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ΠΗΞΗ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ 

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ 



Μηχανισμός της πήξης 

 Ενδοθήλιο 

 Αιμοπετάλια 

 Παράγοντες πήξης 



Κυτταρικό μοντέλο της 
πήξης 

 



 



Μεθοδολογία πηκτικολογικού 
ελέγχου 

 Αιμοληψία 

 Αντιπηκτικό  

 Φυγοκέντρησ

η 

 Αντιδραστήρι

α 

 Εκτέλεση 



Μεθοδολογία πηκτικολογικού 
ελέγχου 

 ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ 
 Προσοχή στην αιμόλυση. Το αίμα μεταφέρεται 

σιγά, χω-ρίς να δημιουργηθεί αφρός, στο ειδικό 
φιαλίδιο με αντι-πηκτικό και στη συνέχεια 
ανακινείται με ήρεμες κινήσεις.  

 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 
 Χρησιμοποιείται κιτρικό νάτριο, σταθεροποιημένο 

ως προς το Ph σε αναλογία 9 μέρη αίμα προς 1 
μέρος αντιπηκτικό. Το κιτρικό νάτριο αδρανοποιεί 
το ιοντικό Ca συνδεόμενο μαζί του, ενώ οι 
παράγοντες πήξης, ιδιαίτερα ο V και ο VIII είναι 



Μεθοδολογία πηκτικολογικού 
ελέγχου 

 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ 

     Ικανοποιητική είναι η φυγοκέντρηση στις 

3000 στροφές για 10-15 λεπτά.  

 ΦΥΛΑΞΗ 

     Αμέσως μετά τη φυγοκέντρηση, το πλάσμα 

με-ταφέρεται σε πλαστικό φιαλίδιο και 

φυλάσσεται σε κατάψυξη –20 βαθμών για 

λίγες εβδομάδες ή σε –80 βαθμούς για 

αρκετούς μήνες. 



Μεθοδολογία πηκτικολογικού 
ελέγχου 

 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 Συχνά τα αντιδραστήρια που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι 

σε σκόνη (λυοφιλοποιημένη μορφή) και πρέπει να κάνουμε 
ανασύστα-ση με Η2Ο στην αναλογία που αναγράφεται στο 
φιαλίδιο. Προσοχή στο χρόνο λήξης κάθε αντιδραστηρίου. 
Καλό είναι μετά την ανασύ-σταση να αναγράφεται η 
ημερομηνία στο φιαλίδιο, ώστε αν χρησιμο-ποιηθεί από 
άλλον, να ξέρει πότε έγινε η ανασύσταση και εάν ισχύει 
ακόμη το αντιδραστήριο. 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
   α) Έλεγχος των αντιδραστηρίων εάν ισχύουν. 
 β) Απαραίτητα έλεγχος σε φυσιολογικό μάρτυρα (control) 

έτοιμο από  την εταιρία ή pool plasma που ετοιμάζουμε 
εμείς. 

 γ) Καλό είναι οι δοκιμασίες να γίνονται εις διπλούν για πιο 



Κατατοπιστηκές δοκιμασίες 

 Xρόνος προθρομβίνης (PT) 

 Χρόνος ενεργοποιημένης 

μερικής θρομβοπλαστίνης 

(aPTT) 

 Προσδιορισμός ινωδογόνου 

 Χρόνος θρομβίνης (ΤΤ) 



Κλινική εκτίμηση των 
κατατοπιστικών δοκιμασιών 

 Είναι σχετικά ευαίσθητοι στην έλλειψη 

παραγόντων που σχετίζονται με 

αιμορραγική διάθεση. 

 Δεν έχουν καμία ευαισθησία στην 

παρουσία υπερπηκτικών καταστάσεων. 

 Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τον εργαστηριακό έλεγχο όλων των 

νεότερων αντιπηκτικών. 



