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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο παρών ηλεκτρονικός τόμος που έχουμε στη διάθεσή μας περιλαμβάνει τα κείμενα των ομιλιών της διημερίδας 

που διοργανώθηκε από τα Τμήματα Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης και Αιμόστασης της ΕΑΕ, και πραγματοποιήθηκε 

8 και 9 Μαΐου 2015 στην Αθήνα, με θέμα την κύηση.

Η διημερίδα με τίτλο: «ΚΥΗΣΗ και ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΧΕΣΗ» είχε ως φιλοδοξία να 

αναδείξει τη σχέση αυτή, αναλύοντας σε βάθος οντότητες που σχετίζονται με την αιμοποίηση, την ανοσολογία 

και την αιμόσταση – οι οποίες συχνά προϋπάρχουν της κύησης  ή ξεκινούν από την έναρξή της και φθάνουν 

μέχρι τη λοχεία, και αφορούν μητέρα και νεογνό. Στόχος ήταν να συζητήσουμε τόσο τη φυσιολογία όσο και 

την παθολογία, καθώς και τον χειρισμό των καταστάσεων αυτών, που απασχολούν από κοινού Αιματολόγους, 

Μαιευτήρες, Αναισθησιολόγους, Παιδιάτρους, Μαίες και όχι μόνον. Πιστεύουμε ότι ο στόχος επετεύχθη με την 

επιλογή 22 εισηγήσεων που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των πτυχών της πολύπλευρης αυτής σχέσης, 

ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν σημαντικά ζητήματα για τα οποία υπάρχει ανάγκη για επιπλέον επιστημονική 

έρευνα και γνώση. Στα πλαίσια αυτά, και με γνώμονα την τεράστια σπουδαιότητα του θέματος, αποφασίσαμε 

την παρούσα έκδοση, όπου άξιοι συνάδελφοι, τους οποίους ευχαριστούμε,  αναλύουν τα θέματα με τρόπο που 

θεωρούμε ότι βοηθά τόσο στην εμβάθυνση των θεωρητικών μας γνώσεων, όσο και στην αποκόμιση χρήσιμων 

συμβουλών και λύσεων σε πρακτικά ζητήματα που όλοι μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας.

Ελπίζουμε η εμπειρία που κατατίθεται εδώ από τους συγγραφείς των εισηγήσεων να βοηθήσει όχι μόνο 

τους Αιματολόγους, αλλά και όλους του επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται με τη φροντίδα της μητέρας 

και του νεογνού, και ιδιαίτερα τους νεότερους.

Ο τόμος αυτός, όπως και η διημερίδα, αφιερώνεται στη μνήμη δύο εξαιρετικών συναδέλφων και φίλων, του 

Γιώργου Θεοδοσιάδη και της Λεοντίνης Φουντουλάκη, οι οποίοι τόσο πρόωρα έφυγαν από κοντά μας. Είναι η 

ελάχιστη τιμή για αυτούς που ήταν πρότυπα “επιστήμονα, συνεργάτη και ανθρώπου”.

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Για τις  Διοικούσες Επιτροπές των Τμημάτων 

Οι Πρόεδροι

 Ελισάβετ Γρουζή Όλγα Κατσαρού
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Αιματολογικές μεταβολές

Θεώνη Κανελλοπούλού1,2, Θεοδώρα Σαμοΐλη3, εύφροΣύνη νομιΚού2

ύπότροφος ελληνικής αιματολογικής εταιρείας, 2νύ αιμοδοσίας και Κέντρο αιμορροφιλικών, Γνα ιπποκράτειο, 3Β΄ 
πανεπιστημιακή παθολογική Κλινική, Γνα ιπποκράτειο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: οι κύριες αιματολογικές μεταβολές της φυσιολογικής κύησης είναι οι ακόλουθες: 1. «φυ-
σιολογική» αναιμία της κύησης από αιμοαραίωση, 2. ουδετεροφιλία, 3. ήπια θρομβοπενία, 4. αύξη-
ση παραγόντων πήξης, 5. μειωμένη ινωδόλυση. ο όγκος του πλάσματος αυξάνει κατά 10-15% στις 
6-12 εβδομάδες της κύησης, στη συνέχεια ταχέως έως τις 30-34 εβδομάδες και στις επόμενες εβδο-
μάδες παρουσιάζει μικρή αύξηση. η μάζα των ερυθρών ξεκινά να αυξάνει στις 8-10 εβδομάδες και 
σταθερά αυξάνει κατά 20-30% (250-450ml) παραπάνω από τα προ της κύησης επίπεδα, προς το τέ-
λος της κύησης. μεγαλύτερη αύξηση του όγκου του πλάσματος σχετική με την αύξηση της μάζας της 
Hb και του ερυθροκυτταρικού όγκου είναι υπεύθυνη για τη μέτρια μείωση των επιπέδων Hb («φυσιο-
λογική» αναιμία της κύησης από αιμοαραίωση) που παρατηρείται στις υγιείς έγκυες γυναίκες. η τιμή 
των ουδετεροφίλων ξεκινά να αυξάνει το δεύτερο μήνα της κύησης με μέγιστα επίπεδα στο δεύτερο 
και τρίτο τρίμηνο, τη στιγμή που ο ολικός αριθμός των λευκών κυμαίνεται από 9000-15,000 κύτταρα/
μL. δεν παρατηρείται αλλαγή στην απόλυτη τιμή των λεμφοκυττάρων. η μέση τιμή των αιμοπεταλί-
ων στις έγκυες μπορεί να είναι ελαφρώς ελαττωμένη, ωστόσο οι περισσότερες γυναίκες έχουν φυ-
σιολογική τιμή αιμοπεταλίων.

ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Φυσιολογία αιμοποιητικού συστήματος στην κύηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η φυσιολογική κύηση χαρακτηρίζεται από μετα-

βολές που αφορούν σχεδόν κάθε όργανο, ώστε να 
καταφέρει ο οργανισμός της γυναίκας να προσαρ-
μοστεί στις απαιτήσεις της εμβρυοπλακουντιακής 
επικοινωνίας και της ομαλής ανάπτυξης του εμβρύου. 
Το αιμοποιητικό σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί 
με πολλαπλούς τρόπους με αποτέλεσμα τις μεταβο-
λές του αριθμού των κυττάρων του αίματος και των 
παραγόντων της πήξης. οι περισσότερες αφορούν 
φυσιολογικό φαινόμενο και δε χρειάζονται ουδεμία 
θεραπευτική αντιμετώπιση εκτός από απλή παρα-
κολούθηση.1

οι πιο συχνές αιματολογικές μεταβολές είναι η 
φυσιολογική αναιμία της κύησης, η ουδετεροφιλία, 
η καλοήθης θρομβοπενία της κύησης, η αύξηση 
των προπηκτικών παραγόντων και η μειωμένη ινω-
δολυτική δραστηριότητα. η γνώση των παραπάνω 

διακυμάνσεων είναι απαραίτητη και είναι σημαντικό να 
γίνεται πάντα διαφορική διάγνωση από επιπλοκές της 
κύησης που μπορεί να τις επηρεάζουν και χρειάζονται 
ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση.2 οι αιματολογικές 
μεταβολές στην κύηση επανέρχονται 6-8 εβδομάδες 
μετά τον τοκετό στα προ της κύησης επίπεδα. ώστό-
σο, η ταχύτητα και το πρότυπο διαφοροποίησης των 
τιμών ποικίλλουν.

Στην παρούσα ανασκόπηση θα αναλυθούν ξεχω-
ριστά οι φυσιολογικές μεταβολές των αιμοποιητικών 
σειρών (ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, 
αιμοπετάλια), ενώ οι μεταβολές τις αιμόστασης θα 
αναλυθούν σε ξεχωριστό κεφάλαιο.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Όγκος πλάσματος

Κατά την κύηση ο όγκος του πλάσματος αυξάνει 
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προοδευτικά. αρχικά η αύξηση είναι μικρή ώστε 
από την 6η έως τη 12η εβδομάδα της κύησης να 
παρατηρείται αύξηση κατά 10-15% σε σχέση με το 
φυσιολογικό. η αύξηση του όγκου πλάσματος φθάνει 
τη μεγαλύτερη τιμή της κατά το δεύτερο τρίμηνο ή την 
24η εβδομάδα αν και μπορεί να συνεχιστεί έως την 
37η εβδομάδα. η συνολική αύξηση υπολογίζεται κατά 
μέσο όρο σε 1100 έως 1600 mL με τελικό αποτέλεσμα 
συνολικό όγκο πλάσματος 4700 έως 5200 mL, δηλαδή 
30-50% περισσότερο από τον όγκο των μη-εγκύων 
γυναικών. ώστόσο πολύτοκες γυναίκες και γυναίκες 
με πολύδυμες κυήσεις μπορεί να παρουσιάσουν 
ακόμα μεγαλύτερη αύξηση.3

Για να προσαρμοστούν τα αγγεία των εγκύων 
στην παραπάνω αύξηση του πλάσματος, μειώνεται 
η συστηματική αγγειακή αντίσταση και αυξάνεται η 
παροχή αίματος στους νεφρούς και στην μητροπλα-
κουντιακή κυκλοφορία. Στον παραπάνω μηχανισμό 
συμμετέχουν πολλαπλές ορμόνες αλλά καθοριστικό 
ρόλο παίζει η αυξημένη δραστικότητα της ρενίνης και 
η ήπια μείωση των επιπέδων του νατριοδιουρητικού 
πεπτιδίου, φαινόμενο που υποδηλώνει αγγειοδιαστολή 
και αυξημένη αγγειακή χωρητικότητα των αγγείων.4

μετά τον τοκετό ο όγκος πλάσματος μειώνεται 
ταχέως αν και αυξάνει 2-5 ημέρες μετά, πιθανόν 
λόγω αυξημένης έκκρισης αλδοστερόνης τη συγκε-
κριμένη χρονική στιγμή. Σε γενικές γραμμές παρά την 
ελάττωση παραμένει αυξημένος κατά 10-15% για τις 
τρεις πρώτες εβδομάδες τις λοχείας και επανέρχεται 
στα φυσιολογικά επίπεδα προ της κύησης περίπου 
6 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

αξίζει να σημειωθεί ότι παθολογικές καταστάσεις 
που συνοδεύονται από μείωση του όγκου πλάσματος 
και εκφράζονται ως αύξηση των τιμών της αιμοσφαιρί-
νης Hb >14.5 g/dL, όπως είναι τα υπερτασικά σύνδρο-
μα της κύησης (προεκλαμψία-εκλαμψία) συνδέονται 
αρνητικά με την έκβαση της κύησης και αποτελούν 
δείκτη εμβρυικών επιπλοκών, όπως χαμηλό βάρος 
γέννησης και πρόωρο τοκετό. ο όγκος πλάσματος 
ενδεχομένως μειώνεται τις τελευταίες 6 εβδομάδες 
της κύησης αν και η μέτρησή του δεν είναι ασφαλής 
και ίσως υπόκειται σε σφάλμα λόγω της εγκύμονος 
μήτρας.

Ερυθρά αιμοσφαίρια

παράλληλα με την αύξηση του όγκου του πλά-
σματος αυξάνεται και η μάζα των ερυθρών. ώστόσο, 
η σχετική αύξηση του όγκου του πλάσματος είναι 
δυσανάλογη με την αύξηση της μάζας των ερυθρών 
με αποτέλεσμα τη μέτρια μείωση των επιπέδων της 
αιμοσφαιρίνης. επομένως, η ορθόχρωμη νορμο-
κυτταρική αναιμία που παρατηρείται στην κύηση, 

η «αναιμία της κύησης», αποτελεί ένα φυσιολογικό 
φαινόμενο που αντανακλά τη σημαντική αύξηση του 
όγκου του πλάσματος η οποία υπερβαίνει δυσανάλογα 
την αύξηση της μάζας των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 
Άρα, πρόκειται περισσότερο για αιμοαραίωση παρά 
αληθινή αναιμία. αν και είναι δύσκολο η αναιμία της 
κύησης να εκφραστεί με έναν ορισμό, με δεδομένο 
τις διαφοροποιήσεις της Hb μεταξύ των φυλών, και 
την αυξημένη συχνότητα λήψης σιδήρου στις ανε-
πτυγμένες χώρες, τα Κέντρα για Έλεγχο νοσημάτων 
και πρόληψη [The Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC)] έχουν ορίσει ως αναιμία επίπεδα 
Hb <11 g/dL (αιματοκρίτη Ht<33%) στο πρώτο και 
τρίτο τρίμηνο και <10.5 g/dL (Ht<32%) στο δεύτερο 
τρίμηνο. από τη στιγμή που οι αφροαμερικανοί ενή-
λικες έχουν τιμές Hb/Ht χαμηλότερες, το ινστιτούτο 
ιατρικής προτείνει χαμηλότερες κατώτατες τιμές κατά 
0.8 g/dL σε αυτόν τον πληθυσμό. ο παγκόσμιος ορ-
γανισμός ύγείας [World Health Organization (WHO)] 
καθορίζει τιμή αναιμίας στις εγκύους επίπεδα Hb 
<11.0 g/dL (Ht 33%) κατά το πρώτο και τρίτο τρίμη-
νο και έως 10.5 g/dL κατά το δεύτερο τρίμηνο και 
με βάση τα παραπάνω κριτήρια περίπου 50% των 
γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες και 20% στις 
ανεπτυγμένες θα εμφανίσει αναιμία.5,6 Γυναίκες με 
τιμές Hb κάτω από τα παραπάνω όρια πρέπει να 
διερευνηθούν περαιτέρω με γενική αίματος, μελέτη 
επιχρίσματος αίματος, τιμή δικτυοερυθροκυττάρων, 
μέτρηση σιδήρου ορού/σιδηροδεσμευτικής ικανότητας 
και φερριτίνη. αν η εκτίμηση είναι αρνητική, τιμή Hb 
<10 g/dL μπορεί να είναι στα πλαίσια φυσιολογικής 
αναιμίας της κύησης αφού πλήθος άλλων παραγόντων 
επηρεάζουν τις φυσιολογικές τιμές σε κάθε άτομο 
ξεχωριστά.7,8 Σε χώρες όπως την ελλάδα με υψηλά 
ποσοστά γυναικών με ετερόζυγες αιμοσφαιρινοπάθειες 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση, 
αφού η αναμενόμενη αναιμία της κύησης θα επιδει-
νώσει την ήδη υπάρχουσα υπόχρωμη μικροκυτταρική 
αναιμία με αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές Hb για την 
αντίστοιχη εβδομάδα της κύησης, χωρίς απαραίτητα 
να απαιτούνται ιδιαίτεροι θεραπευτικοί χειρισμοί.9

η μάζα των ερυθρών αιμοσφαιρίων ξεκινά να 
αυξάνει στις 8-10 εβδομάδες της κύησης και στα-
θερά αυξάνει έως 20-30% (250-450 ml) στο τέλος 
της κύησης, ειδικά στις εγκύους που λαμβάνουν 
συμπληρώματα σιδήρου. Γενικά, στις γυναίκες που 
δε λαμβάνουν συμπληρώματα σιδήρου, η μάζα των 
ερυθρών αυξάνει κατά 15-20%, ενώ ακόμα μεγαλύ-
τερη αύξηση της μάζας των ερυθρών παρατηρείται 
στις πολύδυμες κυήσεις. ο μέσος όγκος ερυθρών 
(MCV) αυξάνει κατά προσέγγιση 4 fL στις υγιείς 
έγκυες γυναίκες και σε αυτές με ήπια σιδηροπενία, 
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αλλά μπορεί να μειωθεί σε επίπεδα 80 - 84 fL στο 
τρίτο τρίμηνο. Γι΄αυτό, παρά τα κριτήρια των CDC και 
WHO που θέτουν χαμηλότερες φυσιολογικές τιμές 
αιμοσφαιρίνης στο δεύτερο τρίμηνο, στις γυναίκες 
χαμηλού εισοδήματος που δε λαμβάνουν σίδηρο 
και δεν τρέφονται σωστά, τα χαμηλότερα επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης παρατηρούνται συνήθως από την 
28η έως την 36η εβδομάδα, με ελάχιστες τιμές την 
30η με 32η εβδομάδα, ενώ προς το τέλος της κύησης 
η αιμοσφαιρίνη αυξάνει προοδευτικά.10 η αύξηση 
του MCV οφείλεται στη μειωμένη διάρκεια ζωής των 
ερυθρών κατά τη διάρκεια της κύησης με αποτέλεσμα 
περισσότερα δικτυοερυθροκύτταρα τα οποία είναι και 
μεγαλύτερου όγκου.11

ο κύριος μεσολαβητής της αύξησης της μάζας των 
ερυθρών είναι η αύξηση των επιπέδων ερυθροποι-
ητίνης, που ευοδώνει την παραγωγή των ερυθρών. 
Τα επίπεδα της ερυθροποιητίνης αυξάνουν κατά 50% 
στις φυσιολογικές κυήσεις και η τιμή της ποικίλλει 
παρουσία άλλων παθολογικών καταστάσεων που επι-
πλέκουν την κύηση. η αύξηση των ερυθρών μερικώς 
υποστηρίζει τις υψηλές μεταβολικές απαιτήσεις για 
οξυγόνο κατά τη διάρκεια της κύησης.12 Τα επίπεδα 
του 2,3 disphosphoglycerate (2,3-DPG) των ερυθρών 
παραμένουν αυξημένα κατά τη διάρκεια της κύησης, 
που οδηγεί σε μειωμένη συγγένεια με το οξυγόνο 
των ερυθρών της μητέρας. η χαμηλή συγγένεια με 
το οξυγόνο σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα 
pCO2 του μητρικού αίματος λόγω του αυξημένου κατά 
λεπτό αερισμού, διευκολύνει τη μεταφορά οξυγόνου 
δια μέσω του πλακούντα.13

οι ανάγκες του αναπτυσσόμενου εμβρύου αυξά-
νουν των κίνδυνο εμφάνισης στερητικών αναιμιών 
στη μητέρα και κυρίως σιδήρου και φυλικού οξέ-
ος. ύποκείμενα νοσήματα που συνοδεύονται από 
αναιμία, όπως αιμοσφαιρινοπάθειες (θαλασσαιμία 
– δρεπανοκυτταρική νόσος) μπορεί να αποτελούν 
αίτια αυξημένης νοσηρότητας για τη μητέρα και το 
κύημα. Το σύνδρομο HELLP (Hemolysis-Elevated 
Liver enzymes-Low Platelets) αποτελεί ιδιαίτερη 
μορφή θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας επιπλέκουσα 
την κύηση. ώστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπεται η 
πιθανότητα ότι οι γυναίκες μπορούν να εμφανίσουν 
νοσήματα που συνοδεύονται από αναιμία που να 
συμπίπτει η πρωτοεμφάνιση τους με τη διάρκεια της 
κύησης. οι επιμέρους αναιμίες που δε σχετίζονται με 
τη φυσιολογική αναιμία της κύησης θα αναλυθούν σε 
ξεχωριστά κεφάλαια.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια της κύησης παρατηρείται συχνά 

αύξηση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων, 
κυρίως λόγω αυξημένης κυκλοφορίας στο αίμα των 
ουδετεροφίλων πολυμορφοπυρήνων (ουδετεροφιλία). 
η αύξηση των ουδετεροφίλων αρχίζει από το δεύτερο 
μήνα της κύησης και οι μέγιστες τιμές ανευρίσκονται 
στο δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο. η αύξηση αυτή χαρακτη-
ρίζεται ως «φυσιολογική», ο δε αριθμός των λευκών 
αιμοσφαιρίων κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 9 έως 15 
× 109 κύτταρα/L, αν και σε ορισμένες μελέτες αναφέ-
ρονται τιμές λευκών αιμοσφαιρίων έως και 29 × 109 

κύτταρα/L. ώστόσο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 
λευκοκυττάρωσης, ειδικά σε τιμές άνω των 18 × 109/L, 
να διενεργείται έλεγχος για τον αποκλεισμό υποκεί-
μενης λοίμωξης ή άλλου αιματολογικού νοσήματος 
που η πρωτοεμφάνιση συμβαίνει κατά τη διάρκεια της 
κύησης. οι τιμές των λευκών πέφτουν στα επίπεδα 
των μη εγκύων την 6η ημέρα μετά τον τοκετό.14,15

Γυναίκες με φυσιολογικές κυήσεις μπορεί να έχουν 
ένα μικρό αριθμό μυελοκυττάρων ή μεταμυελοκυττά-
ρων στην περιφερική κυκλοφορία. η στροφή προς 
στα αριστερά συνήθως παρατηρείται μετά το δεύτερο 
μισό της εγκυμοσύνης ενώ σε μερικές μελέτες έχει 
ανευρεθεί αύξηση του ποσοστού των ραβδοπυρήνων 
όσο η κύηση προχωρά. εκτός από την αύξηση του 
αριθμού τους τα πολυμορφοπύρηνα παρουσιάζουν 
και μορφολογικές μεταβολές με εμφάνιση κυρίως 
σωματίων Döhle, τα οποία είναι βασεόφιλα κυτταρο-
πλασματικά έγκλειστα υπολειμματικού RNA.16

Όσον αφορά τις άλλες κατηγορίες λευκών αιμο-
σφαιρίων, δεν παρατηρούνται μεταβολές στον αριθμό 
και στην αναλογία των Β και Τ λεμφοκυττάρων, ο 
αριθμός των μονοκυττάρων επίσης παραμένει αμετά-
βλητος, ενώ ενδέχεται να ανευρεθεί ήπια πτώση των 
βασεόφιλων και μικρή αύξηση των ηωσινοφίλων.17

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
η μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων είναι 

συχνή κατά τη διάρκεια της κύησης, ωστόσο πολλές 
φορές δημιουργεί διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα 
και ιδιαίτερο άγχος στους θεράποντες κυρίως λόγω 
των σοβαρών παθολογικών καταστάσεων που μπορεί 
να συνοδεύονται από θρομβοπενία και να θέτουν σε 
κίνδυνο τη ζωή της μητέρας και του εμβρύου. επο-
μένως, η αιτιοπαθογενετική ταξινόμηση της θρομβο-
πενίας στην κύηση είναι σημαντική διότι ο χειρισμός 
διαφόρων υποκείμενων συνδρόμων είναι διαφορετικός 
τόσο για τη μητέρα όσο για το έμβρυο.18-20

η «καλοήθης θρομβοπενία της κύησης» είναι η 
πιο συχνή αιτία θρομβοπενίας αφού έως και το 75% 
των θρομβοπενιών εντάσσονται στην παραπάνω 
κατηγορία και εμφανίζεται κυρίως στο τρίτο τρίμηνο. 
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Θ. Κανελλοπούλου και συν.

Στο 7-8% των κυήσεων η τιμή των αιμοπεταλίων 
μπορεί να είναι χαμηλότερη από 150 × 109 /L και στο 
1% χαμηλότερη από 100 × 109/L, ωστόσο στα 2/3 τα 
αιμοπετάλια κυμαίνονται μεταξύ 130 × 109/L έως 150 
× 109/L. η διάγνωσή της στηρίζεται στα ακόλουθα 
κριτήρια: 1. Ήπια και ασυμπτωματική θρομβοπενία, 
2. απουσία ιστορικού θρομβοπενίας (εκτός θρομβοπε-
νίας της κύησης), 3. εμφάνισή της αργά στη διάρκεια 
της κύησης, 4. απουσία νεογνικής θρομβοπενίας, 5. 
αυτόματη υποχώρηση μετά τον τοκετό. η καλοήθης 
θρομβοπενία δε χρειάζεται θεραπεία. η τιμή των αι-
μοπεταλίων αυξάνει άμεσα μετά τον τοκετό και εντός 
3-4 εβδομάδων επανέρχεται στο φυσιολογικό.18-20

Στα αίτια θρομβοπενίας που πρέπει να αποκλει-
στούν περιλαμβάνονται η σοβαρή προεκλαμψία, 
θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες (HELLP, ΘΘπ), αυ-
τοάνοση θρομβοπενία, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 
και θρομβοπενία επαγόμενη από φάρμακα. ώστόσο, 
οι περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις σχε-
τίζονται με πιο σοβαρή θρομβοπενία σε συνδυασμό 
ή όχι με άλλες αιματολογικές διαταραχές.18-20

εκτός από τα περιστατικά θρομβοπενίας στην 
κύηση σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρου-
σιαστεί αύξηση της τιμής τους κυρίως στα πλαίσια 
αντιδραστικής, δευτεροπαθούς αιτιολογίας.
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Μεταβολές στην αιμόσταση

Σοφια μελλού
αιματολόγος, ν.ύ. αιμοδοσίας, Γ.ν. «Γ. Γεννηματάς», αθήνα

ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Φυσιολογία αιμοποιητικού συστήματος στην κύηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η φυσιολογική αιμόσταση είναι αποτέλεσμα μιας 

δυναμικής και ευαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των 
μηχανισμών της πήξης και της ινωδόλυσης. 

Κατά τη διάρκεια της κύησης, μια σειρά αλλαγών, 
πιθανόν ορμονικής αιτιολογίας, διαταράσσει την αι-
μοστατική ισορροπία και δημιουργεί μια κατάσταση 
«φυσικής υπερπηκτικότητας».1,3

Το φαινόμενο είναι εντονότερο κατά το 3ο τρίμηνο 
της κύησης. προφανώς, καθώς ο γυναικείος οργα-
νισμός προετοιμάζεται για τον επικείμενο τοκετό και 
επομένως την αποκόλληση του πλακούντα, μετα-
βάλλει όλους τους σχετικούς μηχανισμούς, ώστε να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια δυνητικά σοβαρού 
βαθμού απώλεια αίματος.

η σημασία αυτής της φυσικής προσαρμογής είναι 
τεράστια. Σύμφωνα με τον πού η κυριότερη αιτία 
μητρικής θνησιμότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες 
είναι η αιμορραγία, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο κάθε 
περίπτωση μαιευτικής αιμορραγίας, αν και σπάνια, 
χρειάζεται την άμεση παρέμβαση πολλών ιατρικών 
ειδικοτήτων για την αντιμετώπισή της.

παράλληλα, φαίνεται ότι οι αιμοστατικές μεταβολές 
της κύησης συνεισφέρουν στη φυσιολογική ανάπτυξη 
και λειτουργικότητα του πλακούντα και επομένως στη 
φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου.

δυστυχώς, αντίτιμο σε όλη αυτή τη φυσιολογική 
διαδικασία είναι ο σχεδόν πενταπλάσιος κίνδυνος 
εμφάνισης θρομβώσεων. πράγματι, σε μία περίοδο 
ανατομικών αλλαγών που οδηγούν σε φλεβική στάση, 
η αύξηση των περισσοτέρων παραγόντων της πήξης, 
η μείωση ορισμένων φυσικών ανασταλτών και η αύ-

ξηση των ανασταλτών της ινωδόλυσης, δημιουργούν 
συνθήκες επίκτητης θρομβοφιλίας.

η επίπτωση φλεβικής θρόμβωσης υπολογίζεται 
σε 0,62 έως 1,88 ανά 1000 κυήσεις και είναι υψηλό-
τερη την περίοδο της λοχείας.1,2,4 Όπως είναι φυσικό, 
γυναίκες που υποχρεώνονται σε ακινησία, παρου-
σιάζουν υπέρταση, ή υποβάλλονται σε καισαρική 
τομή, κινδυνεύουν περισσότερο, ακόμα και εάν δεν 
είναι φορείς κληρονομικής ή άλλης θρομβοφιλικής 
διάθεσης. πάντως, τα θρομβοεμβολικά επεισόδια 
είναι πολύ λιγότερα από τα αναμενόμενα, οδηγώντας 
αρκετούς στην υπόθεση ύπαρξης ενός άγνωστου 
μηχανισμού που βοηθά τον γυναίκειο οργανισμό να 
αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη φυσική του πρόκληση.2,3

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυξάνονται οι 

συγκεντρώσεις των παραγόντων: I, VII, VIII, IX, X, XII 
και ο vWF. η αύξηση σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα 
οιστρογόνων και είναι κατά κανόνα προοδευτική. 
ειδικότερα κατά το 3ο τρίμηνο, η δραστικότητα του 
μηχανισμού πήξης της εγκύου είναι σχεδόν διπλάσια, 
συγκρινόμενη με εκείνη μιας μη εγκύου γυναίκας.10

Κατά τον τοκετό, o μηχανισμός παρουσιάζει τη 
μέγιστη ισχύ του, γεγονός που από ορισμένους απο-
δίδεται στην απελευθέρωση ουσιών κατά το διαχωρι-
σμό μήτρας-πλακούντα. η επάρκειά του είναι ζωτικής 
σημασίας καθώς με τη βοήθεια της συστολής του 
μυομητρίου, καλείται να σταματήσει άμεσα την τερά-
στια απώλεια αίματος (έως 700ml/min) που προκαλεί 
η αποκόλληση του πλακούντα.5 
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Σ. μέλλου

Ιστικός Παράγων (TF)

ο ιστικός παράγων είναι ένας διαμεμβρανικός 
κυτταρικός υποδοχέας του FVIIa. η ιδιότητα αυτή 
καθορίζει τον TF ως εκκινητή του καταρράκτη της 
πήξης (Σχήμα ι).

Σε υγιείς ιστούς η ενεργοποίηση της πήξης πα-
ρεμποδίζεται από της εξωαγγειακή έκφραση του TF. 
επομένως, ο σχηματισμός συμπλέγματος TF/FVIIa 
μπορεί να προκύψει μόνο μετά από αγγειακή βλάβη, 
εισαγωγή στην κυκλοφορία μικροσωματιδίων που 
εκφράζουν TF, ή επαγωγή της έκφρασής του στα 
ενδοθηλιακά κύτταρα και τα μονοκύτταρα υπό την 
επίδραση κυτοκινών, ενδοτοξινών, ή ομοκυστεΐνης.

Κατά τη φυσιολογική κύηση η συγκέντρωση του 
διαλυτού TF αντιγόνου παραμένει σταθερή, ενώ η 
δραστικότητά του (TFa) αυξάνεται.2,11 

αντίθετα, οι Holmes και συνεργάτες σε μελέτη τους 
που δημοσιεύτηκε το 2005, παρατήρησαν μείωση 
της έκφρασης και της δραστικότητας του TF των 
μονοκυττάρων σε όλη τη διάρκεια της κύησης και 
επιστροφή τους σε φυσιολογικά επίπεδα την 3η ημέρα 
της λοχείας. οι συγγραφείς θεωρούν ότι καθώς ο TF 
είναι πρωταγωνιστής στον in vivo σχηματισμό θρόμ-

βου, η μείωσή του στα κυκλοφορούντα μονοκύτταρα 
ίσως προστατεύει την έγκυο από θρομβοεμβολικά 
επεισόδια.2 

In vitro μελέτες έχουν αναδείξει πολύ υψηλή έκ-
φραση TF στα συγκυτιοτροφοβλαστικά κύτταρα του 
πλακούντα. ο υποδοχέας θεωρείται απαραίτητος για 
την αγγειογένεση, την εμβρυογένεση και την τοπική 
αιμόσταση. μάλιστα, οι αιμοστατικές του ιδιότητες 
φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές κατά το 1ο 
τρίμηνο της κύησης οπότε και η διήθηση του μυομη-
τρίου λαμβάνει χώρα.8 

Καθώς λοιπόν τα συγκυτιοτροφοβλαστικά κύτταρα 
είναι πολύ πλούσια σε TF, μια άποψη με αρκετούς 
υποστηρικτές είναι ότι μικροσωματίδια προερχόμενα 
από τον πλακούντα (STB-MPs) μπορεί να αποτελούν 
το εκλυτικό αίτιο για την ενεργοποίηση του μηχανισμού 
της πήξης κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο της κύησης. 
πράγματι STB-MPs ανιχνεύονται στην κυκλοφορία 
υγιών εγκύων κατά το 2ο τρίμηνο, ενώ η ποσότητά 
τους αυξάνεται με την πρόοδο της κύησης. παρά 
ταύτα, αντίθετα από τα αναμενόμενα, καμία μεταβο-
λή τους δεν παρατηρήθηκε κατά τον τοκετό και την 
αποκόλληση του πλακούντα.6

πρόσφατα δημοσιεύτηκε μελέτη για την ποσότητα 

ΣΧΗΜΑ Ι. αδρή σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού πήξεως και των φυσικών ανασταλτών της.
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των κυκλοφορούντων μικροσωματιδίων που φέρουν 
TF (TF-positive MPs) σε υγιείς έγκυες και σε έγκυες 
με υπέρταση, προ-εκλαμψία ή ιστορικό επιπλοκών 
που καθιστούσε υποχρεωτική τη θεραπεία τους με 
LMWH. Σύμφωνα με τους ερευνητές στις υγιείς έγκυες 
61,1% των TF-positive MPs προέρχονταν από την 
τροφοβλάστη και 38,9% είχαν μητρική προέλευση. 
αντίθετα, στις επιπεπλεγμένες κυήσεις 43,9% προέρ-
χονταν από τον πλακούντα και 56,1% ήταν μητρικής 
προέλευσης, δηλαδή οφείλονταν σε ενδοθηλιακές 
βλάβες των μητρικών αγγείων.7 

Παράγων VII (FVII)

O παράγων VII είναι πρωτεάση της σερίνης και 
παράγεται στο ήπαρ. ο FVII παρουσία Ca++ σχηματίζει 
σύμπλεγμα με τον TF και στη συνέχεια ενεργοποιείται 
με τη δράση άλλων πρωτεασών. Το σύμπλεγμαTF/
FVIIa καταλύει την ενεργοποίηση των παραγόντων 
ιΧ και Χ.

από τις πρώτες εβδομάδες της κύησης κατα-
γράφεται προοδευτική αύξηση των επιπέδων του 
FVII.3-5,9 Σταδιακά τα επίπεδα φτάνουν στα ανώτερα 
φυσιολογικά, τα οποία συνήθως ξεπερνούν περί την 
29η-34η εβδομάδα. οι τιμές παραμένουν σταθερά 
υψηλές κατά τις τελευταίες εβδομάδες της κύησης και 
τις πρώτες ημέρες της λοχείας.4 ορισμένες γυναίκες, 
για άγνωστο λόγο, παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές 
(έως δεκαπλάσιες του φυσιολογικού).10

αρκετοί αποδίδουν τα αυξημένα επίπεδα του FVII 
στις πολύ μεγάλες ποσότητες οιστρογόνων που εκ-
κρίνονται από τις ωοθήκες (έως την 9η εβδομάδα) και 
τον πλακούντα (από την 9η εβδομάδα έως τον τοκετό). 
Άλλωστε, υψηλή δραστικότητα του παράγοντα έχει 
καταγραφεί σε γυναίκες που λαμβάνουν από του στό-
ματος αντισυλληπτικά ή θεραπεία υποκατάστασης.12

Σε μία μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1999, οι Sattar 
και συνεργάτες θεωρούν ότι η αύξηση του παράγοντα 
σχετίζεται και με τα υψηλά επίπεδα των λιπιδίων, ιδι-
αίτερα δε με την υπερτριγλυκεριδαιμία της κύησης.13 
εκτός από τις παρατηρήσεις τους, οι συγγραφείς 
στηρίχθηκαν και σε προγενέστερες δημοσιεύσεις 
σύμφωνα με τις οποίες μη έγκυες γυναίκες με υψηλές 
τιμές τριγλυκεριδίων εμφανίζουν αυξημένη δραστικό-
τητα του παράγοντα VII.

Παράγων VIII (FVIII)

O παράγων VIII παράγεται στο ήπαρ και στα εν-
δοθηλιακά κύτταρα. Στην κυκλοφορία απαντάται σε 
ανενεργό μορφή συνδεδεμένος με τον παράγοντα von 
Willebrand (vWF). ο FVIII αφού ενεργοποιηθεί από 

τη θρομβίνη, αποχωρίζεται από τον μεταφορέα του 
και δρώντας ως συμπαράγοντας του FIXa επιταχύνει 
την ενεργοποίηση του FX.

Τα επίπεδα και η δραστικότητα του παράγοντα 
VIII αυξάνουν από τις πρώτες εβδομάδες της κύη-
σης.2,20,21 Κατά τη 13η-20η εβδομάδα, περισσότερες 
από το 50% των εγκύων έχουν «παθολογικά» υψηλά 
επίπεδα FVIII. η σταδιακή αύξηση συνεχίζεται έως τον 
τοκετό, όπου καταγράφονται έως και τριπλάσιες του 
φυσιολογικού τιμές. Τα επίπεδα παραμένουν υψηλά 
έως τη 2η ημέρα της λοχείας και κατόπιν μειώνονται 
σταδιακά.4 

εκτός του FVIII σημαντική αύξηση παρουσιάζει 
και ο παράγων von Willebrand. Έτσι, κατά την κύ-
ηση καταγράφονται αξιοσημείωτα υψηλά επίπεδα 
αντιγόνου vWF και Rcof.5,9,24 η φυσιολογία αυτών 
των αλλαγών δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. ορισμένοι 
υποθέτουν αυξημένη απελευθέρωση του vWF από τα 
κοκκία Weibel-Palade των ενδοθηλιακών κυττάρων. 

ενώ η αύξηση των δύο παραγόντων είναι παράλ-
ληλη κατά τις πρώτες 20 εβδομάδες, στο 2ο ήμισυ της 
κύησης η αύξηση του vWF είναι πολύ μεγαλύτερη.5 
με βάση αυτή την παρατήρηση, τα τελευταία χρόνια 
αρκετοί ερευνητές ασχολούνται με τη μελέτη δεικτών 
που σχετίζονται με τον vWF και την ικανότητά του να 
συνδέεται με τον FVIII. Σύμφωνα με κάποιες αναφο-
ρές, η κύηση ίσως προκαλεί ποιοτικές αλλαγές στη 
δομή του παράγοντα von Willebrand.14 

Παράγων IX (FIX) 

ο παράγων ιΧ είναι μια βιταμινο-Κ εξαρτώμενη 
γλυκοπρωτεΐνη απλής αλύσου και συντίθεται στο ήπαρ. 
ο FIX ενεργοποιείται είτε από τον FXIa, είτε από το 
σύμπλεγμα TF/VIIa. ο FIXa υπό μορφή συμπλέγ-
ματος με τον FVIIIa, ενεργοποιούν τον παράγοντα 
X παρουσία Ca++ και φωσφολιποειδούς.

Κατά την εγκυμοσύνη τα επίπεδα του παράγοντα 
IX αυξάνεται προοδευτικά. ύπολογίζεται ότι κατά τον 
τοκετό, το 50% των γυναικών έχει υψηλότερα επίπεδα 
από τα ανώτερα φυσιολογικά. οι αυξημένες τιμές 
παραμένουν έως και τις πρώτες μέρες της λοχείας.4

Γενικότερα, η αύξηση του FIX είναι ήπια και σίγουρα 
απέχει πολύ από εκείνη του παράγοντα VIII.5,9,10 Καθώς 
ο FIX έχει βασικό ρόλο στην παραγωγή θρομβίνης, 
πολλοί θεωρούν ότι η ήπια αύξησή του εξισορροπεί 
τις πολύ μεγάλες αυξήσεις άλλων παραγόντων.2

Παράγων V (FV)

ο παράγων V είναι μονής αλύσου πρωτεΐνη και 
απαντάται στο πλάσμα, στα μεγακαρυοκύτταρα και 
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στα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια. ο FV αφού ενερ-
γοποιηθεί από τη θρομβίνη, λειτουργεί ως συμπαρά-
γοντας του FXa κατά τη διαδικασία μετατροπής της 
προθρομβίνης σε θρομβίνη.

Κατά την κύηση, η συγκέντρωση του FV αρχικά 
αυξάνεται, ακολούθως μειώνεται και τελικά σταθερο-
ποιείται.5 αντίθετα, η δραστικότητα του παράγοντα 
παρουσιάζει σταδιακή αύξηση σε όλη τη διάρκεια 
της κύησης.2,20

Σε μια πρόσφατη μελέτη, αναφέρεται αύξηση της 
συγκέντρωσης του FV τη 2η μέρα μετά τον τοκετό.4

Παράγων X (FX)

O παράγων X είναι μία βιταμινο Κ-εξαρτώμενη 
σερινική ενδοπεπτιδάση και συντίθεται στο ήπαρ. η 
μετατροπή του σε ενεργοποιημένο παράγοντα γίνε-
ται είτε με τη δράση του συμπλέγματος FIXa/FVIIIa, 
είτε με τη δράση του συμπλέγματος TF/VIIa. ο FXa 
σχηματίζοντας σύμπλεγμα με τον FVa, παρουσία 
φωσφολιποειδούς και Ca++, διασπά την προθρομβίνη 
σε δύο τμήματα και οδηγεί στην παραγωγή ενεργού 
θρομβίνης.

Σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες, κατά την 
κύηση ο FΧ παρουσιάζει προοδευτική αύξηση.2,5,9,26 
παρά ταύτα, μία πρόσφατη μεγάλη πολυκεντρική 
μελέτη που αφορούσε σε 801 γυναίκες, καταγράφει 
επίπεδα FΧ εντός των φυσιολογικών ορίων σε όλη 
τη χρονική περίοδο της κύησης, του τοκετού και της 
λοχείας.4

Παράγων (FXI) 

ο παράγων Χι παράγεται στο ήπαρ και στο πλάσμα 
κυκλοφορεί ως ομοδιμερές σε ανενεργή μορφή. με-
τατρέπεται σε ενεργή πρωτεάση με τη δράση κυρίως 
του FXIIa και της θρομβίνης. ο FXIa παρουσία Ca++ 

ενεργοποιεί τον παράγοντα IX. 
Για τα επίπεδα του παράγοντα κατά την κύηση 

έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες με αντικρουόμενα 
αποτελέσματα. Έτσι, άλλοι συγγραφείς καταγράφουν 
αυξημένες τιμές, άλλοι μειωμένες και άλλοι σταθερές. 
πάντως, οι περισσότεροι συμφωνούν σε μια ήπια 
προοδευτική μείωση των επιπέδων του.1,2,10,26 Σύμ-
φωνα με αυτούς, ο παράγων διολισθαίνει σε επίπεδα 
60-70% κατά τον τοκετό.5

Παράγων ΧΙΙ (FXII)

ο παράγων Χιι ανήκει στις πρωτεάσες της σερίνης 
και παράγεται στο ήπαρ. Τα ενεργοποιημένα αιμοπε-
τάλια παράγουν ανόργανα πολυμερή που προκαλούν 

την ενεργοποίηση του, δίνοντας το έναυσμα για την 
παραγωγή θρομβίνης μέσω της ενδογενούς οδού 
της πήξης.

