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Νέες τάσεις στην αναζωογόνηση του πολυτραυματία

Εισαγωγή
➢Το τραύμα αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου σε νέες ηλικίες (1-44)
➢Η σημαντικότερη, αντιμετωπίσιμη αιτία θανάτου (preventable death) στους
πολυτραυματίες συνεχίζει να είναι η μαζική αιμορραγία (έως και 40%)
➢Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, η θνητότητα των τραυματιών που απαιτούσαν μαζική
μετάγγιση άγγιζε το 80%. Για τουλάχιστον 30 χρόνια, η αρχική αναζωογόνηση βασιζόταν
στη μαζική χορήγηση κρυσταλλοειδών και το 2000 η θνητότητα των τραυματιών με
σοβαρές αιμορραγίες άγγιζε το 50%.
➢Η αρχική αναζωογόνηση του αιμορραγικού τραυματία έχει τροποποιηθεί σημαντικά την
τελευταία 10ετία.
➢Η βέλτιστη στρατηγική αρχικής αντιμετώπισης του βαρέως πολυτραυματία τα τελευταία
χρόνια είναι το “Damage Control Resuscitation” - DCR
➢Με το συνδυασμό Damage Control Surgery και Damage Control Resuscitation έχει
επιτευχθεί ελάττωση της θνητότητας από βαριά αιμορραγία, σε μόλις 20%.
Advanced Trauma Life Support -ATLS- Ninth Edition (Ελληνική έκδοση, 2014)
J.N. Bogert, et al. Damage Control Resuscitation.
Journal of Intensive Care Medicine (2016), Vol 31(3), 177-186
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Ιστορική αναδρομή
• Πρώτη επιτυχής μετάγγιση μεταξύ σκύλων
(17ος αιώνας, Richard Lower)
• Πρώτη επιτυχής μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο
(James Blundel, Βρετανός γυναικολόγος, 1819)
• Από τις αρχές του 20ου αιώνα και για 50 χρόνια, (WWIπρώτες τράπεζες αίματος, WWII, Korean war) ολικό αίμα
• Από τη δεκαετία του ‘70 (Vietnam war) και για τις
επόμενες δεκαετίες χρήση παραγώγων αίματος
(RBC, FFP, PLT)

Optimal Fluid therapy for traumatic hemorrhagic shock
R. Chang, J. Holcomb
Critical Care Clin 33 (2017) 15-36
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Ιστορική αναδρομή
•

Shire και συν (1961) υποστηρίζει την αναζωογόνηση με χορήγηση κρυσταλλοειδών

•

Shire και Moore (1967), “moderation”, προσπάθεια ανάσχεσης της πρακτικής
επιθετικής χορήγησης υγρών

•

Το ATLS μέχρι και την 9η έκδοσή του υιοθετεί τον όρο επιθετική αναζωογόνηση
(aggressive resuscitation με χορήγηση κρυσταλλοειδών και αναλόγως
ανταπόκρισης, RBCs στον υπογκαιμικό/αιμορραγικό πολυτραυματία

•

Captain Cannon (JAMA 1918)
“There is no doubt that in some cases such injections have had definitely beneficial
effects, however, the injection of a fluid that will increase blood pressure, has
dangers in itself. If the pressure is raised before the surgeon is ready to check any
bleeding, blood needed may be lost”

•

Borgman and Holcomb (2007) – Πόλεμος Ιράκ-Αφγανιστάν
Αιμοστατική αναζωογόνηση με χορήγηση υψηλής αναλογίας FFP/RBC

Damage control resuscitation: a practical approach for severely hemorrhagic patients and its effect in trauma
surgery , Mizobata, Journal of Intensive Care (2017)
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Ιστορική αναδρομή
• 1983 Stone και συν. πρώτη περιγραφή
χειρουργικής αντιμετώπισης σε στάδια
• 1993 Rotondo και Schwab
Damage Control Surgery
• 2007 Damage Control Resuscitation με
περιορισμό της χορήγησης κρυσταλοειδών,
ελεγχόμενη υπόταση και άμεση μετάγγιση
παραγώγων αίματος
• 2012 ATLS 9th edition
“ Balanced” vs “ Aggressive” Resuscitation
Damage control resuscitation: a practical approach for severely hemorrhagic patients and its
effect in trauma surgery , Mizobata, Journal of Intensive Care (2017)

Νέες τάσεις στην αναζωογόνηση του πολυτραυματία
DAMAGECONTROL
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Damage Control Surgery (DCS)
Xειρουργική αντιμετώπιση μόνο των απειλητικών για τη ζωή του τραυματία κακώσεων
(αιμορραγία και μόλυνση)...
2.
Mεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να σταθεροποιηθεί ...
3.
Οριστική χειρουργική αποκατάσταση των βλαβών, όταν η κατάστασή του το επιτρέψει...
Στόχοςείναι να αποφευχθεί το εκτεταμένο χειρουργικό stress από χρονοβόρεςή/ και ιδιαίτερα
1.

