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•ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

•ΔΕΠ 



Grade 0 Όχι αιμορραγία 

Grade 1 Πετέχειες 

Grade 2 Ήπια απώλεια ( κλινικά σημαντική) 

Grade 3 
Μεγάλη απώλεια –σοβαρή ,ανάγκη 

μετάγγισης 

Grade 4 

Αθρόα απώλεια,  

( αμφιβληστροειδούς,εγκεφαλική) με 

άμεσο κίνδυνο κατάληξης 

WHO : βαθμονόμηση της 
σοβαρότητας της αιμορραγίας 



Φυσιολογική Αιμορραγική διάθεση 

΄Εναρξη αιμορραγίας 

Σύσπαση αγγείου 

Δημιουργία αιμοπεταλιακού θρόμβου 

Ινική 

Ατελής 

Αιμορραγία 

Δημιουργία αιμοπεταλιακού θρόμβου 

Αιμορραγία 

Ατελής 
Δημιουργία αιμοπεταλιακού θρόμβου 

Αιμορραγία 



Διερεύνηση 

• Ασθενείς με ενεργό αιμορραγία ή ιστορικό 

αιμορραγίας 

 

• Τυχαίο εύρημα διαταραχών της αιμόστασης 

 

• Ασθενείς προς χειρουργείο  



Αίτια 

• Διαταραχή της δομής των αγγείων 

• Διαταραχές ΑΜΠ ( αριθμητικές,λειτουργικές) 

• Ανεπάρκειες παραγόντων πήξης 

• Επίκτητοι ανασταλτές παραγόντων πήξης 

• Ειδικές καταστάσεις (ΔΕΠ) 



Ιστορικό 1 

• Αιμορραγική διάθεση: α) Εκχυμώσεις :Είναι αρκετά μεγάλες 
(> 2cc), περιγεγραμμένες,σε θέση που δεν εξηγείται από 
τραύμα β)Πετέχειες; γ) Αιμορραγία ούλων ; 

 

• Παράταση αιμορραγίας μετά από τραύμα ή χειρουργική 
επέμβαση. Υπάρχει παράταση ( ώρες ) ή επανάληψη 
αιμορραγίας μετά από κόψιμο ή τραύμα στο στόμα,επέμβαση 
( περιτομή ή αμυγδαλεκτομή ή εξαγωγή οδόντων ) ή τοκετό; 

 

• Επίσταξη ή μηνορραγία: Υπάρχει παρατεταμένη και βαρειά 
μηνορραγία ή σοβαρή, επαναλαμβανόμενη επίσταξη ; Αν ναι, 
υπήρχε αναιμία ή και ανάγκη για σίδηρο ή μετάγγιση ; 



Ιστορικό 2 

• Αιμορραγία μαλακών μορίων ή αρθρώσεων : Υπάρχει 
ιστορικό ασυνήθιστων αιματωμάτων ή ανεξήγητη «αρθρίτιδα» 
με οίδημα ; 

• Αιματέμεση, μέλαινα, αιματουρία, αιμόπτυση : Υπήρξε ποτέ 
χωρίς σαφή αιτία ; 

• Οικογενειακό ιστορικό : Εχει κάποιος εξ αίματος συγγενής 
κάτι από τα προηγούμενα ; 

• Γενική υγεία : Υπάρχει κάποια νόσος σχετιζόμενη με 
αιμορραγική διάθεση  (χρόνια ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, 
νόσος συνδετικών ιστών, SLE, σύνδρομο δυσαπορρόφησης, 
λευχαιμία, αμυλοείδωση), ή κακοποίηση –αυτοτραυματισμός ; 

• Φάρμακα ή θεραπεία με : ασπριρίνη,αντιβίωση, 
warfarin,sintrome τις τελευταίες 14 ημέρες ; 
Χρησιμοποιήθηκε βιταμίνη Κ ; Εγινε μετάγγιση αίματος ; 



Βασικές εργαστηριακές εξετάσεις 

• Γενική αίματος από την οποία θα εκτιμηθεί ο βαθμός της 
αναιμίας και ο αριθμός των αιμοπεταλίων.  

• Ο χρόνος προθρομβίνης ( ΡΤ / INR) από τον οποίο θα εκτιμηθεί 
η εξωγενής και η κοινή οδός της πήξης 

• Ο χρόνος μερικής ενεργοποιημένης θρομβοπλαστίνης ( ΑΡΤΤ ) 
από τον οποίο θα εκτιμηθεί η ενδογενής και κοινή οδός της 
πήξης. 

• Ο χρόνος θρομβίνης (ΤΤ) 

• Ινωδογόνο (Fib) 

• DDimers(DD) 



Διαταραχές δομής των αγγείων 

Κληρονομικές  

• Αιμορραγική 

τηλεαγγειεκτασία : τα 

αγγεία είναι εύθραυστα 

υποτροπιάζουσες 

αιμορραγίες 

• Σύνδρομο Ehlers-Danlos : 

Το κολλαγόνο που 

υποστηρίζει το αγγειακό 

τοίχωμα είναι χαλαρό και 

αρκετά ελαστικό και έτσι τα 

αγγεία καθίστανται 

επιρρεπή σε τραυματισμούς 

και ρήξεις. 

Επίκτητες 

• Αλλεργική πορφύρα : τα 

μικρά αγγεία φλεγμαίνουν 

και  είναι επιρρεπή σε 

ρήξεις . Η διαταραχή είναι 

ανοσολογικής αιτιολογίας 

και διαδράμει σαν οξεία ή 

χρόνια μορφή. 