Τα επίπεδα του FXII παρουσιάζουν ήπια προο-
δευτική αύξηση σε όλη τη διάρκεια της κύησης.2,4,5

Προθρομβίνη (FII)

 η προθρομβίνη είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που 
συντίθεται στο ήπαρ. Το σύμπλεγμα προθρομβινάσης 
καταλύει τη μετατροπή της ανενεργού προθρομβίνης 
στο ισχυρό πρωτεολυτικό ένζυμο θρομβίνη. η θρομ-
βίνη υδρολύει δεσμούς Arg-Gly του ινωδογόνου και 
προκαλεί την απελευθέρωση των ινωδοπεπτιδίων 
α και Β. η απώλεια των ινωδοπεπτιδίων προκαλεί 
φυσικοχημικές μεταβολές στο μόριο του ινωδογόνου 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρχικά μονομερών και 
κατόπιν πολυμερών του ινώδους.

μελέτες των επιπέδων του FII στην κύηση δεν 
έχουν καταλήξει σε ταυτόσημα συμπεράσματα. Έτσι 
σύμφωνα με κάποιες δημοσιεύσεις, μετά από μια αρ-
χική αύξηση, ο παράγων μειώνεται για να επιστρέψει 
προοδευτικά στα προ κύησης επίπεδα, ενώ σύμφωνα 
με άλλες, δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε όλη τη 
διάρκεια της κύησης.2,4,9,10 

Ινωδογόνο (FΙ)

Το ινωδογόνο είναι μια συμμετρική γλυκοπρωτεΐνη 
αποτελούμενη από έξι πολυπεπτιδικές αλύσους ( αα, 
Ββ και γγ) που ενώνονται μεταξύ τους με δισουλφιδι-
κούς δεσμούς. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, το 
70% του κυκλοφορούντος ινωδογόνου έχει ανέπαφες 
όλες τις αλύσους του (HMW-Fg), ενώ στο υπόλοιπο 
30% (LMW-Fg και LMW΄-Fg) οι αα άλυσοι έχουν 
υποστεί μερική υδρόλυση. 

Κατά την κύηση, η ολική συγκέντρωση του ινωδο-
γόνου αυξάνεται σταδιακά, ξεπερνώντας συχνά τα 6 
gr/dl κατά το 3ο τρίμηνο.2-5,18,21,26 παρά τη σημαντική 
αυτή αύξηση, το ποσοστό του HMW-Fg, που ως γνω-
στόν αυξάνεται σε αντιδράσεις οξείας φάσεως όπως 
η φλεγμονή, παραμένει σταθερό, καταρρίπτοντας 
μερικώς τη θεωρία ότι η κύηση είναι μια κατάσταση 
“γενικευμένης φλεγμονής έναντι του κυήματος”.17 

μελέτες που έγιναν ζώα, καταδεικνύουν ότι η 
αύξηση του ολικού ινωδογόνου οφείλεται σε αύξηση 
της βιοσύνθεσής του από το ήπαρ. Το μηχανισμό 
επηρεάζει κυρίως το οιστρογόνο οιστραδιόλη, ενώ 
η δράση της οιστριόλης δεν έχει επαρκώς μελετηθεί. 

η παράλληλη και ουσιαστικά ισότιμη αύξηση όλων 
των κλασμάτων του ινωδογόνου, μπορεί να εξηγηθεί 
μόνο εάν η αυξημένη βιοσύνθεση της γλυκοπρωτεΐνης 
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συνοδεύεται και από αυξημένη πρωτεόλυση των αα 
αλυσίδων της. Το πρωτεολυτικό ένζυμο που ενερ-
γοποιείται κατά την κύηση, δρα στις αα αλύσους και 
παράγει χαμηλού μοριακού βάρους κλάσματα, δεν 
είναι γνωστό. ορισμένοι υποθέτουν ότι το ένζυμο 
αυτό είναι η ελαστάση των ουδετεροφίλων. 

μετά τον τοκετό οι συγκεντρώσεις του ολικού 
ινωδογόνου και των κλασμάτων του διαφοροποιού-
νται. Έτσι, τρεις μέρες μετά τον φυσιολογικό τοκετό, 
η συγκέντρωση του ινωδογόνου αρχίζει σταδιακά να 
μειώνεται. η μείωση αφορά όλα τα κλάσματα, είναι 
όμως ηπιότερη για το HMW-Fg. αντίθετα, τρεις μέρες 
μετά από καισαρική τομή, τα κλάσματα χαμηλού μορι-
ακού βάρους μειώνονται, ενώ το HMW-Fg αυξάνεται 
σημαντικά. η εικόνα αυτή είναι τυπική για αντίδραση 
οξείας φάσεως και συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση 
της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP).16 

ανεξάρτητα από το είδος του τοκετού, οι τιμές 
ολικού, χαμηλού και υψηλού μοριακού βάρους ινω-
δογόνου, επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα την 
6η εβδομάδα της λοχείας. 

Παράγων ΧΙΙΙ (FXIII)

ο παράγων Χιιι είναι τετραμερής γλυκοπρωτεΐνη 
και ανευρίσκεται στο πλάσμα, στα αιμοπετάλια, στα 
μονοκύτταρα, στα μακροφάγα και σε προγονικά 
κύτταρα του μυελού των οστών. ο FXIII αφού ενερ-
γοποιηθεί από τη θρομβίνη παρουσία Ca++, προωθεί 
το σχηματισμό ομοιοπολικών δεσμών μεταξύ των 
πολυμερών του ινώδους (cross linking). 

Τα επίπεδα δραστικότητας του παράγοντα Χιιι 
κατά την κύηση είναι αμφιλεγόμενα. επικρατέστερη 
άποψη είναι αυτή μιας αρχικής αύξησης, που ακο-
λουθείται από μια ήπια προοδευτική μείωση σε όλη 
την υπόλοιπη διάρκεια της εγκυμοσύνης.2,5 παρά τη 
μείωση, συνήθως δεν καταγράφονται τιμές εκτός του 
φυσιολογικού εύρους. 

είναι άγνωστο εάν η ελαττωμένη δραστικότητα 
του 2ου και 3ου τριμήνου οφείλεται σε μειωμένη 
παραγωγή, σε αυξημένη κατανάλωση στην περιοχή 
του πλακούντα ή σχετίζεται με τη μείωση του αριθμού 
των αιμοπεταλίων.18

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΩΝ  
ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ

οι φυσικοί ανασταλτές της πήξης είναι απολύτως 
απαραίτητοι για τον περιορισμό της παραγωγής της 
θρομβίνης. αρκετές είναι οι μεταβολές τους κατά την 
κύηση και τη λοχεία με τις σπουδαιότερες να αφορούν 
στο σύστημα της πρωτεΐνης C. 

Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (ΑΤΙΙΙ)

η αντιθρομβίνη είναι πρωτεάση του τύπου των 
σερπινών και παράγεται στο ήπαρ. η αΤ είναι ο 
σπουδαιότερος φυσικός αναστολέας της πήξης καθώς 
αναστέλλει την πρωτεολυτική δράση της θρομβίνης και 
τους ενεργοποιημένους παράγοντες: IXa, Xa, XIa και 
XIIa. η ηπαρίνη αυξάνει 1000 φορές την αντιπηκτική 
δράση της αΤ. 

αντικρουόμενες είναι οι μελέτες που αφορούν στις 
μεταβολές της κατά την κύηση. Στις περισσότερες 
πάντως φαίνεται να παραμένει εντός του φυσιολογι-
κού εύρους τιμών, προστατεύοντας την έγκυο από 
θρομβοεμβολικά επεισόδια.2-4,19,20

αμέσως μετά τον φυσιολογικό τοκετό, τα επίπεδα 
της αΤ παρουσιάζουν αύξηση. οι τιμές επιστρέφουν 
σε φυσιολογικά επίπεδα τη 2η εβδομάδα της λοχείας.10 

Πρωτεΐνη C (PC)

η πρωτεΐνη C είναι βιταμινο-Κ εξαρτώμενη πρωτε-
ΐνη και παράγεται στο ήπαρ. η PC, αφού προσδεθεί 
στον υποδοχέα της, αλληλεπιδρά με το σύμπλεγμα 
θρομβομοντουλίνης/θρομβίνης και ενεργοποιείται 
(APC). ακολούθως, αποδεσμεύεται από τον υποδοχέα 
της και πάνω σε αρνητικά φορτισμένες φωσφολιπο-
ειδικές επιφάνειες συνδέεται με την πρωτεΐνη S. Το 
σύμπλεγμα αρC/πρωτεΐνη S αδρανοποιεί τους FVa 
και FVIIIa (Σχήμα ιι).

η δραστικότητα της PC φαίνεται να μην επηρεάζεται 
από την κύηση.2-4,20 Συνήθως παρατηρείται αύξηση 
των επιπέδων της κατά το 2ο τρίμηνο, μείωση κατά 
το 3ο, νέα ήπια αύξηση αμέσως μετά τον τοκετό και 
έως την 5η εβδομάδα τις λοχείας και επιστροφή στις 
τιμές του πρώτου τριμήνου μετά το θηλασμό.23 παρά 
τις αυξομειώσεις, οι τιμές της παραμένουν εντός του 
φυσιολογικού εύρους.21 

Πρωτεΐνη S (PS)

η πρωτεΐνη S είναι μια βιταμινο-Κ εξαρτώμενη 
γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται στα ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα, το ήπαρ, τα αιμοπετάλια και τα κύτταρα Leydig 
των όρχεων. Στην κυκλοφορία ανευρίσκεται σε δύο 
μορφές: την ελεύθερη (40%) και τη συνδεδεμένη με την 
C4b δεσμευτική πρωτεΐνη. μόνο η ελεύθερη μορφή 
δρα ως συμπαράγοντας της PC για την αναστολή 
των FVa και FVIIIa. η PS ασκεί αντιπηκτική δράση 
στο σύστημα προθρομβινάσης και ίσως στον FXa, 
ανεξάρτητα από την APC.

Κατά την κύηση, παρά το γεγονός ότι η συνδε-
δεμένη μορφή της πρωτεΐνης αυξάνεται, τα επίπεδα 
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της ολικής πρωτεΐνης S προοδευτικά μειώνονται, 
φτάνοντας σε πολύ χαμηλές τιμές στο 2ο τρίμηνο. 
Κατά το 3ο τρίμηνο οι τιμές παραμένουν σταθερές 
και δεν εμφανίζουν περαιτέρω μείωση.

Συχνά οι τιμές τόσο της ολικής, όσο και της ελεύ-
θερης πρωτεΐνης S είναι ελαφρώς κατώτερες των 
φυσιολογικών από τις πρώτες εβδομάδες της κύ-
ησης.3,4,21,23 ύπολογίζεται ότι τη 13η-20η εβδομάδα, 
περίπου το 50% των εγκύων έχει παθολογικές τιμές 
ελεύθερης πρωτεΐνης S. Το ποσοστό αυτό αυξάνει 
προοδευτικά και ξεπερνά το 80% το 3ο τρίμηνο. η 
εμφανής αυτή μείωση των τιμών, δυσχεραίνει τη 
διάγνωση τυχόν κληρονομικής ανεπάρκειας της 
πρωτεΐνης S και μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες 
διαγνώσεις. 

αμέσως μετά τον τοκετό τα επίπεδα ολικής και 
ελεύθερης PS παρουσιάζουν απότομη αύξηση. ενώ 
όμως η ολική PS αποκαθίσταται στα προ εγκυμοσύνης 
επίπεδά της εντός της 1ης εβδομάδας, η ελεύθερη PS 
καθυστερεί συχνά έως την 5η εβδομάδα της λοχείας. 
Την 8η εβδομάδα μετά τον τοκετό ένα μικρό ποσοστό 
γυναικών διατηρεί κατώτερα των φυσιολογικών επί-
πεδα ελεύθερης PS.10 

Γενικά, η φυσιολογική μείωση της ελεύθερης πρω-
τεΐνης S θεωρείται μείζονος σημασίας και ενοχοποιεί-
ται για την υψηλή επίπτωση θρομβώσεων κατά την 
περίοδο της λοχείας.3 

Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC-R)

Το 1993, οι Dahlback και συνεργάτες περιέγραψαν 
ως νέα κληρονομική διαταραχή που αυξάνει τον κίνδυ-
νο θρόμβωσης, την αντίσταση στην ενεργοποιημένη 
πρωτεΐνη C (APC-Resistance). Ένα χρόνο αργότερα, 
αποδείχθηκε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις APC-R 
προκαλούνται από μετάλλαξη στο γονίδιο του παρά-
γοντα V (V Leiden). 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι, εκτός από τις κληρο-
νομούμενες μεταλλάξεις, αντίσταση στην ενεργο-
ποιημένη πρωτεΐνη C μπορεί να προκαλέσουν τα 
αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (APLA), τα από του 
στόματος αντισυλληπτικά, κάποιες μορφές καρκίνου 
και η εγκυμοσύνη. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται 
συχνά με τον όρο επίκτητη APC-R.

η παθοφυσιολογία του φαινομένου κατά την κύηση 
είναι ουσιαστικά άγνωστη και πιθανά σχετίζεται με την 
αύξηση της δραστικότητας των παραγόντων VIII και V 
και όχι με την μείωση της ελεύθερης πρωτεΐνης S.10,20

η APC-R που ως γνωστόν συνδέεται με αυξη-
μένη επίπτωση θρομβώσεων, είναι συχνότερη στην 
προχωρημένη κύηση, μειώνεται κατά την περίοδο 
της λοχείας και εξαφανίζεται έως την 8η εβδομάδα 
μετά τον τοκετό.21 Σύμφωνα με κάποιες μελέτες, κατά 
την περίοδο της εγκυμοσύνης APC-R θα εμφανίσει 
σχεδόν το 57% των υγιών γυναικών.2 

Σχήμα ΙΙ. αδρή σχηματική παράσταση της δράσης του συστήματος της πρωτεΐνης C.
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η μειωμένη ευαισθησία του πλάσματος των εγκύων 
στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C αναδεικνύεται από 
τις χαμηλές τιμές που παρουσιάζει κατά την κλασσική 
δοκιμασία APC ratio. οι χαμηλότερες τιμές καταγρά-
φονται συνήθως περί την 28η εβδομάδα και όπως 
είναι φυσικό, η πτώση του ratio είναι εμφανέστερη 
σε γυναίκες με υψηλές τιμές προ της εγκυμοσύνης.8 

πολύ χαμηλές τιμές APC ratio τις πρώτες εβδο-
μάδες της κύησης έχουν συσχετιστεί με την εμφάνι-
ση σοβαρών επιπλοκών, όπως αποβολή, πρόωρη 
αποκόλληση πλακούντα και προ-εκλαμψία. 

η τροποποιημένη μέθοδος προσδιορισμού της 
APC-R με την προσθήκη πλάσματος πτωχού σε 
παράγοντα V και τη διενέργεια των APTT με και χω-
ρίς προσθήκη APC, παρέχει τη δυνατότητα λήψης 
αξιόπιστων αποτελεσμάτων για την παρουσία V 
Leiden σε γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά 
ή έχουν αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. Σύμφωνα 
με μια παλαιότερη μελέτη, αν ο προσδιορισμός της 
APC-R γίνει με την τροποποιημένη μέθοδο, τότε η 
σχετιζόμενη με την κύηση αντίσταση στην πρωτεΐνη 
C δεν είναι πλέον εμφανής.10,20 

Θροβομοντουλίνη (ΤΜ)

η θροβομοντουλίνη και ο ενδοθηλιακός υποδοχέας 
της πρωτεΐνης C (EPCR) είναι υποδοχείς γλυκοπρω-
τεϊνών και εκφράζονται κυρίως στις ενδοθηλιακές 
επιφάνειες των αγγείων και στον πλακούντα. οι 
δύο υποδοχείς είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την 
ενεργοποίηση της πρωτεΐνης C, ενώ η Τμ ασκεί και 
αντιινωδολυτική δράση μέσω της ενεργοποίησης 
του TAFI.

αρκετοί θεωρούν την Τμ ως βασικό ρυθμιστή της 
φυσιολογικής ανάπτυξης του πλακούντα, καθώς μέσω 
της APC διευκολύνει τον πολλαπλασιασμό των κυτ-
τάρων της τροφοβλάστης και μέσω του TAFI μειώνει 
το προϊόντα αποδομής του ινώδους και επομένως 
την απόπτωση στον πλακούντα. 

η διαλυτή μορφή της Τμ μπορεί να μετρηθεί στα 
πλάσμα και στα ούρα και έχει χρησιμοποιηθεί ως 
δείκτης καταστροφής ενδοθηλιακών κυττάρων. 

Στην κύηση παρατηρείται αύξηση των επιπέδων 
της στο πλάσμα, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίμη-
νο.2,10 η αύξηση αυτή πιθανόν οφείλεται στην ενερ-
γοποίηση των ουδετεροφίλων, τα οποία προκαλούν 
πρωτεόλυση της ενδοθηλιακής Τμ με αποτέλεσμα 
την απελευθέρωσή της στο πλάσμα.22 Τα επίπεδά της 
επανέρχονται στις φυσιολογικές τους τιμές αμέσως 
μετά τον τοκετό.

Καθώς τα κύτταρα του πλακούντα είναι πλούσια σε 
Τμ, μια απότομη αύξηση των επιπέδων της κατά την 

διάρκεια της κύησης, θεωρείται πιθανό να αντικατο-
πτρίζει μια σοβαρή αγγειακή βλάβη του πλακούντα.11 

δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι έως τη 12η εβδο-
μάδα τα επίπεδα διαλυτής Τμ σε όλες τις έγκυες 
είναι παρεμφερή, οι πολύ διαφορετικές τιμές που 
καταγράφονται τις επόμενες εβδομάδες, καθιστούν 
αδύνατο τον ορισμό φυσιολογικού εύρους τιμών της, 
στην εγκυμοσύνη. παρά ταύτα, η καταγραφή μιας 
αρχικής τιμής για κάθε έγκυο και η παρακολούθησή 
της σε τακτά χρονικά διαστήματα, ίσως βοηθήσει στην 
έγκαιρη διάγνωση βλαβών στα αγγεία του πλακούντα.

Πρωτεΐνη Ζ

η πρωτεΐνη Ζ είναι μια βιταμινο-Κ εξαρτώμενη 
γλυκοπρωτεΐνη, που δρώντας ως συμπαράγοντας 
μιας πρωτεάσης του πλάσματος, απενεργοποιεί 
τον παράγοντα Χa. ανεπάρκεια της πρωτεΐνης Ζ, 
ή παρουσία IgM αντισωμάτων εναντίον της, έχουν 
παρατηρηθεί σε περιπτώσεις ανεξήγητης εμβρυικής 
απώλειας μεταξύ της 10ης και 15ης εβδομάδας της 
κύησης. δεν έχουν βρεθεί μειωμένες τιμές σε περι-
πτώσεις καθ΄έξιν αποβολών. 

πρόσφατες μελέτες έδειξαν προοδευτική αύξηση 
των συγκεντρώσεων της πρωτεΐνης Ζ κατά τη διάρ-
κεια της κύησης. οι αυξημένες τιμές επιστρέφουν 
σε φυσιολογικά επίπεδα 6-12 εβδομάδες μετά τον 
τοκετό.10 πιθανώς, η αύξηση της πρωτεΐνης Ζ να 
εξισορροπεί την αύξηση των παραγόντων της πήξης 
και να αποτελεί σημαντικό αμυντικό μηχανισμό έναντι 
του αυξημένου κινδύνου θρόμβωσης. 

Αναστολέας της οδού του ιστικού παράγοντα (TFPI)

ο αναστολέας της οδού του ιστικού παράγοντα είναι 
ένα μονής αλυσίδας πολυπεπτίδιο 276 αμινοξέων. ο 
TFPI είναι ένας από τους σημαντικότερους αναστολείς 
της πήξης καθώς αναστέλλει το σύμπλεγμα TF/FVIIa 
καθιστώντας βραχύβια την εξωγενή οδό της πήξης. 
επίσης αναστέλλει αναστρέψιμα τον FXa. 

Σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές, τόσο 
τα επίπεδα του ολικού TFPI αντιγόνου, όσο και η δρα-
στικότητά του, αυξάνονται προοδευτικά στη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. αντίθετα, οι Uszynski και συνερ-
γάτες, κατέγραψαν επίπεδα αντιγόνου χαμηλότερα 
του φυσιολογικού κατά τον τοκετό.2

Συμπαράγοντας της ηπαρίνης ΙΙ (HC II)

ο συμπαράγοντας της ηπαρίνης ιι είναι μια γλυ-
κοπρωτεΐνη που συντίθεται στο ήπαρ και παρουσία 
πολυανιονικών μορίων, όπως η ηπαρίνη και η θειϊκή 
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δερματάνη, αναστέλλει τόσο την ελεύθερη, όσο και 
τη δεσμευμένη στο θρόμβο θρομβίνη. 

Κατά την κύηση, τα επίπεδα του HC II στο πλάσμα 
αυξάνονται.2,10

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ

Συνήθεις εξετάσεις όπως ο χρόνος προθρομβίνης 
(PT) και ο χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT), 
συνήθως αδυνατούν να αναδείξουν την ενεργοποίηση 
του μηχανισμού της πήξης.1 λόγω αυτής της παραδο-
χής, πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τη μέτρηση 
στο πλάσμα εγκύων έμμεσων δεικτών, που όμως 
προϋποθέτουν την in vivo παραγωγή θρομβίνης.

Προθρομβινικά θραύσματα 1+2 (F1+2)

Τα θραύσματα προθρομβίνης 1+2 προκύπτουν 
κατά τη μετατροπή της προθρομβίνης σε θρομβίνη, 
δηλαδή κατά την πρωτεόλυσή της από το σύμπλεγμα 
προθρομβινάσης. Τα επίπεδα F1+2 έχουν θετική συ-
σχέτιση με το ποσό της παραγομένης θρομβίνης και 
αποτελούν ευαίσθητο δείκτη της ενεργοποίησης του 
μηχανισμού πήξης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. 

Τα επίπεδα F1+2 στο πλάσμα εγκύων παρουσι-
άζουν προοδευτική αύξηση σε όλη τη διάρκεια της 
κύησης.20,21,24,25

Συμπλέγματα Θρομβίνης/Αντιθρομβίνης (TAT)

Τα συμπλέγματα θρομβίνης/αντιθρομβίνης προκύ-
πτουν κατά την αναστολή της παραγομένης θρομβίνης 
από τον κύριο φυσικό αναστολέα της, δηλαδή την 
αντιθρομβίνη. φυσιολογικά, η απομάκρυνση των ΤαΤ 
από την κυκλοφορία γίνεται από τα ηπατοκύτταρα 
μέσω ειδικών υποδοχέων της επιφάνειάς τους.

Κατά την κύηση και ιδίως το 3ο τρίμηνο, οι τιμές 
ΤαΤ είναι αξιοσημείωτα υψηλές, υποδηλώνοντας 
τόσο την αυξημένη παραγωγή θρομβίνης, όσο και 
την επάρκεια της αντιθρομβίνης.23-25

Συμπλέγματα μονομερών του ινώδους  
(Fibrin Monomer Complex)

Τα διαλυτά μονομερή του ινώδους εμφανίζονται 
στην κυκλοφορία από τα πολύ πρώιμα στάδια δημι-
ουργίας θρόμβου και δημιουργούν συμπλέγματα με το 
ινωδογόνο (FMC). Τα τελευταία χρόνια η συγκέντρωση 
των FMC στο πλάσμα αποτελεί δείκτη διάγνωσης 
φλεβικής θρόμβωσης.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η συγκέντρωση των 

FMC παραμένει σταθερή κατά το 1ο και 2ο τρίμηνο, 
ενώ παρουσιάζει ήπια αύξηση στην προχωρημένη 
κύηση.25

Καθώς η ευαισθησία και η ειδικότητα της εξέτασης 
αναφέρονται ως ικανοποιητικές, ίσως η μέτρηση των 
FMC να διευκολύνει τη διάγνωση υποκλινικής φλεβικής 
θρόμβωσης κατά την κύηση.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ
Κατά τη κύηση, παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα του 

πλασμινογόνου αυξάνονται, η ινωδολυτική ικανότητα 
του πλάσματος προοδευτικά μειώνεται, παραμένει 
σταθερά χαμηλή κατά τον τοκετό και επανέρχεται 
σε φυσιολογικά επίπεδα αμέσως μετά.2,26,28 οι μεγα-
λύτερες μεταβολές αφορούν στους ανασταλτές της 
ινωδόλυσης.

Ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου (t-PA)

ο ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου είναι 
μια πρωτεάση της σερίνης που ανευρίσκεται στα εν-
δοθηλιακά κύτταρα. ώς ένζυμο, καταλύει τη μετατροπή 
του πλασμινογόνου σε πλασμίνη.

Στο πλάσμα ο t-PA συνήθως ανιχνεύεται με τη 
μορφή συμπλέγματος με τον ραι-1. η συγκέντρωσή 
του στο πλάσμα είναι περίπου 1-5ng/ml.

παρά το γεγονός ότι το αντιγόνο t-PA αυξάνεται, η 
δραστικότητα του ενεργοποιητή παρουσιάζει σταδιακή 
μείωση κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο της κύησης, γεγονός 
που αποδίδεται στην αύξηση των αναστολέων ραι-1 
και ραι-2.2,3,21,26 η δραστικότητα του t-PA επιστρέφει 
στο φυσιολογικό εύρος τιμών μετά τον τοκετό. 

Αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 
1 (PAI-1) 

ο αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογό-
νου 1 είναι μία γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται από 
τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Συντίθεται με τη μορφή 
ενεργού αναστολέα του t-PA και της ουροκινάσης, 
είναι όμως ασταθής και γρήγορα μετατρέπεται σε 
λανθάνουσα ή ανενεργό μορφή. η σύνθεση και η 
έκκρισή του επηρεάζεται από τη δράση διαφόρων 
ορμονών, κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων. 

Κατά την κύηση, τα επίπεδά του ραι-1 παρουσι-
άζουν σταδιακή σημαντική αύξηση.2,3,21,26 Χαρακτη-
ριστικά, από τη 12η έως την 35η εβδομάδα οι τιμές 
του αναστολέα σχεδόν πενταπλασιάζονται.8 ο ραι-1 
μειώνεται μετά τον τοκετό και επανέρχεται στα φυσι-
ολογικά του επίπεδα την 5η εβδομάδα της λοχείας.
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Αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 
2 (PAI-2)

ο αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογό-
νου 2, όπως και ο ραι-1, ανήκει στην οικογένεια των 
σερπινών. είναι μία γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται 
κυρίως από τις χοριακές λάχνες του πλακούντα, ενώ 
σε μικρές ποσότητες ανιχνεύεται στα μονοκύττα-
ρα, τα μακροφάγα και σε κάποια κακοήθη κύτταρα. 
αναστέλλει περισσότερο την ουροκινάση (u-PA) και 
λιγότερο τον t-PA. 

Τα επίπεδα του PAI-2, όπως είναι φυσικό, αυξά-
νονται στην κύηση, είναι δε ιδιαίτερα υψηλά κατά το 
3ο τρίμηνο.21,26 

ο αναστολέας είναι ουσιαστικά ανιχνεύσιμος μόνο 
στο πλάσμα εγκύων. Σαφής θετική συσχέτιση έχει 
παρατηρηθεί μεταξύ του βάρους του πλακούντα και 
των επιπέδων του στο πλάσμα. επίσης, σε νεώτερες 
μελέτες τα επίπεδα του ραι-2 φαίνεται ότι είναι ευθέως 
ανάλογα με το βάρος του νεογνού.10 πιθανώς ο PAI-
2 μειώνοντας τοπικά την ινωδόλυση και επομένως 
την παραγωγή προϊόντων αποδομής του ινώδους, 
μειώνει την απόπτωση των κυττάρων της γιγάντιας 
τροφοβλάστης και βοηθά, τόσο στο μέγεθος και την 
ποιότητα του πλακούντα, όσο και στην ανάπτυξη 
του εμβρύου.8

Ενεργοποιημένος από τη θρομβίνη αναστολέας  
της ινωδόλυσης (TAFI)

ο ενεργοποιημένος από τη θρομβίνη αναστολέας 

της ινωδόλυσης είναι μια σχετικά πρόσφατα περιγρα-
φείσα γλυκοπρωτεΐνη, που παράγεται στο ήπαρ. ο 
TAFI ενεργοποιείται από το σύμπλεγμα θρομβομο-
ντουλίνης/θρομβίνης και απομακρύνει καρβοξυτελικά 
υπόλοιπα από το μερικώς αποδομημένο ινώδες. με 
τον τρόπο αυτό ο θρόμβος καθίσταται ανθεκτικός 
στην περαιτέρω δράση της πλασμίνης.

ο TAFI πιθανά να σχετίζεται με την εμφάνιση 
διαφόρων κλινικών καταστάσεων. αυξημένες τιμές 
του στο πλάσμα έχουν παρατηρηθεί σε παχύσαρκες 
γυναίκες που πάσχουν από διαβήτη τύπου ιι, σε 
ασθενείς με συμπτωματική στεφανιαία νόσο και σε 
ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα.

Το 2001, δημοσιεύτηκαν δύο μελέτες που αφορού-
σαν στη συγκέντρωση του TAFI κατά την εγκυμοσύνη. 
Σύμφωνα με την πρώτη (μελετήθηκαν 12 έγκυες), η 
κύηση δεν προκαλεί σημαντικές αυξομειώσεις στα 
επίπεδά του αντιγόνου του αναστολέα, τα οποία φαί-
νονται να σχετίζονται μόνο με την ηλικία της εγκύου. 
αντίθετα στη δεύτερη (μελετήθηκαν 144 έγκυες), τα 
επίπεδα αυξάνονται σταδιακά με την πάροδο των 
εβδομάδων της κύησης.28 λόγω των αντικρουόμενων 
ευρημάτων, μια νέα μελέτη σχεδιάστηκε στο ηνωμένο 
Βασίλειο. Σε αυτή δείγματα 80 εγκύων μελετήθηκαν 
ως προς το αντιγόνο (TAFI:Ag) και τη δραστικότητα 
του αναστολέα (TAFI:Ac). Τα αποτελέσματα δημοσι-
εύτηκαν το 2011 και σύμφωνα με αυτά, το αντιγόνο 
παρουσιάζει συνεχή αύξηση και στα τρία τρίμηνα 
της κύησης, ενώ η δραστικότητα αυξάνει έως το 2ο 
τρίμηνο και κατόπιν παραμένει σταθερή. 

παρά τα υψηλά επίπεδα PAI-1 και PAI-2, στο πλά-

Σχήμα ΙΙΙ. αδρή σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού ινωδόλυσης.
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σμα των εγκύων παρατηρείται προοδευτική αύξηση 
των προϊόντων αποδομής του ινώδους και ιδιαίτερα 
των δ-διμερών (D-Dimmers).1,2,19,21,22,24 

οι υψηλότερες τιμές τους καταγράφονται στο 3ο 
τρίμηνο και ιδιαίτερα την 1η ημέρα μετά τον τοκετό.4,10

ανεξάρτητα του αιτίου της (προέλευση από τα 
αγγεία της μήτρας, αυξημένη παραγωγή θρομβί-
νης, ικανοποιητική ινωδόλυση κ.λπ.), η αύξηση των 
D-Dimmers προκαλεί σημαντικά διαγνωστικά προβλή-
ματα σε περιπτώσεις υπόνοιας φλεβικής θρόμβωσης. 

ΠΡΟΠΗΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
Τα μικροσωματίδια (MPs) είναι μικρά μεμβρανικά 

τμήματα που απελευθερώνονται από διάφορα κύτ-
ταρα (αιμοπετάλια, λευκά αιμοσφαίρια, ενδοθηλιακά 
κύτταρα) σε συνθήκες απόπτωσης ή ενεργοποίησης. 
Το μέγεθός τους και η περιεκτικότητά τους σε φωσφο-
λιπίδια και πρωτεΐνες διαφέρει, ενώ εκφράζουν ειδικά 
αντιγόνα των κυττάρων από τα οποία προέρχονται. Τα 
MPs προάγουν κυτταρικές αλληλεπιδράσεις, μεταφέ-
ρουν πρωτεΐνες και mRNA σε γειτονικά κύτταρα και 
παρουσιάζουν προπηκτική δράση που οφείλεται, τόσο 
στην έκφραση TF, φωσφατιδυλοσερίνης, P-σελεκτίνης 

και PSGL-1, όσο και στην ικανότητα σύνδεσης των 
παραγόντων Va, VIIIa, IXa και Xa. 

η φυσιολογική κύηση χαρακτηρίζεται από αυξημένα 
επίπεδα μικροσωματιδίων, τα οποία προέρχονται από 
ενδοθηλιακά κύτταρα και αιμοπετάλια.1 ο ρόλος τους 
στην εμφάνιση αγγειακών επιπλοκών της κύησης είναι 
αμφιλεγόμενος. ύψηλότερα των συνήθων επίπεδα 
έχουν παρατηρηθεί σε περιπτώσεις αποβολών, ενώ 
πολύ χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλιακών MPs έχουν 
καταγραφεί σε περιπτώσεις προ-εκλαμψίας.29 Σε 
κάθε περίπτωση, απαιτούνται περισσότερες μελέτες 
για να διευκρινιστεί ο ρόλος τους στη φυσιολογική και 
επιπεπλεγμένη κύηση.

Συμπερασματικά η κύηση προκαλεί σημαντικές 
μεταβολές σε παράγοντες πήξης, φυσικούς ανασταλ-
τές, πρωτεΐνες της ινωδόλυσης και κυκλοφορούντα 
μικροσωματίδια (πίνακας ι). οι μηχανισμοί της πρό-
κλησης και της τουλάχιστον μερικής εξισορρόπισης 
του φαινομένου δεν έχουν διευκρινιστεί και χρήζουν 
περαιτέρω ερευνών. 

Σε αντίθεση όμως με άλλες περιπτώσεις επίκτητης 
θρομβοφιλίας, η εγκυμοσύνη είναι φυσιολογική και όχι 
παθολογική κατάσταση, που χρήζει παρακολούθησης 
και όχι ιατρικής παρέμβασης.

Πίνακας Ι. Συνοπτικά οι κύριες μεταβολές στην αιμόσταση κατά την κύηση
Αύξηση Μείωση Χωρίς αλλαγή

παράγοντες πήξεως I, VII, VIII, IX, Vc, X, XII, vWF XI (;) II, V, XIII(;)
φυσικοί ανασταλτές διαλυτή Τμ, TFPI, APC-R PS, free PS AT III, PC
πρωτεΐνες της ινωδόλυσης PAI-1, PAI-2 t-PA TAFI
αλλαγές στον πλακούντα TF TFPI
μικροσωματίδια ενδοθηλιακά/αιμοπεταλιακά
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Εμβρυϊκή και νεογνική αιμοποίηση
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ιωαννίνων

ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Φυσιολογία αιμοποιητικού συστήματος στην κύηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η πρώιμη έναρξη της αιμοποίησης αποτελεί βα-

σική προϋπόθεση για την πρόοδο της ανάπτυξης 
του ανθρώπινου εμβρύου. η εμβρυογένεση αποτελεί 
μία εξαιρετικά γρήγορη και δυναμική διαδικασία που 
απαιτεί τη συνεχή μεταφορά και απόδοση οξυγόνου 
στα πολλαπλασιαζόμενα και διαιρούμενα κύτταρα, 
ενώ χρειάζεται και η παρουσία και των άλλων αι-
μοποιητικών κυττάρων. η ανάπτυξη του αγγειακού 
και αιμοποιητικού συστήματος αρχίζει νωρίς στην 
εμβρυική ζωή και εξελίσσεται παράλληλα. η αιμο-
ποίηση πραγματοποιείται σε τρεις διαδοχικές και 
αλληλοεπικαλυπτόμενες φάσεις: α) την πρώιμη φάση 
που γίνεται εξωεμβρυϊκά στο λεκιθικό ασκό (yolk sac) 
για την παραγωγή κυρίως αρχέγονων (primitive) ερυ-
θροκυττάρων, β) τη δεύτερη φάση που συνεχίζεται 
στο λεκιθικό ασκό από πιο εξειδικευμένα προγονικά 
κύτταρα της ερυθράς-μυελικής σειράς και οδηγεί στην 
παραγωγή εξειδικευμένων, οριστικών (definitive) 
ερυθροκυττάρων, μεγακαρυοκυττάρων και μυελοκυτ-
τάρων και ίσως και λεμφοκυττάρων και γ) την τρίτη 
φάση που αποτελεί την οριστική, τελική (definitive) 
φάση παραγωγής όλων των αιμοποιητικών κυττάρων. 
αιμοποιητικά αρχέγονα πολυδύναμα κύτταρα (HSCs) 
παράγονται σε πολλές εστίες μέσα στο έμβρυο, όπως 
στην αορτική-σπλαγχνοπλευρική περιοχή (P-Sp), στην 
περιοχή αορτής-γονάδας-μεσόνεφρου (aorto-gonad-
mesonephros, AGM) και σε άλλες μεγάλες αρτηρίες 
(π.χ. ομφαλική), στον πλακούντα αλλά και στην καρ-
διά. Τα HSCs του δεύτερου και τρίτου κύματος της 
αιμοποίησης μεταναστεύουν και εγκαθίστανται αρχικά 

στο ήπαρ (ηπατική φάση) λιγότερο στο σπλήνα και 
αργότερα στο μυελό των οστών (μυελική φάση) για 
την οριστική φάση της αιμοποίησης.1,2 οι φάσεις της 
αιμοποίησης στο έμβρυο φαίνονται στην εικόνα 1.

μετά τη γέννηση η αιμοποίηση προσαρμόζεται 
στις δραματικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά την 
μετάβαση από την εμβρυική στη νεογνική ζωή. οι 
αλλαγές συμβαίνουν σε όλες τις αιμοποιητικές σει-
ρές, κυρίως όμως αφορούν την ερυθρά σειρά και τη 
σταδιακή αντικατάσταση της εμβρυικής αιμοσφαιρίνης 
(HbF) από την αιμοσφαιρίνη (εικόνα 2).

ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
η οντογένεση της αιμοποίησης κατά την πρώιμη 

φάση της εμβρυικής ζωής έχει μελετηθεί αναλυτικά σε 
μοντέλα ποντικιών, ψαριών (zebrafish, Danio rerio) 
αλλά και βατράχων (Xenopus laevis). Στο ανθρώπινο 
έμβρυο, ηθικοί λόγοι δεν επιτρέπουν τη μελέτη της 
αρχικής φάσης της εμβρυογένεσης. πειραματικές, 
όμως, αναλύσεις σε σειρές ανθρώπινων εμβρυονικών 
κυττάρων έχουν δείξει ότι η πρώιμη φάση της αιμο-
ποίησης έχει ομοιότητες με του εμβρύου ποντικιού.3

αρχικά δημιουργούνται συσσωρεύσεις κυττάρων 
του μεσοδέρματος με τη δράση των πρωτεϊνών BMP 
(bone morhogenic proteins) και Hh (hedgehog).4 
Τα κύτταρα αυτά μεταναστεύουν στο λεκιθικό ασκό 
(θηλαστικά), στην ουρά (zebrafish) και κοντά στο 
ήπαρ (Xenopus), όπου αρχίζει το πρώτο κύμα της 
αιμοποίησης, που ονομάζεται πρώιμη, αρχέγονη 
(primitive) αιμοποίηση.5
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Εικόνα 1. οι φάσεις της εμβρυικής αιμοποίησης.

Εικόνα 2. οι μεταβολές των αλυσίδων των αιμοσφαιρινών κατά την εμβρυική και βρεφική ζωή.
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α. μάκης

Πρώτο κύμα της εμβρυικής αιμοποίησης (primitive)

η αρχέγονη αιμοποίηση στο εξωεμβρυικό λεκι-
θικό ασκό του ποντικού αρχίζει την εμβρυική ημέρα 
ε7,5, είναι παροδική και απόλυτα απαραίτητη για τη 
συντήρηση και επαγωγή της εμβρυογένεσης διότι 
εξασφαλίζεται η παροχή οξυγόνου, απομακρύνονται 
βλαβερές ρίζες οξυγόνου και υποβοηθείται η δια-
μόρφωση του αγγειακού δικτύου.6 από κύτταρα του 
μεσοδέρματος αρχικά αναδύονται αιμαγγειοβλάστες, 
με τη δράση του μεταγραφικού παράγοντα ETV2, 
που διαφοροποιούνται στο αιματογενές ενδοθήλιο 
με τη ρυθμιστική επίδραση των SCL, GATA2 και 
FLI1.7,8 δημιουργούνται αιμοποιητικές νησίδες δίπλα 
σε αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα και αποτελούν την 
κοινή προέλευση του αιμοποιητικού και αγγειακού 
ιστού. Στη συνέχεια, η δράση του μεταγραφικού πα-
ράγοντα RUNX1 στο αιματογενές ενδοθήλιο οδηγεί 
στην εμφάνιση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
που διαφοροποιούνται με τη βοήθεια των παραγό-
ντων GATA2, Ikaros και PU-1 σε μεγάλα εμπύρηνα 
ερυθροκύτταρα που περιέχουν εμβρυονική αιμο-
σφαιρίνη (α2ε2).9,10 παράλληλα με τα ερυθροκύτταρα 
αναπτύσσονται μεγακαρυοκύτταρα και μακροφάγα. Τα 
μακροφάγα του λεκιθικού ασκού μεταναστεύουν με το 
αρχικό αγγειακό δίκτυο, σε περιοχές όπως το κεντρικό 
νευρικό σύστημα, όπου δημιουργούν τη μικρογλοία,11 
ενώ συμμετέχουν και στη δημιουργία της επιδερμι-
κής και ηπατικής δεξαμενής μακροφάγων (κύτταρα 
Langerhans και Kupffer αντίστοιχα).1 Τα μακροφάγα 
αυτά έχουν διακριτή διαδικασία ωρίμανσης από αυτά 
που προέρχονται από τα HSCs της οριστικής φάσης 
της αιμοποίησης.12 Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα 
του λεκιθικού ασκού δεν μπορούν να δημιουργήσουν 
και να διατηρήσουν ώριμο αιμοποιητικό ιστό.

