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Πρόλογος
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι γνωστό ότι ως «θρομβοφιλία» ορίζεται η διαταραχή που συνδέεται με αυξημένη τάση για θρόμ-
βωση από επίκτητα ή κληρονομικά αίτια, τα οποία αφορούν μεταβολές του αιμοστατικού ή ινωδολυτικού 
μηχανισμού. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1965 από τον Egeberg, για να περιγράψει οικο-
γένεια με τάση για θρόμβωση που αργότερα αποδείχθηκε ότι είχαν έλλειψη αντιθρομβίνης. Από τότε μέχρι 
σήμερα με την ανάπτυξη της βιοχημείας και της μοριακής βιολογίας, συνεχώς προστίθενται νέοι παράγο-
ντες που ενοχοποιούνται για θρομβοφιλική διάθεση.

Η δεσπόζουσα κλινική εκδήλωση της θρομβοφιλίας είναι η φλεβική θρόμβοεμβολική νόσος, η οποία εί-
ναι η τρίτη σε συχνότητα αγγειακή νόσος και αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Άλλες κλινικές 
εκδηλώσεις είναι οι θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις, οι καθ’ έξιν αποβολές καθώς και άλλες επιπλοκές 
της κύησης όπως γέννηση νεκρού εμβρύου ή αποκόλληση πλακούντα. Σπάνια μπορεί να εκδηλωθεί ως νέ-
κρωση δέρματος σχετιζόμενη με τα κουμαρινικά αντιπηκτικά ή ως νεογνική πορφύρα. Ωστόσο είναι σαφές 
πλέον ότι η θρομβοφιλία δεν είναι νόσος αυτή καθεαυτή, αφού τα περισσότερα άτομα με θρομβοφιλία δεν 
αναπτύσσουν θρόμβωση. Γι’ αυτό και η θρομβοεμβολική νόσος γίνεται καλλίτερα κατανοητή ως πολυπα-
ραγοντική νόσος, όπου περισσότεροι του ενός γενετικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες (όπως ο καρκίνος, 
οι μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, η λήψη αντισυλληπτικών, ή καταστάσεις όπως η κύηση ή λοχεία) πρέ-
πει να συμπέσουν για να εκδηλωθεί κλινικά η νόσος. Επομένως η θρομβοφιλία θα πρέπει να συνεκτιμά-
ται με την παρουσία παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση θρόμβωσης ή με προγνωστικούς παράγοντες 
για υποτροπή, όταν εκτιμούμε την ανάγκη για πρωτογενή ή δευτερογενή προφύλαξη αντίστοιχα. Επιπλέον 
στην αντιμετώπιση των οξέων θρομβοεμβολικών επεισοδίων, κατά κανόνα δεν υπάρχουν διαφορές σχε-
τιζόμενες με το είδος της θρομβοφιλίας. Για όλους αυτούς του λόγους και για πολλούς άλλους ακόμη, ο 
εργαστηριακός έλεγχος της θρομβοφιλίας, ο οποίος σήμερα διεξάγεται ευρέως, αποτελεί σημείο επιστημο-
νικής αντιπαράθεσης. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η εκτίμηση του ασθενούς για 
θρομβοφιλία απαιτεί κλινική συσχέτιση και γνώση των περιορισμών. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό κυρίως για την κληρονομική θρομβοφιλία, ώστε να μην στιγματίζονται ως ασθενείς άτομα τα πε-
ρισσότερα από τα οποία δεν θα εκδηλώσουν ποτέ νόσο, και επιπλέον να αποφεύγονται τα περιττά κόστη.

Στο παρόν τεύχος του περιοδικού “Αίμα”, που είναι αφιερωμένο στην παθοφυσιολογία, στη διάγνωση 
και στη θεραπεία των καταστάσεων αυτών, προσπαθήσαμε να δώσουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις στα 
παραπάνω ερωτήματα. Στα επιμέρους κεφάλαια γίνεται διεξοδική ανάλυση από συναδέλφους που έχουν 
συστηματική ενασχόληση με τις συγκεκριμένες παθήσεις, τους οποίους και ευχαριστούμε για την προθυμία 
και τη συνέπεια με την οποία ανταποκρίθηκαν.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού καθηγητή κο Φώτη Μπε-
ρή που μας εμπιστεύτηκε την επιμέλεια της έκδοσης, καθώς και τους Συνεκδότες του περιοδικού καθηγη-
τές κο Κώστα Τσαταλά και κα Ελένη Παπαδάκη. Ειδική μνεία θα θέλαμε να κάνουμε στη γραμματέα του 
περιοδικού κα Ειρήνη Ρισσάκη για την ουσιαστική της συμβολή στην ολοκλήρωση της έκδοσης και τη συ-
νεργασία που είχαμε όλο το διάστημα της προετοιμασίας του τεύχους. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τις εκδόσεις “ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΑ” για το άρτιο εκδοτικό αποτέλεσμα, καθώς και για τη διαχρονική υποστή-
ριξη που μας παρέχουν.
Αθήνα, Ιούλιος 2014

	 Ελισάβετ	Γρουζή	 Χάρις	Ματσούκα
 Αιματολόγος Αιματολόγος
 Συντονίστρια Διευθύντρια  Συντονίστρια Διευθύντρια
 Ν.Υ. Αιμοδοσίας Αιματολογικού Τμήματος
 Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
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Κληρονομική Θρομβοφιλία 
Παράγοντες – Επιδημιολογία – Παθοφυσιολογία

Βασιλεία Γαρυπίδου, Σοφία Βακαλοπούλου

ΠΕΡιληΨη: ο όρος θρομβοφιλία εισήχθη το 1965 από τον Egeberg, ο οποίος δημοσίευσε την πρώτη 
περίπτωση κληρονομικής ανεπάρκειας της αντιθρομβίνης σε οικογένεια με πολλαπλές φλεβικές θρομ-
βώσεις. τα τελευταία περίπου 30 χρόνια, έχουν ανακαλυφθεί και μελετηθεί αρκετές ανάλογες διαταρα-
χές, μερικές πολύ συχνότερες στο γενικό πληθυσμό από την ιδιαίτερα σπάνια έλλειψη της αντιθρομβίνης, 
γεγονός που αύξησε εξαιρετικά το σχετικό ενδιαφέρον. ςήμερα ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγρά-
ψει την αυξημένη τάση για φλεβική κυρίως θρομβοεμβολή, ως συνέπεια εργαστηριακής διαταραχής, 
τις περισσότερες φορές στο σύστημα της πήξης. οι θρομβοφιλικές διαταραχές μπορεί να είναι κληρο-
νομικές ή επίκτητες. οι αιτίες κληρονομικής θρομβοφιλίας περιλαμβάνουν μια ομάδα απολύτως κλη-
ρονομούμενων διαταραχών, όπως οι ανεπάρκειες των φυσικών αντιπηκτικών (αντιθρομβίνη, πρωτεΐνη 
C, πρωτεΐνη S) από ποικίλες γενετικές βλάβες, ο παράγοντας V Leiden και η μετάλλαξη G20210A της 
προθρομβίνης και μια δεύτερη με πολυπαραγοντικές και τουλάχιστον μερικώς κληρονομούμενες δια-
ταραχές, όπως τα αυξημένα επίπεδα του παράγοντα VIII και η ήπια υπερομοκυστεϊναιμία. η συνολική 
επίπτωση της αυστηρά κληρονομικής θρομβοφιλίας είναι περίπου 10% στο γενικό πληθυσμό και 24% 
- 37% σε ασθενείς με φλεβική θρομβοεμβολή. Βασικοί παθογενετικοί μηχανισμοί της κληρονομικής 
θρομβοφιλικής διάθεσης είναι η ελάττωση των φυσικών αντιπηκτικών αφενός και η αυξημένη δραστι-
κότητα παραγόντων της πήξης αφετέρου. H ανεπάρκεια των φυσικών αντιπηκτικών, τα οποία παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην αδρανοποίηση παραγόντων, αναστέλλοντας έτσι την πήξη, οδηγεί σε αύξηση της 
παραγωγής θρομβίνης και σημαντική προδιάθεση για θρόμβωση. η επίπτωση της ανεπάρκειας των φυ-
σικών αντιπηκτικών είναι μικρή, 1% στο γενικό πληθυσμό και 7% σε ασθενείς με φλεβική θρόμβω-
ση. οι συχνότερες (και ηπιότερες) συγγενείς θρομβοφιλίες, ο παράγοντας V Leiden και η μετάλλαξη 
G20210A της προθρομβίνης (5-8% και 0,7-4% στους Ευρωπαίους αντίστοιχα) αυξάνουν τη δραστικό-
τητα παραγόντων της αιμόστασης και ανευρίσκονται περίπου στο 50% των περιπτώσεων θρομβοφιλίας 
στους καυκασίους. ο παράγοντας V Leiden είναι αποτέλεσμα της μετάλλαξης G1691A στο γονίδιο του 
παράγοντα V, που καθιστά ανθεκτική την ενεργοποιημένη μορφή του παράγοντα στην αδρανοποίηση 
της από την ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C. η μετάλλαξη G20210A στη θέση 3΄ της μη μεταφρασμένης 
περιοχής του γονιδίου της προθρομβίνης προκαλεί την παραγωγή υψηλοτέρων επιπέδων προθρομβίνης 
που προδιαθέτουν στην παραγωγή περίσσειας θρομβίνης και θρόμβωση. τα αυξημένα επίπεδα του πα-
ράγοντα VIII (>150%) είναι μία συχνή διαταραχή (11% στο γενικό πληθυσμό) η οποία προδιαθέτει σε 
θρόμβωση, επίσης μέσω αυξημένης παραγωγής θρομβίνης και/ή επαγωγής επίκτητης αντίστασης στην 
ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C. τέλος, η ήπια υπερομοκυστεϊναιμία (5% στο γενικό πληθυσμό), προκα-
λείται κυρίως από μία μετάλλαξη στο γονίδιο της μεθυλενοτετραϋδροφολικής αναγωγάσης, συχνά σε 
συνδυασμό με ανεπαρκή πρόσληψη φυλλικού οξέος και προκαλεί αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις 
με ποικίλους και σύνθετους μηχανισμούς. Παράλληλα με τις εργαστηριακές αυτές διαταραχές έχουν 
προσδιοριστεί πολλές παροδικές ή μόνιμες, παθολογικές και μη καταστάσεις που οδηγούν επίσης σε 
«θρομβωτική» διάθεση, όπως είναι η μεγάλη ηλικία, τα χειρουργεία, οι κακοήθειες, η ακινητοποίηση, 
η παχυσαρκία, η κύηση και η λοχεία, τα οιστρογόνα, κ.ά. η κλινική θρομβοεμβολή είναι τελικά πολυ-
παραγοντική και συμβαίνει κατά κανόνα όταν πολλαπλοί παράγοντες κινδύνου, γενετικοί ή επίκτητοι 
και περιβαλλοντικοί συνυπάρχουν ταυτόχρονα.
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Εισαγωγή

ςτα μέσα του 19ου αιώνα ο Virchow πρότεινε για την 
ερμηνεία της παθογένεσης των θρομβωτικών διαταραχών 
την κλασική πλέον τριάδα που περιλαμβάνει: στάση στην 
κυκλοφορία, βλάβη του αγγείου και υπερπηκτική κατά-
σταση.1 ο ρόλος της στάσης και της αγγειακής βλάβης 
στην παθογένεια της θρόμβωσης μελετήθηκαν εξονυχι-
στικά στα επόμενα 100 χρόνια και οδήγησαν στην καθι-
έρωση αποτελεσματικών θεραπειών για τις καταστάσεις 
αυτές. Πολύ πιο πρόσφατα, η καλύτερη κατανόηση του 
καταρράκτη της πήξης, σε συνδυασμό με την πρόοδο της 
μοριακής διερεύνησης, κατάφερε να αποσαφηνίσει πολ-
λές από τις «υπερπηκτικές καταστάσεις» του Virchow, 
ιδιαίτερα τις κληρονομούμενες διαταραχές που συνδυά-
ζονται με τη θρόμβωση. ο όρος θρομβοφιλία, που χρη-
σιμοποιείται σήμερα γι’ αυτές τις διαταραχές, εισήχθη το 
1965 από τον Egeber, όταν δημοσίευσε τη μελέτη μιας 
Νορβηγικής οικογένειας με σημαντική επίπτωση φλεβι-
κής θρόμβωσης μεταξύ των μελών της από την έλλειψη 
ενός φυσικού αντιπηκτικού, της αντιθρομβίνης.2 τα τελευ-
ταία περίπου 30 χρόνια, έχουν περιγραφεί και μελετηθεί 
αρκετές ακόμη θρομβοφιλικές διαταραχές, μερικές πολύ 
συχνότερες στο γενικό πληθυσμό από την ιδιαίτερα σπά-
νια έλλειψη της αντιθρομβίνης. το ενδιαφέρον αυξήθηκε 
εξαιρετικά και οι σχετικές δημοσιεύσεις ανέρχονται ήδη 
σε μερικές δεκάδες χιλιάδες. Παράλληλα, έχουν προσ-
διοριστεί πολλές παροδικές ή μόνιμες καταστάσεις που 
οδηγούν σε «θρομβωτική» διάθεση, όπως είναι η μεγάλη 
ηλικία, τα χειρουργεία, οι κακοήθειες, η ακινητοποίηση, 
η παχυσαρκία, η κύηση και η λοχεία, η χρήση σκευα-
σμάτων που περιέχουν οιστρογόνα (αντισυλληπτικά ή 
σκευάσματα ορμονικής υποκατάστασης), κ.α. ςήμερα ο 
όρος θρομβοφιλία χρησιμοποιείται γενικά, για να περι-
γράψει την αυξημένη τάση για φλεβική θρομβοεμβολή 
ως συνέπεια εργαστηριακής διαταραχής, τις περισσότε-
ρες φορές στο σύστημα της πήξης. οι θρομβοφιλικές δι-
αταραχές μπορεί να είναι κληρονομικές ή επίκτητες και 
είναι προφανές, από μελέτες σε ασθενείς με επιβεβαιωμέ-
νη φλεβική θρομβοεμβολή, ότι δεν έχουν ακόμη προσδι-
ορισθεί στο σύνολό τους και σε ένα σημαντικό ποσοστό 
παραμένουν άγνωστες.

 ο ίδιος όρος, θρομβοφιλία, χρησιμοποιείται επίσης 

συχνά για ασθενείς που εμφανίζουν ασυνήθεις εκδη-
λώσεις της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (venous 
thromboembolism, VTE), όπως π.χ. επανειλημμένα αυ-
τόματα επεισόδια, θρόμβωση σε νεαρή ηλικία με βεβα-
ρημένο οικογενειακό ιστορικό ή θρόμβωση σε ασυνήθεις 
περιοχές. Παρότι όντως πολύ συχνά αναγνωρίζονται ερ-
γαστηριακές θρομβοφιλικές διαταραχές σε τέτοιες κατα-
στάσεις, σήμερα γνωρίζουμε καλά ότι οι εργαστηριακές 
θρομβοφιλικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο οποιου-
δήποτε επεισοδίου VTE (και σπανιότερα επεισοδίων και 
αρτηριακής θρόμβωσης). Είναι επίσης γεγονός ότι η βα-
ρύτητα αυτών των διαταραχών ποικίλλει ευρέως και ότι 
τα περισσότερα άτομα έχουν ήπια θρομβοφιλική διάθεση 
και δεν θα εμφανίσουν ποτέ θρομβωτικό επεισόδιο. Περί-
που το 50% των ασθενών με κληρονομική θρομβοφιλία 
θα παρουσιάσει την πρώτη εκδήλωση VTE σε σχέση με 
κάποιον επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου για θρόμβω-
ση και η πλειονότητα θα εμφανίσει το πρώτο επεισόδιο 
όχι σε ιδιαίτερα νεαρή ηλικία. Προφανώς, οι ασθενείς 
με συγγενή θρομβοφιλία βρίσκονται σε μια μόνιμη προ-
θρομβωτική κατάσταση, η οποία όμως από μόνη της 
δεν επαρκεί συνήθως για να προκαλέσει θρόμβωση. το 
θρομβωτικό επεισόδιο θα προκληθεί όταν τα άτομα αυ-
τά αναπτύξουν έναν ή και περισσότερους επιπρόσθετους 
παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση, περιλαμβανομένης 
και της αυξανόμενης ηλικίας.3 η κλινική θρομβοεμβολή 
είναι πολυπαραγοντική και συμβαίνει κατά κανόνα όταν 
πολλαπλοί παράγοντες κινδύνου, γενετικοί και περιβαλ-
λοντικοί συνυπάρχουν ταυτόχρονα.

Αίτια κληρονομικής θρομβοφιλίας
οι αιτίες κληρονομικής θρομβοφιλίας περιλαμβάνουν 

μία ομάδα αυστηρά κληρονομούμενων διαταραχών από 
ποικίλες γενετικές βλάβες, όπως οι σταθερές ανεπάρκει-
ες των φυσικών αντιπηκτικών (αντιθρομβίνης, πρωτεΐνης 
C και πρωτεΐνης S), ο παράγοντας V Leiden, η μετάλλα-
ξη G20210A της προθρομβίνης και μία δεύτερη ομάδα 
με πολυπαραγοντικές και τουλάχιστον εν μέρει κληρο-
νομούμενες διαταραχές, όπως τα αυξημένα επίπεδα του 
παράγοντα VIII (FVIII) και η υπερομοκυστεϊναιμία (Πί-
νακας 1).4 Να σημειωθεί ότι παροδικές ελλείψεις τόσο 

πίνακας 1. Αιτίες Κληρονομικής Θρομβοφιλίας

Αυστηρά κληρονομούμενες Πολυπαραγοντικές (και τουλάχιστον μερικώς κληρονομούμενες)

Ανεπάρκεια αντιθρομβίνης
Ανεπάρκεια πρωτεΐνης C
Ανεπάρκεια πρωτεΐνης S
Παράγοντας V Leiden
Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης

Αυξημένα επίπεδα του FVIII
Ήπια υπερομοκυστεϊναιμία
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των φυσικών αντιπηκτικών, όπως και διακυμάνσεις των 
επιπέδων του FVIII και της ομοκυστεΐνης, ως επίκτητες 
διαταραχές, έχουμε σε διάφορες καταστάσεις παθολο-
γικές ή μη, που θα περιγραφούν σε ιδιαίτερο κεφάλαιο 
στη συνέχεια.

με βάση τους μηχανισμούς της θρομβοφιλικής διάθε-
σης οι καταστάσεις αυτές μπορούν να διακριθούν σε δύο 
υποκατηγορίες. ςτην πρώτη, η θρομβοφιλία προκύπτει 
από ελαττωμένα επίπεδα φυσικών ανασταλτών της αιμό-
στασης και στη δεύτερη από αυξημένη δραστικότητα πα-
ραγόντων της πήξης. οι περισσότεροι από τους ασθενείς 
της πρώτης κατηγορίας, της έλλειψης δηλαδή φυσικών 
αντιπηκτικών όπως η αντιθρομβίνης, η πρωτεΐνης C και 
η πρωτεΐνης S, μπορεί να εμφανίσουν το πρώτο επεισό-
διο πριν από την ηλικία των 60 και σε αντίθεση με τους 
αιμορροφιλικούς, που για να αποκτήσουν αιμορραγική 
διάθεση απαιτείται σημαντική ελάττωση των επιπέδων 
των παραγόντων της αιμόστασης, μικρές ή μέτριες μει-
ώσεις των αντιπηκτικών αυτών πρωτεϊνών, είναι αρκετές 
για να οδηγήσουν σε θρομβωτική διάθεση. ςτη δεύτερη 
ομάδα, με την αύξηση των δραστικών πρωτεϊνών της πή-
ξης (παράγοντας V Leiden, μετάλλαξη στη ρυθμιστική 
αλληλουχία της προθρομβίνης, αυξημένα επίπεδα παρα-
γόντων πήξης), η θρομβωτική διάθεση είναι ηπιότερη και 
τα περισσότερα άτομα δεν εμφανίζουν θρόμβωση πριν 
την ηλικία των 60.5 γενικά οι διαταραχές της πρώτης ομά-
δας συνεπάγονται υψηλότερο κίνδυνο θρόμβωσης αλλά 
είναι πολύ σπανιότερες σε σχέση με τις διαταραχές της 
δεύτερης ομάδας που είναι συχνές αλλά ηπιότερες θρομ-
βοφιλικές διαταραχές.6

Οι κληρονομικοί θρομβοφιλικοί 
παράγοντες
1. Ελάττωση των φυσικών αντιπηκτικών

η αντιθρομβίνη (Ατ), η πρωτεΐνη C (PC) και η πρω-
τεΐνη S (PS) λειτουργούν ως φυσικοί ανασταλτές του 
καταρράκτη της πήξης, φυσικά αντιπηκτικά, και κληρονο-
μούνται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. 
Ανεπάρκεια αυτών των παραγόντων οδηγεί σε διαταρα-
χή της ισορροπίας στην αιμόσταση υπέρ μιας προθρομ-
βωτικής κατάστασης, όπως επιβεβαιώνεται από μελέτες 
που δείχνουν αυξημένους δείκτες παραγωγής θρομβίνης 
σε ασθενείς με αυτές τις διαταραχές.

Φυσιολογικά η AT συνδέει και απενεργοποιεί την 
θρομβίνη (Fιιa) και τους ενεργοποιημένους παράγοντες 
FΧa, FιΧa, FΧιa, και FΧιιa, δράση που ενισχύεται περί-
που 1000 φορές από την ηπαρίνη. η έλλειψή της θεωρεί-
ται ιδιαίτερα ισχυρή θρομβοφιλική διαταραχή.7

η πρωτεΐνη C ενεργοποιείται φυσιολογικά από το σύ-
μπλεγμα της ήδη παραγόμενης θρομβίνης με τη θρομ-

βομοντουλίνη και ως ενεργοποιημένη μορφή (activated 
protein C, ΑPC) αδρανοποιεί τους FVa και FVIIIa, παρε-
μποδίζοντας με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία της πήξης. 
ςτην αντίδραση απαιτείται ως συμπαράγοντας η πρωτεΐ-
νη S. Απουσία ή ελάττωση οποιουδήποτε από τους ανα-
σταλτικούς αυτούς μηχανισμούς ευνοεί την παραγωγή 
θρομβίνης και ινικής και αυξάνει τη θρομβωτική διάθε-
ση. Αρκετά μετά την ανακάλυψη του Egeberg, η πρώτη 
περιγραφή της έλλειψης της PC σε σχέση με τη φλεβι-
κή θρόμβωση έγινε το 19818 και της έλλειψης της PS το 
1984.9 Ποικίλες γενετικές διαταραχές μπορεί να οδηγή-
σουν σε ποσοτικές ή τύπου ι και λειτουργικές ή τύπου 
ιι (και τύπου ιιι για την PS) ανεπάρκειες των φυσικών 
αντιπηκτικών.10,11

2. Παράγοντας V Leiden
Προκύπτει από σημειακή μετάλλαξη στο γονίδιο του 

FV της πήξης (G1691A), όπου αντικατάσταση της αργινί-
νης από γλουταμίνη σε ένα από τα σημεία στο μόριο του 
FV, στα οποία η ενεργοποιημένη PC (activated protein 
C, APC) διασπά και αδρανοποιεί τον FVa, καθιστά τον 
FV ανθεκτικό στη δράση της. H αντίσταση στην APC 
(activated protein C resistance, APCR) περιγράφτηκε ως 
βασική διαταραχή για πρώτη φορά από τους Dahlback 
και Hildebrand το 1994.12 Διάφορες ομάδες ερευνητών 
κατέδειξαν στη συνέχεια ότι το 90% περίπου των περι-
πτώσεων με APCR οφείλεται στην παρουσία ενός αλ-
ληλίου του FV που είναι ανθεκτικό στην πρωτεολυτική 
δράση της PC. το αλλήλιο αυτό ονομάστηκε FV Leiden.

3. Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης
η επίσης σημειακή μετάλλαξη G20210A της προ-

θρομβίνης περιγράφτηκε το 1996 από τους Poort και συ-
νεργάτες.13 Προκύπτει από αλλαγή γουανίνης σε αδενίνη 
στο νουκλεοτίδιο 20210 στην περιοχή 3΄ του γονιδίου της 
προθρομβίνης και οδηγεί σε ένα λειτουργικό πολυμορφι-
σμό με αυξημένα κατά ~30% τα επίπεδα της φυσιολογι-
κής προθρομβίνης στους ετεροζυγώτες, με αποτέλεσμα 
προθρομβωτικό φαινότυπο.13

4. Αυξημένα επίπεδα του πηκτικού 
παράγοντα VIII (FVIII: C)

τα αυξημένα επίπεδα του FVIII θεωρούνται σήμερα 
ως ανεξάρτητος δείκτης κινδύνου για φλεβική αλλά και 
για αρτηριακή θρόμβωση.14,15 O μηχανισμός είναι εν πολ-
λοίς άγνωστος, αλλά η μονιμότητα της διαταραχής και η 
επίπτωση σε οικογένειες υποδεικνύει τουλάχιστον εν μέ-
ρει γενετική αιτιολογία.15
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5. Υπερομοκυστεϊναιμία
η ομοκυστεΐνη είναι ένα αμινοξύ που σχηματίζε-

ται κατά τη μετατροπή της μεθειονίνης σε κυστεΐνη. ςε 
αντίθεση με την εξαιρετικά σπάνια και βαριά ομοκυ-
στινουρία με τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐ-
νης στο πλάσμα, μικρότερες αυξήσεις της ομοκυστεΐνης 
του πλάσματος είναι πολύ συχνότερες και έχουν επίσης 
συσχετιστεί τόσο με αθηροσκληρωτική αγγειακή νόσο 
όσο και με VTE.16 η υπερομοκυστεϊναιμία μπορεί να 
είναι κληρονομική ή επίκτητη. η κληρονομική οφείλε-
ται σε γενετικές βλάβες ενζύμων του μεταβολισμού της, 
συνήθως μεταλλάξεις στο γονίδιο MTHFR (μεθυλενοτε-
τραϋδροφολικής αναγωγάσης) και σπανιότερα της CBS 
(cystathione B-synthase). η ομοζυγωτική για τη μετάλ-
λαξη C677T του MTHFR κατάσταση προκαλεί αύξηση 
περίπου κατά 25% στα επίπεδα της ομοκυστεΐνης νηστεί-
ας, συνήθως σε συνδυασμό με έλλειψη φυλλικού οξέος 
και θεωρείται κληρονομικός παράγοντας κινδύνου για 
θρόμβωση. ςτην πραγματικότητα είναι σαφής η συσχέ-
τιση της υπερομοκυστεϊναιμίας με τη θρόμβωση, ενώ η 
συσχέτιση της θρόμβωσης με αυτή καθεαυτή τη μετάλ-
λαξη του MTHFR είναι αμφισβητούμενη.17

η επίκτητη υπερομοκυστεϊναιμία συνδυάζεται με δι-
ατροφικές ελλείψεις βιταμινών που λειτουργούν ως συ-
μπαράγοντες στο μεταβολισμό της, με ορισμένες χρόνιες 
παθολογικές καταστάσεις και με φάρμακα.

Επιδημιολογικά στοιχειά
η συνολική επίπτωση της απόλυτα κληρονομικής 

θρομβοφιλίας υπολογίζεται περίπου στο 10% στο γε-
νικό πληθυσμό και στο 24-37% σε ασθενείς με φλεβι-

κή θρόμβωση. οι συχνότερες (και ηπιότερες) συγγενείς 
θρομβοφιλίες, FV Leiden και μετάλλαξη FIIG20210A, 
ανευρίσκονται περίπου στο 50% των περιπτώσεων θρομ-
βοφιλίας στους καυκάσιους. Ελλείψεις των PC, PS και 
AT είναι υπεύθυνες για τις περισσότερες από τις υπόλοι-
πες, ενώ εξαιρετικά σπάνιες είναι οι λειτουργικές διατα-
ραχές του ινωδογόνου, οι δυσινωδογοναιμίες.18-20 ςτον 
πίνακα 2 φαίνονται η επίπτωση των συγγενών διαταραχών 
θρομβοφιλίας στο γενικό πληθυσμό και στους ασθενείς 
με VTE, καθώς και το μέγεθος του θρομβωτικού κινδύ-
νου για κάθε μία.4,20

1. Ανεπάρκεια φυσικών αντιπηκτικών
η ανεπάρκεια της αντιθρομβίνης στο γενικό πληθυ-

σμό υπολογίστηκε αρχικά, με τη χρήση ανοσολογικών 
μεθόδων για τη μέτρηση των επιπέδων της στο πλάσμα, 
στο 1/2000-1/5000.34 με λειτουργικές μεθόδους όμως, 
που μετρούν τη δραστικότητα της Ατ ως συμπαράγοντα 
της ηπαρίνης, φτάνει ως το 1/500.23 Υψηλός κίνδυνος για 
VTE χαρακτηρίζει τον τύπο ι της ανεπάρκειας της AT και 
την τύπου ιι με διαταραχές στο σημείο σύνδεσης με τη 
θρομβίνη, πάντα στους ετεροζυγώτες. ομοζυγωτία για τις 
μορφές αυτές της έλλειψης Ατ δεν έχει περιγραφεί και 
είναι προφανώς ασύμβατη με τη ζωή. Πολύ σπανιότερα 
είναι τα θρομβωτικά επεισόδια στους συχνότερους ετερο-
ζυγώτες διαταραχών στο σημείο σύνδεσης της ηπαρίνης, 
ενώ αντίθετα βαριά θρομβωτική νόσο έχουν οι εξαιρετι-
κά σπάνιοι ομοζυγώτες για βλάβη στο σημείο αυτό.35,36

τα θρομβωτικά επεισόδια είναι σπάνια πριν την εφη-
βεία, εμφανίζονται συνήθως μεταξύ 15-35 ετών και είναι 
πολλαπλά και επαναλαμβανόμενα στο 60% των ατόμων 

πίνακας 2. Επίπτωση και κλινική σημασία της κληρονομικής θρομβοφιλίας.

% στον Γενικό Πληθυσμό  
(Βιβλιογραφία)

% σε Ασθενείς με VTE  
(Βιβλιογραφία)

Υπολογιζόμενος 
θρομβωτικός κίνδυνος

Ανεπάρκεια ΑΤ, PC, PS συνολικά ≤1 (21, 22, 23) 7-13 (21, 24, 29)

Ανεπάρκεια AT 0,02-0.2 (20, 23, 34) 1-3 10-20Χ

Ανεπάρκεια PC 0,2-0,4 (20) 3-5 10Χ

Ανεπάρκεια PS 0,3-0,13 (41) 1-5 10Χ

Παράγοντας V Leiden Καυκάσιοι: 4-7 (25, 26)
Μη-Καυκάσιοι: 0-1 10-50 (27, 28) 5Χ

Μετάλλαξη προθρομβίνης  
G20210A

Καυκάσιοι: 2-3 (29, 30)
Μη-Καυκάσιοι: 0-1

6-18 (31, 32) 3Χ

Αυξημένα επίπεδα FVIII 11 (14) 25 (14) 5Χ

Ήπια υπερομοκυστεϊναιμία 5 (33) 10 (33) 3Χ

Δυσινωδογοναιμία <1 (20) <1 
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με έλλειψη Ατ.37 Περίπου το 55% των ατόμων με έλλειψη 
Ατ και οικογενειακό ιστορικό VTE, εμφανίζει επεισόδιο 
φλεβικής θρόμβωσης πριν την ηλικία των 50.38 ςτη μελέτη 
των Thaler και Lechner στο 42% των ατόμων με ανεπάρ-
κεια AT τα επεισόδια ήταν αυτόματα, ενώ οι υπόλοιποι 
εμφάνισαν θρόμβωση σε συνδυασμό με επιπρόσθετους 
παράγοντες κινδύνου, όπως εγκυμοσύνη, αντισυλληπτι-
κά, χειρουργείο, τραυματισμό κ.α.37

γενικά, ο θρομβωτικός κίνδυνος για τις κληρονομι-
κές διαταραχές θρομβοφιλίας μπορεί να εκτιμηθεί είτε σε 
ασθενείς με VTE είτε σε οικογένειες με θρομβοφιλία. Ανε-
πάρκεια σε κάποιο από τα φυσικά αντιπηκτικά βρίσκεται 
σε περίπου 10% των ασθενών με VTE.21 ςε ισπανική με-
λέτη σε 2132 ασθενείς με VTE το 12,9% είχε ελάττωση 
αντιπηκτικής πρωτεΐνης (7,3% της PS, 3,2% της PC και 
0,5% της AT).29 Ανάλογα σε 277 ολλανδούς ασθενείς με 
VTE το 8,3% είχε έλλειψη AT, PC ή PS έναντι 2,2% των 
μαρτύρων.24 Από μελέτη 150 θρομβοφιλικών οικογενει-
ών η πιθανότητα για να εμφανίσει θρόμβωση μέλος με 
διαταραχή σε σύγκριση με άτομα των ιδίων οικογενειών 
χωρίς τη διαταραχή βρέθηκε μεγαλύτερη 8,5 φορές για 
την ελάττωση της πρωτεΐνης S, 8,1 φορές για την ελάτ-
τωση της AT, 7,3 φορές για την ελάττωση της PC και 2,2 
φορές για τον FV Leiden.18

Ανεπάρκεια της πρωτεΐνης C
η συχνότητά της υπολογίζεται στο 1/200-1/50021,22 

στο γενικό πληθυσμό με μεγάλη φαινοτυπική διαφορο-
ποίηση. Υπολογίζεται, ότι το 2-5% των ασθενών με VTE 
έχει ελαττωμένη PC.18,24 Από τη «LEIDEN Thrombophilia 
Study» η πιθανότητα για πρώτο επεισόδιο VTE σε άτομα 
με ελαττωμένη PC είναι 7πλάσια σε σύγκριση με άτομα 
χωρίς θρομβοφιλία.39

μεταξύ των οικογενειών με ελαττωμένη PC παρατη-
ρούνται μεγάλες διαφορές στη συχνότητα θρομβωτικών 
επεισοδίων (75% των μελών σε μία μελέτη, πολύ λιγότε-
ρα σε άλλες), γεγονός που ενδεχομένως ερμηνεύεται από 
την παρουσία και δεύτερου γνωστού ή αγνώστου θρομ-
βοφιλικού παράγοντα, συχνότερα του FV Leiden.40 Όπως 
προκύπτει από μία ανασκόπηση τεσσάρων μεγάλων σχετι-
κών μελετών, τo 75% των μελών θρομβοφιλικών οικογε-
νειών που έχουν δύο θρομβοφιλικές διαταραχές εμφανίζει 
θρόμβωση, ενώ μόνο το 10-30% με μία μόνο διαταραχή.40

Ανεπάρκεια πρωτεΐνης S
ςε μεγάλη μελέτη υγιών δοτών από τη ςκωτία η επί-

πτωση ελαττωμένης PS υπολογίστηκε στο 0,03-0,13%.41 
Από μελέτες της PS σε οικογένειες με μεγάλη συχνότη-
τα θρομβωτικών επιπλοκών η πιθανότητα για τα προσβε-
βλημένα μέλη να μην εμφανίσουν θρόμβωση μέχρι τα 45 
έτη, βρέθηκε να είναι 35-50%.42

Να σημειωθεί ότι για την PS η μέτρηση της ολικής 

πρωτεΐνης υποεκτιμά των κίνδυνο θρόμβωσης και είναι 
προτιμότερη η μέτρηση της ελεύθερης PS. Επίπεδα ελεύ-
θερης PS <33-41 IU/dl προδικάζουν αυξημένη πιθανό-
τητα για θρόμβωση σε θρομβοφιλικές οικογένειες, σε 
σχέση με άτομα με υψηλότερες τιμές.43 Άτομα με χαμηλή 
PS, που δεν προέρχονται από θρομβοφιλικές οικογένει-
ες, φαίνεται ότι έχουν ελάχιστη ή και καθόλου τάση για 
VTE, όπως προκύπτει από τη μελέτη «MEGA» (Multi-
ple Enviromental & Genetic Αssessment of Risk Factors 
for Venus Thrombosis). ςύμφωνα με αυτή τη μελέτη μό-
νο τιμές PS κάτω από τις 33 IU/dl έχουν αυξημένο, αν 
και όχι στατιστικώς σημαντικό κίνδυνο θρόμβωσης. Ίδια 
επίπεδα ολικής PS ουδόλως συσχετίζονται με θρομβω-
τικό κίνδυνο.44

Όπως και για την PC, σε οικογένειες με χαμηλή PS 
και θρομβώσεις, μια δεύτερη θρομβοφιλική διαταραχή 
και ιδιαίτερα ο FV Leiden συνυπάρχει συχνά.40

2. Παράγοντας V Leiden
O FV Leidenείναι η συχνότερη αιτία συγγενούς θρομ-

βοφιλικής διαταραχής στους καυκάσιους (40-50% των 
περιπτώσεων). Είναι επίσης η συχνότερη αιτία κληρονο-
μικής APCR, >95% όταν ελέγχεται με λειτουργικές δο-
κιμασίες δεύτερης γενεάς. η ετεροζυγωτία για τον FV 
Leiden κυμαίνεται στο 1-8,5% στην καυκασία φυλή (Ευ-
ρωπαίοι, Εβραίοι, ισραηλίτες, Άραβες, καναδοί και ιν-
δοί), με τους περισσότερους Ευρωπαίους στο 5-8%.25,45 
ςτην «Physicians Health Study» και τη “Women’s Health 
Study” βρέθηκαν οι ακόλουθες συχνότητες ετεροζυγωτίας 
FV Leiden: καυκάσιοι 5,3%, Αμερικανοί ισπανικής κα-
ταγωγής 2,2%, ιθαγενείς Αμερικανοί 1,2%, Αφροαμερι-
κανοί 1,2%, Αμερικανοί Ασιατικής καταγωγής 0,45%.23 
ςε ορισμένες μελέτες από Ελλάδα, ςουηδία και λίβανο 
βρέθηκαν ποσοστά έως 15% του FV Leiden στο γενικό 
πληθυσμό.26,46 η μετάλλαξη φαίνεται να είναι μηδενική 
στους μαύρους της Αφρικής, στους κινέζους και στους 
ιάπωνες. Φορείς της μετάλλαξης FV Leiden είναι περί-
που το 10-26% των ασθενών με VTE.26,27 ςτις διάφορες 
μελέτες η ετεροζυγωτία για τη μετάλλαξη αυξάνει τον 
κίνδυνο για θρόμβωση έως επτά φορές, ενώ η ομοζυγω-
τία έως 80 φορές.47 ομοζυγωτία για τον FV Leiden πα-
ρατηρείται στο 1% των ατόμων με τη μετάλλαξη, αλλά 
εκπροσωπείται πολύ συχνότερα κλινικά, λόγω του ιδιαί-
τερα αυξημένου θρομβωτικού κινδύνου.

ο κλινικός φαινότυπος ποικίλει επηρεαζόμενος από 
διάφορους τροποποιητές, όπως π.χ. συνύπαρξη ετεροζυ-
γωτίας για ελαττωμένη παραγωγή του φυσιολογικού αλ-
ληλίου του FV ή ο πολυμορφισμός του HR2 απλοτύπου 
στο γονίδιο του FV, αυξημένα επίπεδα του FVIII όπως 
συμβαίνει στην ομάδα ο, μεταβολές στο γονίδιο της PZ 
και ασφαλώς από τη συνύπαρξη και άλλων γνωστών ή 
αγνώστων, κληρονομικών ή επίκτητων θρομβοφιλικών 
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καταστάσεων.48-50 Έτσι μόνο το 5% των ασθενών με ετε-
ροζυγωτία FV Leiden θα εμφανίσει θρόμβωση στη διάρ-
κεια της ζωής τους. ςε ανάλυση 8 case-control μελετών ο 
θρομβωτικός κίνδυνος για VTE, εκφραζόμενος σε odds 
ratio (OR) βρέθηκε 4,9 για ετεροζυγώτες FV Leiden, 3,8 
για ετεροζυγώτες FIIG20210A και 20 για διπλούς ετερο-
ζυγώτες (FV Leiden και μετάλλαξη FII).51

3. Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης 
η επίπτωση στο γενικό πληθυσμό εμφανίζει ευρεία 

διακύμανση από 0,7-6,5%. ςτην Ευρώπη κυμαίνεται 
από 0,7-4%, με διπλάσια ποσοστά στη νότια σε σχέση 
με τη βόρεια Ευρώπη (3 έναντι 1,7%) και με τα μεγαλύ-
τερα ποσοστά σε μελέτες από την ισπανία.30 Όπως και ο 
παράγων FV Leiden παρατηρείται εξαιρετικά σπάνια σε 
μαύρους και Ασιάτες. Φαίνεται, ότι η μετάλλαξη επήλ-
θε μετά την απομάκρυνση των φυλών από την Αφρική 
και την απόσχιση των καυκασίων από τους μογγολικής 
προέλευσης πληθυσμούς.

ο κίνδυνος θρόμβωσης βρέθηκε αυξημένος στους ετε-
ροζυγώτες κατά 2,8 φορές και είναι σαφώς υψηλότερος, 
αν και άγνωστος επακριβώς, για τους ομοζυγώτες. ςύμ-
φωνα με την «LEIDEN Thrombophilia Study» η διατα-
ραχή βρέθηκε στο 6,2% των ασθενών με VTE έναντι 2,3 
των υγιών.39 ςτους συμπτωματικούς ασθενείς η συνύπαρ-
ξη με άλλο θρομβοφιλικό κληρονομικό παράγοντα και 
ιδιαίτερα τον FV Leiden, φαίνεται να είναι υψηλή (όπως 
άλλωστε συμβαίνει και για τις ανεπάρκειες PC και PS).52 
Διπλοί ετεροζυγώτες, FV Leiden και FIIG20210A, φαί-
νεται να έχουν κατά 3-5 φορές αυξημένο κίνδυνο VTE 
σε σχέση με τα άτομα με μία διαταραχή.51

4. Αυξημένα επίπεδα του παράγοντα VIII
τα ποσοστά στο γενικό πληθυσμό είναι υψηλά, υπο-

λογίστηκαν στο 11-17% στη Leiden Thrombophilia Study 
και υπάρχουν αρκετά πλέον δεδομένα που υποστηρίζουν 
σημαντική, ανεξάρτητη και δοσοεξαρτώμενη θρομβοφιλι-
κή διάθεση.14,53 Από πληθυσμιακή ολλανδική μελέτη βρέ-
θηκε, ότι ασθενείς με επίπεδα παράγοντα FVIII:C >150% 
του φυσιολογικού είχαν OR 4,8 για πρώτο επεισόδιο φλε-
βικής θρόμβωσης συγκρινόμενοι με άτομα των οποίων 
τα επίπεδα του FVIII:C είναι <100%.14 τόσο στη μελέτη 
αυτή όσο και σε μία αγγλική σειρά ασθενών με ιδιοπα-
θή θρόμβωση η επίπτωση των αυξημένων επιπέδων του 
FVIII:C ήταν περίπου 25%.54 τα αυξημένα επίπεδα του 
FVIII είναι παράγοντας κινδύνου για θρόμβωση και στη 
μαύρη φυλή. ςε μελέτη ασθενών με VTE και καταγωγή 
από Αφρική ή καραϊβική, μόνο 9% είχαν έλλειψη φυσι-
κού αντιπηκτικού, ενώ το 34% είχε επίπεδα του FVIII:C 
πάνω από την ενενηκοστή εκατοστιαία θέση των φυσιο-
λογικών μαύρων μαρτύρων (OR 4,6).55 Ασυμπτωματικά 

άτομα με υψηλά επίπεδα FVIII:C και θετικό οικογενεια-
κό ιστορικό VTE ή αρτηριακής θρόμβωσης πριν από την 
ηλικία των 50, βρέθηκε ότι έχουν υψηλή ετήσια συχνό-
τητα VTE ή αρτηριακής θρόμβωσης.56

5. Υπερομοκυστεϊναιμία
Ήπιες ή μέτριες αυξήσεις της ομοκυστεΐνης του πλά-

σματος (16-100 μmol/L) βρίσκονται στο 5-7% του γενικού 
πληθυσμού.57 Πέρα από τις συσχετίσεις με καρδιαγγεια-
κή νόσο και εγκεφαλικά επεισόδια, μετα-αναλύσεις από 
case-control μελέτες βρήκαν ένα OR 2,5-2,95 για VTE 
σε ασθενείς με επίπεδα ομοκυστεΐνης που ξεπερνούν 
κατά δύο σταθερές αποκλίσεις τη μέση τιμή της ομάδας 
των μαρτύρων.16,58

η ήπια υπερομοκυστεϊναιμία αποτελεί ενδεχομένως 
παράγοντα κινδύνου και για την υποτροπή της φλεβικής 
θρόμβωσης,59 ενώ ο συνδυασμός της με άλλη κληρονο-
μική θρομβοφιλία βρέθηκε να αυξάνει τον κίνδυνο θρόμ-
βωσης στο 10-50πλάσιο σε κάποιες μελέτες, γεγονός που 
δεν επαληθεύεται όμως σε άλλες.60-62

παθολογική φυσιολογία
1. Ανεπάρκεια αντιθρομβίνης 

η Ατ είναι πρωτεΐνη 58kDa και ανήκει στην οικο-
γένεια των σερπινών. ςτο μόριο της Ατ διακρίνονται 
δύο λειτουργικές θέσεις: η θέση σύνδεσης της ηπαρίνης 
(Heparin Binding Site -HBS-) στο αμινοτελικό άκρο και 
την αγκύλη του αντιδραστικού κέντρου (Reactive Center 
Loop -RCL-) στο καρβοξυτελικό άκρο του μορίου της. 
Είναι κύριος αναστολέας της θρομβίνης αλλά και των πα-
ραγόντων Xa, IXa, XIa, XIIa, καλλικρεΐνη και πλασμί-
νη. Ανταγωνίζεται επίσης τον FVIIa στη σύνδεσή του με 
τον ιστικό παράγοντα (TF). ςτη θέση RCL εντοπίζεται 
μια αλληλουχία αμινοξέων (Gly392 - Arg393 – Ser394) 
συμπληρωματική των αμινοξέων των θέσεων σύνδεσης 
των ενεργοποιημένων παραγόντων – στόχων της Ατ. η 
δραστικότητα της Ατ αυξάνει σημαντικά παρουσία της 
ηπαρίνης. η πεντεσακχαριδική αλληλουχία αμινοξέων 
της ηπαρίνης συνδέεται με τη HBS στο μόριο της Ατ και 
προκαλεί δομικές μεταβολές του μορίου της Ατ, αυξάνο-
ντας έτσι τη συγγένεια μεταξύ της Ατ και της θρομβίνης 
ή των άλλων πρωτεασών – στόχων. 

οι ασθενείς με ανεπάρκεια Ατ παρουσιάζουν παρα-
τεταμένη παραμονή στην κυκλοφορία της θρομβίνης και 
άλλων ενεργοποιημένων παραγόντων πήξης, οι οποίοι 
αυξάνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης. 

Υπάρχουν δύο τύποι ανεπάρκειας της Ατ. ςτον τύ-
πο ι, οι μεταλλάξεις στο ένα αλλήλιο συνεπάγονται την 
πλήρη απώλεια του μεταλλαγμένου μορίου Ατ και οδη-
γεί σε μείωση στο 50% των αντιγονικών και λειτουργι-
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κών επιπέδων της φυσιολογικής Ατ.
μείωση των επιπέδων Ατ στο 50% θεωρείται αρ-

κετή να προκαλέσει θρόμβωση και οι ετεροζυγώτες εμ-
φανίζουν διαφόρου βαθμού θρομβοφιλική διάθεση ενώ 
οι ομοζυγώτες της τύπου ι ανεπάρκειας της Ατ αποθνή-
σκουν ενδομητρίως.

ςτον τύπο ιι τα αντιγονικά επίπεδα της παραγόμενης 
Ατ είναι φυσιολογικά ή σχεδόν φυσιολογικά αλλά το μό-
ριο είναι δυσλειτουργικό. ο τύπος ιι υποδιαιρείται στους 
τύπους: IIRS (λειτουργικές διαταραχές οι οποίες αφορούν 
το RCL και τη σύνδεση της Ατ με τις πρωτεάσες - στό-
χους), IIHBS (λειτουργικές διαταραχές οι οποίες αφορούν 
το HBS και τη δραστικότητα της Ατ μόνο παρουσία ηπα-
ρίνης) και IIPE (διαταραχές οι οποίες προκαλούν πλει-
οτροπική επίδραση δηλαδή λειτουργικές διαταραχές οι 
οποίες αφορούν το RCL ή το HBS και συνοδεύονται από 
χαμηλά επίπεδα Ατ λόγω μειωμένης σύνθεσης, έκκρισης 
ή αυξημένου καταβολισμού του μορίου της Ατ). ο τύπος 
IIHBS συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θρόμβωσης.63,64

το γονίδιο της Ατ βρίσκεται στο χρωμόσωμα 1 (1q23-
25). μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί περισσότερες από 
130 διαφορετικές μεταλλάξεις του γονιδίου της Ατ. η 
ανεπάρκεια τύπου ι προκαλείται κυρίως από μικρές (1 – 
30bp) ελλείψεις ή προσθήκες (1bp) στο γονίδιο της Ατ ή 
σημειακές μεταλλάξεις και σπανιότερα μεγάλες γονιδια-
κές ελλείψεις, οι οποίες οδηγούν σε μετατόπιση αναγνω-
στικού πλαισίου (frameshift) ή πρόωρο τερματισμό του 
γονιδίου της Ατ ή κωδικόνιο τερματισμού (stopcodon), 
ή μεταβολές στη μετάφραση του rnRNA, με αποτέλεσμα 
την παραγωγή ασταθούς μορίου Ατ, το οποίο είτε δεν 
εκκρίνεται είτε έχει μικρή διάρκεια ζωής. οι ελλείψεις 
εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στα κωδικόνια 244/245, 
81 και 106/107. η ανεπάρκεια τύπου IIRS προκαλείται 
συνήθως από σημειακές μεταλλάξεις οι οποίες αφορούν 
τα αμινοξικά κατάλοιπα Ala382 και Ala384 καθώς και τα 
κατάλοιπα 392, 393 και 394 γύρω από RCL. η ανεπάρ-
κεια τύπου IIHBS προκαλείται από σημειακές μεταλλά-
ξεις που αφορούν τα αμινοξικά κατάλοιπα 41, 47, 99 και 
129 ενώ η τύπου IIPE προκαλείται από μεταλλάξεις που 
αφορούν τα αμινοξικά κατάλοιπα 402, 404 – 407 και 429, 
οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του RCL αλλά 
και τα επίπεδα της Ατ, δεδομένου ότι η περιοχή την οποία 
αφορούν οι μεταλλάξεις είναι απαραίτητη για τη δομι-
κή και λειτουργική ακεραιότητα του μορίου της Ατ.65,66 

2. Ανεπάρκεια πρωτεΐνης C
η PC είναι μια βιταμινο-κ εξαρτώμενη πρωτεΐνη, μΒ 

62kDa, η οποία αποτελείται από δύο αλυσίδες συνδεδε-
μένες με δισουλφιδικές γέφυρες. η ενεργοποίηση και η 
μετατροπή της σε πρωτεάση σερίνης (ενεργοποιημένη PC 
- APC -) καταλύεται από τη θρομβίνη όταν η PC συνδέε-
ται με την ενδοθηλιακή πρωτεογλυκάνη θρομβομοντου-

λίνη. η APC αδρανοποιεί, με πρωτεολυτική διάσπαση, 
τους ενεργοποιημένους παράγοντες V και VIII, παράγο-
ντες απαραίτητοι για την ενεργοποίηση του FX και τη 
δημιουργία θρομβίνης. η καταλυτική της δράση αυξά-
νει σημαντικά από τον συμπαράγοντα της πρωτεΐνης S. 
H ανεπάρκεια APC προκαλεί διαταραχή μεταξύ των πη-
κτικών και αντιπηκτικών πρωτεϊνών, ειδικά σε συνθήκες 
βραδείας αιματικής κυκλοφορίας, οπότε η παρατεταμέ-
νη επαφή των FVa και FVIIIa και των αιμοπεταλιακών 
φωσφολιπιδίων με το αγγειακό τοίχωμα προδιαθέτει στη 
δημιουργία θρόμβων, ειδικά στη φλεβική κυκλοφορία.67 

η ανεπάρκεια της PC προκαλείται από μεταλλάξεις 
στο γονίδιό της PC (PROC), στο χρωμόσωμα 2 (2q13-
14) το οποίο αποτελείται από 9 εξώνια (I - IX). Περίπου 
195 μεταλλάξεις έχουν περιγραφεί στο PROC, οι περισ-
σότερες από τις οποίες είναι denovo σημειακές και προ-
καλούν την αντικατάσταση ενός αμινοξέος στο μόριο 
της PC.68 οι μεταλλάξεις αυτές προκαλούν δύο φαινό-
τυπους ανεπάρκειας της PC. ο τύπος ι χαρακτηρίζεται 
από ταυτόχρονη μείωση των αντιγονικών επιπέδων και 
της δραστικότητας της PC (ποσοτική διαταραχή). οι ετε-
ροζυγώτες της διαταραχής έχουν περίπου 50% των φυ-
σιολογικών αντιγονικών και λειτουργικών επιπέδων ενώ 
ομοζυγώτες ή σύνθετοι ετεροζυγώτες έχουν επίπεδα PC 
<1% - 25%.69 οι μεταλλάξεις οι οποίες προκαλούν τον 
τύπο ι εντοπίζονται στην περιοχή του υποκινητή και μα-
τίσματος (splicesites) καθώς και στην κωδική αλληλου-
χία του γονιδίου. ςτον τύπος ιι, οποίος αποτελεί το 10% 
των περιπτώσεων, η δραστικότητα της PC είναι μειωμέ-
νη αλλά τα αντιγονικά επίπεδα της πρωτεΐνης φυσιολογι-
κά. ςτον τύπο αυτό μεταλλάξεις στο εξώνιο ιιι, οι οποίες 
προκαλούν αντικαταστάσεις αμινοξέων στο προπεπτίδιο 
ή στην περιοχή του γ–καρβοξυγλουταμικού οξέος (GLA) 
συνεπάγονται χαμηλή αντιπηκτική δραστικότητα της PC, 
ενώ μεταλλάξεις στο εξώνιο ιΧ, το οποίο κωδικοποιεί 
την τυπική καταλυτική περιοχή της πρωτεάσης σερίνης 
συνδέονται επίσης με χαμηλή δραστικότητα της PC (μη 
λειτουργική PC).70

3. Ανεπάρκεια πρωτεΐνης s
H PS είναι μια βιταμινο-κ εξαρτώμενη γλυκοπρωτεΐ-

νη, μΒ 75 kDa. ςτην κυκλοφορία βρίσκεται με δυο μορ-
φές: την ελεύθερη (40%) και τη συνδεδεμένη με τη C4b 
δεσμευτική πρωτεΐνη (C4b – bindingprotein - C4BP -). 
H PS λειτουργεί ως συμπαράγοντας της PC. ςυγκεκρι-
μένα, μετά την ενεργοποίηση της PC, η PS συνδέεται με 
την APC στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων και συμμε-
τέχει στη δεύτερη φάση αδρανοποίησης του FVa αυξά-
νοντας κατά 20 φορές την υδρόλυση του παράγοντα από 
την APC στη θέση Arg306. Επιπλέον αυξάνει, συνεργικά 
με το FV, την αδρανοποίηση του FVIIIa από την APC. 
μόνο η ελεύθερη PS δρα ως συμπαράγοντας της PC.67 η 
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PS ασκεί αντιπηκτική δράση στο σύστημα της προθρομ-
βινάσης και πιθανόν στον FXa, ανεξάρτητα της APC.71

Υπάρχουν τρεις τύποι ανεπάρκειας της PS. ο τύπος ι 
(ποσοτική διαταραχή) χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπε-
δα τόσο της ελεύθερης όσο και της συνδεδεμένης με την 
C4BPPS, ο τύπος ιι (ποιοτική διαταραχή) από φυσιολο-
γικά επίπεδα PS αλλά το μόριο της PS είναι δυσλειτουρ-
γικό και ο τύπος ιιι (ποσοτική διαταραχή) χαρακτηρίζεται 
από φυσιολογικά επίπεδα ολικής αλλά χαμηλά επίπεδα 
ελεύθερης PS. το γονίδιο της PS (PROS1) βρίσκεται στο 
χρωμόσωμα 3 (3p11). Περίπου 200 διαφορετικές μεταλ-
λάξεις, οι περισσότερες σημειακές ή μικρές ελλείψεις ή 
προσθήκες και μάλιστα σε όλο το μήκος του γονιδίου, 
συνδέονται αιτιολογικά με την ανεπάρκεια της PS ενώ 
μεγάλες ελλείψεις ή προσθήκες αφορούν μόνο το 4% των 
περιπτώσεων. οι περισσότερες από τις μεταλλάξεις αυ-
τές αφορούν του τύπους ι και ιιι και προκαλούν μείωση 
των επιπέδων της PS. μεταλλάξεις του PROS1, οι οποίες 
συνδέονται με τον τύπο ιι είναι σπάνιες, συνήθως σημει-
ακές και αφορούν κυρίως τις περιοχές στο αμινοτελικό 
άκρο του μορίου της PS, οι οποίες είναι απαραίτητες για 
τη λειτουργία της PS ως συμπαράγοντας της APC.72,73

4. Παράγοντας VLeiden
το 1993 οι Dahlbäck και συνεργάτες έδειξαν ότι 

ο χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης 
(ΑΡττ) του φυσιολογικού πλάσματος παρατείνεται με 
την προσθήκη ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C (APC). η 
APC αδρανοποιεί τους ενεργοποιημένους παράγοντες V 
(FVa) και VIII (FVIIIa), προλαμβάνοντας με τον τρόπο 
αυτό τον περαιτέρω σχηματισμό θρομβίνης. Παρόλα αυ-
τά υπήρχαν ασθενείς, με ατομικό ιστορικό θρομβώσεων, 
στο πλάσμα των οποίων η προσθήκη APC προκαλούσε 
πολύ μικρότερη παράταση του ΑΡττ, η οποία όμως δι-
ορθωνόταν με την προσθήκη φυσιολογικού πλάσματος. 
οι ασθενείς αυτοί χαρακτηρίστηκαν ως «ανθεκτικοί στην 
επίδραση της APC». η μελέτη μελών των οικογενειών των 
ασθενών αυτών αποκάλυψε και άλλα μέλη με αντίσταση 
στην πρωτεΐνη C (APC Resistance - APCR -), γεγονός 
το οποίο κατεδείκνυε ότι η διαταραχή κληρονομείται με 
αυτοσωματικό κυρίαρχο χαρακτήρα.12

η διόρθωση της αντίστασης στην APC με την προ-
σθήκη του φυσιολογικού πλάσματος σχετίζεται με τον 
παράγοντα V (FV). ο FV είναι γλυκοπρωτεΐνη 330 kDa 
η οποία αποτελείται από 6 περιοχές (domains) (A1, A2, 
B, A3, C1 και C2) και το γονίδιό του εντοπίζεται στο χρω-
μόσωμα 1 (1q23). η θρομβίνη και ο FXa ενεργοποιούν 
τον FV με διάσπαση των πεπτιδικών δεσμών στις θέσεις 
709, 1.018 και 1.545, απελευθερώνουν την περιοχή Β, η 
οποία συνδέει τη βαριά άλυσο (περιοχές A1, A2) με την 
ελαφρά άλυσο (περιοχές A3, C1, C2). ο FVa σχηματίζε-
ται από τη βαριά και την ελαφρά άλυσο συνδεδεμένες με 

ιόντα Ca2+ και είναι απαραίτητος συμπαράγοντας του FXa 
στο σύμπλεγμα προθρομβινάσης αυξάνοντας το ρυθμό 
ενεργοποίησης της προθρομβίνης κατά 103 – 105 φορές.

η αδρανοποίηση του FVa, ο οποίος είναι συνδεδεμέ-
νος με την επιφάνεια των αιμοπεταλίων, επιτυγχάνεται 
με τη δράση της APC η οποία διασπά τον FVa στις θέ-
σεις Arg306, Arg506 και Arg679. η διάσπαση στη θέση 
Arg506 μειώνει μερικώς (περίπου 60%) τη δραστικότη-
τα του FVa αλλά είναι απαραίτητη για την έκθεση των 
θέσεων διάσπασης Arg506 και Arg679. η διάσπαση του 
FVa στη θέση Arg306 είναι απαραίτητη για την πλήρη 
αδρανοποίηση του παράγοντα ενώ στη θέση Arg679 εί-
ναι ήσσονος σημασίας. Έτσι διαταραχές σε οποιαδήποτε 
από τις τρεις θέσεις διάσπασης του FVa έχει ως αποτέλε-
σμα διαταραχή της αδρανοποίησης του παράγοντα από τη 
APC ενώ διατηρείται η αιμοστατική του δράση. ο FVa, 
μετά τη διάσπασή του στη θέση 506 δρα και ως συμπα-
ράγοντας της APC (μαζί με την PS) στην αδρανοποίηση 
του FVIIIa, οπότε έχει ταυτόχρονα με την αιμοστατική 
και αντιπηκτική δράση.74

το 1994, οι Bertina και συνεργάτες, περιέγραψαν τη 
μοριακή βάση της αντίστασης στην APC, η οποία είναι 
αποτέλεσμα μιας μετάλλαξης, της αντικατάστασης μιας 
βάσης (G από A), στη θέση 1.691 του γονιδίου του FV, 
η οποία συνεπάγεται την αντικατάσταση μιας αργινί-
νης από γλουταμίνη στη θέση 506 του FV (Arg506Gln). 
η μετάλλαξη αυτή είναι γνωστή ως FV Leiden. O FV 
Leiden αδρανοποιείται από την APC περίπου 10 φορές 
βραδύτερα συγκριτικά με τον φυσιολογικό FVa και επι-
πλέον χάνει την ιδιότητά του να δρα ως συμπαράγοντας 
της APC στην αδρανοποίηση του FVIIIa, γεγονός που 
συμβάλλει στη δημιουργία θρομβίνης και στην ανάπτυ-
ξη του θρόμβου.27

Από μεταλλάξεις στη θέση διάσπασης Arg306, οι 
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση, στη θέ-
ση 306 του FV, της αργινίνης από γλυκίνη (Arg306Gly) 
ή της αργινίνης από θρεονίνη (Arg306Thr) προκύπτουν 
οι παράγοντες FV Hong Kong και FV Cambridge αντί-
στοιχα.75,76 οι FV Hong Kong και FV Cambridge, παρότι 
προκαλούν ARCR δεν συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο 
θρομβώσεων.77

5. Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης
η προθρομβίνη (FII), γλυκοπρωτεΐνη 72kDa, ενεργο-

ποιείται από τον FXa, παρουσία του FVa, φωσφολιπιδί-
ων και Ca2+, με τη διάσπαση του μορίου της στις θέσεις 
Arg271 – Thr 272 και Arg320 – Ile321 και μετατρέπεται 
σε θρομβίνη. η θρομβίνη είναι ένζυμο «κλειδί» στο μη-
χανισμό αιμόστασης δεδομένου ότι διαθέτει αιμοστατικές 
ιδιότητες (ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια και τους FVIII, FV, 
FXIII, FXI, μετατρέπει το ινωδογόνο σε ινική), αντιπη-
κτικές (ενεργοποιεί την PC) και ινωδολυτικές ιδιότητες 
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(ενεργοποιεί τον ενεργοποιούμενο από τη θρομβίνη ανα-
στολέα της ινωδόλυσης - TAFI). Όταν ο FII παράγεται σε 
μεγαλύτερες ποσότητες προκαλείται υπερπηκτικότητα, 
δεδομένου ότι αύξηση των επιπέδων FII κατά 15% των 
φυσιολογικών διπλασιάζει τον κίνδυνο θρομβοεμβολής.

το γονίδιο του FII βρίσκεται στο χρωμόσωμα 11 (11p11 
– q12) και αποτελείται από 14 εξόνια και 13 ιντρόνια και 
τις 5΄ και 3΄ αμετάφραστες περιοχές, οι οποίες παίζουν 
ρυθμιστικό ρόλο στην έκφραση του γονιδίου.78 το 1996 
οι Poort και συνεργάτες, βρήκαν ότι μία σημειακή μετάλ-
λαξη (αντικατάσταση γουανίνης από αδενίνη) στη θέση 
20210 (G20210Α) στην 3΄αμετάφραστη περιοχή του γο-
νιδίου του FII, η οποία δεν μεταβάλλει τη δομή και τη 
λειτουργία του μορίου του FII αλλά συνεπάγεται επιβρά-
δυνση της αποδόμησης και συνεπώς αύξηση του mRNA 
και της σύνθεσης της προθρομβίνης.

