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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Αντιπηκτική αγωγή ( Sintrom, Heparine)

Xρησιμοποιείται ευρέως σε ασθενείς για την αντιμετώπιση και την πρόληψη οξέων και χρόνιων θρομβοεμβολικών διαταραχών 

 Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (μονή ή διπλή)

Σε ασθενείς με καρδιαγγειακή, εγκεφαλική ή περιφερική αρτηριακή νόσο.

 Ασπιρίνη  (Salospir), Τικαγρελόρη (Brilinta, Brilique), Κλοπιδογρέλη ([Plavix, Iscover).

 Ασπιρίνη (Salospir) συνδυαστικά με Τικαγρελόρη (Brilique) ή Κλοπιδογρέλη (Duoplavin).

Παρά τα πλεονεκτήματα από τη θεραπεία, αυξημένος είναι ο κίνδυνος αιμορραγικών 

επιπλοκών οι οποίες σχετίζονται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Οι αιμορραγικές επιπλοκές εκδηλώνονται ως

 αιμορραγία από το πεπτικό (GI Bleeding), ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα στο ΓΕΣ

 ενδο/εξωπαρεγχυματικά ενδοκράνια αιματώματα

 αιματώματα σε μυς

 αυτομάτο αιμοπεριτόναιο

 αιμορραγία από διάφορα όργανα (ήπαρ, επινεφρίδια, νεφρούς, θυρεοειδή αδένα)



ΣKΟΠΟΣ

Η παρουσίαση των ευρημάτων της CT τομογραφίας σε ασθενείς με αυτόματη 

αιμορραγία και ιστορικό λήψης αντιπηκτικής/αντιαιμοπεταλιακής αγωγής

 Η CT αποτελεί το κύριο διαγνωστικό εργαλείο για τη διερεύνηση  ασθενών με 

πιθανή αιμορραγική επιπλοκή ως αίτιο λήψης αντιπηκτικών.

 Για τον αποκλεισμό ενεργού αιμορραγίας απαιτείται δυναμικό πρωτόκολλο: 

 CT με protocol τριών φάσεων και χωρίς πόσιμο σκιαγραφικό μέσο (100ml με 

ρυθμό 3,5ml/sec)

 αρτηριακή (20-2sec)

 φλεβική (70sec)

 καθυστερημένη φάση (>150min)



CT ευρήματα-ενδοκράνια αιματώματα

Συχνότερη θέση αιμορραγίας που σχετίζεται με 

λήψη αντιπηκτικής αγωγής είναι  ο υποσκληρίδιος 

χώρος.  Ακολουθεί το εγκεφαλικό παρέγχυμα και ο 

υπαραχνοειδής χώρος.

 Ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα: 

Υπέρπυκνη συλλογή. Συχνότερα σε 

θάλαμο ή φακοειδή πυρήνα.

Εικ 1 - Ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα ΔΕ 

βρεγματοϊνιακά, με περιεστιακό οίδημα.

Εικ 2 - 10 ημέρες μετά το αιμάτωμα σε φάση μικρής 

περαιτέρω οργάνωσης.

 Υποσκληρίδιο αιμάτωμα: υπέρπυκνη 

εξωπαρεγχυματική ημιμηνοειδής συλλογή 

κάτω από τη σκληρά μήνιγγα.

Εικ 3,4- Εκτεταμένα υποξέα επί χρονίων 

υποσκληρίδια αιματώματα, ιδίως ΑΡ.

Συνοδά ευρήματα αποτελούν η εξάλειψη αυλάκων και 

η αντίπλευρη μετατόπιση της μέσης γραμμής προς τα 

ΔΕ. 

 Υπαραχνοειδής αιμορραγία: 

Αιμορραγικά στοιχεία σε υπαραχνοειδή 

χώρο και δεξαμενές του εγκεφάλου.
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CT ευρήματα-GI bleeding

Άλλες επιπλοκές από γαστρεντερικό:

Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα σε 12δάκτυλο και εγγύς 

νήστιδα με CT ευρήματα εστιακής, συμμετρικής, 

υπέρπυκνης πάχυνσης του τοιχώματος, ίσως με συνοδό 

απόφραξη του εντερικού αυλού.

Αυτόματο ενδοηπατικό ή υποκάψιο αιμάτωμα

ήπατος

Αύξηση της πιθανότητας αιμορραγίας ηπατικών όγκων, 

όπως το ΗΚΚ.

Οι ασθενείς  που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή εμφανίζουν  

υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας από τον πεπτικό σωλήνα.

Η CTA αναγνωρίζει την ύπαρξη ενεργού  αιμορραγίας 

καθώς και το υποκείμενο αίτιο 

(έλκος, εκκόλπωμα, πολύποδας, νεόπλασμα). 1
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Εικ 1,4 Ενεργός αιμορραγία στο σιγμοειδές

Εξαγγείωση του σκιαγραφικού μέσου σε αρτηριακή 

φάση στο σιγμοειδές με λίμναση αυτού σε φλεβική             

(εικ 2) και  καθυστερημένη φάση (εικ 3)
Η κολονοσκόπηση ανέδειξε πολύποδα με ορατό αγγείο-έγινε 

αιμόσταση με έγχυση διαλύματος αδρεναλίνης.