Δεύτερο κύμα της εμβρυικής αιμοποίησης (definitive)

Σε σύντομο χρονικό διάστημα (ε8-ε8,5) αρχίζει 
το δεύτερο κύμα της αιμοποίησης που είναι επίσης 
παροδικό και σύντομο. αφορά, όμως, στην εμφά-
νιση παραγωγή πιο εξειδικευμένων και οριστικών 
(definitive), ερυθροκυττάρων, μεγακαρυοκυττάρων 
και μυελοκυττάρων και ίσως και λεμφοκυττάρων 
από αρχέγονα αιμοποιητικά πολυδύναμα κύτταρα 
(HSCs) που ονομάζονται προγονικά κύτταρα της 
ερυθράς-μυελικής σειράς (EMP, erythroid-myeloid 
progenitors).13 Τα κύτταρα αυτά εμφανίζονται στο 
λεκιθικό ασκό αλλά και ίσως σε ενδοεμβρυικές εστίες 
(P-Sp/AMG, ομφαλική αρτηρία, πλακούντας, καρδιά) 
και διαφοροποιούνται στα πρώτα ερυθροκύτταρα και 
μυελοκύτταρα που κυκλοφορούν στο αγγειακό δίκτυο 

του εμβρύου και εξασφαλίζουν την επιβίωσή του κατά 
τη μετάβαση από την αρχέγονη στην οριστική φάση 
της αιμοποίησης.14

Τρίτο κύμα της εμβρυικής αιμοποίησης (definitive)

Τελικά, την εμβρυϊκή ημέρα 10,5 αρχίζει το τρίτο 
κύμα της εμβρυϊκής αιμοποίησης που αφορά στην 
εγκαθίδρυση του οριστικού αιμοποιητικού συστήματος 
που είναι υπεύθυνο για τη δια βίου παραγωγή όλων 
των αιμοποιητικών κυττάρων. ονομάζεται οριστική 
(definitive) αιμοποίηση και εξορμάται από αυτοδύναμα 
HSCs που βρίσκονται σε διάσπαρτες εστίες μέσα 
στο έμβρυο, όπως P-Sp/AMG, ομφαλική αρτηρία, 
πλακούντας και καρδιά(15). η προέλευση των HSCs 
πιθανολογείται ότι είναι οι αιμαγγειοβλάστες. Τα εξει-
δικευμένα αυτά HSCs δεν διαφοροποιούνται σε αυτές 
τις εστίες αλλά μεταναστεύουν και αποικίζουν αρχικά 
το ήπαρ (ηπατική αιμοποίηση, ε14,5) - λιγότερο το 
σπλήνα - και αργότερα (ε18,5) το μυελό των οστών 
(μυελική αιμοποίηση).9,16 Στη διαδικασία αυτή βασι-
κό ρόλο έχει η αλληλεπίδραση μεταξύ παραγόντων 
όπως ο SDF-1 (stromal derived factor-1), CXCR4 
(chemokine receptor 4) και των β1-ιντεγκρινών.17 Το 
ήπαρ και ο μυελός των οστών παρέχουν το ιδανικό 
μικροπεριβάλλον για την επέκταση και διαφοροποίηση 
των αιμοποιητικών κυττάρων. λίγο πριν τη γέννηση 
αναλαμβάνει αιμοποιητικό ρόλο αποκλειστικά ο μυελός 
των οστών (εικόνα 1). Τα ερυθροκύτταρα περιέχουν 
πλέον εμβρυική αιμοσφαιρίνη (HbF, α2γ2) και σταδιακά 
αιμοσφαιρίνη α (α2β2). μετά τη γέννηση και κατά τους 
πρώτους 6-9 μήνες της βρεφικής ζωής ολοκληρώνεται 
η αντικατάσταση της HbF από την HbA (εικόνα 2).

Ηπατική αιμοποίηση

Το ήπαρ αποτελεί την κύρια αιμοποιητική πηγή 
από την 9η μέχρι την 24η εβδομάδα της κύησης. Τα 
ερυθροκύτταρα που προκύπτουν είναι απύρηνα, έχουν 
μικρότερο μέγεθος και περιέχουν το ένα τρίτο της 
αιμοσφαιρίνης σε σχέση με αυτά που παράγονται στο 
λεκιθικό ασκό. η ερυθροποίηση στο εμβρυικό ήπαρ 
χρειάζεται τους μεταγραφικούς παράγοντες c-myb και 
EKLF και ρυθμίζεται από την ερυθροποιητίνη (EPO) 
και το μονοπάτι JAK/SAT, σε αντίθεση με τη μυελική 
αιμοποίηση που χρειάζεται και την ιντερλευκίνη-3.18-20 
η παραγωγή της ερο γίνεται στο εμβρυικό ήπαρ σε 
όλη τη διάρκεια της εμβρυικής ζωής, ενώ από τη 17η 
εβδομάδα αρχίζει να παράγεται και στους νεφρούς.21

Τα μεγακαρυοκύτταρα εμφανίζονται στο ήπαρ την 
6η εβδομάδα και τα αιμοπετάλια κυκλοφορούν στην 
εμβρυική κυκλοφορία από την 8η-9η εβδομάδα. προ-
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γονικές μορφές της κοκκιώδους σειράς (CFU-GEMM, 
CFU-GM)- με την επίδραση G-CSF, GM-CSF και 
κυτταροκινών - εμφανίζονται την 7η εβδομάδα, ενώ 
μικρός αριθμός κοκκιοκυττάρων κυκλοφορούν από 
την 11η εβδομάδα.22

Μυελική αιμοποίηση

ο μυελός των οστών γίνεται η κύρια εστία αιμο-
ποίησης μετά την 24η εβδομάδα και αφορά όλα τα 
οστά. αιμοποιητικά κύτταρα αρχίζουν να φαίνονται στο 
μυελό τη 10-11η εβδομάδα. αρχικά υπάρχει παρόμοιος 
αριθμός κυττάρων της μυελικής και ερυθράς σειράς, 
ενώ από τη 12η εβδομάδα αρχίζει να υπερισχύει η 
μυελική. Την 21η εβδομάδα η αναλογία μυελικής/ερυ-
θράς σειράς είναι 3/1. η διαφοροποίηση και ωρίμανση 
των λεμφοκυττάρων αρχίζει την 9η εβδομάδα στα 
λεμφικά πλέγματα και στο θύμο αδένα. Β λεμφοκύτ-
ταρα με επιφανειακή IgM εμφανίζονται στο ήπαρ και 
κυκλοφορούντα λεμφοκύτταρα φαίνονται από την 9η 
εβδομάδα.23 οι βασικοί υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων 
ανιχνεύονται στο ήπαρ από τη 13 εβδομάδα, ενώ την 
26η εβδομάδα ο απόλυτος αριθμός τους φτάνει στα 
επίπεδα του νεογνού.24

Αιματολογικοί δείκτες

οι αιματολογικοί δείκτες του ανθρώπινου εμβρύου 
αλλάζουν σημαντικά κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. η 
μέση τιμή της αιμοσφαιρίνης αυξάνεται σταδιακά από 
9g/dl (10η εβδ.) σε 16,5 g/dl (39 εβδ.). Το μέγεθος 
των ερυθροκυττάρων (μέσος όγκος ερυθρών, MCV) 
μειώνεται από 134 fl (18η εβδ.) σε 118 fl (30 εβδ.). 
Τα λευκά αιμοσφαίρια κατά το μέσο της εμβρυϊκής 

περιόδου είναι 4-4,5×109/l (80-85% λεμφοκύτταρα, 
5-10% ουδετερόφιλα). Τα αιμοπετάλια είναι περισσό-
τερα από 150.000/mm3 μετά τη 15 εβδομάδα. Στην 
εμβρυϊκή κυκλοφορία ανιχνεύονται και προγονικά 
κύτταρα της ερυθράς σειράς (BFU-E και CFU-E).22

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Αιμοσφαιρίνη

οι μεταβολές των τύπων της αιμοσφαιρίνης κατά 
την εμβρυική και τη βρεφική ζωή φαίνονται στην ει-
κόνα 2. μέχρι την 5η εμβρυική εβδομάδα η βασική 
αιμοσφαιρίνη είναι η Hb Gower 1 (ζ2ε2) και μέχρι τη 13η 
εβδομάδα η Hb Gower 2 (α2ε2). η Hb Portland (ζ2γ2) 
βρίσκεται επίσης στο διάστημα αυτό και παραμένει 
σε έμβρυα με ομόζυγη α-θαλασσαιμία. η σύνθεση 
ζ και ε αλυσίδων μειώνεται καθώς αυξάνονται οι α 
και γ αλυσίδες. η εμβρυική αιμοσφαιρίνη (HbF, α2γ2) 
είναι η βασική αιμοσφαιρίνη στη μετέπειτα εμβρυική 
ζωή. η σύνθεση β αλυσίδων και αιμοσφαιρίνης HbA 
αρχίζει την 9η εβδομάδα και αυξάνεται σταδιακά. μετά 
την 34-36 εβδομάδα η σύνθεση γ αλυσίδων και HbF 
μειώνεται. Στα τελειόμηνα νεογέννητα η μέση τιμή της 
HbF είναι 59% (53-95) και στη συνέχεια μειώνεται 
σταδιακά με ρυθμό 3% κάθε εβδομάδα. Τον 6ο μήνα 
φτάνει στο 2-3% της συνολικής αιμοσφαιρίνης. η αι-
μοσφαιρίνη Hbα2 (α2δ2) δεν ανιχνεύεται στα έμβρυα. 
η σύνθεση της δ αλυσίδας αρχίζει στη γέννηση και 
τον 4ο μήνα φτάνει τα επίπεδα του ενήλικα (2-4%).25

Αιματολογικοί δείκτες (Πίνακας 1)

η αιμοσφαιρίνη στη γέννηση στα τελειόμηνα νε-

Πίνακας 1. φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων στα παιδιά.27

Ηλικία Αιμοσφαιρίνη 
(g/dl)

Αιματοκρίτης
(%)

MCV
(fl)

WBC
(x 109/l)

Ουδετερόφιλα
(x 109/l)

Ουδετερόφιλα
(%, μέσος όρος)

Γέννηση 14,9-23,7 47-75 100-125 10-26 2,7-14,4 61
12 ώρες 6-28 68
2 εβδομάδες 13,4-19,8 41-65 88-110 6-21 1,5-5,4 40
2 μήνες 9,4-13 28-42 84-98 5-15 0,7-6 35
6 μήνες 10-13 30-38 73-84 6-17 1-8 35
1 έτος 10,1-13 30-38 70-82 6-16 1-8 31
2-6 έτη 11-13,8 32-40 72-87 6-17 1,5-8,5 31
6-12 έτη 11,1-14,7 32-43 76-90 4,5-14,5 1,5-8,5 51
12-18 έτη
Κορίτσια 12,1-15,1 35-44 77-94 4,5-13 1,5-6 59
αγόρια 12,1-16,6 35-49 77-92 4,5-13 1,5-6 59
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ογνά είναι 14,9-23,7 g/dl. φυσιολογικά αυξάνεται τις 
πρώτες ώρες μετά τη γέννηση λόγω της μετακίνησης 
πλάσματος από τον ενδοαγγειακό προς τον εξωαγ-
γειακό χώρο. Τιμές λιγότερο από 14 g/dl την πρώτη 
ημέρα της ζωής είναι παθολογικές. ο δείκτης MCV 
είναι 100-125 fl και μειώνεται σταδιακά μέχρι την 9η 
εβδομάδα ζωής. φυσιολογικά, στη μικροσκόπηση 
του περιφερικού αίματος σε τελειόμηνο νεογνό θα 
φανεί ήπια ανισοκυττάρωση και ποικιλοκυττάρωση 
και τα ερυθρά αιμοσφαίρια θα είναι μακροκυτταρικά 
και ορθόχρωμα ερυθρά αιμοσφαίρια με λίγα εμπύ-
ρηνα τα οποία εξαφανίζονται την 3η-5η ημέρα. Στο 
ομφαλοπλακουντιακό αίμα υπάρχει και σημαντικός 
αριθμός αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων. Τα 
πρόωρα νεογνά έχουν στη γέννηση χαμηλότερες 
τιμές αιμοσφαιρίνης, υψηλότερο αριθμό δικτυοερυ-
θροκυττάρων και εμπύρηνων ερυθροκυττάρων. Τα 
νεογνά με χαμηλό βάρος για την ηλικία γέννησης 
έχουν πιο υψηλές τιμές ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη σε σχέση με αυτά που 
έχουν φυσιολογικό βάρος.26

Φυσιολογική βρεφική αναιμία

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, μέχρι την ηλικία των 
2 μηνών η αιμοσφαιρίνη και ο αιματοκρίτης μειώνονται 
σταδιακά και προκύπτει στην ηλικία αυτή η φυσιο-
λογική βρεφική αναιμία. οι λόγοι είναι: α) η διακοπή 
παραγωγής ερο μετά τη γέννηση λόγω της αύξησης 
οξυγόνωσης του αίματος (όταν μειωθεί η αιμοσφαιρίνη 
κάτω από 11 g/dl αρχίζει πάλι η σύνθεση ερο, β) ο 
μικρός χρόνος ζωής των νεογνικών ερυθροκυττάρων 
(60 ημέρες σε σχέση με τις 120 των ερυθρών των 
ενηλίκων), γ) ο ταχύς ρυθμός αύξησης του σωματικού 
βάρους. Στα πρόωρα νεογνά η φυσιολογική βρεφική 
αναιμία αναμένεται να είναι πιο σοβαρή.

οι τιμές και ο τύπος των λευκών αιμοσφαιρίων αλ-
λάζουν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων, 
όπως φαίνεται στον πίνακα 1.27 ο απόλυτος αριθμός 
των ουδετεροφίλων αυξάνεται κατά τη διάρκεια του 
πρώτου 24ώρου λόγω του stress του τοκετού και της 
κινητοποίησης της δεξαμενής των ουδετεροφίλων στα 
κολποειδή του μυελού των οστών. παράλληλα, μπορεί 
να εμφανιστούν ανώριμες μορφές λευκοκυττάρων 
τις πρώτες ημέρες της ζωής, ιδιαίτερα στα πρόωρα 
νεογνά. μετά την πρώτη εβδομάδα ο αριθμός των 
ουδετεροφίλων σταδιακά μειώνεται και ο τύπος των 
λευκών αιμοσφαιρίων γίνεται λεμφοκυτταρικός.

ο φυσιολογικός αριθμός των αιμοπεταλίων στα 
πρόωρα αλλά και τελειόμηνα νεογνά είναι όπως και 
των ενηλίκων 150.000-450.000/mm3. η θρομβοπενία 
είναι συχνό εύρημα σε πάσχοντα νεογνά λόγω της 

ελαττωμένης ικανότητας για αντιρροπιστική επαγωγή 
της θρομβοποίησης.
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παναΓιώΤηΣ οιΚονομοπούλοΣ
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Διαχείριση αναιμίας στην κύηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η αναιμία αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή της 

κύησης. αναγνωρίζεται ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα, 
που αφορά τόσο τις αναπτυσσόμενες, όσο και τις 
αναπτυγμένες χώρες. ύπολογίζεται ότι παγκοσμίως το 
50% των εγκύων παρουσιάζουν αναιμία στην κύηση, 
το 75% αυτών που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες 
και το 18% αυτών που ζουν στις αναπτυγμένες.1

ο παγκόσμιος οργανισμός ύγείας (WHO) ορίζει ως 
αναιμία της κύησης επίπεδα αιμοσφαιρίνης (Hb) κάτω 
από 11g/dl σε οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης.2 
Το CDC (US Centers for Disease Control) ορίζει ως 
αναιμία της κύησης τιμή Hb <11g/dl στο πρώτο και στο 
τρίτο τρίμηνο και Hb <10.5g/dl στο δεύτερο τρίμηνο 
της κύησης.3 ώς αναιμία μετά τον τοκετό σύμφωνα 
με τη WHO ορίζεται η τιμή της Hb <10g/dl.

με βάση την τιμή της Hb, η αναιμία της κύησης 
διακρίνεται σε:
1) ήπια αναιμία με Hb 10-10.9 g/dl
2) ενδιάμεσης βαρύτητας με Hb 7-9.9 g/dl
3) σοβαρή με Hb <7 g/dl.

πέρα από τη φυσιολογική αναιμία της κύησης που 
οφείλεται σε αραίωση, υπάρχουν και παθολογικές 
καταστάσεις που οδηγούν στην εμφάνιση αναιμίας. 
αυτές μπορεί να είναι επίκτητες, με το πλέον συχνό 
αίτιο τη σιδηροπενία, ή συγγενείς με κύριο εκπρόσωπο 
τις αιμοσφαιρινοπάθειες. επίσης αναιμία μπορεί να 
εκδηλωθεί στο πλαίσιο επιπλοκών της κύησης όπως 
προεκλαμψίας, οξείας αιμορραγίας, μικροαγγειοπα-
θητικής αιμολυτικής αναιμίας, λοίμωξης, αλλά και 
άλλων νοσημάτων όπως η απλασία μυελού, ο Σελ, 
αιματολογικά νοσήματα κ.λπ.

οι επιπτώσεις που επιφέρει η αναιμία στην κύηση 

τόσο στη μητέρα όσο και στο έμβρυο/νεογνό, σχετίζο-
νται με την τιμή της αιμοσφαιρίνης και το υποκείμενο 
αίτιο αυτής.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
Στη μητέρα σοβαρές επιπλοκές παρατηρούνται 

συνήθως με τιμές Hb <6 g/d και σχετίζονται κυρίως 
με λοιμώξεις, παράταση της νοσηλείας και άλλα. Τα 
συμπτώματα και τα σημεία που εμφανίζονται δεν 
διαφέρουν από αυτά άλλων ασθενών με αντίστοιχη 
αναιμία και περιλαμβάνουν ωχρότητα, αδυναμία, 
ζάλη, αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, 
γλωσσίτιδα, χειλίτιδα και άλλα. Τιμή Hb <6 g/dl ίσως 
οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή της μητέρας 
επιπλοκές, λόγω της μειωμένης παροχής οξυγόνου 
στους ιστούς. αυτές οι καταστάσεις, που μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα διατροφικών διαταραχών, σπανίως 
συμβαίνουν στις αναπτυγμένες χώρες σε σχέση με τις 
αναπτυσσόμενες και οδηγούν σε πρόδρομο πλακού-
ντα, πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα, αιμορραγία 
μετά τον τοκετό καθώς και μη φυσιολογικό τοκετό.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ
οι χαμηλές τιμές Hb της μητέρας, επιδρούν στην 

ίδια και στο έμβρυο. δεν είναι ακόμη απόλυτα κατα-
νοητοί όλοι οι μηχανισμοί μέσω των οποίων επη-
ρεάζεται το έμβρυο, εντούτοις είναι γνωστό ότι η 
σοβαρή (κυρίως) αναιμία οδηγεί σε: προωρότητα, 
αυτόματες αποβολές, ελλειποβαρή νεογνά, ακόμα 
και ενδομήτριο θάνατο. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν 
συγγραφείς που υποστηρίζουν ότι επίπεδα Hb 8-11 
g/dl, είναι ικανά να επιφέρουν τέτοιες καταστάσεις, 
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ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτές εμφανίζονται μόνο 
με Hb <6 g/dl.4

πολλές μελέτες δείχνουν τη σχέση μεταξύ χαμη-
λής μητρικής Hb και προωρότητας/ελλειποβαρούς 
νεογνού. Για Hb 10-11 g/dl, η πιθανότητα πρόωρου 
τοκετού αυξάνει κατά 20%, για Hb 9-10 g/dl κατά 
60%, ενώ από Hb <9 g/dl η περαιτέρω πτώση της 
Hb κατά 1 g/dl αυξάνει ακόμη περισσότερο τις πιθα-
νότητες εμφάνισης τέτοιων καταστάσεων.4 Το ίδιο 
φαίνεται να ισχύει για τη σχέση μεταξύ χαμηλής Hb 
και περιγεννητικής θνησιμότητας, ενώ δεν φαίνεται να 
υπάρχει ξεκάθαρη σχέση μεταξύ μητρικής αναιμίας 
και νεογνικής νοητικής στέρησης.

ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΑΡΑΙΩΣΗ
είναι γνωστό ότι στην κύηση συμβαίνουν φυσιο-

λογικές μεταβολές στις παραμέτρους του αίματος, με 
στόχο την επιβίωση του εμβρύου και την προετοιμασία 
της μητέρας για τον τοκετό. από την 6η εβδομάδα της 
κύησης αυξάνει ο ολικός όγκος αίματος προοδευτικά, 
ώστε την 28η-32η εβδομάδα να φτάσει στο μέγιστο 
35-45% των επιπέδων προ κύησης. Τελικά ο ολικός 
όγκος αίματος αυξάνει κατά 1,5 lt, για να μπορέσει 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νέου αγγειακού 
δικτύου του πλακούντα. Στη μήτρα και τα αγγεία της 
μητροπλακουντιακής κυκλοφορίας περιέχεται περίπου 
1 lt αίματος.5,6

η αύξηση αυτή του συνολικού όγκου αίματος 
επιτυγχάνεται μέσω μεταβολών του όγκου του πλά-
σματος και της μάζας των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

η αύξηση του όγκου του πλάσματος κατά 50-80% 
πάνω από τα επίπεδα προ κύησης 1) γίνεται προο-
δευτικά, φτάνοντας στο μέγιστο την 32η-34η εβδομάδα 
της εγκυμοσύνης (περίπου 50-80% πάνω από τα 
προ κύησης επίπεδα), 2) δεν είναι η ίδια σε όλες τις 
γυναίκες, 3) φαίνεται να επηρεάζεται από το μέγεθος 
του εμβρύου, 4) είναι μεγαλύτερη σε επόμενες κυήσεις 
αλλά και σε πολύδυμες.7,8

από το τέλος του 1ου τριμήνου αυξάνεται σταθερά 
κατά 10-20% η μάζα των ερυθρών, ως αποτέλεσμα 
της αυξημένης παραγωγής ερυθροποιητίνης που 
παρατηρείται στην εγκυμοσύνη.9 Έτσι καλύπτονται οι 
αυξημένες ανάγκες σε οξυγόνο που δημιουργούνται 
στην κύηση. η χορήγηση σκευασμάτων σιδήρου,10 η 
πολύδυμη κύηση και το μέγεθος του εμβρύου,7 φαίνεται 
να οδηγούν σε μεγαλύτερες τιμές μάζας ερυθρών. 
η μάζα των ερυθρών ελαττώνεται απότομα στον 
τοκετό ως αποτέλεσμα της απώλειας αίματος,11 ενώ 
σε περίπου τρεις εβδομάδες μετά τον τοκετό φτάνει 
στα επίπεδα προ κύησης.

η μεγαλύτερη αύξηση στον όγκο του πλάσματος 

σε σχέση με αυτή της μάζας των ερυθρών, οδηγεί σε 
αιμοαραίωση, που κλινικά εκδηλώνεται ως αναιμία. 
αυτή η αναιμία ονομάζεται αναιμία τη κύησης.

η αναιμία της κύησης συνήθως είναι ορθόχρωμη 
ορθοκυτταρική, όμως μπορεί να είναι και μακροκυττα-
ρική, αφού ο μέσος όγκος ερυθρών (MCV), αυξάνεται 
φυσιολογικά στην κύηση κατά 4 fl. η μείωση της Hb 
φθάνει στις χαμηλότερες τιμές της στο τέλος του 2ου 
τριμήνου (πτώση κατά 1-2 g/dl) και αυξάνεται πάλι 
στο τρίτο τρίμηνο.10

η αιμοαραίωση, οδηγεί σε αναιμία, το αίμα γίνεται 
λιγότερο πυκνό, ρέοντας ευκολότερα στη μητροπλα-
κουντιακή κυκλοφορία. με αυτό τον τρόπο διευκολύ-
νεται η διάχυση ουσιών και οξυγόνου στον πλακού-
ντα, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται η μητέρα από 
αιμορραγία κατά τον τοκετό ή μετά από αυτόν. Στον 
φυσιολογικό τοκετό, η έγκυος χάνει ~500ml αίματος, 
ενώ σε καισαρική τομή ~1000ml. η υπερογκαιμία 
βοηθά τη γυναίκα να αντιρροπήσει αυτή την οξεία 
απώλεια αίματος. μετά τον τοκετό, ο όγκος του πλά-
σματος ελαττώνεται λόγω διούρησης, ο αιματοκρίτης 
αυξάνει ενώ ο συνολικός όγκος αίματος επανέρχεται 
στα επίπεδα προ κύησης.

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
είναι το συνηθέστερο αιματολογικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες παγκοσμίως. Το 75% των 
αναιμιών που διαγιγνώσκονται στην κύηση οφείλεται 
σε ανεπάρκεια σιδήρου.4

Έχει επίπτωση στις αναπτυσσόμενες χώρες περί-
που 55%, ενώ στις χώρες του δυτικού κόσμου αφορά 
στο 25% των εγκύων που δεν λαμβάνουν καμία αγωγή 
με σίδηρο και στο 5% αυτών που λαμβάνουν >40 mg 
δισθενούς σιδήρου την ημέρα.12,13

λόγω της απώλειας αίματος με την έμμηνο ρύση, 
πολλές γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας αναπτύσ-
σουν υποκλινική σιδηροπενία ή/και σιδηροπενική 
αναιμία, ενώ πολλές ήδη στην έναρξη της κύησης 
έχουν αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου.

η αύξηση της μάζας των ερυθρών της μητέρας, 
οι αυξημένες ανάγκες του αναπτυσσόμενου εμβρύ-
ου και του πλακούντα και η απώλεια αίματος στον 
τοκετό, αυξάνουν τις απαιτήσεις σε σίδηρο οι οποίες 
φτάνουν συνολικά τα 1240 mg περίπου.14 επιπλέον 
1 mg/ημέρα χρειάζεται για τον θηλασμό, ενώ κάθε 
επόμενη κύηση επιβαρύνει την έλλειψη σιδήρου. 
ύπολογίζεται ότι χρειάζονται δύο έτη φυσιολογικής 
διατροφής, για την αναπλήρωση του σιδήρου που 
δαπανήθηκε σε κάθε κύηση.15

Καθημερινά στη διάρκεια της κύησης χρειάζονται 
4,4 mg σιδήρου κατά μέσο όρο (0,8 mg ημερησίως 
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το 1ο τρίμηνο και 7,5 mg το 3ο).15 Το μεγαλύτερο μέ-
ρος χρησιμοποιείται για την έκπτυξη της μάζας των 
ερυθρών. Το έμβρυο προσλαμβάνει σίδηρο από τον 
ορό της μητέρας μέσω του πλακούντα, κυρίως τις 
τέσσερις τελευταίες εβδομάδες της κύησης.16 Για την 
κάλυψη των αναγκών, κινητοποιείται σίδηρος από τις 
αποθήκες, ενώ αυξάνει η απορρόφησή του από το 
πεπτικό. μείωση της φερριτίνης σε <12 μg/lt, αυξάνει 
την απορρόφηση, η οποία σχεδόν τριπλασιάζεται στο 
δεύτερο μισό της κύησης.17

η δίαιτα δυτικού τύπου περιλαμβάνει περίπου 
15 mg σιδήρου ημερησίως. εντούτοις μόνο το 1 
mg απορροφάται. φαίνεται λοιπόν ότι η αύξηση της 
απορρόφησης δεν αρκεί για την κάλυψη των αναγκών 
στην κύηση.

η σιδηροπενική αναιμία αυξάνει τη μητρική νο-
σηρότητα και θνησιμότητα, ενώ επηρεάζει και το 
κύημα. η μητέρα εμφανίζει πληθώρα συμπτωμάτων 
από αίσθημα εύκολης κόπωσης, ζάλη, αδυναμία, 
δυσφαγία, λοιμώξεις μέχρι συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια απειλητική για τη ζωή της (σε βαριά 
αναιμία). λόγω της αναιμίας δημιουργούνται συνθήκες 
υποξίας στους ιστούς του πλακούντα, προκαλώντας 
αυξημένη παραγωγή VEGF, η οποία προκαλεί αυξη-
μένη αγγειογένεση και αύξηση του συνδετικού ιστού, 
με τελικό αποτέλεσμα την υπερτροφία του πλακούντα 
που συνδέεται με μείωση της λειτουργικότητάς του. 
αυτά τα γεγονότα οδηγούν τελικά σε επιβράδυνση 
της ενδομήτριας ανάπτυξης του εμβρύου.18

Σιδηροπενία στα δύο πρώτα τρίμηνα της κύησης, 
διπλασιάζει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού και τριπλα-
σιάζει την πιθανότητα χαμηλού βάρους γέννησης. 
νεογνά μητέρων με σιδηροπενική αναιμία, εμφανίζουν 
έλλειψη σιδήρου, χαμηλό Apgar score, διαταραχές 
στην ανάπτυξη και στη συμπεριφορά.

1. Διάγνωση

μέτρηση της Hb: χρησιμοποιείται ευρέως αλλά 
στερείται ειδικότητας

μέτρηση ερυθροκυτταρικών δεικτών (MCV, 
MCHC): δεν είναι τόσο αξιόπιστη στην κύηση, διότι 
το MCV αυξάνεται φυσιολογικά στην εγκυμοσύνη 
λόγω της παρουσίας νεαρών ερυθρών (εντατικότερη 
ερυθροποίηση). φυσιολογικό MCV δεν αποκλείει τη 
σιδηροπενία, ενώ σε χαμηλούς δείκτες πρέπει να 
αποκλειστεί η ύπαρξη θαλασσαιμίας.

μέτρηση φερριτίνης: είναι ο καλύτερος δείκτης για 
την εκτίμηση της σιδηροπενίας στην κύηση. επίπεδα 
<12 μg/lt είναι ενδεικτικά σιδηροπενικής αναιμίας. Σε 
περίπτωση όπου συνυπάρχουν λοίμωξη ή φλεγμονή, 
πρέπει να μετράται και η CRP για επιβεβαίωση.

μέτρηση των διαλυτών υποδοχέων τρανσφερρίνης 
(sTfR): εμφανίζουν 100% ειδικότητα στην ταυτοποίηση 
της σιδηροπενικής αναιμίας στην κύηση και προτείνεται 
ως εξέταση εκλογής ιδίως σε ψευδώς υψηλές τιμές 
φερριτίνης λόγω υποκείμενης νόσου. η εξέταση δεν 
είναι διαθέσιμη σε όλα τα κέντρα.

φαίνεται λοιπόν ότι παρά τους όποιους περιορι-
σμούς, η αιμοσφαιρίνη και η φερριτίνη αρκούν για τη 
διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας στη κύηση.

2. Προφύλαξη

η προφυλακτική χορήγηση σιδήρου σε όλες ανε-
ξαρτήτως τις γυναίκες που κυοφορούν, αποτελεί αντι-
κείμενο διαφωνίας. οι διεθνείς οργανισμοί προτείνουν 
την προφυλακτική χορήγηση σιδήρου και φυλλικού 
οξέος στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου η επίπτωση 
της αναιμίας λόγω κακής διατροφής, είναι μεγάλη. Για 
περιοχές με επίπτωση <40%, προτείνεται η χορήγηση 
60mg σιδήρου και 400μg φυλλικού καθημερινά για 
έξι μήνες. Για περιοχές με επίπτωση >40% η χορή-
γηση συνεχίζεται και για τρεις μήνες μετά τον τοκετό. 
πρέπει να σημειωθεί ότι σε χώρες όπως η ινδία όπου 
η επίπτωση ελμηνθικών λοιμώξεων είναι αρκετά 
αυξημένη, προτείνεται η προφυλακτική χορήγηση 
αντιελμηνθικής αγωγής (albendazole 400mg άπαξ, 
ή mebendazole 100mg για 3 ημέρες).19

Στις ηπα το American College of Obstetricians and 
Gynecologists και το CDC συστήνουν τη λήψη 30 mg 
στοιχειακού σιδήρου ημερησίως, προφυλακτικά σε 
όλες τις γυναίκες.20 Στην αγγλία δεν προτείνεται κάτι 
ανάλογο, ενώ η προσέγγιση εξατομικεύεται συνήθως 
με τη μέτρηση των επιπέδων φερριτίνης στο πρώτο 
τρίμηνο και εντοπίζονται αυτές με χαμηλές ή άδειες 
αποθήκες, οπότε χορηγείται προφυλακτικά σίδηρος 
(<30-50 μg/lt).21

οι επιφυλάξεις σχετικά με την προφυλακτική χορή-
γηση σιδήρου σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως τεκ-
μηριωμένης έλλειψης, στηρίζονται στο 1) ενδεχόμενο 
αιμοσυμπύκνωσης λόγω αυξημένης ερυθροποίησης 
με αποτέλεσμα την πλακουντιακή δυσλειτουργεία 
και το χαμηλό βάρος γέννησης, 2) στην παραγωγή 
ελεύθερων ριζών λόγω περίσσειας σιδήρου με απο-
τέλεσμα οξειδωτικές βλάβες στον πλακούντα, 3) στην 
επιβάρυνση γυναικών με αιμοχρωμάτωση.

3. Θεραπεία

από του στόματος χορήγηση σιδήρου: αποτελε-
σματικός και φθηνός τρόπος πλήρωσης των αποθη-
κών. προτιμάται ο δισθενής σίδηρος που απορροφάται 
καλύτερα σε σχέση με τον τρισθενή. 100-200 mg/
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day στοιχειακού σιδήρου για τη θεραπεία της ήπιας 
σιδηροπενικής αναιμίας (Hb 9-10,5 g/dl). μετά από 
θεραπεία 2 εβδομάδων αναμένεται αύξηση της Hb 
κατά 1 g/dl.22 επί Hb >10 g/dl συνέχιση αγωγής ως 
έχει. εάν Hb σε φυσιολογικά επίπεδα μείωση δόσης 
σε 60-80 mg/day για συντήρηση. 

ενδοφλέβια χορήγηση: βελτιώνει ταχύτερα την 
Hb σε σχέση με τα από του στόματος. ενδείκνυται 
μόνο στο 2ο ή 3ο τρίμηνο της κύησης σε μέτρια ως 
βαριά αναιμία (Hb <9 g/dl), εάν υπάρχει δυσανεξία ή 
αποτυχία των από του στόματος χορηγούμενων σκευ-
ασμάτων ή για να αποφευχθεί μετάγγιση ερυθρών.23

ερυθροποιητίνη (EPO): ανασυνδυασμένη EPO 
έχει χορηγηθεί σε δύσκολες περιπτώσεις αναιμίας, 
σε δόση 50-200 IU/Kg, 2 με 3 φορές την εβδομάδα. 
δεν διαπερνά τον πλακούντα, μπορεί να προκαλέσει 
υπέρταση και θρόμβωση στην έγκυο. η χορήγησή της 
μαζί με ενδοφλέβιο σίδηρο, σε ανθεκτική σιδηροπε-
νική αναιμία, αποτελεί εναλλακτική της μετάγγισης.24

μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών: σε οξεία 
απώλεια αίματος, όχι στη σιδηροπενική αναιμία.

ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
οφείλεται σε έλλειψη φυλλικού οξέoς και/ή βιτα-

μίνης B12. Στις αναπτυγμένες χώρες η επίπτωση 
είναι σχετικά μικρή, εντούτοις στις αναπτυσσόμενες 
μπορεί να φτάσει και το 25%. 

Στην κύηση η αξιολόγηση των ερυθροκυτταρικών 
δεικτών χρήζει προσοχής. η φυσιολογική αύξηση του 
MCV, αλλά και η πιθανή συνυπάρχουσα σιδηροπενία 
καθιστούν δύσκολη την εκτίμησή τους. η μελέτη του 
επιχρίσματος του αίματος, θα δώσει στοιχεία που θα 
διευκολύνουν τη διάγνωση.

Ανεπάρκεια Φυλλικού Οξέος

είναι το συχνότερο αίτιο μεγαλοβλαστικής αναι-
μίας στην κύηση. λόγω των αναγκών του εμβρύου 
και του αυξημένου καταβολισμού του, οι ανάγκες σε 
φυλλικό φτάνουν τα 400μg ημερησίως με αποτέλεσμα 
την προοδευτική μείωση των επιπέδων του. αυτό σε 
συνδυασμό με την ανεπαρκή πρόσληψή του, οδηγούν 
σε μακροκυτταρική αναιμία. επίσης ήπια έλλειψη σχε-
τίζεται με συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού σωλήνα. 
η επίπτωση στις αναπτυγμένες χώρες είναι <5%, ενώ 
όπου εφαρμόζεται προφυλακτική χορήγησή <0,5%.

1. διάγνωση 

Για τη διάγνωση χρήσιμα είναι τα επίπεδα φυλλι-
κού στον ορό, εντούτοις πιο αξιόπιστος δείκτης είναι 

η μέτρηση της ομοκυστεΐνης και του μεθυλμαλονικού 
οξέος.

2. προφύλαξη

Χορήγηση 400μg φυλλικού καθημερινά το 1ο τρί-
μηνο της κύησης ως προφύλαξη ρουτίνας σε όλες 
τις γυναίκες. ιδανικά για την προστασία του νευρικού 
σωλήνα του εμβρύου, η χορήγηση θα έπρεπε να 
αρχίζει πριν τη σύλληψη και κατόπιν να συνεχίζεται 
το 1ο τρίμηνο.25,26

Σε χρόνια αιμολυτική αναιμία ή σε χορήγηση 
φαρμάκων που ανταγωνίζονται το φυλλικό (αντιεπι-
ληπτικά), χορηγούνται 5mg καθημερινά.

3. Θεραπεία

Σε αποδεδειγμένη αναιμία από έλλειψη φυλλι-
κού, χορηγούνται 5mg τρεις φορές την ημέρα, ενώ 
ταυτόχρονα πρέπει να αποκλειστεί η έλλειψη Β12. 
παράλληλα δίνονται διατροφικές συμβουλές για τις 
τροφές που είναι πλούσιες σε φυλλικό.

Ανεπάρκεια βιταμίνης Β12

η έλλειψη Β12 είναι σπάνια στην κύηση, διότι η 
διατροφή δυτικού τύπου δίνει περίπου 4μg την ημέρα 
τη στιγμή που οι ημερήσιες ανάγκες είναι 1μg, ενώ τα 
αποθέματα στον οργανισμό είναι 3mg (χρειάζονται 
5 έτη για να εξαντληθούν και να εμφανιστεί αναιμία). 
η κύηση δεν επηρεάζει τις αποθήκες της μητέρας 
(για την ανάπτυξή το έμβρυο χρειάζεται 50μg Β12).

αίτια έλλειψης Β12: η γαστρεκτομή, η εκτομή ει-
λεού, τα σύνδρομα δυσαπορρόφησης, η νόσος του 
Crohn, η κατανάλωση αλκοόλ, η τροπική στεατόροια, 
η αυστηρά φυτοφαγική διατροφή στην οποία δεν κα-
ταναλώνονται καθόλου προϊόντα ζωικής προέλευσης. 
Το κυριότερο όμως αίτιο στο γενικό πληθυσμό είναι η 
κακοήθης αναιμία, η οποία όμως σπανίως συναντάται 
σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Κλινικά η έλλειψη Β12 εκδηλώνεται με αναιμία και 
νευροψυχιατρικές διαταραχές. Γυναίκες με εμμένουσα 
έλλειψη Β12 εμφανίζουν υπογονιμότητα μέσω είτε μη 
ωορρηξίας είτε μη ανάπτυξης και αποβολής του γονι-
μοποιημένου ωαρίου. η ήπια έλλειψη δεν φαίνεται να 
επηρεάζει την κύηση, εντούτοις το νεογνό έχει χαμηλή 
Β12 που μπορεί να οδηγήσει είτε σε αναιμία, είτε σε 
καθυστέρηση της ανάπτυξης. η έγκαιρη έναρξη της 
θεραπείας περιορίζει τη νευρολογική βλάβη.

Συνδυασμός παραγόντων όπως η αύξηση του 
όγκου πλάσματος της μητέρας, οι ορμονικές αλλα-
γές, η μεταφορά στο έμβρυο, οδηγεί σε προοδευτική 
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«φυσιολογική» ελάττωση των επιπέδων Β12 κατά 
30-50%, παρά την επαρκή σε Β12 διατροφή. η ελάτ-
τωση αυτή δεν αντιστοιχεί σε πραγματική ένδεια, δεν 
συνοδεύεται από αλλαγές της ομοκυστεϊνης ή του 
μεθυλμαλονικού οξέος, ούτε από αναιμία,27 και η Β12 
φτάνει σε φυσιολογικά επίπεδα μετά τον τοκετό. Καλό 
θα είναι λοιπόν να αποφεύγεται ο προσδιορισμός της 
Β12 κατά τη διάρκεια της κύησης και να ζητείται μόνο 
επί κλινικών συμπτωμάτων αναιμίας.

1. διάγνωση

η αξιολόγηση των ερυθροκυτταρικών δεικτών 
(με τους περιορισμούς που ήδη έχουν αναφερθεί), 
το επίχρισμα αίματος, η ομοκυστεϊνη ορού, το με-
θυλμαλονικό οξύ ορού, η ολοτρανσκοβαλαμίνη ορού 
(HoloTC), ακόμη και η διενέργεια μυελογράμματος 
χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση. φαίνεται πάντως 
πως τα επίπεδα της ολοτρανσκοβαλαμίνης ορού ή 
πλάσματος (είναι το ενεργό τμήμα της Β12), αποτελούν 
πολύ αξιόπιστο δείκτη για τη διάγνωση της έλλειψης 
Β12 με μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα από τις 
άλλες διαγνωστικές δοκιμασίες.

2. προφύλαξη

δεν υπάρχουν κοινές και αποδεκτές οδηγίες για τη 
προφυλακτική χορήγηση Β12 στο γενικό πληθυσμό. 
Ίσως ενδείκνυται σε γυναίκες με γνωστή έλλειψη λόγω 
προβλημάτων υγείας στα πλαίσια αντιμετώπισης 
προϋπάρχουσας αναιμίας ή άλλων συμπτωμάτων.