οι ετεροζυγώτες φορείς της μετάλλαξης G20210A 
του FII έχουν επίπεδα FII κατά 30% υψηλότερα των φυ-
σιολογικών, ενώ οι ομοζυγώτες κατά 70%, και συνεπώς 
αυξημένη παραγωγή θρομβίνης, η οποία αυξάνει 2 – 4 
τον κίνδυνο θρόμβωσης στους ετεροζυγώτες και στους 
ομοζυγώτες σαφώς περισσότερο.13

Επιπλέον τα υψηλά επίπεδα FII προκαλούν και αύ-
ξηση των επιπέδων του TAFI και διαταραχή της ινωδό-
λυσης79 και πιθανόν αναστολή της αδρανοποίησης του 
FVa από την APC.80

6. Αυξημένα επίπεδα του παράγοντα VIII
ο παράγοντας VIII (FVIII) παίζει βασικό ρόλο στην 

αιμόσταση. Ενεργοποιείται από τη θρομβίνη και δρα ως 
συμπαράγοντας του FIXa στο σύμπλεγμα της τενάσης. 
Αδρανοποιείται από την APC με πρωτεολυτική διάσπαση 
του μορίου της στις θέσεις Arg336 και Arg562. τα υψηλά 
επίπεδα του FVIII, εκτός αντίδρασης οξείας φάσης, αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο φλεβικής και αρτηριακής θρόμβω-
σης αλλά και υποτροπής της θρόμβωσης, μέσω αύξησης 
της παραγόμενης θρομβίνης ή/και μέσω επαγωγής επί-
κτητης αντίστασης στην APC. η αιτιολογική σχέση των 
αυξημένων επιπέδων του FVIII με τις αρτηριακές θρομ-
βώσεις βασίζεται στην αυξημένη παραγωγή θρομβίνης 
και στην αυξημένη προσκόλληση και συσσώρευση των αι-
μοπεταλίων, μέσω του παράγοντα vonWillebrand (vWF), 
στα σημεία της αρτηριακής βλάβης.53,81 η μοριακή βάση 
των αυξημένων επιπέδων του FVIII είναι άγνωστη. οι 
ομάδες αίματος ΑΒο φαίνεται ότι ευθύνονται για το 30% 
των διακυμάνσεων των επιπέδων του FVIII. η αύξηση 
των επιπέδων του παράγοντα φαίνεται ότι συμβαδίζει με 
την αύξηση των επιπέδων του vWF, είτε λόγω αυξημένης 
σύνθεσης είτε λόγω μειωμένης κάθαρσης των συμπλεγ-
μάτων FVIII/vWF. Πιθανόν η τροποποιημένη ευαισθη-
σία του vWF στη διάσπασή του από την ADAMTS13 
είναι ένας από τους κύριους μηχανισμούς με τον οποίο 
οι ομάδες αίματος επηρεάζουν τα επίπεδα του FVIII.82

7. Υπερομοκυστεϊναιμία 
Υπερομοκυστεϊναιμία είναι η παθολογική κατάσταση 

η οποία χαρακτηρίζεται από ψηλά επίπεδα (>15 µmol/L) 
ομοκυστεΐνης στο πλάσμα. η ομοκυστεΐνη είναι ενδιά-
μεσο προϊόν του μεταβολικού κύκλου του αμινοξέος με-
θειονίνη. η μεθειονίνη μετατρέπεται σε ομοκυστεΐνη, η 
οποία στη συνέχεια είτε μετατρέπεται σε κυσταθειονί-
νη και κυστεΐνη με τη δράση του ενζύμου β-συνθετάση 
της κυσταθειονίνης (CBS) και συμπαράγοντα τη βιτα-
μίνη Β6, είτε επαναμεθυλιώνεται σε μεθειονίνη. ςτη 
δεύτερη περίπτωση απαιτείται η δράση των ενζύμων 
συνθετάση της μεθειονίνης (MS), 5,10-μεθυλενοτετραϋ-
δροφολική αναγωγάση (MTHFR) και μεθυλτρανσφερά-
ση βεταΐνης- ομοκυστεΐνης (BHMT), καθώς επίσης και 
η βιταμίνη Β12, η οποία δρα ως συμπαράγοντας. Επίσης 
χρειάζονται και τα παράγωγα του φυλλικού οξέος (5-με-
θυλτετραϋδροφολικό) και η βεταΐνη, που δρουν ως δότες 
μεθυλικών ομάδων.83 μεταλλάξεις στα γονίδια τα οποία 
κωδικοποιούν τα ένζυμα που συμμετέχουν στο μεταβο-
λισμό της ομοκυστεΐνης (CBS, MS, MTHFR, BHMT) 
οδηγούν σε υπερομοκυστεϊναιμία. ομοζυγώτες γενετι-
κών διαταραχών των γονιδίων τα οποία κωδικοποιούν 
τη CBS ή τη MTHFR παρουσιάζουν αύξηση των επιπέ-
δων της ομοκυστεΐνης >100μmol/L και ομοκυστινουρία, 
παθολογική κατάσταση η οποία συνοδεύεται από πρό-
ωρη αθηροσκλήρωση, φλεβικές θρομβώσεις, νοητική 
υστέρηση, σκελετικές ανωμαλίες και έκτοπους φακούς. 
Ήπια (16 - 24μmol/L) ή μέτρια (25 - 100μmol/L) υπε-
ρομοκυστεϊναιμία παρατηρείται σε ετεροζυγώτες σπά-
νιων διαταραχών οι οποίες προκαλούν ανεπάρκεια της 
CBS. ςυχνότεροι όμως είναι δύο πολυμορφισμοί του γο-
νιδίου που κωδικοποιεί τη MTHFR, στο χρωμόσωμα 1 
(1p36). ςυγκεκριμένα, η αντικατάσταση μιας βάσης κυ-
τοσίνης από θυμίνη στη θέση 677 (677C>T), συνεπάγε-
ται την αντικατάσταση ενός αμινοξέος (Ala σε Val) στη 
θέση 222 του μορίου και προκαλεί θερμοευαισθησία της 
MTHFR και μείωση της δραστικότητας του ενζύμου στο 
30% στους ομοζυγώτες και 65% στους ετεροζυγώτες.84 
η αντικατάσταση μιας βάσης αδενίνης από κυτοσίνη 
στη θέση 1298 (1298A>C), συνεπάγεται την αντικατά-
σταση ενός αμινοξέος (Glu σε Ala) στη θέση 429, αλλά 
ο πολυμορφισμός αυτός δεν φαίνεται να επηρεάζει τα 
επίπεδα ομοκυστεΐνης.85

Ανεπαρκής πρόσληψη φυλλικού οξέος, βιταμίνης 
Β12 ή Β6 μπορεί να προκαλέσουν υπερομοκυστεϊναι-
μία, η οποία μάλιστα υποστρέφεται με τη λήψη των βι-
ταμινών αυτών.86

η υπερομοκυστεϊναιμία προκαλεί θρομβώσεις μέσω 
διαφόρων μηχανισμών. ςυγκεκριμένα προκαλεί ενδοθη-
λιακή δυσλειτουργία, πολλαπλασιασμό των λείων μυϊκών 
ινών, αναστολή της έκκρισης προστακυκλίνης και Νο 
και αγγειακή φλεγμονή και αθηροσκλήρωση. Επιπλέον 
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προκαλεί αύξηση της έκφρασης του ιστικού παράγοντα 
(TF), αναστολή της έκφρασης της θειική ηπαράνης, ανα-
στολή του ιστικού τύπου ε  νεργοποιητή του πλασμινιγό-
νου (t-PA) και αναστολή της ενεργοποίησης της PC από 
τη θρομβομοντουλίνη.87
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ABSTRACT: The term thrombophilia was first indroduced by Egeberg in 1965, when he reported a fam-
ily with remarkable tendency to venous thrombosis because of a deficiency in the natural anticoagulant 
antithrombin. At present the term is generally used to describe a laboratory abnormality (most often in 
the coagulation system) that increases the tendency mainly to venous thromboembolism. Thrombophilic 
abnormalities can be inherited or acquired. Following Egeberg’s discovery several much more frequent 
inherited defects have been identified and studied. The causes of inherited thrombophilia include a group 
of definitely inherited disorders arising from a variety of genetic defects, as the deficiencies of natural 
anticoagulants (antithrombin, protein C and protein S), factor V Leiden, G20210A prothrombin muta-
tion and a second group with multifactorial and at least partly inherited disorders, as the elevated levels 
of factor VIIι and mild hyperhomocysteinemia. Overall incidence of inherited thrombophilia estimat-
ed as about 10% in the general population and 24-37% in patients with venous thrombosis. Inherited 
deficiency of natural anticoagulants, which play an important role in the downregulation of coagula-
tion, result in an increased generation of thrombin and predisposition to thrombosis. The prevalence of 
the deficiency of natural anticoagulants in the general population is only 1% (and 7% in patients with 
venous thrombosis). The most common types of inherited thrombophilia, factor V Leiden and the pro-
thrombin mutation G20210A, cause an overactivity of coagulation factors. Factor V Leiden is the result 
of a mutation in the factor V gene at position 1691 which causes a change in factor V protein, making 
it resistant to inactivation by activated protein C. The mutation G20210A in the 3΄ untraslated region of 
the prothrombin gene results in high levels of prothombin that predispose in excess thrombin generation 
and thrombosis. The prevalence of factor V Leiden and prothrombin mutation in the European popula-
tions is 5-8% and 0,7-4% respectively, accounting for 50% of cases of inherited thrombophilia in Cau-
casians. Elevated factor VIII levels (>150%) is a very frequent disorder (11% in the general population) 
that predispose to venous thrombosis via enhanced thrombin formation and/or through the induction of 
acquired activated protein C resistance. Mild hyperhomocysteinemia (5% in the general population) is 
caused mainly by a mutation in the methylenetetrahydrofolate reductase gene that results in a thermo-
labile variant of the enzyme, usually with inadequate intake of folic acid. Hyperhomocysteinemia can 
cause both arterial and vein thrombosis by numerous different mechanisms. Furthermore, there are many 
acquired or transient conditions that result to a prothrombotic state, including cancer, surgery, strict im-
mobilization, pregnancy, estrogen containing medications e.t.c. The concept is that patients with throm-
bophilia have an intrinsic prothrombotic state that is in itself insufficient to cause thrombosis, but may 
lead to an event when superimposed on (clinical) risk factors.
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Επίκτητη Θρομβοφιλία

Ειρήνη Κωνσταντινίδου,1 Μαρία Λίγκa,2 Αθηνά Μούγιου1

ΠΕΡιληΨη: Ως θρομβοφιλία χαρακτηρίζεται η κατάσταση υπερπηκτικότητας που προδιαθέτει σε 
θρόμβωση. η επίκτητη θρομβοφιλία είναι συχνότερη από την κληρονομική και τα αίτια αυτής πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση ασθενών με θρομβοεμβολική νόσο. οι θρομβωτικές επι-
πλοκές των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο ή αιματολογικές κακοήθειες αυξάνουν τη νοσηρότητα 
και θνησιμότητα αυτών. η παθογένεια της θρόμβωσης στον καρκίνο, τα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλά-
σματα, το πολλαπλούν μυέλωμα και τη νυχτερική παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία είναι διαφορετική 
και πολυπαραγοντική, ενώ ο θρομβωτικός κίνδυνος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και το στάδιο της 
κακοήθειας καθώς με τους συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου του ασθενή. η κύηση και λοχεία, τα 
αντισυλληπτικά δισκία και η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης χαρακτηρίζονται από αυξημένο κίν-
δυνο εκδήλωσης θρομβοεμβολικής νόσου, ο οποίος αυξάνεται περαιτέρω επί συνυπάρχουσας θρομ-
βοφιλίας. η θρομβοφιλία στην κύηση αυξάνει τον κίνδυνο και άλλων αγγειακών επιπλοκών όπως της 
απώλειας εμβρύου, της καθυστέρησης ενδομήτριας ανάπτυξης και της θρομβωτικής μικροαγγειοπά-
θειας. ο κίνδυνος θρόμβωσης λόγω αντισυλληπτικών δισκίων εξαρτάται από την παρουσία κληρονο-
μικής θρομβοφιλικής διαταραχής, τη δόση των οιστρογόνων και τη γενιά των προγεστερινοειδών. το 
αντιφωσφωλιπιδικό σύνδρομο είναι η συχνότερη αιτία επίκτητης θρομβοφιλίας και έχει ως πρώτη αιτία 
θανάτου τη θρόμβωση. Επιπλέον, η απώλεια εμβρύου και η νοσηρότητα της κύησης είναι σοβαρές επι-
πλοκές του συνδρόμου και έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία. η επίκτητη θρoμβοφιλία είναι μια ιατρική 
πρόκληση και χρήζει επαγρύπνησης. η βέλτιστη πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη της θρόμβω-
σης στην επίκτητη θρομβοφιλία βασίζεται στην εκτίμηση όλων των παραγόντων κινδύνου ανά ασθενή 
και στην τεκμηριωμένη απόφαση έναρξης και λήξης της αντιπηκτικής αγωγής.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
O Rudolf Virchow, το 1856, συνόψισε την παθογένεια 

της θρόμβωσης στην τριάδα: (1) βλάβη ενδοθηλίου, (2) δι-
αταραχή της ροής και (3) της σύστασης του αίματος, που 
οδηγεί σε υπερπηκτικότητα. οι παρατηρήσεις που συγκε-
ντρώθηκαν από το 1950 μέχρι τη δεκαετία του ’90, μετέ-
τρεψαν το αξίωμα της «υπερπηκτικότητας» στη θεωρία 
του συνώνυμου όρου «θρομβοφιλία». ο όρος θρομβοφι-
λία καθιερώθηκε για να περιγράψει τη συγγενή ή επίκτη-
τη κατάσταση κατά την οποία επηρεάζεται ο μηχανισμός 
φυσικής αναστολής των διαφόρων φάσεων της πήξης του 
αίματος, λόγω διαταραχής των παραγόντων που συμμε-

τέχουν σε αυτήν. ςτις περιπτώσεις αυτές, η έλλειψη ενός 
φυσικού ανασταλτή ή η δυσλειτουργία ενός παράγοντα 
πήξης-ινωδόλυσης, σε συνδυασμό με τους άλλους δύο 
παράγοντες της τριάδας του Virchow και εφόσον προστε-
θούν εκλυτικά αίτια, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης 
θρόμβωσης.1 η θρομβοφιλία είναι κληρονομική ή επίκτη-
τη και εκδηλώνεται συνήθως ως φλεβική θρομβοεμβολι-
κή νόσος (venous thromboembolic event, VTE), με εν τω 
βάθει φλεβική θρόμβωση (deep venous thrombosis, DVT) 
και ή χωρίς πνευμονική εμβολή (pulmonary embolism, 
PE). ςήμερα, η VTE αποτελεί την τρίτη σε συχνότητα 
καρδιαγγειακή νόσο μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου 
και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.2,3 η ετήσια επί-
πτωση του πρώτου επεισοδίου VTE στους καυκάσιους 
είναι 80 έως 117 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.4 
κάθε χρόνο, στις ηνωμένες Πολιτείες, 900.000 ασθενείς 
νοσηλεύονται λόγω VTE και το 1/3 αυτών πεθαίνει, ενώ 
το κόστος νοσηλείας ανά ασθενή με DVT και PE εκτι-
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μάται ότι ξεπερνά τα 56.000$.5 το ποσοστό θνησιμότη-
τας κατά τον πρώτο μήνα εκδήλωσης της VTE είναι 6%, 
ενώ επί PE φτάνει το 12%.6 Επιπλέον, η VTE χαρακτη-
ρίζεται από υψηλή νοσηρότητα λόγω μετα-φλεβιτιδικού 
συνδρόμου και δευτεροπαθούς πνευμονικής υπέρτασης.7,8 
τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της θρόμβωσης επη-
ρεάζονται από την εθνικότητα, την ηλικία, την κληρονο-
μική ή επίκτητη φύση της και τους συνοδούς παράγοντες 
κινδύνου καθώς και το πρώτο ή ύστερο επεισόδιο λόγω 
υποτροπής. ςτην ανασκόπηση αυτή θα περιγραφούν επί-
κτητες θρομβοφιλικές διαταραχές με ιδιαίτερα επιδημι-
ολογικά, κλινικά και παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά, 
τα οποία ενισχύουν τη σημασία της μεθοδικής προσέγ-
γισης κατά το σχεδιασμό της πρωτογενούς και δευτερο-
γενούς πρόληψης της θρόμβωσης.

παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση
Αν και το πρώτο επεισόδιο θρόμβωσης περιγράφηκε 

το 13ο αιώνα, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της VTE 
άρχισαν να τεκμηριώνονται από τη δεκαετία του ’50, με 
την εφαρμογή της αντιπηκτικής αγωγής και τις διαφορές 
στην ανταπόκριση των ασθενών.9 μέχρι τη δεκαετία του 
’90, οι παρατηρήσεις ενισχύθηκαν με την έρευνα της αι-

μοστατικής ισορροπίας στην πήξη και ινωδόλυση μετα-
ξύ «ενεργοποίησης» και «αναστολής», την ανακάλυψη 
των φυσικών ανασταλτών της πήξης και των γενετικών 
και επίκτητων διαταραχών που προδιαθέτουν σε θρόμ-
βωση. η κληρονομική θρομβοφιλία συνδέεται αιτιολο-
γικά με συγγενείς διαταραχές των φυσικών ανασταλτών 
και παραγόντων της πήξης και συνήθως δεν ενοχοποι-
είται για υποτροπιάζουσα VTE.10 Αντίθετα, η επίκτητη 
θρομβοφιλία, μερικές φορές, συνδέεται με υποτροπιά-
ζουσες θρομβώσεις και για το λόγο αυτό η μελέτη των 
επιδημιολογικών χαρακτηριστικών και των παραγόντων 
κινδύνου αυτής έχει σημασία για την πρωτογενή και δευ-
τερογενή πρόληψη.11 μέχρι σήμερα, ένας μεγάλος αριθ-
μός κληρονομικών, επίκτητων και μικτών παραγόντων ή 
διαταραχών, αναστρέψιμων ή μη, αυξάνουν τον κίνδυνο 
εκδήλωσης VTE (Πίνακας 1).

το 1992, η ομάδα THRIFT (Thromboembolic Risk 
Factors Consensus Group) ομαδοποίησε τους επίκτη-
τους παράγοντες κινδύνου VTE και το 2008 η ACCP 
(American College of Chest Physicians), τους επικαιρο-
ποίησε, αντικαθιστώντας το κάπνισμα με την οξεία νό-
σο (Πίνακας 2).12

Αν και οι επίκτητοι παράγοντες κινδύνου συνδέονται 
αιτιολογικά με το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών 

πίνακας 1. Κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για VTE
Κληρονομικοί Επίκτητοι Μικτοί

Έλλειψη AT Μεγάλη ηλικία Υψηλά επίπεδα FVIII

Έλλειψη πρωτεΐνης C Κακοήθεια Υψηλά επίπεδα FIX

Έλλειψη πρωτεΐνης S Χειρουργείο, τραύμα, ακινητοποίηση Υψηλά επίπεδα FXI

FV Q506 Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο Υψηλά επίπεδα TAFId

FII G20210A Κύηση και λοχεία APC-re

SNPsa COPsb, HrTc Υπερομοκυστιναιμία
aSNPs: πολυμορφισμοί μονής αλύσου (single strand polymorphisms), bCOPs; συνδυασμένα αντισυλληπτικά δισκία (combined oral contracep-

tives), cHrT: ορμονική θεραπεία υποκατάστασης (hormone replacement therapy), dTAFI: αναστολέας ινωδόλυσης από τη θρομβίνη ενεργοποι-
ούμενος (thrombin activatable fibronolytic inhibitor), eAPC-r: αντιίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (activated protein C-resistance).

πίνακας 2. Επίκτητοι παράγοντες κινδύνου για VTE σύμφωνα με την ACCP

Αυξημένη ηλικία φλεγμονώδης νόσος εντέρου

Ακινητοποίηση, πάρεση Κύηση και λοχεία

Προηγούμενη VTE Νεφρωσικό σύνδρομο

Καρκίνος και/ή θεραπεία αυτού Αντισυλληπτικά δισκία και ορμονική θεραπεία υποκατάστασης

Χειρουργική επέμβαση Οξεία νόσος

Παχυσαρκία Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες
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περιπτώσεων VTE, περισσότεροι από τους μισούς ασθε-
νείς με θρόμβωση σε ηλικία <40 ετών ή νέοι ασθενείς 
με ιδιοπαθές επεισόδιο θρόμβωσης έχουν κληρονομική 
θρομβοφιλία.13 κατά συνέπεια, η ηλικία εμφάνισης του 
πρώτου επεισοδίου θρόμβωσης έχει σημασία στο σχεδι-
ασμό της αιτιολογικής διερεύνησης αυτού. Επιπρόσθε-
τα, όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος 
εμφάνισης VTE και αυτό σχετίζεται με την αύξηση προ-
πηκτικών παραγόντων χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση των 
φυσικών ανασταλτών της πήξης, την αύξηση της μάζας 
σώματος και τον περιορισμό της κινητικότητας λόγω 
νόσου. Ως αποτέλεσμα αυτού, η επίπτωση του πρώτου 
επεισοδίου VTE σε πληθυσμό ηλικίας 25-35 ετών είναι 
30 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα, μεταξύ 50-59 ετών 
είναι 62 ανά 100.000 άτομα και μεταξύ 70-79 ετών είναι 
300-500 περιπτώσεις ανά 100.000, ενώ αυξάνει δραμα-
τικά μετά την ηλικία των 80 ετών.14

Παρά την αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης θρόμ-
βωσης όταν υπάρχουν ένας τουλάχιστον προδιαθεσικός 
παράγοντας, δεν έχει ακόμα εξηγηθεί γιατί μερικοί άν-
θρωποι έχουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και δεν 
εκδηλώνουν θρόμβωση ενώ άλλοι εκδηλώνουν θρόμβω-
ση χωρίς εμφανές αίτιο. Επιπλέον, ενώ στην πλειoνότητα 
των ασθενών με VτΕ ταυτοποιείται προσωρινός ή μόνι-
μος προδιαθεσικός παράγοντας κινδύνου, στο 26% αυτών 
η θρόμβωση χαρακτηρίζεται ιδιοπαθής.15 το σημαντικό 
ποσοστό ιδιοπαθούς VTE συνεπάγεται τη μη πλήρη έως 
σήμερα αποσαφήνιση της παθοφυσιoλογικής βάσης της 
VTE. την τελευταία δεκαετία, οι έρευνες είναι στραμμένες 
στους μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς της θρόμ-
βωσης και φαίνεται ότι ομάδα νουκλεοτιδικών πολυμορ-
φισμών μονής αλύσου (single nucleotide polymorphisms, 
SNPs) στο ανθρώπινο γονιδίωμα, ιδιότητες του ερυθρο-
κυττάρου και ειδικές λειτουργίες, πρωτεΐνες ή ένζυμα των 
ενεργοποιημένων ουδετερόφιλων (neutrophil extracellular 
traps, NEPs) και μονοκυττάρων, θα μπορέσουν να διευ-
ρύνουν τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της VTE 
και να ερμηνεύσουν περαιτέρω τα επιδημιολογικά χαρα-
κτηριστικά της θρόμβωσης.16

Από το σύνολο των επίκτητων παραγόντων κινδύνου 
για θρόμβωση, ξεχωρίζει μια υποομάδα, η οποία από τη 

δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα σε πολλές επιδημιολογι-
κές μελέτες, συνδέθηκε παθογενετικά με την υπερπηκτι-
κότητα του Virchow (Πίνακας 3).17

η κακοήθεια και το αντιφωσφωλιπιδικό σύνδρομο 
(antiphospholipid syndrome, APS) αποτελούν μη ανα-
στρέψιμες θρομβοφιλικές διαταραχές και η κλινική τους 
πορεία και πρόγνωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την εκδήλωση ή όχι θρομβοεμβολικής νόσου. Επιπλέ-
ον, η κύηση και λοχεία, τα COPs και η HRT, προκαλούν 
αναστρέψιμη υπερπηκτικότητα αλλά μόνο η πρόληψη 
της θρόμβωσης μπορεί να αποτρέψει τη δυνητικά θανα-
τηφόρα ή χρόνια πορεία της.

Επίκτητη θρομβοφιλία  
και νεοπλασματικά νοσήματα

H θρομβοφιλία λόγω κακοήθειας έχει διαρκώς αυξα-
νόμενη επίπτωση.18 η εκδήλωσή της συνοδεύεται από 
σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα, αφού η VTE 
και οι επιπλοκές της στον καρκίνο αποτελούν τη δεύτε-
ρη αιτία θανάτου.18 ο καρκίνος αυξάνει τον κίνδυνο για 
θρόμβωση από 4 έως 7 φορές και τελικά το 4% έως 20% 
των ασθενών με κακοήθεια θα εκδηλώσουν θρόμβωση 
πριν ή μετά τη διάγνωσή της.19,20 Επιπλέον, το 25% των 
ασθενών με VTE έχουν υποκείμενη κακοήθεια και μι-
κρότερη επιβίωση σε σύγκριση με αυτούς που έχουν κα-
κοήθεια χωρίς θρομβωτικές επιπλοκές.21 η θέση και το 
στάδιο του καρκίνου, ενδογενείς παράγοντες κινδύνου 
θρόμβωσης του ασθενή, παράγοντες συν-νοσηρότητας 
κατά την πορεία του καρκίνου και η συμβατική και νεό-
τερη αντινεοπλασματική αγωγή αποτελούν ανεξάρτητους 
παράγοντες κινδύνου θρόμβωσης.22 μόνο η χημειοθε-
ραπεία αυξάνει τον κίνδυνο VTE στους ασθενείς με συ-
μπαγείς κακοήθειες, κατά 7% έως 11%.23 Ασθενείς με 
νεοπλάσματα εγκεφάλου ή αδενοκαρκίνωμα πνεύμο-
να, ωοθηκών, παγκρέατος, παχέος εντέρου, στομάχου, 
προστάτη και νεφρού έχουν υψηλότερο κίνδυνο VTE, 
συγκριτικά με ασθενείς που έχουν άλλου τύπο καρκίνο. 
η θρόμβωση στον καρκίνο αφορά πιο συχνά το φλεβι-
κό αγγειακό σκέλος και μερικές φορές εκδηλώνεται ως 

πίνακας 3. Κυριότερα αίτια επίκτητης θρομβοφιλίας και σχετικός κίνδυνος θρόμβωσης

Επίκτητοι παράγοντες Σχετικός κίνδυνος Βιβλιογραφική αναφορά

Κακοήθεια 4-20 blom et al, 200518

Αντιφωσφωλιπιδικό σύνδρομο 3-10 Ginsberg et al, 199551

COPs 4-7 Sartwell et al, 196965

Κύηση και λοχεία 3-5 McColl et al, 199757

HrT 2-5 Grodstein et al, 199671
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επιπολής μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα, θρομβωτι-
κή μη μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα και θρόμβωση ηπατι-
κών φλεβών.24

η μοριακή και κυτταρική παθοφυσιολογία της θρόμ-
βωσης στον καρκίνο δεν είναι προς το παρόν πλήρως απο-
σαφηνισμένη, ωστόσο είναι γνωστή η ενδογενής ιδιότητα 
των καρκινικών κυττάρων να αλληλεπιδρούν με μια σει-
ρά κυτταρικών στοιχείων και να ενεργοποιούν το μηχα-
νισμό πήξης, δράση η οποία σχετίζεται με την παραγωγή 
του ιστικού παράγοντα (tissue factor, TF), παραγόντων 
με προπηκτική δράση και κυτταροκινών με προφλεγ-
μονώδη δράση.25 η θρομβοπροφύλαξη σε ασθενείς με 
υποκείμενη κακοήθεια πρέπει να προσαρμόζεται στους 
παράγοντες κινδύνου και το θρομβοφιλικό ιστορικό του 
ασθενή. ςύμφωνα με τη μελέτη CLOT, στους ασθενείς 
με κακοήθεια και οξεία VTE, oι ηπαρίνες χαμηλού-μορι-
ακού βάρους (low-molecular weight heparins, LMWHs) 
υπερτερούν των κουμαρινικών, γιατί προλαμβάνουν πιο 
αποτελεσματικά την υποτροπή χωρίς αύξηση των αιμορ-
ραγικών επιπλοκών.26 Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η κακοήθεια είναι ο μοναδικός ανεξάρτητος παράγοντας 
κινδύνου πρώιμης-εντός του 1ου εξαμήνου-αλλά και όψι-
μης υποτροπής, η αντιπηκτική αγωγή στον ασθενή με 
κακοήθεια πρέπει να συνεχίζει όσο το νόσημα δεν είναι 
σε ύφεση και ο αιμορραγικός κίνδυνος είναι χαμηλός.27

Επίκτητη θρομβοφιλία και αιματολογικές 
κακοήθειες

τα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα (myelopro-
liferative neoplasms, MPNs), το πολλαπλούν μυέλωμα 
(multiple myeloma, MM) και η νυχτερινή παροξυσμική 
αιμοσφαιρινουρία (paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, 
PNH) χαρακτηρίζονται από θρομβοφιλική διάθεση με 
ιδιαίτερα επιδημιολογικά, κλινικά και παθοφυσιολογι-
κά χαρακτηριστικά.

Mυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα
τα MPNs του τύπου της αληθούς πολυκυτταραιμίας 

(polycythemia vera, PV) και ιδιοπαθούς θρομβοκυττα-
ραιμίας (essential thrombocythemia, ET) συνδέονται με 
υψηλό κίνδυνο φλεβικής και αρτηριακής θρόμβωσης. το 
συνολικό ποσοστό θρόμβωσης είναι 2,5% έως 5,0% ανά 
ασθενή ανά έτος στην PV και 1,9% έως 3% ανά ασθε-
νή ανά έτος στην ET, ανάλογα με την κατηγορία κιν-
δύνου του ασθενή.28,29 το πρώτο θρομβωτικό επεισόδιο 
μπορεί να εκδηλωθεί κατά τη διάγνωση ή στην πορεία 
του MPN. η VTE είναι πιο συχνή στην PV σε σχέση με 
την ET. ςπλαχνικές φλεβικές θρομβώσεις, όπως θρόμ-
βωση πυλαίας φλέβας, μεσεντερίου και ηπατικών φλε-
βών, εμφανίζονται σε ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό στους 
ασθενείς με MPNs.30 οι αρτηριακές θρομβώσεις αντιπρο-

σωπεύουν το 60% έως 70% του συνόλου των καρδιαγ-
γειακών συμβαμάτων στα MPNs και εκδηλώνονται ως 
οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο και περιφερική αρτηριακή απόφραξη. η 
συμμετοχή της μικροκυκλοφορίας, που είναι ιδιαίτερα 
συχνή στους ασθενείς με Ετ, εκφράζεται ως ερυθρομε-
λαλγία, παροδικά ισχαιμικά επεισόδια, παροδικές οπτικές 
ή ακουστικές διαταραχές, υποτροπιάζουσα κεφαλαλγία, 
και περιφερική παραισθησία.31 η παθογένεση της θρόμ-
βωσης στα MPNs είναι πολυπαραγοντική. οι ρεολογι-
κές διαταραχές λόγω της αυξημένης ερυθροκυτταρικής 
μάζας στην PV, η δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών 
κυττάρων και η ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης 
δρουν συνεργικά και αυξάνουν τη θρομβωτική διάθεση 
στα MPNs.32 η θρομβοκυττάρωση και ο υψηλός αιμα-
τοκρίτης δεν συνδέονται ανεξάρτητα με την εμφάνιση 
θρόμβωσης.33 Επιπλέον, είναι κοινά αποδεκτό ότι ασθε-
νείς με ET και αιμοπετάλια >1.500×109/L παρουσιάζουν 
αιμορραγική διάθεση, που οφείλεται σε επίκτητη νόσο 
von Willebrand. Αντίθετα, σύμφωνα με την αναδρομική 
μελέτη ECLAP (European Collaboration on Low-Dose 
Aspirin in Polycythemia Vera) σε ασθενείς με PV, αριθμός 
λευκοκυττάρων >10×109/L συσχετίσθηκε με αυξημένο 
κίνδυνο θρόμβωσης.34 Ειδικότερα, αριθμός λευκοκυτ-
τάρων >10×109/L,36 η μετάλλαξη JAK2V617F στην ET 
και ένα υψηλό φορτίο των αλληλομορφών V617F στην 
Ετ και την PV, έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυ-
νο θρόμβωσης.35-37 ςτους ασθενείς με τη μετάλλαξη 
JAK2V617F, ανιχνεύονται ενεργοποιημένα ουδετερό-
φιλα και αιμοπετάλια. η ενεργοποίηση των ουδετεροφί-
λων αποδεικνύεται από την υπερέκφραση μεμβρανικών 
μορίων προσκόλλησης, όπως η β2-ιντεγκρίνη-CD11b 
και την αύξηση των επιπέδων ελαστάσης και μυελοϋ-
περοξειδάσης.38 Ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλί-
ων φαίνεται να έχουν κρίσιμο ρόλο στην ενεργοποίηση 
του αιμοστατικού μηχανισμού. Ασθενείς με PV και ET 
έχουν αυξημένη νεφρική απέκκριση των κυριότερων με-
ταβολιτών της θρομβοξάνης Α2, η οποία καταστέλλεται 
με χαμηλές δόσεις ασπιρίνης.39

Πολλαπλούν Μυέλωμα
η θρομβοφιλική διάθεση στο μμ έχει πολλαπλή αι-

τιολογία. η θεραπεία με θαλιδομίδη ή/και λεναλιδομίδη 
αυξάνει τον κίνδυνο VTE, κυρίως σε νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς που λαμβάνουν δεξαμεθαζόνη ή χημειοθεραπεία. 
η θρομβογόνος δράση της ανοσορρυθμιστικής θεραπείας 
στο μμ δεν είναι αποσαφηνισμένη, ωστόσο φαίνεται να 
συμμετέχει η αύξηση της έκφρασης του τF και του αγγει-
ακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα.40 η θαλιδομί-
δη αυξάνει τα επίπεδα των παραγόντων von Willebrand 
και FVIII προκαλώντας επίκτητη APC-R και τροποποι-
εί τα επίπεδα της κυκλοοξυγενάσης-2.41 ςτην αύξηση 
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του θρομβωτικού κινδύνου συμμετέχουν η χορηγούμε-
νη ερυθροποιητίνη, μόνιμοι κεντρικοί φλεβικοί καθετή-
ρες και παροδικοί παράγοντες κινδύνου, όπως λοιμώξεις 
και ακινητοποίηση λόγω σκελετικού πόνου ή καταγμά-
των. Επιπλέον, η παραπρωτεΐνη συμμετέχει παθογενετικά 
στη θρόμβωση, λόγω υπεργλοιότητας, παθολογικής αλ-
ληλεπίδρασης με το ινώδες, σχηματισμού αντισωμάτων 
με προπηκτική δράση και αύξησης των επιπέδων προ-
φλεγμονωδών κυτταροκινών.41 κοινά παθοφυσιολογικά 
χαρακτηριστικά στο μηχανισμό πρόκλησης αρτηριακής 
και φλεβικής θρόμβωσης στο μM, με τη συμμετοχή του 
ενδοθηλίου, αιμοπεταλίων και λευκοκυττάρων, θα μπο-
ρούσαν να εξηγήσουν την αποτελεσματικότητα της ασπι-
ρίνης στην πρόληψη της φλεβικής θρόμβωσης στο μμ.42 

Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία
η νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία (PNH) 

είναι μια σπάνια κλωνική διαταραχή του αρχέγονου αι-
μοποιητικού κυττάρου που χαρακτηρίζεται από ενδοαγ-
γειακή αιμόλυση, μυελική ανεπάρκεια και θρομβωτικές 
εκδηλώσεις. η κύρια μοριακή βλάβη της PNH εντοπίζε-
ται στο γονίδιο PIG-A (phosphatidyl inositol glycan-group 
A), οι μεταλλάξεις του οποίου αναστέλλουν τη σύνθεση 
της γλυκοσυλφωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (GPI), που χρησι-
μεύει ως «άγκυρα» για την πρόσδεση μιας ομάδας πρω-
τεϊνών στην κυτταρική μεμβράνη.43 Δύο από τα μόρια 
που δεν προσδένονται στην κυτταρική μεμβράνη είναι 
τo CD55 και το CD59, που ρυθμίζουν τη δράση του συ-
μπληρώματος. To 40% των ασθενών με PNH εκδηλώνουν 
φλεβική θρόμβωση που είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου, 
λόγω συμμετοχής των σπλαχνικών φλεβών και κυρίως 
των ηπατικών, μεσεντέριων, σπληνικής και πυλαίας.44 το 
σύνδρομο Budd-Chiari αποτελεί την πιο συχνή επιπλοκή 
της νόσου.45 Αν και ο παθογενετικός μηχανισμός της θρόμ-
βωσης στην PNH δεν είναι ξεκάθαρος, ο PNH κλώνος 
ενοχοποιείται για βλάβη των GPI-ελλειμματικών ενδοθη-
λιακών κυττάρων με τη συμμετοχή του συμπληρώματος, 
που ευθύνεται για την ενεργοποίηση του πηκτικού μηχα-
νισμού και των αιμοπεταλίων, σχηματισμό προπηκτικών 
μικροσωματιδίων (procoagulant microparticles), μείω-
ση του ανασταλτή του ιστικού παράγοντα (tissue factor 
pathway inhibitor, TFPI) και ανεπαρκή ινωδόλυση.46 την 
παθογενετική συμμετοχή του PNH κλώνου στις θρομβω-
τικές επιπλοκές της νόσου, επιβεβαιώνει η πρόληψη των 
θρομβωτικών επιπλοκών και η θεαματική βελτίωση της 
πρόγνωσης, μετά τη θεραπεία με το μονοκλωνικό αντί-
σωμα eculizumab, που αναστέλλει το συμπλήρωμα.47 ςε 
κάθε ασθενή με ιδιοπαθή φλεβική ενδοκοιλιακή θρόμβω-
ση, σύνδρομο Budd-Chiari, θρόμβωση εγκεφαλικών και 
δερματικών φλεβών ή επί δυσφαγίας και κοιλιακού άλ-
γους με σημεία ενδοαγγεικής αιμόλυσης, θα πρέπει να 
γίνεται έλεγχος για PNH.

Επίκτητη θρομβοφιλία  
και αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο

το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (antiphospholipid 
syndrome, ΑΡS) αποτελεί επίκτητη θρομβοφιλική δια-
ταραχή ανοσολογικού τύπου και οφείλεται στην παρου-
σία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (antiphospholipid 
antibodies, aPLs). Tα aPLs με τη μεγαλύτερη κλινική ση-
μασία είναι το αντιπηκτικό λύκου (lupus anticoagulant, 
LA) και οι αντικαρδιολιπίνες (aCLs).48 τα LA προκαλούν 
συνήθως VTE και οι aCLs αρτηριακή θρόμβωση. Επιπλέ-
ον, η παρουσία του LA αυξάνει την πιθανότητα θρόμβω-
σης κατά 5% έως 16% σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό, 
ανεξάρτητα από τη συνύπαρξη συστηματικού ερυθημα-
τώδους λύκου ή κληρονομικής θρομβοφιλίας.49,50 η VTE 
αποτελεί τη συχνότερη εκδήλωση του APS. το 30% των 
ασθενών με APS θα εκδηλώσει VTE, ενώ από το σύνο-
λο των ασθενών με VTE, 5,2% έως 30% έχουν aPLs.49 
η φλεβοθρόμβωση στο 50% των περιπτώσεων είναι εν 
τω βάθει, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και ως μασχαλι-
αία, οφθαλμική ή ηπατική φλεβική θρόμβωση και θρόμ-
βωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου.51 το 30% 
των ασθενών με APS θα εκδηλώσει αρτηριακή θρόμβω-
ση.52 ιδιαίτερα, σε νέους ασθενείς, η εγκεφαλική θρόμ-
βωση μπορεί να εκδηλωθεί με πολλαπλά ισχαιμικά ΑΕΕ 
και πρώιμη άνοια ή έμφραγμα του μυοκαρδίου. To 17% 
των γυναικών με εκδήλωση AEE σε ηλικία <50 ετών, 
έχουν θετικό LA και μεγαλύτερο κίνδυνο για ΑΕΕ εάν 
καπνίζουν ή λαμβάνουν COPs.53 Επιπλέον, το 10% των 
προεμμηνοπαυσιακών γυναικών με πρώτο επεισόδιο εμ-
φράγματος μυοκαρδίου, έχουν θετικά aPLs. Άλλες σοβα-
ρές αρτηριακές εκδηλώσεις του APS είναι η απόφραξη 
της μεσεντερίου αρτηρίας, το έμφρακτο των επινεφριδί-
ων, η ισχαιμία εντέρου και η θρόμβωση της υποκλειδίου 
αρτηρίας.54 Επιπλέον, η θρομβοφιλική διάθεση του APS 
επηρεάζει αρνητικά την έκβαση της κύησης λόγω πολ-
λαπλών επιπλοκών και χαρακτηρίζεται από υψηλή πιθα-
νότητα υποτροπής.51

η θρομβοφιλία στο APS είναι ανοσολογικής αρχής και 
τα κύτταρα-στόχος των αντισωμάτων είναι τα ενδοθηλι-
ακά κύτταρα και τα αιμοπετάλια. την αρχική δέσμευση 
των aPLs επάνω σε αρνητικά και ουδέτερα φορτισμένα 
φωσφολιποειδή των κυττάρων-στόχων και σε πρωτεΐνες 
του πλάσματος όπως η β2-γλυκοπρωτεΐνη ι (β2-GPI), 
ακολουθεί ένας καταρράκτης αντιδράσεων από τα ενερ-
γοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα αιμοπετάλια 
που οδηγούν σε φλεγμονώδη αντίδραση. ςτη φλεγμονώ-
δη αντίδραση συμμετέχουν προπηκτικές διαταραχές των 
παραγόντων πήξης-ινωδόλυσης καθώς και προπηκτικοί 
παράγοντες των ουδετεροφίλων και μονοκυττάρων που 
συμμετέχουν στη θρομβοφιλική διάθεση.55 Νεότερα δε-
δομένα στην παθοφυσιολογία του συνδρόμου θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν μελλοντικούς θεραπευτικούς 
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στόχους του APS.55 η κλινικοεργαστηριακή τεκμηρίωση 
του APS και η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη 
των θρομβωτικών επιπλοκών του, είναι μείζονος σημασί-
ας και ακολουθεί τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες. 

Επίκτητη θρομβοφιλία στην κύηση  
και λοχεία 

η κύρια αιτία μητρικής θνησιμότητας και νοσηρό-
τητας κατά την περιγεννητική περίοδο είναι η VTE. Ανά 
100.000 κυήσεις, 1,2 έως 4,7 γυναίκες καταλήγουν από 
PE.56 η συνολική επίπτωση VTE στην κύηση είναι 200 
ανά 100.000 τοκετούς, ενώ κατά την περίοδο της λοχεί-
ας η επίπτωση υπερδιπλασιάζεται και γίνεται 500 ανά 
100.000.56 η θρόμβωση στην κύηση είναι πολυπαραγο-
ντική και οφείλεται σε φυσιολογικές αλλαγές που οδη-
γούν σε υπερπηκτικότητα λόγω αύξησης των παραγόντων 
πήξης και APC-R, μείωσης της πρωτεΐνης S και αύξησης 
των ανασταλτών της ινωδόλυσης, οι οποίες παραμένουν 
μέχρι και 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό.57 το υπερπηκτι-
κό περιβάλλον της κύησης ενισχύεται από ανατομικές 
αλλαγές που οδηγούν σε φλεβική στάση, αλλά και συ-
νοδούς της κύησης παράγοντες όπως η παχυσαρκία, η 
υπέρταση, η ακινητοποίηση και η καισαρική τομή. ςτο 
50% των VTE της περιγεννητικής περιόδου ανιχνεύεται 
κληρονομική θρομβοφιλική διαταραχή. ο FV Q506, η 
FII G20210A και η κληρονομική έλλειψη των φυσικών 
ανασταλτών, πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο για VTE 
στην κύηση και λοχεία, σε σχέση με τον αντίστοιχο σχε-
τικό κίνδυνο θρόμβωσης στο γενικό πληθυσμό. Επιπλέ-
ον, στο 44% των ασθενών με θρόμβωση στην κύηση και 
προηγούμενο ιστορικό VTE ανιχνεύεται ο FV Q506, ενώ 
η FII G20210A ανιχνεύεται στο 17% όλων των επεισοδί-
ων VTE στην κύηση.58,59 η κύρια επίκτητη θρομβοφιλι-
κή διαταραχή που αυξάνει τον κίνδυνο VTE στην κύηση 
είναι το APS.53 γυναίκες με aPLs διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο για VTE στην κύηση και υψηλότερο στη λοχεία. 
ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για θρόμβωση 
στην κύηση και λοχεία είναι το LA, με επίπτωση VTE 
και ισχαιμικού ΑΕΕ, 1,46% και 0,32% αντίστοιχα, ανά 
έτος.60 το APS στην κύηση ευθύνεται και για άλλες μητρι-
κές μαιευτικές επιπλοκές όπως προεκλαμψία, σύνδρομο 
HELLP, πρόωρη ρήξη υμένων και χορεία λοχείας καθώς 
και για εμβρυικές επιπλοκές όπως επανειλημμένες αυτό-
ματες αποβολές, αποκόλληση πλακούντα, ολιγοϋδράμνιο, 
ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης, πρόωρο θάνατο και 
νεογνική θρόμβωση. Ειδικότερα, το 15% των καθ’ έξιν 
αποβολών έχουν ως αίτιο το APS.61 Από τα aPLs, πιο συ-
χνά το LA με υψηλό τίτλο ενοχοποιείται για αποβολές 
2ου και 3ου τριμήνου, ενώ το δευτεροπαθές APS αυξάνει 
κατά 3 φορές τον κίνδυνο καθ’ έξιν αποβολών κυρίως 
μετά την 20η εβδομάδα κύησης.62,63 η θεραπευτική χο-
ρήγηση LMWH στην κύηση με VTE είναι επιβεβλημέ-

νη, όπως και η θρομβοπροφύλαξη κατά τη διάρκεια της 
κύησης και λοχείας σε γυναίκες με προηγούμενο ιστορι-
κό VTE ή APS. ςύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντή-
ριες οδηγίες από το ACCP, οι γυναίκες με ιστορικό APS 
και ιστορικό αυτόματης αποβολής, θα πρέπει να λαμβά-
νουν κατά την κύηση θρομβοπροφύλαξη με LMWH ή 
μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη και χαμηλή δόση ασπι-
ρίνης.64 ςε κάθε άλλη περίπτωση, η απόφαση για τη χο-
ρήγηση θρομβοπροφύλαξης πρέπει να εξατομικεύεται με 
βάση το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό της ασθενούς 
και την παρουσία άλλων επίκτητων ή κληρονομικών πα-
ραγόντων που προδιαθέτουν σε θρόμβωση.

Επίκτητη θρομβοφιλία και λήψη COPs ή HRT 
Από το τέλος της δεκαετίας του ’60, σειρές επιδημι-

ολογικών μελετών απέδειξαν ότι τα COPs συνδέονται με 
4 έως 7 φορές αύξηση του κινδύνου VTE, στο γυναικείο 
πληθυσμό αναπαραγωγικής ηλικίας στον οποίον, χωρίς 
COPs, η επίπτωση της VTE δεν ξεπερνά τις 3 περιπτώσεις 
ανά 10.000 ανά έτος.65,66 η αρχική συσχέτιση της αιθυλ-
οιστραδιόλης (ethinylestradiol, ΕΕD) με την αύξηση του 
κινδύνου VTE, οδήγησε κατά τις δεκαετίες ’60 και ’70, 
στη σταδιακή μείωση της περιεκτικότητάς της από τα 150 
στα 20 μg, με παράλληλη μείωση του κινδύνου VTE.67 η 
ταυτόχρονη τροποποίηση της δόσης και του τύπου των 
προγεστερινοειδών με αυτά της 2ης (levonorgestrel), 3ης 
γενιάς (gestodene, desogestrel, norgestimate), ή 4ης γε-
νιάς (drospirenone), όχι μόνο δεν μείωσε περαιτέρω τον 
κίνδυνο VTE αλλά τα COPs 3ης και 4ης γενιάς είναι 1,5 
φορές πιο θρομβογόνα από της 2ης.68,69 ο αυξημένος κίν-
δυνος θρόμβωσης των COPs σχετίζεται με τη επίδρασή 
τους στο μηχανισμό πήξης, λόγω μείωσης των φυσικών 
ανασταλτών πήξης και APC-R, μείωσης των ανασταλ-
τών ινωδόλυσης και τροποποίησης της λειτουργίας προ-
πηκτικών ενζύμων. ςύμφωνα με τη μετα-ανάλυση του 
Stegeman και συν, όλα τα νεότερα COPs αυξάνουν τον 
κίνδυνο VTE, ανάλογα με τη δόση της EED και τον τύ-
πο του προγεστερινοειδούς που περιέχουν, ιδιαίτερα κα-
τά το πρώτο έτος χορήγησής τους.70 κατά συνέπεια, δεν 
υπάρχει μη θρομβογόνο σκεύασμα COP για γυναίκες με 
συνυπάρχουσα κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία, 
όπου ο κίνδυνος VTE γίνεται πολλαπλάσιος, και η χορή-
γησή τους θα πρέπει να συστήνεται επί απόλυτης ένδει-
ξης και μετά την εκτίμηση των συνολικών παραγόντων 
κινδύνου και τη λήψη όλων των μέτρων προφύλαξης, για 
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου VTE.

η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης (HRT), στις με-
τεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αυξάνει τον κίνδυνο VTE 
κατά 2 έως 5 φορές.71 ο αυξημένος κίνδυνος VTE, πα-
ρά τη χαμηλή δόση οιστρογόνων σε σχέση με τα COPs, 
εξηγείται από τον κίνδυνο που προστίθεται λόγω της με-
γαλύτερης ηλικίας των γυναικών που λαμβάνουν HRT. 
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τη συχνότητα εμφάνισης VTE στην HRT αυξάνει η συ-
νύπαρξη κληρονομικής θρομβοφιλίας.72 η μείωση του 
θρομβωτικού κινδύνου επί ενδοδερμικής χορήγησης, σε 
σύγκριση με την από του στόματος αγωγή, δεν έχει τεκ-
μηριωθεί προς το παρόν. Επιπλέον, δεν είναι γνωστό, 
ποιες από τις γυναίκες που λαμβάνουν HRT, έχουν το 
μεγαλύτερο κίνδυνο VTE.73 για την ελαχιστοποίηση του 
θρομβωτικού κινδύνου επί HRT, πριν την έναρξη αυτής, 
πρέπει να αξιολογούνται ανά ασθενή, όλες οι παράμετροι 
κινδύνου σε σχέση με το κλινικό όφελος.

Συζήτηση-Συμπεράσματα
η αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και η έρευνα 

της παθοφυσιολογικής συμμετοχής τους στην εκδήλωση 
της θρομβοεμβολικής νόσου, συνεχίζουν να αποτελούν 
τη βάση κλινικών μελετών για την πρωτογενή και δευ-
τερογενή πρόληψη της θρόμβωσης με στόχο τη μείωση 
των θανάτων και των χρόνιων επιπλοκών. Δεδομένου 
ότι η VτΕ είναι η κύρια αιτία θανάτου των νοσηλευόμε-
νων ασθενών που θα μπορούσε να προληφθεί, έχει με-
γάλη σημασία για το σχεδιασμό της θρομβοπροφύλαξης 
η εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου για θρόμβωση 
σε κάθε ασθενή που εκτίθεται παροδικά στον πρόσθετο 
θρομβογόνο κίνδυνο έκτακτων καταστάσεων όπως χει-
ρουργείο, τραύμα και ακινητοποίηση. Ειδικότερα, η επί-
κτητη θρομβοφιλία ως ένας από τους 3 παράγοντες της 
τριάδας του Virchow, μπορεί σε συνδυασμό με τον αγ-
γειακό τραυματισμό και τη φλεβική στάση, να αυξήσει 
περαιτέρω τον κίνδυνο θρόμβωσης παροδικών παραγό-
ντων κινδύνου. ςτα τεκμηριωμένα μοντέλα βαθμολόγησης 
κινδύνου θρόμβωσης, που στοχεύουν στην εκτίμηση του 
κινδύνου VTE και τη βέλτιστη περιεγχειρητική θρομβο-
προφύλαξη, η κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία και 
το προηγούμενο επεισόδιο θρόμβωσης έχουν τον υψη-
λότερο βαθμό επικινδυνότητας για θρόμβωση. το μείζον 
χειρουργείο έχει μέτριο βαθμό κινδύνου και μικρότερο 
κίνδυνο έχει η μεγάλη ηλικία, η παχυσαρκία, η ακινητο-
ποίηση, τα αντισυλληπτικά δισκία και η ορμονική θερα-
πεία υποκατάστασης.74 ςτον αντίποδα του θρομβωτικού 
κινδύνου βρίσκονται οι αιμορραγικές επιπλοκές της 
θρομβοπροφύλαξης σε ασθενείς με θετικό αιμορραγικό 
ιστορικό, προηγούμενο ιστορικό θρομβοπενίας από ηπα-
ρίνη, θρομβοπενία, νεφρική ανεπάρκεια και ταυτόχρονη 
λήψη αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων. κατά συνέπεια, ο 
τύπος και η διάρκεια της περιεγχειρητικής θρομβοπρο-
φύλαξης σε ασθενείς με επίκτητη ή κληρονομική θρομ-
βοφιλία πρέπει να εξατομικεύεται και να βασίζεται στις 
παραμέτρους που καθορίζουν τη σχέση οφέλους και κιν-
δύνου της αντιπηκτικής αγωγής.

τα τελευταία χρόνια τεκμηριώνεται σταδιακά η ση-
μασία των προγνωστικών μοντέλων κινδύνου θρόμβω-
σης στους ασθενείς με κακόηθες νόσημα. ςύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες των NCCN (National Compre-
hensive Cancer Network) και ASCO (American Society 
of Clinical Oncology), όλοι οι ασθενείς με καρκίνο που 
νοσηλεύονται ή υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβα-
ση πρέπει να λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη με LMWH, 
εάν δεν υπάρχει αντένδειξη.75,76 Ωστόσο δεν υπάρχουν κα-
τευθυντήριες οδηγίες για τη χορήγηση θρομβοπροφύλα-
ξης στους περιπατητικούς ασθενείς με κακοήθεια, εκτός 
των ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα που λαμβάνουν 
αντιμυελωματική αγωγή που περιλαμβάνει θαλιδομίδη ή 
λεναλιδομίδη.75 Mε τη μελέτη του Khorana και συν., σε 
2.701 ασθενείς με καρκίνο υπό χημειοθεραπεία, το προ-
γνωστικό μοντέλο κινδύνου εκδήλωσης θρόμβωσης με 
τη χρήση 5 ανεξάρτητων μεταβλητών (εντόπιση καρκί-
νου, αριθμός PLTs, Hb, WBCs και BMI), μείωσε σημα-
ντικά την επίπτωση της θρόμβωσης στους περιπατητικούς 
ασθενείς.77 κατά συνέπεια, η εφαρμογή προγνωστικών 
μοντέλων εκτίμησης κινδύνου θρόμβωσης στους μη νο-
σηλευόμενους ασθενείς με κακοήθεια ή σε αυτούς που 
είναι υποψήφιοι για αντινεοπλασματική αγωγή, με τη κα-
ταγραφή των ενδογενών, εξωγενών και βιολογικών πα-
ραγόντων κινδύνου ανά ασθενή έχει πολλά να προσφέρει 
στην πρόληψη των θρομβωτικών επιπλοκών.

η επίκτητη θρομβοφιλία ανεξάρτητα από τον παρο-
δικό ή μόνιμο αιτιολογικό της υπόστρωμα, μπορεί να γί-
νει μια «χρόνια νόσος», μετά την εμφάνιση του πρώτου 
επεισοδίου θρόμβωσης. τη χρονιότητα προκαλεί η υψηλή 
νοσηρότητα επί VTE λόγω ανάπτυξης μεταφλεβιτιδικού 
συνδρόμου και δευτεροπαθούς πνευμονικής υπέρτασης 
που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής και το προσ-
δόκιμο επιβίωσης των ασθενών. Επιπρόσθετα, η VTE ως 
χρόνιο νόσημα υποτροπιάζει, με αθροιστικό ποσοστό 
υποτροπής 30% κατά την πρώτη δεκαετία.78 η VTE που 
υποτροπιάζει έχει διαφορετικά επιδημιολογικά χαρακτη-
ριστικά και παράγοντες κινδύνου από αυτά του πρώτου 
επεισοδίου.79 η συχνότητα της πρώιμης υποτροπής εί-
ναι υψηλότερη και έχει διαφορετικά αίτια από την όψι-
μη υποτροπή.80 η κληρονομική θρομβοφιλία συνήθως, 
δεν αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής, εκτός από την ομο-
ζυγωτία ή τη διπλή ετεροζυγωτία για τον FV Q506 και 
FII G2010A και την έλλειψη ATIII. Αντίθετα, οι άρρενες 
με πρώτο ιδιοπαθές επεισόδιο θρόμβωσης, η κακοήθεια 
και το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο έχουν αποδεδειγ-
μένη υψηλή συσχέτιση με όψιμη υποτροπή.13 η εκτίμη-
ση του κινδύνου υποτροπής της VTE σε κάθε ασθενή με 
επίκτητη θρομβοφιλία εξαρτάται από τα χαρακτηριστι-
κά του πρώτου επεισοδίου (παράγοντες κινδύνου, τύπος 
VTE) και τον κίνδυνο διακοπής της αντιπηκτικής αγω-
γής σε σχέση με τα ενδογενή χαρακτηριστικά του ασθε-
νή. Είναι δε απαραίτητη για τον καθορισμό της βέλτιστης 
διάρκειας της αντιπηκτικής αγωγής και την πρόληψη υπο-
τροπής, χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση του κινδύνου αι-
μορραγικών επιπλοκών.
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ABSTRACT: Thrombophilia is a hypercoagulable state leading to a thrombotic tendency. Acquired 
thrombophilia is more common than inherited thrombophilia and should be considered when evaluat-
ing patients with thrombosis. A significant proportion of thromboembolism events occur in patients with 
cancer and hematological malignancies and increase the morbidity and mortality. The pathogenesis of 
thrombosis in cancer, myeloproliferative neoplasms (MPNs), multiple myeloma (MM) and paroxysmal 
nocturnal hemoglobinuria (PNH) is different and multifactorial and the thrombotic risk varies according 
to the type of malignancy and its disease stage, and is increased by concomitant patient-related throm-
botic risk factors. Pregnancy and postpartum period, combined oral contraceptives (COPs) and hormone 
replacement therapy (HRT), carry an increased risk of developing venous thrombosis that is increased 
still further in patients with thrombophilia. The women with thrombophilia are at increased risk, not on-
ly of pregnancy-related venous thromboembolism, but also other vascular pregnancy complications, in-
cluding fetal loss, intrauterine growth restriction and thrombotic microangiopathies. The thrombotic risk 
of COCs is dependent upon the presence of an undelying hereditary thrombophilia, the estrogen dose, 
and generation of progestin. Antiphospholipid syndrome (APS) is the most prevalent acquired throm-
bophilia and thrombotic complications are the most common cause of death in APS. Additionally, fe-
tal loss and pregnancy morbidity are serious complications of APS, with particular clinical importance. 
Acquired thrombophilia is a medical challenge and requires vigilance. The optimal primary and second-
ary prevention of thrombosis in acquired thrombophilia is based on individualized assessment of all risk 
factors and informed decision for the initiation and duration of anticoagulants.
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Αντιφωσφoλιπιδικό Σύνδροµο 
Νεότερα δεδοµένα για την παθογένεια και τη θεραπεία

Παρασκευή Κώτση

ΠΕΡιληΨη: το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS), χαρακτηρίζεται από την παραγωγή αυτοαντισω-
μάτων ενάντια στα φωσφολιπίδια με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο αρτηριακής και φλεβικής θρόμβω-
σης, καθ’ έξιν αποβολές ή άλλες μαιευτικές επιπλοκές. μπορεί να είναι πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές σε 
συνδυασμό συνηθέστερα με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ςΕλ). τα αντισώματα μπορούν να ανι-
χνευθούν είτε με ELISA ή με δοκιμασίες πήξεως. τελευταία δεδομένα στην παθογένεια του APS ενο-
χοποιούν το οξειδωτικό stress σαν το έναυσμα της ανοσολογικής διαταραχής και την απάντηση των 
B-κυττάρων ως καθοριστικούς παράγοντες στην εξέλιξη της νόσου, οδηγώντας σε νέες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις, περιλαμβανομένων βιολογικών και εστιασμένων θεραπειών. η καταστολή ή η ελάττω-
ση των B-λεμφοκυττάρων, μπορεί να είναι βοηθητική για κάποιους ασθενείς. μελέτες καταδεικνύουν 
ένα ρόλο και για την πρωτογενή αιμόσταση στην παθογένεια του νοσήματος αναδεικνύοντας νέους θε-
ραπευτικούς στόχους. ςήμερα εφόσον ο ασθενής αναπτύξει θρόμβωση τίθεται σε διά βίου αντιπηκτι-
κή αγωγή, λόγω του υψηλού κινδύνου υποτροπών. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα στις περιπτώσεις 
θρομβωτικού κυρίως APS ότι η ανοσοκαταστολή έχει κάποιο ευεργετικό αποτέλεσμα. Πιθανή εξαίρεση 
αποτελεί το καταστροφικό APS (περίπου 1% των περιστατικών). μερικά πρόσφατα δημοσιεύματα κα-
ταδεικνύουν τη χρήση του rituximab με θετικά αποτελέσματα σε ανθεκτικές περιπτώσεις. οι στατίνες 
και άλλα φάρμακα έχουν πιθανά αντιθρομβωτική και ανοσορρυθμιστική δράση και θα μπορούσαν στο 
μέλλον να χρησιμοποιηθούν σαν επιπρόσθετη αγωγή εφόσον υπάρξουν μελέτες που θα καταδείξουν το 
όφελος σε ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (aΡL).
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή 
το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS), γνωστό 

και ως σύνδρομο Hughes, είναι μια προθρομβωτική δι-
αταραχή με εκδηλώσεις τόσο από τη φλεβική όσο και 
από την αρτηριακή κυκλοφορία.1 η εν τω βάθει φλεβο-
θρόμβωση των κάτω άκρων και τα ισχαιμικά αγγειακά 
εγκεφαλικά είναι οι πιο συχνές εκδηλώσεις του.2 Εκδη-
λώσεις όμως μπορεί να υπάρχουν από οποιοδήποτε όρ-
γανο ή ιστό με προσβολή του αγγειακού του δικτύου. ςε 
ένα μικρό αριθμό ασθενών αναπτύσσεται το καταστρο-
φικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (CAPS), που χαρα-
κτηρίζεται από θρομβώσεις σε πολλαπλά μικρά αγγεία 
και οδηγεί σε πολυοργανική ανεπάρκεια με υψηλή θνη-
τότητα. Άλλες σημαντικές εκδηλώσεις του APS είναι οι 

μαιευτικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ανεξήγητο θά-
νατο ενός ή περισσότερων μορφολογικά φυσιολογικών 
εμβρύων στη 10η ή μεγαλύτερη εβδομάδα της κυήσεως, 
ο πρόωρος τοκετός ενός ή περισσοτέρων μορφολογικά 
φυσιολογικών νεογνών πριν την 34η της κυήσεως λόγω 
εκλαμψίας ή σοβαρής προεκλαμψίας, και 3 ή περισσό-
τερες αλληλοδιάδοχες ανεξήγητες αποβολές πριν τη 10η 
εβδομάδα της κυήσεως.1

τα κριτήρια για τη διάγνωση APS (2006) καθιστούν 
απαραίτητη την παρουσία των ειδικών αυτοαντισωμάτων 
που επιμένουν για >12 εβδομάδες IgG ή IgM ισοτύπου 
και ανιχνεύονται με ELISA για τη β2-γλυκοπρωτεΐνη I 
(β2-GPI) ή αντικαρδιολιπινικά αντισώματα ή με δοκιμα-
σίες για ανίχνευση του αντιπηκτικού του λύκου (lupus-
anticoagulant Assays).1 οι δοκιμασίες για το αντιπηκτικό 
του λύκου ανιχνεύουν αυτοαντισώματα που in vitro πα-
ρατείνουν τους χρόνους πήξης. ο όρος “αντιφωσφολιπι-
δικά αντισώματα” (aΡL) χρησιμοποιείται για όλα τα είδη 
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αντισωμάτων. η διάγνωση του APS τίθεται όταν υπάρχει 
τουλάχιστον ένα από τα προαναφερθέντα κλινικά κριτή-
ρια με ένα εργαστηριακό κριτήριο.1

Ο ρόλος των “αντιφωσφολιπιδικών 
αντισωμάτων” (ΑΡΑ, aPL) 
Παθογενετικοί μηχανισμοί

μετά την ανακάλυψη το 1990 ότι η πρωτεΐνη β2-GPI 
που συνδέεται με τα φωσφολιπίδια είναι κριτικής σημα-
σίας για τη διάγνωση του συνδρόμου, πάνω από 20 πι-
θανές πρωτεΐνες στόχος έχουν περιγραφεί (προθρομβίνη, 
πρωτεΐνη C, πρωτεΐνη S, t-ΡΑ και ανεξίνη A5).

Ωστόσο το θετικό αντιπηκτικό του λύκου είναι ο ισχυ-
ρότερος παράγων κινδύνου για θρόμβωση και δυσμενή 
έκβαση της κυήσεως σε σχέση με τα αντισώματα έναντι 
β2-GPI ή αντικαρδιολιπινικά αντισώματα.3

ςε μελέτη σε γυναίκες ηλικίας κάτω από 50 ετών, για 
παράγοντες κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
βρέθηκε το 17% να έχουν θετικό αντιπηκτικό του λύκου 
σε σύγκριση με 0,7% του γενικού πληθυσμού (οR, 43,1).4 
ο κίνδυνος αυξάνεται παραπέρα με τη χρήση των αντι-
συλληπτικών δισκίων (OR, 201) ή κάπνισμα (OR, 87). 
το 1% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας παρουσι-
άζουν καθ’ έξιν αποβολές, και περίπου 10-15% από αυ-
τές εκτιμάται ότι πάσχουν από μαιευτικό APS. Θετικό 
αντιπηκτικό του λύκου είναι ο ισχυρότερος προγνωστι-
κός παράγων για θρόμβωση σε αμιγώς μαιευτικό APS με 
ετήσια επίπτωση εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης 1,46%, 
και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου 0,32%.

ο κίνδυνος του πρώτου θρομβωτικού επεισοδίου σε 
ασυμπτωματικά άτομα που είναι θετικά και στα 3 είδη 
αντισωμάτων (αντιπηκτικό του λύκου, αντικαρδιολιπι-
νικά αντισώματα, αντισώματα έναντι της β2-GPI) είναι 
5,3% ανά έτος.6

μεταξύ των αντισωμάτων έναντι της β2-GPI βρέθηκε 
ότι εκείνα που συσχετίζονται καλλίτερα με τα θρομβοεμ-
βολικά επεισόδια είναι αυτά που στρέφονται ενάντια στο 
τμήμα ι (domain I, DI) (OR 18,9, CI 6,8–53,2), της β2-
GPI (ςχήμα 1). Αντισώματα ενάντια στα τμήματα II-V 
(domain II-V, DII-V) δεν συσχετίζονται με θρόμβωση (OR 
1,1, CI 0,4–2,8). Παραπέρα μελέτη έδειξε ότι τα παθολο-
γικά αντισώματα αναγνωρίζουν μια θετικά φορτισμένη 
περιοχή γύρω από τα αμινοξέα aa 40–43 και αυτά είναι τα 
αντισώματα που ανιχνεύονται με τις πηξιολογικές μεθό-
δους (β2-GPI-dependent LAC).7 Ενώ το DI περιέχει τον 
επίτοπο για τη δέσμευση των αντι-β2-GPI αντισωμάτων, 
το DV είναι εκείνο που συνδέει το ανοσοσύμπλεγμα με 
τα ανιονικά φωσφολιπίδια. μόνο μετά την αλληλεπίδρα-
ση με τα αντισώματα και τον διμερισμό της β2-GPI μπο-
ρεί να συνδεθεί στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων των 
ενδοθηλιακών κυττάρων και των μονοκυττάρων. Αυτοα-

ντισώματα από ασθενείς με APS όταν ενίονται σε πειρα-
ματόζωα επάγουν τη θρόμβωση, οι θρομβογονικές όμως 
ιδιότητες τους μειώνονται σημαντικά όταν απομακρύνο-
νται τα αντισώματα έναντι της β2-GPI.8,9 Αντίθετα η χρη-
σιμότητα των αντισωμάτων έναντι καρδιολιπίνης για την 
διάγνωση του θρομβωτικού αντιφωσφολιπιδικού συνδρό-
μου αμφισβητείται.10

Έως σήμερα δεν έχει καταδειχθεί ένας και μόνος μη-
χανισμός στην παθογένεια του APS.

οι πρώτες μελέτες εστίασαν στον αιμοστατικό μηχα-
νισμό και κατέδειξαν επιτάχυνση του σχηματισμού θρομ-
βίνης με συγκέντρωση προθρομβίνης μέσω αντισωμάτων 
στην επιφάνεια των ανιονικών φωσφολίπιδιων ή με την 
απομάκρυνση της ανεξίνης V από τα φωσφολιπίδια11 και 
την κυτταρική έκφραση του ιστικού παράγοντα (TF), κα-
θώς και διαταραχή της ινωδόλυσης. Αργότερα μελέτες κα-
τέδειξαν ενεργοποίηση του κλασσικού μονοπατιού του 
συμπληρώματος.12 Παρά τις ασάφειες στο μηχανισμό, η 
κύρια εκδήλωση είναι η παρουσία μιας προθρομβωτικής 
κατάστασης που σχετίζεται με την κλινική εικόνα αλλά 
και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του APS. 

Σχήμα 1. Σχηματική αναπαράσταση της free thiol μορφής 
της β2-GPI. 
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Νεώτερα δεδομένα καταδεικνύουν ότι το APS χαρα-
κτηρίζεται από αυξημένο οξειδωτικό stress. το οξειδωτι-
κό stress παίζει άμεσο ρόλο στη δομή και λειτουργία της 
β2-GPI. ςτοιχεία παρουσίας οξειδωτικού stress είναι η 
χαμηλή δραστικότητα της παραοξονάσης (Paraoxonase), 
που αντιστοιχεί στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες των υψη-
λής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (high density lipoprotein 
- HDL) που προλαμβάνουν την οξείδωση των χαμηλής πυ-
κνότητας λιποπρωτεϊνών (low density lipoprotein - LDL) 
σε ασθενείς με APS,13,14 ενώ τα επίπεδα της 8 επι-προ-
σταγλανδίνης F2α που είναι βιολογικός δείκτης υπερο-
ξείδωσης των λιπιδίων είναι αυξημένα.15 τα συμπλέγματα 
β2-GPI-οξειδωμένων LDL είναι αυξημένα στους πάσχο-
ντες σε σχέση με υγιή άτομα.

ςε κάθε ένα από τα τμήματα DI έως DIV της β2-GPI 
περιέχονται 2 δισουλφιδικοί δεσμοί και στο πέμπτο τμή-
μα (DV) περιλαμβάνεται ένας ακόμα δισουλφιδικός δε-
σμός που συνδέει την κυστεΐνη (Cys) 288 με την Cys 
326.16 ςτα υγιή άτομα, στο πλάσμα ανευρίσκεται κυρίως 
η ονομαζόμενη μορφή free thiol που χαρακτηρίζεται από 
διάσπαση των δισουλφιδικών δεσμών μεταξύ της Cys32 
και Cys60 (κοντά στον επίτοπο που αναγνωρίζουν τα Β- 
λεμφοκύτταρα) στο Dι και μεταξύ της Cys288 και της 
Cys326 στο DV (κοντά στον επίτοπο που αναγνωρίζε-
ται από τα τ-λεμφοκύτταρα).17,18 οι δισουλφιδικοί δεσμοί 
στις θέσεις αυτές διασπώνται από τις οξειδοαναγωγά-
σες (oxidoreductases) thioredoxin-1 και την πρωτεϊνική 
δισουλφιδική ισομεράση (protein disulfide isomerase, 
PDI).19 ςε συνθήκες οξειδωτικού stress, δημιουργούνται 
δισουλφιδικοί δεσμοί στις θέσεις αυτές.17 το ποσοστό της 
οξειδωμένης β2-GPI σε ασθενείς με APS σε σχέση με την 
μη οξειδωμένη μορφή είναι σημαντικά αυξημένο σε σύ-
γκριση με άλλους ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα (με 
παρουσία ή όχι αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων χωρίς 
το κλινικό σύνδρομο) και υγιείς (P<0.001).17 Ασθενείς με 
το σύνδρομο θετικοί στο αντιπηκτικό του λύκου και στα 
αντί-β2-GPI αντισώματα έχουν υψηλότερα επίπεδα οξει-
δωμένης β2-GPI από ασθενείς που είναι αρνητικοί στο 
αντιπηκτικό του λύκου και θετικοί στα αντισώματα.17 τα 
δεδομένα αυτά υποστηρίζουν την θεωρία ότι η οξείδωση 
της β2-GPI αποκαλύπτει τον κριτικό επίτοπο που ανα-
γνωρίζεται από τα B-λεμφοκύτταρα. Αντι-β2-GPI αντισώ-
ματα που προήλθαν από πειραματόζωα με ανοσολογική 
διέγερση με ανθρώπινη β2-GPI έδειξαν ελαττωμένη ικα-
νότητα δέσμευσης της β2-GPI που είχε επεξεργασθεί με 
οξειδοαναγωγάση19 και το ίδιο ισχύει και για αντισώμα-
τα που είχαν ληφθεί από ασθενείς με APS.

Ρόλο φαίνεται να παίζει και η διαμόρφωση της β2- 
GPI που μπορεί να υπάρχει σε κυκλική μορφή με αλλη-
λεπίδραση του DI με το DV. ςτη διαμόρφωση αυτή ο 
κριτικής σημασίας επίτοπος που αναγνωρίζεται από το 
Β-λεμφοκύτταρα παραμένει κρυφός από το ανοσοποιη-
τικό σύστημα.20 ςε δέσμευση της σε επιφάνεια ανιονικών 
φωσφολιπιδίων μέσω του DV, η κυκλική μορφή αλλά-

ζει διαμόρφωση, «ανοίγει» σε σχηματισμό αγκιστριού 
και αποκαλύπτει τον επίτοπο του DI επιτρέποντας την 
δέσμευση των ειδικών αυτοαντισωμάτων. η παρουσία 
της κυκλικής διαμόρφωσης δεν έχει άμεσα αποδειχθεί 
στον άνθρωπο αλλά υπάρχουν στοιχεία που υποστηρί-
ζουν την παρουσία της in vivo. η πρωτεΐνη H (προϊόν 
του Streptococcus pyogenes) αλλάζει τη διαμόρφωση της 
β2-GPI από την κυκλική στην ανοικτή ανοσογόνο μορ-
φή της όταν ενίεται σε ποντίκια και οδηγεί στον σχημα-
τισμό αυοαντισωμάτων.21

τα αυτοαντισώματα από ασθενείς με APS ενιέμενα σε 
ποντίκια δεν προάγουν τη δημιουργία θρόμβου απουσία 
βλάβης του αγγειακού τοιχώματος γεγονός που συνηγο-
ρεί υπέρ του μοντέλου των δυο χτυπημάτων “two hit” 
για την πρόκληση θρόμβωσης. το αρχικό πρώτο χτύπημα 
διασπά-ενεργοποιεί το ενδοθήλιο, και ένα δεύτερο οδη-
γεί στο σχηματισμό του θρόμβου.22 η β2-GPI δεν συνδέ-
εται στο μη διεγερμένο ενδοθήλιο in vivo.23 Απαραίτητο 
βήμα για τη δημιουργία ανοσοσυμπλεγμάτων με τη β2-
GPI στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων είναι 
η διέγερση τους. ςτο CAPS, λοίμωξη και χειρουργική 
επέμβαση αναγνωρίζονται σαν παράγοντες που προδι-
αθέτουν σε ενδοθηλιακή βλάβη. Όμως το αρχικό ερέθι-
σμα δεν αναγνωρίζεται σε πολλές περιπτώσεις APS. η 
διαταραχή της οξειδωτικής ισορροπίας στο αγγειακό μι-
κροπεριβάλλον των ασθενών με APS μπορεί να αποτελεί 
το πρώτο χτύπημα που διεγείρει το ενδοθήλιο, επιτρέ-
ποντας στα ανοσοσυμπλέγματα της β2-GPI να σχηματι-
σθούν στην επιφάνεια του κυττάρου και να εκδηλώσουν 
την παθογενετική τους δράση. 

οξειδωτικό stress από εξωγενείς παράγοντες π.χ. κά-
πνισμα μπορεί να ωθεί το ενδοθηλιακό περιβάλλον προς 
προθρομβωτικό φαινότυπο. Παραδείγματος χάριν μπο-
ρεί να ευοδώνει την έκφραση της ανεξίνης Α2 που απο-
τελεί ενδοθηλιακό επιφανειακό υποδοχέα για τη β2-GPI 
και παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του APS.24 
κλινικό παράδειγμα αποτελεί ο σχετικός κίνδυνος αγγει-
ακού ισχαιμικού επεισοδίου σε νέες γυναίκες με APS και 
θετικό αντιπηκτικό του λύκου (οR, 43.1), που αυξάνεται 
σε 87 με ταυτόχρονο κάπνισμα.4 ςε ένα μοντέλο θρόμ-
βωσης σε ποντίκια, προϊόντα μεταβολισμού ο2 (reactive 
oxygen species–ROS) προκαλούν συσσώρευση αιμοπετα-
λίων, διέγερση ενδοθηλιακών κυττάρων και έκφραση του 
παράγοντα von Willebrand. η N-acetylcysteine (NAC), 
που εξουδετερώνει τα ROS, αναστέλλει το σχηματισμό 
του θρόμβου σε αυτό το μοντέλο.25 η θεραπευτική αξία 
της NAC στο APS δεν έχει διερευνηθεί.