 

 



Θρομβοπενία 

Κεντρική θρομβοπενία Περιφερική θρομβοπενία 

Μειωμένη παραγωγή  Κατάληψη μυελού 

Ιδιοπαθής 

Ανεπαρκεια Β12 

Λοιμώξεις 

Ακτινοβολία 

Φάρμακα 

Κακοήθειες 

Αυξ.καταστροφή Διαταραχές 

κατανομής 

Σπληνομεγαλία 

Υπερσπληνισμός 

Αιμαραίωση 

Μηχανικά αίτια 

ΔΕΠ 

TTP 

HUS 

 

Ανοσολογικά αίτια 

Φάρμακα Ισοάνοσα 

νοσήματα 

Νεογνική 

πορφύρα 

Πορφύρα 

μετά 

μετάγγιση 

Αυτοάνοσα 

νοσήματα 

ΙΤΡ 

Δευτεροπαθή

ς (SLE,HIV) 



Διαταραχές  ΑΜΠ 

Αριθμός ΑΜΠ / μl 

             

Κίνδυνος αιμορραγίας 

> 100.000    Όχι 

50.000 – 100.000  Μετά χειρουργείο 

10.000  - 50.000 Μεγάλος μετά χειρουργείο 

Μικρός για αυτόματη 

αιμορραγία 

< 10.000 Απειλή για τη ζωή 



• Κληρονομικές διαταραχές  

( ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία 

παραγόντων) 

 

• Επίκτητες διαταραχές 

 ( ανασταλτές παραγόντων, ηπατική 

ανεπάρκεια,έλλειψη Βιτ.Κ,σήψη, 

shock,κακοήθειες, νεφρική 

ανεπάρκεια, αμυλοείδωση, 

προχωρημένη ηλικία) 

Ανεπάρκειες παραγόντων πήξης 

Επίκτητοι ανασταλτές παραγόντων 



Ανεπάρκειες παραγόντων πήξης 

Επίκτητοι ανασταλτές παραγόντων 



Διερεύνηση αιμορραγικής διάθεσης 1 

Παράταση PT

Αραίωση με

φυσ.πλάσμα 1/1

Διόρθωση

Ελλειψη

παράγοντα ( VII)

Μη διόρθωση

Υπαρξη ανασταλτή



Παράγων VΙΙ 

       Ο παράγων VΙΙ είναι ένας βιταμινο-Κ εξαρτώμενος 
παράγοντας με ΜΒ 48 kDa, χρόνο ημίσειας ζωής 4-6 ώρες, 
το δε υπεύθυνο γονίδιο παραγωγής του ευρίσκεται στο 
χρωμόσωμα 13( 13q34) 

• Φυσιολογικά ο παράγων VΙΙ ευρίσκεται μειωμένος στα 
νεογέννητα και αυξημένος σε εγκύους και ηλικιωμένους. 

 

 Ο βαθμός μείωσης της ενεργότητας και του αντιγόνου του 
παράγοντα συνδέεται αναλογικά με ομόζυγη ή ετερόζυγη 
έλλειψη. 



Παράγων VΙΙ 

Κληρονομική  διαταραχή : σπάνια 

• Η ομόζυγη έλλειψη μπορεί να 
εμφανιστεί με αιμορραγικές 
εκδηλώσεις ήπιες έως αρκετά 
σοβαρές . Η πρώτη εκδήλωση 
μπορεί να είναι κατά την 
νεογνική ηλικία  ( αιμορραγία 
ομφαλίου λώρου, εγκεφαλικό 
αιμάτωμα) ή σε μεγαλύτερη 
ηλικία ( αίμαρθρα, 
μηνορραγίες,αιμορραγία από 
το πεπτικό κ.ά.).  

 

• Η ετερόζυγη έλλειψη μπορεί 
να διαδράμει χωρίς 
συμπτώματα. 
 

Επίκτητη διαταραχή 

    Έλλειψη του παρ. VΙΙ μπορεί 
να συμβεί σε ανεπάρκεια 
βιταμίνης Κ, σε ηπατική 
ανεπάρκεια, σε θεραπευτική 
αγωγή με κουμαρινικά, ΔΕΠ 



Διερεύνηση αιμορραγικής διάθεσης 2 

 
Παράταση APTT

Αραίωση με

φυσ.πλάσμα 1/1

Διόρθωση

Ελλειψη

παράγοντα

(VIII,IX,XI,vW)

Μη διόρθωση

•Υπαρξη ανασταλτή

( επίταση μετά επώαση)

•LA

Επώαση 370 C 1ώρα,2 

ώρες



Παράγων VIII 
• Συντίθεται κυρίως στο ήπαρ, στον σπλήνα, τους νεφρούς και 

τους λεμφαδένες. Ο παράγων VIII κυκλοφορεί σαν σύμπλεγμα 
με τον παράγοντα Von Willebrand ο οποίος προστατεύει τον 
VIII από ενεργοποίηση από τον  π. Χα ή την αδρανοποίηση από 
την ενεργοποιημένη πρωτεϊνη C  και εμποδίζει τον VIII να 
συνδεθεί με τα αιμοπετάλια και τα φωσφολιπίδια.  

• Το υπεύθυνο γονίδιο εντοπίζεται στο χρωμόσωμα Χ 

    ( Χq28) και η μεταβίβαση γίνεται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο 
χαρακτήρα. 

 Η κληρονομική έλλειψη του παράγοντα VIII είναι γνωστή ως 
αιμορροφιλία Α 



Παράγων VIII : Τα επίπεδα του παράγοντα στο πλάσμα  

  την βαρύτητα της κλινικής εικόνας 

Κληρονομική έλλειψη 
   Τα πρώτα συμπτώματα 

εμφανίζονται από την 
βρεφική ηλικία με αίμαρθρα 
,μυϊκά αιματώματα και 
αιμορραγίες δύσκολα 
αντιμετωπιζόμενες. Σε 
ήπιας μορφής έλλειψη τα 
συμπτώματα είναι μέσης 
βαρύτητας και εμφανίζονται 
σε μεγαλύτερη ηλικία. 

 

Επίκτητη έλλειψη 

• Aνάπτυξη αυτοαντισωμάτων 

έναντι του παράγοντα  

• Iδιοπαθούς αιτιολογίας  

• Συνοδεύει εγκυμοσύνη, 

αυτοάνοσα νοσήματα, 

κακοήθειες, δερματολογικά 

νοσήματα και λήψη διαφόρων 

φαρμάκων  

( ιντερφερόνη,πενικιλλίνη) 

 



Παράγων VIII 

 Εργαστηριακά 

• ΡΤ : φυσιολογικό 

• ΑΡΤΤ : παρατεταμένος 

• Ενεργότητα και αντιγόνο του παράγοντα : 

μειωμένες 

• Αριθμός και λειτουργικότητα των 

αιμοπεταλίων : κ.φ.  