επιβαρυντικέςεπανορθωτικέςεπεμβάσεις, μέχρι ο οργανισμόςτου τραυματία να
επανακτήσει τιςαπαραίτητεςεφεδρείες

D.J. Roberts, et al. History of the Innovation of Damage Control for Management of Trauma Patients:1902-2016. Ann Surg
2017;265:1034-1044
Y. Mizobata. Damage control resuscitation: a practical approach for severely hemorrhagic patients and its effects on trauma
surgery.
Journal of Intensive Care (2017):5;4
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Damage Control Surgery (DCS)
✓ Αρχικά εφαρμόστηκε σε επεμβάσεις κοιλίας
(κυρίως μετά από τραυματισμούς με πυροβόλο όπλο)

Y. Mizobata. Damage control resuscitation: a practical approach for severely hemorrhagic patients and its effects
on trauma surgery.
Journal of Intensive Care (2017):5;4
R. Roissant, et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma:
fourth edition. Crit Care.2016;20(1):100
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Damage Control Orthopedics (DCO)
• Έπειτα εφαρμόστηκε σε ορθοπαιδικές επεμβάσεις - DCO (προσωρινά
σκελετική σταθεροποίηση με εξωτερική οστεοσύνθεση και σε δεύτερο
χρόνο οριστική αντιμετώπιση).

Y. Mizobata. Damage control resuscitation: a practical approach for severely hemorrhagic
patients and its effects on trauma surgery.
Journal of Intensive Care (2017):5;4
R. Roissant, et al. The European guideline on management of major bleeding and
coagulopathy following trauma: fourth edition. Crit Care.2016;20(1 ):100
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Damage Control Surgery (DCS)
Κριτήρια επιλογής ασθενών
Αναγνώριση συγκεκριμένων κακώσεων διεγχειρητικά
• Δύσκολα προσπελάσιμες φλεβικές κακώσεις
(ενδοηπατικές, οπισθοηπατικές, οπισθοπεριτοναϊκές,
πυελικές)
• Μείζονες κακώσεις ήπατος, παγκρέατος, 12/δακτύλου με
αιμοδυναμική αστάθεια στο χ/ο
• Σύνθετες κακώσεις παγκρέατος και 12/δακτύλου με μαζική
αιμορραγία από την κεφαλή του παγκρέατος, με συμμετοχή
του περιφερικού CBD ή του κεντρικού PD.
• Αδυναμία ελέγχου της αιμορραγίας με συμβατικά μέσα
Αναζωογόνηση π ου έχει ήδη χορηγηθεί π ρο- και
διεγχειρητικά
• >10 PRBC’s
• > 12lt PRBC’s, κρυσταλλοειδών και παραγώγων αίματος

Βαθμός φυσιολογικής εκτροπής
• Υποθερμία (< 34.8)
• Οξέωση (pH< 7.2)
• Διαταραχές πηκτικότητας (PT, APTT > 1.5 φορά το
φυσιολογικό)
• Εμμένον διεγχειρητικό κυτταρικό shock (oxygen
consumption index <100ml/min/m2 , γαλακτικό >5mmol)
• Διεγχειρητικές κοιλιακές αρρυθμίες
Κοιλιακό και θωρακικό τοίχωμα
Damage Control Surgery: Current state and future directions
D. Benz, Z Balogh
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Damage Control Resuscitation
Η “Θανάσιμη Τριάδα” (Lethal Triad) αποτελείται από:
υποθερμία
οξέωση
διαταραχές πηκτικότητας

και σχετίζεται άμεσα με την αιμορραγική καταπληξία και
τη δυσμενή έκβαση του τραυματία

Damage Control Resuscitation

Στρατηγική προσέγγισης του

σοβαρά τραυματισμένου ασθενούς

Στόχος: Η αποκατάσταση της φυσιολογίαςτου τραυματία και ΟΧΙ της ανατομίαςτου,
μέχρι να σταθεροποιηθεί. Στη συνέχεια τελική αποκατάσταση.
J.N. Bogert, et al. Damage Control Resuscitation.
Journal of Intensive Care Medicine (2016), Vol 31(3), 177-186
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage:
A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.
J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Ο χρόνος ΜΕΤΡΑΕΙ!!!!