Ο ρόλος της eNOs (ενδοθηλιακή 
συνθετάση του νιτρικού οξειδίου-νΟ)

Ασθενείς με APS έχουν χαμηλότερα επίπεδα νιτρω-
δών στο πλάσμα, και παθολογικές αγγειακές απαντήσεις 



Αντιφωσφoλιπιδικό Σύνδροµο 27

που εξαρτώνται από το ενδοθήλιο σε σύγκριση με υγι-
είς,14 γεγονός που καταδεικνύει διαταραχή στη λειτουργία 
της ενδοθηλιακής συνθετάσης του Νο. το ενδοθηλιακό 
Νο συμβάλλει σημαντικά στη φυσιολογική ενδοθηλιακή 
λειτουργία.26 Παράγεται από την ενζυματική μετατροπή 
της L-αργινίνης από την eNOS και έχει εξαιρετικά μι-
κρό χρόνο ημιζωής. η εκτίμηση της δραστικότητας της 
eNOS βασίζεται στη μέτρηση των μεταβολιτών του Νο 
στο πλάσμα. τα νιτρώδη χρησιμοποιούνται για αυτό το 
σκοπό. ςε πειραματόζωα η έγχυση αυτοαντισωμάτων 
έναντι του DI της β2-GPI ανταγωνίζεται τη δραστικότη-
τα της eΝοS, με αποτέλεσμα προσκόλληση των μονο-
κυττάρων στο ενδοθήλιο. η δράση αυτή ήταν ανεξάρτητη 
από το συμπλήρωμα. η Νο εξαρτώμενη αγγειοδιαστολή 
των αρτηριολίων στα πειραματόζωα, αναστέλλεται από τα 
DI αυτοαντισώματα της β2-GPI, κατάσταση αντίστοιχη 
με αυτή των ασθενών με aPL.14 η αναστολή της eΝοS 
επάγεται μέσω των DI αυτοαντισωμάτων της β2-GPI που 
οδηγούν σε διμερισμό των μορίων β2-GPI σε επαφή με 
τον υποδοχέα 2 της απολιποπρωτεΐνης E ApoER2α (LDL 
receptor– related protein 8), διασυνδέοντας και ενεργο-
ποιώντας τον υποδοχέα 2 της ApoE, στην επιφάνεια των 
ενδοθηλιακών κυττάρων (ΕC).27 η αναστολή της eΝοS 
οδηγεί σε προσκόλληση των λευκοκυττάρων στην επιφά-
νεια των EC και προάγει το σχηματισμό του θρόμβου. η 
δραστηριότητα αυτή των αντι-β2- GP I αντισωμάτων ανα-
στρέφεται σε ποντίκια με έλλειψη eNOS ή ApoE υποδο-
χέα 2, καταδεικνύοντας τον κριτικό τους ρόλο. Δεν είναι 
γνωστό αν τα aPL ασκούν παρόμοια δράση στην παρα-
γωγή της eΝοS από τα αιμοπετάλια που επίσης φέρουν 
τον ApoER2α.

οι στατίνες, αναστολείς της 3-hydroxy-3-methyl-
glutaryl–coenzyme A (HMG-CoA) αναγωγάσης, αναστέλ-
λουν τις θρομβογονικές ιδιότητες των αντιφωσφολιπιδικών 
αντισωμάτων in vitro και in vivo,28 και η δράση τους οφεί-
λεται εν μέρει στη δυνατότητά τους να αυξάνουν την πα-
ραγωγή της eNOS.29

Επίδραση στα ενδοθηλιακά κύτταρα  
και μονοκύτταρα

τα αντιφωσφολιπιδικά αυτοαντισώματα είναι γνωστό 
ότι αυξάνουν την έκφραση στην επιφάνεια των κυττάρων 
προπηκτικών και προσκολλητικών μορίων. Προφανώς ένας 
υποδοχέας είναι απαραίτητος για τη μετάδοση σήματος 
από το περιβάλλον στο εσωτερικό του κυττάρου (πυρή-
να). τουλάχιστον 2 υποδοχείς έχουν δειχθεί να υπάρχουν 
στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων, η ανεξίνη 
A2 (ANXA2), που έχει υψηλή συγγένεια με τη β2-GPI 
και αποτελεί μάλλον τον κύριο υποδοχέα της. η ANXA2, 
όμως δεν έχει διαμεμβρανικό τμήμα για ενδοκυττάρια με-
τάδοση του σήματος. ο δεύτερος υποδοχέας είναι ο toll-
like receptor 4 (TLR4). ο συνδέτης του TLR4 προκαλεί 

ομοδιμερισμό του υποδοχέα και ενδοκυττάρια ενεργοποί-
ηση μέσω του μυελικού παράγοντα διαφοροποίησης 88 
(MyD88), που οδηγεί στην ενεργοποίηση του πυρηνικού 
παράγοντα κB (NF-κB). ο TLR4 ανήκει στους υποδο-
χείς που αναγνωρίζουν παθογόνα (pathogen recognition 
receptors, PRRs). λαμβάνουν σήματα από ποικίλες μο-
ριακές δομές παθογόνων (PAMPS) που διεγείρουν πρω-
τογενείς ανοσολογικές απαντήσεις. τελευταία φάνηκε ότι 
στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων δημιουργού-
νται πολυπρωτεϊνικά συμπλέγματα που περιλαμβάνουν 
αντι–β2-GPI αντισώματα, β2-GPI, την ανεξίνη A2, τον 
toll-like υποδοχέας 4 (TLR4), την καλρετικουλίνη και 
τη νουκλεολίνη.30 το σύμπλεγμα αυτό φαίνεται ότι είναι 
υπεύθυνο για τη μετάδοση του σήματος στο εσωτερικό 
του κυττάρου. η απουσία της ανεξίνης A2 έχει αναφερ-
θεί ότι προστατεύει από θρόμβωση πειραματόζωα στα 
οποία έχουν χορηγηθεί αυτοαντισώματα από ασθενείς 
με APS.31 ςτα μονοκύτταρα έχει βρεθεί η β2-GPI σε λι-
πιδικά τμήματα από μεμβράνες μονοκυττάρων να συνε-
ντοπίζεται με την ανεξίνη A2 και τον υποδοχέα TLR4. 
Αυτοαντισώματα από ασθενείς με APS διακόπτουν την 
μιτοχονδριακή λειτουργία μονοκυττάρων και ουδετερο-
φίλων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ποικίλων ROS και 
την έκφραση του TF. τα αντισώματα των ασθενών δεν 
συνεντοπίζονται με τα μιτοχόνδρια καταδεικνύοντας έναν 
έμμεσο μηχανισμό δυσλειτουργίας των μιτοχονδρίων. η 
παραγωγή των ενδοκυτταρίων ROS στα μονοκύτταρα ανα-
στέλλεται με τη χρήση NAC, βιταμίνης C, ή με τη χρήση 
του μιτοχονδριακού συμπαράγοντα του συνενζύμου Q10 
και ακολουθεί ελάττωση της έκφρασης του TF.32 τα αν-
θρώπινα μονοκύτταρα ενεργοποιούνται με διαφορετικό 
τρόπο από πολυκλωνικά αυτοαντισώματα από ασθενείς 
με θρομβωτικό APS (επάγουν την έκφραση του TF), σε 
σχέση με πολυκλωνικά αυτοαντισώματα από ασθενείς 
με αμιγές μαιευτικό APS.33

ο TF είναι το κλειδί στην έναρξη του πηκτικού μηχα-
νισμού. ςε βλάβη του αγγειακού τοιχώματος και έκθεση 
της φωσφατιδυλσερίνης, ο TF αποκαλύπτεται και δεσμεύ-
ει τον VIIa, (ενεργοποιημένο VII) που οδηγεί σε ενεργο-
ποίηση του παράγοντα IX και του X. η σημασία του TF 
στην παθογένεια του APS υποστηρίζεται από αποτελέσμα-
τα σε μοντέλα ποντικών in vitro και in vivo. Αντιδράσεις 
ανταλλαγής θειολών παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθ-
μιση της κατάστασης του TF. οι PDI, (Protein disulfide 
isomerase inhibitors) είναι εξωκυττάριοι ρυθμιστές της 
ανταλλαγής θειολών, συσχετίζονται με τον TF, εκφρά-
ζονται στην επιφάνεια των κυττάρων και προαπαιτείται 
η ύπαρξη τους για να εκδηλωθεί θρόμβωση που ξεκινά 
από τον TF.34 Αναστολείς της PDI μπορεί να έχουν επί-
δραση στην αντιμετώπιση του APS στοχεύοντας τον TF.35

Αυξημένα επίπεδα του παράγοντα XI προδιαθέτουν 
για ανάπτυξη φλεβοθρόμβωσης και αγγειακό εγκεφαλι-
κό επεισόδιο στον γενικό πληθυσμό, καθρεφτίζοντας τις 
δυο συχνότερες εκδηλώσεις ασθενών με APS. ςτο APS 
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υπάρχει διαταραχή στην ενεργοποίηση του XI.36 ο πα-
ράγων XI είναι προένζυμο που μετατρέπεται στην ενερ-
γό μορφή του (XIa) από τον XIIa ή τη θρομβίνη. ο XIa 
είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση του IX οδηγώντας 
σε έκρηξη στην παραγωγή θρομβίνης. μπορεί να αποτε-
λεί υπόστρωμα των οξειδοαναγωγασών (thioredoxin 1 και 
PDI),36 που στοχεύουν τους δισουλφιδικούς δεσμούς του 
XI (στη θέση Cys118–Cys147 και Cys362–Cys482) δη-
μιουργώντας ελεύθερες θειόλες σε αυτές τις θέσεις. και 
οι δυο μορφές του παράγοντα XI ανευρίσκονται στο πλά-
σμα.36 ςε μελέτη βρέθηκε ότι οι ασθενείς με APS έχουν 
υψηλότερα επίπεδα παράγοντα XI με ελεύθερες θειό-
λες σε σχέση με υγιή άτομα.36 ο παράγων Χι που έχει 
δεχθεί την επίδραση των οξειδοαναγωγασών μετατρέ-
πεται ταχύτερα σε Xιa. η αλληλεπίδραση αυτή μεταξύ 
του παράγοντα XI και των οξειδοαναγωγασών φαίνεται 
να είναι σημαντική, διότι αναστολείς των οξειδοαναγω-
γασών (PDI) και του XIa είναι αποτελεσματικοί στη θε-
ραπεία της θρόμβωσης σε ζωικά μοντέλα.37 η αναστολή 
του XI παρέχει προστασία ενάντια στη θρόμβωση χωρίς 
αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας, κάνοντας τον XI ελ-
κυστικό θεραπευτικό στόχο.

Όσον αφορά τα αιμοπετάλια η β2-GPI αλληλεπιδρά 
με τον υποδοχέα του παράγοντα von Willebrand στην 
επιφάνεια των αιμοπεταλίων (glycoprotein Ibα) και τον 
υποδοχέα 2 της ApoE (ApoER2α).38 τα αυτοαντισώματα 
συνδέονται στους υποδοχείς αυτούς και ενεργοποιούν τα 
αιμοπετάλια, απελευθερώνοντας θρομβοξάνη A2. τέλος ο 
αιμοπεταλιακός παράγων 4 (PF-4), μια θετικά φορτισμέ-
νη κατιονική πρωτεΐνη απελευθερώνεται από τα ενεργο-
ποιημένα αιμοπετάλια και διευκολύνει το διμερισμό της 
β2-GPI, αυξάνοντας τον σχηματισμό παθογενετικών ανο-
σοσυμπλεγμάτων στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων.39

Διαταραχή της πρωτοπαθούς (Innate) ανοσίας
Υπάρχουν κλινικά ευρήματα που καταδεικνύουν αλ-

ληλεπικάλυψη στην παθογένεση του συστηματικού ερυ-
θηματώδους λύκου (ςΕλ) και στο APS. η συχνότητα 
θετικού αντιπηκτικού του λύκου σε ασθενείς με ςΕλ εί-
ναι 30%, και η παρουσία θετικού αντιπηκτικού του λύκου 
στους ασθενείς αυτούς αυξάνει το κίνδυνο θρόμβωσης 
(OR, 5,6). η συσχέτιση μεταξύ των υποστηρίζεται και 
από την ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι του DI της β2-
GPI και την ανάπτυξη ενός συνδρόμου ανάλογου με το 
APS σε ένα ζωικό μοντέλο λύκου40 (NZW Χ BXSB F1 
αρσενικά ποντίκια). ςτο μοντέλο αυτό κύριος παθογενε-
τικός μηχανισμός είναι ο διπλασιασμός του TLR7 (Toll-
like receptor 7) λόγω μετάθεσης του TLR7 από το X στο 
Y χρωμόσωμα στα BXSB άρρενα ποντίκια. Αντισώματα 
από ασθενείς με APS αυξάνουν την έκφραση των υποδο-
χέων TLR7 και TLR8 σε πλασματοκυτταροειδή δενδρι-
τικά κύτταρα και μονοκύτταρα αντίστοιχα, καθώς και τη 

μετακίνησή τους από το ενδοπλασματικό δίκτυο προς το 
ενδόσωμα κάνοντας τα κύτταρα ευαίσθητα στους συνδέ-
τες των TLR7 και TLR8. οι δράσεις αυτές εξαρτώνται 
από την πρόσληψη των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμά-
των στο ενδόσωμα, την ενεργοποίηση της NADPH οξει-
δάσης, και τη δημιουργία υπεροξειδίου.41 η αναστολή των 
υποδοχέων TLR7 και TLR8 μπορεί να αποτελεί στόχο στη 
θεραπεία του ςΕλ και των APL. η υδροχλωροκίνη έχει 
δείξει ότι αναστέλλει τον TLR7 και κλινικά σε ασθενείς 
με ςΕλ έχει συσχετιστεί με ελάττωση της πιθανότητας 
διατήρησης θετικών APL.42

ο BAFF (B-cell activating factor) είναι κυτταροκίνη κρι-
τικής σημασίας για την επιβίωση των B-λεμφοκυττάρων.43 
το belimumab είναι αντίσωμα που αναστέλλει τον BAFF 
και χρησιμοποιείται στη θεραπεία του ςΕλ.44 η αναστο-
λή του BAFF προλαμβάνει την ανάπτυξη θρόμβωσης στα 
NZW Χ BXSB F1 αρσενικά ποντίκια υποδεικνύοντας έναν 
πιθανό ρόλο της αναστολής των Β-λεμφοκυττάρων στην 
πρόληψη της θρόμβωσης σε ασθενείς με APL και ςΕλ.45

νεώτερα δεδομένα στη θεραπεία του APs 
η θεραπεία σήμερα του θρομβωτικού APS είναι ηπα-

ρίνη και μακράς διάρκειας αντιπηκτική αγωγή με αντα-
γωνιστές της βιταμίνης κ. ςτο άμεσο μέλλον τα νέας 
γενιάς από του στόματος αντιπηκτικά (NOACs) φαίνε-
ται να μεταβάλλουν το τοπίο στη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση της θρομβοεμβολικής νόσου. Περιλαμβάνουν τους 
άμεσους αναστολείς της πήξης είτε ενάντια στη θρομβί-
νη [(DTI direct thrombin inhibitors) dabigatran etexilate 
(Pradaxa)] ή τους άμεσους αναστολείς του παράγοντα Xa 
[rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) and edoxaban]. 
ςε αντίθεση με τις αντιβιταμίνες κ έχουν σταθερή δόση 
δεν αλληλεπιδρούν με τροφές και αλκοόλ, έχουν λιγότε-
ρες φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις και δεν απαιτείται 
παρακολούθηση, με κύριο μειονέκτημα τη δυσχερή ανα-
στροφή σε περίπτωση αιμορραγίας (απουσία αντιδότου). η 
δραστικότητα τους στη θρομβοεμβολική νόσο (VTE) έχει 
καταδειχθεί σε μεγάλες κλινικές μελέτες (Phase III) και 
έχουν λάβει άδεια για διάφορες ενδείξεις από το European 
Medicines Agency (EMA) και τον Food and Drug Admin-
istration (FDA) στις ηΠΑ. ςτις μελέτες του rivaroxaban 
EINSTEIN είχε περιληφθεί ένας μικρός αριθμός ασθε-
νών με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα χωρίς όμως να 
γίνει ανάλυση των “APS” αυτών ασθενών. Δεν υπάρχουν 
μελέτες ούτε σε πειραματικά μοντέλα APS. Υπάρχει σε 
εξέλιξη κλινική μελέτη [Rivaroxaban in AntiPhospholipid 
Syndrome (RAPS)]. ο κύριος στόχος της μελέτης RAPS 
είναι να καταδείξει ότι η αγωγή με το rivaroxaban δεν εί-
ναι κατώτερη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα από 
την βαρφαρίνη. οι ασθενείς τυχαιοποιούνται μετά 3μη-
νη τουλάχιστον αγωγή με βαρφαρίνη σε βαρφαρίνη (tar-
get INR 2.5) ή σε rivaroxaban 20 mg 1 φορά την ημέρα 
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(ή 15 mg σε νεφρική ανεπάρκεια). ςε ασθενείς που πα-
ρουσιάζουν αντίσταση ή δυσανεξία στους VKA έχουν 
χρησιμοποιηθεί οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες 
(LMWH).46 το fondapαrinux δεν έχει αλληλεπίδραση με 
το συμπλήρωμα47 και πιθανά δεν πλεονεκτεί έναντι των 
LMWH αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις 
θρομβοπενίας από ηπαρίνη.48 ςήμερα λόγω έλλειψης δε-
δομένων μόνο σε περίπτωση δυσανεξίας ή κακού αντι-
πηκτικού ελέγχου των VKA θα πρέπει να εξετάζει κανείς 
τη χορήγηση των νεώτερων αντιπηκτικών. Απουσιάζουν 
επίσης δεδομένα για τις αρτηριακές θρομβώσεις και τις 
περιπτώσεις των ασθενών με υποτροπιάζουσες θρομβώ-
σεις ενώ βρίσκονται σε θεραπευτικά επίπεδα αντιπηκτι-
κής αγωγής με VKA.

Η Υδροξυχλωροκίνη (HCQ) αποτελεί σημαντική θε-
ραπεία για ρευματικά νοσήματα λόγω των αντιφλεγμο-
νωδών, ανοσορρυθμιστικών και μεταβολικών δράσεων 
της. Υπάρχουν δεδομένα in vitro και in vivo σε πειραμα-
τικά μοντέλα που υποστηρίζουν ότι μπορεί να αναστρέψει 
τις θρομβογονικές ιδιότητες των APL σε αιμοπετάλια και 
ενδοθηλιακά κύτταρα. ςε μελέτες σε ασθενείς με ςΕλ 
και αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα έχει φανεί η αντι-
θρομβωτική της δράση και η βελτίωση στην επιβίωση 
αν και είναι ασαφής ο μηχανισμός. ςε ασθενείς με APS 
υπάρχει μόνο μια μικρή μελέτη για δευτεροπαθή πρό-
ληψη που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητά της.49 
η υδροξυχλωροκίνη αναστέλλει την ικανότητα της β2-
GPI να σχηματίζει ανοσοσυμπλέγματα που διασπούν το 
στρώμα της ανεξίνης A5. ςε ζωικά μοντέλα έχει επιδεί-
ξει αντιθρομβωτική δράση. μια διεθνής πολυκεντρική 
προοπτική μελέτη (“HCQ Trial”) για πρωτογενή πρόλη-
ψη θρόμβωσης σε ασθενείς με θετικά APL χωρίς θρόμ-
βωση και χωρίς άλλο αυτοάνοσο νόσημα είναι σε εξέλιξη 
(www.apsaction.org) (clinicaltrials.gov#:NCT01784523), 
συγκρίνοντας HCQ με placebo. Περισσότερα δεδομένα 
χρειάζονται για τη δράση της HCQ στα aPL των ασθε-
νών. ςήμερα ενδείκνυται σε ασθενείς με ςΕλ με θετικά 
aPL και στο πρωτοπαθές APS σε ανθεκτικά περιστατικά 
(σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα θρόμβωση υπό αντιπη-
κτική αγωγή) σαν επιπρόσθετη θεραπεία.

οι στατίνες έχουν ποικίλες ανοσορρυθμιστικές, αντι-
φλεγμονώδεις και αντιθρομβωτικές ιδιότητες.50 Oι ιδιό-
τητες αυτές, πιθανά τις καθιστούν χρήσιμες στη θεραπεία 
του APS. μελέτες σε ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα 
από ομφάλιο φλέβα (HUVECs) έδειξαν ότι οι στατίνες 
μπορούν να ελαττώσουν την έκφραση του TF και μορίων 
προσκόλλησης που επάγονται από τα aΡL, καθώς και την 
προσκόλληση των μονοκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα.51 ςε δύο μελέτες σε APS ασθενείς, η θεραπεία με 
φλουβαστατίνη καταστέλλει την έκφραση του TF και άλ-
λων προθρομβωτικών δεικτών. 41 δείγματα aPL-θετικών 
ασθενών συγκρίθηκαν με 30 υγιή άτομα, στα 9/12 (75%) 
οι πιο κάτω δείκτες ήταν σημαντικά αυξημένοι στους 
ασθενείς [IL-6, IL1β, VEGF, TNF-α, IFN-α, επαγόμενη 

πρωτεΐνη-10 (IP10), sCD40L, sTF, και ICAM-1] και η 
φλουβαστατίνη ανέστρεψε τα επίπεδα για τους 6/12 (50%) 
δείκτες (IL1β, VEGF, TNFα, IP10, sCD40L, και sTF).52 

Επιπρόσθετα οι πιο συχνοί καρδιαγγειακοί παράγο-
ντες κινδύνου στο APS είναι η υπερτριγλυκεριδαιμία και 
η χαμηλή HDL. ςτο APS, οι στατίνες έχουν επιδράσεις 
στα κύτταρα, που βοηθούν στην πρόληψη της θρόμβω-
σης, ρυθμίζοντας την προφλεγμονώδη απάντηση και την 
προθρομβωτική κατάσταση, χαμηλώνοντας τα επίπεδα 
των λιπιδίων, προλαμβάνοντας την αρτηριοσκλήρυν-
ση. ςε υγιή άτομα η χορήγηση στατίνης σε καθημερινή 
βάση ελάττωσε σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγεια-
κού επεισοδίου και συμπτωματικής φλεβοθρόμβωσης.53 
μελλοντικές έρευνες πρέπει να εστιάσουν στο ρόλο των 
στατινών στην πρωτογενή πρόληψη της θρόμβωσης σε 
aPL-θετικούς ασθενείς ή στη δευτερογενή πρόληψη σε 
ασθενείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια θρόμβωσης. ςή-
μερα δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χορήγηση 
των στατινών εκτός από τις περιπτώσεις υπερλιπιδαιμίας. 
μια υποομάδα των ασθενών με υποτροπιάζουσες θρομ-
βώσεις ή υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο μπορεί να ωφε-
ληθεί από τη χορήγησή τους.

η Αναστολή των B-λεμφοκυττάρων. τα B λεμφοκύτ-
ταρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παθογένεια των αυ-
τοάνοσων νοσημάτων καθώς και στο APS. το Rituximab 
είναι ένα αντι-CD20 χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα 
που χρησιμοποιείται στη θεραπεία των μη-Hodgkin λεμ-
φωμάτων (Β-NHL) και της χρόνιας λεμφοκυτταρικής 
λευχαιμίας (CLL). Έχει εγκριθεί από το FDA για τη θε-
ραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (RA), και αγγειί-
τιδων (Wegener’s Granulomatosis). Έχει χρησιμοποιηθεί 
εκτός ενδείξεων (off label) σε APS με σοβαρή θρομβο-
πενία, αιμολυτική αναιμία, δερματικά έλκη και νέκρωση 
καθώς και σε CAPS με ποικίλες απαντήσεις. η μελέτη 
RITAPS (Rituximab in Antiphospholipid Syndrome- με-
λέτη φάσης II) είχε στόχο να εκτιμήσει την ασφάλεια του 
rituximab σε ενήλικες ασθενείς με πρωτοπαθές APS και 
την επίπτωση του rituximab στα aPL (για 12 μήνες) και 
σε εκδηλώσεις του APS που δεν συμπεριλαμβάνονται στα 
διαγνωστικά κριτήρια (για 6 μήνες). οι ασθενείς έλαβαν 
2 δόσεις IV rituximab (1000 mg) την 1η μέρα και τη 15η 
μέρα. η RITAPS έδειξε ότι είναι ασφαλές, δεν έφερε ση-
μαντική μεταβολή στα επίπεδα και τον τύπο των aPL και 
ελέγχει κάποιες εκδηλώσεις του APS που δεν συμπερι-
λαμβάνονται στα διαγνωστικά κριτήρια.

ςε ασθενείς με CAPS (θνητότητα 30-50%), υπάρχουν 
20 ασθενείς που έλαβαν rituximab, 5 πέθαναν και οι 15 
είχαν καλή έκβαση.54

το Belimumab (Benlysta) είναι ένα ανθρώπινο μο-
νοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για την πρωτεΐνη BLyS, (ή 
BAFF ή TNFSF13B) τον διαλυτό διεγέρτη των ανθρώ-
πινων Β-λεμφοκυττάρων και παράγοντα επιβίωσης τους. 
το Benlysta δεν δεσμεύει άμεσα τα Β-λεμφοκύτταρα, 
αλλά δεσμεύοντας τον BLyS, αναστέλλει την επιβίω-
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ση τους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαντιδραστι-
κών Β-λεμφοκυττάρων και μειώνει τη διαφοροποίηση 
τους σε πλασματοκύτταρα που παράγουν ανοσοσφαιρί-
νες. Δεν έχει μελετηθεί για την πρόληψη θρόμβωσης και 
άλλων εκδηλώσεων που σχετίζονται με τα aPL σε ασθε-
νείς με SLE αλλά είναι συνεχώς αυξανόμενη η εμπειρία 
σε αυτή την ομάδα ασθενών. ςήμερα τα δεδομένα δεν 
είναι αρκετά αλλά ειδικά το rituximab φαίνεται να έχει 
ένα ρόλο σε «δύσκολους» ασθενείς κυρίως με αιματο-
λογικές και θρομβωτικές μικροαγγειακές εκδηλώσεις. η 
δόση που έχει εγκρίνει το FDA για την RA δεν έχει συ-
γκριθεί σε μελέτες με την κλασσική δόση 375 mg/m2 1 
φορά την εβδομάδα για 4 εβδομάδες που έχει εγκριθεί 
για αγγειίτιδες.

Αναστολή συμπληρώματος
το eculizumab (μονοκλωνικό αντίσωμα) αναστολέας 

του C5 προλαμβάνει τη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια 
που επιπλέκει τη νεφρική μεταμόσχευση σε ασθενείς με 
CAPS, και είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία αυτών 
των ασθενών.55,56 μελέτες σε πειραματόζωα εμπλέκουν 
την ενεργοποίηση του κλασσικού μονοπατιού του συ-
μπληρώματος στη θρόμβωση στο APS και αποτέλεσαν 
την βάση για τη χρήση του eculizumab. η ενεργοποίη-
ση του συμπληρώματος από τα αντιφωσφολιπιδικά αυ-
τοαντισώματα δημιουργεί το C5a, που δεσμεύεται και 
ενεργοποιεί τα ουδετερόφιλα επάγοντας την έκφραση 
του TF.57 με βάση τα πειραματικά δεδομένα το C3 και 
το C5 αποτελούν πιθανούς θεραπευτικούς στόχους για 
τη θεραπεία του μαιευτικού APS.58 In vitro και σε πει-
ραματικά μοντέλα η ενεργοποίηση του συμπληρώματος 
ειδικά του C5, είναι απαραίτητα ενδιάμεσο στάδιο στη 
θρόμβωση από aPL και οδηγεί στη δημιουργία του C5a, 
ισχυρού φλεγμονώδη μεσολαβητή, που συμβάλλει στην 
αγγειακή φλεγμονή. το C5a αλληλεπιδρά με τον υποδο-
χέα του, C5aR, για να προάγει την προσέλκυση και ενερ-
γοποίηση των ουδετεροφίλων (PMN) και μονοκυττάρων 
και την ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων. Επί-
σης αυξάνει την έκφραση του TF των ουδετεροφίλων, που 
θεωρείται ένας από τους μηχανισμούς που τα aPL προ-
καλούν θρόμβωση. Θεραπεία με το αντι-C5 αντίσωμα 
ή πεπτίδια που δεσμεύονται στον C5aR παρεμποδίζουν 
την ανάπτυξη θρόμβωσης σε ποντίκια που πάσχουν από 
APS. η aPL-επαγώμενη πλακουντιακή ανεπάρκεια, φλεγ-
μονή και θρόμβωση χρειάζεται την αλληλεπίδραση του 
C5a και του υποδοχέα του. ςτη βλάβη της τροφοβλάστης 
παίζουν ρόλο η προσέλκυση και ενεργοποίηση των ουδε-
τεροφίλων που επάγεται από το C5a και αναστέλλεται με 
το αντι-C5, πεπτίδια που μπλοκάρουν τον C5aR, και έλ-
λειψη συμπληρώματος.59 Έλλειψη ρυθμιστικών πρωτεϊ-
νών του συμπληρώματος σε μοντέλα ποντικών οδηγεί σε 
μικροαγγειοπάθεια και αποβολή εμβρύου. μεταλλάξεις 

loss-of-function σε ρυθμιστικές πρωτεΐνες του συμπλη-
ρώματος οδηγούν στο άτυπο ουραιμικό αιμολυτικό σύν-
δρομο (aHUS) προεκλαμψία και παροξυσμική νυχτερινή 
αιμοσφαιρινουρία (PNH). τα νοσήματα αυτά χαρακτηρί-
ζονται από ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κύτταρων 
των μικρών αγγείων, κυτταρική βλάβη και θρόμβωση 
και αντιμετωπίζονται με το eculizumab.60 Υπάρχουν λί-
γα περιστατικά APS που έχει χορηγηθεί eculizumab.55 
με βάση τις αναφορές αυτές υπάρχει μια κλινική μελέτη 
(clinicaltrials. gov #:NCT01029587 phase II) που ερευνά 
αν η αδρανοποίηση του καταρράκτη του συμπληρώματος 
σε ασθενείς με ιστορικό CAPS που υποβάλλονται σε νε-
φρική μεταμόσχευση οδηγεί σε βελτίωση της έκβασης.

Θεραπεία με πεπτίδια
τα αντι-DI αντισώματα είναι τα κυρίως σχετιζόμενα 

με την παθογένεια, αλλά η σύνδεση του DV στον υποδο-
χέα του είναι επίσης απαραίτητη. οι προτεινόμενες θερα-
πείες με πεπτίδια κυρίως στοχεύουν την αλληλεπίδραση 
του DI–aPL και του DV–φωσφολιπίδια. μέχρι στιγμής 
όλες οι μελέτες είναι in vitro ή σε πειραματόζωα. Ποικί-
λες στρατηγικές ακολουθούνται στην προσπάθεια να δι-
ακοπεί ο σχηματισμός ανοσοσυμπλεγμάτων της β2-GP I.

το DV της β2-GP I συνδέεται στον A1 συνδέτη του 
υποδοχέα 2 της ApoE.61 Ένα διμερές μόριο A1–A1 εμπο-
δίζει τον σχηματισμό αναοσοσυμπλεγμάτων β2-GP I στην 
επιφάνεια των ανιονικών φωσφολιπιδίων.62 ςε πειραματι-
κά μοντέλα η έγχυση διαλυτών μονομερών A1 τμημάτων 
προστατεύει από την θρομβογονική δράση των αυτοαντι-
σωμάτων έναντι της β2- GP I αποδεικνύοντας την θερα-
πευτική αξία των διμερών A1–A1.63 μελετήθηκαν διάφορα 
πεπτίδια και βρέθηκε ότι το οκταπεπτίδιο CKNKEKKC 
είχε τα καλλίτερα αποτελέσματα στην αναστολή δέσμευ-
σης των aPL. Ένα πεπτίδιο (GDKV) με 15 αμινοξέα που 
περιέχει το CKNKEKKC έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί σε 
πειράματα και παρουσιάζει ισχυρή ομολογία με το πεπτί-
διο TIFI (προέρχεται από τον μεγαλοκυτταροΐο). τα δυο 
αυτά πεπτίδια ενιέμενα σε πειραματόζωα οδηγούν στον 
σχηματισμό aPL.64 το TIFI χρησιμοποιήθηκε σαν ανα-
στολέας της θρόμβωσης σε πειραματικά μοντέλα ποντι-
κού (Pierangeli mouse femoral vein thrombosis model) 
με καλά αποτελέσματα65 και ελάττωσε τη σύνδεση των 
αντι-β2-GPI σε ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα ομφα-
λικής φλέβας (human umbilical vein endothelial cells 
- HUVEC), καθώς και σε κύτταρα ανθρώπινης τροφο-
βλάστης, όπως και την απώλεια του εμβρύου που ακο-
λουθεί την έγχυση aPL σε ποντίκια.66

Δυο ομάδες μελέτησαν την επίδραση μεταλλάξεων 
στο DI της β2-GPI στη σύνδεση IgG αντισωμάτων από 
ασθενείς με APS (APS-IgG).67,68 Αναγνωρίσθηκε ένας 
σημαντικός επίτοπος για APS-IgG μεταξύ των υπολειμ-
μάτων αμινοξέων 39 και 43 του DI. μετάλλαξη της αργι-
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ABSTRACT: The antiphospholipid (Hughes) syndrome (APS), is characterized by autoantibody pro-
duction directed against phospholipids leading to an increased risk of arterial and venous thrombosis, 
recurrent pregnancy loss or other obstetric features. It can occur as a primary syndrome or in associa-
tion with other disorders mainly with SLE (systemic lupus erythematosus). The antibodies can be de-
tected by ELISA or coagulation tests. The latest advances in pathogenesis implicate oxidative stress and 
B-cell responses leading to new therapeutic approaches, including more focused utilization of existing 
therapies and the introduction of biological therapies. B cells have a critical role in these disorders and 
B-cell depletion or suppression improves disease in some patients. Studies also suggest a role for the in-
nate immune system in disease pathogenesis, suggesting further future targets for biological therapies 
over the next few years. The consensus is once a patient has had a thrombosis, would be anticoagulat-
ed for life due to the high risk of further thrombosis. There is no sufficient evidence in most ‘straight-
forward’ cases of APS that immunosuppression have any beneficial effect. The potential exception to 
this is in rare patients (about 1% of APS cases) with the catastrophic APS. Some recent papers have de-
scribed the use of rituximab with beneficial effect in resistant cases. Statins and many other drugs al-
so have antithrombotic and immunomodulatory effects could be used as adjunctive therapies but untill 
now no studies are available. 

νίνης R39 σε σερίνη [variant DI (R39S)] είχε αποτέλεσμα 
την απώλεια της ικανότητας σύνδεσης.68 μετάλλαξη του 
ασπαρτικού στις θέσεις 8 και 9 σε σερίνη και γλυκίνη 
οδήγησε στο variant DI (D8S, D9G), που είχε μεγαλύτε-
ρη συγγένεια με τα APS-IgG σε σχέση με το φυσιολογι-
κό DI.6 ςτο μοντέλο του Pierangeli, φάνηκε ότι τόσο το 
φυσιολογικό DI όσο και το DI (D8S, D9G) ανέστελλαν 
τη θρόμβωση από APS-IgG με δοσοεξαρτώμενο τρόπο 
ενώ το DI (R39S) δεν είχε επίδραση.69 γραμμικά πεπτί-
δια που φέρουν τον επίτοπο δεν συνδέονται το ίδιο καλά 
όσο ολόκληρο DI το με APS-IgG πιθανά λόγω διαφορών 
στη διαμόρφωση.69 Επίσης έχουν γίνει μελέτες σε πειρα-
ματόζωα με άλλα πεπτίδια που στοχεύουν διαφορετικές 
περιοχές της β2-GPI (DI/DII περιοχή σύνδεσης). 

κανένα από αυτά τα πεπτίδια δεν έχει προχωρήσει σε 
κλινικές μελέτες, αλλά αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη 
«στοχευμένη» θεραπεία για το μέλλον.

η NAC (N-acetylcysteine) μπορεί να διασπά δισουλ-
φιδικούς δεσμούς μέσα στον παράγοντα von Willebrand, 
και έχει πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά σε 
ασθενείς με θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, και θα 
μπορούσε να διερευνηθεί επίσης στη θεραπεία του APS 
με βάση τα δεδομένα ότι το οξειδωτικό stress επηρεάζει 
τη δομή και λειτουργία της β2-GPI. ςτα υγιή άτομα, στο 
πλάσμα ανευρίσκεται κυρίως η ονομαζόμενη μορφή free 
thiol που χαρακτηρίζεται από διάσπαση των δισουλφι-
δικών δεσμών.17,18 ςε συνθήκες οξειδωτικού stress, δη-
μιουργούνται δισουλφιδικοί δεσμοί στις θέσεις αυτές.17 

τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν ότι η οξείδωση της β2-
GPI αποκαλύπτει τον κριτικό επίτοπο που αναγνωρίζεται 
από τα B-λεμφοκύτταρα. ςε ένα μοντέλο θρόμβωσης σε 
ποντίκια, προϊόντα μεταβολισμού ο2 (ROS) προκαλούν 
συσσώρευση αιμοπεταλίων, διέγερση ενδοθηλιακών κυτ-
τάρων και έκφραση του παράγοντα von Willebrand. η 
NAC, που εξουδετερώνει τα ROS, αναστέλλει το σχη-
ματισμό του θρόμβου σε αυτό το μοντέλο.25

η βιταμίνη D έχει σημαντικές ανοσορρυθμιστικές 
δράσεις και σε in vitro μελέτες αναστέλλει την έκφρα-
ση του TF που επάγεται από τα aPL.70 Χαμηλά επίπεδα 
της βιταμίνης D συσχετίζονται με APS εκδηλώσεις και 
θρομβώσεις.70,71 ςε aPL-θετικούς ασθενείς θα πρέπει να 
διορθώνεται η ανεπάρκεια της.

Συμπεράσματα 
η παθογένεια του συνδρόμου δεν είναι πλήρως κατα-

νοητή και η αντιμετώπιση των ασθενών με aPL με ή χωρίς 
APS με αντιπηκτική αγωγή δεν είναι πάντα αποτελεσμα-
τική. Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν νέους παθογενετι-
κούς μηχανισμούς, και νέες θεραπείες που στοχεύουν τον 
πηκτικό μηχανισμό αλλά και ανοσορρυθμιστικούς μηχα-
νισμούς. Είναι πιθανό στο μέλλον στην παρούσα θερα-
πευτική στρατηγική να προστεθούν ανοσορρυθμιστικές 
θεραπείες που πρέπει όμως να αποδείξουν την αποτελε-
σματικότητα και την ασφάλειά τους.
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Έλεγχος θρομβοφιλίας: σε ποιούς, πότε και γιατί

Γρηγόρης Θ. Γεροτζιάφας,1,2 Ελευθερία Λευκού2

ΠΕΡιληΨη: η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος (ΦΘΝ) είναι μια πολυπαραγοντική και απειλητική για 
τη ζωή ασθένεια. η παρουσία κάποιων αιματολογικών διαταραχών που σχετίζονται με την κληρονομι-
κή ή επίκτητη θρομβοφιλία καθορίζει τον κίνδυνο υποτροπής της φλεβικής θρομβοεμβολής σε επιλεγ-
μένους ασθενείς. η διάγνωση της θρομβοφιλίας συμβάλει στη διαμόρφωση της βέλτιστης απόφασης 
σχετικά με τη διάρκεια της αντιπηκτικής θεραπείας. η διερεύνηση της κληρονομικής θρομβοφιλίας σε 
ασυμπτωματικά μέλη οικογενειών των ασθενών που έχουν διαγνωστεί με κληρονομική θρομβοφιλία 
θα μπορούσε να βελτιώσει την πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής, κυρίως όταν εκτίθενται σε κα-
ταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης (π.χ. ορμονική θεραπεία, μακράς διάρκειας ταξίδια 
με αεροπλάνο κ.λπ.). μεταξύ των πολυάριθμων γονιδιακών πολυμορφισμών που έχουν περιγραφεί ως 
δυνητικοί παράγοντες κινδύνου ΦΘΝ συνιστάται να διερευνώνται – στα άτομα για τα οποία υπάρχει η 
σχετική ένδειξη - μόνον η παρουσία της μετάλλαξης G20210A στο γονίδιο της προθρομβίνης και της 
μετάλλαξης του παράγοντα V Leiden (που σχετίζεται με το φαινότυπο της αντίστασης στην ενεργοποι-
ημένη πρωτεΐνης C). ςε επιλεγμένους ασθενείς, η μέτρηση των επιπέδων των φυσικών ανασταλτών της 
πήξης (αντιθρομβίνη, πρωτεΐνη C και πρωτεΐνη S) είναι επίσης μέρος της εργαστηριακής διερεύνησης 
της κληρονομικής θρομβοφιλίας. οι πιο κοινή επίκτητη αιματολογική διαταραχή που σχετίζεται με τον 
κίνδυνο ΦΘΝ και επίσης με τον κίνδυνο επιπλοκών της κύησης είναι η παρουσία του αντιπηκτικού του 
λύκου ή/και η παρουσία αντικαρδιολιπιδικών αντισωμάτων καθώς αντισωμάτων εναντίον της β2 γλυ-
κοπρωτεΐνης ι. ο σχετικός κίνδυνος ΦΘΝ είναι διαφορετικός για κάθε μία από τις αιματολογικές δια-
ταραχές που σχετίζονται με θρομβοφιλία. ςύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις των εμπειρογνωμόνων θα 
πρέπει να γίνεται εργαστηριακή διερεύνηση για την παρουσία των αιτιών κληρονομικής και επίκτητης 
θρομβοφιλίας που αναφέρθηκαν σε επιλεγμένους ασθενείς. ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ερ-
μηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, όταν η διερεύνηση της θρομβοφιλίας γίνεται σε ασθενείς 
κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της ΦΘΕ, ενώ βρίσκονται σε αντιπηκτική αγωγή, κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης, καθώς και κατά τη διάρκεια της ορμονικής θεραπείας.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος (ΦΘΝ) είναι ένα 

πολυπαραγοντικό, σοβαρό, και δυνητικά θανατηφόρο νό-
σημα. η σφαιρική αντιμετώπιση της ΦΘΝ στοχεύει στην 
πρωτογενή πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση, και στην 
αποτελεσματική θεραπεία κατά την οξεία φάση και κατά 

την περίοδο που ο κίνδυνος υποτροπής είναι αυξημένος. 
ςύμφωνα με τον κανόνα του Virchow η θρόμβωση 

συμβαίνει όταν συνυπάρχουν τρεις αναγκαίες συνθήκες: 
βλάβη του τοιχώματος του αγγείου, διαταραχή της ροής 
και υπερπηκτικότητα του αίματος. 

ςτους ασθενείς με ΦΘΝ η ιατρική παρέμβαση στο-
χεύει στην τροποποίηση τουλάχιστον μιας από τις τρεις 
συνθήκες του Virchow, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επέ-
κτασης και υποτροπής της θρόμβωσης. η ανεύρεση των 
προδιαθεσικών παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο 
ΦΘΝ είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία εκτίμησης του 
κινδύνου ΦΘΝ ή του κινδύνου υποτροπής της. με αυτή 
την έννοια η κατάταξη ενός ασθενούς σε επίπεδο κινδύ-
νου ΦΘΝ είναι σημαντικό τμήμα της διαδικασία σφαι-
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ρικής διάγνωσης του πολυπαραγοντικού νοσήματος που 
ονομάζεται φλεβική θρομβοεμβολή και είναι ανεξάρτη-
τη από τις τυχόν θεραπευτικές επιλογές που είναι διαθέ-
σιμες σήμερα. καθώς η υπερπηκτικότητα του αίματος 
είναι μια από τις τρεις συνθήκες που είναι αναγκαίες για 
το σχηματισμό του θρόμβου, η εκτίμησή της είναι ανα-
πόσπαστο μέρος της διαγνωστικής διαδικασίας στη ΦΘΝ. 

Θρομβοφιλία ονομάζεται η τάση προς υπερπηκτικό-
τητα και υποτροπιάζοντα επεισόδια ΦΘΝ.

η θρομβοφιλία διακρίνεται σε:
 1. Κληρονομική θρομβοφιλία, όταν υπάρχει διαταρα-

χή των παραγόντων ή/και των φυσικών ανασταλτών 
της πήξης που σχετίζεται με γονιδιακές μεταλλάξεις 
ή πολυμορφισμούς.

 2. Επίκτητη θρομβοφιλία, όταν υπάρχει επίκτητη διατα-
ραχή που προκαλεί υπερπηκτικότητα του αίματος. 
η διερεύνηση των αιματολογικών διαταραχών – κληρο-

νομικών ή επίκτητων – που σχετίζονται με τη θρομβοφιλία 
πρέπει να είναι στοχευμένη για να έχει διαγνωστική αξία.1 
ςτον παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τις διεθνείς κα-
τευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της θρομβοφιλίας.

Κληρονομική Θρομβοφιλία
ο όρος κληρονομική Θρομβοφιλία χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά το 1965 από το Νορβηγό Egeberg2 στη 
δημοσίευση που περιέγραψε για πρώτη φορά την κλη-
ρονομική έλλειψη της αντιθρομβίνης (ΑΘ) που τότε εί-
χε ονομαστεί αντιθρομβίνη ιιι. 

η ΦΘΝ στους ασθενείς με κληρονομική θρομβοφι-
λία εκδηλώνεται τις περισσότερες φορές κάτω από την 
επίδραση ενός εκλυτικού παράγοντα ή με τη συνύπαρξη 
ενδογενών παραγόντων κινδύνου.

Οι συχνότερες και σημαντικότερες αιματολογικές 
διαταραχές κληρονομικής θρομβοφιλίας είναι:

- η έλλειψη αντιθρομβίνης
- η έλλειψη πρωτεΐνης C
- η έλλειψη πρωτεΐνης S

- η αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C που 
οφείλεται στη μετάλλαξη του παράγοντα V Leiden 
(FV Leiden)

- η μετάλλαξη G20210A στο γονίδιο της προθρομβί-
νης (FIIG20210A) 

- ή συνδυασμός των παραπάνω μεταλλάξεων.

Άλλες διαταραχές που σχετίζονται  
με θρομβοφιλία είναι:

- η αύξηση της συγκέντρωσης των παραγόντων της πή-
ξης

- η έλλειψη του παράγοντα Χιι (FΧιι)
- η υπερομοκυστεϊναιμία και
- κάποιες μορφές δυσινωδογοναιμίας.

οι αιματολογικές διαταραχές που σχετίζονται με τη 
θρομβοφιλία κατατάσσονται ανάλογα με τον κίνδυνο 
ΦΘΝ που προκαλούν, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα.

ςτο 40%-50% περίπου των ασθενών με ατομικό και 
οικογενειακό ιστορικό ιδιοπαθούς ΦΘΝ ανευρίσκονται 
αιματολογικές διαταραχές που σχετίζονται με κληρονο-
μική θρομβοφιλία.3-9

η παρουσία κληρονομικής θρομβοφιλίας αυξάνει τον 
κίνδυνο ΦΘΝ περίπου κατά 7 φορές.3,6 το οικογενειακό 
ιστορικό ΦΘΝ σε συγγενείς πρώτου βαθμού σε ηλικία 
<50 ετών, αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου εμ-
φάνισης φλεβικής θρόμβωσης, ανεξάρτητα εύρεσης γνω-
στής θρομβοφιλίας ή μη.4,5

Πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (Single Nucleotide 
Polymorphisms – SNP), όπως οι Factor V R2 H1299A, 
Factor V A306G (Hong-Kong), Factor V A306T (Cam-
bridge), GPIIIa (HPA-1 L33P) a/b,1,3-7 και o απλότυπος 
Α5 μ2 της αννεξίνης,10 έχουν περιγραφεί ως σχετιζόμε-
νοι με τον κίνδυνο ΦΘΝ ή επιπλοκών της κύησης. τόσο 
η υψηλή συχνότητά τους στο γενικό πληθυσμό όσο και 
μεγάλη ετερογένεια των ασθενών που εντάχθηκαν στις 
κλινικές μελέτες εκτίμησης του κινδύνου που σχετίζε-
ται με τους πολυμορφισμούς αυτούς, δεν επιτρέπει την 
ένταξή τους στους αλγόριθμους διάγνωσης της κληρο-
νομικής θρομβοφιλίας.

πίνακας. Κατάταξη των σημαντικότερων αιματολογικών διαταραχών που σχετίζονται με την κληρονομική ή 
επίκτητη θρομβοφιλία σε σχέση με τον κίνδυνο ΦΘΝ.

Υψηλός κίνδυνος ΦΘΝ Μέσος κίνδυνος ΦΘΝ
Έλλειψη αντιθρομβίνης Ετερόζυγη μετάλλαξη FV Leiden 
Συνδυαστικές κληρονομικές θρομβοφιλίες Ετερόζυγη μετάλλαξη FII G20210A
Ομόζυγη μετάλλαξη FV Leiden ή FII G20210A Ετερόζυγη έλλειψη PC 
Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο Ετερόζυγη έλλειψη PS 
Ομόζυγη έλλειψη PC
Ομόζυγη έλλειψη PS
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Επίκτητη θρομβοφιλία
οι σημαντικότερες παθολογικές καταστάσεις που 

προκαλούν υπερπηκτικότητα και σχετίζονται με αυξη-
μένο κίνδυνο υποτροπιάζουσας ΦΘΝ ή επιπλοκών κα-
τά την κύηση είναι:

- η επίκτητη έλλειψη των φυσικών ανασταλτών της 
πήξης, 

- το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, 
- τα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα, 
- η παρουσία της μετάλλαξης JAK2 V617F, 
- η νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία.

το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο είναι η σημαντικό-
τερη αιματολογική διαταραχή που σχετίζεται με τον κίν-
δυνο επιπλοκών κατά την κύηση.

Έλεγχος θρομβοφιλίας - Χρειάζεται και πότε?
ο στόχος του ελέγχου για θρομβοφιλία είναι ο εντο-

πισμός των ατόμων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυ-
νο εμφάνισης ΦΘΝ ή υποτροπής της νόσου, ή επιπλοκών 
κατά την κύηση που σχετίζονται με την κληρονομική ή 
επίκτητη θρομβοφιλία.1,7 το είδος της εργαστηριακής δι-
ερεύνησης επηρεάζεται γενικά από: 

• την ηλικία εμφάνισης του πρώτου επεισοδίου ΦΘΝ, 
• την ύπαρξη εκλυτικού παράγοντα κινδύνου
• τον αριθμό των υποτροπιαζόντων επεισοδίων ΦΘΝ
• την παρουσία οικογενειακού ιστορικού ΦΘΝ.

κάθε άτομο που εμφανίζει πρώτο μη προκλητό επει-
σόδιο εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης σε νεαρή ηλικία 
και αφού πρώτα αποκλειστεί η διάγνωση καρκίνου, θε-
ωρείται ως θρομβοφιλικό, ασχέτως εύρεσης ή μη γνω-
στής θρομβοφιλίας και ο κίνδυνος υποτροπής της ΦΘΝ 
είναι αυξημένος.1

ο έλεγχος θρομβοφιλίας δεν πρέπει να γίνεται μαζικά, 
ή ως έλεγχος ρουτίνας σε μη επιλεγμένα άτομα.11-15 Όταν 
απαιτείται έλεγχος θρομβοφιλίας, η διερεύνηση πρέπει 
να συμπεριλαμβάνει τη διερεύνηση αιματολογικών δια-
ταραχών που σχετίζονται με τουλάχιστον διπλασιασμό 
του κινδύνου ΦΘΝ. οι συνηθέστερες από αυτές είναι οι 
μείζονες θρομβοφιλικές μεταλλάξεις, οι ελλείψεις φυ-
σιολογικών ανασταλτών της πήξης, και η διάγνωση του 
αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου.

ςε περίπτωση που δεν βρεθεί καμιά από τις κοινές δι-
αταραχές που σχετίζονται με την κληρονομική ή επίκτητη 
θρομβοφιλία, τότε και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από 
αιματολόγο εξειδικευμένο στην παθολογία της αιμόστα-
σης, μπορεί ο έλεγχος να επεκταθεί και σε ποιο σπάνιες 
μεταλλάξεις ή σε συνδυασμό πολυμορφισμών ή στη δι-
ερεύνση άλλων επίκτητων καταστάσεων που αυξάνουν 
τον κίνδυνο ΦΘΝ. η εργαστηριακή διερεύνηση της κλη-
ρονομικής ή επίκτητης θρομβοφιλίας, η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και η σχετική κλινικοεργαστηριακή πα-
ρακολούθηση του ασθενούς πρέπει να γίνεται σε κέντρο 

εξειδικευμένο στη Θρόμβωση και Αιμόσταση. ςε καμιά 
περίπτωση ο έλεγχος, αλλά και η αξιολόγηση των αποτε-
λεσμάτων, δεν πρέπει να γίνεται μη επιλεκτικά σε ομάδες 
πληθυσμού που δεν εμπίπτουν στα κριτήρια που αναφέ-
ρονται στη συνέχεια.

Σύνοψη Κατευθυντηρίων Οδηγιών
Πώς και πότε πρέπει να γίνεται έλεγχος 
θρομβοφιλίας?

η εργαστηριακή διερεύνηση των αιματολογικών δι-
αταραχών που σχετίζονται με κληρονομική ή επίκτητη 
θρομβοφιλία περιλαμβάνει:
 1. γενική εξέταση αίματος
 2. μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης και του χρόνου 

ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης 
 3. μέτρηση των επιπέδων των φυσιολογικών ανασταλ-

τών της πήξης
  α. αντιθρομβίνη (AT), 
  β. πρωτεΐνη C (PC), 
  γ. πρωτεΐνη S (PS), 
 4. Έλεγχο για την παρουσία αντίστασης στην ενεργο-

ποιημένη πρωτεΐνη C (APC-resistance) που σχετίζε-
ται με τη μετάλλαξη του παράγοντα V Leiden, 

 5. Έλεγχο για την παρουσία της μετάλλαξης G20210A 
στο γονίδιο της προθρομβίνης (FIIG20210A),

 6. Έλεγχο για την παρουσία αντιπηκτικού του λύκου, 
αντικαρδιολιπινικών αντισωμάτων και αντισωμάτων 
έναντι της β2 γλυκοπρωτεΐνης ι (anti-β2-GP1). 

Πότε χρονικά σε σχέση με το θρομβωτικό 
επεισόδιο πρέπει να γίνονται οι εξετάσεις 
θρομβοφιλίας?

- ο έλεγχος με μεθόδους PCR για τη μετάλλαξη του 
παράγοντα V Leiden ή της μετάλλαξης G20210A στο 
γονίδιο της προθρομβίνης μπορεί να γίνει σε οποιο-
δήποτε χρόνο σε σχέση με το θρομβωτικό επεισόδιο 
και ανεξάρτητα από τη χορήγηση αντιπηκτικής αγω-
γής.

- τα επίπεδα των φυσικών ανασταλτών της πήξης ελατ-
τώνονται: 

 • στην οξεία φάση της θρόμβωσης (ελάττωση της PS)
 • στην κύηση και τη λοχεία (ελάττωση της PS)
 • στη θεραπεία με οιστρογονικά αντισυλληπτικά (ελάτ-

τωση της PS)
- η PC και η PS ελαττώνονται κατά τη θεραπεία με 

ανταγωνιστές της βιταμίνης κ ή όταν υπάρχει έλλει-
ψη της βιταμίνης κ που δεν σχετίζεται με θεραπεία 
με κουμαρινικά.

- η χορήγηση κλασικής ηπαρίνης προκαλεί ελάττωση 
των επιπέδων της AT.
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- η ύπαρξη ηπατοπάθειας, μεταξύ των άλλων διατα-
ραχών της πήξης, προκαλεί και ελάττωση των φυσι-
κών ανασταλτών. 

- η παρουσία νεφρωσικού συνδρόμου προκαλεί ελάτ-
τωση των επιπέδων της Ατ.

- οι χρονομετρικές μέθοδοι της πήξης επηρεάζονται 
από τα νεώτερα αντιπηκτικά φάρμακα που είναι δρα-
στικά μετά από λήψη από το στόμα και αναστέλλουν 
εξειδικευμένα τη θρομβίνη (dabigatran) ή τον παράγο-
ντα Xa (rivaroxaban, apixaban, edoxaban).16-18 κατά 
συνέπεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τα φάρ-
μακα αυτά δεν πρέπει να γίνεται μέτρηση των επιπέ-
δων της πρωτεΐνης S και έλεγχος για την παρουσία 
αντίστασης στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C ή για 
την παρουσία αντιπηκτικού του λύκου.

- οι ελλείψεις PC και PS πρέπει να διερευνώνται τουλά-
χιστον 2 μήνες μετά τη διακοπή της αγωγής με αντα-
γωνιστές της βιταμίνης κ. 

- η διάγνωση της κληρονομικής έλλειψης της AT, PC 
ή της PS πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον έχουν απο-
κλειστεί καταστάσεις που οδηγούν σε επίκτητες ελ-
λείψεις τους. 

- η εξέταση για το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο μπο-
ρεί να γίνει και κατά την οξεία φάση της ΦΘΝ κατά τη 
διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής με κλασική ηπαρί-
νη, ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους ή fondaparinux, 
εφόσον έχει επιλεχθεί κατάλληλη η μέθοδος για τον 
έλεγχο του αντιπηκτικού του λύκου και έχει σταθμι-
στεί ως προς την ελάχιστη συγκέντρωση ηπαρίνης ή 
fondaparinux ή INR, που δεν την επηρεάζει. ςυνεπώς, 
τουλάχιστον σε ασθενείς που λαμβάνουν ανταγωνιστές 
της βιταμίνης κ, ο έλεγχος για το αντιπηκτικό του λύ-
κου πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο. 

-  η εξέταση για ανίχνευση αντιπηκτικού του λύκου, 
πρέπει να γίνεται με τουλάχιστον δύο μεθόδους, εκ 
των οποίων η μία να είναι σίγουρα η DRVVT, σύμ-
φωνα με τις Διεθνείς οδηγίες.19

- ςε γυναίκες με μαιευτικές επιπλοκές (καθ’ εξιν απο-
βολές, προεκλαμψία, ενδομήτριους θανάτους, κ.λπ.) 
η διερεύνηση για το μαιευτικό αντιφωσφολιπιδικό 
σύνδρομο είναι προτιμότερο να γίνεται χρονικά κο-
ντά στο επεισόδιο, διότι είναι δυνατόν οι τίτλοι των 
αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων να πέφτουν όσο 
απομακρυνόμαστε χρονικά από την κύηση.20

Σε ποιους ασθενείς συστήνεται έλεγχος 
θρομβοφιλίας

ςύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.11-15 
η εργαστηριακή διερεύνηση για την παρουσία κληρονο-
μικής ή επίκτητης θρομβοφιλίας συστήνεται να γίνεται 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. ςε ασθενείς που το πρώτο επεισόδιο ΦΘΝ συνέβη σε 

ηλικία μικρότερη των 40 ετών.
 2. ςε ασθενείς νεότερους των 60 ετών που παρουσιά-

ζουν το πρώτο επεισόδιο ΦΘΝ χωρίς την παρουσία 
σημαντικού εκλυτικού παράγοντα κινδύνου ΦΘΝ ή 
γνωστού ενδογενή παράγοντα κινδύνου για ΦΘΝ. ο 
εργαστηριακός έλεγχος θρομβοφιλίας δεν συνιστάται 
εάν το επεισόδιο ΦΘΝ σχετίζεται με έναν σημαντικό 
εκλυτικό παράγοντα.

 3. ςε ασθενείς με ΦΘΝ που παρουσιάζουν ως μοναδι-
κό παράγοντα κινδύνου ΦΘΝ τη λήψη αντισυλληπτι-
κής αγωγής ή ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης 
ή εγκυμοσύνη. ο εργαστηριακός έλεγχος με τεχνικές 
άλλες από τις μεθόδους μοριακής βιολογίας (PCR), 
για κληρονομικά αίτια θρομβοφιλίας, θα πρέπει να 
γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες μετά τη διακοπή της 
ορμονικής θεραπείας ή τον τοκετό.

 4. ςε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ΦΘΝ ανεξάρτητα 
από την παρουσία παραγόντων κινδύνου.

 5. ςε ασθενείς χωρίς κιρσούς που παρουσιάζουν υπο-
τροπιάζουσα επιπολής θρομβοφλεβίτιδα.

 6. ςε ασθενείς με ΦΘΝ σε ασυνήθιστες περιοχές, όπως 
θρόμβωση της αμφιβληστροειδικής φλέβας ή θρόμ-
βωση εγκεφαλικής, μεσεντέριας ή ηπατικής φλέβας.

 7. ςε ασθενείς με επαγόμενη από τη βαρφαρίνη νέκρω-
ση του δέρματος και νεογνά με κεραυνοβόλο πορφύ-
ρα (purpura fulminans) που δεν σχετίζεται με σήψη.

 8. ςε ασυμπτωματικούς συγγενείς πρώτου βαθμού ασθε-
νών με αποδεδειγμένη συμπτωματική θρομβοφιλία ή 
με αιματολογική διαταραχή που σχετίζεται με κληρο-
νομική θρομβοφιλία.

 9. ςε γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό μη προκλητής 
ΦΘΝ σε ηλικία <60 ετών, που πρόκειται να υποβλη-
θούν σε υποβοηθούμενη προσπάθεια με χρήση ορμο-
νικών σκευασμάτων.

 10. ςε γυναίκες με ατομικό ιστορικό υποτροπιαζουσών 
ανεξήγητων αποβολών, υστέρηση ανάπτυξης του εμ-
βρύου ή ενδομήτριο θάνατο.
τα αποτελέσματα του αιματολογικού ελέγχου θρομ-

βοφιλίας πρέπει να ερμηνεύονται από εξειδικευμένο 
αιματολόγο. οι ασθενείς με κληρονομική ή επίκτητη 
θρομβοφιλία πρέπει να παρακολουθούνται από εξειδι-
κευμένο αιματολογικό κέντρο.

Δε συνιστάται να γίνεται συστηματικός έλεγχος θρομ-
βοφιλίας σε γυναίκες που πρόκειται να πάρουν αντισυλλη-
πτική αγωγή και σε γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν 
σε τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης εφόσον δεν 
απαντούν σε κανένα από τα προηγούμενα κριτήρια.11-15 

Συμπερασματικά
η σύγχρονη άποψη σε ότι αφορά στη διερεύνηση και 

στην εκτίμηση του κινδύνου ΦΘΝ, είναι η εξατομικευ-
μένη προσέγγιση. 
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ο συνδυασμός ολοκληρωμένου ατομικού, και οικο-
γενειακού ιστορικού, με τη σωστή κλινική εξέταση και 
με την επιλογή στοχευμένων εργαστηριακών εξετάσε-
ων, ελέγχου κληρονομικής και επίκτητης θρομβοφιλίας 
σε συνδυασμό με μεθόδους που επιτρέπουν τη σφαιρική 
εκτίμηση υπερπηκτικότητας θα οδηγήσει στην ανίχνευ-

ση ατόμων με αυξημένο θρομβωτικό κίνδυνο και θα βο-
ηθήσει στη σωστή και αποτελεσματική πρόληψη, αλλά 
και αντιμετώπιση της ΦΘΝ. 

η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευ-
μένα κέντρα Θρόμβωσης.

Thrombophilia’s control: to whom, when and why
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ABSTRACT: Venous thromboembolism (VTE) is a multifactorial and life threatening disease. The pres-
ence of some haematological alterations related to hereditary or acquired thrombophilia determines the 
risk of recurrence of VTE in selected patients. Thus, diagnosis of thrombophilia is mandatory for the ther-
apeutic decision regarding the duration of the anticoagulant treatment. Exploration of hereditary throm-
bophilia in asymptomatic family members of patients who were diagnosed with hereditary thrombophilia 
could improve prevention of VTE mainly when they are exposed in situations which increase the risk 
of thrombosis (i.e. hormone treatment, long airplane travels etc). Among the numerous gene polymor-
phisms which have been described as potential risk factors for VTE only the mutation G20210A on the 
gene of prothrombin and the mutation of factor V Leiden (related with the phenotype of activated pro-
tein C resistance) are recommended to be explored. The exploration of the deficiency of the natural co-
agulation inhibitors (antithrombin, Protein C and protein S) is also part of the recommended laboratory 
exploration for hereditary thrombophilia in selected patients. The most common acquired haematolog-
ical alterations related with VTE risk and also with the risk of pregnancy complications (i.e. miscar-
riages, stillbirth etc) is the presence of the lupus anticoagulant and/or the anticardioloipide antibodies 
as well as the antibodies against the β2 glycoprotein I. However is should be taken in consideration that 
the relative risk of VTE is different for each one of the haematological alterations related with throm-
bophilia. According to the international expert recommendations these the above heamatological alter-
ations should be explored in selected patients. Special attention should be given in the interpretation of 
the laboratory results when exploration of thrombophilia is performed in patients during the acute phase 
of VTE, or while they are on anticoagulant treatment or during pregnancy or during hormone treatment.
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Πρόληψη και θεραπεία της θρομβοεμβολικής νόσου  
σε θρομβοφιλικούς ασθενείς

Φώτιος Ι. Γκιρτοβίτης

ΠΕΡιληΨη: η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ) και η πνευμονική εμβολή (ΠΕ) αποτελούν 
τις δύο εκδηλώσεις της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (ΘΕΝ). η ΘΕΝ αποτελεί συχνή πάθηση με 
επίπτωση που υπολογίζεται σε 1 θρομβωτικό επεισόδιο ανά 1000 άτομα το έτος. μία από τις σοβα-
ρότερές της επιπλοκές είναι η υποτροπή η οποία μπορεί να αποβεί θανατηφόρα σε ποσοστό 4 με 10% 
των ασθενών. ςτην πλειονότητα των περιπτώσεων η υποτροπή μπορεί να προληφθεί με την κατάλλη-
λη αντιθρομβωτική αγωγή. την πρόληψη των θρομβοεμβολικών επεισοδίων (ΘΕΕ) τη διακρίνουμε σε 
πρωτογενή και σε δευτερογενή. Ως πρωτογενής χαρακτηρίζεται η πρόληψη που εφαρμόζεται σε άτομα 
ώστε αυτά να μην εμφανίσουν το πρώτο επεισόδιο θρόμβωσης όταν εκτεθούν σε καταστάσεις αυξη-
μένου κινδύνου, όπως είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις, τα μεγάλης διάρκειας ταξίδια, η χρόνια κατά-
κλιση, κ.λπ., ενώ η δευτερογενής πρόληψη είναι εκείνη που εφαρμόζεται σε ασθενείς που ήδη έχουν 
υποστεί κάποιο επεισόδιο, ώστε αυτό να μην υποτροπιάσει. η αντιμετώπιση της οξείας ΕΒΦΘ και της 
μη μαζικής ΠΕ γίνεται με άμεση χορήγηση παρεντερικών αντιπηκτικών φαρμάκων, όπως είναι η ηπα-
ρίνη ή το fondaparinux σε θεραπευτικές δόσεις και την ταυτόχρονη χορήγηση αντιβιταμίνης κ που θα 
συνεχισθεί για μακρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. ςήμερα έχουμε 
στη διάθεσή μας ένα νέο από του στόματος αντιπηκτικό φάρμακο το rivaroxaban με εκλεκτική έναντι 
του ενεργοποιημένου παράγοντα Χ αντιπηκτική δράση, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για τη θεραπεία 
των ΘΕΕ όσο και για τη δευτερογενή πρόληψη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες ή έχουν ολοκλη-
ρωθεί και αναμένεται η εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους, με τις οποίες ελέγχονται η αποτελεσματι-
κότητα και η ασφάλεια κι άλλων νέων από του στόματος αντιπηκτικών, όπως του dabigatran και του 
apixaban στη θεραπεία και δευτερογενή πρόληψη των φλεβικών ΘΕΕ. η αγωγή θα πρέπει να διαρκεί 
τουλάχιστον 3 μήνες και στη συνέχεια να διακόπτεται σε όσους ασθενείς η θρόμβωση προκλήθηκε από 
κάποιον παροδικό εκλυτικό παράγοντα, όπως είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις, το τραύμα και η εγκυ-
μοσύνη. Αντίθετα στους ασθενείς με ιδιοπαθές ΘΕΕ, οι οποίοι παρουσιάζουν και τον μεγαλύτερο κίν-
δυνο υποτροπής, συστήνεται παρατεταμένη αντιπηκτική αγωγή.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ) και η πνευ-

μονική εμβολή (ΠΕ) αποτελούν τις δύο εκδηλώσεις του 
ίδιου νοσήματος, της θρομβοεμβολικής νόσου (ΘΕΝ). τα 
θρομβοεμβολικά νοσήματα αποτελούν σήμερα ένα από 
τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας στον Δυτικό κό-
σμο, αφού προκαλούν περισσότερους θανάτους από ότι ο 
καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του προστάτη, το AIDS 
και τα τροχαία μαζί. Έχει βρεθεί ότι κατ’ έτος συμβαίνει 

ένα θρομβοεμβολικό επεισόδιο (ΘΕΕ) ανά 1000 άτομα. 
Από αυτά τα δύο τρίτα εκδηλώνονται ως ΕΒΦΘ και το 
ένα τρίτο ως ΠΕ. Υπολογίζεται δε ότι η θνητότητα των 
επεισοδίων αυτών εντός του πρώτου μήνα ανέρχεται στο 
6% για τις ΕΒΦΘ και στο 12% για τις ΠΕ.1

λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθίσταται σαφής 
η σημασία της έγκαιρης και κατάλληλης θεραπείας αλλά 
και πρόληψης της θρομβοεμβολικής νόσου.

για την πρόληψη και θεραπεία των ΘΕΕ, εφαρμό-
ζονται μηχανικά και φαρμακευτικά μέσα. ςτα μηχανικά 
συγκαταλέγονται οι κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης 
των άκρων (Graduated Compression Stockings - GCS), 
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οι συσκευές διαλείπουσας συμπίεσης των κάτω άκρων 
(Intermittent Pneumatic Compression - IPC) και τα φίλ-
τρα της κάτω κοίλης φλέβας, ενώ στα φαρμακευτικά μέσα 
υπάγονται διάφορα αντιθρομβωτικά φάρμακα όπως η κλα-
σική και οι μικρού μοριακού Βάρους ηπαρίνες (μμΒη), 
το Fondaparinux (Arixtra®), οι αντιβιταμίνες κ, καθώς 
και τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα όπως 
το Rivaroxaban (Xarelto®), το Dabigatran (Pradaxa®), το 
Apixaban (Eliquis®) και το Edoxaban (Lixiana®).2,3 Επι-
πλέον για τη θεραπεία των ΘΕΕ, σε επιλεγμένους ασθε-
νείς μπορεί να εφαρμοστεί θρομβόλυση ή χειρουργική 
εκτομή του θρόμβου.

η πρόληψη των ΘΕΕ διακρίνεται στην πρωτογενή 
και στην δευτερογενή. Ως πρωτογενής χαρακτηρίζεται η 
πρόληψη που εφαρμόζεται σε άτομα, ώστε αυτά να μην 
εμφανίσουν το πρώτο επεισόδιο θρόμβωσης όταν εκτε-
θούν σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου, ενώ η δευ-
τερογενής πρόληψη είναι εκείνη που εφαρμόζεται σε 
ασθενείς που ήδη έχουν υποστεί κάποιο ΘΕΕ, ώστε αυ-
τό να μην υποτροπιάσει.

πρωτογενής πρόληψη των ΘΕΕ

Προφύλαξη ασυμπτωματικών 
θρομβοφιλικών ατόμων

Όπως διαπιστώθηκε από την πρόσφατη μελέτη EPCOT 
(European Prospective Cohort On Thrombophilia), ο από-
λυτος κίνδυνος για την εμφάνιση ενός επεισοδίου φλεβι-
κής θρόμβωσης σε άτομα με κληρονομική θρομβοφιλία, 
χωρίς ιστορικό θρόμβωσης, είναι μικρός.4 ο μέσος κίν-
δυνος εμφάνισης του πρώτου θρομβωτικού επεισοδίου 
βρέθηκε οκτώ φορές μεγαλύτερος ανά έτος για τα θρομ-
βοφιλικά άτομα σε σχέση με τα μη θρομβοφιλικά. η μεγα-
λύτερη συχνότητα θρομβώσεων παρατηρήθηκε σε άτομα 
με ανεπάρκεια αντιθρομβίνης, καθώς και σε όσους είχαν 
μικτές θρομβοφιλίες (1,7%), ενώ η μικρότερη διαπιστώ-
θηκε σε όσους έφεραν τη μετάλλαξη του παράγοντα V 
Leiden (0,1%).4

το γεγονός ότι ο εκτιμώμενος κίνδυνος εμφάνισης αι-
μορραγικών επεισοδίων συνεπεία της αντιπηκτικής αγω-
γής είναι μεγαλύτερος από τον προαναφερόμενο κίνδυνο 
ενός θρομβωτικού επεισοδίου δεν δικαιολογεί τη χορήγη-
ση μακροχρόνιας αντιπηκτικής αγωγής, παρά την ύπαρξη 
θρομβοφιλίας.5 τα ασυμπτωματικά αυτά όμως θρομβοφι-
λικά άτομα προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο εμ-
φάνισης ενός ΘΕΕ, θα πρέπει να ακολουθούν έναν σωστό 
υγιεινοδιαιτητικό τρόπο ζωής με την αποφυγή πολύωρης 
ακινησίας, αποφυγή λήψης αντισυλληπτικών, διακοπή 
του καπνίσματος, απώλεια βάρους εάν είναι υπέρβαρα 
και ενθάρρυνση για άσκηση, ενώ επιπλέον θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα των θρομ-
βοεμβολικών εκδηλώσεων, εάν τυχόν τα εμφανίσουν. 

