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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ανοσολογικής αρχής θρομβοπενία, πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής στο πλαίσιο μιας μεγάλης 
ποικιλίας νοσημάτων, είναι ένα συχνό πρόβλημα στην κλινική πράξη. Η κλινική εικόνα ποικί-
λει, από ασυμπτωματικές μορφές μέχρι βαρείες αιμορραγικές εκδηλώσεις, ανάλογα κυρίως με 
την βαρύτητα της θρομβοπενίας και την ηλικία του ασθενούς, παράγοντες που καθορίζουν επί-
σης την θεραπευτική στρατηγική.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τη παθοφυσιολογία και την θερα-
πευτική αντιμετώπιση της νόσου. Έχει γίνει πλέον σαφές ότι εκτός από την αυξημένη καταστρο-
φή των επικαλυμμένων με αντισώματα αιμοπεταλίων στο σύστημα των μακροφάγων, υπάρχει 
ανεπαρκής παραγωγή αιμοπεταλίων στο μυελό των οστών οφειλόμενη σε σχετική καταστολή 
της μεγακαρυοποίησης από ανοσολογικούς μηχανισμούς αλλά και από ανεπάρκεια της ενδογε-
νούς θρομβοποιητίνης. Η κατανόηση εις βάθος των παθοφυσιολογικών μηχανισμών της νόσου 
έχει οδηγήσει σε εισαγωγή νέων θεραπευτικών παραγόντων όπως οι δεύτερης γενεάς θρομβο-
ποιητικοί παράγοντες που διεγείρουν τον υποδοχέα της θρομβοποιητίνης επάγοντας σημαντικά 
τη θρομβοποίηση. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα από τη χρήση των θρομβοποιητικών παραγό-
ντων και η θετική εμπειρία από τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων έχει τροποποιήσει την 
στρατηγική αντιμετώπισης της νόσου. Παράλληλα, ομάδες μελέτης της νόσου έχουν εισαγάγει 
νέους ορισμούς για την ονοματολογία και την ανταπόκριση στη θεραπεία.

Στο παρόν τεύχος του «ΑΙΜΑ» αναλύεται εις βάθος η παθοφυσιολογία και τα επιδημιολογικά 
χαρακτηριστικά της πρωτοπαθούς μορφής της νόσου καθώς και η παθογένεια της δευτεροπα-
θούς μορφής με έμφαση στο ρόλο των λοιμώξεων και των φαρμάκων. Επίσης, αναλύεται διεξο-
δικά ο τρόπος δράσης των νέας γενεάς θρομβοποιητικών παραγόντων και των μονοκλωνικών 
αντισωμάτων και παρουσιάζεται κριτικά ο ρόλος της σπληνεκτομής στη σύγχρονη αντιμετώπι-
ση της νοσολογικής αυτής οντότητας ενώ, επίσης, δίδονται οι τρέχουσες, γενικές θεραπευτικές 
κατευθυντήριες οδηγίες. Τέλος, παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες της νόσου από πλευράς πα-
θοφυσιολογίας και θεραπευτικής στην παιδική ηλικία και στην κύηση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συγγραφείς των κεφαλαίων του παρόντος τεύχους 
του «ΑΙΜΑ» για την εξαιρετική, από κάθε πλευρά, συνεισφορά αλλά και για την κριτική προ-
σέγγιση των θεμάτων τους.

Ελένη Παπαδάκη 

Εισαγωγή

Haema 2010; 1(2): 111



Παθοφυσιολογία της ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας

Μιχάλης Σπανουδάκης, Χριστίνα Καλπαδάκη, Ελένη Α. Παπαδάκη

ΠΕΡιληΨη: η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία είναι 
καλοήθης αιματολογική νόσος χαρακτηριζόμενη από ποικίλης βαρύτητας θρομβοπενία οφειλόμενης 
σε ανάπτυξη αυτο-αντισωμάτων ή (λιγότερο συχνά) κυτταροτοξικών τ-λεμφοκυττάρων που οδηγούν 
σε αυξημένη περιφερική καταστροφή των αιμοπεταλίων. ο όρος ιδιοπαθής δηλώνει την άγνωστη αι-
τιολογία της νόσου. In vivo δεδομένα που δεικνύουν ανάπτυξη θρομβοπενίας σε υγιή άτομα μετά από 
μετάγγιση πλάσματος από ασθενείς με ιΘΠ καθώς και κλινικά δεδομένα που αποδεικνύουν την βελτί-
ωση της θρομβοπενίας σε πάσχοντες από ιΘΠ με θεραπείες που αποκλείουν το σύστημα των μακροφά-
γων ή/και μετά σπληνεκτομή, ενισχύουν την άποψη ότι η αυξημένη απομάκρυνση των αιμοπεταλίων 
από την κυκλοφορία αποτελεί τον κύριο μηχανισμό θρομβοπενίας στους πάσχοντες. Ωστόσο, υπάρχουν 
ενδιαφέρουσες μελέτες μορφολογίας που αναδεικνύουν χαρακτηριστικά (παρα)απόπτωσης στα μεγα-
καρυοκύτταρα των πασχόντων από ιΘΠ αλλά και in vitro μελέτες που δείχνουν καταστολή της φυσιο-
λογικής μεγακαρυοποίησης παρουσία πλάσματος ασθενών, καθώς και μελέτες κινητικής που δείχνουν 
μειωμένο ρυθμό παραγωγής αιμοπεταλίων σε σχέση με τον αυξημένο ρυθμό καταστροφής τους σε πο-
σοστό 80% πασχόντων από ιΘΠ. τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ανεπαρκή παραγωγή αιμοπεταλίων 
σαν επιπρόσθετο μηχανισμό θρομβοπενίας στους πάσχοντες. η άποψη αυτή ενισχύεται περαιτέρω από 
μελέτες που δείχνουν ελαττωμένα επίπεδα θρομβοποιητίνης στον ορό/πλάσμα πασχόντων από ιΘΠ σε 
σύγκριση με ασθενείς με ανάλογης βαρύτητας θρομβοπενία οφειλόμενης σε μυελική ανεπάρκεια π.χ. 
απλαστική αναιμία, καθώς επίσης από μελέτες που αποδεικνύουν θεαματική βελτίωση της θρομβοπενί-
ας σε χρόνια, ανθεκτική ιΘΠ με χρήση θρομβοποιητικών παραγόντων που διεγείρουν τον υποδοχέα της 
θρομβοποιητίνης. ςτην παρούσα ανασκόπηση αναλύονται τα δεδομένα που αποδεικνύουν πλέον ότι η 
θρομβοπενία σε πάσχοντες από ιΘΠ είναι αποτέλεσμα όχι μόνο αυξημένης περιφερικής καταστροφής 
των αιμοπεταλίων αλλά και ανεπαρκούς παραγωγής αυτών στον μυελό των οστών.

Haema 2010; 1(2): 112-120 Copyright EAE 

Αιματολογική κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ηρακλείου, ια-
τρική ςχολή Πανεπιστημίου κρήτης

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ελένη Α. Παπαδάκη, καθηγήτρια Αιμα-
τολογίας Πανεπιστημίου κρήτης, Αιματολογική κλινική ΠαγΝη, 
τ.Θ. 1352, ηράκλειο, κρήτη, τηλ./Fax: 2810 392426, E-mail: 
epapadak@med.uoc.gr

Ανασκόπηση

Εισαγωγή
η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή όπως 

πρόσφατα προτάθηκε να ονομάζεται ιδιοπαθής αυτοά-
νοση θρομβοπενία (primary immune thrombocytopenia, 
primary ITP) είναι μία αυτοάνοση νόσος που χαρακτη-
ρίζεται από αυξημένη παραγωγή αντισωμάτων ή/και 
ανοσολογικά διεγερμένων τ-λεμφοκυττάρων έναντι των 
αιμοπεταλίων και των προβαθμίδων τους στον μυελό των 
οστών με αποτέλεσμα την αυξημένη καταστροφή αλλά 

και την καταστολή της παραγωγής των αιμοπεταλίων. η 
αιτία της ανοσολογικής διέγερσης είναι άγνωστη και για 
τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται ο όρος «ιδιοπαθής». η νό-
σος χαρακτηρίζεται από ποικίλες αιμορραγικές εκδηλώ-
σεις από το δέρμα (πετέχειες και εκχυμώσεις) ή/και τους 
βλεννογόνους η βαρύτητα των οποίων εξαρτάται κυρίως 
από την βαρύτητα της θρομβοπενίας. οι υπόλοιπες σει-
ρές του αίματος είναι κατά κανόνα φυσιολογικές, εκτός 
αν υπάρχει μείζων αιμορραγία, ο δε αριθμός των μεγα-
καρυοκυττάρων στον μυελό είναι αυξημένος.

η παθοφυσιολογία της νόσου άρχισε να διερευνάται 
ήδη από το 1900. το 1915, ο Frank υποστήριξε ότι κά-
ποιος παράγοντας από το σπλήνα ευθύνεται για την θρομ-
βοπενία των ασθενών1 και το επόμενο έτος ο Kaznelson 
πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχή σπληνεκτομή στην 
ιΘΠ2 αποδεικνύοντας ότι ο τόπος καταστροφής των αιμο-
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πεταλίων είναι ο σπλήνας. μία σειρά μελετών στις αρχές 
του 1940 και 1950 έδειξαν ότι υπάρχουν μορφολογικές 
ανωμαλίες των μεγακαρυοκυττάρων σε ασθενείς με ιΘΠ 
υποδεικνύοντας έτσι ως πιθανό επιπρόσθετο μηχανισμό 
της θρομβοπενίας την ανεπαρκή παραγωγή αιμοπεταλί-
ων στον μυελό.3,4 το 1951 ο William Harrington με πει-
ράματα στα οποία μετά από μετάγγιση του ιδίου με αίμα 
ασθενών με ιΘΠ ανέπτυσσε τις επόμενες ώρες βαρεία 
θρομβοπενία, απέδειξε ότι η καταστροφή των αιμοπετα-
λίων στην ιΘΠ οφείλεται σε παράγοντα του πλάσματος.5 
τέλος, μελέτες μετάγγισης πλάσματος από ασθενείς με 
ιΘΠ πραγματοποιηθείσες από τον Shulman έδειξαν ότι 
ο παθογενετικός παράγοντας του πλάσματος κατέστρεφε 
αυτόλογα και αλλογενή αιμοπετάλια και ότι η προκαλού-
μενη θρομβοπενία ήταν ηπιότερη σε ασθενείς που είχαν 
υποβληθεί σε σπληνεκτομή, σε εκείνους που ελάμβαναν 
κορτικοειδή καθώς και σε εκείνους που είχε προκληθεί 
αναστολή της δράσης των μακροφάγων με κατάληψη των 
υποδοχέων τους από μεμβράνες ερυθρών αιμοσφαιρίων.6 
Επιπρόσθετα έδειξαν ότι ο ενοχοποιούμενος παράγοντας 
ανήκε στο IgG-κλάσμα του πλάσματος και μπορούσε να 
προσροφηθεί στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων.7 ςυνο-
πτικά, όλα τα παραπάνω δεδομένα γύρω από την παθοφυ-
σιολογία της νόσου δεκάδες έτη πριν, έδειξαν ότι η ιΘΠ 
είναι αυτοάνοση νόσος οφειλόμενη κυρίως σε παρουσία 
αντι-αιμοπεταλιακών αντισωμάτων που οδηγούν σε αυ-
ξημένη καταστροφή των αιμοπεταλίων στον σπλήνα, με 
συνύπαρξη, ωστόσο, ενός βαθμού ανεπαρκούς παραγω-
γής αιμοπεταλίων στον μυελό. τόσα χρόνια μετά την αρ-
χική περιγραφή της ιΘΠ και της παθοφυσιολογίας της, 
οι απόψεις γύρω από αυτήν δεν έχουν αλλάξει σημαντι-
κά και θα περιγραφούν αναλυτικά παρακάτω.

Ενδείξεις αυξημένης καταστροφής  
των αιμοπεταλίων στην ΙΘπ
Ελάττωση του χρόνου ζωής  
των αιμοπεταλίων στην κυκλοφορία

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα γηρασμένα αιμοπε-
τάλια απομακρύνονται από τα μακροφάγα, κυρίως του 
σπληνός. Ένα ενδογενές πρόγραμμα ρύθμισης της κυτ-
ταρικής απόπτωσης φαίνεται να διαδραματίζει σημαντι-
κό ρόλο στην διαδικασία αυτή.8 ςτους ασθενείς με ιΘΠ 
έχει αποδειχτεί ότι τα αιμοπετάλια έχουν μειωμένο χρό-
νο ζωής με κύριες θέσεις απομάκρυνσης τα μακροφάγα 
του σπληνός αλλά και του ήπατος.9-11 μελέτες, μάλιστα, 
κυτταροκινητικής έχουν δείξει ότι ο χρόνος ζωής είναι 
σημαντικά μειωμένος όχι μόνο στα αυτόλογα αιμοπετά-
λια αλλά και σε αλλογενή αιμοπετάλια που μεταγγίζονται 
σε ασθενείς με ιΘΠ. Έχει, επιπλέον, αποδειχτεί συσχέ-
τιση μεταξύ του αριθμού και του χρόνου ζωής των αιμο-
πεταλίων στους ασθενείς με ιΘΠ.

Αποκατάσταση της θρομβοπενίας  
σε πάσχοντες από ΙΘΠ με αναστολή  
της φαγοκυττάρωσης

η παθοφυσιολογική σημασία του μηχανισμού κατα-
στροφής των αιμοπεταλίων στο σύστημα των μακροφά-
γων σε πάσχοντες από ιΘΠ, έχει αποδειχτεί με σημαντικά 
κλινικά δεδομένα. ςυγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι η σπλη-
νεκτομή βελτιώνει μακροπρόθεσμα περίπου τα δύο τρίτα 
των πασχόντων.12,13 Επίσης, η πλειοψηφία των ασθενών 
ανταποκρίνεται, αν και συνήθως προσωρινά, στην ενδο-
φλέβια χορήγηση IgG και αντι-D σφαιρίνης καθώς στα 
κορτικοειδή, δηλαδή σε θεραπείες που επηρεάζουν την 
διαδικασία της φαγοκυττάρωσης.14 τέλος, η χορήγηση 
μονοκλωνικού αντισώματος (3G8) έναντι των Fcγ υπο-
δοχέων σε έναν ασθενή με ιΘΠ, βελτίωσε προσωρινά την 
θρομβοπενία του ασθενούς.15

Μηχανισμοί καταστροφής των αιμοπεταλίων

1. Ο ρόλος των αντισωμάτων
Όπως προαναφέρθηκε, μελέτες μετάγγισης πλάσμα-

τος ασθενών με ιΘΠ απέδειξαν ότι ο αντι-αιμοπεταλιακός 
παράγοντας στη νόσο ήταν αυτοαντίσωμα. Ωστόσο αρ-
χικές προσπάθειες να μελετηθούν οι ιδιότητες των αντι-
σωμάτων με δοκιμασίες συγκόλλησης, απελευθέρωσης 
του αιμοπεταλιακού παράγοντα-3 ή της σεροτονίνης και 
ενεργοποίησης του συμπληρώματος, απέβησαν ανεπι-
τυχείς πιθανότατα λόγω της μειωμένης ευαισθησίας ή/
και ειδικότητος των ανωτέρω μεθόδων. Περίπου το 1980 
απεδείχθη ότι IgG ανοσοσφαιρίνη συνδεδεμένη με αιμο-
πετάλια ανευρίσκεται στο 90% των ασθενών με ιΘΠ.16 
Αργότερα, αναπτύχθηκαν μέθοδοι ανίχνευσης αντισω-
μάτων έναντι ειδικών γλυκοπρωτεϊνών της μεμβράνης 
των αιμοπεταλίων που φαίνεται ότι αποτελούν τα εκλυ-
τικά αντιγόνα για πολλές περιπτώσεις ασθενών με ιΘΠ. 
Πρόκειται κυρίως για τις γλυκοπρωτεΐνες (Gglycopro-
teins, GP) IIb/IIIa και GPIb/ιΧ και δευτερευόντως για 
τις GPIa/IIa, GPIV και GPV.17-19 με τις μεθόδους αυτές 
αποδεικνύεται ότι σε ποσοστό περίπου 60% των ασθε-
νών με ιΘΠ ανιχνεύονται τα ανωτέρω ειδικά αντι-αιμο-
πεταλιακά αντισώματα.20,21,22 Ωστόσο, η καταστροφή των 
αιμοπεταλίων στο σύστημα των μακροφάγων που απο-
τελούν συγχρόνως και κύτταρα αντιγονο-παρουσιαστές 
οδηγεί, κατά κανόνα, στην παρουσίαση νεο-επιτόπων 
και επαγωγή παραγωγής πολλαπλών αντισωμάτων ποι-
κίλης ειδικότητος. η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και 
ως διασπορά αντιγονικών επιτόπων (epitope spreading) 
και οφείλεται στο γεγονός ότι τα μακροφάγα φαγοκυτ-
ταρώνουν και αποδομούν τα αιμοπετάλια που φέρουν 
αντισώματα συγκεκριμένης, αρχικά, ειδικότητος στην 
επιφάνειά τους μπορεί, ωστόσο, στην συνέχεια να «πα-
ρουσιάσουν» στο μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητος 
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(major histocompatibility complex, MHC) αντιγονικούς 
επιτόπους που προέρχονται από την αποδόμηση ποικί-
λων γλυκοπρωτεΐνών της μεμβράνης των αιμοπεταλίων. 
Έτσι επάγονται πολλαπλές ανοσολογικές απαντήσεις 
έναντι γλυκοπρωτεΐνών διαφορετικών από εκείνες που 
δημιούργησαν την αρχική ανοσολογική απάντηση.23 ςε 
κάθε περίπτωση βέβαια, η διαδικασία είναι αυτή της τυ-
πικής ανοσολογικής απάντησης στην οποία συμμετέχουν 
μόρια συνδιέγερσης που επάγουν την ενεργοποίηση των 
τ-λεμφοκυττάρων, κυτταροκίνες, και κύτταρα (μακρο-
φάγα, Β- και τ-λεμφοκύτταρα).

Όπως προαναφέρθηκε, ο κύριος μηχανισμός κατα-
στροφής των καλυμμένων (οψωνινοποιημένων) με αντι-
σώματα αιμοπεταλίων είναι η φαγοκυττάρωσή τους στο 
σύστημα των μακροφάγων. η παθογενετική σημασία του 
μηχανισμού αυτού έχει αποδειχθεί με μορφολογικές24,25, 
in vitro πειραματικές26 και κλινικές μελέτες12-14;27. Υπάρ-
χουν, επίσης, δεδομένα που υποδεικνύον την συμμετοχή 
μηχανισμού λύσης των αιμοπεταλίων μέσω ενεργοποίη-
σης του συμπληρώματος.28 ςυγκεκριμένα, έχει αποδειχτεί 
αυξημένη πρόσδεση των παραγόντων του συμπληρώμα-
τος C3, C4 και C9 στα αιμοπετάλια πασχόντων με ιΘΠ29,30 
καθώς και πρόσδεση του C3 και λύση φυσιολογικών αι-
μοπεταλίων μετά από επώασή τους με αντισώματα προ-
ερχόμενα από ορό πασχόντων από ιΘΠ 31.

2. Ο ρόλος των Τ-λεμφοκυττάρων
η συμμετοχή των τ-λεμφοκυττάρων στην παθοφυ-

σιολογία της ιΘΠ είναι αυτονόητη δοθέντος ότι δεν 
υπάρχει ανοσολογική απάντηση χωρίς συμμετοχή του 
τ-λεμφοκυτταρικού συστήματος. το γεγονός, μάλιστα, 
ότι τα αντισώματα στην ιΘΠ παρουσιάζουν εναλλαγή 
ισοτύπου και σωματικές υπερμεταλλάξεις αποδεικνύ-
ει ότι για την παραγωγή τους έχει προηγηθεί επαγόμενη 
από τα τ-λεμφοκύτταρα ανοσολογική απάντηση.32 Εν-
διαφέρον, μάλιστα είναι το γεγονός ότι ολιγοκλωνικοί 
τ-λεμφοκυτταρικοί πληθυσμοί ανιχνεύονται συχνά σε 
ασθενείς με ενεργό ιΘΠ, υποχωρούν δε στους ασθενείς 
που ανταποκρίνονται στη θεραπεία σε σχέση με τους αν-
θεκτικούς στη θεραπεία ασθενείς 33. ςε σημαντικό, επίσης, 
ποσοστό ασθενών με ιΘΠ ανιχνεύονται αυτοαντιδραστι-
κά CD4+ λεμφοκύτταρα με ειδικότητα έναντι των GPI-
Ib/IIIa που αποτελούν τα κυρίως ανοσογόνα μόρια στην 
παθογένεια της νόσου.34,35

το γεγονός ότι ένα ποσοστό 40% των ασθενών με ιΘΠ 
δεν έχει ανιχνεύσιμα με συνήθεις τεχνικές αντι-αιμοπετα-
λιακά αντισώματα και ότι περίπου 30% των ασθενών δεν 
ανταποκρίνονται στην σπληνεκτομή υποδεικνύει ότι σε 
ορισμένους τουλάχιστον ασθενείς ο κύριος μηχανισμός 
καταστροφής των αιμοπεταλίων γίνεται, ενδεχομένως, 
μέσω των τ-λεμφοκυττάρων και όχι μέσω αντισωμάτων. 
την άποψη αυτή ενισχύουν δεδομένα που δείχνουν ότι 
κυτταροτοξικά τ-λεμφοκύτταρα από ασθενείς με ενερ-

γό ιΘΠ, αλλά όχι από ασθενείς με νόσο σε ύφεση ή από 
υγιή άτομα, επάγουν την λύση αυτόλογων αιμοπεταλί-
ων.36,37 Δοθέντος, μάλιστα, ότι τα μεγακαρυοκύτταρα 
έχουν κοινά αντιγόνα επιφανείας με τα αιμοπετάλια, εί-
ναι πολύ πιθανό τα κυτταροτοξικά τ-λεμφοκύτταρα που 
εμπλέκονται στην παθογένεια της νόσου να στρέφονται 
όχι μόνο έναντι των αιμοπεταλίων στην περιφέρεια αλ-
λά και έναντι των μεγακαρυοκυττάρων στον μυελό. η 
υπόθεση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι ασθενείς με 
ιΘΠ έχουν αυξημένο ποσοστό τ-λεμφοκυττάρων στον 
μυελό συγκριτικά με τα φυσιολογικά άτομα. τα λεμφο-
κύτταρα μάλιστα αυτά έχουν αυξημένη έκφραση των μο-
ρίων προσκόλλησης VLA-4 και CXCR1 που σχετίζονται 
με την επιλεκτική εγκατάσταση αυτών (τροπισμό) στον 
μυελό των οστών (homing receptors).38 Υπάρχουν, επί-
σης, μελέτες που αποδεικνύουν ότι τα τ-λεμφοκύτταρα 
ασθενών με ιΘΠ έχουν αυξημένη έκφραση γονιδίων 
που σχετίζονται με απόπτωση (Apo-1/Fas, granzyme 1 
και 2, perforin) και ανοσολογικό προφίλ Th1 (T-helper 
1) ανοσολογικής απάντησης (αυξημένη έκφραση IFN-γ 
and υποδοχέα IL-2β).39 τα κυτταροτοξικά λεμφοκύττα-
ρα, μάλιστα, των ασθενών με ενεργό νόσο είναι ανθεκτι-
κά στην καταστολή μέσω δεξαμεθαζόνης κάτι που δεν 
συμβαίνει στα λεμφοκύτταρα ασθενών με ανενεργό νό-
σο. τα δεδομένα αυτά δεικνύουν ότι τα αυαντιδραστικά 
τ-λεμφοκύτταρα των ασθενών με ενεργό ιΘΠ δεν είναι 
ευαίσθητα στους φυσιολογικούς μηχανισμούς απόπτωσης 
με αποτέλεσμα την παρατεινόμενη δράση τους και συ-
νεχή καταστροφή των αιμοπεταλίων. Έχει, επίσης, απο-
δειχτεί ότι τα τ-ρυθμιστικά κύτταρα (T-regulatory cells, 
T-regs) που φυσιολογικά καταστέλλουν τις ανοσολογικές 
απαντήσεις, είναι μειωμένα σε πάσχοντες από ιΘΠ και 
η διαταραχή αυτή μπορεί να αποτελεί έναν επιπρόσθετο 
μηχανισμό συμμετοχής του τ-λεμφοκυτταρικού συστή-
ματος στην παθοφυσιολογία της ιΘΠ.40

Ενδείξεις μειωμένης παραγωγής 
αιμοπεταλίων στην ΙΘπ
Μελέτες μορφολογίας

Είναι ήδη από παλαιά γνωστό από μελέτες μορφολο-
γίας με απλό μικροσκόπιο, ότι οι ασθενείς με ιΘΠ έχουν 
παθολογική μεγακαρυοποίηση όπως αποδεικνύεται (1) 
από την παρουσία αυξημένου αριθμού μεγακαρυοκυττά-
ρων με ελάττωση ή και πλήρη έλλειψη κυτταροπλασματι-
κών κοκκίων (μη-αιμοπεταλιοπαραγά μεγακαρυοκύτταρα) 
και (2) από τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις στον πυρήνα και 
το κυτταρόπλασμα των μεγακαρυοκυττάρων των ασθε-
νών.41,42 Αργότερα, την εποχή του 1950, μελέτες με μι-
κροσκόπιο αντιθέτου φάσεως επιβεβαίωσαν τα ανωτέρω 
ευρήματα και επίσης έδειξαν ότι η ενδοφλέβια χορήγηση 
σε φυσιολογικά άτομα πλάσματος ασθενών με ιΘΠ, προ-
καλεί όμοιες με τις ως άνω ανωμαλίες στα μεγακαρυο-
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κύτταρα.43 το 1980, μελέτες με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
επιβεβαίωσαν περαιτέρω τις μορφολογικές ανωμαλίες 
των μεγακαρυοκυττάρων σε ασθενείς με ιΘΠ, και επίσης 
έδειξαν διάταση του συστήματος μεμβρανών, κυτταρο-
πλασματικά κενοτόπια και εξοιδημένα μιτοχόνδρια. ςε 
μερικές, μάλιστα, περιπτώσεις, τα παθολογικά μεγακα-
ρυοκύτταρα ανευρίσκονται σε επαφή με τα μονοκύτταρα 
του μυελού που φαίνονται να φαγοκυτταρώνουν τμήμα-
τα των μεγακαρυοκυττάρων.44 τέλος πρόσφατες μελέτες 
μορφολογίας με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο απέδειξαν ότι 
ένα μεγάλο ποσοστό μεγακαρυοκυττάρων σε πάσχοντες 
από ιΘΠ παρουσιάζει μορφολογικές ανωμαλίες ενδεικτι-
κές (παρα)απόπτωσης.45 ςυγκεκριμένα, παρατηρείται συ-
μπύκνωση της χρωματίνης και κενοτοπιώδης εμφάνιση 
του κυτταροπλάσματος λόγω εξοίδησης των μιτοχονδρί-
ων και του ενδοπλασματικού δικτύου, με άθικτη ωστόσο 
την κυτταρική μεμβράνη, ευρήματα δυνητικά αναστρέ-
ψιμα μετά από θεραπεία με κορτικοειδή και ενδοφλέβια 
γ-σφαιρίνη. οι ανωμαλίες, μάλιστα, αυτές είναι δυνατό να 
προκληθούν σε φυσιολογικά μεγακαρυοκύτταρα in vitro 
μετά από επώασή τους με πλάσμα ασθενών με ιΘΠ υπο-
δεικνύοντας ότι τα κυκλοφορούντα αντισώματα ευθύνο-
νται πιθανότατα για τις ανωτέρω ανωμαλίες.

Επίδραση των αντισωμάτων  
στη μεγακαρυοποίηση

μελέτες σε ζωικά πειραματικά μοντέλα έδειξαν ήδη 
από την δεκαετία του 1960 ότι τα αντι-αιμοπεταλιακά 
αντισώματα δεν προκαλούν μόνο καταστροφή των αι-
μοπεταλίων στην περιφέρεια αλλά και αναστολή της με-
γακαρυοποίησης στον μυελό. ςυγκεκριμένα, σε μοντέλο 
τρωκτικών με θρομβοπενία προκαλούμενη από αντι-αι-
μοπεταλιακό ορό αποδείχτηκαν μείζονες ανωμαλίες στη 
μεγακαρυοποίηση σε σχέση με τρωκτικά που ανέπτυσ-
σαν θρομβοπενία με πολλαπλές αιμοπεταλιαφαιρέσεις.46 
Αργότερα, με την αναγνώριση της ειδικότητος των αντι-
σωμάτων στην ιΘΠ, αποδείχτηκε ότι οι ανωμαλίες των 
μεγακαρυοκυττάρων στους πάσχοντες οφείλεται πιθανό-
τατα στο γεγονός ότι τα κυρίως ενοχοποιούμενα αντιγό-
να GPIIb/IIIa και GPIb/IX ανιχνεύονται όχι μόνο στην 
μεμβράνη των αιμοπεταλίων αλλά και των μεγακαρυο-
κυττάρων και μάλιστα ενωρίς στην διαφοροποίηση.47-49 
Αντι-αιμοπεταλιακά αντισώματα έχουν, μάλιστα, ανευ-
ρεθεί προσδεμένα και στα μεγακαρυοκύτταρα.50

Ενδιαφέρουσες είναι οι μελέτες στις οποίες η προσθή-
κη πλάσματος ασθενών με ιΘΠ σε καλλιέργειες CD34+ 
κυττάρων από ομφάλιο λώρο παρουσία θρομβοποιητίνης 
(thrombopoietin, TPO) προκαλεί σημαντικού βαθμού ανα-
στολή σχηματισμού φυσιολογικών μεγακαρυοκυττάρων 
σε σχέση με καλλιέργειες με προσθήκη πλάσματος υγι-
ών ατόμων.51,52 η αναστολή, μάλιστα, ήταν μεγαλύτερη 
όταν το πλάσμα περιείχε αντισώματα αντι-GPIb/IX μόνα 

ή σε συνδυασμό με αντι-GPIIb/IIIa και αναστρέφονταν 
ότι τα αντισώματα απομακρύνονταν μετά από επώαση 
του πλάσματος με φυσιολογικά αιμοπετάλια.51,52 ςπανι-
ότερα, έχουν αναφερθεί αντισώματα έναντι του υποδο-
χέα της τΡο cMpl και μάλιστα οι ασθενείς αυτοί έχουν 
υψηλότερα επίπεδα τΡο στον ορό σε σχέση με ασθενείς 
χωρίς αντισώματα ή με φυσιολογικά άτομα.53 ομοίως με 
τα προηγούμενα, τα αντισώματα αυτά προκαλούν κατα-
στολή του σχηματισμού μεγακαρυοκυτταρικών αποικιών 
in vitro. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι αντι-cMpl 
αντισώματα ανιχνεύονται εξαιρετικά σπάνια και η κλινι-
κή τους σημασία είναι αμφίβολη.

Μελέτες κυτταροκινητικής των αιμοπεταλίων
οι μελέτες κυτταροκινητικής παρέχουν τη δυνατό-

τητα εξαγωγής συμπερασμάτων όχι μόνο για τον ρυθμό 
καταστροφής αλλά και τον ρυθμό παραγωγής των αιμο-
πεταλίων. ςε φυσιολογικές καταστάσεις, η παραγωγή 
των αιμοπεταλίων θα πρέπει να είναι ίση με τον αριθμό 
των αιμοπεταλίων που καταστρέφονται συν τον αριθμό 
των αιμοπεταλίων που εισέρχονται στην κυκλοφορία και 
εξέρχονται από αυτήν. οι ερευνητές Harker και Finch ει-
σήγαγαν μέθοδο προσδιορισμού του ρυθμού εξαφάνισης 
και κατ’ επέκταση του ρυθμού παραγωγής αιμοπεταλί-
ων με χρησιμοποίηση αιμοπεταλίων ραδιοσημασμένων 
με 51Cr.54 ο αριθμός των αιμοπεταλίων που εισέρχονται 
και εξέρχονται της κυκλοφορίας (turnover) καθημερινά 
μπορεί να προσδιοριστεί από τον τύπο:

Αριθμός των αιμοπεταλίων που εισέρχονται και 
εξέρχονται της κυκλοφορίας (turnover) =

Αιμοπετάλια(×109/lt) ×90% /επιβίωση 
των αιμοπεταλίων (ημέρες) × ανάκαμψη 

αιμοπεταλίων (%)
για δεδομένο αριθμό αιμοπεταλίων, όσο βραχύτε-

ρος ο χρόνος επιβίωσης (μικρότερος παρονομαστής) τό-
σο μεγαλύτερος ο ρυθμός παραγωγής τους (turnover). η 
βελτίωση των μεθοδολογιών κυτταροκινητικής με χρη-
σιμοποίηση αυτόλογων αιμοπεταλίων ραδιοσημασμένων 
με51 Cr ή με 111In, οδήγησε σε σημαντικό αριθμό μελετών 
στις οποίες αποδεικνύεται, παραδόξως, ότι ο ρυθμός πα-
ραγωγής (turnover) των αιμοπεταλίων σε πάσχοντες από 
ιΘΠ είναι «φυσιολογικός» ή ελαττωμένος και όχι αυξη-
μένος ως αναμένεται με βάση τον μηχανισμό αυξημένης 
καταστροφή τους.55-58 ςυγκεκριμένα, από τους 55 ασθε-
νείς που συνολικά συμπεριλαμβάνονται στις μελέτες αυ-
τές, 21 ασθενείς (38.2%) είχαν μειωμένο, 24 ασθενείς 
(43.6%) φυσιολογικό και μόνο 10 ασθενείς (18.2%) αυ-
ξημένο ρυθμό παραγωγής (turnover) αιμοπεταλίων. τα 
δεδομένα αυτά, αν και αντικρουόμενα με δεδομένα από 
προηγούμενες μελέτες που υποστήριζαν αυξημένο ρυθ-
μό αιμοπεταλίων σε πάσχοντες από ιΘΠ59,60, πιθανότατα 
λόγω διαφορών στην μέθοδο και στη χρήση αυτόλογων 
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ή αλλογενών αιμοπεταλίων, υποδεικνύουν την ανεπαρ-
κή ανταπόκριση του μυελού των ασθενών στην αυξημέ-
νη περιφερική καταστροφή των αιμοπεταλίων ως πιθανό 
επιπρόσθετο μηχανισμό της θρομβοπενίας.

Σχετική ανεπάρκεια ενδογενούς ΤΡΟ
η φυσιολογική μεγακαρυοποίηση ρυθμίζεται από ποι-

κίλες κυτταροκίνες όπως ο αυξητικός παράγοντας των 
προγονικών κυττάρων (stem cell factor, SCF), η ιντερλευ-
κίνη (interleukin, IL)-1β, IL-3, IL-6, IL-11, ο αυξητικός 
παράγοντας των κοκκιοκυττάρων (granulocyte colony-
stimulating factor, G-CSF), ο αυξητικός παράγοντας 
κοκκιοκυτάρων-μακροφάγων (granulocyte-macrophage 
colony-stimulating factor, GM-CSF) και, ενδεχομένως, η 
ερυθροποιητίνη.61 Ωστόσο, η πιο ισχυρή αλλά και η πιο 
ειδική κυτταροκίνη για την μεγακαρυοποίηση-θρομβοποί-
ηση είναι η τΡο.61 η κυτταροκίνη αυτή περιγράφηκε ταυ-
τόχρονα με τον υποδοχέα της cMpl στα μέσα της 10-ετίας 
του 1990.62,63 η TPO ρυθμίζει την ανάπτυξη και ωρίμαν-
ση των μεγακαρυοκυτταρικών προβαθμίδων οδηγώντας 
σε παραγωγή αιμοπεταλίων. ςε καλλιέργειες in vitro η 
τΡο επάγει τον σχηματισμό, την ενδομίτωση και την πο-
λυπλοειδία μεγακαρυοκυττάρων με πολλαπλές κυτταρο-
πλασματικές προσεκβολές γνωστές ως προ-αιμοπετάλια 
(proplatelets) οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγή αιμο-
πεταλίων.64 Επίσης, η TΡO επάγει in vitro την λειτουρ-
γικότητα των αιμοπεταλίων αυξάνοντας την ικανότητα 
συσσώρευσης και προσκόλλησης.64 Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η τΡο ανήκει στις ελάχιστες κυτταροκίνες που δρουν 
στο επίπεδο του stem cell αυξάνοντας την επιβίωση (ως 
μόνη κυτταροκίνη) και τον πολλαπλασιασμό τους (σε 
συνέργεια με την IL-3 και τον SCF).

η τΡο παράγεται κυρίως στο ήπαρ, ενδεχομένως 
ωστόσο να υπάρχει μια μικρή επικουρική παραγωγή στον 
σπλήνα, στους νεφρούς και στα στρωματικά κύτταρα του 
μυελού.61 Υποστηρίζεται ότι η παραγωγή της τΡο από 
τα ηπατικά κύτταρα είναι σταθερή αλλά τα επίπεδα της 
κυτταροκίνης στο πλάσμα ρυθμίζονται από τον βαθμό κα-
τανάλωσης-κάθαρσης μέσω του υποδοχέα της στα μεγα-
καρυοκύτταρα και αιμοπετάλια65. Έτσι, σε περιπτώσεις 
αυξημένου αριθμού αιμοπεταλίων, η τΡο καταναλώνε-
ται σε μεγάλο βαθμό από τα αιμοπετάλια και μικρή μό-
νο ποσότητα είναι διαθέσιμη για δράση στον μυελό των 
οστών με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραγωγή αιμο-
πεταλίων προκειμένου να διατηρηθεί η ομοιόσταση. Αντί-
θετα, σε περιπτώσεις θρομβοπενίας, η κατανάλωση της 
τΡο είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα μεγάλη ποσότη-
τα να είναι διαθέσιμη για δράση στον μυελό των οστών 
προκειμένου να επάγει τον σχηματισμού αιμοπεταλίων.

τα επίπεδα της τΡο στον ορό/πλάσμα μπορούν να 
μετρηθούν εύκολα με ανοσοενζυμική μέθοδο.66-68 για να 
είναι, ωστόσο, αξιολογήσιμα τα αποτελέσματα θα πρέ-

πει τα δείγματα να συλλέγονται με τον ίδιο τρόπο και να 
λαμβάνεται υπόψη σε ενδεχόμενες συγκρίσεις ο αριθμός 
των αιμοπεταλίων.69 ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα τΡο 
σε σχέση με τα φυσιολογικά άτομα έχουν περιγραφεί 
σε ασθενείς με θρομβοπενία λόγω μυελικής ανεπάρκει-
ας όπως η απλαστική αναιμία.67,70,71 Αντίθετα, ελάττωση 
των επιπέδων τΡο έχει αναφερθεί σε ασθενείς με ηπατι-
κή ανεπάρκεια αλλά και σε καταστάσεις αυξημένης κα-
τανάλωσης από κύτταρα που φέρουν τον υποδοχέα cMpl. 
ςε ασθενείς με ιΘΠ τα επίπεδα της τΡο ανευρίσκονται 
αυξημένα σε σχέση με τα φυσιολογικά άτομα αλλά ελατ-
τωμένα σε σύγκριση με ασθενείς με απλαστική αναιμία 
και ανάλογο αριθμό αιμοπεταλίων.67;69-74 ςτις περισσότε-
ρες μελέτες τα επίπεδα της τΡο δεν συσχετίζονται με τον 
αριθμό των αιμοπεταλίων.71-73 τα δεδομένα αυτά σχετικά 
χαμηλών επιπέδων τΡο παρά τον χαμηλό αριθμό αιμο-
πεταλίων σε ασθενείς με ιΘΠ υποδηλώνουν σχετική ανε-
πάρκεια τΡο και άρα ανεπαρκή παραγωγή αιμοπεταλίων 
στους πάσχοντες. η σχετική αυτή ανεπάρκεια της τΡο 
μπορεί να αποδοθεί σε αυξημένη απομάκρυνση της τΡο 
μαζί με τα αιμοπετάλια από το σύστημα των μακροφά-
γων και οπωσδήποτε αποτελεί ένα σημαντικό επιπρόσθε-
το παθογενετικό μηχανισμό της θρομβοπενίας στην ιΘΠ.

Ανταπόκριση των ασθενών με ΙΘΠ  
σε θρομβοποιητικούς παράγοντες

με βάση τα δεδομένα που αναδεικνύουν την σχετική 
ανεπάρκεια τΡο ως επιπρόσθετο μηχανισμό θρομβοπε-
νίας στην ιΘΠ, χορηγήθηκαν σχετικά πρόσφατα θρομβο-
ποιητικοί παράγοντες για την θεραπεία των πασχόντων 
(λεπτομέρειες στο κεφάλαιο του Χ. Ποντίκογλου στο 
παρόν τεύχος του ΑιμΑ). Υπήρξαν, πράγματι, σημαντι-
κές ανταποκρίσεις σε περιορισμένο αριθμό ασθενών που 
έλαβαν τους «πρώτης γενεάς» θρομβοποιητικούς παρά-
γοντες και συγκεκριμένα την ανασυνδυασμένη-πεγκυλι-
ωμένη μορφή της τΡο γνωστής και ως PegrHuMGDF 
(pegylated recombinant human megakaryocyte growth 
and development factor).75 το γεγονός, ωστόσο, ότι ένας 
αριθμός ασθενών αλλά και υγιών μαρτύρων ανέπτυσσαν 
βαρεία θρομβοπενία σε δεύτερο χρόνο λόγω εμφάνισης 
εξουδετερωτικών αντισωμάτων που αλληλεπιδρούσαν με 
την ενδογενή τΡο λόγω δομικής ομοιότητας των ανασυν-
δυασμένων παραγόντων με την ενδογενή τΡο, οδήγησε 
στον σχεδιασμό και εισαγωγή στην κλινική των «δεύτε-
ρης γενεάς» θρομβοποιητικών παραγόντων.76 Πρόκειται 
για πρωτεϊνικά (Romiplostim, AMG531) και μη- πρω-
τεϊνικά (Eltrombopag, SB497115) μόρια με δυνατότητα 
πρόσδεσης και ενεργοποίησης του cMpl, χωρίς ωστόσο 
να παρουσιάζουν δομική ομοιότητα με την ενδογενή τΡο. 
τα αποτελέσματα από τη χρήση των παραγόντων αυτών 
στην ιΘΠ είναι εντυπωσιακά ακόμα και για περιπτώσεις 
ασθενών ανθεκτικών στις συμβατικές θεραπείες και στην 
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σπληνεκτομή αποδεικνύοντας ότι η σχετική ανεπάρκεια 
της τΡο αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό μηχανισμό 
στην παθογένεια της θρομβοπενίας στην ιΘΠ.77-80

Συμπεράσματα
ςύμφωνα με τα δεδομένα που αναλύθηκαν παραπά-

νω γίνεται σαφές ότι η θρομβοπενία στους ασθενείς με 
ιΘΠ είναι αποτέλεσμα (α) αυξημένης καταστροφής και 
(β) ανεπαρκούς παραγωγής αιμοπεταλίων (Εικόνα 1). με 
βάση τα δεδομένα αυτά η θεραπεία των ασθενών μπορεί 
να περιλαμβάνει παράγοντες που παρεμβαίνουν κυρίως 
στον πρώτο μηχανισμό όπως ενδοφλέβια IgG, αντι-D 
σφαιρίνη, κορτικοειδή, ανοσοκατασταλτικά και σπληνε-
κτομη. κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς (κορτικοει-
δή, ανοσοκατασταλτικά) ενδεχομένως να βελτιώνουν και 

την παραγωγή των αιμοπεταλίων παρεμποδίζοντας την 
σχετική καταστολή της μεγακαρυοποίησης από τα κυ-
κλοφορούντα αντι-αιμοπεταλιακά αντισώματα ή (σπανι-
ότερα) κυτταροτοξικά τ-λεμφοκύτταρα. Εναλλακτική ή 
συμπληρωματική θεραπεία είναι οι «νέας γενεάς» θρομ-
βοποιητικοί παράγοντες οι οποίοι επάγουν την μεγακαρυ-
οποίηση δρώντας στον υποδοχέα της τΡο που συνήθως 
είναι δυσανάλογα χαμηλή για τον βαθμό της θρομβοπε-
νίας στους πάσχοντες. οι παράγοντες αυτοί όπως θα ανα-
λυθεί διεξοδικά σε άλλα κεφάλαια του παρόντος τεύχους 
έχουν θέση στην θεραπεία των ανθεκτικών μορφών της 
νόσου, η εξαιρετική ωστόσο αποτελεσματικότητά τους 
έχει αποδείξει ότι ο μηχανισμός της ανεπαρκούς παρα-
γωγής αιμοπεταλίων είναι εξίσου σημαντικός με αυτόν 
της αυξημένης καταστροφής στην παθογένεια/παθοφυ-
σιολογία της νόσου.

Εικόνα 1. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί της Ιδιοπαθούς Θρομβοπενικής Πορφύρας. Στην εικόνα περιγράφεται σχηματικά η 
σύγχρονη άποψη για την παθογένεια της νόσου που συνίσταται σε αυξημένη περιφερική καταστροφή αλλά και ανεπαρκή πα-
ραγωγή αιμοπεταλίων. Αναδεικνύεται η καταστροφή των αιμοπεταλίων από τα κυκλοφορούντα αντι-αιμοπεταλιακά αντισώ-
ματα ή/και τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα αλλά και η καταστολή της μεγακαρυοποίησης μέσω των ίδιων μηχανισμών. η 
αυξημένη καταστροφή των αιμοπεταλίων στο σύστημα των μακροφάγων οδηγεί σε επίταση του φαινομένου με διασπορά των 
αντιγόνων και παρουσίαση ποικίλων αντιγονικών επιτόπων στα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα. Παράλληλα, η αυξημένη κατα-
στροφή των αιμοπεταλίων οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση της θρομβοποιητίνης που είναι προσδεδεμένη στον υποδοχέα 
της στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων, με αποτέλεσμα την σχετική ένδεια θρομβοποιητίνης που οδηγεί σε περαιτέρω καταστο-
λή της μεγακαρυοποίησης. 
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ABSTRACT: Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) or primary immune thrombocytopenia (primary 
ITP) is a benign haematologic disorder characterized by thrombocytopenia mainly due to increased platelet 
destruction by humoral (autoantibodies) or cellular (cytotoxic T-lymphocytes) immune mechanisms. In 
vivo data showing development of thrombocytopenia in healthy subjects following infusion of plasma 
from ITP patients, amelioration of thrombocytopenia in ITP patients following therapy that blockade the 
macrophage system or after splenectomy, have long demonstrated that peripheral removal of platelets 
represents the most common pathogenetic mechanism in ITP. However, morphological studies showing 
(para)apoptotic characteristics of bone marrow megakaryocytes in ITP in association with in vitro data 
demonstrating suppression of normal megakaryopoiesis by plasma from ITP patients, and platelet kinetic 
studies showing reduced platelet turnover in more than 80% of ITP patients strongly suggest inappropriate 
platelet production as an additional pathogenetic mechanism in ITP. In favour of this aspect are the 
relatively low serum/plasma thrombopoietin levels in patients with ITP compared to patients with the 
same degree thrombocytopenia due to marrow failure such as aplastic anaemia as well as the marked 
improvement of thrompbocytopenia in patients with chronic, resistant ITP following treatment with 
the novel thrombopoietin receptor agonists. The current review summarizes the available data showing 
that ITP, in contrast to the traditional concept, should be considered as a disease of increased platelet 
destruction and decreased platelet production.
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Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της ιδιοπαθούς 
θρομβοπενικής πορφύρας

Βασίλης Περιφάνης, Βασιλεία Γαρυπίδου

ΠΕΡιληΨη: Επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με την ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ), ή ιδιο-
παθή αυτοάνοση θρομβοπενία, είναι σημαντικά για την κατανόηση της συχνότητας και των επιπλοκών 
αυτής της διαταραχής η οποία είναι σπάνια και εντάσσεται στα ορφανά νοσήματα. Αν και η έλλειψη 
σαφούς κλινικής ορολογίας και χρήσης κοινών κριτηρίων διάγνωσης στις διάφορες μελέτες δημιουργεί 
προβλήματα στην εκτίμηση των δεδομένων, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η ετήσια επί-
πτωση της ιΘΠ υπολογίζεται σε περίπου δύο έως έξη περιπτώσεις ανά 100000 πληθυσμού. για τα παι-
διά η πιθανότερη προσέγγιση της επίπτωσης της οξείας ιΘΠ είναι μεταξύ 1,9 και 6,4 ανά 100000/έτος. 
για τους ενήλικες οι εκτιμήσεις για την επίπτωση βασίζονται κυρίως σε μελέτες από τη Δανία (2,7 ανά 
100000/έτος), το ηνωμένο Βασίλειο (1,6 - 3,9 ανά 100000/έτος), και τις ηνωμένες Πολιτείες (επιπολα-
σμός 9,5 ανά 100000 πληθυσμού). η επίπτωση της ιΘΠ αυξάνεται με την πρόοδο της ηλικίας, με μέση 
ηλικία των ενηλίκων κατά τη διάγνωση στην Ευρώπη τα 56 έτη. η υπεροχή των γυναικών εμφανίζεται 
κατά κύριο λόγο στις μέσες ηλικίες και δεν είναι εμφανής σε ασθενείς ηλικίας άνω των 60 ετών. η ιΘΠ 
των ενηλίκων έχει συνήθως χρόνια πορεία αντίθετα από την ιΘΠ των παιδιών, ενώ αυτόματες υφέσεις 
αναφέρονται σε 5-11% των ενηλίκων ασθενών έναντι του 70-85% των παιδιών. μελλοντικές μελέτες 
με σαφώς καθορισμένα χαρακτηριστικά για τη διάγνωση της ιΘΠ και σταθερά κριτήρια ένταξης, σε με-
γάλες πληθυσμιακές ομάδες αντιπροσωπευτικές του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι απαραίτητες για την 
κατανόηση της φυσικής ιστορίας και του μεγέθους του προβλήματος αυτής της διαταραχής.
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Ανασκόπηση

Ορισμοί
η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) (ιdiopathic 

Thrombocytopenic Purpura, ITP), όπως παλιά την ονο-
μάζαμε, ή ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία (Immune 
ThrombocytoPenia) όπως σήμερα προσδιορίζεται σω-
στότερα, χαρακτηρίζεται από αυξημένη καταστροφή των 
αιμοπεταλίων λόγω αυτοαντισωμάτων, αλλά και από ελατ-
τωμένη παραγωγή στο μυελό, η οποία συνοδεύεται από 
αιμορραγική διάθεση στις σοβαρές της μορφές. Παρά τη 
σημαντική πρόοδο παραμένουν βασικά ερωτήματα τόσο 
για την παθοφυσιολογία όσο και την αντιμετώπιση της 
νόσου, η οποία μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή δευτεροπα-
θής σε υποκείμενο νόσημα και να εμφανίζεται ως οξεία 

ή χρόνια μορφή.1,2 η νόσος διακρίνεται επίσης σε ιΘΠ 
ενηλίκων και ιΘΠ παιδιών με διαφορές στην κλινική ει-
κόνα και την πρόγνωση. ςτους ενήλικες η νόσος είναι συ-
χνά χρόνια, με ασαφή έναρξη3,4 και συχνότερη εμφάνιση 
στις γυναίκες ηλικίας 30-60 ετών2,6, ενώ η ιΘΠ των παι-
διών είναι τις περισσότερες φορές καλοήθης και αυτοπε-
ριοριζόμενη διαταραχή με εξαιρετικά καλή πρόγνωση.5,6

η ιΘΠ αποτελεί σπάνια διαταραχή που υπολογίζεται 
ότι προσβάλλει 50000-80000 ενήλικες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και 60000-200000 στις ηνωμένες Πολιτείες.7-9 
ςύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ορφανά 
φαρμακευτικά προϊόντα, η οποία ορίζει ως ορφανή νό-
σο αυτή που προσβάλλει όχι περισσότερους από 5 στους 
10000 Ευρωπαίους10 η ιΘΠ εντάσσεται στα ορφανά νο-
σήματα και έχει αναγνωρισθεί ως ορφανή νόσος από το 
European Medicines Agency (EMEA) και το Food & 
Drug Administration (FDA). Παρά τη σχετική σπανιό-
τητα η νόσος απασχολεί έντονα γιατρούς και ασθενείς 
γιατί και θεραπευτικά διλλήματα παραμένουν αλλά και 



Β. Περιφάνης και Β. Γαρυπίδου122

η ποιότητα ζωής των ασθενών επηρεάζεται σημαντικά.

Η ιδιαιτερότητα των επιδημιολογικών 
μελετών στην ΙΘπ

οι επιδημιολογικές μελέτες στην ιΘΠ προέρχονται 
κυρίως από χώρες με καλά αναπτυγμένες υπηρεσίες κα-
ταγραφής νοσημάτων όπως αυτές της Βόρειας Ευρώπης 
και οι ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ηΠΑ). Παρόλα 
αυτά ο ακριβής αριθμός των πασχόντων από τη νόσο πι-
θανότατα είναι υψηλότερος του καταγραφόμενου αφού 
ασθενείς με θρομβοπενία μόνο χωρίς αιμορραγική διάθε-
ση, μπορεί να διαλάθουν. ςτις υπάρχουσες επιδημιολογι-
κές μελέτες περιλαμβάνονται μελέτες που καθορίζουν την 
επίπτωση (incidence), νέες δηλαδή περιπτώσεις ιΘΠ σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως έτος) όσο και 
αυτές που προσδιορίζουν τον επιπολασμό (prevalence), 
που περιλαμβάνει συνολικά και τις επίμονες ή χρόνι-
ες περιπτώσεις σε συγκεκριμένο πληθυσμό τη χρονική 
περίοδο της μελέτης (και είναι βέβαια μεγαλύτερος από 
την επίπτωση)11. ςτην ανάλυση των διαθέσιμων μελε-
τών απαιτείται προσεκτική εξέταση των ορισμών, δεδο-
μένου ότι υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια ταυτοποίησης 
και κατάταξης της νόσου ανάλογα με τον χρόνο διεξα-
γωγής της μελέτης. για παράδειγμα ο αριθμός αιμοπε-
ταλίων που απαιτείται πλέον για τη διάγνωση της νόσου 
ορίζεται ως <100×109/L, ενώ παλαιότερα ως θρομβο-
πενία στην ιΘΠ εκλαμβάνονταν οι τιμές αιμοπεταλίων 
κάτω από 150×109/L.1,6 Επίσης μέχρι πολύ πρόσφατα, η 
«χρόνια» ιΘΠ απαιτούσε εμμονή της θρομβοπενίας για 
τουλάχιστον 6 μήνες μετά την αρχική διάγνωση6 ενώ στη 
νεώτερη ορολογία η νόσος θεωρείται χρόνια όταν παρα-
μένει για τουλάχιστον 12μήνες1 και οι περιπτώσεις ιΘΠ 
με θρομβοπενία διαρκείας 3 έως 12 μήνες μετά την αρ-
χική διάγνωση, αναφέρονται ως «εμμένουσες»1. Είναι 
προφανές ότι μερικές παλαιότερες μελέτες μπορεί να 
καταγράφουν υψηλότερο αριθμό «χρόνιων» ιΘΠ. τέλος 
δεν πρέπει να λησμονείται ότι η διάγνωση της ιΘΠ είναι 
μια διάγνωση εξ αποκλεισμού και ακόμη ότι ο κωδικός 
ICD-9 CM 287.3 (International Classification of Diseases, 
9th Revision, Clinical Modification) που αντιστοιχεί στην 
πρωτοπαθή θρομβοπενία και είναι αυτός που κατά κανόνα 
καταγράφεται στα μητρώα εισαγωγής ασθενών στα νο-
σοκομεία ή στα περιφερειακά ιατρεία, περιλαμβάνει και 
άλλες καταστάσεις (όπως τη συγγενή και κληρονομική 
θρομβοπενία, την υποπλασία των μεγακαρυοκυττάρων ή 
και το σύνδρομο Evans) με αποτέλεσμα πιθανότατα να 
υπερεκτιμάται ο αριθμός των ασθενών με ιΘΠ, εφόσον 
συλλέγονται στοιχεία με βάση αυτή την καταχώρηση12 
όπως πράγματι έγινε σε ορισμένες μελέτες. για τον λόγο 
αυτό η νέα αναθεώρηση αυτής της ταξινόμησης (ICD-
10th Revision CM) αποδίδει συγκεκριμένο κωδικό απο-
κλειστικά στην ιΘΠ.13

Χαρακτηριστικά εμφάνισης
με δεδομένους τους παραπάνω περιορισμούς, η υπο-

λογιζόμενη ως ετήσια επίπτωση της ιΘΠ κυμαίνεται από 
2 έως 9 περιπτώσεις στα 100000 άτομα ή περίπου 100 νέ-
ες περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού ανά έτος, οι 
μισές από τις οποίες αφορούν παιδιά.12,14-16 Διαφορές στην 
εμφάνισή της ιΘΠ ανάλογα με εθνικά ή φυλετικά χαρα-
κτηριστικά δεν υπάρχουν, παρόλο που έχουν αναφερθεί 
αντίστοιχες διαφορές στις φυσιολογικές τιμές του αριθ-
μού των αιμοπεταλίων.17-19 η νόσος προσβάλλει όλες τις 
ηλικίες αλλά η συχνότητα και η βαρύτητα εμφάνισης αυ-
ξάνεται με την ηλικία.14,15 η μέση ηλικία εμφάνισης της 
νόσου υπολογίζεται περί τα 56 έτη.14,15 Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι με εξαίρεση τη μελέτη των Segal και συν.,12 
που είχε ανώτερο όριο ηλικίας τα 64 έτη και μέσο όρο 
ηλικίας εμφάνισης τα 49 έτη, όλες οι υπόλοιπες μεγάλες 
πληθυσμιακές μελέτες (χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας) εί-
χαν παρόμοια μέση ηλικία εμφάνισης κυμαινόμενη από 
55,6 έως 59,9 έτη.14-16 ςτους ενήλικες η νόσος εμφανίζε-
ται συχνότερα σε γυναίκες με μία αναλογία γυναίκες/Άν-
δρες (γ/Α): 2 - 3/1,20 γεγονός που δεν παρατηρείται στα 
παιδιά. Νεώτερες μελέτες12,13,16,25 ελαττώνουν την αναλο-
γία γ/Α σε 1,2- 1,9/1.

Οι πρώτες επιδημιολογικές αναφορές
ςε αναδρομική πληθυσμιακή μελέτη, από τις πρώτες 

που δημοσιεύθηκαν, καταγράφηκαν όλες οι περιπτώσεις 
ιΘΠ που διαγνώστηκαν μεταξύ 1973 και 1995 στην κο-
μητεία του Funen στη Δανία, μια κοινότητα με σταθερό 
πληθυσμό 370000 ατόμων, ηλικίας άνω των 15 ετών.14 
Χρησιμοποιώντας αυστηρά διαγνωστικά κριτήρια, οι συγ-
γραφείς βρήκαν την επίπτωση της νόσου μεταξύ 2,25 και 
2,68 ανά 100000 πληθυσμού ανά έτος (ανάλογα με τον 
μέγιστο απαιτούμενο αριθμό αιμοπεταλίων για τη διά-
γνωση: 50×109/L έναντι 100×109/L), αυξανόμενη συ-
χνότητα εμφάνισης με την πρόοδο της ηλικίας, ελαφρώς 
υψηλότερη συχνότητα στις γυναίκες, και ίδιες αναλογίες 
ανδρών-γυναικών στους ηλικιωμένους ασθενείς. Αύξηση 
της επίπτωσης της νόσου στο 3,3 παρατηρήθηκε μετά το 
1985, και ίσως σχετίζεται με την ευκολότερη ανίχνευση 
των ασθενών με την εισαγωγή των αυτόματων αναλυτών 
στην καθημερινή πρακτική των εργαστηρίων.42

ςε άλλη προοπτική μελέτη από το ηνωμένο Βασίλειο, 
συγκεντρώθηκαν στοιχεία από νεοδιαγνωσθέντες ενή-
λικες ασθενείς με ιΘΠ μεταξύ των ετών 1993 και 1999 
στη Βόρεια Περιφέρεια Υγείας της Αγγλίας, η οποία έχει 
πληθυσμό τριών εκατομμυρίων ατόμων. οι συγγραφείς 
παρατήρησαν ετήσια επίπτωση της ιΘΠ 1,6 ανά 100000 
πληθυσμού. Δεν βρέθηκε καμία διαφορά μεταξύ των φύ-
λων σε όλες τις ηλικίες, εκτός από την ηλικιακή ομάδα 
των 45-59 ετών, όπου η επίπτωση ήταν υψηλότερη στις 
γυναίκες.15 ςτη μελέτη αυτή 25% των ασθενών μετέπε-
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σαν σε «χρονιότητα» μετά από 6 μήνες (τιμές αιμοπε-
ταλίων <50×109/L), ενώ ποσοστό 11,1% οδηγήθηκε σε 
αυτόματη ύφεση.

Όσον αφορά στην ιΘΠ των παιδιών η προοπτική, 
πληθυσμιακή μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Νορ-
βηγία τα έτη 1996 και 1997, κατέγραψε επίπτωση 5,3 
ανά 100000 παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. η αναλο-
γία κοριτσιών:αγοριών ήταν 1.2:1.1 ςε άλλη πληθυσμια-
κή μελέτη με βάση τα μητρώα των ετών 1998 - 2000 σε 
πέντε ςκανδιναβικές χώρες, υπολογίσθηκε η συχνότητα 
εμφάνισης παιδικής ιΘΠ σε 4,8 ασθενείς ανά 100000 παι-
διά ανά έτος. το 25% αυτών των περιπτώσεων μετέπεσε 
σε «χρόνια» ιΘΠ.22 το διεθνές μητρώο παιδικής ιΘΠ (με 
δεδομένα από 136 νοσοκομεία σε 38 χώρες παγκοσμίως) 
αναφέρει μέση ηλικία εμφάνισης της νόσου τα 5,7±4,1 
έτη και εποχιακή διακύμανση της εμφάνισης των κρου-
σμάτων.5 Εποχιακή διακύμανση δεν παρατηρήθηκε στην 
αναδρομική μελέτη του Watts το 2004, που κατέγραψε 
409 παιδιά με ιΘΠ που νοσηλεύθηκαν σε ένα νοσοκο-
μείο, από τα οποία 24% μετέπεσαν σε χρονιότητα (εμμο-
νή θρομβοπενίας >6 μήνες) και 9% ήταν ανθεκτικά στη 
θεραπεία.23 ςτις διάφορες μελέτες5,6,26 τα ποσοστά αυτό-
ματης ύφεσης της ιΘΠ παιδικής ηλικίας κυμαίνονται από 
68-85%. ςε πρόσφατη μετα-ανάλυση όλων των μελετών 
που αναφέρονται σε παιδιά, οι Terrell και συν. εκτιμούν 
την επίπτωση της οξείας ιΘΠ της παιδικής ηλικίας σε 1,9 
έως 6,4/100000 παιδιά/έτος.42

πρόσφατες μελέτες σε μεγάλες 
πληθυσμιακές ομάδες

τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται στη βιβλιογραφία 
επιδημιολογικές μελέτες που εξετάζουν την επίπτωση 
της ιΘΠ σε μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες. η Aμε-
ρικανική μελέτη των Segal και συν12 εκτίμησε την επί-
πτωση της ιΘΠ σε 3,7 εκ. άτομα, ηλικίας κάτω των 65 
ετών, στην πολιτεία του μaryland. Περιλαμβάνει συνο-
λικά 454 περιπτώσεις που καταγράφηκαν στις κατά τό-
πους υγειονομικές αρχές με τον κωδικό ICD-9 CM 287.3, 
τουλάχιστον 2 φορές με μεσοδιάστημα ενός μήνα. ο συ-
νολικός επιπολασμός ήταν 9,5 ανά 100000 άτομα, με υπε-
ροχή των αρρένων στην παιδική ηλικία και των θηλέων 
στους μεσήλικες και συνολική επικράτηση των γυναι-
κών με αναλογία της τάξης του 1,9/1. Ειδικότερα για την 
παιδική ηλικία ο επιπολασμός ήταν 9,3, 7,3 και 4,1 ανά 
100000 άτομα στις ηλικίες 1-5, 6-10 και 11-14 αντίστοι-
χα, που είναι σύμφωνο και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 
Είναι ενδιαφέρον ότι η ταυτόχρονη διάγνωση της σκλή-
ρυνσης κατά πλάκας στη μελέτη αυτή ήταν 25φορές πιο 
συχνή από ό, τι αναμένονταν.12 ςτην περίπου αντίστοιχη 
Bρεττανική μελέτη16 των Schoonen και συν. σε πληθυσμό 
3,4 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων στην GPRD (General 
Practitioner Registry Database), δημοσιευμένη το 2009, 

καταμετρήθηκαν 1145 ασθενείς με ιΘΠ σε διάστημα 
15ετίας (ο μεγαλύτερος καταγεγραμμένος αριθμός). η 
επίπτωση της ιΘΠ ήταν 3,9 ανά 100.000 ανθρωπο-έτη. 
το συνολικό μέσο ποσοστό εμφάνισης για τις γυναίκες 
(4,4 ανά 100000 ανθρωπο-έτη), ήταν στατιστικά σημα-
ντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (3,4 ανά 100 
000 ανθρωπο-έτη). η συχνότητα εμφάνισης της ιΘΠ σε 
σχέση με την ηλικία, φάνηκε να έχει δικόρυφη κατανο-
μή για τους άνδρες, με τη πρώτη αιχμή στα αγόρια κάτω 
των 18 ετών και τη δεύτερη στους άνδρες ηλικίας 75-84 
ετών. για τις γυναίκες, τα ποσοστά εμφάνισης παρέμει-
ναν σταθερά από την παιδική ηλικία μέχρι περίπου τα 
60 έτη, ενώ στη συνέχεια η συχνότητα αυξάνονταν πα-
ράλληλα με την αύξηση της ηλικίας. Αν αφαιρεθούν οι 
100 περιπτώσεις που καταγράφηκαν με συν-νοσηρότητα 
σχετιζόμενη με ιΘΠ (στο προηγούμενο και στο επόμενο 
από τη διάγνωση εξάμηνο) η επίπτωση ελαττώνεται σε 
3,6 ανά 100.000 ανθρωπο-έτη.42

ςτο μεσογειακό χώρο σε μια πρόσφατη ιταλική με-
λέτη24 εκτιμήθηκαν οι εισαγωγές με την ένδειξη «Θρομ-
βοπενία» και τον κωδικό ICD-9 CM 287.3 σε 3 μεγάλα 
νοσοκομεία στη διάρκεια 3 ετών. καταγράφηκαν 120 
ασθενείς με ιΘΠ (108 πρωτοπαθή και 12 δευτεροπα-
θή) σε 285383 συνολικές εισαγωγές (αποκλείστηκαν οι 
ασθενείς ηλικίας <16 ετών). οι συγγραφείς διαπίστωσαν 
υψηλότερη συχνότητα εισαγωγών γυναικών (74 έναντι 
46 ανδρών) επιβεβαιώνοντας την ανάλογη προηγηθείσα 
βιβλιογραφία αλλά επισημαίνουν ότι, σε αντίθεση με τις 
αναφορές για υπεροχή γυναικών στις ηλικίες από 45-59 
έτη, από τα δικά τους στοιχεία προκύπτει μεγαλύτερη συ-
χνότητα γυναικών στις ηλικίες 16-39 και >64 έτη. τέλος 
τον μεγαλύτερο μέχρι τώρα επιπολασμό αναφέρει η με-
λέτη των Feudjo-Tepie και συν.25 οι συγγραφείς χρησι-
μοποίησαν το Integrated Healthcare Information System 
database που περιλαμβάνει στοιχεία από 45 αμερικανικές 
πολιτείες την τετραετία 2002-2006 και αναφέρουν επι-
πολασμό της τάξης του 23,6 ανά 100000 στους ενήλικες 
άνω των 18 ετών και 20,3 στο σύνολο του πληθυσμού.25 
και στη μελέτη αυτή όπως και στην προηγηθείσα Αμερι-
κανική των Segal και συν.12 απαιτήθηκαν 2 ξέχωρες δια-
γνώσεις ICD-9 CM 287-3 για την ιΘΠ με μεσοδιάστημα 
6 μηνών25 και ενός μηνός12 αντίστοιχα ώστε να αποκλει-
στούν οι οξείες περιπτώσεις και να βελτιώσουν την ειδι-
κότητα της ICD-9 CM 287.3 καταγραφής.13 Παρόλα αυτά 
και σε αυτές τις μεγάλες μελέτες η αντιπροσώπευση του 
δείγματος προφανώς δεν είναι ιδανική αφού άλλες με-
λέτες περιλαμβάνουν μόνο ασφαλισμένους σε ιδιωτικές 
ασφάλειες12, άλλες μόνον εργαζόμενους ασφαλισμένους 
(και άρα όχι υπερήλικες)25 και άλλες απαιτούσαν και μυ-
ελόγραμμα για τη διάγνωση15 με κίνδυνο πιθανής υποε-
κτίμησης των ηπιότερων περιπτώσεων. ςτην προσπάθεια 
ανεύρεσης πιο αντιπροσωπευτικού δείγματος οι Terrell 
και συν, σε πρόσφατη ανακοίνωση στο ASH του 2008, 
απευθύνοντας ερωτηματολόγιο στους 93 αιματολόγους 
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που εξήτασαν άνω του 92% των ασθενών, εκτιμούν τον 
επιπολασμό της ιΘΠ στην οκλαχόμα (ηΠΑ) σε 11,2 
ανά 100000 πληθυσμού.27 ςε πρόσφατη μετα-ανάλυση42 
από την ίδια ομάδα των Terrell και συν, η μελέτη των 
Frederiksen και συν14 για τους ενήλικες, φαίνεται να εί-
ναι αυτή που έχει την πλέον ασφαλή στατιστική σημα-
σία δίνοντας μία επίπτωση μετά το 1985 της τάξης του 
3,3/100000 άτομα/έτος.