• Χρόνος ροής : φυσιολογικός 

 



Παράγων Von Willebrand 

• Ο π. vW συντίθεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα  και τα 
μεγακαρυοκύτταρα. Είναι μια μεγάλη πολυμερής πρωτεΐνη 
και στο πλάσμα κυκλοφορεί σαν χαλαρό σύμπλεμα με τον π. 
VIII. Έχει ΜΒ 270 kDa και χρόνο ημίσειας ζωής 24 ώρες. 

• Η νόσος Von Willebrand (vW) είναι η πιο συχνή από τις 
κληρονομικές διαταραχές της πήξης. Η μεταβίβαση γίνεται με 
αυτοσωματικό επικρατούντα ή υπολειπόμενο χαρακτήρα .Οι 
επισυμβαίνουσες μεταλλάξεις στο γονίδιο του vW έχουν σαν 
αποτέλεσμα ποιοτική ή ποσοτική ανεπάρκεια του παράγοντα. 



Νόσος Von Willebrand  

• Τύπος 1 

• Τύπος 2Α 

• Τύπος 2Β 

• Τύπος 2Ν 

• Τύπος 2M 

• Τύπος 3 



Τύπος 1 Τύπος 2Α Τύπος 2Β Τύπος 2Ν Τύπος 2M Τύπος 3 

Ετερόζυγος ή 

μερική 

ποσοτική 

ανεπάρκεια  

Διαταραχή 

των μεγάλων 

πολυμερών  

Ποιοτικές 

διαταραχές 

αυξημένη 

σύνδεση με 

αιμοπετάλια 

Αδυναμία 

σύνδεσης με τον 

π.VIII 

Διαταραχή 

σύνδεσης με 

τον υποδοχέα 

GPIb  

Ομόζυγη έλλειψη 

του π. vW 

                                                         ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Ήπια 

αιμορραγία 

Μέση ή 

σοβαρή 

αιμορραγία 

Θρομβοπενία Ήπια ή μέτρια 

αιμορραγία 

Ήπια ή μέτρια 

αιμορραγία 

Αυτόματες 

αιμορραγίες 

                                                   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Χρ.ροής :κφ  

ή ↑ 

ΑΡΤΤ: κφ ή ↑ 

vWAg:↓ 

vW:RCo: ↓ 

VIII:κφ ή ↓ 

Χρ.ροής : ↑↑ 

ΑΡΤΤ: κφ ή 

↑ 

vWAg: ↓ 

vW:RCo: ↓↓ 

VIII:κφ ή↓ 

Χρ.ροής : κφ 

 ή ↑ 

ΑΡΤΤ: κφ ή ↑ 

vWAg: ↓ 

vW:RCo: ↓↓ 

VIII: κφ ή↓ 

Χρ.ροής :κφ 

ΑΡΤΤ: ↑↑ 

vWAg:κφ ή ↓ 

vW:RCo: κφ ή↓ 

VIII: ↓↓↓ 

Χρ.ροής : ↑↑ 

ΑΡΤΤ:κφ 

vWAg: ↓ή κφ 

vW:RCo: ↓ 

VIII:κφ 

Χρ.ροής : ↑↑↑ 

ΑΡΤΤ: ↑↑↑ 

vWAg: ↓↓↓↓ 

vW:RCo: ↓↓↓↓ 

VIII :↓↓↓↓ 



Παράγων Von Willebrand 

Επίκτητη νόσος vW  

• Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα 

• Αυτοάνοσα νοσήματα 

• Κακοήθειες 

• Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα 

• Υποθυρεοειδισμό 

• Φάρμακα (βαλπροϊκό οξύ,κιπροφλοξασίνη) 



Παράγων ΙΧ 

Η κληρονομική έλλειψη του παράγοντα ΙΧ είναι 
γνωστή ως Αιμορροφιλία Β. Ο παράγων ΙΧ 
είναι βιταμινο-Κ εξαρτώμενος , το  υπεύθυνο 
γονίδιο εδράζεται στο χρωμόσωμα Χ ( 
Χq27.1-q27.2 ) και η μεταβίβαση γίνεται με 
φυλοσύνδετο υπολειπόμενο χαρακτήρα. Όπως 
και στην Αιμορροφιλία Α η βαρύτητα της 
κλινικής εικόνας εξαρτάται από τα επίπεδα του 
παράγοντα. 



Παράγων ΙΧ 

Κληρονομική έλλειψη 

•    Επίπεδα ενεργότητας 

<1%  βαριά κλινική 

εικόνα αιμορραγίας  

• Επίπεδα 6-49%   ήπια 

συμπτωματολογία 

Επίκτητη έλλειψη  

•  Νεογέννητα 

• Ηπατική ανεπάρκεια 

• Έλλειψη βιταμίνης Κ 

• Σε θεραπευτική αγωγή με 

κουμαρινικά  

• Σε ανάπτυξη ανασταλτή 



Παράγων IΧ 

Εργαστηριακά 

• ΑΡΤΤ : παρατεταμένο (αναλόγως της βαρύτητας 
της έλλειψης) 

 

  Σε αιμορραγική διάθεση με φυσιολογικό ΑΡΤΤ θα 
πρέπει να τίθεται πάντα η υποψία ήπιας έλλειψης 
του παράγοντα ΙΧ. 

 



Παράγων ΧΙ 

Παράγεται στο ήπαρ , έχει ΜΒ 160 kDa , χρόνο ημίσειας 

ζωής 48-84 ώρες, το υπεύθυνο γονίδιο ευρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 4q32-35 και η μεταβίβαση γίνεται με 

αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα.  

Ο παράγων ΧΙ κυκλοφορεί στο πλάσμα  

( πλασματικός ) υπάρχει όμως και στα αιμοπετάλια ( 

αιμοπεταλιακός) 

Η κληρονομική έλλειψη του παράγοντα ΧΙ , γνωστή και 

ως  Αιμορροφιλία C, είναι σπάνια και ανευρίσκεται 

κυρίως στους Εβραίους της φυλής Ashkenazi σε 

ποσοστό 1/8. 

 



Παράγων ΧΙ 

Κληρονομική διαταραχή 

Η κλινική εικόνα ποικίλει .  