CT ευρήματα-Αυτόματο αιμοπεριτόναιο

Η CT ανιχνεύει την ύπαρξη αιμοπεριτόναιου 

και τη πηγή προέλευσης της αιμορραγίας.

Η ύπαρξη ενεργού εξαγγείωσης καθορίζει εάν 

ενδείκνυται επείγουσα θεραπευτική 

αντιμετώπιση.

Εικ 1 Αιμορραγική συλλογή υγρού στην περιτοναϊκή 

κοιλότητα με πυκνότητες 30-50HU (κόκκινα βέλη).

Εικ 2,3 Αιμορραγικά στοιχεία-αιμάτωμα (θρόμβος αίματος 

50-70HU) στο μεσοσιγμοειδές (πράσινα βέλη)

Το αιμάτωμα εντοπίζεται πάντα στη θεση της 

αιμορραγίας.

Εξαγγείωση  του σκιαγραφικού  μέσου σε 

αρτηριακή φάση με λίμναση αυτού σε φλεβική και 

καθυστερημένη φάση στο μεσόκολο (μπλε βέλη). 

Εικ 4 Ψηφιακή αγγειογραφία -Προέλευση της 

αιμορραγίας από κλάδο της κάτω μεσεντέριας αρτηρίας 

(κίτρινο βέλος).

Εικ 4,5 Εμβολισμός του στελέχους της κάτω μεσεντέριας 

αρτηρίας (λευκά βέλη).
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Επιπλοκές ουροποιητικού

• Αιμορραγία επινεφριδίου

Συχνά αμφοτερόπλευρη.

Στη CT, απεικονίζεται ως υπέρπυκνη μάζα στο 

επινεφρίδιο (εικ 1), διαμέτρου έως 3,0εκ, η 

οποία δεν ενισχύεται (εικ 2).  

Η επινεφριδιακή αιμορραγία μπορεί εσφαλμένα 

να θεωρηθεί ως μεταστατική νόσος. Η βιοψία θα 

ήταν καταστροφική οδηγώντας σε σήψη ή ακόμη 

και θάνατο.

• Ενδοπαρεγχυματικό, υποκάψιο νεφρικό 

αιμάτωμα ή περινεφρικό αιμάτωμα.

Οξεία αιμορραγία ~60-80 HU που αναδεικνύεται 

στην χωρίς iv σκιαγραφικό CT. 

Αυξημένη η πιθανότητα αιμορραγίας σε 

ασθενείς με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα ή 

πολυκυστική νεφρική νόσο.
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Μυοσκελετικές επιπλοκές-

CT ευρήματα
Ενδομυϊκά αιματώματα 

 Ο μυς που προσβάλλεται συχνότερα είναι ο 

ορθός κοιλιακός.

Στη CT το αιμάτωμα αναγνωρίζεται ως διογκωμένη υπέρπυκνη 

μάζα στο πρόσθιο  κοιλιακό τοίχωμα στην ανατομική θέση του 

μυός (εικ 1). 

Αιμορραγικά στοιχεία στην πύελο μπορεί να συνυπάρχουν εάν η 

οπίσθια επιφάνεια του μυός έχει σχιστεί (εικ 2).

Η CT επιβεβαιώνει τη διάγνωση, αξιολογεί την έκταση της 

αιμορραγίας και ελέγχει την ταυτόχρονη ύπαρξη  ενδοκοιλιακής ή 

οπισθοπεριτοναϊκής αιμορραγίας. 

 Αιμάτωμα ψοΐτη μυός: Μονόπλευρη, υπέρπυκνη διόγκωση 

του λαγονοψοΐτη. 

 Σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή, 

οποιοσδήποτε μυς θα μπορούσε να προσβληθεί.

Εικ 3. Ευμεγέθεις υπόπυκνες συλλογές με υπέρπυκνα

στοιχεία  σε μυς του ΔΕ μηρού , ως επί αιματώματα

σε φάση αποδρομής  
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Αυτόματο αιμάτωμα 

θυρεοειδούς αδένα

Ευμέγεθες αιμάτωμα (~30-50HU) στην ΑΡ 

πλάγια τραχηλική χώρα το οποίο 

παρεκτοπίζει το λάρυγγα προς τα ΔΕ (εικ 1). 

Το αιμάτωμα συνέχεται με τον άνω πόλο του 

ΑΡ λοβού του θυρεοειδούς αδένα (εικ 2) 

όπου και υπάρχει ενδοπαρεγχυματικός όζος 

(εικ 3).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Η αξονική τομογραφία αποτελεί πολύτιμο διαγνωστικό 

εργαλείο στην ανάδειξη των  αιμορραγικών επιπλοκών της 

αντιαιμοπεταλιακής/αντιπηκτικής αγωγής.

 Δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 

• την ύπαρξη ενεργού αιμορραγίας

• τη θέση και την έκταση της αιμορραγίας/αιματώματος 

• τις πιθανές υποκείμενες παθήσεις

 Κατευθύνει τους θεραπευτικούς χειρισμούς και αναγνωρίζει 

τις περιπτώσεις που απαιτείται επείγουσα αντιμετώπιση 

(εμβολισμός, χειρουργείο, …) 