 Χρόνος προθρομβίνης 
(ΡΤ) 

Ελέγχει: 
 
 Το εξωγενές σύστημα (FVII) 
 
 
 Τον κοινό δρόμο (FX, FV, FII, FI) 

PT 



Ιστική θρομβοπλαστίνη (TF + φωσφολιπίδια) 

και Ca προστίθενται  στο πλάσμα και 

ενεργοποιούν το μηχανισμό της πήξης. 

ΡΤ Διαδικασία εκτέλεσης 
της εξέτασης 



 Έλεγχος της per os αντιπηκτικής αγωγής. 

 Εκφράζει τη δραστικότητα τριών από τους 

τέσσερεις βιταμινο Κ εξαρτώμενους 

παράγοντες που επηρεάζονται από τη 

δράση των κουμαρινικών (FII, FVII, FX). 

 Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας. 

ΡΤ Χρήση στην κλινική πράξη 



 Σύγκριση χρόνου φυσιολογικού 

μάρτυρα και χρόνου εξεταστέου 

(ΧΜ:12" ΧΕ:14") 

 Ποσοστό δραστικής ουσίας (75%) 

 INR (International Normalized 

Ratio) 

ΡΤ Έκφραση αποτελέσματος 



INR 
(International Normalized Ratio) 

             Δείκτης υπολογισμου του ΡΤ 

 Ο τύπος υπολογισμου του INR: 

 

 

 ISI: Δείκτης που προκύπτει απο τη σύγκριση 

της προς χρήση θρομβοπλαστίνης με αυτή 

της WHO. Ιδανικό ISI: 1  

      



 Κληρονομική έλλειψη 

παραγόντων (κυρίως VII) 

 Κατανάλωση παραγόντων σε 

ΔΕΠ 

 Έλλειψη βιταμίνης Κ 

 Ηπατική νόσος 

 Κουμαρινικά 

 Αναστολέας του FVII 

Παράταση του ΡΤ 



Ελέγχει: 
 
 Το ενδογενές σύστημα (FXII, FXI, 

FIX, FVIII) 
 
 Τον κοινό δρόμο (FX, FV, FII, FI) 

Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής 
θρομβοπλαστίνης (aPTT) 

aPTT 



Φωσφολιπίδιο στο οποίο έχει προστεθεί    

ενεργοποιητής (καολίνη) και χλωριούχο 

Ca, προστίθενται στο πλάσμα και 

ενεργοποιούν το μηχανισμό της πήξης. 

aPTT 
Διαδικασία εκτέλεσης της εξέτασης 



 Ελέγχει τη θεραπεία με ηπαρίνη 

 Παράταση σε έλλειψη FVIII, FIX 

(αιμορροφιλία Α, Β) 

 Ευαίσθητο σε αναστολείς του τύπου 

του αντιπηκτικού του λύκου 

Έκφραση του αποτελέσματος: 

             Σε δευτερόλεπτα. ΦΤ: 26 - 36" 

aPTT 
Χρήση στην κλινική πράξη 



Παράταση του aPTT 

Α) Κληρονομικά αίτια 

 Έλλειψη παραγόντων του ενδογενούς 

συστήματος. 

   Νόσος v.Willebrand 

Β) Επίκτητα αίτια 

    Ηπαρίνη 

 Αναστολέας των παραγόντων VIII, IX, XI, XII 

     Παρουσία αντιπηκτικού του λύκου 



Ο παράγοντας με την υψηλότερη 

συγκέντρωση στο πλάσμα. 

Ο προσδιορισμός του καθορίζει τη 

θετική έκβαση του μηχανισμού της 

πήξης, δηλαδή το σχηματισμό του 

θρόμβου. 

Προσδριορισμός ινωδογόνου 



Πήξη του αίματος με την προσθήκη 

αραιωμένης θρομβίνης. 

Μέθοδος Claus. 