• Ομοζυγώτες :  αιμορραγίες 
ποικίλης βαρύτητας 

( οφθαλμούς,ουροποιητικό, 
αμυγδαλές), εκχυμώσεις, μετά 
χειρουργείο ή εξαγωγή 
οδόντων.  

• Ετεροζυγώτες : 
ασυμπτωματικοί ή με βαριά 
αιμορραγική διάθεση.  

 

 Η ποικιλία αυτή των 
συμπτωμάτων οφείλεται στην 
ύπαρξη του αιμοπεταλιακού 
παράγοντα , ο οποίος μπορεί 
να αναπληρώσει την έλλειψη 
του πλασματικού παράγοντα. 

 

Επίκτητη διαταραχή 

• Νεογνά  

• 2ο-3ο τρίμηνο της κύησης   
(Χαμηλά επίπεδα ) 

 



Παράγων ΧΙ 

Εργαστηριακή εικόνα 

•  ΡΤ :  φυσιολογικός  

•  ΑΡΤΤ  : σαφώς παρατεταμένος  

• Ενεργότητα του παράγοντα ΧΙ μειωμένη   

   ( ετεροζυγώτες 25-60%, ομοζυγώτες <15%) 



Διερεύνηση αιμορραγικής διάθεσης 3 

Παράταση PT , APTT

Αραίωση με

φυσ.πλάσμα 1/1

Διόρθωση

Ελλειψη

παράγοντα

( V,X,II)

Μη διόρθωση

Υπαρξη ανασταλτή

Επώαση 370 C 1ώρα,2 ώρες



Παράγων II (Προθρομβίνη) 

• Βιταμινο-Κ εξαρτώμενος παράγοντας με ΜΒ 

72 kDa ,  παράγεται αποκλειστικά στο ήπαρ. 

• Το υπεύθυνο γονίδιο εντοπίζεται στο 

χρωμόσωμα 11 ( 11q11-q12) , η μεταβίβαση 

γίνεται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο 

χαρακτήρα  

• Χρόνος ημίσειας ζωής : 60-106 ώρες 



Παράγων II (Προθρομβίνη) 

Κληρονομική  διαταραχή  

Είναι πολύ σπάνια  

• Υποπροθρομβιναιμία, 

• Δυσπροθρομβιναιμία  

• Συνδυασμός  και των δύο.  

     Μέχρι σήμερα έχουν 
εντοπιστεί παγκοσμίως 40 
οικογένειες με 
κληρονομικές διαταραχές 
του παράγοντα ΙΙ 

Επίκτητη διαταραχή 

• Ανεπάρκεια βιταμίνης Κ 

• Ηπατική ανεπάρκεια 

• Θεραπευτική αγωγή με 
κουμαρινικά  

• Ερυθηματώδη λύκο 

Εργαστηριακά  

•ΡΤ : παράταση 

• ΑΡΤΤ: παράταση 

•Ενεργότητα του παράγοντα : 
χαμηλή ( 2-50%)  

•Αντιγόνο : χαμηλό 

 



Παράγων V 

• ΜΒ 350 kDa 

• Χρόνο ημίσειας ζωής 12-36 ώρες 

• Υπεύθυνο γονίδιο ευρίσκεται στο χρωμόσωμα 

1( 1q21-q25) 

 



Παράγων V 

Κληρονομική  διαταραχή  

Σπανιωτάτη 

•  Η ομόζυγη έλλειψη μπορεί 
να εμφανιστεί με 
αιμορραγίες μέσης 
βαρύτητος ( μετά 
χειρουργείο ή τραύμα, 
μηνορραγία, ενδοκρανιακή 
αιμορραγία, αίμαρθρα )  

• Η ετερόζυγη έλλειψη 
μπορεί να είναι 
ασυμπτωματική. 

Επίκτητη διαταραχή 

• Ηπατική ανεπάρκεια 

•  ΔΕΠ( διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη) 

• Ανάπτυξη ανασταλτή έναντι 
του παράγοντα 

 Εργαστηριακά  

• ΡΤ : παράταση 

• ΑΡΤΤ : παράταση 

•Ενεργότητα του παράγοντα: χαμηλή 

 ( <10%)  

•Αντιγόνο : χαμηλές τιμές κυρίως στην 

ομόζυγη κληρονομική  ανεπάρκεια 



Παράγων Χ 

 

• Βιταμινο-Κ εξαρτώμενος παράγοντας με ΜΒ 54,8 

kDa, χρόνο ημίσειας ζωής 24-65  ώρες 

• Υπεύθυνο γονίδιο παραγωγής του ευρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 13( 13q34-qter) 

 

Εργαστηριακά  

• ΡΤ : παράταση  

• ΑΡΤΤ : παράταση  

• Ενεργότητα και αντιγόνο : μείωση  



Παράγων Χ 

 

Κληρονομική διαταραχή  

Σπάνια 

• Η ομόζυγη έλλειψη 
μπορεί να εμφανιστεί με 
αιμορραγικές 
εκδηλώσεις ήπιες έως 
αρκετά σοβαρές  

• Η ετερόζυγη έλλειψη 
συνήθως είναι 
ασυμπτωματική 

 

Επίκτητη διαταραχή 

• Ανεπάρκεια βιταμίνης Κ 

•  Ηπατική ανεπάρκεια 

•  Πρωτοπαθή αμυλοείδωση 

• Παραπρωτεϊναιμίες  

• Ανάπτυξη ανασταλτών 
έναντι του παράγοντα. 

 



Διερεύνηση αιμορραγικής διάθεσης 4 

• Ελλειψη F XIII ( αιμορραγία 6 -12 h μετά την επέμβαση ) 

• Ηπια έλλειψη κάποιου παράγοντα η οποία δεν αρκεί για να 
παραταθεί ο ΡΤ ή ο ΑΡΤΤ και συνήθως εμφανίζεται με 
αιμορραγία μετά από εγχείρηση ή τραύμα. 

• ΄Αρρωστοι σε stress . Το stress προκαλεί αύξηση της 
αδρεναλίνης και παροδική αύξηση F VIII,  F vW . Σε αυτές τις 
περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει  επανάληψη της εξέτασης μετά 
την πάροδο του stress. 