τα επιμέρους χαρακτηριστικά των πλέον αντιπροσω-
πευτικών επιδημιολογικών μελετών της ιΘΠ της παιδικής 
ηλικίας είναι συγκεντρωμένα στον Πίνακα 1 και τα αντί-
στοιχα για μελέτες σε ενήλικες στον Πίνακα 2.

Η νοσηρότητα και θνητότητα στην ΙΘπ
τόσο η νοσηρότητα όσο και η θνητότητα στην ιΘΠ 

προέρχονται όχι μόνο από τη νόσο αλλά, συχνότερα ίσως, 
από τις εφαρμοζόμενες θεραπείες. οι πλέον πρόσφατες 
αναφορές υπολογίζουν κατά 30-50% αυξημένο κίνδυνο 
νοσηρότητας και θνητότητας στην ομάδα των ασθενών 
με ιΘΠ σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες.16 Ασθενείς με 
βαρειά/ανθεκτική νόσο έχουν σημαντική νοσηρότητα, 
και θνητότητα που φτάνει ή ξεπερνά το 4%.7 η συχνότη-
τα και η βαρύτητα των αιμορραγικών επιπλοκών διαφέ-
ρει στις διάφορες μελέτες σε ενήλικες ασθενείς με ιΘΠ, 
αλλά σε όλες διαπιστώνεται σταθερά στενή συσχέτιση 
μεταξύ της θνησιμότητας από αιμορραγία και του βαθ-
μού της θρομβοπενίας.29-31 ςτη μελέτη των Portielje και 
συν.28 με 152 ασθενείς με ιΘΠ, οι ασθενείς με σταθερά 
χαμηλά αιμοπετάλια <30×109/L είχαν 4 φορές υψηλότε-
ρο κίνδυνο θανάτου από αυτούς χωρίς θρομβοπενία. ςτην 
ίδια μελέτη το μεγάλο ποσοστό (85%) των ασθενών με 
αιμοπετάλια >30x109/L στα δύο έτη μετά τη διάγνωση 
εμφανίζει θνητότητα ανάλογη του γενικού πληθυσμού.28 
ςτη Βρετανική μελέτη16 των Schoonen και συν. μόνο το 
13% των θανάτων στη δεκαπενταετία αποδόθηκε σε αι-
μορραγία ενώ το 19% σε λοιμώδη αίτια. Εκατό ασθε-
νείς (8,7%) από την ίδια μελέτη είχαν συν-νοσηρότητα 
σχετιζόμενη με θρομβοπενία που διαγνώσθηκε στους 
προηγούμενους ή στους επόμενους 6 μήνες από τη διά-
γνωση.42 οι McMillan και συν αναφέρουν30 θνητότητα 
16% (κύρια αιμορραγικής αιτιολογίας) σε 105 ασθενείς 
που παρέμειναν με αιμοπετάλια <30×109/L παρά την προ-
ηγηθείσα σπληνεκτομή. ςτη μελέτη των Bourgeois και 
συν αναλύονται 47 ανθεκτικοί ασθενείς που παρακολου-
θήθηκαν για 5-15 έτη, από ένα σύνολο 183 σπληνεκτο-
μηθέντων.31 τρεις από τους 40 ενήλικες και ένα από τα 
7 παιδιά πέθαναν από αιμορραγία (θνησιμότητα 9%). ςε 
μια συγκεντρωτική ανάλυση 17 κλινικών μελετών32, που 
συμπεριλαμβάνουν άνω των 1.800 ενήλικες ασθενείς με 
μετρίως σοβαρή έως σοβαρή χρόνια ιΘΠ (αιμοπετάλια 
<30×109/L τουλάχιστον 1 χρόνο μετά τη διάγνωση), η 

ετήσια επίπτωση των θανατηφόρων αιμορραγιών ήταν 
1,6- 3,9 περιπτώσεις ανά 100 έτη ασθενών, με αυξανόμε-
να ανάλογα με την ηλικία επεισόδια αιμορραγιών (0,4% 
και 13% ανά έτος σε ασθενείς κάτω των 40 και άνω των 
60 ετών αντίστοιχα). ςτην ανάλυση αυτή, το ποσοστό 
των μη θανατηφόρων αιμορραγιών στους ασθενείς με 
αιμοπετάλια <30×109/L, βρέθηκε πολύ υψηλότερο, και 
συγκεκριμένα 3% και 71% ανά έτος σε ασθενείς κάτω 
των 40 και άνω των 60 ετών, αντίστοιχα.

ςτα παιδιά η επίπτωση εγκεφαλικής αιμορραγίας εί-
ναι κατώτερη της τάξης του 0,5-1%.33,34 ςτη ςκανδιναβι-
κή μελέτη των Zeller και συν.22 το 97% των 423 παιδιών 
με ιΘΠ που παρακολουθήθηκαν για 6 μήνες παρουσίασε 
αιμορραγικές εκδηλώσεις μόνο ήπιας ή μέσης βαρύτη-
τας και κανένα θάνατο. η ελληνική εμπειρία προέρχεται 
από το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία ςοφία». ςε μελέτη 
450 παιδιών με ιΘΠ στη 17ετία 1975-1992 αναφέρουν 
1% ενδοκρανιακή αιμορραγία και 1% θνητότητα λόγω 
σηψαιμίας μετά σπληνεκτομή.35 ςε πιο πρόσφατη δημο-
σίευση η ίδια ομάδα αναφέρει 1 περιστατικό ενδοκρα-
νιακής αιμορραγίας σε 48 υποτροπές από τις συνολικά 
795 περιπτώσεις36 που έχει καταγράψει μέχρι το 2008.

τέλος παρότι γενικά «καλοήθης»37 νόσος, η ιΘΠ φαίνε-
ται ότι επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθε-
νών.38 ςτις σχετικές μελέτες39-41 ο φόβος της αιμορραγίας, 
η διαταραγμένη «εικόνα» του σώματος, η «απώλεια» του 
σπληνός και οι παρενέργειες της θεραπείας επισημαίνο-
νται από την πλειοψηφία των ασθενών (93%) και συχνά 
δημιουργούν αρνητικό ψυχολογικό υπόβαθρο. Παράλ-
ληλα με την εργαστηριακή εκτίμηση των αιμοπεταλίων 
και την κλινική εκτίμηση των αιμορραγικών εκδηλώσεων 
τα ερωτηματολόγια που εκτιμούν ποσοτικά παραμέτρους 
ποιότητας ζωής μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή του 
καταλληλότερου θεραπευτικού σχήματος και να βελτιώ-
σουν ουσιαστικά τη συνεργασία ασθενή και θεράποντα.

Επίκριση
Είναι προφανές ότι ιδανικές επιδημιολογικές μελέτες, 

δεν υπάρχουν διαθέσιμες για την ιΘΠ, ιδιαίτερα αυτή των 
ενηλίκων. τέτοιες μελέτες σε μεγάλες πληθυσμιακές ομά-
δες, αντιπροσωπευτικές του παγκόσμιου πληθυσμού, με 
σαφή καταγραφή ασθενών και σαφή διαγνωστικά κριτή-
ρια για τη νόσο και τις κλινικές υποκατηγορίες της, είναι 
απαραίτητες για την ασφαλή εκτίμηση της επίπτωσης και 
του επιπολασμού του νοσήματος. Επιπλέον μελέτες σε 
ικανοποιητικό βάθος χρόνου, θα μπορέσουν να υπολο-
γίσουν τα ποσοστά της απάντησης στη θεραπεία και τον 
απαιτούμενο χρόνο για την επίτευξη, την εξέλιξη σε χρο-
νιότητα και τις υποτροπές, στοιχεία όλα απαραίτητα για 
την εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος που προ-
κύπτει από αυτή τη διαταραχή.
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Haematology Section, Second Propedeutic, Department of Internal Medicine, Aristotle University of 
Thessaloniki, Hippokratio General Hospital, Thessaloniki, Greece.

ABSTRACT: Primary immune thrombocytopenia (ITP) is an unusual disease, with an annual incidence 
approximately two to six cases per 100,000 population. Due to a lack of standardised critical for definition, 
outcome and terminology, it has been difficult to draw conclusive data on the incidence and prevalence 
of ITP. The current strongest estimate of the incidence of acute ITP in children is between 1.9 and 
6.4 per 100,000 children/year. Estimates of the incidence of adult ITP are based primarily on studies 
from Denmark (2.7 per 100,000), the United Kingdom (1.6 to 3.9 per 100,000), and the United States 
(prevalence 9.5 per 100,000). The mean age of adults at diagnosis in Europe is 56 yrs and the incidence of 
ITP increases with age. Female predominance is seen primarily in middle-aged adults and is not evident 
in patients older than 60 years of age. Adult ITP is more likely to present a chronic course, compared 
to the childhood ITP. Spontaneous remissions continue to be reported in 5–11% of adult patients. In 
order to improve the understanding of the disease burden of ITP, future studies should include a clearly 
defined definition of ITP and focus on well-described source populations that are geographically and 
ethnically diverse.
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Δευτεροπαθής αυτοάνοση θρομβοπενια

Ιωάννης Δερβενούλας, Παναγιώτης Τσιριγώτης

ΠΕΡιληΨη: η αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα (ΑΘΠ) συνηθέστερα εμφανίζεται σαν αυτόνομη κλι-
νική οντότητα και δεν συσχετίζεται αιτιολογικά με άλλα συνοδά νοσήματα. οι περιπτώσεις αυτές απο-
τελούν το 80% του συνόλου και χαρακτηρίζονται με τον όρο πρωτοπαθής ΑΘΠ. ςτο υπόλοιπο 20% των 
ασθενών χρησιμοποιείται ο όρος δευτεροπαθής ΑΘΠ επειδή συνυπάρχει με άλλη νοσολογική οντότητα 
η οποία συσχετίζεται αιτιοπαθογενετικά με την ΑΘΠ. Δευτεροπαθής ΑΘΠ εμφανίζεται στα πλαίσια λοι-
μώξεων, λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων, νόσων του συνδετικού ιστού, συγγενούς ανοσοανεπάρκειας, 
φαρμάκων, κ.λπ. η διαφορική διάγνωση των περιπτώσεων δευτεροπαθούς από την πρωτοπαθή μορφή 
της ΑΘΠ είναι ζωτικής σημασίας επειδή σε πολλές περιπτώσεις καθορίζει τις θεραπευτικές αποφάσεις.

Haema 2010; 1(2): 129-136 Copyright EAE 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ιωάννης Δερβενούλας, Αναπληρωτής 
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
η αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα (ΑΘΠ) οφείλε-

ται σε παρουσία αυτοαντισωμάτων με ειδικότητα έναντι 
αντιγονικών δομών της αιμοπεταλιακής μεμβράνης. η 
θρομβοπενία είναι συνδυασμός αυξημένης περιφερικής 
καταστροφής, αλλά και μη επαρκούς αύξησης της παρα-
γωγής στον μυελό των οστών. ςτο 80% περίπου των πε-
ριπτώσεων η ΑΘΠ δεν συσχετίζεται αιτιολογικά με την 
παρουσία άλλων νοσημάτων και χαρακτηρίζεται σαν 
πρωτοπαθής. Αντίθετα στο υπόλοιπο 20% συνυπάρχει 
και άλλη νοσολογική οντότητα όπως π.χ. συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος, και αυτές οι περιπτώσεις χαρακτη-
ρίζονται με τον όρο δευτεροπαθής ΑΘΠ.1 η αναγνώριση 
της δευτεροπαθούς ΑΘΠ έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μό-
νο για την κατανόηση της παθογένειας της νόσου, αλλά 
και γιατί σε πολλές περιπτώσεις καθορίζει και τη θερα-
πευτική αντιμετώπιση. οι νοσολογικές οντότητες που 
συσχετίζονται με δευτεροπαθή ΑΘΠ περιγράφονται στις 
επόμενες παραγράφους, και διακρίνονται στην Εικόνα 1.

Λοιμώδη αίτια
η ΑΘΠ είναι δυνατόν να εμφανιστεί στα πλαίσια λοι-

μώξεων. Είναι γνωστό ότι στο 80% περίπου των παιδιών 
με ΑΘΠ προηγείται 1 με 4 εβδομάδες πριν την εμφάνιση 

των αιμορραγικών εκδηλώσεων ιογενής λοίμωξη. οι πε-
ριπτώσεις αυτές είναι κατά κανόνα αυτοϊώμενες σε δι-
άστημα περίπου 4 με 6 μηνών, και περιγράφονται σαν 
οξείες ΑΘΠ.2 η εμφάνιση ΑΘΠ κατά τη διάρκεια ή αμέ-
σως μετά την αποδρομή λοίμωξης, περιγράφεται και με 
τον όρο “ΑΘΠ λοιμώδους ή μεταλοιμώδους αιτιολογίας”. 
Αντίστοιχες περιπτώσεις σε ενήλικες ασθενείς αντιπροσω-
πεύουν λιγότερο από το 10% του συνόλου. Όσον αφορά 
την παθογένεση της ΑΘΠ λοιμώδους ή μεταλοιμώδους 
αιτιολογίας, σαν επικρατέστερος αιτιολογικός μηχανι-
σμός θεωρείται αυτός της “μοριακής μίμησης”. ςύμφω-
να με τον μηχανισμό της “μοριακής μίμησης” ορισμένα 
παθογόνα παρουσιάζουν αντιγονικούς επιτόπους με δο-
μικά χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν (μιμούνται) τη 
δομή ανθρώπινων πρωτεϊνικών μορίων. το ανοσολογικό 
σύστημα κατασκευάζει αντισώματα με σκοπό την εξουδε-
τέρωση του λοιμώδους παράγοντα, όμως λόγω της δομι-
κής ομοιότητας τα ίδια αυτά αντισώματα στρέφονται και 
έναντι ανθρώπινων αντιγονικών στόχων, και στην περί-
πτωση της ΑΘΠ, έναντι πρωτεϊνικών αντιγόνων της αι-
μοπεταλιακής μεμβράνης.3 η εμφάνιση της θρομβοπενίας 
συσχετίζεται χρονικά με την κορύφωση του τίτλου των 
αντι-ιικών αντισωμάτων (φάση ανάρρωσης-αποδρομής 
συμπτωμάτων της λοίμωξης). ομοίως η μείωση του τίτ-
λου των αντι-ιικών αντισωμάτων 4 με 6 μήνες μετά την 
αποδρομή της λοίμωξης συσχετίζεται χρονικά και με την 
αποδρομή της ΑΘΠ. Είναι απαραίτητο να τονιστεί, ότι 
κατά τη διάρκεια μικροβιακών, ιογενών, παρασιτικών, 
κ.λπ., λοιμώξεων είναι αρκετά συχνή η εμφάνιση θρομ-
βοπενίας. η παθογένεια της θρομβοπενίας σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι πολυπαραγοντική, και συμμετέχουν 
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εκτός των ανόσων και άλλοι μηχανισμοί, όπως π.χ. μεί-
ωση της παραγωγής αιμοπεταλίων λόγω προσβολής της 
μεγακαρυοκυτταρικής σειράς από το λοιμώδες αίτιο. ςυ-
νήθως η θρομβοπενία είναι ήπιας-μέτριας βαρύτητας, δεν 
παρατηρούνται αιμορραγικές εκδηλώσεις και η θεραπεία 
του λοιμώδους παράγοντα είναι συνήθως αρκετή για την 
αποκατάσταση της θρομβοπενίας. ςε ορισμένες λοιμώξεις 
η εμφάνιση ΑΘΠ παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
έτσι ώστε η χρησιμοποίηση του όρου “δευτεροπαθής” να 
είναι επιβεβλημένη. λεπτομερής περιγραφή των λοιμώξε-
ων που προκαλούν ΑΘΠ αναλύεται στο άρθρο των ςυμε-
ωνίδη και κουράκλη του παρόντος τεύχους του ΑιμΑ.

Περιληπτικά, ΑΘΠ εμφανίζεται συχνά στο πλαίσιο 
λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV),4-14 τον ιό 
της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV)15-23 και το 
βακτηρίδιο Helicobacter pylori.24-31 Ωστόσο, ΑΘΠ μπορεί 
να εμφανιστεί στη διαδρομή διαφόρων άλλων λοιμώξεων. 
Βέβαια στις περιπτώσεις αυτές η υποκείμενη συμπτωμα-
τολογία θα κατευθύνει και στη διάγνωση του υπεύθυνου 
λοιμώδους παράγοντα. ςε σπάνιες περιπτώσεις πρωτολοί-
μωξης από κυτταρομεγαλοϊό, η λοίμωξη μπορεί να έχει 
ασυμπτωματική πορεία και έτσι να μην καταστεί δυνα-
τή η διάγνωση της. οι περιπτώσεις αυτές είναι αυτοϊώ-
μενες, αποδράμουν σε διάστημα ολίγων εβδομάδων και 
είναι παρόμοιες όσον αφορά την κλινική εικόνα και την 
παθογένεια με τη οξεία ΑΘΠ των παιδιών.32 η σημασία 
της αναγνώρισης αυτών των σπάνιων περιπτώσεων είναι 
προφανής, αφού θα έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή 
επιθετικών θεραπευτικών παρεμβάσεων όπως πχ η σπλη-
νεκτομή. Θεραπευτικά η χορήγηση IVIgG είναι η πλέον 
ενδεδειγμένη αγωγή μέχρι την αυτόματη αποδρομή της 
ΑΘΠ. ςτα ίδια πλαίσια εντάσσεται και η ΑΘΠ που παρα-
τηρείται σπανίως μετά από λοίμωξη με τον ιό VZV, όπως 
και μετά από εμβολιασμό.27 Χαρακτηριστικά αναφέρεται 

ότι η πιθανότητα εμφάνισης ΑΘΠ μετά εμβολιασμό ένα-
ντι ιλαράς-παρωτίτιδας είναι 1 στις 25.0000 περιπτώσεις 
εμβολιασθέντων ατόμων.

Λεμφοϋπερπλαστικά Σύνδρομα
Επί του συνόλου των περιπτώσεων με δευτεροπαθή 

ΑΘΠ ποσοστό 10% περίπου εμφανίζεται στα πλαίσια 
λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων, και μεταξύ αυτών το 
πλέον συχνό είναι η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία 
(Χλλ).33 Αντίθετα στο σύνολο των ασθενών με ΑΘΠ, η 
πιθανότητα εμφάνισης λεμφοϋπερπλαστικού συνδρόμου 
είναι εξαιρετικά χαμηλή. για τον λόγο αυτό, σε ασθενείς με 
ΑΘΠ στον διαγνωστικό έλεγχο ρουτίνας δεν περιλαμβά-
νεται ειδικός απεικονιστικός (αξονική τομογραφία, κ.λπ.) 
ή άλλος έλεγχος για τον αποκλεισμό της παρουσίας λεμ-
φώματος ή άλλης κακοήθειας, εκτός αν το επιβάλλουν 
ευρήματα της αντικειμενικής εξέτασης (λεμφαδενοπά-
θεια, σπληνομεγαλία). η συχνότητα εμφάνισης ΑΘΠ σε 
ασθενείς με Χλλ κυμαίνεται από 2% μέχρι 5% στις διά-
φορες σειρές. ςε αντίθεση με την αυτοάνοση αιμολυτική 
αναιμία η συχνότητα της οποίας αυξάνει με την πρόοδο 
της νόσου και της ηλικίας, η ΑΘΠ εμφανίζεται με την 
ίδια συχνότητα σε όλα τα στάδια νόσου και συνήθως σε 
διάστημα 24 μηνών από τη στιγμή της διάγνωσης.34 η 
χορήγηση Fludarabine ιδίως όταν χορηγείται σαν μονο-
θεραπεία συσχετίζεται με αύξηση των αυτοάνοσων αι-
ματολογικών διαταραχών, όπως αυτοάνοση αιμολυτική 
αναιμία και ΑΘΠ.35 Αντίθετα η συχνότητα των αυτοάνο-
σων διαταραχών μειώνεται όταν η Fludarabine συγχορη-
γείται με άλλα φάρμακα, όπως το κυκλοφωσφαμίδιο και 
το μονοκλωνικό αντίσωμα rituximab. η ΑΘΠ εμφανίζε-
ται συχνότερα σε περιπτώσεις Χλλ χωρίς μεταλλάξεις 
της μεταβλητής περιοχής του γόνου της βαρείας αλύσου 
(VH-unmutated).36 Επίσης η παρουσία ΑΘΠ αποτελεί 
ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα που συσχετίζεται 
με αρνητική έκβαση σε ασθενείς με Χλλ.37 Όσον αφορά 
την παθογένεση, η ΑΘΠ στα πλαίσια της Χλλ οφείλεται 
στην παρουσία πολυκλωνικού τύπου αυτοαντισώματος, 
με ειδικότητα έναντι αντιγονικών δομών της αιμοπετα-
λιακής μεμβράνης. Είναι αξιοσημείωτο, ότι η έκπτωση 
της κυτταρικής ανοσίας επιτρέπει την ανάδυση αυτοαντι-
δρώντων Β-κυτταρικών κλώνων, πιθανόν λόγω διαταρα-
χής της λειτουργίας των τ-ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων 
(Tregs).33 ςτα πλαίσια αυτά αποδίδεται και ή αύξηση της 
συχνότητας των αυτοάνοσων διαταραχών επί μονοθερα-
πείας με Fludarabine.

η κλινική εικόνα της ΑΘΠ σε έδαφος Χλλ είναι πα-
ρόμοια με αυτήν της πρωτοπαθούς ΑΘΠ, με μόνη διαφο-
ρά τη μεγαλύτερη πιθανότητα αντίστασης στη θεραπεία.. 
η χορήγηση κορτικοειδών αυξάνει το βάθος της ανοσο-
καταστολής και τη συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης. Επί 
ανθεκτικών στα κορτικοειδή περιπτώσεων, η χορήγηση 

Εικόνα 1. Νοσολογικές οντότητες σχετιζόμενες με δευτερο-
παθή αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα. Οι συντμήσεις των 
όρων έχουν επεξηγηθεί στο κείμενο. 



Δευτεροπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία 131

rituximab είτε σαν μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με 
κυκλοφωσφαμίδιο αποτελεί δόκιμη θεραπευτική επιλο-
γή.38 η σπληνεκτομή συνοδεύεται από καλά αποτελέ-
σματα και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε 
ανθεκτικές σε όλα τα ανωτέρω περιπτώσεις. Προληπτική 
αγωγή για την αποφυγή ευκαιριακών λοιμώξεων, όπως 
pneumocystis jiroveci, έρπης ζωστήρας, κ.λπ. θα πρέπει 
να χορηγείται σε ασθενείς με Χλλ που λαμβάνουν ανο-
σοκατασταλτική αγωγή για την αντιμετώπιση της ΑΘΠ.39

ΑΘΠ δυνατόν να εμφανιστεί και στη διαδρομή άλλων 
λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων αλλά σπανιότερα από 
ότι στη Χλλ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι επί λεμ-
φώματος Hodgkin η πιθανότητα εμφάνισης ΑΘΠ είναι 
περίπου 0,5%.40 ςυχνή εμφάνιση κυρίως ουδετεροπενίας 
και λιγότερο αναιμίας, ή/και θρομβοπενίας εμφανίζεται 
σε ασθενείς με τ-LGL λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο. 
ςτις περιπτώσεις αυτές η αιτιοπαθογένεια των αιματο-
λογικών διαταραχών δεν έχει αποσαφηνισθεί επαρκώς. 
Πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η καταστολή 
του μυελού οφείλεται στην έκκριση κυτταροκινών, αλ-
λά και στην ίδια την κυτταροτοξική δράση των νεοπλα-
σματικών τ-Νκ επί των μυελικών κυττάρων.

Νοσήματα του θυρεοειδούς
η ΑΘΠ είναι αυτοάνοσο νόσημα και είναι πιθανόν 

να συνδυάζεται με μία γενικότερη διαταραχή των μηχα-
νισμών διατήρησης της ανοσοανοχής και με αυξημένη 
συχνότητα άλλων αυτοανόσων νοσημάτων όπως η θυ-
ρεοειδίτιδα Hashimoto αλλά και η νόσος Graves.41,42 Βε-
βαίως πλην της αυξημένης πιθανότητας συνύπαρξης, η 
ΑΘΠ δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά, ώστε να δικαιολογείται η χρήση του όρου δευτερο-
παθής στις ανωτέρω περιπτώσεις.43 Επίσης θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι τόσο ό υποθυρεοειδισμός, αλλά κυ-
ρίως ο υπερθυρεοειδισμός σχετίζεται με μικρή μείωση 
των αιμοπεταλίων λόγω μείωσης του χρόνου επιβίωσης 
των.44 η παρατήρηση αποκτά ιδιαίτερη αξία άν αναλο-
γιστούμε ότι η εμφάνιση έστω και υποκλινικού υπερθυ-
ρεοειδισμού σε εγκατεστημένη ΑΘΠ αυξάνει σημαντικά 
την αντίσταση στη θεραπεία λόγω της περαιτέρω μείω-
σης του χρόνου επιβίωσης των αιμοπεταλίων. Αρκετοί 
υποστηρίζουν ότι επιβάλλεται η εκτίμηση της θυρεοει-
δικής λειτουργίας μέσω της μέτρησης της TSH σε κάθε 
περίπτωση ανθεκτικής ΑΘΠ και ιδίως προ της σπληνε-
κτομής.45 η διόρθωση του υπερθυρεοειδισμού είχε σαν 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της θρομβοπενίας και την απο-
φυγή πιο επιθετικών χειρισμών σε αρκετές περιπτώσεις.

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος  
και αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο

Δευτεροπαθής ΑΘΠ δυνατόν να εμφανιστεί στα πλαί-

σια αυτοάνοσων νοσημάτων, και μεταξύ αυτών συχνότερα 
εμφανίζεται σε περιπτώσεις ςυστηματικού Ερυθηματώ-
δους λύκου (ςΕλ), και αντιφωσφολιπιδικού συνδρό-
μου (ΑΦς).46

ο ςΕλ είναι πολυσυστηματική αυτοάνοση διαταρα-
χή, η οποία συχνά αφορά και το αιμοποιητικό σύστημα. 
οι συχνότερες αιματολογικές εκδηλώσεις είναι αυτοά-
νοση αιμολυτική αναιμία, ΑΘΠ, και αυτοάνοση ουδετε-
ροπενία.47 η συχνότητα της ΑΘΠ ποικίλει στις διάφορες 
μελέτες και υπολογίζεται ότι περίπου των 30% των ασθε-
νών με ςΕλ θα αναπτύξουν θρομβοπενία σε κάποια φάση 
της νόσου. Βαρεία ΑΘΠ με τιμές αιμοπεταλίων <20.000 
εμφανίζεται στο 10% - 15%. Επίσης θα πρέπει να το-
νιστεί, ότι σε αρκετούς ασθενείς η ΑΘΠ αποτελεί την 
πρώτη εκδήλωση της νόσου και δυνατόν να προηγηθεί 
πολλά χρόνια πριν την κλινική διάγνωση του ςΕλ.48 η 
παθογένεια της ΑΘΠ αποδίδεται συνήθως στην παρου-
σία αυτοαντισωμάτων έναντι των ίδιων αντιγονικών δο-
μών της αιμοπεταλιακής μεμβράνης (GPIIb/IIIa, GPIb/
IX) όπως και στην πρωτοπαθή ΑΘΠ. Έχουν περιγραφεί 
περιπτώσεις αυτοαντισωμάτων έναντι του υποδοχέα της 
θρομβοποιητίνης (c-Mpl) με αποτέλεσμα θρομβοπενία 
κεντρικής αιτιολογίας λόγω μείωσης της μυελικής πα-
ραγωγής.49 Βεβαίως θρομβοπενία στα πλαίσια του ςΕλ 
δυνατόν να αναπτυχθεί και από πολλές άλλες διαφορε-
τικές αιτίες, όπως θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, αιμο-
φαγοκυτταρικό σύνδρομο, αγγειίτιδα, λοιμώξεις, κ.λπ. 
Αυτές οι περιπτώσεις δεν χαρακτηρίζονται με τον όρο 
ΑΘΠ. τα κλινικά χαρακτηριστικά της ΑΘΠ στα πλαίσια 
του ςΕλ δεν διαφέρουν από τα αντίστοιχα της πρωτο-
παθούς ΑΘΠ, εκτός του γεγονότος ότι στα πλαίσια του 
ςΕλ οι περιπτώσεις με σημαντικού βαθμού θρομβοπε-
νία είναι λιγότερο συχνές.

Θεραπευτικά, η αντιμετώπιση δεν διαφέρει στις βα-
σικές της αρχές από την αντιμετώπιση της κλασσικής 
ΑΘΠ. ςε ασθενείς με κλινική εκδήλωση ςΕλ και ΑΘΠ, 
ο θεραπευτικός στόχος είναι διπλός, με αποτέλεσμα η 
χορήγηση ανοσοκατασταλτικών όπως αζαθειοπρίνη, κυ-
κλοφωσφαμίδιο, κ.λπ. να προσφέρει έλεγχο του ςΕλ, αλ-
λά ταυτόχρονα και να δίνει τη δυνατότητα μείωσης των 
κορτικοειδών.46 Επίσης η χορήγηση rituximab είναι δό-
κιμη θεραπευτική επιλογή σε ανθεκτικές περιπτώσεις.50 
η σπληνεκτομή θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί επιδει-
νώνει ακόμα περισσότερο την ανοσοποιητική έκπτωση 
την οφειλόμενη στην ανοσοκατασταλτική αγωγή η οποία 
χορηγείται για μακρό χρονικό διάστημα.

ςε ασθενείς με διάγνωση ΑΘΠ, ανιχνεύονται αντι-
πυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) σε ποσοστό 20% με 30%. 
Ανεξάρτητα τούτου, η συχνότητα εμφάνισης ςΕλ στο 
απώτερο μέλλον σε ασθενείς με ΑΘΠ και χωρίς άλλες 
κλινικές εκδηλώσεις είναι πολύ μικρή και κυμαίνεται στο 
1% - 2%.46 Είναι γνωστό, ότι η διάγνωση του ςΕλ βασί-
ζεται σε κλινικές εκδηλώσεις, γεγονός που καθιστά την 
αξία της λήψης του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης 
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αδιαμφισβήτητη. μία απλή γενική ούρων και προσεκτι-
κή μικροσκόπηση του ιζήματος, είναι πολύ φθηνή εξέτα-
ση και η οποία μπορεί να αναδείξει τη νεφρική προσβολή 
σε ασθενείς χωρίς άλλες εκδηλώσεις, σε σημείο που να 
χαρακτηρίζεται με τον όρο η “νεφρική βιοψία του πτω-
χού”. με βάση τα ανωτέρω έχει αμφισβητηθεί από αρκε-
τούς η αξία της διενέργειας ειδικών εξετάσεων όπως τα 
ΑΝΑ σε ασθενείς χωρίς άλλες κλινικές εκδηλώσεις που 
να θέτουν την υποψία ςΕλ.51

το ΑΦς χαρακτηρίζεται κλινικά από την ανάπτυξη 
θρομβώσεων που αφορούν όχι μόνο το φλεβικό αλλά και 
το αρτηριακό σκέλος της κυκλοφορίας, όπως και επίσης 
από επαναλαμβανόμενες αυτόματες αποβολές.46 Εργα-
στηριακά χαρακτηρίζεται από την παρουσία αντισωμά-
των έναντι φωσφολιπιδίων που συνδέονται με πρωτεΐνες 
(ΑΦλΑ). το αντιπηκτικό του λύκου, τα αντισώματα ένα-
ντι καρδιολιπίνης και έναντι β2-GP1 ανήκουν στην ευ-
ρύτερη ομάδα των ΑΦλΑ.52,53 για τη διάγνωση του ΑΦς 
απαιτείται η παρουσία ενός κλινικού και ενός εργαστη-
ριακού κριτηρίου. η παρουσία των ΑΦλΑ σε απουσία 
κλινικών εκδηλώσεων δεν αρκεί για την τεκμηρίωση της 
διάγνωσης. το ΑΦς δυνατόν να είναι πρωτοπαθές, ή να 
είναι δευτεροπαθές και να εμφανίζεται στα πλαίσια άλ-
λου αυτοάνοσου που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
είναι ο ςΕλ. ςε ποσοστό τουλάχιστον 30% των ασθενών 
με ΑΦς εμφανίζεται και ΑΘΠ η οποία κατά κανόνα είναι 
ήπιας-μέτριας βαρύτητας. η θρομβοπενία δεν προστα-
τεύει από την πρόκληση θρομβώσεων. Όσον αφορά την 
παθογένεια, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η θρομβοπενία 
οφείλεται στην ενεργοποίηση και την ακόλουθη κατα-
νάλωση τους στη συστηματική κυκλοφορία, ή σε αληθή 
αυτοάνοση καταστροφή. η παρουσία των ΑΦλΑ διαδρα-
ματίζει κεντρικό ρόλο στην καταστροφή των αιμοπετα-
λίων ανεξάρτητα του αιτιοπαθογενετικού μηχανισμού.54

Θεραπευτικά σε ασθενείς με ΑΦς και θρομβοπενία 
συνήθως δεν απαιτείται παρέμβαση διότι τις περισσότε-
ρες φορές η θρομβοπενία είναι ήπιας βαρύτητας. ςε ση-
μαντική θρομβοπενία (<30.000 – 50.000) ένα πρόβλημα 
που προκύπτει είναι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την 
ταυτόχρονη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής. ςε αυτές τις 
περιπτώσεις χορηγούνται κορτικοειδή ή IVIgG με καλά 
αποτελέσματα. Επίσης η χορήγηση rituximab εκτός της 
βελτίωσης της θρομβοπενίας δυνατόν να προσφέρει θερα-
πευτικό όφελος και στο ίδιο το σύνδρομο αφού ακολου-
θείται από μείωση του τίτλου των ΑΦλΑ.55 ςε ασθενείς 
με διαγνωσμένη ΑΘΠ ανευρίσκονται ΑΦλΑ σε σημαντι-
κό ποσοστό το οποίο δυνατόν να ξεπερνά και το 50% σε 
ορισμένες μελέτες.3 ςημαντικά ερωτήματα που προκύ-
πτουν σε αυτούς τους ασθενείς είναι: (α) παρουσιάζουν 
αυξημένο κίνδυνο θρομβωτικού επεισοδίου; και (β) επι-
βάλλεται ειδικότερη θεραπευτική προσέγγιση; τα ανω-
τέρω ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί και επομένως η 
ανίχνευση ΑΦλΑ σε ασθενείς με διάγνωση ΑΘΠ, και χω-
ρίς κλινικές εκδηλώσεις ΑΦς, δεν είναι απαραίτητη εκτός 

των πλαισίων κλινικών μελετών, αφού εκτός του επιπρό-
σθετου κόστους δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν επ’ 
ωφελεία του ασθενούς, τουλάχιστον επί του παρόντος.

Κοινή ποικίλλουσα ανοσοανεπάρκεια  
και εκλεκτική IgA ανεπάρκεια

η κοινή ποικίλουσα ανοσοανεπάρκεια (common vari-
able immune deficiency CVID) είναι σπάνιo σύνδρομο, 
με επιπολασμό 1 στα 50.000 άτομα του πληθυσμού του 
Δυτικού κόσμου. Έχει γενετική αιτιολογία ή οποία όμως 
έχει προσδιορισθεί μόνο στο 15% με 20% των περιπτώ-
σεων και αφορά μεταλλάξεις των γονιδίων TACι, CD19, 
και ICOS.56 ςτο 80% των περιπτώσεων η αιτιολογία είναι 
άγνωστος. η κληρονομική μεταβίβαση της νόσου γίνε-
ται είτε με τον αυτοσωματικό επικρατούντα ή υπολει-
πόμενο χαρακτήρα με μεγάλο εύρος διεισδυτικότητας. 
με τον όρο CVID χαρακτηρίζεται μία μεγάλη ομάδα 
συνδρόμων ανοσοανεπάρκειας με διαφορετική γενετική 
αιτιολογία, ηλικία εμφάνισης, και βαρύτητα κλινικών εκ-
δηλώσεων. Αν και προεξάρχει το έλλειμμα της χυμικής 
ανοσίας σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχει και έκπτωση 
του σκέλους της κυτταρικής ανοσίας. Εμφανίζεται μετά 
την ηλικία των 4 ετών, αν και η κλινική εκδήλωση δυνα-
τόν να καθυστερήσει με αποτέλεσμα η διάγνωση να τε-
θεί σε μεγάλη ηλικία. η μέση ηλικία κατά την εμφάνιση 
είναι η ηλικία των 25 ετών. οι κλινικές εκδηλώσεις πε-
ριλαμβάνουν: (α) την εμφάνιση λοιμώξεων κυρίως του 
αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος, (β) την 
αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης λεμφώματος και (γ) την 
αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης αυτοανόσων διαταρα-
χών, όπως κοιλιοκάκη, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, 
ςΕλ, και βέβαια ΑΘΠ. η πιθανότητα ανάπτυξης ΑΘΠ 
εκτιμάται περίπου στο 10% των ασθενών.57-59

η διάγνωση της CVID γίνεται κλινικά σε ασθενείς με 
υπογαμμασφαιριναιμία (χαμηλή IgG με ή χωρίς ελάττω-
ση και των IgA και IgM). Επιπλέον απαιτείται να πλη-
ρούνται και τα ακόλουθα κριτήρια:60 1) η έναρξη της 
νόσου μετά τα 2 πρώτα έτη της ζωής, 2) Απουσία ισο-
αιμοσυγκολλητινών έναντι των ομάδων του ΑΒο, ή/και 
απουσία ανταπόκρισης μετά εμβολιασμό σε πρωτεϊνικά 
ή πολυσακχαριδικά αντιγόνα, και 3) απουσία άλλης αι-
τίας που να ερμηνεύει την υπογαμμασφαιριναιμία, όπως 
φάρμακα, άλλα γενετικά σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας, 
λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα (Χλλ, πολλαπλό μυέλω-
μα), νεφρωσικό σύνδρομο, σύνδρομο δυσαπορρόφησης, 
εντεροπάθεια με απώλεια λευκώματος, κ.λπ. Θεραπευτι-
κά επιβάλλεται η επαναληπτική χορήγηση IVIgG, η οποία 
έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των λοιμώξε-
ων και πιθανόν και των αυτοανόσων διαταραχών. Υπο-
στηρίζεται ότι η ΑΘΠ είναι πολύ σπάνια σε ασθενείς που 
βρίσκονται σε θεραπεία υποκατάστασης.60

ςε κάθε ασθενή με ΑΘΠ είναι σκόπιμο να γίνεται 
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ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών, και επί πα-
θολογικών ευρημάτων απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. η 
κλινική εικόνα της δευτεροπαθούς ΑΘΠ στα πλαίσια της 
CVID δεν διαφέρει από την αντίστοιχη της πρωτοπαθούς 
ΑΘΠ. Θεραπευτικά η ανταπόκριση στην κλασσική αγω-
γή με κορτικοειδή, IVIgG είναι αποτελεσματική. Εφό-
σον είναι δυνατόν θα πρέπει να αποφεύγεται η έντονη 
ανοσοκαταστολή, και η σπληνεκτομή, επειδή αυξάνεται 
σημαντικά ο κίνδυνος λοίμωξης. η επαναλαμβανόμενη 
χορήγηση IVIgG θεωρείται η θεραπεία εκλογής.

η IgA ανεπάρκεια είναι η συχνότερη ανοσοανεπάρ-
κεια με επιπολασμό 1 στα 600 άτομα του γενικού πλη-
θυσμού στον Δυτικό κόσμο. ςτο 80-90% περίπου των 
περιπτώσεων είναι εντελώς ασυμπτωματική διαταραχή 
που διαπιστώνεται τυχαία. ςε ένα μικρό ποσοστό ασθε-
νών μεταμορφώνεται σε CVID, ενώ σε ορισμένους ασθε-
νείς αναπτύσσεται ΑΘΠ.61

Αυτοάνοσο λεμφοϋπερπλαστικό 
σύνδρομο

το αυτοάνοσο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο (auto-
immune lymphoproliferative syndrome, ALPS) είναι γενε-
τικό σύνδρομο κληρονομούμενο κατά τον αυτοσωματικό 
επικρατούντα χαρακτήρα. η γενετική αιτιολογία είναι 
γνωστή στα 2/3 περίπου των περιπτώσεων και αφορά στο 
μεγαλύτερο ποσοστό μεταλλάξεις του γονιδίου FAS με 
αποτέλεσμα την παραγωγή μη λειτουργικής πρωτεΐνης. η 
παθογένεια του συνδρόμου οφείλεται στη διαταραχή της 
απόπτωσης των λεμφοκυττάρων με αποτέλεσμα τη συσ-
σώρευση τους και την παρουσία λεμφαδενοπάθειας ή/και 
σπληνομεγαλίας. ςε σημαντικό ποσοστό των ασθενών πα-
ρατηρούνται αυτοάνοσες αιματολογικές διαταραχές, ενώ 
η πιθανότητα ανάπτυξης λεμφώματος είναι αυξημένη σε 
σχέση με τον γενικό πληθυσμό.62 η νόσος εμφανίζεται 
στα 2–3 πρώτα έτη της ζωής ενώ σπανίως οι κλινικές εκ-
δηλώσεις δυνατόν να εμφανιστούν σε έφηβους ή νέους 
ενήλικες. η νόσος επίσης χαρακτηρίζεται από την παρου-
σία αυξημένου ποσοστού TCRαβ(+)-CD4(-)-CD8(-) λεμ-
φοκυττάρων (double negative, DN) στο περιφερικό αίμα 
των ασθενών. για τη διάγνωση απαιτείται η παρουσία 
λεμφαδενοπάθειας – σπληνομεγαλίας σε συνδυασμό με 
την αύξηση DN λεμφοκυττάρων. Επίσης απαιτείται είτε 
η ανεύρεση των χαρακτηριστικών μεταλλάξεων ή η ανί-
χνευση διαταραχής της απόπτωσης των λεμφοκυττάρων 
με τη χρήση ειδικών τεχνικών.63 ΑΘΠ εμφανίζεται στο 
20% περίπου των περιπτώσεων ALPS, ενώ είναι συχνή η 
συνύπαρξη με αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ςύνδρο-
μο Evans).64 κλινικά η δευτεροπαθής ΑΘΠ στα πλαίσια 
ALPS χαρακτηρίζεται από την πτωχή ανταπόκριση στη 
θεραπεία με κορτικοειδή, IVIgG, και σπληνεκτομή. ςε 
περιπτώσεις ανθεκτικές στα προηγούμενα έχει δοκιμα-
στεί με επιτυχία χορήγηση rituximab, mycophenolate, και 

pyrimethamine-sulfadioxine.65,66 Επίσης μεμονωμένες πε-
ριπτώσεις με ανθεκτική ΑΘΠ έχουν αντιμετωπιστεί επι-
τυχώς με αλλογενή μεταμόσχευση μυελού.

Σύνδρομο Evans
H συνύπαρξη αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας και 

ΑΘΠ στον ίδιο ασθενή χαρακτηρίζεται με τον όρο σύν-
δρομο Evans. η ΑΘΠ δυνατόν να προηγηθεί της αιμο-
λυτικής αναιμίας. Πιο συγκεκριμένα εκ των ασθενών με 
διάγνωση ΑΘΠ περίπου 1% μελλοντικά θα παρουσιάσουν 
σύνδρομο Evans.67 το σύνδρομο δυνατόν να είναι πρωτο-
παθές, ή να εμφανιστεί στα πλαίσια ςΕλ, λεμφοϋπερπλα-
στικών συνδρόμων και ιδίως μετά χορήγηση fludarabine. 
ςε αρκετούς ασθενείς δυνατόν να εμφανιστεί και αυτοά-
νοση ουδετεροπενία. η ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλών 
αυτοαντισωμάτων θέτει την υποψία γενικότερης διατα-
ραχής της ανοσοανοχής. ςε παιδιά με σύνδρομο Evans 
έχει διαπιστωθεί ότι σε σημαντικό ποσοστό παρουσιάζουν 
ALPS.68 η εμφάνιση του συνδρόμου σε έδαφος ALPS μπο-
ρεί να αφορά και νέους ενήλικες, διότι επίσης όπως έχει 
ήδη περιγραφεί αναφέρονται και περιπτώσεις με όψιμη 
έναρξη των κλινικών συμπτωμάτων. το σύνδρομο Ev-
ans παρουσιάζει χρόνια πορεία με συχνές εξάρσεις αλλά 
και αυτόματες υφέσεις. Δεν είναι απαραίτητο η υποτρο-
πή της ΑΘΠ να συμβαίνει ταυτόχρονα με την υποτροπή 
της αιμόλυσης, αλλά αντίθετα οι δύο εκδηλώσεις συνή-
θως ακολουθούν ασύμμετρη πορεία. Θεραπευτικά χρη-
σιμοποιούνται κορτικοειδή και IVIgG, και επί αστοχίας 
χορηγείται κυκλοσπορίνη, ή rituximab. η σπληνεκτομή 
είναι λιγότερη αποτελεσματική σε σύγκριση με την πρω-
τοπαθή ΑΘΠ.69-71 ςε μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών 
με πολυανθεκτική νόσο έχει δοκιμαστεί με επιτυχία αυ-
τόλογη μεταμόσχευση.

Μετα-μεταγγισιακή πορφύρα
Αποτελεί σπάνια διαταραχή η οποία εμφανίζεται συ-

νήθως σε πολύτοκες ή πολυμεταγγιζόμενες γυναίκες. 
Προηγείται μετάγγιση παραγώγου αίματος και περίπου 
μία εβδομάδα αργότερα εμφανίζεται σοβαρή αιμορρα-
γική διάθεση ταυτόχρονα με μεγάλη μείωση των αιμο-
πεταλίων. το σύνδρομο εμφανίζεται σε άτομα τα οποία 
είναι ομόζυγα για το αλλήλιο HPA1b του γονιδίου που 
κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη GPIIIa. η μετάγγιση ακο-
λουθείται από ανάπτυξη αλλοαντισωμάτων εναντίον της 
πρωτεΐνης που παράγεται από το αλλήλιο HPA1a. Δεν 
έχει αποσαφηνισθεί επαρκώς ο μηχανισμός της άνοσης 
καταστροφής των αιμοπεταλίων του ασθενούς από τον 
οποίο απουσιάζει το αλλήλιο HPA1a. Πιθανολογείται ότι 
πρόκειται για διασταυρούμενη αντίδραση του αλλο-αντι-
σώματος με πρωτεΐνη της επιφανείας των αυτόλογων αι-
μοπεταλίων. Θεραπευτικά η πλέον ενδεδειγμένη αγωγή 
είναι η χορήγηση IVIgG.72



Ι. Δερβενούλας και Π. Τσιριγώτης134

Φαρμακευτική θρομβοπενία
λεπτομερής ανάλυση της φαρμακοεπαγόμενης ΑΘΠ 

αναπτύσσεται στο άρθρο του Α. γαλανόπουλου στο παρόν 
τεύχος του ΑιμΑ. Περιληπτικά, πρόκειται για ανάπτυ-
ξη αντισωμάτων που στρέφονται έναντι ενός αντιγονι-
κού επιτόπου που προκύπτει μετά από τη σύνδεση του 
φαρμάκου ή μεταβολίτου του σε πρωτεΐνη τη αιμοπετα-
λιακής μεμβράνης (drug-dependent antibodies).73 η ακρι-
βής συχνότητα της φαρμακευτικής θρομβοπενίας είναι 
δύσκολο να εκτιμηθεί και είναι πιθανόν ότι έχει υποε-
κτιμηθεί, ιδιαίτερα όταν το ένοχο φάρμακο λαμβάνεται 
περιστασιακά.74 ςε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι 
στο σύνολο των ασθενών με πρωτοπαθή ΑΘΠ περίπου 
10% ήταν φαρμακευτικής αιτιολογίας. για την τεκμηρί-
ωση της φαρμακευτικής θρομβοπενίας χρησιμοποιούνται 
τα ακόλουθα κριτήρια: 1) η λήψη του φαρμάκου προη-
γήθηκε της θρομβοπενίας και η διακοπή του φαρμάκου 
συνοδεύεται από πλήρη και μόνιμη αποκατάσταση των 

αιμοπεταλίων σε διάστημα λίγων ημερών. 2) Όλα τα υπό-
λοιπα φάρμακα που χορηγήθηκαν πριν τη θρομβοπενία 
εξακολουθούν να χορηγούνται στον ασθενή και μετά την 
αποκατάσταση της θρομβοπενίας. 3) Απουσία άλλων αι-
τίων που να ερμηνεύουν τη θρομβοπενία. 4) Επανέκθεση 
στο υπεύθυνο φάρμακο ακολουθείται από επανεμφάνιση 
της θρομβοπενίας. η διάγνωση της φαρμακευτικής θρομ-
βοπενίας θεωρείται βέβαια όταν εκπληρούνται και τα 4 
κριτήρια, ενώ θεωρείται απίθανη όταν δεν υφίσταται το 
κριτήριο 1. ςτις υπόλοιπες περιπτώσεις η διάγνωση εί-
ναι πιθανή αλλά όχι πλήρως τεκμηριωμένη. τα φάρμα-
κα που συχνότερα συσχετίζονται με θρομβοπενία είναι 
η ηπαρίνη, η κινίνη και τα παράγωγα (κινίνη περιέχεται 
στο tonic water), η τριμεθοπρίμη, τα άλατα χρυσού, η 
βανκομυκίνη, κ.λπ.75 ςύγχρονα φάρμακα που σχετίζο-
νται συχνά με θρομβοπενία είναι τα νεότερα αντιθρομ-
βωτικά που χρησιμοποιούνται στην καρδιολογία και τα 
οποία αναστέλλουν τη σύνδεση του ινωδογόνου στον 
υποδοχέα GPIIb-IIIa των αιμοπεταλίων.76

Secondary immune thrombocytopenia
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ABSTRACT: Autoimmune thrombocytopenic purpura (ATP) usually presents (80%) as an isolated dis-
order and the term primary or idiopathic is used to describe these cases. However, in 20% of patients 
with ATP, clinical and laboratory evaluation reveals the presence of another disorder with a pathogene-
sis similar to that of ATP, and the term secondary is used to define these cases. Secondary ATP most of-
ten presents in the context of infections, lymphomas, connective tissue disorders, immune deficiencies, 
etc. Differential diagnosis of secondary ATP is extremely important, since many of these patients require 
specific treatment that is not necessarily the same with that of primary disease.
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Φαρμακοεπαγώμενες αυτοάνοσες θρομβοπενίες

Αθανάσιος Γαλανόπουλος

ΠΕΡιληΨη: η φαρμακοεπαγώμενη αυτοάνοση θρομβοπενία (ΦΕΑΘ) είναι δυνατόν να προκληθεί από 
πάρα πολλά φάρμακα. λόγω των πολλών αιτίων θρομβοπενίας, η διάγνωσή της, πολλές φορές, εμπλέκε-
ται με άλλες κλινικές καταστάσεις, όπως αυτοάνοση θρομβοπενία, θρομβοπενία στα πλαίσια βακτηρι-
αιμίας-σήψης, αποτέλεσμα αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ή κάποιας άλλης υποκείμενης κατάστασης. 
οι εκδηλώσεις είναι συνήθως ήπιες, όμως ενίοτε, οι αιμορραγικές εκδηλώσεις είναι απειλητικές για τη 
ζωή. η παθογένεια της ΦΕΑΘ είναι σύνθετη και έχουν προταθεί τουλάχιστον έξι διαφορετικοί μηχα-
νισμοί βάσει των οποίων τα φαρμακοεπαγώμενα αντισώματα (ΦΕΑ) προκαλούν καταστροφή των αι-
μοπεταλίων. Είναι δυνατόν σε πολλές περιπτώσεις να γίνει ταυτοποίηση των αντισωμάτων, τα οποία 
συνδέονται με τα αιμοπετάλια, υπό τη παρουσία του υπεύθυνου φαρμάκου, αλλά τούτο δεν είναι τεχνικά 
πάντοτε εφικτό, επομένως η απόφαση για διακοπή του ενεχομένου φαρμάκου γίνεται, τις περισσότερες 
φορές, βάσει κλινικών κριτηρίων. η ταυτοποίηση των ΦΕΑ έναντι αιμοπεταλίων, είναι απαραίτητη, όχι 
για την αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση, αλλά κυρίως, για την ταυτοποίηση του υπευθύνου φαρμά-
κου, για πρόκληση ΦΕΑΘ, και αποφυγή πιθανής μελλοντικής χορήγησής του. Διακοπή της χορήγησης 
του ενεχομένου φαρμάκου προκαλεί συνήθως αποκατάσταση της θρομβοπενίας. ςε βαριές, παρατετα-
μένες θρομβοπενίες έχουν δοκιμασθεί κορτικοειδή, άνοσος γ-σφαιρίνη και πλασμαφαίρεση χωρίς όμως 
αποδεδειγμένη ωφέλεια.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
Θρομβοπενία είναι δυνατόν να προκληθεί μετά χορή-

γηση χημειοθεραπείας ή άλλων ανοσοτροποποιητικών 
φαρμάκων, τα οποία καταστέλλουν την αιμοποίηση και 
συνήθως προκαλούν παγκυτταροπενία. ορισμένα φάρμα-
κα δρουν επιλεκτικά στη σειρά των μεγακαρυοκυττάρων 
με αποτέλεσμα αποκλειστικά θρομβοπενία. καταστροφή, 
ωστόσο, αιμοπεταλίων είναι δυνατόν να προκληθεί από 
πολλά φάρμακα δια μέσου κυρίως ανοσολογικών μηχα-
νισμών1-2. ςε περιπτώσεις ελάττωσης του αριθμού των 
αιμοπεταλίων, μία ή δύο εβδομάδες μετά τη χορήγηση 
ενός νέου φαρμάκου, πρέπει να σκέπτεται κανείς τη δι-
άγνωση της φαρμακοεπαγώμενης αυτοάνοσης θρομβο-
πενίας (ΦΕΑΘ).

Εμφάνιση θρομβοπενίας μετά χορήγηση κινίνης εί-
χε παρατηρηθεί, σαν κλινική οντότητα, περίπου 40 έτη 
πριν3. ςτη συνέχεια, πολλά ακόμη φάρμακα ενοχοποι-
ήθηκαν για την ίδια οντότητα. η κινίνη, η οποία τώρα 

σπανίως χρησιμοποιείται σαν ανθελονοσιακό φάρμακο, 
αποτελεί το σημαντικότερο αίτιο ΦΕΑΘ και αφορά άτο-
μα, οποιασδήποτε ηλικίας ή φύλου.

Επίπτωση
Επιδημιολογικές μελέτες σε Ευρώπη και ηΠΑ έχουν 

δείξει ετήσια επίπτωση ΦΕΑΘ περίπου 10 περιπτώσεις 
ανά εκατομμύριο πληθυσμού, αλλά πιθανότατα η επί-
πτωση αυτή να είναι ακόμη μεγαλύτερη σε ηλικιωμένους 
και νοσηλευόμενους ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται, 
με μεγαλύτερη συχνότητα, σε χορήγηση φαρμάκων. ςε 
μελέτη που έλαβε χώρα στη μασσαχουσέτη, Ρόουντ Άϊ-
λαντ και Φιλαδέλφεια των ηΠΑ, διαπιστώθηκε ΦΕΑΘ 
σε ασθενείς στους οποίους εχορηγείτο σουλφαμεθοξαζό-
λη-τριμεθοπρίμη ή κινιδίνη-κινίνη, με συχνότητα 36 και 
28 περιπτώσεις, ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ανά εβδο-
μάδα έκθεσης, αντίστοιχα4. Δεδομένου ότι τα δύο αυτά 
φάρμακα είναι μεταξύ των δύο πιο συχνών αιτίων ΦΕ-
ΑΘ, η επίπτωσή της για άλλα φάρμακα είναι σαφώς χα-
μηλότερη. η συχνότητα ΦΕΑΠ για άλλα φάρμακα, όπως 
άλατα χρυσού και abciximab (αντίσωμα έναντι των γλυ-
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κοπρωτεϊνικών υποδοχέων GPIIb/IIIa των αιμοπεταλί-
ων) είναι περίπου 1%5.

παθογένεια
η αιτιολογία τη ΦΕΑΘ είναι σύνθετη. τουλάχιστον 

έξι διακεκριμένοι παθογενετικοί μηχανισμοί έχουν προ-
ταθεί (Πίνακας 1). Θρομβοπενία προκαλούμενη από τη 
χορήγηση ηπαρίνης (ηιτ) είναι η πιο συχνή αιτία φαρ-
μακοεπαγώμενης θρομβοπενίας, αλλά η ελάττωση του 
αριθμού των αιμοπεταλίων επιπλέκεται κυρίως με θρομ-
βωτικά και σπανίως αιμορραγικά επεισόδια.

Α. Αντισώματα απτίνης
Από ανοσολογικές μελέτες, παλαιότερα, είχε παρα-

τηρηθεί ότι μικρά μόρια, όπως φάρμακα, πυροδοτούν 
ανοσολογική απάντηση μόνο όταν είναι συνδεδεμένα ισο-
σθενώς σε ένα μακρομόριο, όπως μία πρωτεΐνη και έχουν 
δράση τύπου «απτίνης». τα αντισώματα τα οποία δημι-
ουργούνται αναγνωρίζουν τον φορέα μόριο μόνον όταν 
η «απτίνη» προσκολλάται ισοσθενώς. ςτη συνέχεια, όταν 

αναγνωρίσθηκε η θρομβοπενία, για πρώτη φορά, σαν ιδι-
αίτερη κλινική οντότητα, έγινε κατανοητό, ότι το φάρμα-
κο προκαλούσε ανοσολογική αντίδραση όταν συνδεόταν, 
ισοσθενώς, με πρωτείνη της κυτταρικής μεμβράνης και 
ως εκ τούτου προκαλούσε δημιουργία αντισώματος τύ-
που απτίνης. κατά την επαναχορήγηση του φαρμάκου, σε 
προηγουμένως ευαισθητοποιημένο άτομο, το σύμπλεγμα 
φαρμάκου-πρωτεΐνης αποτελούσε στόχο για αντίσωμα και 
είχε τη δυνατότητα να προκαλεί καταστροφή των αιμο-
πεταλίων. η συνήθης in vitro συμπεριφορά των φαρμα-
κοεπαγώμενων αντισωμάτων, τα οποία ανιχνεύονται σε 
ασθενείς με ΦΕΑΘ, είναι τελείως διαφορετική από εκεί-
νη των ειδικών «τύπου απτίνης» αντισωμάτων6.

Β. Άνοση θρομβοπενία «τύπου κινίνης»
Περισσότερο από έναν αιώνα πριν, είχε παρατηρηθεί, 

ότι ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν κινίνη, σαν θεραπεία 
ελονοσίας, παρουσίαζαν βαρεία αιμορραγική διάθεση, η 
οποία υποχωρούσε μετά τη διακοπή της κινίνης. Αργότε-
ρα βρέθηκε ότι οι ασθενείς αυτοί είχαν βαρεία θρομβοπε-
νία ενώ ο αριθμός των μεγακαρυοκυττάρων του μυελού 

Πίνακας 1. Μηχανισμοί φαρμακοεπαγώμενης αυτοάνοσης θρομβοπενίας (*)
Τύπος Μηχανισμός Συχνότητα Φάρμακα

Φάρμακα τύπου «απτίνης» Το φάρμακο (απτίνη) συνδέεται με 
τη μεμβράνη των αιμοπεταλίων και 
προκαλείται άνοση απάντηση

Πολύ σπάνια Πενικιλλίνη, 
κεφαλοσπορίνες

Φάρμακα τύπου «κινίνης» Το φάρμακο δημιουργεί αντίσωμα 
το οποίο συνδέεται με τη μεμβράνη 
των αιμοπεταλίων μόνον υπό την 
παρουσία του φαρμάκου

26 περιπτώσεις/
εκατομμύριο χρηστών 
κινίνης/εβδομάδα

Κινίνη, αντιβιοτικά, 
ΜΣΑΦ, 
αντιεπιληπτικά

Αναστολείς δράσης 
αιμοπεταλίων (φιμπάνες)

Το φάρμακο αντιδρά με τη 
γλυκοπρωτεΐνη GPIIb-IIIa της 
μεμβράνης, δημιουργείται 
δομική αλλαγή (νεοεπίτοπος) 
αναγνωριζόμενος από το αντίσωμα

0,2- 0,5 % Tirofiban, 
eptifibatide

Αντισώματα ειδικά έναντι 
φαρμάκων

Το αντίσωμα αναγνωρίζει τμήμα 
χιμαιρικού Fab αντισώματος, 
ειδικού για τη γλυκοπρωτεΐνη ΙΙΙa 
της μεμβράνης αιμοπεταλίων

0.5-1 % μετά την πρώτη 
χορήγηση, 10-14% μετά 
τη δεύτερη χορήγηση

Αbciximab

Αυτοαντισώματα To φάρμακο δημιουργεί αντίσωμα το 
οποίο αντιδρά με τα αιμοπετάλια, 
χωρίς την παρουσία του υπευθύνου 
φαρμάκου

1% Άλατα χρυσού, 
προκαϊναμίδη

Ανοσοσυμπλέγματα Το φάρμακο συνδέεται με PF4 και 
παράγει ανοσοσυμπλέγματα, τα 
οποία ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια 
δια μέσου Fc υποδοχέων

3-6% μετά 7ήμερο 
θεραπεία με ηπαρίνη

ηπαρίνες

(*) Από Αster R et al2 , ΜΣΑΦ: Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη
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των οστών ήταν φυσιολογικός. ςτη συνέχεια και άλλα 
φάρμακα φάνηκε ότι προκαλούν ανάλογη κλινική εικόνα.

το χαρακτηριστικό γνώρισμα της θρομβοπενίας, της 
επαγόμενης από την κινίνη και από πολλά άλλα φάρμακα, 
είναι η ισχυρή σύνδεση ενός αντισώματος με φυσιολο-
γικά αιμοπετάλια, μόνον με τη παρουσία του υπεύθυ-
νου φαρμάκου. οι επίτοποι, οι οποίοι στοχεύονται από 
τα αντισώματα, συνήθως ευρίσκονται στα συμπλέγματα 
γλυκοπρωτεΐνης IIb/IIIa ή Ib/V/IX, δηλαδή στους κύρι-
ους υποδοχείς για το ινωδογόνο και τον παράγοντα von 
Willebrand, αντίστοιχα7,8.

Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις όσον αφορά την εξήγη-
ση της ΦΕΑΘ. μία υπόθεση ήταν ότι το φάρμακο αντιδρά 
άμεσα με το αντίσωμα και παράγει ανοσοσυμπλέγματα 
έναντι των αιμοπεταλίων με αποτέλεσμα την καταστρο-
φή τους9. Όμως η ύπαρξη των ανοσοσυμπλεγμάτων δεν 
αποδείχθηκε ποτέ πειραματικά και αργότερα βρέθηκε ότι 
τα φαρμακοεπαγώμενα αντισώματα, όπως και τα άλλα 
αντισώματα, αντιδρούν με τα αιμοπετάλια δια μέσου των 
Fab και όχι δια μέσου των Fc τμημάτων, όπως θα αναμε-
νόταν σε περίπτωση ανοσοσυμπλεγμάτων10. Άλλη θεωρία 
υπεστήριξε ότι το φάρμακο αντιδρά με τη πρωτεΐνη στόχο 
και παράγει ένα σύμπλοκο (φάρμακο + πρωτεΐνη) για το 
οποίο, το αντίσωμα είναι ειδικό και το φάρμακο προκα-
λεί μία δομική αλλαγή στην πρωτεΐνη, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ενός νέου επιτόπου-στόχου σε άλλο σημείο 
του μορίου11. Mία πρόσφατη θεωρία, η οποία προσπαθεί 
να συμβιβάσει τις προηγούμενες υποθέσεις, προτείνει ότι 
τα φαρμακοεπαγώμενα αντισώματα προέρχονται από μία 
δεξαμενή φυσικώς υπαρχόντων αντισωμάτων με ασθε-
νή συγγένεια με αντιγόνα τα οποία ευρίσκονται σε ορι-
σμένες θέσεις των γλυκοπρωτεϊνών της μεμβράνης των 
αιμοπεταλίων. ςύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, υπό φυ-
σιολογικές συνθήκες, η αλληλεπίδραση των αντισωμά-
των και των αντιγόνων-στόχων είναι πολύ αδύνατη και 
δεν οδηγεί στην καταστροφή των αιμοπεταλίων. Όμως, 
ορισμένα φάρμακα δρουν στο αντίσωμα και στο αντιγό-
νο με τέτοιο τρόπο, ώστε η σύνδεση γίνεται πάρα πολύ 
ισχυρή. Όταν ένα Β κύτταρο, το οποίο εκφράζει ένα τέ-
τοιο αντίσωμα, επάγεται προς πολλαπλασιασμό και ωρί-
μανση, σε ένα ασθενή, ο οποίος λαμβάνει το φάρμακο, 
το αντίσωμα το οποίο παράγεται, μπορεί να καταστρέ-
ψει το κύτταρο-στόχο του αίματος, υπό τη παρουσία του 
φαρμάκου12. H σύνδεση του φαρμάκου πρώτα στο αντί-
σωμα ή πρωτεΐνη-στόχο της μεμβράνης εξαρτάται απλώς 
από τη χημική συγγένεια μεταξύ των διαφόρων μερών.

Γ. Θρομβοπενία επαγόμενη από αναστολείς 
αιμοπεταλίων (RGD-mimetic platelet 
inhibitors)

οι φιμπάνες (fibans) είναι συνθετικά φάρμακα τα οποία 
έχουν δομή ανάλογη της περιοχής αργινίνης-γλυκίνης-

ασπαρτικού οξέος της μεμβράνης GPIIb-ιIIa των αιμοπε-
ταλίων [arginine-glycine-aspartic acid (RGD) recognition 
site of GPIIb-IIa], τα οποία συνδέονται με την ανάλογη 
RGD περιοχή και εμποδίζουν το σχηματισμό θρόμβων 
αιμοπεταλίων, δεδομένου ότι εμποδίζουν (μπλοκάρουν) 
τη σύνδεση ενεργοποιημένης ιντεγκρίνης με το ινωδο-
γόνο και άλλους συνδέτες. Δύο φάρμακα αυτής της κα-
τηγορίας, το tirofiban και eptifibatide χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε περιπτώσεις διαδερματικής αγγειοπλαστικής 
στεφανιαίων αγγείων με σκοπό την αποφυγή επανεμφά-
νισης θρόμβων μετά την επέμβαση. Έχει βρεθεί ότι σε 
ποσοστό 0.1-2% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν αυτούς 
τους παράγοντες εμφανίσθηκε θρομβοπενία, συχνά βαρεία, 
εντός λίγων ωρών μετά την πρώτη χορήγηση13. ορολογι-
κές μελέτες δείχνουν ότι αυτή η επιπλοκή δημιουργείται 
από φυσικώς υπάρχοντα αντισώματα τα οποία αναγνω-
ρίζουν το σύμπλεγμα GPIIb-ιIIa + φάρμακο (fiban) το 
οποίο προκάλεσε τη θρομβοπενία13.

Δ. Θρομβοπενία επαγόμενη από abciximab
το abciximab, το πρώτο χιμαιρικό (ποντικού-ανθρώ-

που) μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο έλαβε άδεια για 
ανθρώπινη χρήση, περιέχει ένα Fab τμήμα, ειδικό για μια 
πεπτιδική αναδίπλωση του βΑ τμήματος του GP-ιIIa. Επει-
δή αυτός ο επίτοπος ευρίσκεται πλησίον στη RGD περι-
οχή, το abciximab εμποδίζει τη σύνδεση του ινωδογόνου 
με το ενεργοποιημένο GPIIb-ιIIa και ως εκ τούτου ανα-
στέλλει το σχηματισμό αιμοπεταλιακών θρόμβων. Περί-
που 2% των ασθενών, οι οποίοι λαμβάνουν abciximab για 
πρώτη φορά και 10-12% για δεύτερη φορά, αναπτύσσουν 
οξεία, συχνά βαρεία θρομβοπενία, εντός ολίγων ωρών, 
από την έναρξη της θεραπείας14. ςε αυτούς τους ασθε-
νείς, είναι δυνατόν εύκολα να ανιχνευθούν αντισώμα-
τα, τα οποία αντιδρούν με φυσιολογικά αιμοπετάλια, τα 
οποία είναι επικαλυμένα με abciximab και έχουν ειδικό-
τητα για τη περιοχή GPIIb15. μερικοί ασθενείς εμφανί-
ζουν απότομη ελάττωση του αριθμού των αιμοπεταλίων 
6-8 ημέρες μετά τη χορήγηση abciximab. η καταστρο-
φή των αιμοπεταλίων, σε αυτούς τους ασθενείς, προκα-
λείται από αντισώματα τα οποία παράγονται μετά την 
πρώτη ημέρα έγχυσης του φαρμάκου16. Tα σχηματιζό-
μενα αντισώματα προκαλούν καταστροφή των αιμοπε-
ταλίων, δεδομένου ότι συνδεδεμένο με τα αιμοπετάλια 
abciximab παραμένει στη κυκλοφορία μέχρι 2 εβδομά-
δες μετά θεραπεία17.