Φυσιολογικές τιμές: 200-400mg/dl 

Διαδικασία εκτέλεσης της 
εξέτασης 



Α) Συγγενείς: 
 Ανινωδογοναιμία 
 Δυσινωγοναιμία 

Β) Επίκτητες: 
 Μείωση παράγωγής 
 Hπατική ανεπάρκεια 
 Λήψη φαρμάκων 
 Αυξημένη κατανάλωση 
 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη 
 Οξεία ινωδόλυση 

Μείωση των επιπέδων 
του ινωδογόνου 



 Εγκυμοσύνη 

 Οξείες, χρόνιες φλεγμονές 

 Τραυματισμοί 

 Χειρουργικές επεμβάσεις 

Αύξηση των επιπέδων 
του ινωδογόνου 



Αξιολόγηση μεταβολής 
επιπέδων ινωδογόνου 

 Αύξηση επιπέδων 

 Ιστορικό (πρωτεΐνη οξείας φάσεως) 

 Μείωση επιπέδων 

 Ιστορικό 

 Συναξιολόγηση άλλων παραμέτρων (PT, aPTT) 

 Επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό 



Ελέγχει: 

 την τελευταία φάση της πήξης 

 τη δράση της θρομβίνης επί 

του ινωδογόνου και 

  

 το σχηματισμό του ινώδους 

Χρόνος θρομβίνης (ΤΤ) 



Μέτρηση του χρόνου σχηματισμού του 

θρόμβου στο πλάσμα με την επίδραση 

της θρομβίνης στο ινωδογόνο. 

Φυσιολογικές τιμές: 17-24" 

Διαδικασία εκτέλεσης 
της εξέτασης 



 Έλλειψη ινωδογόνου 

 

 Παθολογική δομή ινωδογόνου 

 

 Παρουσία ηπαρίνης στο δείγμα 

Παράταση του ΤΤ 



 Ανεξήγητη παράταση ΡΤ, αΡΤΤ 

 Χρόνος θρομβίνης: παράταση 

 Χρόνος ρεπτιλάσης: 

 παράταση: διαταραχές ινωδογόνου 

 φυσιολογικός: παρουσία ηπαρίνης      

  στο δείγμα                    

Παρουσία ηπαρίνης στο δείγμα 



Φ.Τ 
PT aPTT TCT FIB 

11-13.5 26-36 sec <27 sec 200-400 

Ελλ. v.K :  

πρώιμη 

Βαριά  

 

18 

26 

 

32 

58 

 

21 

21 

 

225 

225 

Ηπατική νόσος 

Πρώιμη 

Βαριά 

 

16 

22 

 

32 

63 

 

23 

45 

 

225 

  75 

ΔΕΠ: 

ήπια 

βαριά 

 

  12.5 

24 

 

22 

86 

 

36 

45 

 

190 

  65 



Απαραίτητη η επιβεβαίωση του αποτελέσματος 

Πιθανά λάθη: 

 Μη σωστή αναλογία αντιπηκτικού-αίματος 

 Λήψη από γραμμή 

 Εργώδης λήψη, παρατεταμένη περίδεση 

 Αιμολυμένο, ικτερικό ή λιπαιμικό δείγμα 

 Εργαστηριακό λάθος 

 Άλλο 

Διερεύνηση παρατεταμένου 
ΡΤ και aPTT 
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Δοκιμασία αναμείξεως  

(Mixing test) 

Παρατεταμένο PT, aPTT 

Επανάληψη εξέτασης 

Παθολογικό 

όχι άλλος έλεγχος  

Όχι Ναι 

Φυσιολογικό 

όχι άλλος έλεγχος Ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτικά; 

Έχει συστηματική νόσο (π.χ. ηπατική 
ανεπάρκεια) 



Η δοκιμασία αναμείξεως συνίσταται στην 

ανάμειξη ίσων ποσοτήτων του υπό εξέτασιν 

πλάσματος με φυσιολογικό πλάσμα (50:50) 

και επανάληψη της δοκιμασίας η οποία 

βρέθηκε παρατεταμένη. Σε περίπτωση 

άμεσης διόρθωσης για σωστό αποτέλεσμα 

απαραίτητη είναι η επώαση του δείγματος 

στους 37° C έως και τρείς ώρες. 