Στάδια του DCR:
➢Προσπάθεια ελέγχου της αιμορραγίας και της θανάσιμης τριάδας
(οξέωση - υποθερμία - διαταραχές πηκτικότητας),
σε συνδυασμό με…

Damage Control Surgery (DCS)
...στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται

J.N. Bogert, et al. Damage Control Resuscitation.
Journal of Intensive Care Medicine (2016), Vol 31(3), 177-186
D.J. Roberts, et al. History of the Innovation of Damage Control for Management of Trauma
Patients:1902-2016. Ann Surg 2017;265:1034-1044

Damage Control Resuscitation
Αρχές (1)
➢Αποφυγή καθυστέρησης στη χειρουργική ή ενδαγγειακή (ή με άλλο μέσο)
αντιμετώπιση της αιμορραγίας
➢Ελαχιστοποίηση της χορήγησης κρυσταλλοειδών στην αρχική φάση της
αναζωογόνησης
➢Διατήρηση αρτηριακής πίεσης σε χαμηλά επίπεδα (permissive hypotension)
ΣΑΠ≤90 mmHg ή/και ΜΑΠ~ 50mmHg
✓Εξαίρεση αποτελούν οι συνυπάρχουσες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
➢Εφαρμογή πρωτοκόλλων μαζικής μετάγγισης – MTPs (με βάση κριτήρια TASH,
TBSS, ABC), με χορήγηση παραγώγων αίματος σε αναλογία κατά το δυνατό
πλησιέστερη στο ολικό αίμα ( FFPs/PLTs/RBCs : 1-1-1).

J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage:
A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.
J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3
M. Giannoudi, P. Harwood. Damage control resuscitation: lessons learned. J Trauma Emerg Surg (2016) 42:273-282

Damage Control Resuscitation
Αρχές (2)
➢Διόρθωση οξέωσης
➢Αποφυγή ή/και επιθετική διόρθωση της υποθερμίας
➢Διόρθωση των διαταραχών πηκτικότητας
•Εργαστηριακά (PT, aPTT, INR, ινωδογόνο, αιμοπετάλια)
•Χρήση δυναμικών μεθόδων παρακολούθησης του μηχανισμού αιμόστασης
στον πολυτραυματία (TEG,ROTEM)
➢Χρήση φαρμακευτικών παραγόντων για τη βελτιστοποίηση της αιμόστασης
Ιδιαίτερη σημασία το να συμπορευόμαστε με τον τραυματία και όχι να τον
ακολουθούμε, τρέχονταςκαι κυνηγώνταςνα διορθώσουμε εκτροπέςτης
φυσιολογίας!
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage:
A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.
J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Υποθερμία
➢Η υποθερμία στον πολυτραυματία είναι αρκετά συχνή και
συμβάλλει στην αύξηση της θνητότητας.
➢Ποικίλοι παράγοντες την προκαλούν, όπως η έκθεση σε κρύο
περιβάλλον, η κατάχρηση αλκοόλ, η ενδοφλέβια χορήγηση
παγωμένων κρυσταλλοειδών και η ελαττωμένη μεταβολική
δραστηριότητα του οργανισμού που βρίσκεται σε καταπληξία.
➢Η θνητότητα αγγίζει το 100% όταν η θερμοκρασία πυρήνα του
τραυματία είναι < 32,8°C.
➢Μία από τις σημαντικότερες επιπλοκές της υποθερμίας είναι η
επιβάρυνση του μηχανισμού αιμόστασης.
J.N. Bogert, et al. Damage Control Resuscitation.
Journal of Intensive Care Medicine (2016), Vol 31(3), 177-186
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic
hemorrhage:
A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.
J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Υποθερμία
Η υποθερμία επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων και τη
δραστηριότητα των παραγόντων πήξης
Οι μηχανισμοί που ευθύνονται είναι οι εξής:
➢ Ελάττωση του αριθμού των αιμοπεταλίων ενδαγγειακά, εξαιτίας της συσσώρευσής
τους στο ήπαρ και το σπλήνα.
➢ Ελάττωση της κινητικής των ενζύμων (η δραστικότητα των παραγόντων XI και XII
ελατώνεται στο 65%, στους 35°C).
➢Επηρεάζεται ο μηχανισμός της ινωδόλυσης και ελαττώνεται η παραγωγή της
θρομβοξάνης.