Ε. Φαρμακοεπαγώμενα αυτοαντισώματα
Έχει παρατηρηθεί, ότι μερικά φάρμακα, ενίοτε, ενερ-

γοποιούν την παραγωγή ειδικών έναντι αιμοπεταλίων, 
αυτοαντισωμάτων, και οδηγούν στην κλινική εμφάνι-
ση κατάστασης μη διαφοροποιούμενης από αυτόματη, 
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αυτοάνοση, θρομβοπενία (ΑΑΘ)18. Χορήγηση αλάτων 
χρυσού για θεραπεία ρευματοειδούς αρθρίτιδας έχει 
προκαλέσει, σε ποσοστό 1-2% των ασθενών, κλινική 
εικόνα όμοια με αυτή της ΑΑΘ19. Άλλα φάρμακα όπως 
L-Dopa, προκαϊναμίδη, πενικιλλαμίνη και σουλφαμεθο-
ξαζόλη ενοχοποιούνται για πρόκληση ΑΑΘ18, όμως δεν 
έχει πλήρως διευκρινισθεί, με ποιό μηχανισμό, τα συγκε-
κριμένα φάρμακα ενεργοποιούν αυτοάνοσο μηχανισμό 
έναντι των αιμοπεταλίων. Πρόσφατα, υπάρχουν βιβλιο-
γραφικές αναφορές, για εμφάνιση κλινικής εικόνας ΑΑΘ 
σε ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από κακοήθη ή αυτοάνο-
σα νοσήματα και λαμβάνουν θεραπεία με το χιμαιρικό 
μονοκλωνικό αντίσωμα infliximab [anti-tumor necrosis 
factor-alpha (TNF-α)], rituximab (anti- CD20), etanercept 
(anti-TNF-α receptor) και efalizumab (anti-CD11a)20-23.

ΣΤ. Θρομβοπενία επαγόμενη  
από χορήγηση ηπαρίνης (Ηeparin induced 
thrombocytopenia, HIT)

η επαγόμενη θρομβοπενία από μη κλασματοποιημέ-
νη (unfractionated, UFH) ή χαμηλού μοριακού βάρους 
ηπαρίνη (LMWH) είναι μία φαρμακευτική παρενέργεια, 
η οποία χαρακτηρίζεται από θρομβοπενία και υψηλό κίν-
δυνο ανάπτυξης φλεβικών ή αρτηριακών θρομβώσεων, οι 
οποίες μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή24.

Παθογένεια ηΙΤ
η ηιτ προκαλείται από αντισώματα (κυρίως ιgG), 

τα οποία αναγνωρίζουν συμπλέγματα ηπαρίνης και του 
παράγοντα 4 των αιμοπεταλίων (platelet factor 4, PF4), 
o οποίος είναι μία 32-kDA κυτταροκίνη, η οποία βρί-
σκεται στα α-κοκκία των αιμοπεταλίων. Πρόσφατες με-
λέτες έχουν δείξει ότι τα ηιτ αντισώματα μπορούν να 
αναγνωρίσουν τον PF4, ο οποίος απελευθερώνεται από 
τα αιμοπετάλια και είναι συνδεδεμένος με τη θειϊκή χον-
δροϊτίνη, τη γλυκοζαμινογλυκάνη (GAG), η οποία υπάρ-
χει στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων.25 Tα συμπλέγματα 
ηιτ-ιgG/PF4/ηπαρίνης συνδέονται στην επιφάνεια των 
αιμοπεταλίων, δια μέσου του FcRγIIa, με αποτέλεσμα 
την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, τα οποία στη συ-
νέχεια απελευθερώνουν από την επιφάνειά τους μικρο-
σωματίδια τα οποία σχετίζονται με την ηυξημένη τάση 
για θρομβώσεις26. ςυγχρόνως τα ανωτέρω συμπλέγματα 
επάγουν τη σύνθεση και έκφραση του ιστικού παράγο-
ντα (tissue factor) από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και μο-
νοκύτταρα με συνέπεια τη δημιουργία in-vivo θρομβίνης, 
η οποία παίζει κεντρικό ρόλο στη θρομβωτική διάθεση 
που χαρακτηρίζει την ηιτ.27

Κλινική εικόνα ηΙΤ
Παρατηρείται ελάττωση του αριθμού των αιμοπετα-

λίων (όχι αναγκαία θρομβοπενία) με ή χωρίς εμφάνιση 
θρομβώσεων (φλεβικών, αρτηριακών) 5-15 ημέρες μετά 
την έναρξη της ηπαρίνης (τυπική εμφάνιση). ςε ασθενείς 
με ήδη κυκλοφορούντα αντι-PF4/ηπαρίνης αντισώμα-
τα, η ηιτ εμφανίζεται εντός ωρών από την έναρξη της 
ηπαρίνης, με ελάττωση του αριθμού των αιμοπεταλί-
ων, θρόμβωση και πιο συχνά εμφάνιση συστηματικών 
συμπτωμάτων, όπως ερυθρότητα προσώπου, υπόταση, 
ταχυκαρδία και δύσπνοια (οξεία έναρξη), ενώ σπάνια η 
ηιτ διαγιγνώσκεται αρκετές ημέρες μετά τη διακοπή της 
ηπαρίνης (όψιμη έναρξη). ςπάνια, ηιτ είναι δυνατόν να 
εμφανισθεί με κλινική εικόνα αμφοτερόπλευρης θρόμ-
βωσης επινεφρίδιων και επινεφριδιακής ανεπάρκειας, 
οξείας υπαραχνοειδούς αιμορραγίας, λόγω θρόμβωσης 
φλεβικών κόλπων, σε καταστάσεις όπως αντιφωσφολι-
πιδικό σύνδρομο και συστηματικό ερυθηματώδηλκ λύ-
κου, ηιV και κακοηθειών.28

Διάγνωση ηΙΤ
Από πρόσφατες μελέτες έχει φανεί ότι σε ασθενείς 

με πιθανή διάγνωση ηιτ, τελικά, ποσοστό <10% έχει 
σίγουρη διάγνωση ηιτ, με εργαστηριακή επιβεβαίωση 
ανεύρεσης των αντι-PF4/ηπαρίνης/ιgG αντισωμάτων.29 
για την κλινική διάγνωση της ηιτ έχει δημιουργηθεί 
ένα σύστημα βαθμολόγησης (clinical scoring system), 
το οποίο στηρίζεται στη βαρύτητα της θρομβοπενίας, 
στη χρονική έναρξη της πτώσεως του αριθμού των αι-
μοπεταλίων, στην ύπαρξη θρομβώσεων και άλλων αιτί-
ων θρομβοπενίας (γνωστό σαν «4τ», από τα αρχικά των 
λέξεων thrombocytopenia, timing of platelet count fall, 
thrombosis και other causes for thrombocytopenia), βά-
σει του οποίου, οι ασθενείς έχουν χαμηλή, ενδιάμεση ή 
υψηλή πιθανότητα για ηιτ.30

Υπάρχουν δύο εργαστηριακοί μέθοδοι ανίχνευσης των 
ηιτ αντισωμάτων: α) λειτουργικές μελέτες ενεργοποίη-
σης των αιμοπεταλίων, οι οποίες ανιχνεύουν τα επαγόμε-
να από ηπαρίνη αντισώματα ή ανοσολογικοί μέθοδοι, οι 
οποίες ανιχνεύουν αντισώματα έναντι συμπλεγμάτων PF4/
ηπαρίνης. οι λειτουργικές αυτές δοκιμασίες έχουν υψη-
λή ειδικότητα αλλά χαμηλή ευαισθησία μεταξύ 35% και 
85%31 β) ανοσολογικοί μέθοδοι ανίχνευσης ηιτ αντισω-
μάτων. Επί του παρόντος υπάρχουν τρεις enzyme-linked 
immunosorbent assays (ELISASs) με υψηλή ευαισθησία 
αλλά χαμηλή ειδικότητα.32

Θεραπεία ηΙΤ
ςε ασθενείς με ισχυρή υποψία ή επιβεβαιωμένη διά-

γνωση ηιτ, γίνεται διακοπή ηπαρίνης (ακόμη και ηπα-
ρινούχων διαλυμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για 
διατήρηση βατότητας φλεβικών καθετήρων) και αντικα-
θίσταται η αντιπηκτική αγωγή, εναλλακτικά, με αναστο-
λείς θρομβίνης (direct thrombin inhibitors, DTIs), όπως 
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λεπιρουδίνη (lepirudin) (χρόνος ημίσειας ζωής 60-90 λε-
πτά, απέκκριση από νεφρούς, αλλεργικές αντιδράσεις)33 
ή argatroban (χρόνος ημίσειας ζωής 40-50 λεπτά, μετα-
βολισμός στο ήπαρ), ή danaparoid (χρόνος ημίσειας ζω-
ής 24h, απέκκριση από νεφρούς).

οι ασθενείς με διάγνωση ηιτ, με ή χωρίς θρομβοεμ-
βολικές επιπλοκές, έχουν ανάγκη αντιπηκτικής αγωγής, 
δεδομένου ότι κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς 
με ηιτ, οι οποίοι διακόπτουν την ηπαρινοθεραπεία, χω-
ρίς προσθήκη εναλλακτικής αντιπηκτικής αγωγής, έχουν 
κίνδυνο ανάπτυξης επακόλουθης θρόμβωσης κατά 40-
50% και κυρίως ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία 
προφύλαξης και όχι κανονική, εναλλακτική, αντιπηκτι-
κή θεραπεία34,35.

Ανταγωνιστές βιταμίνης κ (Vitamin K antagonists, 
VKA) πρέπει να αποφεύγονται στην οξεία φάση ηιτ, 
δεδομένου ότι αυξάνουν τον κίνδυνο μικροαγγειακών 
θρομβώσεων. ςυνήθως, αρχίζει κανείς θεραπεία με VKA, 
μετά την αποκατάσταση της θρομβοπενίας (αιμοπετάλια 
>100-150 ×109/L) και την ελάττωση των D-dimers (π.χ. 
<1000μg/L). Όπως και στη θεραπεία της εν τω βάθει φλε-
βικής θρόμβωσης, η εναλλακτική αντιπηκτική αγωγή επί 
ηιτ, διακόπτεται μετά από 5νθήμερη αλληλεπικάλυψη 
με VKA, όταν το ιΝR είναι σε θεραπευτικά όρια για δύο 
συνεχείς ημέρες. το χρονικό διάστημα χορήγησης VKA 
δεν είναι ακριβώς γνωστό, αλλά λόγω του υψηλού κιν-
δύνου θρόμβωσης κατά την αρχική διάγνωση της ηιτ , 
η αντιπηκτική αγωγή πρέπει να διατηρείται για τουλά-
χιστον 2-3 μήνες σε ασθενείς με ηιτ χωρίς θρομβώσεις 
και τουλάχιστον 6 μήνες στους ασθενείς με θρομβώσεις31.

Υπάρχουν ενδείξεις, ότι πιθανόν απαιτούνται μικρό-
τερες δόσεις των αναστολέων θρομβίνης (DTIs), σε σχέ-
ση με τις επίσημα προτεινόμενες δόσεις των φαρμάκων. 
ςυγκεκριμένα, όσον αφορά τη λεπιρουδίνη πρόσφατες 
μελέτες αναφέρουν ότι χαμηλότερες δόσεις είναι ικανο-
ποιητικές36. Αρχική δόση λεπιρουδίνης 0.078 mg/kg/h, 
χωρίς δόση εφόδου (bolus), ήταν αρκετή για ασθενείς 
με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Παρόμοια δεδομέ-
να ισχύουν για το argatroban, όπου αρχική δόση 1.0 μg/
kg/min (το ήμισυ της προτεινόμενης δόσης), αποτελεί 
ασφαλή και επαρκή αντιπηκτική αγωγή37.

Fondaparinux
Aσθενείς οι οποίοι λαμβάνουν fondaparinux αναπτύσ-

σουν αντισώματα αντι –PF4/ηπαρίνης, με παρόμοια συ-
χνότητα όπως αυτής, μετά τη χορήγηση LMWH, αλλά η 
ηιτ η επαγόμενη από fondaparinux είναι εξαιρετικά σπά-
νια38. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία του fondaparinux να 
δημιουργήσει μεγάλα συμπλέγματα με PF4 και ενεργο-
ποίηση των αιμοπεταλίων. Πρόσφατα, ορισμένες μελέτες 
προτείνουν τη χρήση του fondaparinux, σε ασθενείς με 
οξεία ηιτ39, όμως απαιτούνται προοπτικές κλινικές μελέ-
τες για να μελετήσουν την επάρκεια του fondaparinux σαν 

αντιπηκτική αγωγή σε οξεία ηιτ. Επίσης αρκετοί «αστα-
θείς» ασθενείς με ηιτ, όπως ασθενείς νοσηλευόμενοι σε 
μονάδες εναντικής θεραπείας (MEΘ) ή όσοι πρόκειται 
να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, δεν είναι υπο-
ψήφιοι να υποβληθούν σε θεραπεία με ένα αντιπηκτικό 
φάρμακο, το οποίο απεκκρίνεται από τους νεφρούς, με 
μακρό χρόνο ημίσειας ζωής και χωρίς διαθέσιμο αντίδο-
το. τελικά, εφ’όσον το fondaparinux μπορεί να επάγει το 
σχηματισμό αντι-PF4/ηπαρίνης αντισωμάτων, πρέπει να 
έχει κανείς κατά νου, ότι μία μελλοντική θεραπεία με μη 
κλασματοποιημένη ηπαρίνη ή LMWH μπορεί να πυροδο-
τήσει ηιτ. Από μερικά κέντρα, το fondaparinux χρησιμο-
ποιείται σαν συνέχεια της θεραπείας με λεπιρουδίνη, για 
αρκετό χρονικά διάστημα, σε ασθενείς με ηιτ, οι οποίοι 
δεν δύνανται να λάβουν θεραπεία με VKA28.

ςε ασθενείς με ιστορικό ηιτ, είναι δυνατόν να χορη-
γηθεί, για σύντομο χρονικό διάστημα, ηπαρίνη προκειμέ-
νου να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, δεδομένου 
ότι τα ηιτ αντισώματα, τα οποία εμφανίζονται σε οξεία 
ηιτ, είναι παροδικά και εξαφανίζονται μετά παρέλευ-
ση τεσσάρων μηνών. η δυνατότητα αυτή αναφέρεται σε 
μελέτες, με ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε καρδι-
οχειρουργικές επεμβάσεις και αναφέρεται ότι δεν υπάρ-
χει αναμνηστική άνοση απάντηση σε ηιτ40. Ασθενείς 
με προηγούμενο ιστορικό ηιτ, δύνανται να λάβουν εκ 
νέου θεραπεία με ηπαρίνη, για μεγαλύτερο χρονικό δι-
άστημα, με την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει 3-4 μή-
νες από το τελευταίο ηιτ επεισόδιο και δεν ανιχνεύονται 
ηιταντισώματα28.

Z. Άλλα ενοχοποιούμενα φάρμακα
Εκτός των μέχρι τούδε αναφερθέντων φαρμάκων, τα 

οποία προκαλούν ΦΕΑΘ, τουλάχιστον 100 διαφορετικά 
φάρμακα έχουν ενοχοποιηθεί σαν πιθανά αίτια ΦΕΑΘ 
«τύπου κινίνης». ο George et al ανέλυσαν περιπτώσεις 
ΦΕΑΘ, οι οποίες είχαν δημοσιευθεί μέχρι 2008 και δημι-
ούργησαν μία βάση δεδομένων με ενοχοποιούμενα φάρ-
μακα, η οποία περιοδικά ανανεώνεται, την οποία μπορεί 
κανείς να επισκεφθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://
www.ouhsc.edu/platelets. Επίσης θέσπισαν 4 κλινικά κρι-
τήρια για εκτίμηση της πιθανότητας ενός εξεταζόμενου 
φαρμάκου να προκαλεί ΦΕΑΘ (Πίνακας 2). ομάδες φαρ-
μάκων, οι οποίες ενέχονται, περιλαμβάνουν μη στεροει-
δή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, διάφορα αντιβιοτικά, όπως 
σουλφαμεθοξαζόλη και βανκομυκίνη, αντιεπιληπτικά και 
κατασταλτικά του κΝς. Επίσης παράγωγα πλατίνας, τα 
οποία χορηγούνται σε θεραπεία κακοήθων νοσημάτων, 
μπορούν να προκαλέσουν βαριά, άνοση θρομβοπενία, 
εκτός της θρομβοπενίας που προκαλούν λόγω της κατα-
σταλτικής τους δράσης στην αιμοποίηση41. Πολλές ανα-
φορές αναφέρουν ΦΕΑΘ από τη χρήση διαφόρων φυτικών 
παρασκευασμάτων, παραδοσιακών φαρμάκων ή και ορι-
σμένων τροφών42,43.
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Κλινική εικόνα
ςυνήθως η θρομβοπενία εμφανίζεται τουλάχιστον μία 

εβδομάδα μετά τη λήψη του φαρμάκου. το eptifibatide, 
tirofiban και abciximab εξαιρούνται από αυτόν τον κανό-
να, δεδομένου ότι, τα φυσικώς υπάρχοντα αντισώματα, 
έναντι αυτών των φαρμάκων, προκαλούν συνήθως θρομ-
βοπενία εντός ολίγων ωρών από την πρώτη χορήγηση. Εφ’ 
όσον έχουν δημιουργηθεί προηγουμένως αντισώματα, η 
χορήγηση του υπευθύνου φαρμάκου, προκαλεί συστημα-
τικά συμπτώματα, όπως αδυναμία, ρίγη, πυρετό και ναυ-
τία44,45. Υπόταση και ακόμη συγκοπτικά φαινόμενα είναι 
δυνατόν, μερικές φορές, να εκδηλωθούν σε περιπτώσεις 
ύπαρξης υψηλού τίτλου αντισωμάτων. Ενίοτε, ασθενείς 
παρουσιάζουν αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ή ουδετε-
ροπενία συγχρόνως με τη θρομβοπενία46.

η βαρύτητα των αιμορραγικών εκδηλώσεων είναι 
αντιστρόφως ανάλογη με τον αριθμό των αιμοπεταλίων, 
αν και μερικές φορές, ασθενείς με βαριά θρομβοπενία 
δεν εμφανίζουν συμπτώματα.

ςυχνά, σε περιπτώσεις με βαριά θρομβοπενία (αριθ-
μός αιμοπεταλίων <10.000/μL), οι ασθενείς παρουσιάζουν 
εκτεταμένο πορφυρικό εξάνθημα στο δέρμα, βλεννογό-
νους, αιματουρία και αιμορραγία εκ του πεπτικού (υγρά 
πορφύρα). ςε περιπτώσεις ευαισθησίας προς την κινίνη, 
εμφανίζεται μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία 
και νεφρική ανεπάρκεια στα πλαίσια αιμολυτικού ουραι-
μικού συνδρόμου (ηUS)47 ή θρομβωτική θρομβοπενική 
πορφύρα48. ςπανίως δυνατόν να συνδυασθεί ΦΕΑΘ με 
ηUS. η παθογένεια της νεφρικής ανεπάρκειας, σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις, δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί.

μετά τη διακοπή της χορήγησης του υπεύθυνου φαρ-

μάκου, οι αιμορραγικές εκδηλώσεις συνήθως υποχωρούν 
εντός 1 ή 2 ημερών. ο αριθμός των αιμοπεταλίων συνή-
θως επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα σε 4-8 ημέρες, 
αλλά η θρομβοπενία είναι δυνατόν να παραταθεί για αρ-
κετές εβδομάδες. κατακλυσμιαία αιμορραγία είναι ασυ-
νήθης, αλλά εγκεφαλική και πνευμονική αιμορραγία που 
οδήγησε σε θάνατο έχει περιγραφεί49. Ασθενείς που πα-
ρουσιάζουν ηUS συχνά έχουν ανάγκη αιμοδιάλυσης, αλ-
λά συνήθως η αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας 
επέρχεται σε μερικές εβδομάδες.

Διάγνωση
ςε κάθε ασθενή με θρομβοπενία, αγνώστου αιτιολο-

γίας, θα πρέπει να σκεφθεί, κανείς, τη διάγνωση ΦΕΑΘ. 
Απαιτείται λήψη λεπτομερούς ιστορικού με ιδιαίτερη έμ-
φαση στη λήψη φαρμάκων όπως κινίνης (η οποία ακό-
μη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μυϊκών συσπάσεων 
στα κάτω άκρα) και αντιβιοτικών (π.χ. σουλφαμεθοξαζό-
λης). κινίνη υπάρχει ακόμη και σαν συστατικό σε διάφο-
ρα ποτά. Πολλές φορές ΦΕΑΘ είναι δυνατόν αρχικά να 
διαγνωσθεί σαν οξεία αυτοάνοση θρομβοπενία (ΑΑΘ). 
ςυνήθως κατά τη νοσηλεία του ασθενούς διακόπτεται 
κάθε φάρμακο, οπότε η αποκατάσταση του αριθμού των 
αιμοπεταλίων αποδίδεται στη χορηγούμενη θεραπεία για 
ΑΑΘ, με αποτέλεσμα, σε απώτερο χρόνο, κατά τη χρήση 
του υπεύθυνου φαρμάκου, να υπάρχει υποτροπή. Έχουν 
περιγραφεί περιπτώσεις ασθενών με ΦΕΑΘ, οι οποίοι 
είχαν επανειλημμένα νοσηλευθεί για «υποτροπή» ΑΑΘ, 
υποβλήθηκαν σε διάφορες θεραπείες, μεταξύ των οποί-
ων και σπληνεκτομή, μέχρις ότου τέθηκε η διάγνωση 

Πίνακας 2. Κριτήρια και επίπεδα πιθανότητας φαρμάκου πρόκλησης φαρμακοεπαγόμενης αυτοάνοσης θρομ-
βοπενίας (ΦΕΑΘ) (*)
Κριτήριο και Επίπεδο 
Πιθανότητας Περιγραφή
Κριτήριο

1 Εμφάνιση θρομβοπενίας μετά τη χορήγηση του υπό εξέταση φαρμάκου και πλήρης 
αποκατάσταση της θρομβοπενίας, χωρίς υποτροπή, μετά τη διακοπή της θεραπείας

2
Το υπό εξέταση φάρμακο ήταν η μόνη θεραπεία που χορηγήθηκε προ της θρομβοπενίας, 

ή η θεραπεία με άλλα φάρμακα συνεχίσθηκε ή ξανάρχισε μετά τη διακοπή της θεραπείας 
του υπό εξέταση φαρμάκου, χωρίς επανεμφάνιση θρομβοπενίας 

3 Αποκλεισμός άλλων αιτίων θρομβοπενίας
4 Επανεμφάνιση θρομβοπενίας μετά την επαναχορήγηση του φαρμάκου
Επίπεδο πιθανότητας
Ι Σίγουρο - κριτήρια 1, 2, 3 και 4
ΙΙ Πιθανό - κριτήρια 1, 2 και 3 
ΙΙΙ Δυνατό - κριτήριο 1
ΙV Απίθανο - κριτήριο 1 δεν απαντάται
(*) Από George JN et al58
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Drug-induced immune thrombocytopenia
Athanasios Galanopoulos

Haematology Department, “G. Gennimatas” General Hospital, Athens, Greece

AbSTrACT: Drug-induced immune thrombocytopenia (DITP) can be caused by perhaps hundreds of 
medications. Thrombocytopenia may be caused by many other causes and therefore, the diagnosis of 
DITP can be easily overlooked and misdiagnosed as autoimmune thrombocytopenia (AIT), thrombocy-
topenia attributed to bacteremia and sepsis, the effect of coronary-artery bypass surgery, or some other 
underlying condition. Although many cases of DITP are mild, some are characterized by life-threaten-
ing symptoms. The pathogenesis of DITP is complex and at least six different mechanisms by which 
drug-induced antibodies can promote platelet destruction have been proposed. In many cases, it is pos-
sible to identify the antibodies which react with platelets in the presence of the sensitizing drug, but it 
is not always technically feasible, so the decision to discontinue the suspected medication in the patient 
should be made on clinical grounds. Although identification of a platelet-reactive drug-dependent anti-
body (DDAb) is not useful in acute management, antibody identification can help to implicate a specif-
ic drug as the cause of thrombocytopenia and prevent future exposure to this drug. Drug discontinuation 
usually results in recovery of thrombocytopenia. In rare cases, thrombocytopenia and bleeding symp-
toms persist for several weeks. Such patients have been treated with corticosteroids, intravenous IgG 
and plasmapheresis with possible, but not proven, benefit.

της ΦΕΑΘ50. H έναρξη της θρομβοπενίας πολλές φορές 
συνοδεύεται από πυρετό και ρίγος, οπότε είναι δυνατόν 
να τεθεί, λανθασμένα, η διάγνωση τη βακτηριαιμίας51.

για τη διάγνωση, απαιτείται η ανίχνευση ενός αντι-
σώματος, το οποίο αντιδρά με φυσιολογικά αιμοπετάλια, 
υπό την παρουσία του υπευθύνου φαρμάκου, το οποίο 
έχει λάβει ο ασθενής, αν και δεν υπάρχει πάντοτε η δυ-
νατότητα ανίχνευσης του αντισώματος. η εξέταση πε-
ριλαμβάνει επώαση φυσιολογικών αιμοπεταλίων με τον 
ορό του ασθενούς, πριν και μετά τη λήψη του υπό εξέ-
ταση φαρμάκου, επακόλουθη πλύση και στη συνέχεια 
ανίχνευση αντισώματος, συνδεδεμένου στην επιφάνεια 
των αιμοπεταλίων, με τη βοήθεια κυτταρομετρία ροής52. 
Έχουν αναφερθεί και άλλοι μέθοδοι ανίχνευσης του ΦΕΑ, 
όπως λύση των αιμοπεταλίων, κατανάλωση συμπληρώ-
ματος53 αλλά με αμφισβητούμενη ευαισθησία. Δυστυ-
χώς, υπάρχει δυσκολία ανίχνευσης των ΦΕΑ για πολλούς 
λόγους, όπως αδυναμία εργαστηριακής διερεύνησης in 
vitro, λόγω ελαττωμένης διαλυτότητας πολλών φαρμά-
κων στο ύδωρ και αδυναμία ανίχνευσης των μεταβολι-
τών των υπευθύνων φαρμάκων στον ορό των ασθενών 
κ.λπ. τα ΦΕΑ ανιχνεύονται τουλάχιστον ένα μήνα μετά 
το οξύ επεισόδιο και μερικές φορές παραμένουν επ’αό-
ριστον. Διαγνωστική δοκιμασία χορήγησης του ύποπτου 
φαρμάκου, μετά την αποκατάσταση της θρομβοπενίας, 
είναι δυνατόν να διενεργηθεί σε περιπτώσεις, όπου ΦΕΑ 
δεν ανιχνεύονται και το υπό μελέτη, πιθανά, «υπεύθυνο» 
φάρμακο είναι απαραίτητο για μελλοντική θεραπευτική 
χρήση. κατά τη δοκιμασία, δίδονται, συνήθως, πολύ μι-

κρές δόσεις φαρμάκου π.χ. 1 ή 2 mg, με ταυτόχρονη πα-
ρακολούθηση του αριθμού των αιμοπεταλίων, δεδομένου 
ότι πλήρεις δόσεις είναι δυνατόν να προκαλέσουν, απει-
λητική για τη ζωή, αιμορραγία54.

Θεραπευτική αντιμετώπιση
η απόφαση για τη διακοπή ενός φαρμάκου σε ασθενή 

με πιθανή ΦΕΑΘ, πρέπει να λαμβάνεται με βάση κλινι-
κά κριτήρια, καθόσον η ανίχνευση των ΦΕΑ είναι χρο-
νοβόρος και όχι πάντα εφικτή. Εναλλακτικά, όταν είναι 
απαραίτητο στη θεραπευτική αγωγή, είναι δυνατόν να 
χορηγηθούν φαρμακολογικά ισοδύναμοι παράγοντες, με 
διαφορετική χημική δομή. μεταγγίσεις αιμοπεταλίων εί-
ναι απαραίτητες σε περιπτώσεις «υγράς πορφύρας» λό-
γω του ηυξημένου κινδύνου εγκεφαλικής αιμορραγίας55. 
ςυνήθως χορηγούνται κορτικοστεροειδή, αλλά η χρησι-
μότητά τους δεν έχει αποδειχθεί. η άνοδος των αιμοπε-
ταλίων συνήθως ακολουθεί μετά την πρώτη ή δεύτερη 
ημέρα νοσηλείας. ςε σπάνιες περιπτώσεις, όπου η θρομ-
βοπενία και αιμορραγικές εκδηλώσεις επιμένουν, για αρ-
κετές εβδομάδες, έχει χορηγηθεί άνοσος γ-σφαιρίνη56, 
ή πλασμαφαίρεση57, με πιθανή αλλά όχι αποδεδειγμένη 
ωφέλεια. η ταυτοποίηση των ΦΕΑ έναντι αιμοπεταλίων, 
είναι απαραίτητη, όχι για την αρχική θεραπευτική αντι-
μετώπιση, αλλά κυρίως, για την ταυτοποίηση του υπευ-
θύνου φαρμάκου, για πρόκληση ΦΕΑΘ, και αποφυγή 
πιθανής μελλοντικής χορήγησής του58.
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Λοιμώδεις παράγοντες και αυτοάνοση θρομβοπενία

Αργύρης Συμεωνίδης, Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου

ΠΕΡιληΨη: Αυτοάνοση θρομβοπενία μπορεί να παρατηρηθεί κατά την εμφάνιση η την εξέλιξη ποι-
κίλων λοιμωδών νοσημάτων. τα συχνότερα αίτια, με τα οποία έχει αναδειχθεί σαφής αιτιοπαθογενετι-
κή σχέση είναι το H.Pylorii, ο ιός της ηπατίτιδας C και ο ιός HIV. Αρκετές αναφορές υπάρχουν και για 
πολλούς άλλους ιούς όπως ο CMV, o EBV, ο VZV, o HTLV-1, το τριπλό εμβόλιο MMR και το μυκοβα-
κτηρίδιο της φυματίωσης. για αρκετούς ακόμα λοιμώδεις παράγοντες υπάρχουν μόνο περιπτωσιακές 
αναφορές. ςτην πλειονότητα των περιπτώσεων η θρομβοπενία είναι μέτρια (>30 x 109/l) και δεν συνο-
δεύεται από αιμορραγικές εκδηλώσεις. μολονότι οι τρείς συχνότερα ανευρισκόμενοι λοιμώδεις παρά-
γοντες αφορούν κυρίως ενηλίκους, φαίνεται ότι μικρότερο μεν, αλλά ωστόσο σημαντικό ρόλο έχουν 
και στην παιδική αυτοάνοση θρομβοπενία. μεταξύ των εμπλεκόμενων παθογενετικών μηχανισμών, 
έχουν αναφερθεί η άμεση προσβολή των μεγακαρυοκυττάρων από τον λοιμώδη παράγοντα, η ανοσο-
ποίηση εναντίον συστατικών του λοιμώδους παράγοντα, που «εκφράζονται» στην μεμβράνη των αιμο-
πεταλίων και η επέκταση της ειδικότητας του αντισώματος προς τα δομικά στοιχεία του αιμοπεταλίου, 
η προσρόφηση ανοσοσυμπλεγμάτων στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων και η διασταυρούμενη ειδικό-
τητα των αντισωμάτων έναντι του μικροοργανισμού με επιτόπους γλυκοπρωτεϊνών των αιμοπεταλίων. 
η διαιώνιση της παρουσίας του λοιμώδους παράγοντα εγκαθιστά ανοσολογική μνήμη με ανάπτυξη τ- 
και Β-αυτοαντιδρώντων κλώνων, μονιμοποιώντας την αυτοάνοση διαταραχή. Αντιθέτως, όταν δεν έχει 
εγκατασταθεί τέτοια ανοσολογική μνήμη, η θεραπεία εξάλειψης του H.Pylorii, η θεραπεία μείωσης του 
ιϊκού φορτίου επί HCV λοίμωξης και η πολύ δραστική αντιρετροϊική θεραπεία επί HIV λοίμωξης, συ-
νήθως συνοδεύονται από βελτίωση ή αποκατάσταση της θρομβοπενίας. ο παθογενετικός ρόλος του 
H.Pylorii σχετίζεται με την έκφραση της πρωτεΐνης CagA, η οποία εμφανίζει μοριακή ομοιότητα με 
τμήματα της γλυκοπρωτεΐνης GPIIβ/ιιια, αλλά στην παθογένεια συμμετέχουν και κυτταροκίνες όπως ο 
TGFβ, μόρια προσκόλλησης όπως η P-σελεκτίνη και γενετικοί παράγοντες του ξενιστή, όπως ορισμέ-
νοι HLA απλότυποι και η έκφραση των αντιγόνων Lewis. ςτους θρομβοπενικούς ασθενείς, που είναι 
εποικισμένοι με H.Pylorii, σκόπιμο είναι να αξιολογείται πρώτα η ανταπόκριση στην θεραπεία εξάλει-
ψης του ελικοβακτηριδίου και να χορηγείται ανοσοκατασταλτική θεραπεία μόνο στις ανθεκτικές περι-
πτώσεις. τέλος, λόγω της αυξημένης συχνότητας αυτών των λοιμωδών παραγόντων, σκόπιμη είναι η 
διερεύνηση όλων των ασθενών στην φάση της αρχικής διερεύνησης μετά από την διάγνωση μιας θρομ-
βοπενίας για την πιθανή ανάδειξη υποκλινικής λοίμωξης από τους παράγοντες αυτούς.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
η αυτοάνοση θρομβοπενία (ΑΘ) χαρακτηρίζεται από 

την ανάπτυξη και κυκλοφορία αντιαιμοπεταλιακών αντι-
σωμάτων, τα οποία αυξάνουν τον ρυθμό καταστροφής των 
αιμοπεταλίων, ενώ στην νόσο συνεισφέρει ενδεχομένως 
και ελάττωση του ρυθμού παραγωγής τους. η ανάπτυξη 

αντιαιμοπεταλιακών αυτοαντισωμάτων συχνά επάγεται 
από εξωγενείς παράγοντες, λοιμώδεις ή φαρμακευτικούς. 
ςτις περιπτώσεις αυτές η ΑΘ περιγράφεται σαν «δευτε-
ροπαθής» σε αντιδιαστολή με την «πρωτοπαθή» όπου η 
επαγωγή του συνδρόμου από πιθανό εξωγενή παράγο-
ντα ή υποκείμενη νόσο δεν προσδιορίζεται. η επίπτωση 
της νόσου είναι περίπου 4 νέες περιπτώσεις ανά 100000 
πληθυσμού ετησίως, με σαφή επικράτηση των γυναικών 
και με δικόρυφη ηλικιακή κατανομή, στα 18-20 και τα 
75-80 έτη.1 Χρόνια επίμονη θρομβοπενία μπορεί να συ-
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νοδεύει υποκλινική λοίμωξη από ιό ηπατίτιδος C (HCV), 
ιό ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), ή Ελικοβακτη-
ρίδιο του πυλωρού (H. Pylorii), γι’ αυτό και πάντοτε θα 
πρέπει να γίνεται έλεγχος προς αυτή την κατεύθυνση. 
ςε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις η θεραπεία της υποκεί-
μενης λοίμωξης βελτιώνει σημαντικά ή αποκαθιστά την 
θρομβοπενία. ςτην παρούσα ανασκόπηση θα γίνει περι-
γραφή των λοιμωδών παραγόντων που έχουν συνδεθεί 
με την ανάπτυξη ΑΘ.

Γενικοί παθογενετικοί μηχανισμοί
ο ρόλος των λοιμωδών παραγόντων στην εμφάνι-

ση ΑΘ είναι σαφέστερος στην παιδικού τύπου νόσο, η 
εμφάνιση της οποίας συνήθως ακολουθεί ένα εμπύρε-
το κλινικό σύνδρομο, με ή χωρίς ειδικούς χαρακτήρες, 
στο 60-70% των περιπτώσεων. η θρομβοπενία μπορεί 
να εμφανιστεί και κατά την πορεία του εμπυρέτου ή της 
κλινικά εμφανούς ιογενούς λοίμωξης. ςτις περιπτώσεις 
αυτές η αιτιολογία μπορεί να είναι πολλαπλή, να συνει-
σφέρουν δηλαδή αρκετοί παθογενετικοί μηχανισμοί για 
την δημιουργία της. τέτοιοι μηχανισμοί μπορεί να είναι, 
άμεση προσβολή των μεγακαρυοκυττάρων από το λοιμώ-
δες αίτιο, αυξημένη αιμοφαγοκυττάρωση από διέγερση 
του συστήματος μονοκυττάρων-μακροφάγων, αυξημένος 
ρυθμός κάθαρσης των αιμοπεταλίων, και αυξημένη κα-
τανάλωση αιμοπεταλίων από υποκλινική ή περιορισμένη 
διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, ή/και μικροαγγειοπαθητικού 
τύπου αίτια. ςτους πραγματικά ανοσολογικούς παθογενε-
τικούς μηχανισμούς ανάπτυξης ΑΘ περιλαμβάνονται: (1) 
Έκφραση αντιγονικών προϊόντων του λοιμώδους παρά-
γοντα στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων, το οποίο αποτε-
λεί πιθανώς συνέπεια λοίμωξης των μεγακαρυοκυττάρων 
και επαγωγή παραγωγής αντισωμάτων. (2) τυχαία δια-
σταυρούμενη ειδικότητα των παραγόμενων αντισωμά-
των έναντι του λοιμώδους παράγοντα με συστατικά της 
αιμοπεταλιακής μεμβράνης, συνήθως με επιτόπους του 
γλυκοπρωτεϊνικού συμπλέγματος GPIIβ/IIIα (molecular 
mimicry, μοριακή μίμιση). (3) Ανοσοποίηση εναντίον 
μεμβρανικών συστατικών των αιμοπεταλίων, στην πο-
ρεία μιας λοίμωξης, από επέκταση της ειδικότητας των 
αντισωμάτων τα οποία καθίστανται δευτεροπαθώς αυ-
τοαντισώματα. (4) Επικάθιση ανοσοσυμπλεγμάτων στην 
αιμοπεταλιακή μεμβράνη και αυξημένη φαγοκυττάρωση 
των αιμοπεταλίων.

ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός είναι διαφορε-
τικός σε κάθε περίπτωση και εξαρτάται από το είδος του 
παθογόνου μικροοργανισμού, η γνώση του οποίου έχει 
μεγάλη σημασία για την επιλογή της καταλληλότερης 
θεραπευτικής αγωγής. ςε κάθε περίπτωση ΑΘ πάντως, 
πέραν της ύπαρξης του λοιμώδους ή άλλου εξωγενούς 
παράγοντος, φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική υποκείμενη 
διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος. το προφίλ 

κυτταροκινών μετά από διέγερση των τ-λεμφοκυττάρων 
αντανακλά μια Th1 κατεύθυνση ενεργοποίησης, με αυ-
ξημένη έκφραση TNFα, και ο λόγος των Th1/Th2 κυττα-
ροκινών έχει συσχετιστεί ανάστροφα με τα επίπεδα των 
αιμοπεταλίων.3 ςτο περιφερικό αίμα υπάρχουν ελαττω-
μένοι πληθυσμοί Th2 λεμφοκυττάρων και ο αριθμός και 
η λειτουργικότητα των ρυθμιστικών τ-λεμφοκυττάρων 
είναι ελαττωμένη.4 τα κύτταρα αυτά παρεμποδίζουν την 
ανάπτυξη δυνητικά αυτοαντιδρώντων τ-λεμφοκυττάρων, 
που έχουν διαφύγει την καταστροφή στο θύμο. ςε ασθε-
νείς με χρόνια ΑΘ, τα ρυθμιστικά τ-λεμφοκύτταρα ευρί-
σκονται συνήθως ελαττωμένα, αλλά ακόμα και όταν δεν 
ευρίσκονται, εμφανίζουν έκπτωση των ανοσοκατασταλ-
τικών τους ιδιοτήτων, ώστε οι ασθενείς αυτοί να έχουν 
επιλεκτική λειτουργική ανεπάρκεια των ρυθμιστικών 
τ-λεμφοκυττάρων.5 τα παραπάνω συνεισφέρουν στην 
απώλεια της ανοχής/αναγνώρισης των ιδίων αντιγόνων 
και την εμφάνιση αυτοανοσίας.6

Επιπλέον η έκφραση του TGFβ1, που αντικατοπτρίζει 
ανοσοκατασταλτικό Th3 προφίλ ενεργοποίησης, συσχε-
τίζεται αντίστροφα με την δραστηριότητα της νόσου, και 
ασθενείς σε ύφεση έχουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 
στο πλάσμα, σε σχέση με ασθενείς με ενεργό νόσο και 
υγιείς μάρτυρες. Αντιθέτως, ασθενείς με σταθερή ενεργό 
νόσο έχουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα TGFβ1 πλά-
σματος, από ότι ασθενείς σε ύφεση.7

Λοιμώδη αίτια αυτοάνοσης θρομβοπενίας

Ι. Ιογενείς λοιμώξεις

1. Ιός της Ηπατίτιδας C
ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) είναι πιθανώς ο πλέ-

ον διαδεδομένος ιός στον κόσμο. Ενδείξεις για παρου-
σία υποκείμενης λοίμωξης από HCV ευρίσκονται στο 
20-30% περίπου των ασθενών με ΑΘ σύμφωνα με με-
γάλες επιδημιολογικές μελέτες.8 Επίσης ΑΘ εμφανίζε-
ται συχνότερα του αναμενόμενου σε νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς με HCV λοίμωξη. Έτσι οι φορείς HCV έχουν 
ένα σχετικό κίνδυνο εμφάνισης ΑΘ (hazard ratio) ίσο 
με 1.8, σύμφωνα με μεγάλη αναδρομική επιδημιολογι-
κή μελέτη.9 η ανάπτυξη ΑΘ δεν έχει συσχετιστεί με την 
παρουσία συγκεκριμένου γονοτύπου του ιού.10 οι ασθε-
νείς είναι συνηθέστερα άνδρες, μεγάλης ηλικίας, και μο-
λονότι δεν εμφανίζουν πολύ σοβαρή θρομβοπενία συχνά 
έχουν μείζονες αιμορραγικές εκδηλώσεις.11 οι εμπλεκό-
μενοι παθογενετικοί μηχανισμοί στην θρομβοπενία αυτή 
είναι πολλοί. κατ’ αρχήν παρουσία αντιαιμοπεταλιακών 
αυτοαντισωμάτων διαπιστώνεται πολύ συχνά σε φορείς 
HCV, ακόμα και χωρίς θρομβοπενία.12 Αυξημένοι τίτλοι 
IgG ανοσοσφαιρίνης, επικαθήμενης επί της αιμοπεταλι-
ακής μεμβράνης (PAIgG) βρέθηκαν σε όλους τους κιρ-
ρωτικούς ασθενείς, και ήταν υψηλότεροι στην κίρρωση 
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τύπου C, με άθικτο σπλήνα, σε σύγκριση με σπληνεκτο-
μηθέντες ή μη κιρρωτικούς ασθενείς. η σπληνεκτομή 
επηρεάζει τις λειτουργίες των τ-λεμφοκυττάρων, μει-
ώνει τον λόγο CD4/CD8, και καταστέλλει την παραγω-
γή PAIgG.13 Επίσης στην κυτταρική δεξαμενή μόλυνσης 
περιλαμβάνονται και τα προγονικά αιμοποιητικά κύττα-
ρα και τα μεγακαρυοκύτταρα, με αποτέλεσμα πλημμελή 
παραγωγή αιμοπεταλίων. Πολύ συχνά, αντι-ιϊκά αντισώ-
ματα εμφανίζουν διασταυρούμενη αντίδραση με την γλυ-
κοπρωτεΐνη GPIIIα των αιμοπεταλίων, λόγω σημαντικής 
μοριακής μίμησης, που μπορεί να φτάνει και το 70%.14 
ςτα τελικά στάδια της νόσου πιθανότατα διαταράσσεται 
και η παραγωγή θρομβοποιητίνης. με βάση τα παραπά-
νω δεδομένα συνιστάται να γίνεται έλεγχος για την πα-
ρουσία HCV λοίμωξης σε κάθε ασθενή με θρομβοπενία. 
η ανταπόκριση στην θεραπεία γενικώς είναι χειρότερη 
από ότι στην πρωτοπαθή ΑΘ. η νόσος δεν ανταποκρίνε-
ται συνήθως καλά στα κορτικοειδή, τα οποία αυξάνουν 
το ιϊκό φορτίο και επιδεινώνουν την ηπατίτιδα, για τον 
λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται.14,15 η θεραπεία 
με ιντερφερόνη συνοδεύεται αρχικά από επιδείνωση της 
θρομβοπενίας, λόγω καταστολής της παραγωγής αιμοπε-
ταλίων, αλλά μεταγενέστερα από βελτίωση ή πλήρη δι-
όρθωση.10,16 ςε ορισμένες ωστόσο περιπτώσεις, αληθής 
ΑΘ επάγεται από την θεραπεία με ιντερφερόνη-α και ρι-
μπαβιρίνη.17 οι ανταποκρίσεις στην χορήγηση ενδοφλέ-
βιας γ-σφαιρίνης είναι βραχυχρόνιες, ενώ σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις η σπληνεκτομή σαν θεραπεία δεύτερης ή 
τρίτης γραμμής έχει συνοδευτεί από καλές ανταποκρί-
σεις.18 Πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα έχουν διαπι-
στωθεί μετά από θεραπεία με αγωνιστές του υποδοχέα 
της θρομβοποιητίνης.19 ικανοποιητικά αποτελέσματα επί-
σης αναφέρθηκαν με την χορήγηση ανθρώπινης ανασυν-
δυασμένης ιντερλευκίνης-11, σε μία πιλοτική μελέτη επί 
12 ασθενών, όπου διαπιστώθηκε παράλληλη αύξηση του 
αριθμού των αιμοπεταλίων και μείωση του ιϊκού φορτί-
ου, αλλά οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σημαντικές.20 
ςε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση της ΑΘ που σχετίζε-
ται με παρουσία του ιού HCV, θα πρέπει να περιλαμβά-
νει και θεραπεία για την HCV λοίμωξη, έστω και όταν 
λείπουν οι εκδηλώσεις ηπατίτιδος.

2. Άλλοι ιοί Ηπατίτιδος
ΑΘ έχει περιστασιακά αναφερθεί και κατά την αρχική 

εμφάνιση ή την πορεία λοίμωξης από άλλους ιούς ηπα-
τίτιδος, καθώς και μετά από εμβολιασμό για ηπατίτιδα 
Β. η λοίμωξη από ιό ηπατίτιδας Α (HAV), που συνήθως 
εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία ή τις πρώτες 10-ετί-
ες της ζωής, πολύ σπάνια μπορεί να επιπλακεί με ΑΘ.21 
ςτις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί αρχική εκδήλω-
ση της ηπατίτιδας, ακόμα και σε ανικτερικές μορφές, και 
ανταποκρίνεται καλά στα κορτικοειδή.22

ο ιός της ηπατίτιδος Β (HBV) έχει συσχετιστεί με εμ-

φάνιση ΑΘ ακόμα σπανιότερα, συνήθως κατά την πρωτο-
μόλυνση ή πολύ πρώϊμα.23 η παρουσία και κυκλοφορία 
στον ορό αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων έχει τεκ-
μηριωθεί και σε περιπτώσεις HBV λοίμωξης.24 Άλλοτε, 
ΑΘ εμφανίζεται κατά την αναζωπύρωση της ηπατίτιδος 
Β, μετά από ανοσοκατασταλτική ή κυτταροτοξική θερα-
πεία. ςτις περιπτώσεις αυτές η ΑΘ σχετίζεται με την δρα-
στηριότητα του ιϊκού φορτίου, του οποίου ο περιορισμός 
ή η εξάλειψη συνοδεύεται από ύφεση και της νόσου.25

Πολύ περισσότερες αναφορές έχουν γίνει για εμφάνι-
ση ΑΘ μετά από εμβολιασμό για ηπατίτιδα Β ή και Α.26 
η νόσος συνήθως εμφανίζεται μετά την χορήγηση της 
δεύτερης ή τρίτης αναμνηστικής δόσης, αλλά αρκετές 
περιπτώσεις έχουν περιγραφεί και μετά από την χορήγη-
ση της πρώτης δόσης.27 Αρκετά συχνά επίσης ο εμβολι-
ασμός προκαλεί υποτροπή παλαιάς ΑΘ, οπότε σε αυτές 
τις περιπτώσεις η παθογένεια σχετίζεται με αναζωπύρω-
ση των αυτοαντιδρώντων Β-λεμφοκυτταρικών κλώνων 
από τους ανοσοενισχυτικούς παράγοντες του εμβολίου. 
η θρομβοπενία συνήθως είναι σοβαρή, συνοδεύεται από 
αιμορραγικές εκδηλώσεις, και η αντιμετώπιση στηρίζε-
ται στην χορήγηση γ-σφαιρίνης ή/και κορτικοειδών.28 ςο-
βαρή ΑΘ έχει αναφερθεί και κατά την εμφάνιση οξείας 
ηπατίτιδος Ε σε τρείς περιπτώσεις.29

3. Κυτταρομεγαλοϊός (CMV)
Θρομβοπενία παρατηρείται συχνά κατά την διάρκεια 

της λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό. και εδώ η αιτιολο-
γία είναι πολυπαραγοντική και περιλαμβάνει λοίμωξη 
των αιμοποιητικών κυττάρων και των μεγακαρυοκυτ-
τάρων,30 η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύεται 
από αυξημένη παραγωγή και κυκλοφορία αιματογονίων 
και μπορεί να μιμείται οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία.31 
Είναι ενδιαφέρον ότι η προσβολή των μεγκαρυοκυττά-
ρων από CMV, με ανάδειξη της παρουσίας του πρώιμου 
CMV αντιγόνου σε αυτά, δεν συνοδεύεται από καμιά 
αναγνωρίσιμη αριθμητική ή μορφολογική μεταβολή.32 
Άλλοι μηχανισμοί πρόκλησης θρομβοπενίας περιλαμ-
βάνουν καταστολή του μυελού από φλεγμονώδεις κυτ-
ταροκίνες, προσβολή των κυττάρων του στρώματος του 
μυελού, υπερσπληνισμό, και αληθή ΑΘ.33

ΑΘ, σχετιζόμενη αιτιολογικά με λοίμωξη από CMV 
παρατηρείται και σε περιπτώσεις επανενεργοποίησης της 
CMV λοίμωξης, μετά από ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή 
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυτ-
τάρων.34 η βαρύτητα της θρομβοπενίας μπορεί να είναι 
σημαντική και να συνοδεύεται από αιμορραγικές εκδη-
λώσεις. η θεραπευτική αντιμετώπιση στα παιδιά και σε 
ασυμπτωματικές πρωτολοιμώξεις σε ενήλικες μπορεί να 
είναι συντηρητική ή να περιλαμβάνει ενδεχομένως την 
χορήγηση ενδοφλέβιας γ-σφαιρίνης. Ενίοτε όμως, όταν 
η ΑΘ χρονίζει, ή όταν υπάρχει υπόστρωμα ανοσοκατα-
στολής του ασθενούς, απαιτείται θεραπεία μείωσης του 
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ιϊκού φορτίου με ganciclovir.35

4. Ιός Epstein-Barr (ΕBV)
ο ιός Epstein-Barr έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση 

ΑΘ αρκετά σπανιότερα από τον CMV, μολονότι ήπια-
μέτρια θρομβοπενία μπορεί να παρατηρηθεί συχνότερα 
κατά την διαδρομή λοιμώδους μονοπυρήνωσης. οι ανα-
φορές στην βιβλιογραφία είναι περιπτωσιακές, με χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα σε πολλές από αυτές την σημαντική 
βαρύτητα της θρομβοπενίας, η οποία συνοδεύεται από αρ-
κετές αιμορραγικές εκδηλώσεις, που έχουν οδηγήσει σε 
μοιραία κατάληξη σε ορισμένες περιπτώσεις.36 οι υπό-
λοιπες κλινικές εκδηλώσεις και η ανταπόκριση στην θε-
ραπεία δεν διαφέρουν από την πρωτοπαθή ΑΘ. ςε μία 
αναδρομική επιδημιολογική μελέτη σε παιδικό πληθυ-
σμό, επί 108 ασθενών με ΑΘ οι 35 (32.4%) είχαν ενδεί-
ξεις παλαιάς EBV λοίμωξης. τα παιδιά με EBV λοίμωξη, 
μολονότι δεν διέφεραν στην βαρύτητα της θρομβοπενίας 
ή την ανταπόκριση στην θεραπεία, παρουσίαζαν καθυ-
στερημένη ανταπόκριση, με μέσο χρόνο αποκατάστα-
σης τις 26 ημέρες, έναντι 16 των αντι-EBV αρνητικών 
παιδιών.37 οι ασθενείς συνήθως ανταποκρίνονται καλά 
στην ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη και σπανιότερα απαιτείται 
χορήγηση κορτικοειδών.38

5. Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)
η σχέση της λοίμωξης από τον ιό HIV με την εμφάνι-

ση θρομβοπενίας, έγινε φανερή πριν από την ταυτοποίη-
ση του ιού.39 η συχνότητα θρομβοπενίας σε φορείς HIV 
κυμαίνεται από 5-25% σε διάφορες επιδημιολογικές με-
λέτες. η βαρύτητα της θρομβοπενίας σχετίζεται σαφώς 
με το ιϊκό φορτίο και την συνακόλουθη βαρύτητα της 
ανοσοανεπάρκειας. ςτην μεγαλύτερη μελέτη επί 36515 
φορέων-ασθενών, σημαντική θρομβοπενία (αιμοπετάλια 
<50×109/l) διαπιστώθηκε στο 3.7%, και ήταν 2.8% μετα-
ξύ των ασθενών με αριθμό CD4+ λεμφοκυττάρων >700/
μl και 10.8% μεταξύ των ασθενών με αριθμό CD4+ λεμ-
φοκυττάρων <200/μl.40 ςε πολυπαραγοντική ανάλυση, η 
ηλικία άνω των 45 ετών, η κλινική εκδήλωση συνδρό-
μου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, ο απόλυτος 
αριθμός CD4+ λεμφοκυττάρων <200/μl, η χρήση ενδο-
φλεβίων ναρκωτικών ουσιών και η ύπαρξη αναιμίας ή 
λεμφώματος ήταν παράγοντες που συνδέονταν με αυξη-
μένη συχνότητα θρομβοπενίας.41

η ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στην βαρύτητα της θρoμβο-
πενίας και στην εξέλιξη της νόσου υποδηλώνει πιθανώς 
κάποιο ρόλο των αιμοπεταλίων στην φυσική ιστορία τη 
νόσου. τα αιμοπετάλια συμμετέχουν στην φλεγμονώδη 
αντίδραση και αλληλεπιδρούν με πολλά άλλα ανοσοαρ-
μόδια κύτταρα. Αποτελούν φυσική δεξαμενή του ιού HIV 
και παίζουν ρόλο στην άμυνα του οργανισμού εναντίον 
του ιού, περιορίζοντας το ιϊκό φορτίο και πιθανώς αδρα-
νοποιώντας τον ιό, αλλά και στην διαταραχή της λειτουρ-
γίας του αγγειακού ενδοθηλίου που παρατηρείται στην 
λοίμωξη από HIV.42

Πίνακας 1. Λοιμώδη αίτια που έχουν συνδεθεί με αυτοάνοση θρομβοπενία
Ιοί Βακτήρια Παράσιτα Άλλα
HCV Helicobacter Pylorii Plasmodium vivax Mycoplasma
HIV Mycobacterium Tuberculosis Toxoplasma Gondii Histoplasma capsulatum
CMV Brucella species Leishmania spp

EBV Streptococcus pyogenes

VZV Escherichia Coli

HBV Samonella Typhii

HEV Bartonella Henselae

RSV Legionella pneumophila

HHV-6
HTLV-1
Mumps
Rubella
Dengue-virus
Rotaviridae
Coroaviridae
Influenza-A
Άλλοι ιοί



Α. Συμεωνίδης και Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου150

η αιτιολογία της θρομβοπενίας των ασθενών με HIV 
λοίμωξη είναι πολλαπλή. ςημαντικός μηχανισμός ανά-
πτυξης της είναι η επικάθιση ανοσοσυμπλεγμάτων στην 
αιμοπεταλιακή μεμβράνη και η αυξημένη κάθαρση των 
αιμοπεταλίων από τα μακροφάγα.43 Επιπρόσθετοι μηχα-
νισμοί είναι η ανάπτυξη αντιαιμοπεταλιακών αντισω-
μάτων εναντίον του γλυκοπρωτεϊνικού συμπλέγματος 
GPIIβ/IIIα, και η διασταυρούμενη ευαισθησία αντι-HIV 
αντισωμάτων με συστατικά της αιμοπεταλιακής μεμ-
βράνης.44 τα αντισώματα αυτά κατευθύνονται εναντίον 
των πρωτεϊνών nef, gag, env και pol του ιού, και επειδή 
η συχνότητα μεταλλάξεων είναι αυξημένη, παράγονται 
συνεχώς και καινούργια, κάποια από τα οποία εμφανί-
ζουν διασταυρούμενη αντίδραση με επιτόπους πρωτεϊνών 
της αιμοπεταλιακής μεμβράνης. η χαμηλή έως ανύπαρ-
κτη ανοσολογική επιτήρηση επιτρέπει την διαιώνιση της 
παραγωγής αυτοαντισωμάτων, και την εγκατάσταση χρο-
νιότητας στην ΑΘ.45

η προσβολή των μεγακαρυοκυττάρων από τον ιό, επι-
τυγχάνεται λόγω της έκφρασης του υποδοχέα CD4, που 
αποτελεί την μεμβρανική πύλη εισόδου στο μεγακαρυο-
κύτταρο. η μόλυνση των μεγακαρυοκυττάρων από HIV 
τα οδηγεί σε αποπτωτικό θάνατο και πλημμελή ωρίμανση 
και παραγωγή αιμοπεταλίων, έτσι που είναι αξιοπερίεργο 
το μάλλον χαμηλό ποσοστό εμφάνισης θρομβοπενίας με 
βάση τα παραπάνω αναφερθέντα. Ποιός από τους 2 ή πε-
ρισσότερους εμπλεκόμενους μηχανισμούς επικρατεί σε 
κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολο να αποσαφηνιστεί.46 η 
πρώιμη πάντως εκδήλωση θρομβοπενίας μετά την αρχι-
κή λοίμωξη, συνηθέστερα παριστάνει ΑΘ-αυξημένη πε-
ριφερική καταστροφή αιμοπεταλίων, ενώ η θρομβοπενία 
των ασθενών με κλινική νόσο, σχετίζεται περισσότερο με 
ελαττωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων και μη αποδοτική αι-
μοποίηση. ςε όλες τις περιπτώσεις η χορήγηση πολύ δρα-
στικής αντιρετροϊικής θεραπείας (HAART) συνοδεύεται 
από βελτίωση της θρομβοπενίας, ενώ η χορήγηση κλασ-
σικής θεραπείας τύπου ΑΘ δεν αποδίδει σε ασθενείς με 
προχωρημένη νόσο.47 η χορήγηση κορτικοειδών οδηγεί 
συνήθως σε παροδικές μερικές ανταποκρίσεις, που δεν 
διατηρούνται με την σταδιακή ελάττωση της δόσης. Εξ 
άλλου η παρατεταμένη θεραπεία με κορτικοειδή δεν θε-
ωρείται σκόπιμη και θα πρέπει να αποφεύγεται. ςε ασθε-
νείς με σοβαρή θρομβοπενία, η θεραπεία με ενδοφλέβια 
γ-σφαιρίνη ή αντι-RhD σφαιρίνη είναι αποτελεσματικές 
και οδηγούν σε ταχεία αποκατάσταση του αριθμού των 
αιμοπεταλίων, η διάρκεια όμως διατήρησης της ανταπό-
κρισης είναι μεγαλύτερη με την αντι-RhD σφαιρίνη.48 ςε 
ασθενείς με ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα ΑΘ και καλή 
ρύθμιση της βασικής νόσου έχει δοκιμαστεί η σπληνε-
κτομή, η οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι 
ασφαλής και αποτελεσματική. Ενίοτε μάλιστα ακολουθεί-
ται από μια παροδική αύξηση των CD4+ κυττάρων του 
περιφερικού αίματος λόγω ανακατανομής τους, αλλά αυ-
τό συνοδεύεται και από κλινική βελτίωση.49

6. Άλλοι ιοί
Διάφοροι άλλοι ιοί έχουν τυποποιηθεί σαν αίτια αυτο-

άνοσης θρομβοπενίας σε διάφορες περιπτώσεις. Αρκετές 
αναφορές υπάρχουν για τον ιό της ανεμευλογιάς-ζωστή-
ρος (VZV), ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλεί 
ΑΘ με σοβαρές επιπλοκές.50 ςε μιά αναδρομική ανάλυση 
10 ετών επί παιδιατρικού πληθυσμού ασθενών, η συχνό-
τητα ΑΘ μετά από ανεμευλογιά βρέθηκε στο 1.1% των 
πασχόντων, ενώ στο σύνολο των ΑΘ προηγηθείσα λοί-
μωξη από ιό VZV βρέθηκε στο 1.9%. η βαρύτητα της 
θρομβοπενίας 10 ασθενών ήταν σημαντική, και η πορεία 
ήταν οξεία στο 80% των παιδιών, με ναδίρ αιμοπεταλί-
ων 9 ημέρες από την έναρξη της νόσου, και αιμορραγι-
κές εκδηλώσεις σε 3 ασθενείς. Επίσης την ίδια περίοδο 
11 νεαροί ασθενείς με ιστορικό ΑΘ ανέπτυξαν ανεμευλο-
γιά, αλλά η εκδήλωση της λοίμωξης αυτής δεν συνοδεύ-
τηκε από υποτροπή της πορφύρας σε κανένα ασθενή.51

Αρκετές αναφορές υπάρχουν επίσης για εκδήλωση ΑΘ 
κατά την οξεία φάση της λοίμωξης ή αμέσως μετά από 
παρωτίτιδα.52 Πολύ συχνότερη ωστόσο είναι η εμφάνι-
ση συμπτωματικής ΑΘ μετά από τριπλό εμβολιασμό για 
ιλαρά-ερυθρά και παρωτίτιδα (εμβόλιο MMR). λόγω του 
μαζικού εμβολιασμού των παιδιών με το εμβόλιο αυτό, η 
ανεπιθύμητη αυτή ενέργεια έχει καλώς μελετηθεί. μετα-
ξύ 506 περιπτώσεων παιδικής ΑΘ, οι 35 παρατηρήθηκαν 
μετά από κάποιο εμβολιασμό, και από αυτές οι 24 μετά 
από MMR, διαμορφώνοντας έτσι πιθανότητα ανάπτυξης 
ΑΘ 1:30,000 εμβολιασμούς.53 ςε πρόσφατη ανασκόπηση 
του θέματος και μετα-ανάλυση των δημοσιευμένων περι-
πτώσεων, η μέση επίπτωση ΑΘ μετά από MMR υπολο-
γίστηκε σε 2.6 περιπτώσεις ανά 100,000 εμβολιασμούς, 
διαπιστώθηκε ότι οι σοβαρές αιμορραγικές εκδηλώσεις 
ήταν σπάνιες και στους 6 μήνες μετά την εμφάνιση της 
θρομβοπενίας είχε αποκατασταθεί το 93% των παιδιών. 
ο εμβολιασμός παιδιών με ιστορικό προηγηθείσης ΑΘ 
δεν οδήγησε σε υποτροπή της νόσου. με βάση τα παρα-
πάνω ο σχετικός κίνδυνος δεν θεωρείται πολύ αυξημέ-
νος και ο εμβολιασμός συνιστάται να γίνεται κανονικά.54 
Ανάλογες σποραδικές περιπτώσεις έχουν αναφερθεί και 
μετά από εμβολιασμό για διάφορα άλλα παθογόνα, όπως 
ο πνευμονιόκοκκος, ο αιμόφιλος τύπου Β, και ο ιός VZV.

ΑΘ έχει αναφερθεί και στην πορεία της λοίμωξης από 
ιό HTLV-1. ςε ανασκόπηση από την ιαπωνία, όπου η λοί-
μωξη αυτή είναι ενδημική, μεταξύ 77 νεοδιαγνωσθέντων 
ασθενών με ΑΘ οι 17 (22.1%) είχαν υποκλινική HTLV-1 
λοίμωξη, επίπτωση μεγαλύτερη του αναμενόμενου 5-10%. 
οι ασθενείς ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και δεν ανταποκρί-
νονταν καλά στα κορτικοειδή, ενώ 4/5 σπληνεκτομηθέντες 
και όσοι βρέθηκαν να έχουν συνυπάρχουσα λοίμωξη από 
H.Pylorii και πήραν θεραπεία εξάλειψης, πέτυχαν πλήρη 
ύφεση. ο παθογενετικός μηχανισμός φαίνεται πως αφορά 
την παραγωγή αντιαιμοπεταλιακών αυτοαντισωμάτων, αν 
και το ενδεχόμενο προσβολής των μεγακαρυοκυττάρων 
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δεν μπορεί να αποκλειστεί.55

τέλος ΑΘ έχει αναφερθεί μετά από λοίμωξη από τον 
ανθρώπινο ερπητοϊό-6 (HHV-6), τον αναπνευστικό συ-
γκυτιακό ιό (RSV), τον ιό της ιλαράς, τον Corona-ιό που 
πρoκαλεί το σύνδρομο οξείας σοβαρής αναπνευστικής 
δυσπραγίας (SARS), τον Parvo-ιό Β19, rota-ιούς, τον ιό 
της ερυθράς, τον ιό του Δαγγείου πυρετού, αδενοϊούς, 
και τον ιό της γρίππης-Α.56

ΙΙ. Βακτηριακές λοιμώξεις

1. Λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού  
(H. Pylorii)

κλινικά δεδομένα. το H.Pylorii είναι Gram- μικροαε-
ρόφιλο βακτηρίδιο, σπιροειδούς σχήματος, το οποίο αποι-
κίζει άνω του 50% του πληθυσμού, ζει και αναπτύσσεται 
στο όξινο περιβάλλον του στομάχου και προκαλεί χρόνια 
γαστρίτιδα και έλκη στον γαστρεντερικό σωλήνα. Επι-
πλέον, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
αδενοκαρκινώματος και MALT λεμφώματος του στομά-
χου, χαρακτηριζόμενο ως καρκινογόνο τάξης ι από την 
Παγκόσμια οργάνωση Υγείας. η λοίμωξη από H.Pylorii 
έχει επίσης συσχετισθεί με διάφορες αυτοάνοσες διαταρα-
χές, όπως η ρευματοειδής αρθρίτις, το σ. Sjoegren και η 
αυτοάνοση θρομβοπενία. Πολλές μελέτες έχουν αποδεί-
ξει συσχέτιση της ΑΘ με ενεργό λοίμωξη από H.Pylorii, 
ενώ κάποιες άλλες δεν επιβεβαιώνουν την συσχέτιση αυ-
τή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη ανακοίνωση για 
την σχέση του H.Pylorii με την ΑΘ δεν είχε υποπτευθεί 
την ύπαρξή του και αναφέρεται σε ευεργετική δράση της 
ομεπραζόλης σε ασθενείς με χρόνια ΑΘ.57 Εξ άλλου, η 
θεραπεία εκρίζωσης του H.Pylorii με αναστολέα αντλίας 
πρωτονίων για 4 εβδομάδες, σε συνδυασμό με αμοξικιλ-
λίνη και κλαριθρομυκίνη για 1-2 εβδομάδες, φαίνεται να 
ωφελεί την πλειονότητα των ασθενών και ανεβάζει τον 
αριθμό των αιμοπεταλίων. η ανάλυση 25 δημοσιευμέ-
νων μελετών και περίπου 750-800 ασθενών, κυρίως από 
την ιταλία και την ιαπωνία, με επίπεδα αιμοπεταλίων συ-
νήθως >30 x 109/l, έδειξε επιτυχή εκρίζωση στο 72% και 
ανταπόκριση στην θρομβοπενία στο 75-80% εξ αυτών, 
δηλαδή συνολική ανταπόκριση στο 50-55% των ασθε-
νών. ςτην ανάλυση αυτή υπήρχαν λίγοι μόνο ασθενείς 
με αιμοπετάλια <30 x 109/l. η θεραπεία αυτή είναι καλά 
ανεκτή, εμφανίζει ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες-συνή-
θως κοιλιακό άλγος και διαρροϊκό σύνδρομο, και μικρό 
μόνο ποσοστό ασθενών, αναγκάζεται να την διακόψει.58 
Ανάλογα ευεργετικά αποτελέσματα μετά από εκρίζωση 
του H.Pylorii, το οποίο αποικίζει σε υψηλό ποσοστό και 
παιδιά, έχουν ανακοινωθεί και για την παιδική ΑΘ59 αλ-
λά υπάρχουν και δεδομένα προς την αντίθετη κατεύθυν-
ση.60 Είναι αξιοσημείωτο ότι ευνοϊκά αποτελέσματα στην 
θρομβοπενία μετά από θεραπεία εκρίζωσης έχουν ανακοι-
νωθεί και για ασθενείς αρνητικούς για την παρουσία του 

ελικοβακτηριδίου, για ασθενείς ανθεκτικούς στην θερα-
πεία με γ-σφαιρίνη, κορτικοειδή και σπληνεκτομή, αλλά 
και για ασθενείς με σημαντική θρομβοπενία πρόσφατης 
έναρξης,61,62 μολονότι βέβαια υπάρχουν και αρκετές ανα-
φορές με αντίθετα αποτελέσματα.63 ο ρόλος της ηλικίας 
είναι επίσης αμφιλεγόμενος. ςε μια μελέτη αναφέρε-
ται 100% ποσοστό ανταπόκρισης σε ασθενείς >60 ετών 
και 22% σε ασθενείς <50 ετών64 αλλά σε άλλες η ηλικία 
δεν είχε προγνωστική σημασία για την ανταπόκριση.61,62

η διάρκεια διατήρησης της ανταπόκρισης φαίνεται 
ότι είναι ικανοποιητική. με μέσο διάστημα παρακολού-
θησης 5 έτη, 23/34 ασθενείς που είχαν επιτύχει εκρίζωση 
του H.Pylorii, διατήρησαν την ανταπόκριση στα αιμοπε-
τάλια, με 1 μόνο περίπτωση υποτροπής.65

Πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί της θρομβοπενίας 
από H. Pylorii. η ερμηνεία για την ετερογένεια των αντα-
ποκρίσεων στην θρομβοπενία, μετά από θεραπεία εκρί-
ζωσης είναι αφ’ενός η συνεισφορά σε ποικίλο βαθμό σε 
κάθε περίπτωση των ποικίλων εμπλεκόμενων ανοσολο-
γικών παθογενετικών μηχανισμών της νόσου ή/και η γε-
νετική ποικιλομορφία του βακτηριδίου.