3. Θεραπεία

Τιμές <130 ng/ml μαζί με μακροκυττάρωση και/ή 
νευρολογικά συμπτώματα χρήζουν θεραπείας. Συνι-
στάται η παρεντερική χορήγηση υδροξυκοβαλαμίνης 
ή κυανοκοβαλαμίνης 1 mg τρεις φορές την εβδομάδα, 
για 2 εβδομάδες και μετά ανά τρίμηνο. η BCSH εάν 
και εφόσον υπάρχει κλινική υποψία ανεπάρκειας Β12, 
προτείνει τον έλεγχο για αντισώματα έναντι του ενδο-
γενούς παράγοντα. εάν αυτός είναι θετικός συστήνει 
τη χορήγηση θεραπείας ως επί κακοήθους αναιμίας. 
αν είναι αρνητικός αλλά υπάρχει χαμηλή τιμή Β12 και 
ισχυρή κλινική υποψία, συστήνει τη χορήγηση τριών 
δόσεων υδροξυκοβαλαμίνης σε όλη τη διάρκεια της 
κύησης και τον επανέλεγχο της μητέρας δύο μήνες 
μετά τον τοκετό. 

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΑΑΑ)
η ααα είναι σπάνια στην κύηση, με επίπτωση 

1:50000 κυήσεις,28 αλλά συχνότητα τετραπλάσια 
σε σύγκριση με μη έγκυες γυναίκες ίδιας ηλικίας. 
φαίνεται ότι η κύηση δρα ως εκλυτικός παράγοντας 
για την εμφάνιση ααα. δύναται να προϋπάρχει και 
να υποτροπιάσει στην κύηση, ή να εμφανιστεί για 
πρώτη φορά. η αιμόλυση μπορεί να επιδεινωθεί με 
την πρόοδο της κύησης αλλά και να υφεθεί πλήρως 
μετά τον τοκετό. Σε επόμενη κύηση οι πιθανότητες 
επανεμφάνισης της ααα, είναι αυξημένες. ο κυριό-
τερος κίνδυνος από την ααα, είναι η πτώση της Hb 
που οδηγεί σε συμπτωματική αναιμία και αυτόματη 
αποβολή.

Συνήθως οι περιπτώσεις ιδιοπαθούς ααα στην 
κύηση έχουν καλή έκβαση τόσο για τη μητέρα, όσο 
και για το έμβρυο. αντίθετα η εμφάνιση ααα που 
σχετίζεται με την παρουσία αυτοάνοσου νοσήματος 
όπως ο Σελ, μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα 
για την έκβαση της κύησης και το έμβρυο. είναι λοιπόν 
σημαντικό να αποκλειστεί η πιθανότητα υποκείμενου 
νοσήματος που μπορεί να επιφέρει ααα.

1. Αντιμετώπιση

μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών, αφού πρώ-
τα αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης αλλοαντισώ-
ματος (τα αυτοαντισώματα μπορεί να καλύψουν την 
ύπαρξή του).

Χορήγηση κορτικοειδών που αποτελούν θεραπεία 
1ης γραμμής. Συνήθως πρεδνιζολόνη από το στόμα, 
σε δόση 1-2 mg/kg ΣΒ με προοδευτική μείωση κατά 
5-10 mg/kg/wk, μέχρι να επιτευχθεί μια ελάχιστη δόση 
συντήρησης με την οποία ελέγχεται η αιμόλυση.29 
Έτσι αποφεύγονται οι μεγάλες δόσεις κορτικοειδών 
και οι ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών (Σδ, αύ, οστε-
οπόρωση). επί αποτυχίας ή αντένδειξης, χορηγείται 
ενδοφέβλια ανοσοσφαιρίνη (IVIg). Ταυτόχρονη είναι η 
χορήγηση φυλλικού οξέος σε δόση 5 mg/ημέρα, για 
την πρόληψη ένδειας αυτού, λόγω αυξημένης αιμο-
ποίησης. πολύ σημαντική είναι η χορήγηση θρομβο-
προφύλαξης όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος VTE 
(η αιμόλυση αποτελεί προθρομβωτική κατάσταση).

Χορήγηση ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης: η εν-
δοφλέβια χορηγούμενη ανοσοσφαιρίνη ανήκει στην 
κατηγορία C με βάση το FDA. Έχει χορηγηθεί σε 
διάφορες περιπτώσεις όπου το όφελος φαίνεται να 
υπερτερεί σε σχέση με την πιθανή επίδραση στην 
έγκυο και το έμβρυο. από τη μελέτη των περιπτώσεων 
στις οποίες χορηγήθηκε ανοσοσφαιρίνη (ααα, ανο-
σοανεπάρκεια, ITP κτλ), δεν καταγράφηκαν σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες στο έμβρυο.

Σε περίπτωση αιμόλυσης από IgG αντισώματα, 
αυτά διέρχονται τον πλακούντα χωρίς όμως να προκα-
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λείται αναιμία ενδομητρίως. Τα νεογνά θα έχουν θετική 
άμεση Coombs χωρίς αναιμία ή μόνο ήπια αναιμία 
αυτοπεριοριζόμενη, που σπανίως απαιτεί θεραπεία. 

ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ  
(TTP/HUS)

είναι σπάνια και απειλητική για τη ζωή του ασθε-
νούς νόσος. Χαρακτηρίζεται από μικροαγγειοπαθητική 
αιμολυτική αναιμία και θρομβοπενία, ενώ συχνά συ-
νυπάρχει νεφρική ανεπάρκεια αλλά και νευρολογική 
συμπτωματολογία. Το 70% των περιστατικών αφορά 
γυναίκες με το 45% να είναι αναπαραγωγικής ηλικίας.

Κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία και των δύο 
τύπων TTP (επίκτητη, aTTP/ συγγενής, cTTP), έχει 
η μεταλλοπρωτεάση ADAMTS 13. αυτή η πρωτεάση 
είναι υπεύθυνη για την πρωτεόλυση των πολυμερών 
του παράγοντα von Willebrand. μειωμένη δραστικό-
τητα, έλλειψη, παρουσία ανασταλτών της, αυτοαντι-
σώματα έναντι των υποδοχέων της θρομβοσπονδίνης 
(δηλαδή της πρωτεΐνης με την οποία συνδέεται για 
να ασκήσει τη δράση της), έχουν ως αποτέλεσμα την 
απελευθέρωση μεγάλων πολυμερών του παράγοντα 
vW που σε συνδυασμό με αυξημένη συσσώρευση 
αιμοπεταλίων, οδηγούν σε θρόμβωση μικρών κυρίως 
αγγείων.

η πλειοψηφία των περιστατικών αφορά επίκτητη 
TTP, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή δραστικότητα 
του ADAMTS 13 λόγω παρουσίας anti-ADAMTS13 
IgG αντισωμάτων και λιγότερο συγγενή TTP, με χα-
μηλή δραστικότητα της μεταλλοπρωτεάσης χωρίς 
παρουσία αντισωμάτων. πριν την εισαγωγή της 
πλασμαφαίρεσης, η επιβίωση ήταν περίπου 10%, 
ενώ τώρα είναι >80%.

είναι γνωστό ότι η κύηση αποτελεί προδιαθεσικό 
παράγοντα για την εμφάνιση TTP. Το 10-25% όλων 
των περιστατικών με TTP αφορά γυναίκες κατά τη 
διάρκεια της κύησης ή την περίοδο της λοχείας.30,31 
Κάποιες από αυτές μπορεί να είχαν ήδη διαγνωσθεί 
με συγγενή ανεπάρκεια ADAMTS 13 και να είχαν 
εμφανίσει κάποια στιγμή στο παρελθόν TTP συμπερι-
λαμβανομένης και προηγούμενης κύησης/λοχείας, ενώ 
άλλες εμφάνισαν πρώτο επεισόδιο TTP στα πλαίσια 
επίκτητης ή συγγενούς ανεπάρκειας.

Γυναίκες με συγγενή ανεπάρκεια ADAMTS13 
είναι δυνατόν να πρωτοεμφανίσουν TTP κατά την 
κύηση/λοχεία. φαίνεται ότι η εμφάνιση TTP συμβαίνει 
κυρίως στο 3ο τρίμηνο της κύησης και στην περίοδο 
της λοχείας. Το πρώτο περιστατικό κύησης και TTP 
αναφέρθηκε το 1955, 30 χρόνια μετά την πρώτη 
αναφορά της TTP, σε μια πρωτοτόκο κοπέλα 19 ετών 
στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της.32

ύπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την TTP 
και την εγκυμοσύνη. η ίδια η διάγνωση της TTP είναι 
δύσκολη, μια και υπάρχουν πολλές μαιευτικές καταστά-
σεις που οδηγούν σε μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική 
αναιμία. εξίσου δύσκολη είναι και η διάγνωση του 
τύπου της TTP (συγγενής/επίκτητη). δύσκολο είναι 
επίσης να προβλέψει κανείς πιθανή επανεμφάνιση 
της νόσου σε επόμενη εγκυμοσύνη, ή σε πρώτη 
εγκυμοσύνη γυναίκας με επεισόδιο οξείας TTP στο 
παρελθόν. η έκβαση της κύησης και οι επιπτώσεις 
που θα έχει η εμφάνιση της TTP στη μητέρα και στο 
έμβρυο αποτελούν και αυτές αντικείμενο συζήτησης.

φαίνεται όμως ότι ισχύουν τα παρακάτω:33

• εμφάνιση κυρίως στο τρίτο τρίμηνο και στη λοχεία
• κυρίως πρόκειται για συγγενή TTP
• η έγκαιρη διάγνωση της TTP είναι πολύ σημαντική 

τόσο για την επιβίωση της μητέρας, όσο και για 
το έμβρυο

• δεν είναι απαραίτητη η διακοπή της κύησης (δεν 
έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα)

• η διάγνωση του τύπου με βάση την ADAMTS13, 
είναι σημαντική, κυρίως για την προσθήκη ή μη 
ανοσοκατασταλτικής αγωγής, η οποία είναι ανα-
γκαία στην επίκτητη μορφή της νόσου, όχι στη 
συγγενή

• διάγνωση στο 2ο τρίμηνο (20-29 εβδομάδα) συνδέ-
εται με αυξημένη πιθανότητα εμβρυικού θανάτου 
σε σχέση με το 1ο ή 3ο τρίμηνο και για τους δύο 
τύπους TTP

• η εμφάνιση TTP στη κύηση δε συνεπάγεται την 
εμφάνιση θρομβοπενίας ή/και αναιμίας στο έμβρυο 
ή στο νεογνό

Προφύλαξη και Θεραπευτική Αντιμετώπιση

η θεραπεία εκλογής στην οξεία TTP είναι η άμεση 
εφαρμογή πλασμαφαίρεσης ή εάν αρχικά αυτή δε 
μπορεί να γίνει, η χορήγηση πλάσματος ενδοφλεβίως. 
Συνήθως η πλασμαφαίρεση διακόπτεται όταν η τιμή 
των αιμοπεταλίων έχει επιστρέψει σε φυσιολογικά 
επίπεδα, παραμένοντας σε αυτά τουλάχιστον για 
δύο ημέρες. Σε ανθεκτικές περιπτώσεις προτείνονται 
μέχρι και δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης την ημέρα.

η χορήγηση κορτικοειδών (πρεδνιζολόνη 1mg/kg 
ΣΒ) προτείνεται μόνο σε ασθενείς με επίκτητη νόσο. 

από κάποιους συγγραφείς προτείνεται η χορήγη-
ση ασπιρίνης 100mg/ημέρα μαζί με διπυριδαμόλη 
225mg/ημέρα, για την προφύλαξη από θρομβωτικά 
επεισόδια, ή ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους, 
χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί κοινή πρακτική.

Σε ανθεκτικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί βινκριστίνη, κυκλοφωσφαμίδη, κυκλοσπορίνη, 
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υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή rituximab, αντιμετώ-
πιση που πιθανά να έχει αρνητικές συνέπειες για 
το έμβρυο. η σπληνεκτομή αποτελεί θεραπευτική 
αντιμετώπιση μιας ανθεκτικής TTP, εντούτοις είναι 
δύσκολη η πραγματοποίησή της στην έγκυο.

οι γυναίκες που εμφάνισαν οξύ επεισόδιο TTP 
σε εγκυμοσύνη χρήζουν στενής παρακολούθησης 
αλλά και προφυλακτικής αγωγής σε επόμενη κύηση.

1) cTTP: εφ χορήγηση πλάσματος δύο φορές την 
εβδομάδα από την αρχή της κύησης μέχρι την 20η 
εβδομάδα. μετά μία φορά την εβδομάδα μέχρι και 
έξι εβδομάδες μετά τον τοκετό

2) aTTP: επί χαμηλών επιπέδων ADAMTS13 
και παρουσίας αντισωμάτων, θα πρέπει κανείς να 
σκεφτεί τη χορήγηση elective treatment όπως για 
παράδειγμα rituximab, πριν την εγκυμοσύνη. Για όσες 
γυναίκες είναι στην αρχή της κύησης, προτείνεται ο 
έλεγχος της δραστικότητας της μεταλλοπρωτεάσης 
στην αρχή και μετά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο και η 
διενέργεια γενικής αίματος τουλάχιστον ανά μήνα. 
εάν η δραστικότητα είναι <10% τότε θα πρέπει κανείς 
να σκεφτεί την εφαρμογή elective treatment, όπως 
πλασμαφαίρεση, κορτικοειδή, αζαθειοπρίνη.

Γενικά δεν θα πρέπει να αποκλείεται η πιθανότητα 
εγκυμοσύνης σε γυναίκες με ιστορικό TTP, εντούτοις 
πρέπει να ενημερωθούν για την επικινδυνότητα μιας 
τέτοιας κύησης τόσο για τις ίδιες, όσο και για το έμβρυο.

ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
η απλαστική αναιμία είναι σπάνια και ετερογενής 

οντότητα, με συχνότητα 2/1000000/έτος. εμφανίζεται 
με παγκυτταροπενία και ελαττωμένη κυτταροβρίθεια 
μυελού, χωρίς συνοδό διήθηση από παθολογικό κυτ-
ταρικό πληθυσμό ή ίνωση και περιγράφηκε για πρώτη 
φορά από τον P. Erlich το 1888, σε έγκυο γυναίκα.

η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί για πρώτη φορά 
στην κύηση ή να προϋπάρχει ως υποκείμενο νόσημα.34 
παρά τις αναφορές που υπάρχουν σχετικά με την εμ-
φάνιση αα στην κύηση, η σχέση που υπάρχει μεταξύ 
αυτών των δύο καταστάσεων παραμένει ομιχλώδης, 
αναφέρεται ότι η κύηση μπορεί να προκαλέσει την 
εμφάνιση αα, ή να επιδεινώσει προϋπάρχουσα μυ-
ελική ανεπάρκεια, μιας και οι δύο αυτές καταστάσεις 
φαίνεται να υποχωρούν μετά τον τοκετό. Τα οιστρο-
γόνα και οι άλλες ορμόνες που παράγονται κατά την 
εγκυμοσύνη προκαλούν ανασταλτική δράση στην 
αιμοποίηση οδηγώντας στην εμφάνιση αα.35

ύπάρχουν αρκετοί συγγραφείς που αμφισβητούν 
την αιτιολογική σχέση μεταξύ αα και κύησης.36 ύπάρ-
χουν μελέτες στις οποίες: 1) δεν φαίνεται αυξημένη 
επίπτωση κατά τη διάρκεια της κύησης, 2) δεν ανα-

γνωρίζεται συγκεκριμένο χρονικό σημείο στο πρώτο, 
δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, στο οποίο 
η νόσος να εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα, 
3) μόνο το 1/3 των περιπτώσεων υφίονται αυτόματα 
μετά τον τοκετό, 4) ο επιπολασμός της νόσου μάλλον 
είναι ο ίδιος μεταξύ ανδρών και γυναικών.

η αντιμετώπιση της νόσου στηρίζεται κυρίως 
στη χορήγηση υποστηρικτικής αγωγής (μεταγγίσεις 
αίματος ή/και αιμοπεταλίων, αυξητικοί παράγοντες, 
αντιβιοτικά), με στόχο τη διατήρηση της αιμοσφαιρί-
νης ≥8,0 g/dl, και των αιμοπεταλίων ≥20.000/ml. η 
αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
δεν προτείνεται ως θεραπευτική επιλογή, διότι θέτει 
σε αυξημένο κίνδυνο το έμβρυο, ενώ η χορήγηση 
ανοσοκατασταλτικής αγωγής όπως κορτικοειδή, κυ-
κλοσπορίνη (CSA), αντιλεμφοκυτταρικός ορός (ALG), 
αφορά ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς 
στην υποστηρικτική αγωγή. Τα παραπάνω φάρμακα 
ανήκουν στην κατηγορία C σύμφωνα με τον FDA 
έχουν όμως χορηγηθεί σε ασθενείς με σοβαρή αα. 
φαίνεται ότι η χορήγηση της CSA έχει αρκετά καλά 
αποτελέσματα, χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές στο έμβρυο 
(δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά τερατογένεσης).

Συνολικά η μητρική θνησιμότητα κυμαίνεται από 
20-50% και αποδίδεται σε βαριά αιμορραγία ή λοί-
μωξη.37,38 Στις εμβρυικές επιπλοκές περιλαμβάνονται 
ο ενδομήτριος θάνατος (1/3 των περιπτώσεων) και ο 
πρόωρος τοκετός λόγω χοριοαμνιονίτιδας.
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Δρεπανοκυτταρική νόσος
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Διαχείριση αναιμίας στην κύηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η δρεπανοκυτταρική νόσος (δν) αποτελεί ένα 

σύνολο κληρονομικών αιματολογικών συνδρόμων, 
κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η παρουσία 
στα ερυθρά αιμοσφαίρια άλλοτε άλλης ποσότητας 
αιμοσφαιρίνης S (HbS). μεταβιβάζονται με αυτοσωμικό 
υπολειπόμενο χαρακτήρα και είναι αποτέλεσμα μίας 
σημειακής μετάλλαξης στο γονίδιο που κωδικοποιεί την 
αλυσίδα της β σφαιρίνης του μορίου της αιμοσφαιρίνης 
και οδηγεί στην αιμοσφαιρίνη S (HbS). η αιμοσφαιρί-
νη S διαφέρει από τη φυσιολογική αιμοσφαιρίνη των 
ενηλίκων (ηbA) σε ένα μόνο αμινοξύ και προκύπτει 
από την αντικατάσταση ενός αμινοξέος στην έκτη 
θέση της β- αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης (GTG στη 
θέση του GAG), και συγκεκριμένα την αντικατάσταση 
του γλουταμινικού οξέος από βαλίνη.

ο όρος δρεπανοκυτταρική νοσος περιλαμβάνει: 
την ομοζυγωτική κατάσταση (S/S) ή δρεπανοκυτταρική 
αναιμία και τις σύνθετες ετεροζυγωτικές καταστάσεις 
αιμοσφαιρινοπάθειας S με άλλες αιμοσφαιρινοπά-
θειες, κατά κύριο λόγο με τη β-μεσογειακή αναιμία. 
Σπανιότερες διπλές ετεροζυγωτίες της αιμοσφαιρίνης 
S είναι με την ηbC, HbD, Hbε, HbO-Arab κ.ά. η 
ετερογένεια αυτή εξηγεί και το διαφορετικό εύρος 
στην κλινική βαρύτητα που εμφανίζουν τα δρεπανο-
κυτταρικά σύνδρομα.

Το γονίδιο της HbS ανευρίσκεται σήμερα σε ποικίλ-
λουσα συχνότητα στην τροπική αφρική, στη βόρειο, 
κεντρική και νότια αμερική, σε χώρες της μεσογείου 
θάλασσας, τη Σαουδική αραβία και την ινδία.

η δν είναι η πιο συχνή γενετικά διαδιδόμενη 
διαταραχή σε όλο τον κόσμο, με τον παγκόσμιο ορ-

γανισμό ύγείας, στο τέλος του περασμένου αιώνα, να 
εκτιμά ότι πάνω από 300.000 παιδιά γεννιούνται κάθε 
χρόνο με αιμοσφαιρινοπάθεια (το 70% των οποίων 
είναι δν) και 250 εκατομμύρια άνθρωποι (4,5% του 
παγκόσμιου πληθυσμού) είναι φορείς ενός γονίδιου 
σχετικό με αιμοσφαιρινοπάθεια. Τα δύο τρίτα των 
300.000 πασχόντων παιδιών γεννιούνται κάθε έτος 
στη αφρική.1,2

Στο ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι ζουν πάνω 
από 12.000 άτομα με τη νόσο, αναφέρονται 100-200 
κυήσεις σε γυναίκες με δν κάθε χρόνο και ότι 300 
νεογνά με δν γεννιούνται ετησίως.2,3

η κύηση στις γυναίκες με δν έχει χαρακτηριστεί 
ως υψηλού κινδύνου σε σύγκριση με την κύηση σε 
γυναίκες χωρίς δν, λόγω των συχνότερων επιπλο-
κών που σχετίζονται τόσο με τη νόσο όσο και με την 
κύηση, ακόμα και σε εκείνες τις ασθενείς που είναι 
ασυμπτωματικές. επίσης αναφέρεται μια σειρά από 
κινδύνους για το έμβρυο.

αν και διαχρονικές μελέτες δεν μπόρεσαν με ακρί-
βεια να καθορίσουν το βαθμό κινδύνου στην κύηση 
των δρεπανοκυτταρικών ασθενών, στις αναπτυγμένες 
χώρες έχει καταγραφεί βελτίωση στη μαιευτική και 
αιματολογική φροντίδα της εγκύου.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
η αιμοσφαιρίνη S, σε κατάσταση αποξυγόνωσης, 

πολυμερίζεται στην αρχή με σχηματισμό επιμήκων 
ινιδίων και στη συνέχεια με σχηματισμό δεσμίδων που 
επιφέρουν σημαντική παραμόρφωση του ερυθρού, 
το οποίο παίρνει χαρακτηριστικό σχήμα δρεπάνου. η 
παραμόρφωση αναστρέφεται με την οξυγόνωση και 
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το ερυθροκύτταρο αποκτά και πάλι το κανονικό του 
σχήμα. Όμως όταν το φαινόμενο επαναληφθεί πολλές 
φορές, το ερυθροκύτταρο χάνει την πλαστικότητα του 
και μεταβάλλεται σε μη αναστρέψιμο δρεπανωμένο 
ερυθροκύτταρο. Το τελευταίο είναι εύθραυστο με μειω-
μένο χρόνο ζωής και ευθύνεται για τη χρόνια αιμόλυση, 
δεν έχει καμία πλαστικότητα και δεν μπορεί να περάσει 
από μικρά τριχοειδή με αποτέλεσμα την απόφραξη 
τους. η αγγειοαπόφραξη είναι το κύριο παθοφυσι-
ολογικό γεγονός και είναι υπεύθυνη για τις κλινικές 
εκδηλώσεις της δρεπανοκυτταρικής νόσου (δν). Τα 
δρεπανοκύτταρα αποτυγχάνουν να περάσουν μέσα 
από τα μικρά τριχοειδή, όχι μόνο λόγω της δυσκαμψία 
τους, αλλά και λόγω της αυξημένης προσκόλλησης 
τόσο μεταξύ τους όσο και με το ενδοθηλιακό τοίχω-
μα εξαιτίας της αυξημένης έκφρασης των μορίων 
προσκόλλησης, της απορύθμιση του μονοπατιού της 
πήξης και της ενεργοποίησης του ενδοθηλίου. Την 
αγγειοαπόφραξη επίσης ευνοεί η προφλεγμονώδη 
κατάσταση που υπάρχει σε αυτούς τους ασθενείς, η 
αύξηση του αριθμού και η ενεργοποίηση των λευκών 
αιμοσφαιρίων καθώς και η μείωση του νο.2,4,5

η αγγειοαπόφραξη στα οστά προκαλεί τα γνωστά 
οξέα επεισόδια οστικού άλγους, αλλά και ως διαδικασία 
που μπορεί να λάβει χώρα σε πολλά όργανα ευθύ-
νεται και για τις χρόνιες πολυοργανικές βλάβες που 
συναντούμε σε αυτούς τους ασθενείς. Κατά καιρούς 
τα οξέα επεισόδια μπορεί να γίνουν απειλητικά για τη 
ζωή τους και δεν περιλαμβάνουν μόνο τις επιπλοκές 
από τις επώδυνες κρίσεις αλλά και τα αιμορραγικά 
ή ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, το οξύ θωρακικό 
σύνδρομο, τις λοιμώξεις. η χρόνια αιμόλυση έχει ως 
αποτέλεσμα χρόνια νεφρική βλάβη (πρωτεϊνουρία, 
papillary necrosis), ενώ συχνά οι ασθενείς αυτοί 
υποφέρουν από πνευμονική υπέρταση, αμφιβλη-
στροειδοπάθεια, άσηπτη νέκρωση, έλκη κνημών κ.ά.6

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος στη 
γνώση και κατανόηση της παθογένειας της δρεπα-
νοκυτταρικής νόσου και των επιπλοκών αυτής, με 
αποτέλεσμα την αντίστοιχη πρόοδο στη θεραπευ-
τική της αντιμετώπιση, βελτιώνοντας την ποιότητα 
ζωής των πασχόντων και αυξάνοντας το προσδόκιμο 
επιβίωσής τους, πάνω από τα 40 έτη (όπως αυτό 
αναφέρεται σε μελέτη του 1990).7 Κατά συνέπεια 
περισσότερες γυναίκες με δρεπανοκυτταρική νόσο 
θα προβούν σε κύηση.

ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
η κύηση επιφέρει ποικίλες παθοφυσιολογικές 

αλλαγές που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την 
αιμοσφαιρίνη S και να προκαλέσουν δρεπάνωση. 

οι ανάγκες για οξυγόνο αυξάνουν στην κύηση προ-
κειμένου να καλύψουν τις μεταβολικές ανάγκες του 
πλακούντα και του αναπτυσσόμενου εμβρύου. αν και 
οι φυσιολογικοί αντιρροπιστικοί μηχανισμοί, όπως η 
αύξηση του όγκου του αίματος, συχνά εξασφαλίζουν 
επαρκές οξυγόνο για τη μητέρα και το έμβρυο κατά την 
κύηση μιας υγιούς γυναίκας, η ανάγκη για αυξημένο 
όγκο αίματος μπορεί να επιδεινώσει σημαντικά την 
αναιμία σε ασθενείς που ήδη έχουν χαμηλά επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης και μικρό χρόνο ζωής των ερυθροκυτ-
τάρων τους. επιπλέον, τα αποθέματα του μητρικού 
οξυγόνου μπορεί να παραβλαφθούν κατά την κύηση 
λόγω της αυξημένης κατανάλωσης οξυγόνου, γεγονός 
που προδιαθέτει τους δρεπανοκυτταρικούς αρρώστους 
σε υποξία και δρεπάνωση.8,9 επομένως, η μητρική 
και εμβρυική νοσηρότητα στους δρεπανοκυτταρικούς 
αρρώστους σχετίζεται με το βαθμό της αναιμίας, της 
μειωμένης παροχής οξυγόνου, και των αυξημένων 
επιπλοκών των σχετιζόμενων με τη νόσο κατά την 
κύησης.

λόγω της σπανιότητας της δρεπανοκυτταρικής 
νόσου και του περιορισμένου αριθμού των κυήσεων 
στους ασθενείς αυτούς, υπάρχουν λίγες δημοσιευ-
μένες μελέτες με μεγάλες βάσεις δεδομένων που 
να παρέχουν στοιχεία για την έκβαση των κυήσεων 
αυτών σε ευρεία κλίμακα. η πιο ολοκληρωμένη είναι 
μια μελέτη που περιλαμβάνει 18.000 τοκετούς δρεπα-
νοκυτταρικών γυναικών σε σύγκριση με controls από 
εθνική βάση δεδομένων. Τα αποτελέσματα παρατί-
θενται στον πίνακα 1.8,10 Σε αυτή τη μελέτη λοιμώδεις 
επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων της συστημα-
τικής φλεγμονώδους αντίδρασης, της σήψης, των 
λοιμώξεων του ουροποιητικού και της πνευμονίας, 
ήταν σημαντικά συχνότερες στις εγκυμονούσες με 
δρεπανοκυτταρική νόσο, όπως και οι θρομβωτικές 
επιπλοκές των εγκεφαλικών και εν τω βάθει φλεβών. οι 
δρεπανοκυτταρικές ασθενείς ήταν επίσης περισσότερο 
επιρρεπείς σε σχετιζόμενες με την κύηση επιπλοκές, 
όπως η προεκλαμψία, η εκλαμψία, η αποκόλληση του 
πλακούντα και η ενδομήτρια αιμορραγία. Σύμφωνα με 
τη μελέτη η καθυστέρηση στην ενδομήτρια ανάπτυξη 
του εμβρύου παρατηρείται συχνότερα στις ασθενείς 
με δρεπανοκυτταρική νόσο και τα ποσοστά μητρικής 
θνησιμότητας ήταν σημαντικά υψηλότερα σε αυτές τις 
γυναίκες από τα controls (72,4 θάνατοι έναντι 12,7 
ανά 100.000 αντίστοιχα).

επίσης μία αμερικάνικη μελέτη έδειξε αξιοσημείωτη 
μείωση του ποσοστού των μητρικών θανάτων πριν 
το 1972 (4,1%) και μετά το 1972 (1,7%) γεγονός που 
αποδόθηκε στη βελτίωση της ιατρικής και μαιευτικής 
φροντίδας. η ίδια μελέτη έδειξε μείωση στους εμβρυι-
κούς και περιγεννητικούς θανάτους από 52,7% (πριν 
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το 1972) σε 22,7% (μετά το 1972).2,11

Για τους λόγους αυτούς οι εγκυμονούσες γυναίκες 
με δρεπανοκυτταρική νόσο πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται ως υψηλού κινδύνου, σε μονάδα με εμπειρία 
στο χειρισμό ασθενών με δρεπανοκυτταρική νόσο 
και με προσέγγιση διεπιστημονική. επίσης πριν την 
σύλληψη θα πρέπει να παρέχονται οι κατάλληλες 
γενετικές συμβουλές και να βελτιστοποιείται η υγεία 
της ασθενούς από τους αιματολόγους.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
Ενέργειες πριν τη σύλληψη

Γενετικός έλεγχος

Στις ασθενείς εκείνες που προγραμματίζουν μια 
εγκυμοσύνη πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα 
της συζήτησης με τους ειδικούς για τους κινδύνους 
που αφορούν και τη γυναίκα και το έμβρυο. Σε αυτό 
το στάδιο πρέπει να γίνεται μια λεπτομερής εκτίμηση 
της τρέχουσας κλινικής τους κατάστασης και ιδιαιτέ-
ρως εκείνων των επιπλοκών της δρεπανοκυτταρικής 
νόσου που πιθανόν να επιβάλουν την ανάγκη λήψης 

ιδιαίτερων προφυλάξεων κατά τη διάρκεια της κύησης, 
όπως η νεφροπάθεια, η πνευμονική υπέρταση, η 
υπερφόρτωση με σίδηρο και η αμφιβληστροειδοπά-
θεια. η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τη μέτρηση της 
αρτηριακής πίεσης, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, την 
ανάλυση των ούρων για την παρουσία λευκώματος, 
τη βυθοσκόπηση και τη μέτρηση του φορτίου σιδήρου 
μέσω της φερριτίνης και των κατάλληλων απεικονι-
στικών τεχνικών, στην περίπτωση που η ασθενής 
υποβάλλεται σε τακτικές μεταγγίσεις.

η γενετική συμβουλή πρέπει να παρέχεται ιδανι-
κά πριν από τη σύλληψη. Συνιστάται να γίνεται και 
ο ακριβής έλεγχος του πατέρα για την πιθανότητα 
αιμοσφαιρινοπάθειας. με τον τρόπο αυτό αναγνω-
ρίζονται τα ζευγάρια υψηλού κινδύνου (στα οποία 
οι πιθανότητες απόκτησης πάσχοντος παιδιού είναι 
50% και άνω) και δίνεται η δυνατότητα στο ζευγάρι να 
ενημερωθεί για τον τρόπο κληρονομικότητας, καθώς 
και τις δυνατές επιλογές. ύπάρχει η δυνατότητα της 
προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης ή του προγεν-
νητικού ελέγχου του εμβρύου, με παρακέντηση και 
λήψη χοριακών λαχνών τη 13η εβδομάδα κυήσεως 
ή αμνιακού υγρού τη 16η εβδομάδα κυήσεως, και 
διακοπής της κύησης.2,8

Τροποποίηση φαρμάκων

η αναλυτική καταγραφή της φαρμακευτικής αγω-
γής προ της κύησης εξασφαλίζει την αποφυγή των 
πιθανών τερατογόνων δράσεων κάποιων φαρμάκων. 
η υδροξυουρία παραμένει η κύρια θεραπεία για τη 
δρεπανοκυτταρική νόσο στην οποία υπάρχουν συχνές 
επώδυνες κρίσεις και βλάβες οργάνων. οι γυναίκες 
ασθενείς που λαμβάνουν το φάρμακο μπορεί ακού-
σια να συλλάβουν κατά τη λήψη του.8,13 ερευνητικά 
μοντέλα σε ζώα έχουν καταδείξει εμβρυικό θάνατο και 
συγγενείς βλάβες, όπως εγκεφαλικές, καρδιακές και 
σκελετικές ανωμαλίες εμβρύων σε ζώα που εκτέθη-
καν στην υδροξυουρία κατά την κύηση.8,14 λίγες μόνο 
μελέτες έχουν περιγράψει την επίδραση της υδροξυ-
ουρίας στους ανθρώπους με ασαφή τελικά αποτελέ-
σματα, λόγω του μικρού αριθμού των ασθενών. Σε 
μια σειρά 31 γυναικών που ελάμβαναν υδροξυουρία 
λόγω διάφορων ενδείξεων, δεν παρατηρήθηκε καμιά 
ανωμαλία στα έμβρυα, όμως 3 κυήσεις κατέληξαν σε 
ενδομήτριο θάνατο ή αυτόματη αποβολή. Τα στοιχεία 
αυτά οδήγησαν τους ειδικούς του National Toxicology 
Program να μη συστήνουν τη χρήση της υδροξυουρίας 
κατά την κύηση.8,13 Γι’ αυτό και παρά το γεγονός ότι η 
συνέχιση της υδροξυουρίας κατά την κύηση εναπό-
κειται στην κρίση του θεράποντα ιατρού, προτείνουμε 
την αποφυγή της σύλληψης κατά τη διάρκεια λήψης 
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του φαρμάκου, τη διακοπή της λήψης του 3-6 μήνες 
πριν τη σύλληψη και την άμεση διακοπή του με την 
πρώτη υποψία ή την επιβεβαίωση της κύησης. Για 
τους άρρενες ασθενείς δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η 
υδροξυουρία κατά τη σύλληψη σχετίζεται με αυξημένο 
κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών. εν τούτοις, έρευνες σε 
ζώα υποδεικνύουν ότι το φάρμακο έχει μια αρνητική 
δράση στην σπερματογένεση, επομένως ίσως είναι 
απαραίτητη η μικρής διάρκειας διακοπή του στους 
ασθενείς που η σύντροφός τους είναι σε προσπάθεια 
σύλληψης.8,13,

Σε πολλούς ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο 
ίσως χρειαστεί να συνταγογραφηθεί χρόνια αγωγή 
με ναρκωτικά αναλγητικά φάρμακα πριν τη σύλληψη. 
Γενικά, η δοσολογία της χρόνιας αναλγητικής αγωγής 
δε χρήζει τροποποίησης στην κύηση, καθώς οι φαρ-
μακευτικές αυτές ουσίες συχνά απαιτούνται ώστε να 
εξασφαλίσουν μια επαρκή ανακούφιση από τον πόνο, 
και δεν έχουν σχετιστεί με συγγενείς ανωμαλίες.15 

Άλλα φάρμακα που χρήζουν διακοπής πριν από τη 
σύλληψη και κατά τη διάρκεια της κύησης είναι οι 
χηλικοί παράγοντες αποσιδήρωσης και οι αναστολείς 
ACE που χορηγούνται στην νεφροπάθεια της δρεπα-
νοκυτταρικής νόσου. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει 
ένας προγραμματισμός για την αναλγητική αγωγή 
που πιθανά να χρειαστεί η εγκυμονούσα ασθενής (με 
τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη να αποφεύγονται 
πριν τη 12η εβδομάδα και μετά την 28η εβδομάδα της 
κύησης, όπως επίσης και η τραμαδόλη).2,8,16

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ/ΦΡΟΝΤΙΔΑ  
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 

μόλις επιβεβαιωθεί η κύηση οι γυναίκες με δρεπα-
νοκυτταρική νόσο θα πρέπει να έχουν συνδυαστική 
ιατρική φροντίδα. οι εγκυμονούσες θα πρέπει να 
παρακολουθούνται συχνά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κύησης από αιματολόγο και από γυναικολόγο – μαιευ-
τήρα. προτείνουμε ένα πρώτο ραντεβού το νωρίτερο 
δυνατό και στη συνέχεια μηνιαία ραντεβού με την 
ιατρική ομάδα μέχρι την 24η βδομάδα, δεκαπενθήμερα 
ραντεβού μέχρι την 38η βδομάδα και εβδομαδιαία 
από εκεί κι έπειτα. λόγω του αυξημένου κινδύνου 
της προκαλούμενης από την κύηση υπέρτασης και 
ουρολοίμωξης, η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και η 
ανάλυση δείγματος ούρων πρέπει να γίνονται σε κάθε 
επίσκεψη ή και συχνότερα στις ασθενείς εκείνες που 
έχουν ιστορικό με προϋπάρχουσα πρωτεϊνουρία, ενώ 
καλλιέργειες ούρων θα πρέπει να γίνονται μηνιαίως.2,5

επιπρόσθετη φαρμακευτική αγωγή (πού δίδεται 
στο ηνωμένο Βασίλειο) περιλαμβάνει τη χαμηλή δόση 
ασπιρίνης ως προφύλαξη για την προεκλαμψία.2,17 

η πιθανότητα χορήγησης χαμηλού μοριακού βάρους 
ηπαρίνης πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν στην πε-
ρίπτωση που υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες 
κινδύνου, όπως το ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό 
φλεβοθρόμβωσης, γνωστή θρομβοφιλία, άλλες ια-
τρικές συν-νοσηρότητες, η προχωρημένη ηλικία, η 
παχυσαρκία, η ύπαρξη φλεβικών κιρσών, η προε-
κλαμψία, η ακινησία, οι πολλές κυήσεις, η σήψη ή 
αφυδάτωση και η ανάγκη για νοσηλεία.2,18 η χορήγηση 
σιδήρου θα πρέπει να δίδεται μόνο στην περίπτωση 
έλλειψής του, ενώ η λήψη φυλλικού οξέως θα πρέπει 
να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΥ
η χρόνια αιμολυτική αναιμία και η μικροαγγειοαπό-

φραξη λόγω δρεπάνωσης μπορεί να προκαλέσει μικρό 
βάρος πλακούντα και με προβλήματα ροής αίματος 
στις εγκυμονούσες γυναίκες με δρεπανοκυτταρική 
νόσο. η μειωμένη ροή αίματος στον ομφάλιο λώρο 
κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης σχετίζεται ισχυρά με 
χαμηλό βάρος γέννησης του νεογνού.8,19 Στο ηνωμένο 
Βασίλειο, εκτός από την παρακολούθηση ρουτίνας που 
παρέχεται σε όλες τις εγκύους, προτείνεται επιπρό-
σθετος έλεγχος της ανάπτυξης του εμβρύου κάθε 4 
εβδομάδες μετά την 24η βδομάδα της κύησης. Έλεγχος 
ζωντανού εμβρύου θα πρέπει να γίνεται νωρίς στην 
κύηση (7η-9η βδομάδα κύησης).8,12

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΧΕΤΙζΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΤΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Αναιμία- Μετάγγιση

η αναγκαιότητα της μετάγγισης αίματος κατά την 
κύηση είτε λόγω επιδείνωσης της αναιμίας είτε λόγω 
επείγουσας μαιευτικής επιπλοκής είναι συνήθης στις 
εγκύους με δρεπανοκυτταρική νόσο. η εμπειρική 
μετάγγιση αίματος ή η ερυθροκυτταραφαίρεση έχουν 
προταθεί ως μέθοδοι/τρόποι μείωσης των μητρικών και 
εμβρυικών επιπλοκών στη δρεπανοκυτταρική νόσο, οι 
μελέτες όμως που εκτιμούν την αποτελεσματικότητα 
αυτής της θεωρίας έχουν αντικρουόμενα αποτελέσμα-
τα.2,8,20,21 μια ενιαία τυχαιοποιημένη μελέτη εξέτασε 
το όφελος ενός εντατικού πρωτοκόλλου μεταγγίσεων 
προς διατήρηση της αιμοσφαιρίνης σε τιμές μεταξύ 
10 και 11 g/dL σε εγκυμονούσες με δρεπανοκυττα-
ρική νόσο και κατέδειξε ότι οι ασθενείς που λαμβά-
νουν προφυλακτικά μεταγγίσεις δεν είχαν σημαντική 
μείωση των μαιευτικών και εμβρυικών επιπλοκών 
σε σύγκριση με γυναίκες που μεταγγίστηκαν λόγω 
επιπλοκών ή αιμοσφαιρίνης <6g/dL. επακόλουθες 
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αναδρομικές μελέτες cohort που αξιολόγησαν την 
αποτελεσματικότητα της προφυλακτικής μετάγγισης 
επίσης απέτυχαν να καταδείξουν σημαντική μείω-
ση των μαιευτικών και εμβρυικών επιπλοκών.2,8,20 
αντιστρόφως, η εμπειρική αφαιμαξομετάγγιση/ερυ-
θροκυτταραφαίρεση έχει συσχετιστεί με μείωση των 
μητρικών επιπλοκών, όπως οξύ θωρακικό σύνδρομο 
(οΘΣ), καθώς και των εμβρυικών επιπλοκών, όπως 
η μειωμένη ενδομήτρια ανάπτυξη, το χαμηλό βάρος 
γέννησης και η περιγεννητική θνητότητα.

