanoacrylate
	�Έγχυση      4 κόλλα ινικής�
	Θερμικές μέθοδοι
	Θερμικές μέθοδοι 1 heater probe
	Θερμικές 2 διπολικοί καθετήρες
	Coagrasper (monopolar)
	Argon plasma coagulation APC
	Μεταλλικοί ανελκτήρες (ΜΑ) through the scope
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Over the scope clip-ovesco
	OTSC Ανθεκτική αιμορραγία ΑΠ
	Υποτροπή : OTSC vs standard Rx
	OTSC      Σαν 1η μέθοδο
	Padlock clip
	Slide Number 28
	Hemospray  TC325
	Hemospray TC325
	Hemospray  vs. Κλασικές μέθοδοι
	Endoclot Polysaccharide Hemostatic system
	Ankaferd blood stoper ABS
	ABS
	Συνδυασμένη θεραπεία
	Πάντα συνδυασμός?
	2η μεταανάλυση
	Doppler probe
	Slide Number 40
	Έλκος: Suturing (apollo device)
	Mallory Weiss
	Βλάβη dielafoy’s
	Slide Number 44
	αγγειοδυσπλασία
	Slide Number 46
	Halo  ablation  (RFA)
	Κρυοθεραπεία* για GAVE
	Κακοήθεια 
	Y Lu can j gastroent 2014 the reason trial
	“Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning”.�
	“Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning”.�

