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 Να είζηε ζε θέζη να οπίζεηε ηην αιμόπηςζη

 Να ηη διασυπίζεηε από ηην «τεςδοαιμόπηςζη»

 Να καηανοήζεηε ηην κλινικο-επγαζηηπιακή 

πποζέγγιζη για ηα αίηια

 Να εξοικειυθείηε με ηην απσική θεπαπεία /

ανηιμεηώπιζη ανεξάπηηηα από ηη βαπύηηηα

ηηρ αιμόπηςζηρ.



 Δίλαη ε απνβνιή αίκαηνο από ην ζηόκα κε βήρα 

ζε πνζόηεηα πνπ κπνξεί λα είλαη από ιίγα 

ζηίγκαηα κέζα ζην πηύειν…….κέρξη θαζαξή 

απνβνιή αίκαηνο.

 Αθνξά ην θαηώηεξν αλαπλεπζηηθό από ηηο ΦΥ 

θαη θάηω.



 Μηθξή <30ml ηελ εκέξα

 Μέηξηα 30  - 200ml εκεξεζίωο

 νβαξή  > 200 ml εκεξεζίωο

 Μαδηθή > 500ml/day ή 100ml/h

 Αλεμάξηεηα από αηκνδπλακηθή θαηάζηαζε

 ABG

 Ζ βαξύηεηα εμαξηάηαη από ηνλ αζζελή 



Αηκόπηπζε Αηκαηέκεζε 

Εωεξό θόθθηλν ρξώκα ζθνύξν θόθθηλν / θαθέ

(+) πηπέιωλ (+) γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ

Αθξώδεο ή κε πήγκαηα Καθενεηδήο εκθάληζε

pH > 7 pH< 7

ρεηίδεηαη κε αζθπμία Ζ αζθπμία ζπάληα

(-) λαπηία/έκεηνο/θνηι. άιγνο (+) λαπηία/έκεηνο/θνηι. άιγνο

πλήζωο κηθξή πνζόηεηα πλήζωο κεγάιε

Δπί ακθηβνιίαο ηνπνζέηεζε Levin



 Ρηλνθάξπγγαο (νπηζζνξηληθή επίζηαμε)

 ηνκαηνθάξπγγαο

 Τπνθάξπγγαο

 Οπιίηηδα

 Serratia marcescens (πξνεγνύκελε λνζειεία)

10% ησλ πηζαλνινγνύκελσλ αηκνπηύζεσλ είλαη ςεπδν-αηκνπηύζεηο

Υσξίο βήρα ή βήρα ιόγσ ελόριεζεο ζην ιαηκό

Ρωηήζηε γηα ηγκνξίηηδα/ξηληθή θαηαξξνή/ ξηλνξξαγία/ 

θαξπγγίηηδα



 Οη πλεύκνλεο έρνπλ δηπιή 

παξνρή αίκαηνο

 Οη βξνγρηθέο αξηεξίεο 

πξνκεζεύνπλ κε αίκα ηνπο 

αεξαγσγνύο/ιεκθαδέλεο/

ζπιαρληθό ππεδσθόηα/αγγεία 

λεύξα/ηκήκαηα κεζνζσξαθίνπ

↑ πίεζε ↓ θαξδηαθή παξνρή

90% καδηθήο αηκόπηπζεο



 Πλεπκνληθέο αξηεξίεο 

αηκαηώλνπλ ηηο θπςειίδεο 

θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αληαιιαγή αεξίσλ.

↓πίεζεο ↑ Κ. παξνρήο

 Γίθηπν ηξηρνεηδηθώλ 

αλαζηνκώζεσλ κεηαμύ 

βξνγρηθώλ & πλεπκνληθώλ 

αξηεξηώλ

5% καδηθήο αηκόπηπζεο



AITIA

Πλεπκνληθό παξέγρπκα

Πλεπκνλία

ΣΒ
Απόζηεκα

Μπθήηωκα

Πλεπκνληθή ζιάζε

I.P hemosiderosis
Wegener granulomatosis
Lupus pneumonitis
Goodpasture syndrome

Ehlers-Danlos syndrome

Καξδην-αγγεηαθά
AVM

PE

Fistula

Αλεύξπζκα Πλ. Αξ

Αλεύξπζκα Βξ. αξηεξίαο

ηέλωζε Μηηξνεηδνύο

Πλ. Τπέξηαζε

Αξηζηεξή Κ. Α 

Σξαρεηνβξνγρηθό δέλδξν

Βξνγρίηηδα

Βξνγρηεθηαζίεο

Καξθίλνο
Σξαύκα 

Ξέλν ζώκα

Κπζηηθή ίλωζε

Βξνγρνιηζίαζε

Γηάθνξα
Δλδνκεηξίωζε

Γ. πεθηηθόηεηαο

Φάξκαθα

Ναξθωηηθά

Ηαηξνγελή

ΗΓΗΟΠΑΘΖ

3-40%



Ηζηνξηθό

 Πνζόηεηα αίκαηνο

 νβαξή αηκόπηπζε ζλεηόηεηα 20-25% ελδνλνζνθνκεηαθά

 Υσξίο ζεξαπεία 85% ζλεηόηεηα

 πρλόηεηα (επαλαιακβαλόκελε? πξώην επεηζόδην?)

 Γύζπλνηα?

 πλππάξρνπλ ππώδεηο εθθξίζεηο?  

 πκπηώκαηα ινίκσμεο? (ππξεηόο, θαηαξξνή, ξίγε…)

 Καπληζηήο?

 Λήςε αληηπεθηηθώλ? 



Ηζηνξηθό

 πκπηώκαηα ζπζηεκαηηθνύ λνζήκαηνο 

(εμάλζεκα, αηκαηνπξία, αξζξαιγίεο…..)?

 Καθνήζεηαο

 TBC

 Βξνγρηεθηαζηώλ

 Καξδηνινγηθό



Κιηληθή εμέηαζε

 Δθηίκεζε πηπέισλ (ρξώκα, πνζόηεηα, πξνζκίμεηο)

 Αμηνιόγεζε αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο

 Σαρύπλνηα, ηαρπθαξδία, θπάλσζε, ρξήζε επηθνπξηθώλ

 Αθξόαζε πλεπκόλσλ (εληνπηζκέλνο ζπξηγκόο, ηξίδνληεο
δηάρπηνη, εληνπηζκέλνη)

 Αθξόαζε θαξδηάο (ζπζηνιηθό ή δηαζηνιηθό θύζεκα 
κηηξνεηδνύο)