ςτις περιπτώσεις όμως που τα άτομα αυτά εκτεθούν 
σε καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο για θρόμβωση, 
συνιστάται θρομβοπροφύλαξη για όσο διάστημα διαρκεί 
ο κίνδυνος αυτός. τέτοιες καταστάσεις είναι τα μεγάλης 
διάρκειας ταξίδια, η χρόνια κατάκλιση, τα ενεργά νεο-
πλάσματα, τα οξέα παθολογικά νοσήματα σε κατακεκλι-
μένους ασθενείς, οι διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις, 
οι πολλαπλοί τραυματισμοί, κ.λπ.6

ςτην συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικά στην πρωτο-
γενή θρομβοπροφύλαξη των ατόμων, που εκτίθενται στους 
σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση. 

Προφύλαξη σε μεγάλης διάρκειας 
αεροπορικά ταξίδια

η σχέση των ΘΕΕ και των μεγάλης διάρκειας τα-
ξιδιών με το αεροπλάνο έχει αναγνωριστεί ήδη από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’50. ο κίνδυνος να υποστεί κά-
ποιος ένα ΘΘΕ μετά από μακράς διάρκειας ταξίδι εκτι-
μάται ότι είναι 2,8 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τον 
κίνδυνο που διατρέχει ο υπόλοιπος πληθυσμός. Υπολο-
γίζεται ότι συμπτωματικό θρομβωτικό επεισόδιο συμβαί-
νει σε μία ανά 4600 πτήσεις διάρκειας πάνω από 4 ώρες.7

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κίνδυνος για θρόμβω-
ση υφίσταται όχι μόνο στα αεροπορικά ταξίδια αλλά και 
στα πολύωρα ταξίδια με άλλα μεταφορικά μέσα, όπως 
είναι το λεωφορείο, το τρένο ακόμα και το αυτοκίνητο. 
η πιθανότητα εκδήλωσης θρόμβωσης δεν είναι η ίδια 
για όλους τους επιβάτες, αλλά εξαρτάται από την ύπαρ-
ξη προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου. ο σημαντικό-
τερος παράγοντας είναι η διάρκεια του ταξιδιού με τον 
κίνδυνο να είναι πολύ μεγαλύτερος, όταν αυτή υπερβαί-
νει τις 8-10 ώρες. Άλλες καταστάσεις που αυξάνουν τον 
κίνδυνο είναι η πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, η πα-
χυσαρκία, η λήψη αντισυλληπτικών, η ύπαρξη ενεργού 
νεοπλάσματος, η μεγάλη ηλικία, τα πολλαπλά ταξίδια 
σε μικρό χρονικό διάστημα, τα προηγηθέντα ΘΕΕ και η 
κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία.8

Από νεότερες μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι ο κίνδυ-
νος για θρόμβωση δεν σχετίζεται με την αφυδάτωση, την 
κατανάλωση αλκοόλ αλλά ούτε και με το εάν η θέση του 
επιβάτη είναι οικονομική ή διακεκριμένη, αντιθέτως έχει 
βρεθεί συσχέτιση με το ύψος του επιβάτη καθώς και με 
το εάν η θέση του βρίσκεται κοντά στο διάδρομο ή στο 
παράθυρο.9

το ταξίδι αυτό καθεαυτό ανεξάρτητα από τη διάρκειά 
του, χωρίς την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για θρόμβω-
ση, δεν αποτελεί ένδειξη για την εφαρμογή αντιπηκτικής 
αγωγής ούτε καν για τη λήψη ειδικών προφυλακτικών μέ-
τρων.10 Παρόλα αυτά σήμερα θεωρείται σκόπιμο όλοι οι 
επιβάτες μεγάλων ταξιδιών να λαμβάνουν κάποια γενικά 
μέτρα πρόληψης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όπως εί-
ναι η πραγματοποίηση ασκήσεων σύσπασης της γαστρο-
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κνημίας, η αποφυγή στενού ρουχισμού και το περπάτημα 
για λίγα λεπτά κάθε ώρα.

για επιβάτες με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύ-
νου και διάρκεια ταξιδιού πάνω από 3-4 ώρες πρέπει να 
εφαρμόζονται επιπλέον των γενικών και ειδικά μέτρα, 
όπως είναι η εφαρμογή ειδικών καλτσών διαβαθμισμέ-
νης συμπίεσης που να ασκούν πίεση 15-30 mmHg κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού και η επιλογή θέσης δίπλα στον 
διάδρομο, ενώ σε εξατομικευμένες περιπτώσεις επιβατών 
υψηλού κινδύνου για θρόμβωση, όπως είναι όσοι έχουν 
υποστεί ήδη κάποιο θρομβωτικό επεισόδιο ή στους οποί-
ους συνυπάρχουν πολλαπλοί θρομβοφιλικοί παράγοντες 
θα πρέπει λίγο πριν το ταξίδι να λάβουν μια προφυλακτι-
κή δόση μμΒη ή fondaparinux.11

η θέση των νέων από του στόματος αντιπηκτικών φαρ-
μάκων στην πρόληψη των θροβωτικών επεισοδίων των 
ταξιδιωτών παραμένει επί του παρόντος αδιευκρίνιστη, 
ενώ η λήψη ασπιρίνης για το σκοπό αυτό δεν συνιστάται.12

Προφύλαξη σε νοσηλευόμενους ασθενείς  
με οξεία παθολογική νόσο

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία 
χρόνια στην πρόληψη των ΘΕΕ, η ΠΕ παραμένει το πιο 
συχνό αίτιο θανάτου των νοσηλευόμενων ασθενών το 
οποίο θα μπορούσε να προληφθεί. Έχει υπολογιστεί ότι 
ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 10% των θανάτων των 
νοσηλευόμενων ασθενών οφείλεται σε ΠΕ εκ των οποί-
ων το 70% αφορά ασθενείς παθολογικών κλινικών.13

Όπως φάνηκε στη μελέτη ENDORSE ποσοστό με-
γαλύτερο από το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών 
εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων (64,4% των 
χειρουργικών και 41,5% των παθολογικών ασθενών). 
Παρόλα αυτά έχει βρεθεί ότι, από τους ασθενείς αυτούς 
που νοσηλεύονται σε παθολογικές κλινικές και διατρέ-
χουν υψηλό κίνδυνο, μόνο ένα ποσοστό 40% λαμβάνει 
την κατάλληλη θρομβοπροφύλαξη.14

η ανάγκη θρομβοπροφύλαξης στους χειρουργικούς 
ασθενείς έχει αναγνωριστεί και εφαρμόζεται ήδη από τη 
δεκαετία του ’70. Αντίθετα στους ασθενείς των παθολο-
γικών κλινικών η αναγκαιότητα αυτή έχει υποεκτιμηθεί, 
παρόλο που το ποσοστό των ΘΕΕ στους ασθενείς αυτούς, 
χωρίς προφύλαξη δεν είναι πολύ μικρότερο από αυτό των 
χειρουργικών (15 έναντι 22% αντίστοιχα). οι λόγοι για 
τους οποίους η προφύλαξη στους ασθενείς των παθολογι-
κών κλινικών υστερεί σε σχέση με αυτή των χειρουργικών 
είναι πιθανώς το γεγονός ότι πρόκειται για μια περισσό-
τερο ετερογενή ομάδα, μεγάλης ηλικίας ασθενών με πολ-
λαπλά προβλήματα υγείας όπως ο καρκίνος, ο χαμηλός 
αριθμός αιμοπεταλίων ή η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
που επιτείνουν τον φόβο αιμορραγιών.15

Προκειμένου να εφαρμοστεί η κατάλληλη προφύλαξη 
στους νοσηλευόμενους ασθενείς με οξεία παθολογική νό-

σο θα πρέπει να εντοπιστούν οι ασθενείς που διατρέχουν 
τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Από πολλές μελέτες έχει διαπι-
στωθεί ότι σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται όσοι παρα-
μένουν κατακεκλιμένοι για περισσότερες από 3 ημέρες 
και εμφανίζουν έναν οι περισσότερους παράγοντες κιν-
δύνου του Πίνακα 1. τον υψηλότερο κίνδυνο διατρέχουν 
ηλικιωμένοι μεγαλύτεροι από 75 ετών, ασθενείς με καρ-
κίνο, οξεία λοίμωξη ή προηγηθέν ΘΕΕ. Πρέπει επιπλέ-
ον να έχουμε υπόψη μας πως οι παράγοντες αυτοί δρουν 
αθροιστικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι όσο περισσότε-
ροι παράγοντες συνυπάρχουν σε έναν ασθενή τόσο μεγα-
λύτερος είναι και ο κίνδυνος να υποστούν ένα ΘΕΕ.16,17

ςε κάθε ασθενή ο οποίος εισάγεται στο νοσοκομείο 
με οξύ παθολογικό νόσημα θα πρέπει να γίνεται εκτίμη-
ση του κινδύνου για θρόμβωση. ςε όλους συνιστάται η 
εφαρμογή γενικών μέτρων πρόληψης, όπως είναι η πρώ-
ιμη κινητοποίηση, η ενυδάτωση και οι ασκήσεις των κά-
τω άκρων.

ςε όσους διαπιστώνεται αυξημένος κίνδυνος, όπως 
π.χ. είναι οι κατακεκλιμένοι ασθενείς με έναν οι περισ-
σότερους επιπρόσθετους παράγοντες θρομβοεμβολικού 

πίνακας 1. Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης θρόμ-
βωσης σε νοσηλευόμενους ασθενείς

Ακινητοποίηση ίση ή μεγαλύτερη των 3 ημερών

Οξεία συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA III ή ΙV)

Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια

Οξύ ρευματολογικό νόσημα

φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου

Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Νεφρωσικό σύνδρομο

Κακοήθεια

φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων

Πρόσφατο τραύμα ή χειρουργική επέμβαση (<1 μήνα)

Μετεγχειρητικές επιπλοκές

Κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία

Προηγηθέν φλεβικό θρομβοεμβολικό επεισόδιο

Οικογενειακό ιστορικό θρομβώσεων

Κύηση και λοχεία

Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες

φαρμακευτική αγωγή (π.χ. χημειοθεραπεία, ορμονοθερα-
πεία, ερυθροποιητίνη)

Ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών

Παχυσαρκία (ΒΜΙ >30)

Αφυδάτωση
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κινδύνου, συστήνεται η χορήγηση φαρμακευτικής θρομ-
βοπροφύλαξης.

η φαρμακευτική προφύλαξη περιλαμβάνει τη χαμη-
λή δόση κλασσικής ηπαρίνης υποδορίως δύο ή τρεις φο-
ρές ημερησίως, τις μμΒη σε προφυλακτική δόση και 
το fondaparinux. οι μμΒη προτιμώνται έναντι των μι-
κρών δόσεων κλασσικής ηπαρίνης λόγω της απλούστερης 
χορήγησής τους και του μικρότερου κινδύνου εμφάνι-
σης ανεπιθύμητων ενεργειών. η κλασική ηπαρίνη και 
στους ασθενείς αυτούς επιφυλάσσεται για τις περιπτώ-
σεις στις οποίες αντενδείκνυται η χορήγηση μμΒη ή του 
fondaparinux, όπως αυτό συμβαίνει σε όσους πάσχουν 
από νεφρική ανεπάρκεια.18

ςτους ασθενείς με αιμορραγία ή αυξημένο αιμορ-
ραγικό κίνδυνο συστήνεται η χρήση μηχανικών μέσων 
προφύλαξης με κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης ή με 
διαλείπουσα συμπίεση των κάτω άκρων. Εάν εξαλειφθεί 
ο αιμορραγικός κίνδυνος, ενώ ο κίνδυνος για θρόμβωση 
παραμένει, συνιστάται όπως η φαρμακευτική θρομβο-
προφύλαξη αντικαταστήσει την μηχανική.19

η ασπιρίνη, ελλείψει μελετών που να συγκρίνουν την 
αποτελεσματικότητά της με τα αντιπηκτικά φάρμακα, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη επιλογή και δεν συνιστά-
ται ως θρομβοπροφύλαξη σε παθολογικούς ασθενείς.20

Νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα
με βάση τα αποτελέσματα δύο πρόσφατων μελετών 

της ADOPT και της MAGELLAN τα νέα από του στόμα-
τος αντιπηκτικά φάρμακα δεν συστήνονται ως θρομβοπρο-
φύλαξη σε νοσηλευόμενους ασθενείς με οξέα παθολογικά 
νοσήματα λόγω του αυξημένου ποσοστό αιμορραγιών 
που προκαλούν. ςτη μελέτη ADOPT (Apixaban Dosing 
to Optimize Protection from Thrombosis) συγκρίθηκε η 
εκτεταμένη (30 μέρες) χορήγηση του apixaban σε δόση 
2,5mg δύο φορές την ημέρα έναντι της δεκαήμερης χορή-
γησης ενοξαπαρίνης 40mg μία φορά την ημέρα. Από τα 
αποτελέσματα προέκυψε ότι το apixaban δεν υπερτερού-
σε έναντι της ενοξαπαρίνης στην πρόληψη των θρομβω-
τικών επεισοδίων ενώ εμφάνισε στατιστικώς σημαντικά 
μεγαλύτερο ποσοστό μειζόνων αιμορραγιών (0,47 έναντι 
0,19%). ςτη μελέτη MAGELLAN συγκρίθηκε η εκτετα-
μένη χορήγηση του rivaroxaban (35±4 ημέρες) σε δόση 
10mg επίσης σε σχέση με την ενοξαπαρίνη 40mg μία 
φορά ημερησίως. Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυ-
τής διαπιστώθηκε η υπεροχή του rivaroxaban έναντι της 
ηπαρίνης, όσον αφορά στην πρόληψη των ΘΕΕ στις 30 
ημέρες με τριπλάσια όμως αύξηση των αιμορραγικών 
επεισοδίων.21,22

Διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής
Παρά το γεγονός ότι όχι σπάνια ο κίνδυνος για θρόμ-

βωση στους ασθενείς αυτούς παραμένει ακόμη και για 
πολλές εβδομάδες μετά την έξοδό τους από το νοσοκο-

μείο, η διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής δεν προτείνε-
ται να είναι μεγαλύτερη από 6 έως 14 ημέρες ή για όσο 
διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε στη 
μελέτη EXCLAIM (Extended Prophylaxis for Venous 
Thromboembolism in Acutely Ill Medical Patients With 
Prolonged Immobilization) ναι μεν ο κίνδυνος για θρομ-
βώσεις ελαττώθηκε κατά 44% στην ομάδα των ασθενών 
παρατεταμένης αντιπηκτικής αγωγής (28±4 ημέρες) σε 
σχέση με την ομάδα που έλαβε προφύλαξη μόνο για 10 
ημέρες, αλλά με κόστος την εμφάνιση σημαντικά με-
γαλύτερου αριθμού μειζόνων αιμορραγιών (5,7 έναντι 
3,8% αντίστοιχα).23 Έτσι σήμερα δεν προτείνεται η πα-
ρατεταμένη θρομβοπροφύλαξη ως ρουτίνα σε παθολογι-
κούς ασθενείς που εξέρχονται του νοσοκομείου, αλλά θα 
μπορούσε να αποτελέσει ενδεχομένως επιλογή για συγκε-
κριμένους ασθενείς υψηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου 
όπως π.χ. είναι όσοι πάσχουν από καρκίνο, αντιφωσφο-
λιπιδικό σύνδρομο ή θρομβοφιλία και οι οποίοι εκτιμά-
ται ότι δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας 
συνεπεία της αντιπηκτικής αγωγής.24

Προφύλαξη σε χρονίως κατακεκλιμένους 
εξωνοσοκομειακούς ασθενείς 

η χρόνια κατάκλιση των ασθενών τόσο κατ’ οίκον όσο 
και σε ιδρύματα, δεν αποτελεί από μόνη της ισχυρή ένδει-
ξη για την εφαρμογή μακροχρόνιας θρομβοπροφύλαξης, 
αφού δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα επαρκή δεδομένα τα 
οποία να δικαιολογούν την χορήγηση μακράς διάρκειας 
αντιπηκτική αγωγή σε χρονίως κατακεκλιμένους ασθε-
νείς, χωρίς οξέα προβλήματα υγείας.25

ςύμφωνα με την εργασία των Liperoti και συν. η συ-
χνότητα των ΘΕΕ σε χρόνιους κατακεκλιμένους ασθενείς 
ανέρχεται περίπου στο 1% ανά έτος. η μακροχρόνια χρή-
ση της αντιπηκτικής αγωγής στην ομάδα αυτή των ασθε-
νών δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς ώστε να αποδειχθεί εάν 
το όφελος από την χορήγησή της είναι μεγαλύτερο από το 
κόστος και κυρίως από τους κινδύνους που αυτή ενέχει.26 

ςτους ασθενείς αυτούς πέρα από γενικά μέτρα όπως 
είναι η επαρκής ενυδάτωση και οι γυμναστικές ασκήσεις 
δεν προτείνονται άλλα ειδικότερα μέτρα πρόληψης. ςτην 
περίπτωση όμως που οι συγκεκριμένοι ασθενείς εμφανί-
σουν κάποιο οξύ πρόβλημα υγείας, όπως π.χ. πνευμονία, 
καρδιακή ανεπάρκεια, ενεργό νεόπλασμα, κάταγμα, κ.λπ. 
ή έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο χειρουργείο τότε θα πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν, όπως προβλέπεται και για τους 
νοσηλευόμενους κατακεκλιμένους ασθενείς με παράγο-
ντες κινδύνου για θρόμβωση.27

Προφύλαξη σε ασθενείς γενικής χειρουργικής
η συχνότητα των φλεβικών ΘΕΕ σε χειρουργικούς μη 

ορθοπεδικούς ασθενείς, χωρίς θρομβοπροφύλαξη κυμαί-
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νεται από 15 έως 45%. ο κίνδυνος εμφάνισης θρόμβω-
σης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις γενικής 
χειρουργικής δεν είναι ο ίδιος για όλους αλλά εξαρτάται 
από την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου. οι παράγοντες 
αυτοί έχουν αφενός μεν σχέση με το είδος της χειρουργι-
κής επέμβασης, αφετέρου δε με διάφορα χαρακτηριστικά 
του ασθενούς τα οποία σε γενικές γραμμές δεν διαφέ-
ρουν από αυτά των παθολογικών ασθενών. Ανάλογα με 
την παρουσία των παραγόντων αυτών οι ασθενείς κατα-
τάσσονται σε 3 κατηγορίες: χαμηλού, μετρίου και υψη-
λού κινδύνου για θρόμβωση (Πίνακας 2).28,29

ςε κάθε ασθενή που θα υποβληθεί σε χειρουργική 
επέμβαση θα πρέπει να γίνει εξατομικευμένη εκτίμηση 
του κινδύνου θρόμβωσης που διατρέχει.30

Ασθενείς που εμφανίζουν χαμηλό κίνδυνο για θρόμ-
βωση δεν απαιτούν ειδική αγωγή παρά μόνο εφαρμογή 
γενικών μέτρων όπως είναι η πρώιμη κινητοποίηση και 
η επαρκής ενυδάτωση.

ςε ασθενείς μετρίου κινδύνου προτείνεται φαρμακευ-
τική θρομβοπροφύλαξη με κλασική ηπαρίνη σε χαμηλή 
δόση υποδορίως (5000 IU × 2) ή μμΒη σε προφυλακτι-
κή δόση ή fondaparinux (2,5 mg/d s.c.).31,32

ςε ασθενείς υψηλού κινδύνου για θρόμβωση συστή-
νεται φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη με χαμηλή δό-
ση κλασικής ηπαρίνης (π.χ. 5000 IU × 3), ή μμΒη ή 
fondaparinux σε προφυλακτική δόση. ςε ασθενείς ιδι-
αίτερα υψηλού κινδύνου προτείνεται ο συνδυασμός των 
φαρμακευτικών μέσων που προαναφέρθηκαν μαζί με μη-
χανικά μέσα προφύλαξης.33,34

η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του fondaparinux 
σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις κοιλίας, 
αποδείχθηκε στην μελέτη PEGASUS (PEntasaccharide 
GenerAl SUrgery Study), στην οποία συγκρίθηκαν τα 

2,5mg fondaparinux χορηγούμενα 1 φορά την ημέρα 6 
ώρες μετά την επέμβαση, με την Dalteparin 5000 anti-
Xa IU επίσης μια φορά την ημέρα.35

η τεκμηριωμένη σήμερα από πολλές μελέτες αποτε-
λεσματικότητα και ασφάλεια των μμΒη έναντι της κλα-
σικής ηπαρίνης τις καθιστούν και για τους ασθενείς της 
γενικής χειρουργικής το φάρμακο εκλογής. οι χαμηλές 
δόσεις κλασικής ηπαρίνης συνιστώνται κυρίως στους 
ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.36

ςε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για θρόμβωση και με-
γάλο κίνδυνο αιμορραγίας προτείνεται η χρήση μηχανι-
κών μέσων πρόληψης, τουλάχιστον έως ότου εξαλειφθεί 
ο κίνδυνος της αιμορραγίας και μπορεί να αρχίσει αντι-
πηκτική αγωγή.

η θέση των νέων από του στόματος αντιπηκτικών 
φαρμάκων στην πρόληψη των φλεβικών ΘΕΕ σε χει-
ρουργικούς ασθενείς δεν έχει επί του παρόντος διερευ-
νηθεί ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανικού 
κολεγίου ιατρών θώρακος (American College of Chest 
Physicians - ACCP) του 2012, λόγω έλλειψης σχετικών 
μελετών, η ασπιρίνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως εναλλακτική προφυλακτική αγωγή σε μη ορθοπεδι-
κούς χειρουργικούς ασθενείς.

Διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής  
σε ασθενείς γενικής χειρουργικής

η προφύλαξη σ’ αυτούς τους ασθενείς διαρκεί κα-
τά κανόνα 5-7 ημέρες, είτε οι ασθενείς νοσηλεύονται εί-
τε έχουν πάρει εξιτήριο. Επί παρατεταμένης κατάκλισης 
πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον μέχρι την πλήρη κινητο-
ποίησή τους. ςε ασθενείς με επιπρόσθετους παράγοντες 
κινδύνου, όπως π.χ. είναι η θρομβοφιλία προτείνεται η 

πίνακας 2. Διαβάθμιση κινδύνου θρόμβωσης χειρουργικών ασθενών.

Χαμηλός κίνδυνος Μέτριος κίνδυνος Υψηλός κίνδυνος

Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις 
π.χ. σκωληκοειδεκτομή, απλές 
λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, 
διουρηθρική προστατεκτομή, 
μαστεκτομή, κ.λπ.

Μεσαίας βαρύτητας χειρουργικές 
επεμβάσεις 
π.χ. αρθροσκοπικές επεμβάσεις 
κάτω άκρων, γυναικολογικές, 
ουρολογικές, νευροχειρουργικές 
επεμβάσεις, κ.λπ.

Μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις 
π.χ. ανοιχτές επεμβάσεις κοιλιάς 
και πυέλου για νεοπλασία, 
πνευμονεκτομή, κακώσεις νωτιαίου 
μυελού, κ.λπ. 

Μεσαίας βαρύτητας επεμβάσεις με 
ελάχιστες κακώσεις μαλακών ιστών 

Ακινητοποίηση κάτω άκρου με 
γύψινο νάρθηκα

Πολυτραυματίες με κακώσεις κυρίως 
σπονδυλικής στήλης, λεκάνης και 
κάτω άκρων

Απουσία προδιαθεσικών παραγόντων 
κινδύνου

Χαμηλού κινδύνου ασθενείς 
με επιπλέον προδιαθεσικούς 
παράγοντες

Μέσου κινδύνου ασθενείς με 
επιπλέον προδιαθεσικούς 
παράγοντες

Προηγηθέντα θρομβοεμβολικά 
επεισόδια ή θρομβοφιλία
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συνέχιση της θρομβοπροφύλαξης για άλλες 10 ημέρες ή 
για όσο παραμένουν οι παράγοντες κινδύνου.

ςήμερα οι ασθενείς εξέρχονται από το νοσοκομείο με-
τά από όλο και μικρότερης διάρκειας νοσηλεία με αποτέ-
λεσμα ο κίνδυνος για θρόμβωση να υφίσταται για πολλές 
ημέρες ακόμη μετά το εξιτήριο. Από διάφορες μελέτες δι-
απιστώθηκε ότι ο κίνδυνος ενός ΘΕΕ παραμένει υψηλός 
(10-50 φορές) ακόμη και 12 εβδομάδες μετά την επέμβα-
ση.37 Επομένως θεωρείται σκόπιμο να επαναπροσδιορίζε-
ται ο κίνδυνος για θρόμβωση σε κάθε ασθενή λίγο πριν την 
έξοδό του από το νοσοκομείο έτσι ώστε να επανεκτιμά-
ται ανάλογα η ανάγκη και η διάρκεια της μετεγχειρητικής 
του θρομβοπροφύλαξης. η απόφαση για τη διάρκεια της 
προφύλαξης θα εξαρτηθεί από το είδος της επέμβασης, τη 
διάρκεια της ακινητοποίησης, την ύπαρξη επιπρόσθετων 
παραγόντων κινδύνου για θρόμβωση αλλά και από τον 
αιμορραγικό κίνδυνο που διατρέχει κάθε ασθενής ξεχω-
ριστά. ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στις γενι-
κές επεμβάσεις για νεοπλασία, όπου η θρομβοπροφύλαξη 
οφείλει να διαρκεί τουλάχιστον 5 εβδομάδες.38

Προφύλαξη σε ορθοπεδικούς ασθενείς  
και πολυτραυματίες

οι μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις αποτελούν έναν 
από τους σημαντικότερους παράγοντες επίκτητης θρομ-
βοφιλίας αφού χωρίς θρομβοπροφύλαξη η συχνότητα 
των φλεβικών ΘΕΕ κυμαίνεται από 45 έως 57% μετά από 
επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, από 40 έως 
84% μετά από επεμβάσεις ολικής αντικατάστασης γόνα-
τος και από 36 έως 60% μετά από κατάγματα του ισχίου. 
Όπως διαπιστώνεται οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν ένα 
ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο και επομένως η θρομβοπρο-
φύλαξη σ’ αυτούς είναι επιτακτική.39

Ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος
ςε όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμ-

βαση ολικής αντικατάστασης ισχίου ή γόνατος πέρα 
από τα βασικά μέτρα πρόληψης, συστήνεται φαρμακευ-
τική θρομβοπροφύλαξη. για τη φαρμακευτική θρομβο-
προφύλαξη υπάρχουν διαθέσιμα: η κλασική ηπαρίνη σε 
χαμηλές δόσεις, οι μμΒη, το fondaparinux, οι αντιβιτα-
μίνες κ, καθώς και τα νέα από του στόματος αντιπηκτι-
κά rivaroxaban, dabigatran και apixaban.40,41

μετά τη διαπίστωση από διάφορες μελέτες ότι οι 
μμΒη υπερτερούν έναντι της κλασικής ηπαρίνης ελατ-
τώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης φλεβικής θρόμβωσης 
κατά 44-70% και ότι το fondaparinux ελαττώνει έτι πε-
ραιτέρω τον κίνδυνο αυτό έναντι των μμΒη κατά περί-
που 50%, τουλάχιστον για τα ασυμπτωματικά ΘΕΕ, οι 
μμΒη και το fondaparinux έχουν εξοβελίσει την κλασι-
κή ηπαρίνη ως επιλογή φαρμακευτικής θρομβοπροφύλα-

ξης στους ασθενείς αυτούς.42

Επιπλέον λόγω των μεγαλύτερων ποσοστών αιμορ-
ραγικών επεισοδίων υπό προφύλαξη με αντιβιταμίνες κ 
σε σχέση με τις μμΒη (5,5% έναντι 1,4%), όπως δια-
πιστώθηκε από τη μελέτη SACRE, προτείνεται η χρήση 
των μμΒη έναντι των αντιβιταμινών κ.43

οι μμΒη χορηγούνται σε προφυλακτική δόση ανά-
λογα με το σκεύασμα 12 ώρες πριν ή 12 ώρες μετά την 
επέμβαση, ενώ το fondaparinux χορηγείται στη δόση των 
2,5mg 6 ώρες μετά την επέμβαση. το rivaroxaban χορη-
γείται στη δόση των 10mg ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο 
και βάρος του ασθενούς 6 με 10 ώρες μετά την επέμβα-
ση, το dabigatran χορηγείται 1 με 4 ώρες από την επέμβα-
ση σε δόση 220mg μία φορά την ημέρα, ενώ το apixaban 
χορηγείται 12-24 ώρες μετά την επέμβαση στη δόση των 
2,5mg δύο φορές την ημέρα. 

η διάρκεια της θρομβοπροφύλαξης ασθενών που υπο-
βλήθηκαν σε αντικατάσταση ισχίου για οποιοδήποτε αγω-
γή επιλεγεί, προτείνεται να είναι 28 έως 35 ημέρες, ενώ 
για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση 
γόνατος προτείνεται να είναι 11 έως 14 ημέρες.44

Κάταγμα ισχίου
το γεγονός του υψηλού ποσοστού πρόκλησης θρόμ-

βωσης στο είδος των καταγμάτων αυτών, καθώς και το 
γεγονός ότι αυτά συμβαίνουν κατεξοχήν σε μεγάλες ηλι-
κίες καθιστούν τη φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη κα-
νόνα. Προτείνεται η χορήγηση προφυλακτικής δόσης 
μμΒη έναντι της χαμηλής δόσης κλασικής ηπαρίνης, 
αφού η υπεροχή της μμΒη έναντι της κλασικής ηπαρίνης 
έχει φανεί σε πολλές μελέτες. Εναλλακτικά των μμΒη 
προτείνεται η χορήγηση fondaparinux 2,5mg ανά ημέρα, 
αντιβιταμινών κ καθώς και ασπιρίνης. η θρομβοπροφύ-
λαξη και σ’ αυτούς τους ασθενείς προτείνεται να διαρκεί 
28 έως 35 ημέρες.45

ςε όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζο-
νες ορθοπεδικές επεμβάσεις προτείνεται όπως μαζί με τη 
φαρμακευτική προφύλαξη να εφαρμόζεται και μηχανική 
θρομβοπροφύλαξη με κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης 
ή κυρίως με διαλείπουσα συμπίεση των κάτω άκρων.46

Αρθροσκόπηση
ςε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαγνωστική αρθρο-

σκόπηση γόνατος δεν συστήνεται φαρμακευτική θρομ-
βοπροφύλαξη παρά μόνο η εφαρμογή γενικών μέτρων 
όπως πρώιμη κινητοποίηση. Ασθενείς που υποβάλλο-
νται σε αρθροσκοπική επέμβαση προτείνεται όπως λά-
βουν φαρμακευτική προφύλαξη με μμΒη ή εναλλακτικά 
fondaparinux μέχρις ότου επέλθει πλήρης κινητοποίηση.47

Πολυτραυματίες
οι πολυτραυματίες ασθενείς εξαιτίας της σημαντι-
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κής ενεργοποίησης προπηκτικών παραγόντων εμφανί-
ζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ΘΕΕ, ο οποίος 
χωρίς θρομβοπροφύλαξη ανέρχεται στο 58%. ιδιαίτερο 
κίνδυνο διατρέχουν ασθενείς με κατάγματα των μακρών 
οστών, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις 
του νωτιαίου μυελού, με άμεσες κακώσεις των φλεβικών 
αγγείων, με παραπληγία καθώς και όσοι εμφανίζουν δι-
αταραχές της αιμόστασης. Παρά τον υψηλό κίνδυνο για 
θρομβώσεις η απόφαση για τη χορήγηση φαρμακευτι-
κής θρομβοπροφύλαξης δεν είναι πάντα εύκολη, αφού 
οι ασθενείς αυτοί, όχι σπάνια, διατρέχουν και αυξημένο 
κίνδυνο αιμορραγίας λόγω των πολλαπλών πρόσφατων 
τραυμάτων τους.48

Έτσι στους πολυτραυματίες συστήνεται η εφαρμογή 
φαρμακευτικής θρομβοπροφύλαξης εφόσον αυτοί δεν 
έχουν ενεργό αιμορραγία ή δεν διατρέχουν άμεσο κίν-
δυνο αιμορραγίας μαζί μάλιστα με μηχανικά μέσα, όταν 
ανήκουν σε ομάδα ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για θρόμ-
βωση. Ως αντιπηκτική αγωγή προτείνεται η χορήγηση 
προφυλακτικής δόσης μμΒη και εναλλακτικά σε ασθε-
νείς με νεφρική ανεπάρκεια οι χαμηλές δόσεις κλασικής 
ηπαρίνης υποδορίως. Διάφορες μελέτες προτείνουν σε 
ασθενείς με καλή νεφρική λειτουργία και με μικρό κίν-
δυνο αιμορραγίας τη χρήση του fondaparinux, χωρίς αυτό 
όμως να στηρίζεται σε επαρκή δεδομένα ώστε να αποτε-
λέσει σύσταση οδηγιών.

ςτους πολυτραυματίες αλλά και σε όλες τις ομάδες 
ορθοπεδικών ασθενών που προαναφέρθηκαν εφόσον 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης αιμορραγίας, συ-
στήνεται η χρήση μηχανικών μέσων προφύλαξης τουλά-
χιστον μέχρις ότου παρέλθει ο κίνδυνος της αιμορραγίας 
και ο ασθενής μπορεί να λάβει επιπροσθέτως και φαρ-
μακευτική θρομβοπροφύλαξη. Ως μηχανική θρομβοπρο-
φύλαξη προτείνεται η διαλείπουσα συμπίεση των κάτω 
άκρων η οποία σε πολλές μελέτες βρέθηκε να είναι εφά-
μιλλης αποτελεσματικότητας με αυτή της φαρμακευτι-
κής προφύλαξης.49

λόγω της αποτελεσματικής προστασίας που προσφέ-
ρει η διαλείπουσα συμπίεση των κάτω άκρων δεν συνι-
στάται η χρήση φίλτρου της κάτω κοίλης παρά μόνο σε 
ασθενείς ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για θρόμβωση, και 
εις τους οποίους αντενδείκνυται όχι μόνο η αντιπηκτική 
αγωγή αλλά και η μηχανική προφύλαξη με διαλείπου-
σα συμπίεση.50

Η θέση της ασπιρίνης ως θρομβοπροφύλαξη 
στις μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις

Ενώ στις προηγούμενες εκδόσεις των οδηγιών (ACCP 
2004 & 2008) υπήρχε η σύσταση κατά της χρήσης της ασπι-
ρίνης ως θρομβοπροφύλαξη σε οποιαδήποτε χειρουργική 
επέμβαση, στις τελευταίες οδηγίες (ACCP 2012) αυτή η 
σύσταση έχει αναθεωρηθεί και η ασπιρίνη υποδεικνύεται 

ως μία από τις επιλογές στη θρομβοπροφύλαξη ασθενών 
που υποβάλλονται σε μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις. 
Επιπλέον σε πρόσφατες μελέτες έχει διαπιστωθεί η μη 
υστέρηση αλλά και η ασφάλεια της 28ήμερης προφύ-
λαξης με ασπιρίνη έναντι της ενοξαπαρίνης σε ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική του ισχίου. 
με βάση τα δεδομένα των μελετών αυτών αλλά και λαμ-
βάνοντας υπόψη το χαμηλό της κόστος, η ασπιρίνη θα 
μπορούσε να αποτελέσει μια αποδεκτή εναλλακτική προ-
φύλαξη μετά από μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις.51,52 

Βέβαια σε δηλώσεις τους οι συγγραφείς των οδηγι-
ών διευκρινίζουν πως η ασπιρίνη δεν συνιστάται ως η 
ιδανική θρομβοπροφύλαξη αλλά βάσει των συμπερα-
σμάτων διαφόρων μελετών αυτή θα μπορούσε να απο-
τελέσει μια αποδεκτή επιλογή σε ορισμένους ασθενείς 
όπου απαιτείται θρομβοπροφύλαξη. Παρά τις νέες οδη-
γίες το θέμα φαίνεται πως είναι ανοιχτό και η εφαρμογή 
στην πράξη είναι αυτή που θα δείξει εάν η ασπιρίνη κα-
θιερωθεί ως εφάμιλλη μέθοδος προφύλαξης στους ασθε-
νείς αυτούς σε μια περίοδο που η έγκριση νέων από του 
στόματος ασφαλών και αποτελεσματικών αντιπηκτικών 
φαρμάκων είναι ήδη πραγματικότητα.

Θεραπεία των ΘΕΕ
η θεραπεία του οξέος φλεβικού ΘΕΕ αποσκοπεί στην 

αναστολή επέκτασης του θρόμβου, στην αποτροπή της 
ΠΕ και στην πρόληψη της υποτροπής και διακρίνεται σε 
τρείς φάσεις. την αρχική θεραπεία, τη θεραπεία εδραίω-
σης και τη δευτερογενή πρόληψη.

Αρχική θεραπεία
ςε ασθενείς με υψηλή κλινική υποψία για ΘΕΕ προ-

τείνεται η άμεση έναρξη της αντιπηκτικής αγωγής εν ανα-
μονή των διαγνωστικών εξετάσεων. 

η αρχική αντιμετώπιση της οξείας ΕΒΦΘ των κάτω 
άκρων και της ΠΕ η οποία δεν συνοδεύεται από αιμο-
δυναμική αστάθεια γίνεται με άμεση παρεντερική χο-
ρήγηση αντιπηκτικών φάρμακων όπως είναι η κλασική 
ηπαρίνη, οι μμΒη ή το fondaparinux σε θεραπευτικές 
δόσεις και την ταυτόχρονη χορήγηση αντιβιταμίνης κ. 
το αρχικό αυτό στάδιο πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 5 
ημέρες και σε κάθε περίπτωση τόσο όσο απαιτείται μέ-
χρι το ιΝR να ανέλθει και να διατηρηθεί πάνω από 2 για 
τουλάχιστον 24 ώρες.53

η κλασσική ηπαρίνη χορηγείται αρχικά σε ενδοφλέ-
βια bolus έγχυση 80 IU/Kg Βς και στη συνέχεια είτε με 
συνεχή στάγδην ενδοφλέβια έγχυση με αντλία σε δόση 
18 IU/kg ανά ώρα, η οποία προσαρμόζεται ώστε το aPTT 
να είναι 1,5 με 2 φορές μεγαλύτερο του μάρτυρα ή η συ-
γκέντρωση της anti-Xa δραστικότητας στο πλάσμα να 
κυμαίνεται από 0,3-0,7 IU/ml, είτε με τη μορφή υποδό-
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ριων ενέσεων αρχικά σε δόση 333 IU/Kg (η πρώτη δό-
ση) και ακολούθως 250 IU/Kg δύο φορές ημερησίως.54

οι μμΒη χορηγούνται υποδορίως σε θεραπευτική 
δόση η οποία προσαρμόζεται στο βάρος του ασθενούς, 
μία ή δύο φορές την ημέρα ανάλογα με το σκεύασμα.

το fondaparinux χορηγείται υποδορίως μία φορά την 
ημέρα σε δόση 7,5mg για ασθενείς μεταξύ 50-100Kg, σε 
δόση των 5mg για ασθενείς κάτω των 50 κιλών και σε 
δόση των 10mg σε ασθενείς άνω των 100kg.

ςήμερα μετά τη διαπίστωση ότι οι μμΒη και το 
fondaparinux έχουν τουλάχιστον την ίδια αποτελεσμα-
τικότητα με την κλασσική ηπαρίνη και λιγότερες ανε-
πιθύμητες ενέργειες προτιμώνται έναντι της κλασικής 
ηπαρίνης. ςυνιστάται δε η επιλογή μιας μμΒη η οποία 
χορηγείται μια φορά έναντι αυτών που χορηγούνται δύο 
φορές την ημέρα.

Περιφερική ΕΒφΘ των κάτω άκρων  
(Isolated Distal Deep Vein Thrombosis)

η ιδανική αντιμετώπιση της μεμονωμένης περιφερικής 
ΕΒΦΘ των κάτω άκρων δεν έχει μέχρι σήμερα απόλυτα 
καθοριστεί. ςτις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες (9th 
ACCP του 2012) προτείνονται δύο επιλογές. ςε ασθενείς 
με περιφερική ΕΒΦΘ που περιορίζεται αποκλειστικά στις 
φλέβες κάτω από το γόνατο, χωρίς έντονη συμπτωματο-
λογία και χωρίς παράγοντες κινδύνου για επέκταση της 
θρόμβωσης σε κεντρικότερες φλέβες, προτείνεται η δια-
δοχική διενέργεια Triplex φλεβών για 2 εβδομάδες, έναντι 
της αντιπηκτικής αγωγής. Αντιπηκτική αγωγή δίνεται μόνο 
στην περίπτωση που διαπιστωθεί επέκταση του θρόμβου 
κεντρικότερα. Αντιθέτως σε ασθενείς με έντονα συμπτώ-
ματα ή παράγοντες κινδύνου για επέκταση προτείνεται 
εξ αρχής αντιπηκτική αγωγή. Παράγοντες κινδύνου για 
επέκταση του θρόμβου θεωρούνται: τα θετικά d-dimers, 
η εκτεταμένη θρόμβωση (θρόμβος μεγαλύτερος από 5cm 
σε μήκος ή μεγαλύτερος από 7mm σε διάμετρο), ο θρόμ-
βος που βρίσκεται εγγύς κεντρικών φλεβών, η εντόπιση 
της θρόμβωσης σε πολλαπλές φλέβες, το ενεργό νεόπλα-
σμα, το προηγηθέν ΘΕΕ και η απουσία αναστρέψιμων 
παραγόντων κινδύνου για την θρόμβωση.55,56

ςτους ασθενείς τόσο με περιφερική όσο και με κεντρι-
κή ΕΒΦΘ προτείνεται η πρώιμη κινητοποίηση έναντι της 
κατάκλισης αφού έχει διαπιστωθεί ότι η ακινητοποίηση 
των ασθενών δεν ελαττώνει ούτε τη συχνότητα αλλά ού-
τε και την βαρύτητα μιας ΠΕ,57 αντιθέτως έχει βρεθεί ότι 
με την άμεση κινητοποίηση ελαττώνεται το ποσοστό εμ-
φάνισης μεταθρομβωτικού συνδρόμου και βελτιώνεται η 
ποιότητα ζωής των ασθενών. η απόφαση για την άμεση 
ή όχι κινητοποίηση των ασθενών με ΠΕ εξαρτάται πρω-
τίστως από την κλινική κατάστασή τους. ςε ασθενείς αι-
μοδυναμικά σταθερούς χωρίς καρδιακή δυσλειτουργία 
δεν είναι απαραίτητη η ακινητοποίηση.58

η διάρκεια και η ένταση του πόνου και του οιδήμα-

τος μετά από κεντρική ΕΒΦΘ των κάτω άκρων μπορεί 
να περιοριστούν σημαντικά με αντιθρομβωτικές κάλτσες, 
ενώ δεν είναι βέβαιο εάν αυτές ελαττώνουν και τον κίν-
δυνο υποτροπής. οι κάλτσες θα πρέπει να εφαρμόζονται 
αμέσως μετά την έναρξη της αντιπηκτικής αγωγής και να 
ασκούν πίεση 30-40mmHg στα σφυρά.59

Θρομβόλυση
τα αποτελέσματα μιας μεταανάλυσης έδειξαν ότι η συ-

στηματική θρομβόλυση ελαττώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
μεταθρομβωτικού συνδρόμου με κόστος όμως έναν σημα-
ντικά αυξημένο αριθμό μειζόνων αιμορραγιών. κατά συ-
νέπεια η συστηματική θρομβόλυση δεν συνιστάται στους 
ασθενείς με ΕΒΦΘ, εκτιμάται όμως ότι θα μπορούσαν να 
ωφεληθούν από αυτή αυστηρά επιλεγμένοι ασθενείς με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. τέτοιοι είναι οι ασθενείς 
με εκτεταμένη κεντρική ΕΒΦΘ (λαγονομηριαία ή μαζική 
θρόμβωση των κάτω άκρων) με διάρκεια συμπτωμάτων 
μικρότερη από 14 ημέρες, που έχουν προσδόκιμο επιβί-
ωσης τουλάχιστον ένα έτος και δεν διατρέχουν αυξημέ-
νο κίνδυνο αιμορραγίας.60 ςτους ασθενείς αυτούς έναντι 
της συστηματικής θρομβόλυσης προτείνεται η περιοχική 
θρομβόλυση με καθετήρα η οποία φάνηκε να υπερτερεί 
αφού η μικρότερη ποσότητα θρομβολυτικών φαρμάκων 
που απαιτείται έχει ως συνέπεια και τον μικρότερο αριθ-
μό αιμορραγικών εκδηλώσεων.61

οι ασθενείς με ΠΕ και αιμοδυναμική αστάθεια (συ-
στολική πίεση < 90mmHg ή καρδιογενή καταπληξία) εμ-
φανίζουν υψηλή πρώιμη θνητότητα (>15%) και θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με συστηματική θρομβόλυση εφό-
σον βέβαια δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγί-
ας. ςε ασθενείς με οξεία ΠΕ και υπόταση στους οποίους 
αντενδείκνυται η θρομβόλυση ή όταν αυτή αποτυγχάνει 
προτείνεται η απομάκρυνση του θρόμβου με αναρρόφη-
ση μέσω καθετήρα ή με χειρουργική εκτομή.

ςε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς αλλά με δυ-
σλειτουργία της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς δεν έχει επί 
του παρόντος καθοριστεί η ιδανική αντιμετώπιση. Βρέ-
θηκε μεν ότι η συστηματική θρομβόλυση έναντι της αντι-
πηκτικής αγωγής, βελτιώνει την κλινική εξέλιξη αλλά 
δεν αποδείχθηκε μέχρι τώρα ελάττωση της θνητότητας. 
λόγου του υψηλού κινδύνου αιμορραγίας της θρομβό-
λυσης, αυτή περιορίζεται σε επιλεγμένους χωρίς αντεν-
δείξεις ασθενείς.62

φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας
ςε ασθενείς με εν τω ΕΒΦΘ που βρίσκονται σε θερα-

πεία με αντιπηκτικά φάρμακα δεν συνιστάται η τοποθέ-
τηση φίλτρου. η τοποθέτηση φίλτρου συνιστάται μόνο 
στους ασθενείς με κεντρική ΕΒΦΘ ή ΠΕ όταν αντενδεί-
κνυται η αντιπηκτική αγωγή, όπως αυτό συμβαίνει στους 
ασθενείς με ενεργό αιμορραγία. Έχει βρεθεί ότι η τοπο-
θέτηση του φίλτρου στην κάτω κοίλη δεν εξαλείφει τε-
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λείως τον κίνδυνο μιας ΠΕ, ενώ αυξάνει και τον κίνδυνο 
για ΕΒΦΘ, κατά συνέπεια όταν παρέλθει ο κίνδυνος της 
αιμορραγίας θα πρέπει να ξαναρχίσει η συμβατική αντι-
πηκτική αγωγή παρά την τοποθέτηση του φίλτρου.63

Θεραπεία εδραίωσης
μετά την οξεία φάση ακολουθεί η θεραπεία εδραί-

ωσης με αντιβιταμίνες κ. η ελάχιστη διάρκεια της αντι-
πηκτικής αγωγής για όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς 
με ΘΕΕ δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3 μήνες, κα-
θώς διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος υποτροπής τις πρώτες 
εβδομάδες μετά το επεισόδιο είναι ιδιαίτερα υψηλός.

η αγωγή, σχεδόν σε όλους τους ασθενείς γίνεται με 
αντιβιταμίνες κ και με έλεγχο, ώστε το INR να κυμαίνε-
ται από 2 έως 3. Εξαίρεση αποτελούν ασθενείς με καρκί-
νο στους οποίους βρέθηκε ότι η μακροχρόνια για 6 μήνες 
αγωγή με μμΒη πλεονεκτεί έναντι της καθιερωμένης 
αντιπηκτικής αγωγής με τις αντιβιταμίνες κ.64

Δευτερογενής πρόληψη - Διάρκεια 
αντιπηκτικής αγωγής

Ένα από τα σοβαρότερα διλήμματα κατά τη θεραπευ-
τική αντιμετώπιση ασθενών, οι οποίοι έχουν υποστεί ένα 
ΘΕΕ είναι η λήψη της απόφασης για τη διάρκεια της αντι-
πηκτικής αγωγής, καθότι μία από τις σοβαρότερες επι-
πλοκές της ΘΕΝ είναι οι υποτροπές οι οποίες μπορεί να 
αποβούν μοιραίες σε ποσοστό που κυμαίνεται από 3,6 
έως 10%. ςτη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών οι 
υποτροπές μπορεί να προληφθούν με την κατάλληλη αντι-
πηκτική αγωγή (δευτερογενής πρόληψη). η αγωγή αυτή 
όμως δεν είναι άμοιρη κινδύνων αφού σχετίζεται με αυ-
ξημένη εμφάνιση σοβαρών αιμορραγιών. Επομένως για 
να προσδιοριστεί η ιδανική διάρκεια της αντιπηκτικής 
αγωγής θα πρέπει να σταθμιστεί ο κίνδυνος αιμορραγίας 
από την αντιπηκτική αγωγή έναντι του κινδύνου υποτρο-
πής ενός θρομβωτικού επεισοδίου μετά τη διακοπή της.65

οι ασθενείς μετά τους 3 πρώτους μήνες θεραπείας εί-
τε θα πρέπει να διακόψουν την αντιπηκτική αγωγή είτε 
θα πρέπει να τη συνεχίσουν για μεγαλύτερο διάστημα, 
εάν πιθανολογείται αυξημένος κίνδυνος υποτροπής και 
δεν διατρέχουν κίνδυνο αιμορραγίας.

ςύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες, σε ασθενείς στους 
οποίους το ΘΕΕ συνέβη μετά από την επίδραση ενός 
αναστρέψιμου παράγοντα κινδύνου όπως π.χ. είναι μια 
χειρουργική επέμβαση ή η λήψη αντισυλληπτικών, συ-
στήνεται η διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής μετά τη 
συμπλήρωση 3 μηνών, αφού διαπιστώθηκε ότι οι ασθε-
νείς αυτοί διατρέχουν μικρό κίνδυνο υποτροπής (<3% 
τον πρώτο χρόνο).66

Έχει βρεθεί ότι τον μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν 
οι ασθενείς με ιδιοπαθές θρομβωτικό επεισόδιο, δηλα-

δή εκείνοι στους οποίους το επεισόδιο συνέβη χωρίς την 
ύπαρξη κάποιου εκλυτικού αιτίου. οι ασθενείς αυτοί εμ-
φανίζουν υψηλό ποσοστό υποτροπών το οποίο υπολογί-
ζεται στο 10% μετά τον πρώτο χρόνο και στο 30% μετά 
τον πέμπτο χρόνο και είναι υποψήφιοι για μακράς διάρ-
κειας δευτερογενή προφύλαξη.67

Διάρκεια αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς 
με θρομβοφιλία

ςε γενικές γραμμές η θεραπεία και η δευτερογενής 
πρόληψη των θρομβοεμβολικών επεισοδίων στους θρομ-
βοφιλικούς ασθενείς δεν διαφέρει από αυτή που εφαρ-
μόζεται στους μη θρομβοφιλικούς. Θα πρέπει όμως να 
σημειωθεί ότι αυξημένο κίνδυνο υποτροπής διατρέχουν 
και οι ασθενείς με βαριά θρομβοφιλία όπως είναι όσοι 
πάσχουν από αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, όσοι είναι 
ομοζυγώτες στη μετάλλαξη V-Leiden ή στη μετάλλαξη 
της προθρομβίνης G20210A ή είναι διπλοί ετεροζυγώτες 
καθώς και όσοι έχουν έλλειψη αντιθρομβίνης. Όλοι αυ-
τοί οι ασθενείς είναι υποψήφιοι για αντιπηκτική αγωγή 
μακράς διάρκειας έναντι περιορισμένης 6μηνης ή 12μη-
νης.68,69 το ίδιο ισχύει και για τους ασθενείς με ενεργό 
νεόπλασμα στους οποίους επίσης συστήνεται μακράς δι-
άρκειας προφύλαξη.

Όπως όμως προαναφέρθηκε η απόφαση για τη διάρ-
κεια της αντιπηκτικής αγωγής θα καθοριστεί, αφού λη-
φθεί υπόψη και ο κίνδυνος αιμορραγίας που διατρέχει ο 
κάθε ασθενής από την αντιπηκτική αγωγή. Έτσι σε ασθε-
νείς που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας όπως 
π.χ. είναι κατεξοχήν όσοι πάσχουν από νεφρική ή ηπατική 
ανεπάρκεια, έχουν ενεργό νεοπλασματική νόσο κυρίως 
μεταστατική, εμφανίζουν θρομβοπενία, σακχαρώδη δια-
βήτη, πρόσφατο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισό-
διο, ιστορικό αιμορραγιών, έχουν υποβληθεί σε πρόσφατη 
χειρουργική επέμβαση ή είναι μεγάλης ηλικίας (>65-75 
ετών) θα πρέπει να εξατομικεύεται η διάρκεια της αγω-
γής, ώστε το όφελος να είναι μεγαλύτερο από τις πιθα-
νές επιπτώσεις μιας βαριάς αιμορραγίας.70

με τη χρήση των νέων από του στόματος αντιπηκτι-
κών η θεώρηση της μακροχρόνιας πρόληψης ενδεχομέ-
νως να αλλάξει εφόσον τα φάρμακα αυτά αποδειχθεί ότι 
προκαλούν λιγότερες αιμορραγίες.

Τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά 
φάρμακα στη θεραπεία και πρόληψη  
των ΘΕΕ

Από τα φάρμακα αυτά το Rivaroxaban είναι το μό-
νο το οποίο επί του παρόντος έχει λάβει έγκριση από το 
FDA και την ΕμΑ και χορηγείται τόσο στην αντιμετώ-
πιση της οξείας ΕΒΦΘ και της ΠΕ, όσο και στη δευτε-
ρογενή θρομβοπροφύλαξη. η αποτελεσματικότητα και 
ασφάλεια του rivaroxaban ως μονοθεραπεία σε σχέση με 
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ABSTRACT: Deep vein thrombosis and pulmonary embolism are two manifestations of the same dis-
ease, namely venous thromboembolism (VTE). Venous thromboembolism is a common disease with an 
annual incidence of 1 per 1000 person. A serious complication of VTE is recurrent, which is fatal in 4 to 
10% of patients. In the majority of the patients recurrence can be prevented by appropriated antithrom-
botic treatment. The prevention of VTE is divided into primary and secondary. As primary thrombo-
prophylaxis is the use of anticoagulation in patients to prevent venous thromboembolism in those that 
are considered to be at high risk of developing thrombosis (surgery, long-distance travelers, chronically 
immobilized patients, etc.) but have not previously had VTE. Secondary prophylaxis is applicable in pa-
tients who already have undergone an episode so that it does not reoccur. Patients with deep vein throm-
bosis or non-massive pulmonary embolism are usually started on parenteral administration of heparin 
or fondaparinux followed by vitamin K antagonists. Recently a new oral direct Xa inhibitor, rivaroxa-
ban is licensed for the initial treatment of VTE as well as the long-term prevention of recurrence. The 
duration of anticoagulation should be at least 3 months, anticoagulation can be stopped in patients with 
a VTE provoked by a transient risk factor including surgery, trauma or pregnancy. Patients with unpro-
voked VTE are at higher risk of recurrence and prolonged anticoagulation is recommended.

την καθιερωμένη θεραπεία στην αντιμετώπιση της οξείας 
θρόμβωσης ελέγχθηκαν στις μελέτες EINSTEIN-PE και 
EINSTEIN-DVT, ενώ στη δευτερογενή πρόληψη ελέγ-
χθηκαν με τη μελέτη EINSTEIN-EXT. Από τα αποτελέ-
σματα των μελετών αυτών φάνηκε ότι το rivaroxaban 
έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με μικρότερα ποσο-
στά μειζόνων αιμορραγιών σε σχέση με την παρεντερική 
αγωγή που ακολουθείται από αντιβιταμίνες κ.

To rivaroxaban χορηγείται σε δόση 15mg δύο φορές 
την ημέρα για 3 εβδομάδες και στη συνέχεια στη δόση 
των 20mg μία φορά την ημέρα για όσο διάστημα κριθεί 
ότι είναι απαραίτητο.71

ςε ό,τι αφορά στο Dabigatran, η μελέτη RECOVER-Iι 
επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της προγενέστερης μελέ-
της RECOVER, σε σχέση με την ασφάλεια και αποτελε-
σματικότητά του στη θεραπεία των οξέων ΘΕΕ. Παρόλα 
αυτά το dabigatran δεν έλαβε έγκριση και δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία στην αντιμετώπι-
ση των οξέων ΘΕΕ αφού και στις δύο μελέτες πριν την 
έναρξη της θεραπείας με dabigatran χορηγήθηκε παρεντε-
ρική αντιπηκτική αγωγή με μμΒη για 5 έως 11 ημέρες. 
ςήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ευνοϊκά αποτελέσματα 
των μελετών φάσης ιιι RE-MEDY και RE-SONATE, στις 
οποίες ελέγχθηκε το dabigatran στη μακροχρόνια πρό-

ληψη των ΘΕΕ, βάσει των οποίων αναμένεται η έγκριση 
του φαρμάκου για τη συγκεκριμένη ένδειξη.72

για το Apixaban και το Edoxaban βρίσκονται σήμερα σε 
εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η εκτίμηση 
των αποτελεσμάτων τους μελέτες φάσης ιιι (AMPLIFY, 
AMPLIFY-EXT, HOKUSAI-VTE), οι οποίες έχουν ως 
σκοπό τον έλεγχο της ασφάλειας και της αποτελεσματι-
κότητας του apixaban αλλά και ενός άλλου εκλεκτικού 
αναστολέας του παράγοντα Xa του edoxaban, τόσο στη 
θεραπεία των οξέων ΘΕΕ όσο και στη δευτερογενή τους 
πρόληψη.73

Αναφορικά με τη θέση της ασπιρίνης στη δευτερογενή 
πρόληψη των ΘΕΕ, σύμφωνα με τις μελέτες ASPIRE και 
WARFASA στις οποίες διαπιστώθηκε ελάττωση κατά 32% 
των ΘΕΕ χωρίς να παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού 
των αιμορραγιών με τη χρήση ασπιρίνης στη δευτερογε-
νή πρόληψη των ΘΕΕ, αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει 
εναλλακτική επιλογή μετά βέβαια την τρίμηνη θεραπεία 
εδραίωσης. ιδιαίτερα πιστεύεται ότι θα μπορούσαν να 
ωφεληθούν άτομα τα οποία εμφανίζουν αυξημένο κίνδυ-
νο για ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό ή καρδιαγγειακό 
επεισόδιο ή τα οποία ενώ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
υποτροπής μιας θρόμβωσης είναι απρόθυμα να λάβουν 
για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιπηκτικά.74,75
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Σχέση θρομβοφιλίας και φλεβικής θρόμβωσης  
σε ασυνήθεις θέσεις

Στυλιανή Ι. Κοκόρη,1 Ηλίας Κυριάκου,1 Σερένα Βαλσάμη2

ΠΕΡιληΨη: η θρόμβωση σε ασυνήθεις μη αναμενόμενες θέσεις αποτελεί διαγνωστικό πρόβλημα με 
το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και μπορεί να αποτελεί ακόμη και τυ-
χαίο απεικονιστικό εύρημα στο πλαίσιο διερεύνησης άλλων υποκειμενικών ενοχλημάτων των ασθενών. 
η θρόμβωση των σπλαχνικών φλεβών αποτελεί την πιο συχνή θέση ασυνήθους θρόμβωσης και μπορεί 
να αφορά τις ηπατικές φλέβες, τον εξωηπατικό κλάδο της πυλαίας φλέβας και τις μεσεντέριες φλέβες, 
ως διαφορετικές νοσολογικές οντότητες, που μπορεί όμως ενίοτε και να συνυπάρχουν. Άλλες ασυνή-
θεις θέσεις θρόμβωσης είναι: η θρόμβωση της σπληνικής φλέβας, της αζύγου φλέβας, της άνω και κά-
τω κοίλης φλέβας, της νεφρικής, της λαγόνιας, της ομφαλικής, των σπερματικών φλεβών, της ραχιαίας 
φλέβας πέους, της ωοθηκικής φλέβας, της αμφιβληστροειδικής φλέβας, των εγκεφαλικών φλεβών-κολ-
ποειδών, της έσω σφαγίτιδας φλέβας, της βραχιονοκεφαλικής (ανωνύμου) φλέβας και των εν τω βάθει 
φλεβών των άνω άκρων. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του φλεβικού δικτύου και των ανατομικών 
παραλλαγών του, δυνητικά οποιαδήποτε θέση μπορεί να αποτελεί και θέση ανάπτυξης θρόμβωσης. η 
αιτιολογία της θρόμβωσης είναι πολυπαραγοντική και η προσέγγιση των αιτιολογικών θρομβοφιλικών 
παραγόντων κινδύνου αποτελεί κοινό τόπο και για τις θρομβώσεις στις ασυνήθεις θέσεις με τις διαφορές 
να σχετίζονται με την ιδιαιτερότητα του φλεβικού δικτύου κάθε διαφορετικού οργάνου. οι υποκείμενοι 
αιτιολογικοί παράγοντες μπορεί να είναι τοπικοί ή συστηματικοί και να συνδέονται κατά περίπτωση με 
κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία που αποτελεί αντικείμενο συνεχούς επιστημονικής έρευνας και 
νέων μελετών. οι προδιαθεσικοί θρομβοφιλικοί παράγοντες πρέπει να αναζητούνται κατά περίπτωση 
στους ασθενείς με ανεξήγητη θρόμβωση σε ασυνήθεις θέσεις.

Haema 2014; 5(1): 54-67 Copyright EAE

1Αιματολογικό Εργαστήριο και Ν.Υ. Αιμοδοσίας, γΠΝ "Αττικόν", ια-
τρική ςχολή ΕκΠΑ

2Αιματολογικό Εργαστήριο και Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Νοσοκομείο "Αρεταί-
ειο", ιατρική ςχολή ΕκΠΑ, Αθήνα

ςυγγραφέας υπεύθυνος για επικοινωνία: ςτυλιανή ι. κοκόρη, Επίκου-
ρη καθηγήτρια Αιματολογίας, ΕκΠΑ, Αιματολογικό Εργαστήριο και 
Ν.Υ. Αιμοδοσίας,  γΠΝ "Αττικόν", Ρίμινι 1, 124 62 Χαϊδάρι, e-mail: 
skokori@med.uoa.gr, stekok@ath.forthnet.gr

Aνασκόπηση

Eισαγωγή
Ποιές θέσεις φλεβικής θρόμβωσης θεωρούνται ασυ-

νήθεις; και από αυτές ποιές είναι οι πιο συχνές; Ποια 
η συσχέτιση της θρόμβωσης σε ασυνήθεις θέσεις με 
τη θρομβοφιλία; Διαφορετικοί συγγενείς και επίκτητοι 
θρομβοφιλικοί παράγοντες μπορεί να προδιαθέτουν σε 
υπερπηκτική κατάσταση και σε συνδυασμό με μια σειρά 
σύνθετων αλληλεπιδράσεων με το ενδοθήλιο των αγγεί-
ων, καθώς και με την επίδραση άλλοτε άλλων εξωγενών 

συνθηκών μπορεί να επηρεάσουν την αιμοστατική ισορ-
ροπία σε αυτές τις ασυνήθεις φλεβικές θέσεις με επακό-
λουθο τη δημιουργία θρόμβου. Δεδομένης της συνεχούς 
επιστημονικής αναζήτησης σε συνδυασμό με τη μεγά-
λη ερευνητική δυνατότητα, είναι πιθανή στο μέλλον, η 
ανεύρεση και άλλων άγνωστων μέχρι σήμερα προδιαθε-
σικών για θρόμβωση παραγόντων και άγνωστων μέχρι 
σήμερα μηχανισμών. η θρόμβωση σε ασυνήθεις θέσεις 
μπορεί να αποτελεί και ένα τυχαίο απεικονιστικό εύρη-
μα στο πλαίσιο διερεύνησης άλλων υποκειμενικών ενο-
χλημάτων των ασθενών.

η θρόμβωση των σπλαγχνικών φλεβών αποτελεί την 
πιο συχνή θέση ασυνήθους θρόμβωσης γι’ αυτό και πε-
ριγράφεται διεξοδικά στην παρούσα ανασκόπηση. η αι-
τιολογία της είναι πολυπαραγοντική και η προσέγγιση 
των αιτιολογικών θρομβοφιλικών παραγόντων κινδύ-
νου αποτελεί κοινό τόπο και για τις θρομβώσεις σε άλ-
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λες ασυνήθεις θέσεις, με τις διαφορές να σχετίζονται με 
την ιδιαιτερότητα του φλεβικού δικτύου κάθε διαφορε-
τικού οργάνου. οι υποκείμενοι αιτιολογικοί παράγοντες 
μπορεί να είναι τοπικοί ή συστηματικοί.

Θρόμβωση σπλαχνικών φλεβών 
(splanchnic Vein Thrombosis, sVT) 

η θρόμβωση των σπλαχνικών φλεβών μπορεί να αφο-
ρά τις ηπατικές φλέβες (Budd Chiari Syndrome, BCS), 
τον εξωηπατικό κλάδο της πυλαίας φλέβας (Portal Vein 
Thrombosis, PVT), και τις μεσεντέριες φλέβες (Mesenteric 
Vein Thrombosis, MVT) ως διαφορετικές νοσολογικές 
οντότητες, που μπορεί όμως ενίοτε και να συνυπάρχουν.1-6

Είναι γνωστό, ότι η πυλαία φλέβα σχηματίζεται από 
την συμβολή της άνω μεσεντερίου φλέβας (superior 
mesenteric vein, SMV) και της σπληνικής φλέβας που δέ-
χεται τη συμβολή της κάτω μεσεντερίου φλέβας (inferior 
mesenteric vein, IMV). η πυλαία φλέβα συμβάλλει κατά 
70% στην αιμάτωση του ήπατος, ενώ η ηπατική αρτηρία 
κατά 30%. Χωρίζεται στον αριστερό και δεξιό κλάδο και 
μαζί με την ηπατική αρτηρία διακλαδίζονται διαρκώς και 
καταλήγουν σε ένα δίκτυο τριχοειδών αγγείων, τα κολπο-
ειδή τριχοειδή του ήπατος. Αφού αρδευτούν τα ηπατοκύτ-
ταρα, το αίμα συγκεντρώνεται στις ηπατικές φλέβες (που 
εκβάλλουν στην κάτω κοίλη φλέβα), προκειμένου, στη 
συνέχεια, να επιστρέψει στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. η 
φλεβική αποχέτευση του λεπτού εντέρου, του τυφλού, της 
σκωληκοειδούς απόφυσης, του ανιόντος και του εγκαρ-
σίου γίνεται προς την SMV. η φλεβική αποχέτευση της 
αριστεράς κολικής καμπής, του κατιόντος, του σιγμοει-
δούς, και του άνω τμήματος του ορθού, γίνεται προς το 
πυλαίο φλεβικό σύστημα μέσω της IMV.

Το σύνδρομο BCS χαρακτηρίζεται από απόφραξη 
των ηπατικών φλεβών σε οποιοδήποτε επίπεδο από τις 
μικρές ηπατικές φλέβες έως την εκβολή της κάτω κοίλης 
φλέβας στο δεξιό καρδιακό κόλπο, συμπεριλαμβανομέ-
νου και του ηπατικού τμήματος της κάτω κοίλης φλέβας 
και πλέον ορίζεται ως «απόφραξη της ηπατικής φλεβικής 
ροής». ςτον ορισμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι ηπατι-
κές παθήσεις που σχετίζονται με συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια και η ηπατική φλεβοαποφρακτική νόσος η 
οποία ορίζεται ως απόφραξη των ηπατικών κολποειδών 
ή των τελικών ηπατικών φλεβών μη θρομβωτικής αιτιο-
λογίας οφειλόμενη σε τοιχωματική βλάβη του αγγείου. 
ςτο Δυτικό κόσμο η ετήσια επίπτωση είναι 1-2 περιστα-
τικά/εκατομμύριο πληθυσμού. η διάγνωση μπορεί να 
διαλάθει δεδομένου ότι τα αρχικά συμπτώματα της νό-
σου μπορεί να μην είναι ειδικά και να υποεκτιμώνται. O 
ασθενής μπορεί να είναι εντελώς ασυμπτωματικός ή να 
παρουσιάσει ευρύ φάσμα κλινικών συμπτωμάτων. ςε πε-
ρίπτωση ασυμπτωματικής νόσου (15% των περιπτώσε-
ων) που οφείλεται πιθανώς στην ανάπτυξη παράπλευρης 

κυκλοφορίας ή στην παραμονή βατότητας μιας μεγάλης 
ηπατικής φλέβας, η ανακάλυψη μπορεί να είναι τυχαία. 
η υποξεία και η χρόνια μορφή που αφορούν το 60% των 
ασθενών, συνοδεύονται συνήθως από την κλασσική τριά-
δα εμφάνισης του νοσήματος που είναι το κοιλιακό άλγος, 
η ηπατομεγαλία και ο ασκίτης. Επιπροσθέτως, μπορεί να 
σημειωθούν μεταβολές στα ηπατικά ένζυμα, ήπια ικτε-
ρική χροιά και σπληνομεγαλία. η οξεία μορφή (20% 
των περιπτώσεων) χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη 
ασκίτη και ηπατική νέκρωση με μικρή ή καθόλου ανά-
πτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας. η έγκαιρη διάγνωση 
της νόσου οδηγεί σε αποφυγή σοβαρών κλινικά επιπλο-
κών (στο 5% των περιπτώσεων) που μπορεί να καταλή-
ξουν και σε κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια, με μόνη 
πιθανή αντιμετώπιση τη μεταμόσχευση ήπατος. η θνη-
τότητα της νόσου στους έξι μήνες είναι περίπου 10%. το 
BCS χαρακτηρίζεται ως πρωτοπαθές, όταν το αίτιο είναι 
ενδοαυλικό λόγω θρόμβωσης ή παρουσίας μεμβράνης (η 
ανάπτυξη μεμβρανώδους ιστού μπορεί να είναι συγγενής 
ή να αποτελεί επακόλουθο θρόμβωσης κάτω κοίλης) και 
επιπλέκεται από την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκί-
νου σε ποσοστό 40%. Ως δευτεροπαθές BCS, χαρακτη-
ρίζεται όταν το αίτιο είναι συνέπεια άλλων παθήσεων 
εκτός του φλεβικού συστήματος, ή είναι αποτέλεσμα πί-
εσης από χωροκατακτητική εξεργασία (όγκοι, αποστή-
ματα, παράσιτα, κύστεις και καλοήθεις και κακοήθεις 
παρεγχυματικοί όγκοι).