J.N. Bogert, et al. Damage Control Resuscitation.
Journal of Intensive Care Medicine (2016), Vol 31(3), 177-186
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage:
A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.
J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Υποθερμία
➢Οι διαταραχές αιμόστασης που σχετίζονται με την υποθερμία δεν
αναστρέφονται εύκολα με τη μετάγγιση παραγόντων πήξης.
➢ Για αυτό το λόγο πρέπει να αποφεύγεται/προλαμβάνεται η υποθερμία και να
αντιμετωπίζεται έγκαιρα και επιθετικά.
➢Η επαναθέρμανση προκαλεί αγγειοδιαστολή στο περιφερικό αγγειακό δίκτυο,
βελτιώνοντας την ιστική αιμάτωση.
➢Συστήνεται να θερμαίνεται πρώτα ο κορμός και έπειτα τα άκρα προκειμένου να
εμποδίσουμε την επίταση της ήδη υπάρχουσας υπότασης εξαιτίας της
περιφερικής αγγειοδιαστολής.
J.N. Bogert, et al. Damage Control Resuscitation.
Journal of Intensive Care Medicine (2016), Vol 31(3), 177-186
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage:
A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.
J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Υποθερμία
✓Η χρήση συσκευών θέρμανσης και ζεστών κρυσταλλοειδών αποτελούν απλές,
αλλά αποτελεσματικές τεχνικές πρόληψης ή/και διόρθωσης της υποθερμίας.
✓Σε εξαιρετικά ανθεκτικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί
θερμαινόμενο οξυγόνο, ή πλύσεις στην ουροδόχο κύστη και το περιτόναιο με
ζεστά υγρά.
✓Τέλος μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστεί και τεχνική επαναθέρμανσης με
τεχνητό νεφρό, ή εφαρμογή εξωσωματικής κυκλοφορίας (αύξηση της
θερμοκρασίας του σώματος με ταχύτητα 4-5°C/ώρα).

J.N. Bogert, et al. Damage Control Resuscitation.
Journal of Intensive Care Medicine (2016), Vol 31(3), 177-186

J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage:
A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.
J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Οξέωση
Η οξέωση αποτελεί σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα στην αναζωογόνηση
του πολυτραυματία
➢ Όταν pH<7,2, η συσταλτικότητα του μυοκαρδίου είναι ελαττωμένη, όπως και
η καρδιακή παροχή.
➢ Η δραστικότητα των παραγόντων πήξης ελαττώνεται σημαντικά (II, V, X, VIIa).

Η χορήγηση διττανθρακικών δεν διορθώνει τις
διαταραχές πηκτικότητας που οφείλονται στην οξέωση.
Αντιθέτως, μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση της
ενδοκυττάριας οξέωσης, λόγω της αύξησης της
παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα

Damage Control Resuscitation
Οξέωση

Η διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης επιτυγχάνεται καλύτερα με:
✓

μετάγγιση αίματος και παραγώγων του

✓

κατάλληλη χρήση υγρών ή/και αγγειοσυσπαστικών

✓

αναστροφή/βελτίωση των υπολοίπων παραμέτρων της “θανάσιμης
τριάδας”

J.N. Bogert, et al. Damage Control Resuscitation.
Journal of Intensive Care Medicine (2016), Vol 31(3), 177-186
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage:
A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.
J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης
• Οι διαταραχές της αιμόστασης
(Trauma-Induced Coagulopathy,
TIC ή Acute Trauma
Coagulopathy) εμφανίζονται σε
πολυτραυματίες κατά τη
μεταφορά τους στα ΤΕΠ, σε
ποσοστό έως και 30%.
• Ασθενείς με σοβαρή
κρανιοεγκεφαλική κάκωση
(GCS<6) εμφανίζουν σε πολύ
υψηλό ποσοστό (>80%)
διαταραχές αιμόστασης.

