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1. Ση είλαη;
Οη Αηκνξξνΐδεο απνηεινύλ έλα πιέγκα από κηθξά αγγεία (αξηεξίεο θαη θιέβεο), ηα νπνία
βξίζθνληαη εζσηεξηθά ζηε πεξηνρή ηνπ πξσθηνύ θαη «ζηεξίδνληαη» ζε έλα ζθειεηό από
θνιιαγόλν. Απνηεινύλ κέξνο κηαο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνύ όπνπ
καδί κε ηνπο ζθηγθηήξεο κύεο ηνπ πξσθηνύ έρνπλ σο ζθνπό λα θξαηνύλ ηνλ πξσθηό
θιεηζηό, δειαδή ηνλ ζηεγαλνπνηνύλ έηζη ώζηε λα ππάξρεη έιεγρνο ησλ θελώζεσλ θαη
απνθπγή ηεο αθξάηεηαο.
2. Πωο παξνπζηάδνληαη;
Σε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη ρξόληα απμεκέλε θνηιηαθή πίεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
θελώζεσλ, όπσο ζε δπζθνηιηόηεηα, εγθπκνζύλε ή αθόκα θαη ζε ρξόληα δηάξξνηα απηή
κεηαθέξεηαη ζηε πύειν, ην θαηώηεξν θνκκάηη ηεο θνηιηάο, θαη ηόηε ν ζθειεηόο θνιιαγόλνπ
αξρίδεη λα θζείξεηαη. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππεξβνιηθή δηόγθσζε ησλ αηκνξξντδηθώλ
θιεβώλ θαη ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αηκνξξνϊδνπάζεηαο πνπ είλαη:
• αηκνξξαγία
• πξόπησζε (εμσηεξίθεπζε ησλ αηκνξξνΐδσλ) / ςειαθεηό κόξθσκα ζηε πεξηνρή ηνπ
πξσθηνύ
• αίζζεκα βάξνπο / ή θαη θλεζκό (θαγνύξα)
Ο πόλνο δελ είλαη ζπλεζηζκελν ζύκπησκα ηεο αηκνξξνηδνπάζεηαο παξά κόλν
ζε ζξόκβωζε ή λέθξωζε ησλ αηκνξξνΐδσλ πνπ απνηειεη κία επείγνπζα θαηάζηαζε
Μία μερσξηζηή πεξίπησζε απνηειεί ε κεκνλωκέλα ζξνκβωκέλε εμωηεξηθή αηκνξξνΐδα,
ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο κε νμύ πόλν - θαη όρη κε αηκνξξαγία – ν νπνίνο ππνρσξεί
ζπλήζσο κεηά από κεξηθέο εκέξεο αλ ν ζξόκβνο αίκαηνο δελ αθαηξεζεί κε κία κηθξή
επέκβαζε.
3. Βαζκνί αηκνξξνϊδνπάζεηαο
Η βαζκνπνίεζε ηεο αηκνξξνϊδνπάζεηαο (ζπκπησκαηηθώλ αηκνξξνΐδσλ) βνεζά ζην
ζρεδηαζκό ηεο πξνηεηλνκέλεο ζεξαπείαο αιιά πξέπεη λα ηνληζηεί όηη θαη ην κέγεζνο ηωλ
αηκνξξνΐδωλ παίδεη ξόιν θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηε πξνηεηλόκελε ζεξαπεία (π.ρ. κεγάιεο
αηκνξξνΐδεο πξώηνπ βαζκνύ).
Πξώηνπ βαζκνύ αηκνξξνϊδνπάζεηαο:
Παξνπζηάδεηαη κε αηκνξξαγία αιιά όρη κε πξόπησζε.
Γεπηέξνπ βαζκνύ αηκνξξνϊδνπάζεηαο:
Παξνπζηάδεηαη κε πξόπησζε, ε νπνία αλαηάζζεηαη απηόκαηα. Μπνξεί λα ζπλππάξρεη
αηκνξξαγία.
Σξίηνπ βαζκνύ αηκνξξνϊδνπάζεηαο:
Παξνπζηάδεηαη κε πξόπησζε, ε νπνία αλαηάζζεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αζζελνύο. Μπνξεί λα
ζπλππάξρεη αηκνξξαγία.
Σέηαξηνπ βαζκνύ αηκνξξνϊδνπάζεηαο:
Παξνπζηάδεηαη κε κόληκε πξόπησζε. Σπλήζσο ζπλππάξρεη αηκνξξαγία.

4. Πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ε αηκνξξνηδνπαζεηα;
Σηελ πεξίπησζε πνπ αηκνξξνηδνπάζεηα ζπλνδεύεηαη από βιέλλε ή αίκα αλαθαηεκέλν κε ηα
θόπξαλα, αιιαγή ησλ θελώζεσλ ή θνηιηαθά ζπκπηώκαηα ηόηε ζπληζηάηαη ε δηεξεύλεζε κε
θνινλνζθνπεζε, ηελ ελδνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ παρένο εληέξνπ, έηζη ώζηε λα
απνθιεηζηεί ην ελδερόκελν θάπνηαο παζνινγίαο πνπ κπνξεί λα ζπλππάξρεη, όπσο ν
θαξθίλνο ή ε ρξόληα θιεγκνλή ηνπ παρένο εληέξνπ.
5. Πωο ζεξαπεύνληαη;
Η ζεξαπεία ηεο αηκνξξντδνπάζεηαο πξνηείλεηαη αλ ππάξρεη ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο
θαη αλάινγα κε:
• ην βαζκό πξόπησζεο, ην κέγεζνο ησλ αηκνξξνΐδσλ θαζώο θαη
• ηε ζπρλόηεηα θαη έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ
Η ζεξαπεία είλαη ζπληεξεηηθή, επεκβαηηθή ή ρεηξνπξγηθή:
 Η ζπληεξεηηθή ζεξαπεία πξνηείλεηαη ζπλήζσο ζε κηθξέο αηκνξξντδεο. Σηα πιαίζηα
ηεο ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο ζπληζηάηαη:
 δηαηξνθή πινύζηα ζε θπηηθέο ίλεο, νπσο θξνύηα θαη ιαραληθά
 θάξκαθα πνπ δηεπθνιύλνπλ ηηο θελώζεηο ζε πεξηπηώζεηο ρξόληαο δπζθνηιηόηεηαο
 ηνπηθέο θξέκεο θαη θιεβνηνληθά θάξκαθα ηα νπνηα κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ
αλαθνύθηζε από ηα ζπκπηώκαηα ηεο αηκνξξνηδνπάζεηαο
 Η επεκβαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο αηκνξξνηδνπάζεηαο πξνηείλεηαη όηαλ ε ζπληεξεηηθή
ζεξαπεία δελ είρε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Σε απηή ηελ πεξίπησζε
δελ αθαηξνύληαη νη αηκνξξνΐδεο θαη ν κεραληζκνο δξαζε βαζίδεηαη ζηε ζπξξίθλσζε
ησλ αηκνξξνΐδσλ.
Απηό επηηπγράλεηαη είηε κε:




Α) δηαθνπή ηεο ηνπηθεο αηκαηηθήο θπθινθνξίαο κέζσ:
έλεζεο ζθιεξεληηθώλ νπζηώλ
εθαξκνγήο ειαζηηθώλ δαθηπιίσλ (banding) ή
ηνπνζέηεζεο ξακκάησλ, ηα νπνία δηαθόπηνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ αξηεξηώλ πνπ
αηκαηώλνπλ ηηο αηκνξξνΐδεο, όπσο ε ηερληθή HALO

είηε κε:
Β) πξόθιεζε ειεγρόκελνπ ηνπηθνύ θαπηεξηαζκνύ κέζσ:
 ρακειήο ζπρλόηεηαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
 ξαδηνθπκάησλ (κέζνδνο Rafaelo) ή
 laser
 Τέινο, ε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία (αηκνξξνηδεθηνκή, δειαδή αθαίξεζε ηωλ
αηκνξξνΐδωλ) απνηειεί ηε ηειεπηαία επηινγή ζεξαπείαο θαη πξνηείλεηαη ζπλήζσο ζε
κεγάιεο θαη ηδηαίηεξα ζπκπησκαηηθέο αηκνξξνΐδεο όηαλ νη άιιεο κέζνδνη έρνπλ
απνηύρεη ή ζε ζξνκβσκέλεο ή / θαη λεθξσκέλεο αηκνξξνΐδεο.