Πολλές υποθέσεις έχουν διατυπωθεί για να εξηγή-
σουν την παθογένεια της θρομβοπενίας σε άτομα προσβε-
βλημένα από H.Pylorii. ςύμφωνα με την επικρατούσα, 
τα παραγόμενα αντισώματα έναντι των μολυσματικών 
πρωτεϊνών του βακτηριδίου CagA και VacA, εμφανίζουν 
διασταυρούμενη ειδικότητα με αντιγόνα των αιμοπεταλί-
ων. οι δύο αυτές πρωτεΐνες συχνά συνεκφράζονται, και 
η δεύτερη έχει ιδιότητες κυτταροτοξίνης. το γονιδιακό 
σύμπλεγμα της Cag πρωτεΐνης του H.Pylorii περιέχει 
περίπου 40 γονίδια, και ένα μέρος του συμμετέχει στον 
σχηματισμό του συμπλέγματος έκκρισης. το σύμπλεγ-
μα αυτό ελλείπει από ασυμπτωματικούς φορείς του βα-
κτηριδίου. ο παθογενετικός ρόλος της πρωτεΐνης CagA 
στην εμφάνιση ΑΘ έχει γίνει φανερός από δύο μελέτες. 
ςτην πρώτη αποδείχτηκε ελάττωση της συνδεδεμένης με 
αιμοπετάλια IgG μετά από την θεραπεία εκρίζωσης, και 
μοριακή ομοιότητα μεταξύ των αντισωμάτων αυτών και 
των αντίστοιχων εναντίον της CagA πρωτεΐνης.61 ςτην 
δεύτερη αποδείχτηκε ότι τα αντι-CagA αντισώματα εμ-
φανίζουν διασταυρούμενη ευαισθησία με πεπτίδια που 
εκφράζονται στα αιμοπετάλια σε ασθενείς με ΑΘ.66 οι 
μεγάλες διακυμάνσεις στην αποτελεσματικότητα της θε-
ραπείας εκρίζωσης του H.Pylorii, που έχουν ανακοινω-
θεί σε διάφορες μελέτες, θα μπορούσαν να αποδοθούν 
σε διαφορετική έκφραση της πρωτεΐνης CagA, η οποία 
βρέθηκε να έχει υψηλή έκφραση σε ιάπωνες ασθενείς.67,68

Ένας άλλος μηχανισμός που ερμηνεύει την αποτυ-
χία της θεραπείας εκρίζωσης και την ετερογένεια των 
ανταποκρίσεων αφορά την εγκατάσταση ανοσολογικής 
μνήμης στους τ- και Β-αυτοαντιδρώντες κλώνους. μη 
διόρθωση της θρομβοπενίας με την μείωση του αντιγο-
νικού φορτίου του H.Pylorii, υποδηλώνει την ανάπτυξη 
αυτοαντιδρώντων κλώνων, ανεξάρτητων από την παρου-
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σία του βακτηριδίου που τροποποιούν την ισορροπία με-
ταξύ ενεργοποιητικών και ανασταλτικών Fcγ υποδοχέων 
των μονοκυττάρων.69

Επιπλέον φαίνεται ότι και γενετικοί παράγοντες του 
ξενιστή επηρεάζουν την παθογένεια της νόσου. οι ασθε-
νείς με λοίμωξη από H.Pylorii που εμφανίζουν ΑΘ έχουν 
διαφορετικό προφίλ HLA αντιγόνων σε σχέση με τους 
ασθενείς που δεν εμφανίζουν ΑΘ.62 η επαγωγή από το 
ελικοβακτηρίδιο αδενοκαρκινώματος του στομάχου είναι 
συχνότερη σε ασθενείς με τον εκκριτικό τύπο του αντι-
γόνου Lewis. τα αντιγόνα Lewis προσροφώνται και στην 
αιμοπεταλιακή μεμβράνη, και συμβάλλουν στην ανοσο-
λογική απορρύθμιση που προκαλείται από το H.Pylorii. 
ορισμένα βακτηριακά στελέχη ενεργοποιούν τα αιμο-
πετάλια αυξάνοντας την προσκόλληση του παράγοντα 
vWF στην γλυκοπρωτεΐνη GPIβ αυξάνοντας τον ρυθμό 
κατανάλωσής τους. Εξ άλλου πολυμορφισμοί των γονι-
δίων των κυτταροκινών είναι δυνατόν να εμπλέκονται 
επίσης. Επιμονή Th1 τύπου ανοσολογικής ενεργοποίη-
σης μετά από θεραπεία εκρίζωσης συνοδεύεται από μη 
ανταπόκριση στην διόρθωση της θρομβοπενίας.68 Πιο 
πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι το H.Pylorii επάγει την έκ-
φραση P-σελεκτίνης παρουσία αντι-IgG εναντίον του ελι-
κοβακτηριδίου, η οποία αυξάνει την συγκόλληση μεταξύ 
αιμοπεταλίων και ελικοβακτηριδίου. η έκφραση όμως 
της P-σελεκτίνης ακολουθείται από δημιουργία μηνυμά-
των απόπτωσης, εύρημα που πιθανώς υποδηλώνει ότι η 
P-σελεκτίνη συμβάλλει στη συσσώρευση και καταστρο-
φή των αιμοπεταλίων κατά τη λοίμωξη από H.Pylorii.70

ςε κάθε περίπτωση, επειδή η μέθοδος ανίχνευσης του 
H.Pylorii δεν είναι δύσκολη, συνιστάται να γίνεται έλεγ-
χος για την πιθανή παρουσία του βακτηριδίου σε κάθε 
νεοδιαγνωσθέντα ασθενή με ΑΘ.57,71

2. Αυτοάνοση θρομβοπενία και φυματίωση
ΑΘ έχει αρκετές φορές περιγραφεί να εμφανίζεται στα 

πλαίσια φυματιώδους λοίμωξης, συνήθως πρωτοπαθούς 
λεμφαδενικής μορφής, και ενίοτε μάλιστα αποτελεί αρχι-
κή εκδήλωση της νόσου. ςποραδικές δημοσιεύσεις υπάρ-
χουν και για σχέση πνευμονικής φυματίωσης και ΑΘ. οι 
περισσότερες αναφορές αφορούν παιδιατρικά περιστα-
τικά. ςτις περιπτώσεις αυτές η πορφύρα είναι ανθεκτι-
κή στα κορτικοειδή και την ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη και 
υποχωρεί μαζί με την θεραπεία της βασικής υποκείμε-
νης νόσου. ςυνεπώς σε περιοχές όπου ενδημεί η φυμα-
τίωση, θα πρέπει να διερευνάται και αυτό το ενδεχόμενο 
σε ασθενείς που εμφανίζονται με ΑΘ.72-74

3. Αυτοάνοση θρομβοπενία και άλλες βακτηριακές 
λοιμώξεις

ΑΘ έχει αναφερθεί να εκδηλώνεται κατά την αρχική 
εμφάνιση ή την πορεία πολλών τύπων βακτηριδιακών λοι-

μώξεων. Από τους Gram+ κόκκους αξίζει να αναφερθεί 
ο στρεπτόκοκκος, και μάλιστα χρονίζουσες ή «αλλεργι-
κές» μορφές στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων, όπως η μετα-
στρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα, η οστρακιά, και 
η υποξεία βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα.75 ςε ορισμένες 
από αυτές τις περιπτώσεις έχει αναδειχθεί η παρουσία 
των αντιαιμοπεταλιακών αυτοαντισωμάτων.76

Από τα Gram- βακτηρίδια για αιτιοπαθογενετική σχέ-
ση για την ανάπτυξη ΑΘ έχει αποδοθεί σε στελέχη E. Coli 
παράγοντα βεροτοξίνη και στην σαλμονέλλα.77,78 η βρου-
κέλλωση έχει περισσότερες φορές αναφερθεί να επιπλέκε-
ται με ΑΘ ή σύνδρομο Evans, και μάλιστα και σε παιδιά. 
μολονότι μικρής ή μέτριας βαρύτητος θρομβοπενία εμ-
φανίζεται πολύ συχνά στην νόσο, σαν αποτέλεσμα μυ-
ελοκαταστολής ή υπερσπληνισμού, μεγάλης βαρύτητας 
θρομβοπενία, συμβατή με οξεία ΑΘ με αρκετές αιμορρα-
γικές εκδηλώσεις, εκδηλώνεται πολύ σπάνια.79 ςε πολλές 
από τις αναφερθείσες περιπτώσεις η θρομβοπενία διορ-
θώθηκε χωρίς ειδική θεραπεία, μόνο με αντιμετώπιση της 
υποκείμενης λοίμωξης, ενώ σε άλλες χορηγήθηκε ενδο-
φλέβια γ-σφαιρίνη, ή βραχυχρόνια ώση κορτικοειδών.80

Υπάρχει επίσης μία αναφορά για ΑΘ κατά την διαδρο-
μή λοίμωξης από Bartonella Henselae, η οποία ενοχοποι-
είται για της πρόκληση της νόσου εξ ονύχων γαλής81 και 
μία ακόμα για εμφάνιση ΑΘ κατά την διαδρομή πνευμο-
νίας από μυκόπλασμα, που υποχώρησε με την αντιμε-
τώπιση της λοίμωξης.

ΙΙΙ. Μυκητιασικές και παρασιτικές λοιμώξεις
ΑΘ έχει αναφερθεί κατά την εμφάνιση ή την πορεία 

μυκητιασικών λοιμώξεων και μάλιστα από Histoplasma 
capsulatum. μολονότι αναδείχτηκε η παρουσία IgG επί 
της αιμοπεταλιακής μεμβράνης, δεν έγινε έλεγχος για 
αποκλεισμό συνοδού HIV λοίμωξης. Επίσης σε δύο άλ-
λες περιπτώσεις με ταχέως επιθετική και μοιραία πορεία 
δεν αποκλείστηκαν άλλες αιτίες αυξημένης κατανάλω-
σης αιμοπεταλίων, όπως θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια 
και διάχυτη ενδαγγειακή πήξη.82

Θρομβοπενία ανοσολογικής αρχής έχει αναφερθεί να 
εμφανίζεται κατά την διάρκεια ελονοσίας από Plasmodi-
um Vivax. ςτην μία περίπτωση έγινε έγκαιρα η διάγνω-
ση της ελονοσίας και ο ασθενής πήρε ειδική θεραπευτική 
αγωγή, η οποία συνέτεινε και στην αποκατάσταση της 
θρομβοπενίας. ςε άλλη περίπτωση ο ασθενής χρειάστη-
κε θεραπεία με κορτικοειδή.83

Ανάλογες σποραδικές περιπτώσεις έχουν αναφερθεί 
κατά την πορεία και τοξοπλάσμωσης.84 τέλος έχουν ανα-
φερθεί σποραδικές περιπτώσεις ΑΘ και συνδρόμου Ev-
ans, σαν αρχικές εκδηλώσεις σπλαγχνικής λεϊσμανίασης. 
τα αυτοάνοσα φαινόμενα υφίενται συνήθως με την χο-
ρήγηση ειδικής θεραπευτικής αγωγής και την ίαση της 
παρασίτωσης.85
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Infectious agents in the pathogenesis of immune thrombocytopenia
by Argyris Symeonidis and Alexandra Kouraklis-Symeonidis

Department of Internal Medicine, Haematology Division, University of Patras Medical School,  
Rion of Patras, Greece.

ABSTRACT: Immune thrombocytopenia (ITP), manifested at the time of initial diagnosis or during 
disease progression, may accompany various infectious diseases. Infectious agents, which have been 
pathogenetically associated with ITP are H.Pylorii, Hepatitis C virus and HIV. There are many reports 
for various other agents, such as CMV, EBV, VZV, HTLV-1, MMR triple vaccine and mycobacterium 
Tuberculosis. For many additional infectious agents there are only occasional case reports in the litera-
ture. In the majority of cases thrombocytopenia is moderately severe (plt count >30 x 109/l) and is rarely 
accompanied by hemorrhagic episodes. Although the three most common infectious agents have most 
commonly been associated with adult ITP, a possible contribution in the ITP of childhood has also been 
postulated. Among the suggested pathogenetic mechanisms, direct infection of the megakaryocytes by 
the causative agent, immune reaction against proteinic material of the infectious agent, “expressed” on 
the platelet membrane and extension of the specificity of the antibodies against structural parts of the 
platelet membrane, adhesion of immune complexes on platelets and increased platelet phagocytosis, and 
finally cross-reactivity of antigenic determinants of the infectious agent with glycoproteinic epitopes of 
the platelet membrane, are included. The continuous presence of the infectious agent can establish im-
munologic memory and specificity of the reaction, and generate specific T- and B-autoreactive clones, 
perpetuating the autoimmune response. Conversely, when immunologic memory has not been estab-
lished, elimination treatment of H.Pylorii, shrinkage of hepatitis C viral load, and Highly Active Anti-
retroviral Treatment for HIV disease are followed by an improvement or restoration of platelet count 
to normal levels. The pathogenetic role of H.Pylorii has been linked to the expression of a core protein 
CagA, which shares substantial molecular mimicry with parts of the GPIIβ/ιιια complex. Other contrib-
uting factors are cytokines such as TGFβ, adhesion molecules, such as P-selectin, and genetic factors of 
the host, such as HLA haplotypes and Lewis antigen expression. For thrombocytopenic patients who are 
H.Pylorii carriers, response to Helicobacter elimination treatment should initially be evaluated, before 
any form of immunosuppressive treatment will be administered. It is evident, that screening all throm-
bocytopenic patients at initial presentation for the three most common infectious agents is mandatory.



Α. Συμεωνίδης και Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου154

compared with chronic immune thrombocytopenic purpura. 
Br J Haematol. 2005; 129:818-824.

 12. Aref S, Sleem T, El Menshawy N, et al. Antiplatelet an-
tibodies contribute to thrombocytopenia associated with 
chronic hepatitis C virus infection. Hematology. 2009; 
14(5):277-281.

 13. Sekiguchi T, Nagamine T, Takagi H, Mori M. Autoimmune 
thrombocytopenia in response to splenectomy in cirrhotic 
patients with accompanying hepatitis C World J Gastroen-
terol. 2006; 12(8):1205-1210.

 14. Zhang W, Nardi MA, Borkowsky W, Karpatkin S: Role 
of molecular mimicry of hepatitis C virus (HCV) protein 
with platelet GPIIIa in hepatitis-C related immunologic 
thrombocytopenia. Blood. 2009; 113: 4086-4093.

 15. Sakuyara M, Murakami H, Uchiumi H, et al. Steroid-
refractory chronic idiopathic thrombocytopenic purpura 
associated with hepatitis C virus infection. Eur J Haematol. 
2002; 68: 48-53.

 16. Magrin S, Craxi A, Fabiano C, Simonetti RG, Fiorentino 
G, Marino L. Hepatitis C viremia in chronic liver disease: 
Relationship to interferon alpha or corticosteroid treatment. 
Hepatology. 1994; 19:273-279.

 17. Demirturk N, Cevik F, Demirdal T, Aykin N, Aslan V. Au-
toimmune thrombocytopenia induced by PEG-IFN-alpha 
plus ribavirin in hepatitis C. Platelets. 2006; 17(5):340-343.

 18. Dufour JF, Pradat P, Ruivard M, et al. Severe autoimmune 
cytopenias in treatment-naive hepatitis C virus infection: 
clinical description of 16 cases. Eur J Gastroenterol Hepatol. 
2009; 21(3):245-253.

 19. Dusheiko G. Thrombopoietin agonists for the treatment 
of thrombocytopenia in liver disease and hepatitis C. Clin 
Liver Dis. 2009; 13(3):487-501.

 20. Fontana V, Dudkiewicz P, Jy W, Horstman L, Ahn YS. 
Interleukin-11 for treatment of hepatitis C-associated ITP. 
Acta Haematol. 2008; 119(2):126-132.

 21. Tanir G, Aydem C, Nilden Tuygun N, Kaya O, Yarali N. 
Immune thrombocytopenic purpura as sole manifestation 
in a case of acute hepatitis A. Turk J Gastroenterol. 2005; 
16(4):217-219.

 22. Shenoy R, Nair S, Kamath N. Thrombocytopenia in hepatitis 
A-an atypical presentation. J Trop Pediatr. 2004; 50(4):241-
242.

 23. Korman SH. Thrombocytopenic purpura during the incuba-
tion of hepatitis B. Acta Paediatr Scand. 1991; 80(10):975-
976.

 24. Doi T, Homma H, Mezawa S, et al. Mechanisms for increment 
of platelet associated IgG and platelet surface IgG and their 
implications in immune thrombocytopenia associated with 
chronic viral liver disease. Hepatol Res. 2002; 24(1):23.

 25. Allegra A, Penna G, Alonci A, Granata A, D’Angelo A, 
Musolino C. Exacerbation of chronic idiopathic throm-
bocytopenic purpura following reactivation of an occult 
hepatitis B. Med Oncol. 2009 Sep 23. [Epub ahead of print]

 26. Meyboom RHB, Fucik H, Edwards IR. Thrombocytopaenia 
reported in association with hepatitis B and A vaccines. 
Lancet. 1995; 345:1683.

 27. Ronchi F, Cecchi P, Falcioni F, et al. Thrombocytopenic 
purpura as adverse reaction to recombinant hepatitis B 
vaccine. Arch Dis Child. 1998; 78:273-274.

 28. Conesa V, Nuρez MF, Navarro JF, Mompel A, Ruiz J, 
Gσmez A. Thrombocytopenic Purpura after Recombinant 
Hepatitis B Vaccine. A rare association. Haematologica. 
2001; 86(3):E09.

 29. Colson P, Payraudeau E, Leonnet C, et al. Severe thrombo-
cytopenia associated with acute hepatitis E virus infection. 
J Clin Microbiol. 2008; 46(7):2450-2452.

 30. Xiao Y, Lin W, Liu Q, Jin R, Fei H. Direct infection of colony 
forming unit-megakaryocyte by human cytomegalovirus 
contributes the pathogenesis of idiopathic thrombocytopenic 
purpura. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2006; 
26(5):555-557.

 31. Fisgin T, Yarali N, Duru F, Kara A. CMV-induced immune 
thrombocytopenia and excessive hematogones mimicking 
an acute B-precursor lymphoblastic leukemia. Leuk Res. 
2003; 27(2):193-196.

 32. Ding Y, Zhao L, Mei H, Zhang SL, Huang ZH. Role of 
myeloid human cytomegalovirus infection in children’s 
idiopathic thrombocytopenic purpura. Pediatr Hematol 
Oncol. 2007; 24(3):179-188.

 33. Levy AS, Bussel J. Immune thrombocytopenic purpura: 
investigation of the role of cytomegalovirus infection. Brit 
J Haematol. 2004; 126:622-624.

 34. Wei SH, Ho MC, Ni YH, Lin DT, Lee PH. Cytomegalovirus-
associated immune thrombocytopenic purpura after liver 
transplantation. J Formos Med Assoc. 2007; 106(4):327-329.

 35. DiMaggio D, Anderson A, Bussel J. Cytomegalovirus can 
make immune thrombocytopenic purpura refractory. British 
Journal of Haematology. 2009; 146:104-112.

 36. Likic R, Kuzmanic D. Severe thrombocytopenia as a com-
plication of acute Epstein-Barr virus infection. Wien Klin 
Wochenschr. 2004; 116(1-2):47-50.

 37. Hsiao CC. Epstein-Barr virus associated with immune 
thrombocytopenic purpura in childhood: a retrospective 
study. J Paediatr Child Health. 2000; 36(5):445-448.

 38. Tavil B, Unal S, Aytaη-Elmas S, Yetgin S. Weekly long-term 
intravenous immunoglobulin for refractory parvovirus B19 
and EBV-induced immune thrombocytopenic purpura. Turk 
J Pediatr. 2008; 50(1):74-77.

 39. Morris L, Distenfeld A, Amorosi E, Karpatkin S. Autoim-
mune thrombocytopenic purpura in homosexual men. Ann 
Intern Med. 1982; 96:714-717.

 40. Sloand EM, Klein HG, Banks SM, Vareldzis B, Merritt 
S, Pierce P. Epidemiology of thrombocytopenia in HIV 
infection. Eur J Haematol. 1992; 48:168-172.

 41. Sullivan PS, Hanson DL, Chu SY, Jones JL, Ciesielski 
CA. Surveillance for thrombocytopenia in persons infected 
withHIV: results from the Multistate Adult and Adolescent 
Spectrum of Disease Project. J Acquir Immune Defic Syndr 
Hum Retrovirol. 1997; 14:374-379.

 42. Torre D, Pugliese A. Platelets and HIV-1 infection: old and 
new aspects. Curr HIV Res. 2008; 6(5):411-418.

 43. Karpatkin S, Nardi M, Lennette ET, Byrne B, Poiesz 



Λοιμώδεις παράγοντες και αυτοάνοση θρομβοπενία 155

B. Antihuman immunodeficiency virus type 1 antibody 
complexes on platelets of seropositive thrombocytopenic 
homosexuals and narcotic addicts. Proc Natl Acad Sci 
U.S.A. 1988; 85:9763-9767.

 44. Koefoed K, Ditzel HJ. Identification of talin head domain 
as an immunodominant epitope of the antiplatelet antibody 
response in patients with HIV-1–associated thrombocyto-
penia Blood. 2004; 104:4054-4062.

 45. Li Z, Nardi MA, Karpatkin S. Role of molecular mimicry 
to HIV-1 peptides in HIV-1-related immunologic throm-
bocytopenia. Blood. 2005; 106:572-576.

 46. Najean Y, Rain JD. The mechanism of thrombocytopenia 
in patients with HIV infection. J Lab Clin Med. 1994; 
123:415-420.

 47. Aboulafia DM, Bundow D, Waide S, Bennet C, Kerr D. Initial 
observations on the efficacy of highly active antiretroviral 
therapy in the treatment of HIV-associated autoimmune 
thrombocytopenia. Am J Med Sci. 2000; 320(2):117-123.

 48. Scaradavou A, Woo B, Woloski BM et al. Intravenous 
anti-D treatment of immune thrombocytopenic purpura: 
experience in 272 patients. Blood. 1997; 89:2689-2700.

 49. Oksenhendler E, Bierling P, Chevret S, et al. Splenectomy 
is safe and effective in human immunodeficiency virus-
related immune thrombocytopenia. Blood 1993; 82:29-32.

 50. Umstattd LJ, Reichenberg JS. Varicella pneumonia with 
immune thrombocytopenic purpura: a patient with multiple 
complications. Cutis. 2008; 82(6):399-402.

 51. Amir A, Gilad O, Yacobovich J, Scheuerman O, Tamary H, 
Garty BZ. Post-varicella thrombocytopenic purpura. Acta 
Paediatr. 2010 Apr 27. [Epub ahead of print]

 52. Unal S, Yetgin S, Kara A, Kanra G. Autoimmune thrombo-
cytopenic purpura after mumps infection. Turk J Pediatr. 
2005; 47(3):270-271.

 53. Rajantie J, Zeller B, Treutiger I, Rosthöj S, NOPHO ITP 
working group and five national study groups. Vaccination 
associated thrombocytopenic purpura in children. Vaccine. 
2007; 25(10):1838-1840.

 54. Mantadakis E, Farmaki E, Buchanan GR. Thrombocyto-
penic purpura after measles-mumps-rubella vaccina-tion: 
a systematic review of the literature and guidance for 
management. J Pediatr. 2010; 156(4):623-628.

 55. Matsushita K, Ozaki A, Arima N, Tei C. Human T-lympho-
tropic virus type I infection and idiopathic thrombocytopenic 
purpura. Hematology. 2005; 10(2):95-99.

 56. Rand ML, Wright JF. Virus-associated idiopathic throm-
bocytopenic purpura. Transfus Sci. 1998; 19(3):253-259.

 57. Akiyama H, Onozawa Y. Effect of omeprazole in chronic 
idiopathic thrombocytopenic purpura. Am J Hematol. 1998; 
57:91-92.

 58. Stasi R, Evangelista ML, Stipa E, Buccisano F, Venditti A, 
Amadori S. Idiopathic thrombocytopenic purpura: current 
concepts in pathophysiology and management. Thromb 
Haemost. 2008; 99:4-13.

 59. Jaing TH, Yang CP, Hung IJ, Chiu CH, Chang KW. Efficacy 
of Helicobacter pylori eradication on platelet recovery in 
children with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. 

Acta Paediatr. 2003; 92:1153–1157.
 60. Michel M, Cooper N, Jean C, et al. Does Helicobacter pylori 

initiate or perpetuate immune thrombocytopenic purpura? 
Blood2004; 103:890–895.

 61. Takahashi T, Yujiri T, Shinohara K et al. Molecular mimicry 
by Helicobacter pylori CagA protein may be involved in 
the pathogenesis of H. pylori-associated chronic idiopathic 
thrombocytopenic purpura. Br J Haematol. 2004; 124:91–96.

 62. Veneri D, Franchini M, Gottardi M, et al. Efficacy of 
Elicobacter pylori eradication in raising platelet count in 
adult patients with idiopathic thrombocytopenic purpura. 
Haematologica. 2002; 87:1177–1179.

 63. Jarque I, Andreu R, Llopis I, et al. Absence of platelet re-
sponse after eradication of Helicobacter pylori infection in 
patients with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. 
Br J Haematol. 2001; 115:1002-1003.

 64. Ando T, Tsuzuki T, Mizuno T, et al. Characteristics of 
Helicobacter pylori-induced gastritis and the effect of 
H.pylori eradication in patients with chronic idiopathic 
thrombocytopenic purpura. Helicobacter. 2004; 9:443-452.

 65. Emilia G, Luppi M, Zucchini P, et al. Helicobacter pylori 
infection and chronic immune thrombocytopenic purpura: 
long-term results of bacterium eradication and association 
with bacterium virulence profiles. Blood. 2007; 110:3833-
3841.

 66. Franceschi F, Christodoulides N, Kroll MH, Genta RM. 
Helicobacter pylori and idiopathic thrombocytopenic pur-
pura. Ann Intern Med. 2004; 140:766-767.

 67. Maeda S, Ogura K, Yoshida H, et al. Major virulence factors, 
VacA and CagA, are commonly positive in Helicobacter 
pylori isolates in Japan. Gut. 1998; 42:338-343.

 68. Takahashi T, Yujiri T, Tanizawa Y. Helicobacter pylori 
and chronic ITP: the discrepancy in the clinical responses 
to eradication therapy might be due to differences in the 
bacterial strains. Blood. 2004; 104:594.

 69. Asahi A, Nishimoto T, Okazaki Y, et al. Helicobacter pylori 
eradication shifts monocyte Fcgamma receptor balance to-
ward inhibitory FcgammaRIIB in immune thrombocytopenic 
purpura patients. J Clin Invest. 2008; 118:2939-2949.

 70. Yeh JJ, Tsai S, Wu DC, Wu JY, Liu TC, Chen A. P-selectin–
dependent platelet aggregation and apoptosis may explain 
the decrease in platelet count during Helicobacter pylori 
infection. Blood. 2010; 115:4247-4253

 71. Stasi R, Willis F, Shannon MS, Gordon-Smith EC. Infec-
tious causes of chronic immune thrombocytopenia. Hematol 
Oncol Clin North Am. 2009; 23:1275-1297.

 72. Krishnamurthy S, Yadav S. Immune thrombocytopenic 
purpura as a presentation of childhood tuberculosis. Indian 
J Pediatr. 2007; 74(9):853-85

 73. Akyildiz B, Uzel N, Yanni D, Citak A, Karaböcüoğlu M, 
Uçsel R. Immune thrombocytopenic purpura associated with 
pulmonary tuberculosis. Turk J Pediatr. 2009; 51(3):271-
274.

 74. Ursavas A, Ediger D, Ali R, et al. Immune thrombocytopenia 
associated with pulmonary tuberculosis. J Infect Chemother. 
2010 Epub Jan 7.



Α. Συμεωνίδης και Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου156

 75. Castagnola E, Dufour C, Timitilli A, Giacchino R. Idiopathic 
thrombocytopenic purpura associated with scarlet fever. 
Arch Dis Child. 1994; 70(2):164.

 76. Muguruma T, Koyama T, Kanadani T, Furujo M, Shiraga 
H, Ichiba Y. Acute thrombocytopenia associated with post-
streptococcal acute glomerulonephritis. J Paediatr Child 
Health. 2000; 36(4):401-402.

 77. Blecker U, Vandenplas Y. Verotoxin-producing Escherichia 
coli in “idiopathic” thrombocytopenic purpura. Clin Pediatr 
(Phila). 1994; 33(6):383.

 78. Mittal S, Saxena A, Garg P. Unusual presentations of 
Salmonella Typhi infections in children. Trop Doct. 2009; 
39(1):27-28.

 79. Pappas G, Kitsanou M, Christou L, Tsianos E. Immune 
thrombocytopenia attributed to brucellosis and other mecha-
nisms of Brucella-induced thrombocytopenia. Am J Hematol. 
2004; 75(3):139-141.

 80. Tsirka A, Markesinis I, Getsi V, Chaloulou S. Severe throm-
bocytopenic purpura due to brucellosis. Scand J Infect Dis. 

2002; 34(7):535-536.
 81. Palumbo E, Sodini F, Boscarelli G, Nasca G, Branchi 

M, Pellegrini G. Immune thrombocytopenic purpura as a 
complication of Bartonella henselaeinfection. Le Infezioni 
in Medicina, 2008; 2:99-102.

 82. Kucera JC, Davis RB. Thrombocytopenia associated with 
histoplasmosis and an elevated platelet associated IgG. Am 
J Clin Pathol. 1983; 79(5):644-646.

 83. Lacerda MV, Alexandre MA, Santos PD, Arcanjo AR, 
Alecrim WD, Alecrim MG. Idiopathic thrombocytopenic 
purpura due to vivax malaria in the Brazilian Amazon. Acta 
Trop. 2004; 90(2):187-190.

 84. Lepilleur B, Schoeny M, Melin P, Screve C. A propos d’un 
cas de purpura thrombopιnique autoimmun chronique, 
associι ΰ une toxoplasmose. Annales de Biologie Clinique 
2001; 59(4):493-496.

 85. Alioglu B, Avci Z, Ozyurek E, Ozbek N. Visceral leishma-
niasis presented with Evans syndrome: A case report. Am 
J Hematol. 2007; 82(11):1030-1031.



Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα και κύηση

Χάρις Ματσούκα, Αθανασία Σταμέλου, Ευστάθιος Κουλιέρης

ΠΕΡιληΨη: η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) είναι ένα περίπλοκο κλινικό πρόβλημα για τη 
λύση του οποίου απαιτείται η στενή συνεργασία του αιματολόγου με τον γυναικολόγο και ενδεχομένως 
και με τον παιδίατρο. η δυσκολία έγκειται τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία. η διαφορική δι-
άγνωση πρέπει να περιλαμβάνει νοσήματα που προκαλούν θρομβοπενία εκτός κύησης αλλά και κατα-
στάσεις που συνδέονται με θρομβοπενία στην κύηση. Όταν χρειάζεται ιατρική θεραπευτική παρέμβαση, 
αγωγή πρώτης γραμμής αποτελούν τα κορτικοστεροειδή και η γ-σφαιρίνη. το πρόβλημα της αντιμε-
τώπισης της ιΘΠ στην εγκυμοσύνη γίνεται ιδιαίτερα δυσεπίλυτο όταν η νόσος αποδεικνύεται ανθεκτι-
κή στη θεραπεία πρώτης γραμμής οπότε συζητείται η πιθανότητα της σπληνεκτομής. Όσον αφορά τη 
θρομβοπενία στο έμβρυο-νεογνό δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια παράμετρος που αξιόπιστα μπορεί να 
προβλέψει το βάθος της θρομβοπενίας και τον κίνδυνο ενδοκρανιακής αιμορραγίας γι’ αυτό απαιτείται 
στενή παρακολούθηση των αιμοπεταλίων του νεογνού μετά τον τοκετό.
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Ανασκόπηση

η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) είναι 
ένα αυτοάνοσο νόσημα που χαρακτηρίζεται από χαμηλό 
αριθμό αιμοπεταλίων (PLT<150000/μl). η κλινική εικό-
να ποικίλλει από την ασυμπτωματική ήπια θρομβοπενία 
έως την εμφάνιση βαριάς θρομβοπενίας με σοβαρές αι-
μορραγικές εκδηλώσεις.

Επιδημιολογία - παθογένεια
η ιΘΠ στην κύηση εμφανίζεται με συχνότητα 1-2 

ανά 1000 κυήσεις και αφορά το 3-5% των περιπτώσεων 
θρομβοπενίας κατά την κύηση.1 Ωστόσο είναι η συχνό-
τερη αιτία μεμονωμένης θρομβοπενίας που συμβαίνει σε 
πρώιμα στάδια της κύησης.

λεπτομερής ανάλυση του παθογενετικού μηχανισμού 
της ιΘΠ γίνεται στο κεφάλαιο του ςπανουδάκη και συν. 
του παρόντος τεύχους του ΑιμΑ. ςυνοπτικά, ωστόσο, 
αναφέρουμε τα παρακάτω.

ο βασικός παθογενετικός μηχανισμός στην ιΘΠ (ίδιος 
τόσο στην κύηση όσο και εκτός κύησης) είναι η κατα-
στροφή των αιμοπεταλίων μέσω κυκλοφορούντων αυτο-
αντισωμάτων.2 ςυχνότατα τα αυτοαντισώματα είναι της 
τάξης IgG (85%), σπανιότερα είναι IgM ή IgA. ςτρέφο-
νται έναντι των γλυκοπρωτεϊνών IIb-IIIa και Ib-IX της 

μεμβράνης των αιμοπεταλίων. τα καλυμμένα με αυτο-
αντισώματα αιμοπετάλια καταστρέφονται κυρίως στη 
μικροκυκλοφορία του σπλήνα, όπου συνδέονται με τα 
μακροφάγα που φέρουν τους αντίστοιχους Fc υποδοχείς. 
ςτην απομάκρυνσή τους από την κυκλοφορία συμμετέ-
χουν και άλλα όργανα και ιστοί του δικτυοενδοθηλιακού 
συστήματος (ΔΕς).

η επιβίωση των αιμοπεταλίων στην ιΘΠ είναι μει-
ωμένη. η παραγωγή τους αν και θα περίμενε κανείς ότι 
είναι αυξημένη, σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να 
είναι περιορισμένη. Αυτό συμβαίνει είτε διότι τα νέα αι-
μοπετάλια μόλις παράγονται καλύπτονται από αυτοαντι-
σώματα και καταστρέφονται από μακροφάγα του μυελού 
ή διότι τα αυτοαντισώματα στρέφονται και κατά των με-
γακαρυοκυττάρων. η θρομβοποιητίνη, η οποία συνδέε-
ται με τα μεγακαρυοκύτταρα και είναι υπεύθυνη για τη 
διαφοροποίησή τους, βρίσκεται σε φυσιολογικά ή μό-
νο ελαφρώς αυξημένα επίπεδα παρά τον χαμηλό αριθ-
μό αιμοπεταλίων.

Όσον αφορά τα αυτοαντισώματα έχει γίνει σημαντι-
κή πρόοδος στην κατανόηση των μηχανισμών παραγωγής 
αυτών.3 οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν αλληλεπί-
δραση μεταξύ αιμοπεταλίων –κυττάρων που παρουσιά-
ζουν το αντιγόνο (Antigen Presenting Cells, APCs) και 
τ και Β λεμφοκυττάρων. ςτην ανασκόπηση του θέμα-
τος της παθογένειας της ιΘΠ που έγινε στο συνέδριο της 
Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας (ASH) το 2006 
περιγράφονται συνοπτικά οι μηχανισμοί αυτοί ως εξής : 
οι γλυκοπρωτεϊνες των αιμοπεταλίων διασπώνται σε πε-
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πτίδια από τα μακροφάγα ή άλλα αντιγονοπαρουσιαστι-
κά κύτταρα (APCs) και φέρονται στην περιφέρεια αυτών 
των κυττάρων μέσω μορίων MHC τάξης II. οι υποδο-
χείς στα τ λεμφοκύτταρα συνδέονται με το σύμπλεγ-
μα MHC-πεπτίδιο και σηματοδοτούν δραστηριοποίηση 
που ενεργοποιεί τα CD154 + κύτταρα ώστε να αλληλε-
πιδράσουν με CD40 + κύτταρα. τα δραστηριοποιημένα 
αυτά λεμφοκύτταρα παράγουν κυτταροκίνες (ιντερλευ-
κίνη 2, ιντερφερόνη γ) που ευνοούν τη διαφοροποίηση 
των Β λεμφοκυττάρων και την παραγωγή των αυτοαντι-
σωμάτων τα οποία στρέφονται κατά των αιμοπεταλίων.

τα αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα δεν ανευρίσκονται 
σε όλους τους ασθενείς με ιΘΠ, αυτό πιθανόν οφείλεται 
σε μία εναλλακτική οδό καταστροφής των PLTs κατευ-
θείαν από τα κυτταροτοξικά τ λεμφοκύτταρα (μηχανι-
σμός ο οποίος in vivo δεν είναι γνωστός και βρίσκεται 
υπό διερεύνηση).4

Διάγνωση της ΙΘπ στην κύηση
η διάγνωση της ιΘΠ στην κύηση, όταν δεν είναι γνω-

στή προ της εγκυμοσύνης, είναι διάγνωση εξ αποκλει-
σμού άλλων καταστάσεων που συνοδεύονται από χαμηλό 
αριθμό αιμοπεταλίων.5

η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει αίτια θρομβο-
πενίας μη σχετιζόμενα με κύηση και αίτια θρομβοπενίας 
σχετιζόμενα με κύηση. ςτις καταστάσεις και νοσήματα 
που είναι γνωστό ότι προκαλούν θρομβοπενία εκτός κύ-
ησης συμπεριλαμβάνονται ψευδής θρομβοπενία (EDTA 
clumping), αυτοάνοσα νοσήματα όπως συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος και αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, 
νεοπλασματικά νοσήματα (σπάνια στην κύηση), θρομ-
βωτική θρομβοπενική πορφύρα-ουραιμικό αιμολυτικό 
σύνδρομο, HIV λοίμωξη, άλλες ιογενείς λοιμώξεις (πχ. 
CMV, EBV, HCV), διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, μυελική 
δυσλειτουργία, διατροφικές ανεπάρκειες (έλλειψη Β12 
και φυλλικού οξέος), θρομβοπενία από φάρμακα (σουλ-
φοναμίδη, κινιδίνη, ηπαρίνη), κατάχρηση οινοπνεύματος, 
συγγενής τύπος 2Β νόσου von Willebrand, πρόσφατες με-
ταγγίσεις ή εμβολιασμοί. τα αίτια της θρομβοπενίας τα 
σχετιζόμενα με κύηση περιλαμβάνουν την καλοήθη θρομ-
βοπενία, υπερτασικές διαταραχές της κύησης (προεκλαμ-
ψία-εκλαμψία), σύνδρομο HELLP, οξύ λιπώδες ήπαρ της 
κύησης, μαζική μαιευτική αιμορραγία, διάχυτη ενδαγγει-
ακή πήξη. η πιο συχνή κατάσταση η οποία συγχέεται με 
την ιΘΠ στην κύηση είναι η καλοήθης θρομβοπενία της 
κύησης (gestational benign thrombocytopenia of preg-
nancy). η ιΘΠ είναι 100 φορές λιγότερο συχνή από τη 
θρομβοπενία της κύησης.

η καλοήθης θρομβοπενία της κύησης είναι το συχνό-
τερο αίτιο θρομβοπενίας στην κύηση (6-7% των κυήσεων, 
75-80% των περιπτώσεων θρομβοπενίας σε εγκύους). η 
θρομβοπενία είναι συνήθως ήπια, δεν υπάρχει ιστορικό 
(πλην ίσως επί προηγούμενης κυήσεως), συμβαίνει στο 
δεύτερο και κυρίως στο τρίτο τρίμηνο και αποκαθίσταται 
πλήρως μετά τον τοκετό (το αργότερο σε δύο μήνες). ο 

αριθμός των αιμοπεταλίων συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 
100000-150000/μl. μόνο το 1% παρουσιάζει αριθμό αι-
μοπεταλίων μεταξύ 70000-100000/μl. ςυνήθως πρόκειται 
για υγιείς γυναίκες με φυσιολογική χωρίς επιπλοκές κύη-
ση που αποκαλύπτουν τυχαία θρομβοπενία στον έλεγχο. 
για τη θρομβοπενία της κύησης δεν χρειάζεται ιατρική 
παρέμβαση παρά μόνο στενή παρακολούθηση ιδιαίτερα 
κατά το τρίτο τρίμηνο. η γυναίκα πρέπει να αντιμετω-
πίζεται με τους συνήθεις μαιευτικούς χειρισμούς όσον 
αφορά την οδό του τοκετού, μπορεί δε να υποβληθεί σε 
επισκληρίδιο αναισθησία. Δεν παρατηρείται θρομβοπενία 
στο έμβρυο ή στο νεογνό. η αιτιοπαθογένεια της θρομβο-
πενίας της κύησης δεν είναι σαφής. Διάφοροι μηχανισμοί 
έχουν προταθεί όπως: αιμοαραίωση, αυξημένη κάθαρση 
των αιμοπεταλίων στην κυκλοφορία του πλακούντα, ανο-
σολογικός μηχανισμός, ενεργοποίηση του μηχανισμού της 
πήξης αλλά και της ινωδόλυσης στα πλαίσια της υπερ-
πηκτικότητας ή της «αντισταθμιζόμενης διάχυτης ενδαγ-
γειακής πήξης (ΔΕΠ)» που παρατηρείται στην κύηση 
και που ίσως φυσιολογικά προφυλάσσει από αιμορρα-
γίες κατά τον τοκετό. η διαφορική διάγνωση της θρομ-
βοπενίας της κύησης από την ιΘΠ είναι δύσκολη ειδικά 
όταν ο αριθμός των αιμοπεταλίων κυμαίνεται γύρω από 
100000/μl, αλλά αριθμός των αιμοπεταλίων <70000/μl 
απομακρύνει τη διάγνωση της θρομβοπενίας της κύησης.

Oι υπερτασικές διαταραχές της κύησης προεκλαμψία 
και εκλαμψία είναι το δεύτερο σε συχνότητα αίτιο θρομ-
βοπενίας στην κύηση και ευθύνονται για το 21% των 
περιπτώσεων. η προεκλαμψία χαρακτηρίζεται από υπέρ-
ταση, οίδημα και λευκωματουρία, ενώ εκλαμψία είναι η 
εμφάνιση σπασμών ή και άλλων νευρολογικών σημείων 
σε προεκλαμπτική γυναίκα. η νόσος συχνά συνοδεύεται 
από ποικίλης βαρύτητας νεφρική βλάβη, ενώ μπορεί να 
επιπλακεί με διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη. η προεκλαμ-
ψία έχει επίπτωση 5-10% επί όλων των κυήσεων, είναι 
συχνότερη σε πρωτοτόκους, συνήθως συμβαίνει στο τρίτο 
τρίμηνο και λύεται με τον τοκετό. Θρομβοπενία εμφανί-
ζεται σε 15% των περιπτώσεων ενώ σπάνια εμφανίζεται 
και μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία.6

το σύνδρομο HELLP (Hemolysis, Elevated Liver en-
zymes, Low Platelets) αποτελεί μια βαριά μορφή προε-
κλαμψίας. Έχει επίπτωση 5-20% επί των προεκλαμπτικών 
κυήσεων, αν και της εμφάνισης του δεν προηγείται πά-
ντα προεκλαμψία. Είναι συχνότερο σε πολυτόκους, συ-
νήθως συμβαίνει στο τρίτο τρίμηνο της κύησης (60%), 
αν και σε 10% των γυναικών παρατηρείται νωρίτερα, 
ενώ 30% εμφανίζουν το σύνδρομο μετά τον τοκετό. κλι-
νικά χαρακτηρίζεται από κοιλιακό άλγος κυρίως δεξιού 
υποχονδρίου και εμέτους. η διάγνωση στηρίζεται εκτός 
από την κλινική συμπτωματολογία στην παρουσία μι-
κροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας, θρομβοπενί-
ας (<100000/ μl), αύξησης της LDH (>600 IU/L) και της 
AST (>70 IU/L). το σύνδρομο εμφανίζει τυπικά ηπατική 
βλάβη, ενώ μπορεί να υπάρχει συμμετοχή του νεφρού, 
του κεντρικού νευρικού συστήματος και του πνεύμονα 
στα πλαίσια πολυοργανικής ανεπάρκειας, μπορεί τέλος 
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να επιπλακεί με ΔΕΠ.
η διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη κατά τη διάρκεια της 

κύησης είναι συνήθως αποτέλεσμα σοβαρών μαιευτικών 
επιπλοκών όπως η εμβολή αμνιακού υγρού, η πρόωρη 
αποκόλληση του πλακούντα και η κατακράτηση νεκρού 
εμβρύου. μπορεί επίσης να επιπλέκει σηψαιμία οφειλό-
μενη σε ρήξη των εμβρυικών υμένων και χοριοαμνιονί-
τιδα. τέλος οι υπερτασικές διαταραχές προεκλαμψία και 
εκλαμψία και το σπάνιο, βαρύ οξύ λιπώδες ήπαρ της κύη-
σης μπορεί επίσης να προκαλέσουν διάχυτη ενδοαγγεια-
κή πήξη. ςε όλες τις περιπτώσεις ΔΕΠ οι χρόνοι πήξεως 
προοδευτικά παρατείνονται, ενώ εμφανίζεται ινωδογονο-
πενία και αυξανόμενοι τίτλοι προϊόντων αποδομής ινω-
δογόνου-ινώδους.

γυναίκες με ιΘΠ προ κύησης είναι γνωστό ότι μπο-
ρεί να υποστούν έξαρση ή υποτροπή της νόσου με την 
ευκαιρία της εγκυμοσύνης.7 ςτην περίπτωση που η ιΘΠ 
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην εγκυμοσύνη, η δι-
άγνωση βασίζεται στο ιστορικό, τη φυσική εξέταση, τη 
γενική αίματος, το επίχρισμα περιφερικού αίματος, τον 
πηξιολογικό έλεγχο (PT, APTT, ινωδογόνο, D-dimers), 
την ηπατική λειτουργία, τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώ-
ματα, το αντιπηκτικό λύκου, τον έλεγχο για ιογενείς λοι-
μώξεις.7 η εξέταση μυελού των οστών σπανίως θεωρείται 
απαραίτητη για τη διάγνωση της ιΘΠ σε άτομα μικρότερα 
των 60 ετών, όπως είναι οι εγκυμονούσες. η αναζήτηση 
αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων επί των αιμοπεταλίων 
ή στο πλάσμα της μητέρας δεν αποτελεί εξέταση ρουτί-
νας για τη διάγνωση της ιΘΠ, λόγω της χαμηλής ειδικό-
τητας και ευαισθησίας της μεθόδου ειδικά στο παρελθόν 
και αφού δεν είναι παθογνωμονικό κριτήριο για τη νόσο 
(τα αντισώματα απουσιάζουν στο 50% των περιπτώσε-
ων και είναι δυνατόν να βρεθούν θετικά τόσο σε πρωτο-
παθή όσο και σε δευτεροπαθή θρομβοπενική πορφύρα). 
τα νεώτερης γενιάς αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα που 
ανιχνεύουν IgG συνδεδεμένη επί των γλυκοπρωτεϊνών 
GP IIβ/IIIα και GPIβ/IX των αιμοπεταλίων καθώς έχουν 
μεγαλύτερη ευαισθησία (50-60%) και ειδικότητα (>90%) 
έχουν κάποια χρησιμότητα στην τεκμηρίωση της διάγνω-
σης, κυρίως σε άτυπες και ανθεκτικές περιπτώσεις.8 Έχει 
επίσης αποδειχθεί ότι η παρουσία των αντιαιμοπεταλια-
κών αντισωμάτων συνδέεται με ανάγκη για πιο εντατική 
θεραπεία και με μεγαλύτερη συχνότητα εισαγωγής στο 
νοσοκομείο λόγω σημαντικών κλινικών εκδηλώσεων.

παρακολούθηση και αντιμετώπιση  
της ΙΘπ στην κύηση

ςε απουσία συμπτωματολογίας, ελέγχουμε τον αριθ-
μό των αιμοπεταλίων μηνιαίως τα πρώτα δύο τρίμηνα, 
κάθε δεκαπέντε ημέρες το τρίτο τρίμηνο, εβδομαδιαίως 
καθώς ο τοκετός πλησιάζει και πιο συχνά όταν ενδείκνυ-
ται.9 λόγω του ότι η εγκυμοσύνη αποτελεί μία προπηκτι-
κή κατάσταση εξαιτίας της αύξησης των επιπέδων του 
ινωδογόνου, του παράγοντα VIII, του παράγοντα von 

Willebrand, της μειωμένης ινωδόλυσης και της μείωσης 
της πρωτείνης S, γίνονται καλύτερα ανεκτές χαμηλότε-
ρες τιμές αιμοπεταλίων.10

για την αντιμετώπιση της ιΘΠ στην κύηση, καθώς 
είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα, απαιτείται στενή συνερ-
γασία του αιματολόγου με το γυναικολόγο και ενδεχομέ-
νως τον νεογνολόγο. τα βασικά ερωτήματα που έχουμε 
να απαντήσουμε όσον αφορά τη θεραπεία είναι: 1) ποιες 
γυναίκες χρήζουν θεραπείας, καθώς οι φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις στην κύηση είναι γενικά ανεπιθύμητες, 2) 
ποια είναι η θεραπεία επιλογής, 3) πόσο προβλέψιμη εί-
ναι η νεογνική θρομβοπενία.

ςτα πρώτα δύο τρίμηνα της κύησης θεραπεύουμε όταν 
α) η ασθενής είναι συμπτωματική, β) PLτ <20000-30000/
μl, γ) χρειάζεται να αυξηθεί ο αριθμός των αιμοπεταλί-
ων για να πραγματοποιηθούν επεμβατικές πράξεις. γυ-
ναίκες με ηπιότερη θρομβοπενία (PLτ: 30000-60000/ μl) 
δεν χρήζουν άμεσης αγωγής, οφείλουμε όμως να αναμέ-
νουμε ότι η θρομβοπενία θα επιδεινωθεί, ίσως σε επίπε-
δα που απαιτούν αντιμετώπιση γι’ αυτό χρήζουν στενής 
παρακολούθησης. γυναίκες με ακόμη μεγαλύτερο αριθμό 
αιμοπεταλίων (PLT: 60000-100000/μl) δεν χρήζουν αγω-
γής. καθώς πλησιάζει ο τοκετός, επιθυμητός στόχος είναι 
ο αριθμός των αιμοπεταλίων να είναι πάνω από 50000/μl 
προς αποφυγή αιμορραγίας στο ενδεχόμενο επείγουσας 
καισαρικής τομής. το κατώτερο όριο των αιμοπεταλίων 
με το οποίο μπορεί να γίνει καισαρική τομή ή φυσιολο-
γικός τοκετός είναι PLT: 50000/μl. το κατώτερο όριο με 
το οποίο μπορεί να γίνει επισκληρίδιος ή ραχιαία αναι-
σθησία είναι PLT: 80000/μl.9

Θεραπευτικές επιλογές πρώτης γραμμής  
σε έγκυες με ΙΘπ

η θεραπεία πρώτης γραμμής της ιΘΠ στην κύηση βα-
σίζεται στα κορτικοστεροειδή και στην γ-σφαιρίνη (IVIg) 
όπως και σε άτομα εκτός κύησης.11-13

Από την κατηγορία των κορτικοστεροειδών χορηγεί-
ται πρεδνιζόνη από το στόμα σε δόση 1-2mg/kg/d με στα-
διακή μείωση της δόσης μέχρι την πλήρη διακοπή της σε 
διάστημα 4-6 εβδομάδων από την αποκατάσταση του αριθ-
μού των αιμοπεταλίων σε ασφαλή επίπεδα. Προσφάτως 
αναφέρεται από ειδικούς η χορήγηση εξ αρχής πρεδνιζό-
νης σε χαμηλή δόση (10-20mg/d). η πρεδνιζόνη αναμέ-
νεται να προκαλέσει ανταπόκριση στο 75% των ασθενών 
μέσα σε 3 με 7 ημέρες, με μέγιστη δράση εντός 2 εβδο-
μάδων από την έναρξη της θεραπείας. Προσοχή χρειάζε-
ται στη μείωση της δόσης τις τελευταίες εβδομάδες πριν 
τον τοκετό οπότε συνήθως η θρομβοπενία επιδεινώνεται. 
Χαμηλές δόσεις πρεδνιζόνης για μικρό χρονικό διάστη-
μα θεωρούνται ασφαλείς και αποδοτικές για την μητέρα, 
αλλά τα κορτικοστεροειδή μπορεί να επιδεινώσουν ή να 
προκαλέσουν υπέρταση, υπεργλυκαιμία, οστεοπόρωση, 
ψύχωση. Άλλες παρενέργειες είναι η αυξημένη επιρρέ-
πεια σε λοιμώξεις, η μυική αδυναμία και τέλος είναι πιθα-
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νόν να προκαλέσουν ακόμη και αποβολή ή προωρότητα. 
μετά τον τοκετό η μείωση της δόσης θα πρέπει να είναι 
αργή προς αποφυγή γρήγορης πτώσης του αριθμού των 
αιμοπεταλίων και με σκοπό την προφύλαξη της ψυχικής 
υγείας της μητέρας. Παρόλο που η πρεδνιζόνη μεταβο-
λίζεται κατά 90% στον πλακούντα, υψηλές δόσεις μπο-
ρεί να έχουν παρενέργειες στο έμβρυο. μια εναλλακτική 
τακτική στη θεραπεία με κορτικοστεροειδή, προς αποφυ-
γή των παρενεργειών της μακροχρόνιας χορήγησής τους, 
είναι η από του στόματος χορήγηση υψηλών δόσεων δε-
ξαμεθαζόνης σε ώσεις. ςυγκεκριμένα δόση 40mg/d για 4 
ημέρες όταν δίνεται σε 4 κύκλους 14 ημερών δίνει αντα-
πόκριση στο 85% των ασθενών και είναι καλά ανεκτή.

η ενδοφλεβίως χορηγούμενη γ-σφαιρίνη (IVIg) χρησι-
μοποιείται όταν η θεραπεία με τα κορτικοστεροειδή είναι 
ανεπιτυχής, ή χρειάζονται δόσεις πρεδνιζόνης μεγαλύτε-
ρες των 10 mg την ημέρα για διατήρηση των PLT>30000/
μl, ή εμφανιστούν παρενέργειες, ή χρειάζεται πιο γρήγο-
ρη αύξηση των αιμοπεταλίων (π.χ. επικείμενος τοκετός). 
η δόση που χρησιμοποιείται είναι η συμβατική (0,4 gr/
kg/d x 5d) ή συνηθέστερα η υψηλή δόση (1 gr/kg/d x 2d). 
Παρατηρείται ανταπόκριση στα 2/3 των ασθενών από το 
πρώτο κιόλας 24ωρο (κυρίως με την υψηλή δόση) ή μέσα 
σε 72h, με μεγιστοποίηση του αριθμού των αιμοπεταλίων 
την πρώτη εβδομάδα από τη θεραπεία και διατήρηση του 
αριθμού τους για 3-4 εβδομάδες. μετά το αρχικό σχήμα 
μπορεί να χορηγηθούν και μεμονωμένες εγχύσεις προς 
απόκτηση ασφαλούς αριθμού των αιμοπεταλίων για τον 
τοκετό. Παρενέργειες της χορήγησης της ανοσοσφαιρί-
νης είναι κεφαλαλγία, ναυτία, πυρετός, ζάλη, αλλεργι-
κές αντιδράσεις. Άλλες παρενέργειες όπως οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια, θρόμβωση, αιμόλυση, ηπατική δυσλειτουρ-
γία, αναπνευστική ανεπάρκεια, άσηπτη μηνιγγίτιδα είναι 
εξαιρετικά σπάνιες. Δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες 
σε έγκυες γυναίκες όσον αφορά τη χορήγηση των κορτι-
κοστεροειδών και της ανοσοσφαιρίνης, ωστόσο η αντα-
πόκριση είναι ίδια με αυτή των ασθενών εκτός κύησης.

για να επιτευχθεί ασφαλής αριθμός αιμοπεταλίων 
(PLT >50000/μl) για τη διεξαγωγή του τοκετού, χορηγεί-
ται μια δόση IVIg 2 εβδομάδες ή κορτικοστεροειδή από 
το στόμα 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία του τοκετού.

Θεραπευτικές επιλογές σε έγκυες με ΙΘπ 
ανθεκτική στην αγωγή πρώτης γραμμής

ςε ασθενείς με ιΘΠ ανθεκτική στην αγωγή πρώτης 
γραμμής, ιδίως τις εβδομάδες πριν τον τοκετό, χρησιμο-
ποιείται συνδυασμός κορτικοστεροειδών (υψηλή δόση 
μεθυλπρεδνιζολόνης π.χ. HDMP 1000mg IV για τρεις 
ημέρες) με ανοσοσφαιρίνη ενδοφλεβίως ή αζαθειοπρί-
νη (1-3mg/kg/d per os που φαίνεται να είναι ασφαλής 
στην κύηση αλλά αργεί να δράσει). μελέτες που έχουν 
γίνει όσον αφορά την αζαθειοπρίνη για τον ςΕλ και τη 
μεταμόσχευση νεφρού δείχνουν ότι είναι ασφαλής στην 
εγκυμοσύνη. η αζαθειοπρίνη σπανίως προκαλεί λευχαι-

μία και δεν έχει περιγραφεί τέτοιου είδους ανεπιθύμητη 
ενέργεια σε ασθενείς με ιΘΠ.

ςτην κύηση δεν χορηγούνται για ευνόητους λόγους 
τα ανδρογόνα (δαναζόλη), τα αλκαλοειδή Vinca, το μο-
νοκλωνικό αντίσωμα antiCD20, τα ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα όπως κυκλοφωσφαμίδη, κυκλοσπορίνη και οι 
νέοι θρομβοποιητικοί παράγοντες. Από τους διάφορους 
ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες χορηγείται μόνο η 
αζαθειοπρίνη, όπως ήδη αναφέρθηκε, όμως μετά την 20η 
εβδομάδα, λόγω του φόβου της τερατογένεσης.

η σπληνεκτομή καλό είναι να αποφεύγεται κατά την 
κύηση εάν είναι δυνατόν.14,15 ςυνιστάται σε γυναίκες στις 
οποίες τα κορτικοστεροειδή και η ιVιg έχουν αποτύχει και 
για τιμές PLT <10000/μl με συνυπάρχουσα αιμορραγική 
διάθεση. γίνεται στο δεύτερο τρίμηνο, αφού στο πρώτο 
τρίμηνο οδηγεί σε επιπλοκές τόσο στη μητέρα όσο και 
στο έμβρυο (αποβολή), ενώ στο τρίτο τρίμηνο για καθα-
ρά χειρουργικούς λόγους είναι πρακτικά ανέφικτη. λα-
παροσκοπικά γίνεται μέχρι την 20η εβδομάδα κύησης. 
η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή υπερτερεί σε σύγκριση 
με τη συμβατική σε ότι αφορά διεγχειρητικά και άμεσα 
μετεγχειρητικά συμβάματα (αιμορραγικές εκδηλώσεις, 
λοιμώξεις, χρόνο νοσηλείας). ο ελάχιστος αριθμός των 
αιμοπεταλίων που απαιτείται για να διενεργηθεί σπληνε-
κτομή είναι PLT:50000/μl, στόχος που συνήθως επιτυγχά-
νεται με τη χορήγηση IVIg. Επιπλοκές της σπληνεκτομής 
αποτελούν η αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις από 
Strept. Pneumoniae, H. Influenzae, N. Meningitidis και 
η θρομβοεμβολική νόσος συμπαρομαρτούσης και της 
υπερπηκτικότητας που φυσιολογικά παρατηρείται στην 
κύηση.16 ο εμβολιασμός για τα παραπάνω παθογόνα θα 
πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκυμοσύνη.

ςτο Νοσοκομείο μας στο χρονικό διάστημα 2007-2008 
υπεβλήθησαν σε σπληνεκτομή δύο ασθενείς με γνωστή 
ιΘΠ από περίπου 7ετίας, στο δεύτερο τρίμηνο με επιτυχή 
έκβαση για τη μητέρα και το κύημα. οι δύο ασθενείς μέ-
χρι τώρα διατηρούν φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων.17

Από τις εναλλακτικές της σπληνεκτομής θεραπείες 
που είναι ασφαλείς για τη μητέρα και το έμβρυο στο δεύ-
τερο και τρίτο τρίμηνο είναι η χορήγηση anti-RhD ανο-
σοσφαιρίνης σε δόση 50-75 μg/kg (IV).18,19 Χορηγείται 
σε ασθενείς που είναι Rh θετικοί και δεν έχουν υποστεί 
σπληνεκτομή. η ανταπόκριση των ασθενών στην anti-
RhD παρατηρείται από το πρώτο κιόλας 24ωρο (ειδικά 
με τη δόση των 75μg/kg) και διαρκεί περίπου τρεις εβδο-
μάδες ή και περισσότερο. οι ανεπιθύμητες ενέργειες εί-
ναι ρίγος και πυρετός και βέβαια εξωαγγειακή αιμόλυση 
κυρίως στο σπλήνα. Έχει περιγραφεί και ενδαγγειακή 
αιμόλυση που είναι πολύ πιο σπάνια (1%) και πολύ πιο 
σοβαρή γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς 
με αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία και να γίνεται έλεγ-
χος προ της χορήγησης με άμεση Coombs. με τη χορή-
γηση anti-RhD αναμένεται μία πτώση της αιμοσφαιρίνης 
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από 0,5 έως 2gr/dl. Άλλες σπάνιες παρενέργειες της anti-
RhD είναι η διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη και η οξεία νε-
φρική ανεπάρκεια.

Θρομβοπενία νεογνών από μητέρες με ΙΘπ
η νεογνική ιΘΠ που οφείλεται στην παθητική διέλευση 

των αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων της μητέρας στην 
εμβρυική κυκλοφορία διαμέσου του πλακούντα, αποτελεί 
μόνο το 3% όλων των περιπτώσεων της θρομβοπενίας 
των νεογνών. ςε νεογνά χαμηλού βάρους γέννησης ανευ-
ρίσκεται θρομβοπενία στο 18-35% των περιπτώσεων.20 
το 6-10 % των νεογνών των οποίων οι μητέρες πάσχουν 
από ιΘΠ έχουν κατά τη γέννηση αιμοπετάλια <50000/
μl, ενώ στο 1-5% των νεογνών οι τιμές τους μειώνονται 
κάτω από 20000/μl. ςε σοβαρού βαθμού θρομβοπενία 
υπάρχει κίνδυνος εγκεφαλικής αιμορραγίας που ευτυχώς 
είναι εξαιρετικά σπάνια στην ιΘΠ (<1%).21

Δυστυχώς η νεογνική θρομβοπενία είναι δύσκολα προ-
βλέψιμη.22 η τιμή των μητρικών αιμοπεταλίων δεν σχε-
τίζεται καλά με τον κίνδυνο της νεογνικής θρομβοπενίας 
και η συσχέτιση αυτή είναι ακόμα μικρότερη όταν η μητέ-
ρα έχει υποστεί σπληνεκτομή. Έχουν γεννηθεί νεογνά με 
σοβαρή θρομβοπενία από μητέρες με φυσιολογικό αριθ-
μό αιμοπεταλίων μετά από ανταπόκριση τους στην αγω-
γή με κορτικοστεροειδή, IVIg, ή σπληνεκτομή. Επίσης, 
η ύπαρξη αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων (πάνω στα 
PLT ή στο πλάσμα της μητέρας) δεν είναι τεκμηριωμένα 
ασφαλής δείκτης της νεογνικής θρομβοπενίας. Έχει δο-
κιμαστεί η διαδερμική παρακέντηση του ομφάλιου λώ-
ρου (PUΒS) ή φλέβας της κεφαλής του εμβρύου, για τη 
μέτρηση του αριθμού των εμβρυικών αιμοπεταλίων προ 
του τοκετού, αλλά οι μέθοδοι ενέχουν τον κίνδυνο αιμορ-
ραγίας και δεν δίνουν πάντα ακριβείς τιμές. για το λόγο 
αυτό δεν συνιστώνται παρά επί υψηλής υποψίας νεογνι-
κής θρομβοπενίας σε ειδικά κέντρα (επιπλοκές μεθόδου 
2-5%). ςήμερα ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης νεο-
γνικής θρομβοπενίας θεωρείται η ύπαρξη αδελφού που 
εμφάνισε νεογνική θρομβοπενία.

Οδός τοκετού σε γυναίκες με ΙΘπ
ςε γυναίκες με ιΘΠ δεν είναι σαφές πιο είναι το κα-

ταλληλότερο είδος τοκετού.23,24 Από τις μελέτες που έχουν 
γίνει προκύπτει ότι η καισαρική τομή δεν ελαττώνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικής αιμορραγίας σε νεο-
γνά με θρομβοπενία. η καισαρική τομή σαφώς αυξάνει 
τη νοσηρότητα της θρομβοπενικής μητέρας. η συσχέτι-
ση αιμοπεταλίων μητέρας-εμβρύου δεν είναι καλή, και 
η ανταπόκριση της μητέρας στη θεραπεία προ τοκετού 
δεν αποτελεί εγγύηση της γέννησης νεογνού χωρίς θρομ-
βοπενία. Παρότι δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία μεταξύ 
των γυναικολόγων για την οδό του τοκετού, σήμερα η σύ-

σταση των πλέον ειδικών είναι να επιλέγεται η οδός του 
τοκετού με βάση μαιευτικά κριτήρια. η καισαρική τομή 
ενδείκνυται επί υψηλής υποψίας νεογνικής θρομβοπενί-
ας (π.χ. αδελφός με νεογνική θρομβοπενία). ο τοκετός με 
καισαρική τομή είναι ασφαλής με PLT>50000/μl, αν και 
μπορεί να διενεργηθεί και με χαμηλότερο αριθμό αιμοπε-
ταλίων, ενώ ο κολπικός τοκετός διεξάγεται με ασφάλεια 
με PLT 30000-50000/μl. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέ-
σιμοι ασκοί αιμοπεταλίων για τιμές PLT<20000-30000/
μl. ο κολπικός τοκετός ολοκληρώνεται συνήθως χωρίς 
να παρατηρηθεί σημαντική απώλεια αίματος ακόμη και 
σε γυναίκες με βαριά θρομβοπενία ενώ η απώλεια αίμα-
τος κατά την καισαρική τομή ποικίλλει ανάλογα με το 
βαθμό της θρομβοπενίας. η χρήση χειρουργικών εργα-
λείων όπως βεντούζα και περιστροφική λαβίδα κατά τον 
τοκετό θα πρέπει να αποφεύγεται λόγω αυξημένου κιν-
δύνου αιμορραγίας του νεογνού.