Η θρόμβωση της πυλαίας φλέβας (ΡVT) αποτελεί 
την πιο κοινή έκφραση των SVT. η PVT εμφανίζει συ-
χνότητα 1% στον γενικό πληθυσμό. Αφορά το εξωηπα-
τικό τμήμα της πυλαίας και μπορεί να συνυπάρχει και 
με θρόμβωση στο ενδοηπατικό τμήμα της, στην άνω με-
σεντέριο και στη σπληνική φλέβα. Επί ασυμπτωματικής 
νόσου η διάγνωσή της είναι συνήθως τυχαίο εύρημα. η 
οξεία θρόμβωση μπορεί να εκδηλωθεί με διάρροια, πυρε-
τό και κοιλιακό άλγος. η χρόνια μορφή χαρακτηρίζεται 
από πυλαία υπέρταση με συνοδό σπληνομεγαλία, ασκίτη 
και παρουσία κιρσών οισοφάγου που ενίοτε αιμορραγούν. 
Aποτελεί σπάνια νόσο και όταν ως υπόβαθρο αποκαλύ-
πτεται συνυπάρχουσα κακοήθεια ήπατος-χοληφόρων και 
λιγότερο συχνά παγκρέατος ή γαστρεντερικού (σε ποσο-
στό 34% των ασθενών με PVT) και κίρρωση ήπατος (σε 
ποσοστό 31% των ασθενών με PVT), η πρόγνωσή της 
δεν είναι καλή. Όταν η θρόμβωση δεν συσχετίζεται με 
τα ως άνω νοσήματα, η πενταετής επιβίωσή της φτάνει 
στο 90% και η δεκαετής στο 80%. τοπικοί φλεγμονώδεις 
παράγοντες όπως σκωληκοειδίτιδα, εκκολπωματίτιδα, 
παγκρεατίτιδα, τυφλό τραύμα ή χειρουργείο, αποτελούν 
σημαντικές αιτίες ΡTV. μερικές φορές η θρόμβωση μπο-
ρεί να επεκταθεί και στις μεσεντέριες φλέβες.7

Η θρόμβωση των μεσεντερίων φλεβών (MVT), έχει 
ετήσια επίπτωση περίπου 2,7/100000 και αφορά το 6-9% 
των περιπτώσεων οξείας ισχαιμίας εντέρου. η θρόμβω-
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ση είναι πιο συχνή στην SMV, ενώ στην IMV επέρχεται 
για άγνωστο λόγο σε ποσοστό 0-11% των περιπτώσεων 
MVT. ςυχνότερη είναι η εμφάνιση σε ασθενείς ηλικίας 
40-60 ετών. μπορεί να αποτελεί τυχαίο απεικονιστικό 
εύρημα ή να αποτελεί αιτία κοιλιακού άλγους. ο ασθε-
νής αναφέρει απροσδιόριστο, κωλικοειδούς χαρακτήρα 
κοιλιακό άλγος, το οποίο εξελίσσεται από δυσφορία σε 
άλγος σε διάστημα συνήθως 6-14 ημερών. Όπως και στις 
άλλες μορφές μεσεντερίου ισχαιμίας, χαρακτηριστικό εί-
ναι πως ο πόνος είναι δυσανάλογος των κλινικών ευρη-
μάτων. μπορεί να συνοδεύεται από ανορεξία, εμέτους, 
διάρροια ή δυσκοιλιότητα και ενίοτε αιμορραγία από το 
πεπτικό. Εμπύρετο αναφέρεται στο 1/3 των ασθενών. η 
χρόνια μορφή που αφορά το 20-40% των MVT χαρακτη-
ρίζεται από την παρουσία εκτεταμένης παράπλευρης κυ-
κλοφορίας. η διάγνωση επιβεβαιώνεται κυρίως με την 
αξονική τομογραφία (CT) που έχει ευαισθησία 90-100% 
στη MVT. οι ασθενείς που δεν παρουσιάζουν κάποιον 
από τους προδιαθεσικούς παράγοντες που αυξάνουν την 
πιθανότητα εμφάνισης MVT, έχουν πρωτοπαθή μορφή 
MVT. Δευτεροπαθής MVT, παρουσιάζεται με μεγαλύ-
τερη συχνότητα σε άτομα τα οποία έχουν υποβληθεί σε 
επεμβάσεις κοιλίας, κατά τη διάρκεια ή μετά από ενδο-
κοιλιακές φλεγμονές (παγκρεατίτιδα, φλεγμονώδη νόσο 
εντέρου και εκκολπωματίτιδα), από κίρρωση του ήπατος, 
από νεοπλάσματα του πεπτικού, καθώς και μετά από αμ-
βλύ κοιλιακό τραύμα.8

η απεικόνιση της κοιλιακής χώρας με τις σύγχρονες 
τεχνικές, όπως υπερηχογράφημα Doppler, CT και μα-
γνητική τομογραφία κοιλίας (MRI), καθώς και CT και 
MRI αγγειογραφία, αναδεικνύει και επαναπροσδιορίζει 
την επίπτωση της θρόμβωσης των σπλαχνικών αγγείων. 
ςε πρόσφατη αναδρομική μελέτη αξιολογήθηκαν 2591 
CT κοιλίας που διενεργήθηκαν σε ένα κέντρο στη διάρ-
κεια ενός εξαμήνου για άλλη υποκείμενη αιτία ανεξάρ-
τητη από υποψία θρόμβωσης και αποκαλύφθηκε τυχαία, 
θρόμβωση σπλαγχνικών αγγείων, σε ποσοστό 1,74%.9

οι περισσότερες από τις μελέτες αναφορικά με τους 
αιτιολογικούς παράγοντες στην SVT περιλαμβάνουν επι-
λεγμένες ομάδες ασθενών και περιορισμένο μέγεθος δείγ-
ματος. ςε μια μεγάλη πολυκεντρική Ευρωπαϊκή μελέτη 
(European Network for Vascular Disorders of the Liver: 
En-Vie study) ασθενών με πρωτοπαθές BCS και μη κιρ-
ρωτική, μη σχετιζόμενη με κακοήθεια PVT σημειώνεται 
η παρουσία αιτιολογικών προθρομβωτικών παραγόντων 
σε ποσοστά 84% και 42% αντίστοιχα.10 Πολλοί από τους 
αιτιολογικούς παράγοντες κινδύνου είναι κοινοί με αυ-
τούς των κοινών φλεβικών θρομβώσεων, όπως των εν τω 
βάθει φλεβικών θρομβώσεων (ΕΒΦΘ) και της πνευμονι-
κής εμβολής. μερικοί όμως παράγοντες φαίνεται να εί-
ναι ειδικοί για τη θρόμβωση των σπλαγχνικών αγγείων. 
O ρόλος της κληρονομικής θρομβοφιλίας (κΘ) και της 
επίκτητης θρομβοφιλίας στην αιτιολογία της θρόμβωσης 

των σπλαγχνικών αγγείων έχει προσφάτως αναλυθεί.2,11

η ακριβής επίπτωση των κληρονομούμενων ανεπαρ-
κειών των φυσικών ανασταλτών της πήξης δηλ. της αντι-
θρομβίνης (AT), της πρωτεΐνης C (PC), και της πρωτεΐνης 
S (PS), είναι δύσκολο να καθορισθεί σε αυτές τις ομάδες 
ασθενών, επειδή τα χαμηλά επίπεδα αυτών των πρωτεϊ-
νών μπορεί να οφείλονται και σε μειωμένη ηπατική τους 
σύνθεση, λόγω παθολογικής ηπατικής λειτουργίας που 
συχνά απαντάται σε αυτά τα νοσήματα, ή ακόμη λόγω 
της χορήγησης μακροχρόνιας θεραπείας με αντιβιταμί-
νες κ που επηρεάζει τα επίπεδα τους.12 ςε κάποιες μελέ-
τες λαμβάνεται υπ’όψιν ως κληρονομική έλλειψη, μόνο 
η σαφής μεμονωμένη έλλειψη ενός παράγοντα ανασταλ-
τή ή μόνο αν τα επίπεδα των πρωτεϊνών C και S είναι χα-
μηλότερα συγκριτικά με άλλες βιταμινο-κ εξαρτώμενες 
πρωτεΐνες που παράγονται στο ήπαρ. Πρόσφατη μετα-
ανάλυση του μαρτίου 2013 από βάσεις δεδομένων των 
PubMed, EMBASE και Cochrane Library αναδεικνύει τις 
κάτωθι μέσες επιπτώσεις για την έλλειψη των φυσικών 
ανασταλτών: για τους ασθενείς με BCS: AT: 2,3%, PC: 
3,8% και PS: 3% και για τους ασθενείς με PVT: AT: 3,9%, 
PC: 5,6% και PS: 2,6%.13 τα ποσοστά αναδεικνύουν ότι 
οι ελλείψεις των φυσικών ανασταλτών είναι σπάνιες στις 
SVT, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης PVT. Αν και 
τα δεδομένα δεν είναι σαφή, η μέτρησή τους συμπεριλαμ-
βάνεται στο διαγνωστικό έλεγχο των ασθενών με SVT.

ςε πρόσφατη μετα-ανάλυση το μάρτιο του 2014 στο 
περιοδικό Clinical Gastroenterology and Hepatology μετά 
από έλεγχο στους ιστοτόπους και τις βάσεις δεδομένων 
των PubMed, EMBASE, Cochrane Library, και Science 
Direct έγινε σύγκριση της επίπτωσης των μεταλλάξεων 
FV Leiden και G20210A του γονιδίου της προθρομβίνης 
σε ασθενείς με BCS ή μη κιρρωτική PVT και σε φυσιολο-
γικά άτομα (controls), καθώς και ανάμεσα σε ασθενείς με 
κίρρωση με ή χωρίς PVT. Από τα 869 άρθρα που ανευρέ-
θηκαν, αναλύθηκαν τελικώς 27 μελέτες παρατήρησης στη 
μετα-ανάλυση. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η παρου-
σία μετάλλαξης FVL συνδυάζεται με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης BCS και PVT ανεξάρτητα από την παρουσία 
υποκείμενης ηπατικής κίρρωσης. η μετάλλαξη G20210A 
του γονιδίου της προθρομβίνης συνδυάζεται με μη κιρ-
ρωτική PVT, αλλά όχι με το BCS. Παραμένει άγνωστος 
ακόμη ο λόγος αυτής της διαφοροποίησης ανάμεσα στα 
δύο νοσήματα. Επιπρόσθετα, η παρουσία των δύο μεταλ-
λάξεων μπορεί να συντελεί στην παθογένεση της PVT 
στην κίρρωση του ήπατος.14 η εκτίμηση της προφύλα-
ξης με αντιπηκτική αγωγή των κιρρωτικών ασθενών που 
φέρουν αυτές τις δυο μεταλλάξεις είναι αντικείμενο με-
λετών. το αποτέλεσμα της επίπτωσης των μεταλλάξεων 
αυτών στην SVT θα πρέπει να εκτιμηθεί στο μέλλον και 
σε συνάρτηση με τις εθνικές διαφορές ανά γεωγραφική 
περιοχή. ο κίνδυνος δε, των ατόμων φορέων μιας ή και 
των δύο αυτών μεταλλάξεων για εμφάνιση SVT παρα-
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μένει πολύ μικρός και εξαρτάται από την ταυτόχρονη 
παρουσία και επίδραση άλλων παραγόντων κινδύνου. ο 
μοριακός έλεγχος και των δύο αυτών μεταλλάξεων συ-
στήνεται στο έλεγχο ρουτίνας των SVT.3

ςε πρόσφατη μετα-ανάλυση που περιελάμβανε 20 
μελέτες, ασθενείς με BCS και μη κιρρωτική PVT είχαν 
υψηλότερη επίπτωση της μετάλλαξης MTHFR C677T σε 
ομοζυγωτία συγκριτικά με τους υγιείς μάρτυρες. H δια-
φορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική στoυς ασθενείς 
με BCS, αλλά όχι στους μη κιρρωτικούς PVT ασθενείς. 
η ανάλυση ανέδειξε επίσης ότι η υπερομοκυστεϊναιμία 
έχει μεγαλύτερη επίπτωση σε ασθενείς με BCS και μη 
κιρρωτική PVT. ςε κιρρωτικούς ασθενείς, η ομοζυγωτία 
MTHFR C677T, αλλά όχι η υπερομοκυστεϊναιμία, αυξά-
νει τον κίνδυνο ανάπτυξης PVT.15

Υπάρχουν κάποιες νεότερες βιβλιογραφικές αναφο-
ρές για τη μέτρηση των επιπέδων των διαφόρων παραγό-
ντων πήξεως σε ασθενείς με SVT. ςημειώνεται αύξηση 
του παράγοντα VIII σε ασθενείς με πρωτοπαθή PVT με 
ή χωρίς συνοδό κίρρωση. Επίσης, σημειώνεται από άλλο 
ερευνητή αύξηση των επιπέδων της ενδογενούς θρομβί-
νης, δυνητικά ανεξάρτητα από άλλη υποκείμενη προ-
θρομβωτική ή θρομβοφιλική πάθηση.16

ο ρόλος του ινωδολυτικού συστήματος δεν έχει πλή-
ρως ερευνηθεί στην παθογένεση της SVT και αποτε-
λεί πρόσφατο αντικείμενο ενδιαφέροντος. Διαταραχές 
στην ινωδολυτική ισορροπία προκαλούν μείωση ινωδο-
λυτικής δραστηριότητας και αυξημένη προδιάθεση για 
SVT.17 ςτο πλαίσιο της μελέτης EN-Vie, αξιολογήθηκε 
η μειωμένη ινωδόλυση ως αιτιολογικός παράγοντας για 
το BCS. Βρέθηκαν αυξημένα συγκριτικά με τους υγιείς 
μάρτυρες, τα επίπεδα του αναστολέα του ενεργοποιητή 
του πλασμινογόνου-1 [Plasminogen Activator ιnhibitor, 
(PAI-1)]. Πρόσφατα παρατηρήθηκε συσχέτιση ανάμεσα 
στην SVT και σε μια γενετική παραλλαγή του αναστο-
λέα της ινωδόλυσης που ενεργοποιείται από τη θρομβί-
νη [thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI)]. 
Αυξημένος, αλλά όχι στατιστικά σημαντικός, ο κίνδυ-
νος ανάπτυξης SVT σε ασθενείς φορείς της παραλλαγής 
325Ile του γονιδίου του TAFI που παρουσιάζουν χαμη-
λά επίπεδα TAFI.18 

Πρόσφατη είναι η αναφορά στην βιβλιογραφία της ση-
μασίας των επιπέδων της απολιποπρωτεΐνης Α1 (Apo-Α1) 
που αποτελεί την κύρια πρωτεΐνη των λιποπρωτεϊνών 
υψηλής πυκνότητας (HDL). ςε ασθενείς με BCS βρέ-
θηκαν μειωμένα τα επίπεδα Apo-Α1 συγκριτικά με υγι-
είς μάρτυρες. τα χαμηλά επίπεδα Apo-Α1 συνδυάζονται 
και με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής της κοινής ΕΒΦΘ.19

ςτους επίκτητους θρομβοφιλικούς παράγοντες περι-
λαμβάνεται ικανός αριθμός υποκείμενων νοσημάτων και 
παραγόντων κινδύνου, όπως τα χρόνια μυελοϋπερπλαστι-
κά νεοπλάσματα [Myeloproliferative neoplasms (MPNs)], 
η παροξυντική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία [paroxysmal 

nocturnal hemoglobinuria (PNH)], συστηματικά αυτοά-
νοσα νοσήματα, φάρμακα και ορμονικές διαταραχές.5,20 

τα MPNs αποτελούν σημαντικό αιτιολογικό παράγο-
ντα της SVT. η διάγνωσή τους στο παρελθόν δεν ήταν 
πάντοτε εύκολη λαμβάνοντας υπ’όψιν και το γεγονός ότι 
η πυλαία υπέρταση που είναι το αποτέλεσμα προ-ή μετα-
ηπατικής φλεβικής απόφραξης οδηγεί σε υπερσπληνισμό 
και αιμοαραίωση που με τη σειρά τους μπορεί να καλύ-
πτουν τις χαρακτηριστικές αιματολογικές μεταβολές των 
MPNs (υψηλή τιμή αιμοσφαιρίνης και θρομβοκυττάρωση) 
και να καθιστούν τη διάγνωσή τους δύσκολη. η μετάλ-
λαξη JAK2V617F που ανακαλύφθηκε το 2005 αποτελεί 
κύριο μοριακό δείκτη των Philadelphia-αρνητικών χρό-
νιων MPNs και άλλαξε τη διαγνωστική στρατηγική για 
τα MPNs, δεδομένου ότι ανευρίσκεται σχεδόν σε όλους 
τους ασθενείς με ιδιοπαθή πολυκυτταραιμία και σε πάνω 
από το 50% αυτών με ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία και 
με ιδιοπαθή μυελοΐνωση (WHO 2008). ςε μετα-ανάλυ-
ση στο περιοδικό Blood του 201221 προκύπτουν τα κάτω-
θι: στα άτομα με BCS η μέση επίπτωση των MPNs είναι 
περίπου 28,4% και της μετάλλαξης JAK2V617F 41,1%. 
ςτα άτομα με PVT η μέση επίπτωση των MPNs είναι 
περίπου 19,5% και της μετάλλαξης JAK2V617F 27,7%. 
Προκύπτει δηλαδή ότι τα MPNs και η JAK2V617F με-
τάλλαξη ανευρίσκονται πιο συχνά σε ασθενείς με BCS 
συγκριτικά με PVT. Είναι ενδιαφέρουσα επίσης η μελέ-
τη όπου αναφέρεται η μεγαλύτερη επίπτωση της ανωτέ-
ρω μετάλλαξης στις SVT σε ποσοστό 32,5% συγκριτικά 
με την επίπτωσή της σε άλλες θέσεις VTE όπου το πο-
σοστό υπολογίζεται στο 0,88%.22 H αναζήτηση της ως 
άνω μετάλλαξης συστήνεται στον πρότυπο διαγνωστικό 
έλεγχο των SVT και μπορεί να αποκαλύψει ένα εν δυ-
νάμει υποκείμενο MPN ακόμη και εάν δεν πληρούνται 
τα διαγνωστικά κριτήριά του και ανεξάρτητα από τα ευ-
ρήματα της ιστολογικής εικόνας του μυελού των οστών. 
η μετάλλαξη JAK2V617F σε ασθενείς με SVT που δεν 
πληρούσαν τα τυπικά χαρακτηριστικά υποκείμενου MPN 
ανευρέθη σε ποσοστό 17,15% στον έλεγχο ατόμων με BCS 
και στo 15,4% των ατόμων με PVT.21 Ασθενείς με SVT 
και JAK2 μετάλλαξη χωρίς όμως έκδηλο MPN, ανέπτυ-
ξαν κατά τη περίοδο ελέγχου εμφανές MPN σε ποσοστό 
52,4%, υποδηλώνοντας έτσι ότι η SVT μπορεί να είναι 
η πρώτη κλινική εκδήλωση υποκείμενου MPN %.22,23 
Επίσης, σε πρόσφατες μελέτες ανεδείχθη η σημασία της 
παρουσίας του αλληλίου JAK46/1 και η ισχυρή συσχέ-
τισή του με την JAK2V617F θετικότητα.24 Αναφέρεται 
για πρώτη φορά και η αυξημένη συχνότητα του απλοτύ-
που JAK46/1 στους JAK2V617F αρνητικούς ασθενείς 
με SVT και αποδεδειγμένο MPN που υποδηλώνει ένα 
δυναμικό ρόλο του αλληλίου 46/1 ως διαγνωστικού ερ-
γαλείου παράλληλα με το JAK2V617F στους ασθενείς 
με SVT.25 ςτην SVT οι μεταλλάξεις, JAK2 στο εξώνιο 
12 (δεν έχουν ανευρεθεί) και MPL515 (<1%), είναι εξαι-
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ρετικά σπάνιες και δεν συστήνεται να συμπεριλαμβάνο-
νται στον διαγνωστικό έλεγχο των ασθενών με SVT. ο 
ακριβής μηχανισμός της θρόμβωσης στις συγκεκριμένες 
ανατομικές θέσεις σε ασθενείς με MPNs δεν έχει πλήρως 
μελετηθεί και φαίνεται ότι πλην των αριθμητικών μετα-
βολών της ερυθράς σειράς και των αιμοπεταλίων, συμ-
μετέχουν παθογενετικά και οι λειτουργικές ανωμαλίες 
των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων που 
επισυμβαίνουν στα MPNs.2

H PNH, αποτελεί μια σπάνια επίκτητη νοσολογική 
νόσο που χαρακτηρίζεται από χρόνια αιμολυτική αναι-
μία και θρομβώσεις.26 η θρόμβωση στην ΡΝη μπορεί να 
επισυμβεί σε οποιαδήποτε θέση με ιδιαίτερη όμως προ-
τίμηση -άγνωστο ακόμη για ποιo λόγο- στις σπλαγχνικές 
και εγκεφαλικές φλέβες, καθιστώντας έτσι την θρόμβω-
ση κύριο παράγοντα θνησιμότητας και θνητότητας της 
νόσου. Πολλαπλοί μηχανισμοί μπορεί να ευθύνονται για 
τη θρόμβωση στην ΡΝη. η ενδοαγγειακή αιμόλυση με 
την απελευθέρωση μεγάλης ποσότητας ελεύθερης αιμο-
σφαιρίνης οδηγεί σε μείωση των επιπέδων και της διαθε-
σιμότητας του μονοξειδίου του αζώτου που με τη σειρά 
της είναι υπεύθυνη για αγγειοσύσπαση, ενεργοποίηση 
των αιμοπεταλίων και ευόδωση της συσσώρευσής τους 
και της προσκόλλησής τους στο αγγειακό ενδοθήλιο. η 
μερική ή ολική απουσία των GPI-πρωτεϊνών CD55 και 
CD59 -λόγω έλλειψης του συνδέτη τους- όχι μόνο από 
τη μεμβράνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων που συνεπάγε-
ται τη μεγάλη ευαισθησία των ερυθρών στη λυτική δρά-
ση του συμπληρώματος, αλλά και από τη μεμβράνη των 
λευκών αιμοσφαιρίων, των αιμοπεταλίων και των ενδο-
θηλιακών κυττάρων οδηγεί σε μεταβολές στη μεμβράνη 
των ως άνω κυττάρων με συνοδό απώλεια της φωσφολι-
πιδικής μεμβρανικής ασυμμετρίας και της εξωτερίκευσης 
φωσφατιδυλοσερίνης στην επιφάνειά τους. Ευοδώνεται 
έτσι ο σχηματισμός και η απόσπαση από αυτά τα κύτ-
ταρα μικροσωματιδίων (microparticles, MP) με προπη-
κτικές ιδιότητες και η κυκλοφορία τους στο αίμα.27 η 
αυξημένη έκφραση του ιστικού παράγοντα (tissue factor, 
TF) οδηγεί σε αύξηση παραγωγής θρομβίνης, που σε 
συνδυασμό με τη μειωμένη ινωδολυτική δραστηριότη-
τα ευθύνονται επίσης για τη θρομβογένεση. Πολλαπλοί 
δυσνόητοι και όχι πλήρως ξεκάθαροι μηχανισμοί εμπλέ-
κονται στη θρόμβωση στην ΡΝη και αποτελούν αντι-
κείμενο εκτεταμένης έρευνας. ςτον διαγνωστικό έλεγχο 
όλων των ασθενών με BCS και PVT συστήνεται και ο 
έλεγχος για ΡΝη. ςε ποσοστό 7,5-25% των ασθενών με 
ΡΝη αναγνωρίζεται θρόμβωση ηπατικών φλεβών, -που 
μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική ανεπάρκεια-, ενώ ΡΝη 
κλώνος ανευρέθη σε ποσοστό 9-19% ασθενών με BCS 
που ελέγχθηκαν και σε ποσοστό 0-2% ασθενών με PVT. 
ςε πρόσφατη μελέτη αναφέρεται ότι πολύ μικροί κλώνοι 
ΡΝη χωρίς κλινική εκδήλωση της νόσου μπορεί να ανι-

χνεύονται σε ασθενείς με SVT και η σημασία τους απο-
τελεί αντικείμενο μελλοντικών μελετών.28 Δεν υπάρχει 
σαφής εξήγηση γιατί στην ΡΝη υπάρχει αυξημένη επί-
πτωση σπλαγχνικής θρόμβωσης. ςύμφωνα με μια θεω-
ρία τα ενεργοποιημένα ουδετερόφιλα «κατασκηνώνουν» 
πιο εύκολα στη μικροκυκλοφορία του ήπατος και συνε-
πώς και τα CD59 αρνητικά ουδετερόφιλα της ΡΝη που 
εντοπίζονται εκεί, αλληλεπιδρούν με τα επίσης ενεργο-
ποιημένα αιμοπετάλια, τα οποία εκκρίνουν πρωτεάσες 
της σερίνης και ως εκ τούτου αυξάνεται η προπηκτική 
δραστηριότητα στην περιοχή.29

η επίπτωση των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων 
(ΑΦΑ) στις διάφορες μελέτες έχει εκτιμηθεί περίπου στο 
5-15%. Δεν έχουν γίνει μεγάλες μελέτες που να συσχετί-
ζουν τα ΑΦΑ με τα ως άνω νοσήματα και συνήθως η μέ-
τρησή τους γίνεται μια φορά και δεν ακολουθείται από 
δεύτερη μέτρηση μετά από 12 εβδομάδες, όπως απαιτεί-
ται από τα κριτήρια της διάγνωσης του αντιφωσφολιπι-
δικού συνδρόμου. τα αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης 
επίσης ανευρίσκονται σε ασθενείς με χρόνιες ηπατοπάθει-
ες χωρίς θρόμβωση γεγονός που δυσκολεύει την εκτίμηση 
της βαρύτητάς τους ως παράγοντα κινδύνου στις SVT.30

ςυστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα μπορεί σπάνια 
να εμπλέκονται στην παθογένεση των SVT. ςε αυτά πε-
ριλαμβάνονται η νόσος Behcet, οι αγγειίτιδες, νόσοι του 
συνδετικού ιστού, φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου 
και η σαρκοείδωση. ςτη μελέτη En-Vie αυτές οι παθή-
σεις αναφέρονται ως σπάνιες.31

ςτους επίκτητους θρομβοφιλικούς παράγοντες συμπε-
ριλαμβάνονται επίσης η κύηση και η από του στόματος 
χρήση αντισυλληπτικών. ςτη μελέτη En-Vie ανευρέθη 
ότι το 50% των ασθενών με BCS και το 25% των ασθε-
νών με PVT ήταν γυναίκες ηλικίας 15-45 ετών. τα από 
του στόματος αντισυλληπτικά φαίνεται ότι συσχετίζονται 
με δυο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης BCS. Ανα-
φορικά με την ανάπτυξη PVT ο κίνδυνος φαίνεται να εί-
ναι ελαφρά αυξημένος, αλλά αυτή η πληροφορία δεν έχει 
ακόμη τεκμηριωθεί.10,32

Όπως ισχύει και σε άλλες φλεβικές θρομβώσεις η αι-
τιολογία των SVT μπορεί να είναι πολυπαραγοντική. ο 
συνδυασμός δύο ή και περισσοτέρων γενετικών ή επίκτη-
των προθρομβωτικών παραγόντων παρουσιάζεται στο 
46% των ασθενών με BCS και στο 48% αυτών με PVT 
σύμφωνα με τη μελέτη En-Vie.7

Θρόμβωση της σπληνικής φλέβας [splenic 
splanchnic Vein Thrombosis, (spsVT)]

η μεμονωμένη spSVT οφείλεται σε ποσοστό 50% σε 
οξεία ή χρόνια παγκρεατίτιδα, ενώ άλλοι παράγοντες εί-
ναι ο καρκίνος και η σπληνεκτομή. Δεν υπάρχουν σαφή 
δεδομένα για την επίπτωσή της αλλά στο γενικό πληθυ-
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σμό αφορά περίπου το 10% των SVT.33

Θρόμβωση αζύγου φλέβας (azygos vein 
thrombosis), άνω κοίλης φλέβας (superior 
vena cava, sCV) και κάτω κοίλης φλέβας 
(inferior vena cava, ΙVC)

το σύστημα αζύγου-ημιαζύγου αποτελείται από φλέ-
βες, οι οποίες πορεύονται εκατέρωθεν της σπονδυλικής 
στήλης και αναστομώνουν το σύστημα της άνω και κάτω 
κοίλης φλέβας. η άζυγος φλέβα τυπικά εκφύεται από το 
οπίσθιο τοίχωμα της IVC κάτω από το επίπεδο των νε-
φρικών φλεβών. ςτη συνέχεια πορεύεται κεφαλικά στην 
πρόσθια επιφάνεια και δεξιά των σωμάτων των σπονδύ-
λων και εισέρχεται στο θώρακα μέσω του αορτικού τρή-
ματος ή πίσω από το δεξιό σκέλος του ημιδιαφράγματος. 
Πορεύεται στο οπίσθιο μεσοθωράκιο συλλέγοντας αίμα 
από τα οπίσθια τοιχώματα του θώρακα και της κοιλιάς 
μέχρι το ύψος του Θ4 όπου δημιουργεί τόξο πάνω από 
τη δεξιά πνευμονική πύλη για να εκβάλλει στην SVC. 
το σύστημα των φλεβών αυτών λειτουργεί σαν παρά-
πλευρο δίκτυο φλεβικής παροχέτευσης σε περιπτώσεις 
απόφραξης της άνω ή κάτω κοίλης φλέβας. κατά τη δι-
άρκεια της διαδικασίας της δημιουργίας της IVC προ-
κύπτουν πολλές ανατομικές παραλλαγές και ανωμαλίες, 
λόγω αγενεσίας κάποιου τμήματος ή λόγω ανώμαλων 
αναστομώσεων μεταξύ των φλεβών. η SVC αρχίζει με 
τη συμβολή των δύο ανώνυμων φλεβών (που προέρχο-
νται εκ της συμβολής της έσω σφαγίτιδας και της υποκλει-
δίου) και εκβάλλει στο άνω τοίχωμα του δεξιού κόλπου 
της καρδιάς. H IVC σχηματίζεται από τη συμβολή της 
δεξιάς και της αριστερής κοινής λαγόνιας φλέβας, που 
αθροίζουν το αίμα από τα κάτω άκρα και την ελάσσονα 
πύελο. Επίσης στην IVC εκβάλλουν απευθείας τοιχωμα-
τικές και σπλαγχνικές φλέβες (π.χ. νεφρικές) καθώς και 
οι ηπατικές φλέβες, που μεταφέρουν το αίμα από την πυ-
λαία φλέβα μέσω του ήπατος.

Η θρόμβωση στην άζυγο φλέβα είναι πολύ σπάνια, 
αλλά περιγράφεται στη βιβλιογραφία.34 μπορεί να οφεί-
λεται στην τοποθέτηση μόνιμων ή προσωρινών καθετή-
ρων, σε νεοπλάσματα της περιοχής και σε ανατομικές 
παραλλαγές.35 η κλινική εικόνα είναι ασαφής και μπορεί 
να επιπλακεί με πνευμονική εμβολή. Αναφέρονται άτυπα 
κοιλιακά άλγη και κωλικοί. η CT και MRI αγγειογραφία 
καθώς και το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα αναδεικνύ-
ουν τη θρόμβωση.

Θρόμβωση στην άνω κοίλη φλέβα 
[superior Vena Cava Thrombosis, (sVCT)]

 το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας δημιουργείται όταν 
παρεμποδίζεται η ροή του αίματος λόγω συμπίεσης ή 

απόφραξης της άνω κοίλης φλέβας (SVC). η επίπτωση 
της νόσου είναι ασαφής. τα συχνότερα αίτια είναι κα-
κοήθεις όγκοι (σε ποσοστό 60%), κυρίως των πνευμό-
νων (συχνότερο το μη μικροκυτταρικό πνεύμονα), των 
μαστών, όγκοι στο πρόσθιο ή μέσο μεσοθωράκιο και τα 
λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. ςτα καλοήθη αίτια πε-
ριλαμβάνονται ο καθετηριασμός κεντρικών φλεβικών 
γραμμών (αναφέρεται ως επιπλοκή στο 1-3% των καθε-
τηριασμών), η τοποθέτηση βηματοδότη (αναφέρεται ως 
επιπλοκή στο 0,2-3,3% των ασθενών με εμφύτευση βη-
ματοδότη) ή απινιδωτή, οι λοιμώξεις (π.χ. φυματίωση, 
ακτινομύκωση), το ψευδοανεύρυσμα αορτής, η ίνωση 
μεσοθωρακίου κ.α.36,37 η κολπική μαρμαρυγή και η εμ-
φύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη βρέθηκαν να απο-
τελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες της 
SVCT. το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας έχει περιγραφεί 
ως σπάνια επιπλοκή της νόσου Αδαμαντιάδη-Behçet. οι 
ασθενείς εμφανίζουν συμπτωματολογία θορυβώδη ή λι-
γότερο θορυβώδη από το καρδιαγγειακό, αναπνευστικό 
και πεπτικό σύστημα. η κλινική εικόνα εκδηλώνεται με 
οίδημα κεφαλής, τραχήλου και άνω άκρων, καρηβαρία 
που επιδεινώνεται με το σκύψιμο ή στην ύπτια θέση, με 
πιθανή συνοδό διάταση των αγγείων του τραχήλου και 
σε πιο σοβαρές μορφές αναφέρεται κυάνωση, πληθωρικό 
προσωπείο, δύσπνοια, εισπνευστικός συριγμός και βράγ-
χος φωνής. Ως σοβαρή επιπλοκή της SVCτ αναφέρεται 
η πνευμονική εμβολή. η πρόγνωση και η αντιμετώπι-
ση της νόσου εξαρτάται από τον αιτιολογικό παράγοντα 
της θρόμβωσης.5

Θρόμβωση στην κάτω κοίλη φλέβα 
[Inferior Vena Cava Thrombosis, (IVCT)]

η θρόμβωση μπορεί να προκληθεί από πίεση της IVC 
ή από διήθησή της. ςτη μεγάλη μελέτη MAISTHRO 
(MAin-ISar-THROmbosis registry) που διενεργήθηκε σε 
δυο πανεπιστημιακά νοσοκομεία στη γερμανία, από το 
2000-2006, όπου συμμετείχαν 1770 διαδοχικοί ασθενείς 
με οξύ θρομβοεμβολικό επεισόδιο, μελετήθηκαν 53 (πο-
σοστό 3%) ασθενείς με IVCT και συγκρίθηκαν με ομάδα 
ελέγχου (265 άτομα) ίδιας ηλικίας και φύλου με μονό-
πλευρη ΕΒΦΘ κάτω άκρου.38 το 75,5% των ασθενών με 
IVCT υπέστη θρόμβωση σε ηλικία κάτω των 45 ετών και 
το 66% ήταν γυναίκες. Αμφοτερόπλευρη θρόμβωση των 
λαγονίων ή των φλεβών των κάτω άκρων ανευρέθη σε πο-
σοστό 28,3%. ςε ποσοστό 11,3% ανευρέθησαν συγγενείς 
ανωμαλίες της κάτω κοίλης φλέβας (π.χ. ανώμαλη θέση ή 
υποπλασία). ςε ποσοστό 11,3% επίσης ανευρέθη εξωτε-
ρική πίεση της IVC (π.χ. από ανεύρυσμα αορτής, αιμάτω-
μα, υδρονέφρωση, μεγάλες ηπατικές ή νεφρικές κύστεις) 
και δημιουργία θρόμβωσης λόγω της στροβιλώδους ροής 
που αναπτύχθηκε στον αυλό του αγγείου. Νεοπλάσμα-
τα (σε ποσοστό 17%) είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη 
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IVCτ και αυτά που αναπτύσσονται κοντά στην IVC και 
την πιέζουν ή τη διηθούν, όπως οι νεφρικοί όγκοι, αποτε-
λούν συχνό αίτιο IVCτ. ςτην ως άνω μελέτη δεν ανευρέ-
θη ιδιαίτερη διαφορά συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου 
με ΕΒΦΘ κάτω άκρου, αναφορικά με την επίπτωση κλη-
ρονομικών θρομβοφιλικών παραγόντων -ανευρέθη σε 
ποσοστό 52,8%-, την ακινησία, την παχυσαρκία, την κύ-
ηση, την χρήση αντισυλληπτικών χαπιών, προηγούμενο 
χειρουργείο, λοίμωξη ή φλεγμονή, ενώ δεν είχαν καμιά 
επίπτωση στην IVCτ τα ταξίδια μακράς διαρκείας. ςτην 
ομάδα με IVCτ υπήρχε μεγαλύτερη επίπτωση παρουσίας 
αντιπηκτικού του λύκου (10,9%). Επομένως, στην ομάδα 
IVCτ πρέπει να γίνεται έλεγχος για υποκείμενο αντιφω-
σφολιπιδικό σύνδρομο (ΑΦς). Αντιστρόφως, σε ασθενείς 
με ΑΦς η επίπτωση IVCτ εκτιμάται στο 1,1-4,7%. ςυ-
χνή επιπλοκή της IVCτ αποτελεί η πνευμονική εμβολή 
(ποσοστό 32,1%). Επίσης ασθενείς με αμφοτερόπλευρη 
ΕΒΦΘ κάτω άκρων πρέπει πάντα να ελέγχονται και για 
ανάπτυξη IVCτ. τέλος, έχει σημειωθεί αυξημένος κίν-
δυνος IVCτ και χρήσης φίλτρων κάτω κοίλης φλέβας.5,38

Θρόμβωση νεφρικής φλέβας  
[Renal Vein Thrombosis, (RVT)]

το φλεβικό δίκτυο της φλοιώδους και μυελικής μοί-
ρας του νεφρού, αποχετεύεται στις τοξοειδείς φλέβες 
που ακολουθούν την πορεία των αντίστοιχων αρτηριών, 
ενώνονται σε μεγαλύτερα φλεβικά στελέχη στο επίπεδο 
της πυέλου και τελικά καταλήγουν στο σχηματισμό της 
νεφρικής φλέβας, στην πύλη του νεφρού. η αριστερή 
νεφρική φλέβα είναι αρκετά μεγαλύτερη σε μήκος από 
την δεξιά και εκβάλλει στη κάτω κοίλη σε ελαφρά υψη-
λότερο επίπεδο. η δεξιά νεφρική φλέβα είναι δυνατό να 
συμβάλει στη δημιουργία της αζύγου φλέβας, ενώ μετά 
από μικρή πορεία συναντά την κάτω κοίλη. η ετήσια επί-
πτωσή της RVT στο γενικό πληθυσμό είναι <1 περιστατι-
κά/εκατομμύριο πληθυσμού (πιο συχνή στους άρρενες), 
ενώ είναι συχνότερη στα παιδιά και αφορά το 16-20% 
των θρομβοεμβολικών επεισοδίων στα νεογνά πιθανώς 
λόγω συνδυασμού με άλλα νοσήματα με συνοδό υπότα-
ση και αφυδάτωση. η RVT συνήθως είναι ασυμπτωμα-
τική ή έχει ύπουλη έναρξη. H κλινική εικόνα συνήθως 
περιλαμβάνει μικροσκοπική ή μακροσκοπική αιματουρία, 
πλευριτικό άλγος, επώδυνη ψηλαφητή μάζα και νεφρική 
δυσλειτουργία με πρωτεϊνουρία, μείωση του ρυθμού της 
σπειραματικής διήθησης, εικόνα πνευμονικής εμβολής ή 
μπορεί να εκδηλώνεται με μη ειδικά συμπτώματα (ανο-
ρεξία, ναυτία, πυρετός).39 η οξεία RVT μπορεί να είναι 
αμφοτερόπλευρη ή μονόπλευρη (με πιο συχνή προσβολή 
της αριστεράς νεφρικής φλέβας, που μπορεί να προκα-
λέσει και θρόμβωση αριστεράς σπερματικής φλέβας με 
επώδυνο οίδημα αριστερού όρχεως και σχηματισμό κιρ-
σοκήλης).40 μελέτη στη Mayo Clinic που περιελάμβανε 

218 ασθενείς με RVT ανέδειξε στο 66,2% των ασθενών 
ενεργό καρκίνο (στο 55% αυτών καρκίνο νεφρού-υπερ-
νέφρωμα), στο 19,7% νεφρωσικό σύνδρομο, στο 14,4% 
λοίμωξη και στο 11,9% το αίτιο θεωρήθηκε ιδιοπαθές.1,5 
η επίπτωση της RVT σε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο 
ποικίλλει από 5-62% και είναι πιο συχνή στη μεμβρανώ-
δη νεφροπάθεια. ςτο νεφρωσικό σύνδρομο, η θρομβωτική 
διάθεση σχετίζεται με απώλεια των φυσικών ανασταλ-
τών (κυρίως Ατ), αυξημένη σύνθεση προπηκτικών πα-
ραγόντων (ινωδογόνο, V, VIII), μειωμένη ινωδολυτική 
δραστηριότητα ή τοπική ενεργοποίηση της αιμόστασης 
στο σπείραμα. Δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση της RVT με 
κΘ (αναφορές σε μεμονωμένα περιστατικά). Επίσης, η 
RVT έχει συσχετισθεί με την παρουσία ΑΦΑ, συστημα-
τικού ερυθηματώδους λύκου, ενώ αναφέρεται και μετά 
από μεταμόσχευση νεφρού.34,41

Θρόμβωση λαγόνιας φλέβας  
(Iliac Vein Compression)

η έξω λαγόνια φλέβα αποτελεί τη συνέχεια μέσα στην 
πύελο της μηριαίας φλέβας. Αθροίζει το αίμα από ολό-
κληρο το σύστοιχο κάτω άκρο και από την κάτω μοίρα 
του σύστοιχου ημιμόριου του πρόσθιου κοιλιακού τοι-
χώματος. Ενώνεται με την σύστοιχη έσω λαγόνια φλέβα 
και σχηματίζει την κοινή λαγόνια φλέβα. η έσω λαγόνια 
φλέβα δέχεται το αίμα από τα τοιχώματα και τα σπλάγχνα 
της πυέλου και από το περίνεο. η κοινή λαγόνια φλέβα 
(δεξιά και αριστερή) σχηματίζεται από τη συμβολή της 
σύστοιχης έξω με τη σύστοιχη έσω λαγόνια φλέβα. η δε-
ξιά και αριστερή κοινή λαγόνια σχηματίζουν την κάτω 
κοίλη φλέβα στο ύψος του O5.

μεμονωμένη θρόμβωση της λαγόνιας φλέβας εί-
ναι σπάνια και συνήθως συνδυάζεται με θρόμβωση της 
μηριαίας. Αναφέρεται θρόμβωση μετά από υπερβολική 
άσκηση (μαραθωνοδρόμοι, ποδηλάτες), μετά από μετα-
μόσχευση νεφρού, μετά από λιθοτριψία, μετά από λήψη 
αντισυλληπτικών ή από πίεση από τη δεξιά λαγόνιο αρ-
τηρία κατά την κύηση. κατά την κύηση μπορεί να παρα-
τηρηθεί θρόμβωση αριστεράς λαγονίου φλέβας η οποία 
συσχετίζεται με συμπίεση που προκαλείται από τη διο-
γκωμένη μήτρα. Θρόμβωση αριστεράς λαγονίου φλέβας 
μπορεί να προκληθεί και από πίεση που υφίσταται εκ της 
δεξιάς λαγονίου αρτηρίας που την συμπιέζει στο ύψος 
του O5. Αυτό το σύνδρομο της συμπίεσης της λαγονί-
ου φλέβας [iliac vein compression syndrome, (IVCS)] 
είναι γνωστό ως σύνδρομο May-Thurner ή ως σύνδρο-
μο Cockett-Thomas από τους ερευνητές που το μελέτη-
σαν.42 ο παθογενετικός μηχανισμός είναι συνδυασμός 
μηχανικής συμπίεσης και δράσης του παλμού της λαγό-
νιας αρτηρίας πάνω στην παγιδευμένη φλέβα, οπότε προ-
καλείται ενδοθηλιακή βλάβη και σχηματισμός θρόμβου 
εντός της φλέβας. Έχουν αναφερθεί πολλές ανατομικές 
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παραλλαγές του συνδρόμου. Από διάφορες μελέτες επί-
σης έχει συσχετισθεί ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης 
του συνδρόμου με υποκείμενη κΘ ή παρουσία ΑΦΑ και 
η μεγαλύτερη επίπτωση του συνδρόμου σε γυναίκες ηλι-
κίας >40 ετών.34

τα συμπτώματα της οξείας θρόμβωσης εκδηλώνονται 
με οξύ οίδημα του κάτω άκρου, κυρίως μετά από χειρουρ-
γείο, ταξίδι, κύηση, ή παρατεταμένη ακινητοποίηση. ςτις 
χρόνιες περιπτώσεις τα συμπτώματα προκαλούνται από 
τη φλεβική υπέρταση και περιλαμβάνουν οίδημα, κιρσούς 
κάτω άκρου, άλγος κάτω άκρου και μεταβολές λόγω χρό-
νιας φλεβικής στάσης, όπως έλκη, υπέρχρωση δέρματος, 
ή τηλεαγγειεκτασίες κάτω άκρου. η σπειροειδής αξονι-
κή φλεβογραφία ή η μαγνητική φλεβογραφία και η MRI 
κοιλίας είναι χρήσιμα εργαλεία στη διάγνωση.

Θρόμβωση σπερματικών φλεβών 
(Testicular or spermatic Vein Thrombosis)

οι σπερματικές φλέβες προβάλλουν πίσω από τον 
όρχι, λαμβάνουν κλάδους και από την επιδιδυμίδα και 
ενώνονται σχηματίζοντας το ελικώδες πλέγμα (plexus 
pampiniformis). τα αγγεία που σχηματίζουν το ελικώ-
δες πλέγμα είναι πολυάριθμα και πορεύονται σε όλο το 
μήκος του σπερματικού πόρου, ενώ κάτω από το υποδό-
ριο βουβωνικό δακτύλιο ενώνονται για να σχηματίσουν 
τρεις με τέσσερις φλέβες οι οποίες διαπερνούν το βου-
βωνικό πόρο και εισέρχονται στην κοιλιακή χώρα όπου 
και διαχωρίζονται συνήθως σε δύο φλέβες. οι δύο αυτές 
φλέβες συνενώνονται και πάλι σε μια φλέβα (ορχική), η 
οποία στη δεξιά πλευρά εκβάλλει στην κάτω κοίλη φλέβα 
υπό οξεία γωνία και στην αριστερή πλευρά στην αριστε-
ρή νεφρική φλέβα. Aυτή η ανατομική παραλλαγή και οι 
αιμοδυναμικές της επιπτώσεις καθιστούν πιο συχνή την 
θρόμβωση των αριστερών σπερματικών φλεβών. Πιθανά 
αίτια είναι η υπερβολική άσκηση, ο τραυματισμός, η κιρ-
σοκήλη και η πορφύρα Henoch-Schonlein.43,44 Επίσης, η 
παρουσία όγκου στον αριστερό νεφρό μπορεί να προκα-
λέσει στάση και θρόμβωση στην αριστερά ορχική φλέβα 
και στις αρ. σπερματικές φλέβες.34,45 η κλινική εικόνα εκ-
δηλώνεται με άλγος στους όρχεις με αντανάκλαση στην 
πλάτη, οίδημα οσχέου και άτυπο κοιλιακό άλγος. Έχει 
αναφερθεί ως επιπλοκή πνευμονική εμβολή.46

Θρόμβωση ραχιαίας φλέβας πέους  
(Penile Vein Thrombosis)

η θρόμβωση της επιπολής ή ραχιαίας φλέβας του πέ-
ους μπορεί να προκληθεί από τραύμα, λοιμώξεις, χειρουρ-
γικές επεμβάσεις και έντονη σεξουαλική δραστηριότητα. 
η θρόμβωση μόνο της επιπολής ραχιαίας φλέβας του πέ-
ους αποτελεί μια σπάνια νοσολογική περίπτωση και ονο-

μάζεται και νόσος Mondor του πέους.5,34 Εκδηλώνεται με 
επώδυνη σκλήρυνση της ραχιαίας φλέβας του πέους σε 
συνδυασμό με οίδημα, ευαισθησία κατά την ψηλάφηση 
και ενίοτε πριαπισμό και διαγιγνώσκεται με υπερηχογρά-
φημα. ςτις περιπτώσεις θρόμβωσης και της επιπολής και 
της ραχιαίας φλέβας, η κλινική εικόνα είναι πιο σοβαρή. 
η θεραπεία είναι συνήθως ανακουφιστική γιατί συνή-
θως η νόσος αυτοϊάται. Έχουν αναφερθεί μεμονωμένα 
περιστατικά με υποκείμενη θρομβοφιλία και θρόμβωση 
φλεβικού δικτύου πέους. Δεν συστήνεται έλεγχος κΘ.47,48

Θρόμβωση ωοθηκικής φλέβας  
[Ovarian Vein Thrombosis, (OVT)]

Υπάρχουν δύο ωοθηκικές φλέβες. η δεξιά εκβάλλει 
στην κάτω κοίλη φλέβα στο ύψος του Θ12. η αριστερά 
εκβάλλει στην αριστερά νεφρική φλέβα. η θρόμβωση σε 
αυτές τις φλέβες μπορεί να επέλθει κατά την κύηση, κατά 
την λοχεία, μετά από αποβολή, σε χρόνιες φλεγμονώδεις 
πυελικές παθήσεις ή νεοπλάσματα, ή ως φλεγμονώδης επι-
πλοκή χειρουργείου στην περιοχή (π.χ. μετά από ολική 
υστερεκτομή ή και πιο συχνά μετά από άμφω σαλπιγγο-
ωοθηκεκτομή με εξαίρεση οπισθοπεριτοναϊκών λεμφαδέ-
νων).34 ςπανίως δεν ανευρίσκεται υποκείμενο αίτιο. κΘ 
ανευρέθη σε ποσοστό 23-32% των ασθενών με OVT μετά 
τοκετό. 1/600-1/2000 κυήσεις έχουν ως επιπλοκή OVT. 
ςυνήθως παρουσιάζεται σε διάστημα τεσσάρων εβδομά-
δων μετά τον τοκετό και κυρίως τις 4 πρώτες ημέρες.49 
Δεν υπάρχουν σαφή κλινικά σημεία, γι’ αυτό και η διά-
γνωσή της μπορεί να διαλάθει. Εκδηλώνεται ως άτυπο 
κωλικοειδές κοιλιακό άλγος με αντανάκλαση στην πλά-
τη, ναυτία, πυρετό, καταβολή και ταχυκαρδία. τα περισ-
σότερα περιστατικά αφορούν τη δεξιά ωοθηκική φλέβα 
(80-90% των περιπτώσεων) και αυτό μπορεί να οφείλε-
ται σε στροφή της επιλόχειας διογκωμένης μήτρας που 
προκαλεί συμπίεση της ωοθηκικής φλέβας ή σε ανεπάρ-
κεια των βαλβίδων της ωοθηκικής φλέβας. η θρόμβωση 
μπορεί να επεκταθεί στις νεφρικές φλέβες και στην κά-
τω κοίλη φλέβα. η διάγνωση της τίθεται με τη βοήθεια 
CT ή MRI και με μεγαλύτερη ακρίβεια με την πολυτομι-
κή αξονική τομογραφία [multidetection CT, (MDCT)].1,5

Θρόμβωση ομφαλικής φλέβας  
(Umbilical Vein Thrombosis)

η ομφαλική φλέβα μεταφέρει αίμα από τον πλακού-
ντα προς το έμβρυο. η θρόμβωσή της μπορεί να είναι το 
αποτέλεσμα τραυματισμού ή κΘ.34 Έχει παρατηρηθεί 
κατά την κύηση ως επιπλοκή κατά την είσοδο καθετήρα 
στην ομφαλική φλέβα (ομφαλιδοκέντηση υπό υπερηχο-
γράφημα) για συλλογή εμβρυϊκών κυττάρων και μετά 
τον τοκετό για θεραπευτικούς σκοπούς.50
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Έχει περιγραφεί σε νεογνά κατά τη γέννησή τους. η 
θρόμβωση της ομφαλικής φλέβας μπορεί να αποτελεί αιτία 
θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας στα νεογνά και παιδιά.51,52

Απόφραξη ή θρόμβωση  
της αμφιβληστροειδικής φλέβας  
[Retinal Vein Occlusion, (RVO)]

η θρόμβωση μπορεί να αφορά την κεντρική φλέβα 
[central vein occlusion (CRVO)] οπότε επηρεάζεται και 
η φλεβική ροή σε όλο τον αμφιβληστροειδή χιτώνα ή κά-
ποιον κλάδο της που μπορεί να επηρεάσει το ήμισυ του αμ-
φιβληστροειδούς [hemiretinal vein occlusion (HRVO)], ή 
κάποιον από τους περιφερικούς μικρότερους κλάδους που 
προκαλούν τοπική βλάβη [branch retinal vein occlusion, 
BRVO)]. η κεντρική φλέβα εξέρχεται του βολβού από 
το ηθμοειδές πέταλο (lamina cribrosa) και η συγχώνευ-
ση του άνω και κάτω κλάδου της μπορεί να γίνει πριν ή 
μετά το ηθμοειδές πέταλο. H κεντρική φλέβα επικοινω-
νεί με την άνω οφθαλμική φλέβα και αποχετεύεται στον 
σηραγγώδη κόλπο. Έχουν αναφερθεί πολλές ανατομικές 
παραλλαγές που αφορούν το φλεβικό δίκτυο του αμφι-
βληστροειδούς και δυνητικά σε οποιαδήποτε θέση μπο-
ρεί να επισυμβεί θρόμβωση. η εντόπιση και η έκταση 
της θρόμβωσης μπορεί να καθορίσει την κλινική εικόνα 
που χαρακτηρίζεται από ποικιλία στη βαρύτητα απώλει-
ας της όρασης.23,34

η RVO αποτελεί τη δεύτερη μετά τη διαβητική αμφι-
βληστροειδοπάθεια πιο συχνή αγγειακή πάθηση του αμ-
φιβληστροειδούς και αφορά όχι μόνο ηλικιωμένους αλλά 
και νεαρά άτομα. η ετήσια επίπτωσή της είναι για την 
ηλικία άνω των 64 ετών 5/1000 και για την ηλικία άνω 
των 40 ετών 1,6/1000 με το 25% να αφορά την CRVO 
και το 75% οποιοδήποτε άλλο κλάδο της (ΒRVO). η κλι-
νική εικόνα της CRVO εκδηλώνεται με οξεία ανώδυνη 
απώλεια όρασης στον ένα οφθαλμό που επιδεινώνεται. 
η HRVO χαρακτηρίζεται από απώλεια της όρασης στο 
άνω ή κάτω τμήμα του οπτικού πεδίου ή μπορεί να αφορά 
και τα δύο τμήματα εάν η συγχώνευση των δύο κλάδων 
της κεντρικής φλέβας λαμβάνει χώρα μετά το ηθμοειδές 
πέταλο. H απόφραξη ΒRVO μπορεί να είναι ασυμπτω-
ματική ή να προκαλέσει αμαύρωση της όρασης σε συ-
γκεκριμένο τεταρτημόριο του οπτικού πεδίου.

η ακριβής παθογένεση της παραμένει αμφιλεγόμενη. 
Από μετα-αναλύσεις διαφόρων μελετών καταγράφονται 
τα κάτωθι αίτια: υπέρταση, μεγάλη ηλικία, σακχαρώδης 
διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, κάπνισμα, γλαύκωμα, συγγενείς 
αγγειοδυσπλασίες, μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα του τύ-
που της ιδιοπαθούς πολυκυτταραιμίας και θρομβοκυτ-
ταραιμίας, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και συστηματικά 
νοσήματα, όπως νόσος Behçet, αγγειίτιδα, σαρκοείδωση.5 
Επίσης, η χρήση φαρμακευτικών ουσιών όπως τα από του 
στόματος αντισυλληπτικά και η κιτρική κλομιφένη εμπλέ-

κονται στη RVO. Δεν φαίνεται από τις διάφορες μελέτες 
να υπάρχει ισχυρή συσχέτιση με κΘ (οριακής σημασί-
ας η παρουσία FVL) και υπάρχουν συνήθως αναφορές 
με μεμονωμένα περιστατικά και αμφιλεγόμενα δεδομέ-
να στη βιβλιογραφία. γενικώς δεν συστήνεται ο έλεγχος 
για κΘ σε αυτή την κατηγορία ασθενών.53 ςε μετα-ανά-
λυση 26 μελετών ανευρέθη συσχέτιση με την υπερομο-
κυστεϊναιμία και τα αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης.54 
τα αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης ορού είναι σημαντι-
κός παράγοντας κινδύνου και μπορεί να συσχετίζεται με 
υποκείμενους καρδιαγγειακούς παράγοντες οπότε και συ-
νιστάται η μέτρησή τους, καθώς και ο έλεγχος των ασθε-
νών για την παρουσία ΑΦΑ. τα άτομα που παρουσιάζουν 
και ΒRVO θα πρέπει να εκτιμώνται για την παρουσία 
παραγόντων κινδύνου όπως υπέρτασης ή γλαυκώμα-
τος και να αντιμετωπίζονται αναλόγως. H αθηρωμάτω-
ση φαίνεται ότι κατέχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
της CRVO.53 η αντιμετώπιση της RVO στοχεύει κυρίως 
στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης των διαφόρων πα-
ραγόντων κινδύνου.

Θρόμβωση εγκεφαλικών φλεβών  
[Cerebral sinus-Venous Thrombosis, 
(CsVT)]

οι εγκεφαλικές φλέβες είναι κατά βάση ανεξάρ-
τητες από την πορεία των εγκεφαλικών αρτηριών και 
στην επιφάνεια του εγκεφάλου ενώνονται σε μεγαλύτε-
ρες φλέβες. Όλες εκβάλλουν στους φλεβώδεις κόλπους 
της σκληρής μήνιγγας. το φλεβικό σύστημα του εγκε-
φάλου αποτελείται από δύο δίκτυα, το επιπολής και το 
εν τω βάθει και απαρτίζεται από τις εγκεφαλικές φλέβες 
(οι δύο έσω εγκεφαλικές φλέβες ενώνονται για να σχη-
ματίσουν τη μεγάλη φλέβα του γαληνού, που ενώνεται 
με τον κάτω οβελιαίο κόλπο για να σχηματίσουν τον ευ-
θύ κόλπο), τους κόλπους της σκληρής μήνιγγας και τις 
εξωκρανιακές φλέβες που απάγουν το αίμα των κόλπων. 
η σημαντικότερη εξωκρανιακή φλέβα, που εξυπηρετεί 
την φλεβική αποχέτευση από τον εγκέφαλο, είναι η έσω 
σφαγίτιδα φλέβα. ςτην πλειονότητα των ασθενών η θρόμ-
βωση αναπτύσσεται ταυτόχρονα και στα κολποειδή και 
στις φλέβες [γι’ αυτό και ο όρος Cerebral Sinus-Venous 
Thrombosis, (CSVT)].

η CSVT αποτελεί σπάνια νόσο (υπεύθυνη για <1% 
των εγκεφαλικών επεισοδίων), που αφορά κυρίως νέους 
ενήλικες και παιδιά και κυρίως γυναίκες (σε ποσοστό 
75%).5 λόγω της ανάπτυξης και χρήσης νέων μη επεμβα-
τικών τεχνικών όπως η CT, η MRI, η MRI αγγειογραφία 
και η CT αγγειογραφία, δίνεται η δυνατότητα ανίχνευσης 
και υποκλινικών μορφών της νόσου. η ετήσια επίπτω-
ση της νόσου κυμαίνεται σε 3-4 περιπτώσεις/δύο εκα-
τομμύρια ενηλίκων και στα νεογνά σε 7 περιπτώσεις /
εκατομμύριο. η θνητότητα της νόσου κυμαίνεται από 
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8-14%. το 80% των ασθενών που επιβιώνουν, αναρρώ-
νουν πλήρως ή παρουσιάζουν μόνο ένα ήπιο λειτουργι-
κό ή γνωστικό έλλειμμα, ενώ η πιθανότητα υποτροπής 
είναι μικρή (2,8%). η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας 
αίματος στις εγκεφαλικές φλέβες προκαλεί εγκεφαλι-
κό οίδημα και φλεβικό έμφρακτο, ενώ η απόφραξη των 
φλεβικών κολποειδών προκαλεί ενδοκράνια υπέρταση. 
το εύρος των κλινικών εκδηλώσεων είναι μεγάλο και η 
πορεία της νόσου ποικίλλει, αλλά η διάγνωση μπορεί 
να καθυστερήσει λόγω της βραδύτητας έναρξης των 
συμπτωμάτων που μπορεί να διαρκέσει από δύο μέρες 
έως και ένα μήνα στο 50-80% των ασθενών. οι κύριες 
εκδηλώσεις λόγω αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης εί-
ναι η κεφαλαλγία (στο 90% των ασθενών) και το οίδη-
μα οπτικής θηλής (στο 30% των ασθενών), που μπορεί 
να συνοδεύεται από απώλεια της όρασης και διπλωπία 
σε περίπτωση πίεσης του 6ου κρανιακού νεύρου. ςημα-
ντικό εύρημα αποτελούν οι επιληπτικές κρίσεις, εστια-
κές ή γενικευμένες (στο 40% των ασθενών), οι εστιακές 
νευρολογικές εκδηλώσεις, καθώς και οι μεταβολές του 
επιπέδου συνείδησης. ςυμπτώματα όπως δυσαρθρία 
και αφασία εκπομπής είναι εξαιρετικά σπάνια. τα συμ-
πτώματα μπορεί να ομοιάζουν με αυτά του αρτηριακού 
εγκεφαλικού, αλλά έχουν βραδύτερη ανάπτυξη και τάση 
διακύμανσης, ενώ η παρουσία ενδοκράνιας υπέρτασης 
και επιληπτικών κρίσεων αποτελούν σημαντικές δια-
φορές. η πρόγνωση της νόσου είναι καλή, αλλά έχουν 
αναφερθεί και περιπτώσεις θανάτου λόγω εγκεφαλικού 
εγκολεασμού. η εισβολή της νόσου με κώμα, θρόμβωση 
του εν τω βάθει εγκεφαλικού φλεβικού δικτύου, λοίμω-
ξη κΝς, κακοήθεια ή ενδοκρανιακή αιμορραγία συσχε-
τίζεται με χειρότερη πρόγνωση.3,4,23,55

η αιτιολογία της νόσου είναι πολλές φορές πολυπα-
ραγοντική (οπότε η παρουσία μιας συνθήκης δεν απο-
κλείει και τη συνύπαρξη άλλων), ενώ σε ένα ποσοστό 
περίπου 20% δεν ανευρίσκεται αίτιο. ςτα παιδιά και τα 
νεογέννητα οι κύριοι παράγοντες κινδύνου αφορούν επι-
πλοκές κύησης ή περιγεννητικές (24% των περιπτώσε-
ων), αφυδάτωση (25%), εγκεφαλικές λοιμώξεις (18%) 
και θρομβοφιλία (32%).56,57 ςτους ενήλικες στα αίτια 
αναφέρονται τραύματα, νεοπλάσματα εγκεφάλου ή άλ-
λων θέσεων, εγκεφαλικές ή μη λοιμώξεις, συστηματικά 
φλεγμονώδη νοσήματα ή αρτηριακά έμφρακτα. η επί-
πτωση θρομβοφιλικών αιτιών στην CSVT έχει μελετηθεί 
κυρίως σε νέες γυναίκες και έχει βρεθεί συσχέτιση ανά-
μεσα στην CSVT και πολλές κληρονομικές και επίκτητες 
θρομβοφιλικές διαταραχές, όπως η έλλειψη φυσικών ανα-
σταλτών, η ύπαρξη γονιδιακών μεταλλάξεων για τον FV 
Leiden και την προθρομβίνη G20210A, η ύπαρξη ΑΦΑ 
και η υπερομοκυστεϊναιμία. Από τα δεδομένα δυο μεγά-
λων μελετών προκύπτει ότι η παρουσία μετάλλαξης FVL 
αυξάνει 5 φορές τον κίνδυνο εμφάνισης CSVT, η μετάλ-
λαξη G20210A του γονιδίου της προθρομβίνης 10 φορές 

και η ήπια έως μέτρια υπερομοκυστεϊναιμία 4 φορές.58,59 
ο κίνδυνος αυτός εκτιμάται ότι αυξάνεται στις γυναίκες 
που λαμβάνουν από του στόματος αντισυλληπτικά, γεγο-
νός που υποδεικνύει τη συνεργική δράση αυτού του επί-
κτητου παράγοντα και της θρομβοφιλίας, ενώ εξηγεί και 
την αυξημένη επίπτωση της νόσου στο γυναικείο φύλο. 
Από τις μελέτες για τη συσχέτιση με την ανεπάρκεια των 
φυσικών ανασταλτών της πήξης δεν εξάγονται ασφαλή 
συμπεράσματα λόγω του μικρού αριθμού ασθενών που 
συμμετέχουν στη μελέτη, ενώ σημειώνεται η πιθανή συ-
σχέτιση με την παρουσία ΑΦΑ αντισωμάτων (έναντι καρ-
διολιπίνης). ςτις γυναίκες παράγων κινδύνου θεωρείται 
η κύηση και η περίοδος της λοχείας (κυρίως στις υποα-
νάπτυκτες χώρες με ποσοστό 31%). Υπάρχουν αναφορές 
και για άλλους θρομβοφιλικούς παράγοντες (συσχέτιση 
με αυξημένα επίπεδα παράγοντα VIII και παράγοντα von 
Willebrand και μειωμένα επίπεδα Ζ πρωτεΐνης), αλλά ο 
ρόλος τους δεν έχει ξεκαθαρισθεί.60-62

Επίσης, αναφέρονται περιστατικά με CSVT ως πρώ-
τη εκδήλωση MPN (4%) ή υποκείμενου ασυμπτωματι-
κού MPN με ανίχνευση μετάλλαξης JAK2V617. Παρότι 
τα δεδομένα δεν είναι σαφή λόγω έλλειψης μελετών, ο 
έλεγχος για τη μετάλλαξη συστήνεται σε αυτή την ομά-
δα ασθενών, ενώ σε ασθενείς με γνωστό MPN έχει ανα-
φερθεί CSVT σε ποσοστό 1%.63,64 Άλλα αίτια αποτελούν: 
η μετεγχειρητική περίοδος, τα συστηματικά αυτοάνοσα 
νοσήματα, οι συστηματικές λοιμώξεις, η λευχαιμία (με 
τη θεραπευτική χρήση L-ασπαραγινάσης ή άλλα φάρμα-
κα), η PNH και τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. 
Έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία και μεμονωμένα, 
εξαιρετικά σπάνια αίτια ανάπτυξης CSVT.65

Θρόμβωση έσω σφαγίτιδας φλέβας 
[Internal Jugular Vein Thrombosis, (IJVT)]

 η έσω σφαγίτιδα φλέβα, όπου αθροίζεται το αίμα 
από τις σύστοιχες φλέβες της κεφαλής και του τραχή-
λου, πορεύεται στον τράχηλο και ενώνεται με τη σύστοι-
χη υποκλείδια φλέβα για να σχηματίσουν την σύστοιχη 
ανώνυμη φλέβα. η θρόμβωση της έσω σφαγίτιδας περι-
γράφηκε για πρώτη φορά το 1936 από τον Lemierre από 
τον οποίο πήρε και το όνομά του.34,66 Αποτελεί σπάνια 
και σοβαρή επιπλοκή λοίμωξης του ανωτέρου αναπνευ-
στικού. Αφορά κυρίως νεαρούς ενήλικες σε καλή γενική 
κατάσταση μετά από επεισόδιο φαρυγγοαμυγδαλίτιδας 
ή άλλης λοίμωξης της κοιλότητας του στόματος. η επέ-
κταση της λοίμωξης κατά συνέχεια ιστού προσβάλλει την 
έσω σφαγίτιδα φλέβα, με αποτέλεσμα θρομβοφλεβίτιδα 
με σαφή σημεία φλεγμονής και λοίμωξης. τα κύρια ση-
μεία και συμπτώματα σχετίζονται με το πρόσφατο ιστο-
ρικό λοίμωξης στοματικής κοιλότητας και αποτελούν 
άλγος και ευαισθησία στην πλάγια τραχηλική χώρα, το-
πικό οίδημα, σκληρία, δυσφαγία, κακουχία και πυρετό. 
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η σηπτική θρομβοφλεβίτιδα επιπλέκεται από πολλαπλά 
εμβολικά αποστήματα στους πνεύμονες και στις αρθρώ-
σεις. ςυνήθως η πάθηση είναι μονόπλευρη. Αναφέρονται 
επιπλοκές από το νευρικό σύστημα, τους νεφρούς, τους 
οφθαλμούς και την καρδιά. ο κύριος αιτιολογικός παρά-
γοντας που απομονώνεται στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων είναι το Fusobacterium necrophorum (81,7% των 
περιπτώσεων) που αποτελεί στέλεχος της φυσιολογικής 
χλωρίδας του στόματος (Gram-αρνητικό αναερόβιο). το 
σύνδρομο προκαλείται και από άλλους μικροοργανισμούς, 
όπως είδη Streptococcus, Peptosteptococcus, Bacteroides 
κ.λπ.5 η πάθηση αυτή έχει παρατηρηθεί και μετά από λοι-
μώδη μονοπυρήνωση. ςτο 10% των περιπτώσεων μπο-
ρεί να έχει πολυμικροβιακή αιτιολογία, ενώ στο 12,8% 
των περιπτώσεων οι καλλιέργειες του αίματος είναι αρ-
νητικές. η συχνότητα της νόσου κυμαίνεται από 0,6-2,3/
εκατομμύριο πληθυσμού και είναι πιο συχνή στους άν-
δρες. η διάγνωση πρέπει να είναι άμεση και να βασίζε-
ται στην κλινική υποψία και τα αντικειμενικά ευρήματα.

η IJVT επέρχεται και χωρίς λοίμωξη. κύρια αίτια απο-
τελούν η χρήση καθετήρων, η υποκείμενη νεοπλασία και 
η θρομβοφιλία (αναφορές μεμονωμένων περιστατικών με 
μειωμένη PS και μετάλλαξη FV Leiden) και σε γυναίκες 
η χρήση αντισυλληπτικών.67 μερικές φορές μπορεί να 
συνυπάρχει και κΘ και επίκτητη θρομβοφιλία.68 με την 
έγκαιρη διάγνωση, την άμεση και επιθετική αντιμικρο-
βιακή αγωγή, η έκβαση του συνδρόμου είναι καλή στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων.69

Θρόμβωση βραχιονοκεφαλικής 
(ανωνύμου) φλέβας [Thrombosis of 
Brachiocephalic (innominate) Vein, (BCV)]

η υποκλείδια φλέβα μαζί με την έσω σφαγίτιδα φλέβα 
σχηματίζουν την ανώνυμο φλέβα. (η αριστερά έχει μήκος 
6 εκ. και η δεξιά 3,5 εκ.). ςτο σημείο συμβολής της αρι-
στερής έσω σφαγίτιδας με την αριστερή υποκλείδια φλέ-
βα που ονομάζεται αριστερή φλεβώδης γωνία, εκβάλλει 
ο μείζων θωρακικός πόρος. η ανωτάτη μεσοπλεύριος και 
η έσω μαστική φλέβα εκβάλλουν στη σύστοιχο ανώνυμη 
φλέβα. η συμβολή των δύο ανωνύμων φλεβών σχηματί-
ζει την άνω κοίλη φλέβα που εκβάλλει στο άνω τοίχωμα 
του δεξιού κόλπου της καρδιάς. 

η μεμονωμένη θρόμβωση της BVC είναι σπάνια, επι-
συμβαίνει κυρίως στην αριστερά ανώνυμο φλέβα και έχει 
περιγραφεί σε ασθενείς με νεοπλασία, μόνιμους καθετή-
ρες, υπερβολική άσκηση (κυρίως σε αθλητές τριάθλου), 
δυσπλασίες θωρακικού τοιχώματος και πνευμονική ίνω-
ση.34,70 ςυνήθη συμπτώματα και σημεία της BCVτ, απο-
τελούν το άλγος υποκλειδίου χώρας και άνω ημιμορίου 
του θώρακα, η μονόπλευρη διάταση σφαγίτιδας, το οίδη-
μα κεφαλής, τραχήλου και άνω άκρου. η μακροχρόνια 

BCVτ, μπορεί να συνοδεύεται και από χυλοθώρακα, και 
μερικές φορές από οιδηματώδες και ευαίσθητο σύστοι-
χο μαστό.71 το τελευταίο σημείο βοηθάει στη διαφορική 
διάγνωση της νόσου, γιατί δεν επισυμβαίνει σε περίπτω-
ση θρόμβωσης της υποκλειδίου ή μασχαλιαίας φλέβας. 
η διάγνωση τίθεται με τη βοήθεια CT και MRI αγγειο-
γραφίας και ενίοτε φλεβογραφίας.