επιπρόσθετα, η συχνότητα των αγγειοαποφρα-
κτικών κρίσεων φάνηκε μειωμένη στις έγκυες γυναί-
κες με δρεπανοκυτταρική νόσο σε όλες τις μελέτες 
μεταγγίσεων και αφαιμαξομεταγγίσεων.2,8,20-22 αν 
και δεν έχουν καθιερωθεί συγκεκριμένοι στόχοι με-
τάγγισης, οι έγκυες με δρεπανοκυτταρική νόσο θα 
πρέπει να μεταγγίζονται σε τιμές αιμοσφαιρίνης 6g/
dL σύμφωνα με γενικές μαιευτικές κατευθυντήριες 
οδηγίες, διότι αυτό το κατώτατο όριο έχει σχετιστεί 
με ανώμαλη οξυγόνωση του εμβρύου και εμβρυικό 
θάνατο σε μη πάσχοντες πληθυσμούς. η μετάγγιση 
σε υψηλότερες τιμές αιμοσφαιρίνης ενδείκνυται για 
την αντιμετώπιση επιπλοκών όπως οΘΣ ή μαιευτικών 
επιπλοκών, για τις ασθενείς εκείνες που ακολουθούν 
ήδη ένα χρόνιο πρόγραμμα μεταγγίσεων καθώς και 
στις δίδυμες κυήσεις. οι συνήθεις κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη χορήγηση των προϊόντων αίματος 
πρέπει να τηρούνται, συμπεριλαμβανομένων της 
πλήρους συμβατότητας Rhesus, των Kell και CMV 
(στις οροαρνητικές εγκύους) αρνητικών ερυθρών.

ακόμη, η αλλοανοσοποίηση μπορεί να οδηγήσει 
σε αυξημένη θνητότητα κατά την κύηση. Έχουν πε-
ριγραφεί στους ασθενείς αυτούς και σοβαρές καθυ-
στερημένες αιμολυτικές αντιδράσεις και αιμολυτική 
νόσος του νεογνού.8,23 Για τον λόγο αυτόν, πρέπει 
να λαμβάνεται αναλυτικό ιστορικό προηγούμενων 
μεταγγίσεων όλων των εγκύων με δρεπανοκυτταρι-
κή νόσο και να γίνεται ακριβής έλεγχος για πιθανή 
ύπαρξη αλλοαντισώματος. οι ασθενείς που είναι 
βαριά αλλοανοσοποιημένες και χρήζουν μετάγγισης 
αίματος πρέπει να λαμβάνουν φαινοτυπικά απόλυτα 
συμβατά προϊόντα αίματος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΩΝ ΕΠΩΔΥΝΩΝ  
ΑΓΓΕΙΟΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

Στις γυναίκες με δρεπανοκυτταρική νόσο, οι επώ-
δυνες κρίσεις κατά την κύηση που χρήζουν νοσηλείας 
είναι συχνές. η αντιμετώπιση των οξέων αγγειοαπο-
φρακτικών επεισοδίων περιλαμβάνει τη χορήγηση 
υγρών ενδοφλεβίως και την υποστήριξη με οξυγόνο 
για τη μείωση της υποξίας. διαλείπουσα χορήγηση μι-

κρής διάρκειας δράσης οπιοειδών θεωρείται ασφαλής 
κατά την κύηση και η δοσολογία τους θα πρέπει να 
είναι τόση ώστε να εξασφαλίζει επαρκή ανακούφιση 
από το άλγος.8,24 επιπροσθέτως, καθώς οι λοιμώδεις 
επιπλοκές είναι αυξημένες στις εγκύους με δρεπανο-
κυτταρική νόσο, θα πρέπει να γίνεται η ολοκληρω-
μένη διερεύνησή τους με εργαστηριακό έλεγχο, με 
καλλιέργειες αίματος και ούρων και με ακτινογραφία 
μετά από κατάλληλη προστασία του εμβρύου, ώστε 
να διασφαλίζεται η έγκαιρη έναρξη χορήγησης αντι-
βιοτικών. οξύ θωρακικό σύνδρομο κατά την κύηση 
μπορεί να συμβεί σε >20% των ασθενών, γι’ αυτό 
και κάθε νέος πυρετός, υποξυγοναιμία ή πνευμονικά 
διηθήματα πρέπει να θέσουν άμεσα την υποψία για 
την ανάγκη μετάγγισης/αφαιμαξομετάγγισης.

ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
οι ασθενείς με χρόνια αιμολυτικά σύνδρομα έχουν 

έναν αυξημένο συνολικό κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης 
με το ποσοστό στους δρεπανοκυτταρικούς ασθενείς 
κατά την κύηση να έχει καταδειχτεί μεγαλύτερο από 
τους ασθενείς ελέγχου.8,10,25 επί του παρόντος, η 
αντιπηκτική αγωγή θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ 
όψιν για τις ασθενείς με προηγούμενο επεισόδιο 
φλεβοθρόμβωσης κατόπιν λήψης αναλυτικού σχε-
τικού ιστορικού.

ΤΟΚΕΤΟΣ
η κύηση στις ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο 

πρέπει να οδηγείται απρόσκοπτα σε τοκετό, καθώς ο 
προγραμματισμένος πρόωρος τοκετός εν τη απουσία 
εμβρυικών ή μαιευτικών ενδείξεων δεν έχει απο-
δειχτεί ότι βελτιώνει τα αποτελέσματα στις υψηλού 
κινδύνου κυήσεις.8,26 με αυτό το δεδομένο και με τα 
υψηλά ποσοστά μειωμένης ενδομήτριας ανάπτυξης, 
προτείνεται ο τοκετός στις 38-40 εβδομάδες της 
κύησης. Όταν η έγκυος φτάσει στην 38η βδομάδα 
πρέπει να παρακολουθείται από τους θεράποντες 
εβδομαδιαίως. Στη δρεπανοκυτταρική νόσο ο φυσιο-
λογικός τοκετός ενθαρρύνεται, εκτός κι αν υπάρχουν 
αντίθετες ενδείξεις.8,27 η γενική αναισθησία πρέπει 
να αποφεύγεται στη δρεπανοκυτταρική νόσο λόγω 
του αυξημένου κινδύνου επιπλοκών, όπως το οξύ 
θωρακικό σύνδρομο, και θα πρέπει να επιχειρείται 
μόνο εφόσον έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η 
κάλυψη με απλή μετάγγιση ή αφαιμαξομετάγγιση.

ΘΗΛΑΣΜΟΣ
Όλοι οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο πρέπει 
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να ενθαρρύνονται προς την κατεύθυνση του θηλασμού, 
η διάρκειά του όμως θα πρέπει να καθορίζεται από 
την αναγκαιότητα για χορήγηση στην ασθενή φαρ-
μακευτικής αγωγής. η υδροξυουρία εκκρίνεται στο 
μητρικό γάλα, οπότε δεν προτείνουμε τη χορήγησή 
της κατά την περίοδο του θηλασμού.13 η αναλγητική 
αγωγή με ναρκωτικές φαρμακευτικές ουσίες δύναται 
να συνεχιστεί στο θηλασμό,15 καθώς όμως τα οπιοειδή 
εκκρίνονται και αυτά στο μητρικό γάλα η απόφαση 
για τη μακροχρόνια χορήγησή τους θα πρέπει να 
εξατομικεύεται.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
με τη βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης 

των ασθενών με δρεπανοκυτταρική νόσο, πολλές 
πάσχουσες σήμερα μπορούν να προβούν σε κύηση. 
μολονότι ένας σημαντικός αριθμός επιπλοκών μπορεί 
να συμβεί κατά τη διάρκεια της κύησης, συστηματική 
παρακολούθηση από έμπειρους μαιευτήρες και αιματο-
λόγους μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή έκβαση αυτής.
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Διαχείριση αναιμίας στην κύηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία είναι η πιο 

κοινή κληρονομούμενη διαταραχή που οφείλεται σε 
ελάττωση ή πλήρη κατάργηση της σύνθεσης μιας ή 
περισσοτέρων αλύσων της αιμοσφαιρίνης. H διατα-
ραχή είναι γενετικά καθορισμένη και μεταβιβάζεται 
ως υπολειπόμενος σωματικός χαρακτήρας. 

διακρίνονται δύο βασικοί τύποι θαλασσαιμιών, οι 
α και β, οι οποίοι ορίζονται από το ποια από τις δύο 
αλύσους α και β υπολείπεται στην παραγωγή της. 

μεταλλάξεις του γονιδίου της β-σφαιρίνης στο 
χρωμόσωμα 11 έχουν σαν αποτέλεσμα είτε την μη 
παραγωγή (β0) ή την ελαττωμένη παραγωγή της 
β-αλύσου (β+). Σε μερικές περιπτώσεις, η έλλειψη 
ή μειωμένη παραγωγή β-αλύ σων συνδυάζεται με 
έλλειψη ή μειωμένη παραγωγή και δ-αλύσων (β+δ+- 
β+δ0-, β0δ0-θαλασσαιμία). Τέλος, σε άλλες περιπτώσεις 
δεν παράγονται ακέραιες ούτε β- ούτε δ-αλύσεις, 
αλλά αλύσεις υβρίδια που συνίστανται από τμήμα δ 
και τμήμα β-αλύσων (αιμοσφαι ρι νοπάθεια Lepore). 
οι α-θαλασσαιμίες χαρακτηρίζονται είτε από πλή-
ρη έλλειψη των α αλύσεων (α0-θαλασσαιμία), είτε 
από παραγωγή μικρών μόνο ποσών αλύσων α (α+-
θαλασσαιμία).1,2

εκτός των α και β θαλασσαιμιών υπάρχουν 
δύο ακόμα διατα ραχές της αιμοσφαιρίνης. η δ0-
θαλασσαιμία με μηδενική παραγωγή δ-αλύ σων και η 
κληρονομική παραμονή της εμβρυικής αιμοσφαιρίνης 
(Hereditary Persistence of Fetal Haemoglobin, HPFH) 
κατά την οποία διατηρείται η HbF στους ενήλικες.

η επίπτωση των β-θαλασσαιμιών είναι υψηλή 
στους λαούς της ανατολικής μεσογείου. Στην ελλάδα 

η β-θαλασσαιμία ή β-μεσογειακή αναιμία (β-μα) έχει 
άνιση κατανομή κυμαινόμενη από 5-20% με μέση 
συχνότητα 5,5-8%.3

η κλινική εικόνα της β-θαλασσαιμίας ανάλογα με τη 
σοβαρό τητα εμπίπτει σε τρεις κλινικές διαβαθμίσεις: 
α) μείζων β-μεσογειακή αναιμία (ομόζυγη β-μα) ή 
νόσος του Cooley, β) ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία 
(ενδιάμεση μα) και γ) ετερόζυγη β-μεσογειακή αναιμία 
(ετερόζυγη β-μα).

ΟΜΟζΥΓΗ Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
η περιορισμένη διάρκεια ζωής και ο υπογοναδι-

σμός ευθύνονται για τον μικρό αριθμό κυήσεων που 
έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα σε ασθενείς με ομόζυγη 
β-MA. η σύγχρονη όμως θεραπευτική αντιμετώ πιση 
των ασθενών (συχνές μεταγγίσεις και η συστηματική 
αποσιδή ρωση με χηλικές ουσίες) βελτίωσε σημαντικά 
την πρόγνωση και την επιβίωσή τους. Έτσι, καθώς 
αυξάνονται οι ασθενείς που ενηλικιώνονται, περισ-
σότερες γυναίκες με ομόζυγη β-θαλασσαιμία θα ξεκι-
νήσουν μία κύηση και θα δέχονται την περιγεννητική 
φροντίδα των ειδικών μαιευτικών κέντρων. επομένως, 
είναι απαραίτητη η γνώση των παραγόντων κινδύνου 
κατά την κύηση γυναικών με ομόζυγη β-μα, ώστε να 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη αντιμετώπιση και παρακο-
λούθηση τόσο της μητέρας όσο και του εμβρύου.

η πρώτη αναφορά επιτυχούς κύησης έγινε το 
1969 σε γυναίκα με ομόζυγη ομόζυγη β-θαλασσαιμία 
από τους Walker και Whelton.4 Τα τελευταία χρόνια 
καταγράφεται προοδευτικά αυξανόμενος αριθμός 
κυήσεων με επιτυχή έκβαση.6-11 

Σημειώνεται ότι οι γυναίκες με ομόζυγη β-μα 
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εμφανίζουν δευτεροπαθή υπογοναδοτροφικό υπογο-
ναδισμό που οφείλεται στην υπερφόρτωση σιδήρου 
λόγω των μεταγγίσεων. Έτσι, για την επιτυχή σύλληψη 
στην πλειονότητα των γυναικών αυτών απαιτείται 
ορμονική θεραπεία υποκατάστασης και διέγερσης 
των ωοθηκών. 

η αντιμετώπιση των ασθενών με ομόζυγη β-μα 
περιλαμβάνει πρόγραμμα τακτικών μεταγγίσεων, 
που ξεκινούν νωρίς από την πρώιμη παιδική ηλικία 
σε συνδυασμό με θεραπεία αποσιδήρωσης. Όμως 
οι μεταγγίσεις και η μη καλή συμμόρφωση στη θε-
ραπεία αποσιδήρωσης, οδηγούν σε αιμοσιδήρωση 
που έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση καρδιακών 
και ενδοκρινολογικών προβλημάτων. επιπρόσθετα, 
υπάρχει κίνδυνος αλλοανοσοποίησης έναντι των ερυ-
θροκυτταρικών αντιγόνων και μετάδοσης λοιμώξεων 
λόγω των μεταγγίσεων. 

η χρόνια αιμόλυση αυξάνει τα επίπεδα της ελεύθε-
ρης αιμοσφαιρίνης και ελαττώνει τη βιοδιαθεσιμότητα 
του NO (nitric oxide) στην κυκλοφορία του αίματος 
με αποτέλεσμα τις αυξημένες περιφερικές αγγειακές 
αντιστάσεις και τελικά την εμφάνιση πνευμονικής 
υπέρτασης και δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. η 
κατάσταση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συχνή ή σοβαρή 
σε σύνδρομα αιμοσφαιρίνης E-β-θαλασσαιμία. 

Σε ασθενείς με υπερφόρτωση σιδήρου, η αιμοσιδή-
ρωση στην καρδιά οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια και 
αρρυθμίες που αποτελούν σημαντική αιτία πρόωρης 
νοσηρότητας και θνησιμότητας. Σημειώνεται ότι η 
καρδιακή λειτουργία επιδεινώνεται επιπρόσθετα, από 
τις αιμοδυ ναμικές μεταβολές της κύησης (αυξημένη 
καρδιακή παροχή και αυξημένος όγκος αίματος). 
Γεγονός είναι ότι, σε ασθενείς με ομόζυγη β-μα και 
καρδιακή αιμοσιδήρωση έχει αναφερθεί υψηλό πο-
σοστό μητρικής θνησιμότητας κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.11 Σύμφωνα με μία μελέτη, που αφορού-
σε έγκυες γυναίκες με ομόζυγη β-μα, 2 από τις 29 
έγκυες με προϋπάρχουσα καρδιακή δυσλειτουργία 
κατέληξαν κατά την περίοδο μετά τον τοκετό,12 ενώ 
σε άλλη μελέτη από την ελλάδα αναφέρονται θάνατοι 
της εγκύου κατά το δεύτερο τρίμηνο της κύησης που 
οφείλονταν σε καρδιακή ανεπάρκεια.7 

Σε πρόσφατη δημοσίευση, ευνοϊκή έκβαση της 
κύησης αναφέρθηκε σε γυναίκες με ομόζυγη β-μα 
χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια που είχαν αντιμετωπισθεί 
με εντατική αποσιδήρωση πριν από την εγκυμοσύνη. 
Σε μελέτη από την ιταλία που αφορούσε 58 κυήσεις 
γυναικών με ομόζυγη β-μα, η ελαττωμένη ανοχή 
γλυκόζης και ο σακχαρώδης διαβήτης ήταν συχνή 
επιπλοκή (ποσοστό 15% των κυήσεων). επιπρό-
σθετα, παρατηρήθηκε επιδείνωση της αναιμίας που 
οδήγησε σε αύξηση των αναγκών σε αίμα 25mL/

Kg/έτος με επακόλουθο την αύξηση της τιμής φερ-
ριτίνης κατά μέσο όρο 63% σε σχέση με τα προ της 
εγκυμοσύνης επίπεδα αυτής. Σημειώνεται ότι καμία 
γυναίκα δεν υποβλήθηκε σε θεραπεία αποσιδήρω-
σης καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης.9 επιπλοκές 
που αφορούν το έμβρυο, όπως πρόωρος τοκετός, 
χαμηλού βάρους για την ηλικία της κύησης νεογνά 
εμφανίζονται συχνά σε έγκυες γυναίκες με ομόζυγη 
β-μα (ποσοστό περίπου 40%), επειδή οι δίδυμες 
κυήσεις αντιπροσωπεύουν μεγάλο αριθμό αυτών 
των γεννήσεων λόγω της προηγηθείσης θεραπείας 
του υπογονοδισμού.

Προγενετική εκτίμηση

H εκτίμηση και η αντιμετώπιση των προϋπαρχό-
ντων επιπλοκών προγενετικά συμβάλει στην καλή 
έκβαση της εγκυμοσύνης σε γυναίκες με ομόζυγη 
β-μα. Έτσι η υψηλή μητρική θνησιμότητα που πα-
ρατηρήθηκε σε γυναίκες με υποκείμενη καρδιακή 
ανεπάρκεια οδήγησε στη σύσταση της αποφυγής της 
εγκυμοσύνης σε γυναίκες με μεσογειακή αναιμία και 
αιμοσιδήρωση της καρδιάς.

Στις γυναίκες με ομόζυγη β-μα συχνά παρατηρείται 
οστεοπενία, οστεοπόρωση και παραμόρφωση των 
οστών, ως αποτέλεσμα της διαταραχής της λειτουργί-
ας των παραθυρεοειδών αδένων, του μεταβολισμού 
του ασβεστίου, του συνυπάρχοντος υπογοναδισμού 
καθώς και της αυξημένης ενδομυελικής ερυθροποί-
ησης. Άλλωστε το χαμηλό ανάστημα και η οστική 
δυσμορφία που εμφανίζουν πολλές θαλασσαιμικές 
γυναίκες είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στη 
διενέργεια του τοκετού με καισαρική τομή σε εξαιρετικά 
υψηλό ποσοστό.

Συνοπτικά στις γυναίκες που σκοπεύουν να μείνουν 
έγκυες, θα πρέπει:

• να γίνει αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας με 
υπερηχοκαρδιογράφημα, της ηπατικής λειτουργίας, 
έλεγχος για ιογενείς λοιμώξεις, καλή ρύθμιση του 
σακχάρου και της θυρεοειδικής λειτουργίας.

• να γίνει επανεξέταση και αλλαγή της φαρμακευτικής 
αγωγής, όπως διακοπή της θεραπείας αποσιδή-
ρωσης, της βιταμίνης C, των αναστολέων του 
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, των 
διφωσφονικών, αντικατάσταση των υπογλυκαιμι-
κών φαρμάκων με ινσουλίνη και να χορηγηθούν 
φυλλικό οξύ, ασβέστιο και βιταμίνη D.

• να γίνει έλεγχος του συντρόφ ου για πιθανή αιμο-
σφαιρινοπάθεια και της ομάδας αίματος και του 
φαινότυπου του συντρόφου.

• να γίνει έλεγχος για τον καθορισμό αλλο-αντισωμά-
των έναντι των αντιγόνων των ερυθροκυττάρων.13



48

π. Χαλκιά και συν.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
οι ασθενείς με ενδιάμεση β-θαλασσαιμία μπορεί 

να παρουσιάσουν σοβαρή κλινική νόσο στην ηλικία 
των 2-6 ετών ή να παραμείνουν ασυμπτωματικοί μέχρι 
την ενήλικη ζωή. εμφανίζουν αναιμία (Hb= 7-10 g / 
dL) και συνήθως είναι ανεξάρτητοι μεταγγίσεων. η 
βιβλιογραφία που αφορά την κύηση και την ενδιάμεση 
θαλασσαιμία είναι περιορισμένη.

η χρόνια αναιμία, μπορεί να οδηγήσει σε αυτόματη 
αποβολή (20,4%), πρόωρο τοκετό, ενδομήτρια υπο-
λειπόμενη ανάπτυξη (intrauterine Growth Restriction, 
IUGR), θρομβωτικά επεισόδια, ανάγκη για μεταγγίσεις 
αίματος και αλλοανοσοποίηση.

Σε μελέτη από το λίβανο και την ιταλία στην οποία 
περιγράφονται 83 κυήσεις σε 44 γυναίκες με ενδιά-
μεση β-θαλασσαιμία αναφέρεται αυτόματη αποβολή 
σε ποσοστό 20,5%, πρόωρος τοκετός σε ποσοστό 
31,8%, IUGR 24,2% και επιτυχής έκβαση σε ποσοστό 
72,7%, συνήθως μετά από τοκετό με καισαρική τομή 
(ποσοστό 87,5%). αναφέρονται δύο 2 ενδομήτριοι 
εμβρυϊκοί θάνατοι την 26η και 36η εβδομάδα κύησης 
και θρομβωτικά επεισόδια σε ποσοστό 7,2%.14

Σημειώνεται ότι γενικά η ενδιάμεση μα σχετίζεται 
με υψηλό ποσοστό θρομβοεμβολικών επεισοδίων 
(4-30%). πιστεύεται ότι τα ανώμαλα κυκλοφορούντα 
ερυθροκύτταρα ενεργοποιούν τα ενδοθηλιακά κύτταρα 
και έτσι προδιαθέτουν σε μια προπηκτική κατάστα-
ση. επιπρόσθετους προδιαθετικούς παράγοντες 
θρόμβωσης αποτελούν η ενδογενής υπερπηκτική 
κατάσταση που συνοδεύει την κύηση και η πιθανή 
συνυπάρχουσα κληρονομική θρομβοφιλία.

Σε πρόσφατη μελέτη από την ελλάδα καταγράφο-
νται 60 κυήσεις σε 34 γυναίκες με ενδιάμεση β-μα με 
ποσοσοστό αυτόματων αποβολών 18,3%, οι οποίες 
σχετίζονταν με τα αυξημένα επίπεδα ηbF.15

Αναιμία/μετάγγιση

Στη μείζονα θαλασσαιμία καθ’ όλη της διάρκεια 
της κύησης, όπως και πριν την εγκυμοσύνη, ο στό-
χος των τακτικών μεταγγίσεων είναι η διατήρηση της 
Hb>9,5-10,5 g/L ώστε να επιτευχθεί η καλή ανάπτυξη 
του εμβρύου και η ευαιξία της μητέρας. η επιδείνω-
ση όμως της αναιμίας κατά την κύηση αυξάνει τις 
ανάγκες σε αίμα.9

η πρακτική που ακολουθείται στις έγκυες με ενδιά-
μεση μεσογειακή αναιμία ποικίλει, με άλλα κέντρα να 
υιοθετούν την πρακτική της έναρξης των μεταγγίσεων 
με τιμή της Hb <10 g/dL, ενώ άλλα χρησιμοποιούν 
τη μετάγγιση για εκείνες μόνο τις έγκυες με σοβαρή 
αναιμία ή απόδειξη ενδομήτριας υπολειπόμενης 
ανάπτυξης (IUGR). επειδή δεν υπάρχουν σχετικές 

μελέτες, η απόφαση για μετάγγιση θα πρέπει να 
εξατομικεύεται ανάλογα με τις ενδείξεις που αφορούν 
τόσο τη μητέρα όσο και το έμβρυο. 

Στη μείζονα θαλασσαιμία, οι τακτικές μεταγγίσεις 
πρέπει να συνεχιστούν με στόχο τη διατήρηση της 
τιμής της αιμοσφαιρίνης προ-μετάγγισης >10.0g/L. 
οι ανάγκες μετάγγισης μπορεί να αυξηθούν κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Στην ενδιάμεση β-μα η αναιμία αποτελεί το πιο 
συχνό πρόβλημα στην εγκυμοσύνη και οφείλεται στην 
μερικώς μη αποδοτική ερυθροποίηση, στη χρόνια 
αιμόλυση και στην αύξηση του όγκου πλάσματος. 

οι γυναίκες με ενδιάμεση β-μα, μπορεί να χρει-
αστεί να υποβληθούν σε μετάγγιση για πρώτη φορά 
στη ζωή τους κατά τη διάρκεια τη κύησης για να 
διατηρηθεί η αιμοσφαιρίνη >8gr/dL, επίπεδα που 
θεωρούνται απαραίτητα για τη βέλτιστη ανάπτυξη 
του εμβρύου. Σύμφωνα με τις λίγες δημοσιευμένες 
μελέτες 60-80% των εγκύων με ενδιάμεση β-μα χρει-
άστηκαν μετάγγιση κατά τη διάρκεια της κύησης, αν 
και περίπου 30% εξ αυτών ουδέποτε είχαν υποβληθεί 
σε μετάγγιση προηγουμένως.15

η απόφαση για μετάγγιση είναι κλινική και βασίζε-
ται στα συμπτώματα της γυναίκας και την ανάπτυξη 
του εμβρύου. εάν υπάρχει επιδείνωση της αναιμίας 
της μητέρας ή απόδειξη IUGR, πρέπει να αρχίσουν 
τακτικές μεταγγίσεις με στόχο τη διατήρηση της τιμής 
της αιμοσφαιρίνης πριν από τη μετάγγιση άνω των 
100 g /L.

H αλλοανοσοποίηση αποτελεί μία από τις επι-
πλοκές των ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθεια που 
υποβάλλονται σε μεταγγίσεις αίματος και μπορεί να 
οδηγήσει σε αυξημένη νοσηρότητα κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. επιπρόσθετα, η ίδια η κύηση είναι 
ένας παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη αλλο-
αντισωμάτων λόγω δευτερογενούς έκθεσης σε ξένα 
αντιγόνα του εμβρύου. Το ποσοστό της ανάπτυξης 
ενός ή περισσοτέρων αλλοαντισωμάτων έναντι των 
ερυθροκυτταρικών αντιγόνων στη β-θαλασσαιμία είναι 
ιδιαίτερα υψηλό και κυμαίνεται από 5-30%, έχουν δε 
περιγραφεί σοβαρές επιβραδυνόμενες αιμολυτικές 
αντιδράσεις στην μητέρα, καθώς και αιμολυτική νόσος 
των νεογνών.16 ώς εκ τούτου, είναι απαραίτητο το 
πλήρες ιστορικό της προηγούμενης αλλοανοσοποί-
ησης σε όλες τις έγκυες με μεσογειακή αναιμία και 
θα πρέπει να γίνεται τιτλοποίηση των υπαρχόντων 
αντισωμάτων στην αρχή της εγκυμοσύνης. 

Στους ασθενείς που έχουν αναπτύξει αλλοαντισώ-
ματα θα πρέπει να μεταγγίζονται ερυθρά αιμοσφαίρια 
σύμφωνα με τον εκτεταμένο φαινότυπό τους. επι-
πρόσθετα, για τους ασθενείς εκείνους που δεν έχουν 
καθόλου αντισώματα ή δεν έχουν προηγουμένως 
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υποβληθεί σε μετάγγιση και απαιτούν μετάγγιση 
ερυθρών αιμοσφαιρίων θα πρέπει να λαμβάνουν 
αίμα σύμφωνα με τον φαινότυπό τους για κλινικά 
σημαντικά ερυθροκυτταρικά αντιγόνα.

ιδιαίτερα για τους ασθενείς με ενδιάμεση β-μα, 
επειδή η αλλοανοσοποίηση αποτελεί σημαντική επι-
πλοκή, η μετάγγιση θα πρέπει να πραγματοποιείται 
με φαινοτυπικά συμβατό αίμα. 

ΕΤΕΡΟζΥΓΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
η νορμόχρωμη νορμοκυτταρική αναιμία κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης αντανακλά τη σημαντική 
αύξηση του όγκου του πλάσματος (50%), η οποία 
υπερβαίνει δυσανάλογα την αύξηση της μάζας των 
ερυθροκυττάρων (18-25% ανάλογα με την κατάσταση 
του σιδήρου).17-19 οι αλλαγές αυτές προκαλούν μία 
ελάττωση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης εξ 
αραιώσεως που λανθασμένα αποκαλείται «φυσιολογι-
κή αναιμία της εγκυμοσύνης». η ελάττωση αυτή είναι 
μέγιστη την 32η εβδομάδατης κύησης. Σύμφωνα με 
τον πού ως αναιμία κατά την κύηση ορίζεται η τιμή 
της αιμοσφαιρίνης <11g/dl, ενώ σύμφωνα με το CDC 
επίπεδα της αιμοσφαιρίνης <11 g/dl κατά τη διάρκεια 
του πρώτου και του τρίτου τριμήνου και <10,5 g/dl 
κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου.20

Σε έγκυες με ετερόζυγη β-μα γυναίκες η αναιμία 
της εγκυμοσύνης προστίθεται στην προϋπάρχουσα 
υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία. αυτός ο συνδυ-
ασμός οδηγεί σε πιο έντονη αναιμία συγκριτικά με 
τα αναμενόμενα για την ηλικία κύησης επίπεδα ηb 
και μπορεί να οδηγήσει σε περιττές θεραπευτικές 
παρεμβάσεις.

H «αναιμία» των εγκύων με ετερόζυγη β-μα, 
ενώ χαρακτηρίζεται από σημαντική μείωση των ερυ-
θροκυτταρικών παραμέτρων που σχετίζονται με την 
εγκυμοσύνη, δεν δημιουργεί ειδικά προβλήματα είτε 
στη μητέρα ή το έμβρυο, επειδή επιπλέον μηχανισμοί 
εμπλέκονται στην παροχή οξυγόνου. Ένας από αυτούς 
με μεγάλη σημασία είναι η αύξηση της συγκέντρωσης 
του 2,3-DPG (2,3-διγλυκερινικοφωσφορικό οξύ) των 
ερυθροκυττάρων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
που οδηγεί σε σταδιακή μετατόπιση της καμπύλης 
αποδέσμευσης οξυγόνου προς τα δεξιά. Έτσι, διευ-
κολύνεται η αυξημένη παροχή οξυγόνου στους ιστούς 
της μητέρας και του εμβρύου. επιπλέον, είναι γνωστό 
ότι στην ετερόζυγη β-μα η συγκέντρωση του 2,3-DPG 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι αυξημένη αντισταθ-
μιστικά στην έλλειψη οξυγόνου που προκαλείται λόγω 
της αναιμίας. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε 
ετερόζυγες β-μα γυναίκες, οι δύο προαναφερθέντες 
μηχανισμοί σε συνδυασμό, μπορεί να οδηγήσουν σε 

ικανοποιητική οξυγόνωση των ιστών της μητέρας και 
του εμβρύου. επιπλέον, οι Schuman κ. συν προτεί-
νουν ότι ορμονικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια της 
φυσιολογικής κύησης ενδεχομένως μεταβάλλουν τα 
ποσοστά της σύνθεσης της αλυσίδων της σφαιρίνης 
και κατά συνέπεια ο αυξημένος ρυθμός σύνθεσης 
γ-αλύσου μπορεί να δεσμεύσει κάποια από την πε-
ρίσσεια των α-αλυσίδων, οδηγώντας σε μικρότερη 
καταστροφή των κυττάρων και πιο αποτελεσματική 
ερυθροποίηση. ώς εκ τούτου, η σχετιζόμενη με την 
εγκυμοσύνη «αναιμία» στις γυναίκες με ετερόζυγο 
β-μα δεν θα πρέπει να δημιουργεί άγχος στην εγκυ-
μονούσα και το θεράποντα ιατρό.21-23

Αντιμετώπιση της αναιμίας σε εγκύους γυναίκες  
με ετερόζυγη β-ΜΑ

μολονότι η αιτία της αναιμίας κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης σε γυναίκες με ετερόζυγη β-μα 
έχει διευκρυνισθεί επαρκώς, εξακολουθεί να υπάρχει 
μεγάλη αντιφατικότητα απόψεων αναφορικά με την 
αντιμετώπισή της.7-9,24,25 είναι γενικώς αποδεκτό ότι η 
έκβαση της εγκυμοσύνης στις γυναίκες με ετερόζυγη 
β-μα είναι γενικώς ευνοϊκή.26 η περιγεννητική θνησι-
μότητα, οι συγγενείς δυσμορφίες και το Apgar score 
είναι παρόμοια με αυτή των εγκύων γυναικών χωρίς 
β-μα. ώστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχει μία μελέτη 
που αναφέρεται σε υψηλή συχνότητα αναστολής της 
ενδομητρίου ανάπτυξης.27

οι παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω 
σχετικά με τις μεταβολές της αιμοποίησης κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης σε συνδυασμό με την 
ευνοϊκή έκφραση αυτής δείχνουν ότι η βαρύτητα 
της αναιμίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης των 
γυναικών με ετερόζυγη β-μα δεν δικαιολογούν βεβι-
ασμένες ενέργειες όπως η επίμονη χορήγηση αιματι-
νικών παραγόντων, οι άσκοπες μεταγγίσεις και πολύ 
περισσότερο η χορήγηση rh-Epo (ανασυνδυασμένης 
ανθρώπινης ερυθροποιητίνης). οι αναφερόμενες 
στη βιβλιογραφία μελέτες με τη χορήγηση rh-Epo σε 
εγκύους γυναίκες με ετερόζυγη β-μα, υπόκεινται σε 
σοβαρή κριτική. πράγματι, τα επίπεδα της ενδογενούς 
ερυθροποιητίνης των εγκύων γυναικών με ετερόζυγη 
β-μα είναι επαρκή για το βαθμό της αναιμίας. επι-
πρόσθετα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή αναφορικά 
με τη χορήγηση της rh-Epo κατά τη διάρκεια της 
κύησης δεδομένου ότι το SPC (summary of product 
characteristics) της epoetin-α επισημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία ασφάλειας για το έμβρυο.

Σύμφωνα με παλαιότερη άποψη των ειδικών της 
μονάδας πρόληψης μεσο γειακής αναιμίας της α′ 
παθολογικής Κλινικής του πανεπιστη μίου αθηνών, ως 
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κρίσιμο επίπεδο για την ένδειξη μετάγγισης θεωρού-
νται τα 8 gr/dl αιμοσφαιρίνης (Καλτσόγια-Τασιοπούλου 
και συν. 1983).28 Στον καθορισμό της ένδειξης θα 
πρέπει να συνεκτιμώνται και τα κλινικά συμπτώματα 
(ταχυκαρδία, λειτουργικές ανωμαλίες, οιδήματα) των 
εγκύων. Όταν η Hb μειωθεί κάτω από 8 gr/dl η περι-
γεννητική θνητότητα αυξάνει.29 Στον ελληνικό χώρο 
το ποσοστό των εγκύων με ετερόζυγη β-μεσογειακή 
αναιμία που φθάνει σε επίπεδα κρίσιμα για την ένδειξη 
μετάγγισης (8-8,5 gr/dl) είναι μόνο 3-5% ενώ εκείνων 
με Hb 7-8 gr/dl δεν ξεπερνούν το 2%.24,28

η ανεπίπλεκτη ετερόζυγος β-μα είναι γνωστό ότι 
δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής υπερφόρ-
τωσης με σίδηρο, αντίθετα, η σιδηροπενική αναιμία 
αποτελεί συχνό εύρημα των γυναικών με ετερόζυγο 
β-μα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας. 
επομένως, οι έγκυες γυναίκες με ετερόζυγο β-μα 
και ένδεια σιδήρου θα πρέπει να λαμβάνουν, πέραν 
της συνήθους προληπτικής χορήγησης σιδήρου κατά 
την κύηση, την απαιτούμενη θεραπευτικά δόση σιδή-
ρου.30 Έχει υποστηριχθεί ότι ο κίνδυνος διαταραχών 
του νευρικού σωλήνα των εμβρύων στις έγκυες με 
ετερόζυγη β-μα είναι αυξημένος εξαιτίας της συχνής 
έλλειψης φυλλικού οξέος που οφείλεται στην αυξημένη 
μητρική ερυθροποίηση. η χορήγηση 4mg φυλλικού 
οξέος ημερησίως στις έγκυες γυναίκες με ετερόζυγο 
β-μα είναι επιβεβλημένη κατά τη διάρκεια της προ 
της σύλληψης περιόδου και του πρώτου τριμήνου 
της κύησης.31
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Θρομβοπενία και θρομβοκυττάρωση στην κύηση

ΒαΣιλιΚη δανηλαΤού
επιμελήτρια αιματολόγος, Κέντρο αιμοδοσίας, Βενιζέλειο νοσοκομείο ηρακλείου Κρήτης

ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Διαταραχές αιμοπεταλίων στην κύηση

H κύηση επιπλέκεται συχνά από διαταραχές του 
αριθμού των αιμοπεταλίων, συνηθέστερα τη θρομβο-
πενία, καθώς ο αριθμός των αιμοπεταλίων τείνει να 
μειώνεται στις φυσιολογικές κυήσεις. H θρομβοκυτ-
τάρωση απαντάται σπανιότερα, είτε δευτεροπαθώς 
είτε πρωτοπαθώς στα πλαίσια ιδιοπαθούς θρομβο-
κυτταραιμίας ή κάποιου άλλου χρόνιου μυελοϋπερ-
πλαστικού νοσήματος. ο ρόλος του αιματολόγου 
είναι κρίσιμος, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
πιθανές αιμορραγικές ή θρομβοεμβολικές εκδηλώσεις. 
η συνεργασία με τον μαιευτήρα, τον αναισθησιολόγο, 
τον νεογνολόγο και άλλες ειδικότητες είναι απαραίτητη. 

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ
η θρομβοπενία είναι το δεύτερο πιο συχνό αιμα-

τολογικό εύρημα στην κύηση μετά την αναιμία, καθώς 
συμβαίνει περίπου στο 7-10% των εγκύων.1 ο ρόλος 
του αιματολόγου είναι να διαγνώσει την αιτία, να συμ-
βουλεύσει ως προς τη διαχείριση και αντιμετώπισή 
της και να βοηθήσει στην εκτίμηση του κινδύνου για 
τη μητέρα αλλά και το νεογνό.2

πολλές διαταραχές επιδεινώνονται κατά την κύηση 
ή μπορεί να παραμένουν σιωπηλές και να υποτροπιά-
ζουν λόγω της ανοσολογικής διέγερσης που επάγεται 
κατά την εγκυμοσύνη. Στον πίνακα 1 περιγράφονται 
οι πιο συχνές καταστάσεις που σχετίζονται με θρομ-
βοπενία στην εγκυμοσύνη.2 η παρούσα εισήγηση θα 
επικεντρωθεί κυρίως στη θρομβοπενία της κύησης 
(ΘΚ) και την αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα 
(αΘπ) ενώ οι μικροαγγειοπαθητικές θρομβοπενίες 
θα αναφερθούν διεξοδικά στις επόμενες εισηγήσεις.