Αντιπηκτική αγωγή μετά τον τοκετό χορηγείται αν 
PLT >100000/μl και πρέπει να αποφεύγονται ως αναλ-
γητικά μετά τον τοκετό τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώ-
δη για τιμή αιμοπετάλιων χαμηλότερη από 100000/μl.

Αμέσως μετά τον τοκετό, πρέπει να διενεργείται έλεγ-
χος του αριθμού των αιμοπεταλίων του νεογνού από δείγμα 
του ομφάλιου λώρου. Ενδομυικές ενέσεις, όπως η βιταμί-
νη κ, καλό είναι να αποφεύγονται μέχρι να γίνει γνωστός 
ο αριθμός των αιμοπεταλίων του νεογνού. τα νεογνά θα 
πρέπει να παρακολουθούνται κλινικά και εργαστηριακά 
καθημερινά για τουλάχιστον έξι ημέρες καθώς η θρομ-
βοπενία μπορεί να επισυμβεί όψιμα και οι χαμηλότερες 
τιμές εμφανίζονται συνήθως τη 2η - 5η ημέρα μετά τον 
τοκετό. Υπέρηχος εγκεφάλου προς αποκλεισμό εγκεφα-
λικής αιμορραγίας πρέπει να διενεργείται σε όλα τα νεο-
γνά με αριθμό αιμοπεταλίων κάτω από 50000/μl, ακόμα 
και επί απουσίας συμπτωματολογίας από το νευρικό σύ-
στημα. Αν και σπανίως απαιτείται θεραπευτική παρέμ-
βαση, τα νεογνά με αιμορραγικές κλινικές εκδηλώσεις ή 
PLT <20000/μl αντιμετωπίζονται με μια δόση ενδοφλέβι-
ας γ-σφαιρίνης (1gr/kg) η οποία μπορεί να επαναληφθεί 
επί μη γρήγορης ανταπόκρισης. η απειλητική για τη ζωή 
αιμορραγία αντιμετωπίζεται με συνδυασμό IVIg και με-
τάγγιση αιμοπεταλίων. Βαριά θρομβοπενία και σημαντι-
κές αιμορραγικές εκδηλώσεις σε έμβρυα και νεογνά που 
γεννιούνται από μητέρες με ιΘΠ είναι σπάνιες και πιο 
συχνά συνδέονται με την αλλοάνοση νεογνική θρομβο-
πενία (ΝΑιτ). η νεογνική θρομβοπενία διαρκεί συνήθως 
όσο διαρκεί η ζωή των αντιαιμοπεταλιακών αντισωμά-
των (2-3 εβδομάδες).

Αν και τα αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα μεταφέρο-
νται από τη μητέρα στο νεογνό με το γάλα, η ιΘΠ δεν 
αποτελεί αντένδειξη θηλασμού, ωστόσο αν ο αριθμός 
των αιμοπεταλίων του νεογνού δεν επανέρχεται σε φυ-
σιολογικά επίπεδα λίγες εβδομάδες μετά τον τοκετό, συ-
στήνεται η διακοπή του θηλασμού.
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Immune Thrombocytopenia and pregnancy
by Charis Matsouka, Athanasia Stamelou, Eystathios Koulieris

Haematology Department, Alexandras General Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT: Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) is a complicated clinical problem for the 
management of which close cooperation between the haematologist, obstetrician and the paediatrician 
is required. Both, diagnosis and treatment during pregnancy pose difficulties to the physician. The 
differential diagnosis includes diseases that cause thrombocytopenia in non pregnant population as 
well as conditions associated with thrombocytopenia during pregnancy. When medical intervention is 
necessary, corticosteroids and IVIg are the first-line treatments. Dealing with ITP in pregnancy becomes 
particularly intractable when the disease is resistant to first-line therapy and splenectomy is considered. 
Regarding the fetus-neonate there are not reliable markers that can predict the probability or the depth 
of thrombocytopenia and the risk of intracranial bleeding, therefore close monitoring of platelet counts 
of the neonate is required.
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Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα της παιδικής ηλικίας 
Παθογένεια και θεραπεία

Ευτυχία Στειακάκη, Χρυσούλα Περδικογιάννη, Μαρία Καλμαντή

ΠΕΡιληΨη: η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία όπως 
πλέον ονομάζεται, είναι από τις πιο συχνές αιματολογικές διαταραχές στα παιδιά και χαρακτηρίζεται 
από ελάττωση των κυκλοφορούντων αιμοπεταλίων λόγω καταστροφής τους με ανοσολογικό μηχανι-
σμό. η φυσική ιστορία της οξείας μορφής της νόσου στα παιδιά είναι καλά μελετημένη. Πλήρης ύφεση 
παρατηρείται τουλάχιστον στα 2/3 των παιδιών μέσα σε 6 μήνες από τη διάγνωση. ςτη χρόνια μορφή 
της νόσου η θρομβοπενία επιμένει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών - με βάση πρόσφατα 
δεδομένα πέραν των 12 μηνών - και η έκβαση γενικά είναι καλή. το ένα τρίτο από αυτά τα παιδιά έχουν 
αυτόματη ύφεση της νόσου λίγους μήνες μέχρι και αρκετά χρόνια από τη διάγνωση. οι περισσότερες 
αυτόματες υφέσεις παρατηρούνται νωρίς και είναι μικρός ο αριθμός των παιδιών με σοβαρή θρομβο-
πενία ή αιμορραγικές εκδηλώσεις πέραν του έτους από τη διάγνωση. Παρά την εξαιρετική έκβαση ανε-
ξάρτητα από τη θεραπευτική προσέγγιση, η χορήγηση και το είδος της θεραπείας έχουν απασχολήσει 
τη βιβλιογραφία. οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν συμβαδίζουν και οδηγούν σε μεγάλη ποικιλομορφία 
στην ιατρική πρακτική. ςημαντικό θέμα για τα παιδιά με οξεία νόσο και σοβαρές αιμορραγικές εκδη-
λώσεις αποτελεί ο μικρός μεν αλλά υπαρκτός κίνδυνος για εγκεφαλική αιμορραγία. η τρέχουσα θερα-
πευτική στρατηγική περιλαμβάνει ως θεραπείες 1ης γραμμής τα κορτικοειδή, την ενδοφλέβια χορήγηση 
γ-σφαιρίνης (IVIG), την ενδοφλέβια αντι-D σφαιρίνη, αλλά και την παρακολούθηση μόνο. η σπληνε-
κτομή θεωρείται αποτελεσματική θεραπεία 2ης γραμμής αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον χρόνο 
και τις ενδείξεις. γενικά, συνιστάται για τα παιδιά εκείνα που έχουν καλά τεκμηριωμένη, συμπτωματική 
χρόνια νόσο και στα οποία έχει αποτύχει ή δεν είναι ανεκτή η θεραπεία 1ης γραμμής. μια σειρά από θε-
ραπείες 3ης γραμμής έχουν δοκιμαστεί στα παιδιά που αρνούνται ή έχουν αντένδειξη σπληνεκτομής. το 
Rituximab, έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για ποικιλία αυτοάνοσων νοσημάτων και η εμπει-
ρία από τη χορήγηση του σε ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή αυτοάνοση θρομβοπενία είναι αρκετά μεγα-
λύτερη στους ενήλικες. το ερώτημα είναι αν μπορεί να αποτελέσει θεραπεία επιλογής σε παιδιά που 
έχουν σοβαρή συμπτωματική νόσο μετά τη σπληνεκτομή, αλλά κυρίως αν μπορεί να υποκαταστήσει 
τη σπληνεκτομή ως θεραπεία 2ης γραμμής. Πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί μη ανοσογόνα θρομβοποιητι-
κά πεπτίδια και μη πεπτιδικά μόρια (2ης γενιάς θρομβοποιητικοί αυξητικοί παράγοντες) που διεγείρουν 
την μεγακαρυοποίηση με τον ίδιο τρόπο όπως η θρομβοποιητίνη, με ενθαρρυντικά πρόδρομα αποτελέ-
σματα στους ενήλικες. ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση παιδιών με ιΘΠ μένει να εκτιμηθεί σε καλά 
σχεδιασμένες προδρομικές κλινικές μελέτες. τα τελευταία χρόνια, η διεθνής ομάδα εργασίας για την 
αυτοάνοση θρομβοπενία δημοσίευσε προτάσεις, για την αντιμετώπιση της ετερογένειας σε ορολογία, 
προσδιορισμούς, κριτήρια ανταπόκρισης και έκβασης της νόσου σε ενήλικες και παιδιά. ςύμφωνα με 
αυτές ο όρος ‘πρωτοπαθής’ αντικαθιστά το ‘ιδιοπαθής’ και το ακρωνύμιο ‘ITP’ διατηρείται για να εκ-
φράσει την ονομασία της νόσου ‘Immune ThrombocytoPenia’ η οποία αντικαθιστά ονοματολογίες που 
μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί.
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Εισαγωγή
η ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία (γνωστή ως ιδι-

οπαθής θρομβοπενική πορφύρα, ιΘΠ) είναι η πιο συχνή 
επίκτητη αιμορραγική διαταραχή στα παιδιά με επίπτω-
ση 4-5 περιπτώσεις ανά 100.000 παιδιά το χρόνο. Πρό-
κειται για αυτοάνοση διαταραχή που χαρακτηρίζεται από 
ελάττωση των κυκλοφορούντων αιμοπεταλίων λόγω κα-
ταστροφής τους στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα μετά 
από ευαισθητοποίηση.1 Χαρακτηρίζεται από μεμονωμένη 
θρομβοπενία χωρίς ευρήματα άλλης υποκείμενης νόσου, 
αποτελεί διάγνωση εξ αποκλεισμού, και είναι διαταρα-
χή μικρής διάρκειας η οποία αποκαθίσταται στα 2/3 των 
παιδιών μέσα σε 6 μήνες από τη διάγνωση, γι αυτό μέ-
χρι πρότινος διακρινόταν σε οξεία και χρόνια με βάση 
το χρονικό αυτό όριο.

παθογένεια
η παθογένεια της νόσου αναλύεται λεπτομερώς στο 

κεφάλαιο των ςπανουδάκη και συν. του παρόντος τεύ-
χους του ΑιμΑ. ςυνοπτικά, αναφέρομε τα παρακάτω.

η παθοφυσιολογία της νόσου φαίνεται να είναι σύν-
θετη με τη συμμετοχή αντισωμάτων, κυτταροκινών, τ και 
Β λεμφοκυττάρων και αντιγονοπαρουσιαστικών κυττά-
ρων. Βασικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου κα-
τέχει η απώλεια της ανοσολογικής ανοχής που οδηγεί 
στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων κατά αντιγόνων των 
αιμοπεταλίων.2,3 Πρόκειται για αυτοαντισώματα κυρίως 
IgG με ειδικότητα κατά ειδικών αντιγόνων των αιμοπε-
ταλίων, ειδικότερα έναντι των γλυκοπρωτεϊνών IIb/IIIa 
και Ib/IX. η ανίχνευση των αυτοαντισωμάτων κατά των 
αιμοπεταλίων είναι δύσκολη, δεν είναι διαθέσιμη στα 
περισσότερα εργαστήρια, η μη ανεύρεση τους όμως δεν 
αποκλείει τη διάγνωση και γι’ αυτό δεν συνιστάται ως 
εξέταση ρουτίνας.4

Είναι ολοένα και πιο σαφές ότι μηχανισμός κυτταρι-
κής ανοσίας έχει σημαντική θέση στην παθογένεια της 
νόσου.1 η παραγωγή αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων 
από τα Β κύτταρα απαιτεί τα CD4+ T βοηθητικά λεμφο-
κύτταρα. Είναι επίσης πιθανόν σε μερικές περιπτώσεις τα 
κυτταροτοξικά τ λεμφοκύτταρα να παίζουν ρόλο στην κα-
ταστροφή των αιμοπεταλίων. η πυροδότηση, πιθανά από 
λοίμωξη ή τοξίνη, οδηγεί στη δημιουργία αντισωμάτων/
ανοσοσυμπλεγμάτων που στρέφονται κατά αντιγόνων των 
αιμοπεταλίων. το σύμπλεγμα αντισώματος-αιμοπεταλί-
ου συνδέεται στη συνέχεια με τα αντιγονοπαρουσιατικά 
κύτταρα (μακροφάγα ή δενδριτικά) μέσω Fcγ υποδοχέων 
και φαγοκυτταρώνεται. τα ενεργοποιημένα αντιγονοπα-
ρουσιατικά κύτταρα εκφράζουν στην επιφάνεια τους νέα 
πεπτίδια που δρουν συνδιεγερτικά και συμβάλλουν στην 
παραγωγή ειδικών κλώνων CD4+ λεμφοκυττάρων, οι 
οποίοι με τη σειρά τους οδηγούν στην περαιτέρω παραγω-
γή αντισωμάτων από τα ειδικά Β κύτταρα. Επιπρόσθετα, 

από την καταστροφή των αιμοπεταλίων αναδεικνύονται 
κρυπτικοί επίτοποι αντιγόνων των αιμοπεταλίων που οδη-
γούν στο σχηματισμό ειδικών τ- κυτταρικών κλώνων και 
διέγερση νέων Β κλώνων με αποτέλεσμα την επέκταση 
της ανοσολογικής απάντησης.

Αν και η αυξημένη καταστροφή αιμοπεταλίων έχει ρό-
λο κλειδί στην παθογένεια της νόσου, σήμερα είναι γνω-
στό ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι επίσης σημαντική η 
μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων. ςτους ενήλικες αυ-
τό διαπιστώνεται στο 40% των περιπτώσεων και αντα-
νακλά την ανασταλτική δράση των αυτοαντισωμάτων 
στα μεγακαρυοκύτταρα.2 Ανάλογες μελέτες στα παιδιά 
είναι περιορισμένες αλλά είναι πιθανή παρόμοια δράση.

Κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά
μία τυπική περίπτωση ιΘΠ αφορά παιδί μικρής ηλι-

κίας (μέση ηλικία 5,7 έτη, το 70% των παιδιών είναι 1-10 
ετών) προηγούμενα υγιές που αιφνιδίως παρουσιάζει εκ-
χυμώσεις και πετεχειώδες εξάνθημα.5,6 ςτα 2/3 των περι-
πτώσεων προηγείται λίγες μέρες έως αρκετές εβδομάδες 
(συνήθως 2 εβδομάδες) λοίμωξη, πιο συχνά του ανώτερου 
αναπνευστικού και σπανιότερα ειδικές ιογενείς λοιμώξεις 
(ερυθρά, ανεμοβλογιά, παρωτίτιδα, ιλαρά, λοιμώδης μο-
νοπυρήνωση) ή εμβολιασμός με ζώντες εξασθενημένους 
ιούς.7 ο κίνδυνος για την εμφάνιση της νόσου μετά από 
εμβολιασμό για ιλαρά-ερυθρά-παρωτίτιδα είναι περίπου 
1 στις 25000 δόσεις.8,9 η κλινική εξέταση στη διάγνωση 
είναι χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα εκτός από τις αιμορρα-
γικές εκδηλώσεις από το δέρμα. κλινικά αξιοσημείω-
τη λεμφαδενοπάθεια ή ηπατοσπληνομεγαλία αποτελούν 
άτυπα κλινικά ευρήματα ενώ τραχηλική λεμφαδενίτιδα 
είναι συχνή σε μικρά παιδιά καθώς και μόλις ψηλαφητός 
σπλήνας στο 5-10% των περιπτώσεων που αποδίδονται 
στην προηγηθείσα ιογενή λοίμωξη. Επίσταξη, συνήθως 
ήπια και μερικές φορές σοβαρή εκδηλώνεται στο 25% 
των παιδιών, ενώ αιματουρία λιγότερο συχνά.

Εργαστηριακό εύρημα κλειδί στη νόσο είναι η με-
μονωμένη συχνά σοβαρή θρομβοπενία, με αιμοπετάλια 
(ΑμΠ) <20000κκχ στις περισσότερες από τις μισές πε-
ριπτώσεις. Άλλες αιματολογικές διαταραχές στη διάγνω-
ση της νόσου είναι κάποιες που μπορούν να ερμηνευτούν 
εύκολα όπως αναιμία που οφείλεται στην απώλεια αίμα-
τος λόγω επίσταξης ή μηνορραγίας ή παρουσία άτυπων 
λεμφοκυττάρων που σχετίζονται με την προηγηθείσα 
λοιμώδη μονοπυρήνωση. Ήπια ηωσινοφιλία είναι συ-
χνό εύρημα, ενώ στο επίχρισμα του περιφερικού αίμα-
τος παρατηρείται μείωση του αριθμού αλλά παρουσία 
μεγάλου μεγέθους αιμοπεταλίων. το μυελόγραμμα όταν 
γίνεται δείχνει φυσιολογικό ή αυξημένο αριθμό μεγακα-
ρυοκυττάρων πολλά από τα οποία είναι άωρα και σε με-
ρικές περιπτώσεις ανευρίσκεται αύξηση του αριθμού των 
προβαθμίδων των ηωσινοφίλων.1, 5
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Διαφορική διάγνωση
η ιΘΠ είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού, η δε ερώτη-

ση, πότε ο χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων δεν οφείλεται 
σε ιΘΠ, είναι σημαντική ιδιαίτερα στις άτυπες περιπτώ-
σεις.10 Αρχικά βέβαια θα πρέπει να αποκλείεται το εργα-
στηριακό λάθος και η ψευδοθρομβοπενία.

Αν και η εκδήλωση της ιΘΠ είναι γενικά αιφνίδια, εκ-
χυμώσεις και πετέχειες μπορεί να εμφανίζονται αργά για 
εβδομάδες ή μήνες και να υποδηλώνουν χρόνια πορεία.11 
μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά έχουν περισσότερες πιθα-
νότητες να έχουν χρόνια νόσο. Είναι σημαντικό επίσης 
να αποκλειστούν άλλες διαταραχές που μπορεί να υπο-
δυθούν τη νόσο. το λεπτομερές ιστορικό, η προσεκτική 
κλινική εξέταση και τα αποτελέσματα ειδικών εξετάσεων 
(αντιπυρηνικά και αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, ανο-
σοσφαιρίνες) θα επιβεβαιώσουν ή θα αποκλείσουν συχνές 
αιτίες δευτεροπαθούς θρομβοπενίας όπως συστηματικό 
ερυθηματώδη λύκο ή κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες.12 
ιστορικό μεταγγίσεων θα πρέπει να λαμβάνεται σε όλα 
τα παιδιά και ανάλογα με την ηλικία ιστορικό σεξουα-
λικής δραστηριότητας και λήψης φαρμάκων. ςτις περι-
πτώσεις αυτές συνιστάται έλεγχος για ηπατίτιδα C και 
HIV. Έλεγχος για H. pylori στα παιδιά συνιστάται μό-
νο αν πρόκειται για περιοχή με υψηλό επιπολασμό. το 
κληρονομικό ιστορικό μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στα 
παιδιά με προφανή χρόνια ιΘΠ, μικρή ηλικία εκδήλωσης 
και μεμονωμένη μέτρια θρομβοπενία για τον αποκλεισμό 
κληρονομικής θρομβοπενίας.13,14

το μυελόγραμμα συνιστάται στη διάγνωση στις περι-
πτώσεις που συνυπάρχουν άλλες διαταραχές όπως οστικά 
άλγη, ανεξήγητη εκσεσημασμένη σπληνομεγαλία ή δεν 
υπάρχει καθόλου έως ελάχιστη ανταπόκριση στη χορη-
γούμενη θεραπεία κυρίως για τον αποκλεισμό λευχαιμί-
ας ή απλαστικής αναιμίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να 
αρχίσει θεραπεία με κορτικοειδή.15

Φυσική ιστορία της νόσου
η φυσική ιστορία της νόσου στα παιδιά είναι καλά 

τεκμηριωμένη.16 Πλήρης ύφεση, όπως ορίζεται η άνοδος 
του αριθμού των αιμοπεταλίων >150000κκχ μέσα σε 6 
μήνες από την αρχική διάγνωση χωρίς να χρειάζεται πε-
ραιτέρω θεραπεία, επιτυγχάνεται στα 2/3 των παιδιών. 
η εξαιρετική έκβαση δεν φαίνεται να εξαρτάται από την 
θεραπευτική στρατηγική, όπως προκύπτει από σειρά με-
λετών. η προδρομική μελέτη του Kuehne και συνεργα-
τών του Intercontinental Childhood ITP Study Group σε 
2031 παιδιά από τον ιούνιο του 1997 μέχρι το μάιο του 
2000, έδειξε ότι πλήρης ύφεση επιτεύχθηκε στο 68% των 
παιδιών που δεν έλαβαν καμία θεραπεία, στο 73% των 
παιδιών που έλαβαν IVIG και στο 66% αυτών που έλα-
βαν κορτικοειδή, ενώ το 25,6% των παιδιών που είχαν 
θεωρηθεί να έχουν χρόνια ιΘΠ αποκαταστάθηκαν 6-12 

μήνες από τη διάγνωση.5 Παρόμοια αποτελέσματα με 
ποσοστό 76% πλήρους ύφεσης δημοσιεύτηκαν από την 
ανασκόπηση 12 σειρών με 1597 παιδιά.4

ο κίνδυνος σοβαρής αιμορραγίας στα παιδιά με ιΘΠ 
είναι μικρός ανεξάρτητα από τη χορήγηση θεραπείας και 
προσδιορίστηκε 0.9% στη μελέτη του George στις ηΠΑ, 
0.2% στο ηνωμένο Βασίλειο και πιο πρόσφατα 0.17% σε 
1750 παιδιά από το ICIS (Intercontinental Childhood ITP 
Study Group).6,17 Πρόσφατα το ICIS δημοσίευσε τα απο-
τελέσματα προδρομικής μελέτης για την εκτίμηση σοβα-
ρής αιμορραγίας στη διάγνωση και κατά τις πρώτες 28 
ημέρες σε παιδιά με ιΘΠ. Από 863 παιδιά που μελετή-
θηκαν, το 2.9% είχε σοβαρή αιμορραγία στη διάγνωση, 
από τα 505 παιδιά που είχαν αιμοπετάλια λιγότερα από 
20000κκχ και ήπιες αιμορραγικές εκδηλώσεις στη διά-
γνωση ποσοστό 0.6% παρουσίασε σοβαρό αιμορραγικό 
επεισόδιο τις πρώτες 28 ημέρες, ενώ από τα παιδιά με 
μέτριας βαρύτητας αιμορραγίες στη διάγνωση ποσοστό 
1.7% είχε νέα σοβαρή αιμορραγία τις 4 πρώτες εβδομά-
δες. τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι σοβαρή αιμορ-
ραγία δεν είναι συχνή στη διάγνωση της νόσου και είναι, 
επίσης, σπάνια τις επόμενες 4 εβδομάδες ανεξάρτητα από 
τη χορήγηση και το είδος της θεραπείας. 18

η έκβαση των παιδιών που εξακολουθούν να έχουν 
θρομβοπενία και μετά τους 6 μήνες από τη διάγνωση γε-
νικά είναι καλή. μελέτες δείχνουν ότι το ένα τρίτο από 
αυτά τα παιδιά έχουν αυτόματη ύφεση της νόσου λίγους 
μήνες μέχρι και αρκετά χρόνια από τη διάγνωση.4,11,17 ςε 
αναδρομική μελέτη 554 παιδιών που είχαν αιμοπετάλια 
<20000κκχ στη διάγνωση, το ποσοστό που είχε αιμοπε-
τάλια <20000κκχ σε χρονικό διάστημα 6, 12, 18, 24 μή-
νες μετά ήταν 9%, 6%, 4% και 3% αντίστοιχα.20

ςύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από τις ςκανδιναβι-
κές χώρες, ένα απλό κλινικό score προτείνεται για την 
πρόβλεψη της επίτευξης πρώιμης ύφεσης. Προγνωστικοί 
παράγοντες για πρώιμη ύφεση είναι η αιφνίδια έναρξη, 
προηγηθείσα λοίμωξη, το άρρεν φύλο, ηλικία <10 ετών, 
πορφυρικό ενάνθημα στους βλεννογόνους και αριθμός 
αιμοπεταλίων <5000κκχ.21 Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, θα 
μπορούν να διακρίνονται τα παιδιά εκείνα που δεν χρει-
άζεται να λάβουν θεραπεία μόνο για τον χαμηλό αριθ-
μό αιμοπεταλίων.

Θεραπεία
η ιΘΠ αποτελεί μία από τις αιματολογικές διαταρα-

χές της παιδικής ηλικίας με την πιο ασυνεπή θεραπευτι-
κή αντιμετώπιση. η απόφαση για τη χορήγηση θεραπείας 
σχετίζεται με τον πολύ μικρό αλλά υπαρκτό κίνδυνο εγκε-
φαλικής αιμορραγίας, ιδιαίτερα για τα παιδιά με οξεία 
ιΘΠ και σοβαρές αιμορραγικές εκδηλώσεις.11,17 ο κίνδυ-
νος σοβαρής αιμορραγίας αν και είναι μικρός, αποτελεί 
αναμφίβολα καταστροφική επιπλοκή σε μια γενικά κα-
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λοήθη νόσο και δεν υπάρχουν προδρομικές τυχαιοποιη-
μένες μελέτες που να προσδιορίζουν εάν η θεραπευτική 
παρέμβαση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για εγκεφα-
λική αιμορραγία σε παιδιά με οξεία νόσο και αιμοπετά-
λια <20000κκχ.

ςτην απόφαση χορήγησης θεραπείας αλλά και στην 
εκτίμηση της απάντησης σε αυτήν, παράμετροι που λαμ-
βάνονται υπόψη είναι ο αριθμός των αιμοπεταλίων, η βα-
ρύτητα των αιμορραγικών εκδηλώσεων, η τοξικότητα της 
θεραπείας, η ποιότητα ζωής, το stress και άγχος του παι-
διού και των γονέων από τη νόσο και τη χορηγούμενη 
θεραπεία αλλά και το κόστος θεραπείας. κατευθυντήριες 
οδηγίες έχουν δημοσιευθεί από την Αμερικανική Αιματο-
λογική Εταιρεία (ASH 1996), την Βρετανική Αιματολο-
γική Εταιρεία (2003) και το International Childhood ITP 
Study Group (ICIS 2001), οι οποίες βασίζονται κυρίως 
σε γνώμες ειδικών και μελέτες καταγραφής-παρατήρησης 
και όχι σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες.4,6,22 οι 
οδηγίες του ASH βασίζονται στον κίνδυνο αιμορραγίας 
που σχετίζεται με τον αριθμό αιμοπεταλίων. ςύμφωνα με 
αυτές δεν απαιτείται θεραπεία με ΑμΠ >30000κκχ ενώ 
θεραπεία συνιστάται σε παιδιά με σοβαρές αιμορραγικές 
εκδηλώσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό αιμοπεταλίων 
αλλά και σε παιδιά με ΑμΠ <10000κκχ και αιμορραγι-
κές εκδηλώσεις στο δέρμα. οι οδηγίες από τη Βρετανι-
κή αιματολογική εταιρεία βασίζονται στη βαρύτητα των 
κλινικών εκδηλώσεων ανεξάρτητα από τον αριθμό αιμο-
πεταλίων και θεραπεία χορηγείται σε σοβαρή αιμορραγία 
ή χειρουργικές επεμβάσεις. το ενδιαφέρον της πρόσφατης 
βιβλιογραφίας για τη θεραπευτική παρέμβαση στην ιΘΠ 
εστιάζεται στο ερώτημα αν υπάρχει πραγματικά ανάγκη 
θεραπείας με αιμοπετάλια <20000κκχ αλλά με ελάχιστες 
κλινικές εκδηλώσεις, στο ρόλο της αντι-D σφαιρίνης ως 
θεραπείας 1ης γραμμής, στο ρόλο του rituximab στην επι-
μένουσα νόσο καθώς και στα μακροχρόνια αποτελέσμα-
τα μετά τη σπληνεκτομή στις περιπτώσεις χρονιότητας.

η τρέχουσα θεραπευτική στρατηγική περιλαμβάνει 
ως θεραπείες 1ης γραμμής τα κορτικοειδή, την ενδοφλέ-
βια χορήγηση γ-σφαιρίνης (IVIG), την ενδοφλέβια αντι-
D σφαιρίνη για τα παιδιά που είναι Rhesus θετικά, αλλά 
και την παρακολούθηση μόνο. και οι τρεις παράγοντες 
έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνουν άνοδο των αιμοπεταλί-
ων πιο γρήγορα σε σχέση με τη μη χορήγηση θεραπείας. 
Δημοσιευμένες κλινικές μελέτες με ομάδες ελέγχου συ-
γκρίνουν τα κορτικοστεροειδή έναντι καμίας θεραπείας, 
έναντι χορήγησης IVIG ή μη χορήγησης θεραπείας, ένα-
ντι αντι-D σφαιρίνης, χορήγηση IVIG σε χαμηλή ή μεγα-
λύτερη δόση, καθώς και χορήγηση IVIG έναντι αντι-D 
σε χαμηλότερη και υψηλότερη δόση. Από τα κορτικοει-
δή, το σκεύασμα που έχει χορηγηθεί στις περισσότερες 
σειρές για την θεραπεία νέων περιπτώσεων ιΘΠ είναι η 
από του στόματος πρεδνιζόνη σε δόση 1-2 mg/Kg/ ημέ-
ρα σε διηρημένες δόσεις επί 14 μέρες με σταδιακή μεί-
ωση, συνολικά για λίγες εβδομάδες, η οποία δεν φάνηκε 
όμως να προσφέρει πλεονέκτημα στην πρώιμη απάντη-
ση στα παιδιά.23,24 Έχουν δοκιμαστεί επίσης μεγάλες δό-
σεις μεθυλπρεδνιζολόνης (30mg/Kg, max 1g) per os αλλά 
και ενδοφλέβια καθημερινά για 3-4 μέρες.25-27 Από την 
ανασκόπηση διαφόρων σειρών προκύπτει ότι κλινικά ση-
μαντική και σχετικά ταχεία αύξηση των αιμοπεταλίων 
μπορεί να επιτευχθεί στην πλειονότητα των παιδιών με 
δόσεις κορτικοειδών 4mg/Kg την ημέρα πρεδνιζόνης ή 
ισοδύναμων δόσεων άλλων κορτικοειδών per os ή παρε-
ντερικά για 4 ημέρες. η χορήγηση μεγαλύτερων δόσεων 
κορτικοειδών για σύντομο χρονικό διάστημα συμβάλλει 
στην άνοδο των αιμοπεταλίων χωρίς τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες της μακροχρόνιας χορήγησης τους.28

ςυστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση τυχαι-
οποιημένων μελετών που συγκρίνουν τη χορήγηση κορ-
τικοειδών με τη χορήγηση IVIG έδειξε ότι τα παιδιά που 
έλαβαν κορτικοειδή είχαν 26% μικρότερη πιθανότητα 
να έχουν ΑμΠ >20.000κκχ μετά από 48 ώρες θεραπεί-

Πίνακας 1. Θεραπείες 1ης γραμμής στα παιδιά με ΙΘΠ*

Συνιστώμενη θεραπεία Απάντηση στη θεραπεία
Χρόνος μέχρι  
την απάντηση Τοξικότητα

IVIg 0.8-1g/kg
1 εφάπαξ δόση >80% των παιδιών 1-2 ημέρες Πυρετός, κεφαλαλγία

IV anti-D 50-75μg/Kg 50% - 77%
ανάλογα με τη δόση

~50% απάντηση  
σε 24 ώρες

Κεφαλαλγία, πυρετός, ρίγη, 
αιμόλυση

Πρεδνιζόνη σε συμβατικές δόσεις
1-2 mg/kg/ημέρα για 14 ημέρες,

4mg/kg/ημέρα για 3-4 ημέρες

</=75% ανάλογα  
με τη δόση 2-7 ημέρες

Παροδικές διαταραχές 
συμπεριφοράς, γαστρίτιδα, 

αύξηση βάρους

Παρακολούθηση μόνο ~2/3 των παιδιών θα βελτιωθούν 
σε διάστημα 6 μηνών

ημέρες μέχρι  
6 μήνες

Περιορισμός 
δραστηριότητας, άγχος

*Από: Provan et al. Blood 2010; 115;168-186
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ας.29 Από την πρώτη αναφορά του Imbach και συνεργα-
τών για την αποτελεσματικότητα της IVIG σε παιδιά με 
οξεία και χρόνια ιΘΠ ακολούθησαν πολλές μελέτες που 
επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα αυτά.30 Δύο σημαντι-
κές μελέτες του Blanchette και συν. έδειξαν η μεν πρώ-
τη ότι η χορήγηση της IVIG (1g/Kg /ημέρα x 2ημ) είχε 
σαν αποτέλεσμα πιο γρήγορη άνοδο των αιμοπεταλίων 
από την per os πρεδνιζόνη (4mg/Kg την ημέρα x 7 ημέρες 
και σταδιακή μείωση μέχρι ημέρα 21), ενώ η δεύτερη ότι 
μία μόνη δόση 0.8g/Kg IVIG είναι το ίδιο αποτελεσμα-
τική με συνολική δόση 2g/Kg, για την άνοδο των ΑμΠ 
>20000κκχ.31,32 και στις δύο μελέτες εκτιμήθηκε μόνο η 
άνοδος του αριθμού των αιμοπεταλίων και δεν συνεκτι-
μήθηκαν οι αιμορραγικές εκδηλώσεις.

η πρώτη αναφορά για την αντιμετώπιση της θρομ-
βοπενίας σε ασθενείς με ιΘΠ με ενδοφλέβια χορήγηση 
αντι-D σφαιρίνης έγινε το 1983 από τον Salama και συν, 
παρατήρηση που επιβεβαιώθηκε από αρκετούς ερευ-
νητές.33 ςε μελέτη της ςκαραντάβου και συνεργατών 
με 262 ασθενείς προκύπτουν αξιόλογα αποτελέσματα, 
όπως ότι η αντι-D σφαιρίνη σε συμβατικές δόσεις δεν 
είναι αποτελεσματική σε σπληνεκτομηθέντες ασθενείς 
και το δεδομένο ότι η απάντηση όσον αφορά τον αριθμό 
αιμοπεταλίων είναι σημαντικά καλύτερη στα παιδιά σε 
σχέση με τους ενήλικες.34 Ακολούθησε προδρομική τυ-
χαιοποιημένη μελέτη του Tarantino και συν. σε 101 παι-
διά με οξεία ιΘΠ, η οποία έδειξε σαφώς ότι η χορήγηση 
αντι–D σφαιρίνης σε δόση 75μg/Kg υπερέχει των 50μg/
Kg και είναι ισοδύναμη της IVIG σε δόση 0.8gr/Kg με 
γνώμονα την άνοδο των ΑμΠ >20000 κκχ 24 ώρες με-

τά τη χορήγηση τους.35 Βραχείας διάρκειας ανεπιθύμη-
τες ενέργειες όπως πυρετός, ρίγος, ναυτία, έμετος είναι 
πιο συχνές στις δόσεις 75μg/Kg, η πιο προβλέψιμη πα-
ρενέργεια είναι η πτώση της αιμοσφαιρίνης περίπου μία 
εβδομάδα από τη χορήγηση της κατά μέσο όρο 0.8gr/dl, 
ενώ η πτώση είναι μεγαλύτερη από 2.1gr/dl μόνο σε πο-
σοστό 16% των ασθενών.36 Πλεονεκτήματα της χορήγη-
σης αντι-D σφαιρίνης είναι ο μικρός όγκος και η γρήγορη 
χορήγηση σε σχέση με την IVIG καθώς και η ταχύτερη 
άνοδος των αιμοπεταλίων σε σχέση με τα κορτικοειδή.

η σπληνεκτομή θεωρείται αποτελεσματική θεραπεία 
2ης γραμμής αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον χρό-
νο και τις ενδείξεις, αφού ο κίνδυνος της ζωής των παι-
διών από τη νόσο είναι ιδιαίτερα χαμηλός (<0.5%), ενώ 
ο κίνδυνος σηψαιμίας μετά τη σπληνεκτομή ανέρχεται 
στο 3% στα παιδιά και παραμένει δια βίου. Παρά το γε-
γονός ότι δεν υπάρχουν προδρομικές καλά σχεδιασμένες 
μελέτες, γενικά μέχρι τώρα είχε ένδειξη στα παιδιά εκεί-
να με καλά τεκμηριωμένη, συμπτωματική χρόνια ιΘΠ 
και στα οποία έχει αποτύχει ή δεν είναι ανεκτή η θερα-
πεία 1ης γραμμής.4,37-40

ο στόχος της θεραπείας στα παιδιά με επιμένουσα ή 
χρόνια νόσο είναι η διατήρηση αριθμού αιμοπεταλίων για 
επαρκή αιμόσταση με θεραπείες 1ης γραμμής και η ελαχι-
στοποίηση της παρατεταμένης χορήγησης κορτικοειδών.

μια σειρά από θεραπείες 3ης γραμμής έχουν δοκι-
μαστεί στα παιδιά που αρνούνται ή έχουν αντένδειξη 
σπληνεκτομής. Πριν την αποδοχή οποιασδήποτε νέας 
θεραπείας πρέπει να έχει εκτιμηθεί η αποτελεσματικότη-
τα και ασφάλεια της σε προδρομικές ή τυχαιοποιημένες 

Πίνακας 2. Θεραπευτικές επιλογές σε παιδιά με επιμένουσα ή χρόνια ΙΘΠ*

Συνιστώμενη θεραπεία
Απάντηση στη 

θεραπεία
Χρόνος μέχρι  
την απάντηση Τοξικότητα

Διάρκεια 
απάντησης

Δεξαμεθαζόνη 28mg/m2/
ημέρα

Μέχρι 80% άνοδος 
των αιμοπεταλίων 
(ενήλικες & παιδιά)

3 μέρες Διαταραχές συμπεριφοράς, 
αϋπνία, άγχος, γαστρίτιδα, 
υπέρταση, καταρράκτης

Μικρής διάρκειας, 
επανειλημμένοι 

κύκλοι
HDMP 30mg/kg/ημέρα 

x 3 ημέρες και 20mg/kg/
ημέρα x 4 ημέρες

60-100% άνοδος 
αιμοπεταλίων

2-7 ημέρες Περισσότερες σε σχέση με 
την πρεδνιζόνη

Rituximab 100mg ή
375mg/m2/εβδομάδα x  

4 εβδομάδες

31-79% απάντηση 
(πλήρης, μερική, 

μικρή)

Λίγες εβδομάδες Γενικά καλά ανεκτή, ήπιες 
παρενέργειες. Εξάνθημα, 

αρθραλγία, ορονοσία, 
κνησμός, κακουχία, 

πυρέτιο

63% πλήρη 
απάντηση, 

διάρκειας 4-30 
μήνες

Ανοσοκατασταλτικά ~70% άνοδος 
αιμοπεταλίων

ημέρες έως μήνες

Σπληνεκτομή 60-70% μακράς 
διάρκειας

24 ώρες Σηψαιμία

*Από: Provan et al. Blood 2010; 115:168-186
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μελέτες που προσδιορίζουν την κλινική έκβαση (αιμορ-
ραγικές εκδηλώσεις, ποιότητα ζωής) και δεν βασίζονται 
μόνο στον αριθμό αιμοπεταλίων.

το Rituximab είναι χειμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα 
που στρέφεται κατά των CD20+ B-λεμφοκυττάρων, έχει 
ένδειξη για τη θεραπεία των λεμφωμάτων στους ενήλικες 
και έχει χρησιμοποιηθεί για ποικιλία αυτοάνοσων νοση-
μάτων. η εμπειρία από τη χορήγηση του σε ασθενείς με 
χρόνια ιΘΠ είναι αρκετά μεγαλύτερη στους ενήλικες41 
και λεπτομέρειες μπορούν να ανευρεθούν στο άρθρο 
των μασουρίδη και μπερή του παρόντος τεύχους του 
ΑιμΑ. το αντίσωμα έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε 
παιδιά με χρόνια ανθεκτική νόσο και ποσοστό απάντη-
σης (ΑμΠ >50000κκχ) μεταξύ 31 και 68%.42,43 Χορηγεί-
ται σε δόση 375mg/m2 την εβδομάδα για 4 εβδομάδες, με 
μέσο χρόνο για ανταπόκριση τις 5.5 εβδομάδες και μέ-
ση διάρκεια 10.5 μήνες. μία από τις μεγαλύτερες σειρές 
παιδιών συμπεριέλαβε 36 παιδιά (6 με σύνδρομο Evans) 
ηλικίας 2.6-18.3 ετών, σε 11 από τα οποία παρατηρήθηκε 
ανταπόκριση (31%) που ορίστηκε ως άνοδος των αιμο-
πεταλίων >50000κκχ στις 9-12 εβδομάδες από τη χορή-
γηση.43 οκτώ από τα 11 παιδιά είχαν ΑμΠ >150000κκχ 
ένα χρόνο μετά χωρίς άλλη θεραπευτική παρέμβαση.44 
Ακολούθησε μελέτη 49 παιδιών με ανθεκτική συμπτω-
ματική ιΘΠ και παρακολούθηση 39.5 μήνες μετά τη χο-
ρήγηση του Rituximab. η συνολική απάντηση ήταν 69% 
(34/49 παιδιά) και η πιθανότητα επιβίωσης χωρίς υποτρο-
πή στους 30 μήνες ήταν 60% από την πρώτη χορήγηση. ο 
αριθμός των εγχύσεων και η προηγηθείσα σπληνεκτομή 
δεν επηρέασαν την απάντηση στην μελέτη αυτή, παρόλο 
που γενικά υπάρχει το ερώτημα αν το φάρμακο μπορεί να 
αποτελέσει θεραπεία επιλογής σε παιδιά που έχουν σοβα-
ρή συμπτωματική νόσο μετά τη σπληνεκτομή. η πρώι-
μη απάντηση συσχετίστηκε με πλήρη και σταθερή ύφεση 
ενώ η μεγαλύτερη ηλικία επίσης με σταθερή απάντηση.45 
Ήπιες και παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρή-
θηκαν σε 9/49 παιδιά. τα αποτελέσματα μέχρι τώρα εί-
ναι ενθαρρυντικά, υπάρχει όμως ανάγκη για περαιτέρω 
μελέτες και μεγαλύτερο διάστημα παρακολούθησης σε 
παιδιά με χρόνια ή ανθεκτική νόσο για να αποδειχθεί αν 
το φάρμακο μπορεί να υποκαταστήσει τη σπληνεκτομή 
ως θεραπεία 2ης επιλογής.46,47

η μεγακαρυοποίηση ρυθμίζεται με την μετάδοση μη-
νυμάτων μέσω του υποδοχέα c-Mpl που βρίσκεται στα 
μεγαρυοκύτταρα και στα αιμοπετάλια ενώ η θρομβοποι-
ητίνη (TPO) είναι ο αυξητικός παράγοντας που ρυθμίζει 
την παραγωγή των αιμοπεταλίων.48 με βάση αναφορές 
για μείωση της παραγωγής των αιμοπεταλίων σ’ ένα πο-
σοστό ασθενών με ιΘΠ, ερευνήθηκε το ερώτημα αν η 
TPO ή μόρια που την μιμούνται μπορεί να αυξήσουν την 
παραγωγή των αιμοπεταλίων και να οδηγήσουν σε μια 
νέα θεραπευτική στρατηγική για την αντιμετώπιση της 
νόσου. μελετήθηκε η χρήση της 1ης γενιάς θρομβοποιη-
τινών όπως η ανασυνδυασμένη TPO (rhTPO) καθώς και 

ενός μη γλυκοζυλιωμένου μορίου συνδεδεμένου με πο-
λυαιθυλενογλυκόλη (PEG-rHuMGDF, megakaryocyte 
growth and development factor), με ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα αρχικά.48 η παραγωγή όμως αντι-TPO αντισω-
μάτων με συνοδό θρομβοπενία ανέστειλε την περαιτέρω 
κλινική έρευνα. Πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί μη ανο-
σογόνα θρομβοποιητικά πεπτίδια (AMG 531) και μικρά 
μη πεπτιδικά μόρια (Eltrombopag και AKR-501) που δι-
εγείρουν την μεγακαρυοποίηση με τον ίδιο τρόπο όπως 
η TPO (2ης γενιάς θρομβοποιητικοί αυξητικοί παράγο-
ντες).49,50 Πρόδρομα αποτελέσματα σε ενήλικες με ιΘΠ 
είναι ενθαρρυντικά.51-53 Εκτός από αναστρέψιμη ίνωση 
στο μυελό σε μερικούς ασθενείς που έλαβαν AMG 531, 
γενικά τα φάρμακα αυτά δεν φαίνεται να σχετίζονται με 
αξιοσημείωτη τοξικότητα.54 λεπτομέρειες μπορούν να 
αναγνωστούν στο άρθρο του Χ. Ποντίκογλου του παρό-
ντος τεύχους του ΑιμΑ. ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση 
παιδιών με ιΘΠ μένει να εκτιμηθεί σε καλά σχεδιασμέ-
νες προδρομικές κλινικές μελέτες.

H διάθεση νέας γενιάς θεραπευτικών παραγόντων, η 
ανάγκη συγκριτικών μελετών και η προσπάθεια αντιμε-
τώπισης της ετερογένειας σε ορολογία, προσδιορισμούς 
και κριτήρια ανταπόκρισης οδήγησε τη διεθνή ομάδα ερ-
γασίας να δώσει ορισμούς και να προσδιορίσει την ιΘΠ, 
τις διάφορες φάσεις της, κριτήρια για τη διαβάθμιση της 
βαρύτητας και την κλινικά σημαντική απάντηση στη θε-
ραπεία και έκβαση.55 το ακρωνύμιο ιτP διατηρείται για 
να εκφράσει την ‘Immune ThrombocytoPenia’ που αντι-
καθιστά τους όρους Idiopathic Thrombocytopenic Purpu-
ra, Immune Thrombocytopenic Purpura και Autoimmune 
Thrombocytopenic Purpura. ο όρος οξεία ιΘΠ αντικαθί-
σταται από τον όρο ‘νεοδιαγνωσθείσα ιΘΠ’, που χρησι-
μοποιείται για τους 3 πρώτους μήνες από τη διάγνωση, 
‘επιμένουσα ιΘΠ’ ονομάζεται η νόσος που επιμένει από 
3-12 μήνες, ενώ μετά τους 12 μήνες θεωρείται χρόνια. 
μέχρι σήμερα η σοβαρότητα της νόσου (ήπια, μέτρια, 
σοβαρή) σχετιζόταν με τη βαρύτητα της θρομβοπενίας, 
η οποία θεωρείται δείκτης για τον κίνδυνο αιμορραγίας. 
τώρα γίνεται αποδεκτό ότι ανεξάρτητα από τη φάση της 
νόσου, σοβαρή ΙΘΠ θεωρείται η παρουσία αιμορραγικών 
εκδηλώσεων στη διάγνωση ώστε να χρειάζεται χορήγηση 
θεραπείας ή η εμφάνιση νέων αιμορραγιών που απαιτούν 
επιπρόσθετες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ως πλήρης απά-
ντηση ορίζεται η άνοδος του αριθμού των αιμοπεταλίων 
>100000κκχ, ως απάντηση στη θεραπεία η επίτευξη επι-
πέδων αιμοπεταλίων μεταξύ 30000-100000κκχ και ο δι-
πλασιασμός τουλάχιστον των επιπέδων της διάγνωσης, 
ενώ μη-απάντηση θεωρείται αριθμός ΑμΠ <30000κκχ, 
ή άνοδος τους λιγότερο από διπλάσιο της διάγνωσης ή 
παρουσία αιμορραγίας. ςτις κλινικές μελέτες θα πρέπει 
επίσης να γίνεται αναφορά στις δόσεις, τη συχνότητα χο-
ρήγησης και στο χρόνο που απαιτείται για την απάντηση 
στη θεραπεία. μετά τη σπληνεκτομή, ο χρόνος για την 
εκτίμηση της απάντησης, όσον αφορά τον αριθμό των 
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αιμοπεταλίων είναι 1 έως 2 μήνες.
Ενώ στους ενήλικες έχουν δοθεί τα κριτήρια της αν-

θεκτικής νόσου, στα παιδιά δεν υπάρχει ομοφωνία για το 
πότε ένα παιδί με χρόνια αυτοάνοση θρομβοπενία πρέπει 
να θεωρηθεί ότι έχει ανθεκτική νόσο, με δεδομένο ότι η 
σπληνεκτομή στην πλειονότητα των παιδιών αναβάλλε-
ται όσο το δυνατόν περισσότερο. για τα μη σπληνεκτο-
μηθέντα παιδιά που δεν απαντούν στη θεραπεία(-ες) θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται αντίστοιχα οι όροι ‘νεοδια-
γνωσθείσα, επιμένουσα ή χρόνια νόσος που δεν ανταπο-
κρίνεται σε έναν ή περισσότερους παράγοντες’. τα παιδιά 
αυτά μπορεί να έχουν ή όχι σοβαρή νόσο. ςτόχος της θε-
ραπείας στην περίπτωση ανθεκτικής νόσου είναι γενικά 
η επίτευξη αριθμού αιμοπεταλίων επαρκούς να αποτρέ-
ψει κλινικά σημαντική αιμορρραγία με την μικρότερη 
δυνατή τοξικότητα.

Συμπεράσματα
Παρά τη σημαντική πρόοδο στην κατανόηση της πα-

θογένειας και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τις 
τελευταίες δεκαετίες, μικρός αριθμός τυχαιοποιημένων 
μελετών και περιορισμένες επιστημονικά τεκμηριωμένες 
κατευθυντήριες οδηγίες είναι διαθέσιμες για την αντιμε-
τώπιση των παιδιών με οξεία ή χρόνια νόσο. η ιδανική 
αντιμετώπιση των παιδιών στη διάγνωση οξείας ιΘΠ και 
αιμοπετάλια < 20000κκχ είναι θέμα αντιπαραθέσεων. Εί-
ναι επίσης λίγοι οι αξιόπιστοι παράγοντες κινδύνου που 
μπορούν να προβλέψουν την έκβαση ή την απάντηση στη 
θεραπεία και η ιΘΠ εξακολουθεί να αποτελεί ‘διάγνωση 
εξ αποκλεισμού’. ο ρόλος των νέων θεραπευτικών πα-
ραγόντων θα πρέπει να εκτιμηθεί σε καλά σχεδιασμένες 
τυχαιοποιημένες και προδρομικές πολυκεντρικές μελέτες.

Primary immune thrombocytopenia of childhood: pathogenesis and treatment
by Eftichia Stiakaki, Chrysoula Perdikogianni, Maria Kalmanti
Department of Pediatric Hematology-Oncology, University of Crete,  

University Hospital of Herakleion, Greece

ABSTRACT: Primary immune thrombocytopenia (ITP) is one of the most common blood diseases in 
childhood and is characterized by a low circulating platelet count due to immune-mediated destruc-
tion. The natural history of acute ITP in children is adequately studied. Complete remission occurs in 
at least 2/3 of cases within 6 months of initial diagnosis. In chronic childhood ITP the thrombocyto-
penia persists for more than 6 months –according to recent data more than 12 months- with generally 
good course and outcome. One third of these children have spontaneous remission of the disease from a 
few months to many years after initial diagnosis. Most remissions are observed early during the course 
of the disease and only a small number of children have severe thrombocytopenia and haemorrhagic 
symptoms for more than one year from diagnosis. Despite the exceptional outcome independently of 
any therapeutic approach, the administration and the type of treatment is a topic for debate. There is no 
consensus for treatment guidelines, fact that leads to a great diversity into the clinical practice. Important 
issue for the children with acute disease and serious bleeding symptoms constitutes the small but existing 
risk for intracranial haemorrhage (ICH). The current therapeutic strategy includes corticosteroids, the 
intravenous immunoglobulin (IVIG) and the intravenous anti-D immunoglobulin as first line treatment 
as well as the watch and wait option. Splenectomy is considered effective 2nd line treatment, although 
there is no agreement about the time and the indications of the procedure. In general, it is recommended 
for children with well documented, symptomatic chronic disease who have failed or are intolerant of 
1st line treatment. Third line treatments have been tried in children in whom splenectomy is refused or 
contraindicated. Rituximab, has been used for a variety of autoimmune diseases with more experience 
of its use in adult patients with chronic autoimmune thrombocytopenia. The question is if Rituximab is 
a treatment of choice for children with serious symptomatic disease after splenectomy, or principally 
whether the drug could be an alternative as 2nd line treatment. According to data for decreased platelet 
production in a proportion of patients with ITP, an effort became with the use of recombinant erythropoietin 
(rhTPO). However, the production of anti-TPO antibodies, led to the generation of non-immunogenic 
thrombopoietic peptides or non peptide molecules (2nd generation thrombopoietic factors) that stimulate 
the megakaryopoiesis with the same way as the TPO. Although the preliminary results in the adults are 
encouraging, their role in the management of children with ITP remains to be estimated by well-designed 
prospective clinical trials. Recently, the International Working Group for autoimmune thrombocytopenia 
published proposals, in order to face the heterogeneity in terminology, determinations, response criteria 
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Θεραπευτική αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς αυτοάνοσης 
θρομβοπενίας στους ενήλικες: Κατευθυντήριες οδηγίες

Μαρία Παπαϊωάννου, Δημήτρης Πιλάλας

ΠΕΡιληΨη: η θεραπευτική αντιμετώπιση των ενηλίκων ασθενών με πρωτοπαθή αυτοάνοση θρομβο-
πενία (ΑΘΠ), παραμένει πρόκληση, παρά την βαθύτερη κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών 
της νόσου και την εφαρμογή νέων φαρμακευτικών παραγόντων. ο θεραπευτικός στόχος, στην αντιμε-
τώπιση αυτών των ασθενών, είναι η αύξηση και η διατήρηση του αριθμού των αιμοπεταλίων σε ασφα-
λή επίπεδα για τον εκάστοτε ασθενή, με τη λιγότερο τοξική θεραπεία, δεδομένης της καλοήθους φύσης 
της νόσου. τα κορτικοστεροειδή, η ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη και η ενδοφλέβια anti-D σφαιρίνη πα-
ραμένουν οι θεραπευτικές επιλογές πρώτης γραμμής. Ωστόσο, μόνο 10-30% των ασθενών διατηρούν 
την ανταπόκριση στην αρχική θεραπεία. ςτην πλειονότητα των ασθενών απαιτείται θεραπεία δεύτερης 
γραμμής. η σπληνεκτομή, αν και είναι αποτελεσματική σε αρκετούς ασθενείς, δεν ηγείται των προτι-
μήσεων τόσο των ιατρών όσο και των ασθενών λόγω του επεμβατικού χαρακτήρα και των κινδύνων 
της. Ανοσοκατασταλτικοί και κυτταροτοξικοί παράγοντες έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε ασθενείς με 
χρόνια και ανθεκτική ΑΘΠ, χωρίς ωστόσο να είναι τεκμηριωμένη η αποτελεσματικότητά τους με κλινι-
κές μελέτες. το μονοκλωνικό αντι-CD20, αν και σχετίζεται με σημαντική ανταπόκριση δεν έχει ακόμη 
επίσημη ένδειξη λόγω έλλειψης τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών. Δύο νέοι αγωνιστές του υποδο-
χέα θρομβοποιητίνης, το romiplostim και το eltrombopag, μετά από μελέτες φάσης ιιι, είναι επίσημα 
διαθέσιμοι σαν δεύτερης γραμμής θεραπεία. Ενόψει των νεότερων θεραπευτικών επιλογών, η διεθνής 
ομάδα εργασίας για την ΑΘΠ, δημοσίευσε πρόσφατα συστηματική καταγραφή των μέχρι σήμερα δια-
θέσιμων θεραπευτικών επιλογών και κατευθυντήριες οδηγίες που συνοψίζονται στη σύσταση για εξα-
τομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
η διεθνής ομάδα εργασίας για την αυτοάνοση θρομ-

βοπενική πορφύρα (ΑΘΠ) δημοσίευσε, τον μάρτιο του 
2009, αναθεωρημένη αναφορά σχετικά με την ορολογία, 
τους ορισμούς και τα κριτήρια ανταπόκρισης στη θεραπεία. 
που αφορούν την αυτοάνοση θρομβοπενία (πρωτοπαθή 
και δευτεροπαθή).1 Ετσι, ο γνωστός όρος «ιδιοπαθής αυ-
τοάνοση θρομβοπενική πορφύρα» αντικαθίσταται από τον 
όρο «πρωτοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία» και ορίζεται 
ως η επίκτητη ανοσολογική διαταραχή που χαρακτηρίζε-
ται από μεμονωμένη θρομβοπενία, με αριθμό αιμοπετα-
λίων <100Χ109/L και απουσία εμφανών η υποκείμενων 
αιτίων θρομβοπενίας. η νόσος, αν και εκδηλώνεται σε 

όλες τις ηλικίες, έχει διαφορετική κλινική πορεία στα παι-
διά και στους ενήλικες. η ΑΘΠ στα παιδιά είναι βραχεί-
ας διάρκειας με αυτόματη ύφεση στα 2/3 των ασθενών2 
εντός έξι μηνών, ενώ στους ενήλικες ακολουθεί χρόνια 
πορεία με αυτόματη ύφεση μόνο σε 5% των ασθενών.3

η ΑΘΠ των ενηλίκων χαρακτηρίζεται από ετερογέ-
νεια ως προς τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας και τη 
φυσική της πορεία αλλά και από απρόβλεπτη ανταπό-
κριση στη θεραπεία. για πρακτικούς λόγους, έχουν δη-
μοσιευθεί στο παρελθόν κατευθυντήριες οδηγίες για την 
αντιμετώπιση της ΑΘΠ, τόσο από την Αμερικανική Αι-
ματολογική Εταιρεία4 όσο και από τη Βρεττανική5 που 
είναι βασισμένες κυρίως σε απόψεις ειδικών με εμπειρία 
στο αντικείμενο και όχι σε δεδομένα κλινικών μελετών. 
η θεραπευτική αντιμετώπιση των ενηλίκων ασθενών με 
ΑΘΠ παραμένει και σήμερα αληθινή πρόκληση, παρά τη 
βαθύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νόσου και 
της εισαγωγής νέων παραγόντων στη φαρέτρα των θερα-
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πευτικών επιλογών. οι τελευταίες εξελίξεις οδήγησαν τη 
διεθνή ομάδα ειδικών για την ΑΘΠ στη δημοσίευση συ-
στηματικής αναφοράς κοινής αποδοχής, σχετικά με τη 
θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με ΑΘΠ.6 η ανα-
φορά περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των διαθέσι-
μων θεραπειών, χωρίς ωστόσο να υπαγορεύει συστάσεις 
για επιλογή θεραπείας. Είναι χαρακτηριστική η αναφο-
ρά των θεραπευτικών επιλογών κατά αλφαβητική σειρά 
και η σύσταση για λήψη θεραπευτικών αποφάσεων με 
γνώμονα την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.

Θεραπευτική αντιμετώπιση ενηλίκων  
με ΑΘπ
Πρόγνωση των ασθενών με ΑΘΠ

η πορεία και η πρόγνωση των ασθενών με ΑΘΠ, 
καθορίζονται από τον κίνδυνο αυτόματης και σοβαρής 
αιμορραγίας που σχετίζεται με χαμηλό αριθμό αιμοπε-
ταλίων. η θανατηφόρος αιμορραγία αποτελεί την σημα-
ντικότερη αιτία ανησυχίας για τους ασθενείς αλλά και 
τους θεράποντες ιατρούς. ο εκτιμώμενος κίνδυνος θα-
νατηφόρου αιμορραγίας στη διάρκεια ζωής ενός ασθε-
νούς με ΑΘΠ είναι περίπου 5%, όπως αναφέρεται στις 
πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για την ΑΘΠ της Αμερι-
κανικής Αιματολογικής Εταιρείας.4 Ωστόσο, η εκτίμηση 
αυτή αφορά ετερογενή πληθυσμό ασθενών. το 2000 οι 
Cohen και συν. σε μια μετα-ανάλυση 17 μελετών ενηλί-
κων ασθενών με επίμονα χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων 
(<30Χ109/L) υπολόγισαν ότι η ετήσια συχνότητα θα-
νατηφόρου αιμορραγίας είναι 0.4%, 1.2% και 13% ανά 
έτος επιβίωσης, για τους ασθενείς ηλικίας <40 ετών, 40-
60 ετών και >60 ετών αντίστοιχα.7 οι ασθενείς άνω των 
60 ετών με ιστορικό αιμορραγικού επεισοδίου έχουν τον 
υψηλότερο κίνδυνο αιμορραγίας.8

Ποιοί ασθενείς με ΑΘΠ και πότε πρέπει να 
υποβάλλονται σε θεραπεία

τα σημεία και τα συμπτώματα των ασθενών με ΑΘΠ 
ποικίλουν. Πολλοί ασθενείς δεν έχουν κανένα σύμπτω-
μα η εμφανίζουν ήπια αιμορραγική διάθεση, ενώ άλλοι 
εκδηλώνουν σοβαρή αιμορραγία που μπορεί να αφορά 
την γαστρεντερική οδό, το δέρμα και τους βλεννογό-
νους, το ουροποιο-γεννητικό σύστημα η το κΝς. ο κίν-
δυνος για αιμορραγία σχετίζεται, αλλά όχι απόλυτα, με 
τον βαθμό της θρομβοπενίας.9 ςοβαρή αιμορραγία μπο-
ρεί να εκδηλωθεί σε ασθενείς με αριθμό αιμοπεταλίων 
<20×109/L και κυρίως <10×109/L.8,10 Επιπρόσθετοι πα-
ράγοντες επηρεάζουν τον κίνδυνο για αιμορραγία και θα 
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην λήψη της 
απόφασης για θεραπεία.

Ασθενείς με αριθμό αιμοπεταλίων <20-30 ×109/L συ-

νήθως υποβάλλονται σε θεραπεία. Αντίθετα, σπάνια εν-
δείκνυται θεραπεία σε ασθενείς με αριθμό αιμοπεταλίων 
μεγαλύτερο από 50×109/L. Εξατομικευμένη προσέγγιση 
απαιτεί ο θεραπευτικός χειρισμός ασθενών με αριθμό αι-
μοπεταλίων μεταξύ 30-50 ×109/L.11 Παράγοντες που συμ-
βάλλουν στην απόφαση για θεραπεία ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των αιμοπεταλίων είναι: η ενεργός αιμορραγία, η 
βαρύτητα της αιμορραγικής διάθεσης, συνυπάρχοντα νο-
σήματα η/και φαρμακευτική αγωγή που προδιαθέτουν σε 
αιμορραγία, επεμβατικές παρεμβάσεις με δυνητικό κίν-
δυνο αιμορραγίας, η δυνατότητα πρόσβασης σε μονάδα 
παροχής ιατρικής φροντίδας, οι δραστηριότητες και ο 
τρόπος ζωής του ασθενούς, οι προσδοκίες του ασθενούς 
και η ανησυχία του σε σχέση με τη νόσο.6

Στόχος της θεραπείας των ασθενών με ΑΘΠ
η θεραπεία των ασθενών με ΑΘΠ στοχεύει στην απο-

κατάσταση του αριθμού των αιμοπεταλίων η τουλάχιστον, 
στην άνοδο του αριθμού των αιμοπεταλίων σε ασφαλή 
επίπεδα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αιμορρα-
γίας για τον εκάστοτε ασθενή.

Φάσεις της νόσου
η θεραπευτική προσέγγιση των ενηλίκων ασθενών 

με ΑΘΠ σχετίζεται με την φάση της νόσου όπως αυτές 
ορίστηκαν στην αναφορά κοινής αποδοχής, τον μάρ-
τιο του 2009.1

Νεοδιαγνωσμένη θεωρείται η νόσος για χρονικό διά-
στημα 3 μηνών από τη διάγνωση. Εμμένουσα θεωρείται 
για χρονικό διάστημα από 3-12 μήνες από τη διάγνωση, 
και επιπλέον αφορά ασθενείς χωρίς αυτόματη ύφεση η 
που δεν διατήρησαν την αρχική ανταπόκριση. Χρόνια, 
θεωρείται όταν διαρκεί για χρονικό διάστημα >12 μή-
νες. Χρόνια ανθεκτική, όταν δεν επιτυγχάνεται διατήρη-
ση του αριθμού των αιμοπεταλίων >20Χ109/L, με καμία 
θεραπευτική επιλογή για χρονικό διάστημα τόσο ώστε να 
αποφεύγεται σοβαρή τοξικότητα. Βαριά, θεωρείται όταν 
υπάρχουν αιμορραγικές εκδηλώσεις κατά τη διάγνωση, 
επαρκείς για να θέσουν την ένδειξη θεραπείας η όταν 
εκδηλώνονται νέα αιμορραγικά επεισόδια που απαιτούν 
επιπρόσθετη θεραπευτική παρέμβαση με προσθήκη άλ-
λων παραγόντων η αύξηση της δόσης.

Θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες 
ασθενείς με νεοδιαγνωσμένη νόσο

Θεραπευτικές επιλογές πρώτης γραμμής αποτελούν: 
ι. τα κορτικοστεροειδή, ιι. η ενδοφλέβια χορήγηση ανο-
σοσφαιρινών (IVIG) και ιιι. η ενδοφλέβια χορήγηση an-
ti-Rhesus D σφαιρίνης.
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Ι. Κορτικοστεροειδή
τα κορτικοστεροειδή παραμένουν, παραδοσιακά, θε-

ραπεία πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση ενηλίκων 
ασθενών με ΑΘΠ. Εκτός από τη δράση τους στην αύ-
ξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων φαίνεται ότι δρούν 
άμεσα και στο αγγειακό τοίχωμα με αποτέλεσμα περιο-
ρισμό των αιμορραγικών επεισοδίων.12

Ια. Πρεδνιζόνη
η πρεδνιζόνη αποτελεί την συνηθέστερη μορφή κορ-

τικοστεροειδών που επιλέγεται για έναρξη θεραπείας.13,14 
Χορηγείται σε δόση 0,5-2 mg/kgr βάρους σώματος, με 
συχνότερα χορηγούμενη δόση 1 mg/kgr, μέχρι να ανέλ-
θει ο αριθμός των αιμοπεταλίων σε ασφαλή επίπεδα 
>30-50x109/L. η ανταπόκριση επιτυγχάνεται σε ημέρες 
η εβδομάδες. το ποσοστό των ασθενών που ανταποκρί-
νονται αρχικά, ανέρχεται σε 70-80% σύμφωνα με πλει-
άδα κλινικών μελετών.15,16,3 η διάρκεια ανταπόκρισης 
ποικίλει ενώ η εκτιμώμενη 10ετής επιβίωση χωρίς νό-
σο παραμένει απογοητευτική (13-15%).15,16,3 ςημαντικό 
μειονέκτημα των κορτικοστεροειδών αποτελεί η εμφά-
νιση επιπλοκών που σχετίζονται με τη δόση και τη διάρ-
κεια χορήγησης. για τον περιορισμό των παρενεργειών 
συνιστάται η μείωση της δόσης αμέσως μετά την επίτευ-
ξη ασφαλούς αριθμού αιμοπεταλίων και η σταδιακή δι-
ακοπή τους, στους ασθενείς που ανταποκρίνονται. Δεν 
συνιστάται η χορήγηση των στεροειδών στους ασθενείς 
που δεν ανταποκρίνονται, πέραν των 4 εβδομάδων. 15;17

Ιβ. Δεξαμεθαζόνη
η δεξαμεθαζόνη εφαρμόστηκε αρχικά σε ασθενείς με 

χρόνια η/και ανθεκτική ΑΘΠ. η JC Andersen δημοσίευσε 
το 1994, στο New England Journal of Medicine, πολύ εν-
θαρρυντικά αποτελέσματα σε 10 ασθενείς με ανθεκτική 
ΑΘΠ, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ώσεις υψηλών 
δόσεων δεξαμεθαζόνης (40mg/d x 4d).18 Ωστόσο, μετα-
γενέστερες μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών δεν 
επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα της δεξαμεθα-
ζόνης στη χρόνια ΑΘΠ.19 Αντίθετα, η χορήγηση υψηλών 
δόσεων δεξαμεθαζόνης, ως θεραπεία πρώτης γραμμής, 
σε μία η περισσότερες ώσεις, φαίνεται να σχετίζεται με 
πολύ ευνοϊκά αποτελέσματα. οι Cheng και συν.20 ανα-
φέρουν ότι σε 125 ασθενείς με ΑΘΠ, η χορήγηση 40mg 
δεξαμεθαζόνης την ημέρα για 4 ημέρες, ως πρώτης γραμ-
μής θεραπεία, έδειξε 85% ανταπόκριση και διατήρηση 
της ανταπόκρισης σε 50% των ασθενών. Αργότερα η με-
λέτη της GIMEMA21 έδειξε ότι σε πρωτοδιαγνωσμένους 
ασθενείς (ενήλικες και παιδιά) η χορήγηση 40mg δεξα-
μεθαζόνης την ημέρα για 4 ημέρες, ανά 14 ημέρες και 
για 4 κύκλους, επιτυγχάνει 84% ανταπόκριση, χωρίς δι-
αφορά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. η ανταπόκριση 
διατηρήθηκε σε 74% των ασθενών, για διάμεσο χρόνο 8 

μηνών (4-24 μήνες). η μελέτη έδειξε επίσης καλή ανο-
χή του σχήματος και περιορισμένη τοξικότητα. ςε ήδη 
σχεδιασμένες και ανοιχτές τυχαιοποιημένες κλινικές με-
λέτες, είναι υπό σύγκριση η κλασσική θεραπεία πρώτης 
γραμμής, πρεδνιζόνη 1mg/kg/d, με ώσεις υψηλών δόσε-
ων δεξαμεθαζόνης, ως προς την ανταπόκριση, τη διάρ-
κεια της ανταπόκρισης και την τοξικότητα.