Εν τω βάθει θρόμβωση των άνω άκρων 
[Upper-Extremity Deep Vein Thrombosis, 
(UEDVT)]

η UEDVT περιλαμβάνει θρόμβωση σε υποκλείδια, 
μασχαλιαία ή βραχιόνιο φλέβα και αφορά το 10% όλων 
των ΕΒΦΘ.3,72 η ετήσια επίπτωση της ανέρχεται σε 16 
περιπτώσεις/100000 πληθυσμού. η UEDVT αναφέρε-
ται ως πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. η πρωτοπαθής 
UEDVT (20-30%) μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή να συν-
δυάζεται με το σύνδρομο θωρακικής εξόδου [thoracic 
outlet syndrome, (TOS)] ή να επέρχεται μετά από υπερ-
βολική προσπάθεια (Paget-Schroetter σύνδρομο). To 
σύνδρομο θωρακικής εξόδου οφείλεται στην πίεση των 
αγγείων (υποκλείδιος αρτηρία και φλέβα) και των νεύ-
ρων (κλάδοι του βραχιονίου πλέγματος) του άνω άκρου 
στην περιοχή του τραχήλου, από παραλλαγές των ανα-
τομικών μορίων της περιοχής (π.χ. υπεράριθμη αυχενική 
πλευρά, ή κάταγμα κλείδας ή υπερτροφία μυών περιο-
χής) ή από όγκους που αναπτύσσονται στην περιοχή. 
το σύνδρομο Paget-Schroetter ή σύνδρομο προσπαθεί-
ας παρατηρείται μετά από επίπονη και επαναλαμβανό-
μενη δραστηριότητα του άνω άκρου ή έντονη απαγωγή 
του βραχίονα. ςυνήθως εμφανίζεται σε άτομα με έντο-
νη αθλητική δραστηριότητα και σε άτομα που οι συνθή-
κες εργασίας απαιτούν τη χρήση του χεριού σε επίπεδο 
υψηλότερο του ώμου. οι χρήστες ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, οι μουσικοί και οι οδοντίατροι εμφανίζουν 
το σύνδρομο με μεγάλη συχνότητα. ςτα δευτεροπαθή 
αίτια αναφέρονται: η είσοδος μόνιμου φλεβοκαθετήρα 
(κυρίως μεγάλης διαμέτρου) ή η τοποθέτηση βηματο-
δότη καθώς και κακοήθη νοσήματα (στο ένα τρίτο των 
περιπτώσεων) που αναπτύσσονται στην περιοχή. Πάνω 
από το ένα τέταρτο των ασθενών με αρχική διάγνωση 
ιδιοπαθούς UEDVT στη συνέχεια διαγιγνώσκονται να 
πάσχουν από καρκίνο (καρκίνο πνεύμονα/γαστρεντε-
ρικού ή λέμφωμα). Επίσης, οι χειρουργικές επεμβάσεις 
άνω άκρου και η ακινητοποίηση με γύψο συσχετίζονται 
με 13 φορές και 7 φορές αυξημένο κίνδυνο UEDVT 
αντιστοίχως.73-75 η κΘ έχει συσχετισθεί με UEDVT. η 
έλλειψη φυσικών ανασταλτών και η μετάλλαξη γονιδί-
ου προθρομβίνης G20210A συσχετίζονται με x5 φορές 
αυξημένο κίνδυνο UEDVT και η μετάλλαξη FVL με x6 
φορές αυξημένο κίνδυνο.4,76 η χρήση από του στόματος 
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ABSTRACT: Venous thrombosis at “unusual” sites constitutes a diagnostic issue with which various 
health care professionals confront with and it may even represent an incidental finding during the inves-
tigation of other clinical conditions of a patient. Splanchnic vein thrombosis is the commonest of these 
unusual sites and therefore is thoroughly investigated in this review. It may concern the hepatic veins 
(Budd Chiari Syndrome, BCS), the superior mesenteric and splenic veins which form the portal vein 
(Portal Vein Thrombosis, PVT) and the mesenteric veins (Mesenteric Vein Thrombosis, MVT), as dif-
ferent entities that may occasionally coexist. Other unusual locations of thrombosis regard the splenic 
vein, the azygous vein, the superior vena cava, the inferior vena cava, the renal vein, the iliac vein, the 
testicular vein, the umbilical vein, the ovarian vein and the dorsal penile vein. In addition, thrombosis 
at unusual sites involves the retinal vein, the cerebral veins, the internal jugular vein, the brachiocephal-
ic (innominate) vein, and the upper-extremity deep veins. Considering the complicated venous web and 
the anatomic variations, potentially any site may be involved in a thrombotic process. The aetiology of 
these thromboses is often multifactorial and the diagnostic approach of the underlying thrombotic risk 
factor is a common procedure. However, differences related to the particularity of the venous web of 
each different organ should be taken under consideration. The underlying causes may be local or sys-
temic and may be related to inherited or acquired thrombophilic conditions. Accordingly, all patients 
with unexplained venous thrombosis at unusual sites should be investigated, depending on the case, for 
all currently established thrombotic risk factors.

αντισυλληπτικών αυξάνει πολλαπλασιαστικά τον κίνδυ-
νο ανάπτυξης UEDVT. Δεν βρέθηκε συσχέτιση με την 
υπερομοκυστεϊναιμία. η παρουσία των ΑΦΑ ποικίλλει 
από 8-31%. Αναφέρεται επίσης μια αξιοπερίεργη αυξη-
μένη επίπτωση UEDVT σε γυναίκες που υποβάλλονται 
σε εξωσωματική γονιμοποίηση και αναπτύσσουν σύν-
δρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών.77 τα συμπτώματα εκδη-
λώνονται με οίδημα, δυσφορία, άλγος και ερυθρότητα 
του μέλους και σπανιότερα με πυρετό. ςτις παραμελη-
μένες περιπτώσεις παρατηρείται μεγάλο οίδημα του σκέ-
λους, κυάνωση, φυσαλίδες και εκτεταμένες νεκρώσεις 
του δέρματος. η διάγνωση τίθεται με υπερηχογράφημα 
ή φλεβογραφία, ενώ η πιθανότητα υποτροπής υπολογί-
ζεται στο 2% στην πενταετία.5

Επίλογος
Δεδομένης της πολυπλοκότητας του φλεβικού δικτύου 

και των ανατομικών παραλλαγών του, δυνητικά οποιαδή-
ποτε θέση μπορεί να αποτελεί και θέση ανάπτυξης θρόμ-
βωσης. οι θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις αποτελούν 
πρόκληση για τον κλινικό ιατρό, δεδομένης της ετερο-
γένειας των κλινικών συμπτωμάτων και της ιδιόμορφης 
παθοφυσιολογίας τους. ο ρόλος της κληρονομικής και 
επίκτητης θρομβοφιλίας αποτελεί αντικείμενο συνεχούς 
επιστημονικής έρευνας και μελετών όπου νέα δεδομένα 
αναλύονται. ο ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας καλεί-
ται να είναι σε εγρήγορση και να υποψιάζεται την πιθα-
νή άτυπη εκδήλωση υποκείμενης φλεβικής θρόμβωσης 
σε ασυνήθεις θέσεις.
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Καρκίνος και θρόμβωση

Άννα Χριστοφορίδου

ΠΕΡιληΨη: οι ασθενείς με καρκίνο έχουν μια σειρά από ανωμαλίες της αιμόστασης οι οποίες προδια-
θέτουν σε θρόμβωση. η θρόμβωση είναι μια συχνή επιπλοκή του καρκίνου, η οποία μάλιστα συνδέεται 
με ελάττωση της ολικής επιβίωσης των ασθενών. οι παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον ίδιο τον 
ασθενή, με τη νόσο, όπως το είδος της νεοπλασίας και το στάδιο, καθώς και με τη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση, δηλαδή τη χημειοθεραπεία και τις χειρουργικές επεμβάσεις. Πρόσφατα δεδομένα από τη βασι-
κή έρευνα δείχνουν ότι η αιμόσταση και η βιολογία του καρκίνου είναι διασυνδεδεμένες σε πολλαπλά 
επίπεδα. Φαίνεται πως η αιμόσταση και ο καρκίνος δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο στον οποίο η υπερ-
πηκτικότητα επιτείνει την επιθετικότητα του καρκίνου και αντιστρόφως. η αντιμετώπιση της θρόμβω-
σης στον καρκινοπαθή διαφέρει σε σχέση με τον ασθενή χωρίς καρκίνο. για τη θεραπευτική προσέγγιση 
των ασθενών αυτών έχουν δημοσιευτεί κατευθυντήριες οδηγίες από εξέχουσες επιστημονικές εταιρείες 
και οργανισμούς με σκοπό την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών 
στην κλινική πράξη. η παρούσα ανασκόπηση εστιάζεται στην επιδημιολογία και τους παράγοντες κιν-
δύνου των θρομβωτικών επιπλοκών του καρκίνου και την παθογένεσή τους σε συνδυασμό με τις νέες 
γνώσεις για την αλληλεπίδραση μεταξύ της αιμόστασης και της βιολογίας του καρκίνου. Επίσης, γίνε-
ται συγκριτική παρουσίαση των κατευθυντήριων οδηγιών για την προφύλαξη και τη θεραπεία της φλε-
βοθρόμβωσης σε ασθενείς με κακοήθειες.
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Aνασκόπηση

Η αρχή
η στενή σχέση ανάμεσα στον καρκίνο και τη θρόμ-

βωση είναι γνωστή από το 1865, μετά την περιγραφή της 
από τον καθηγητή Armand Trousseau.

“I have always been struck with the frequency with 
which cancerous patients are affected with painful oedema 
of the superior or inferior extremities….”. Professor 
Armand Trousseau, Lectures in Clinical Medicine, New 
Syndenham Society, 1865

“I am lost . . . the phlebitis that has just appeared tonight 
leaves me no doubt as to the nature of my illness…”

Ειρωνικά, ο καθηγητής Trousseau πέθανε από γαστρικό 
καρκίνωμα 6 μήνες μετά το παραπάνω γράμμα το 1867.

το σύνδρομο που πήρε το όνομα του αναφέρεται 
στην αφανή νεοπλασία σε ασθενείς με ιδιοπαθή εν τω 
βάθει φλεβοθρόμβωση (ΕΦΘ) ή στη θρομβοφλεβίτιδα 
που παρουσιάζεται σε ασθενείς με καρκίνο, το οποίο 
στην πραγματικότητα αποτελεί εκδήλωση υποξείας δι-

άχυτης ενδαγγειακής πήξης. ςτον ορισμό του συνδρό-
μου Trousseau συμπεριλαμβάνεται σήμερα οποιαδήποτε 
θρομβωτική εκδήλωση του καρκίνου, όπως είναι και η 
αρτηριακή θρόμβωση, η μη βακτηριακή θρομβωτική εν-
δοκαρδίτιδα, η θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια και η φλε-
βο-αποφρακτική νόσος (VOD).

Επιδημιολογία
H θρόμβωση αποτελεί μια από τις πιο κοινές επιπλο-

κές που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο, η οποία 
σχετίζεται τόσο με την ίδια τη νόσο, όσο και με τη θερα-
πευτική της αντιμετώπιση. Παρόλο που οι ασθενείς αυτοί 
μπορεί να παρουσιάζουν και αρτηριακές θρομβώσεις, οι 
φλεβικές θρομβώσεις είναι οι πιο εκτενώς μελετημένες. 
Εκτός από ΕΦΘ κάτω άκρων οι ασθενείς παρουσιάζουν 
κατά σειρά συχνότητας ΕΦΘ άνω ακρών, πνευμονική εμ-
βολή (ΠΕ), θρόμβωση φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου και 
μεταναστευτική επιπολής θρομβοφλεβίτιδα.

Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση παρουσιάζει το 4 έως 
20% των ασθενών με καρκίνο και αποτελεί μια από τις 
κύριες αιτίες θανάτου.1 το 20% όλων των νέων επεισοδί-
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ων ΕΦΘ σχετίζονται με ενεργό κακοήθεια.2 ςε μια πλη-
θυσμιακή μελέτη ο καρκίνος σχετίστηκε με 4,1 φορές 
μεγαλύτερο κίνδυνο θρόμβωσης, ενώ η χρήση χημειοθε-
ραπείας αύξησε τον κίνδυνο κατά 6,5 φορές.3 Ασθενείς 
με καρκίνο που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση 
έχουν 2 φορές υψηλότερο κίνδυνο ΕΦΘ και τρεις φορές 
υψηλότερο κίνδυνο θανατηφόρου πνευμονικής εμβολής 
σε σχέση με άτομα χωρίς καρκίνο.4 η συχνότητα φλε-
βοθρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο φαίνεται να έχει 
διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια για διάφορους λόγους 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της επιβίωσης, της 
μεγαλύτερης ηλικίας στη διάγνωση και της αυξημένης θε-
ραπευτικής χρήσης αντι-αγγειογενετικών παραγόντων.5

Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η οι ασθε-
νείς με καρκίνο και ΕΦΘ έχουν ελαττωμένη ολική επι-
βίωση έως και τρεις φορές σε σχέση με καρκινοπαθείς 
που δεν παρουσίασαν ΕΦΘ,6 η θρόμβωση δηλαδή απο-
τελεί δείκτη κακής πρόγνωσης (Εικόνα 1).

Ανάλογα με το είδος της νεοπλασίας η συχνότητα της 
ΕΦΘ ποικίλει7,8 όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.

τα μϋελουπερπλαστικά νεοπλάσματα (μΥΝ) όπως η 
αληθής πολυκυτταραιμία και η ιδιοπαθής θρομβοκυττα-
ραιμία (ιΘ) σχετίζονται επίσης με αυξημένη συχνότητα 
θρόμβωσης, 10 έως 40% και μάλιστα παρουσιάζουν αυξη-
μένο κίνδυνο σπλαγχνικής θρόμβωσης, ιδίως σε γυναίκες 
νεαρής ηλικίας (θρόμβωση πυλαίας φλέβας και σύνδρο-
μο Budd-Chiari), θρόμβωσης φλεβωδών κόλπων εγκε-
φάλου καθώς και αρτηριακών θρομβώσεων. Επίσης, οι 
ασθενείς αυτοί εκδηλώνουν διαταραχές της μικροκυκλο-
φορίας, όπως η ερυθρομελαλγία. Παράγοντες κινδύνου 
είναι η ηλικία >60 ετών, η λευκοκυττάρωση, το ιστορι-
κό θρόμβωσης και ενδεχομένως η ύπαρξη και το φορτίο 
της μετάλλαξης JAK2-V617F στην ιΘ.9

Ένα σπάνιο σύνδρομο που εμφανίζεται σε προχω-
ρημένο, μεταστατικό καρκίνο, καθώς και μετά από χη-
μειοθεραπεία με ορισμένα φάρμακα όπως η μιτομυκίνη 

πίνακας 1. Συχνότητα ΕΦΘ ανάλογα με το είδος της 
νεοπλασίας

Είδος καρκίνου Συχνότητα 
ΕΦΘ

Μαστού (Stage I & II) χωρίς θεραπεία 0.2%

Μαστού (Stage I & II) με χημειοθεραπεία 2%

Μαστού (Stage IV) με χημειοθεραπεία 8%

Non-Hodgkin’s λέμφωμα  
με χημειοθεραπεία

3%

Hodgkin’s disease με χημειοθεραπεία 6%

Μεταστατικός καρκίνος  
(ετήσια επιβίωση 12%)

9%

Υψηλής κακοήθειας γλοίωμα 26%

Πολλαπλούν Μυέλωμα 
(θαλιδομίδη+χημειοθεραπεία)

28%

Νεφρός 43%

Συμπαγείς όγκοι  
(anti-VEGF +χημειοθεραπεία)

47%

Όγκος Wilms 4%

Εικόνα 1. Πιθανότητα θανάτου συγκριτικά σε ασθενείς με 
ΕφΘ/ΠΕ και κακοήθεια, κακοήθεια, ΕφΘ/ΠΕ ή μη κακοήθη 
ασθένεια.

και η γεμσιταβίνης, είναι η Θρομβωτική μικροαγγειο-
πάθεια (ΘμΑ), η οποία έχει παρόμοια κλινική εικόνα 
με τη Θρομβωτική Θρομβοκυττοπενική Πορφύρα (μι-
κροαγγειοπαθητική αιμόλυση, θρομβοπενία βλάβες τε-
λικών οργάνων), δε σχετίζεται ωστόσο με ανεπάρκεια 
της μεταλλοπρωτεάσης ADAMTS13, αλλά με άλλους 
μηχανισμούς.10

παράγοντες κινδύνου
ο μεγαλύτερος κίνδυνος ΕΦΘ/ΠΕ υπάρχει στην πρώ-

ιμη φάση της διάγνωσης. ορισμένα είδη καρκίνου συν-
δέονται με υψηλότερα ποσοστά ΕΦΘ, ιδίως όταν είναι 
μεταστατικοί. Ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία 
έχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο. ορισμένα φάρμα-
κα ήδη αναφέρθηκε ότι προκαλούν ιδιαίτερα αυξημένη 
προδιάθεση, όπως οι αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες.

Αυξημένος είναι επίσης ο κίνδυνος μετά από χειρουρ-
γικές επεμβάσεις, σε ασθενείς που νοσηλεύονται και σε 
ασθενείς με αρχικό αριθμό αιμοπεταλίων >350 κ/μl. 
ολοκληρωμένη η λίστα των παραγόντων κινδύνου φαί-
νεται στον Πίνακα 2.

παθογένεση θρόμβωσης στον καρκίνο
η τριάδα του Virchow, ισχύει και στον καρκίνο σαν γε-

νικός μηχανισμός προδιάθεσης για θρόμβωση, Πίνακας 3.
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πίνακας 2. Παράγοντες κινδύνου ΕΦΘ σε ασθενείς 
με κακοήθειες

Παράγοντες σχετιζόμενοι με τον ασθενή 

 - Μεγάλη ηλικία
 - φυλή (υψηλότερη σε Αφρο-Αμερικανούς, χαμηλότε-
ρη σε κατοίκους Ασίας-Ειρηνικού Islanders)

 - Συν-νοσηρότητες (παχυσαρκία, λοίμωξη, νεφρική 
νόσος, πνευμονική νόσος, αρτηριακή θρομβοεμ-
βολή)

 - Προηγούμενο ιστορικό ΕφΘ 
 - Αυξημένα αιμοπετάλια προ χημειοθεραπείας
 - Κληρονομική θρομβοφιλία

Παράγοντες που σχετίζονται με τον καρκίνο 

 - Πρωτοπαθής εντόπιση (ΓΑΣ, εγκεφάλου, πνευμόνων, 
γυναικολογικός, νεφροί, αιματολογικές κακοήθειες) 

 - Αρχική φάση διάγνωσης (3-6 μήνες)
 - Μεταστατική νόσος

Παράγοντες που σχετίζονται με τη θεραπεία

 - Πρόσφατη μείζων χειρουργική επέμβαση
 - Νοσηλεία σε Νοσοκομείο
 - Ενεργός χημειοθεραπεία
 - Ενεργός ορμονοθεραπεία
 - Τρέχουσα ή πρόσφατη θεραπεία με αναστολείς αγγει-
ογένεσης (θαλιδομίδη, λεναλιδομίδη, bevacizumab) 

 - Τρέχουσα χρήση ESAs 
 - Παρουσία κεντρικού φλεβικού καθετήρα

ESAs: Erythropoiesis-stimulating agents

πίνακας 3. Η τριάδα του Virchow στη νεοπλασία

Στάση
•	Κατάκλιση 
•	Πίεση από μάζα 

Αγγειακή βλάβη
•	Κεντρικοί καθετήρες 
•	Διήθηση αγγείων 
•	Κυτταροκίνες όγκου → επίδραση σε ενδοθήλιο 
•	Χημειοθεραπεία 

Υπερπηκτικότητα
•	Εκφραζόμενοι/εκκρινόμενοι προθρομβωτικοί 

παράγοντες και κυτταροκίνες  
(TF, CP, TNFa, IL-1b, VEGF κ.λπ.)
•	Αλλοιώσεις φυσικής άμυνας ενδοθηλίου (επίκτητη 

APCr, ανεπάρκεια συστημάτων AT, PC, PS) 
•	Έκφραση μορίων προσκόλλησης (integrins) από 

καρκινικά κύτταρα, που προάγουν αλληλεπιδράσεις 
με ενδοθηλιακά κύτταρα, αιμοπετάλια και μακροφάγα 

TF: ιστικός παράγοντας, CP: cancer procoagulant, προπηκτικός 
παράγοντας του καρκίνου, APCr, αντίσταση στην 
ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C, AT: αντιθρομβίνη, PC: πρωτεΐνη 
C, PS: πρωτεΐνη S.

Στάση-Αγγειακή βλάβη
οι ασθενείς με ενεργό κακοήθεια μπορεί να είναι κα-

τακεκλιμένοι, παράλυτοι, ή να έχουν μειωμένη κατάστα-
ση ικανότητας και να απαιτούν εισαγωγή σε νοσοκομείο. 
Όλοι αυτοί οι παράγοντες επιτείνουν τη φλεβική στάση 
και έτσι προδιαθέτουν για ΕΦΘ. Πολλοί έχουν συνοδά 
νοσήματα, όπως πνευμονική ανεπάρκεια ή λοίμωξη, που 
αυξάνουν ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο.

Φλεβοθρόμβωση μπορεί να συμβεί λόγω ενδοαυλικής 
ή εξωαυλικής απόφραξης φλέβας. η εκ των έξω πίεση 
φλέβας από νεοπλασματική μάζα, μπορεί να οδηγήσει σε 
κυκλοφορική στάση και θρόμβωση. η ενδοαυλική από-
φραξη μπορεί να οφείλεται σε μεταστατικά κύτταρα ή σε 
απευθείας διήθηση από τον όγκο, καθώς και σε ανάπτυξη 
θρόμβων στην περιοχή κεντρικών καθετήρων. η παρου-
σία κεντρικού καθετήρα σχετίζεται με 6 φορές αυξημένο 
κίνδυνο θρόμβωσης άνω άκρου.

το ενδοθήλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βι-
ολογία της θρόμβωσης στον καρκίνο. τα καρκινικά κύτ-
ταρα παράγουν και εκκρίνουν πολλές φλεγμονώδεις 

κυτταροκίνες και χημειοκίνες ορισμένες από τις οποίες 
επιδρούν στην αιμόσταση και το ενδοθήλιο. για παράδειγ-
μα εκκρίνουν TNFα και IL-1β που μπορούν να επάγουν 
την έκφραση ιστικού παράγοντα στα ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα και την ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης. 
Παράγουν επίσης VEGF ο οποίος επάγει τη νέο-αγγειο-
γένεση.11 το ενδοθήλιο έχει μηχανισμούς άμυνας έναντι 
της καταστρεπτικής επίδρασης φλεγμονωδών κυτταρο-
κινών, οι μηχανισμοί αυτοί όμως παραβλάπτονται από 
τη χημειοθεραπεία ή ως παρανεοπλασματικό φαινόμενο 
για παράδειγμα από τη βλεννίνη (mucin) που παράγεται 
από τα καρκινικά κύτταρα.12

υπερπηκτικότητα
ο καρκίνος αποτελεί κατάσταση υπερπηκτικότητας. 

η κλινική εκδήλωση μπορεί να περιλαμβάνει από απλές 
ανωμαλίες στον εργαστηριακό έλεγχο της πήξης, έως 
θρομβοεμβολική νόσο που συνδέεται περισσότερο με 
συμπαγή νεοπλάσματα, καθώς και διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη (ΔΕΠ) που είναι συχνότερη σε μεταστατικό καρ-
κίνο και αιματολογικές νεοπλασίες και παίρνει συνήθως 
τη μορφή χρόνιας ή υποξείας ΔΕΠ. τα εργαστηριακά 
ευρήματα καταδεικνύουν ότι η διαδικασία δημιουργίας 
θρομβίνης και ινωδόλυσης συμβαίνει παράλληλα με την 
πρόοδο της νεοπλασίας, ιδιαιτέρως σε μεταστατική νόσο. 
ςυχνά ανευρίσκονται αυξημένα κλάσματα προθρομβίνης 
F1+2, ινωδοπεπτιδια A [FPA], σύμπλεγμα θρομβίνης-
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αντιθρομβίνης (thrombin–antithrombin complex, TAT) 
και D-dimers ή επίκτητη αντίσταση στην ενεργοποιημέ-
νη πρωτεΐνη C, όπως επίσης και υψηλά επίπεδα από κυ-
κλοφορούντα “μικροσωματίδια” (microparticles, MP) 
προερχόμενα από καρκινικά κύτταρα και αιμοπετάλια. 

η επίδραση του καρκίνου στο μηχανισμό της αιμόστα-
σης είναι πολυπαραγοντική, ωστόσο οι κύριες αλληλεπι-
δράσεις ανήκουν σε δύο κατηγορίες: α) στην ικανότητα 
των καρκινικών κυττάρων να παράγουν και να εκφρά-
ζουν/απελευθερώνουν προπηκτικούς και ινωδολυτικούς 
παράγοντες και β) στην απευθείας, φυσική αλληλεπί-
δραση με κύτταρα του αίματος όπως τα αιμοπετάλια και 
τα μονοκύτταρα, καθώς και με τα ενδοθηλιακά κύττα-
ρα,13 Πίνακας 4.

τα καρκινικά κύτταρα συχνά εκφράζουν ιστικό παρά-
γοντα (TF) και “προπηκτικό παράγοντα του καρκίνου” 
(cancer procoagulant, CP). ο TF εκφράζεται από πολ-
λά καρκινικά κύτταρα, από μακροφάγα που σχετίζονται 
με κακοήθεις όγκους και από ενδοθηλιακά κύτταρα. η 
έκφρασή του ρυθμίζεται θετικά από διάφορες κυτταρο-
κίνες όπως οι TNFα και IL-1β που παράγονται από καρ-
κινικά κύτταρα. Επίσης η έκφραση του αυξάνεται λόγω 
της έκκρισης ηπαρινάσης από το καρκινικό κύτταρο, η 
οποία προκαλεί αποσύνδεση του TFPI από τη μεμβρά-
νη των καρκινικών και των ενδοθηλιακών κυττάρων.14 ο 
TF, εκτός από την ενεργοποίηση του εξωγενούς συστή-
ματος της πήξης έχει και άλλες ιδιότητες, π.χ. προάγει 
τον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων, την αγγει-
ογένεση και τη μετάσταση.15,16 η έκφραση TF έχει συν-
δεθεί με πτωχή πρόγνωση της κακοήθειας.

το CP παράγεται μόνο από καρκινικά κύτταρα. Πα-

ρόλο που η πρωτεϊνική του σύνθεση και το κωδικοποιό 
cDNA δεν είναι τελείως ξεκάθαρα, φαίνεται πως είναι 
μια πρωτεάση κυστεΐνης που ενεργοποιεί απευθείας τον 
FX ανεξάρτητα από τον FVII και έχει βρεθεί σε ποσο-
στό 85% σε υπερκείμενα καρκινικών σειρών αλλά και 
στον ορό ασθενών με διάφορα είδη καρκίνου. ςύμφω-
να με πρόσφατα δεδομένα φαίνεται πως μπορεί να ενερ-
γοποιεί και τα αιμοπετάλια με δοσοεξαρτώμενο τρόπο, 
παρόμοιο με αυτόν της θρομβίνης. οι βλάστες της οξεί-
ας προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας εκφράζουν σε υψη-
λότερο ποσοστό σε σχέση με άλλους τύπους λευχαιμίας, 
τόσο TF όσο και CP. μάλιστα έχει βρεθεί ότι η θεραπεία 
με ATRA μειώνει την έκφρασή τους και ειδικά για το CP 
αυτό συμβαίνει μόνο στα κύτταρα που ανταποκρίνονται 
με διαφοροποίηση.17 η αναστολή αυτή φαίνεται πως γί-
νεται σε επίπεδο μεταγραφής.

ο TF μπορεί να απελευθερώνεται από τα καρκινικά 
κύτταρα σε μορφή TF-εμπλουτισμένων μικροσωματιδίων 
(TF-μΡ). Αυξημένα επίπεδα μΡ έχουν βρεθεί σε ασθε-
νείς με συμπαγείς όγκους ή αιματολογικές κακοήθειες. 
μΡ αιμοπεταλιακής προέλευσης βρέθηκαν σε γαστρικό 
καρκίνο σταδίου IV και μάλιστα προβλέπουν τη μετά-
σταση. ο παθογενετικός ρόλος των μΡ στη θρόμβωση 
του καρκίνου έχει αποδειχθεί από την ανάπτυξη διάχυτης 
ενδαγγειακής πήξης σε ποντικούς μετά από ενδοφλέβια 
ένεση μΡ με υψηλή περιεκτικότητα σε TF, καρκινικής 
προέλευσης.18

τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να εκφράσουν όλες τις 
πρωτεΐνες του ινωδολυτικού συστήματος, συμπεριλαμβα-
νομένων των ενεργοποιητών u-ΡΑ και t-ΡΑ και των ανα-
στολέων τους ΡΑι-1 και PAI-2. η μειωμένη ινωδόλυση 
έχει περιγραφεί επανειλημμένα σε ασθενείς με συμπα-
γείς όγκους και αντιπροσωπεύει ένα θρομβογόνο μηχα-
νισμό. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι ινωδολυτικοί 
παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην επέκταση του 
όγκου, τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων 
και τη μετάσταση.19

Παράλληλα έχει καταδειχθεί ανεπάρκεια PS, PC, AT 
και επίκτητη αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη 
C (APC resistance). η τελευταία φαίνεται πως οφείλε-
ται στην ελαττωμένη έκφραση θρομβομοντουλίνης από 
τα ενδοθηλιακά κύτταρα υπό την επίδραση του TNFα 
ή της IL-1β. Φαίνεται πως η αιμόσταση και ο καρκίνος 
δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο στον οποίο η υπερπη-
κτικότητα επιτείνει την επιθετικότητα του καρκίνου και 
αντιστρόφως.

ο καρκίνος μπορεί να εκδηλωθεί με διάχυτη ενδαγ-
γειακή πήξη. οι περισσότερες περιπτώσεις έχουν περι-
γραφεί σε αδενοκαρκινώματα που παράγουν μουκίνη, μια 
επιθηλιακή γλυκοπρωτεΐνη που μπορεί να ενεργοποιεί 
απευθείας τα αιμοπετάλια και να προάγει τη συσσώρευσή 
τους.20 η μουκίνη εισερχόμενη στην κυκλοφορία μπορεί 
επίσης να ενεργοποιεί απευθείας τον FX και συμμετέχει 

πίνακας 4. Προθρομβωτικές ιδιότητες καρκινικών 
κυττάρων

Προπηκτική 
δραστηριότητα

Παραγωγή 
TF
CP

Ινωδολυτική 
δραστηριότητα

Έκφραση
u-PA
t-PA
PAI - 1
PAI - 2

Απελευθέρωση 
κυτοκινών

IL - 1b
TNF-a
VEGF

Δια-κυτταρικές 
επιδράσεις

Αλληλεπίδραση με
ενδοθηλιακά κύτταρα,
μονοκύτταρα-μακροφάγα,
αιμοπετάλια
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στην εκδήλωση ΔΕΠ και θρομβοεμβολικών επεισοδίων. 
η υπερέκφραση μουκίνης είτε στην επιφάνεια των νεο-
πλασματικών κυττάρων είτε διαλυτής στην κυκλοφορία 
ιδίως μετά από χημειοθεραπεία ή ακόμα και στην επιφά-
νεια των μΡ που προέρχονται από τα καρκινικά κύτταρα 
πιθανώς συμβάλει στην ανάπτυξη ΘμΑ. ςοβαρή οξεία 
διάχυτη ενδαγγειακή πήξη σχετίζεται συχνότερα με οξεί-
ες λευχαιμίες και ιδίως την οξεία προμυελοκυτταρική και 
εκδηλώνεται με αιμορραγίες λόγω της θρομβοπενίας και 
της κατανάλωσης παραγόντων πήξης.

τα περισσότερα ήδη καρκίνου και λευχαιμίας συνο-
δεύονται από μια χρόνια αντιρροπούμενη ΔΕΠ, χωρίς να 
υπάρχουν θρομβωτικές εκδηλώσεις. ςτις περιπτώσεις αυ-
τές οι παρατάσεις των χρόνων και η ελάττωση του ινω-
δογόνου μπορεί να είναι ασήμαντες, παρά τις ενδείξεις 
αυξημένης κατανάλωσης ινωδογόνου, πιθανόν λόγω ελατ-
τωμένης ινωδόλυσης.21,22

Χημειοθεραπεία
οι ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία με κυτ-

ταροστατικά ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα έχουν 6,5 
φορές αυξημένο κίνδυνο για VTE. οι μηχανισμοί που 
οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής 
ποικίλουν. τα καρκινικά κύτταρα που καταστρέφονται 
απελευθερώνουν προθρομβωτικές κυτταροκίνες, TF και 
άλλους προπηκτικούς παράγοντες. Πολλά από τα κλασικά 
χημειοθεραπευτικά φάρμακα προκαλούν αγγειακή βλάβη, 
με αποτέλεσμα ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης 
και φλεβοθρόμβωση ή γενικευμένη υπερπηκτικότητα με 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, απόφραξη μικρών αγ-
γείων και πρόκληση συνδρόμου που ομοιάζει με το αι-
μολυτικο-ουραιμικό σύνδρομο. το τελευταίο ονομάζεται 
Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (ΘμΑ) σχετιζόμενη με 
καρκίνο, εκδηλώνεται με θρομβοπενία, μικροαγγειοπα-
θητική αιμόλυση και νεφρική ανεπάρκεια και είναι συ-
χνά δοσοεξαρτώμενο. μπορεί να εκδηλωθεί ακόμα και 
μήνες μετά τη διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου και η 
πρόγνωση είναι πτωχή. Φάρμακα που έχουν συσχετισθεί 
με ΘμΑ είναι η μιτομυκίνη, η γεμσιταβίνη,23-25 η μπλε-
ομυκίνη, η σισπλατίνη, η καρμουστίνη, η οξαλιπλατίνα 
και η πεντοστατίνη. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις για τους 
αναστολείς της καλσινευρίνης, κυκλοσπορίνη και τακρό-
λιμους μετά από μεταμόσχευση. τελευταία έχουν αναφερ-
θεί παρόμοια περιστατικά με φάρμακα της στοχευμένης 
θεραπείας όπως μονοκλωνικά αντισώματα και ανοσοτο-
ξίνες,26 καθώς και με αναστολείς της αγγειογένεσης τύπου 
αντι-VEGF27 (bevacizumab, bosunitinib, afilbercept). τέ-
λος, ΘμΑ έχει αναφερθεί και σε σχέση με τους αναστο-
λείς τυροσινικής κινάσης, imatinib και dasatinib.

H L-ασπαραγινάση επάγει αγγειακή θρόμβωση λόγω 
της μειωμένης ηπατικής σύνθεσης του φυσικών ανασταλ-
τών της πήξης (π.χ., αντιθρομβίνη) και συνδέεται ειδικώς 

με θρόμβωση φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου. οι γυναίκες 
που λαμβάνουν θεραπεία με ταμοξιφένη για καρκίνο του 
μαστού έχουν 2 - 5 φορές αυξημένο κίνδυνο VTE. ο κίν-
δυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος μετά την εμμηνόπαυση 
και όταν συνδυάζεται με χημειοθεραπεία.28

μια πρόσθετη επιβάρυνση υπάρχει σε ασθενείς με 
καρκίνο οι οποίοι λαμβάνουν ερυθροποιητίνη. ςε μια 
κλινική μελέτη, ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας που έλαβαν χημειοακτινοθεραπεία και epoetin 
alfa (ερυθροποιητίνη α) είχαν 10 φορές αυξημένο κίνδυ-
νο για την ανάπτυξη ΕΦΘ σε σύγκριση με τους ασθενείς 
που δεν έλαβαν epoetin alfa.29 ομοίως, η συχνότητα εμ-
φάνισης ΕΦΘ σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθερα-
πεία και darbepoetin (δαρβοποιητίνη) ήταν 6,2% έναντι 
4,1% σε ασθενείς με χημειοθεραπεία και εικονικό φάρ-
μακο. Πιστεύεται ότι υπάρχει συνέργεια μεταξύ χημει-
οθεραπευτικών, ακτινοβολίας και ερυθροποιητίνης σε 
συγκεκριμένους τύπους καρκίνων. η ερυθροποιητίνη 
οδηγεί σε δικτυοερυθροκυττάρωση και αυξημένη ενερ-
γοποίηση των αιμοπεταλίων και του ενδοθηλίου. μέχρι 
την πλήρη αξιολόγηση του κινδύνου φλεβικής θρομβο-
εμβολής από τη θεραπεία με ερυθροποιητίνη απαιτούνται 
περισσότερες μελέτες σε ασθενείς με συγκεκριμένους τύ-
πους καρκίνου που αντιμετωπίζονται με διάφορα σχήματα. 
η σχέση της ΕΦΘ με τη χρήση αυξητικών παραγόντων 
των κοκκιοκυττάρων δεν έχει τεκμηριωθεί.30

Αλλά και οι νεώτεροι παράγοντες που χρησιμοποι-
ούνται στη στοχευμένη θεραπεία έχουν ενοχοποιηθεί 
για αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολής. Φάρμακα όπως η 
thalidomide, η lenalidomide ή το bevacizumab που ανα-
στέλλουν την αγγειογένεση σχετίζονται με πολύ υψηλά 
ποσοστά θρόμβωσης, κυρίως φλεβικής αλλά και αρτη-
ριακής. Ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα που έλαβαν 
θαλιδομίδη χωρίς θρομβοπροφύλαξη, σε συνδυασμό με 
δεξαμεθαζόνη, αλκυλιωτικούς παράγοντες και ανθρακυ-
κλίνες εμφάνισαν ΕΦΘ σε ποσοστό από 6 έως 30% κυρί-
ως στους πρώτους μήνες από τη διάγνωση.31 ο ακριβής 
μηχανισμός θρομβογένεσης δεν είναι γνωστός. τα ανοσο-
τροποποιητικά φάρμακα (IMiDs) επάγουν την έκφραση 
ιστικού παράγοντα, αναστέλλουν τον VEGF, ελαττώνουν 
την έκφραση της θρομβοσπονδίνης και προκαλούν επίκτη-
τη ανεπάρκεια ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C. η θαλιδο-
μίδη αυξάνει τα επίπεδα του παράγοντα von Willebrand 
και του παράγοντα VIII και ρυθμίζει τα επίπεδα του προ-
θρομβωτικού παράγοντα κυκλοοξυγενάσης-2 (COX-2).31

Βιολογική σημασία θρόμβωσης  
στον καρκίνο - Επιβίωση
Ερωτήματα: 

• η θρόμβωση είναι επιφαινόμενο στο προθρομβωτι-
κό σύνδρομο του καρκίνου ή έχει σχέση με την ιδία 
την καρκινογένεση;
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• γιατί οι καρκινοπαθείς με θρόμβωση έχουν χαμηλό-
τερη ολική επιβίωση;

• Ποιος ο ρόλος των αντιπηκτικών και ιδιαιτέρως της 
ηπαρίνης στη διαδικασία της μετάστασης και στην 
ολική επιβίωση;
την τελευταία δεκαετία οι γνώσεις μας αυξήθηκαν 

μετά την ανακάλυψη ενός πολύπλοκου σεναρίου στο 
οποίο ογκογενετικοί παράγοντες οδηγούν στην προπη-
κτική μεταμόρφωση των καρκινικών κυττάρων. Αυτοί οι 
μηχανισμοί μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
όγκου και την πρόοδο της νόσου, ιδίως τα μΡ που είναι 
εμπλουτισμένα με προθρομβωτικούς και προαγγειογενε-
τικούς παράγοντες.32

μελέτες ολικού γονιδιώματος (Genome-wide) σε 
ηπατοκυττάρα ποντικών που εκφράζουν το ογκογονιδιο 
MET έδειξαν υπερέκφραση του ΡΑι-1 και της COX-2. 
Αναστολή του ογκοκατασταλτικού γονιδίου ΡτΕΝ συν-
δέεται με επαγωγή του γονιδίου του τF σε ανθρώπινα 
κύτταρα αστροκυτώματος. ςε μη-μικροκυτταρικό καρ-
κίνο του πνεύμονα η έκφραση TFmRNA είναι αυξημένη 
σε κύτταρα με μεταλλάξεις του p53 ή του PTEN μεταλ-
λάξεις. τέλος, σε μοντέλο καρκίνου του παχέος εντέρου 
η ενεργοποίηση του κ-ras και η αναστολή του p53 οδή-
γησε σε αυξημένη έκφραση TF και αυξημένη απελευθέ-
ρωση μΡ από τα καρκινικά κύτταρα.32

η ενεργοποίηση της αιμόστασης μπορεί να συμβάλ-
λει με διαφόρους τρόπους στη νεοαγγειογένεση και στη 
μετάσταση. η εναπόθεση ινικής όντος των αγγείων του 
όγκου διευκολύνει τη νεοαγγειογένεση αλλά και τη με-
τάσταση σταθεροποιώντας τα προσκολλημένα καρκινι-
κά κύτταρα ή τα καρκινικά μικροέμβολα στο ενδοθήλιο. 
τα καρκινικά κύτταρα αλληλεπιδρούν και ενεργοποιούν 
τα αιμοπετάλια με απευθείας επίδραση χωρίς τη μεσολά-
βηση της θρομβίνης. Έχει βρεθεί ότι η δημιουργία συσ-
σωματωμάτων νεοπλασματικών κυττάρων/αιμοπεταλίων 
προστατεύει τα πρώτα από τη δράση των φυσικών κυτ-
ταροκτόνων κυττάρων. Επιπλέον, η θρομβίνη αλλά και 
ο τF αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς PAR (protease-
activated receptors) στην επιφάνεια καρκινικών κυττάρων, 
ενδοθηλιακών κυττάρων, αιμοπεταλίων και μακροφάγων. 
οι ενεργοποίηση των PAR οδηγεί στην ενεργοποίηση ποι-
κίλων ενδοκυττάριων οδών σηματοδότησης, που τελικά 
καταλήγουν σε διευκόλυνση της ανάπτυξης του όγκου, 
της αγγειογένεσης και της μετάστασης. τέλος, τα αιμοπε-
ταλιακά μικροσωματίδια, εμπεριέχουν αγγειογενετικούς 
παράγοντες, ενώ έχει βρεθεί η δυνατότητα ενδοκυττάρι-
ας απορρόφησης αυτών από καρκινικά κύτταρα, η οποία 
μπορεί να συμβάλει σε οριζόντια μετάδοση ογκογονιδί-
ων μεταξύ των καρκινικών κυττάρων.32

Ηπαρίνη και επιβίωση σε ασθενείς  
με καρκίνο

η επιβίωση μετά από ΕΦΘ είναι χαμηλότερη του 

αναμενόμενου σε ασθενείς με καρκίνο. για το ένα τέ-
ταρτο του συνόλου των ασθενών με ΠΕ η αρχική εκδή-
λωση είναι ο ξαφνικός θάνατος. Έτσι, συχνά δεν υπάρχει 
αρκετός χρόνος για την αναγνώριση, τη διάγνωση, και 
τη θεραπεία ασθενών που παρουσιάζουν ΠΕ. γενικά, ο 
κίνδυνος θανάτου μετά ΕΦΘ είναι αυξημένος κατά 2 
έως 8 φορές ανάλογα με το φύλο και τη χρήση ή όχι χη-
μειοθεραπείας.33 Eκτός όμως από τον κίνδυνο πρώιμου 
θανάτου, η θρόμβωση, όπως αναφέρθηκε, συνδέεται με 
ελαττωμένη ολική επιβίωση των καρκινοπαθών από αι-
τία ανεξάρτητα της θνητότητας της ΠΕ. οι ασθενείς που 
διαγιγνώσκονται με καρκίνο μετά από οξεία ΕΦΘ έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν απομακρυσμένες μετα-
στάσεις κατά τη διάγνωση.34 με βάση την παρατήρηση 
αυτή η μακροχρόνια θρομβοπροφύλαξη με αντιπηκτική 
αγωγή θα μπορούσε θεωρητικά να αυξήσει την επιβίω-
ση των καρκινοπαθών.

Πολλές μελέτες, ιδίως με ηπαρίνης χαμηλού μοριακού 
βάρους (LMWH) που χρησιμοποιήθηκαν σε καρκινοπαθείς 
με θρόμβωση έχουν προσπαθήσει να επιδείξουν όφελος 
στην ολική επιβίωση των ασθενών, με ποικίλα αποτελέ-
σματα. μια πρόσφατη μετα-ανάλυση έδειξε ευνοϊκή επί-
δραση στην επιβίωση των ασθενών.35 Yπάρχουν πλέον 
ενεργές τυχαιοποιημένες μελέτες που έχουν σαν πρωτο-
γενή η δευτερογενή στόχο τη μελέτη της ολικής επιβίω-
σης τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται σύντομα.

ο μηχανισμός με τον οποίο η ηπαρίνη εξασκεί αντι-
νεοπλασματική δράση συμπεριλαμβάνει την αναστολή 
της κυτταροκινοεξαρτώμενης αγγειογένεσης, την απευ-
θείας επαγωγή απόπτωσης σε κάποια καρκινικά κύττα-
ρα και κυρίως την αναστολή της μετάστασης, που είναι 
ένα αρκετά μελετημένο φαινόμενο (Εικόνα 2). η αντι-
μεταστατική δράση εξασκείται μέσω: α) της σύνδεσης 
της ηπαρίνης με τη selectin-E στην επιφάνεια των εν-
δοθηλιακών κυττάρων, με αποτέλεσμα την αναστολή 
της «κύλισης» των καρκινικών κυττάρων πάνω στο εν-
δοθήλιο, β) της αναστολής της σελεκτινο-εξαρτώμενης 
δημιουργίας συσσωματωμάτων καρκινικών κυττάρων 
και αιμοπεταλίων, γ) της αναστολής των χημειοκινών 
CXCL-12 CXCR-4, δ) της αναστολής των ηπαρανασών 
που πέπτουν τη βασική μεμβράνη, και ε) της αναστολής 

Εικόνα 2. Η δυνητική αντινεοπλασματική δράση της ηπαρίνης.
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τά τους πρώτους 6-12 μήνες από το επεισόδιο.
ςε περιπτώσεις ιδιοπαθούς σπλαγχνικής θρόμβωσης 

συνιστάται η αναζήτηση της μετάλλαξης JAK2-V617F, 
ακόμα και επί απουσίας ενδείξεων μΥΝ.

Αντιμετώπιση
η αναγνώριση της αυξημένης επίπτωσης της φλεβο-

θρόμβωσης στον καρκίνο, της μεγάλης συχνότητας υπο-
τροπών, αλλά και της αυξημένης θνητότητας από ΕΦΘ/
ΠΕ, οδήγησε στην έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών από 
διαφορές επιστημονικές εταιρείες και οργανισμούς. οι 
σημαντικότερες εξ αυτών είναι οι οδηγίες του Ameri-
can College of Chest Physicians (ACCP 2012),37,38 της 
American Society of Clinical Oncology (ASCO 2013),39 
του National Comprehensive Cancer Network (NCCN 
2013) και της Italian Medical Oncology Society (Αιομ 
2006).40 τόσο στο σκέλος της προφύλαξης σε νοσηλευ-
όμενους ασθενείς με καρκίνο ή περιεγχειρητικά, όσο και 
στο σκέλος της θεραπείας και μακροχρόνιας δευτερογε-
νούς προφύλαξης μετα από ΕΦΘ/ΠΕ οι οδηγίες αυτές 
συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό. η έμφαση δίδεται στην 
εφαρμογή θρομβοπροφύλαξης σε όλους τους νοσηλευ-
όμενους καρκινοπαθείς, στους περιεγχειρητικούς, στους 
ασθενείς που λαμβάνουν θαλιδομίδη ή λεναλιδομίδη και 
στη μακροχρόνια δευτερογενή προφύλαξη με LMWH 
για 3-6 μήνες ή επ’ αόριστον μέχρι την ύφεση του καρ-
κίνου, Πίνακας 5.

Δυο πρωτοποριακές μελέτες, η CLOT το 200341 και η 
μain-LITE το 200642 απέδειξαν την υπεροχή των LMWH 
έναντι της βαρφαρίνης στη μακροχρόνια δευτερογενή 
προφύλαξη μετά από ΕΦΘ/ΠΕ σε ασθενείς με καρκίνο, 
αφού μειώνουν στο μισό την πιθανότητα υποτροπής υπό 
θεραπεία. το γεγονός αυτό αντανακλά την αστοχία της 
βαρφαρίνης στην έντονη υπερπηκτικότητα της νεοπλα-
σματικής νόσου, αλλά και την αδυναμία καλής ρύθμισης 
του INR στους καρκινοπαθείς.

Αντίσταση στην ηπαρίνη
οι καρκινοπαθείς, όπως και άλλοι ασθενείς με οξεία 

νόσο η φλεγμονώδη διεργασία, έχουν μια αυξημένη τά-
ση αντίστασης στην ηπαρίνη. το φαινόμενο αυτό οφείλε-
ται στη μη ειδική σύνδεση της ηπαρίνης σε μονοπύρηνα 
λευκοκύτταρα, σε ενδοθηλιακά κύτταρα και σε πρωτε-
ΐνες οξείας φάσης και πιθανώς και στην ελάττωση της 
αντιθρομβίνης στους καρκινοπαθείς λόγω της αντιρ-
ροπούμενης ΔΕΠ. Αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με τη 
φαινομενική αντίσταση στην ηπαρίνη που οφείλεται σε 
αυξημένα επίπεδα του παράγοντα VIII. ςτην περίπτωση 
αυτή ενώ το aPTT δεν παρατείνεται ικανοποιητικά, η μέ-
τρηση της αντι-Χα δραστικότητας αποκαλύπτει επαρκή 
δράση της ηπαρίνης.19

της νεοαγγειογένεσης.36 Αρκετές από τις υπάρχουσες 
μελέτες έδειξαν μεγαλύτερο όφελος από τη χρήση της 
ηπαρίνης σε καρκίνους πρωίμου σταδίου, πριν δηλαδή 
αναπτυχθούν οι μεταστάσεις.

η χρήση της ηπαρίνης ή και τροποποιημένων μορί-
ων χωρίς αντιπηκτική δράση ως αντινεοπλασματικών 
παραγόντων αποτελεί ένα ελκυστικό πεδίο μελέτης. τα 
ερωτήματα όμως που θα πρέπει να απαντηθούν από τις 
μελέτες είναι:

• Ποια είναι η αποτελεσματικότερη LMWH;
• Ποια είναι η ιδανική δόση;
• ςε ποιους καρκίνους;
• ςε ποιο στάδιο;
• για πόσο χρόνο;
• Ποιος ο ρόλος των τροποποιημένων μορίων;

Διάγνωση
Αν και μια λεπτομερής συζήτηση της διαγνωστικής δι-

αδικασίας σε ασθενείς με καρκίνο και αυξημένο κίνδυνο 
θρόμβωσης υπερβαίνει το σκοπό της παρούσας ανασκό-
πησης, ως γενική κατευθυντήρια γραμμή οι συμπτωμα-
τικοί ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται εγκαίρως. τα 
συμπτώματα που υποδηλώνουν ΕΦΘ περιλαμβάνουν 
ετερόπλευρο οίδημα ή άλγος στη γαστροκνημία ή στο 
μηρό, ενώ η διάγνωση γενικά βασίζεται σε Doppler ή 
Triplex υπερηχογράφημα κάτω άκρου. τα συμπτώματα 
που υποδηλώνουν ΠΕ περιλαμβάνουν δύσπνοια, ταχύ-
πνοια, πλευριτικό άλγος, τριβή υπεζωκότα, υποξία, αι-
μόπτυση, ταχυκαρδία, συγκοπή, μαζί με τα σημεία της 
ΕΦΘ ή της δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. η διάγνωση 
της ΠΕ γίνεται με σπινθηρογράφημα αερισμού/αιμάτω-
σης ή με αξονική τομογραφία θώρακος με πρωτόκολλο 
πνευμονικής εμβολής (spiral CT).

η αρνητική προγνωστική σημασία των D-dimers για 
τη διάγνωση της ΕΦΘ/ΠΕ είναι χαμηλότερη σε ασθενείς 
με καρκίνο λόγω του υψηλού κινδύνου θρομβοεμβολής 
και μπορεί να είναι ανεπαρκής για να αποκλείσει μια δι-
άγνωση με επαρκή βεβαιότητα. Ωστόσο, τα D-dimers 
είναι δυνητικά χρήσιμο τεστ για τους ασθενείς αυτούς, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιφυλάξεις αυτές.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν αξιολογήσει τη χρησιμότη-
τα μιας εκτεταμένης διαγνωστικής διερεύνησης -ιδιαίτερα 
με απεικονιστικές μεθόδους- των ασθενών με ιδιοπαθή ή 
υποτροπιάζουσα ΕΦΘ προς αναζήτηση υποκείμενης κα-
κοήθειας. Βρέθηκε ότι οι ασθενείς αυτοί είχαν 4 έως 7 φο-
ρές υψηλότερη πιθανότητα να διαγνωστούν με καρκίνο 
εντός του πρώτου έτους από τη θρόμβωση, παρόλα αυτά 
η γρήγορη διάγνωση δεν είχε καμία επίδραση στην επι-
βίωση, πιθανώς επειδή η θεραπεία για αυτούς τους καρ-
κίνους ήταν τέτοια ώστε η επιβίωση δεν βελτιώθηκε.32,33 
Επειδή η ιδιοπαθής ΕΦΘ μπορεί να είναι η πρώτη εκδή-
λωση μιας κακοήθειας, οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να 
παρακολουθούνται στενά για την εμφάνιση καρκίνου κα-
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Cancer and thrombosis
by Anna Christoforidou

Haematology Clinic, University General Hospital of Alexandroupolis, Greece

SUMMARY: Cancer patients have a range of hemostatic abnormalities that predispose to thrombosis. 
Thromboembolic disease is a frequent complication of cancer which is also associated with decreased 
overall survival of patients. Risk factors are patient-associated, disease-associated such as the tumor 
type, stage, and treatment-associated, i.e., chemotherapy and surgery. Recent data from basic research 
suggests that hemostasis and cancer biology are interconnected at multiple levels. It seems that hemo-

πίνακας 5. Σύγκριση κατευθυντηρίων οδηγιών για την πρόληψη και θεραπεία ΕΦΘ/ΠΕ σε ασθενείς με καρκίνο

Guideline ACCP ASCO NCCN AIOM

Έτος δημοσίευσης 2012 2013 2013 2006

Προφύλαξη

Νοσηλευόμενοι 
ασθενείς με 
καρκίνο

Ναι αν δεν 
υπάρχει 
αντένδειξη

Ναι αν δεν υπάρχει 
αντένδειξη

Ναι αν δεν υπάρχει 
αντένδειξη

Ναι αν δεν υπάρχει 
αντένδειξη

Περιπατητικοί 
ασθενείς υπό ΧΘ

Δεν αναφέρεται Όχι αδιακρίτως εκτός 
από τους υψηλού 
κινδύνου ασθενείς 
με π. μυέλωμα 
που λαμβάνουν 
θαλιδομίδη η 
λεναλιδομίδη

ΟΧΙ αδιακρίτως, εκτός 
από τους υψηλού 
κινδύνου ασθενείς 
με π. μυέλωμα 
που λαμβάνουν 
θαλιδομίδη η 
λεναλιδομίδη

ΟΧΙ αδιακρίτως

Περιεγχειρητικοί 
ασθενείς με 
καρκίνο

Παρατεταμένη 
αν όχι κίνδυνος 
αιμορραγίας

Ναι για μείζονα 
χειρουργική 
επέμβαση χωρίς 
κίνδυνο αιμορραγίας

Ναι Ναι για μείζονα 
επέμβαση ή 
νευροχειρουργική

Διάρκεια 4 εβδ Έως 4 εβδομάδες 
μετεγχειρητικά σε 
υψηλού κινδύνου

Έως 4 εβδομάδες 
μετεγχειρητικά σε 
υψηλού κινδύνου

Μείζων επέμβαση 
κοιλιάς-πυέλου 
έως 28-35 ημέρες

Θεραπεία ΕΦΘ/ΠΕ

Αρχική LMWH  LMWH LMWH, Fondaparinux, 
UFH

LMWH

Δευτερογενής 
προφύλαξη

LMWH LMWH ή VKA αν μη 
διαθέσιμη LMWH

LMWH ή VKA αν 
μη διαθέσιμη ή 
προβληματική η 
χορήγηση

LMWH

Διάρκεια 
δευτερογενούς 
προφύλαξης

Τουλάχιστον 3 
μήνες

Τουλάχιστον 6 μήνες 
ή επ' αόριστον 
σε ασθενείς με 
μεταστατική νόσο ή 
που λαμβάνουν ΧΘ

Τουλάχιστον 3 
μήνες ή έως την 
ύφεση καρκίνου 
ή επ' αόριστον 
αν υπάρχουν 
επιβαρυντικοί 
παράγοντες

3-6 μήνες ή έως  
την ύφεση 
καρκίνου
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Θρομβοφιλία και ορμονικές θεραπείες  
(ορμονική υποκατάσταση και αντισυλληπτικά δισκία)

Μαριάννα Πολίτου, Σερένα Βαλσάμη

ΠΕΡιληΨη: η εμφάνιση φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων (ΦΘΕ) αντιπροσωπεύει μια σοβα-
ρή επιπλοκή των από του στόματος χορηγουμένων αντισυλληπτικών (Oral Contraceptives-OCs) και 
της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης (Hormone Replacement Therapy-HRT). ο κίνδυνος εμφάνι-
σης ΦΘΕ σε αυτή την ομάδα γυναικών είναι κατά 2 έως 6 φορές μεγαλύτερος με απόλυτο κίνδυνο 1-3 
περιπτώσεις ανά 10.000 γυναίκες-έτη και 2,3 περιπτώσεις ανά 1.000 γυναίκες-έτη με τη χρήση OC και 
HRT αντίστοιχα. η αυξημένη αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC) έχει προταθεί ως ένα 
εύλογος βιολογικός μηχανισμός της αύξησης του κινδύνου ΦΘΕ κατά τη χρήση OCs, με τη μείωση της 
πρωτεΐνης S και του αναστολέα της οδού του ιστικού παράγοντα, να είναι οι πιο πιθανοί υποψήφιοι μη-
χανισμοί για να εξηγήσουν την ορμονοεξαρτώμενη αυτή αντίσταση στην APC. τα OCs που περιέχουν 
τα προγεστερινοειδή τρίτης γενιάς (δεσογεστρέλη ή γεστοδένη) φαίνεται να σχετίζονται με μεγαλύτερο 
κίνδυνο ΦΘΕ από αυτά που περιέχουν λεβονοργεστρέλη. O συνδυασμός OCs που περιέχουν 35 μg ή 
λιγότερο αιθινυλοιστραδιόλης και προγεστερόνη δεύτερης γενιάς συνδέονται με το χαμηλότερο κίνδυ-
νο ΦΘΕ και ως εκ τούτου πρέπει να προτιμούνται ειδικά στις γυναίκες που λαμβάνουν OCs για πρώτη 
φορά. ο κίνδυνος της εμφάνισης ΦΘΕ είναι μεγαλύτερος κατά τους πρώτους 6 μήνες έως 1 έτος από 
την έναρξη χρήσης των OCs. ο κίνδυνος εμφάνισης ΦΘΕ είναι εκθετικά μεγαλύτερος (υπεραθροιστική 
δράση) σε γυναίκες με κάποια μορφή κληρονομικής θρομβοφιλίας που λαμβάνουν OCs ή HRT. ςύμ-
φωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας τα OCs αντενδείκνυνται α) σε γυναίκες με 
κάθε είδους θρομβοφιλία, β) σε γυναίκες με προηγούμενο ιστορικό ΦΘΕ και γ) σε εκείνες που λαμβά-
νουν χρόνια αντιπηκτική θεραπεία για ΦΘΕ. Όμως επειδή σε γυναίκες με ήπια θρομβοφιλία (FVLeiden, 
FIIG20210A) ο κίνδυνος ΦΘΕ είναι μεγαλύτερος στην κύηση και στη λοχεία από ότι με τη χρήση των 
OCs, για τις γυναίκες με ήπια θρομβοφιλία είναι αναγκαία, μια επαρκής αντισυλληπτική μέθοδος που 
να συνδυάζει αποδεκτό κίνδυνο ΦΘΕ αλλά ταυτόχρονα και υψηλή αποτελεσματικότητα στον έλεγχο 
των γεννήσεων. με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, η χορήγηση των αντισυλληπτικών που περιέχουν 
μόνο προγεσταγόνο συνιστάται ως ασφαλής μέθοδος ελέγχου των γεννήσεων σε γυναίκες με θρομβο-
φιλία. ςτη βιβλιογραφία καμία επιστημονική εταιρεία δεν συνιστά μαζικό έλεγχο θρομβοφιλίας πριν 
από τη χρήση ορμονικών αντισυλληπτικών. ο έλεγχος αυτός ωστόσο, μπορεί να είναι χρήσιμος σε ασυ-
μπτωματικούς συγγενείς των φορέων σοβαρής θρομβοφιλίας (ελλείψεις αντιθρομβίνης III, πρωτεΐνης C 
και S ή ομοζυγωτία για τον Παράγοντα V Leiden ή τη μετάλλαξη προθρομβίνης G20210A). η HRT θα 
πρέπει να αποφεύγεται σε γυναίκες φορείς θρομβοφιλίας υψηλού κινδύνου (ανεπάρκεια αντιθρομβίνης, 
πρωτεΐνης C ή της πρωτεΐνης S). για τους φορείς ήπιας θρομβοφιλίας, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
που να επιβάλουν την πλήρη αποφυγή της HRT αν και, η χρήση της οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου για 
ΦΘΕ περίπου οκτώ φορές. Πρέπει να διερευνείται η ύπαρξη και άλλων παραγόντων κινδύνου για ΦΘΕ 
και να εξετάζεται η πιθανότητα διαδερμικής χορήγησης HRT. Δεν συνιστάται καθολικός έλεγχος των 
γυναικών για θρομβοφιλία πριν τη χορήγηση HRT.
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Εισαγωγή 
οι γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους εκτί-

θενται στα οιστρογόνα, είτε φυσιολογικά σε αυξημένη 
ποσότητα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είτε με τη 
μορφή εξωγενώς χορηγούμενων φαρμακευτικών σκευα-
σμάτων που περιέχουν οιστρογόνα όπως τα από του στό-
ματος ορμονικά αντισυλληπτικά (Oral Contraceptives 
- OCs) και η αγωγή ορμονικής αποκατάστασης (Hormone 
Replacement Therapy - HRT). τα φαρμακευτικά σκευ-
άσματα οιστρογόνων συνδέονται με αλλαγές στον αι-
μοστατικό μηχανισμό που επιφέρουν αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης φλεβοθρομβοεμβολικών επιπλοκών (ΦΘΕ), 
γεγονός που επιτείνεται σε γυναίκες με θρομβοφιλία. 

Επίδραση των αντισυλληπτικών  
στην αιμόσταση

τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στη διερεύνηση των 
μηχανισμών της αιμόστασης επέτρεψε μια καλύτερη ερ-
μηνεία της επίδρασης των OCs στις αιμοστατικές παρα-
μέτρους και στον κίνδυνο για ΦΘΕ. Έτσι σήμερα ξέρουμε 
ότι τα OCs επιφέρουν μια σειρά από αλλαγές σε προπη-
κτικές, αντιπηκτικές και ινωδολυτικές οδούς. ςυγκεκρι-
μένα φαίνεται ότι αυξάνουν στο πλάσμα τα επίπεδα του 
ινωδογόνου, της προθρομβίνης, των παραγόντων πήξε-
ως VII, VIII και Χ και μειώνουν μέτρια τα επίπεδα του 
παράγοντα V. Επιπλέον, οι αλλαγές αυτές φαίνεται να 
είναι πολύ πιο έντονες με τη χρήση OCs που περιέχουν 
δεσογεστρέλη από ό,τι με τη χρήση OCs που περιέχουν 
λεβονοργεστρέλη.1 η χρήση OCs προκαλεί επίσης ση-
μαντικές μεταβολές στους αντιπηκτικούς μηχανισμούς, 
μειώνοντας στο πλάσμα το επίπεδο των φυσικών ανα-
σταλτών όπως η αντιθρομβίνη2 και ο αναστολέας της οδού 
του ιστικού παράγοντα (Tissue Factor Pathway Inhibitor 
- TFPI).3 Αντίθετα τα OCs φαίνεται να προκαλούν μια 
μικρή αύξηση στη συγκέντρωση και τη δραστικότητα 
της πρωτεΐνης C, η οποία αντισταθμίζεται από την ταυ-
τόχρονη αύξηση των ανασταλτών της α1-αντιθρυψίνης 
και α2-μακροσφαιρίνης2,4 και σημαντική ελάττωση τόσο 
της ολικής όσο και της ελεύθερης πρωτεΐνης S. τέλος, 
η χρήση OCs ενισχύει την ινωδολυτική δραστηριότητα 
στο πλάσμα καθώς παρατηρείται μειωμένη συγκέντρω-
ση και δραστικότητα του αναστολέα του ενεργοποιητή 
του πλασμινογόνου (ΡΑι-1) και αυξημένα επίπεδα του 
ιστικού ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (tPA) και του 
πλασμινογόνου, αν και οι επιδράσεις αυτές αντισταθμίζο-
νται εν μέρει τουλάχιστον από τα αυξημένα επίπεδα του 
ενεργοποιημένου από τη θρομβίνη αναστολέα της ινω-
δόλυσης (Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor - 
TAFI). Βεβαίως, δεν είναι σαφές αν η επίδραση των OCs 
στις παραμέτρους ινωδόλυσης έχουν κλινική επίπτωση, 
καθώς δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι αλλαγές στο 

ινωδολυτικό σύστημα αυξάνουν τον κίνδυνο για ΦΘΕ.
Ένα ενδιαφέρον φαινόμενο που σχετίζεται με το σύ-

στημα της πρωτεΐνης C είναι ότι οι χρήστες OCs φαίνεται 
να παρουσιάζουν επίκτητη αντίσταση στην αντιπηκτι-
κή δράση της ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C (activated 
protein C, APC), και μάλιστα οι χρήστες των οCs τρί-
της γενιάς να παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίσταση από 
εκείνη των χρηστών OCs δεύτερης γενιάς. γνωρίζουμε 
ότι μια σειρά επίκτητων και γενετικών παραγόντων αυ-
ξάνουν συνεργιστικά την αντίσταση στην APC, που οδη-
γεί σε υπεραθροιστική αύξηση του κινδύνου για ΦΘΕ. 
οι αλλαγές στην APC με τη χρήση των OCs φαίνεται να 
σχετίζονται παθοφυσιολογικά με αλλαγές στα επίπεδα 
της SHBG (Sex Hormone-Binding Globulin). το γεγονός 
αυτό υποδηλώνει ότι τα αντισυλληπτικά με υψηλότερη 
«συνολική οιστρογονικότητα» μπορούν να προκαλέσουν 
πιο έντονες μεταβολές στην αντίσταση στην APC, και να 
εξηγήσουν γιατί συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο ΦΘΕ. 

Έτσι η αυξημένη αντίσταση στην APC έχει προταθεί 
ως ένας εύλογος βιολογικός μηχανισμός ερμηνείας της 
αύξησης του κινδύνου ΦΘΕ κατά τη χρήση OCs, με τη 
μείωση της πρωτεΐνης S και του TFPI να είναι οι πιο πι-
θανοί υποψήφιοι μηχανισμοί για να εξηγήσουν την ορ-
μονοεξαρτώμενη αυτή αντίσταση στην APC. 

Από του στόματος ορμονικά αντισυλληπτικά
τα περισσότερα από του στόματος OCs περιέχουν το 

συνδυασμό ενός οιστρογόνου (μεστρανόλη ή αιθινυλοι-
στραδιόλη) και μιας προγεστίνης. Υπάρχουν όμως και 
αντισυλληπτικά που περιέχουν μόνο προγεστίνη και χο-
ρηγούνται είτε από του στόματος, είτε με ενέσιμη μορφή 
ή με τη μορφή ενδομήτριου σπειράματος ορμονικής απο-
δέσμευσης.5 τα πρώτα από του στόματος αντισυλληπτικά 
εγκρίθηκαν στις ηνωμένες Πολιτείες το 1960 και περι-
είχαν 150 μg μεστρανόλη και 10 mg norethynodrel.6 η 
μεστρανόλη μεταβολίζεται στο ήπαρ σε δραστικό παρά-
γωγο την αιθινυλοιστραδιόλη5 και τα OCs που περιέχουν 
35 μg αιθινυλοιστραδιόλης είναι ισοδύναμα με εκείνα 
που περιέχουν 50 μg μεστρανόλης.7 με την πάροδο των 
ετών η περιεκτικότητα σε οιστρογόνο των OCs έχει μει-
ωθεί με στόχο την ελαχιστοποίηση των σχετιζόμενων με 
αυτά επιπλοκών. ςήμερα είναι διαθέσιμα OCs που περι-
έχουν μόνο 15 μg αιθινυλοιστραδιόλης. τα προγεσταγό-
να ταξινομούνται ως πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς 
με βάση το πότε έχουν παραχθεί.8

ςτη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν 
διερευνήσει τη σχέση της χρήσης των OCs με τον κίνδυ-
νο ανάπτυξης ΦΘΕ. Παρά τον περιορισμό των διαφόρων 
μελετών, φαίνεται ότι η χρήση των OCs σχετίζεται με 
3-πλάσια έως 6-πλάσια αύξηση του κινδύνου για ΦΘΕ. 
ςτην πραγματικότητα η αύξηση αυτή του σχετικού κινδύ-
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νου μεταφράζεται σε χαμηλό απόλυτο κίνδυνο, ο οποίος 
εκτιμάται ότι είναι 1-3 περιπτώσεις ανά 10 000 γυναί-
κες-έτη. Παρ’ όλα αυτά, επειδή η εμφάνιση ΦΘΕ είναι 5 
φορές πιο συχνή από ό,τι η αρτηριακή θρόμβωση σε γυ-
ναίκες κάτω των 40 ετών,9 προτείνεται στους κλινικούς 
γιατρούς να συνταγογραφούν OCs που φέρουν το χαμη-
λότερο δυνατό κίνδυνο για ΦΘΕ.

οι περισσότερες μελέτες10-16 που διερεύνησαν το ρόλο 
της δόσης του οιστρογόνου των σκευασμάτων των OCs 
στην ανάπτυξη ΦΘΕ, έδειξαν ότι ο κίνδυνος της ΦΘΕ εί-
ναι περίπου διπλάσιος σε γυναίκες που λαμβάνουν OCs 
που περιέχουν υψηλότερες δόσεις οιστρογόνου. Ωστόσο 
αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και αρκετές μελέτες που 
δεν κατάφεραν να αναδείξουν αυτή τη συσχέτιση.10,17-19 οι 
Bloemenkamp και συν11 και οι Lidegaard και συν15 έδει-
ξαν ότι ο κίνδυνος ΦΘΕ είναι μεγαλύτερος για τα OCs 
που περιέχουν 50 μg αιθινυλοιστραδιόλης σε σχέση με 
αυτά που περιέχουν λιγότερο από 35 μg, και ότι τα OCP 
που περιέχουν 30 μg ή περισσότερα αιθινυλοιστραδιόλης 
σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο VTE από τα OC που 
περιέχουν 20 μg.15 ο πραγματικός κίνδυνος που σχετίζε-
ται με τα OCs που περιέχουν λιγότερο από 20 μg αιθινυ-
λοιστραδιόλης παραμένει αδιευκρίνιστος.10,11

Έτσι τα μέχρι σήμερα βιβλιογραφικά δεδομένα δεί-
χνουν ότι ο συνδυασμός OCs που περιέχουν 35 μg ή λι-
γότερο αιθινυλοιστραδιόλης και προγεστερόνη δεύτερης 
γενιάς συνδέονται με το χαμηλότερο κίνδυνο ΦΘΕ και 
ως εκ τούτου πρέπει να προτιμούνται ειδικά στις γυναί-
κες που λαμβάνουν OCs για πρώτη φορά.