Δοκιμασία αναμείξεως 
(mixing test) 
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Δοκιμασία αναμείξεως 

Mixing test 

Παράταση 

Αναστολέας 

Περαιτέρω έλεγχος για 
ταυτοποίηση του 

αναστολέα 

Μη ειδικός του τύπου 
του αντιπηκτικού του 

λύκου 

Ειδικός για κάποιο 
παράγοντα π.χ. 

αναστολέας του VIII 

Φάρμακα 

Διόρθωση 

Έλλειψη παραγόντων 

Έλεγχος για τους 
παράγοντες 



Περιστατικό -1 

 Άνδρας 84 ετών παρουσιάζει 

εκτεταμένες εκχυμώσεις στα άνω 

άκρα και στον κορμό. 

 Αρνητικό αιμορραγικό ιστορικό. 

 Ca προστάτου που διαγνώστηκε 

προ 4ετίας. 



Εργαστηριακός Έλεγχος  

 HCT: 40%, Plts: 270.000 mm³ 

 PT: 11,9 sec, INR: 1,02 

 aPTT: 63 sec 

 Ινωδογόνο: 540mg/dl 

 TT: 22sec 



 Mixing test: aPTT: 45sec 

 aPTT μετά  2 h  στους 

37 βαθμούς: 55sec 

 LA: Αρνητικό  

 FVIII C: 4% 

 FIX C:84% 

 FXI C:104% 

 FXII C:98% 

 



 Αναστολέας του FVIII 



Περιστατικό - 2 

 Γυναίκα 45 ετών 

 Προεγχειρητικός πηκτικολογικός 

έλεγχος: 

     PT: 11,3sec, INR: 1 

      aPTT: 90sec 

 Ινωδογόνου: 240mg/dl 

 Αρνητικό ατομικό και οικογενειακό 

αιμορραγικό ιστορικό. 



 Mixing test: aPTT: 33sec 

 FVIII: 108% 

 FIX:   96% 

 FXI:   84% 

 FXII:     4% 



 Έχει κλινική σημασία η έλλειψη 

του FXII;  

 H έλλειψη του FXII κάνει μεγάλη 

παράταση του aPTT. 

 Δεν προκαλεί αιμορραγικές 

εκδηλώσεις. 

 Προδιαθεσικός παράγων για 

θρομβώσεις. 



Περιστατικό - 3 

 Γυναίκα 47 ετών προσέρχεται για 

μητρορραγία. 

 Δεν έχει εκχυμώσεις, αιματώματα ή 

άλλες αιμορραγικές εκδηλώσεις. 

 Αρνητικό ατομικό και οικογενειακό 

αιμορραγικό ιστορικό. 

 Αρνείται τη λήψη φάρμακων. 



Εργαστηριακός έλεγχος  

 Hct: 38% 

 Αιμοπετάλια: 400.000/κ.χ 

 PT: >120 sec  

 aPTT: 71sec  

 Ινωδογόνο: 350 mg/dl 



Ποια είναι η αιτία της 

παράτασης του PT και  aPTT ; 



 FVII:     3% 

 FIX:     18% 

 FX:     7% 

 FII:   12% 

 FVIII:   86%  

 FV: 108% 

 Η ασθενής παραδέχθηκε τη 

λήψη ποντικοφάρμακου.  



Περιστατικό - 4 

 45 χρονών άνδρας με συγγενή 

κυανωτική καρδιοπάθεια. 

 Εισάγεται για στεφανιογραφία. 

 Πολλαπλές διορθωτικές επεμβάσεις 

στο παρελθόν, χωρίς προβλήματα. 



Εργαστηριακός έλεγχος  

 Hct: 60% 

 Hb: 20 g/dl 

 PT: 18 sec 

 aPTT: 45 sec 

 Ινωδογόνο: 480 mg/dl 



Ποια είναι η αιτία της παράτασης 

των χρόνων (PT, aPTT) ; 