Ιγ. Μεθυλπρεδνιζολόνη
Παρεντερική χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης σε υψη-

λές δόσεις (30mg/kg/d για 7 ημέρες) ως πρώτης γραμμής 
θεραπεία, σε ενήλικες με ΑΘΠ, έδειξε 95% ανταπόκρι-
ση με μέσο χρόνο ανταπόκρισης 4.7 ημέρες (μέσος χρό-
νος για την πρεδνιζόνη 8.4 ημέρες).22 Ωστόσο, μακρά 
διάρκεια ανταπόκρισης επιτυγχάνεται σε μικρό ποσοστό 
ασθενών (23%), ώστε στην πλειονότητα των ασθενών να 
επιβάλλεται θεραπεία συντήρησης με κορτικοστεροειδή 
από του στόματος, για διατήρηση του αποτελέσματος.

Τοξικότητα των κορτικοστεροειδών
η τοξικότητα των κορτικοστεροειδών ποικίλει, ανάλο-

γα με τη δόση και τη διάρκεια χορήγησης. ςτο φάσμα των 
παρενεργειών περιλαμβάνονται: διαταραχές του θυμικού, 
αύξηση βάρους, θυμός, ανησυχία, αϋπνία, πανσεληνοει-
δές προσωπείο, ανακατανομή του λίπους, σακχαρώδης 
διαβήτης, οστεοπώρωση, διαταραχές δέρματος, αλωπε-
κία, υπέρταση, έλκη πεπτικού, άσηπτη νέκρωση κεφαλής 
μηριαίου, ανοσοκαταστολή και ευκαιριακές λοιμώξεις, 
ψύχωση, καταρράκτης, ανεπάρκεια επινεφριδίων, υπέρ-
ταση, ανησυχία. η συχνότητα των παρενεργειών είναι πι-
θανόν μικρότερη όταν τα κορτικοστεροειδή χορηγούνται 
ως βραχείας διάρκειας ενδοφλέβια θεραπεία.

ΙΙ. Ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης 
(IVIg)

η πρώτη αναφορά για την αποτελεσματική χορήγη-
ση ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης σε αυτοάνοση θρομ-
βοπενία έγινε το 1983 στο Lancet, από τους Newland 
και συν.23 ςτη συνέχεια η αποτελεσματικότητα της IVIg 
επιβεβαιώθηκε και σε άλλες μελέτες.24,25 Χορηγείται σε 
δόση 0.4gr/kg/d για 5 ημέρες η 1gr/kg/d για 1-2 ημέρες 
(μπορεί να διακοπεί μετά 1-2 ημέρες εφόσον επιτευχθεί 
το επιθυμητό αποτέλεσμα). Ανταποκρίνονται 80% των 
ασθενών αρχικά, ενώ σε 50% αυτών επιτυγχάνεται φυσι-
ολογικός αριθμός αιμοπεταλίων. ςημαντικό πλεονέκτημα 
της θεραπείας με IVIg αποτελεί η ταχεία ανταπόκριση, 
από 24 ώρες μέχρι 2-4 ημέρες. Ωστόσο, η διάρκεια της 
ανταπόκρισης είναι συνήθως προβλέψιμη, ώστε σε 2-4 
εβδομάδες ο αριθμός των αιμοπεταλίων να επανέρχε-
ται στα προ θεραπείας επίπεδα. ςε ελάχιστους ασθενείς 
μπορεί να διατηρηθεί το αποτέλεσμα για λίγους μήνες. 
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η κεφαλαλγία αποτελεί τη συχνότερη παρενέργεια, συ-
νήθως ήπια, σπανιότερα έντονη. μπορεί να εκδηλωθούν 
επίσης: παροδική ουδετεροπενία, νεφρική ανεπάρκεια, 
άσηπτη μηνιγγίτιδα, θρόμβωση, πυρετός, ρίγος, ναυτία, 
έμετοι, διάρροια, μεταβολές της αρτηριακής πίεσης και 
ταχυκαρδία. ςε ασθενείς με έλλειψη της IgA, είναι δυνα-
τόν να παρατηρηθεί σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση.

ΙΙΙ. Ενδοφλέβια χορήγηση αντί-D σφαιρίνης
η ενδοφλέβια αντί-D σφαιρίνη, συνιστά εναλλακτική 

θεραπευτική επιλογή της IVIg. Ωστόσο, έχει συντομότε-
ρο χρόνο έγχυσης, είναι προϊόν συλλογής από μικρότερη 
δεξαμενή δοτών, οδηγεί σε δυνητικά μακρότερης διάρ-
κειας ανταποκρίσεις και φαίνεται να περιορίζει την ανά-
γκη για σπληνεκτομή.26-28 η ενδοφλέβια χορήγηση αντι-D 
σφαιρίνης είναι κατάλληλη σε ασθενείς Rh(D) θετικούς 
που δεν έχουν υποβληθεί σε σπληνεκτομή, ενώ πρέπει να 
αποφεύγεται σε ασθενείς με συνυπάρχουσα αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία. Πριν από την ενδοφλέβια χορήγηση 
αντι-D σφαιρίνης, απαιτείται έλεγχος για ομάδα αίματος, 
άμεση Coombs και δικτυοερυθροκύτταρα. Αν και η ενδει-
κνυόμενη δόση είναι 50 μg/kg, διαπιστώθηκε ότι η δόση 
των 75 μg/kg29 έχει συγκρίσιμη ανταπόκριση με εκείνη 
της IVIg. Πριν από τη χορήγηση συνιστάται προετοιμα-
σία με παρακεταμόλη η κορτικοστεροειδή για τον περι-
ορισμό τυχόν αντιδράσεων ιδιαίτερα με τις υψηλότερες 
δόσεις.29 η ανταπόκριση μπορεί να διαπιστωθεί σε 4-5 
ημέρες και διαρκεί συνήθως 3-4 εβδομάδες. ςυχνότερη 
επιπλοκή είναι η αιμολυτική αναιμία,26 η βαρύτητα της 
οποίας καθορίζει τη δόση της αντί-D σφαιρίνης σε εν-
δεχόμενη επαναχορήγηση. Επίσης μπορεί να παρατηρη-
θούν ρίγος, πυρετός και σπάνια ενδαγγειακή αιμόλυση 
με διάχυτη ενδαγγειακή πήξη27 και νεφρική ανεπάρκεια. 
Πρόσφατα, για λόγους ασφαλείας, μη διευκρινισμένους 
προς το παρόν, έχει αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή αγο-
ρά το προϊόν WinRho SDF.6

Θεραπεία δεύτερης γραμμής σε ενήλικες 
ασθενείς με ΑΘΠ

Αν και η πλειονότητα των ενηλίκων ασθενών με ΑΘΠ 
ανταποκρίνεται στην αρχική θεραπεία, μόνο 10-30% αυ-
τών διατηρούν σταθερή ανταπόκριση για μακρό χρονικό 
διάστημα, μετά τη διακοπή της θεραπείας.9,21,22,30 ςτόχος 
της θεραπείας 2ης γραμμής, είναι η επίτευξη σταθερά αυ-
ξημένου αριθμού αιμοπεταλίων σε επίπεδα που να εξα-
σφαλίζουν ελαχιστοποίηση του κινδύνου αιμορραγίας, 
για τον εκάστοτε ασθενή. η σπληνεκτομή και μια πλειά-
δα φαρμακευτικών παραγόντων περιλαμβάνονται στη λί-
στα των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών 2ης γραμμής.6 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής που να τεκμη-
ριώνονται από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Είναι 
φανερό, ότι η επιλογή θεραπείας αποτελεί μέχρι σήμερα 

πρόκληση για τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος στην πλει-
ονότητα των περιπτώσεων καλείται να επιλέξει με εξα-
τομικευμένα κριτήρια. ςτην επιλογή της καταλληλότερης 
θεραπείας για τον εκάστοτε ασθενή, πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη το ιστορικό των αιμορραγικών επεισοδίων, 
συνυπάρχοντα νοσήματα, οι προσδοκίες του ασθενούς 
αλλά και η επιθυμία του με βάση τον τρόπο ζωής και τις 
δραστηριότητές του.

Σπληνεκτομή
η σπληνεκτομή αποτελεί μια από τις παλαιότερες θε-

ραπευτικές προσεγγίσεις σαν θεραπεία 2ης γραμμής. Πε-
ρίπου 80% των ασθενών ανταποκρίνονται, ενώ 66% από 
αυτούς διατηρούν την ανταπόκριση για 5 χρόνια τουλά-
χιστον.31-33 Ποσοστό 20% των ασθενών υποτροπιάζουν 
σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα ενώ 14% δεν αντα-
ποκρίνονται.31 η σπληνεκτομή, ωστόσο, αποτελεί μια 
επεμβατική επιλογή με πιθανές επιπλοκές αιμορραγία, 
λοιμώξεις, θρόμβωση,32 η συχνότητα των οποίων 
ποικίλει στις διάφορες μελέτες.32-35 οι επιπλοκές και η 
θνητότητα περιορίζονται σημαντικά με την λαπαροσκοπική 
σπληνεκτομή. Πρόσφατη συστηματική ανάλυση των 
επιπλοκών της σπληνεκτομής έδειξε 12.9% με ανοιχτή 
λαπαρατομή και 9,6% με λαπαροσκόπιση.32 η θνητότητα 
ήταν 1% και 0,2% αντίστοιχα..32 η πλέον ευαίσθητη 
δοκιμασία που μπορεί να προβλέψει την ανταπόκριση 
της ΑΘΠ στη σπληνεκτομή, είναι το σπινθηρογράφημα 
με αυτόλογα αιμοπετάλια σεσημασμένα με ινδιο.36 
Όταν το σπινθηρογράφημα αποκαλύπτει σπληνική 
καταστροφή αιμοπεταλίων η πιθανότητα ανταπόκρισης 
στη σπληνεκτομή είναι περίπου 90%.36

Φαρμακευτικοί παράγοντες
ςύμφωνα με τις πρόσφατες συστάσεις της διεθνούς 

ομάδας εργασίας για την ΑΘΠ, τα μέχρι σήμερα δεδομένα 
δεν είναι αρκετά για να θέσουν σε σειρά προτίμησης τις 
διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές 2ης γραμμής. Ως εκ 
τούτου αναφέρονται με αλφαβητική σειρά. με την ίδια 
σειρά θα αναφερθούν και στην παρούσα ανασκόπηση.

1. Αζαθειοπρίνη (Azathioprine)
η Αζαθειοπρίνη, αν και ανήκει στους παλαιότερους 

ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες, βρίσκει εφαρμογή 
ακόμη και σήμερα. Αναφέρεται πλήρης ανταπόκριση σε 
45% από 53 ασθενείς (40 με σπληνεκτομή) με ΑΘΠ, που 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με αζαθειοπρίνη, 150 mg την 
ημέρα για διάμεσο χρόνο χορήγησης 18 μήνες.37 ςτη συ-
νήθη δόση, 1-2 mg/kg με μέγιστη 150 mg την ημέρα, η 
ανταπόκριση είναι βραδεία και μπορεί να χρειαστεί 3-6 
μήνες χορήγησης. Περίπου ένα τέταρτο των ασθενών δι-
ατηρούν την ανταπόκριση μετά από διακοπή της αζαθειο-
πρίνης. η τοξικότητα είναι σπάνια και μέτριας βαρύτητας. 
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Έχουν αναφερθεί αδυναμία, εφιδρώσεις, αύξηση τρανσα-
μινασών, ουδετεροπενία, παγκρεατίτιδα. λόγω της μα-
κράς χορήγησης, δυνητικό κίνδυνο αποτελεί η ανάπτυξη 
λευχαιμίας, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί ανάλογες 
περιπτώσεις σε ασθενείς με ΑΘΠ.38

2. Αλκαλοειδή της Vinca
Παροδική (1-3 εβδομάδες) αύξηση του αριθμού των 

αιμοπεταλίων μπορεί να παρατηρηθεί στα 2/3 των ασθε-
νών με ΑΘΠ που υποβάλλονται σε θεραπεία με αλκαλο-
ειδή της vinca.4 ςχεδόν 50% των ασθενών με υποτροπή 
της νόσου μετά σπληνεκτομή ανταποκρίνονται παροδι-
κά στα αλκαλοειδή της vinca.4;62 η συνήθης δόση για τη 
vincristine είναι συνολική δόση 6 mg (1–2 mg ανά εβδο-
μάδα) και για την vinblastine συνολική δόση 30 mg (10 
mg ανά εβδομάδα). η ανταπόκριση εμφανίζεται σε 5 
-7 ημέρες. Νευροπάθεια (ιδιαίτερα σε μεγάλης ηλικίας 
ασθενείς), ουδετεροπενία, πυρετός, θρομβοφλεβίτιδα στη 
θέση έγχυσης, συνιστούν τα φάσμα των παρενεργειών.

3. Δαψόνη (Dapsone)
η Δαψόνη45 χορηγείται σε δόση 75-100 mg/ημέρα 

από του στόματος. οι μισοί ασθενείς ανταποκρίνονται σε 
διάστημα 3 εβδομάδων περίπου και το ένα τρίτο αυτών 
διατηρεί την ανταπόκριση μετά τη διακοπή του φαρμά-
κου. η δαψόνη μπορεί να καθυστερήσει τη σπληνεκτο-
μή για 32 μήνες σε ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν 
στα στεροειδή. οι παρενέργειες της δαψόνης μπορεί να 
είναι σπάνιες και αναστρέψιμες όπως: ανορεξία, ναυτία, 
μεθαιμοσφαιριναιμία, αιμολυτική αναιμία σε ασθενείς 
με έλλειψη G6PD. ςοβαρές επιπλοκές όπως δερματικό 
εξάνθημα απαιτούν διακοπή του φαρμάκου.

4. Κυκλοσπορίνη Α
η κυκλοσπορίνη Α είναι αποτελεσματική τόσο σαν 

μονοθεραπεία όσο και σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη. Χο-
ρηγείται σε δόση 5 mg/kg/day για 6 μέρες και στη συνέ-
χεια 2,5-3 mg/kg/ημέρα (επίπεδα στο αίμα 100-200 ng/
mL). η ανταπόκριση φαίνεται να είναι δοσο-εξαρτώμε-
νη, ενώ μικρές σειρές ασθενών δείχνουν υψηλό ποσοστό 
ανταπόκρισης μέχρι 80%,39 σε διάστημα 3-4 εβδομάδων. 
Αναφέρεται ότι οι μισοί από τους ασθενείς που ανταπο-
κρίνονται διατηρούν την ύφεση με μικρές δόσεις συντή-
ρησης η και διακοπή του φαρμάκου για περισσότερο των 
2 ετών.40 οι επιπλοκές από τη θεραπεία είναι συνήθως 
μέτριας βαρύτητας, παροδικής διάρκειας και περιλαμ-
βάνουν αύξηση της κρεατινίνης, υπέρταση, καταβολή, 
υπερπλασία ούλων, μυαλγίες, δυσπεψία, υπερτρίχωση, 
τρόμο, νευροπάθεια.39

5. Κυκλοφωσφαμίδη
η κυκλοφωσφαμίδη χορηγείται από του στόματος 

σε δόση 1–2 mg/kg την ημέρα για 16 εβδομάδες τουλά-
χιστον, ή ενδοφλέβια σε δόση 0.3-1 g/m2 για 1-3 δόσεις 
ανά 2-4 εβδομάδες. η ανταπόκριση ποικίλει ανάλογα 
με τη μελέτη από 24-85% 22,41,42 και επιτυγχάνεται σε 1- 
16 εβδομάδες. Περίπου 50% των ασθενών διατηρούν 
την ανταπόκριση επί μακρόν. η τοξικότητα είναι ήπιας 
έως μέτριας βαρύτητας42 και περιλαμβάνει ναυτία, έμε-
το, ουδετεροπενία, φλεβοθρόμβωση. Υπάρχουν αναφο-
ρές για ανάπτυξη οξείας μυελογενούς λευχαιμίας μετά 
από χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης σε ασθενείς με ΑΘΠ 
και συστηματκό ερυθηματώδη λύκο.43 η στειρότητα σαν 
επιπλοκή της κυκλοφωσφαμίδης δεν έχει μελετηθεί επαρ-
κώς στην ΑΘΠ.

6. Νταναζόλη (Danasol)
η νταναζόλη, ένα μειωμένης ισχύος ανδρογόνο, χο-

ρηγείται από του στόματος σε δόση 200 mg, 2–4 φορές 
την ημέρα (10–15 mg/kg/ημ.). Αναφέρονται ποσοστά 
απάντησης μέχρι 67% σε 57 ασθενείς με ΑΘΠ μετά από 
σπληνεκτομή.44 ο χρόνος ανταπόκρισης κυμαίνεται σε 
3-6 μήνες και η μέση διάρκεια της ανταπόκρισης 119±45 
μήνες σε 46% των ασθενών, με μέση διάρκεια χορήγησης 
της νταναζόλης 37 μήνες. οι συχνότερες παρενέργειες εί-
ναι ακμή, υπερτρίχωση προσώπου, αύξηση της χοληστε-
ρόλης, αμηνόρροια, αύξηση τρανσαμινασών. καλύτερη 
ανταπόκριση παρατηρήθηκε σε γυναίκες μεγάλης ηλικί-
ας και ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε σπληνεκτομή. 44

7. Μυκοφενολικό (Mycophenolate mofetil, MMF)
το MMF φαίνεται να βοηθάει μερικούς ασθενείς με 

ΑΘΠ. Χορηγείται σε προοδευτικά αυξανόμενη δόση από 
250 mg μέχρι 1000 mg δύο φορές την ημέρα σε 3 εβδο-
μάδες και παρατηρείται ανταπόκριση σε 39% των ασθε-
νών με σύντομη διάρκεια.46 ςε μια αναδρομική μελέτη 
αναφέρεται ολική ανταπόκριση μέχρι 78%.47 η τοξικό-
τητα του MMF είναι ήπια και όχι συχνή : κεφαλαλγία, 
ραχιαλγία, κοιλιακή διάταση, ανορεξία, ναυτία.

8. Ριτουξιμάμπη (Rituximab, αντι-CD20)
λεπτομερής ανάπτυξη του ρόλου του rituximab στη 

θεραπεία ασθενών με ΑΘΠ υπάρχει στο άρθρο των μα-
σουρίδη και μπερή στο παρόν τεύχος του ΑιμΑ. Ωστό-
σο, αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω. οι Arnold και 
συν.48 το 2007, σε μια συστηματική ανασκόπηση 19 με-
λετών με 313 ασθενείς, αναφέρουν συνολική ανταπόκρι-
ση 62.5% με 43.6% αυτών να επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση 
της νόσου. ςτην ίδια ανασκόπηση είναι αξιοσημείωτο το 
ποσοστό θνητότητας 2.9% χωρίς ωστόσο να είναι σα-
φές αν σχετίζεται με το rituximab. ο χρόνος ανταπόκρι-
σης είναι από 1-2 μέχρι 6-8 εβδομάδες.49,50 η διάρκεια 
ανταπόκρισης είναι 2 μήνες για τους ασθενείς με μερική 
ανταπόκριση και ≥5 έτη σε 15-20% των ασθενών.48 Επι-
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πλέον, οι ασθενείς με πλήρη ύφεση διάρκειας μεγαλύ-
τερης του 1 έτους, φαίνεται να απαντούν σε επανάληψη 
της θεραπείας εάν υποτροπιάσουν. ςτη γαλλική προδρο-
μική μελέτη φάσεως ιι των Godeau και συν.51 μετά από 
2 χρόνια παρακολούθησης των ασθενών με ΑΘΠ, που 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με rituximab, 33% είχαν αιμο-
πετάλια ≥50x109/L και 40% ≥30x109/L, χωρίς να έχουν 
ανάγκη άλλης θεραπείας. ςτην πλειονότητα των μελετών 
η χορηγούμενη δόση του rituximab είναι 375 mg/m2 ανά 
εβδομάδα για 4 εβδομάδες. Ωστόσο, αναφέρεται ότι χα-
μηλότερη δόση (100 mg ανά εβδομάδα για 4 εβδομάδες) 
είναι εξίσου αποτελεσματική αλλά με βραδύτερο χρόνο 
απάντησης.52;53 Πέραν της εφαρμογής του rituximab σαν 
θεραπεία 2ης γραμμής, μελετήθηκε και ο συνδυασμός του 
με δεξαμεθαζόνη σαν 1ης γραμμής θεραπεία σε τυχαιο-
ποιημένη μελέτη σε σύγκριση με τη δεξαμεθαζόνη σαν 
μονοθεραπεία. ο συνδυασμός έδειξε 63% ανταπόκριση 
με διατήρηση των αιμοπεταλίων ≥50x109/L στους έξι 
μήνες ενώ, η δεξαμεθαζόνη 36%. Είναι ενδιαφέρον ότι 
56% των ασθενών που ήταν ανθεκτικοί στη δεξαμεθαζόνη 
ανταποκρίθηκαν στον συνδυασμό με rituximab. Επιπλέ-
ον η σοβαρή τοξικότητα ήταν παρόμοια στα δυο σκέλη.54

η συνήθης τοξικότητα του rituximab είναι ήπια έως 
μέτρια. με την πρώτη έγχυση μπορεί να εκδηλωθεί ρίγος 
με πυρετό, εξάνθημα και αίσθημα καύσους στον φάρυγ-
γα. ςοβαρότερες αντιδράσεις περιλαμβάνουν αναφυλα-
κτική καταπληξία, βρογχόσπασμο, πνευμονική εμβολή, 
θρόμβωση αρτηρίας αμφιβληστροειδούς, αναζωπύρωση 
ηπατίτιδας Β.55 για την πρόληψη της τελευταίας επιβάλλε-
ται ο έλεγχος για ηπατίτιδα Β πριν από τη χορήγηση του 
rituximab. ιδιαίτερης σημασίας, είναι οι αναφορές πάνω 
από 50 περιπτώσεων προοδευτικής πολυεστιακής λευκο-
εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς με λέμφωμα που υποβλή-
θηκαν σε θεραπεία με rituximab.56 η παρενέργεια αυτή 
φαίνεται ότι εμφανίζεται περισσότερο σε ασθενείς με βα-
ριά ανοσοκαταστολή και σε εκείνους που υποβάλλονται 
σε συνδυασμένες θεραπείες. τέλος, πρέπει να τονιστεί 
ότι η χορήγηση του rituximab στη θεραπεία ασθενών με 
ΑΘΠ, παραμένει εκτός ενδείξεων, λόγω απουσίας τυχαι-
οποιημένων κλινικών μελετών.

Αγωνιστές του υποδοχέα της 
θρομβοποιητίνης (TPOR-agonists)

Είναι γνωστό, ότι στην παθογένεια της ΑΘΠ συμ-
βάλλει και η μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων, η οποία 
σχετίζεται άμεσα με τα επίπεδα της ενδογενούς θρομβο-
ποιητίνης (endogenous thrombopoietin, eTPO). ςτούς 
ασθενείς με ΑΘΠ παρά τον χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων 
διαπιστώνεται σχετική ανεπάρκεια της eTPO. οι ασθενείς 
με ΑΘΠ έχουν 3-4 φορές χαμηλότερα επίπεδα eTPO σε 
σύγκριση με τους ασθενείς που πάσχουν απο απλαστική 
αναιμία και αντίστοιχο αριθμό αιμοπεταλίων.57 με βάση 
τα παραπάνω έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί παράγο-

ντες που δρουν ως αγωνιστές του υποδοχέα της TPO, με 
αποτέλεσμα να αυξάνουν την παραγωγή αιμοπεταλίων. 
Δυο παράγοντες, οι romiplostim και eltrombopag, έχουν 
μελετηθεί εκτενώς και έχουν λάβει έγκριση τόσο από το 
FDA όσο και από τον EMEA, για την εφαρμογή τους σαν 
θεραπεία 2ης γραμμής σε ενήλικες ασθενείς με ΑΘΠ. το 
romiplostim58 χορηγείται σε δόση 1-10μg/kg υποδορίως 
ανά εβδομάδα και το eltrombopag,59 ως μη πεπτιδικός 
αγωνιστής, χορηγείται από του στόματος σε δόση 25,50 
η 75 mg την ημέρα.

ςε δύο παράλληλες placebo-controlled, διπλές τυ-
φλές τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ιιι, το romiplostim 
χορηγήθηκε σε 63 ασθενείς με ΑΘΠ που είχαν υποβλη-
θεί σε σπληνεκτομή και σε 62 χωρίς σπληνεκτομή, για 
6 μήνες.58 Παρατηρήθηκε συνολική ανταπόκριση 79% 
και 88% αντίστοιχα στους ασθενείς που τυχαιοποιήθη-
καν στο romiplostim, σε σύγκριση με 0% και 14% αντί-
στοιχα στους ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στο placebo 
σκέλος.58 Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν με το 
eltrombopag σε 114 ασθενείς με χρόνια η ανθεκτική ΑΘΠ. 
οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στο σκέλος του eltrom-
bopag ανταποκρίθηκαν σε ποσοστό 59% με αύξηση των 
αιμοπεταλίων σε ≥50x109/L την ημέρα 43 της μελέτης, 
σε σύγκριση με 16% των ασθενών του placebo σκέλους. 59

η ανταπόκριση στο romiplostim διαπιστώνεται σε 
1-4 εβδομάδες, ενώ στο eltrombopag 80% των ασθενών 
αυξάνουν τον αριθμό των αιμοπεταλίων στις 2 πρώτες 
εβδομάδες. ςταθερή ανταπόκριση για 4 χρόνια υπό συ-
νεχή χορήγηση romiplostim και μείωση η διακοπή των 
κορτικοστεροειδών, διαπιστώθηκε σε μελέτη μακράς πα-
ρακολούθησης.60 Αντίστοιχα διατήρηση της ανταπόκρι-
σης στο eltrombopag παρατηρήθηκε για πάνω από 1,5 
έτος υπο συνεχή χορήγηση του φαρμάκου.

η τοξικότητα των δυο αγωνιστών είναι ήπια και εκδη-
λώνεται σε 20% των ασθενών. ςυχνότερες παρενέργειες 
είναι η κεφαλαλγία, καταβολή, επίσταξη, αρθραλγίες. ςο-
βαρές παρενέργειες που εγείρουν ανησυχία για τη χρήση 
των παραγόντων, αποτελούν : η αύξηση των δικτυωτών 
ινών του μυελού, η θρόμβωση, η επιδείνωση της θρομ-
βοπενίας με τη διακοπή του φαρμάκου και η ηπατοτοξι-
κότητα (13%), κυρίως με το eltrombopag.61 ςχετικά με 
την ίνωση του μυελού, σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέ-
τες, διαπιστώθηκε αύξηση των δικτυωτών ινών του μυε-
λού σε 10 από 271 ασθενείς που τέθηκαν σε romiplostim 
και σε 7 από του 117 ασθενείς που τέθηκαν σε eltrom-
bopag. η σημασία του ευρήματος θα εκτιμηθεί μόνο μα-
κροπρόθεσμα, όπως επίσης και η αναγκαιότητα τακτικής 
παρακολούθησης του μυελού.58,60 Προς το παρόν, στους 
ασθενείς που είναι σε αγωγή με αγωνιστές TPO, συνιστά-
ται η παρακολούθηση της μορφολογίας των ερυθρών σε 
επίχρισμα αίματος και η περαιτέρω εκτίμηση του μυελού 
επί ευρημάτων συμβατών με ίνωση (π.χ. δακρυοκύττα-
ρα ). Δεν διαπιστώθηκε αύξηση του καταρράκτη στους 
ασθενείς με eltrombopag παρά την αρχική ανησυχία, λό-
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γω της διαπίστωσης καταρράκτη στα πειραματόζωα υπό 
eltrombopag.52,59 με τη διακοπή της θεραπείας, μόνο σε 
λίγους ασθενείς επιτυγχάνεται διατήρηση της ανταπό-
κρισης. ςτην πλειονότητα των ασθενών διαπιστώνεται 
πτώση των αιμοπεταλίων ενώ 10% περίπου των ασθενών 
εμφανίζουν παροδική πτώση των αιμοπεταλίων σε επί-
πεδα χαμηλότερα εκείνων προ της έναρξης θεραπείας.58

Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με 
χρόνια-ανθεκτική ΑΘπ

Περίπου 20% των ασθενών με ΑΘΠ δεν επιτυγχάνουν 
άνοδο των αιμοπεταλίων σε ασφαλή επίπεδα μετά από 
σπληνεκτομή η μετά από δύο γραμμές θεραπείας. Επι-
πλέον 10-20% των ασθενών που ανταποκρίθηκαν στη 
σπληνεκτομή, υποτροπιάζουν. η περαιτέρω αντιμετώ-
πιση των ασθενών αυτών ποικίλει. Υπάρχουν ασθενείς 
που χωρίς καμία θεραπεία διάγουν φυσιολογική ζωή με 
αριθμό αιμοπεταλίων <20x109/L. Αντίθετα, άλλοι κατα-
θέτουν κακή ποιότητα ζωής λόγω περιορισμού δραστηρι-
οτήτων, αιμορραγικής διάθεσης και αυξημένου κινδύνου 
θανατηφόρου αιμορραγίας.63-65 οι διαθέσιμες θεραπευ-
τικές επιλογές είναι περιορισμένες και με αξιοσημείωτη 
τοξικότητα. Ως εκ τούτου η απόφαση για θεραπεία και η 
επιλογή θεραπείας θα γίνει σε συνεργασία με τον ασθενή.

Συνδυασμοί ανοσοκατασταλτικών 
παραγόντων

οι συνδυασμοί ανοσοκατασταλτικών παραγόντων φαί-
νεται ότι είναι αποτελεσματικοί σε κάποιες περιπτώσεις.66-68 
ο συνδυασμός κυκλοφωσφαμίδης (100–200 mg/ημ IV) 
ημ. 1-5 η 7, πρεδνιζόνης (0.5–1.0 mg/kg από το στόμα) 
ημέρες 1-7, vincristine (1–2 mg IV) την ημ. 1, και ενός 
από τους παρακάτω παράγοντες: azathioprine (100 mg/
ημ. από το στόμα) ημ.1-5 (7) η etoposide (50 mg/ημ. από 
το στόμα) ημ. 1-7, μελετήθηκε σε 31 ασθενείς και έδει-
ξε 68% συνολική ανταπόκριση, με 42% πλήρη. Επιπλέον 
είχε αποδεκτή τοξικότητα. η διάρκεια της ανταπόκρισης 
και η μακροπρόθεσμη τοξικότητα δεν έχουν εκτιμηθεί.

Campath-1H
το μονοκλωνικό αντίσωμα Campath-1H αποτελεί 

εναλλακτική θεραπευτική επιλογή για ανθεκτική ΑΘΠ, 
με δυνητικά σοβαρή και απειλητική για τη ζωή ανοσο-
καταστολή.69

Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
(HSCT)

η αυτόλογη και η αλλογενής μεταμόσχευση αιμο-

ποιητικών κυττάρων μπορεί να εφαρμοστούν σε χρόνιες 
και ανθεκτικές μορφές ΑΘΠ με υψηλό κίνδυνο αιμορ-
ραγίας.70-73 Ωστόσο, η δυνητικά θανατηφόρα τοξικότη-
τα της μεταμόσχευσης υπαγορεύει αυστηρά κριτήρια 
επιλογής ασθενών.

Αγωνιστές υποδοχέων θρομβοποιητίνης – 
romiplostim and eltrombopag

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι αγωνιστές του υποδο-
χέα της TPO έχουν μελετηθεί σε ασθενείς μετά σπληνε-
κτομή και διαπιστώθηκε συνολική ανταπόκριση μέχρι 
79%.58-60 Ασθενείς με χρόνιες ανθεκτικές μορφές ΑΘΠ 
και σημαντική αλλαγή της ποιότητας ζωής τους, θα επέ-
λεγαν ενδεχομένως την επ’ αόριστο αγωγή με αγωνιστές 
του υποδοχέα της TPO, λαμβάνοντας υπόψη την καλή 
ανοχή και την αποδεκτή τοξικότητα. τα μειονεκτήματα 
της θεραπείας αυτής είναι το κόστος, λόγω μακράς χο-
ρήγησης και η επάνοδος των αιμοπεταλίων σε χαμηλά 
επίπεδα μετά τη διακοπή της.

Θεραπείες που δεν ενδείκνυνται για ΑΘΠ
η απουσία αποτελεσματικότητας και η σημαντική 

τοξικότητα υπαγορεύουν την αποφυγή εφαρμογής των 
παρακάτω θεραπευτικών επιλογών, στη θεραπεία ασθε-
νών με ΑΘΠ: κολχικίνη, Βιταμίνη C, πλασμαφαίρεση, 
ανασυν. παράγοντας VIIa, ιντερφερόνη α, στήλες ανο-
σοπροσρόφησης πρωτεΐνης Α,

Υποστηρικτική αγωγή

Αναστολή εμμήνου ρύσεως
Περιορισμός της συχνότητας και της αιμορραγίας της 

εμμήνου ρύσεως μπορεί να γίνει με κατάλληλα αντισυλ-
ληπτικά φάρμακα. 74

Άλλα μέτρα
Διαδικτυακοί τόποι οργανωμένοι από ομάδες ασθενών 

με ΑΘΠ, μπορεί να προσφέρουν ψυχολογική υποστήρι-
ξη ανταλλάσοντας εμπειρίες, συμβουλές και πληροφο-
ρίες σχετικά με τη νόσο. Παραδείγματα: http://www.
pdsa.org/; http://www.itpsupport.org.uk/; http://www.
itpfoundation.org

Επείγουσα αντιμετώπιση ενηλίκων ασθενών 
με ΑΘΠ

Επείγουσα αντιμετώπιση για ταχεία αύξηση του αριθ-
μού των αιμοπεταλίων απαιτείται στους ασθενείς με ΑΘΠ, 
όταν πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβα-
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ση, όταν βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση αι-
μορραγίας η όταν εμφανίζουν ενεργό αιμορραγία από το 
κΝς, την γαστρεντερική οδό, το γεννητικό σύστημα η 
το ουροποιητικό. η συνήθης αντιμετώπιση είναι συνδυα-
σμός θεραπειών 1ης γραμμής. Προτείνεται ο συνδυασμός 
κορτικοστεροειδών με IVIg. Υψηλές δόσεις μεθυλπρεδ-
νιζολόνης αποτελούν μια αποτελεσματική επιλογή. τα-
χεία αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων μπορεί να 
επιτευχθεί και με τον συνδυασμό μετάγγισης αιμοπετα-
λίων και IVIg η με επείγουσα σπληνεκτομή.75

Γενικά μέτρα
η επείγουσα αντιμετώπιση εκτός από τη φαρμακευ-

τική αγωγή, περιλαμβάνει και γενικά μέτρα που ανάλογα 
με την περίπτωση, θα περιορίσουν την ήδη υπάρχουσα 
αιμορραγία η θα μειώσουν τον κίνδυνο αιμορραγίας. 
ςυνιστάται η διακοπή των αντιαιμοπεταλιακών φαρμά-
κων, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, η αναστολή της 
εμμήνου ρύσεως και προσπάθεια για περιορισμό τραυ-
ματισμού. ςτις περιπτώσεις, ωστόσο, που επιβάλλεται 
η λήψη των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, αυξάνεται 
και ο ουδός του αριθμού των αιμοπεταλίων για έναρξη 
θεραπείας. ςτους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια η αι-
μόσταση βελτιώνεται με την χορήγηση δεσμοπρεσσίνης 
και διατήρηση της αιμοσφαιρίνης ≥10 g/dL

Μετάγγιση αιμοπεταλίων με η χωρίς IVIg
η μετάγγιση αιμοπεταλίων αυξάνει τον αριθμό των 

αιμοπεταλίων στις 20x109/L σε 42% των ασθενών με 
ΑΘΠ που αιμορραγούν και μπορεί να περιορίσει την αι-
μορραγία.76 ςε αναδρομική μελέτη με 40 ασθενείς ,ο συν-
δυασμός μεταγγίσεων αιμοπεταλίων με IVIg οδήγησε σε 
περιορισμό της αιμορραγίας, ταχεία αύξηση του αριθμού 
των αιμοπεταλίων και ελάχιστες παρενέργειες.75

Αλκαλοειδή της Vinca
η βινκριστίνη αν και αποτελεί θεραπευτική επιλογή 

2ης γραμμής, εν τούτοις έχει αναφερθεί, ότι σε συνδυα-
σμό με άλλους παράγοντες μπορεί να εφαρμοστεί σαν 
θεραπεία επείγουσας αντιμετώπισης. 66

Αντι-ινωδολυτικά φάρμακα
το tranexamic acid (1g τρείς φορές την ημέρα από 

του στόματος) και το episilon-aminocaproic acid (1–4 g, 
κάθε 4–6 hours [μέγιστη δόση 24 g/ημ.]) μπορεί να πε-
ριορίσουν την αιμορραγία σε ασθενείς με σοβαρή θρομ-
βοπενία, ιδιαίτερα σε οδοντιατρικές η άλλες επεμβάσεις. 
Ωστόσο, δεν έχει μελετηθεί η αποτελεσματικότητά τους 
με τυχαιοποιημένες μελέτες σε ασθενείς με ΑΘΠ.

Πλασμαφαίρεση
η πλασμαφαίρεση έχει μελετηθεί σε πολύ μικρό αριθ-

μό ασθενών με ΑΘΠ, και δεν ενδείκνυται για επείγου-
σα αντιμετώπιση.

Guidelines for the treatment of the primary immune thrombocytopenia  
in adults

by Maria Papaioannou, Dimitrios Pilalas.
Department of Haematology, First Department of Internal Medicine, AHEPA University Hospital 

Aristotle University of Thessaloniki School of Medicine.

ABSTRACT: Despite the introduction of new classes of therapeutic agents and a greater understanding 
of the disease pathophysiology, treatment of adult patients with primary immune thrombocytopenia 
(ITP) remains a real challenge. The goal of treatment is to raise the platelet count to high enough levels 
to prevent bleeding using the least toxic therapy, recognizing the generally benign nature of the illness. 
Corticosteroids, intravenous immune globulin or anti-D globulin remain mainstays of first line treatment. 
However, only 10-30% of the patients will have a sustained response to the initial management. Second 
line treatment is required for the majority of the patients. Splenectomy is an effective option for many 
patients; however, it is frequently avoided by physicians due to concerns about safety risks and is often 
declined by patients reluctant to undergo surgery. Immune suppressant medications and cytotoxic drugs 
continue to be used in patients with severe and chronic refractory ITP with some success; however, 
estimates of the effect of these agents are limited by the lack of randomized trials using clinical end 
points. Rituximab, an anti-CD20 antibody, although effective in many patients, randomized controlled 
trials of rituximab for ITP are still needed. Recently two novel agonists of TPO receptors have been made 
available: romiplostim and eltrombopag. In several phase III studies, both agents demonstrated increase 
of platelet counts in about 80% of chronic ITP patients within 2 to 3 weeks. These agents substantially 
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of individual patients should lie with the responsible healthcare professional and be based on careful 
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Νέοι θρομβοποιητικοί παράγοντες στη θεραπεία  
της ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας

Χαράλαμπος Ποντίκογλου1,2

ΠΕΡιληΨη: η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία είναι 
μία νόσος που χαρακτηρίζεται από αυξημένη καταστροφή αιμοπεταλίων, σε συνδυασμό με διαταραχή 
της παραγωγής τους. η άποψη αυτή για την ιΘΠ οδήγησε στην πεποίθηση ότι θεραπείες που στοχεύ-
ουν στη διέγερση της παραγωγής των αιμοπεταλίων θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια εναλλακτική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση της νόσου. κατ’ αυτήν έννοια, οι αρχικές προσπάθειες για την αντι-
μετώπιση της ιΘΠ, αλλά και άλλων θρομβοπενικών καταστάσεων, με ανασυνδυασμένες θρομβοποιητί-
νες ήταν επιτυχείς, είχαν όμως ως σοβαρή επιπλοκή την εμφάνιση εξουδετερωτικών αντισωμάτων, που 
παρουσίαζαν διασταυρούμενη αντίδραση με την ενδογενή θροβοποιητίνη (thrombopoietin, TPO). Παρ’ 
όλα αυτά, πρόσφατες έρευνες με μόρια χωρίς δομική ομολογία με την ενδογενή TPO και επομένως θε-
ωρητικά χωρίς αντιγονικότητα, οδήγησαν τελικά στην ανάπτυξη μια σειράς θρομβοποιητικών παραγό-
ντων δεύτερης γενιάς. Δύο από τους παράγοντες αυτούς, το Romiplostim και το Eltrombopag, έλαβαν 
πρόσφατα έγκριση για χορήγηση στην ιΘΠ. τυχαιοποιημένες μελέτες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρ-
μακο (placebo), έχουν δείξει ότι οι εν λόγω παράγοντες υπερτερούν ξεκάθαρα, σε σχέση με το εικονικό 
φάρμακο, στη θεραπεία της χρονίας ιΘΠ τόσο σε σπληνεκτομηθέντες όσο και σε μη σπληνεκτομηθέ-
ντες ασθενείς. Επιπλέον, το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα έχει διάρκεια, εφόσον η θεραπεία συνεχίζει, 
ενώ οι βραχυ- και μεσοπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αποδεκτές. Βέβαια, περαιτέρω μελέτες 
είναι απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα των μακροχρόνιων επιπλοκών και 
της αποτελεσματκότητας των συγκεκριμένων παραγόντων, αλλά και να διευκρινιστεί η θέση τους στον 
τρέχοντα θεραπευτικό αλγόριθμο της ιΘΠ.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή ιδι-

οπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία (Primary Immune 
Thrombocytopenia, ITP) είναι μία επίκτητη ανοσολογι-
κά-διαμεσολαβούμενη διαταραχή, που χαρακτηρίζεται 
από μεμονωμένη θρομβοπενία -ορισθείσα ως αριθμός 
αιμοπεταλίων στο περιφερικό αίμα <100×109/L- καθώς 
και από απουσία κάποιου προφανούς εκλυτικού παράγο-
ντα ή/και υποκείμενης αιτίας που θα μπορούσαν να ευ-
θύνονται για την παρατηρούμενη μείωση του αριθμού 
των αιμοπεταλίων.1

Εις ό,τι αφορά στην παθοφυσιoλογία, η επί μακρόν επι-

κρατούσα άποψη για την ιΘΠ ήταν ότι επρόκειτο για μία 
νόσο που απόρρεε από την αυξημένη κάθαρση και κατα-
στροφή, από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα, καλυμμένων-
από- αντισώματα-αιμοπεταλίων.2 Παρόλα αυτά, πρόσφατα 
δεδομένα εμπλέκουν και την τ-διαμεσολαβούμενη κυτ-
ταροτοξικότητα στην καταστροφή των αιμοπεταλίων3, 
ενώ υπάρχουν πολλά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ δι-
αταραχής και στην παραγωγή των αιμοπεταλίων.4-7 Εν 
προκειμένω, έχει δειχθεί ότι τα αντι-αιμοπεταλιακά αντι-
σώματα μπορούν να στρέφονται εναντίον και των μεγακα-
ρυοκύτταρων στο μυελό των οστών, αναστέλλοντας την 
ωρίμανσή τους και τον σχηματισμό προ-αιμοπεταλίων5-7 
και έχει βρεθεί επίσης ότι τα μεγακαρυοκύτταρα στο μυ-
ελό ασθενών με ιΘΠ παρουσιάζουν συχνά αποπτωτικά 
χαρακτηριστικά.6 ςτη μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλί-
ων στην ιΘΠ, συντείνει επίσης και το γεγονός ότι παρά 
τα χαμηλά επίπεδά αυτών, τα επίπεδα θρομβοποιητίνης 
(thrombopoietin, TPO) είναι φυσιολογικά ή ελάχιστα μό-
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νον αυξημένα, σε αντίθεση με την κεντρικού τύπο θρομ-
βοπενία που χαρακτηρίζει την απλαστική αναιμία ή τη 
θρομβοπενία συνεπεία χημειοθεραπείας.8,9

Ακριβώς αυτή η αντίληψη για την ιΘΠ οδήγησε στη 
διερεύνηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, που να 
στοχεύουν στη διέγερση της παραγωγής των αιμοπε-
ταλίων αντί της ανoσοκαταστολής, που παραδοσιακά 
αποτέλεσε την πρώτη θεραπευτική επιλογή εδώ και δε-
καετίες. ιστορικά, το έναυσμα για τη δημιουργία μορίων 
ικανών να αυξάνουν τον αριθμό των αιμοπεταλίων δόθη-
κε το 1994, όποτε κλωνοποιήθηκε και χαρακτηρίστηκε η 
TPO.10 η τελευταία αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή της με-
γακαρυοποίησης και της παραγωγής των αιμοπεταλίων 
και ασκεί τη δράση της διαμέσου του οικείου υποδοχέα 
(thrombopoietin receptor, TPO-R).11 ο TPο-R εκφράζε-
ται όχι μόνο σε κύτταρα της μεγακαρυοκυτταρικής σει-
ράς, αλλά και σε πολυδύναμα προγονικά αιμοποιητικά 
τοιαύτα12 και πιθανότατα υφίσταται ως προσχηματισμέ-
νο, αλλά ανενεργό διμερές (Εικόνα 1).13 ςύνδεση με την 
TPO στην εξωκυττάρια (HRD-2) περιοχή του υποδοχέα 
(Εικόνα 1) οδηγεί σε αλλαγή της διαμόρφωσης του υπο-
δοχέα,13 φωσφορυλίωση του ενδοκυττάριου τμήματος 
αυτού και ενεργοποίηση μίας σειράς ενδοκυττάριων μο-
νοπατιών μεταγωγής σήματος (JAK2, STAT5, PI3-kinase 
και MAP kinase),14 με απώτερο αποτέλεσμα την αναστολή 
της απόπτωσης και την προαγωγή του πολλαπλασιασμού, 
της ενδομίτωσης και ωρίμανσης των μεγακαρυοκύττα-

ρων και της παραγωγής αιμοπεταλίων.15

Επακόλουθο των παραπάνω ανακαλύψεων ήταν η ανά-
πτυξη 2 ανασυνδυασμένων μορίων, των οποίων η δομή 
προσομοίαζε και η δράση ήταν ανάλογη προς την ενδογε-
νή TPO16. Πρόκειται για την ανασυνδυασμένη ανθρώπι-
νη TPO (recombinant human thrombopoietin, rhTPO) και 
τον πεγκυλιωμένο ανθρώπινο ανασυνδυασμένο αυξητικό 
παράγοντα των μεγακαρυοκύτταρων (pegylated human 
recombinant megakaryocyte growth and development 
factor, rHuMGDF). Oι παράγοντες αυτές μελετήθηκαν 
κλινικά σε ποικίλες θρομβοπενικές καταστάσεις, μεταξύ 
των οποίων και η ιΘΠ, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.16 
Ωστόσο, η περαιτέρω κλινική έρευνα διακόπηκε αιφνίδια 
το 1998, μετά από περιγραφή ανάπτυξης αντισωμάτων 
έναντι του PEG-rHuMGDF. τα αντισώματα αυτά παρου-
σίαζαν διασταυρούμενη αντίδραση με την ενδογενή TPO 
και εξουδετέρωναν τη βιολογική της δράση με αποτέλε-
σμα την εμφάνιση περιπτώσεων σοβαρής και παρατετα-
μένης θροβοπενίας.17

Παρά το μείζον ζήτημα των ανάπτυξης εξουδετερω-
τικών αντισωμάτων έναντι της ενδογενούς TPO, η επιτυ-
χία των προαναφερθέντων θρομβοποιητικών αυξητικών 
παραγόντων πρώτης γενιάς στην επαγωγή της παραγω-
γής αιμοπεταλίων, οδήγησε πολλές ερευνητικές ομάδες 
στο σχεδιασμό αυξητικών παραγόντων δεύτερης γενιάς, 
ικανών να αυξάνουν τα επίπεδα των αιμοπεταλίων, χω-
ρίς ωστόσο να προκαλούν ανοσολογική απάντηση. Εν 

Εικόνα 1. O ΤPO-R θεωρείται ότι υφίσταται ως ένα προσχηματισμένο ανενεργές διμερές (αριστερά), με μία εγγύς (HRD-1) και 
μία άπω (HRD-2) περιοχή αιμοποιητικού υποδοχέα. Δέσμευση της TPO ή του Romiplostim στην HRD-2 περιοχή ή σύνδεση του 
Εltrombopag στο διαμεμβρανικό τμήμα του υποδοχέα, οδηγεί στην αλλαγή της διαμόρφωσης του τελευταίου (δεξιά) και στην 
ενεργοποίηση μίας σειράς ενδοκυττάριων μονοπατιών μεταγωγής σήματος, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής αιμο-
πεταλίων. (Αναδημοσίευση από Kuter DJ. 2009. Annu. Rev. Med. 60: 193-206, κατόπιν άδειας του εκδότη).
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πολλοίς, τα μόρια αυτά ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες: 
πεπτιδικοί μιμητές της TPO (τPO peptide mimetics), μη 
πεπτιδικοί μιμητές της TPO (TPO nonpeptide mimetics) 
και μιμητές της TPO με τη μορφή μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων (TPO antibody mimetics). μέχρι στιγμής, μόνο 
ένας πεπτιδικός μιμητής της TPO (Romilostim) και ένας 
μη πεπτιδικός τοιούτος (Εltrombopag) έχουν μελετηθεί 
εκτεταμένα. Πρόσφατα μάλιστα οι δύο αυτοί παράγοντες 
έλαβαν έγκριση για τη χορήγηση στην ιΘΠ.

ςτον παρόν άρθρο περιγράφονται η δομή και λειτουρ-
γία του Romiplostim και Eltrοmbopag και ανασκοπούνται 
οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την κλινική εφαρ-
μογή των δύο μιμητών της TPO στην ιΘΠ.

Romiplostim (AMG 531, NpLATE)
Προκειμένου να παρακαμφθεί το πρόβλημα της δη-

μιουργίας αντισωμάτων έναντι της TPO, διάφορες ερευ-
νητικές ομάδες εξέτασαν βιβλιοθήκες πεπτιδίων για 
αλληλουχίες, που χωρίς να παρουσιάζουν ομολογία με την 
ορμόνη θα μπορούσαν να συνδέονται και να ενεργοποι-
ούν τον TPO-R. To 1997 ταυτοποιήθηκε, πράγματι, ένα 
τέτοιο πεπτίδιο 14 αμινοξέων (αα) (Ile-Glu-Gly-Pro-Thr-
Leu-Arg-Gln-Trp-Leu-Ala-Ala-Arg-Ala), που δεσμευό-
ταν με μεγάλη συγγένεια στον TPO-R.18 Δεδομένου ότι 
για τη δράση της TPO απαιτείται η ταυτόχρονη σύνδε-
ση με δύο μόρια TPO-R, επιχειρήθηκε ο διμερισμός του 
προαναφερθέντος πεπτιδίου σε μία προσπάθεια να αυξη-
θεί η ειδική του ενεργότητα. Ωστόσο, παρά την αύξηση 
της τελευταίας κατά 10000 φορές περίπου και παρά τα 
ευοδωτικά αποτελέσματα των πεπτιδίων στη μεγακαρυ-
οποίηση, κυρίως in vitro, ο χρόνος ημίσειας ζωής τους 
ήταν πολύ βραχύς, ώστε να καθίστανται ακατάλληλα ως 
φάρμακα. Επακόλουθο ήταν να στραφεί η έρευνα προς 
την προσπάθεια σταθεροποίησης των πεπτιδίων με ταυ-
τόχρονη διατήρηση της διμερούς δομής τους. για τον 
σκοπό αυτό υιοθετήθηκαν διάφορες εναλλακτικές προ-
σεγγίσεις, όπως η πεγκυλίωση των πεπτιδίων (Pegylated 
TPO Mimetic Peptide)19, η ενσωμάτωσή τους στην περιοχή 
καθορισμού της συμπληρωματικότητας (complementarity 
determining region, CDR) ανοσοσφαιρινικών μορίων-
φορέων (Fab59)20 ή η πρόσδεσή τους σε κατάλληλα 
τροποποιημένο σταθερό τμήμα (Fc fragment) μιας IgG1 
ανοσοσφαιρίνης (Romiplostim)21. κοινό χαρακτηριστικό 
όλων αυτών των πεπτιδικών μιμητών της TPO είναι ότι 
προσδένονται στην εξωκυττάρια (HRD-2) περιοχή του 
TPO-R (Εικόνα 1) και τον ενεργοποιούν όπως ακριβώς 
και η ανασυνδυασμένη TPO.

Από τα μόρια αυτά, κλινική εφαρμογή έχει βρει μέ-
χρι στιγμής μόνο το Romiplostim (AMG 531, Nplate). ο 
συγκεκριμένος πεπτιδικός μιμητής της TPO (Εικόνα 2) 
αποτελείται από, συνδεδεμένες με δισσουλφιδικούς δε-
σμούς, σταθερές περιοχές δύο βαρειών αλυσίδων IgG1 

ανοσοσφαιρίνης και σταθερές περιοχές δύο ελαφρών κ 
αλυσίδων (Fc τμήμα)21. Δύο πανομοιότυπα πεπτίδια 14αα 
συνδέονται, πολικά, στο κάρβοξυ-τελικό άκρο (carboxy 
terminus) κάθε μίας γ βαρειάς αλυσίδας, σχηματίζοντας 
τελικά ένα μόριο γνωστό ως “peptibody” (Εικόνα 2). η 
σύνδεση των πεπτιδίων στο Fc τμήμα γίνεται στο αμινο-
ξύ 228, μέσω γεφυρών πολυγλυκίνης (Εικόνα 2). το Fc 
τμήμα παρατείνει τον χρόνο ημίσειας ζωής του μορίου 
(120-160 ώρες), καθώς μέσω των λειτουργικών σταθερών 
περιοχών βαρειών αλυσίδων 2 και 3 (CH2, CH3) που πε-
ριέχει μπορεί να συνδέεται με ενδοθηλιακούς υποδοχείς 
FcRn, -χωρίς ωστόσο να ενεργοποιεί το συμπλήρωμα- 

Εικόνα 2. Το Romiplostim αποτελείται από το Fc τμήμα μίας 
IgG ανοσοσφαιρίνης, στο οποίο συνδέονται δύο πεπτίδια 
14αα (βυσσινί). η σύνδεση γίνεται στο κάρβοξυ-τελικό άκρο 
(carboxy terminus) κάθε μίας γ βαρειάς αλυσίδας, μέσω γε-
φυρών γλυκίνης (χρυσαφί). Οι δισσουλφιδικοί δεσμοί μεταξύ 
των δύο γ βαρειών αλυσίδων (στις κυστεΐνες C7 και C10) και 
στην ίδια βαρειά αλυσίδα (κυστεΐνες C42–C102, C148–C206) 
απεικονίζονται με κόκκινο. Απεικονίζονται επίσης οι σταθε-
ρές περιοχές των βαρειών αλυσίδων 2 (CH2) και 3 (CH3). Το 
μοριακό βάρος του Romiplostim είναι 60 kDa. (Αναδημοσί-
ευση από Kuter DJ. 2009. Annu. Rev. Med. 60: 193-206, κατό-
πιν άδειας του εκδότη).
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και τελικά να ανακυκλώνεται στην κυκλοφορία, προ-
τού απομακρυνθεί από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα22.

ιn vitro το Romiplostim συναγωνίζεται την rhTPO 
για τη σύνδεση με τον TPO-R23. Παρά το ότι η συγγένεια 
σύνδεσης (binding affinity) είναι σημαντικά μικρότερη 
εκείνης της rhTPO, το Romiplostim επάγει ταχέως τη φω-
σφορυλίωση του JAK2 και STAT5 σε TPO-εξαρτώμενες 
κυτταρικές σειρές, προάγει τον πολλαπλασιασμό των σει-
ρών αυτών και ευοδώνει την ανάπτυξη των αρχέγονων 
κυττάρων που δίνουν γένεση σε αποικίες της μεγακαρυο-
κυτταρικής σειράς (megakaryocyte colony-forming units, 
CFU-CFUMeg) και διεγείρει την ωρίμανση και πολυπλο-
ειδία των μεγακαρυοκύτταρων in vitro23.

In vivo μελέτες σε ποντικούς, αρουραίους και πιθήκους 
Rhesus έδειξαν ότι το Romiplostim αυξάνει τον αριθμό 
των αιμοπεταλίων, μετά από μία ή πολλαπλές ενδοφλέ-
βιες χορηγήσεις, χωρίς να προκαλεί rebound θρομβοπε-
νία.24 Επιπλέον, σε ένα μοντέλο ζώου με ανοσολογικά 
διαμεσολαβούμενη θρομβοπενία, το Romiplostim ευό-
δωσε την παραγωγή των αιμοπεταλίων, η δε διάρκεια 
της ανταπόκρισης κυμαινόταν από εβδομάδες ως μήνες25.

To 2004 οι Wang και συν.22 δημοσίευσαν μία τυχαιο-
ποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo), με-
λέτη φάσης ι, στην οποία εκτίμησαν τα φαρμακοκινητικά 
και φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά του Romiplostim. 
To φάρμακο χορηγείτο εφάπαξ σε δόσεις 0,3-10 mg εν-
δοφλεβίως (iv) (9 ασθενείς) ή 0,1-2 μg/kg υποδορίως 
(sc) (20 ασθενείς). Όπως διαπιστώθηκε, η αύξηση του 
αριθμού των αιμοπεταλίων ήταν δοσοεξαρτώμενη και 
συγκρίσιμη για τις δύο οδούς χορήγησης του φαρμάκου, 
το δε χρονικό διάστημα για την επίτευξη της μέγιστης 
τιμής των αιμοπεταλίων κυμαινόταν μεταξύ 12-16 ημε-
ρών, ενώ 28 ημέρες μετά τη χορήγηση του Romiplsotim 
ο αριθμός των αιμοπεταλίων είχε υποχωρήσει στα προ 
της λήψης του φαρμάκου επίπεδα. το φάρμακο ήταν κα-
λά ανεκτό και δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές παρενέργειες 
κατά τη χορήγησή του. Ανάλογα αποτελέσματα περιγρά-
φησαν και σε μία μεταγενέστερη ιαπωνική μελέτη από 
τους Kumagai και συν.26

τα πρώτα δεδομένα αναφορικά με τη χορήγηση του 
Romiplostim σε ασθενείς με ιΘΠ, δημοσιεύτηκαν το 2006, 
από δύο ανεξάρτητες ομάδες.21,27 Πρόκειται για ανοικτές 
μελέτες φάσης ι/ιι προσδιορισμού της βέλτιστης δόσης, 
της δραστικότητας, αλλά και των ανεπιθύμητων ενεργειών 
του Romiplostim σε ασθενείς με ιΘΠ (Πίνακας 1). ςτην 
πρώτη μελέτη των Bussel και συν.21 (Πίνακας 1) προερχό-
μενη από την Αμερική συμπεριελήφθησαν ενήλικες ασθε-
νείς, με σοβαρή ανθεκτική ιΘΠ. ςτη φάση ι 24 ασθενείς 
έλαβαν 0,2-10 μg/kg, Romiplostim υποδορίως. το φάρ-
μακο λαμβάνονταν την 1η και 15η ημέρα (ή την 22η ημέ-
ρα αν ο αριθμός των αιμοπεταλίων την 15η ημέρα ήταν 
>50×109/L). ςε κανέναν από τους ασθενείς εκείνους που 
έλαβαν <3 μg/kg Romiplsotim δεν παρατηρήθηκε η επι-
θυμητή αύξηση του αριθμού των αιμoπεταλίων, δηλαδή 

>2 φορές αύξηση της αρχικής τιμής τους και επίπεδα αυ-
τών μεταξύ 50-450×109/L. Αντίθετα, 4/12 ασθενείς που 
έλαβαν 3-10 μg/kg Romiplostim, παρουσίασαν την επι-
θυμητή αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων, ενώ σε 
3 επιπλέον τα επίπεδα των αιμοπεταλίων ξεπέρασαν το 
όριο των 450×109 κύτταρων/L. οι συχνότερες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες ήταν μώλωπες ή/και εκχυμώσεις σε 67% 
των ασθενών και κεφαλαλγία στο 46% αυτών21. ςτη δι-
πλή τυφλή φάση ιι της μελέτης 17 ασθενείς έλαβαν 1 ή 
3 ή 6 μg/kg sc Romiplostim, εφάπαξ εβδομαδιαίως για 6 
εβδομάδες. η επιθυμητή αύξηση των αιμοπεταλίων πα-
ρατηρήθηκε σε 10 από τους 16 ασθενείς που εκτιμήθη-
καν τελικά, ενώ σε 2 επιπλέον ασθενείς τα επίπεδα των 
αιμοπεταλίων ξεπέρασαν το όριο των 450×109/L. κανείς 
πάντως από τους ασθενείς της φάσης ι ή ιι με αιμοπετά-
λια >450×109/L δεν παρουσίασε θρομβωτικά συμβάματα. 
οι ανεπιθύμητες ενέργειες της φάσης ιι ήταν παρόμοιες 
με εκείνες της φάσης ι (Πίνακας 1), ενώ σε καμία περί-
πτωση δεν ανιχνεύτηκαν αντισώματα έναντι του φαρμά-
κου ή της ενδογενούς TPO. τέσσερεις συνολικά ασθενείς 
από τη φάση ι και ιι παρουσίασαν παροδική rebound 
θρομβοπενία, μετά τη διακοπή του Romiplostim21, κάτι 
που αποδόθηκε στη αυξημένη κάθαρση της ενδογενούς 
TPO από την φαρμακολογικά αυξημένη μεγακαρυοκυτ-
ταρική μάζα.21

ςτην Eυρωπαϊκή μελέτη φάσης ι/ιι χορήγησης 
Romiplostim σε πάσχοντες από ιΘΠ (Πίνακας 1), οι 
Newland και συν.27 συμπεριέλαβαν 16 ενήλικες ασθε-
νείς, οι οποίοι έλαβαν 30–500 μg Romiplsotim υποδορί-
ως, ακολουθώντας το ίδιο χρονοδιάγραμμα με αυτό της 
μελέτης των Βussel και συν.21. Δεδομένου ότι ο πρώ-
τος ασθενής που έλαβε 500μg Romiplostim παρουσία-
σε υπέρμετρη αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων, η 
δόση αυτή του φαρμάκου δεν μελετήθηκε περαιτέρω. η 
επιθυμητή αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων (με 
βάση τα ίδια κριτήρια όπως στη μελέτη των Bussel και 
συν21) επετεύχθη στο 60% των ασθενών που έλαβαν 30, 
100, 300μg Romiplostim και στο 72% αυτών που έλαβαν 
δόση αντίστοιχη με ≥1 μg/kg. οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
ήταν κατά κανόνα ήπιες (Πίνακας 1) με συχνότερη αυτών 
την κεφαλαλγία. ςοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περι-
γράφησαν σε δύο μόνο ασθενείς: επιδείνωση θρομβοπε-
νίας μετά τη διακοπή του φαρμάκου και κεφαλαλγία σε 
ένα άτομο που λάμβανε 300 μg Romiplostim και παροδι-
κή αύξηση επιπέδων γαλακτικής αφυδρογονάσης σε ένα 
άλλο που έλαβε 500μg του φαρμάκου.27

το 2008 οι Kuter και συν.28 δημοσίευσαν τα αποτελέ-
σματα από 2 παράλληλες προοπτικές, πολυκεντρικές με-
λέτες φάσης ιιι χορήγησης του Romiplostim σε ασθενείς 
με χρόνια και σοβαρή ιΘΠ, οι οποίοι είχαν προηγουμέ-
νως ανεπαρκή ανταπόκριση στα κορτικοστεροειδή, στην 
ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη και/ή στη σπληνεκτομή (Πίνακας 
2). Πρόκειται για τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές μελέ-
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Πίνακας 1. Kλινικές μελέτες φάσης Ι/ΙΙ χορήγησης Romiplostim στην ΙΘΠ

Μελέτη
Αριθμός 
ασθενών

Αριθμός 
αιμοπεταλίων προ 
της χορήγησης  
του Romiplostim

Ποσοστό 
Ανταπόκρισης#

Χρόνος 
ως την 
ανταπόκριση

Ανεπιθύμητες 
Ενέργειες

Βussel και συν.21 Φάση 
Ι (ανοικτή μελέτη 
κλιμακούμενης δόσης 
σε ενήλικες με σοβαρή 
ανθεκτική ΙΘΠα 
διάμεση ηλικία 45 έτη, 
71%♀)β

Romiplostim 0,2-10 
μg/kg SC x 2γ

Φάση ΙΙ (διπλή-τυφλή 
ελεγχόμενη μελέτη με 
εικονικό φάρμακο σε 
ενήλικες με σοβαρή 
ανθεκτική ΙΘΠα 
διάμεση ηλικία 49 έτη, 
71%♀)δ

Romiplostim  
1, 3, 6 μg/kg SCε

Placebo

24
16
4 

Eύρος, 9-12×109/L
Eύρος, 12-17×109/L
Eύρος, 6-49×109/L

33%
62,5%
25%

Διάμεσο εύρος, 
5-8 ημέρες
Mέχρι την  
8η ημέρα  
σε 9 ασθενείς

Μώλωπες 67%, 
εκχυμώσεις 67%, 
κεφαλαλγία 46%
Romiplostim/Placebo: 
μώλωπες-εκχυμώσεις 
59%/75%, επίσταξη 
41%/50%, κεφαλαλγία 
29%/0%, αιμορραγικές 
φυσαλίδες στη 
στοματική κοιλότητα 
29%/0*

Νewland και συν.27

Φάση Ι/ΙΙ ( ανοικτή 
μελέτη σε ενήλικες με 
ΙΘΠα διάμεση ηλικία 50 
έτη, 63%♀)β

Romiplostim 30, 100, 
300, 500ζ μg/kg SCγ

15 Διάμεση τιμή, 
14,5×109/L

73† Διάμεση 
μέγιστη  
τιμή,  
10η ημέρα

Κεφαλαλγία 50%· 
αρθραλγίες 15%· 
κόπωση, μώλωπες, 
επίσταξη, πετέχιες 25% 
έκαστο· εκχύμωση, 
αιμορραγία στο σημείο 
έγχυσης, περιφερικό 
οίδημα, ρινοφαρυγγίτις 
19% έκαστο· διάρροια, 
αιμορραγία από τη 
στοματική κοιλότητα, 
πετέχειες στο στοματικό 
βλεννογόνο, ραχιαλγία, 
μυοσκελετικό άλγος στα 
άκρα, αιμάτωμα 13% 
έκαστο·μάζα στο μαστό 
(♀), μηνορραγία 10% 
έκαστο

α Απαιτούνταν τιμές αιμοπεταλίων <30×109/L, εφόσον δε υπήρχε υποκείμενη αγωγή με στεροειδή και <50×109 κύτταρα/L επί συγχορήγησης 
στεροειδών σε 2/3 μετρήσεις

β 29% των ασθενών λάμβαναν στεροειδή· 79% είχαν υποστεί σπληνεκτομή
γ Λήψη την 1η και 15η ημέρα (ή την 22η ημέρα αν ο αριθμός των αιμοπεταλίων τη 15η ημέρα ήταν >50×109/L)
δ 23% των ασθενών λάμβαναν στεροειδή· 76% είχαν υποστεί σπληνεκτομή
ε Λήψη εφάπαξ εβδομαδιαίως για 6 εβδομάδες
# Ορισθείσα ως >2 φορές αύξηση της αρχικής τιμής των αιμοπεταλίων και επίπεδα αυτών μεταξύ 50-450×109 /L
† Για δόσεις Romiplsostim ισοδύναμες ≥1μg/kg
ζ η δόση αυτή του φαρμάκου δεν μελετήθηκε περαιτέρω, λόγω υπέρμετρης αύξησης αριθμού των αιμοπεταλίων σε έναν ασθενή

* Όλοι οι ασθενείς με αιμορραγικές φυσαλίδες είχαν ιστορικό αιμορραγίας από τη στοματική κοιλότητα και παρουσίαζαν αιμορραγία κατά 
την είσοδο στη μελέτη
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Πίνακας 2. Kλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ χορήγησης Romiplostim στην ΙΘΠ

Μελέτη
Αριθμός 
ασθενών

Αριθμός 
αιμοπεταλίων προ 
της χορήγησης του 
Romiplostim

Ποσοστό 
Ανταπόκρισης

Χρόνος 
ως την 
ανταπόκριση Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Κuter και συν.28

Φάση ΙΙΙ (διπλή-
τυφλή, ελεγχόμενη 
με εικονικό 
φάρμακο μελέτη σε 
ενήλικες με σοβαρή 
ανθεκτική ΙΘΠι 
διάμεση ηλικία 52 
έτη, 65%♀)

Σπληνεκτομηθέντες
Romiplostim 1μg/
kg SC εφάπαξ 
εβδομαδιαίωςκ

Placebo

Σπληνεκτομηθέντες
Romiplostim 1μg/
kg SC εφάπαξ 
εβδομαδιαίωςκ

Placebo

42

21

41

21

Mέσος, 14×109/L

Μέσος, 15×109/L

Μέσος, 19×109/L

Μέσος, 19×109/L

38%λ.μ

0

61%ν

5%

Μέσος, 13,8 
εβδομάδες

Mέσος, 15,2 
εβδομάδες

Romiplostim/placebo: 
κεφαλαλγία 35%/32%· 
κόπωση 32%/29%· 
επίσταξη 32%/24%· 
αρθραλγία 26%/20%· 
μώλωπες 25%/24%· 
πετέχειες 17%/22%· 
διάρροια 17%/15%· 
λοίμωξη ανωτέρου 
αναπνευστικού 17%/22%· 
ζάλη 17%/0·αϋπνία 
16%/7%· μυαλγία 
14%/2%· ραχιαλγία 
13%/10%· ναυτία 
13%/10%· πόνος στα 
άκρα 13%/5%· βήχας 
12%/17%· άγχος 
11%/12%· ουλορραγία 
11%/12%· κοιλιακό άλγος 
11%/0· ρινοφαρυγγίτις 
8%/17%· εκχύμωση 
7%/15%

ι Κριτήρια εισαγωγής: ηλικία ≥18 έτη, αριθμός αιμοπεταλίων <30×109/L, απουσία ενεργού υποκείμενης νεοπλασίας ή ιστορικού μυελοπάθειας. 
η συγχορήγηση πρεδνιζόνης ή αζαθειoπρίνης ή δαναζόλης επιτρεπόταν, εφόσον η δοσολογία παρέμεινε σταθερή, ένω άλλες θεραπείες 
για την ΙΘΠ είχαν διακοπεί τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την εισαγωγή στη μελέτη

κ Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 50-200×109 αιμοπεταλίων/L, η δόση του Romiplostim αυξανόταν ακολούθως σε 2μg/kg κάθε 
εβδομάδα, εφόσον ο αριθμός των αιμοπεταλίων ήταν ≤10×109l/L και 2μg/kg κάθε 2 εβδομάδες εφόσον ο αριθμός τους ήταν 11-50×109/
L. Από τη στιγμή που οι τιμές των αιμοπεταλίων ξεπερνούσαν τις 50×109/L η δόση συντήρησης κλιμακωνόταν προοδευτικά (1-2 μg/kg 
εβδομαδιαίως, μεγίστη δόση 15μg/kg), ώστε ο αριθμός των αιμοπεταλίων να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών που προαναφέρθησαν.