ο κίνδυνος της εμφάνισης ΦΘΕ είναι μεγαλύτερος κα-
τά τους πρώτους 6 μήνες έως 1 έτος από την έναρξη χρή-
σης των OCs, ιδίως μεταξύ των γυναικών που τα έλαβαν 
για πρώτη φορά.10,15,20 ο κίνδυνος εμφάνισης ΦΘΕ στην 
επανέκθεση (δηλαδή μετά από μια περίοδο διακοπής της 
χρήσης OCs) είναι παρόμοιος, και όχι μεγαλύτερος από 
εκείνον που εμφανίζεται σε γυναίκες που λαμβάνουν OCs 
για πρώτη φορά.21 ο αυξημένος κίνδυνος ΦΘΕ εμφανίζε-
ται από τον τέταρτο μήνα της χρήσης OCs, δεν αυξάνει 
περαιτέρω με τη διάρκεια της χρήσης και εξαφανίζεται 
από τον τρίτο μήνα μετά τη διακοπή τους.10,22

τα ποσοστά εμφάνισης ΦΘΕ είναι υψηλότερα σε γυ-
ναίκες ηλικίας >40 ετών που λαμβάνουν OCs σε σύγκριση 
με γυναίκες νεώτερης ηλικίας.10 η συσχέτιση αυτή μάλ-
λον αντανακλά το γεγονός ότι η αύξηση της ηλικίας είναι 
ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας εμφάνισης ΦΘΕ.

Πριν από το 1995, υπήρχε η πεποίθηση ότι ο τύπος 
και η ισχύς των προγεστερονοειδών που περιέχονται στα 
OCs δεν επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης ΦΘΕ. Από 
τότε όμως, σε 13 από 15 δημοσιευμένες μελέτες διαπι-
στώθηκε μεγαλύτερος κίνδυνος ΦΘΕ σε χρήστες OCs 
τρίτης γενιάς σε σχέση με τους χρήστες των OCs δεύτε-
ρης γενιάς, αν και η διαφορά δεν ήταν πάντοτε στατιστικά 
σημαντική. μετά από πολλές μελέτες και μεταναλύσεις 

φαίνεται τελικά ότι υπάρχει μια μικρή αλλά πραγματική 
διαφορά κινδύνου ΦΘΕ μεταξύ OCs τρίτης και δεύτε-
ρης γενιάς.10,21,23,24

λόγω της αναδρομικής φύσης της συλλογής δεδομέ-
νων στις περισσότερες μελέτες παρατήρησης, μια σειρά 
από παράγοντες θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τον 
υπολογισμό του κινδύνου για ΦΘΕ που σχετίζεται με τη 
χρήση των OCs, όπως η υποτίμηση του κινδύνου ΦΘΕ 
σε μερικές μελέτες στις οποίες η καταγραφή των ΦΘΕ 
συμβαμάτων σε σχέση με την χρήση OCs περιορίζεται 
στην πνευμονική εμβολή ή αντίθετα η υπερεκτίμηση των 
επεισοδίων ΦΘΕ στις γυναίκες που λαμβάνουν OCs επει-
δή οι γιατροί τους μπορεί να θέτουν ευκολότερα τη διά-
γνωση σε ένα επεισόδιο ΦΘΕ χωρίς να έχουν τον πλήρη 
διαγνωστικό απεικονιστικό έλεγχο της ΦΘΕ.24,25 Πολλές 
μελέτες10,11,22,26-29 έχουν επίσης δείξει ότι ο κίνδυνος εμ-
φάνισης ΦΘΕ στις γυναίκες που λαμβάνουν OCs είναι 
μεγαλύτερος όταν αυτές εκτίθενται σε κάποιο γνωστό 
παράγοντα κινδύνου εμφάνισης ΦΘΕ.

Προγεστερονικά αντισυλληπτικά  
(Progestin-Only Contraceptives-POP)  
και θρομβοεμβολή 

η σχέση της χρήσης των από του στόματος προγε-
στερονικών αντισυλληπτικών με τον κίνδυνο εμφάνισης 
ΦΘΕ έχει εκτιμηθεί σε 8 μελέτες ασθενών-μαρτύρων σε 
καμία από τις οποίες δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση. ο κίνδυνος ΦΘΕ που σχετίζεται με τη χρή-
ση ενέσιμων αντισυλληπτικών έχει εκτιμηθεί σε 1 μόνο 
μελέτη ασθενών-μαρτύρων,30 στην οποία οι περισσότε-
ρες γυναίκες χρησιμοποιούσαν οξική μεδροξυπρογεστε-
ρόνη και στην οποία δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση. τέλος δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τον 
κίνδυνο εμφάνισης ΦΘΕ σε γυναίκες που φέρουν εμφυ-
τεύματα λεβονοργεστρέλης ή ενδομήτριο σπείραμα απο-
δέσμευσης λεβονοργεστρέλης. 

Περιορισμένα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα αμιγώς 
προγεστερονικά αντισυλληπτικά συνδέονται με χαμηλό-
τερο κίνδυνο ΦΘΕ από ότι τα συνδυασμένα OCs, ωστό-
σο όμως δεν υπάρχει καμία μελέτη που να έχει συγκρίνει 
άμεσα τις δύο αυτές κατηγορίες OCs. Επιπρόσθετα, αν 
και τα αμιγώς προγεστερονικά αντισυλληπτικά φαίνε-
ται να είναι μια ασφαλέστερη επιλογή για την αποτελε-
σματική ορμονική αντισύλληψη σε γυναίκες με γνωστή 
κληρονομική θρομβοφιλία ή με προηγούμενο ιστορικό 
ΦΘΕ, η ασφάλεια της χρήσης τους σε αυτές τις γυναίκες 
παραμένει άγνωστη. 

ςε αντίθεση με τα προγεστερονικά αντισυλληπτικά, 
οι γυναίκες που λαμβάνουν θεραπευτικά προγεστερονικά 
σκευάσματα εμφανίζουν με 5 - 6 φορές αυξημένο κίνδυ-
νο ΦΘΕ σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν λαμβάνουν 
κανένα ορμονικό σκεύασμα.31,32 το εύρημα αυτό ενδε-
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χομένως αντικατοπτρίζει την επίδραση της δόσης των 
προγεστερινοειδών που χρησιμοποιούνται για θεραπεία 
(υψηλότερες δόσεις), ή και το γεγονός ότι οι γυναίκες που 
χρησιμοποιούν θεραπευτικές δόσεις προγεστερινοειδών 
είναι μεγαλύτερης ηλικίας από αυτές που χρησιμοποιούν 
προγεστερινοειδή για αντισύλληψη.32

Από του στόματος αντισυλληπτικά  
και θρομβοφιλία

τα δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο ΦΘΕ σε γυ-
ναίκες που λαμβάνουν OCs και έχουν κληρονομική 
θρομβοφιλία προέρχονται από 8 μελέτες ασθενών-μαρ-
τύρων10,18,33-37 και από 2 αναδρομικές μελέτες.38,39 οι γυ-
ναίκες φορείς του παράγοντα V Leiden (FVLeiden) που 
λαμβάνουν OCs έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
ΦΘΕ κατά 35 - έως 99 - φορές18,33,36-38 και οι φορείς της 
μετάλλαξης της προθρομβίνης G20210A34 που λαμβά-
νουν OCs κατά 16 φορές σε σύγκριση με τις γυναίκες 
που δεν λαμβάνουν αντισυλληπτικά και δεν έχουν κλη-
ρονομική θρομβοφιλία. Αυτή η αύξηση του κινδύνου 
είναι εκθετική, δηλαδή, τα προκύπτοντα ποσοστά πιθα-
νοτήτων είναι πολύ υψηλότερα από ότι αν προσθέσου-
με τους επιμέρους κίνδυνους (υπεραθροιστική δράση). 
Επιπλέον, ο κίνδυνος ΦΘΕ φαίνεται να είναι εξαιρετι-
κά υψηλότερος κατά το πρώτο έτος της χρήσης OCs20 
και φαίνεται να είναι μεγαλύτερος με τα OCs που περιέ-
χουν δεσογεστρέλη ή γεστοδένη.18,36 ο κίνδυνος εγκεφα-
λικής φλεβικής θρόμβωσης φαίνεται να αυξάνεται κατά 
150 φορές σε φορείς της μετάλλαξης της προθρομβίνης 
G20210A που χρησιμοποιούν OCs σε σύγκριση με τις 
γυναίκες που δεν λαμβάνουν OCs και δεν φέρουν την με-
τάλλαξη.34 Έτσι, σε γυναίκες που φέρουν τον FVLeiden 
ή τη μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης, είναι ανα-
γκαία η σύσταση της πλήρους αποφυγής των OCs. Παρά 
τον εξαιρετικά αυξημένο σχετικό κίνδυνο ΦΘΕ, ο εκτι-
μώμενος απόλυτος κίνδυνος ΦΘΕ (28-50 περιπτώσεις 
ανά 10.000 γυναίκες-έτη) παραμένει σχετικά χαμηλός. 
ο κίνδυνος ΦΘΕ σε φορείς της έλλειψης πρωτεΐνης C, 
της πρωτεΐνης S ή της αντιθρομβίνης που χρησιμοποι-
ούν OCs αυξάνεται κατά 2 έως 9 φορές σε σύγκριση με 
τις γυναίκες φορείς που δεν λαμβάνουν OCs.38 Έτσι και 
σε γυναίκες με ανεπάρκειες των φυσικών ανασταλτών 
συστήνεται η αποφυγή των OCs λόγω του αναφερόμε-
νου 4 % ετήσιου απόλυτου κινδύνου ΦΘΕ που συνδέε-
ται με την χρήση OCs.

Μέθοδοι αντισύλληψης σε γυναίκες  
φορείς θρομβοφιλίας

ςύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου οργανι-
σμού Υγείας,40 τα OCs αντενδείκνυνται α) σε γυναίκες με 

κάθε είδους θρομβοφιλία, β) σε γυναίκες με προηγούμε-
νο ιστορικό ΦΘΕ, ακόμα κι αν δεν λαμβάνουν αντιπη-
κτική αγωγή, ανεξάρτητα με το είδος της ΦΘΕ (εν τω 
βάθει φλεβική θρόμβωση ή πνευμονική εμβολή), και 
γ) σε εκείνες που λαμβάνουν χρόνια αντιπηκτική θερα-
πεία για ΦΘΕ.40

το Βασιλικό κολέγιο μαιευτήρων και γυναικολό-
γων συμβουλεύει στην ίδια κατεύθυνση, ότι η χρήση των 
OCs θέτει σε μη αποδεκτό κίνδυνο την υγεία γυναικών 
με γνωστή θρομβοφιλία.41 για να εκτιμήσουμε όμως το 
συνολικό κίνδυνο ΦΘΕ σε γυναίκες με θρομβοφιλία που 
χρησιμοποιούν αντισύλληψη πρέπει να λάβουμε υπόψη 
μας διάφορους παράγοντες όπως:
 α) το είδος της θρομβοφιλίας: Όπως ήδη αναφέρθηκε οι 

γυναίκες με σοβαρή θρομβοφιλία (ανεπάρκεια αντι-
θρομβίνης, πρωτεΐνης C ή πρωτεΐνης S) εμφανίζουν 
υψηλό κίνδυνο ΦΘΕ κατά το χρονικό διάστημα που 
λαμβάνουν αντισυλληπτικά4 και θα πρέπει η χρήση 
τους να αποθαρρύνεται. Όμως ο κίνδυνος ΦΘΕ σε 
γυναίκες φορείς ήπιας θρομβοφιλίας (FVLeiden ή 
της μετάλλαξης της προθρομβίνης G20210A) αν και 
υπαρκτός, είναι χαμηλότερος.4

 β) τη μέθοδο της αντισύλληψης: ο κίνδυνος φλεβικής 
θρόμβωσης που συνδέεται με τη χρήση OCs είναι 
πολύ υψηλότερος από τον κίνδυνο που σχετίζεται με 
τις ενδομήτριες συσκευές λεβονοργεστρέλης (LVN - 
IUD)42 τα σπιράλ ή τα προφυλακτικά, καθώς οι δύο 
τελευταίες μέθοδοι αντισύλληψης δεν φαίνεται να 
τροποποιούν τον κίνδυνο για ΦΘΕ,

 γ) τον πρόσθετο κίνδυνο ΦΘΕ που σχετίζεται με ανε-
πιθύμητη εγκυμοσύνη που προκύπτει από την απο-
τυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου. τα OCs έχουν 
εξαιρετική αντισυλληπτική αποτελεσματικότητα και 
οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες είναι σημαντικά λιγό-
τερες από ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης των συ-
σκευών σπιράλ ή προφυλακτικών.43

Πρόσφατα, οι Vlijmen και συν αξιολόγησαν τον κίν-
δυνο ΦΘΕ κατά τη χρήση OCs ή κατά την διάρκεια της 
εγκυμοσύνης σε 798 γυναίκες (με ή χωρίς ετεροζυγωτία, 
διπλή ετεροζυγωτία ή ομοζυγωτία για τον FVLeiden ή 
την μετάλλαξη της προθρομβίνης G20210A.2 Φάνηκε 
ότι τόσο η χρήση OCs όσο και η εγκυμοσύνη ήταν ανε-
ξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για ΦΘΕ, αλλά ο κίνδυ-
νος ήταν σαφώς μεγαλύτερος για την εγκυμοσύνη και τη 
λοχεία 16 (95% CI: 8 έως 32,2) έναντι 2,2 (95% CI 1,1 
- 4) για τη χρήση OCs. ςε γυναίκες που ελάμβαναν OCs 
ο απόλυτος κίνδυνος ΦΘΕ σε γυναίκες χωρίς θρομβοφι-
λία ήταν 0,19 ανά 100 άτομα-έτη (0,07 - 0,41), 0,49 ανά 
100 άτομα-έτη (0,18 - 1,07) σε γυναίκες φορείς ενός γο-
νιδίου θρομβοφιλίας και 0,86 ανά 100 άτομα-έτη (0,10 
- 3,11) σε γυναίκες με συνδυασμένη θρομβοφιλία (ομο-
ζυγώτες για τη μία μετάλλαξη ή διπλούς ετεροζυγώτες).

ο απόλυτος κίνδυνος ΦΘΕ κατά την εγκυμοσύνη σε 
γυναίκες χωρίς θρομβοφιλία ήταν 0,73 ανά 100 άτομα-έτη 
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(0,30 - 1,51) και 1,97 (0,94 - 3,63) και 7,65 (3,08 -15,76) 
σε έγκυες γυναίκες με απλή θρομβοφιλία και συνδυασμένη 
θρομβοφιλία αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος ΦΘΕ 
είναι μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σε 
σχέση με τη χρήση OCs τόσο σε γυναίκες χωρίς θρομ-
βοφιλία όσο και σε φορείς του FVLeiden και της μετάλ-
λαξης της προθρομβίνης G20210A.

η απόλυτη συχνότητα εμφάνισης ΦΘΕ σε χρήστες 
OCs σε σχέση με τις εναλλακτικές μεθόδους αντισύλλη-
ψης (LNG-IUD, χαλκού IUD και προφυλακτικά) αναλύ-
θηκε επίσης, σε μια υποθετική ομάδα 100.000 γυναικών 
για 1 έτος (σε γυναίκες αρνητικές για θρομβοφιλία και 
φορείς ήπιων μορφών θρομβοφιλίας). ςτις θρομβοφιλι-
κές γυναίκες, ο εκτιμώμενος συνολικός ετήσιος αριθμός 
των ΦΘΕ στην ομάδα χρηστών των OCs ήταν υψηλός 
(556 περιπτώσεις), κυρίως λόγω των επεισοδίων ΦΘΕ 
που οφείλονταν στη χρήση OCs και συνοδευόταν με 
χαμηλό αριθμό ΦΘΕ που σχετίζονταν με ανεπιθύμη-
τη εγκυμοσύνη (200 εγκυμοσύνες ανά 100.000 εγκυμο-
σύνες-χρόνια, 6 περιπτώσεις ΦΘΕ), ως αποτέλεσμα της 
υψηλής αντισυλληπτικής αποτελεσματικότητας των OCs. 
Από την άλλη πλευρά, η χρήση των προφυλακτικών εί-
χε τη χαμηλότερη αντισυλληπτική αποτελεσματικότητα 
και είχε ένα σημαντικό ετήσιο αριθμό ΦΘΕ που σχετί-
ζονται με την εγκυμοσύνη λόγω των υψηλών ποσοστών 
αποτυχίας της μεθόδου (12.000 ανεπιθύμητες εγκυμο-
σύνες ανά 100.000 εγκυμοσύνες-χρόνια που οδήγησαν 
σε 586 ΦΘΕ). τέλος οι ενδομήτριες συσκευές φαίνεται 
να έχουν καλή αντισυλληπτική αποτελεσματικότητα και 
έναν αποδεκτό αριθμό ΦΘΕ που σχετίζονται με ανεπι-
θύμητες εγκυμοσύνες. οι Vlijmen και συν κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος ΦΘΕ αυξάνει σε γυναί-
κες με FVLeiden ή μετάλλαξη της προθρομβίνης όταν 
χρησιμοποιούν OCs. Ωστόσο, ο κίνδυνος για ΦΘΕ είναι 
μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της 
λοχείας. Ως εκ τούτου, προτείνεται ότι για τις γυναίκες 
με ήπια θρομβοφιλία είναι αναγκαία, μια επαρκής αντι-
συλληπτική μέθοδος που να συνδυάζει αποδεκτό κίνδυνο 
ΦΘΕ αλλά ταυτόχρονα και υψηλή αποτελεσματικότη-
τα στον έλεγχο των γεννήσεων.2 Επειδή όπως είδαμε τα 
προγεστερονοειδή δεν έχουν ιδιαίτερη προθρομβωτική 
δράση, τα αντισυλληπτικά που περιέχουν μόνο προγε-
σταγόνο μπορεί να αποτελέσουν μια καλή εναλλακτι-
κή λύση για την αντισύλληψη στις γυναίκες στις οποίες 
αντενδείκνυται η χρήση των οιστρογόνων. Βέβαια όπως 
ήδη αναφέραμε δεν υπάρχουν πολλές μελέτες στις οποί-
ες να έχει αναλυθεί ο κίνδυνος ΦΘΕ που συνδέονται με 
τα αμιγώς προγεστερονικά αντισυλληπτικά,1,3,44-47 αν και 
πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι το ενδομήτριο σπείραμα 
λεβονοργεστρέλης δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
ΦΘΕ.42 Επί του παρόντος, με βάση τις κατευθυντήριες 
οδηγίες τα αντισυλληπτικά που περιέχουν μόνο προγε-
σταγόνο συνιστώνται ως ασφαλής μεθόδος ελέγχου των 
γεννήσεων σε γυναίκες με θρομβοφιλία.40,41

Συνιστάται εξέταση για θρομβοφιλία  
πριν από τη συνταγογράφηση OCs;

ςτη βιβλιογραφία καμία επιστημονική εταιρεία δεν 
συνιστά μαζικό έλεγχο θρομβοφιλίας πριν από τη χρή-
ση ορμονικών αντισυλληπτικών. Από τα πιο σημαντικά 
επιχειρήματα (εκτός από την ανάλυση κόστους – αποτε-
λέσματος) είναι ότι τα περισσότερα ΦΘΕ επεισόδια συμ-
βαίνουν σε γυναίκες που δεν έχουν θρομβοφιλία και το 
αποτέλεσμα ενός αρνητικού έλεγχου θρομβοφιλίας θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ψευδή διαβεβαίωση ότι η χο-
ρήγηση αντισυλληπτικών σε αυτές τις γυναίκες δεν θα 
επιπλακεί με ΦΘΕ. Επιπλέον σε ότι αφορά στις μελέτες 
κόστους- αποτελέσματος οι Wu και συν48 πραγματοποί-
ησαν μια κομβική μελέτη και ανέλυσαν το κόστος ελέγ-
χου θρομβοφιλίας με τη χρήση ενός υποθετικού μοντέλου 
10.000 γυναικών σε διαφορετικά σενάρια ελέγχου: χρή-
στες OCs, χρήστες HRT και εγκυμοσύνη. μεταξύ των 
ομάδων που αξιολογήθηκαν, φαίνεται ότι η καθολική εξέ-
ταση των ασθενών πριν από τη χρήση της θεραπείας ορ-
μονικής υποκατάστασης ήταν μάλλον η πιο συμφέρουσα 
οικονομική στρατηγική. Αντίθετα, ο έλεγχος θρομβοφι-
λίας σε όλες τις γυναίκες πριν τη συνταγογράφηση OCs 
και στη συνέχεια ο περιορισμός της συνταγογράφησης 
μόνο σε όσες βρέθηκαν αρνητικές για θρομβοφιλία ήταν 
η πιο δαπανηρή στρατηγική. Ωστόσο, ο επιλεκτικός προ-
συμπτωματικός έλεγχος (με βάση την παρουσία ατομικού 
ή οικογενειακού ιστορικού ΦΘΕ), αν και όπως είναι λο-
γικό εμπόδισε λιγότερες ΦΘΕ από τον καθολικό έλεγχο, 
σχετίζονταν με αυξημένο λόγο κόστους αποτελεσματι-
κότητας.48 Από την άλλη πλευρά, τα οφέλη του ελέγχου 
θρομβοφιλίας πριν τη χρήση OCs ποικίλλουν, ανάλογα 
με το αν οι γυναίκες έχουν οικογενειακό ιστορικό ΦΘΕ 
που σχετίζεται με ισχυρή ή ήπια θρομβοφιλία.49 ο από-
λυτος κίνδυνος ΦΘΕ στους ασυμπτωματικούς φορείς σο-
βαρής θρομβοφιλίας είναι 4,3% (95% CI: 01.04 - 09.07) 
ανά έτος χρήσης OCs. Έτσι μετά από υπολογισμούς έχει 
φανεί ότι πρέπει να ελεγχθούν για θρομβοφιλία πενήντα 
έξι γυναίκες και από αυτές 28 φορείς σοβαρής θρομβο-
φιλίας πρέπει να απέχουν από τη χρήση OCs για να απο-
τραπεί μια φλεβική θρόμβωση.49 Από την άλλη πλευρά, ο 
απόλυτος κίνδυνος ΦΘΕ σε συγγενείς των φορέων ήπιας 
θρομβοφιλίας είναι 0,5% ανά έτος χρήσης OCs. Αυτός ο 
χαμηλότερος κίνδυνος για τον FVLeiden και τη μετάλλαξη 
της προθρομβίνης οδηγεί σε ένα μεγάλο αριθμό γυναικών 
που πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση των συνδυασμένων 
από του στόματος αντισυλληπτικών ώστε να αποφευχθεί 
μία ΦΘΕ (333 γυναίκες). και για να συμβεί αυτό, είναι 
απαραίτητο να ελεγχθεί ένας ακόμα μεγαλύτερος αριθ-
μός γυναικών (περίπου 666 γυναίκες).49

Εν κατακλείδι, ο έλεγχος θρομβοφιλίας πριν από τη 
χρήση των από του στόματος αντισυλληπτικών μπορεί να 
είναι χρήσιμος σε ασυμπτωματικούς συγγενείς των φο-
ρέων σοβαρής θρομβοφιλίας (ελλείψει αντιθρομβίνης, 
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πρωτεΐνης C και S ή ομοζυγωτία για τον FVLeiden ή τη 
μετάλλαξη προθρομβίνης G20210A). ςε ήπιες θρομβο-
φιλίες, χρειάζεται να ελεγχθεί αλλά και να απέχει από 
χρήση αντισυλληπτικών χαπιών ένας μεγάλος αριθμός 
γυναικών για την πρόληψη μίας φλεβικής θρόμβωσης. 
Έτσι,η ένδειξη ελέγχου θρομβοφιλίας σε όλες τις ασυ-
μπτωματικές γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό ΦΘΕ 
που σχετίζονται με ήπια θρομβοφιλία δεν είναι ισχυρή.

Oρμονική θεραπεία υποκατάστασης (HRT)
η χρήση της ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης 

(HRT) αυξήθηκε εκθετικά από το 1960 μέχρι και τα μέ-
σα της δεκαετίας του 1990 έτσι, υπολογίζεται ότι το 1999 
περίπου 20 εκατομμύρια μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
χρησιμοποιούσαν HRT παγκοσμίως.50 για τη θεραπεία ορ-
μονικής υποκατάστασης HRT είναι διαθέσιμα 3 σχήματα: 
μόνο οιστρογόνα, καθώς και συνδυασμός οιστρογόνων 
με συνεχή ή κυκλική χρήση προγεστίνης.51 η θεραπεία 
υποκατάστασης με οιστρογόνα σχετίζεται με αυξημένα 
ποσοστά υπερπλασίας του ενδομητρίου και ενδομητρι-
κού καρκίνου και για το λόγο αυτό η HRT με μόνο οι-
στρογόνα είναι καλύτερο να περιορίζεται σε γυναίκες που 
έχουν υποβληθεί σε υστερεκτομή. η HRT με συνδυασμό 
οιστρογόνου με προγεστίνη είναι η θεραπευτική επιλογή 
εκλογής για τις γυναίκες με μήτρα.51 οι τύποι οιστρογό-
νων που χρησιμοποιούνται στην HRT είναι σε δόσεις με 
δραστικότητα περίπου 6 φορές μικρότερη από την ισχύ 
της αιθινυλοιστραδιόλης που περιέχεται στα διαθέσιμα 
από του στόματος αντισυλληπτικά.52

Από του στόματος HRT και ΦΘΕ
οι μελέτες εκτίμησης του κίνδυνο ΦΘΕ σε γυναίκες 

που λαμβάνουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης HRT 
σε σύγκριση με αυτές που δεν λαμβάνουν HRT,52-64 παρά 
την μεθοδολογική τους ετερογένεια, έδειξαν 2 - 4 φορές 
αυξημένο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης ΦΘΕ μεταξύ των 
γυναικών που λαμβάνουν από του στόματος HRT σε σχέ-
ση με αυτές που δεν λαμβάνουν. Ανάμεσα σε αυτές τις 
μελέτες είναι 2 μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με-
λέτες, με συμμετοχή 2.500 ασθενών και 16.000 ασθενών 
αντίστοιχα (the Heart and Estrogen/progestin Replacement 
Study54 και the Women’s Health Initiative64). τα στοιχεία 
των 2 αυτών μελετών επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει αυξη-
μένος κίνδυνος ΦΘΕ που συνδέεται με την HRτ, αλλά 
και ότι η HRT συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακών επεισοδίων (αρτηριακής θρόμβωσης). τα 
τελευταία αυτά δεδομένα ανέτρεψαν την προηγούμενη 
καθιερωμένη άποψη, που βασιζόταν σε στοιχεία από με-
λέτες παρατήρησης, ότι η HRT σχετιζόταν με πρόληψη 
των καρδιαγγειακών παθήσεων. με βάση τη μελέτη Heart 
and Estrogen/progestin Replacement Study,54 ο αυξημέ-

νος σχετικός κίνδυνος μεταφράζεται σε απόλυτο κίνδυ-
νο 2,3 περιπτώσεις ανά 1.000 γυναίκες-έτη. Αυτή η τιμή 
του απόλυτου κινδύνου θα μπορούσε ακόμη να θεωρηθεί 
αποδεκτή, εφ ‘όσον η HRT συνδέθηκε με μια συνολική 
ευνοϊκή σχέση οφέλους-κινδύνου. Ωστόσο, τα σημερι-
νά στοιχεία δείχνουν ότι οι κίνδυνοι εμφάνισης ΦΘΕ, οι 
καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος του μαστού που 
σχετίζονται με την από του στόματος συνδυασμένη HRT 
αντισταθμίζουν τα οφέλη από την μείωση της οστεοπό-
ρωσης και την πρόληψη των περιπτώσεων καρκίνου64 του 
παχέως εντέρου. Επιπρόσθετα, επειδή η HRT δεν φαί-
νεται να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής στις γυναίκες 
χωρίς συμπτώματα μετά την εμμηνόπαυση, έχει προτα-
θεί ότι η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης φαίνεται 
να έχει θέση μόνο για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυ-
ση που έχουν ανάγκη ελέγχου των συμπτωμάτων.65 Eάν 
ο τύπος του από του στόματος σκευάσματος ορμονικής 
HRT (συνδυασμός ή μόνο οιστρογόνα) ή εάν η δόση οι-
στρογόνων σε κάθε σκεύασμα έχει κάποια επίδραση στον 
κίνδυνο εμφάνισης ΦΘΕ παραμένει άγνωστo, επειδή τα 
δεδομένα είναι αντιφατικά.

ο κίνδυνος της ΦΘΕ είναι μεγαλύτερος κατά τους πρώ-
τους 6 μήνες έως 1 έτος μετά την έναρξη της θεραπείας 
ορμονικής υποκατάστασης και βαίνει μειούμενος ή ακόμη 
και εξαφανίζεται με την πάροδο του χρόνου.53,55-57,59,63,64 ςε 
γυναίκες με συμπτώματα μετά την εμμηνόπαυση, ο κίν-
δυνος ΦΘΕ που συνδέεται με βραχυπρόθεσμη (διάρκει-
ας λίγων μηνών) από του στόματος HRT για τον έλεγχο 
των συμπτωμάτων είναι ασαφής. Όμως επειδή ο κίνδυ-
νος της ΦΘΕ φαίνεται να είναι μεγαλύτερος μέσα στους 
πρώτους μήνες έως 1 έτος μετά την έναρξη της θεραπεί-
ας ορμονικής υποκατάστασης, ακόμη και η βραχυπρόθε-
σμη θεραπεία HRT μπορεί να εξακολουθεί να συνδέεται 
με μια δυσμενή σχέση οφέλους-κινδύνου από την άπο-
ψη της εμφάνισης ΦΘΕ.

Διάφορες μελέτες,54,56,58,59,64 που ανέλυσαν ξεχωριστά 
τον κίνδυνο εμφάνισης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβω-
σης και πνευμονικής εμβολής σε σχέση με τη λήψη HRT 
βρήκαν ότι τα σκευάσματα HRT σταθερά σχετίζονται με 
αυξημένο κίνδυνο εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης ενώ τα 
αποτελέσματα που αφορούν την πνευμονική εμβολή ήταν 
αντικρουόμενα. μια σχετική μετανάλυση50 έδειξε αυξη-
μένο κίνδυνο κατά 2,16 (95% CI, 1.47-3.18) σχετικά με 
την εμφάνιση πνευμονικής εμβολής σε χρήστες HRT. οι 
Høibraaten και συν66 δημοσίευσαν τη μόνη τυχαιοποιη-
μένη μελέτη σε σχέση με εικονικό φάρμακο σε γυναίκες 
με προηγούμενο ιστορικό ΦΘΕ. ςε αυτή τη μελέτη συμ-
μετείχαν 140 γυναίκες που λάμβαναν από του στόματος 
συνδυασμό HRT (οιστραδιόλη και οξική νορεθιστερόνη) 
η οποία ωστόσο τερματίσθηκε πρόωρα λόγω των πολ-
λών περιπτώσεων ΦΘΕ στο σκέλος της HRT (10,7% και 
2,3% στο σκέλος HRT και εικονικού φαρμάκου, αντίστοι-
χα). το γεγονός ότι η από του στόματος HRT αυξάνει τον 
κίνδυνο επανεμφάνισης ΦΘΕ σε γυναίκες με προηγού-
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μενο ιστορικό ΦΘΕ παρέχει αποδείξεις κατά της χρήσης 
της HRT σε γυναίκες με προηγούμενο ιστορικό ΦΘΕ.66

Διαδερμικά σκευάσματα HRT και ΦΘΕ
τα κλινικά δεδομένα σχετικά με τα διαδερμικά σκευ-

άσματα HRT προέρχονται από 4 μελέτες ασθενών-μαρτύ-
ρων. ςτις μελέτες των Daly και συν53 και Perez-Gutthann 
και συν56 η χρήση διαδερμικής HRT συσχετίστηκε με μη 
στατιστικά σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΦΘΕ. 
Πρόσφατα, οι Scarabin και συν63 έδειξαν ότι ο εκτιμώμε-
νος κίνδυνος ΦΘΕ σε χρήστες των αμιγώς οιστρογονικών 
HRT από του στόματος σε σύγκριση με τα διαδερμικά 
σκευάσματα HRT ήταν 4,0 (διάστημα εμπιστοσύνης 95%, 
1.9 έως 8.3). Έτσι αν και τα διαδερμικά HRT φαίνεται να 
είναι μια ασφαλέστερη επιλογή (σε σχέση με την εμφά-
νιση ΦΘΕ) για το βραχυπρόθεσμο έλεγχο των συμπτω-
μάτων μετά την εμμηνόπαυση συγκριτικά με τα από του 
στόματος, οι επιπλοκές τους από το καρδιαγγειακό σύ-
στημα είναι ακόμη άγνωστες. Επιπλέον, η ασφάλεια της 
διαδερμικής HRT σε γυναίκες που έχουν κάποια μορφή 
κληρονομικής θρομβοφιλίας ή είχαν ήδη ένα επεισόδιο 
ΦΘΕ παραμένει υπό εκτίμηση.

τέλος παρά το γεγονός ότι τα φυτοοιστρογόνα μπο-
ρεί να έχουν ευεργετική δράση στα συμπτώματα της εμ-
μηνόπαυσης,67 δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες σχετικά 
με την ασφάλεια και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των προϊόντων. Επι-
πρόσθετα ορισμένα φυτοοιστρογόνα, όπως η γενιστεΐνη 
ισοφλαβονοειδούς, έχουν “selective estrogen-receptor 
modulator–like” δραστικότητα. Επειδή κάποιοι εκλεκτι-
κοί τροποποιητές των οιστρογονικών υποδοχέων έχουν 
συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο ΦΘΕ, τα φυτοοιστρο-
γόνα δεν πρέπει να θεωρούνται ασφαλέστερα.

Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (HRT) 
και κληρονομική θρομβοφιλία 

ςτη βιβλιογραφία υπάρχουν μια σειρά από μελέτες 
ασθενών-μαρτύρων που έχουν εξετάσει την αλληλεπί-
δραση μεταξύ κληρονομικής θρομβοφιλίας και του κινδύ-
νου ΦΘΕ με τη χρήση HRT. η μελέτη ESTHER εξέτασε 
την εμφάνιση του πρώτου επεισοδίου ΦΘΕ σε μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες σε σύγκριση με μάρτυρες νο-
σοκομειακούς ασθενείς (με μέση ηλικία τα 61 έτη).68 η 
συντριπτική πλειοψηφία αυτών τη στιγμή της εκδήλω-
σης της ΦΘΕ ελάμβαναν θεραπεία από του στόματος με 
οιστραδιόλη. για τις γυναίκες που φέρουν είτε τη μετάλ-
λαξη της προθρομβίνης FII G20210A ή τον FVLeiden, 
η χρήση από του στόματος οιστραδιόλης συνδέθηκε με 
25,5-πλάσιο αυξημένο κίνδυνο ΦΘΕ (95% CI 6,9 έως 
95) προσαρμοσμένο για την ηλικία και το βάρος του σώ-
ματος) σε σύγκριση με τις ασθενείς που δεν ελάμβαναν 

HRT. Όμως ο συνδυασμός οποιασδήποτε προθρομβωτι-
κής μετάλλαξης και της χρήσης διαδερμικών οιστρογόνων 
αυξάνει τον κίνδυνο μόνο κατά 4.4 (95% CI 2,0 - 9,9), 
αποτέλεσμα παρόμοιο με εκείνο που παρατηρήθηκε για 
τις γυναίκες με μεταλλάξεις που δεν λαμβάνουν HRT.

Αντίστοιχα γυναίκες που φέρουν τη μετάλλαξη 
FVLeiden και λαμβάνουν από του στόματος οιστρογό-
να, παρουσιάζουν κίνδυνο εμφάνισης ΦΘΕ 16,4 (95% 
CI 4,3 έως 62,2), κίνδυνος ο οποίος μειώνεται στο 4,6 
(95% CI 1,6 - 13,8) με τη διαδερμική χρήση οιστρογόνων. 

οι Smith και συν69 μελέτησαν την επίδραση της χρήσης 
είτε συζευγμένων ή εστεροποιημένων οιστρογόνων από 
φορείς του FVLeiden ή της μετάλλαξης της προθρομβίνης 
FII G20210A στην εμφάνιση της πρώτης μετα/περιεμμη-
νοπαυσιακής ΦΘΕ.69 Έκθεση σε συζευγμένα οιστρογόνα 
από φορείς μίας μετάλλαξης θρομβοφιλίας οδήγησε σε 
κίνδυνο για ΦΘΕ 9,1 (95% CI 4,5 - 18,2) σε σύγκριση με 
την ομάδα ελέγχου χωρίς θρομβοφιλία που δεν χρησιμο-
ποιούν HRT. Ενώ έκθεση σε εστεροποιημένα οιστρογό-
να από φορείς μιας μετάλλαξης θρομβοφιλίας οδήγησε 
σε μη σημαντικά αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμ-
βολής με ποσοστό πιθανοτήτων 2,1 (95% CI 0,6 - 6,8).

ςε μία μελέτη από τους Lowe και συν70 φάνηκε ότι γυ-
ναίκες μεταξύ 45 και 64 ετών, είχαν σημαντικά υψηλότερο 
κίνδυνο ΦΘΕ με τη χρήση HRT που σχετιζόταν με αυξημέ-
νη αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APCR), 
χαμηλή αντιθρομβίνη ή υψηλά επίπεδα παράγοντα IX. η 
επέκταση αυτής της μελέτης από τους Rosendaal και συν71 
ανέδειξε αύξηση του κινδύνου για ΦΘΕ 15.5 (95% 3,1 
- 76,7 CI) σε γυναίκες με τον FVLeiden που ελάμβαναν 
HRT (σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς θρομβοφιλία που 
δεν χρησιμοποιούν HRT). μια συστηματική ανασκόπη-
ση αυτών των μελετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 
συνδυασμός της HRT και μιας προθρομβωτικής μετάλ-
λαξης δίνει ένα συνδυασμένο ποσοστό πιθανοτήτων για 
ΦΘΕ 8,0. ςτην τυχαιοποιημένη μελέτη των Herrington 
και συν72 που αναφέρθηκε ήδη φάνηκε ότι ο κίνδυνος για 
ΦΘΕ σε άτομα με FVLeiden και HRT ήταν 14,1 (95% 
CI 2,7 - 72,4) σε σύγκριση με εκείνους με ήταν αρνητι-
κοί για FVLeiden, και δεν ελάμβαναν HRT. η εκτιμώμε-
νη απόλυτη συχνότητα εμφάνισης ΦΘΕ ήταν 15.4/1000 
ετησίως σε γυναίκες με FVLeiden και HRT σε σύγκρι-
ση με τα 2/1000 ετησίως σε εκείνες χωρίς FVLeiden που 
λάμβαναν εικονικό φάρμακο. 

ςε μια άλλη προοπτική μελέτη μελετήθηκαν 236 γυ-
ναίκες ασυμπτωματικοί φορείς της μετάλλαξης στον 
FVLeiden (με μέσο όρο ηλικίας τα 43 έτη) που είχαν 
ταυτοποιηθεί ως πρώτου βαθμού συγγενείς συμπτωματι-
κών φορέων. η συχνότητα ΦΘΕ που σχετίζονται με την 
HRT βρέθηκε να είναι 2,9% (95%CI 0,8%-15,3%) ανά 
έτος χρήσης HRT. ςτη μελέτη των Høibraaten και συν,66 
71 ασθενείς με ιστορικό ΦΘΕ τυχαιοποιήθηκαν για να 
λάβουν συνδυασμό HRT με οιστραδιόλη. Από τα οκτώ 
άτομα που επανεμφάνισαν περαιτέρω ΦΘΕ, τρία έφεραν 
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τον FVLeiden και δύο είχαν ανιχνεύσιμα αντισώματα 
αντικαρδιολιπίνης. Αυτό έδωσε ένα σημαντικό σχετικό 
κίνδυνο υποτροπής της τάξεως του 2.6 (95% CI 1.3 έως 
5.4) σε γυναίκες με ιστορικό ΦΘΕ και θρομβοφιλίας.

ςε γυναίκες φορείς θρομβοφιλίας υψηλού κινδύνου 
(όπως ανεπάρκεια αντιθρομβίνης, πρωτεΐνης C ή της 
πρωτεΐνης S) που έχει εντοπιστεί μέσω του προσυμπτω-
ματικού ελέγχου, λόγω ενός συμπτωματικού μέλους της 
οικογένειας, χωρίς να έχουν ατομικό ιστορικό ΦΘΕ, η 
HRT από του στόματος θα πρέπει να αποφεύγεται.

για τους φορείς ήπιας θρομβοφιλίας, δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία που να επιβάλουν την πλήρη αποφυγή 
της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης αν και, όπως 
προαναφέρθηκε, η χρήση της οδηγεί σε μια συνολική αύ-
ξηση του κινδύνου για ΦΘΕ περίπου οκτώ φορές. η πα-
ρουσία όμως και άλλων παραγόντων κινδύνου για ΦΘΕ 
όπως (κάπνισμα, παχυσαρκία) θα πρέπει να οδηγήσει στην 
αποφυγή της χρήσης HRT. Εάν τέλος πρόκειται να χρησι-
μοποιηθεί HRT, είναι απαραίτητη η ενημέρωση της γυναί-

κας για το δυνητικό κίνδυνο ΦΘΕ καθώς και η πρόταση 
χρήσης διαδερμικών σκευασμάτων HRT ή εναλλακτι-
κών θεραπειών για την ανακούφιση των συμπτωμάτων.73

Συνιστάται εξέταση για θρομβοφιλία  
πριν από τη συνταγογράφηση HRT;

ςτη βιβλιογραφία καμία επιστημονική εταιρεία δεν 
συστήνει την καθολική εξέταση των γυναικών για θρομ-
βοφιλία πριν από τη συνταγογράφηση ή πριν από τη συ-
νέχιση της θεραπείας με HRT, γιατί ο απόλυτος κίνδυνος 
ΦΘΕ με τη χρήση της είναι σχετικά χαμηλός. Επιπλέον 
έχει μελετηθεί η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του 
ελέγχου των γυναικών για θρομβοφιλία πριν την έναρ-
ξη της HRT και φαίνεται ότι η πιο οικονομικά αποδοτική 
μέθοδος είναι η επιλεκτική εξέταση γυναικών (θετικό οι-
κογενειακό ιστορικό) πριν από τη συνταγογράφηση από 
του στόματος HRT.73

Thrombophilia and hormonal therapy (oralcontraceptives and hormonal 
replacement therapy)

by Marianna Politou, Serena Valssami
Transfusion Service and Laboratory Haematology, Areteio University Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT: Venous thromboembolism (VTE) represents a serious complication associated with oral 
contraceptives (OCs) and hormone replacement therapy (HRT) use. The risk of VTE in OCs and HRT us-
ers is 2 to 6 fold higher leading to an absolute risk of 1-3 cases/10000women-years and 2,3/1000women-
years for OCs and HRT users respectively. Resistance to activated protein C (APC) has been suggested 
as a plausible biological mechanism of increasing the risk of VTE in OCs users, mainly caused by pro-
tein S and TFPI reduction. The OCs containing third generation progestins (desogestrel or gestodene) 
appear to have a greater risk of VTE than those with levonorgestrel. Combination OCs containing 35 
μg or less of ethinyl estradiol and a second generation progestin are associated with a lower risk of VTE 
and hence should be preferred especially in first time OCs users. The risk of VTEs is higher in the first 6 
months to 1 year of OCs use, particularly among first-time users. The risk of VTE is exponentially high-
er (supradditive effect) in women with hereditary thrombophilia. According to the recommendations of 
the World Health Organization OCs are contraindicated a) in women with any kind of thrombophilia, b) 
in women with a previous history of VTE) and c) in those on chronic anticoagulants for VTE. However 
in women with mild thrombophilia (FVLeiden FIIG20210A carriers) the risk for VTE is higher during 
pregnancy and postpartum period than during OCs use. τherefore, for women with mild thrombophilia, 
an adequate contraceptive method is necessary, combining acceptable risk of VTE and effective birth 
control. Current, guidelines recommend progestin only contraceptives as a safe method of birth control 
in women with thrombophilia. Routine thrombophilia screening prior to OCs use is not recommended. 
However selective screening (based on the presence of personal or family history of VTE) and in asymp-
tomatic relatives of carriers of severe thrombophilia (deficiencies of antithrombin, protein C and S or 
homozygosity for factor V Leiden or the prothrombin mutation G20210A) could be a more cost-effec-
tive approach. In terms of HRT use in women carriers of severe thrombophilia (deficiency of antithrom-
bin protein C or protein S) oral HRT is not recommended. There is insufficient evidence to suggest that 
HRT should be completely avoided in women with other types of thrombophilia although the data show 
an overall increased risk of about eight times. The presence of other risk factors for VTE should be con-
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Θρομβοφιλία στην κύηση

Δέσποινα Μπαρμπαρούση, Ενκελέιντα Τράιτσε

ΠΕΡιληΨη: η κύηση αποτελεί εκ προοιμίου προθρομβωτική κατάσταση λόγω αύξησης των επιπέδων 
αρκετών παραγόντων πήξης, ελάττωσης των επιπέδων ορισμένων ανασταλτών αυτής καθώς και της αγ-
γειοδιασταλτικής δράσης των οιστρογόνων. η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος συμμετέχει στη νοσηρό-
τητα των εγκύων γυναικών, ενώ η πνευμονική εμβολή αποτελεί την πρώτη αιτία μητρικού θανάτου στις 
αναπτυγμένες χώρες. η Θρομβοφιλία, όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κληρονομική 
ή επίκτητη προδιάθεση σε θρόμβωση, που αποδίδεται σήμερα σε ανώμαλη λειτουργικότητα ή έλλειψη 
παραγόντων πήξης ή ανασταλτών αντίστοιχα, πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο θρόμβωσης κατά την εγκυ-
μοσύνη ιδιαίτερα όταν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου είναι παρόντες. η θρομβοφιλία έχει επίσης 
συσχετισθεί με μαιευτικές επιπλοκές και πτωχή έκβαση της κύησης (εμβρυϊκό θάνατο, προεκλαμψία, 
αποκόλληση πλακούντα, ενδομήτρια καθυστέρηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης), καθώς η θρόμβωση στην 
πλακουντιακή κυκλοφορία θεωρείται ο υποκείμενος παθογενετικός μηχανισμός των παραπάνω διαταρα-
χών. Παρά ταύτα, δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις που στηρίζουν αυτή τη συσχέτιση, με εξαίρεση την 
ύπαρξη αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων. Ακόμα περισσότερο, δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις βασι-
σμένες σε καλά σχεδιασμένες τυχαιοποιημένες μελέτες, που να στηρίζουν αυτή τη θεωρία έτσι ώστε να 
δικαιολογείται η καθιέρωση του ελέγχου θρομβοφιλίας ως καθολικού προληπτικού ελέγχου (screening 
test) για την πρόβλεψη των μαιευτικών επιπλοκών στις έγκυες γυναίκες, πολύ δε περισσότερο η χρήση 
θρομβοπροφύλαξης για την αντιμετώπισή τους.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή 
η κύηση είναι υπερπηκτική κατάσταση λόγω φυσιο-

λογικών μεταβολών των παραγόντων πήξης όπως αύξηση 
APCR στο 2ο και 3ο τρίμηνο, μείωση πρωτεΐνης S (PS), 
αύξηση ινωδογόνου και FII, FVII, FVIII και FX, αύξη-
ση TAFI (Thrombin Activatable Fibrinolytic Inhibitor), 
και PAI-1και PAI-2 (Plasminogen Activator Inhibitor).1

η υπερπηκτική κατάσταση επιτείνεται ακόμη περισ-
σότερο από τη φλεβική στάση στα κάτω άκρα λόγω πίε-
σης της μήτρας στην κάτω κοίλη φλέβα και στις φλέβες 
της πυέλου, τη μειωμένη κινητικότητα αλλά και τη διαδι-
κασία του τοκετού και ειδικά της καισαρικής τομής. Έτσι 
η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος (VTE), στην οποία πε-
ριλαμβάνονται η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και η 
πνευμονική εμβολή στη μητέρα έχει συχνότητα 1/1600 
κυήσεις και είναι σημαντική αιτία θνητότητας στις ηΠΑ.2 

η VTE στην κύηση επηρεάζεται και από την παρου-
σία επιπρόσθετων παραγόντων κινδύνου, όπως πρόσφα-
τη χειρουργική επέμβαση, ηλικία >35 ετών, πολλαπλές 
κυήσεις, παχυσαρκία, κάπνισμα και ακινησία.3

κληρονομική θρομβοφιλία είναι η παρουσία γενετι-
κής τάσης προς φλεβική θρόμβωση και η συσχέτιση με 
VTE είναι αποδεδειγμένη, ενώ η αρτηριακή θρόμβωση 
είναι σπάνια.4

η συσχέτιση κληρονομικής θρομβοφιλίας και κακής 
έκβασης της κύησης με μαιευτικές επιπλοκές που σχετί-
ζονται με τον πλακούντα, όπως είναι η απώλεια εμβρύου, 
η προεκλαμψία, η καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυ-
ξης του εμβρύου (IUGR) και η αποκόλληση του πλακού-
ντα είναι αμφιλεγόμενη.5 Παρόλα αυτά, έχει οδηγήσει σε 
αυξημένο έλεγχο θρομβοφιλίας, αν και δεν υπάρχει καμία 
τεκμηρίωση του οφέλους από τη θεραπευτική αγωγή.1

Αίτια κληρονομικής θρομβοφιλίας 
Πιο συχνά αίτια είναι η μετάλλαξη του παράγοντα 

V Leiden (FVL) και η μετάλλαξη της προθρομβίνης 
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FII 20210 (PGM), που αποτελούν 50-60% των περι-
πτώσεων στην καυκάσια φυλή. η έλλειψη PC, PS και 
AT είναι τα αίτια για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αν και 
η κληρονομική θρομβοφιλία ανευρίσκεται μόνο στο 
10% του πληθυσμού, είναι υπεύθυνη για το 50% της 
VTE στην κύηση.6

ο κίνδυνος θρόμβωσης αυξάνεται ακόμη περισσότε-
ρο όταν συνυπάρχουν περισσότεροι του ενός παράγοντες 
θρομβοφιλίας, αν και οι θρομβοεμβολικοί παράγοντες 
δεν συνεισφέρουν στον ίδιο βαθμό στις θρομβωτικές 
επιπλοκές.7

ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι το ιστο-
ρικό θρόμβωσης στην ίδια την ασθενή ή στην οικογένεια 
(σε συγγενή 1ου βαθμού και σε ηλικία <50 ετών).8

FV Leiden
η συχνότητα FVL στην Ευρώπη είναι περίπου 5%9 

και είναι το αίτιο για σχεδόν το 40% της VTE στην κύ-
ηση.1 ο κίνδυνος VTE της εγκύου που είναι ετερόζυγος 
FVL, χωρίς ατομικό η οικογενειακό ιστορικό θρόμβω-
σης είναι <0,2% και με ιστορικό θρόμβωσης αυξάνεται 
τουλάχιστον σε 10%. ο κίνδυνος VTE της εγκύου που 
είναι ομόζυγη FVL, χωρίς ατομικό ή οικογενειακό ιστο-
ρικό θρόμβωσης είναι 1-2% και με ιστορικό θρόμβωσης 
αυξάνεται σε 17%.8,10

FII G20210 A 
η συχνότητα PGM στην Ευρώπη είναι 3% και είναι 

το αίτιο για το 17% της VTE στην κύηση.10

ο κίνδυνος VTE σε ετεροζυγωτία PGM και απου-
σία ατομικού ή οικογενειακού ιστορικού θρόμβωσης εί-
ναι μικρότερος από 0,5%, ενώ σε ιστορικό θρόμβωσης 
ανέρχεται σε 10%.

οι εγκυμονούσες με ομοζυγωτία PMG και με απου-
σία ατομικού ή οικογενειακού ιστορικού θρόμβωσης 
έχουν κίνδυνο VTE 2-3%, ενώ με ιστορικό θρόμβωσης 
ο κίνδυνος ανέρχεται σε 17%. η ταυτόχρονη παρουσία 
FVL και PGM, αν και ανευρίσκεται σε 1/10.000 ασθε-
νείς, αυξάνει τον κίνδυνο της VTE στο 4-5%, ακόμη 
και αν δεν υπάρχει ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό 
θρόμβωσης.8,10 

Έλλειψη πρωτεΐνης C (PC)
η συχνότητα της έλλειψης PC είναι 0,2-0,3 % και ο 

κίνδυνος της εγκύου με ατομικό ή οικογενειακό ιστορι-
κό θρόμβωσης είναι 2-7%. τα νεογνά που είναι ομόζυ-
γα για έλλειψη PC εμφανίζουν κεραυνοβόλο νεογνική 
πορφύρα και χρήζουν χορήγησης αντιπηκτικής αγω-
γής διά βίου.1

Έλλειψη πρωτεΐνης S (PS)
ςε εγκύους με θετικό ιστορικό θρόμβωσης, ο κίνδυ-

νος VTE στην κύηση είναι 6-7%. τα νεογνά που είναι 
ομόζυγα για έλλειψη PS εμφανίζουν κεραυνοβόλο νεο-
γνική πορφύρα.1

Έλλειψη αντιθρομβίνης (AT)
η έλλειψη AT είναι σημαντικά θρομβογόνος και πολύ 

σπάνια, με συχνότητα 1/2500 ασθενείς. ο κίνδυνος VTE 
εκτός κύησης είναι αυξημένος 25 φορές και αυξάνεται 
ακόμη περισσότερο εντός κύησης. Ωστόσο ο κίνδυνος 
μπορεί να είναι μικρότερος όταν δεν υπάρχει ατομικό ή 
οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης.1

MTHFR - Ομοκυστεΐνης
η ομοζυγωτία MTHFR μετάλλαξης είναι συχνό αί-

τιο αυξημένων επιπέδων ομοκυστεΐνης, αλλά δεν αυξά-
νει τον κίνδυνο VTE είτε στην κύηση ή εκτός κύησης και 
δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στον έλεγχο θρομβοφιλί-
ας.1 Δεν συνιστάται η μέτρηση επιπέδων ομοκυστεΐνης 
γιατί συνήθως οι εγκυμονούσες λαμβάνουν προφυλακτι-
κή αγωγή με φυλλικό οξύ.1

Άλλες θρομβοφιλίες 
η συσχέτιση των μεταλλάξεων FVH299R και πρω-

τεΐνης Ζ με την VTE δεν είναι σαφής και δεν ενδείκνυ-
ται να συμπεριλαμβάνονται στον έλεγχο θρομβοφιλίας. 
τα αυξημένα επίπεδα FVIII είναι παράγοντας κινδύνου 
για την εκδήλωση του 1ου επεισοδίου θρόμβωσης αλλά 
όχι για υποτροπή VTE και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται 
ως παράγοντας θρομβοφιλία.11

η ομοζυγωτία PAI-1 (4G/4G) θεωρείται θρομβογό-
νος και συνδέεται με αύξηση των επιπέδων του PAI-1, 
που είναι ακόμη περισσότερο αυξημένα σε συνύπαρξη 
με το γονότυπο D/D του αγγειομετατρεπτικού ενζύμου 
(ACE). Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για έλεγ-
χο σε γυναίκες με μαιευτικές επιπλοκές.11

Κίνδυνος VTE στην κύηση σε γυναίκες  
με θρομβοφιλία από προοπτικές μελέτες 

η συσχέτιση θρομβοφιλίας και VTE στην κύηση που 
αναφέρθηκε προκύπτει από αναδρομικές μελέτες, αλλά 
σε προοπτικές μελέτες καταγράφεται πολύ μικρότερος 
κίνδυνος. ςε δύο μελέτες 4885 και 1707 εγκύων12,13 με 
χαμηλού κινδύνου θρομβοφιλία και χωρίς ιστορικό VTE 
καμία δεν εμφάνισε θρόμβωση στην κύηση και στη λοχεία. 
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Θρομβοφιλία και μαιευτικές επιπλοκές
οι επαναλαμβανόμενες αποβολές αποτελούν σημα-

ντικό πρόβλημα και είναι γνωστό ότι 15% των κυήσεων 
καταλήγουν σε αποβολή, 5% των γυναικών αναπαρα-
γωγικής ηλικίας έχουν ≥2 αποβολές και 1-2 % έχουν ≥3 
αποβολές.14 οι μαιευτικές επιπλοκές που σχετίζονται με 
τον πλακούντα είναι οι πρώιμες αποβολές, η αποκόλλη-
ση του πλακούντα, η καθυστέρηση ανάπτυξης εμβρύου 
(IUGR) ή μικρά για την ηλικία έμβρυα, η όψιμη αποβο-
λή και η προεκλαμψία, επηρεάζουν συνολικά το 25% 
όλων των κυήσεων.

οι περισσότερες από τις επιπλοκές παραμένουν ανε-
ξήγητες και παρότι έχουν δοκιμασθεί πολλές ορμονικές 
και ανοσολογικές θεραπείες, δεν υπάρχει αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση.

το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (ΑΦς)15,16 η επίκτη-
τη θρομβοφιλία και η κληρονομική θρομβοφιλία (FVL 
και PMG) είναι καταστάσεις που συνδέονται με μαιευ-
τικές επιπλοκές του πλακούντα.17 και ειδικά για το ΑΦς 
υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν τη χορήγηση αντι-
πηκτικής αγωγής για την αντιμετώπιση των μαιευτικών 
επιπλοκών.15,16 Αυτό οδήγησε στην υπόθεση ότι οι ανε-
ξήγητες αποβολές μπορεί να είναι αποτέλεσμα προθρομ-
βωτικής κατάστασης. οι επαναλαμβανόμενες αποβολές 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα όχι μόνο θρόμβωσης, αλλά 
και επίδρασης της ενεργοποίησης του μηχανισμού της 
πήξης στην αναπτυσσόμενη τροφοβλάστη, και η χορή-
γηση αντιπηκτικής αγωγής να δρα και με άλλους μηχα-
νισμούς, εκτός της αντιθρομβωτικής δράσης.18

ςτη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες συσχέτι-
σης συγγενούς ή επίκτητης θρομβοφιλίας και μαιευτικών 
αποβολών μέσω του πλακούντα, αλλά οι μελέτες δια-
φέρουν ως προς τον χαρακτηρισμό πρώιμης και όψιμης 
αποβολής, ως προς τον προσδιορισμό ή χαρακτηρισμό 
της νόσου και συνήθως η διάγνωση γίνεται με βάση την 
έκβαση της κύησης και όχι με την αιτία που την προκά-
λεσε. ςυνήθως υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των χαρακτη-
ριστικών που προκαλούν επιπλοκές κύησης και μπορεί 
να υπάρχει διαταραχή στην εμφύτευση, έμφρακτα του 
πλακούντα, μικροαγγειακές θρομβώσεις. τα ερωτήματα 
που τίθενται είναι:

- Αν η διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού είναι κοι-
νή οδός για όλες τις επιπλοκές που οφείλονται στον 
πλακούντα και 

- Αν οι επιπλοκές της κύησης που οφείλονται στον πλα-
κούντα οφείλονται σε αγγειακές θρομβώσεις ή και σε 
μη θρομβωτικούς μηχανισμούς.
τα δεδομένα δείχνουν ότι στην προεκλαμψία υπάρχει 

μικροαγγειακή εναπόθεση ινώδους και έμφρακτα στον 
πλακούντα, υπάρχουν όμως και πειραματικά μοντέλα 
αιμοστατικών μηχανισμών σε επιπλοκές του πλακούντα 
που δείχνουν ότι η προστατευτική δράση της ηπαρίνης 
στην τροφοβλάστη, δεν οφείλεται στην αντιθρομβωτι-
κή της δράση.19

Κληρονομική θρομβοφιλία  
και μαιευτικές επιπλοκές

η κληρονομική θρομβοφιλία στις περισσότερες περι-
πτώσεις δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την κακή 
έκβαση της κύησης με μαιευτικές επιπλοκές που σχετί-
ζονται με τον πλακούντα.

Αυτόματη αποβολή, απώλεια εμβρύου  
και νεκρό έμβρυο

ςτις αναδρομικές μελέτες υπάρχει συσχέτιση μητρι-
κής θρομβοφιλίας με τη μεμονωμένη απώλεια εμβρύου 
>10ης εβδομάδας και ειδικά >20ης εβδομάδας κύησης και 
όχι με την πρώιμη αποβολή.20,21 για την αποσαφήνιση της 
συσχέτισης μητρικής θρομβοφιλίας και απώλειας εμβρύ-
ου σε μεγάλη ηλικία κύησης ακολούθησαν και προοπτι-
κές μελέτες. Έτσι σε μελέτη 5001 εγκύων διαπιστώθηκε 
σημαντική συσχέτιση FVL με τη γέννηση νεκρού εμβρύ-
ου, αλλά όχι με την πρώιμη αποβολή22 και τα ίδια ευρή-
ματα είχε και η μελέτη 102 αλληλοδιάδοχων γυναικών 
με απώλεια κύησης.23

ςτην GOAL-Study24 συμμετείχαν 4250 έγκυες, 3,5% 
ήταν φορείς FVL και δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση με 
κακή έκβαση της κύησης και τα ίδια αποτελέσματα είχε 
μελέτη από τη Δανία.25

ςε πρόσφατη προοπτική μελέτη 7343 εγκύων ελή-
φθη αίμα στην αρχή της κύησης, καταγράφηκε η έκβαση 
της κύησης και μετά τον τοκετό έγινε έλεγχος για FVL, 
PGM. Θρομβοφιλία είχε 6,9% των εγκύων και από αυ-
τές 11,64% εμφάνισε μαιευτικές επιπλοκές σε σύγκριση 
με 11,23% της ομάδας ελέγχου.26

ςε μελέτη 491 ασθενών με θρομβοφιλία και απώλεια 
κύησης, η παρουσία ενός ή περισσοτέρων παραγόντων 
θρομβοφιλίας στη μητέρα φαίνεται ότι δρούσε προστα-
τευτικά στις επανειλημμένες αποβολές <10η εβδομάδα, 
αλλά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αποβολής >10η 
εβδομάδα.27

Αυτή η παράδοξη παρατήρηση ότι η παρουσία θρομ-
βοφιλίας στη μητέρα δρα προστατευτικά στις πρώιμες 
αποβολές, δεν είναι μη αναμενόμενη. τα πρώιμα στά-
δια της κύησης έχουν φυσιολογικά χαμηλά επίπεδα οξυ-
γόνου και το οξυγόνο μπορεί να δρα και καταστροφικά 
στην εμβρυονική περίοδο.28 Έτσι η επίδραση της μητρι-
κής θρομβοφιλίας, στη μητροπλακούντια κυκλοφορία 
και στην παροχή του οξυγόνου θα αναμένετο να είναι 
καταστροφική στο τέλος της κύησης και όχι στο 1ο τρί-
μηνο της κύησης.

ςε μεγάλη μετά-ανάλυση προοπτικών μελετών η πα-
ρουσία FVL είχε αυξημένο κίνδυνο απώλειας εμβρύου 
αλλά όχι μαιευτικών επιπλοκών.29

ςε πολύ πρόσφατη μελέτη παρατήρησης από τη γαλ-
λία, οι γυναίκες με FVL ή PGM και τρεις συνεχόμενες 
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ανεξήγητες αποβολές πριν τη 10η εβδομάδα είχαν την 
ίδια επίπτωση αυτόματων αποβολών (14%) με τις γυναί-
κες χωρίς θρομβοφιλία (19,2%). καμμία από τις γυναί-
κες με πρώιμες αποβολές δεν πήρε αγωγή με ασπιρίνη ή 
ΧμΒη. Ωστόσο με την πρόοδο της κύησης, οι γυναίκες 
με θρομβοφιλία είχαν στατιστικά μεγαλύτερη συχνότη-
τα εμβρυικών θανάτων (8,8%) σε σύγκριση με γυναίκες 
χωρίς θρομβοφιλία (2,3%).30

IUGR - Προεκλαμψία - Αποκόλληση  
του πλακούντα 

Από τις μελέτες δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση 
μεταξύ θρομβοφιλίας και IUGR.31

Προοπτικές μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει συσχέ-
τιση προεκλαμψίας και FVL.12

Επίσης δεν προκύπτει καμία συσχέτιση μεταξύ απο-
κόλλησης του πλακούντα και FVL ή PMG.32

ποιες γυναίκες θα ελεγχθούν  
για θρομβοφιλία

ο έλεγχος θρομβοφιλίας δεν πρέπει να γίνεται ως ρου-
τίνα. ςύμφωνα με τις οδηγίες του ACOG πρέπει να γίνει 
μόνο όταν τα αποτελέσματα θα επηρεάσουν την αντιμετώ-
πιση στην κύηση ή στον τοκετό. Δεν πρέπει να γίνει όταν 
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου και η έγκυος 
θα λάβει οπωσδήποτε αντιπηκτική αγωγή.11

Έλεγχος θρομβοφιλίας συνιστάται:
ςε γυναίκες με ιστορικό VTE που συνδέεται με πα-

ροδικό παράγοντα κινδύνου, όπως κάταγμα, χειρουργική 
επέμβαση ή παρατεταμένη ακινησία. ςε απουσία θρομ-
βοφιλίας οι έγκυες έχουν χαμηλό κίνδυνο VTE και δεν 
χρήζουν αντιπηκτικής αγωγής στην κύηση, ενώ αν έχουν 
θρομβοφιλία έχουν αυξημένο κίνδυνο που εξαρτάται από 
το είδος της θρομβοφιλίας.33

ςε γυναίκες χωρίς ιστορικό θρόμβωσης που έχουν συγ-
γενείς 1ου βαθμού με ιστορικό υψηλού κινδύνου θρομβο-
φιλίας ή VTE σε ηλικία <50 ετών.11

Έλεγχος θρομβοφιλίας δεν συνιστάται:
ςε γυναίκες με ιστορικό επαναλαμβανόμενων ή μη 

επαναλαμβανόμενων πρώιμων αποβολών, αποκόλλησης 
πλακούντα, IUGR ή προεκλαμψία, γιατί δεν υπάρχει αι-
τιολογική συσχέτιση και γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
η χορήγηση της αντιπηκτικής αγωγής βελτιώνει την έκ-
βαση της κύησης.11,34

οι συστάσεις για έλεγχο γυναικών με ιστορικό απώ-
λειας εμβρύου μετά τη 10η εβδομάδα κύησης με ιστολο-

γικές ενδείξεις ισχαιμίας και εμφράκτων του πλακούντα 
ή θρόμβωσης των μητριαίων αγγείων είναι αντικρουόμε-
νες. ο κίνδυνος υποτροπής είναι σχετικά χαμηλός και δεν 
υπάρχουν υψηλής ποιότητας μελέτες που να επιβεβαιώνουν 
την αποτελεσματικότητα της αντιπηκτικής αγωγής, ωστό-
σο στις γυναίκες αυτές πρέπει να γίνει έλεγχος για ΑΦΑ.

Πότε θα γίνει ο έλεγχος της θρομβοφιλίας;
οι ιδανικές συνθήκες για να γίνει ο εργαστηριακός 

έλεγχος θρομβοφιλίας είναι:
τουλάχιστον έξι εβδομάδες μετά από το επεισόδιο 

θρόμβωσης, καθώς και οκτώ εβδομάδες μετά την τελευ-
ταία κύηση ή απώλεια κύησης.

η γυναίκα δεν πρέπει να είναι εγκυμονούσα και δεν 
πρέπει να λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή ή θεραπεία με 
ορμονικά σκευάσματα.35

O εργαστηριακός έλεγχος θρομβοφιλίας 
περιλαμβάνει:

● APCR και FVL: η μέτρηση της APCR πρέπει να γί-
νεται με μεθόδους 2ης γενιάς και είναι αξιόπιστη στην 
κύηση και σε θρόμβωση, αλλά δεν είναι αξιόπιστη σε 
λήψη αντιπηκτικής αγωγής. ςε χαμηλά επίπεδα APCR 
γίνεται μοριακός έλεγχος για FVL.

● FVL και PMG: γίνεται μοριακός έλεγχος και είναι αξι-
όπιστος, σε κύηση, σε θρόμβωση και σε λήψη αντι-
πηκτικής αγωγής.

● PC: μετράται η δραστικότητα της PC και είναι αξιό-
πιστη στην κύηση, αλλά δεν είναι αξιόπιστη σε θρόμ-
βωση και σε λήψη αντιπηκτικής αγωγής.

● PS: η μέτρηση δεν είναι αξιόπιστη στην κύηση, σε 
θρόμβωση και σε λήψη αντιπηκτικής αγωγής. Αν εί-
ναι απαραίτητη η μέτρηση στην κύηση, τα κατώτερα 
φυσιολογικά όρια είναι 30% στο 2ο τρίμηνο και 24% 
στο 3ο τρίμηνο.

● AT: μετράται η δραστικότητα της AT και η μέτρηση 
είναι αξιόπιστη στην κύηση αλλά δεν είναι αξιόπιστη 
σε θρόμβωση και σε λήψη αντιπηκτικής αγωγής.

● Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα: Επιπρόσθετα οι ασθε-
νείς πρέπει να ελεγχθούν για ΑΦς (επίκτητη θρομβο-
φιλία). ςε γυναίκες με ιστορικό απώλειας εμβρύου 
και ΑΦς μπορεί να βελτιωθεί η έκβαση της κύησης 
με θεραπευτική αγωγή.

Αντιπηκτική αγωγή στην κύηση 
η απόφαση χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής στην 

εγκυμονούσα εξαρτάται από το ατομικό και οικογενεια-
κό ιστορικό θρόμβωσης, την παρουσία θρομβοφιλίας και 
την παρουσία επιπρόσθετων παραγόντων κινδύνου (και-
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σαρική τομή, παχυσαρκία, παρατεταμένη ακινησία), ενώ 
η εκτίμηση της κάθε εγκύου πρέπει να εξατομικεύεται.

οι γυναίκες που λαμβάνουν διά βίου αντιπηκτική 
αγωγή με βαρφαρίνη, στην κύηση τίθενται σε αγωγή με 
ΧμΒη που προτιμάται έναντι της κλασικής ηπαρίνης.1

η αντιπηκτική αγωγή πρέπει να αρχίζει νωρίς στο 1ο 
τρίμηνο γιατί ο κίνδυνος VTE αρχίζει νωρίς στην κύηση 
και είναι ακόμη υψηλότερος στη λοχεία. γι’ αυτό η αντι-
πηκτική αγωγή στη λοχεία είναι ίδια ή και πιο επιθετική 
της αγωγής στην κύηση και μερικές φορές υπάρχει έν-
δειξη θεραπείας στη λοχεία σε εγκύους που δεν έλαβαν 
αντιπηκτική αγωγή στην κύηση.

ςε όλες τις γυναίκες με ιστορικό θρόμβωσης συνιστάται 
η χρήση ελαστικών καλτσών στην κύηση και στη λοχεία. 

η χορήγηση θεραπευτικής δόσης ηπαρίνης διακόπτε-
ται 24-36 ώρες πριν τον προγραμματισμένο τοκετό ή την 
καισαρική τομή για να μειωθούν οι κίνδυνοι αιμορραγι-
κών επιπλοκών και της επισκληριδίου αναισθησίας. ςτις 
εγκυμονούσες που είναι σε προφυλακτική αγωγή συνι-
στάται με την έναρξη των ωδινών να διακόπτεται η χο-
ρήγηση. Δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος αιμορραγικών 
επιπλοκών στον τοκετό, αν έχουν περάσει περισσότερες 
από 4 ώρες μετά τη χορήγηση. η δράση της κλασικής 
ηπαρίνης μπορεί να αναστραφεί με θειική πρωταμίνη. η 
αφαίρεση της κάνουλας της επισκληριδίου αναισθησίας 
πρέπει να γίνεται 12 ώρες μετά τη χορήγηση προφυλακτι-
κής δόσης και 24 ώρες μετά τη χορήγηση θεραπευτικής 
δόσης. ςε γυναίκες με φυσιολογικά λόχεια, η χορήγη-
ση ηπαρίνης μπορεί να αρχίσει 4-6 ώρες μετά τον τοκε-
τό και 6-12 ώρες μετά την καισαρική τομή. η χορήγηση 
αντιπηκτικής αγωγής με βαρφαρίνη μπορεί να αρχίσει 
αμέσως μετά τον τοκετό, γιατί χρειάζονται μερικές μέ-
ρες για να επιτευχθεί αντιπηκτική δράση. η βαρφαρίνη 
και η ΧμΒη δεν απεκκρίνονται στο γάλα και επιτρέπε-
ται ο θηλασμός.1

τα χορηγούμενα σχήματα αντιπηκτικής αγωγής στην 
κύηση είναι:
Προφυλακτική αγωγή με ΧΜΒΗ

Χορήγηση ΥΔ μία φορά την ημέρα Enoxaparin 40 IU 
ή Dalteparin 5000 IU ή Tinzaparin 4500 IU.