Φυσιολογικό ΡΤ και ΑΡΤΤ 



Παράγων ΧΙΙΙ 

• Σημαντική λειτουργία σταθεροποιήσεως του θρόμβου 
μετατρέποντας τα χαλαρά πολυμερή του ινώδους σε σταθερά, 
στενά συνδεδεμένα με το ενδοθήλιο και ανθεκτικά στην 
ινωδόλυση. 

• Έχει ΜΒ 320 kDa  και χρόνο ημίσειας ζωής 3-7  ημέρες. Είναι 
ένα τετραμερές αποτελούμενο από 2 Α υπομονάδες με 
καταλυτική δράση ( υπεύθυνο χρωμόσωμα 6p25-p24 ) και 2Β 
χωρίς ενζυμική δράση (υπεύθυνο χρωμόσωμα 1q31-q32.1) .Η 
Α υπομονάδα παράγεται από τα αιμοπετάλια. 

 

Εργαστηριακά  

• ΡΤ : κ.φ. 

• ΑΡΤΤ : κ.φ.  

• Ενεργότητα και αντιγόνο του : εξαφανισμένα. 

 Απαραίτητη επιβεβαιωτική δοκιμασία έλλειψης του 
παράγοντα ΧΙΙΙ είναι η διαλυτότητα του θρόμβου. 



Παράγων ΧΙΙΙ 

Κληρονομική  διαταραχή  

• Η ομόζυγη έλλειψη:  
σοβαρές αιμορραγίες που 
ξεκινούν από την νεογνική 
ηλικία( αιμορραγία του 
ομφάλιου λώρου, 
ενδοκρανιακή αιμορραγία, 
μηνορραγίες, 
καθυστερημένη αιμορραγία 
μετά χειρουργικές 
επεμβάσεις, αυτόματες 
αποβολές) 

• Η ετερόζυγη έλλειψη : 
ασυμπτωματική. 

 

Επίκτητη διαταραχή 

• Νεογέννητα 

• Ηπατική ανεπάρκεια,  

• ΔΕΠ 

• Λευχαιμίες 

• Κακοήθειες 

• Βαριά ελονοσία 

• Ρευματοειδή αρθρίτιδα. 

 



Ινωδογόνο  (Παράγων Ι) 

Κληρονομική διαταραχή 

Σπάνια 

• Ανινωδογοναιμία: ομόζυγος 
μορφή  σοβαρή 
ενδοκρανιακή αιμορραγία 

• Υποϊνωδογοναιμία: 
ετερόζυγος μορφή  ήπια 
αιμορραγία 

• Δυσινωδογοναιμία: 
ετερόζυγος  ποιοτικές 
διαταραχές του Ινωδογόνου  

 

Επίκτητη διαταραχή 

• ΔΕΠ 

• Ηπατική ανεπάρκεια, 

 

 Εργαστηριακά :  

• ΡΤ : Παράταση 

•ΑΡΤΤ : Παράταση  

•ΤΤ: Παράταση ( δυσινωδογοναιμία) 

100 mg/dL απαραίτητα για χειρουργείο 



Παράταση ΡΤ 

Φυσιολογικό ΑΡΤΤ 

Παράταση ΑΡΡΤ 

Φυσιολογικό ΡΤ 

Παράταση ΡΤ 

Παράταση ΑΡΡΤ 

                                            Ανεπάρκεια 

VII VIII X 

Βιταμίνη Κ IX V 

XI II 

XII I 

Παράγοντες επαφής Βιταμίνη Κ 

                           Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ  

Κουμαρινικά  Ηπαρίνη Κουμαρινικά 

Ανασταλτής ( LA ) Ηπατική ανεπάρκεια 



* ή κ.φ.
40-55%1-2%VW

κ.φ.κ.φ2-3%1/5.000.000XIII

*20-30%1/ 100.000XI

*30-40%1/ 34.000IX

*30-40%1/ 5.000-10.000VIII

**30-40%1/500.000X

*10-20%1/ 500.000VII

**30-40%1/1.000.000V

**30-40%1 / 2.000.000II

**1 / 2.000.000Ι

ΑΡΤΤΡΤΕλάχιστο

επίπεδο για

αιμορραγία

ΣυχνότηταΠαράγων

Ανεπάρκειες παραγόντων 



Συνδυασμένη έλλειψη FV+FVIII 

• Είναι μια αυτοσωματική υπολειπόμενη διαταραχή  

• Χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα παραγόντων  

    ( ενεργότητα & αντιγόνο)οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι 5 
έως 20% 

• Είναι ανεξάρτητη διαταραχή 

• Σπάνια 1/1.000.000 

• Συχνή σε Εβραίους Μ.Ανατολής,μη Εβραίους Ιρανούς και 

οφείλεται κυρίως σε αιμομιξία. 
• Περιστατικά αναφέρονται και σε 

Ιράν,Ιταλία,Πακιστάν,Ιράκ,Λίβανο και Αλγερία 



• Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 200 περιπτώσεις 

αντιπροσωπεύοντας το 3% όλων των περιπτώσεων σπάνιων 

αιμορραγικών διαταραχών(περίπου 7000)Μαζί με τον FII οι 

πιο σπάνιες  

• Βόρεια Αμερική,Ευρώπη, Αφρική=1-2% 

• Νότια Αμερική, Ασία,=4-5% 

• Μέση Ανατολή,Ινδία=15-16% 

Συνδυασμένη έλλειψη FV+FVIII 



• Εξαιρετικά σπάνια διότι οφείλεται σε μεταλλάξεις των 

γονιδίων που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες που εμπλέκονται 

στην ενδοκυττάρια μεταφορά των FV&FVIII  ( LΜAN1  &  

MCFD2 ) περισσότερο παρά σε προβλήματα DNA των 

γονιδίων που κωδικοποιούν την παραγωγή των παραγόντων 

Συνδυασμένη έλλειψη FV+FVIII 



Ινωδόλυση και αιμορραγία 

Αυξημένη ινωδόλυση  σοβαρή αιμορραγία  

• Ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 

• Ασθενείς σε θρομβόλυση  κυρίως σε σημεία 

τραυματισμού ή σε χειρουργείο 



ΡΑΙ-1 

Εξαιρετικά σπάνια 

Παρατεταμένη αιμορραγία  

• μετά τραύμα 

• εξαγωγή οδόντων 

• χειρουργείο 

Επανάληψη αιμορραγίας 

μετά την αρχική 

αιμόσταση 

 