λ διαρκής αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων, ορισθείσα ως τιμή αυτών ≥50×109/L για 6 τουλάχιστον εβδομάδες από τις 8 τελευταίες της 
θεραπείας

μ P=0,001
ν P<0,001

τες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, διάρκειας 6 μη-
νών, που είχαν τον ίδιο σχεδιασμό, με τη μόνη διαφορά 
ότι η μία συμπεριέλαβε και σπληνεκτομηθέντες ασθενείς 
(n=63), ενώ η δεύτερη αποκλειστικά μη σπληνεκτομη-
θέντες ασθενείς (n=62). ςτις μελέτες εντάχτηκαν ασθε-
νείς των οποίων ο μέσος αριθμός αιμοπεταλίων, προ της 
χορήγησης του φαρμάκου, ήταν <30×109/L. Εν συνεχεία 
αυτοί οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (2:1) ώστε να λάβουν 
υποδορίως Romiplostim ή placebo για 24 εβδομάδες. η 
αρχική δόση του φαρμάκου ήταν 1μg/kg εβδομαδιαίως 
και ακολούθως αναπροσαρμόζονταν σταδιακά ώστε τα 
επίπεδα των αιμοπεταλίων να κυμαίνονται μεταξύ 50-
200 ×109/L (Πίνακας 2)28. τα κύριο τελικό σημείο των 

μελετών ήταν η διαρκής αύξηση του αριθμού των αιμο-
πεταλίων, ορισθείσα ως τιμή αυτών ≥50×109/L για 6 του-
λάχιστον εβδομάδες από τις 8 τελευταίες τη θεραπείας, 
χωρίς τη χορήγηση θεραπείας διάσωσης.28 η τελευταία 
ορίσθηκε ως η αύξηση της δόσης της συγχορηγούμενης 
αγωγής για τη νόσο ή ως η χρήση οποιουδήποτε νέου 
φαρμάκου για την άνοδο του επιπέδου των αιμοπεταλί-
ων. κατ’ αυτήν την έννοια, η χορήγηση του Romiplostim 
είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή αύξηση του αριθμού των 
αιμοπεταλίων στο 38% των σπληνεκτομηθέντων ασθε-
νών σε σχέση με 0 στην ομάδα placebo (p=0,0013). τα 
αντίστοιχα ποσοστά στους μη σπληνεκτομηθέντες ασθε-
νείς ήταν 61% και 5% (p<0,0001). γενικά οι μη σπλη-
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νεκτομηθέντες ασθενείς απαιτούσαν μικρότερες δόσεις 
Romiplostim για να διατηρήσουν τον αριθμό των αι-
μοπεταλίων εντός των επιθυμητών ορίων σε σύγκριση 
με τους μη σπληνεκτομηθέντες. οι σπληνεκτομηθέντες 
ασθενείς που έλαβαν Romiplostim διατήρησαν επίπεδα 
αιμοπεταλίων ≥50×109/L κατά μέσο όρο για 12,3 εβδο-
μάδες, ενώ οι μη σπληνεκτομηθέντες για 15,2 εβδομά-
δες. Tα αντίστοιχα ποσοστά για τις ομάδες ελέγχου ήταν 
1,3 και 2 εβδομάδες. Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι 87% 
των ασθενών που έλαβαν Romiplostim ελάττωσαν ή δι-
έκοψαν τις συγχορηγούμενες για τη νόσο θεραπείες, σε 
σύγκριση με 38% της ομάδας placebo.28

οι George και συν.29 μελέτησαν την επίδραση της θε-
ραπείας με Romiplοstim στη συνυφασμένη με υγεία ποι-
ότητα ζωής (health-related quality of life, HRQQL) των 
ασθενών που συμμετείχαν στις μελέτες φάσεις ιιι. τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά από 24 εβδομάδες αγω-
γής με το φάρμακο, υπήρξε σημαντική βελτίωση σε διά-
φορες παραμέτρους της HRQQL των πασχόντων.

κατ’ αναλογία με τα δεδομένα των μελετών φάσης 
ι/ιι που προαναφέρθησαν, τo Romiplostim ήταν γενικά 
καλά ανεκτό από τους ασθενείς που συμμετείχαν στις 
δύο μελέτες φάσης ιιι. Επιπλέον, οι περισσότερες ανε-
πιθύμητες ενέργειες (Πίνακας 2) φαίνονταν να σχετίζο-
νται με την υποκείμενη νόσο.28 Ωστόσο, δύο ασυνήθεις 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περιγράφησαν στους 
ασθενείς που έλαβαν Romiplostim. η πρώτη αφορού-
σε στην εναπόθεση αυξημένης ρετικουλίνης στο μυελό 
ενός ασθενούς, εναπόθεση που ωστόσο μειώθηκε με τη 
διακοπή του φαρμάκου και δεν συνοδευόταν από ενδεί-
ξεις κάποιας κλωνικής μυελοϋπερπλαστικής νόσου. γε-
νικά η ρετικουλίνη αποτελεί φυσιολογικό συστατικό του 
μυελικού στρώματος και έχει ανιχνευθεί στο 73%-81% 
υγιών μαρτύρων30, σε πάσχοντες με ιΘΠ που δεν έχουν 
λάβει θρομβοποιητικούς παράγοντες30, ενώ αναστρέψι-
μη αύξηση αυτής (ίνωση ρετικουλίνης) έχει αναφερθεί 
σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία που έλαβαν 
ανασυνδυασμένη TPO. η παθοφυσιολογία της ίνωσης 
ρετικουλίνης δεν είναι γνωστή, εικάζεται ωστόσο ότι ο 
TGF-β, που συντίθεται από τα μεγακαρυοκύτταρα, μπο-
ρεί εν προκειμένω να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.30,31 
η δεύτερη ανεπιθύμητη ενέργεια συνίστατο σε 2 θρομ-
βοεμβολικά συμβάματα28, που συνέβησαν σε αντίστοι-
χους ηλικιωμένους ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό 
αγγειακής νόσου. Θα επίσης να σημειωθεί ότι οι ασθενείς 
αυτοί, αν και παρουσίασαν αύξηση στον αριθμό των αι-
μοπεταλίων τους σε σχέση με τα προ της χορήγησης του 
φαρμάκου επίπεδα, είχαν ωστόσο τιμές αιμοπεταλίων μι-
κρότερες των φυσιολογικών. κατά τους ερευνητές το κα-
τά πόσο τα θρομβοεμβολικά αυτά συμβάματα θα έπρεπε 
ν’ αποδοθούν στη χορήγηση Romiplostim ή στην αύξηση 
του αριθμού των αιμοπεταλίων είναι άγνωστο. και τούτο 
γιατί το Romiplostim δεν έχει βρεθεί να προκαλεί άμεσα 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων16,22, ενώ από την άλλη 

μεριά μελέτες σε ζώα με αρτηριακές παρακάμψεις έδει-
ξαν γραμμική αύξηση της αγγειακής εναπόθεσης αιμο-
πεταλίων με την άνοδο του αριθμού των αιμοπεταλίων, 
μετά από τη χορήγηση ανασυνδυασμένης TPO.32

η αποτελεσματικότητα της μακροχρόνιας χορήγησης 
Romiplostim επιβεβαιώθηκε και σε μία εξελισσόμενη ανοι-
κτή μελέτη επέκτασης ασθενών με ιΘΠ, που είχαν ήδη 
ολοκληρώσει μια προηγούμενη μελέτη και είχαν αριθμό 
αιμοπεταλίων ≤50×109/L.33 Επί 142 ασθενών που έλαβαν 
Romiplostim για διάστημα μέχρι και 3 χρόνια, ανταπό-
κριση στη θεραπεία, ορισθείσα ως αριθμός αιμοπεταλίων 
>50000×109/L και διπλασιασμός των αρχικών τους επί-
πεδων, παρατηρήθηκαν σε 87% αυτών. Επιπλέον, 84% 
των ασθενών μείωσαν ή διέκοψαν τις συγχορηγούμενες 
για τη νόσο θεραπείες. οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν, 
όπως και στις προαναφερθείσες μελέτες, ήπιες. ςοβαρά 
αιμορραγικά συμβάματα παρατηρήθηκαν ωστόσο σε 12 
ασθενείς, 11 εκ’ των οποίων είχαν αριθμό αιμοπεταλίων 
<30×109/L. Θρομβοεμβολικά επεισόδια αναφέρθηκαν 
σε 7 ασθενείς, από τους οποίους οι 6 είχαν προδιαθεσι-
κούς παράγοντες για θρόμβωση. τέλος, παρουσία ή αύ-
ξηση ρετικουλίνης διαπιστώθηκε στο μυελό των οστών 
8 ασθενών. Ωστόσο, η ακριβής συχνότητα του συμβά-
ματος αυτού δεν κατέστη δυνατόν να εκτιμηθεί, καθώς 
οστοεμυελική βιοψία δεν γινόταν σε όλους τους ασθε-
νείς ως εξέταση ρουτίνας.

ςε μία πρόσφατη αναδρομική μελέτη, που συμπεριέ-
λαβε 271 ασθενείς με ιΘΠ που είχαν λάβει Romiplostim 
κατά το χρονικό διάστημα 2002-2008, κάποιου βαθμού 
ίνωση ρετικουλίνης ανιχνεύθηκε σε 10 από 11 οστεομυ-
ελικές βιοψίες μυελού των οστών, που έγιναν για διάφο-
ρους λόγους κατά τη διάρκεια της θεραπείας.30 ςε 4 από 
τους 5 ασθενείς για τους οποίους υπήρχαν δεδομένα από 
οστεομυελική βιοψία πριν αλλά και κατά τη χορήγηση 
Romiplostim, διαπιστώθηκε αύξηση στην εναπόθεση ρε-
τικουλίνης κατά τη θεραπεία. Διακοπή του φαρμάκου εί-
χε πάντως ως αποτέλεσμα τη μείωση της ρετικουλίνης 
σε όλους του ασθενείς. Επιπλέον, σε κανένα από αυτούς 
δεν έχει περιγραφεί μέχρι στιγμής κάποιου είδους προϊ-
ούσα διαταραχή στον μυελό. με βάση τα παραπάνω, η 
τρέχουσα πρακτική είναι η εξέταση του επιχρίσματος πε-
ριφερικού αίματος και η διενέργεια γενικής αίματος προ 
και κατά τη διάρκεια της χορήγησης Romiplostim. οστε-
ομυελική βιοψία με κατάλληλη χρώση για ρετικουλίνη 
θα πρέπει πιθανώς να διενεργηθεί σε περίπτωση παθο-
λογικού επιχρίσματος αίματος ή επί απώλειας της αντα-
πόκρισης στο φάρμακο.33 Εναλλακτικά, οστεομυελική 
βιοψία μπορεί να διενεργείται σε προκαθορισμένα, τα-
κτά χρονικά διαστήματα.

το Romiplostim έχει λάβει πλέον έγκριση για τη θε-
ραπεία της ιΘΠ σε Ευρώπη και Αμερική. Χορηγείται 
υποδορίως εφάπαξ εβδομαδιαίως σε δόσεις 1-10 μg/kg. 
ςυνιστάται η προοδευτική αύξηση της δόσης ανά 1-2μg/
kg εβδομαδιαίως μέχρις ότου υπάρξει επαρκής ανταπό-
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κριση. ςτις περισσότερες περιπτώσεις η υποδόρια ένεση 
γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή.33

Eltrombopag (SB497115)
μία εναλλακτική προσέγγιση για την ταυτοποίηση μι-

μητών θρομβοποιητίνης ήταν αυτή της διαλογής βιβλιο-
θηκών μικρών μη πρωτεϊνικών δομών, για την ικανότητα 
να ενεργοποιούν τον TPO-R, χρησιμοποιώντας κατάλλη-
λες TPO-εξαρτώμενες δοκιμασίες γονιδίου ανταπόκρισης 
(reporter gene assays). Kατ’ αυτό τον τρόπο προέκυψε 
μια πληθώρα τέτοιων μορίων, η κατάλληλη τροποποίη-
ση των οποίων, ώστε να βελτιωθούν οι φαρμακολογικές 
ιδιότητες και η βιολογική τους δραστικότητα, οδήγησε 
τελικά στην ανάπτυξη ενός σκευάσματος με κλινικό εν-
διαφέρον: του Εltrombopag (προηγουμένως γνωστού ως 
SB497115).34

το Εltrombopag (εμπορικό όνομα Promacta στην 
Αμερική και Revolade στην Ευρώπη) ανήκει στην χημι-
κή τάξη των βιοαρυλυδραζόνων (bioarylhydrazone) (Ει-
κόνα 3).34 Έχει μοριακό βάρος 442,5 d και αποτελείται 
από ένα ομάδα καρβοξυλίου (-COOH) στο ένα άκρο, λι-

πόφιλες ομάδες μεθυλίου (-CH3) στο άλλο και μία χηλική 
ομάδα, για δέσμευση μετάλλων, στο κέντρο (Εικόνα 3).34

Προκλινικά δεδομένα έδειξαν ότι το Eltrombopag μπο-
ρεί να προκαλέσει δόσο-εξαρτώμενη αύξηση των CFU-
MEG, καθώς και του αριθμού, της πλοειδίας και ωρίμανσης 
των μεγακυοκύτταρων.35,36 Επιπλέον το Εltrombopag 
μπορεί να φωσφορυλιώνει τον TPO-R, με επακόλουθη 
ενργοποίηση των JAK2, STAT5, PI-3 kinase και MAPK 
μονοπατιών.35,36 Θα πρέπει πάντως να τονιστεί, οι προα-
ναφερθείσες δράσεις του Eltrombopag έχουν παρατηρηθεί 
μόνο σε κύτταρα ανθρώπου και χιμπαντζή. Αναφορικά με 
τη σύνδεση του Eltrombopag στον TPO-R, in vitro πει-
ράματα έχουν δείξει ότι γίνεται στο διαμεμβρανικό τμή-
μα του τελευταίου (Εικόνα 1) και ότι η ιστιδίνη 499 στην 
εν λόγω περιοχή του υποδοχέα είναι ζωτικής σημασίας 
για την αλληλεπίδραση του με το Eltrombopag.37 Επιπλέ-
ον, το φάρμακο δεν φαίνεται να συναγωνίζεται την TPO 
για τη δέσμευση στον υποδοχέα37 και όπως έχει δειχθεί 
σε κυτταρικές καλλιέργειες και μοντέλα ζώων αυτό έχει 
αθροιστική βιολογική δράση με την TPO.36

οι Jerkins και συν.38 εκπόνησαν μία μελέτη φάσης ι, 
σε υγιή άτομα, με σκοπό την εκτίμηση της φαρμακοδυ-
ναμικής, της φαρμακοκινητικής, αλλά και της ασφάλειας 
της από του στόματος χορήγησης Εltrombopag σε δόση 
5, 10, 20, 30, 50, 75mg εφάπαξ ημερησίως. οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι ενώ μεμονωμένες δόσεις του φαρμάκου 
δεν αύξαναν τον αριθμό των αιμοπεταλίων, η επί 10ημε-
ρον χορήγηση του Εltrombopag είχε ως αποτέλεσμα την 
δοσο-εξαρτώμενη αύξηση των επιπέδων των αιμοπεταλί-
ων. η ελάχιστη αποτελεσματική δόση ήταν 30 mg και ο 
χρόνος από τη έναρξη χορήγησης ως τη μεγίστη τιμή των 
αιμοπεταλίων ήταν 16 ημέρες. Δώδεκα ημέρες μετά την 
τελευταία δόση του Eltrombopag τα αιμοπετάλια υποχω-
ρούσαν στα αρχικά τους επίπεδα, χωρίς να παρατηρηθεί 
rebound θρομβοπενία. η ενεργοποίηση ή η συγκόλληση 
των αιμοπεταλίων δεν φαίνονταν να επηρεάζονταν από το 
φάρμακο και σε κανέναν από τους ασθενείς δεν παρουσι-
άστηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες από το Eltrombopag.38

τα πρώτα δεδομένα αναφορικά με τη χορήγηση του 
Eltrombopag σε ασθενείς με ιΘΠ, προήλθαν από την τυ-
χαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη 
φάσης ιι των Bussel και συν.39 ςτη μελέτη εντάχθηκαν 
118 ενήλικες ασθενείς με χρόνια ιΘΠ και αριθμό αιμο-
πεταλίων <30×109/L, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν ώστε να 
λάβουν 30mg, 50mg και 75mg Eltrombopag ή placebo, 
καθημερινά επί 6 εβδομάδες. για τις προαναφερθείσες δό-
σεις του φαρμάκου, το κύριο τελικό σημείο της μελέτης, 
δηλαδή αριθμός αιμοπεταλίων ≥50×109/L την 43η ημέρα, 
επιτεύχθηκε στο 28%, 70% και 81% των ασθενών, αντί-
στοιχα, σε σύγκριση με 11% της ομάδας placebo.39 ο δι-
άμεσος αριθμός των αιμοπεταλίων την 43η ημέρα ήταν 
26×109/L, 128×109/L, 183×109/L, για τους ασθενείς που 
λάμβαναν 30mg, 50mg και 75mg Eltrombopag αντίστοι-

Εικόνα 3. Το Εltrombopag (3′-{N′-[1-(3,4-Dimethyl-phenyl)-
3-methyl-5-oxo-1,5- dihydropyrazol-4-ylidene]hydrazino}-2′-
hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid) ανήκει στην χημική τάξη 
των βιοαρυλυδραζόνων. Έχει μοριακό βάρος 442,5 d και απο-
τελείται από ένα ομάδα καρβοξυλίου (COOH) στο ένα άκρο, 
λιπόφιλες ομάδες μεθυλίου (CH3) στο άλλο και μία χηλική ομά-
δα, για δέσμευση μετάλλων, στο κέντρο. (Αναδημοσίευση από 
Kuter DJ. 2009. Annu. Rev. Med. 60: 193-206, κατόπιν άδειας 
του εκδότη ).
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χα, σε σύγκριση με 16×109/L της ομάδας placebo. Επιπλέ-
ον, μέχρι την 15η ημέρα >80 των ασθενών που λάμβαναν 
50mg ή 75mg Eltrombopag είχαν αριθμό αιμοπεταλίων 
≥50×109/L. Ασθενείς, που είχαν υποβληθεί σε σπληνεκτο-
μή απαντούσαν στο φάρμακο κατά τον ίδιο τρόπο, όπως 
και οι μη σπληνεκτομηθέντες ασθενείς η διακοπή του 
Eltrombopag είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των αιμοπε-
ταλίων στα προ της θεραπείας χαμηλά επίπεδα.39 Eις ότι 
αφορά τα αιμορραγικά επεισόδια η επίπτωση αυτών κα-
τά τη θεραπεία ήταν 14% στην ομάδα placebo και 17%, 
7% και 4% στους ασθενείς που λάμβαναν 30mg, 50mg 
και 75mg Eltrombopag αντίστοιχα.39 γενικά, η επίπτωση 
αλλά και η βαρύτητα των άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών 
δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων placebo-φαρμάκου. H 
πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η κεφαλαλγία, ακο-
λουθούμενη από αύξηση των τρανσαμινασών, δυσκοιλι-
ότητα, κόπωση και εξάνθημα. καταρράκτες σχετιζόμενοι 
με τη θεραπεία δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα μελέτη, 
παρά το ότι κατά τη χορήγηση του Εltrombopag σε τρω-
κτικά είχε παρατηρηθεί αυτού του είδους η παρενέργεια.39

το 2009 οι Βussel και συν.40 δημοσίευσαν τα αποτελέ-
σματα από μία πολυκεντρική, διπλή-τυφλή μελέτη φάσης 
ιιι, ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο, σε ενήλικες ασθε-
νείς με χρόνια ιΘΠ. ςτη μελέτη εντάχθηκαν ασθενείς με 
αριθμό αιμοπεταλίων ≤30×109/L, που είχαν ήδη υποβλη-
θεί σε περισσότερες από μία θεραπείες για τη νόσο. οι πά-
σχοντες τυχαιοποιήθηκαν έτσι ώστε να λάβουν τη συνήθη 
φροντίδα για τη νόσο και επιπλέον 50 mg Eltrombopag 
εφάπαξ ημερισίως (n=76) ή placebo (n=38), για χρονικό 
διάστημα μέχρι 6 εβδομάδες. μετά την παρέλευση 3 εβδο-
μάδων ασθενείς με αριθμό αιμοπεταλίων ≤50×109/L ήταν 
δυνατό ν’ αυξήσουν τη δόση του φαρμάκου στα 75mg. 
το κύριο τελικό σημείο της μελέτης, δηλαδή αριθμός αι-
μοπεταλίων ≥50×109/L την 43η ημέρα, επιτεύχθηκε στο 
59% των ασθενών που έλαβαν Eltrombopag σε σύγκρι-
ση με 16% της ομάδας placebo (P<0,0001). Από τους 34 
ασθενείς στου οποίους αυξήθηκε η δόση του φαρμάκου, 
10 (29%) ανταποκρίθηκαν στη θεραπευτική αγωγή. η 
ανταπόκριση στο Eltrombopag δε συσχετίσθηκε με τα 
αρχικό αριθμό αιμοπεταλίων, τη συγχορηγούμενη αγωγή 
για την ιΘΠ ή την αφαίρεση ή μη του σπληνός. κατά κα-
νόνα οι τιμές των αιμοπεταλίων υποχώρησαν στα αρχικά 
-προ της ένταξης στη μελέτη- επίπεδα, εντός 2 εβδομά-
δων από την ολοκλήρωσης της θεραπείας.40 ςτην παρού-
σα μελέτη, όπως και στην προαναφερθείσα φάσης ιι39, η 
HRQoL των ασθενών παρέμεινε σχετικά αμετάβλητη κα-
τά τις 6 εβδομάδες της θεραπείας. Ενδεχομένως αυτό να 
οφείλεται στον μικρό αριθμό ασθενών της μελέτης, αλλά 
και στη βραχεία διάρκειά αυτής. οι ασθενείς που λάμ-
βαναν Eltrombopag παρουσίαζαν μικρότερη συχνότητα 
αιμορραγιών σε σύγκριση με την ομάδα placebo καθόλη 
τη διάρκεια της μελέτης, (P=0,0021).40 γενικά το φάρ-
μακο ήταν καλά ανεκτό. Πάντως, όπως και στη μελέτη 

φάσης ιι, ναυτία και έμετος, καθώς και αύξηση των ηπα-
τικών ενζύμων παρατηρήθηκαν συχνότερα στην ομάδα 
του Eltrombopag σε σύγκριση την ομάδα placebo. ομοί-
ως συχνότερες ήταν οι μυαλγίες, οι αρθραλγίες και η δυ-
σκοιλιότητα στους ασθενείς που λάμβαναν Εltrombopag. 
καταρράκτης αναφέρθηκε επίσης σε ένα μικρό ποσοστό 
ασθενών και στις δύο ομάδες της μελέτης: σε 3 ασθενείς 
που έλαβαν Eltrombopag και σε 1 placebo. Επιπλέον, 
επιδείνωση προϋπάρχοντος καταρράκτη σημειώθηκε σε 
2 ασθενείς της ομάδας Eltrombopag και σε 1 της ομάδας 
placebo. Ωστόσο, η συχνότητα των grade 3-4 ανεπιθύμη-
των ενεργειών (3% για Eltrombopag, 3% για placebo), 
αλλά και εκείνων που οδηγούσαν σε αποχώρηση από τη 
μελέτη (4% για Eltrombopag, 5% για placebo) ήταν ίδια 
στις δύο ομάδες.40

Δύο πρόσφατες μελέτες έχουν επιχειρήσει την εκτί-
μηση της μακροχρόνιας ασφάλειας και αποτελεσματικό-
τητας του φαρμάκου στη χρονία ιΘΠ.41,42 η πρώτη από 
αυτές, διάρκειας 6 μηνών, γνωστή ως RAISE (Randomised, 
Placebo-Controlled Idiopathic Thrombocytopenic Purpu-
ra Study With Eltrombopag), περιλαμβάνει 197 ασθενείς 
με προηγουμένως θεραπευθείσα χρόνια ιΘΠ και αριθ-
μό αιμοπεταλίων <30×109/L, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν 
στη λήψη της συνήθους φροντίδας και Eltrombopag ή 
placebo.41 η εν λόγω μελέτη έδειξε ότι ανεξάρτητα από 
την αφαίρεση ή μη του σπληνός, περισσότεροι ασθενείς 
της ομάδας Eltrombopag είχαν επίπεδα αιμοπεταλίων με-
ταξύ 50×109/L - 400×109/L (ανταπόκριση), σε σύγκριση 
με την ομάδα placebo (P<0.001).41,42 Ακόμα, περισσότε-
ροι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο μείωσαν τη συγχο-
ρηγούμενη για τη νόσο θεραπεία (κυρίως τα στεροειδή) 
σε σχέση με αυτούς που έλαβαν placebo (P=0,02).25 το 
Eltrombopag ελάττωσε επίσης την πιθανότητα αιμορ-
ραγίας κατά 76% (P<0.001). Ναυτία και έμετοι ήταν οι 
2 συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθη-
καν από τους πάσχοντες που έλαβαν το φάρμακο, ενώ 3 
ασθενείς υπό Εltrombopag εμφάνισαν θρομβοεμβολικά 
επεισόδια και 9 παροδική αύξηση της πυρουβικής γλου-
ταμικής τρανσαμινάσης.25

η δεύτερη μελέτη μακροχρόνιας χορήγησης του 
Eltrombag είναι η μελέτη EXTEND (Eltrombopag Ex-
tended Dosing Study).42 Πρόκειται για εξελισσόμενη, 
ανοικτή μελέτη επέκτασης πασχόντων με χρόνια ιΘΠ 
αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στο ASH του 
2009. τα μέχρι τώρα δεδομένα αφορούν 299 ασθενείς, 
που έχουν συμμετάσχει προηγουμένως σε κάποια μελέ-
τη του Eltrombopag. η διάμεση διάρκεια χορήγησης του 
φαρμάκου είναι 204 ημέρες. η αρχική δόση Eltrombopag 
ήταν 50 mg ημερισίως, κατάλληλα τροποποιούμενη ώστε 
τα επίπεδα των αιμοπεταλίων να κυμαίνονται μεταξύ 
50×109/L και 200×109/L. ςύμφωνα με την παρούσα με-
λέτη, ο αριθμός των αιμοπεταλίων αυξήθηκε σε επίπε-
δα ≥50×109/L (ανταπόκριση) στο 88% των ασθενών υπό 
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ABSTRACT: Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) or primary immune thrombocytopenia is a 
disease characterized by accelerated platelet destruction in conjunction with impaired platelet production. 
This latter concept raised the possibility that treatment aiming at increasing platelet production may 
provide an opportunity to improve outcomes in patients with this chronic disease. To this end, early 
attempts to treat ITP and other thrombocytopenic states as well by recombinant thrombopoetins were 
successful, but were complicated by the appearance of neutralizing antibodies cross-reacting with 
endogenous thrombopoietin (TPO). Nevertheless, recent experimentation with agents that bear no 
structural similarity with the native TPO and should therefore be considered as nonimmunogenic, has 
eventually led to the development of a series of second generation TPOs. Two of these agents, namely 
Romiplostim and Eltrombopag, have recently been granted a license for use in ITP. Interestingly, in 
randomized controlled trials these molecules have proved to be clearly superior, over placebo, in the 
treatment of chronic ITP, in both splenectomized and non-splenectomized patients. Moreover, their 
effect seems to be durable, as long as treatment continues and at a favorable short-/intermediate- safety 
profile. However, additional studies are absolutely necessary in order to address the issue of long-term 
complications and efficacy of these agents and to further clarify their role within the current treatment 
landscape of ITP.

Eltrombopag.42 η ανταπόκριση ήταν ίδια για σπληνε-
κτομηθέντες και μη ασθενείς. Πάσχοντες υπό αγωγή με 
Eltrombopag για ≥12 μήνες είχαν αριθμό αιμοπεταλίων 
≥50×109/L και διπλάσιο της αρχικής τιμή για 37/52 εβδο-
μάδες θεραπείας. το φάρμακο ήταν γενικά καλά ανεκτό. 
Ωστόσο 13 (4%) ασθενείς παρουσίασαν 16 θρομβοεμ-
βολικά επεισόδια. οι τιμές των αιμοπεταλίων πέριξ των 
επεισοδίων αυτών κυμαίνονταν πάντως μεταξύ 14×109/L 
και 407×109/L., ενώ οι περισσότεροι από τους ασθενείς 
αυτούς ήταν υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.42

ςτην Αμερική το Eltrombopag έχει εγκριθεί για τη θε-
ραπεία της ιΘΠ ήδη από το 2008. Ανάλογη έγκριση έλα-
βε πρόσφατα το φάρμακο και στην Ευρώπη. Ως αρχική 
δόση προτείνονται τα 50 mg εφάπαξ ημερησίως, εκτός 
αν υπάρχει μέτρια ή σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια οπότε 
η αρχική δόση μειώνεται στα 25mg.34 Ακολουθεί τροπο-
ποίηση της δόσης, μέχρι 75mg ημερησίως, έτσι ώστε ο 
αριθμός των αιμοπεταλίων να διατηρείται ≥50×109.34 η 
ςυνιστάται η λήψη του φαρμάκου με άδειο στομάχι, 1 
ώρα πριν ή δύο ώρες μετά το φαγητό. Δεν θα πρέπει να 
συγχορηγείται με τροφές πλούσιες σε ασβέστιο ή με αντι-
όξινα σκευάσματα περιέχοντα αργίλιο ή μαγνήσιο, κα-
θώς τα στοιχεία αυτά και εν γένει τα μέταλλα μειώνουν 
τη βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου.34,44 κατ΄ αυτήν την 
έννοια προτείνεται η μεσολάβηση 4 ωρών ανάμεσα στη 
λήψη του Eltrombopag και στη λήψη συμπληρωμάτων 
ασβεστίου ή σιδήρου.34

Συμπεράσματα
οι νέοι θρομβοποιητικοί παράγοντες, Romiplostim 

και Eltrombopag, φαίνεται ότι αποτελούν μία καινοτό-
μο και ελπιδοφόρο προσέγγιση στη θεραπεία της χρόνι-
ας ιΘΠ. ςτη διαπίστωση αυτή συνηγορούν οι διάφορες 
τυχαιοποιημένες μελέτες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρ-
μακο, που δείχνουν αποτελεσματικότητα σε συνδυα-
σμό με ήπιες μόνον ανεπιθύμητες ενέργειες για τα δύο 
σκευάσματα. Ωστόσο, πολλά ερωτήματα μένει ν’ απα-
ντηθούν προκειμένου ν’ αποσαφηνισθεί πλήρως η θέ-
ση των Romiplostim και Eltrombopag στον αλγόριθμο 
αντιμετώπισης της ιΘΠ. για παράδειγμα, δεν υπάρχουν 
-μέχρι στιγμής- δεδομένα αναφορικά με τη μακροπρόθε-
σμη ασφάλεια των συγκεκριμένων φαρμάκων. κατ΄αυ-
τήν την έννοια, η χορήγηση των νέων θρομβοποιητικών 
παραγόντων θα πρέπει μάλλον να περιορίζεται, επί του 
παρόντος, στην ανθεκτική ιΘΠ (σοβαρή ιΘΠ σε σπλη-
νεκτομηθέντες ασθενείς)1 ή στη χρόνια ιΘΠ (>12 μήνες 
από τη διάγνωση)1, για την οποία η σπληνεκτομή αντεν-
δείκνυται. τέλος, παροδική χορήγηση των νέων θρομβο-
ποιητικών παραγόντων θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει 
ρόλο στην εμμένουσα ιΘΠ (3-12 μήνες μετά τη διάγνω-
ση)1 ως βραχυπρόθεσμη αγωγή μέχρι τη σπληνεκτομή ή 
στην περίπτωση εκείνη που καταβάλλεται προσπάθεια 
αναβολής της σπληνεκτομής, εν αναμονή πιθανής αυτό-
ματης ίασης εντός του έτους από τη διάγνωση της ιΘΠ.1
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Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων στη θεραπεία  
της ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας

Σταυρούλα Μασουρίδη, Φώτης Μπερής

ΠΕΡιληΨη: το rituximab χρησιμοποιείται στην ανθεκτική στα κορτικοειδή ιδιοπαθή θρομβοπενική 
πορφύρα (ιΘΠ) (ή όπως διαφορετικά πλέον ονομάζεται ιδιοπαθή αυτοάνοση θρομβοπενία) την τελευ-
ταία 10ετία με 60-70% συνολική ανταπόκριση, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμος έλεγ-
χος του νοσήματος στην πλειονότητα των ασθενών. ςτον μηχανισμό δράσης του εμπλέκεται, εκτός της 
αναστολής παραγωγής αυτοαντισωμάτων, η αναστροφή των διαταραχών των τ- λεμφοκυττάρων που 
παρατηρούνται στην ιΘΠ. ςημαντικά μικρότερες δόσεις από τη συνήθη «δόση λεμφώματος» έχουν πα-
ρόμοια αποτελέσματα. το σχετικά ασφαλές προφίλ καθιστά το rituximab ελκυστικότερη θεραπευτική 
επιλογή δεύτερης γραμμής έναντι της σπληνεκτομής σε ορισμένες περιπτώσεις. το μονοκλωνικό anti-
CD52 έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό σε ορισμένες μορφές ανθεκτικών αυτοάνοσων κυτταροπενιών, 
κυρίως αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, ουδετεροπενία και αμιγή ερυθροβλαστοπενία. η μέχρι τούδε 
κλινική εμπειρία δεν επιτρέπει να θεωρηθεί ως εναλλακτική επιλογή στην περίπτωση ανθεκτικής ιδιοπα-
θούς αυτοάνοσης θρομβοπενίας. In vitro και κλινικές μελέτες με τα anti-CD40L μονοκλωνικά αντισώ-
ματα απέδειξαν την ανοσοκατασταλτική επίδραση των μονοκλωνικών αυτών αντισωμάτων τόσο στα τ 
βοηθητικά κύτταρα όσο και στα Β αυτοάνοσα κύτταρα. Από τους 46 ασθενείς με ανθεκτική ιΘΠ στους 
οποίους χορηγήθηκαν anti-CD40L μονοκλωνικά αντισώματα, συνολικά 11 (24%) απάντησαν θετικά. 
μελέτες φάσεως ιιι είναι πλέον απαραίτητες προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα αντισώματα αυτά, πρα-
κτικώς χωρίς μεγάλες παρενέργειες, μπορούν να εισαχθούν στο οπλοστάσιό μας για ανθεκτική ιΘΠ.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
η πλειονότης των ασθενών με αυτοάνοσες κυτταρο-

πενίες θα απαντήσουν στη συμβατική ανοσοκατασταλ-
τική αγωγή με ή χωρίς σπληνεκτομή. Υπάρχει εντούτοις 
ένας μικρός αριθμός ασθενών που δεν απαντά σ’αυτά τα 
θεραπευτικά σχήματα και οι οποίοι παρουσιάζουν βαριές 
ανθεκτικές μορφές αυτοάνοσων κυτταροπενιών με επι-
κίνδυνη για τη ζωή αιμορραγική διάθεση στην περίπτωση 
της ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας (ιΘΠ) (γνω-
στή πλέον και ως ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία). 
ς’αυτές τις περιπτώσεις διάφοροι ανοσοκατασταλτικοί 
ή κυτταροτοξικοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί. ςε 
περίπτωση μη απάντησης σ’ αυτά τά εναλλακτικά ανο-

σοκατασταλτικά σχήματα, περισσότερο επιθετικές προ-
σεγγίσεις, συγκεκριμένα ανοσοαφάνιση (immunoablation) 
έχουν τελευταίως προταθεί, όπως υψηλές δόσεις κυκλο-
φωσφαμίδης συνοδευόμενες με αυτόλογη μεταμόσχευ-
ση1. η θεραπεία με το μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD52 
(Campath-1H) λιγότερο τοξική από την αυτόλογη μετα-
μόσχευση, οδηγεί σε έντονη μείωση των CD4 και CD8 
κυτταρικών πληθυσμών επιτρέποντας έτσι την επανα-
φορά (reset) του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς την 
ανάγκη της ανοσοαφάνισης (immunoablation)2. Επίσης 
επέμβαση με άλλα μονοκλωνικά αντισώματα στο σύμπλεγ-
μα CD40L-CD40, που παίζει σημαντικό ρόλο στην πα-
ραγωγή αυτο-αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων από τα 
εξαρτώμενα από τα τ κύτταρα Β αυτοάνοσα κύτταρα, (T 
cell dependent B lymphocytes), θεωρητικά αποτελεί άλ-
λο ένα στόχο στην αντιμετώπιση αυτών των ανθεκτικών 
μορφών κυτταροπενιών. τέλος πιο προχωρημένες είναι 
οι μελέτες οι σχετικές με τη χρησιμοποίηση του αντι-CD 
20 μονοκλωνικού αντισώματος σε ανθεκτικές μορφές 
ιΘΠ. ςε αυτό το κεφάλαιο του «Αίμα» θα αναπτύξουμε 
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τις μέχρι σήμερα γνώσεις για αυτές τις καινούργιες και 
εν πολλοίς πειραματικές ακόμη θεραπείες.

Αντι-CD20
η χρήση του χιμαιρικού μονοκλωνικού αντι-CD20 

αντισώματος rituximab, επέφερε πραγματική επανάστα-
ση στη θεραπευτική αντιμετώπιση των προερχομένων 
από Β-λεμφοκύτταρα κακόηθων αιματολογικών νοση-
μάτων, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόγνωσή τους, 
με αποτέλεσμα να αναφερόμαστε στην προ και τη μετά 
rituximab εποχή. λόγω της ικανότητάς του να συνδέεται 
με το αντιγόνο επιφανείας CD20 και να ασκεί εκλεκτική 
κυτταροτοξική δράση έναντι των Β-λεμφοκυττάρων –των 
κυττάρων παραγωγής των αυτοαντισωμάτων- χρησιμο-
ποιείται με ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη θεραπεία 
αυτοανόσων νοσημάτων όπως στο συστηματικό ερυθη-
ματώδη λύκο, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, την αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία και την θρομβωτική θρομβοπενική 
πορφύρα3. η δράση του rituximab στην ιΘΠ είναι γνωστή 
από 10ετίας4. η πρώτη μάλιστα ολοκληρωμένη προοπτι-
κή μελέτη της αποτελεσματικότητας του rituximab στις 
αυτοάνοσες διαταραχές5 αφορούσε την ιΘΠ και δημοσι-
εύτηκε το 2001 παρουσιάζοντας συνολική ανταπόκριση 
της τάξης του 52% σε σύνολο 25 ασθενών. Ακολούθησαν 
αρκετές αναφορές της δράσης του rituximab, μη ιδιαίτε-
ρα αξιολογήσιμες όμως, λόγω του μικρού αριθμού των 
ασθενών. το 2007 δημοσιεύτηκε η πρώτη συστηματική 
ανασκόπηση6 της μέχρι τότε σχετικής βιβλιογραφίας, κα-
τά την οποία αξιολογήθηκαν 19 αναφορές με τουλάχιστον 
5 ασθενείς έκαστη. ςύμφωνα με την ανασκόπηση αυτή, 
από 313 ασθενείς με χρόνια, ανθεκτική στα κορτικοστε-
ροειδή IΘΠ -118 από τους οποίους είχαν ήδη υποβληθεί 
σε σπληνεκτομή- που έλαβαν μονοθεραπεία με rituximab, 
το 46% ανταποκρίθηκε πλήρως (αριθμός αιμοπεταλίων 
>150×109/L). ςυνολική ανταπόκριση (αριθμός αιμοπετα-
λίων >50×109/L) επιτεύχθηκε στο 62% ενώ η μέση διάρ-
κεια της ανταπόκρισης ήταν 10,5 μήνες.

η διαφαινόμενη αποτελεσματικότητα του rituximab 
στην ιΘΠ σε συνδυασμό με την σχετική έλλειψη ανεπι-
θύμητων ενεργειών έχει οδηγήσει στην εκτεταμένη χρή-
ση του -εκτός ενδείξεως- σε πολλές χώρες της Ευρώπης 
και τη Βόρεια Αμερική σε ανθεκτική στην σπληνεκτομή 
ιΘΠ και στις περιπτώσεις όπου η σπληνεκτομή αντεν-
δείκνυται7. Επιπλέον, όλο και περισσότεροι θεράποντες 
ιατροί διστάζουν να προτείνουν –αλλά και ασθενείς να 
αποδεχτούν– ως θεραπεία διάσωσης μια μείζονα χειρουρ-
γική επέμβαση όπως τη σπληνεκτομή πριν δοκιμάσουν 
τη χορήγηση rituximab.

Παρά την ευρεία πλέον χρήση του rituximab στην 
IΘΠ, αρκετά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα και 
αφορούν στον ακριβή μηχανισμό δράσης του, τη δυνα-
τότητα επίτευξης μακροχρόνιας ύφεσης ή και ίασης του 

νοσήματος, τη θέση του στη θεραπεία πρώτης γραμμής 
της ιΘΠ, το αν μπορεί να αντικαταστήσει τη σπληνεκτο-
μή ως θεραπεία δεύτερης γραμμής, τη δυνατότητα επα-
ναχορήγησης σε περίπτωση υποτροπής, αν πρέπει να 
δοκιμάζεται νωρίς ή αργότερα στην πορεία της νόσου, 
το κατάλληλο δοσολογικό σχήμα, την ύπαρξη ή όχι προ-
γνωστικών παραγόντων ανταπόκρισης και την ενδεχόμε-
νη μακροχρόνια τοξικότητα.

ςτην πλειοψηφία των μελετών παρατηρήθηκαν δύο 
πρότυπα ανταπόκρισης: οι περισσότεροι ασθενείς (72%) 
ανταποκρίθηκαν μέσα σε 4 εβδομάδες από την έναρξη 
της θεραπείας –ορισμένοι δε πριν την δεύτερη έγχυση του 
rituximab, ενώ στους υπόλοιπους παρατηρήθηκε άνοδος 
του αριθμού των αιμοπεταλίων έως και αρκετούς μήνες 
αργότερα. ςύμφωνα με τους ερευνητές, τα δύο αυτά πρό-
τυπα ανταπόκρισης φαίνεται πως αντιστοιχούν σε του-
λάχιστον δύο διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης του 
φαρμάκου8: η εξάλειψη των Β λεμφοκυττάρων και η επα-
κόλουθη αναστολή της παραγωγής των αυτοαντισωμάτων 
έναντι των γλυκοπρωτεϊνών των αιμοπεταλίων και μεγα-
καρυοκυττάρων (γλυκοπρωτεΐνες ιιb/IIIa και ιb/IX) απο-
τελεί τον κύριο μηχανισμό δράσης. ο μηχανισμός όμως 
αυτός δεν εξηγεί την ταχύτατη άνοδο των αιμοπεταλίων9. 
η επικρατέστερη ερμηνεία είναι ότι τα οψωνοποιημένα 
από το rituximab Β λεμφοκύτταρα δεσμεύονται από τον 
Fc-υποδοχέα των μακροφάγων αναστέλλοντας τη λει-
τουργία του, με αποτέλεσμα τη μείωση της συσσώρευ-
σης και καταστροφής των αιμοπεταλίων στο σπλήνα10.

η παρατήρηση δε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, η άνο-
δος των αιμοπεταλίων δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη 
ελάττωση των επιπέδων των αντιαιμοπεταλιακών αντι-
σωμάτων οδήγησε τους μελετητές σε περαιτέρω έρευνα 
σχετικά με την παθοφυσιολογία της ιΘΠ και το μηχανι-
σμό δράσης του rituximab. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι 
στην ιΘΠ συνυπάρχουν πολλαπλές διαταραχές των τ 
λεμφοκυττάρων: μείωση του αριθμού και της λειτουργι-
κότητας των τregs, αύξηση του λόγου Th1/Th2 και των 
ολιγοκλωνικών τ. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι κεντρικό 
ρόλο στην παθογένεση της ιτΡ διαδραματίζει μια κεντρι-
κού τύπου ανεπάρκεια των CD4+FOXP3+ Tregs κυττά-
ρων, η οποία επιτρέπει την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση 
των τh1 κυττάρων και των Β-λεμφοκυττάρων. ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό είναι το εύρημα της αναστροφής των δια-
ταραχών αυτών και της αποκατάστασης του αριθμού και 
της λειτουργικότητας των Tregs κυττάρων στους ανταπο-
κριθέντες στο rituximab ασθενείς με ιΘΠ11-12. η έμμεση 
αυτή δράση του rituximab δείχνει ότι ενδεχομένως μπο-
ρεί να παρέμβει στη φυσική πορεία της νόσου και ερμη-
νεύει το μακροπρόθεσμο θεραπευτικό του αποτέλεσμα 
σε ορισμένους ασθενείς.

ςε προοπτική πολυκεντρική μελέτη φάσης ιι που δη-
μοσιεύτηκε το 200813, συμμετείχαν 60 ασθενείς με χρό-
νια ιΘΠ -χωρίς αντένδειξη για σπληνεκτομή- που έλαβαν 
rituximab. το 40% διατηρούσε καλή ανταπόκριση στο 1 
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έτος της παρακολούθησης και το 33,3% στα 2 έτη, ενώ 
25 ασθενείς οδηγήθηκαν στη σπληνεκτομή. ςε άλλη με-
λέτη παρακολούθησης της διάρκειας της ανταπόκρισης 
των ασθενών που είχαν ήδη επιτύχει ύφεση >1 έτος14, πα-
ρατηρήθηκε 5ετής ανταπόκριση της τάξης του 55% με τις 
περισσότερες υποτροπές (το 80%) να σημειώνονται μέσα 
στα πρώτα 2,5 χρόνια. Από τη συνεκτίμηση των παραπά-
νω στοιχείων προκύπτει ότι η χορήγηση rituximab μπο-
ρεί να καθυστερήσει ή και να ματαιώσει την ανάγκη της 
σπληνεκτομής σε ορισμένους ασθενείς αλλά πραγματι-
κά μακροχρόνιος έλεγχος του νοσήματος επιτυγχάνεται 
τελικά μόλις στο 1/6 του αρχικού πληθυσμού15.

ςχετικά με τη θέση του rituximab στη πρώτη γραμμή 
θεραπείας της ιΘΠ, πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα εντυ-
πωσιακά αποτελέσματα μιας προοπτικής μελέτης φά-
σης ιιι16 η οποία συνέκρινε την συνδυασμένη χορήγηση 
rituximab και δεξαμεθαζόνης έναντι μονοθεραπείας με 
δεξαμεθαζόνη σαν πρώτης γραμμής θεραπεία. Αναφέρε-
ται 63% μακράς διάρκειας ανταπόκριση (δηλαδή αριθ-
μός αιμοπεταλίων >50×Χ109/L 6 μήνες μετά την έναρξη 
της θεραπείας) για τους ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό 
rituximab και δεξαμεθαζόνης έναντι μόλις 36% για εκεί-
νους που έλαβαν μονοθεραπεία με δεξαμεθαζόνη. Παρά 
τα αποτελέσματα αυτά το rituximab παραμένει αυστηρά 
θεραπευτική επιλογή δεύτερης γραμμής σύμφωνα με τις 
διεθνείς οδηγίες λόγω της πιθανότητας αυτόματης ύφεσης 
του νοσήματος στο χρονικό διάστημα των 6 μηνών από 
τη διάγνωση, του κόστους και της ενδεχόμενης μακρο-
χρόνιας τοξικότητας του φαρμάκου17. ςτην ίδια μελέτη16, 
η χορήγηση του συνδυασμού rituximab και δεξαμεθαζό-
νης μετά από αποτυχία της μονοθεραπείας με δεξαμεθα-
ζόνη για 6 μήνες οδήγησε σε ανταπόκριση της τάξης του 
56%, ωθώντας τους συγγραφείς να προτείνουν τον παρα-
πάνω συνδυασμό σαν αποτελεσματικό θεραπευτικό σχή-
μα που θα πρέπει να δοκιμάζεται πριν τη σπληνεκτομή.

ςε περίπτωση υποτροπής, υπάρχει 75% πιθανότητα εκ 
νέου ανταπόκρισης με τον ίδιο συνήθως τρόπο (πλήρως 
ή μερικώς) σε επαναχορήγηση rituximab18,19. H προσπά-
θεια εντατικοποίησης του δεύτερου κύκλου rituximab με 
χορήγηση είτε διπλής δόσης του φαρμάκου (750mg/m2/
δόση) είτε συνδυασμού του με κυτταροστατικά φάρμακα 
(R-CVP)18 δεν οδήγησε σε βελτίωση του αποτελέσματος. 
Παρά την υψηλή πιθανότητα δεύτερης ανταπόκρισης στο 
rituximab, προτείνεται η επιλογή άλλης θεραπευτικής λύ-
σης σε περίπτωση υποτροπής.

Όσον αφορά στο κατάλληλο δοσολογικό σχήμα, στην 
πλειοψηφία των μελετών έχει χρησιμοποιηθεί το «πρω-
τόκολλο λεμφώματος» (375mg/m2/εβδομάδα για 4 εβδο-
μάδες). με το σκεπτικό ότι στην ιΘΠ όπως και σε όλες 
τις αυτοάνοσες παθήσεις το «φορτίο» των Β λεμφοκυτ-
τάρων είναι σημαντικά μικρότερο απ’ ότι στα λεμφώμα-
τα και επομένως μειωμένη δόση rituximab ενδέχεται να 
έχει συγκρίσιμο θεραπευτικό αποτέλεσμα, οι Zaja et al20 
διεξήγαγαν μια προοπτική κλινική μελέτη κατά την οποία 

28 ασθενείς με χρόνια/υποτροπιάζουσα ιΘΠ έλαβαν τη 
σταθερή δόση των 100mg/εβδομάδα για 4 εβδομάδες. 
Πλήρης εξάλειψη των Β λεμφοκυττάρων επετεύχθη στο 
σύνολο των ασθενών, ενώ πλήρης και συνολική ανταπό-
κριση παρατηρήθηκε στο 43% και 75% των ασθενών αντί-
στοιχα, με μέσο χρονικό διάστημα ως την ανταπόκριση 31 
ημέρες. ςτο διάμεσο χρονικό διάστημα παρακολούθησης 
των 11 μηνών δεν απαιτήθηκε νέα θεραπευτική παρέμ-
βαση για το 78% των ανταποκριθέντων ασθενών. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε καμία ανεπιθύμητη 
ενέργεια. τα παραπάνω αποτελέσματα είναι παρόμοια με 
αυτά της συνήθους δόσης, επιβεβαιώνουν προηγούμενες 
παρατηρήσεις21 και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
καθώς το κόστος της θεραπείας μειώνεται δραματικά.

Προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης στο rituximab 
είναι δύσκολο να καθοριστούν. Ενδεχόμενη προηγηθείσα 
σπληνεκτομή15, καθώς και ο αριθμός των προηγούμενων 
θεραπειών δε φαίνεται να επηρεάζουν την ανταπόκριση. 
η μικρότερη ηλικία πάντως των ασθενών έχει συσχετι-
σθεί με επίτευξη καλύτερης ανταπόκρισης13,20,22. Αντίθετα, 
η μεγαλύτερη διάρκεια του νοσήματος έως τη χορήγηση 
rituximab συνοδεύεται από υψηλότερη πιθανότητα υπο-
τροπής (61,5% για τους ασθενείς με διάρκεια νόσου >36 
μήνες έναντι 28,5% για εκείνους με διάρκεια νόσου <36 
μήνες)22 και χειρότερη πρόγνωση εν γένει19,23. η επίτευ-
ξη πλήρους ανταπόκρισης προοιωνίζει μεγαλύτερη δι-
άρκεια αυτής καθώς και στις δύο μελέτες19,23 η διάρκεια 
της ανταπόκρισης ήταν >1 έτος όταν ήταν πλήρης, ενώ η 
πλειοψηφία των ασθενών που είχαν μερικώς ανταποκριθεί 
υποτροπίασαν μεταξύ 6 και 12 μηνών, χρονικό διάστημα 
που συμπίπτει με την ανάκαμψη των Β-λεμφοκυττάρων.

To rituximab θεωρείται σχετικά ασφαλές φάρμακο: 
το 20% των ασθενών παρουσιάζει ήπιες ανεπιθύμητες 
ενέργειες (grade 1/2 κατά NCI), σχετιζόμενες κυρίως με 
αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της ενδοφλέβιας έγχυσης 
(ρίγος, πυρετός, υπόταση, βρογχόσπασμος) κατά κανό-
να εύκολα αντιμετωπίσιμες με υποστηρικτική αγωγή. 
ςοβαρότερες αντιδράσεις (grade 3/4) είναι σπανιότε-
ρες (3,7%)6. η ενδεχόμενη μακροχρόνια τοξικότητα του 
rituximab είναι αυτή που απασχολεί κυρίως την ιατρική 
κοινότητα καθώς η χορήγησή του οδηγεί σε παρατεταμέ-
νη καταστολή της χυμικής ανοσίας και, κατά συνέπεια, 
σε αυξημένο κίνδυνο ιογενών ή/και βακτηριακών λοι-
μώξεων. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις αναζωπύρωσης 
CMV, VZV και HBV λοίμωξης –με πρόκληση κεραυνο-
βόλου ηπατίτιδας στην τελευταία περίπτωση, λοίμωξης 
από παρβοϊό Β19, αδενοϊό και Pneumocystis jiroveci24. 
Επιπλέον, έχουν αναφερθεί κρούσματα προϊούσης πολυ-
εστιακής λευκοεγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς με αυτοά-
νοσα νοσήματα μετά θεραπεία με rituximab μεταξύ των 
οποίων και ασθενείς με ιΘΠ25. Πρέπει πάντως να σημει-
ωθεί ότι οι ασθενείς με ιΘΠ που λαμβάνουν rituximab 
είναι συχνά ήδη ανοσοκατεσταλμένοι –κατά κανόνα έχει 
προηγηθεί παρατεταμένη κορτιζονοθεραπεία- επομένως 
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η επιρρέπεια στις ευκαιριακές λοιμώξεις δε δύναται να 
αποδοθεί εξ ολοκλήρου στο μονοκλωνικό αντίσωμα.

ςυνοψίζοντας, τα αποτελέσματα του rituximab όσον 
αφορά τόσο την αρχική όσο και τη μακροπρόθεσμη αντα-
πόκριση είναι μάλλον υποδεέστερα αυτών της σπληνε-
κτομής. ςημειώνεται ότι η «κλασσική γνώση» ότι τα 2/3 
των ασθενών με ιΘΠ ιώνται μετά τη σπληνεκτομή ισχύει 
έως σήμερα καθώς το 66% των ασθενών ανταποκρίνε-
ται πλήρως και η 5-ετής ανταπόκριση είναι της τάξης του 
65%26. η διστακτικότητα, βέβαια, ιατρών και ασθενών 
απέναντι στην σπληνεκτομή είναι ως ένα βαθμό δικαιο-
λογημένη λόγω της μη αμελητέας θνητότητας και περι-
εγχειρητικής νοσηρότητας, καθώς και του-μικρού αλλά 
υπαρκτού-δια βίου κινδύνου απειλητικής για τη ζωή μι-
κροβιακής λοίμωξης. Από την άλλη πλευρά, με την ολο-
ένα και περισσότερο χρησιμοποιούμενη λαπαροσκοπική 
μέθοδο σπληνεκτομής έχει παρατηρηθεί σημαντική μείω-
ση της θνητότητας και των περιεγχειρητικών επιπλοκών 
σε σχέση με τη λαπαροτομία (0,2% έναντι 1% και 9,6% 
έναντι 12,9% αντίστοιχα)26. τα δεδομένα λοιπόν δε συ-
νηγορούν υπέρ της αντικατάστασης της σπληνεκτομής 
από το rituximab ως θεραπεία δεύτερης γραμμής. Εξαί-
ρεση αποτελούν οι ασθενείς υψηλού κινδύνου για σπλη-
νεκτομή –ασθενείς προχωρημένης ηλικίας ή με συνοδές 
παθήσεις- καθώς και εκείνοι που αρνούνται να υποβλη-
θούν στην επέμβαση15. ςτις περιπτώσεις αυτές η χορήγη-
ση rituximab αποτελεί μια αρκετά ασφαλή εναλλακτική 
θεραπευτική επιλογή. ςημειώνεται ότι προηγηθείσα λή-
ψη rituximab δεν φαίνεται να μειώνει τις πιθανότητες 
ανταπόκρισης στην σπληνεκτομή13.

Ενώ ο ακριβής ρόλος του rituximab στη θεραπεία της 
IΘΠ δεν έχει ακόμη σαφώς καθορισθεί, πρόσφατα ανα-
κοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του ανθρώπειου, 
δεύτερης γενιάς μονοκλωνικού αντι-CD20 αντισώματος 
veltuzumab: σε σύνολο 25 ασθενών με υποτροπιάζουσα 
ιΘΠ, το 60% παρουσίασε ανταπόκριση –κάποιοι μακράς 
διάρκειας –μετά από δύο μόνο ενδοφλέβιες ή υποδόριες 
δόσεις του αντισώματος27. Απαιτείται ασφαλώς περαιτέ-
ρω έρευνα για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας 
και της ασφάλειας του φαρμάκου.

Αντι-CD52
το Campath-1H είναι ένα ανθρωποποιημένο μονο-

κλωνικό IgG αντίσωμα ειδικό για το CD52 αντιγόνο που 
ανευρίσκεται στά λεμφοκύτταρα, στα ηωσινόφιλα και στα 
μονοκύτταρα του ανθρώπου. λόγω της προαναφερθείσης 
δράσης του απεδείχθη αποτελεσματικό στην προχωρημέ-
νη χρόνια λεμφική λευχαιμία (Χλλ)28 αλλά και στην θε-
ραπεία ενός φάσματος αυτοανόσων νοσημάτων μεταξύ 
των οποίων και αυτοάνοσες κυτταροπενίες. οι μελέτες 
που υπάρχουν στη βιβλιογραφία αναφερόμενες στην χο-
ρήγηση Campath-1H σε περίπτωση ιΘΠ είναι λιγοστές 

και αφορούν είτε περιγραφή περιστατικών (observational 
studies) είτε είναι πιλοτικές. Πολλές περιπτώσεις ιΘΠ 
αφορούν θρομβοπενίες που συνοδεύουν λεμφοϋπερπλα-
στικά νοσήματα29. οι Ammatuna και συν. περιέγραψαν 
ένα ασθενή με Χλλ και ανθεκτική ανοσολογικής αρχής 
θρομβοπενία σε δίμηνη θεραπεία με πρεδνιζόνη. η χο-
ρήγηση Campath-1H σε δόση 3mg υποδορίως την ημέ-
ρα 1, 10 mg την ημέρα 3, 30 mg την ημέρα 5 και κατόπιν 
30 mg τρείς φορές την εβδομάδα για 11 εβδομάδες οδή-
γησε στην αύξηση των αιμοπεταλίων μετά 5 εβδομάδες 
και σε φυσιολογικό αριθμό μετά την εβδομάδα 12. κα-
μία παρενέργεια δεν αναφέρθηκε σ’αυτόν τον ασθενή30.

H μελέτη των Willis και συν. αποτελεί αναμφισβή-
τητα την μεγαλύτερη σειρά ασθενών (21 ασθενείς), με 
αυτοάνοσες κυτταροπενίες, κατά το πλείστον ιδιοπαθείς, 
στους οποίους χορηγήθηκε θεραπεία με Campath-1H. Πε-
ριληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής: Α) η ιΘΠ 
αποτελεί σπάνια ένδειξη αφού μία μόνο περίπτωση με 
αμιγή ιΘΠ αναφέρεται. οι άλλες 5 περιπτώσεις είναι εί-
τε σύνδρομο Evan’s (3 περιστατικά), είτε συνοδεύονται 
με αυτοάνοση ουδετεροπενία (1περιστατικό) είτε με αμι-
γή ερυθροβλα στοπενία (1 περιστατικό). Β) η απάντη-
ση εμφανίζεται μεταξύ 2 εβδομάδων και 8 μηνών. γ) το 
Campath-1H χορηγήθηκε στο σχήμα των 1 mg την 1η ημέ-
ρα ακολουθούμενο εν συνεχεία με 10 mg την ημέρα για 
10 ημέρες ενδοφλεβίως σε έγχυση 4 ωρών. Δ) η πρώτη 
έγχυση συχνά συνοδεύετο από πυρετό, ρίγη και φρίκια 
με επιδείνωση των κυτταροπενιών (ουσιαστικός κίνδυ-
νος για αιμορραγία σε περίπτωση θρομβοπενίας). Ε) την 
καλύτερη απάντηση την είχαν οι ασθενείς με αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία, ουδετεροπενία και αμιγή ερυθρο-
βλαστοπενία. ςτ) εμφάνιση αυτοαντισωμάτων μετά τη 
χορήγηση Campath-1H παρετηρήθη σε 2 ασθενείς ενώ 
σε δύο άλλους εξελίχθηκε υπάρχον ογκολογικό νόσημα. 
Όπως καταλήγουν οι συγγραφείς της μελέτης και είναι 
και δική μας γνώμη, το Campath-1H μπορεί να θεωρηθεί 
μία εναλλακτική επιλογή σε ανθεκτικές κυτταροπενίες 
(πλην της ιΘΠ) σε περιπτώσεις όπου άλλες θεραπευτι-
κές λύσεις (σπληνεκτομή, αυτόλογη μεταμόσχευση), είτε 
αντεδείκνυνται είτε δεν είναι αποδεκτές από τον ασθε-
νή. Βεβαίως τα μεχρι τούδε δεδομένα απαιτούν μελέτες 
υψηλού βαθμού αποδείξεως (evidence).

Αντι-CD40L
Σύντομη υπενθύμιση της φυσιολογίας

το CD40 ανευρίσκεται στα αντιγονοπαρουσιαστικά 
κύτταρα (antigen presenting cells) συμπεριλαμβανομένων 
και των Β λεμφοκυττάρων, στα επιθηλιακά κύτταρα, στο 
ενδοθήλιο καθώς επίσης στους ινοβλάστες και στα κε-
ρατινοκύτταρα31. η λειτουργία του στα Β λεμφοκύττα-
ρα συνίσταται στην ανάπτυξη, την διαφοροποίησή τους 
καθώς επίσης και την αλλαγή ισοτύπου ανοσοσφαιρινών 
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(isotype switching). ςτα μακροφάγα και στα δενδριτικά 
κύτταρα το CD40 προάγει την παραγωγή κυτοκινών. ςτα 
κερατινοκύτταρα και στα δενδριτικά κύτταρα αυξάνει την 
έκφραση μορίων προσκόλλησης (adhesion molecules). τέ-
λος, στα επιθηλιακά κύτταρα συμβάλλει στην αναστολή 
της ανάπτυξής τους32. ολες αυτές οι δράσεις του CD40 
επιτυγχάνονται χάρις στην ύπαρξη του συνδέτου (ligand) 
αυτού, CD40L. ο CD40L είναι μία διαμεμβρανική πρω-
τείνη γνωστή και ως CD154, μέλος της οικογενείας του 
παράγοντα νέκρωσης του όγκου (tumor necrosis factor, 
TNF). Εκφράζεται στα ενεργοποιημένα CD4+ T κύττα-
ρα, στα μαστοκύταρα, στα βασεόφιλα, ηωσινόφιλα, στα 
κύτταρα «φυσικοί φονείς» (natural killer cells) και στα 
ενεργοποιημένα αιμοπετάλια33.

η πιο σημαντική δράση του CD40L είναι αναμφι-
σβήτητα η συμμετοχή του στην ενεργοποίηση των Β 
κυττάρων, την εξαρτωμένη από αντιγόνα που απαιτούν 
βοηθητικά τ-κύτταρα (helper CD4 T cells), και κυρίως η 
συμμετοχή του στην αλλαγή ισοτύπου ανοσοσφαιρινών 
(isotype switching). Πράγματι επί συγγενούς έλλειψης 
του CD40L παρατηρείται το σύνδρομο υπερ-ανοσοσφαι-
ριναιμία IgM34. Eπoμένως η αλληλοεπίδραση του CD40L-
CD40 στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (antigen 
presenting cells) είναι ουσιαστική για την ενεργοποίηση 
(priming) των τ κυττάρων και για τη χυμική ανοσία που 
εξαρτάται από τα τ-κύτταρα. η Εικόνα 1 δείχνει συνο-
πτικά την λειτουργία του CD40L-CD40 στό ανοσοποι-
ητικό μας σύστημα.

η ιΘΠ οφείλεται σε κυκλοφορούντα αντισώματα τα 
οποία στρέφονται εναντίον των αιμοπεταλίων (κυρίως 
των γλυκοπρωτεινών ιιβ/ιιια) και τα οδηγούν σε πρόω-
ρη καταστροφή. η παραγωγή των αντιαιμοπεταλιακών 
αντισωμάτων γνωρίζουμε οτι προωθείται και ρυθμίζεται 
από κυτταρικούς μηχανισμούς που περιλαμβάνει τα CD4+ 
T-κύτταρα τα οποία με τη σειρά τους ενεργοποιούνται 
από αυτοάνοσα Β κύτταρα36. Επομένως εάν αποκλείσου-
με τον CD40L, θεωρητικά τουλάχιστον, θα επηρεάσου-
με την παραγωγή των αυτοάνοσων-αντιαιμοπεταλιακών 
αντισωμάτων λόγω του ότι θα εμποδίσουμε σε πολλά επί-
πεδα την εξαρτώμενη από τα τ κύτταρα ενεργοποίηση 
των Β αυτοανόσων κυττάρων37. Πράγματι αντισώματα 
αντι- CD40L απεδείχθησαν αποτελεσματικά σε διάφορα 
αυτοάνοσα μοντέλα ζώων καθώς επίσης και σε ασθενείς 
πάσχοντες από διάχυτο ερυθυματώδη λύκο38,39.

In vitro μελέτες με το αντι-CD40L
ο κuwana και συν. αξιολόγησαν την ανοσοκατασταλτι-

κη επίδραση του μονοκλωνικού αντι-CD40L αντισώματος 
σε ένα ιn vitro σύστημα καλλιέργειας γλυκοπρωτει-
νών ιιβ/ιιια και αντιδραστικών τ κυττάρων από ασθε-
νείς με ιΘΠ40. το αντι-CD40L αντίσωμα δεν ανέστειλε 
τον πολλαπλασιασμό των τ-κυττάρων αλλά κατέστειλε 

την παραγωγή αντι-GPIIb/IIIa αντισωμάτων. Επιπλέον 
επαναλαμβανόμενα αντιγονικά ερεθίσματα των CD4+ 
T-κυτταρικών σειρών αντιδρώντων στις GPIIb/IIIa, οδή-
γησε στην απώλεια της πολλαπλασιαστικής ικανότητος 
καθώς και της βοηθητικής λειτουργίας των τ κυττάρων 
αυτών των κυτταρικων σειρών. Αυτά τα in vitro αποτε-
λέσματα ήταν ενθαρρυντικά για μία θεραπευτική χρήση 
των προαναφερθέντων μονοκλωνικών αντισωμάτων σε 
ασθενείς με αυτοάνοσο ιδιοπαθή θρομβοπενία.