Πίνακας 1. αίτια θρομβοπενίας στην κύηση
Σχετιζόμενα με κύηση Μη σχετιζόμενα με κύηση

μεμονωμένη 
θρομβοπενία

Θρομβοπενία κύησης (70-80%) πρωτοπαθής αΘπ (1-4%)
δευτεροπαθής αΘπ (<1%)
φαρμακοεπαγόμενη θρομβοπενία (<1%)
Τύπος ιιB νόσου von Willebrand (<1%)
Συγγενής θρομβοπενία (<1%)
Ψευδοθρομβοπενία (0.1% γενικού πληθυσμού)

Θρομβοπενία 
που σχετίζεται 
με συστηματικές 
διαταραχές

Σοβαρή προεκλαμψία (10-20%)
Σύνδρομο HELLP (<1%)
οξύ λιπώδες ήπαρ κύησης  
(1:7.000-1:20.000 κυήσεις)

Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα/αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο 
(1:25.000 κυήσεις)
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
ύπερσπληνισμός
ιογενείς λοιμώξεις (CMV, EBV, HIV, HCV)
διαταραχές μυελού των οστών
διατροφικές ελλείψεις
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Φυσιολογική θρομβοπενία της κύησης 

η ΘΚ είναι η πιο συχνή αιτία θρομβοπενίας στην 
κύηση, συμβαίνει στο 5% των κυήσεων και απαντά-
ται στο 60-80% των περιπτώσεων μεμονωμένης 
θρομβοπενίας στην κύηση. Συχνά ο αριθμός των 
αιμοπεταλίων φθίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης, παραμένοντας σε πολλές περιπτώσεις εντός των 
φυσιολογικών ορίων. ο αυξημένος όγκος αίματος, 
η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και η αυξημένη 
κάθαρση των αιμοπεταλίων συμβάλλουν στη “φυ-
σιολογική” μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων.3 
Έχουν ανιχνευτεί αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα στον 
ορό, αλλά η παρουσία τους δε τη διαφοροποιεί από 
την αΘπ, και η παρουσία των αντιαιμοπεταλιακών 
αντισωμάτων δεν είναι ειδική για τη ΘΚ.4 Συνήθως 
εμφανίζεται ως ήπια και ασυμπτωματική μεμονω-
μένη θρομβοπενία, στα μέσα του δεύτερου προς το 
τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, σε γυναίκες χωρίς 
προηγούμενο ιστορικό θρομβοπενίας ή αυτοάνοσου 
νοσήματος, αν και εξαιρετικά σπάνια έχουν αναφερθεί 
και περιπτώσεις σοβαρής θρομβοπενίας.5 Το κατώτε-
ρο όριο αριθμού αιμοπεταλίων στην κύηση δεν έχει 
σαφώς καθοριστεί. η αμερικάνικη εταιρεία αιματο-
λογίας (ASH) και η Βρετανική επιτροπή προτύπων 
στην αιματολογία (BCSH) έχουν προτείνει ότι όταν 
ο αριθμός των αιμοπεταλίων μειώνεται περισσότερο 
από 70-80.000/μL η διάγνωση είναι λιγότερο πιθανή 
και τότε θα πρέπει να αναζητούνται άλλα αίτια θρομ-
βοπενίας.6 Γενικά όταν ο αριθμός αιμοπεταλίων είναι 
λιγότερο από 100.000/μL είναι δύσκολη η διαφορική 
διάγνωση της ΘΚ από την αΘπ. Σε μια μικρή πρό-
σφατη μελέτη, αναφέρεται ότι αυτές οι περιπτώσεις 
συμβαίνουν πιο συχνά σε δίδυμο κύηση.7 παρά την 
καλοήθη πορεία της έχει αναφερθεί και συσχέτιση 
ανάμεσα στη ΘΚ και το σύνδρομο HELLP.8

η διάγνωση γίνεται εξ αποκλεισμού. η ΘΚ δε 
σχετίζεται με επιπλοκές στη μητέρα και το βρέφος και 
υποχωρεί γρήγορα 1 έως 2 μήνες μετά τον τοκετό.1 

Aυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα 

η αΘπ συμβαίνει σε 1-2/1000 κυήσεις και απα-
ντάται στο 5% των περιπτώσεων θρομβοπενίας στην 
κύηση. παρά το ότι δεν είναι τόσο συχνή όσο η ΘΚ, 
θεωρείται η πιο συχνή αιτία μεμονωμένης θρομβοπε-
νίας στο πρώτο ή στην αρχή του δεύτερου τριμήνου 
κύησης. Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζεται για 
πρώτη φορά κατά την κύηση, ενώ σε προϋπάρχουσες 
περιπτώσεις επιδεινώνεται ή παραμένει σταθερή.6 
Σε μια ανασκόπηση 92 γυναικών με AΘπ κατά τη 
διάρκεια 119 κυήσεων στη χρονική περίοδο 11 ετών, 

βρέθηκε ότι οι γυναίκες με προηγηθείσα διάγνωση 
αΘπ ήταν λιγότερο πιθανό να χρειαστούν θεραπεία 
σε σύγκριση με τις πρωτοδιαγνωσθείσες περιπτώσεις, 
αλλά η πορεία της νόσου γενικά κυμαίνεται πολύ.9 η 
βιβλιογραφία είναι αντιφατική όσον αφορά την πρό-
γνωση της μητέρας και την περιγεννητική έκβαση. 
αν και η πλειονότητα της βιβλιογραφίας αναφέρει 
ευνοϊκή έκβαση, έχει αναφερθεί σημαντική συσχέτιση 
με υπερτασικές διαταραχές και σακχαρώδη διαβήτη 
της κύησης, πρόωρο τοκετό και αυξημένη περιγεν-
νητική θνησιμότητα.1

η κύηση φυσιολογικά χαρακτηρίζεται από αυξημένη 
προπηκτική κατάσταση προκειμένου να αντιμετωπι-
στεί η αιμοστατική πρόκληση του τοκετού και ως εκ 
τούτου συνοδεύεται από αυξημένα επίπεδα ινωδο-
γόνου, παράγοντα VIII, von Willebrand, μειωμένη 
ινωδόλυση και δραστηριότητα πρωτεΐνης S.3 αυτές οι 
αλλαγές μπορεί να οδηγούν σε λιγότερα αιμορραγικά 
επεισόδια και καλύτερη ανοχή της αΘπ στις εγκύους 
σε σύγκριση με μη εγκύους γυναίκες. 

Aνάλογα με τον αριθμό των αιμοπεταλίων η αΘπ 
διακρίνεται σε ήπια (αριθμός αιμοπεταλίων 100.000-
150.000/μL), μέτρια (50.000-100.000/μL) και σοβαρή 
(<50.000/μL). επειδή οι ήπιες περιπτώσεις θρομβο-
πενίας είναι συνήθως παροδικές, αυτοπεριοριζόμενες, 
με εξαιρετική πρόγνωση, ο ορισμός της διάγνωσης 
αΘπ πρόσφατα άλλαξε από 150.000/μL σε χαμη-
λότερο από 100.000/μL αριθμό αιμοπεταλίων.10 ο 
κίνδυνος αυτόματης αιμορραγίας είναι μεγαλύτερος 
όταν τα αιμοπετάλια είναι λιγότερα από 20.000/μL.4

Όπως και στις περιπτώσεις εκτός κύησης, η αΘπ 
μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής όταν 
συνυπάρχουν και άλλες καταστάσεις, π.χ. λοιμώξεις 
(ηπατίτιδα C, HIV, Helicobacter pylori), αυτοάνοσα 
και λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα (συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος, σύνδρομο Wiskott-Aldrich, 
λεμφώματα, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο), καθώς και 
φάρμακα (κινίνη, τριμεθοπρίμη-σουλφομεθοξαζόλη).4 

η παθοφυσιολογία της νόσου πιστεύεται ότι αντα-
νακλά την αυξημένη κάθαρση των αιμοπεταλίων 
μέσω αντιαιμοπεταλιακών αυτοαντισωμάτων τύπου 
ιgG. Aυτά τα αντισώματα αναγνωρίζουν ειδικούς 
επιτόπους που εκφράζονται στις γλυκοπρωτεΐνες των 
αιμοπεταλίων όπως η GPIIb/IIIa ή λιγότερο συχνά 
οι GPIb/IX ή Ia/IIa. Tα καλυμμένα με αντισώματα 
αιμοπετάλια συνδέονται στους Fcγ υποδοχείς των 
μακροφάγων, κυρίως στο σπλήνα, και ακολούθως 
απομακρύνονται. μερικά αντιαιμοπεταλιακά αντι-
σώματα μπορεί να ενεργοποιήσουν απευθείας το 
συμπλήρωμα. πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει 
επιπρόσθετους μηχανισμούς στην παθογένεση της 
νόσου, όπως η μειωμένη παραγωγή των αιμοπετα-
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λίων μέσω αντισωμάτων που στρέφονται προς τα 
μεγακαρυοκύτταρα ή διαταραχές των Τ κυτταρικών 
υποπληθυσμών, όπως απώλεια των Τ ρυθμιστικών 
κυττάρων. δεν έχει ξεκαθαριστεί κατά πόσο αυτοί οι 
μηχανισμοί έχουν ξεχωριστή σημασία κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης.6 Τα αντισώματα IgG της μητέρας 
περνούν τον πλακούντα και μπορεί να προκαλέσουν 
θρομβοπενία στο έμβρυο.4

η διάγνωση της αΘπ παραμένει διάγνωση εξ 
αποκλεισμού όπως και για τους υπόλοιπους ασθενείς. 
δυστυχώς ο έλεγχος για αντιαιμοπεταλιακά αντισώ-
ματα δεν έχει μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα. Σε 
μεγάλη μελέτη ανίχνευσης των αντιαιμοπεταλιακών 
αντισωμάτων με τη μέθοδο μαρα, λιγότερο από 7% 
των θρομβοπενικών εγκύων είχαν αυτοαντισώματα, 
και δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην επίπτωση 
ανάμεσα στις έγκυες γυναίκες που είχαν φυσιολογικό 
αριθμό αιμοπεταλίων και θρομβοπενία. Έτσι για τη 
διαφορική διάγνωση παραμένει πιο χρήσιμο το προ-
γεννητικό ιστορικό. προηγούμενο ιστορικό θρομβο-
πενίας ή αυτοάνοσου νοσήματος κάνει τη διάγνωση 
της αΘπ πιο πιθανή. επίσης παρουσία σημαντικής 
θρομβοπενίας στο 1ο τρίμηνο με σταδιακά μειούμενο 
αριθμό αιμοπεταλίων κατά τη διάρκεια της κύησης 
συνάδει περισσότερο με αΘπ.6

παρά το ότι η αΘπ είναι κυρίως αιμορραγική 
διαταραχή έχει παραδόξως συσχετιστεί και με θρόμ-
βωση. η αυξημένη συχνότητα για θρομβοεμβολικά 
επεισόδια δεν είναι γνωστό γιατί συμβαίνει, αν και 
έχουν ενοχοποιηθεί αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα 
σε μερικές περιπτώσεις.6 πολύ πρόσφατα οι Κim 
και συν. μελέτησαν τα επίπεδα του παράγοντα von 
Willebrand και την εικόνα της θρομβοελαστογραφί-
ας σε ασθενείς με αΘπ και διαπίστωσαν αυξημένα 
επίπεδα του παράγοντα. Oι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
ασθενείς με μακροχρόνια νόσο είχαν αιμοστατικές 
αλλαγές που προάγουν τη θρόμβωση.11 δυστυχώς 
δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες στην εγκυμοσύνη, 
όπου ως γνωστόν η αιμοστατική ισορροπία τείνει 
«φυσιολογικά» προς τη θρόμβωση. 

Διαγνωστική προσέγγιση εγκύου με θρομβοπενία

Το λεπτομερές ατομικό και οικογενειακό ιστορικό 
(αυτοάνοσα νοσήματα, σεξουαλική ζωή, φάρμακα) 
και η φυσική εξέταση βοηθούν στον καθορισμό της 
αιτίας της θρομβοπενίας. Το προηγούμενο μαιευτικό 
ιστορικό είναι πολύ σημαντικό, π.χ. αν συνοδευόταν 
από αιμορραγία ή το νεογέννητο είχε θρομβοπενία 
ή αιμορραγία. Κατά τη φυσική εξέταση πρέπει να 
αποκλειστούν δευτεροπαθείς αιτίες θρομβοπενίας. 
ύπέρταση, οιδήματα ή αυξημένη πρόσληψη βά-

ρους συνοδεύουν τις υπερτασικές διαταραχές που 
συνδέονται με την εγκυμοσύνη. διάχυτο κοιλιακό 
άλγος δεξιού υποχονδρίου, αυξανόμενη κακουχία 
και έντονη κεφαλαλγία είναι πρώιμα συμπτώματα 
του συνδρόμου HELLP. Aπό το σεξουαλικό ιστορικό 
θα πρέπει να αναγνωρίζονται παράγοντες κινδύνου 
για λοίμωξη με HIV ή HCV.6

ο βασικός εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει 
να περιλαμβάνει γενική αίματος με επίχρισμα του 
περιφερικού αίματος, έλεγχο ηπατικών ενζύμων, 
θυρεοειδικών ορμονών, ποσοτικό προσδιορισμό 
ανοσοσφαιρινών, άμεση Coombs, αντιφωσφολιπιδικά 
αντισώματα, ανα, H. pylori, HIV, HCV, HBV. Στις πε-
ριπτώσεις όπου αναφέρεται ατομικό και κληρονομικό 
ιστορικό αιμορραγίας και θρομβοπενίας μπορεί να 
χρειαστεί να γίνει και αιμορραγικός έλεγχος για νόσο 
von Willebrand IIb. H εξέταση του επιχρίσματος του 
περιφερικού αίματος είναι απαραίτητη για να απο-
κλειστεί η ψευδοθρομβοπενία αλλά και η παρουσία 
μικροαγγειοπάθειας όπως η θρομβωτική θρομβοπε-
νική πορφύρα και η προεκλαμψία που συνοδεύονται 
από αυξημένο αριθμό σχιστοκυττάρων. η εξέταση 
του μυελού των οστών δεν είναι απαραίτητη, εκτός 
αν συνυπάρχουν και άλλες αιματολογικές διαταραχές 
εκτός της θρομβοπενίας ή άλλα ύποπτα ευρήματα 
στη φυσική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο. 
Όπως και στις μη εγκύους, απουσία απάντησης στη 
συνήθη θεραπεία για αΘπ μπορεί να είναι λόγος για 
να γίνει εξέταση μυελού των οστών.6,12

Παρακολούθηση και θεραπεία εγκύου με θρομβοπενία

δεν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία που να διευ-
κρινίζει πόσο συχνά πρέπει να παρακολουθείται ο 
αριθμός των αιμοπεταλίων κατά την κύηση στις γυ-
ναίκες με θρομβοπενία. Γενικά θεωρείται λογικό στις 
περιπτώσεις ΘΚ να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος 
του αριθμού των αιμοπεταλίων σε κάθε προγεννη-
τική επίσκεψη. αν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τη 
διάγνωση τότε ίσως χρειάζεται τακτικότερος έλεγχος. 

η κλινική αντιμετώπιση της εγκύου με αΘπ απαιτεί 
στενή συνεργασία ανάμεσα στο γυναικολόγο, τον αι-
ματολόγο, και τον αναισθησιολόγο. Χρειάζεται τακτική 
μηνιαία παρακολούθηση κατά το πρώτο και δεύτερο 
τρίμηνο, κάθε 2 εβδομάδες μετά τις 28 εβδομάδες 
κύησης και εβδομαδιαίως μετά τις 36 εβδομάδες. 
Έμφαση πρέπει να δίνεται πάντα στη μέτρηση της 
αρτηριακής πίεσης, του βάρους, του αριθμού των 
αιμοπεταλίων και τον προσδιορισμό του λευκώματος 
στα ούρα. η απόφαση για την ανάγκη θεραπείας βα-
σίζεται κυρίως στην παρουσία ενεργού αιμορραγίας 
ενώ όσο πλησιάζει η ώρα του τοκετού ο αριθμός 
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των αιμοπεταλίων είναι κρίσιμος σε περίπτωση που 
χρειαστεί επισκληρίδιος θεραπεία.6

Γενικές οδηγίες που δίνονται είναι η αποφυγή 
της ασπιρίνης, των στεροειδών αντιφλεγμονωδών 
φαρμάκων και των ενδομυϊκών ενέσεων. επειδή 
χαμηλή δόση ασπιρίνης χορηγείται συχνά για διά-
φορους λόγους κατά την εγκυμοσύνη, θα πρέπει να 
συνεκτιμάται ο κίνδυνος αιμορραγίας και ανάλογα να 
αποφασίζεται η χορήγησή της ή όχι.1

Έχει προταθεί να γίνεται θεραπεία στις γυναίκες με 
αριθμό αιμοπεταλίων <10.000/μL οποιαδήποτε στιγμή 
κατά τη διάρκεια της κύησης, ή <30.000/μL κατά το 2ο 
και 3ο τρίμηνο κύησης ή όταν συνοδεύεται με αιμορ-
ραγία. η πρώτη θεραπεία εκλογής για πολλούς είναι 
τα κορτικοστεροειδή λόγω της αποτελεσματικότητας 
και του χαμηλού κόστους. ο μηχανισμός δράσης 
τους έγκειται στην αναστολή της φαγοκυττάρωσης 
των καλυμμένων με αυτοαντισώματα αιμοπεταλίων 
καθώς και της παραγωγής των αυτοαντισωμάτων. η 
τυπική θεραπευτική δόση είναι 1 mg/kg/ημέρα πρεδ-
νιζόνης (βασισμένη στο βάρος πριν την εγκυμοσύνη) 
η οποία μετά την επίτευξη απάντησης, συνήθως σε 3 
ημέρες-2 εβδομάδες, μειώνεται σταδιακά στη χαμηλό-
τερη αποτελεσματική δόση. Το ποσοστό απάντησης 
ποικίλλει μεταξύ 60-80% για ένα διάστημα περίπου 
4-6 εβδομάδες.6 αν μέχρι τότε δεν έχει επιτευχθεί 
ανταπόκριση είναι προτιμότερο να διακόπτονται, κα-
θώς η πιθανότητα ανταπόκρισης ελαχιστοποιείται ενώ 
παράλληλα αυξάνονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες.13 
οι ανεπιθύμητες ενέργειες των κορτικοστεροειδών 
επαυξάνονται κατά την εγκυμοσύνη, όπως ο διαβήτης 
κύησης, η υπέρταση, η αυξημένη πρόσληψη βάρους, 
και πιθανώς η αποκόλληση του πλακούντα και ο 
πρόωρος τοκετός. επιπλέον μερικές μελέτες έχουν 
συσχετίσει τη χρήση κορτικοστεροειδών κατά το 1ο 
τρίμηνο με χειλεογναθοϋπερωιοσχιστίες. Για τους 
λόγους αυτούς προτείνονται και χαμηλότερες δόσης 
κορτικοστεροειδών (20-30 mg πρεδνιζόνης) στις πε-
ριπτώσεις όπου η θεραπεία δεν είναι επείγουσα.6 H 
δεξαμεθαζόνη είναι πιο δραστική καθώς ο λόγος της 
συγκέντρωσης στο αίμα μητέρας/βρέφους είναι 3/1.13 
H προγεννητική χορήγηση κορτικοστεροειδών δεν 
επηρεάζει τον αριθμό αιμοπεταλίων στο νεογέννητο.6 

Άλλοι προτείνουν ως 1ης γραμμής εκλογής την 
ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη (IVIG) επειδή δεν έχει τις 
παρενέργειες των κορτικοστεροειδών και έχει τα-
χεία δράση και αποτελεσματικότητα στο 70% των 
ανθεκτικών στα κορτικοστεροειδή περιπτώσεων.13 
Tα μειονεκτήματά της είναι ότι παρά την ταχεία αντα-
πόκριση συνήθως η δράση της είναι παροδική και 
χρειάζονται επαναληπτικές δόσεις που αυξάνουν το 
κόστος, περιορίζουν τη συμμόρφωση της ασθενούς 

και αναπτύσσουν αντοχή στη θεραπεία. μερικές 
φορές μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αναφυλα-
κτικές αντιδράσεις. οι κατευθυντήριες οδηγίες της 
ASH προτείνουν τη θεραπεία με IVIG (2gm/kg σε 
2-5 ημέρες) σε περιπτώσεις σοβαρής θρομβοπενίας 
ή θρομβοπενικής αιμορραγίας στο 3ο τρίμηνο. Σε 
μερικές ανθεκτικές περιπτώσεις ο συνδυασμός των 
δύο φαρμάκων (μεθυλπρεδνιζολόνη 1gm, IVIG 1-2 
gm/kg) μπορεί να είναι αποτελεσματικός.6

η σπληνεκτομή είναι μια εναλλακτική επιλογή για 
ανθεκτικές περιπτώσεις αΘπ στο 2ο τρίμηνο εγκυμο-
σύνης. Ένα ποσοστό 75% ανταποκρίνεται στη σπλη-
νεκτομή. η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή θεωρείται 
ασφαλής κατά την εγκυμοσύνη. παρόλα αυτά στο 
1ο τρίμηνο θεωρείται επικίνδυνη καθώς μπορεί να 
προκαλέσει πρόωρο τοκετό, ενώ στο 3ο τρίμηνο είναι 
τεχνικώς δυσχερής.6 H διαπλακουντιακή μεταφορά 
κυκλοφορούντων μητρικών αντιαιμοπεταλιακών αντι-
σωμάτων και ο κίνδυνος της νεογνικής θρομβοπενίας 
δεν επηρεάζονται από τη σπληνεκτομή.12

Για τις ανθεκτικές περιπτώσεις αΘπ που δεν 
μπορεί να υποβληθούν σε σπληνεκτομή μια εναλλα-
κτική θεραπεία είναι η ενδοφλέβια αντι-D. Όμως δεν 
υπάρχουν μεγάλες μελέτες που να επιβεβαιώνουν την 
ασφάλεια χορήγησης για το έμβρυο καθώς υπάρχει 
κίνδυνος για ανάπτυξη εμβρυικού ύδρωπα.6

Όπως είναι αναμενόμενο, η χρήση κυτταροτοξικών 
και ανοσοκατασταλτικών παραγόντων είναι τερατο-
γόνος και επικίνδυνη κατά την εγκυμοσύνη. Έτσι, η 
νταναζόλη, η κυκλοφωσφαμίδη και τα αλκαλοειδή 
της βίνκα πρέπει να αποφεύγονται. εξαίρεση ίσως 
αποτελεί η αζαθειοπρίνη που έχει χρησιμοποιηθεί 
στην εγκυμοσύνη σε περιπτώσεις νεφρικών μοσχευ-
μάτων. λόγω του κινδύνου ανοσοκαταστολής του 
νεογνού η αζαθειοπρίνη παραμένει στην κατηγορία 
κινδύνου D.6 Mετά τον τοκετό μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί με σχετική ασφάλεια σε θηλάζουσες μητέρες 
(κατηγορία κινδύνου L3) εφόσον έχουν φυσιολογική 
ΤPMT ενζυμική δραστηριότητα.14 η κυκλοσπορίνη α 
δεν έχει ενοχοποιηθεί για σημαντική τοξικότητα στη 
μητέρα ή το έμβρυο κατά την κύηση σε γυναίκες με 
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, αλλά δεν υπάρχει 
εμπειρία σε εγκυμονούσες με αΘπ.12

Το χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD20 
(rituximab) έχει χρησιμοποιηθεί σε εγκύους με λέμ-
φωμα με σχετική ασφάλεια (κατηγορία κινδύνου C). 
επειδή προκαλεί εξάλειψη των Β-λεμφοκυττάρων 
στο νεογέννητο, που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς 
μήνες, συστήνεται αποφυγή του φαρμάκου στις εγκύ-
ους με αΘπ.15

ύπάρχει πολύ περιορισμένη εμπειρία από τη χρήση 
θρομβοποιητικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της 
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εγκυμοσύνης. Έχει αναπτυχθεί ένα μητρώο καταγρα-
φής εγκύων με αΘπ που λαμβάνουν romiplostim ή 
eltrombopag16 αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα ως προς την ασφάλεια χορήγησης 
(μόνο δημοσιευμένα μεμονωμένα περιστατικά).17 
Όσον αφορά τις θηλάζουσες μητέρες, δεδομένου 
του μεγάλου μοριακού βάρους της ρομιπλοστίνης και 
της φτωχής απορρόφησης από το στομάχι θεωρείται 
μικρή η πιθανότητα παρενεργειών στο θηλάζον βρέ-
φος. επειδή όμως δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
παραμένει στην κατηγορία ασφάλειας L3.14

οι θεραπευτικές επιλογές αντιμετώπισης της αΘπ 
κατά την εγκυμοσύνη συνοψίζονται στον πίνακα 2.12

Αντιμετώπιση κατά τον τοκετό

H αντιμετώπιση της εγκύου με αΘπ κατά τον τοκετό 
στοχεύει από τη μια στην επίτευξη ικανού αριθμού 
αιμοπεταλίων για την αποφυγή αιμορραγίας κατά 
τον τοκετό αλλά και στη διαχείριση του νεογέννητου 
και τον πιθανό κίνδυνο ενδοκρανιακής αιμορραγίας.

ώς προς τον κίνδυνο αιμορραγίας της μητέρας, 
οι κατευθυντήριες οδηγίες της ASH προτείνουν ότι 
αριθμός αιμοπεταλίων >50.000/μL είναι επαρκής 
τόσο για το φυσιολογικό τοκετό όσο και για καισαρική 

τομή. αντίθετα οι Βρετανικές οδηγίες προτείνουν ως 
ικανοποιητικό αριθμό αιμοπεταλίων για καισαρική 
τομή και επισκληρίδιο αναισθησία >80.000/μL.6 Στον 
πίνακα 3 συνοψίζονται οι αμερικανικές και Βρετανικές 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση της αΘπ. δυστυχώς δεν υπάρχουν προοπτικές 
τυχαιοποιημένες μελέτες για να ξεκαθαρίσει αυτό 
το θέμα, αλλά οι περισσότεροι συμφωνούν ως όριο 
ασφαλείας τα 80.000/μL. είναι σημαντικό να συνε-
κτιμηθούν το ιστορικό εκχυμώσεων και αιμορραγίας, 
οι υπόλοιποι εργαστηριακές παράμετροι (aPTT, INR, 
ινωδογόνο) καθώς και η εμπειρία του αναισθησιολό-
γου. η θρομβοελαστογραφία έχει χρησιμοποιηθεί ως 
βοηθητικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων, αλλά δεν 
έχει τεκμηριωθεί προς το παρόν με μελέτες.3 Τέλος η 
ραχιαία αναισθησία ίσως είναι ασφαλέστερη επιλογή 
από την επισκληρίδιο αναισθησία.1

Όσον αφορά το νεογέννητο, ο μεγαλύτερος φόβος 
είναι ο κίνδυνος ενδοκρανιακής αιμορραγίας, που 
ευτυχώς παραμένει σχετικά μικρός (<1%). δυστυχώς 
δεν υπάρχει ακριβής τρόπος για να προβλεφθεί η 
πιθανότητα και η σοβαρότητα της θρομβοπενίας 
στο νεογέννητο. η σοβαρότητα της θρομβοπενίας 
στη μητέρα, τα επίπεδα των κυκλοφορούντων αντι-
αιμοπεταλιακών αντισωμάτων IgG στη μητέρα ούτε 
κανένα άλλο κλινικοεργαστηριακό χαρακτηριστικό 
δεν έχει συσχετιστεί με τον αριθμό αιμοπεταλίων 
στο έμβρυο και το νεογέννητο. Το μόνο αξιόπιστο 
προγνωστικό στοιχείο είναι το ιστορικό θρομβοπε-
νίας σε νεογέννητο από προηγούμενο τοκετό.18 Στα 
χαμηλού βάρους γέννησης νεογνά που εισάγονται 
στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών εμφανίζεται 
θρομβοπενία σε υψηλό ποσοστό (18-35%).1 επιπλέον 
παρά το ότι θα περίμενε κανείς ότι ο φυσιολογικός 
τοκετός αυξάνει τη θεωρητική πιθανότητα ενδοκρα-
νιακής αιμορραγίας στο νεογέννητο, κάτι τέτοιο δεν 
έχει αποδειχθεί. Έτσι δεδομένης της σπανιότητας 
της ενδοκρανιακής αιμορραγίας και της αυξημένης 
νοσηρότητας της καισαρικής τομής για τη μητέρα 
δε συστήνεται καισαρική τομή στις εγκύους με αΘπ 
παρά μόνο αν συντρέχουν άλλοι μαιευτικοί λόγοι.6

η επεμβατική μέτρηση των αιμοπεταλίων από το 
τριχοειδικό αίμα στο δέρμα της κεφαλής του εμβρύου 
ή η διαδερμική μέτρηση από τον ομφάλιο λώρο δεν 
έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές, καθώς η πρώτη είναι 
τεχνικά δύσκολη με μικρή ειδικότητα ενώ η δεύτερη 
παρουσιάζει σχετικά μεγάλο κίνδυνο επιπλοκών 
(περίπου 2% πρόωρο τοκετό ή ενδομήτριο θάνατο).6

μετά τον τοκετό συστήνεται άμεσα μέτρηση του 
αριθμού των αιμοπεταλίων από το αίμα του ομφάλιου 
λώρου και στενή παρακολούθηση του νεογέννητου 
κατά την πρώτη εβδομάδα, γιατί μπορεί να παρου-

Πίνακας 2. Θεραπευτικές επιλογές αντιμετώπισης αΘπ κατά 
την εγκυμοσύνη

1ης γραμμής 
εκλογής

ενδοφλέβια IVIG, από του στόματος 
κορτικοστεροειδή

2ης γραμμής 
εκλογής*

Συνδυασμός θεραπείας με 
κορτικοστεροειδή και IVIG
Σπληνεκτομή

Άλλες θεραπευτικές επιλογές**
Σχετική  
αντένδειξη

αντι-D [C]
Aζαθειοπρίνη [D]

δε συνιστώνται 
αλλά έχει 
αναφερθεί  
η χρήση τους  
σε κύηση

Κυκλοσπορίνη α [C]
δαψόνη [C]
Aγωνιστές υποδοχέων θρομβοποιητίνης [C]
Campath 1H [C]
Rituximab [C]

Aντένδειξη μycophenolate mofetil [C]
Κυκλοφωσφαμίδη [D]
αλκαλοειδή της βίνκα [D]
νταναζόλη [Χ]

* Για ανθεκτικές περιπτώσεις ή περιπτώσεις με μη ανεκτές πα-
ρενέργειες φαρμάκων, ** Σε αγκύλες αναφέρονται οι κατηγορίες 
κινδύνου των φαρμάκων για την κύηση
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σιαστεί θρομβοπενία και όψιμα, λίγες ημέρες μετά. 
Συνήθως οι περισσότερες αιμορραγικές εκδηλώσεις 
συμβαίνουν 24-48 ώρες μετά τη γέννηση, όπου εμ-
φανίζεται το ναδίρ του αριθμού των αιμοπεταλίων. οι 
αμερικανικές οδηγίες προτείνουν έναρξη θεραπείας 
στο νεογέννητο με IVIG όταν ο αριθμός αιμοπεταλίων 
είναι <20.000μL ή σε περίπτωση αιμορραγίας. Eπίσης 
σε περίπτωση σοβαρής αιμορραγίας προτείνεται και 
μετάγγιση με αιμοπετάλια.6 επειδή η σοβαρή θρομβο-
πενία με κλινική αιμορραγία στα νεογέννητα σπάνια 
οφείλεται στην αΘπ της μητέρας θα πρέπει σε αυτές 
τις περιπτώσεις να γίνεται διερεύνηση για αλλοάνοση 
νεογνική θρομβοπενία.1 Σε κάποιες περιπτώσεις η 
νεογνική θρομβοπενία από αΘπ της μητέρας μπορεί 
να διαρκέσει μήνες και να χρειαστεί και δεύτερη δόση 
IVIG 4-6 εβδομάδες μετά τη γέννηση. απεικονιστικός 
έλεγχος με υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία ή 
μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου πρέπει να γίνεται 
σε όλα τα νεογέννητα με αιμοπετάλια <50.000/μL για 
να αποκλειστεί η ενδοκρανιακή αιμορραγία. είναι 
σημαντικό να ενθαρρύνονται οι μητέρες να θηλάζουν 
τα βρέφη τους καθώς δεν έχει συσχετιστεί η νεογνική 
θρομβοπενία με το μητρικό θηλασμό και τα οφέλη για 
το βρέφος και τη μητέρα από το μητρικό θηλασμό 
είναι αναντικατάστατα.6

Άλλες αιτίες θρομβοπενίας στην κύηση

η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (δεπ) που σχετί-
ζεται με την κύηση συχνά εμφανίζεται με δραματική 
κλινική εικόνα. μαιευτικές επιπλοκές όπως η απο-
κόλληση του πλακούντα, η εμβολή αμνιακού υγρού, 

και η ρήξη μήτρας οδηγούν σε ενεργοποίηση και 
μαζική κατανάλωση των παραγόντων πήξης. Σε 
μερικές περιπτώσεις όμως, όπως σε κατακράτηση 
εμβρυϊκών υπολειμμάτων η δεπ μπορεί να έχει πιο 
σταδιακή έναρξη και η θρομβοπενία να αποτελεί το 
προεξάρχον σημείο.1

To αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (αφΣ) είναι ένα 
αυτοάνοσο συστηματικό νόσημα που εκδηλώνεται με 
αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις και μαιευτικές 
επιπλοκές. Σε ένα σημαντικό ποσοστό 20-50% μπορεί 
συνοδεύεται από θρομβοπενία, που σπάνια όμως 
είναι σοβαρή και συνοδεύεται από αιμορραγία.19 ο 
μηχανισμός της θρομβοπενίας στο αφΣ είναι πολυ-
παραγοντικός και η σχέση του με τον κίνδυνο θρόμ-
βωσης δεν έχει αποδειχτεί επαρκώς. δεδομένου ότι 
η θεραπεία περιλαμβάνει χαμηλού μοριακού βάρους 
ηπαρίνη (ΧμΒη) και ασπιρίνη η αντιμετώπιση σε 
περιπτώσεις σοβαρής θρομβοπενίας είναι εξαιρετικά 
δύσκολη, καθώς θα πρέπει να διορθωθεί πρώτα ο 
αριθμός αιμοπεταλίων σε περίπου 30.000-50.000/μL 
και να αντιμετωπιστεί τυχόν αιμορραγία.1,20

αυτοάνοσα νοσήματα, όπως ο συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος μπορεί να παρουσιάσουν έξαρ-
ση κατά την εγκυμοσύνη, ενώ ο υποθυρεοειδισμός 
μπορεί να εκδηλωθεί για πρώτη φορά κατά την εγκυ-
μοσύνη.3 H έλλειψη Β12 και φυλλικού και οι ιογενείς 
λοιμώξεις μπορεί να είναι άλλα αίτια θρομβοπενίας 
στην εγκυμοσύνη.

η θρομβοπενία επαγώμενη από ηπαρίνη είναι 
εξαιρετικά σπάνια στην εγκυμοσύνη. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά 
δαναπαροειδές ή fondaparinux.21

Πίνακας 3. Θεραπευτική αντιμετώπιση αΘπ κατά την κύηση. αμερικανικές και Βρετανικές κατευθυντήριες οδηγίες.6

ΑSH BCSH
ενδείξεις  
θεραπείας

• αιμοπετάλια <10.000/μL
• αιμοπετάλια 10.000-30.000/μL στο 2ο ή 3ο τρίμηνο κύησης

• αιμοπετάλια <20.000/μL εκτός  
αν επίκειται τοκετός

ιVIG • Aρχική θεραπεία: 3ο τρίμηνο και αιμοπετάλια <10.000/μL 
• Aρχική θεραπεία: αιμοπετάλια 10.000-30.000/μL και αιμορραγία
• μετά από αποτυχία στεροειδών: αιμοπετάλια <10.000/μL
• μετά από αποτυχία στεροειδών: αιμοπετάλια 10.000-30.000/μL  

και αιμορραγία
• μετά από αποτυχία στεροειδών: 3ο τρίμηνο, αιμοπετάλια 10.000-

30.000/μL, ασυμπτωματική

• Tα από του στόματος 
κορτικοστεροειδή και IVIG έχουν 
παρόμοια ποσοστά απάντησης 
όπως και στις μη εγκύους

Σπληνεκτομή • 2ο τρίμηνο, αιμοπετάλια <10.000/μL, αιμορραγία • αν είναι απαραίτητη, στο 2ο τρίμηνο
• λαπαροσκοπική κατά προτίμηση

ασφαλής αριθμός 
αιμοπεταλίων για 
τοκετό

• 50.000/μL • φυσιολογικός τοκετός: 50.000/μL
• Καισαρική τομή: 80.000/μL
• επισκληρίδιος αναισθησία: 80.000/μL 
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οι κληρονομικές θρομβοπενίες όπως η διαταραχή 
μay-Hegglin μπορεί να διαγνωστούν τυχαία για πρώτη 
φορά κατά την κύηση. Σε περίπτωση αιμορραγίας 
μπορεί να χρειαστούν μεταγγίσεις αιμοπεταλίων κατά 
τον τοκετό, και χορήγηση τρανεξαμικού οξέος μετά 
τον τοκετό. ύπάρχει κίνδυνος θρομβοπενίας στο νεο-
γέννητο για το λόγο αυτό αποφεύγεται ο τραυματικός 
τοκετός και λαμβάνεται δείγμα αίματος από το λώρο 
κατά τη γέννηση. H νόσος von Willebrand IIb είναι 
σπάνια και χαρακτηρίζεται από αυξημένη συγγένεια 
για τον γλυκοπρωτεϊνικό υποδοχέα των αιμοπεταλίων 
ιb και συγκόλληση των αιμοπεταλίων που οδηγεί 
σε αυξημένη κατανάλωση και θρομβοπενία. Όταν ο 
αριθμός αιμοπεταλίων είναι πολύ χαμηλός προτείνεται 
μετάγγιση αιμοπεταλίων και χορήγηση τρανεξαμικού 
οξέος. Το τρανεξαμικό οξύ θα πρέπει να χρησιμοποι-
είται με προσοχή κατά την κύηση (κατηγορία Β) αν 
και δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες.1 ώς προς το 
θηλασμό δεν αποτελεί αιτία διακοπής του θηλασμού, 
αλλά θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή.22

ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
η θρομβοκυττάρωση στην εγκυμοσύνη δεν εμ-

φανίζεται συχνά. η δευτεροπαθής ή αντιδραστική 
θρομβοκυττάρωση οφείλεται όπως και στις μη εγκύους 
σε σιδηροπενική αναιμία, κακοήθειες, χρόνια φλεγ-
μονώδη και λοιμώδη νοσήματα, ασπληνία, μετά από 
τραυματισμούς και χορήγηση χημειοθεραπευτικών 
ή λόγω απώλειας αίματος και φυσιολογικά μετά από 
στρες. η δευτεροπαθής θρομβοκυττάρωση συνήθως 
έχει καλοήθη πορεία και είναι ασυμπτωματική. Κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πολλές φορές μπορεί 
να μην είναι τόσο έκδηλη λόγω της φυσιολογικής 
μείωσης του αριθμού των αιμοπεταλίων.23

η πρωτοπαθής θρομβοκυττάρωση οφείλεται σε 
χρόνια μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα (μύν) ή μυ-
ελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Σε σύγκριση με τα άλλα 
μύν η ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία (ιΘ) εμφανίζεται 
σχετικά συχνά σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, 
ενώ η αληθής πολυκυτταραιμία (απ) είναι πιο σπάνια 
καθώς εμφανίζεται κυρίως σε άντρες ηλικίας μεγαλύ-
τερης των 40 ετών. η κλινική πορεία των νοσημάτων 
αυτών χαρακτηρίζεται από μια παράδοξη προδιάθεση 
τόσο για μείζονες θρομβοεμβολικές επιπλοκές, όσο 
και για αιμορραγικά προβλήματα, σε μικρότερο βαθμό 
ωστόσο. ώς γνωστό η κύηση αποτελεί από μόνη της 
μια προθρομβωτική κατάσταση τόσο εξαιτίας των 
φυσιολογικών αλλαγών στο σύστημα πήξης όσο και 
λόγω της φλεβικής στάσης. Για τους λόγους αυτούς η 
διαχείριση των ασθενών αυτών είναι πολύπλοκη, και 
δυσχερής δεδομένης και της περιορισμένης εμπειρίας 

και χρειάζεται στενή συνεργασία πολλών ιατρικών 
ειδικοτήτων.23

Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία

η ετήσια επίπτωση της ιΘ είναι 0.65-2.5/100.000 
άτομα και εμφανίζεται δυο φορές πιο συχνά στις 
γυναίκες. Eίναι το πιο συχνό μύν σε γυναίκες ανα-
παραγωγικής ηλικίας.24 Στη βιβλιογραφία περιγρά-
φονται μόνο αναδρομικές, μικρές σχετικά μελέτες ιΘ 
στην κύηση, που δεν επιτρέπουν ακόμη την εξαγωγή 
κατευθυντήριων οδηγιών.