 Εσηηθά ζεκεία



Πιεθηξνδαθηπιία

Καθνήζεηα πλεύκνλα

Υξόληα θιεγκνλώδεο λόζνο

Γεξκαηηθέο εθρπκώζεηο

Υξήζε αληηπεθηηθώλ

Γπζθξαζία αίκαηνο



Τπεξπιαζία νύισλ Γηάηξεζε δηαθξάγκαηνο

Wegener 
Wegener
Κνθαΐλε 



Αθζώδε έιθε

Behçet Disease Behcet syndrom

Οίδεκα θάηω άθξνπ

DVT



Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

 Γεληθή αίκαηνο

 ΣΚΔ / CRP

 Πήμε / D-Dimers

 Ζπαηηθή βηνρεκεία

 NT-proBNP

 Οπξία-θξεαηηλίλε

 Γεληθή νύξωλ

 Πηύεια άκεζν Β-KOCH

 Οκάδα αίκαηνο / δηαζηαύξωζε



 Δληόπηζε ηεο 

αηκνξξαγίαο 46%

 Δύξεζε ηνπ αηηίνπ 35%

 ε ζνβαξή ή καδηθή 

αηκόπηπζε (-) CRX

70% βξνγρηεθηαζίεο ζε 

HRCT



ΑΞΟΝΗΚΖ ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΖΖ

 Με επεκβαηηθή

 G.S βξνγρηεθηαζίεο

 ↑ εςαιζθηζία ζε

ενηόπιζη εζηίαρ 

πεπιθεπικέρ βλάβερ

πποβλέπει ενεπγή TBC

 Άκεζε όξαζε

 Καιή ζηελ αλίρλεπζε 

ελδνβξνγρηθώλ βιαβώλ

 Δπηηξέπεη ιήςε βηνςηώλ

 Λήςε θ/σλ

 Αηκόζηαζε θπξίσο ζε 

θεληξηθέο βιάβεο

 Δθιεθηηθή δηαζσιήλσζε 

θαη αεξηζκόο



CT γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηε βαξύηεηα 

ηεο αηκόπηπζεο

A. Khalil, et al. Diagnostic and international Imaging 2015; (96), 775-788



A. Khalil, et al. Diagnostic and international Imaging 2015; (96), 775-788



 Γηεξεύλεζε αηηίνπ 77% (FOB 8%)

 MDCTA & FOB ↑ επαηζζεζία

 Πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο βξνγρνζθόπεζεο

 Υαξηνγξαθεί κε αθξίβεηα ην αγγεηαθό δίθηπν 

θαη δηεπθνιύλεη ηελ DSA θαη ηε βξνγρνζθόπεζε

Bruzzi JF, et al. Radiographics 2006; 26:3–22
Khalil A,  et al. Br J Radiol 2007; 80:21–25

Remy-Jardin M,  et al. Radiology 2004; 233:741–749. 37



FOB NFOB

 Υσξίο νιηθή αλαηζζεζία

 Γηεξεύλεζε πεξηθεξηθόηεξα

ηνπ NFOB

 Μηθξή αλαξξνθεηηθή ηζρύο

 Γηα κηθξή θαη κέηξηα 

αηκόπηπζε

 Με νιηθή αλαηζζεζία

 Καιύηεξε αλαξξόθεζε

 Αεξίδεη ηνλ αζζελή

 Πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε 

ζηνπο άλσ ινβνύο θαη 

πεξηθεξηθά

Ο ζπλδπαζκόο άθακπηνπ θαη εύθακπηνπ βξνγρνζθνπίνπ δίλεη ηα 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα.



 Ζ κηθξή δελ ρξίδεη λνζειείαο

 Ζ κέηξηα κε γλσζηό αίηην, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη 

επαλαιακβαλόκελε κεηά ηνλ έιεγρν θαη εθόζνλ ν 

αζζελήο είλαη ζηαζεξόο θαη ε αηκόπηπζε δελ είλαη 

ελεξγή  ελδέρεηαη λα αληηκεησπηζζεί ζε εμσηεξηθή 

βάζε.



Ηζηνξηθό & εμέηαζε

Άιιεο παξεγρπκαηηθέο 

βιάβεο

ΚΦ

Γηεζήκαηα ινίκωμε Μάδα

CXR

Αληηβηνηηθά

STOP ζπλερίδεη

Νέα CXR ζε 2m

(-) (+)

CT

CT

FOB

CT

Αζαθήο
δηάγλωζε

Γηάγλωζε

Δηδηθή 

αληηκεηώπηζε
CT



Ηζηνξηθό(-) 

Ca & ινίκσμε

Ηζηνξηθό(+) 

ινίκσμε
Ηζηνξηθό (+) γηα Ca

Παξαθνινύζεζε

2 W
Αληηβηνηηθά

CT &πεξαηηέξσ 

έιεγρνο
STOP επαλαιακβαλόκελε

Γηαθνπή ειέγρνπ



 Πξνζηαζία πξνζσπηθνύ

 Μάζθα & Γηαιηά

 Ομπγνλνζεξαπεία

 2 κεγάιεο πεξηθεξηθέο θιέβεο

 Υνξήγεζε πγξώλ

 Μεηάγγηζε ή παξάγσγα αίκαηνο αλ ρξεηάδνληαη

 Κσδεΐλε γηα ην βήρα

 Αγρνιπηηθά αλ δελ θηλδπλεύεη ν αεξαγσγόο

 Μνξθίλε 2.5mg IV ή ηξακαδόιε 50-100mg iv



 ν αζζελήο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ην εληνπίζεη

 Σα αθξναζηηθά επξήκαηα κπνξεί λα είλαη 

δηαγλσζηηθά αλ είλαη εληνπηζκέλα

 Μπνξεί λα ππάξρεη γλσζηή αηηηνινγία από ην 

παξειζόλ.

 Σνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο ζην πάζρνλ εκηζσξάθην

γηα πξνζηαζία ηνπ πγηνύο.



 ε αζζελείο κε κεγάιε ελεξγή 

αηκόπηπζε, ηαρύπλνηα, ρακειό 

θνξεζκό, αηκνδπλακηθή αζηάζεηα  

Γηαζσιήλσζε κε όζν ην δπλαηόλ 

κεγαιύηεξν αεξαγσγό.

 Ζ δηαζσιήλσζε κπνξεί λα γίλεη

ηπθιά ή κε ηελ θαζνδήγεζε FOB

ή λα δηνξζσζεί ε ζέζε κέζσ 

βξνγρνζθόπεζεο





 Υνξήγεζε Πιάζκαηνο

 ε ιήςε αληηπεθηηθώλ

 Γηαηαξαρέο INR

 Υνξήγεζε PLT

 Θξνκβνπελία

 Αληηαηκνπεηαιηαθά

 Οπξαηκία

 Παξάγνληεο πξνζξνκβίλεο (BERIPLEX)

 Θξνκβνθηιία

 Γελ ππάξρνπλ κεγάιεο κειέηεο γηα άιιεο πεξηπηώζεηο



Antifibrinolytic therapy to reduce haemoptysis from any cause

 TXA  δελ ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα αιιά κεηώλεη ηε 

δηάξθεηα ηεο αηκνξξαγίαο θαη ίζωο ηελ πνζόηεηα.

•Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery17(2013)991–994
•(Cochrane Review 2016)



 BAL κε θξύν Φ.Ο 

 Έγρπζε αγγεηνζπζπαζηηθώλ (επηλεθξίλε 1:20000)

 Έγρπζε βηνινγηθνύ ζπγθνιιεηηθνύ παξάγνληα

(ηλσδνγόλν + Θξνκβίλε+ VIII) Beriplast-P

 Κξπνζεξαπεία

 Ζιεθηξνθαπηεξία

 APC

 Δπηπσκαηηζκόο κε Μπαιόλη (Fogarty-Freitag)





 Να έρεη πξνεγεζεί MDCTA



Causes Number of patients (n) Success, n (%)

Tuberculosis (active and 

late complications)
189 158 (84)

Bronchiectasis 159 126 (79)

Cancer 149 91 (61)

Cryptogenic 126 106 (84)

Aspergilloma 48 21 (44)

Chronic obstructive 

pulmonary disease
29 19 (66)

Other 67 48 (72)

Total 767 569

MDCTA & BAE

A. Khalil, et al.  Diagnostic and Interventional imaging 2015 



 ε αηκνξξαγία ελόο πλεύκνλα

 Υεηξνπξγηθή ζλεηόηεηα 20%

 Ννζεξόηεηα 25-50% αιιά ↓ πηζαλόηεηα λέαο 

αηκνξξαγίαο

 Όηαλ ηα άιια κέηξα δελ έρνπλ απνδώζεη ή ππάξρεη 

πνιιή κεγάιε αηκνξξαγία 

 Νεθξσηηθή πλεπκνλία 

 Αζπεξγίιισκα

 Ηαηξνγελή αίηηα θαη ηξαύκα  



Medical team
Πλ / ΘΥ/Δλη/ΑΝ/ΑΚΣ

Bronchoscopy
+/-

ICU
Γηαζσιήλσζε +/-