 

Α2 –αντιπλασμίνη 

Εξαιρετικά σπάνια 

 

Ινωδόλυση και αιμορραγία 



 Κλινική εκδήλωση Διαταραχές παραγόντων  
Διαταραχές Αιμοπεταλίων & 

Νόσος vW 

Εκχυμώσεις στον κορμό 

και τα άκρα 
Μεγάλες Μικρές 

Αιμορραγία μετά τρώση  Σχεδόν  ήπια Άφθονη 

Ρινορραγία Ασυνήθης 
Συνήθης , άφθονη και με 

διάρκεια 

Αιμορραγία πεπτικού Ασυνήθης Συνήθης 

Αιματουρία Συνήθης Σπάνια 

Αίμαρθρα Σε σοβαρή αιμορροφιλία Πολύ σπάνια 

Αιμορραγία μετά 

χειρουργείο ή εξαγωγή 

οδόντος 

Μετά μια μέρα  Άμεση αιμορραγία 



  
Αρ.Αιμοπεταλί

ων 
ΡΤ ΑΡΤΤ Χρ.Ροής ΤΤ 

Επιπλέον 

εξετάσεις 

Αιμορροφιλία Α Κ.φ. Κ.φ. Παράταση Κ.φ.   VIII  % ,Ag 

Αιμορροφιλία Β Κ.φ. Κ.φ. Παράταση Κ.φ.   IX  % ,Ag 

Νόσος vW Κ.φ. Κ.φ. 
Παράταση ή 

κ.φ. 
Παράταση   VWF ,VIII 

Ηπατική 

ανεπάρκεια 
Χαμηλός Παράταση Παράταση   Κ.φ.   

ΔΕΠ Χαμηλός Παράταση Παράταση   Παράταση   

Μαζική 

μετάγγιση 
Χαμηλός Παράταση Παράταση   Κ.φ.   

Αντιπηκτική 

αγωγή από 

το στόμα 

Κ.φ. Παράταση  Παράταση   Κ.φ.   

Ηπαρίνη 

Κ.φ. 

(σπάνια 

χαμηλός 

΄Ηπια 

παράτα

ση  

Παράταση   
Παράταση 

 
  



Επίκτητοι ανασταλτές παραγόντων 

πήξης 

Αντισώματα  

• Αναστέλλουν την ενεργότητα του παράγοντα 

• Αυξάνουν την κάθαρση του παράγοντα 



Δοκιμασία μείξης 

  
• Μείξη του πλάσματος του ασθενούς με φυσιολογικό πλάσμα σε 

αναλογία 1:1  

 

• Μέτρηση   PT / APTT :  

•  άμεσα 

•  μετά από  1 και 2 h   επώαση  στους 370C 
 

  Pool  από υγιείς   ¨δότες ¨ (n>20) 
 

 
 
  

 
 
 

 



ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ* 

+ 

Διόρθωση της  παράτασης Παραμονή της παράτασης 

Κ.φ

. 
Ασθ

. Κ.φ

. 

Ασθ

. 

+ 

Άμεση μέτρηση 

 

Μέτρηση μετά 1h 

επώαση 370C 

 

Μέτρηση μετά 2h 

επώαση 370C 

 

*Αναστολέας FVIII   χρονοεξαρτώμενη δράση 



Επίκτητοι αναστολείς 

Κληρονομική αιμορροφιλία 

Aλλοαντισώματα 

Μετά από επαναλαμβανόμενες 

εγχύσεις συμπυκνωμένων 

παραγόντων γιατί ο οργανισμός 

αναγνωρίζει τον χορηγούμενο 

παράγοντα ως ¨ξένο¨ 

 

 Προκαλούν βαριά αιμορραγικά 

επεισόδια και μη ανταπόκριση 

στη θεραπεία υποκατάστασης 

 

Φυσ.αιμόσταση 

Αυτοαντισώματα 
• Η συχνότητα των περιστατικών 

είναι  1:106 

•  Κυρίως ηλικιωμένα άτομα 

•  Αιτιολογία: πολυπαραγοντική 

• Γενετικοί παράγοντες 

•  50% των ασθενών: υγιή άτομα 

• 50% : αυτοάνοσο νόσημα, 

κακοήθεια, κύηση, θηλασμός, 

φάρμακα (αντιβιοτικά κ.α), 

διέγερση ανοσολογικού 

συστήματος (εμβολιασμός, τραύμα, 

φλεγμονή, χειρουργείο) 

 



Ποσοτικός προσδιορισμός αναστολέα 

Δοκιμασία BETHESDA 

1 Μονάδα BETHESDA (BU): Ορίζεται η ποσότητα του 

αναστολέα που εξουδετερώνει το 50% του παράγοντα πήξης 

σε  1ml φυσιολογικό πλάσμα 

 (Μετά από επώαση 2 h στους 370C εάν πρόκειται για τον παράγοντα  

F.VIII) 

        Τίτλος  > 5ΒU: Υψηλής ανταπόκρισης αναστολέας 

        Τίτλος  < 5 ΒU: Χαμηλής ανταπόκρισης αναστολέας 

 Η δοκιμασία χρησιμοποιείται για τιμές υπολειπόμενης 

δραστικότητας του παράγοντα  από 25-75 % 

 

  

 



Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη  

ΔΕΠ 



Επίκτητη Θρομβοαιμορραγική διαταραχή 
Δεν είναι νόσος 
Επιπλοκή ή Επιδείνωση άλλης νόσου 
 
 
 
   Συστηματική Ενδαγγειακή ενεργοποίηση της πήξης  
     ( ΟΧΙ τοπική) 
 
 

 
 
 



ΔΕΠ 

•  Παθολογική Συστηματική Ενδαγγειακή ενεργοποίηση της 

πήξης ( όχι τοπική) εκσεσημασμένη γέννεση θρομβίνης 

θρόμβωση μικρών αγγείων  εναπόθεση ινικής ισχαιμία 

ιστών, νέκρωση ανεπάρκεια οργάνων 

• Ενεργοποίηση Ινωδόλυσης ( αρχικά στάδια) 