Θεραπευτική αγωγή με ΧΜΒΗ
Χορήγηση ΥΔ Enoxaparin 1 mg/Kg κάθε 12 ώρες ή 
Dalteparin 200 IU/Kg ΥΔ/ημέρα ή Dalteparin 100 IU/
Kg ΥΔ κάθε 12 ώρες ή Tinzaparin 175 IU/Kg ΥΔ/ημέρα.

Προφυλακτική αγωγή με κλασική ηπαρίνη 
UFH είναι 5000 ΥΔ κάθε 12 ώρες (mini –dose)
UFH 5000 - 10.000 ΥΔ κάθε 12 ώρες
UFH 5000 - 7500 ΥΔ κάθε 12 ώρες στο 1ο τρίμηνο 
UFH 7500 - 10.000 ΥΔ κάθε 12 ώρες στο 2ο τρίμηνο 
UFH 10.000 ΥΔ κάθε 12 ώρες στο 3ο τρίμηνο.

Θεραπευτική αγωγή με κλασική ηπαρίνη 
UFH 10.000 ΥΔ κάθε 12 ώρες και προσαρμογή της 

δόσης βάσει του aPTT, με θεραπευτικό στόχο (1.5-
2.5 του αρχικού aPTT) έξι ώρες μετά τη χορήγηση.

Αντιπηκτική αγωγή μετά τον τοκετό
Προφυλακτική αγωγή με ΧμΒη η κλασική ηπαρί-
νη για 4-6 εβδομάδες.
Αντιπηκτικά από του στόματος για 4-6 εβδομάδες 
με στόχο INR 2-3 και ταυτόχρονη αρχική χορήγηση 
ηπαρίνης μέχρι το INR να είναι θεραπευτικό για δύο 
συνεχόμενες ημέρες.

προφύλαξη από την VTE στην κύηση  
και στη λοχεία
Γυναίκες με θρομβοφιλία χαμηλού κινδύνου 
στην κύηση:

η αντιμετώπιση εξαρτάται από το ατομικό και οικο-
γενειακό ιστορικό VTE και την παρουσία άλλων παρα-
γόντων κινδύνου VTE.

Με ιστορικό VTE: οι εγκυμονούσες με θρομβοφι-
λία χαμηλού κινδύνου (FVL, PMG, PC, PS) και ιστορι-
κό επεισοδίου VTE, έχουν αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης 
και πρέπει να λάβουν προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή 
στην κύηση και στη λοχεία.1

Χωρίς ιστορικό VTE: οι εγκυμονούσες με θρομβο-
φιλία χαμηλού κινδύνου και χωρίς ιστορικό θρόμβωσης 
δεν χρήζουν αντιπηκτικής αγωγής στην κύηση. Θα πρέ-
πει να εκτιμάται ο κίνδυνος θρόμβωσης στην κάθε γυ-
ναίκα και να γίνεται συχνή παρακολούθηση για κλινικά 
σημεία και συμπτώματα VTE.1 ςε παρουσία επιπρόσθε-
των παραγόντων κινδύνου, όπως παρατεταμένη ακινησία 
ή παχυσαρκία, ή επεισόδιο VTE στην οικογένεια είναι 
εύλογη η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής.

Γυναίκες με θρομβοφιλία χαμηλού κινδύνου 
στη λοχεία:

η αντιμετώπιση γίνεται βάσει των οδηγιών ACOG ή 
ACCP ή RCOG.

Οδηγίες ACOG: ο κίνδυνος θρόμβωσης είναι αρκε-
τά χαμηλός και μετά τον τοκετό συνιστάται στενή παρα-
κολούθηση χωρίς αντιπηκτική αγωγή, εκτός αν υπάρχουν 
επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου (παχυσαρκία, παρατε-
ταμένη, ακινησία, επεισόδιο ιδιοπαθούς VTE σε συγγενή 
πρώτου βαθμού και σε ηλικία <50 ετών).11 η καισαρική 
τομή είναι παράγοντας κινδύνου και το 80% της θανατη-
φόρου πνευμονικής εμβολής μετά τον τοκετό συμβαίνει 
μετά από καισαρική τομή.36 για τον λόγο αυτόν συνιστά-
ται η χορήγηση προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής και 
η χρήση ελαστικών καλτσών.37 

Οδηγίες ACCP: ςυνιστάται η χορήγηση προφυλα-
κτικής αντιπηκτικής αγωγής στη λοχεία, όταν υπάρχει 
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οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης ή καισαρική τομή.34 
Οδηγίες RCOG: Χορηγείται προφυλακτική αγωγή 

για 7 μέρες μετά τον τοκετό ή για 6 εβδομάδες αν υπάρ-
χει ιστορικό θρόμβωσης στην οικογένεια ή υπάρχουν άλ-
λοι παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση.38

Γυναίκες με θρομβοφιλία υψηλού κινδύνου 
στην κύηση και στη λοχεία:

Οδηγίες ACOG: γυναίκες με θρομβοφιλία υψηλού 
κινδύνου, (AT, διπλή ετεροζυγωτία FVL και PMG, ομοζυ-
γωτία FVL ή ομοζυγωτία PMG) λαμβάνουν αντιπηκτική 
αγωγή στην κύηση και στη λοχεία, ανεξάρτητα από την 
παρουσία ατομικού ή οικογενειακού ιστορικού VTE.11

Οδηγίες ACCP: λαμβάνονται υπ' όψιν το ιστορικό. 
για γυναίκες με θρομβοφιλία υψηλού κινδύνου και χω-
ρίς ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό VTE, συστήνεται 
χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής μόνο στη λοχεία. ςε πα-
ρουσία οικογενειακού ιστορικό VTE συστήνεται χορή-
γηση αντιπηκτικής αγωγής στην κύηση και στη λοχεία.34

πρόληψη των επιπλοκών της κύησης  
σε θρομβοφιλία 

Από τις μελέτες φαίνεται ότι δεν υπάρχει συσχέτιση 
κληρονομικής θρομβοφιλίας και επιπλοκών κύησης μέ-
σω του πλακούντα και δεν υποστηρίζεται η χορήγηση 
προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής για πρόληψη τους.34

η κάθε περίπτωση πρέπει να εκτιμάται ξεχωριστά και 
να λαμβάνονται υπ' όψιν το ιατρικό και μαιευτικό ιστορι-
κό, η ιστοπαθολογία του πλακούντα και η παρουσία άλλων 
αιτίων επιπλοκών της κύησης (μη ελεγχόμενος σακχα-
ρώδης διαβήτης, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ανατομικές 
διαταραχές της μήτρας, ανωμαλία στο έμβρυο, λοίμωξη 
του εμβρύου, έκθεση μητέρας σε τερατογόνες ουσίες).

η αντιμετώπιση αυτών των εγκύων είναι περίπλο-
κη και χρήζουν αντιμετώπισης σε εξειδικευμένα κέντρα.

ςε δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες, η χορήγη-
ση ασπιρίνης ή ασπιρίνης με ηπαρίνη δεν βελτίωσε την 
έκβαση της κύησης σε γυναίκες με ανεξήγητη απώλεια 
εμβρύου πριν την 20η εβδομάδα39 ή μετά την 24η εβδομά-
δα40 αλλά ο περιορισμός των μελετών είναι ότι δεν υπάρ-
χει διαφοροποίηση μεταξύ πρώιμης και όψιμης αποβολής 
και ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν είχαν θρομβοφιλία.

ςτην NOH-APS-Study σε γυναίκες με θρομβοφιλία 
και ιστορικό απώλειας εμβρύου >10η εβδομάδα, η χο-
ρήγηση ηπαρίνης μείωσε τον κίνδυνο εμβρυικού θανά-
του και τις επιπλοκές της κύησης μέσω του πλακούντα. 
ςτις γυναίκες με θρομβοφιλία και ιστορικό αποβολών 
≤10η εβδομάδας κύησης η χορήγηση ηπαρίνης πιθανόν 
να βοήθησε, αλλά οι αριθμοί της μελέτης είναι μικροί.30

η μελέτη NOH-APS είναι ισχυρή λόγω του αριθμού 

των ασθενών, την προσεκτική ταξινόμηση σύμφωνα με 
την έκβαση της κύησης, την ταξινόμηση των αποβολών 
πριν τη 10η και μετά τη 10η εβδομάδα κύησης, τον απο-
κλεισμό των γυναικών με ιστορικό θρόμβωσης και τον 
έλεγχο για θρομβοφιλία και ΑΦΑ που έγινε εκ των υστέ-
ρων. τα αποτελέσματα συμφωνούν με τις τρέχουσες οδη-
γίες για χορήγηση ΧμΒη σε γυναίκες με θρομβοφιλία 
(FV Lή PMG) και ιστορικό αποβολής σε μεγάλη ηλικία 
κύησης. Θέτουν βέβαια και ερωτηματικά, ως προς τις 
τρέχουσες οδηγίες του ACCP να μη χορηγείται αντιπη-
κτική αγωγή σε γυναίκες με θρομβοφιλία FVLή PMG 
και ιστορικό πρώιμων αποβολών ή επιπλοκών κύησης 
μέσω του πλακούντα.

Παρακολούθηση του εμβρύου  
και προγραμματισμός τοκετού 

μετά την 36η εβδομάδα συνιστάται έλεγχος του εμ-
βρύου με NST (Non Stress Test) ανά εβδομάδα και το-
κετός στις 39 εβδομάδες, αν δεν υπάρχουν μαιευτικές 
επιπλοκές. ςε παρουσία μαιευτικών επιπλοκών, ό έλεγ-
χος του εμβρύου αρχίζει νωρίτερα και ο χρόνος τοκετού 
καθορίζεται ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλοκές της 
μητέρας και του εμβρύου.

Κύηση σε γυναίκες με αντιφωσφολιπιδικό 
σύνδρομο
Κύηση

το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (ΑΦς) χαρακτηρίζε-
ται από την ταυτόχρονη παρουσία κλινικών και εργαστη-
ριακών ευρημάτων41 και στην κύηση μπορεί να εκδηλωθεί 
με αρτηριακή ή φλεβική θρόμβωση ή ως μαιευτικό ΑΦς. 

I. Κλινικά κριτήρια 
• Αρτηριακή ή φλεβική θρόμβωση ή θρόμβωση μικρών 

αγγείων, σε όργανο ή ιστό
• Επιπλοκές της κύησης, όπως 

- ≥1 ανεξήγητος εμβρυικός θάνατος τη ≥10η εβδο-
μάδα κύησης με φυσιολογική μορφολογία εμβρύ-
ου, διαπιστωμένη είτε υπερηχογραφικά ή με άμεση 
παρατήρηση μετά την αποβολή.

- ≥1 πρόωρος τοκετός με φυσιολογική μορφολογία 
νεογνού πριν την 34η εβδομάδα, λόγω σοβαρής προ-
εκλαμψίας, εκλαμψίας ή ανεπάρκειας του πλακού-
ντα.

- ≥3 συνεχόμενες, ανεξήγητες, αυτόματες αποβολές 
πριν τη 10η εβδομάδα μετά τον αποκλεισμό ανατο-
μικών και ορμονικών διαταραχών στη μητέρα, και 
αποκλεισμό χρωμοσωμιακών διαταραχών στη μη-
τέρα και στον πατέρα.
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ΙΙ. Εργαστηριακά κριτήρια 
η παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (ΑΦΑ) 

έναντι των πρωτεϊνών που συνδέονται με τα φωσφολιπί-
δια, σε 2 μετρήσεις και με διαφορά 12 εβδομάδων.

- Αντιπηκτικά λύκου (LA)
- μέσος ή υψηλός τίτλος αντισωμάτων έναντι καρδι-

ολιπίνης, (ACA) IgG ή και IgM
- μέσος ή υψηλός τίτλος αντισωμάτων έναντι β2 γλυ-

κοπρωτεΐνης (β2-GPI) IgG ή και IgM
τα ΑΦΑ που αφορούν μαιευτικές επιπλοκές είναι τα 

LA και τα ACA,41 αν και η παρουσία β2 -GPI μπορεί να 
είναι παράγοντας κινδύνου για όψιμες αποβολές και/ή 
θρομβοεμβολικές επιπλοκές.

πρωτοπαθές Μαιευτικό 
Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 

Ειδική υποκατηγορία αποτελεί το πρωτοπαθές μαι-
ευτικό Αντιφωσφολιπιδικό ςύνδρομο (μαιευτικό ΑΦς). 
Είναι αυτοάνοσο με πρώτη εκδήλωση στην κύηση, επί-
κτητο, άγνωστης αιτιολογίας και συνήθως τα αντισώματα 
είναι παροδικά. Εμφανίζεται σε γυναίκες αναπαραγωγι-
κής ηλικίας, πρωτοτόκες αλλά και γυναίκες που έχουν 
ήδη άλλες επιτυχείς κυήσεις. Εκδηλώνεται με καθ’ έξιν 
αποβολές σε οποιοδήποτε τρίμηνο της κύησης, με πρό-
ωρο τοκετό, ανεπάρκεια πλακούντα, IUGR, ενδομήτριο 
θάνατο εμβρύου και προεκλαμψία.

ςυνήθως οι γυναίκες με μαιευτικό ΑΦς «προστατεύ-
ονται» από άλλες θρομβωτικές εκδηλώσεις εκτός κύησης.

Πιθανοί μηχανισμοί νοσηρότητας στην κύηση
η παθογένεση της νοσηρότητας στην κύηση γυναι-

κών με ΑΦς δεν είναι πλήρως γνωστή, αν και φαίνεται 
ότι παίζει ρόλο η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, του 
ενδοθηλίου και η προπηκτική δράση των αντισωμάτων.42 

Αν και η θρόμβωση είναι ένας μηχανισμός για την κακή 
έκβαση της κύησης, δεν έχουν όλοι οι πλακούντες ενδεί-
ξεις θρόμβωσης ή εμφράκτων.

τα ΑΦΑ έχουν άμεση δράση στην τροφοβλάστη, ανα-
στέλλουν τη χοριακή γοναδοτροπίνη, προκαλούν απόπτω-
ση, μεταβάλλουν την έκφραση των μορίων προσκόλλησης 
περιορίζοντας τη διείσδυση της τροφοβλάστης και σε καλ-
λιέργειες κυττάρων ενδομητρίου αναστέλλουν τη μετα-
τροπή τους σε φθαρτό.43

ςημαντικό ρόλο έχει η πρωτεΐνη αννεξίνη V, που εί-
ναι σε αφθονία στην επιφάνεια της μεμβράνης της συ-
γκυτιοτροφοβλάστης του πλακούντα. με την παρουσία 
της στη θέση αυτή προστατεύει τα φωσφολιπίδια και προ-
λαμβάνει την ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης.44 

Αντιμετώπιση ΑΦΣ στην κύηση 
Έγκυες με ΑΦΣ και ιστορικό θρόμβωσης

Είναι υψηλού κινδύνου για υποτροπή θρόμβωσης και 
συνήθως λαμβάνουν αγωγή διά βίου με βαρφαρίνη. ςε 
ιστορικό αρτηριακής θρόμβωσης χορηγείται και χαμηλή 
δόση ασπιρίνης. ςτην κύηση προτιμάται ΧμΒη γιατί εί-
ναι πιο ασφαλής και αποτελεσματική από την κλασική 
ηπαρίνη, που ωστόσο παραμένει εναλλακτική επιλογή. 
η ΧμΒη χορηγείται σε δόση προσαρμοσμένη ή σε δόση 
75% της θεραπευτικής.34 μετά τον τοκετό αρχίζει η χο-
ρήγηση αντιπηκτικών από του στόματος. Αν στις εγκύους 
με ΑΦς και ιστορικό θρόμβωσης, συνυπάρχει και ιστο-
ρικό νοσηρότητας σε προηγούμενη κύηση, η αντιμετώ-
πιση είναι η ίδια.34

Έγκυες με ΑΦΣ με ιστορικό νοσηρότητας 
στην κύηση 

ςτις εγκυμονούσες που η διάγνωση του ΑΦς τεκμηρι-
ώνεται από την παρουσία ΑΦΑ και ιστορικό νοσηρότητας 
στην κύηση, χορηγείται αγωγή. μερικοί ειδικοί προτεί-
νουν στενή παρακολούθηση. Ειδικότερα σε:

• Πρώιμη ή όψιμη απώλεια εμβρύου 
 για γυναίκες με ΑΦΑ και ≥1 απώλεια εμβρύου ≥10η 

εβδομάδα ή ≥3 ανεξήγητες συνεχόμενες αυτόματες 
αποβολές <10η εβδομάδα προτείνεται ασπιρίνη (50 - 
100 mg/ημέρα), που αρχίζει με τις προσπάθειες σύλ-
ληψης, ενώ με την επιβεβαίωση της κύησης έναρξη 
προφυλακτικής αγωγής με ΧμΒη.34

• Πρόωρος τοκετός λόγω μητροπλακούντιας ανεπάρ-
κειας

 για γυναίκες με ≥1 πρόωρο τοκετό, πριν την 34η εβδο-
μάδα, λόγω σοβαρής προεκλαμψίας, εκλαμψίας ή 
ανεπάρκειας του πλακούντα, προτείνεται η χορήγη-
ση ασπιρίνης (50 - 100mg/ημέρα), από το τέλος του 
1ου τριμήνου και μέχρι τον τοκετό.34,45

ςε αποτυχία της ασπιρίνης ή όταν υπάρχουν εκτετα-
μένες θρομβώσεις στον πλακούντα, προτείνεται χορήγη-
ση ΧμΒη και ασπιρίνης.

Παρουσία μόνο ΑΦΑ χωρίς κλινικά κριτήρια ΑΦΣ
οι ασυμπτωματικές εγκυμονούσες με παρουσία ΑΦΑ 

και χωρίς κλινικά κριτήρια ΑΦΑ, αποτελούν ιδιαίτερη κα-
τηγορία και είτε έχουν μικρή αύξηση του κινδύνου νοση-
ρότητας κύησης ή δεν έχουν καθόλου κίνδυνο.46

Επίσης η υγιής έγκυος με ΑΦΑ και χωρίς ιστορικό θρόμ-
βωσης, δεν είναι βέβαιο ότι έχει κίνδυνο θρόμβωσης.34 
Δεν υπάρχουν οδηγίες για την αντιμετώπιση αυτών, ενώ 
επιτυχή έκβαση της κύησης χωρίς αγωγή θα έχει >50% 
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των γυναικών. οι επιλογές αντιμετώπισης είναι καμμία 
θεραπεία, μόνο ασπιρίνη, ή ασπιρίνης και ΧμΒη.47 η 
απόφαση συνήθως εξατομικεύεται και η πλειονότητα των 
ειδικών συστήνει χορήγηση μόνο ασπιρίνης. η ασπιρίνη 
εκτός από την αντιαιμοπεταλιακή δράση, δρα στην παρα-
γωγή ιντερλευκίνης από τα λευκοκύτταρα, που προάγει 
τη φυσιολογική ανάπτυξη της τροφοβλάστης και έκφρα-
ση των ορμονών. η χορήγηση ΧμΒη πρέπει να αρχίζει 
μετά την επιβεβαίωση της κύησης.

Εξωσωματική γονιμοποίηση σε γυναίκες με ΑΦΑ 
Δεν χορηγείται προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή σε 

γυναίκες με ΑΦΑ, είτε ACA ή LA, χωρίς κριτήρια ΑΦς 
που υποβάλλονται σε IVF γιατί η παρουσία των αντισω-
μάτων δεν επηρειάζει την έκβαση της κύησης. οι οδηγίες 
για προληπτικό έλεγχο για ΑΦΑ σε IVF είναι αντικρου-
όμενες και η American Society for Reproductive Medi-
cine48 προτείνει να μην γίνεται έλεγχος, ενώ η American 
Society for Reproductive Immunology Antiphospholip-
id Antibody Committee διαφωνεί και προτείνει ότι χρει-
άζονται περαιτέρω μελέτες.49

Παρακολούθηση μητέρας – εμβρύου  
σε κύηση με ΑΦΣ

η κύηση με ΑΦς είναι υψηλού κινδύνου και χρήζει 
στενής παρακολούθησης της μητέρας και του εμβρύου 
προς αποφυγή επιπλοκών. Εκτός από τον συνήθη αρχι-
κό έλεγχο, πρέπει να γίνεται μέτρηση αιμοπεταλίων, κρε-
ατινίνης, τρανσαμινασών, λευκώματος και κρεατινίνης, 
ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης σε περίπτωση 
επιπλοκής του ΑΦς ή της κύησης. Έλεγχος με υπερη-
χογράφημα πριν την 20η εβδομάδα κύησης για εκτίμηση 
ημερομηνίας τοκετού και στο 2ο και 3ο τρίμηνο κάθε 3-4 
εβδομάδες, για έλεγχο ανάπτυξης εμβρύου και ποσότη-
τας αμνιακού υγρού.

Αντιμετώπιση ΑΦΣ στον τοκετό
η χορήγηση της ηπαρίνης διακόπτεται πριν τον τοκε-

τό για να μπορεί να γίνει επισκληρίδιος αναισθησία και 
για να μειωθεί η αιμορραγία στον τοκετό.

ο προγραμματισμός του τοκετού (είτε φυσιολογικός 
ή καισαρική τομή) γίνεται την 39η εβδομάδα.

η ασπιρίνη μπορεί να διακοπεί μετά την 36η εβδομά-
δα κύησης και η ιδανική στιγμή είναι 7-10 ημέρες πριν 
τον τοκετό, για αποφυγή αυξημένης περιγεννετικής αι-
μορραγίας. ςε γυναίκες με ιστορικό σοβαρής αρτηριακής 
θρόμβωσης, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο ή έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, θα πρέπει να εξατομικεύεται η εκτίμηση του 
κινδύνου διακοπής της ασπιρίνης σε σύγκριση με τον μι-
κρό κίνδυνο περιγεννητικής αιμορραγίας.

Αντιμετώπιση μετά τον τοκετό
οι γυναίκες με ΑΦς και ιστορικό θρόμβωσης, λόγω 

του υψηλού κινδύνου υποτροπής είναι σε αντιπηκτική 
αγωγή διά βίου και η αντιπηκτική αγωγή με βαρφαρίνη 
αρχίζει άμεσα μετά τον τοκετό.

Δεν υπάρχουν οδηγίες για την αντιμετώπιση γυναι-
κών με ΑΦς αλλά χωρίς ιστορικό θρόμβωσης ή γυναι-
κών που έχουν μόνο ΑΦΑ.50 ςε γυναίκες που ελάμβαναν 
πριν τοκετό ΧμΒη και ασπιρίνη προτείνεται η συνέχι-
ση της αγωγής για 6 εβδομάδες.

ςύμφωνα με τις οδηγίες του ACCP, οι γυναίκες με 
ΑΦΑ και χωρίς ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό θρόμβω-
σης δεν έχουν αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης, σε παρου-
σία όμως ιστορικού θρόμβωσης προτείνεται η χορήγηση 
αντιπηκτικής αγωγής μετά τον τοκετό.34

Αντισύλληψη
οι γυναίκες με ΑΦΑ πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη 

ορμονών και αντισυλληπτικών που φαίνεται ότι δρουν 
σε συνέργεια με τα ΑΦΑ και αυξάνουν τον κίνδυνο αρ-
τηριακής θρόμβωσης. οι γυναίκες με ΑΦΑ που πήραν 
αγωγή με αντισυλληπτικά είχαν πολύ αυξημένο κίνδυνο 
εγκεφαλικού επεισοδίου.

Αποτυχία θεραπευτικής αγωγής
για γυναίκες που έχουν κακή έκβαση της κύησης, 

παρά τη χορήγηση θεραπευτικής αγωγής, δεν υπάρχει 
θεραπεία δεύτερης γραμμής με αποδεδειγμένη αποτε-
λεσματικότητα.

Ενδοφλέβια Ανοσοσφαιρίνη (IVIG): Έχει δοκιμα-
σθεί χορήγηση IVIG, 0.4g/kg/ημέρα × 5μέρες κάθε μήνα, 
μετά την αποτυχία της κλασικής θεραπείας, χωρίς αποδε-
δειγμένη αποτελεσματικότητα. η χρήση ανοσοσφαιρίνης 
πρέπει να γίνεται στα πλαίσια μελετών.

Πλασμαφαίρεση: Έχει δοκιμασθεί μετά την αποτυ-
χία της κλασικής αγωγής, με περιορισμένα δεδομένα. η 
χρήση της πλασμαφαίρεσης πρέπει να γίνεται στα πλαί-
σια μελετών.

Υδροξυχλωροκίνη: η χορήγηση σε πειραματόζωα 
αναστρέφει την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και τις 
θρομβογόνες ιδιότητες των ΑΦΑ, και καταστέλλει τα επί-
πεδα των ΑΦΑ στον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν όμως δεδο-
μένα από χρήση σε εγκύους.

Ιντερλευκίνη 3: ςε πειραματόζωα με ΑΦς μειώνει 
σημαντικά τις αποβολές. Δεν υπάρχουν δεδομένα χορή-
γησης στον άνθρωπο.

Γλυκοκορτικοειδή: τα γλυκοκορτικοειδή και άλ-
λα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα όπως κυκλοφωσφα-
μίδη και rituximab, δεν έχουν αποδεδειγμένη δράση σε 
γυναίκες χωρίς κύηση με ΑΦς και έχουν παρενέργειες. 
τα επίπεδα των ΑΦΑ είναι ανθεκτικά στην ανοσοκατα-
σταλτική αγωγή. 
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Thrombophilia and Pregnancy
by Despoina Barbarousi, Trajce Enkeleida

Haematology Department, General Hospital Alexandra, Athens, Greece

SUMMARY: Pregnancy per se is a prothrombotic state due to the increment of the levels of many coagu-
lation factors, the reduction of certain coagulation inhibitors and the vasodilating action of estrogens. Ve-
nous thromboembolism contributes in the morbidity of pregnant women, whereas pulmonary embolism is 
the primary cause of maternal death in the developed countries. Thrombophilia, namely the inherited or 
acquired susceptibility to thrombosis attributed lately to the abnormal function or defficiency of quite a 
few coagulation proteins or inhibitors, multiplies the risk of thrombosis during pregnancy specially when 
additional predisposing factors are present. Thrombophilia has also been related with obstetric compli-
cations and poor pregnancy outcome (fetal loss, pre-eclampsia, placental abruption, intrauterine growth 
retardation - IUGR) since thrombosis in the placental circulation is considered to be the possible under-
lying pathogenesis of the above disorders. Nevertheless, no prompt evidence supports this correlation, 
with the exception of antiphospholipid syndrome. Furthermore there is no clear evidence, based on well 
designed randomized trials, to justify the use of thrombophilia testing as ‘screening’ to predict obstetric 
complications in pregnant women population or much more, the use of anticoagulants to prevent them.
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Θρομβοφιλία σε νεογνά και παιδιά

Ελένη Πλατοκούκη-Κομιτοπούλου

ΠΕΡιληΨη: οι θρομβώσεις κατά την παιδική ηλικία είναι σπάνιες, όμως η επίπτωσή τους φαίνεται 
συνεχώς να αυξάνεται, λόγω της μακρότερης επιβίωσης ασθενών με προηγουμένως καταληκτικά νο-
σήματα, των παρεμβατικών χειρισμών σε μονάδες εντατικής νοσηλείας, αλλά και της εφαρμογής προ-
ηγμένων απεικονιστικών τεχνικών για τη διάγνωση, καθώς και της αυξημένης ευαισθητοποίησης των 
ιατρών. Πλην των περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου, έχει ανακοινωθεί σωρεία πολυμορφισμών σε 
γονίδια που κωδικοποιούν σχεδόν όλες τις πρωτεΐνες της αιμόστασης, η συμβολή των οποίων, προς το 
παρόν, περιορίζεται μόνον στην καλύτερη κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που εμπλέ-
κονται στην εκδήλωση της θρόμβωσης. ςήμερα, ως θρομβοφιλία ορίζεται είτε η κλινική προδιάθεση για 
θρόμβωση (ασθενείς που εμφανίζουν αυτόματα, εκτεταμένα, επαναλαμβανόμενα θρομβωτικά επεισόδια 
ή θρόμβωση σε νεαρή ηλικία), είτε η εργαστηριακή ταυτοποίηση κληρονομικών (ή επίκτητων) παραγό-
ντων κινδύνου για θρόμβωση. τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για εργαστηριακό έλεγχο θρομβοφιλίας 
συνεχώς αυξάνεται, το κόστος διερεύνησης διογκώνεται, ενώ η κλινική χρησιμότητα των εργαστηρι-
ακών ευρημάτων στα παιδιά παραμένει υπό συζήτηση σε πολλές περιπτώσεις. τα αποτελέσματα του 
ελέγχου είναι χρήσιμα στο βαθμό που επηρεάζουν θεραπευτικές αποφάσεις σε παιδί με οξύ θρομβωτι-
κό επεισόδιο (διάρκεια αντιπηκτικής αγωγής σε ειδικές περιπτώσεις) ή, ενδεχομένως, σε ασυμπτωματι-
κό παιδί που βρίσκεται σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου για θρόμβωση και έχει οικογενειακό ιστορικό 
θρομβοεμβολικού επεισοδίου, ιδίως σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Παθολογικά εργαστηριακά ευρήματα 
που προκύπτουν από έλεγχο χωρίς ενδείξεις δεν αποτελούν από μόνα τους αναγκαία ή ικανή συνθήκη 
για την εμφάνιση θρόμβωσης και δημιουργούν άγχος στο παιδί και τους γονείς. Αντιθέτως, αρνητικός 
έλεγχος θρομβοφιλίας δημιουργεί ψευδές αίσθημα ασφαλείας. Περαιτέρω μελέτες ίσως αποσαφηνίσουν 
το ειδικό βάρος και το ρόλο των επί μέρους παραγόντων.
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Aνασκόπηση

το 1956 περιγράφηκε «τάση για θροεμβοεμβολι-
κή νόσο» σε οικογένεια της οποίας πάνω από 40 μέλη, 
πολλά σε νεαρή ηλικία, εμφάνιζαν φλεβοθρόμβωση.1 ο 
όρος θρομβοφιλία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 
1965, οπότε περιγράφηκε η κληρονομική ανεπάρκεια της 
αντιθρομβίνης ως αίτιο θρόμβωσης.2 Ακολούθησε η πε-
ριγραφή της ανεπάρκειας των άλλων φυσικών αναστο-
λέων της πήξης, της πρωτεΐνης C (1981)3 και πρωτεϊνης 
S (1984).4 τη δεκαετία του ’90 αναγνωρίσθηκε η μετάλ-
λαξη στον παράγοντα V Leiden (FV Leiden) που οδηγεί 
σε αυξημένη αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη 
C (Activated Protein C Resistance - APCR),5 καθώς και 

η σημειακή μετάλλαξη στο γονίδιο της προθρομβίνης 
(FII G20210A),6 αμφότερες προάγουσες την πήξη. την 
τελευταία δεκαετία, σωρεία πολυμορφισμών σε γονίδια 
που κωδικοποιούν σχεδόν όλες τις πρωτεΐνες της αιμό-
στασης έχει βρεθεί, η συμβολή των οποίων στη θρόμβω-
ση περιορίζεται μόνον στην καλύτερη κατανόηση των 
παθοφυσιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην 
εκδήλωσή της.7 ςήμερα, ως θρομβοφιλία ορίζεται είτε η 
κλινική προδιάθεση για θρόμβωση (ασθενείς που εμφα-
νίζουν αυτόματα, εκτεταμένα, επαναλαμβανόμενα θρομ-
βωτικά επεισόδια ή θρόμβωση σε νεαρή ηλικία), είτε η 
εργαστηριακή ταυτοποίηση κληρονομικών (ή επίκτητων) 
παραγόντων κινδύνου για θρόμβωση. Άτομα, όμως, με 
κλινική θρομβοφιλία δεν έχουν υποχρεωτικά εργαστηρι-
ακή ένδειξη θρομβοφιλίας, ούτε ισχύει και το αντίθετο.8 
τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για εργαστηριακό έλεγχο 
θρομβοφιλίας συνεχώς αυξάνεται, το κόστος διερεύνησης 
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διογκώνεται, ενώ η κλινική χρησιμότητα των εργαστη-
ριακών ευρημάτων στα παιδιά παραμένει υπό συζήτηση 
σε πολλές περιπτώσεις.8

Θρόμβωση κατά την παιδική ηλικία συμβαίνει σπανί-
ως, η επίπτωσή της, όμως, συνεχώς αυξάνεται, λόγω της 
μακρότερης επιβίωσης ασθενών με νοσήματα που στο 
παρελθόν οδηγούσαν σε θάνατο (κακοήθειες, συγγενείς 
καρδιοπάθειες, σοβαρές λοιμώξεις κ.λπ.), των παρεμ-
βατικών τεχνικών σε μονάδες εντατικής νοσηλείας, για 
διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς (τοποθέτηση 
κεντρικών φλεβικών/αρτηριακών καθετήρων κ.λπ.), της 
εφαρμογής προηγμένων απεικονιστικών μεθόδων για τη 
διάγνωση, αλλά και της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης 
των ιατρών.9-11 η ετήσια επίπτωση της θρομβοεμβολικής 
νόσου σε παιδιά υπολογίζεται περίπου 0.7 περιστατικά 
φλεβικής θρόμβωσης ανά 100.000 πληθυσμού, 1.0 εγκε-
φαλικά επεισόδια και 0.1 εμφράγματα μυοκαρδίου, ενώ 
στους ενήλικες 40-54 ετών η επίπτωση αναφέρεται 74.2, 
45.4 και 175.6 περιπτώσεις, αντιστοίχως. Θρομβοεμβο-
λικά επεισόδια (ΘΕ) στα παιδιά συμβαίνουν σχεδόν 40 
φορές συχνότερα κατά τη νεογνική ηλικία (1/1000 γεν-
νήσεις), ενώ δεύτερη αιχμή εμφανίζεται κατά την εφη-
βική ηλικία.10,12-14

η μικρή συχνότητα των ΘΕ στα νεογνά και παιδιά σε 
σχέση με τους ενήλικες οφείλεται κυρίως στην ακεραιότη-
τα των αγγείων, αλλά και σε ποικίλους άλλους παράγοντες 
που φαίνεται να αποτελούν τους κύριους προστατευτικούς 
μηχανισμούς για τη μη ανάπτυξη θρόμβωσης στις μικρές 
ηλικίες. ςυγκεκριμένα, περιγράφεται μειωμένη ικανότη-
τα παραγωγής θρομβίνης, λόγω των χαμηλών επιπέδων 
των παραγόντων του προθρομβινικού συμπλέγματος και 
κυρίως της προθρομβίνης (FII), αυξημένη αδρανοποίη-
ση της θρομβίνης από την α2 μακροσφαιρίνη (φυσιολο-
γικός αναστολέας της πήξης), η αυξημένη συγκέντρωση 
της οποίας αντιρροπεί τη φυσιολογική ανεπάρκεια της 
αντιθρομβίνης και των πρωτεϊνών C/S και, τέλος, η ενι-
σχυμένη αντιπηκτική δραστηριότητα του ενδοθηλίου των 
αγγείων (μειωμένα επίπεδα του ιστικού παράγοντα στο 
αίμα του ομφάλιου λώρου, συγκέντρωση εικοσανοειδών 
και πρωτογλυκανών εξαρτώμενη από την ηλικία).15-20

Αντιθέτως, η αυξημένη επίπτωση των ΘΕ στη νεογνι-
κή περίοδο αποδίδεται στην εύκολη εκτροπή της ισορρο-
πίας του αιμοστατικού μηχανισμού, λόγω, ενδεχομένως, 
των χαμηλότερων συγκεντρώσεων των φυσικών ανασταλ-
τών και της μειωμένης ινωδολυτικής δραστκότητας21,22 σε 
συνδυασμό με τη μεγάλη πυκνότητα του αίματος εξ αι-
τίας του υψηλού αιματοκρίτη και της μικρής διαμέτρου 
των αγγείων. Όσον αφορά στην αυξημένη συχνότητα εμ-
φάνισης ΘΕ κατά την εφηβική ηλικία, αυτή αποδίδεται, 
κυρίως, στις ορμονικές αλλαγές, αλλά και στην ταυτό-
χρονη λήψη αντισυλληπτικών δισκίων ή σε εγκυμοσύνη.

το κεντρικό Νευρικό ςύστημα (κΝς) αποτελεί τη 
συχνότερη θέση ανάπτυξης ΘΕ στα παιδιά, (2,1-13 πε-
ριπτώσεις/100000 ανά έτος, 12 νεογνά/100000/έτος), αν 

και η θρόμβωση του κΝς είναι σπάνιο σύμβαμα στην 
παιδική ηλικία σε σχέση με τους ενήλικες.9-10,13,23-26 οι 
θρομβώσεις αφορούν είτε στις εγκεφαλικές αρτηρίες 
(arterial ischemic infarct-AIS ή αρτηριακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο-ΑΕΕ), κυρίως στη μέση εγκεφαλική,13,25-27 είτε 
στο εγκεφαλικό φλεβικό σύστημα (cerebral sinus venous 
thrombosis-CSVT).28 η συχνότητα των ΘΕ των φλεβω-
δών κόλπων είναι 0.67/100000 άτομα ανά έτος και εμφα-
νίζεται ως επί το πλείστον στα νεογνά και στα βρέφη.26-28 
ςτην εκδήλωση ΑΕΕ ενδέχεται να εμπλέκονται ποικί-
λοι παράγοντες, εν τούτοις τουλάχιστον σε 1/3 των πε-
ριπτώσεων ΑΕΕ δεν ανευρίσκεται σαφής αιτιολογία και 
το επεισόδιο χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθές.27,29 ΑΕΕ μπο-
ρεί να συμβεί κατά την περιγεννητική περίοδο (ενδομη-
τρίως σε έμβρυα από 28 εβδομάδων κύησης έως νεογνά 
7 ημερών). Αναφέρεται συχνότητα 1/4000 τελειόμηνων 
νεογνών ανά χρόνο.30-32

η θρόμβωση στα παιδιά είναι πολυπαραγοντικό φαι-
νόμενο. για την εκδήλωση ΘΕ στα παιδιά απαιτείται η 
συγκυριακή συμβολή πολλών επίκτητων παραγόντων 
κινδύνου (ποικίλα υποκείμενα νοσήματα ή καταστά-
σεις, διάφορα εκλυτικά αίτια). Ειδικότερα, η παρουσία 
κεντρικού καθετήρα (Central Venous Line-CVL) θεωρεί-
ται ο πλέον ισχυρός μονήρης παράγοντας κινδύνου για 
φλεβική θρόμβωση (Venous Thromboembolism - VTE), 
όμως κατά κανόνα ασυμπτωματική, στα παιδιά.10 οι μέ-
χρι σήμερα μελέτες δεν έχουν αποκαλύψει τη συμβολή 
προθρομβωτικών παραγόντων στην εμφάνιση ασυμπτω-
ματικών8,22 ή συμπτωματικών8,24,33 ΘΕ.

γενετικοί παράγοντες συσχετίζονται με τον κίνδυνο 
εμφάνισης ΘΕ, όμως δεν έχει αποδειχθεί αιτιολογική συ-
σχέτιση για τους περισσότερους από αυτούς.8,27,34 ο επι-
πολασμός θρομβοφιλικών παραγόντων σε παιδιά με ΘΕ 
αναφέρεται 13-79% σε διάφορες μελέτες.8,10,35-37 η τεράστια 
διακύμανση αποδίδεται σε ποικιλομορφία στο σχεδιασμό 
των μελετών και στον ορισμό των συγγενών προθρομβω-
τικών διαταραχών, καθώς και στο μικρό αριθμό και τους 
διαφορετικούς πληθυσμούς των ασθενών. Όσον αφορά 
στα ΘΕ του κΝς, και παρά το γεγονός της μεγάλης συ-
χνότητας ιδιοπαθών αρτηριακών ισχαιμικών επεισοδίων 
(AIS), ο επιπολασμός των θρομβοφιλικών παραγόντων 
κυμαίνεται σε διάφορες μελέτες από 20-50%.8,27,38

ςημαντικοί κληρονομικοί θρομβοφιλικοί παράγοντες 
θεωρούνται η ανεπάρκεια των πρωτεϊνών C και S (PC/
PS) και αντιθρομβίνης (Ατ), καθώς και η παρουσία των 
μεταλλάξεων FV Leiden και FII G20210A. η συχνότη-
τα της ανεπάρκειας των φυσικών αναστολέων στο γενικό 
πληθυσμό είναι εξαιρετικά μικρή (0,02 –0,4%), ενώ σε 
μη επιλεγμένους και επιλεγμένους ασθενείς με ΘΕ ανευ-
ρίσκονται σε 1,9-3,7% και 4,3-4,8%, αντιστοίχως. η ανε-
πάρκεια PC, PS, Ατ πολλαπλασιάζει το σχετικό κίνδυνο 
ανάπτυξης ΘΕ σε σχέση με το γενικό πληθυσμό κατά 10, 
10 και 20 φορές, αντιστοίχως. η ανεπάρκεια Ατ συσχετί-
ζεται με υποτροπές ΘΕ. η παρουσία του FV Leiden και 
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FII G20210A σε ετερόζυγο μορφή ανιχνεύεται σε 5-7% 
και 1-3% της καυκάσιας φυλής, αντιστοίχως, ενώ σε 
ασθενείς με ΘΕ ο επιπολασμός κυμαίνεται από 20-40% 
και 7-16%, αντιστοίχως. η ετεροζυγωτία FV Leiden υπο-
λογίζεται ότι αυξάνει το σχετικό κίνδυνο για θρόμβωση 
κατά 2-5 φορές σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, ενώ η 
ομοζυγωτία κατά 80. η ομοζυγωτία FV Leiden ενδέχε-
ται να σχετίζεται και με τις υποτροπές. Ωστόσο, όλοι οι 
φορείς FV Leiden δεν εκδηλώνουν ΘΕ. μόνο 10% των 
φορέων αναπτύσσουν θρόμβωση στη διάρκεια της ζω-
ής τους. Εξ άλλου, είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος εμφάνι-
σης ΘΕ αυξάνεται προϊούσης της ηλικίας. η φορεία FII 
G20210A θεωρείται ότι τριπλασιάζει την πιθανότητα 
ΘΕ. ςτα παιδιά υπολογίζεται ότι πενταπλασιάζει την πι-
θανότητα για οξύ AIS.37,39-41 ο συνδυασμός δύο ή περισ-
σοτέρων θρομβοφιλικών διαταραχών αυξάνει σημαντικά 
τις πιθανότητες θρόμβωσης που θα είχε καθεμία ξεχωρι-
στά,9,41 αλλά, ενδεχομένως, και τον κίνδυνο υποτροπής. 

η παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων 
(antiphospholipid antibodies - ΑΡΑ), όπως αντιπηκτικά 
λύκου (lupus anticoagulant - LA), αντικαρδιολιπινικά αντι-
σώματα (anticardiolipin antibodies - ACA), ή αντισώμα-
τα έναντι της β2 γλυκοπρωτεΐνης ι (anti-β2GPI), αποτελεί 
σημαντικό, επίσης, παράγοντα επίκτητης θρομβοφιλίας, 
δεδομένου ότι δεκαπλασιάζει τουλάχιστον την πιθανό-
τητα θρόμβωσης και σχετίζεται με υποτροπές ΘΕ.42 Ως 
πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί θρόμβωσης επί παρου-
σίας ΑΡΑ αναφέρονται: αναστολή ινωδόλυσης, αναστολή 
συστήματος PC/PS, αναστολή έκκρισης προστακυκλίνης, 
anti-β2GPI ή annexinς V και ενίσχυση ενεργοποίησης αι-
μοπεταλίων. ςημειώνεται, πάντως, ότι παρουσία ΑΡΑ 
στα παιδιά αποτελεί συχνό, αλλά παροδικό, εύρημα με-
τά από λοιμώξεις, κυρίως ιογενείς, ή/και μετά από λήψη 
φαρμάκων ή ακόμη ως αποτέλεσμα ακόμη και τροφικών 
αλλεργιογόνων, χωρίς να σχετίζεται με αντιφωσφολιπι-
δικό σύνδρομο (εμφάνιση θρομβώσεων). ςυνεπώς, για 
την αξιολόγηση του ευρήματος συνιστάται επανέλεγχος 
σε τουλάχιστον 8-12 εβδομάδες μετά από αποφυγή κα-
τά το δυνατόν πιθανών εκλυτικών αιτίων.

ςχετικώς με τη συμβολή θρομβοφιλικών παραγόντων 
στη θρόμβωση του κΝς στην παιδική ηλικία, αποτελέ-
σματα από την πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση 22 μελε-
τών,38 στην οποία συμπεριελήφθησαν 3290 ασθενείς με 
ΘΕ στο κΝς (1764 με AIS και 1526 με CSVT) και 2799 
μάρτυρες, η οποία είχε στόχο την εκτίμηση της συμμετο-
χής θρομβοφιλικού παράγοντα στον κίνδυνο εμφάνισης 
πρώτου επεισοδίου ΑΕΕ σε παιδιά ηλικίας από νεογνά 
έως 18 ετών, φαίνεται να υποδεικνύουν αυξημένη πιθα-
νότητα εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου (είτε αρτη-
ριακού είτε φλεβικού, αδιακρίτως) στους ασθενείς που 
είχαν κληρονομικό ή επίκτητο παράγοντα θρομβοφιλίας 
σε σχέση με τους μάρτυρες. ςυγκεκριμένα, βρέθηκε ότι 
ασθενείς με ανεπάρκεια φυσικών ανασταλτών ή παρουσία 
αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων ή αυξημένα επίπεδα 

α-λιποπρωτεϊνης είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα (ανεπάρκεια 
AT, PC, PS: O.R. 7.06, 8.76, 3.20, αντιστοίχως και APA: 
O.R 6.95 ή Lp(a): O.R. 6.27), και ακολουθούσαν οι φορείς 
των μεταλλάξεων FVLeiden και FII G20210A (O.R. 3.26 
και 2.43, αντιστοίχως στο σύνολο των ασθενών, ενώ 3.56 
και 2.02, αντιστοίχως σε ασθενείς με περιγεννητικό ΑΕΕ). 
ςυνδυασμός θρομβοφιλικών παραγόντων βρέθηκε να αυ-
ξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για εκδήλωση πρώτου 
επεισοδίου στο κΝς (O.R 11.86). γενετικοί παράγοντες 
θρομβοφιλίας (ανεπάρκεια PC, φορεία FV Leiden ή FII 
G20210A) έχουν συσχετισθεί σε παλαιότερες μελέτες με 
υποτροπή AIS (arterial ischaemic stroke) σε παιδιά.14,43-45 
όμως η συμβολή τους δεν φάνηκε να επιβεβαιώνεται από 
τα ευρήματα της μετα-ανάλυσης.38

Ως δυνητικοί θρομβοφιλικοί παράγοντες αναφέρο-
νται, όπως και στους ενήλικες, τα υψηλά επίπεδα των 
παραγόντων VIII, IX, XI και τα χαμηλά επίπεδα του 
FXII, υπερινωδογοναιμία ή δυσινωδογοναιμία, ανεπάρ-
κεια πλασμινογόνου και πολυμορφισμοί στο γονίδιο του 
αναστολέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (πχ PAI 
4G, που έχει συσχετισθεί με κακή έκβαση επί μηνιγγιτι-
δοκοκκικής σηψαιμίας) ή του αναστολέα της οδού του 
ιστικού παράγοντα (TFPI), υψηλά επίπεδα λιποπρωτεϊ-
νης α [Lp(a)] και ποικίλοι πολυμορφισμοί στο γονίδιο που 
κωδικοποιεί τη μεθυλενοτετραϋδροφυλλική ρεδουκτάση 
(MTHFR), κυρίως ο MTHFR C677T, ο οποίος εμπλέκε-
ται στο μεταβολισμό της ομοκυστεϊνης (Hcy) και μόνο 
στο βαθμό που οδηγεί σε υπερομοκυστειναιμία. Φορεία 
MTHFR C677T αναφέρεται σε 5-20% του γενικού πλη-
θυσμού.22,37,39-40 Επικτήτως, τα επίπεδα της Hcy αυξάνο-
νται σε συνθήκες ένδειας φυλλικού οξέος ή βιταμινών 
του συμπλέγματος Β.

η συμμετοχή των θρομβοφιλικών παραγόντων σχετί-
ζεται περισσότερο με φλεβικές θρομβώσεις, εκτός από α) 
την υπερομοκυστεϊναιμία που κατά κύριο λόγο εμπλέκε-
ται σε αρτηριακές θρομβώσεις με πολλούς και ποικίλους 
μηχανισμούς που καταλήγουν σε βλάβη του ενδοθηλίου 
του αγγείου, και β) την παρουσία ΑΡΑ που δύναται να 
οδηγήσει είτε σε φλεβικές είτε σε αρτηριακές θρομβώ-
σεις. Προκειμένου, όμως, για θρόμβωση κΝς στα παιδιά, 
τα ευρήματα για τυχόν επίδραση θρομβοφιλικού παρά-
γοντα δεν φαίνεται να διαφέρουν μεταξύ των ασθενών 
με αρτηριακό ή φλεβικό ΘΕ.38 Δεν υπάρχουν προς το πα-
ρόν μελέτες που να επιβεβαιώνουν το όφελος του ελέγχου 
για θρομβοφιλία στην εκτίμηση της υποτροπής ΘΕ.38,46 
Αντιθέτως, τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα μελε-
τών δείχνουν ότι οι περισσότεροι θρομβοφιλικοί παράγο-
ντες αποτελούν μόνον ασθενείς παράγοντες κινδύνου για 
υποτροπή.47-48 Παρότι, λοιπόν, ανεπάρκεια Ατ, παρουσία 
ΑΡΑ, συνδυασμός διαταραχών49 και, ίσως, ομοζυγωτία 
FV Leiden (όπως φαίνεται να αιωρείται από παλαιότε-
ρες μελέτες) φαίνεται να σχετίζονται με υποτροπές ΘΕ, 
ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για επανεμφάνιση 
ΘΕ θεωρείται προηγηθέν ΘΕ.
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 Έλεγχος θρομβοφιλίας σε παιδιά  
με θρόμβωση

Aπό το 2002 υπάρχει σύσταση για έλεγχο θρομβο-
φιλίας σε νεογνά και παιδιά με θρόμβωση (αρτηριακή ή 
φλεβική),50 σε ασθενείς με πολλούς επίκτητους παράγο-
ντες κινδύνου8,51 ή, όπως και στους ενήλικες, με φλεβική 
θρόμβωση σε σπάνια θέση.52 Ειδικότερα, προκειμένου για 
αρτηριακό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και δεδομένου 
ότι έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερος επιπολασμός θρομβιφι-
λικών παραγόντων σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με 
υγιείς μάρτυρες,38 συνιστάται έλεγχος θρομβοφιλίας σε όλα 
τα παιδιά με AIS, πλην όσων έχουν δρεπανοκυτταρική νό-
σο.51 Δεν συνιστάται έλεγχος σε ασθενείς με ασυμπτωματι-
κή θρόμβωση σχετιζόμενη με κεντρικό καθετήρα (Central 
Venous Line CVL-VTE).8 το σκεπτικό της σύστασης περι-
ελάμβανε κυρίως ότι μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν 
να προσφέρουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τη βιολογι-
κή σημασία αυτών των παραγόντων κινδύνου. ο βασικός 
ενδοιασμός για την αναγκαιότητα του ελέγχου για θρομβο-
φιλία στα παιδιά είναι ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν οδη-
γίες που να τροποποιούν την αντιμετώπιση του ασθενούς 
με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου θρομβοφιλίας.8,53 
Παρόλα αυτά, προκύπτει το ερώτημα αν η ταυτοποίηση 
κληρονομικού θρομβοφιλικού παράγοντα θα μπορούσε να 
επηρεάσει την οξεία αντιμετώπιση του ασθενούς, τη διάρ-
κεια της αγωγής, τη διασαφήνιση της αιτιοπαθογένειας του 
ΘΕ, την απόφαση για θρομβοπροφύλαξη ή την επέκταση 
του ελέγχου σε άλλα μέλη της οικογένειας.

Οξεία αντιμετώπιση
ο προσδιορισμός θρομβοφιλικού παράγοντα σχεδόν 

ποτέ δεν επηρεάζει την οξεία αντιμετώπιση ασθενούς με 
ΘΕ. Εξαίρεση αποτελεί η πολύ σπάνια περίπτωση νεο-
γνού ή και μεγαλύτερου παιδιού με σοβαρή (ομοζυγωτία 
ή διπλή ετεροζυγωτία) ανεπάρκεια PC, PS ή AT που προ-
βάλλει με κεραυνοβόλο πορφύρα, εκτεταμένη θρόμβω-
ση σε μεγάλο αγγείο ή διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, όλες 
καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή. Πρώιμη αναγνώρι-
ση της ανεπάρκειας κάποιας από τις ανωτέρω πρωτεϊνες 
επιβάλλει θεραπεία υποκατάστασης με συμπύκνωμα PC 
ή AT ή με φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP).8,53

τα επίπεδα των βιταμινο-κ-εξαρτώμενων πρωτεϊνών 
είναι ούτως ή άλλως χαμηλότερα στα νεογνά σε σχέση με 
των μεγαλύτερων παιδιών ή ενηλίκων, όμως, υπό φυσι-
ολογικές συνθήκες, υπάρχει ισορροπία προπηκτικής και 
αντιπηκτικής δράσης. οι τιμές PC, ΡS ή AT, ενδέχεται να 
βρίσκονται παροδικώς χαμηλότερες των φυσιολογικών 
στην οξεία φάση ΘΕ. Παρομοίως, τα επίπεδα του παρά-
γοντα VIII και της Lp (a) μπορεί να είναι αυξημένα σε 
συνθήκες φλεγμονής. ςυνεπώς, οποιαδήποτε παθολογι-
κή δοκιμασία κατά την οξεία φάση θα πρέπει να επανα-
λαμβάνεται αργότερα και μάλιστα μετά τη διακοπή της 

αντιπηκτικής αγωγής. Είναι γνωστό ότι τα επίπεδα της 
Ατ μειώνονται επί ηπαρινοθεραπείας και της PC/S επί 
λήψεως από του στόματος αντιπηκτικών (αντιβιταμίνες 
κ). Αιμοληψία για μέτρηση επιπέδων ομοκυστεΐνης γί-
νεται μετά από 12ωρη νηστεία. για τα αποτελέσματα του 
μοριακού ελέγχου προφανώς δεν απαιτείται επανάληψη.

Διάρκεια αγωγής
ο βασικός λόγος για τον οποίο δίδεται επί μακρόν 

αντιπηκτική αγωγή σε ασθενή με φλεβοθρόμβωση είναι 
η πρόληψη νέου ΘΕ. οι πιθανότητες για υποτροπή είναι 
μεγαλύτερες όσο πιο κοντά χρονικά βρίσκεται ο ασθενής 
στο επεισόδιο. Υποτροπή επεισοδίου φλεβοθρόμβωσης 
συμβαίνει σε 7,5% των παιδιών.53 οι τρέχουσες οδηγί-
ες που αφορούν στη διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής 
σε παιδιά με πρώτο ΘΕ προέρχονται από μελέτες σε ενή-
λικες και προτείνουν θεραπεία επί 3-6 μήνες. Ειδικά σε 
νεογνά με ΘΕ, οι οδηγίες συνιστούν είτε απλώς παρακο-
λούθηση είτε αντιπηκτική αγωγή, συνήθως, από 6 εβδο-
μάδες έως 3 μήνες.53 Δεδομένου ότι η βέλτιστη διάρκεια 
της αντιπηκτικής αγωγής στα παιδιά δεν έχει τεκμηριω-
θεί, ουδείς γνωρίζει στην πραγματικότητα αν η παρουσία 
ή όχι θρομβοφιλικού παράγοντα θα έπρεπε να συνυπο-
λογίζεται για την οποιαδήποτε απόφαση του θεράποντος 
ιατρού.8 Προτείνεται η απόφαση για παράταση της αντι-
πηκτικής αγωγής να εξατομικεύεται και να στηρίζεται σε 
κλινικά και εργαστηριακά κριτήρια που σχετίζονται με 
την πιθανότητα για κακή έκβαση (υποτροπιάζοντα ΘΕ 
και μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο). Έτσι, λοιπόν, ιδιοπαθές 
ΘΕ, διαπίστωση ενεργού μηχανισμού γένεσης θρομβίνης 
(υψηλά D-dimers), διάφορα χαρακτηριστικά του ίδιου του 
θρόμβου (έκταση, εντόπιση, λύση), αλλά και παρουσία 
θρομβοφιλικών παραγόντων, όπως είναι τα αντιφωσφο-
λιπιδικά αντισώματα ή ο συνδυασμός πολλών κληρονο-
μικών παραγόντων, λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη διάρκεια 
της αντιπηκτικής αγωγής.8,54-56 ςυνεπώς, ο εργαστηριακός 
έλεγχος για ανίχνευση θρομβοφιλικών παραγόντων φαίνε-
ται να έχει νόημα σε παιδί με θρόμβωση, εφ’ όσον ενδέχε-
ται να επηρεάσει τη διάρκεια της αγωγής σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις. ςύμφωνα, πάντως, με τις τελευταίες βασι-
σμένες σε ενδείξεις (evidence-based) αμερικανικές οδηγί-
ες (9th ACCP-American College of Chest Physicians) που 
αφορούν ειδικώς στη αντιθρομβωτική αγωγή στα παιδιά, 
παρουσία ή απουσία κληρονομικών θρομβοφιλικών παρα-
γόντων δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο για την διάρκεια 
ή την ένταση της αγωγής σε παιδιά με φλεβική θρόμβω-
ση.53 κατά την ενήλικο ζωή, ασθενείς υψηλού κινδύνου 
για υποτροπή θεωρούνται οι έχοντες ιδιοπαθές ΘΕ και 
α) ανεπάρκεια Ατ ή β) συνδυασμό διαταραχών ή γ) πα-
ρουσία ΑΡΑ ή δ) κατά πολλούς ερευνητές, ομοζυγωτία 
FV Leiden. Εξακολουθεί, πάντως, να υπάρχει προβλη-
ματισμός αν η παρατεταμένη διάρκεια της αντιπηκτικής 
αγωγής που προτείνεται στις παραπάνω περιπτώσεις προ-
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σφέρει μεγαλύτερο όφελος από το κόστος των αιμορρα-
γικών επιπλοκών.48,57,58 ςε μετα-ανάλυση 27 μελετών σε 
παιδιά, αναφέρεται επί πλέον πιθανή συμμετοχή ανεπάρ-
κειας PS και παρουσίας FII G20210A για τον κίνδυνο υπο-
τροπής.59 Επισημαίνεται ότι στα παιδιά η παρουσία ΑΡΑ 
είναι συχνά παροδική και στην περίπτωση αυτή η συμβο-
λή τους στην εκδήλωση ΘΕ δεν είναι γνωστή.8

Παθογένεση
Παρόλο που ο έλεγχος θρομβοφιλίας γίνεται συχνά 

για να αιτιολογηθεί ιδιοπαθές ΘΕ στα παιδιά, εξακολου-
θούν να υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις για το 
αν οι προθρομβωτικοί παράγοντες αποτελούν την αιτία 
της θρόμβωσης, πολύ περισσότερο σε παιδιά με συνοδά 
νοσήματα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ερ-
γαστηριακά ευρήματα θρομβοφιλίας αποτελούν υποχρε-
ωτικά παράγοντα κινδύνου για θρόμβωση.8,36

Θρομβοπροφύλαξη σε καταστάσεις υψηλού 
κινδύνου

Αν και πολλοί θεωρούν ότι η ανίχνευση κληρονομι-
κής θρομβοφιλίας σε παιδί με φλεβοθρόμβωση μπορεί 
να οδηγήσει σε αυξημένη χρήση θρομβοπροφύλαξης σε 
μελλοντικές καταστάσεις υψηλού κινδύνου, άλλοι εκτι-
μούν ότι ο έλεγχος είναι περιττός, διότι αρκεί το ιστορικό 
του προηγούμενου ΘΕ για να συστήσει κανείς θρομβο-
προφύλαξη σε αυτές τις περιπτώσεις.8

Ανίχνευση άλλων μελών στην οικογένεια
Επέκταση του ελέγχου θρομβοφιλίας στα μέλη της 

οικογένειας παιδιού με θρόμβωση, στο οποίο έχει βρεθεί 
κληρονομικός παράγοντας θρομβοφιλίας, θεωρείται χρή-
σιμη στο βαθμό που μπορεί το θετικό εύρημα να βοηθήσει 
στη λήψη κάποιων θεραπευτικών αποφάσεων, συνεκτιμώ-
ντας κάθε φορά τις πιθανότητες κινδύνου για θρόμβωση. 
ςε ενήλικες π.χ. συνιστάται επιλεκτικά πρωτοπαθής θρομ-
βοπροφύλαξη, επί παροδικών παραγόντων κινδύνου ή νε-
αρές γυναίκες καλούνται να αποφασίσουν αν επιθυμούν 
τη λήψη αντισυλληπτικών δισκίων που περιέχουν οιστρο-
γόνα. Θεωρείται, επίσης, ότι η γνώση ότι στην οικογένεια 
υπάρχει θρομβοφιλία οδηγεί και στην υιοθέτηση υγιεινού 
τρόπου ζωής (μεσογειακή διατροφή, αποφυγή παχυσαρκί-
ας, άσκηση, διακοπή καπνίσματος κ.λπ.). Προς το παρόν, 
πάντως, δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν το 
όφελος στην οικογένεια από τέτοιον έλεγχο και αντίστοιχη 
συμβουλευτική.8 Αντιθέτως, είναι πολύ σημαντικό να συ-
νειδητοποιήσει κανείς ότι οικογενειακό ιστορικό φλεβικής 
θρόμβωσης διπλασιάζει την πιθανότητα εκδήλωσης ΘΕ 
σε συγγενείς πρώτου βαθμού, ανεξαρτήτως της παρουσί-
ας γνωστού θρομβοφιλικού παράγοντα.48,60

΄Ελεγχος θρομβοφιλίας σε ασυμπτωματικά 
παιδιά με οικογενειακό ιστορικό θρομβοφιλίας

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση για εργαστηριακό έλεγ-
χο γενικώς για θρομβοφιλία σε ασυμπωματικά παιδιά, των 
οποίων κάποιο μέλος από την οικογένεια είτε έχει θετικό 
ιστορικό θρομβοφιλίας ή ιστορικό ΘΕ, περιορισμένη έν-
δειξη φαίνεται να υπάρχει που να δικαιολογεί τέτοια προ-
σέγγιση. Εκτεταμένος έλεγχος σε ασυμπτωματικό παιδί 
πρέπει να αποφεύγεται, πολύ περισσότερο αν ο ενήλικας 
με το ιστορικό της θρόμβωσης από την ευρύτερη οικο-
γένεια ή ο αντίστοιχος γονέας δεν έχουν προηγουμένως 
ελεγχθεί. Εφ’ όσον βρεθεί κάποιος θρομβοφιλικός πα-
ράγοντας στην οικογένεια, υπό συζήτηση παραμένει η 
αναγκαιότητα ελέγχου του παιδιού για τη συγκεκριμέ-
νη διαταραχή. Ακόμη και σε περίπτωση θανάτου γονέα 
σε νεαρή ηλικία από μαζική πνευμονική εμβολή είναι 
αμφίβολο, αν ο έλεγχος για θρομβοφιλία στο παιδί θα 
προσφέρει κάτι, πολύ περισσότερο, αν ο γονέας δεν είχε 
ελεγχθεί. κι αυτό γιατί το μεν θετικό εύρημα θα συσχε-
τισθεί με το ΘΕ του γονέα, χωρίς να είναι βέβαιο ότι ευ-
θύνεται, και θα επιβαρύνει με πολύ άγχος το παιδί, ενώ 
αρνητικό εύρημα θα δώσει ψευδές αίσθημα ασφαλείας. 
ςυνεπώς, η οικογένεια πρέπει να ενημερωθεί διεξοδικά 
ότι το όφελος του παιδιού από τον εργαστηριακό έλεγχο 
είναι ενδεχομένως μικρό και η δυνατότητα των εξετάσε-
ων να απαντήσουν στα ερωτήματα περιορισμένη.8,48,51,61 
Θα πρέπει, επίσης, να γίνει απολύτως κατανοητό ότι το 
ασυμπτωματικό παιδί δεν πρόκειται να λάβει αντιπηκτι-
κή αγωγή απλώς γιατί βρέθηκε κάτι «παθολογικό» στον 
εργαστηριακό έλεγχο θρομβοφιλίας,8,62-63 αφού η πιθα-
νότητα να υποστεί ΘΕ το ίδιο το παιδί είναι εξαιρετικά 
μικρή, δεδομένης της μικρής επίπτωσης της φλεβοθρόμ-
βωσης στον υγιή παιδικό πληθυσμό (0.07/100.000).10 ςε 
χώρες όπως οι ηΠΑ, όπου τα αποτελέσματα του γενετι-
κού ελέγχου ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφαλιστική 
κάλυψη του ατόμου στο μέλλον, δεν συνιστάται ο έλεγ-
χος σε παιδιά τουλάχιστον μικρότερα των 15 ετών.8,15,64 

ςε ειδικές περιπτώσεις, όμως, κυρίως στην εφηβεία, 
όπου ο κίνδυνος για θρόμβωση είναι μεγαλύτερος, η πα-
ρουσία θρομβοφιλικού παράγοντα μπορεί να επηρεάσει 
τις ιατρικές αποφάσεις, π.χ. αποφυγή τοποθέτησης CVL 
σε ασθενή με κακοήθεια, χορήγηση, ενδεχομένως, θρομ-
βοπροφύλαξης, αν συντρέχουν πολλοί περιβαλλοντικοί 
παράγοντες κινδύνου (τραύμα, χειρουργείο, ακινησία 
κλπ), ή επιλογή άλλου τρόπου αντισύλληψης εκτός των 
δισκίων ή, στην περίπτωση των αντισυλληπτικών δισκί-
ων, επιλογή 2ης γενιάς σε φορεία FV Leiden, αφού είναι 
γνωστό ότι η λήψη αντισυλληπτικών τετραπλασιάζει του-
λάχιστον το σχετικό κίνδυνο για ΘΕ σε σχέση με το γε-
νικό πληθυσμό γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας και η 
παρουσία FV Leiden τον επταπλασιάζει.65 ςε κάθε πε-
ρίπτωση, η εκπαίδευση για αποφυγή επίκτητων παρα-
γόντων κινδύνου και η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής 
θεωρούνται πιο αποτελεσματικές,8 ακόμη και στην πε-
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ρίπτωση πιθανής υπερομοκυστεϊναιμίας. Αν και υψηλά 
επίπεδα ομοκυστείνης συσχετίζονται σαφώς με αυξημέ-
νο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων,66 δεν έχει απο-
δειχθεί σε μετα-ανάλυση ότι η λήψη φυλλικού οξέος ή 
βιταμινών του συμπλέγματος Β (παράγοντες που εμπλέ-
κονται στο μεταβολισμό της Hcy και των οποίων η ένδεια 
οδηγεί σε υπερομοκυστεϊναιμία) αποτρέπει τον κίνδυνο 
καρδιοεμβολικών επεισοδίων.67 Επίσης, ενώ μείωση των 
επιπέδων Hcy που επιτυγχάνεται μετά από θεραπεία με 
φυλλικό οξύ ή βιταμίνες του συμπλέγματος Β έχει συ-
σχετισθεί με περιορισμό της αθηρωματικής πλάκας στα 
στεφανιαία αγγεία, σε μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες 
δεν τεκμηριώθηκε όφελος στην κλινική έκβαση ασθενών 
με αθηροσκλήρυνση.68,69 τα επίπεδα Hcy στο πλάσμα εν-
δέχεται να αποτελούν απλώς δείκτη και όχι αιτιολογικό 
παράγοντα της καρδιαγγειακής νόσου.70

Έλεγχος θρομβοφιλίας σε ασυμπτωματικά 
παιδιά χωρίς οικογενειακό ιστορικό 
θρόμβωσης που βρίσκονται σε κατάσταση 
αυξημένου κινδύνου

Έλεγχος για θρομβοφιλία γενικώς σε νεαρές εφήβους 
χωρίς οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης που πρόκειται 

να αρχίσουν αντισυλληπτικά δεν συνιστάται.51 Δεν συνι-
στάται, επίσης, έλεγχος θρομβοφιλίας σε ασυμπτωματι-
κά παιδιά χωρίς οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης που 
βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου (π.χ. το-
ποθέτηση CVL σε παιδί με οξεία λεμφοβλαστική λευχαι-
μία), δεδομένου ότι δεν συνιστάται θρομβοπροφύλαξη.53

ςυμπερασματικά, φαίνεται ότι ο έλεγχος για θρομ-
βοφιλία στα παιδιά παραμένει αμφιλεγόμενο θέμα. τα 
αποτελέσματα του ελέγχου είναι χρήσιμα μόνο στο βαθ-
μό που επηρεάζουν θεραπευτικές αποφάσεις σε επιλεγ-
μένες περιπτώσεις παιδιών με οξύ θρομβωτικό επεισόδιο 
ή, ενδεχομένως, σε ασυμπτωματικό παιδί με οικογενει-
ακό ιστορικό ΘΕ/θρομβοφιλίας, εφ’ όσον βρίσκεται σε 
συνθήκες αυξημένου κινδύνου για θρόμβωση. Παθολογι-
κά εργαστηριακά ευρήματα που προκύπτουν από έλεγχο 
χωρίς ενδείξεις δεν αποτελούν από μόνα τους αναγκαία 
ή ικανή συνθήκη για την εμφάνιση ΘΕ και δημιουργούν 
άγχος στο παιδί και τους γονείς. Αντιθέτως, αρνητικός 
έλεγχος θρομβοφιλίας δημιουργεί ψευδές αίσθημα ασφα-
λείας. η θρόμβωση στα παιδιά αποτελεί πολύπλοκο φαι-
νόμενο στην εκδήλωση του οποίου συμμετέχει ποικιλία 
περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων. Περαιτέ-
ρω μελέτες ίσως αποσαφηνίσουν το ειδικό βάρος και το 
ρόλο των επί μέρους παραγόντων.

Thrombophilia in neonates and children
by Helen Platokouki-Komitopoulou

Haemostasis Unit and Haemophilia Centre, “Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens, Greece

SUMMARY: Thrombosis is a rare event during childhood. Nevertheless, its incidence may increase in 
the years to come as children with previously fatal underlying diseases have longer overall survival, in-
tervention techniques predisposing to thrombosis are common practice in intensive care units, advanced 
diagnostic imaging methods are currently available and paediatricians are more sensitized. Besides en-
vironmental risk factors for thrombosis, many polymorphisms in genes encoding almost all haemostat-
ic proteins have been found. The role of those defects in the pathogenesis of thrombosis has not as yet 
been clear. As thrombophilia is considered either a clinical predisposition (spontaneous, extended, recur-
rent thrombotic episodes or thrombosis at a young age) or the laboratory identification of congenital (or 
acquired) risk factors for thrombosis. In recent years, paediatric haematologists are frequently asked to 
evaluate children for thrombophilia testing, although both the cost of the testing has been dramatically 
increased and the clinical utility of laboratory findings has become increasingly debated. Children most 
likely to benefit from thrombophilia testing include patients with acute thrombosis (decision for the du-
ration of anticoagulation therapy in selected cases) or individuals at high risk situations for thrombosis 
with a known positive family history, mainly in first degree relatives. Abnormal laboratory findings of 
thrombophilia tests are not necessarily or causatively associated with thrombosis in asymptomatic chil-
dren. Conversely, normal test results may provide false reassurance. Further efforts may lead to the pre-
cise estimation of the role and the contribution for thrombosis risk of each thrombophilic factor.
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