η συχνότητα των αυτόματων αποβολών στις φυσι-
ολογικές κυήσεις στο γενικό πληθυσμό είναι 5% κατά 
το 1ο τρίμηνο και 10-12% μέχρι την 24η εβδομάδα. 
ενδομήτριος θάνατος μετά την 24η εβδομάδα και 
γέννηση νεκρού εμβρύου παρατηρείται σε περίπου 1% 
των κυήσεων. η συχνότητα πρόωρων τοκετών είναι 
περίπου 6%. Συνολικά η συχνότητα των φυσιολογικών 
τελειόμηνων τοκετών (συμπεριλαμβανομένων των 
επεμβατικών τοκετών και καισαρικών τομών) είναι 
περίπου 80% και των αποβολών 10-15%.25 Όσον 
αφορά τη συχνότητα θρομβοεμβολικών επιπλοκών 
συνολικά σε όλες τις κυήσεις είναι σχετικά σπάνια, με 
ποσοστά που κυμαίνονται από 0.06-0.13%.26

Τα ποσοστά επιτυχούς κύησης στην ιΘ είναι χα-
μηλότερα σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, πε-
ρίπου 50-60%. η συχνότητα αποβολών είναι υψηλή 
περίπου 40%. Στην ιΘ πιο συχνές είναι οι αποβολές 
1ου τριμήνου (περίπου 30-35%).24,25 O μοριακός και 
κυτταρικός μηχανισμός που οδηγεί σε αυξημένη συ-
χνότητα αποβολών 1ου τριμήνου δεν έχει ξεκαθαριστεί. 
O αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων, η ενεργοποίηση 
των αιμοπεταλίων και/ή η βλάβη του πλακούντα από 
αυτοαντισώματα είναι πιθανώς η υποκείμενη παθοφυ-
σιολογική βάση των ανεπιθύμητων συμβαμάτων στο 
έμβρυο. Τα όψιμα μαιευτικά συμβάματα είναι λιγότερο 
συχνά και περιλαμβάνουν ενδομήτριο θάνατο (6%), 
πρόωρο τοκετό (8%), ενδομήτρια καθυστέρηση ανά-
πτυξης, προεκλαμψία και αποκόλληση πλακούντα.24 
Όσον αφορά τις επιπλοκές στη μητέρα η συχνότητα 
των μείζονων θρομβοεμβολικών επεισοδίων, είναι 
περίπου 5% και των αιμορραγικών συμβαμάτων 
3%. πολλές από τις θρομβοεμβολικές επιπλοκές 
συμβαίνουν στην περίοδο της λοχείας. ο σχετικά 
χαμηλός αριθμός επιπλοκών στη μητέρα οφείλεται 
στη φυσιολογική μείωση του αριθμού των αιμοπετα-
λίων που παρατηρείται κατά την εγκυμοσύνη αλλά 
και στο γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς είναι 
χαμηλού κινδύνου λόγω ηλικίας. ειδικά στις ασθενείς 
με ιΘ παρατηρείται μεγαλύτερη μείωση του αριθμού 
των αιμοπεταλίων από αυτήν που παρατηρείται στις 
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φυσιολογικές εγκυμοσύνες.27 O αιμορραγικός κίνδυνος 
σχετίζεται συνήθως με ακραία θρομβοκυττάρωση 
(αιμοπετάλια >1.000.000/μL) και επίκτητη νόσο von 
Willebrand.25

μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ισχυροί προγνωστικοί 
παράγοντες της έκβασης της κύησης σε ασθενείς με 
ιΘ. Το προηγούμενο μαιευτικό ιστορικό δεν μπορεί να 
προβλέψει την έκβαση μελλοντικών κυήσεων αν και 
σε κάποιες μελέτες περιγράφεται αυξημένη συχνότητα 
επιπλοκών.28 Το ιστορικό θρόμβωσης ή αιμορραγίας 
πριν την εγκυμοσύνη επίσης δεν μπορεί να προβλέψει 
επαρκώς την έκβαση της κύησης, αν και οι ασθενείς 
αυτοί θεωρούνται υψηλού κινδύνου και προτείνεται 
στενή παρακολούθησή τους κατά την κύηση.24 είναι 
ενδιαφέρον ότι ο παθολογικός αριθμός αιμοπεταλίων 
τόσο πριν την εγκυμοσύνη, όσο και κατά την εγκυμο-
σύνη δεν αντιπροσωπεύει παράγοντα κινδύνου για 
μαιευτικές επιπλοκές. ο αριθμός των λευκοκυττάρων, 
η ηλικία της μητέρας, η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών 
φαρμάκων, η συνύπαρξη θρομβοφιλίας δε φαίνεται 
να επηρεάζει τον κίνδυνο μαιευτικών επιπλοκών.29 
Στην ίδια μελέτη αναφέρεται αυξημένος αριθμός 
επιπλοκών στους ασθενείς που λάμβαναν κυτταρο-
μειωτική θεραπεία. η βιβλιογραφία είναι αντιφατική 
όσον αφορά την επίπτωση της επίκτητης μετάλλαξης 
JAK2 στην αύξηση των μαιευτικών επιπλοκών και 
χρειάζονται περαιτέρω μελέτες.24 ύπάρχουν επίσης 
δεδομένα σχετικά με τον έλεγχο της μετάλλαξης 
JAK2V617F σε γυναίκες με καθέξιν αποβολές χωρίς 
ιστορικό μύν όπου ανιχνεύεται πιο συχνά από το 
γενικό πληθυσμό.30

Όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση, δεν 
υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες, 
παρά μόνο συστάσεις βασισμένες κυρίως σε γνώμες 
ειδικών. Oι παρούσες θεραπευτικές επιλογές είναι 
συντηρητική παρακολούθηση χωρίς θεραπεία, αντι-
αιμοπεταλιακά φάρμακα (κυρίως ασπιρίνη), ΧμΒη, 
αιμοπεταλιαφαίρεση και κυτταρομειωτικές θεραπείες, 
όπως ιντερφερόνη-α. οι θεραπευτικές στρατηγικές 
επηρεάζονται από την κατάσταση της νόσου και το 
προηγούμενο μαιευτικό ιστορικό παρά το γεγονός ότι 
δεν αποτελούν ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες 
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.23

οι ασθενείς ταξινομούνται σε χαμηλού, ενδιαμέ-
σου και υψηλού κινδύνου. η χρήση χαμηλής δόσης 
ασπιρίνης στην ιΘ και τα μύν υποστηρίζεται από 
τους περισσότερους για όλες τις ομάδες ασθενών. 
αντίθετα άλλοι προτείνουν τη χορήγηση ασπιρίνης 
μόνο όταν συνυπάρχουν συμπτώματα από τη μικρο-
κυκλοφορία.31

οι ΧμΒη είναι ασφαλείς στην εγκυμοσύνη και 
έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε περιπτώσεις κλη-

ρονομικής και επίκτητης θρομβοφιλίας. Έχει χρησι-
μοποιηθεί σε περιστατικά ιΘ με ιστορικό προηγού-
μενης θρόμβωσης ή ιστορικό αποβολών.23 δεν έχει 
ξεκαθαριστεί ποια είναι η βέλτιστη δόση (χαμηλή ή 
ενδιάμεση προφυλακτική δόση), η διάρκεια χορήγη-
σης και αν η παρακολούθηση της αντι-Χα δράσης ή 
η συγχορήγηση με ασπιρίνη βελτιώνει την έκβαση 
της κύησης. Έχει προταθεί χορήγηση ενοξαπαρίνης 
4.000 IU μια φορά ημερησίως, αύξηση της δόσης 
σε δύο φορές την ημέρα μετά τη 16η εβδομάδα και 
μείωση ξανά σε μια φορά ημερησίως για την περίοδο 
της λοχείας. Σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου, όπως 
ιστορικό ενδομήτριου θανάτου, πρόωρου τοκετού και 
ενδομήτριας καθυστέρησης ανάπτυξης προτείνεται 
συγχορήγηση με ασπιρίνη. η αποτελεσματικότητα 
της συγχορήγησης ΧμΒη και ασπιρίνης έχει απο-
δειχτεί σε τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες για 
το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο.32

προτείνεται επίσης η χρήση ελαστικών καλτσών 
συμπίεσης σε όλη την εγκυμοσύνη και τη λοχεία σε 
γυναίκες με ιστορικό προηγούμενης θρόμβωσης. H 
τακτική παρακολούθηση της μητέρας και του εμβρύ-
ου είναι απαραίτητες. Κατά τον τοκετό θα πρέπει να 
αποφεύγεται η αφυδάτωση και να δίνεται προσοχή 
στη χρονική στιγμή χορήγησης της τελευταίας δόσης 
ΧμΒη. ο θηλασμός είναι ασφαλής τόσο με ηπαρίνη 
όσο και με κουμαρινικά αντιπηκτικά (φυσικά θα πρέπει 
να παρέχεται βιταμίνη Κ στο βρέφος).23

παρά την αντιφατική βιβλιογραφία, οι πρόσφατες 
Βρετανικές οδηγίες προτείνουν ως κύηση υψηλού 
κινδύνου στις ασθενείς με ιΘ όταν υπάρχει ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους παράγοντες: προ-
ηγούμενο ιστορικό φλεβικής ή αρτηριακής θρόμβωσης 
ή αιμορραγίας λόγω της νόσου στη μητέρα (ανεξάρ-
τητα από κύηση), προηγούμενη επιπλοκή κύησης, 
ανεξήγητη αποβολή 1ου τριμήνου (περισσότερες από 
τρεις), ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης (βάρος 
γέννησης <5η εΘ για την ηλικία κύησης), ενδομήτριος 
θάνατος, σοβαρή προεκλαμψία, αποκόλληση πλακού-
ντα, σοβαρή αιμορραγία πριν ή μετά τον τοκετό που 
χρειάστηκε μετάγγιση αίματος, σημαντική επιμένουσα 
αύξηση των αιμοπεταλίων >1.500.000/μL. επειδή 
ο αριθμός αιμοπεταλίων μειώνεται κατά την κύηση, 
αριθμός >1.500.000/μL δεν αποτελεί απόλυτη ένδειξη 
για κυτταρομειωτική θεραπεία, και γίνεται εκτίμηση 
κατά περίπτωση.33 Σε αυτές τις περιπτώσεις θερα-
πεία 1ης επιλογής είναι η ιντερφερόνη α (κατηγορία 
φαρμάκου C για την κύηση). δεν έχουν αναφερθεί 
περιπτώσεις τερατογένεσης σε ζώα ή ανθρώπους 
κατά τη χορήγηση στην κύηση. παρόλα αυτά μπορεί 
να μειώσει τη γονιμότητα και για αυτό θα πρέπει να 
αποφεύγεται όταν υπάρχουν δυσκολίες στη σύλ-
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ληψη.27 η υδροξυουρία θα πρέπει να αποφεύγεται 
στην περίοδο της σύλληψης (αφορά και τους άρρενες 
συντρόφους) και το 1ο τρίμηνο λόγω τερατογένεσης 
αλλά μπορεί να χορηγηθεί χωρίς προβλήματα στο 2ο 
και 3ο τρίμηνο κύησης (κατηγορία D). H αναγρελίδη δε 
συστήνεται καθώς δεν υπάρχει επαρκής βιβλιογρα-
φία και το μόριο είναι αρκετά μικρό και διέρχεται τον 
πλακούντα. Έτσι προτείνεται σταδιακή διακοπή της 
υδροξυουρίας και της αναγρελίδης 3- 6 μήνες πριν τη 
σύλληψη και αντικατάσταση με ιντερφερόνη-α όπου 
χρειάζεται.23 Eντούτοις σε περιπτώσεις ακούσιας 
έκθεσης σε αναγρελίδη ή υδροξυουρία στην αρχή της 
εγκυμοσύνης δεν απαιτείται υποχρεωτικά διακοπή της 
κύησης. οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι 
δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες εκβάσεις κύησης 
στις περιπτώσεις αυτές.34 Όσον αφορά το θηλασμό 
η ιντερφερόνη-α και η υδροξυουρία μπορούν να χο-
ρηγηθούν με αρκετή ασφάλεια (κατηγορία L2) ενώ η 
αναγρελίδη θα πρέπει να αποφεύγεται λόγω του ότι 
δεν υπάρχει βιβλιογραφία και υπάρχει κίνδυνος θρομ-
βοπενίας και καρδιαγγειακών επιπλοκών στο βρέφος 
από την παρατεταμένη χορήγηση (κατηγορία L4).14 

ύπάρχουν λίγες μελέτες αιμοπεταλιαφαίρεσης κατά 
την κύηση. Το αποτέλεσμα της αιμοπεταλιαφαίρεσης 
είναι συνήθως παροδικό και δεν έχει αποδειχτεί η 
αποτελεσματικότητα της ως προς τη μείωση των 
μαιευτικών επιπλοκών. Για το λόγο αυτό δεν συ-
στήνεται παρά σε μόνο κατά περίπτωση σε υψηλού 
κινδύνου περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην 
ιντερφερόνη α.25

δεδομένης της συχνότητας της κληρονομικής 
και επίκτητης θρομβοφιλίας στο γενικό πληθυσμό 
ίσως είναι λογικό να γίνεται έλεγχος στους ασθενείς 
με ιΘ και άλλα μύν προκειμένου να εξατομικευτεί η 
αντιμετώπιση των ασθενών αυτών και να εκτιμηθούν 
περαιτέρω παράγοντες κινδύνου στην εγκυμοσύνη. 
παρόλα αυτά δεν υπάρχουν μεγάλες μελέτες για την 
επίδραση της θρομβοφιλίας στις εγκύους με μύν.35 

Αληθής πολυκυτταραιμία

η συχνότητα της απ σε γυναίκες αναπαραγωγικής 
ηλικίας είναι 0.04 ανά 100.000 σε ηλικίες 20-34 ετών 
και 0.25 ανά 100.000 σε ηλικίες 35-39 ετών. εξαιτίας 
της σπανιότητας της νόσου και του αυξημένου αριθμού 
μαιευτικών επιπλοκών πολύ λίγα περιστατικά έχουν 
δημοσιευτεί. Όπως και στην ιΘ συνοδεύεται από 
αυξημένο ποσοστό αποβολών 1ου τριμήνου, ενδο-
μήτριο θάνατο, καθυστερημένη ενδομήτρια ανάπτυξη 
και πρόωρο τοκετό. επίσης αναφέρεται αυξημένο 
ποσοστό πρώιμου νεογνικού θανάτου. Σε αντίθεση 
με την ιΘ η μητρική νοσηρότητα και θνητότητα είναι 

αυξημένη. αναφέρονται μείζονες θρομβοεμβολικές 
επιπλοκές, αιμορραγία, σοβαρή προεκλαμψία και 
θάνατος. Για το λόγο αυτό προτείνεται επιθετικός 
έλεγχος του αιματοκρίτη με αφαιμάξεις, χορήγηση 
ασπιρίνης, χορήγηση ΧμΒη μετά τον τοκετό ενώ 
στις πιο υψηλού κινδύνου περιπτώσεις ΧμΒη σε όλη 
την κύηση και ιντερφερόνη-α ίσως βελτιώνουν την 
έκβαση. Θα πρέπει να αποφεύγεται η προληπτική 
χορήγηση σιδήρου στην εγκυμοσύνη στις ασθενείς 
αυτές, γιατί μπορεί να προκαλέσει μια υπερβολική 
αύξηση του αιματοκρίτη.25 ύπάρχει διαφωνία ως 
προς το θεραπευτικό στόχο του αιματοκρίτη, αλλά σε 
γενικές γραμμές θα πρέπει να παραμένει <0.45 και να 
διατηρείται μέσα στα φυσιολογικά όρια τα αντίστοιχα 
για την ηλικία κύησης.30

Mυελοΐνωση

η μυελοΐνωση (μι) είναι η πιο σπάνια μύν σε 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και έχει τη χειρό-
τερη πρόγνωση. η βιβλιογραφία είναι περιορισμένη 
αλλά η έκβαση είναι παρόμοια με των άλλων μύν.25 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Όπως είναι γνωστό, η εγκυμοσύνη συνοδεύεται 

από αιμοστατικές αλλαγές που τείνουν πιο πολύ προς 
την υπερπηκτικότητα. οποιαδήποτε παθολογία στον 
αριθμό των αιμοπεταλίων κατά την κύηση μπορεί 
να διαταράξει την ευαίσθητη αυτή ισορροπία της 
αιμόστασης και να προκαλέσει θρομβοεμβολικές ή 
αιμορραγικές εκδηλώσεις καθώς και αυξημένη μαι-
ευτική και περιγεννητική νοσηρότητα. Τα πιο συχνά 
αίτια θρομβοπενίας στην κύηση είναι η φυσιολογική 
θρομβοπενία της κύησης ενώ η αυτοάνοση θρομβο-
πενική πορφύρα είναι η πιο συχνή αιτία μεμονωμέ-
νης θρομβοπενίας στο πρώτο τρίμηνο. πολύ συχνά 
η διαφορική διάγνωση παραμένει δύσκολη, αλλά 
ευτυχώς οι περισσότερες περιπτώσεις έχουν καλή 
έκβαση τόσο για τη μητέρα όσο και για το νεογέννητο. 

από την άλλη πλευρά η θρομβοκυττάρωση στην 
κύηση συναντάται λιγότερο συχνά και μπορεί να 
είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. η ιδιοπαθής 
θρομβοκυτταραιμία είναι η πιο συχνή πρωτοπαθής 
θρομβοκυττάρωση στην κύηση και έχει συσχετιστεί 
με μαιευτικές επιπλοκές. δυστυχώς η βιβλιογραφία 
είναι σχετικά περιορισμένη και η αντιμετώπισή της 
σε πολλές περιπτώσεις περίπλοκη. 

οι κυήσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως κυήσεις υψηλού κινδύνου σε εξειδικευμένα κέ-
ντρα. ο προσεκτικός προγεννητικός σχεδιασμός, η 
εξατομικευμένη εκτίμηση του κινδύνου και στρατηγική 
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αντιμετώπισης είναι απαραίτητοι για την ομαλή έκβαση 
της κύησης. Χρειάζονται περισσότερες προοπτικές 
μελέτες και ερευνητικά πρωτόκολλα προκειμένου 
να ξεκαθαριστεί ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική 
παρέμβαση και ποιες είναι οι προγνωστικές γονιδιακές 
μεταλλάξεις και βιοδείκτες ως προς τη φτωχή έκβαση. 

Σε κάθε απαιτούμενη θεραπευτική παρέμβαση 
πάντως, η δυάδα μητέρας-εμβρύου και μετά τη γέννη-
ση η δυάδα μητέρας-θηλάζοντος βρέφους θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως μια οντότητα. οποιαδήποτε 
χορήγηση φαρμάκου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν 
τόσο την ασφάλεια του εμβρύου, την ασφάλεια του 
θηλάζοντος βρέφους και την αποτελεσματικότητα 
στη μητέρα. είναι σημαντικό να γίνεται αναζήτηση 
έγκυρων πηγών ως προς την ασφάλεια των φαρμα-
κευτικών παραγόντων κατά την κύηση και τη γαλουχία 
και να μη διακόπτεται άσκοπα η γαλουχία σε πολλές 
περιπτώσεις. 
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Διαταραχές αιμοπεταλίων στην κύηση

ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ
η υπέρταση κατά την κύηση αποτελεί και σήμερα 

κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας μητέρας 
και νεογνού. Το 10% των κυήσεων επιπλέκονται με 
υπέρταση. η προεκλαμψία και η εκλαμψία αποτε-
λούν περίπου το 50% αυτών των περιπτώσεων. Στις 
ηνωμένες πολιτείες το ποσοστό της προεκλαμψίας- 
εκλαμψίας ανέρχεται σε 7% των κυήσεων και ευθύνεται 
για το 18% των θανάτων των επιτόκων και για 30.000 
θανάτους εμβρύων (αυτόματη έκτρωση) και νεογνών 
ετησίως. παγκοσμίως, προεκλαμψία καταγράφεται 
στο 5-8% των κυήσεων, ποσοστό που αντανακλά 
σε 8,5 εκατομμύρια περιστατικά προεκλαμψίας ανά 
έτος και με περίπου 70.000-80.000 μητρικούς θανά-
τους ετησίως και 500.000 περιγεννητικούς θανάτους 
ετησίως. η πλειονότητα των μητρικών θανάτων οφεί-
λεται σε εγκεφαλική αιμορραγία δευτεροπαθή σε μη 
ελεγχόμενη υπέρταση.

O όρος προεκλαμψία αντανακλά μια πολυσυ-
στηματική νόσο, με αιτιοπαθογένεια η οποία ακόμη 
δεν έχει πλήρως αποσαφηνισθεί, αλλά που σχετίζεται 
όμως με τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο έμβρυο/
πλακούντα και στην κατάσταση της μητέρας προ και 
κατά την αρχική φάση της κύησης. Aνήκει στις υπερτα-
σικές παθήσεις της κύησης (Hypertensive disorders of 
pregnancy (HDP)) και χαρακτηρίζεται ως προεκλαμψία 
με ήπια ή σοβαρά χαρακτηριστικά. διάφορα συστήματα 
ταξινόμησης έχουν προταθεί σε διάφορα κέντρα του 
κόσμου ανάλογα με την εμπειρία της εκάστοτε ιατρικής 
κοινότητας (National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE), World Health Organization (WHO), 
American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG), International Society for the Study of 

Hypertension in Pregnancy (ISSHP), Society of 
Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC)). 

Ως προεκλαμψία χαρακτηρίζεται η εμφάνιση 
υπέρτασης με αρτηριακή πίεση ≥140/90mmHg (σε 
δύο διαφορετικές μετρήσεις με τέσσερις ώρες διαφο-
ρά τουλάχιστον) με συνοδό πρωτεϊνουρία [≥300 mg 
λεύκωμα στα ούρα 24ώρου ή πηλίκο λευκωματίνης/
κρεατινίνη ούρων (μέτρηση σε mg/dL) ≥0,3 ή ταινίες 
αντίδρασης (dipstick) 1+ (1+ αντιστοιχεί σε συγκέ-
ντρωση πρωτεΐνης 30 mg/dL, ενώ 4+ σε >300 mg/
dL)- χρήση ταινιών επί απουσίας άλλης μεθόδου], 
ή οίδημα ή και τα δύο και εκδηλώνεται μετά την 20η 
εβδομάδα της κυήσεως, σε μια νορμοτασική προ 
κυήσεως γυναίκα.1

ακόμη και επί απουσίας σημαντικής πρωτεϊνου-
ρίας, η παρουσία υπέρτασης με ταυτόχρονη βλάβη 
οργάνου-στόχου, είναι ικανή για να θέσει την υποψία 
της νόσου. η βλάβη οργάνου-στόχου αφορά διαταραχή 
της ηπατικής λειτουργίας (αύξηση ηπατικών ενζύμων 
> δύο φορές των φυσιολογικών επιπέδων), θρομβο-
πενία (αιμοπετάλια <100000/μL), νεφρική ανεπάρκεια 
(κρεατινίνη >1,1 mg/dL, ή διπλασιασμός της κρεατινί-
νης ορού επί απουσίας άλλης υποκείμενης νεφρικής 
νόσου), πνευμονικό οίδημα, ή διαταραχές από το 
κεντρικό νευρικό σύστημα (κεφαλαλγία, διαταραχές 
όρασης, σκοτώματα, ή παροδική τύφλωση). ο όρος 
σοβαρή προεκλαμψία αντικαταστάθηκε προσφάτως 
από το όρο προεκλαμψία με σοβαρές επιπλοκές 
και χαρακτηρίζεται από σοβαρού βαθμού υπέρταση 
≥160/110mmHg, θρομβοπενία (αιμοπετάλια <100000/
μL), αύξηση ηπατικών ενζύμων > δύο φορές των 
φυσιολογικών επιπέδων, σοβαρό και επίμονο άλγος 
στο δεξιό άνω τεταρτημόριο ή επίμονο επιγάστριο 
άλγος, νεφρική ανεπάρκεια (κρεατινίνη >1,1 mg/dL, 
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ή διπλασιασμός της κρεατινίνης ορού επί απουσίας 
άλλης υποκείμενης νεφρικής νόσου), πνευμονικό οί-
δημα, ή διαταραχές από το κεντρικό νευρικό σύστημα. 

η προεκλαμψία εμφανίζεται συχνότερα (65%) στις 
πρωτοτόκες και είναι ηπίου βαθμού. Στις πολύτοκες 
συμβάλλουν συνήθως προδιαθεσικοί παράγοντες, 
όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η πολλαπλή ή η 
μύλη κύηση και το οικογενειακό ιστορικό προεκλαμ-
ψίας. Άλλοι παράγοντες αυξημένου κινδύνου για 
προεκλαμψία είναι η ηλικία άνω των 40, η κύηση 
κατά την εφηβεία και προϋπάρχουσες παθολογικές 
καταστάσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται: προηγούμενο 
ιστορικό προεκλαμψίας, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρο-
μο, θρομβοφιλία, λοιμώξεις, παχυσαρκία (BMI >30 
προ κύησης) και αντίσταση στην ινσουλίνη, χρόνια 
υπέρταση, προϋπάρχουσα νεφρική νόσος, μεσοδι-
άστημα κυήσεων >10 χρόνια, γονιδιακή προδιάθεση 
των γονέων κ.α.). 

η προεκλαμψία μπορεί να εμφανισθεί και με άτυπη 
κλινική εικόνα, οπότε και να διαλάθει της διάγνωσης. 
προεκλαμψία μπορεί να εμφανισθεί και σε περιπτώσεις 
προϋπάρχουσας χρόνιας υπέρτασης που υφίσταται 
επιδείνωση κατά τη διάρκεια της κύησης. επίσης, 
γυναίκες με ιστορικό προεκλαμψίας έχουν αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών από το καρδιαγγειακό 
σύστημα κατά τη διάρκεια της ζωής τους.2 Το σύν-
δρομο HELLP επιπλέκει το 5-8% των περιπτώσεων 
προεκλαμψίας και εκδηλώνεται με αιμολυτική αναι-
μία, αυξημένα ηπατικά ένζυμα και μειωμένο αριθμό 
αιμοπεταλίων. μαζί με την εκλαμψία, αποτελούν 
επιπλοκές που συνοδεύονται από υψηλά ποσοστά 
μητρικής θνητότητας.

η εκλαμψία, θεωρείται επιπλοκή της βαριάς προ-
εκλαμψίας. απαντά σε ποσοστό 0.5% των γυναικών 
με ήπια προεκλαμψία και στο 2-3% αυτών με σοβαρή 
προεκλαμψία. Χαρακτηριστικά παρουσιάζεται μετά 
την 20η εβδομάδα της κυήσεως ή κατά τη λοχεία. οι 
περισσότερες περιπτώσεις εκλαμψίας παρουσιάζονται 
στο τρίτο τρίμηνο της κύησης, με περίπου 80% των 
επεισοδίων των σπασμών να παρουσιάζονται κατά 
τον τοκετό ή κατά τις επόμενες 48 ώρες. Σπάνιες πε-
ριπτώσεις έχουν αναφερθεί πριν την 20η εβδομάδα 
της κυήσεως ή έως και 23 ημέρες μετά τον τοκετό. 
Χαρακτηρίζεται από τη νεοφανή εκδήλωση τονικών 
και κλονικών σπασμών, χωρίς να προϋπάρχει νευ-
ρολογική διαταραχή. επίμονη κεφαλαλγία, οπτικές 
παραισθήσεις και μεταβολή στην πνευματική κατά-
σταση προηγούνται συνήθως των τονικοκλονικών 
σπασμών, αλλά σε ποσοστό 40% η είσοδος της 
εκλαμψίας είναι απότομη. ο μηχανισμός της εγκεφα-
λικής βλάβης στην εκλαμψία δεν είναι σαφής. αγγειό-
σπασμος που σχετίζεται με την υπέρταση μπορεί να 

προκαλέσει τοπική ισχαιμία και οίδημα. εναλλακτικά 
η αυξημένη διαπερατότητα του αιματοεγκεφαλικού 
φραγμού μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική υπερ-
τασική εγκεφαλοπάθεια και αγγειογενές οίδημα. η 
παθογένεια της νόσου παραμένει άγνωστη. από τα 
εργαστηριακά ευρήματα σημειώνεται αύξηση τιμής 
κρεατινίνης, ελάττωση κάθαρσης κρεατινίνης και 
ουρικού οξέος και αύξηση τιμής αιματοκρίτη λόγω 
αιμοσυμπύκνωσης. παρατηρείται σε ποσοστό 50% 
αύξηση των ηπατικών ενζύμων και ως επιπλοκή 
διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη. εκτός από την έγκαιρη 
διάγνωση της προεκλαμψίας, δεν υπάρχει κάποιος 
αξιόπιστος προγνωστικός εργαστηριακός δείκτης για 
την εκδήλωση της εκλαμψίας.3 

Πολυοργανικές συστηματικές διαταραχές 

η προεκλαμψία-εκλαμψία προκαλεί πολλαπλή συ-
στηματική αποδιοργάνωση στην επίτοκο. η βαρύτητα 
αυτών των διαταραχών σχετίζεται με προϋπάρχουσες 
παθολογικές καταστάσεις της μητέρας (λ.χ. νεφρική 
ή αγγειακή υποκείμενη παθολογία) ή μαιευτικούς 
παράγοντες (λ.χ. πολλαπλή ή η μύλη κύηση). η 
υπέρταση είναι χαρακτηριστικό εύρημα στην προε-
κλαμψία. Στο καρδιαγγειακό σύστημα παρατηρείται 
γενικευμένη περιφερική αγγειοσύσπαση και αύξηση 
του έργου της αριστερής κοιλίας. οι πνευμονικές 
αντιστάσεις μπορεί να είναι φυσιολογικές, αλλά σε 
σοβαρού βαθμού προεκλαμψία, όταν έχει αναπτυχθεί 
πνευμονικό οίδημα, η πίεση εξ ενσφηνώσεως είναι 
σημαντικά αυξημένη. 

οι νεφρικές διαταραχές, συνίστανται σε ελάττω-
ση της σπειραματικής διήθησης και της κάθαρσης 
(clearance) της κρεατινίνης, αύξηση του ουρικού 
οξέος, πρωτεϊνουρία και ελάττωση της αιματώσε-
ως του νεφρού λόγω αγγειόσπασμου. Συνήθως 
είναι αναστρέψιμες. Σε σοβαρές μορφές μπορεί να 
υπάρξει ολιγουρία, ή ακόμη και ανουρία ως συνέ-
πεια της ελαττωμένης καρδιακής παροχής και των 
υψηλών περιφερικών αντιστάσεων. Σε σοβαρού 
βαθμού προεκλαμψία εμφανίζεται έντονο άλγος δεξιού 
υποχονδρίου, ισχαιμικές αλλοιώσεις του ήπατος και 
υποκάψιο αιμάτωμα. οι ηπατικές δοκιμασίες είναι 
επηρεασμένες. παρατηρείται επίταση της διεγερσιμό-
τητας του κεντρικού νευρικού συστήματος και αύξηση 
της ενδοκρανιακής πιέσεως η οποία επιδεινώνεται 
από την υπερκαπνία, τη μεταβολική οξέωση και την 
υποξία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων από 
προεκλαμψία οφείλεται σε εγκεφαλικό οίδημα και 
εγκεφαλική αιμορραγία. η τελευταία αφορά τριχοειδι-
κές αιμορραγίες και αιματώματα στον υπαραχνοειδή 
χώρο και στις κοιλίες του εγκεφάλου.
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παρατηρείται ελάττωση του αριθμού των αιμοπε-
ταλίων, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 100.000- 150.000/ 
mm3 και ηπίου βαθμού λευκοκυττάρωση.

Μαιευτικές-Εμβρυϊκές επιπλοκές

η έντονη αγγειοσύσπαση ελαττώνει τη μητρο-
πλακουντιακή κυκλοφορία και δημιουργεί έμφρακτα, 
αποτιτανώσεις και πρόωρη αποκόλληση του πλακού-
ντα, με αποτέλεσμα την πρόκληση δυσλειτουργίας 
της εμβρυοπλακουντιακής μονάδας, με συνέπεια την 
πρόκληση υποξίας στο έμβρυο, την υπολειπόμενη 
ανάπτυξη του εμβρύου (υπεύθυνη σε ποσοστό 15-
20%), την πιθανή αποκόλληση του πλακούντα ή την 
ανάπτυξη ολιγοϋδραμνίου. Σχετίζεται με τη γέννηση 
πρόωρου νεογνού ή νεογνού με πολύ χαμηλό βάρος 
γέννησης ή με εμβρυϊκό θάνατο.4

Παθογενετικοί μηχανισμοί

η παθοφυσιολογία της προεκλαμψίας δεν έχει 
ακόμη αποσαφηνισθεί και η αιτιολογία της είναι πολυ-
παραγοντική.5 η παθολογική πλακουντιακή λειτουργία 
αποτελεί την κύρια αιτία της προεκλαμψίας και για 
αυτό η απομάκρυνση του πλακούντα με τον τοκετό 
οδηγεί σε τερματισμό της νοσογόνου διαδικασίας. η 
προεκλαμψία προκαλείται από πλακουντιακή δυσλει-
τουργία (στάδιο ι) ακολουθούμενη από την απελευθέ-
ρωση παραγόντων από τον πλακούντα στην μητρική 
κυκλοφορία (στάδιο ιι), που επάγει με τη σειρά της 
γενικευμένη ενδοθηλιακή δυσλειτουργία υπεύθυνη 
για τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου. 

η μη επαρκής αιμάτωση της μητροπλακουντιακής 
μονάδας λόγω διαταραχής διείσδυσης της τροφοβλά-
στης στις σπειροειδείς αρτηρίες του μυομητρίου με 
επακόλουθη απουσία αναδιαμόρφωσης (remodeling) 
των αγγείων του φθαρτού και του ανώτερου τμήματος 
του μυομητρίου αποτελεί παθοφυσιολογική διεργασία 
που χαρακτηρίζει τη προεκλαμψία. η εκτίμηση με 
υπερηχογράφημα της μητροπλακουντιακής αιμάτωσης 
αναδεικνύει μείωση της ροής αίματος και αυξημένη 
αντίσταση του αγγειακού δικτύου. αποτέλεσμα της 
ισχαιμίας είναι η παραγωγή ουσιών από τον πλα-
κούντα που γενικευμένα βλάπτουν σε κυτταρικό 
επίπεδο το ενδοθήλιο του ήπατος, των νεφρών και 
του εγκεφάλου της μητέρας και είναι είτε προϊόντα 
πλακουντιακής απόπτωσης, οξειδωτικού stress, είτε 
αντιαγγειογενετικοί παράγοντες. 

Κατά τη φυσιολογική κύηση επισυμβαίνουν πολλές 
αλλαγές στην αγγείωση της μήτρας. Συγκεκριμένα, 
οι τροφοβλάστες προάγουν τη νέο-αγγείωση και τη 
διείσδυση της κυτταροτροφοβλάστης, απελευθερώ-

νοντας προ-αγγειογενετικούς παράγοντες, όπως 
ο VEGF (vascular endothelial growth factor) και ο 
PlGF (placental growth factor). ο VEGF έχει άμε-
ση αγγειοδιασταλτική επίδραση στη συστηματική 
αγγείωση. ο PlGF έχει ομοιότητες με τον VEGF και 
εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στον πλακούντα. Στις 
ασθενείς με προεκλαμψία φαίνεται πως αναστέλλεται 
ο σχηματισμός νέων μητροπλακουντιακών αγγείων. 
ο παράγοντας sFlt-1 (Soluble Fms-like tyrosine 
kinase 1), που παράγεται από τον πλακούντα και 
λειτουργεί ως παραλλαγή του διαλυτού υποδοχέα 
του αυξητικού παράγοντα VEGF, εμφανίζει αυξημένες 
συγκεντρώσεις στη συστηματική κυκλοφορία γυναικών 
με προεκλαμψία. φαίνεται πως ανταγωνίζεται τους 
VEGF και τον πλακουντιακό αυξητικό παράγοντα 
PlGF αναστέλλοντας τη δράση τους. η αύξηση των 
επιπέδων του sFlt-1 και ιδιαίτερα η ισομορφή sFlt-
1 -14 συνδυάζεται με μείωση των συγκεντρώσεων 
των παραγόντων VEGF και PlGF και ενδοθηλιακή 
δυσλειτουργία. η παρατήρηση ότι σε πειραματι-
κά μοντέλα ποντικού σε κύηση, η χορήγηση sFlt-1 
προκαλεί υπέρταση, πρωτεϊνουρία και σπειραματική 
ενδοθηλίωση είχε μεγάλο ενδιαφέρον για την κατανό-
ηση του παθοφυσιολογικού μηχανισμού της νόσου. 
Άλλωστε, οι νεφρικές επιπλοκές της προεκλαμψίας 
-υπέρταση και λευκωματουρία- είναι όμοιες με αυτές 
που προκαλούνται από τους ανταγωνιστές του VEGF 
που χρησιμοποιούνται ως αντικαρκινικά φάρμακα.

η αύξηση του πλακουντιακού παράγοντα sFlt-1 
προκαλεί επομένως αναστολή της νεοαγγειογένεσης, 
αύξηση της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής 
πίεσης, πρωτεϊνουρία και μειωμένη ενδομητρική 
ανάπτυξη του εμβρύου. επίσης, η διαλυτή ενδογλίνη 
(soluble Endoglin, sEng) δρα συνεργικά με τον sFlt-1 
ώστε να προκαλέσει αντιαγγειογενετικό περιβάλλον. 
λειτουργεί ως συνυποδοχέας του αυξητικού παρά-
γοντα μεταμόρφωσης (transforming growth factor β, 
TGF-β) αναστέλλοντας τη δέσμευση του TGF-β στον 
υποδοχέα του και αναστολή της ενεργοποίησης της 
ενδοκυττάριας οδού μεταγωγής σήματος στο αγγειακό 
σύστημα. Τα επίπεδα της sEng αυξάνονται στον ορό 
των προεκλαπτικών γυναικών ακόμη και 2-3 μήνες 
πριν την κλινική εκδήλωση των συμπτωμάτων της και 
τα επίπεδα στο αίμα συσχετίζονται με τη σοβαρότητα 
της νόσου. αντιαγγειογενετική πρωτεΐνη αποτελεί και 
η human interferon-inducible protein (CXC 10).

επιπλέον, παράγοντες που σχετίζονται με ενδοθη-
λιακή δυσλειτουργία, είναι αυξημένοι στην κυκλοφορία 
των ασθενών με προεκλαμψία. αυτό οι παράγο-
ντες είναι οι εξής: φιμπρονεκτίνη, παράγοντας Von 
Willebrand, ενδοθηλίνη-1, θρομβομοντουλίνη, μόρια 
προσκόλλησης (λ.χ., P-selectin, vascular endothelial 
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adhesion molecule-1 [VCAM-1], intercellular adhesion 
molecule-1 [ICAM-1]) και φλεγμονώδεις κυτταροκί-
νες όπως η ιντερλευκίνη- 6 (IL-6), ο TNF-α (Tumor 
necrosis factor-α) και δείκτες οξειδωτικού stress. 
επίσης καταγράφεται μείωση των επιπέδων των 
αγγειοδιασταλτικών ουσιών προστακυκλίνης και 
μονοξειδίου του αζώτου με αποτέλεσμα την αγγει-
οσύσπαση των εμβρυοπλακουντιακών αγγείων. η 
αυξημένη ευαισθησία των αγγείων στην αγγειοτενσίνη 
ιι και τη νορεπινεφρίνη οδηγεί σε αγγειοσύσπαση, 
αυξημένες αγγειακές αντιστάσεις και υπέρταση. οι 
αυξημένες αγγειακές αντιστάσεις προκαλούν μείωση 
του κυκλοφορούντος όγκου αίματος που προκαλεί 
υποξία και τελικά προεκλαμψία. λόγω αυτής της 
ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας προκαλείται διαφυγή 
πρωτεϊνών από τα αγγεία και εμφάνιση γενικευμένου 
οιδήματος. Στις συνθήκες υποξίας του πλακούντα στην 
προεκλαμψία επάγεται ετεροδιμερισμός του υποδο-
χέα της αγγειοτενσίνης ιι τύπου ι, που παρουσιάζει 
αυξημένη ευαισθησία στην αγγειοτενσίνη ιι και κατά 
δεύτερο παράγονται αντισώματα (αγωνιστές) που 
ενεργοποιούν τον υποδοχέα αΤι οδηγώντας έτσι σε 
μηχανισμούς ανάπτυξης υπέρτασης.

Άλλος σημαντικός παθογενετικός παράγοντας στην 
προεκλαμψία είναι το οξειδωτικό stress σε κυτταρικό 
επίπεδο. φαίνεται πως προκαλείται από τα αυξημένα 
επίπεδα της λεπτίνης στην κυκλοφορία των ασθενών 
με προεκλαμψία. η αύξηση της λεπτίνης επιπλέον 
προκαλεί αυξημένη συσσώρευση των αιμοπεταλίων 
και πιθανά συνεισφέρει στην διαταραχή της πήξης 
που συνδέεται με την εκλαμψία. 

η ανεπαρκής αιμάτωση του πλακούντα προάγει 
συνθήκες υποξίας και οξειδωτικό stress με επακό-
λουθη παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS). 
Τα χαμηλά επίπεδα του αμινοξέος L-αργινίνης λόγω 
αυξημένης δράσης του ενζύμου της αργινάσης ιι 
που την αποδομεί, οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή 
και μειωμένη δραστικότητα του νο και αυξημένη 
παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ανιόν του 
υπεροξειδίου ο2- και νιτρικό υπεροξείδιο (ονοο-)). 
Στην αυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου 
οδηγεί και η αύξηση της δραστικότητας της οξειδά-
σης της ξανθίνης (Χο), η μιτοχονδριακή βλάβη και 
η παρατεταμένη ενεργοποίηση της NADH/NADPH 
οξειδάσης του ενδοθηλίου και των λείων μυϊκών ινών 
των αγγείων που προκαλούνται λόγω της υποξίας.6

παρατηρούνται στην προεκλαμψία αυξημένα 
επίπεδα συγκριμάτων συγκυτιοτροφοβλαστών στη 
μητρική κυκλοφορία που προέρχονται κατά τη δια-
δικασία ανανέωσης του συγκυτίου. Τα αποπτωτικά 
κύτταρα σχηματίζουν ανοσοσυμπλέγματα υπεύθυνα 
για τη συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση στη μη-

τέρα. περαιτέρω ενεργοποίηση των μονοκυττάρων 
οδηγεί σε παραγωγή από αυτά αυξημένου αριθμού 
φλεγμονωδών κυτταροκινών (TNF, IL-1, IL-12). 

Η IL-12 διεγείρει την ενεργοποίηση των βοηθητικών 
Τ- λεμφοκυττάρων τύπου-1 και την ενεργοποίηση των 
νΚ και Τ λεμφοκυττάρων και την παραγωγή από τα 
τελευταία IFN-γ. 