Κλινικές μελέτες με τα αντι-CD40L 
μονοκλωνικά αντισώματα

Υπάρχουν δύο κλινικές μελέτες σχετικά με την χρήση 
των αντι-CD40L μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθε-
νείς με ιΘΠ. η μία φάσης ι χρησιμοποίησε το ανθρωπο-
ποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα IDEC-131/E604041,42. 
ςε αυτήν τη μελέτη 1, 2 ή 5 mg/kg Β.ς. δεν οδήγησε σε 
αύξηση αιμοπεταλίων. Αντιθέτως 3 από τους 5 ασθενείς 
πάσχοντες από ιΘΠ ανθεκτική σε μέσο όρο 2.6 γραμ-
μών θεραπειών που έλαβαν μία έγχυση 10 mg/kg Β.ς. 
του μονοκλωνικού αντισώματος, παρουσίασαν αύξηση 
των αιμοπεταλίων που ξεπέρασε τις 60 x109/L. H αύξη-
ση παρατηρήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα από την έγχυ-
ση και διατηρήθηκε για 6 εβδομάδες. ςτους ασθενείς που 
έλαβαν φάρμακο στη δόση των 5 ή 10 mg/kg Β.ς., κα-
τεστάλη το ποσοστό των Β κυττάρων που παρήγαγαν τα 
αντι-GPIIb/IIIa αντισώματα, ο πολλαπλασιασμός των τ 
κυττάρων που επάγονται από τις GPIIb/IIIa όπως επίσης 
και η παραγωγή των αντι-GPIIb/IIIa αντισωμάτων από 
τα Β κύτταρα που εξαρτώνται από τ βοηθητικά κύττα-
ρα41. τα ευρήματα αυτής της μελέτης υποδηλώνουν ότι 
το ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα IDEC-131/
E6040 είναι δυνητικά αποτελεσματικό για τη θεραπεία 
της ιΘΠ μέσω της καταστολής των αυτοαντιδραστικών 
τ και Β κυττάρων στα αιμοπεταλιακά αντιγόνα.

η δεύτερη μελέτη δημοσιευθείσα το 2008 φάσης 
ι/ιι, αναφέρεται στα αποτελέσματα χρησιμοποιήσεως 
δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων του hu5c8 (BG9588, 
AntovaTM ; Biogen, Cambridge, MA, USA) σε 15 ασθε-
νείς και του IDEC-131 (toralizumab, IDEC, San Diego, 
CA, USA) σε 31 ασθενείς43. ολοι οι ασθενείς έπασχαν 
από χρόνια (μέση διάρκεια της νόσου 12 χρόνια), αν-
θεκτική ιΘΠ έχοντας όλοι, εκτός από έναν, υποστεί 
σπληνεκτομή. οι ασθενείς που έλαβαν το μονοκλωνικό 
αντίσωμα hu5c8 είχαν υποβληθεί κατά μέσο όρο σε 7.5 
γραμμές θεραπείας ενώ οι όσοι έλαβαν το μονοκλωνικό 
αντίσωμα IDEC-131, σε 2 διαφορετικές γραμμές θερα-
πείας. ο μέσος όρος αιμοπεταλίων όλων των 46 ασθε-
νών ήταν <30×109/l δύο εβδομάδες πρίν από την έναρξη 
της χορήγησης του αντι-CD40L αντισώματος. το θερα-
πευτικό σχήμα ήταν το εξής: τo μονοκλωνικό αντίσωμα 
hu5c8 χορηγήθηκε στην δόση των 20 mg/kg σε ενδοφλέ-
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Εικόνα 1. Α: Ενεργοποίηση των CD4 T κυττάρων από αντιγόνα που παρουσιάζονται από ενα δενδριτικό κύτταρο. Β: Τα Β λεμ-
φοκύτταρα συνδέονται με το αντιγόνο που αναγνωρίζει ο Β υποδοχέας, το επεξεργάζονται και πεπτιδικά τμήματα του εκφρά-
ζονται στο MHC II μόριο που βρίσκεται στην επιφάνειά του. Συγχρόνως το ούτως ενεργοποιηθέν Β κύτταρο αυξάνει την έκφρα-
ση του CD40 καθώς και άλλων υποδοχέων κυτταροκινών. Γ: Τα ενεργοποιηθέντα από το αντιγόνο Β λεμφοκύτταρα παρουσιά-
ζουν τα πεπτιδικά τμήματα του αντιγόνου στα βοηθητικά Τ κύτταρα και τα διεγείρουν στη σύνθεση κυτταροκινών (Il-4, IL-5, IL-
6) και του CD40L ενώ συγχρόνως δημιουργούν ένα συζευγμένο ζεύγος από διαιρούμενους Β λεμφοβλάστες και TH2 λεμφοκύτ-
ταρα το οποίο κατευθύνεται στα πρωτογενή θυλάκια για την περαιτέρω ενεργοποίηση των Β κυττάρων. Μερικά Β λεμφοκύτ-
ταρα υπό την επίδραση των IL-5, IL-6 κυτταροκινών θα διαφοροποιηθούν σε πλασματοκύτταρα. Δ: Στο βλαστικό κέντρο υπό 
την επίδραση των θυλακιακών δενδριτικών κυττάρων (Folicular Dendritic Cells, FDCs) και των Τ κυττάρων, οι Β λεμφοβλάστες 
θα υποστούν το φαινόμενο της σωματικής υπερμεταλλάξης και της αλλαγής ισοτύπου ανοσοσφαιρινών (isotype switching). 
Τούτο επιτυγχάνεται αφενός χάρις στις κυτταροκίνες IL-6, IL-15, 8D6 και τον παράγοντα BAFF (B-cell activating factor in the TNF 
family) που εκκρίνονται από τα FDCs, αφετέρου στην αλληλεπίδραση τους με τα Τ κύτταρα δια μέσου του CD40L-CD40 (επαγω-
γή της παραγωγής του ενζύμου AID [activation-induced cytidine deaminase]). Ο μαζικός πολλαπλασιασμός των Β λεμφοβλα-
στών οδηγεί στην δημιουργία του βλαστικού κέντρου (κεντροβλάστες) ενώ τα περιβάλλοντα Β ανοσολογικά παρθένα (naive) 
κύτταρα ωθούνται στην περιφέρεια και αποτελούν τα κύτταρα της περιοχής του μανδύα (mantle zone). Oι Β κεντροβλάστες θα 
δημιουργήσουν τα κεντροκύτταρα που διαιρούνται με αργότερο ρυθμό και κινούνται στην ανοικτότερη ζώνη των βλαστικών 
κέντρων οπου υπάρχει μεγαλυτερος αριθμός FDC και βοηθητικων Τ κυττάρων. Ε: Τα κεντροκύτταρα τα οποία έχουν υποστεί 
το φαινόμενο της σωματικής υπερμεταλλάξης, αλληλοεπιδρούν με τα FDCs που επιδεικνύουν τα ανοσολογικά συμπλέγματα 
(=αντιγόνα με συμπλήρωμα) στην επιφάνειά τους. Τα κεντροκύτταρα των οποίων οι υποδοχείς συνδέονται ασθενώς η και καθό-
λου με τα αντιγόνα επί των FDCs (αριστερά στην εικόνα) πεθαίνουν με απόπτωση ενώ εκείνα των οποίων οι υποδοχείς συνδέ-
ονται ισχυρά με τα αντιγόνα επί των FDCs (δεξιά στην εικόνα) δέχονται ερεθίσματα από τα FDCs, επάγονται στην ενδοκύτωση 
και επεξεργασία των αντιγόνων, δια να τα παρουσιάσουν μέσω των MHC II μορίων στα Τ κύτταρα. Αυτές οι αλληλοεπιδράσεις 
των Β κεντροκυττάρων με τα Τ βοηθητικά κύτταρα διευκολύνονται με το σύμπλεγμα CD40L-CD40 και οδηγούν στην έκφραση 
της ενδοκυττάριας πρωτείνης Bcl-xL που εμποδίζει την απόπτωση και εξασφαλίζει την επιβίωση των κυττάρων. Aυτά, ανάλογα 
με τις κυτταροκίνες που εκκρίνονται από τα Τ βοηθητικά κύτταρα διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα (IL-10) ή σε Β κύττα-
ρα μνήμης (IL-4). Για περισσότερες λεπτομέρειες της παραγωγης αντισωμάτων από τα Β λεμφοκύτταρα βλέπε βιβλιογραφία 35.
H εικόνα έχει ληφθεί με τροποποιήσεις από τη βιβλιογραφία 35. 

Σχηματική αναπαράσταση 
ενός βλαστικου κέντρου

Κεντροκύτταρα βλαστικού κέντρου με 
ανοσοσφαιρίνη επιφανείας με χαμηλή 

συγγένεια ως προς το αντιγόνο 

Κεντροκύτταρα βλαστικού κέντρου με 
ανοσοσφαιρίνη επιφανέιας με υψηλή 

συγγένεια ως προς το αντιγόνο 

Ο υποδοχέας του Β κυττάρου συνδέε-
ται ισχυρά με τα αντιγόνα επί του FDC, 

και τα επεξεργάζεται και τα παρουσιάζει 
στα Τη κύτταρα

Ο υποδοχέας του Β κυττάρου συν-
δέεται ασθενώς ή και καθόλου με τα 

αντιγόνα του FDC
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κύτταρα

Δενδριτικά 
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κέντρου

Βλαστικό 
κέντρο

Κεντρο-
βλάστες

Τη κύτταρα

Το κεντροκύτταρο πεθαίνει 
από απόπτωση

Το κεντροκύτταρο δέχεται βοήθεια 
από τα Τ κύτταρα, επιβιώνει και πολ-

λαπλασιάζεται
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βια έγχυση 1 ώρας κάθε 4 εβδομάδες για 12 εβδομάδες. 
To μονοκλωνικό αντίσωμα IDEC-131 χορηγήθηκε στις 
δόσεις των 5-20 mg/kg κάθε 2 εβδομάδες για ένα σύνο-
λο 16 εβδομάδων.

Από τους 15 ασθενείς που έλαβαν το hu5c8, 4 (27%) 
μπήκαν σε πλήρη ύφεση (complete response) ενώ 2 (13%) 
σε μερική. τρείς ασθενείς που απάντησαν στο hu5c8 έλα-
βαν, όταν υποτροπίασαν, επιτυχώς το IDEC-131 αποδει-
κνύοντας ούτως την αποτελεσματικότητά του. Από τους 
31 ασθενείς που έλαβαν το IDEC-131, 5 απάντησαν (1 
πλήρης ύφεση). η έγχυση αμφοτέρων των αντι-CD40L 
ήταν πολύ καλά ανεκτή χωρίς καμία σοβαρή παρενέργεια. 
ςυγκεκριμένα δεν παρατηρήθηκε κανένα θρομβοεμβολι-
κό φαινόμενο. ςυνολικά 11 από τους 46 ασθενείς (24%) 
απάντησαν στη θεραπεία αποδεικνύοντας τον δυνητικό 
ρόλο του CD40L-CD40 στην παθογένεση της ιΘΠ και 
τη δυνατότητα αναπτύξεως νέων στρατηγικών μεθόδων 
για ασθενείς με ανθεκτική ιΘΠ.

Συμπεράσματα
η χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων anti-CD40L 

σε διάφορα αυτοάνοσα μοντέλα ζώων καθώς επίσης και 
σε ασθενείς πάσχοντες από Διάχυτο Ερυθηματώδη λύκο 
πρόετρεψαν τη δοκιμή αυτών των αντισωμάτων σε πε-
ριπτώσεις ασθενών με ανθεκτική ιΘΠ. τα αποτελέσμα-
τα κλινικών μελετών φάσης ι/ιι δικαιολογούν τώρα τη 
διεξαγωγή κλινικών μελετών φάσης ιιι προκειμένου να 
αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των αντισω-
μάτων σε περιπτώσεις ανθεκτικής ιΘΠ ούτως ώστε να 
εισαχθούν στο οπλοστάσιό μας για ασθενείς με την προ-
αναφερθείσα ένδειξη.
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The role of monoclonal antibodies in the treatment of primary immune 
thrombocytopenia

by Stavroula Masouridi MD and Photis Beris MD.
University Hematology Clinic, Laikon General Hospital, School of Medicine, National and 

Kapodistrian University of Athens – Greece.

ABSTRACT: Rituximab is used in the last 10 years in corticosteroid-resistant primary immune 
thrombocytopenia (ITP) with a total response of 60-70%. However the majority of patients will not 
achieve a long term response. Concerning the mechanism of action of Rituximab we believe that there is 
inhibition in the production of autoantibodies and Rituximab favors also reconstitution of T-lymphocyte 
disorders present in ITP. Significantly lower doses from those used in lymphomas appear to have similar 
results. Its relatively safe profile makes rituximab an attractive second-line therapeutic option as compared 
to splenectomy in certain cases. Anti-CD52 monoclonal antibody was shown to be effective in certain 
forms of refractory autoimmune cytopenias, mainly in autoimmune hemolytic anemia, autoimmune 
neutropenia and pure red cell aplasia. Up to date clinical experience does not allow considering anti-
CD52 as an alternative solution in case of refractory ITP. In vitro and clinical studies with the anti-CD40L 
monoclonal antibodies have shown the immunosuppressive effect not only in T helper lymphocytes but 
also in B autoreactive cells. Clinical studies have shown that a total of 11 (24%) out of 46 patients with 
refractory ITP treated with anti-CD40L monoclonal antibodies responded positively. We believe that 
phase III clinical studies are actually mandatory if we want to have strong evidence that these antibodies 
with almost no serious side effects can get the green light to enter our armatorium for patients with 
refractory or relapsing ITP.
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Σπληνεκτομή στη θεραπεία της ιδιοπαθούς  
θρομβοπενικής πορφύρας

Αικατερίνη Μεγαλακάκη

ΠΕΡιληΨη: η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή όπως πλέον ονομάζεται ιδιοπαθής αυτο-
άνοση θρομβοπενία, είναι μια επίκτητη αυτοάνοση διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κα-
ταστροφή αιμοπεταλίων, επενδεδυμένων με αντισώματα, στα μακροφάγα του σπλήνα. την τελευταία 
δεκαετία έγινε σαφές ότι το 85-90% των πασχόντων από ιΘΠ χωρίς αιμορραγικές εκδηλώσεις και με 
αριθμό αιμοπεταλίων >30 x 109/L δεν χρειάζονται θεραπεία. Επίσης, καθώς αναγνωρίζεται ο ρόλος των 
τ λεμφοκυττάρων και της μειωμένης παραγωγής αιμοπεταλίων στο μυελό, ανοίγουν νέες θεραπευτι-
κές προοπτικές. τα άτομα με σοβαρή ιΘΠ που δεν ανταποκρίνονται στην αρχική θεραπεία με κορτικο-
στεροειδή και άνοσο γ-σφαιρίνη ή που έχουν ανάγκη συνεχούς χορήγησης δυνητικά τοξικής θεραπείας 
για περισσότερο από 6 μήνες, είναι υποψήφια είτε για φαρμακευτική αγωγή δευτέρας γραμμής είτε για 
σπληνεκτομή. η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται με βάση την ηλικία, τη γενική κατάσταση και την 
επιθυμίας του πάσχοντος. η σπληνεκτομή μέχρι στιγμής είναι η μόνη θεραπεία που δίνει καλά και μα-
κροχρόνια αποτελέσματα στην ιΘΠ. H λαπαροσκοπική επέμβαση θεωρείται ασφαλής και έχει μικρή 
θνησιμότητα και νοσηρότητα. ςυνολικά το 65-75% των ασθενών παρουσιάζουν πλήρη ή μερική αντα-
πόκριση και διατηρούν μακροχρόνια ύφεση χωρίς περαιτέρω θεραπεία, 20% ανταποκρίνονται αρχικά 
αλλά υποτροπιάζουν σύντομα, ενώ 14% των ασθενών δεν έχουν ανταπόκριση. οι υποτροπές εμφανίζο-
νται κυρίως μέσα σε δύο χρόνια από την επέμβαση, αλλά συνεχίζουν να εμφανίζονται επί αρκετά έτη. 
Δεν έχει βρεθεί σαφής συσχέτιση κάποιου κλινικού παράγοντα με την έκβαση της σπληνεκτομής, αν και 
έχουν μελετηθεί πολλές παράμετροι, όπως η ηλικία και η ανταπόκριση στην αρχική αγωγή. Παρομοίως, 
μελέτες της κινητικής των αιμοπεταλίων απέτυχαν να προβλέψουν την ανταπόκριση στη σπληνεκτομή. 
η ελαττωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων στο μυελό των οστών, η παρουσία επιπρόσθετων ανοσολογικών 
διαταραχών και η παρουσία ή ανάπτυξη παρασπληνίων είναι μερικές αιτίες αποτυχίας ή υποτροπής της 
νόσου μετά από σπληνεκτομή. οι ασθενείς μετά σπληνεκτομή κινδυνεύουν από κατακλυσμιαίες, δυ-
νητικά θανατηφόρες λοιμώξεις, που είναι ευτυχώς σπάνιες. για το λόγο αυτό συνιστάται εμβολιασμός 
εναντίον διαφόρων μικροβίων τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την επέμβαση. ςτους ασθενείς δίνονται 
επίσης οδηγίες για προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή και έγκαιρη αντιμετώπιση των εμπύρετων επει-
σοδίων. μια άλλη σοβαρή παρενέργεια της σπληνεκτομής είναι η μακροπρόθεσμα αυξημένη επίπτω-
ση θρομβοεμβολικών επεισοδίων. τα παιδιά υποβάλλονται σε σπληνεκτομή σπανίως, γιατί είναι πολύ 
συνηθισμένες οι αυτόματες υφέσεις της νόσου και οι καθυστερημένες ανταποκρίσεις στη συντηρητι-
κή θεραπεία. Επί πλέον, τα παιδιά κινδυνεύουν ιδιαίτερα από βαριές μικροβιακές λοιμώξεις μετά από 
σπληνεκτομή. τα ποσοστά ανταπόκρισης των παιδιών με σοβαρή ιΘΠ που υποβάλλονται σε σπληνε-
κτομή είναι παρόμοια με των ενηλίκων. ςήμερα, με την ευρεία χρήση του μονοκλωνικού αντι-CD20 
αντισώματος και την εισαγωγή στην κλινική πράξη των νέων θρομβοποιητικών παραγόντων, υπάρχει 
η επιλογή της συντηρητικής θεραπείας για τα άτομα που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία πρώτης 
γραμμής. τα φάρμακα έχουν υψηλό κόστος, τα αποτελέσματα είναι λιγότερο ικανοποιητικά και οι υφέ-
σεις μικρότερης διάρκειας από της σπληνεκτομής, ενώ παράλληλα οι απώτερες παρενέργειες των νέων 
φαρμάκων είναι προς το παρόν άγνωστες. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη 
για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή υψηλού χειρουργικού κινδύνου.
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Εισαγωγή
η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή όπως 

πλέον ονομάζεται ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία, εί-
ναι μια επίκτητη ανοσολογική διαταραχή που χαρακτη-
ρίζεται από παροδική ή μόνιμη ελάττωση του αριθμού 
των αιμοπεταλίων και, ανάλογα με το βαθμό της θρομ-
βοπενίας, αυξημένο κίνδυνο αιμορραγικών εκδηλώσεων. 
η πρωτοπαθής ή ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία εμ-
φανίζεται χωρίς εμφανή λόγο ή πυροδοτούσα αιτία, ενώ 
η δευτεροπαθής συσχετίζεται με κάποια υποκείμενη κα-
τάσταση, νόσο ή φάρμακο.1

ο κεντρικός ρόλος του σπλήνα στην παθοφυσιολογία 
και την αντιμετώπιση της ιΘΠ είχε αναγνωρισθεί από πο-
λύ παλαιά. Ήδη από το 1915, ο Frank συνέδεσε τη σπλη-
νική λειτουργία με την ιΘΠ, ενώ την επόμενη χρονιά ο 
Βιεννέζος σπουδαστής Kaznelson περιέγραψε τις ευερ-
γετικές ιδιότητες της σπληνεκτομής στην κλινική πορεία 
των πασχόντων.2 Έκτοτε και μέχρι τις αρχές του δευτέρου 
μισού του 20ου αιώνα, η σπληνεκτομή ήταν η θεραπεία 
εκλογής για την άνοση θρομβοπενία. μετά την ανακά-
λυψη των κορτικοστεροειδών η αντιμετώπιση της ιΘΠ 
τροποποιήθηκε, αλλά η σπληνεκτομή εξακολουθούσε να 
κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στη θεραπευτική αντιμετώπι-
ση της ιΘΠ. ςήμερα με την περαιτέρω διαλεύκανση της 
παθοφυσιολογίας της νόσου και την εμφάνιση νέων πα-
ραγόντων για την αντιμετώπιση της ιΘΠ, τόσο της πρω-
τοδιαγνωσμένης, όσο και της επιμένουσας ή της χρονίας 
μορφής, έχει καταστεί αναγκαία η επανεξέταση της θέσης 
της σπληνεκτομής στη σύγχρονη θεραπευτική αγωγή.3

Μηχανισμός δράσης της σπληνεκτομής
ο κύριος μηχανισμός της θρομβοπενίας στην ιΘΠ είναι 

η καταστροφή αιμοπεταλίων που είναι επενδεδυμένα με 
αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα, τα οποία παράγονται από 
Β λεμφοκύτταρα, στο σύστημα των μακροφάγων, κυρίως 
του σπλήνα.4 η ακριβής παθοφυσιολογία της ιΘΠ εξακο-
λουθεί να είναι άγνωστη καθώς συνεχώς αναδεικνύονται 
πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των Β λεμφοκυτ-
τάρων και διαφόρων υποπληθυσμών τ λεμφοκυττάρων 
και άλλων επιφορτισμένων με την άμυνα του οργανισμού 
κυττάρων, σε σχέση με τα αιμοπετάλια και τα μεγακα-
ρυοκύτταρα, για την πυροδότηση και τη συντήρηση αυ-
τής της ανοσολογικής διαταραχής.5-8 ο σπλήνας κατέχει 
πρωτεύουσα θέση στην παθοφυσιολογία της ιΘΠ, για-
τί συμμετέχει στην παραγωγή των αντιαιμοπεταλιακών 
αντισωμάτων καθώς και σε άλλους εμπλεκόμενους ανο-
σολογικούς μηχανισμούς και παράλληλα είναι συνήθως 
ο κύριος τόπος καταστροφής των αιμοπεταλίων, καθώς η 
φαγοκυττάρωση λαμβάνει χώρα κυρίως στα μακροφάγα 
του σπλήνα και σε μια μειοψηφία ασθενών στα μακρο-
φάγα του ήπατος καθώς και σε άλλα σημεία του οργα-

νισμού. Επομένως η σπληνεκτομή, παρότι δεν αποτελεί 
ριζική ή αιτιολογική θεραπεία, προσφέρει σημαντική βο-
ήθεια στην αντιμετώπιση της ιΘΠ, μειώνοντας το ρυθμό 
παραγωγής αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων και αφαι-
ρώντας τον τόπο φαγοκυττάρωσης των αιμοπεταλίων.

Παράλληλα έχει φανεί ότι στο μυελό των οστών, αντί-
θετα με ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα, υπάρχει ελλειμμα-
τική ωρίμαση των μεγακαρυοκυττάρων και μειωμένη 
παραγωγή αιμοπεταλίων. Από αυτά συνάγεται ότι η πα-
ρατηρούμενη θρομβοπενία είναι αποτέλεσμα κυρίως της 
καταστροφής των αιμοπεταλίων στην περιφέρεια, όπως 
απέδειξε το1950 ο Harrington με το ιστορικό πείραμά 
του,9 αλλά και μειωμένης παραγωγής τους.10

Ενδείξεις σπληνεκτομής
η ιΘΠ γενικά είναι νόσος με απρόβλεπτη πορεία. 

ςτους ενηλίκους άλλοτε διαδράμει χρονίως χωρίς εξάρ-
σεις και άλλοτε εμφανίζεται με βαρύτατη θρομβοπενία 
και σοβαρές αιμορραγικές εκδηλώσεις (σοβαρή ιΘΠ). 
ςτόχος της θεραπείας της σοβαρής ιΘΠ είναι η επίτευ-
ξη αριθμού αιμοπεταλίων σε ασφαλή επίπεδα, ώστε να 
σταματήσει ή να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο σοβαρών 
αιματολογικών συμβαμάτων και παράλληλα να εξασφα-
λισθεί μια αποδεκτή ποιότητα ζωής με ελάχιστη απορρέ-
ουσα από τη θεραπεία τοξικότητα.11-13

η θεραπεία πρώτης γραμμής βασίζεται κυρίως στα 
κορτικοστεροειδή, στην ευρύτατα χρησιμοποιούμενη εν-
δοφλέβιο γ-σφαιρίνη και, τα τελευταία χρόνια, στην άνοση 
αντι-D σφαιρίνη, σε άτομα Rhesus D θετικά με ακέραια 
σπληνική λειτουργία.14 Πρόσφατα έχει καταδειχθεί ότι 
η προσθήκη του αντι-CD20 μονοκλωνικού αντισώματος 
στην αρχική θεραπεία μπορεί να προκαλέσει πολύμηνη 
πλήρη (αιμοπετάλια >100 x 109/L) ή μερική (30-100 x 
109/L) ανταπόκριση ανεβάζοντας το ποσοστό των ατόμων 
που ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή.15

η ανταπόκριση στη θεραπεία επίσης είναι απρόβλε-
πτη: η νεοδιαγνωσμένη νόσος άλλοτε ανταποκρίνεται 
αμέσως ή με καθυστέρηση αρκετών μηνών στη θεραπεία 
πρώτης γραμμής και δεν υποτροπιάζει ποτέ πια, άλλοτε 
επιμένει επί μήνες (επιμένουσα νόσος) και άλλοτε αντα-
ποκρίνεται πλήρως, αλλά στη συνέχεια παρουσιάζει επί 
σειρά ετών αναζωπυρώσεις, ενίοτε σοβαρέ, (χρονία νό-
σος). Επί πλέον δεν είναι σπάνιες και οι αυτόματες υφέ-
σεις της νόσου, οι οποίες στα παιδιά φθάνουν το 50%, 
ενώ στους ενηλίκους δεν ξεπερνούν το 9%.16

Όταν οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στην αρχική 
θεραπεία αναζητείται η βέλτιστη αγωγή δευτέρας γραμ-
μής, στην οποία συγκαταλέγεται και η σπληνεκτομή. 
ςτην πράξη, υποψήφια για σπληνεκτομή είναι τα άτομα 
με σοβαρή ιΘΠ όταν έχουν πολύ χαμηλό αριθμό αιμοπε-
ταλίων (<10 x 109/L), όταν με υψηλότερο αριθμό αιμοπε-
ταλίων μεταξύ 10-30 x 109/L υπάρχει κίνδυνος σοβαρής 
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αιμορραγίας και όταν για τη διατήρηση ικανοποιητικού 
αριθμού αιμοπεταλίων απαιτείται συνεχής (άνω των 6 
μηνών) χορήγηση κορτικοστεροειδών σε μη αποδεκτή 
δοσολογία (6.5 - 10 mg πρεδνιζολόνης ημερησίως), δη-
λαδή άτομα που θεωρούνται ότι δεν έχουν ανταπόκριση 
στην προηγηθείσα θεραπεία.

Αποτελεσματικότητα
ςύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίσθηκαν το 2007 

κατά την 5η επίσημη συνάντηση της Διεθνούς ομάδας 
Εργασίας για τις Θρομβοπενίες της Ευρωπαϊκής Αιμα-
τολογικής Εταιρείας (European Hematology Associa-
tion Scientific Working Group on Thrombocytopenias 
-EHASWGT), ως πλήρης ανταπόκριση σε οποιαδήπο-
τε θεραπεία θεωρείται αριθμός αιμοπεταλίων >100 x 
109/L, ενώ παλαιότερα ήταν >150 x 109/L και ως μερι-
κή ανταπόκριση >30 και <100 x 109/L, ενώ παλαιότερα 
ήταν >50Χ109/L.17 οι παρατιθέμενες μελέτες σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα της σπληνεκτομής αναφέρονται 
στα παλαιότερα κριτήρια.

το 2004 δημοσιεύθηκε στο Blood μια συστηματική 
ανασκόπηση 47 δημοσιευμένων σειρών, από το 1966 μέχρι 
το 2004, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν 2.623 ενήλικοι 
ασθενείς με ιΘΠ που είχαν υποβληθεί σε σπληνεκτομή.18 
Από αυτούς 707 ήσαν σε παρακολούθηση επί 5 χρόνια 
μετά από την επέμβαση. οι 456 (66%) με διάμεσο χρόνο 
παρακολούθησης 29 μήνες (1-153) είχαν πλήρη ύφεση, η 
οποία οριζόταν τότε ως αριθμός αιμοπεταλίων άνω των 
150 x 109/L. ςτην ίδια μελέτη φάνηκε ότι οι περισσότε-
ρες υποτροπές της νόσου εμφανίσθηκαν τα πρώτα δύο 
χρόνια μετά από τη σπληνεκτομή, και συνέχισαν να εμ-
φανίζονται επί αρκετά χρόνια. Επίσης, στη μελέτη αυτή 
δεν αναδείχθηκε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που να 
προλέγει την έκβαση της νόσου μετά τη σπληνεκτομή.

το 2005 δημοσιεύθηκε από την ιταλική ομάδα GIME-
MA μια σειρά 402 ενηλίκων ασθενών που είχαν υποβλη-
θεί σε σπληνεκτομή.19 η αρχική ανταπόκριση έφθανε το 
86% ενώ στο 14% των ασθενών η σπληνεκτομή δεν είχε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. μετά από διάμεσο χρόνο 
παρακολούθησης 92 μήνες, το 23% των ασθενών που εί-
χαν ανταποκριθεί στη σπληνεκτομή αρχικά υποτροπία-
σαν, οι περισσότεροι (80%) μέσα στα πρώτα δύο χρόνια. 
ςυνολικά τα δύο τρίτα των ασθενών εξακολουθούσαν να 
βρίσκονται σε ύφεση, ενώ το ένα τρίτο υποτροπίασε. οι 
περισσότερες υποτροπές εμφανίζονται μέσα στα πρώτα 
δύο χρόνια από την επέμβαση, αλλά οι ερευνητές συμ-
φωνούν ότι υποτροπές μπορεί να εμφανισθούν μέχρι 10 
ή ακόμα και 16 χρόνια μετά από τη σπληνεκτομή.20-22

το 2006 δημοσιεύθηκε από το Νοσοκομείο κarolinska 
μια σειρά 59 ενηλίκων σπληνεκτομηθέντων ασθενών με 
διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 18 έτη (2-32 έτη). το 
78% των ασθενών είχαν μακρόχρονη ύφεση της νόσου, 

από τους οποίους το 59% είχε πλήρη ύφεση και 19% με-
ρική ανταπόκριση. ςτη σειρά αυτή αναφέρθηκε και ένας 
θάνατος από μικροβιακή σηψαιμία.23

ςυνολικά φαίνεται ότι πάνω από 80% των ασθενών 
ανταποκρίνονται στη σπληνεκτομή και πάνω από 70% 
έχουν μακροχρόνια ύφεση. Ωστόσο, με τα σημερινά ισχύ-
οντα κριτήρια το ποσοστό των ανταποκρινόμενων στη 
σπληνεκτομή ασθενών ασφαλώς θα είναι μεγαλύτερο.

πρόγνωση ανταπόκρισης στη 
σπληνεκτομή

καθώς το 25% των ασθενών εξακολουθούν να νοσούν 
μετά από τη σπληνεκτομή, σε όλες τις μελέτες καταγρα-
φής παιδιών και ενηλίκων με ιΘΠ έχουν γίνει προσπά-
θειες να βρεθούν προγνωστικά κριτήρια ανταπόκρισης 
στη σπληνεκτομή.

ςτη μελέτη της ιταλικής ομάδας GIMEMA19 εκτιμή-
θηκαν οι ακόλουθες παράμετροι σε σχέση με την αποτυ-
χία ή τη πλήρη μακροπρόθεσμη ανταπόκριση μετά από 
σπληνεκτομή: ηλικία στη διάγνωση, ηλικία κατά τη σπλη-
νεκτομή, φύλο, χρόνος που μεσολάβησε από τη διάγνωση 
μέχρι τη σπληνεκτομή, αριθμός θεραπειών πριν από τη 
σπληνεκτομή, αριθμός αιμοπεταλίων πριν από τη σπλη-
νεκτομή και αριθμός αιμοπεταλίων την πρώτη εβδομάδα 
μετά από τη σπληνεκτομή. τα τελευταία τρία στοιχεία, 
δηλαδή ο αριθμός των προηγηθεισών θεραπειών, ο αριθ-
μός των αιμοπεταλίων κατά τη διενέργεια της σπληνε-
κτομής και ιδίως ο αριθμός τους κατά την 7η ημέρα μετά 
από την επέμβαση είχαν προγνωστική σημασία. τα ευ-
ρήματα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν σε άλλες σειρές.24-26

Άλλοι μελετητές έχουν συσχετίσει την πιθανότητα 
επιτυχίας της σπληνεκτομής με την ηλικία, την αντα-
πόκριση στην ενδοφλέβιο γ- σφαιρίνη27 και την αντα-
πόκριση στα κορτικοστεροειδή καθώς και την εντόπιση 
του τόπου καταστροφής των αιμοπεταλίων στο σπλήνα 
με ραδιοϊσοτοπικές μελέτες. τα αποτελέσματα είναι μη 
αναπαραγώγιμα έως και αντικρουόμενα.28,29 Πάντως σε 
όλες τις μελέτες φαίνεται ότι τα νεαρότερα άτομα έχουν 
καλλίτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, χωρίς όμως 
να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά.

προετοιμασία πριν από τη σπληνεκτομή
Προτού οδηγηθεί ο ασθενής στη σπληνεκτομή είναι 

απαραίτητο να γίνει ο πλήρης έλεγχος της ιΘΠ, συμπε-
ριλαμβανομένου μυελογράμματος και οστεομυελικής βι-
οψίας.30 ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί στην εκτίμηση της 
αιμοποιητικής ικανότητας του μυελού, στην επιβεβαίω-
ση της διάγνωσης και κυρίως τον αποκλεισμό άλλων αι-
τίων που ενίοτε συγχέονται με την ιΘΠ. Ειδικά σε άτομα 
μεγαλύτερα των 60 ετών, ορισμένα μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα και ειδικά η ανθεκτική θρομβοπενία ως εκ-
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δήλωση του συνδρόμου της ανθεκτικής κυτταροπενίας 
με μονογραμμική δυσπλασία (refractory cytopenia with 
unilineage dysplasia- refractory thrombocytopenia) μπο-
ρεί να δώσει εντύπωση άνοσης θρομβοπενίας. Όταν δεν 
υπάρχουν χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως η del(20q) 
που έχει αναφερθεί σε κάποιες περιπτώσεις ανθεκτικής 
θρομβοπενίας, η διαφορική διάγνωση ανάμεσα στις δύο 
καταστάσεις είναι δυσχερής και βασίζεται αποκλειστικά 
σχεδόν στη μορφολογία των μεγακαρυοκυττάρων, όπως 
εμφανίζονται στις τομές της οστεομυελικής βιοψίας και 
λιγότερο στα επιχρίσματα του μυελού.31

ςτα άτομα που πρόκειται να υποβληθούν σε σπληνε-
κτομή συνιστάται ιδανικά πάνω από 2 μήνες και τουλάχι-
στον 15-20 ημέρες πριν από την επέμβαση εμβολιασμός 
εναντίον του αιμόφιλου της ινφλουέντσας τύπου b, τε-
τραδύναμο εμβόλιο εναντίον του μηνιγγιτιδόκοκκου και 
πολυδύναμο εμβόλιο εναντίον του πνευμονιόκοκκου. οι 
εμβολιασμοί μπορούν να διενεργηθούν και μετά τη σπλη-
νεκτομή, αλλά έχουν μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας.32 
Να σημειωθεί ότι οι ασθενείς που έχουν λάβει αντι-CD20 
μονοκλωνικό αντίσωμα δεν αναπτύσσουν ικανοποιητική 
ανοσία με τα εμβόλια.33

Πριν από τη σπληνεκτομή γίνεται προσπάθεια να 
ανέλθουν τα αιμοπετάλια σε ασφαλή->30Χ109/L- επί-
πεδα. Ωστόσο, σε σπάνιες –απελπιστικές- περιπτώσεις 
η σπληνεκτομή έχει διενεργηθεί με πολύ χαμηλά, ακόμα 
και <5Χ109/L αιμοπετάλια. ςυνήθως χρησιμοποιούνται 
οι παράγοντες στους οποίους ο ασθενής είχε δείξει αρχι-
κά κάποια ανταπόκριση, όπως κορτικοστεροειδή σε διά-
φορα σχήματα χορήγησης, ενδοφλέβιος γ-σφαιρίνη και 
αντι-D σφαιρίνη, ή συνδυασμοί διαφόρων παραγόντων 
με διαφορετική δράση – ενδοφλέβιος μεθυλπρεδνιζολό-
νη, ενδοφλέβιος γ-σφαιρίνη, αντι-D σφαιρίνη, αλκαλο-
ειδή της ερυσιβώδους ολύρας, αζαθειοπρίνη και danazol 
- με αρκετά καλά αποτελέσματα.34,35 ςτη φάση αυτή μπο-
ρεί να αποδειχθεί πολύτιμη η δράση των θρομβοποιητι-
κών παραγόντων.36,37 κατά τη διάρκεια της σπληνεκτομής 
επιτρέπεται η μετάγγιση αιμοπεταλίων, κατά προτίμηση 
μετά την απολίνωση της σπληνικής αρτηρίας, αν και δεν 
υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν τη χρησιμότη-
τα αυτής της πρακτικής.11

Από την ανασκόπηση πολλών σειρών φαίνεται ότι η 
λαπαροσκοπική σπληνεκτομή είναι πιο ασφαλής μέθοδος 
με μικρότερη απώλεια αίματος και ταχύτερη ανάρρωση 
από την ανοικτή επέμβαση. η θνησιμότητα της λαπα-
ροσκοπικής επέμβασης είναι 0.2% και της ανοικτής κυ-
μαίνεται περί το 1%, ενώ η περιεγχειρητική νοσηρότητα 
βρίσκεται στο 9.6% και 12.9% αντιστοίχως.38,39

οι συχνότερες επιπλοκές είναι πνευμονικές λοιμώξεις 
στο 4% των ασθενών, μείζονες αιμορραγίες στο 1.5% και 
θρομβοεμβολικά επεισόδια σε ποσοστό 1%, τα οποία όμως 
αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου κατά τη μετεγ-
χειρητική περίοδο. ςε ασθενείς που αργούν να κινητο-
ποιηθούν συνιστάται προφυλακτική χορήγηση ηπαρινών 

χαμηλού μοριακού βάρους, μόλις αρχίσει να αυξάνεται ο 
αριθμός των αιμοπεταλίων, καθώς τα αιμοπετάλια εμφα-
νίζουν αυξημένη τάση προσκόλλησης (adhesiveness).40

η αντιδραστική θρομβοκυττάρωση που εμφανίζεται 
σε άλλες περιπτώσεις σπληνεκτομής συνήθως δεν απο-
τελεί πρόβλημα στη σπληνεκτομή λόγω ιΘΠ. Πάντως, 
στις σπάνιες περιπτώσεις όπου θα παρατηρηθεί μεγάλη 
άνοδος των αιμοπεταλίων, επίπεδα ακόμα και περί το 
1.000Χ109/L, δεν συσχετίζονται με αιμορραγικά ή θρομ-
βωτικά επεισόδια και η κατάσταση δεν απαιτεί ιδιαίτε-
ρη αντιμετώπιση.41

Απώτερες επιπλοκές της σπληνεκτομής
Θρομβοεμβολική νόσος

μια σημαντική επιπλοκή της σπληνεκτομής είναι η 
θρομβοεμβολική νόσος, η οποία μπορεί να εμφανισθεί 
μήνες ή και χρόνια μετά από τη σπληνεκτομή. Παρατη-
ρείται συχνότερα σε άτομα με χρόνια αιμολυτική αναι-
μία, καθώς και σε όσους έχουν θρομβοφιλία. τελευταία 
έχει καταδειχθεί ότι τα άτομα με ιΘΠ έχουν αυξημένο 
κίνδυνο θρομβοεμβολικής νόσου, ανεξάρτητα από τη 
σπληνεκτομή και παρά το χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων.53

οι ασθενείς εμφανίζουν υποτροπιάζουσες επιπολής 
και εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδες, θρόμβωση της πυ-
λαίας -ένα θορυβώδες σύνδρομο που οδηγεί σε νέκρω-
ση του εντέρου και σηψαιμία- και πνευμονική εμβολή 
με επακόλουθο πνευμονική υπέρταση. Ένα σημαντικό 
ποσοστό ασθενών με «ιδιοπαθή» πνευμονική υπέρταση, 
αποτέλεσμα μικροθρομβοεμβολών, έχει απομακρυσμένο 
(άνω των 10 ετών) ιστορικό σπληνεκτομής.40-41

Λοιμώξεις
ο σπλήνας παίζει σημαντικό ρόλο κατά την αρχική 

φάση καταπολέμησης των παθογόνων μικροοργανισμών 
στην κυκλοφορία. τα μικρόβια και οι ιοί που συνδέονται 
με το συμπλήρωμα αναγνωρίζονται από τα σπληνικά μα-
κροφάγα κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα συνδεδεμένα 
με αντίσωμα αιμοπετάλια στην ιΘΠ. Επί πλέον τα ελυ-
τροφόρα βακτηρίδια, τα οποία έχουν την ιδιότητα να μη 
συνδέονται με αντισώματα και το συμπλήρωμα, ανα-
γνωρίζονται και καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της 
επιβραδυνόμενης διέλευσής τους από τις πλούσιες σε μα-
κροφάγα περιοχές του σπλήνα. Επομένως, όταν απουσιά-
ζει ή υπολειτουργεί ο σπλήνας υπάρχει ατελής προστασία 
έναντι διαφόρων λοιμώξεων. τα απειλητικά μικρόβια για 
τα ασπληνικά άτομα είναι ο πνευμονιόκοκκος, ο αιμό-
φιλος της ινφλουέντσας που προσβάλλει κυρίως παιδιά 
κάτω των 15 ετών, ο μηνιγγιτιδόκοκκος, ο στρεπτόκοκ-
κος της ομάδας Β, η σαλμονέλλα και διάφορα Gram (-) 
μικρόβια. Βαριά σηψαιμία μπορεί να προκαλέσει και το 
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βακτηρίδιο Capnocytophaga canimorsus που βρίσκεται 
στο σάλιο των κατοικιδίων ζώων. Έχουν περιγραφεί επί-
σης βαριές λοιμώξεις από ενδοερυθροκυτταρικά παρά-
σιτα, όπως το πλασμώδιο της ελονοσίας και η Βabesia 
bovis ή microti.42

ςε σπάνιες περιπτώσεις τα νεοεισερχόμενα στην κυ-
κλοφορία μικρόβια πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και 
η λοίμωξη εξελίσσεται ταχύτατα προς το διαβόητο οΡSI 
(Overwhelming Post Splenectomy Infection), δηλαδή κα-
τακλυσμιαία λοίμωξη μετά από σπληνεκτομή, η οποία μέ-
σα σε λίγες ώρες εκδηλώνεται με σηπτικό shock, διάχυτο 
ενδοαγγειακή πήξη, αιμορραγία των επινεφριδίων και 
καρδιαγγειακό collapsus. τα υπεύθυνα μικρόβια μπορεί 
να παρατηρηθούν στη λευκοκυτταρική στιβάδα του σω-
ληναρίου της γενικής αίματος (buffy coat) ή ακόμα και 
στα επιχρίσματα του περιφερικού αίματος. το OPSI έχει 
πρόδρομα συμπτώματα, μια άτυπη γριππώδη συνδρομή 
με υψηλό πυρετό και έντονα ρίγη. Όταν εγκατασταθεί, 
η θνησιμότητα αγγίζει το 50-80%, ενώ εάν αντιμετωπι-
σθεί εγκαίρως είναι μικρότερη του 10%. η θνησιμότητα 
του OPSI υπολογίζεται σε 0.73 ανά 1.000 ασθενείς/έτη 
και είναι πιο υψηλή σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Αυτός 
είναι ένας βασικός λόγος που αποφεύγεται η επέμβαση 
σε παιδιά αυτής της ηλικίας.43

για την πρόληψη των λοιμώξεων συνιστάται ετήσιος 
αντιγριππικός εμβολιασμός και επανάληψη του αντιπνευ-
μονιοκοκκικού εμβολίου κάθε τρία χρόνια για τα παιδιά 
και κάθε πέντε για τους ενηλίκους. Επίσης πολλοί συνι-
στούν καθημερινή λήψη αντιβιοτικού ευρέος φάσματος 
- πενικιλλίνη, αμοξυκιλλίνη ή κλαριθρομυκίνη- αλλά δεν 
υπάρχει συμφωνία ούτε για τη χρησιμότητα της χημειο-
προφύλαξης ούτε για το χρονικό διάστημα αυτής της πρα-
κτικής: άλλοι συνιστούν δια βίου, άλλοι για δύο ή πέντε 
χρόνια και άλλοι για τη σύντομη περιεγχειρητική περίο-
δο.44-46 Πάντως, παρά αυτά τα μέτρα δεν αποτρέπεται η 
εμφάνιση απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων, γι’ αυτό 
το σημαντικότερο όλων είναι η ενημέρωση του ασθενούς 
και του στενού του περιβάλλοντος. Δίδονται οδηγίες ότι 
σε περίπτωση συμπτωμάτων «κρυολογήματος» ή «γρίπ-
πης» με πυρετό και ρίγος θα πρέπει να έρχονται σε επαφή 
με τους θεράποντες ιατρούς, να λαμβάνουν προληπτικά 
μια δόση αντιβιοτικού ευρέος φάσματος από το στόμα 
και να προσέρχονται στο νοσοκομείο. Πρέπει να τονισθεί 
επίσης ότι όταν η νόσος υποτροπιάζει λόγω ανάπτυξης 
παρασπληνίου, δεν αποκαθίσταται η ανοσολογική άμυ-
να, γι’ αυτό κάθε ασθενής που έχει υποβληθεί σε σπλη-
νεκτομή θεωρείται ότι κινδυνεύει από τις μικροβιακές 
λοιμώξεις διά βίου.47-48

Αίτια αποτυχίας - Υποτροπές  
μετά από σπληνεκτομή

ςύμφωνα με τους νέους ορισμούς, «ανθεκτική» ονο-

μάζεται η νόσος που επανεμφανίζεται μετά από σπληνε-
κτομή.17 Δεδομένης της ετερογένειας της νόσου και της 
πολυπλοκότητας της παθογένεσης, δεν προκαλεί έκπλη-
ξη το γεγονός ότι περί το 20-30% των ασθενών δεν αντα-
ποκρίνονται στη σπληνεκτομή, η οποία στοχεύει κυρίως 
στη μείωση παραγωγής αντισωμάτων και κατάργηση του 
τόπου καταστροφής των αιμοπεταλίων.49

τα αίτια της μη ανταπόκρισης είναι ποικίλα: Ενδέχεται 
ο υποκείμενος ανοσολογικός μηχανισμός καταστροφής 
των αιμοπεταλίων να είναι ανεξάρτητος από το ρυθμό 
παραγωγής αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων. Αυτό 
αντανακλάται στην κλινική παρατήρηση ότι η παρουσία 
αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων συχνά είναι ανεξάρ-
τητη από τη σφοδρότητα της κλινικής εικόνας.50 Άλλος 
λόγος αποτυχίας είναι η ανεπαρκής παραγωγή αιμοπε-
ταλίων από το μυελό των οστών. Φαίνεται ότι τα αυτοα-
ντισώματα εναντίον των γλυκοπρωτεϊνών αναστέλλουν 
τη μεγακαρυοποίηση και την παραγωγή αιμοπεταλίων, 
τα οποία μάλιστα στη χρονία ιΘΠ συχνά έχουν μειωμένο 
χρόνο ζωής. Ένα σημαντικό αίτιο αποτυχίας της σπλη-
νεκτομής είναι η μικρή συμμετοχή του σπλήνα στην κα-
ταστροφή των αιμοπεταλίων. ςε εξειδικευμένα κέντρα 
γίνεται μελέτη της κινητικής των αιμοπεταλίων τα οποία 
σημαίνονται με ραδιενεργό 111In ή 51Cr. ςε ορισμένες ρα-
διοϊσοτοπικές μελέτες έχει φανεί ότι όταν ο τόπος κατα-
στροφής των αιμοπεταλίων είναι ο σπλήνας, αυτό είναι 
καλό προγνωστικό στοιχείο για την μακροπρόθεσμη επι-
τυχία της σπληνεκτομής (positive predictive value 93%), 
ενώ όταν τα αιμοπετάλια καταστρέφονται στο ήπαρ ή σε 
διάσπαρτα σημεία του σώματος, τα αποτελέσματα ανα-
μένονται λιγότερο ικανοποιητικά (negative predictive 
value 77%).51 ςε άλλες μελέτες, ωστόσο, με διαφορετι-
κές τεχνικές δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του τόπου 
καταστροφής των αιμοπεταλίων και της ευεργετικής επί-
δρασης της σπληνεκτομής στην ιΘΠ.51-53

η συνύπαρξη αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας ή 
αλλης αυτοάνοσης κατάστασης, έστω και ετεροχρονι-
σμένα αποτελεί δυσμενή προγνωστικό παράγοντα όσον 
αφορά στην ανταπόκριση στη σπληνεκτομή. ςε μια με-
λέτη 114 ασθενών με ανθεκτική ιΘΠ, δηλαδή νόσου που 
δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία πρώτης γραμμής και 
στη σπληνεκτομή, βρέθηκε ότι το 20-25% των ασθενών 
είχαν επιπρόσθετες ανοσολογικές διαταραχές, όπως αυ-
τοάνοση αιμολυτική αναιμία, αυτοάνοση ουδετεροπε-
νία, μυασθένεια, ελκώδη κολίτιδα, συστηματικό λύκο 
και θυρεοειδοπάθεια, πριν, ταυτόχρονα ή μετά από την 
εμφάνιση της ιΘΠ, ενώ 4 άτομα εμφάνισαν λεμφοϋπερ-
πλαστικά νοσήματα.22

ςτους ασθενείς με χρονία ανθεκτική ιΘΠ χορηγούνται 
τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία πρώτης 
γραμμής, εκτός από την αντι-D σφαιρίνη. Εκτός από τα 
κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται το αντι-CD20 μο-
νοκλωνικό αντίσωμα, χημειοθεραπευτικά, κυκλοσπορί-
νη, το ανδροζόνο danazol καθώς και οι θρομβοποιητικοί 
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παράγοντες. η αποτελεσματικότητα είναι μέτρια περί το 
30-35%, αλλά αναφέρεται ότι οι πάσχοντες από ανθεκτι-
κή ιΘΠ που έχουν ανάγκη θεραπείας, ανταποκρίνονται 
πιο γρήγορα και με μικρότερες δόσεις κορτικοστεροειδών 
σε σχέση με την προ σπληνεκτομής περίοδο.

ςε ορισμένους ασθενείς που η νόσος επανεμφανίζε-
ται μετά από μακρά περίοδο ύφεσης, ενδέχεται να έχει 
αναπτυχθεί παρασπληνίο. οι ανθεκτικές ιΘΠ που οφεί-
λονται σε παρασπληνίο αγγίζουν το 10-15%.54-55

Δευτεροπαθής ανοσολογική θρομβοπενία 
και σπληνεκτομή

η αντιμετώπιση της δευτεροπαθούς ανοσολογικής 
θρομβοπενίας στοχεύει κατ’ αρχήν στην αντιμετώπιση του 
υποκειμένου νοσήματος. για την ανοσολογική θρομβοπε-
νία καθεαυτή χορηγούνται οι ίδιοι παράγοντες όπως και 
στην ιΘΠ και οι ενδείξεις σπληνεκτομής δεν διαφέρουν: 
επιμένουσα θρομβοπενία με πολύ χαμηλό αριθμό αιμοπε-
ταλίων ή/και κλινικά σημαντικά αιμορραγικά συμβάματα 
που απαιτούν συνεχή φαρμακευτική αγωγή με σημαντική 
τοξικότητα. Ωστόσο, η σπληνεκτομή πρέπει να προτείνε-
ται έχοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του υποκειμένου 
νοσήματος.56 ςτο σύνδρομο Evans τα κορτικοστεροειδή 
και η σπληνεκτομή έχουν λιγότερο καλά αποτελέσματα 
από την ιΘΠ.57 ςτο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο η 
θέση της σπληνεκτομής έχει γίνει αντικείμενο μεγάλων 
συζητήσεων. ςήμερα είναι αποδεκτό ότι μπορεί να διε-
νεργηθεί όταν κρίνεται απολύτως αναγκαία λόγω απειλη-
τικών για τη ζωή αιμορραγικών εκδηλώσεων και με την 
προϋπόθεση ότι η βασική νόσος ευρίσκεται υπό έλεγχο.58 
Όταν απαιτείται σπληνεκτομή σε άτομα με ανοσολογική 
θρομβοπενία και τεκμηριωμένο αντιφωσφολιπιδικό σύν-
δρομο, επειδή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος θρομβώσεων 
είναι απαραίτητο να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυ-
λάξεις τόσο στην πρώτη μετεγχειρητική περίοδο όσο και 
κατά τη μετέπειτα πορεία τους.

ςτην ανοσολογική θρομβοπενία που εμφανίζεται επί 
εδάφους ιογενών λοιμώξεων η αντιμετώπιση δεν διαφέ-
ρει ουσιαστικά από την ιΘΠ. ςτη λοίμωξη με τον ιό HIV 
η σπληνεκτομή δεν αντενδείκνυται, αντίθετα υπάρχουν 
αναφορές ότι βελτιώνει τον αριθμό των CD4 λεμφοκυτ-
τάρων,59 ενώ όταν η ανοσολογική θρομβοπενία εμφανί-
ζεται επί εδάφους λοίμωξης με τον ιό HCV, ειδικά όταν 
ο ασθενής έχει κίρρωση του ήπατος, προτιμάται η αγω-
γή με ανοσομετατρεπτικούς παράγοντες και παράγοντες 
που ευοδώνουν τη θρομβοποίηση, χωρίς να αποκλείεται 
και η περίπτωση της σπληνεκτομής.60

η κοινή ποικίλλουσα ανοσοανεπάρκεια συχνά εκδη-
λώνεται με αυτοάνοσες κυτταροπενίες. λόγω της πιθα-
νότητας σοβαρών λοιμώξεων, η σπληνεκτομή, όπως και 
όλες οι θεραπείες που προκαλούν βαθιά ανοσοκαταστο-
λή πρέπει να χρησιμοποιούνται με περίσκεψη.61

Σπληνεκτομή στα παιδιά
η ιΘΠ στα παιδιά διαφέρει από των ενηλίκων. ςυνή-

θως εμφανίζεται στα πλαίσια ιογενών λοιμώξεων και στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται θεραπεία. ςε πο-
σοστό περί το 25% η νόσος είναι επιμένουσα ή χρονία, 
αλλά σοβαρή ιΘΠ με απειλητικά αιμορραγικά συμβάμα-
τα εμφανίζεται σε ποσοστό <10%.62 Όταν είναι σοβαρή 
με αριθμό αιμοπεταλίων <20 x 109/L και απαιτείται φαρ-
μακευτική αγωγή, η ανταπόκριση μπορεί να εμφανισθεί 
μήνες ή και χρόνια μετά από τη διάγνωση. ςε μια μελέτη 
409 παιδιών με χρονία ιΘΠ από το Νοσοκομείο Παίδων 
στην Αλαμπάμα η νόσος παρουσίασε ύφεση μετά από 
20 μήνες (7-96 μήνες) συντηρητικής θεραπείας.63 λό-
γω του μικρού κινδύνου θανάτου από τη νόσο (λιγότερο 
από 1:500), της μεγάλης πιθανότητας αυτόματης ύφεσης 
ή καθυστερημένης ανταπόκρισης στη θεραπεία, καθώς 
και λόγω του σχετικά υψηλού κινδύνου κατακλυσμιαίας 
μετά από σπληνεκτομή λοίμωξης (overwhelming post-
splenectomy infection-OPSI), ειδικά σε παιδιά μικρότερα 
των 5 ετών, η απόφαση για σπληνεκτομή επιφυλάσσεται 
μόνο σε ακραίες περιπτώσεις πολύ σοβαρής θρομβοπενί-
ας με βαριές αιμορραγικές εκδηλώσεις που δεν ανταπο-
κρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή και οπωσδήποτε μετά 
από παρακολούθηση 6-12 μηνών.64-66 Επίσης, σε παιδιά 
με επιμένουσα ή χρονία σοβαρή ιΘΠ, στα οποία ο ορι-
ακός αριθμός των αιμοπεταλίων (20-30Χ109/L) έχει ση-
μαντική επίπτωση στον τρόπο ζωής τους (αθλοπαιδιές, 
εμμηναρχή κλπ) η σπληνεκτομή προσφέρει υψηλή πι-
θανότητα μακροχρόνιας ύφεσης, με πολύ καλή ανταπό-
κριση (70-85%). ςτα παιδιά, όπως και στους ενηλίκους 
παρατηρούνται απώτερες υποτροπές της νόσου μέχρι και 
10 χρόνια μετά από τη σπληνεκτομή.67,68

Τα υπέρ και τα κατά της σπληνεκτομής
Εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη για θεραπεία δευτέρας γραμ-

μής υπάρχουν δύο τρόποι περαιτέρω αντιμετώπισης: είτε 
σπληνεκτομή είτε συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής.69

Παλαιότερα οι σπληνεκτομές γίνονταν αβασάνιστα, 
θεωρώντας ότι η απουσία του σπλήνα δεν έχει επιπτώσεις 
στη λειτουργία του οργανισμού. ςήμερα γνωρίζουμε ότι 
τα ασπληνικά άτομα έχουν αυξημένη επίπτωση θρομβο-
εμβολικών επεισοδίων και παράλληλα υπόκεινται δια βί-
ου σε μικρό αλλά ουσιαστικό κίνδυνο σοβαρών έως και 
θανατηφόρων λοιμώξεων. Επί πλέον η σπληνεκτομή εί-
ναι μια χειρουργική επέμβαση, και μάλιστα με σχετικά 
υψηλό δείκτη περιεγχειρητικής νοσηρότητας, και όπως 
κάθε αιματηρή επέμβαση ενέχει κινδύνους για την υγεία 
και τη ζωή του ασθενούς. Εξ άλλου η σπληνεκτομή απο-
τελεί μια ριζική μεν αλλά όχι αιτιολογική θεραπεία, κατά 
την οποία δεν αφαιρείται ένα νοσούν αλλά αντίθετα ένα 
υγιές όργανο με ικανοποιητική λειτουργικότητα. Όσον 
αφορά στα αποτελέσματα της σπληνεκτομής γνωρίζου-
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με ότι συνολικά σε βάθος χρόνου το 30% των ασθενών 
περίπου θα χρειασθεί περαιτέρω θεραπεία.

ςήμερα για τη φαρμακευτική αγωγή στα πλαίσια θερα-
πείας δευτέρας γραμμής, υπάρχει διαθέσιμη μια πλειάδα 
θεραπευτικών παραγόντων - κορτικοστεροειδή, σφαιρί-
νες, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως τα χημειοθερα-
πευτικά και η κυκλοσπορίνη, εξειδικευμένα μονοκλωνικά 
αντισώματα εναντίον των Β λεμφοκυττάρων και ουσίες 
που ευοδώνουν την θρομβοποίηση. με τους παράγοντες 
αυτούς υπάρχει πιθανότητα ικανοποιητικής ανταπόκρι-
σης σε σημαντικό ποσοστό ασθενών.70Ωστόσο, οι συνέ-
πειες από τη μακροχρόνια έκθεση του οργανισμού στα 
νεότερα φάρμακα είναι προς το παρόν άγνωστες, ενώ 
οι επιπτώσεις της παρατεινόμενης ανοσοσοκαταστολής 
μπορεί να έχουν δραματικές συνέπειες.71 Επί πλέον κατά 
τη διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής συχνά παρατη-
ρούνται μεγάλες διακυμάνσεις του αριθμού των αιμοπε-
ταλίων, με απτό τον κίνδυνο μιας σοβαρής αιμορραγίας. 
η σπληνεκτομή προσφέρει σημαντική πιθανότητα -πά-
νω από 70%- να απαλλαγεί ο ασθενής δια παντός από τη 
νόσο, τη φαρμακευτική αγωγή και την τοξικότητά της. 
η σύγχρονη μέθοδος λαπαροσκοπικής επέμβασης έχει 
χαμηλό δείκτη θνησιμότητας και νοσηρότητας72 και, τέ-
λος, συγκριτικά με τις άλλες θεραπείες και σε βάθος χρό-
νου είναι η φθηνότερη μέθοδος αντιμετώπισης της ιΘΠ.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η απόφαση για 
τη θεραπεία δεύτερης γραμμής πρέπει να εξατομικεύεται 
λαμβάνοντας υπ’όψιν την ηλικία, τη γενική κατάσταση, 
τα συμπαρομαρτούντα νοσήματα, τον τρόπο ζωής, τις 
επιθυμίες του πάσχοντος και φυσικά το κόστος της θε-
ραπείας. ςτα νέα και δραστήρια άτομα θεραπεία εκλο-
γής εξακολουθεί να είναι η σπληνεκτομή, καθώς έχει τα 
καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, ενώ στα ηλι-
κιωμένα άτομα και σε όσους δεν έχουν καλή φυσική κα-
τάσταση υπάρχει σήμερα η επιλογή να αντιμετωπίζονται 
με συντηρητικά μέσα και να αποφεύγεται η χειρουργική 
επέμβαση. η τελική απόφαση για σπληνεκτομή πρέπει 
να λαμβάνεται μετά από 6-12 μήνες συντηρητικής θε-
ραπείας αφού έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια καθυστε-
ρημένης ανταπόκρισης ή αυτόματης ύφεσης της νόσου 
και προϋπόθεση είναι να μην έχει γίνει κατάχρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και ιδίως των κορτικοστεροει-
δών, ώστε οι ασθενείς να οδηγούνται σε καλή κατάστα-
ση στο χειρουργικό τραπέζι.

Η σπληνεκτομή στην ΙΘπ σήμερα - 
Συμπεράσματα

την τελευταία δεκαετία έχει μεταβληθεί η αντίληψή 

μας για την ιΘΠ, καθώς έχει γίνει σαφές ότι οι περισσό-
τεροι ασθενείς μπορούν να έχουν άριστη ποιότητα ζω-
ής με αριθμό αιμοπεταλίων πάνω από 30 x 109/L χωρίς 
φαρμακευτική ή χειρουργική παρέμβαση. Επομένως, αρ-
κετοί ασθενείς που παλαιότερα υποβάλλονταν σε αγωγή 
τώρα παραμένουν εκτός θεραπείας.73 Επίσης είναι πλέον 
σαφές ότι η νόσος συχνά υφίεται μετά από μακρά συντη-
ρητική αγωγή και απαιτείται περίσκεψη πριν προβεί κα-
νείς σε μια δραστική και μη αναστρέψιμη ενέργεια όπως 
είναι η σπληνεκτομή.

μέχρι τώρα οι εφαρμοζόμενες θεραπείες για την αντι-
μετώπιση της σοβαρής ιΘΠ, μεταξύ των οποίων και η 
σπληνεκτομή, στόχευαν στο να καταργήσουν, να ανακό-
ψουν ή να ακυρώσουν τον ανοσολογικό μηχανισμό και 
ειδικά την παραγωγή αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων, 
που ευθύνεται για τη θρομβοπενία. ςτα πλαίσια αυτά χρη-
σιμοποιήθηκε και το μονοκλωνικό αντι-CD20 αντίσωμα, 
το οποίο μειώνει σημαντικά τον πληθυσμό των Β λεμφο-
κυττάρων, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι εξασκεί δράση 
και στην κυτταρική ανοσία, διαταραχές της οποίας συμ-
μετέχουν στην παθογένεια της ιΘΠ. με τη χρήση του 
αντι-CD20 αντισώματος παρατηρείται ανταπόκριση σε 
σημαντικό ποσοστό ασθενών, ορισμένοι από τους οποίους 
παρουσιάζουν μακροπρόθεσμη υποχώρηση της νόσου.

Παράλληλα, η χρήση παραγόντων που ευνοούν τη 
θρομβοποίηση άνοιξε ένα νέο δρόμο για την αντιμετώπι-
ση της νόσου καθώς γνωρίζουμε πλέον ότι στην εμφάνι-
ση της θρομβοπενίας συντελεί και η μειωμένη παραγωγή 
αιμοπεταλίων από το μυελό των οστών. Είναι εύλογο ότι 
με τη χρήση όλων αυτών των νέων φαρμάκων, πολλές 
περιπτώσεις ασθενών που θα υποβάλλονταν σε σπληνε-
κτομή να αναβάλλονται ή ακόμα και να ματαιώνονται.

Ωστόσο, η θεραπεία με τους νεότερους παράγοντες 
έχει μικρότερη και βραχύτερη αποτελεσματικότητα σε 
σχέση με τη σπληνεκτομή, ενώ οι παρενέργειές τους σε 
μακροπρόθεσμη χορήγηση είναι ακόμα άγνωστες. Επί 
πλέον οι θεραπείες αυτές έχουν υψηλό κόστος, κάτι που 
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά το σχεδιασμό μα-
κροχρόνιας θεραπείας.74

Παρά ταύτα, η προσέγγιση με τις νέες θεραπείες προ-
σφέρει μια πολύ καλή εναλλακτική λύση σε επιλεγμένους 
ασθενείς και θεωρείται σίγουρο ότι ο αριθμός των θερα-
πευτικών σπληνεκτομών συνεχώς θα μειώνεται, παρ’ ότι 
η σπληνεκτομή εξακολουθεί να είναι η μέθοδος με τα κα-
λύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την αντιμετώ-
πιση της σοβαρής ιΘΠ.75
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The role of splenectomy in the treatment of immune thrombocytopenia
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ABSTRACT: Immune thrombocytopenia (ITP) is an aquired autoimmune disorder characterized by 
accelerated destruction of antibody-coated platelets in the macrophage system situated mainly in the 
spleen. It is now recognized that a small proportion of patients have to be treated, i.e. those with plate-
lets <30×109/L and/or significant bleeding manifestations. New insight in the pathophysiology has re-
vealed that apart from the development of autoantibodies against platelet glycoproteins, insufficient 
platelet production and abnormalities of cellular mechanisms of immune modulation are responsible 
for the emergence of the disease and probably the failure of immunomodulation-oriented treatment. Pa-
tients with severe primary ITP not responding to the first-line treatment with courses of corticosteroids, 
or demanding continuous treatment with unacceptable high doses for more than 6 months are candidates 
for second-line treatment, either medical or splenectomy. The decision must be individualized, based 
on age, status performance and the patient’s willing among others. Up to now splenectomy is the only 
treatment with very good long-term results in primary ITP. It is performed after 6-12 months of medi-
cal treatment because many patients are late responders. Laparoscopic splenectomy is a safe procedure 
with low mortality and acceptable peri-operational morbidity. About two third of patients achieve com-
plete or partial remission, while one third relapse, most of them within two years after the splenectomy 
and several patients many years later. 14% are non-responders. There is no prognostic association be-
tween the response to splenectomy and several parameters, i,e. age, response to corticosteroids, IVIG 
or the site of platelets destruction. Impaired megakaryopoiesis, the presence of additional immune dis-
orders and the presence of accessory spleen are responsible for failure or relapse after splenectomy. 
Splenectomised patients are at high risk of post-splenectomy overwhelming infection, which is rare but 
may be fatal. Patients should be immunized at least 15-20 days before splenectomy. Also, they should 
be educated to seek medical advice in febrile illness no matter how trivial it may be as soon as possi-
ble. Asplenic patients are also in long-term risk of thromboembolic disease. Children are seldom treat-
ed with splenectomy since they often present spontaneous remissions or late responses. Also they are 
in increased risk of fatal post-splenectomy infections. Splenectomy results are comparable with adult 
patients. Nowadays less splenectomies are performed, partly because fewer patients are treated, partly 
because older or less fit patients are given the option of medical treatment with new immunomodulat-
ing agents such as the monoclonal anti-CD20 antibody and the new thrombopoietic agents. This kind 
of treatment offers long enough remissions to postpone and/or eventually cancel elective splenectomy 
for certain patients with ITP. Although the combination of these drugs looks promising as they are tol-
erable, effective and safe, their side effects after long term administration are not known. Αlso the new 
drugs are costly and consequently inappropriate for long-term treatment. However they have made a 
breakthrough in the treatment of adult patients with ITP, pushing splenectomy aside which is practical-
ly reserved for selected individuals.
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