• Αποτελούν δείκτη πτωχής
πρόγνωσης
R. Roissant, et al.
Τhe European guideline on management of major bleeding and
coagulopathy following trauma: fourth edition. Crit
Care.2016;20(1):100
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with
severe traumatic hemorrhage:
A practice management guideline from the Eastern Association
for the Surgery of Trauma.
JTrauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης
➢Οφείλονται αρχικά σε φλεγμονώδεις και μεταβολικές διαδικασίες που
ξεκινούν αμέσως μετά τον τραυματισμό (άμεση ιστική βλάβη και
υποάρδευση).
➢ Άμεσα μετά τον τραυματισμό ενεργοποιείται η πρωτεΐνη C, η δράση της
οποίας επιδεινώνει το μηχανισμό πήξης.
➢Καθώς η αιμορραγία εξελίσσεται, ο μηχανισμός της αιμόστασης
επιβαρύνεται από την ελάττωση των παραγόντων πήξης, λόγω απώλειας και
κατανάλωσής τους, καθώς και από την επιδείνωση της οξέωσης και της
υποθερμίας.

J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage:
A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.
J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3
J.W. Simmons, M.F. Powell. Acute traumatic coagulopathy: pathophysiology and resuscitation. BJA,117
(S3):iii31-iii43 (2016)

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση
➢

Περιορισμός της αναζωογόνησης
με κρυσταλλοειδή διαλύματα.

✓ Η υπερβολική χορήγηση υγρών
οδηγεί σε αραίωση των ήδη
ελαττωμένων (από κατανάλωση)
παραγόντων πήξης, αύξηση της
απώλειας αίματος και αύξηση της
θνητότητας.
✓ Σύσταση
ATLS
(1lt
ζεστά
κρυσταλλοειδή)

➢

Αρνητικές επιδράσεις του
αυξημένου
όγκου
κρυσταλλοειδών υγρών στους
πνεύμονες, το γαστρεντερικό και
το μυοκάρδιο.
•

Advanced Trauma Life Support -ATLS- Ninth Edition
(Ελληνική έκδοση, 2014)

•
M. Maegele, et al.
Volume replacement during trauma resuscitation: a brief
synopsis of current guidelines and recommendations.
JTrauma Emerg Surg (2017) 43:439-443

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση
➢Σε απειλητική για τη ζωή υπόταση συστήνεται η προσεκτική συγχορήγηση
αγγειοσυσπαστικών, μαζί με ζεστά κρυσταλλοειδή, προκειμένου να
επιτευχθεί η επιθυμητή αρτηριακή πίεση.
➢Διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε χαμηλά επίπεδα
(permissive hypotension), έως ότου ελεγχθεί η εστία της αιμορραγίας.
ΣΑΠ≤90 mmHg ή/και ΜΑΠ~ 50mmHg
ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελεί η συνυπάρχουσα TBI
Η παρουσία TBI (GCS< 9) ή/και τραυματισμού της
σπονδυλικής στήλης με νευρολογική βλάβη, απαιτεί
υψηλότερες τιμές ΜΑΠ (ΜΑΠ ≥ 80 mmHg).
R. Roissant, et al.
The European guideline on management of major
bleeding and coagulopathy following trauma: fourth
edition. Crit Care.2016;20(1):100

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση

➢Για τα κολλοειδή, δεν ενθαρρύνεται η χρήση τους σε ασθενείς σε κρίσιμη
κατάσταση και χρειάζεται προσοχή σε τραυματίες με αιμορραγικό shock.
(δυσμενείς επιπτώσεις στο μηχανισμό πήξης και τη νεφρική λειτουργία)
➢Η αλβουμίνη (human albumin), δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
προνοσοκομειακή αντικατάσταση υγρών.

R. Roissant, et al.
The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following
trauma: fourth edition. Crit Care.2016;20(1):100
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic
hemorrhage: A practice management guideline from the Eastern Association for the
Surgery of Trauma. J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση

✓ Έγκαιρη αντιμετώπιση της αιμορραγίας, είτε χειρουργικά είτε ενδαγγειακά
✓Αποκατάσταση ενδαγγειακού όγκου με παράγωγα αίματος
✓Ενεργοποίηση πρωτοκόλλων μαζικής μετάγγισης (TASH, TBSS, ABC)