• Μείωση ινωδόλυσης ( αδυναμία απομάκρυνσης ινικής) 

• Κατανάλωση παραγόντων,ανασταλτών, Αιμοπεταλίων  

αιμορραγία 



ΔΕΠ 

Συνύπαρξη 2 αντίθετων φαινομένων 

 Θρόμβωση μικρών και μεσαίου μεγέθους 

αγγείων  καταστροφή οργάνων 

 

Αιμορραγία κλινικά σοβαρή έως δραματική 



Επιδημιολογία 

1% νοσηλευομένων ασθενών  

20% ασθενών με (ARDS) θα αναπτύξουν  ΔΕΠ   
&  20% ασθενών με ΔΕΠ θα αναπτύξουν ARDS  

20% ασθενών με σήψη από gram αρνητικά  

Ίδια κατανομή σε άνδρες και γυναίκες 

Ηλικία : δεν υπάρχει γνωστή προτίμηση 

 

 



Νόσοι συνδεόμενες με ΔΕΠ 

• Σήψη, σοβαρές λοιμώξεις 

• Σοβαρά τραύματα 

• Κακοήθειες 

• Σοβαρές αντιδράσεις μετάγγισης 

• Μαιευτικές επιπλοκές ( εμβολή αμνιακού 

υγρού,HELLP,αποκόλληση πλακούντα) 

 



Λιγότερο συχνές νόσοι και ΔΕΠ 

• Ηπατικά νοσήματα 

• Νεφρικές διαταραχές 

• Μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις 

• Εγκαύματα 

• Αγγειακές διαταραχές  

• Ανοσολογικές διαταραχές 

• Οξεία παγκρεατίτιδα 

• Δήγματα φιδιών 

• Ομόζυγη ανεπάρκεια πρ. C ή S 



ΔΕΠ στην  παιδική ηλικία 

Νεογνά 

• Λοιμώξεις 

• Ασφυξία κατά την 

γέννηση 

• Θάνατος 1 εκ των 

διδύμων 

• Πνευμονική 

ατελεκτασία 

• Ανεπάρκειες 

ανασταλτών 

Παιδιά 

• Λοιμώξεις 

• Τραύματα 

• Εγκαύματα 



Ενδοθηλιακή καταστροφή 

Συμπλέγματα Αg-Ab 

Ενδοτοξίνες 

Ιστική καταστροφή 

Καταστροφή ΑΜΠ  

Καταστροφή Ερυθρών 

Ενεργοποίηση πήξης 

Συστηματική κυκλοφορία Θρομβίνης & Πλασμίνης 

Σύνηθες αποτέλεσμα : ΔΕΠ 

Παθοφυσιολογία ΔΕΠ1 



1) Αυξημένη γέννεση θρομβίνης  

 

2) Μειωμένη δράση ανασταλτών πήξης 

    ΑΤ,  PrC,TFPI 

 

3) Επηρεασμός  ινωδόλυσης 

•  Αύξηση ( έκλυση ενεργοποιητών πλασμινογόνου από ΕΚ) 

• Μείωση ( αύξηση ΡΑΙ-1) 

 

 4) Ενεργοποίηση φλεγμονώδους οδού 

 5) Ενεργοποίηση της  οδού του συμπληρώματος 

 

Παθοφυσιολογία ΔΕΠ2 



             

               Φλεγμονή                 Αιμόσταση 

 

 

 Έκλυση κυτταροκινών από τα Λευκά (TNF- α , IL-1, IL-6)  
εκκινητές ΔΕΠ 

 Οι κυτταροκίνες καταστρέφουν το ενδοθήλιο των μικρών 
αγγείων , προάγουν την έκφραση TF  Ενεργοποίηση της 
πήξης μέσω της οδού TF+FVIIa 

 Ευόδωση της γέννεσης θρομβίνης 

 Μείωση των φυσικών ανασταλτών 

 Αναστολή της ινωδόλυσης 

 

Παθοφυσιολογία ΔΕΠ3 



FDPs, Ddimers αυξάνουν την σύνθεση & 

έκλυση  IL-1, IL-6, PAI-1,TF από τα 

μονοκύτταρα/μακροφάγα 

IL-1, IL-6 αυξάνουν την ενδοθηλιακή 

καταστροφή   TF (NFkB)  

PAI-1 μείωση της ινωδόλυσης 

Θρομβίνη αυξάνει την έκλυση από τα 

μονοκύτταρα   TNF, IL-1, IL-6 και από τα ΕΚ  

ΤΜ, Ενδοθηλίνη,σελεκτίνη 

 



Πλασμίνη & TNF :  ενεργοποιούν τον καταρράκτη του 

συμπληρώματος 

 

Αυξάνει την καταστροφή των ΑΜΠ  Αιμορραγία 

Αυξάνει την διαπερατότητα των αγγείων  

υπότασηshock 

Λύση RBC  ADP & φωσφολιπίδια : περισσότερο 

προπηκτικό υλικό 

Ενεργοποίηση συμπληρώματος 



E-domain D-domain D-domain 



Ινωδογόνο----Ddimers 

• Θρομβίνη   
Ινωδοπεπτίδια  A , B  

( παραμένουν τα μονομερή 
του ινώδους 
πολυμεριστούν  + FXIIIa 
 χιαστοί δεσμοί ινώδους) 

 

• Πλασμίνη  θραύσματα   
X , Y, D, E, Bβ 1-42, 

     Β15-42 πεπτίδιο 



D D E Fibrin monomer 

D D 

D 

D D 

E 

E 

Fragment X 

Fragment D & E  

Fragment Y 

D D DDimers 

E 

Plasmin cleavage 

FDPs 



“Clin Appl Thromb Hemost” 



Υποκείμενη νόσος 

Ενεργ. Πήξης  

Αύξηση ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 

ΘΡΟΜΒΩΣΗ 

Πλασμινογόνο  ΠΛΑΣΜΙΝΗ 

Ενεργοποίηση / Μείωση  

Ινωδόλυσης 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 
Έκλυση κυτταροκινών 

Ενδοθηλιακή 

καταστροφή  

Βιοαοποδόμηση 

παραγόντων  

V,VIII,IX,XI 

Εναπόθεση ινικής 

FDPs, μη πολυμερισμένα 

μονομερή 

Κατανάλωση 

παραγ. & 

ΑΜΠ 

Θανατος 



Κλινικές μορφές ΔΕΠ 

• Οξεία  ΔΕΠ  

Μεγάλες ποσότητες TF ξαφνικά εισέρχονται 
στην κυκλοφορία  κατανάλωση 
παραγόντων και ΑΜΠ  αιμορραγία  

• Χρόνια ΔΕΠ  

Μικρές ποσότητες TF εισέρχονται στην 
κυκλοφορία  αντισταθμιζόμενη 
κατανάλωση παραγόντων και ΑΜΠ 



Κλινική εικόνα  

• 90-95 % αιμορραγία 

  αιμορραγία από 3 διαφορετικά σημεία   

ισχυρή ένδειξη ΔΕΠ 

 

• Συμπτώματα από ανεπάρκεια οργάνων ( 

νεφρική,ηπατική, αναπνευστική) 

 

• 7%  θρόμβωση 



Δεν υπάρχει μια εξετάση με αποδεκτή 

ευαισθησία & ειδικότητα παθογνωμονική της 

ΔΕΠ 

 

Σημαντικό : οι  επαναλμβανόμενες μετρήσεις  

Εργαστηριακή εικόνα 



Εργαστηριακή εικόνα 

• Γενική αίματος & Επίχρισμα περιφερικού 
αίματος 

• PT 

• APTT 

• Ινωδογόνο 

• Αιμοπετάλια 

• Ddimers, FDPs 

• Αντιθρομβίνη 



Γενική αίματος 

• Hb , Hct : μείωση ( αιμόλυση) 

• Σχιστοκύτταρα, ακανθοκύτταρα ( 50%) 

• ΑΜΠ : μειωμένα 

 

΄Ηπια μικροαγγειοπαθητική  

    αιμολυτική αναιμία  



Εργαστηριακές εξετάσεις 
αιμόστασης 

• PT 

• APTT 

• TT 

• ΑΜΠ : 

• Ινωδογόνο :  

• FDPs, Ddimers:  

• Ανασταλτές( AT,PrC) : 

επιμήκυνση 

θρομβοπενία 

αύξηση 

μείωση 

μείωση 



Λοιπές εξετάσεις 

• PF 1+2 

• Ινωδοπεπτίδια Α+Β 

• PF4 

• β-θρομβοσφαιρίνη 

• Β-beta 1-42 

• Β-beta 15-42 

• Β-beta 1-118 



Εργαστηριακά διαγνωστικά κριτήρια 

Ενεργ.πήξης Ενεργ.Ινωδό

λυσης 

Κατανάλωση 

ανασταλτών 

Καταστροφή 

οργάνων 

PF 1+2 Ddimers ↓Αντιθρομβ ↑ LDH 

Ινωδοπ. Α FDP ↓ α2-αντιπλ. ↑ 

Κρεατινίνη 

ΤΑΤ Πλασμίνη ↓ Pr. C,S ↓ pH 

Ddimers ΡΑΡ ↑TAT ↓ pAO2 

sFM sFM ↑ PAP 

↓ HCoFII 



• Ινωδοπεπτίδια 1+2 

• ΤΑΤ 

• ΡΑΙ-1 

• ΑΜΠ όχι ιδιαίτερα μειωμένα 

 

• ↓ παρ.πήξης 

• ↓ ↓ ΑΜΠ  

• Δείκτες ενδοθηλ. Καταστροφής (vW,TM.TF) 

• Δείκτες κυττ.καταστροφής ( LDH) 

Πρώτες 4-6h 

Έναρξης ΔΕΠ  

6-48h 



Δ/Δ ΔΕΠ & Συστηματικής Ινωδόλυσης 

ΔΕΠ Συστημ.Ινωδόλυση 

ΑΜΠ ↓ κ.φ. (αρχή) 

Σχιστοκύτταρα ++ - 

ΡΤ/ΑΡΤΤ ↑ ↑ 

Ινωδογόνο ↓ ↓ 

Ddimers ↑ κ.φ. 

Αντιθρομβίνη ↓ κ.φ. 



Διαγνωστικός αλγόριθμος ISTH 

Υποκείμενη νόσος ;   

ΝΑΙ 

                               

ΟΧΙ 

ΑΜΠ/ μl 

>100         0 

<100         1 

<50           2 

 

ΡΤ sec  

<3              0 

3-6             1 

>6              2 

 

Ddimers 

Κφ           0 

↑              1 

↑ ↑           2 

 

Ινωδογόνο 

>100          0 

<100          1 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   > 5  ΔΕΠ 

* Καθημερινή επανάληψη 

Ευαισθησία & ειδικότητα  > 90% 



Αντιμετώπιση ΔΕΠ 

• Αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου 

 

• Διάσπαση του κύκλου Θρόμβωση-Αιμορραγία 

 

• Θεραπεία υποκατάστασης και υποστήριξης 

 

 



Θεραπεία υποκατάστασης  
 

 

1. Μετάγγιση ΑΜΠ:  

• Plts < 20 × 109/L  

• Plts <  50 × 109/L  με σοβαρή αιμορραγία 

 

2. FFP 

• Σοβαρή αιμορραγία 

• Fibrinogen < 100 mg/dL 

• INR>2    &  APTT παρατεταμένο 

 

3.  Ινωδογόνο ( συμπύκνωμα), κρυοκαθίζημα 

  



Αντιπηκτική αγωγή 

• Ηπαρίνη 

• Αντιθρομβίνη 

• Πρ. C  

• TFPI 



Μελλοντικές θεραπείες 

• NAPs ( nematode family anticoagulant proteins) 

• Ab  TF/VII 

• rFVIIa 

• Ab selectin 

• IL-10 

• Target  p38 (ενδοκυττάρια σηματαγωγό MARK) 
 ↓πήξη, ↓ινωδόλυση, ↓ενδοθηλιακή 
καταστροφή από ενδοτοξίνες 



Στην διερεύνηση μιας αιμορραγικής διάθεσης  

 

Καθοριστικός ο ρόλος του εργαστηριακού ιατρού 