J.W. Simmons, M.F. Powell. Acute traumatic coagulopathy: pathophysiology and
resuscitation. BJA,117 (S3):iii31-iii43 (2016)
R. Roissant, et al.
The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following
trauma: fourth edition. Crit Care.2016;20(1):100
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic
hemorrhage: A practice management guideline from the Eastern Association for the
Surgery of Trauma. J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Trauma Associated Severe Hemorrhage ( TASH)-Score

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση
➢ Διόρθωση των διαταραχών
αιμόστασης με μετάγγιση
πλάσματος
(FFP),
αιμοπεταλίων
(PLT)
και
συμπυκνωμένων
ερυθρών
αιμοσφαιρίων ( RBC).
➢ Αν και δεν υπάρχει ομοφωνία
σχετικά με την ιδανική
αναλογία
μετάγγισης
RBC/PLT/FFP, θα πρέπει να
χορηγούνται σε αναλογία,
τουλάχιστον 1:1:1
(σε περίπτωση μαζικής
αιμορραγίας).
J.W. Simmons, M.F. Powell. Acute traumatic coagulopathy: pathophysiology and resuscitation. BJA,117 (S3):iii31-iii43 (2016)
R. Roissant, et al.
The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition. Crit Care.2016;20(1):100
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage: A practice management guideline from
the Eastern Association for the Surgery of Trauma. J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση
➢ Υπάρχει αντίλογος σχετικά με τη στρατηγική αυξημένης μετάγγισης, λόγω
του κινδύνου εμφάνισης TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury).
➢ Παρόλα αυτά φαίνεται ότι το όφελος της μαζικής μετάγγισης στους σοβαρά
τραυματισμένους, με μεγάλες απώλειες αίματος, είναι μεγαλύτερο σε σχέση
με την επίπτωση του TRALI.

J.W. Simmons, M.F. Powell. Acute traumatic coagulopathy: pathophysiology and
resuscitation. BJA,117 (S3):iii31-iii43 (2016)
R. Roissant, et al.
The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following
trauma: fourth edition. Crit Care.2016;20(1):100
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic
hemorrhage: A practice management guideline from the Eastern Association for the
Surgery of Trauma. J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση
✓Τρανεξαμικό οξύ (Tranexamic acid, TXA)
Το ΤΧΑ θα πρέπει να χορηγείται σε χρονικό διάστημα <3 ωρών από το ατύχημα (1 gr άμεσα
ενδοφλέβια και άλλο 1 gr σε συνεχή έγχυση για 8 ώρες).

The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy
following trauma: fourth edition. Crit Care.2016;20(1):100
J. P. Meizoso et al.
Increased risk of fibrinolysis shutdown among severely injured trauma patients
receiving tranexamic acid. J Trauma Acute Care Surg. March 2018, Volume 84,
Number 3

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση
✓Τρανεξαμικό οξύ (Tranexamic acid, TXA)
✓Ινωδογόνο
Παράγοντας του μηχανισμού αιμόστασης που καταναλώνεται σε πολύ αρχικά στάδια της
αιμορραγίας, σε σχέση με άλλους παράγοντες.
Η έλλειψή του οδηγεί σε συνεχιζόμενη αιμορραγία, παρά τη χορήγηση των υπόλοιπων
παραγόντων.
Αναπλήρωση όταν <1,5-2 g/l.

The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy
following trauma: fourth edition. Crit Care.2016;20(1):100
J.W. Simmons, M.F. Powell. Acute traumatic coagulopathy: pathophysiology and
resuscitation. BJA,117 (S3):iii31-iii43 (2016)

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση
✓Τρανεξαμικό οξύ (Tranexamic acid, TXA)
✓Ινωδογόνο
✓Ασβέστιο (Ca++)
Το ασβέστιο δρα ως σημαντικός συμπαράγοντας στον καταρράκτη της πήξης.
Προτείνεται να παρακολουθούνται τα επίπεδα του ασβεστίου στον ασθενή, η συγκέντρωση του
οποίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,9 mmol/L.

The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy
following trauma: fourth edition. Crit Care.2016;20(1):100
J.W. Simmons, M.F. Powell. Acute traumatic coagulopathy: pathophysiology and
resuscitation. BJA,117 (S3):iii31-iii43 (2016)

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση
✓Τρανεξαμικό οξύ (Tranexamic acid, TXA)
✓Ινωδογόνο
✓Ασβέστιο (Ca++)
✓Συμπυκνώματα συμπλεγμάτων προθρομβίνης (PCCs)
Τα συμπυκνώματα συμπλεγμάτων προθρομβίνης (PCCs) έχουν χορηγηθεί σε συνδυασμό με
ινωδογόνο σε πολυτραυματίες, υπό την καθοδήγηση των αποτελεσμάτων της TEG.

The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy
following trauma: fourth edition. Crit Care.2016;20(1):100
J.W. Simmons, M.F. Powell. Acute traumatic coagulopathy: pathophysiology and
resuscitation. BJA,117 (S3):iii31-iii43 (2016)

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση
✓Τρανεξαμικό οξύ (Tranexamic acid, TXA)
✓Ινωδογόνο
✓Ασβέστιο (Ca++)
✓Συμπυκνώματα συμπλεγμάτων προθρομβίνης (PCCs)
✓rFVIIa
Όχι επαρκείς μελέτες.
Τελευταίο μέσο αντιμετώπισης αιμορραγίας.
Πρέπει να έχουν αποκατασταθεί όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και παρόλα αυτά να συνεχίζει η
αιμορραγία (pH, ασβέστιο, θερμοκρασία, ινωδογόνο, αιμοπετάλια).

The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy
following trauma: fourth edition. Crit Care.2016;20(1):100
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic
hemorrhage: A practice management guideline from the Eastern Association for the
Surgery of Trauma. J Trauma Acute Care Surg (2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση
Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται έγκαιρα οι ασθενείς με διαταραχές
πήξης
➢Οι κλασικές μέθοδοι παρακολούθησης της αιμόστασης (PT, aPTT, ινωδογόνο)
δεν επαρκούν.
➢Η μέτρηση του PT στο εργαστήριο αντιστοιχεί σε θερμοκρασία 37°C, ενώ οι
ασθενείς μπορεί να είναι υποθερμικοί.
➢ Απαιτείται σημαντικός χρόνος για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εξετάσεις,
ενώ στο μεταξύ τα δεδομένα του μηχανισμού αιμόστασης του ασθενή μπορεί
να έχουν μεταβληθεί.
J.W. Simmons, M.F. Powell. Acute traumatic coagulopathy: pathophysiology and resuscitation. BJA,117
(S3):iii31-iii43 (2016)
R. Roissant, et al.
The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition.
Crit Care.2016;20(1):100
J.W. Cannon, et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage: A practice
management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma. J Trauma Acute Care Surg
(2017), Volume 82, Number 3

Damage Control Resuscitation
Διαταραχές αιμόστασης-Αντιμετώπιση
✓Προτείνεται η χρήση νεότερων δυναμικών τεχνικών απεικόνισης της
επάρκειας ή μη του μηχανισμού πήξης (TEG, ROTEM).
✓Πλεονεκτήματα όπως,
ταχύτητα εμφάνισης των αποτελεσμάτων,
δυνατότητα εστίασης (ποιο τμήμα του μηχανισμού πήξης πάσχει, ποιος
παραγόντας υπολείπεται) και στοχευμένης αντιμετώπισης.
✓Με αυτό τον τρόπο μεταγγίζονται, τελικά, λιγότερα, καταλληλότερα και σε
πραγματικό χρόνο, παράγωγα αίματος.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
✓ Η σημαντικότερη αντιμετωπίσιμη αιτία θανάτου (preventable death) στους
πολυτραυματίες είναι η μαζική αιμορραγία
✓ Η βέλτιστη στρατηγική αρχικής αντιμετώπισης των πολυτραυματιών τα
τελευταία χρόνια είναι το DCR (Damage Control Resuscitation) με:
•Περιορισμό της χορήγησης κρυσταλλοειδών
• «Permissive hypotension»
•Πρωτόκολλα Μαζικής μετάγγισης
✓Ο χρόνος είναι πολύτιμος
✓ Επιθετική αντιμετώπιση αιμορραγίας και «θανάσιμης τριάδας»
✓ Αποκατάσταση φυσιολογίας και όχι ανατομίας (σε πρώτο χρόνο)
✓ Χρήση δυναμικών μεθόδων παρακολούθησης του μηχανισμού αιμόστασης
στον πολυτραυματία, για στοχευμένη αντιμετώπιση

“ Bleeding needs blood to stop bleeding”
P. Cantle &B. Cotton
Balanced resuscitation in trauma management
Surg Clin N Am (2017

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