η παρουσία των συγκριμάτων που προέρχονται 
από τον πλακούντα στη μητρική κυκλοφορία, οδηγεί 
και σε ενεργοποίηση των ουδετεροφίλων (πμφ), τα 
οποία φαίνεται ότι ενεργοποιούνται και απελευθερώ-
νουν το δικό τους ενδοκυττάριο DNA στο εξωκυττάριο 
περιβάλλον. επίσης, τα ουδετερόφιλα ενεργοποιούνται 
και από άλλους παράγοντες, όπως από φλεγμονώδεις 
κυτταροκίνες (IL-8), ώστε να επάγουν τη Netosis που 
αποτελεί τη διαδικασία εκείνη όπου δίκτυα εξωκυττάρι-
ων ινιδίων που αποτελούνται από DNA ουδετεροφίλων 
απελευθερώνονται από τα πμφ και κυκλοφορούν στο 
μητρικό αίμα. Καθώς τα NETs (neutrophil extracellular 
traps) προάγουν τη δημιουργία θρόμβων στην εφΘ 
είναι πιθανό να είναι υπεύθυνα και για την απόφραξη 
της αιματικής ροής και την εναπόθεση ινώδους στον 
προεκλαμπτικό πλακούντα καθώς η παρουσία τους 
στα μεσολάχνια διαστήματα είναι αυξημένη. Τα NETs 
επίσης συμμετέχουν και στην πρόκληση της διάχυτης 
ενδοθηλιακής βλάβης.7 Σχετικά πρόσφατη διαπίστω-
ση είναι ότι κατά την κύηση παρατηρείται παραγωγή 
μικροσωματιδίων προερχόμενων από τον πλακούντα, 
γνωστών ως συγκυτιοτροφοβλαστικών μικροσωματι-
δίων (syncytiotrophoblast microparticles (STBM)). O 
αριθμός τους αυξάνεται στην προεκλαμψία συγκριτικά 
με την φυσιολογική κύηση λόγω μειωμένης αιμάτωσης 
του πλακούντα που οδηγεί σε αυξημένη απόρριψη 
και απόπτωση των κυττάρων της τροφοβλάστης. η 
συμμετοχή των μικροσωματιδίων στη φλεγμονή, στο 
μηχανισμό της πήξης και στην αγγειογένεση αποτελεί 
πεδίο έρευνας και της μελλοντικής ανάπτυξης νέων 
θεραπευτικών προσεγγίσεων.8-10

η κύηση χαρακτηρίζεται από ελεγχόμενη προπη-
κτική και ήπια φλεγμονώδη κατάσταση. Στην προε-
κλαμψία η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου αποτελεί 
μέρος μιας γενικευμένης ενδοαγγειακής φλεγμονώδους 
αντίδρασης που επιδρά και στους καταρράκτες του 
συμπληρώματος (C) και της πήξης. Στη φυσιολογική 
κύηση η περαιτέρω ενεργοποίηση του C προλαμ-
βάνεται από τις ρυθμιστικές πρωτεΐνες του C που 
υπερεκφράζονται στις μεμβράνες των τροφοβλα-
στικών κυττάρων. Για να επιτευχθεί φυσιολογική 
πλακουντοποίηση τα εμβρυϊκά κύτταρα πρέπει να 
προστατευθούν από την αναγνώριση από το C και 
από την ενεργοποίηση του C. η αποτυχία της ρύθ-
μισης του C ή η υπερβολική ενεργοποίηση του C της 
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μητέρας μπορεί να οδηγήσει τοπικά σε επίθεση του 
C ενάντια στα διεισδυτικά τροφοβλαστικά κύτταρα και 
στα συγκυτιοτροφοβλαστικά κύτταρα του πλακούντα. 
ανισορροπία ανάμεσα στη ρύθμιση και την ενεργο-
ποίηση του C μπορεί να συμβάλλει στην παθογένεση 
της προεκλαμψίας. ειδικές εντοπίσεις επίθεσης του 
C αποτελούν τα συγκυτιακά σωμάτια: εκφυλισμένα 
κύτταρα συγκυτιοτροφοβλάστης που αποπίπτουν 
(αποπτωτικοί συγκυτιακοί κόμβοι: apoptotic syncytial 
knots and syncytial sprouts). Τα αυξημένα επίπεδα των 
θραυσμάτων του C, C3a και Bb που προέρχονται από 
την ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού του C στις 
πρώτες 20 εβδομάδες της κύησης, αναφέρονται ως 
πρώϊμοι δείκτες ενεργοποίησης του C στη κυκλοφορία 
εγκύων που ανέπτυξαν προεκλαμψία. (Σημαντική η 
ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού και στις παχύ-
σαρκες γυναίκες που έχουν υψηλά επίπεδα C3a και 
Bb και παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 
προεκλαμψίας). ρυθμιστικές πρωτεΐνες του C που 
βρίσκονται στην τροφοβλαστική μεμβράνη περιλαμ-
βάνουν: την MCP CD46: membrane cofactor protein, 
non GPI -linked διαμεμβρανικό αναστολέα του C που 
διευκολύνει την αποδόμηση των C3b και C4b ώστε 
να μην συνεχίζουν την ενεργοποίηση του C ως τμήμα 
της C3 convertase, την CD55: (decay accelerating 
factor: επιταχύνων τη διάσπαση παράγοντας - DAF) 
που αναστέλλει τον σχηματισμό ή αποσταθεροποιεί 
την C3 convertase (C4b2a) και την C5 convertase του 
συμπληρώματος και την CD59: (membrane inhibitor of 
reactive lysis: μεμβρανικός αναστολέας της αντιδραστι-
κής λύσης -MIRL) που προστατεύει τη μεμβράνη από 
την επίθεση του MAC (μembrane Attack Complex: 
C5-C9 complex) μέσω αναστολής συσσώρευσης 
του C9. μεταλλάξεις των ρυθμιστικών παραγόντων 
του C: MCP, Factor I, Factor H που απαντώνται στο 
άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο ανευρίσκονται 
και σε ασθενείς που αναπτύσσουν προεκλαμψία. η 
δυσλειτουργία των ανωτέρω πρωτεϊνών προκαλεί 
εκσεσημασμένη ενεργοποίηση του C που προκαλεί 
βλάβη του πλακούντα, θρομβοφιλία και απελευθέρωση 
αντιαγγειογενετικών παραγόντων με αποκορύφωση 
την προεκλαμψία. παραμένει το ερώτημα που πρέπει 
να απαντηθεί αν η ενεργοποίηση του C συμμετέχει 
αιτιολογικά στην παθογένεση της προεκλαμψίας ή 
αποτελεί αποτέλεσμα του συνδρόμου;11,12

η κατανάλωση των αιμοπεταλίων (αμπ) αυξάνεται 
κατά την κύηση, ενώ ταυτόχρονα η παραγωγή τους 
από το μυελό των οστών ενισχύεται με επακόλουθη 
την κυκλοφορία στο αίμα νεαρών αιμοπεταλίων. Όταν 
η σύνθετη αυτή προσαρμογή της μητέρας στην κύηση 
της είναι ανεπαρκής, αυτό φαίνεται να αντανακλάται 
και στην αιμοπεταλιακή ισορροπία. To ενδοθήλιο που 

έχει υποστεί βλάβη παράγει ουσίες προσκόλλησης και 
έχει ελαττωμένη αντιθρομβωτική ικανότητα συγκριτικά 
με εκείνη των φυσιολογικών ενδοθηλιακών κυττάρων. 
Το υπενδοθηλιακό κολλαγόνο που εκτίθεται είναι 
ισχυρός παράγων ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων. 
Στην προεκλαμψία και το σ. HELLP τα αμπ παίζουν 
βασικό ρόλο στην έναρξη και ρύθμιση ανοσολογικών 
μηχανισμών και η υπερδιέγερση τους συμμετέχει 
στην ανάπτυξη βλαβών στα τελικά όργανα στόχους.13

αποτελούν διαβιβαστές σημάτων και όχι απλώς 
ρυθμιστές της αιμόστασης (Platelet-associated regu-
latory system: PARS). Έχουν σημαντικό ρόλο στην 
πλακουντοποίηση. Τα αμπ της μητέρας εντοπίζονται 
ανάμεσα στους ενδοαγγειακούς τροφοβλάστες μέσα 
στον αυλό των σπειροειδών αρτηριών, εκκρίνουν 
χημειοτακτικούς παράγοντες, όπως χυμοκίνες που 
φαίνεται ότι ευνοούν τη διήθηση των αρτηριών από 
τους τροφοβλάστες, τη μετανάστευσή τους και την 
αλλαγή τους σε φαινότυπο ενδοθηλιακού κυττάρου.14

η προεκλαμψία ταξινομείται στις θρομβωτικές 
μικροαγγειοπάθειες (TMA) με συνοδό παθολογία του 
νεφρικού παρεγχύματος. Τα ευρήματα από το νεφρό 
συνίστανται σε οίδημα των ενδοθηλιακών κυττάρων, 
έκπτυξη της υπενδοθηλιακής στιβάδας, διπλασιασμό 
της βασικής σπειραματικής μεμβράνης, σπειραμα-
τική ή μικροαγγειακή θρόμβωση. η συστηματική 
αγγειοσύσπαση μειώνει τη σπειραματική διήθηση. οι 
μεταβολές του αγγειακού δικτύου οδηγούν σε υπέρ-
ταση, πρωτεϊνουρία και σπειραματική ενδοθηλίωση 
(τύπος νεφρικής θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας). η 
τελευταία χαρακτηρίζεται από διόγκωση του νεφρικού 
σπειράματος με ενδαγγειακό οίδημα και κενοτοπιώδη 
εκφύλιση.

Το πρότυπο κληρονομικότητας της νόσου παρα-
μένει αδιευκρίνιστο. Ίσως υπάρχει μια σύνθετη αλλη-
λεπίδραση μεταξύ μητρικών γονιδίων και εμβρυϊκών 
γονοτύπων.15

To σύνδρομο HELLP αποτελεί σοβαρή επιπλοκή 
της κύησης με ορατό κίνδυνο και για τη μητέρα και 
για το έμβρυο, ενώ λόγω των διακυμάνσεων στην 
κλινική του έκφραση, στην αρχική του φάση μπορεί 
ακόμη και να διαλάθει της διαγνώσεως. αποτελεί 
πολυσυστηματική νόσο και επιπλοκή της ομάδας των 
υπερτασικών διαταραχών της κύησης, που αφορά 
συνήθως το τρίτο τρίμηνο της κυήσεως, τη διαδικασία 
του τοκετού, αλλά και το χρονικό διάστημα των 48-72 
ωρών (πιο συχνά) έως και έξι ημερών μετά τον τοκετό. 
Το 70% των περιστατικών αναφέρεται προ τοκετού 
(κυρίως ανάμεσα στην 27η - 37η εβδομάδα, το 10% 
πριν την 27η και το 20% μετά την 37η εβδομάδα της 
κύησης) και το υπόλοιπο 30% την πρώτη εβδομάδα 
μετά τον τοκετό. Το σύνδρομο είναι πιο συχνό σε 
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γυναίκες που έχουν ήδη διαγνωσθεί με υπέρταση της 
κύησης και/ή προεκλαμψία και ειδικότερα στις εγκύους 
με έναρξη της υπέρτασης ή/και προεκλαμψίας πριν 
την 34η εβδομάδα της κύησης, ενώ η απουσία των 
ανωτέρω μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση του 
συνδρόμου ακόμη και πάνω από 7 ημέρες. 

η επίπτωση της νόσου αφορά το 0.5-0.9% των 
κυήσεων και αναπτύσσεται σε ποσοστό 10-20% των 
γυναικών με προεκλαμψία. Σε ποσοστό 10-20% των 
γυναικών με HELLP δεν απαντάται προεκλαψία, γε-
γονός που υποδηλώνει ότι το γενετικό υπόστρωμα 
των δύο παθήσεων μπορεί να διαφέρει σε μερικές 
περιπτώσεις ασθενών. είναι πιο συχνό στις Καυκάσιες 
πολύτοκες, άνω των 25 ετών γυναίκες. ο κίνδυνος 
υποτροπής σε επακόλουθη κύηση κυμαίνεται από 
19-27%. η προεκλαμψία είναι συνήθως δέκα φορές 
πιο συχνή από το HELLP.16

μελετήθηκε από τον Prichard το 1954 και συσχε-
τίσθηκε με τις υπερτασικές καταστάσεις της κύησης, 
αλλά επίσημα περιγράφηκε το 1982 ως διαφορετι-
κή οντότητα από την προεκλαμψία από τον Louis 
Weinstein, ο οποίος και της απέδωσε τον όρο σύν-
δρομο HELLP από τα κάτωθι εργαστηριακά ευρήματα 
που το χαρακτηρίζουν: α) αιμόλυση (Hemolysis), Β) 
αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων (Elevated Liver 
enzymes) και Γ) Χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων (Low 
Platelet count). Ταξινομείται στο πλήρες σύνδρομο 
(complete or true HELLP (cHELLP)) και στο μερικό 
σύνδρομο HELLP (partial HELLP). η μη πλήρω-
ση όλων των κριτηρίων του cHELLP οδήγησε τους 
ερευνητές στην καθιέρωση του όρου pHELLP που 
περιλαμβάνει την κατηγορία εκείνη των γυναικών που 
πληρούν τα δύο τουλάχιστον από τα τρία κριτήρια 
του cHELLP και έχουν και πιο ήπια κλινική εικόνα. 
Aυτή η διάκριση ακολουθεί το σύστημα ταξινόμησης 
Tennessee Classification System που καθιερώθηκε 
από τον Sibai ο οποίος όρισε τα ακριβή κριτήρια για 
τον ορισμό του συνδρόμου: Aιμοπετάλια <100000/
mm3, SGOT ≥70 IU/L και LDH≥600 IU/L.

ειδικότερα η ταξινόμηση Tennessee απαιτεί τη πα-
ρουσία 1) μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας 
με παθολογικό επίχρισμα αίματος, χαμηλά επίπεδα 
απτοσφαιρινών ορού και αυξημένα επίπεδα LDH, 
2) SGOT ≥70 IU/L (αύξηση των ηπατικών ενζύμων 
συνήθως δύο φορές πάνω από τα φυσιολογικά όρια) 
ή χολερυθρίνη ορού ≥1,2mg/dl και 3) αιμοπετάλια 
<100000/mm3. η παρουσία δύο μόνο κριτηρίων μπο-
ρεί να αποδοθεί και με τον όρο “ELLP” και αποτελεί 
λιγότερο σοβαρή μορφή του συνδρόμου. ύπάρχει και 
το σύστημα ταξινόμησης μississippi classification το 
οποίο στηρίζεται στον αριθμό των αιμοπεταλίων και 
διακρίνει το σύνδρομο σε τάξεως ι: αμπ <50000/mm3, 

τάξεως ιI: αμπ: 50000-100000/mm3 και τάξεως IIι: 
αμπ: 100000-150000/mm3 

η κλινική εικόνα ποικίλλει. Τα πρώϊμα συμπτώματα 
και σημεία του συνδρόμου, θέτουν την υποψία του 
συνδρόμου αλλά όχι και τη διάγνωσή του, δεδομένου 
ότι δεν ειδικά για το σύνδρομο, αλλά ούτε διαγνω-
στικά κλασικής προεκλαμψίας. Το στάδιο της νόσου 
συσχετίζεται με την ένταση των κλινικών σημείων και 
συμπτωμάτων. η είσοδός του είναι συνήθως απότομη 
και συνδυάζεται με σοβαρή νόσο.17

Τα σημεία και συμπτώματα που θα θέσουν τον 
ιατρό σε εγρήγορση, ώστε να παρακολουθεί στενά την 
έγκυο και να την ελέγξει με εργαστηριακό έλεγχο ώστε 
να επιβεβαιώσει το σύνδρομο ηεLLP, είναι τα κάτωθι: 
μη ειδικά συμπτώματα που μιμούνται ιογενή λοίμωξη 
και κακουχία (στο 90% των περιπτώσεων). ναυτία και 
έμετος (29-84%). επιγαστραλγία ή άλγος στο δεξιό 
άνω τεταρτημόριο της κοιλιάς (σε ποσοστό 40-90%, 
με διακυμάνσεις και κωλικοειδή χαρακτήρα, εξάρσεις 
και υφέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και πιθανή 
αντανάκλαση στην ωμική ζώνη 5%). Όταν το άλγος 
στη δεξιά άνω κοιλιακή χώρα έχει οξεία έναρξη και 
συσπαστικό χαρακτήρα τίθεται η υποψία ενδοηπατικής 
αιμορραγίας και ρήξης ηπατικού παρεγχύματος που 
χρήζει άμεσα χειρουργικής αντιμετώπισης. περίπου 
30-60% των γυναικών παρουσιάζουν πονοκέφαλο και 
ένα ποσοστό 20% διαταραχές της όρασης. επίσης, 
η θρομβοπενία μπορεί να εκδηλωθεί με αιμορραγία 
από τους βλεννογόνους, πετέχειες ή εκχυμώσεις και 
αιματουρία. ύπέρταση μπορεί να παρατηρηθεί σε 
ποσοστό 50-60% με συνοδό ή όχι πρωτεϊνουρία (σε 
ποσοστό 87%). επίσης μπορεί να εμφανισθεί ίκτερος, 
κατακράτηση υγρών και αύξηση σωματικού βάρους 
και σπανιότερα ασκίτης και πνευμονικό οίδημα. Το 
οίδημα των κάτω άκρων παρατηρείται στο σύνδρομο, 
αλλά δεν αποτελεί ειδικό σημείο αφού εμφανίζεται στο 
30% των υγιών εγκύων. αρκετές φορές η κλινική εξέ-
ταση μπορεί να είναι παραπλανητικά φυσιολογική.18-20

η παθογένεια της νόσου δε είναι πλήρως κατα-
νοητή.21 ύπάρχει διαταραχή στην εμβρυομητρική 
ανοσολογική ισορροπία με αποτέλεσμα την ανο-
σολογική απόρριψη από τη μητέρα του γενετικά 
“ξένου” εμβρύου. Έχει πολλά κοινά κοινά σημεία με 
αυτή της προεκλαμψίας. προηγείται όπως και στην 
προεκλαμψία η ανώμαλη πλακουντοποίηση στο 
πρώτο τρίμηνο της κύησης. Χαρακτηρίζεται από 
ηπατική ενδοθηλιακή διαταραχή ακολουθούμενη 
από ενεργοποίηση, συσσώρευση και κατανάλωση 
αιμοπεταλίων με τελικό αποτέλεσμα την ισχαιμία και 
τον ηπατοκυτταρικό θάνατο. αφορά πολυσυστηματικό 
νόσημα με χαρακτηριστική δυσλειτουργία του ενδο-
θηλίου των αγγείων. η παραγωγή προστακυκλίνης 
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και μονοξειδίου του αζώτου μειώνεται, τα αιμοπε-
τάλια συσσωρεύονται στις σπειροειδείς αρτηρίες 
του πλακούντα και εκκρίνουν θρομβοξάνη που δρα 
αγγειοσυσπαστικά. επίσης ενεργοποιείται η παρα-
γωγή αγγειοτενσίνης ιι, που και αυτή με τη σειρά της 
έχει αγγειοσυσπαστική δράση. η συσσώρευση αμπ 
και η εναπόθεση ινώδους οδηγεί στο σχηματισμό 
μικροθρόμβων. Το σύνδρομο έχει περιγραφεί ως 
SIRS (Systemic inflammatory response syndrome): 
σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης 
με επακόλουθη ενεργοποίηση του συμπληρώματος 
και διαταραχή στη παραγωγή των αγγειογενετικών 
παραγόντων. η ενεργοποίηση του συμπληρώματος 
και του καταρράκτη της πήξεως ως φλεγμονώδους 
απάντησης, προκαλείται από τα μικροσωματίδια που 
προέρχονται από την συγκυτιοτροφοβλάστη. μεταλ-
λάξεις δυσλειτουργικές των ρυθμιστικών παραγόντων 
του συμπληρώματος MCP, CFI, CFH οδηγούν πιθανώς 
σε αυξημένη ενεργοποίηση του.22

επίσης κυκλοφορούν σε αυξημένα επίπεδα στο 
πλάσμα οι αντιαγγειογενετικοί παράγοντες fms-like 
tyrosine kinase 1 (sFlt-1) ανταγωνιστής του αυξη-
τικού παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου VEGF 
(vascular endothelial growth factor) και η ενδογλίνη 
(endoglin) που είναι αναστολέας του transforming 
growth factor TGF-β. 

η θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια αποτελεί σημα-
ντικό παθογενετικό μηχανισμό. Τα αυξημένα επίπεδα 
του ενεργού vWF σε συνδυασμό με τη βλάβη των 
ενδοθηλιακών κυττάρων που προκαλείται από τις 
αντιαγγειογενετικές ουσίες και την έκθεση στον TNF-a 
προκαλούν θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια. Τα ενερ-
γοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα απελευθερώνουν 
ενεργά μεγάλα πολυμερή του vWF παράγοντα, που 
προάγουν την συσσώρευση των αιμοπεταλίων (μέσω 
αυξημένης δεσμευτικής ικανότητας του επιτόπου α1 
του vWF με την αιμοπεταλιακή γλυκοπρωτεΐνη Ib) και 
την προσκόλλησή τους στο αγγειακό ενδοθήλιο. οι 
ασθενείς σε αντίθεση με άλλα μικροαγγειοπαθητικά 
αιμολυτικά σύνδρομα όπως η θρομβωτική θρομ-
βοπενική πορφύρα (TTP) και το άτυπο αιμολυτικό 
ουραιμικό σύνδρομο, έχουν φυσιολογική (>65%) ή 
μετρίως μειωμένη δραστηριότητα μεταλλοπρωτεϊνάσης 
ADAMΤS 13 (υπεύθυνη για τον αποπολυμερισμό του 
vWF) που συμμετέχει στην κυκλοφορία των μεγάλων 
πολυμερών του vWF.23

To FasL (CD95L) προερχόμενο από τον πλα-
κούντα (τροφοβλάστη) κυκλοφορεί σε μεγαλύτερη 
συγκέντρωση στο αίμα της μητέρας με HELLP και 
προάγει την αυξημένη παραγωγή TNFa που προκαλεί 
τοξική βλάβη, απόπτωση των ηπατικών κυττάρων και 
νέκρωση. Στα κολποειδή του ήπατος αναδεικνύονται 

αλλοιώσεις θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας με εικόνα 
λευκόστασης και εναπόθεση ινώδους. η ενδοαγγει-
ακή αιμόλυση διαγιγνώσκεται από τα ευρήματα του 
επιχρίσματος αίματος, τα υψηλά επίπεδα της ολικής 
χολερυθρίνης ορού ≥1,2mg/dl (καθ΄υπεροχήν έμμεση 
υπερχολερυθριναιμία) και τα υψηλά επίπεδα LDH 
≥600 IU/L. επίσης ανευρίσκονται χαμηλά επίπεδα 
απτοσφαιρινών ορού, ενώ η αύξηση των ηπατικών 
ενζύμων αναμένεται συνήθως δύο φορές πάνω από 
τα φυσιολογικά όρια και υποδηλώνει ηπατική ισχαιμία 
ή και νέκρωση. H αιμόλυση αποτελεί το κύριο διαγνω-
στικό εύρημα του συνδρόμου. αποτελεί αιμολυτική 
αναιμία μικροαγγειοπαθητικού τύπου με συνοδό 
σημαντική πτώση των επιπέδων της αιμοσφαιρί-
νης. Στο επίχρισμα αίματος είναι χαρακτηριστική η 
παρουσία σχιστοκυττάρων ή εχινοκυττάρων και η 
πολυχρωματοφιλία. ο κατακερματισμός των ερυθρο-
κυττάρων δημιουργείται κατά τη δίοδο των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων από τα μικρά αγγεία και τριχοειδή τα 
οποία έχουν υποστεί βλάβη του ενδοθηλίου τους και 
παθολογική εναπόθεση ινώδους. η βλάβη αφορά και 
τα ηπατικά κολποειδή όπου η εναπόθεση ινώδους 
εμποδίζει την ηπατική ροή του αίματος με επακόλουθη 
την περιπυλαία νέκρωση ή/και εστιακή παρεγχυμα-
τική νέκρωση με εναπόθεση υαλοειδούς ουσίας. η 
αύξηση των ηπατικών ενζύμων συνήθως δύο φορές 
πάνω από τα φυσιολογικά όρια υποδηλώνει ηπατική 
ισχαιμία ή και νέκρωση. επίσης σε ένα ποσοστό 30% 
των περιπτώσεων παρατηρείται και αύξηση των τιμών 
της αλκαλικής φωσφατάσης, της γGT και χολερυθρί-
νης ορού. η οξεία ηπατική ανεπάρκεια είναι σπάνια 
δεδομένης της ικανότητας του ήπατος να λειτουργεί 
κάτω από συνθήκες μειωμένης οξυγόνωσης.24,25 η 
θρομβοπενία είναι το αποτέλεσμα της μείωσης του 
μέσου όρου ζωής και της αυξημένης συσσώρευσης 
των αμπ. 

οι επιπλοκές του συνδρόμου μπορεί να είναι 
ήπιες έως και απειλητικές για τη ζωή και αφορούν 
τα όργανα-στόχους που πλήττονται. η μείωση της 
ηπατικής ροής αίματος με επακόλουθη ενδοπαρεγ-
χυματική ηπατική ισχαιμία μπορεί να οδηγήσει σε 
αιμορραγία, δημιουργία υποκάψιου αιματώματος, 
ακόμη και ρήξη του ήπατος. η ηπατική ρήξη επέρ-
χεται σε ποσοστό 1% - <2% των περιπτώσεων με 
σύνδρομο HELLρ και αφορά κυρίως το δεξιό λοβό 
του ήπατος. εκδηλώνεται με έντονο επιγάστριο άλγος, 
και άλγος δεξιού υποχονδρίου με αντανάκλαση στην 
πλάτη, πτώση του αιματοκρίτη και υπόταση. οδηγεί σε 
αιμοπεριτόναιο που αποκαλύπτεται απεικονιστικά με 
υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία καθώς και 
με παρακέντηση. η ηπατική ρήξη μπορεί να επέλθει 
και μετά τον τοκετό. Έχουν αναφερθεί περιστατικά 
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ηπατικών εμφράκτων σε ασθενείς με αντιφωσφολι-
πιδικό σύνδρομο και σύνδρομο HELLP. η νεφρική 
δυσλειτουργία αφορά μέτρια θρομβωτική μικροαγ-
γειοπάθεια. η οξεία νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί 
σοβαρή επιπλοκή με επίπτωση 7,3%.H εγκεφαλική 
αιμορραγία αποτελεί σοβαρή επιπλοκή που μπορεί 
να αποβεί μοιραία στο 50-65% των περιπτώσεων. η 
απότομη αύξηση της διαστολικής πίεσης μπορεί να 
οδηγήσει σε υπερτασική εγκεφαλοπάθεια.26,27 O υπο-
κείμενος μηχανισμός του συνδρόμου με τη συμμετοχή 
του ενδοθηλίου, των αιμοπεταλίων, της αιμόλυσης 
και της ηπατικής βλάβης μπορεί να οδηγήσουν σε 
διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη. 

Στη διαφορική διάγνωση του συνδρόμου εμπλέ-
κονται πολλά νοσήματα δεδομένου ότι το σύνδρομο 
μπορεί να μιμηθεί την έκφραση τους. ιδιαίτερα στην 
περίπτωση που δεν απαντάται ούτε πρωτεϊνουρία, 
ούτε υπέρταση (15-20%), η διαφορική διάγνωση κα-
θίσταται ακόμη πιο δύσκολη και η καθυστέρηση στη 
διάγνωση μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή. Στη 
διαφορική διάγνωση συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι: 
οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης, Θρομβωτική θρομ-
βοπενική πορφύρα, αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, 
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, αντιφωσφολιπι-
δικό σύνδρομο, αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα, 
οξεία παγκρεατίτιδα, χολοκυστίτιδα, ενδοηπατική 
χολόσταση, ιογενής ηπατίτιδα, αιμορραγική ή σηπτική 
καταπληξία, πυελονεφρίτιδα και σπειραματονεφρίτιδα, 
σκωληκοειδίτιδα, οξεία νεφρική ανεπάρκεια με οξεία 
σωληναριακή νέκρωση.17,28

H θεραπεία των ως άνω νοσημάτων συνίσταται 
στη διενέργεια άμεσα τοκετού αν η κύηση είναι >34 
εβδομάδες.29 επί κυήσεως <34 εβδομάδων και αν η 
κατάσταση μητέρας και παιδιού είναι καθησυχαστική, 
μπορεί να χορηγηθούν κορτικοστεροειδή ώστε να 
επιταχυνθεί η ωριμότητα του πνεύμονα και η ασθενής 
να οδηγηθεί σε τοκετό μέσα σε 48 ώρες. επί κυήσε-
ως <34 εβδομάδων και αν η κατάσταση μητέρας και 
παιδιού δεν είναι καθησυχαστική, η ασθενής πρέπει 
να οδηγηθεί σε τοκετό το ταχύτερο δυνατόν μετά τη 
σταθεροποίησή της. Το θειϊκό μαγνήσιο χρησιμο-
ποιείται στην πρόληψη των επιληπτικών κρίσεων. 
Τα αντιϋπερτασικά φάρμακα χρησιμοποιούνται για 
τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. η χρήση των 
κορτικοειδών μπορεί να βελτιώσει τον αριθμό των 
αιμοπεταλίων και άλλες εργαστηριακές παραμέτρους 
πιο γρήγορα, αλλά δεν έχει καταδειχθεί αν βελτιώνουν 
τη μακροχρόνια μητρική ή εμβρυϊκή έκβαση. επίσης αν 
χρειαστεί, γίνεται υποστηρικτική αγωγή με παράγωγα 
αίματος. εάν η θρομβοπενία, η αιμολυτική αναιμία 
και η νεφρική ανεπάρκεια συνεχίζουν να επιβαρύ-
νονται 48-72 ώρες μετά τον τοκετό, συνιστάται να 

γίνει θεραπευτική πλασμαφαίρεση.30 Σε ασθενείς με 
σύνδρομο HELLP σοβαρού βαθμού (αμπ <50x109/L), 
χορηγείται ενδοφλέβια δεξαμεθαζόνη 10mg κάθε 12 
ώρες για 2-4 δόσεις και δύο ακόμη δόσεις των 10mg 
ενδοφλέβια κάθε 12 ώρες μετά τον τοκετό. Για την 
καισαρική τομή απαιτείται αριθμός αμπ >50x109/L. 
εντατική παρακολούθηση μετά τον τοκετό είναι απα-
ραίτητη σε γυναίκες με HELLP επειδή οι εργαστηριακές 
διαταραχές συχνά επιδεινώνονται 24-48 ώρες μετά 
τον τοκετό με μέγιστη αύξηση της LDH και μέγιστη 
πτώση των αμπ. Eπί απουσίας άλλων επιπλοκών 
όπως σοβαρή διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, νεφρική 
ανεπάρκεια και ασκίτης, ο αριθμός των αμπ μπορεί 
να αρχίσει να ανεβαίνει την τέταρτη ημέρα μετά τον 
τοκετό και να φτάνει τις 100x109/L την έκτη ημέρα. 
προσφάτως, στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί πε-
ριστατικά με σύνδρομο HELLP με σοβαρές επιπλοκές 
που έλαβαν θεραπεία με Eculizumab, μονοκλωνικό 
αντίσωμα έναντι της C5 πρωτεΐνης το συμπληρώμα-
τος, με καλή ανταπόκριση, αλλά με χρεία περαιτέρω 
μελέτης για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της 
χορήγησης του.31

ο έγκαιρος εντοπισμός των γυναικών που διατρέ-
χουν κίνδυνο ανάπτυξης για προεκλαμψία/σύνδρομο 
HELLP συμβάλλει στην πρόληψη της νόσου και των 
επιπλοκών της. 
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Διαταραχές αιμοπεταλίων στην κύηση

η θρομβοπενία είναι η δεύτερη συχνότερη, μετά 
την αναιμία, αιματολογική διαταραχή στην κύηση.1 
επίπεδα αιμοπεταλίων (<100x109/L), όπως ορίζεται η 
θρομβοπενία από διεθνείς οργανισμούς, παρατηρού-
νται μόνο στο 1% των εγκύων γυναικών. Το καθήκον 
των κλινικών γιατρών είναι να διαφο ροδιαγνώσουν 
την αιτία της θρομβοπενίας και να καθορίσουν τον 
κίνδυνο που ενέχει αυτή τόσο για τη μητέρα όσο και 
για το έμβρυο.

οι θρομβωτικές μικροαγγειοπαθητικές αιμολυτικές 
αναιμίες (Θμμα) αποτελούν μία από τις αιτίες της 
θρομβοπενίας κατά τη διάρκεια της κύησης. Κατά 
τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρίσκεται θρομβοπενία 
και ενδοαγγειακή αιμόλυση (αναιμία, αυξημένη LDH, 
σχιστοκύτταρα, μειωμένες απτοσφαιρίνες, αυξημένη 
έμμεση χολερυθρίνη).

οι αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε Θμμα 
κατά την κύηση μπορεί να είναι η προεκλαμψία, το 
σύνδρομο HELLP, η θρομβωτική θρομβοπενική πορ-
φύρα (ΘΘπ) και το αιμολυτικό ουραιμικό Σύνδρομο. 
η ΘΘπ και το αοΣ είναι δύο καταστάσεις των οποίων 
η παθοφυσιολογία είναι διαφορετική, η κλινική τους 
εικόνα όμως μοιάζει, γι’ αυτό και αρκετές φορές είναι 
δύσκολη η διαφοροδιάγνωσή τους. με την εμπειρία 
που αποκτήθηκε τα τελευταία 35 χρόνια φαίνεται ότι 
τα σύνδρομα ΘΘπ/αοΣ είναι μία ετερογενής ομάδα 
καταστάσεων που έχουν σαν βασική προϋπόθεση τη 
θρομβωτική μικροαγ γειοπάθεια, η οποία εκδηλώνε-
ται με τη μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία ή 
την προσβολή οργάνων εξαιτίας των θρόμβων στη 
μικροκυκλοφορία. με τη βοήθεια των καινούργιων 
εργαστηριακών δεδομένων γίνεται προσπάθεια δι-

αχωρισμού τους χωρίς να είναι πάντοτε εύκολο. Σε 
πολλές αναφορές η κλινική διαφοροποίηση μεταξύ 
ΘΘπ και αοΣ βασίζεται στην ύπαρξη ή όχι της οξείας 
νεφρικής ανεπάρκειας (ονα), η οποία παρουσιάζε-
ται ως ήπια δυσπραγία στη ΘΘπ και κυριαρχεί στο 
αοΣ. η επίπτωση της ΘΘπ/αοΣ κατά την κύηση 
υπολογίστηκε περίπου σε 1 ανά 25.000,3 η οποία είναι 
σημαντικά πιο μεγάλη σε σχέση με το γενικό πληθυ-
σμό.4 η ηλικία κύησης που μπορεί να εμφανιστούν 
ποικίλεi, συνήθως όμως τα περισσότερα περιστατικά 
εμφανίζονται στο τρίτο τρίμηνο.

ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ (ΘΘΠ)
η Θρομβωτική Θρομβοπενική πορφύρα είναι 

μία σπάνια νόσος, επικίνδυνη για τη ζωή, αν μείνει 
χωρίς θεραπεία, που εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες 
στη δεύτερη και την τρίτη δεκαετία της ζωής τους. η 
νόσος αυτή χαρακτηρίζεται από μικροαγγειοπαθητική 
αιμολυτική αναιμία (μαα), θρομ βοπενία, συμπτώ-
ματα από το ΚνΣ, ήπια νεφρική δυσλειτουργία και 
εμπύρετο (Θ <89ο C).

H Elli Moschcowitz περιέγραψε για πρώτη φορά 
το 1924 την περίπτωση ενός 16χρονου κοριτσιού 
με ελεύθερο ιστορικό, το οποίο παρουσίασε ξαφνικά 
αδυναμία, καταβολή, πόνο στις αρθρώσεις, εμπύ-
ρετο (Θ: 38-39ο C) και ήταν ωχρή. Τα συμπτώματα 
αυτά επιδεινώθηκαν μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, 
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε 
αιμολυτική αναιμία, θρομβο πενία και πετέχειες. η 
κρεατινίνη ήταν φυσιολογική. Τέσσερις ημέρες μετά 
ανέπτυξε ημιπάρεση, στη συνέχεια έπεσε σε κώμα 
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και απεβίωσε. η νεκροψία έδειξε θρόμβους υαλίνης 
στα τριχοειδή της καρδιάς, των νεφρών, στο σπλήνα 
και στο ήπαρ.

Κατά τα επόμενα 50 χρόνια η κλινική και εργαστη-
ριακή εμφάνιση της ΘΘπ ορίσθηκε καλύτερα, αλλά 
η πρόγνωση της νόσου ήταν δραματική, παρου-
σιάζοντας θνητότητα >90%.

Το 1976 ο Bukowski και συν. χρησιμοποίησε ως 
θεραπεία σε ασθενείς με ΘΘπ την ανταλλαγή ολικού 
αίματος. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά και στη 
συνέχεια αποδείχθηκε ότι αυτό που βοηθούσε ήταν 
το πλάσμα.

ο Moake και συν. το 1982 δημοσίευσε ένα άρθρο 
στο οποίο για πρώτη φορά συσχετίσθηκε ο παρά-
γοντας von Willebrand (vWF) με την παθογένεια της 
ΘΘπ. ανέφερε ότι ασθενείς με υποτροπιάζουσα μορφή 
της νόσου, κατά την περίοδο που ήταν σε ύφεση πα-
ρουσίαζαν στην κυκλοφορία τους σημαντικό αριθμό 
πολύ μεγάλων πολυμερών του vWF και πρότεινε ως 
παθογένεια της νόσου την έλλειψη μιας πολυμεράσης 
η οποία ήταν υπεύθυνη για τον κατακερματισμό των 
μεγάλων πολυμερών του vWF.14

οι Tsai και συν. και ο Furlan και συν. βρήκαν 
και περιέγραψαν αυτή την πρωτεάση το 1996 για 
πρώτη φορά. Στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτή η 
πρωτεάση απομονώθηκε, κλωνοποιήθηκε, βρέθηκε 
ότι παράγεται στα αστεροειδή κύτταρα του ήπατος 
και ονομάσθηκε ADAMTS-13 (A disintegrin-like and 
metalloprotease with thrombospontin repeats) από 
τον Zheng και συν.14 αυτή η μεταλλοπρωτεάση είναι 
υπεύθυνη για τον κατακερματισμό των μεγάλων 
πολυμερών του vWF και η έλλειψή της οδηγεί στην 
κυκλοφορία αυξημένων πολυμερών του , τα οποία, 
κάτω από συνθήκες υψηλής διατμητικής τάσης (shear 
stress) στη μικροκυκλοφορία, δεσμεύονται αυτόματα 
με το α1 domain στην GPI-α της αιμοπεταλιακής 
μεμβράνης και οδηγούν στη δημιουργία πολλαπλών 
θρόμβων στη μικροκυκλοφορία. οι θρόμβοι υαλίνης 
λοιπόν που αποφράσσουν τα τριχοειδή αποτελούνται 
κυρίως από αιμοπετάλια, πολυμερή του vWF, ινική 
και στοιχεία του συμπληρώματος και ευθύνονται για 
τη δυσλειτουργία των οργάνων, την κλινική εικόνα, 
τη νοσηρότητα και τη θνητότητα της νόσου.5

η ΘΘπ μπορεί να είναι: α) συγγενής. Σ’ αυτή τη 
μορφή της νόσου στο μόριο της ADAMTS-13 πα-
ρουσιάζονται μεταλλάξεις, οι οποίες οδηγούν στην 
ανεπάρκεια του ενζύμου και β) επίκτητη. η επίκτητη 
έλλειψη της ADAMTS-13 οφείλεται στην παρουσία 
αντισωμάτων εναντίον της. η ετήσια επίπτωση εμ-
φάνισης αυτής της μορφής στο γενικό πληθυσμό 
υπολογίζεται σε 0,2-1 ανά 100.000,6 ενώ η συγγενής 
μορφή της νόσου στο γενικό πληθυσμό έχει συχνότητα 

εμφάνισης 0,05-0,4 ανά 100.000.9

Συγγενής μορφή ΘΘΠ (Σύνδρομο Upshaw-Schulman-
USS)

αυτή η σπάνια μορφή της νόσου περιγράφηκε από 
τον Schulman το 1960 και τον Upshaw το 1978 και 
μεταφέρεται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρα-
κτήρα.9-11 εμφανίζεται συνήθως σε παιδική ηλικία με 
υποτροπιάζουσα θρομβοπενία, ενδειαγγειακή αιμο-
λυτική αναιμία και δυσλειτουργία οργάνων κυρίως 
μετά από λοιμώξεις.11,12 η κλινική τους πορεία κατά 
την ενήλικη ζωή ποικίλει.7

η θεραπεία της νόσου περιλαμβάνει τη χορήγηση 
μεταλλοπρωτεάσης είτε με τη μορφή πλάσματος, είτε 
με την ανασυνδυασμένη μορφή του ενζύμου (κλινικές 
μελέτες φάσης ιιι). επίσης δοκιμάζεται (κλινική μελέτη 
φάσης ιιι) η χορήγηση πρωτεϊνούχων μικροσωματιδί-
ων anti-vWF τα οποία δρουν εναντίον του A1 domain 
των μεγάλων πολυμερών του vWF.

Επίκτητη μορφή ΘΘΠ

Όπως ήδη αναφέρθηκε σ’ αυτή τη μορφή της 
νόσου ανιχνεύεται η παρουσία αυτοαντισωμάτων 
IgG έναντι της ADAMTS-13 και συνεπώς χαμηλή 
δραστικότητα του ενζύμου.15 η δραστικότητα της 
ADAMTS-13 μπορεί να βρεθεί σχετικά μειωμένη 
και σε άλλες καταστάσεις όπως η δεπ, το αοΣ, η 
προεκλαμψία και το σύνδρομο HELLP,16 ωστόσο 
όταν η δραστικότητα της ADAMTS-13 είναι <10%5 
και η παρουσία αντισωμάτων >15%, αυτό οδηγεί στη 
διάγνωση της επίκτητης ΘΘπ.1

η πεντάδα των διαγνωστικών κριτηρίων για τη 
ΘΘπ, όπως καθορίστηκε το 1966 από τους Amorosi 
και συν. και Ultman και συν., 1) μικροο αγγειοπαθητική 
αιμολυτική αναιμία με παρουσία στο επίχρισμα σπα-
σμένων, ερυθρών (σχιστοκύτταρα), 2) Θρομβοπενία, 
3) νευρολογικά σημεία και συμπτώματα, 4) νεφρική 
δυσλειτουργία, 5) εμπύρετο.

η επίκτητη ΘΘπ η οποία εμφανίζεται κυρίως σε 
γυναίκες νεαρής ηλικίας (2η-4η δεκαετία) κατά κύριο 
λόγο είναι ιδιοπαθής. μόνο σε ένα ποσοστό ≈15% 
είναι δευτεροπαθής και οφείλεται στην υποκείμενη 
παρουσία: 1) κάποιας κακοήθειας, 2) μετά από χο-
ρήγηση φαρμάκων (τικλοδιπίνη, κλοπιδογρέλη), 3) 
παρουσία κάποιου νοσήματος κολλαγόνου, 4) μετά 
από μεταμόσχευση, 5) παρουσία εγκυμοσύνης, 5) 
σε HIV λοίμωξη.

η μορφή αυτή της ΘΘπ μπορεί να εμφανιστεί ως 
οξεία (μία μοναδική προσβολή ή ως υποτροπιάζουσα 
(11-36% των περιπτώσεων). Τα μεσο διαστήματα 
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ανάμεσα στις υποτροπές ποικίλουν για κάθε ασθενή 
και μπορεί να επανεμφανισθεί ακόμη και 10 χρόνια 
μετά την 1η προσβολή.17 είναι γενικώς αποδεκτό ότι 
οι ασθενείς οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ύφεσης πα-
ρουσιάζουν μειωμένη δραστικότητα της ADAMTS-137,18 
και υψηλούς τίτλους αντισωμάτων έχουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα να υποτροπιάσουν.

η αντιμετώπιση της επίκτητης μορφής της ΘΘπ 
περιλαμβάνει την ανταλλαγή πλάσματος (πλασμα-
φαίρεση) 1 όγκος πλάσματος/ημέρα. με τη βοήθεια 
της πλασμαφαίρεσης αφαιρούνται τα μεγάλη πολυ-
μερή του vWF και δίνοντας ως αντικατάσταση υγιές 
πλάσμα, χορηγείται στον ασθενή μεταλλοπρωτεάση. 
Όταν ο τίτλος αντισωμάτων δεν είναι μεγάλος, μπορεί 
η απλή μετάγγιση πλάσματος (10gr/Kg βάρους) να 
είναι αρκετή.

Το δεύτερο σκέλος της θεραπείας περιλαμβάνει 
την ανοσοκαταστολή με σκοπό τη μείωση παραγωγής 
αυτοαντισωμάτων κατά της ADAMTS-13. Σήμερα 
χρησιμοποιούνται τα γλυκοκορτικοειδή σε υψηλές 
δόσεις με τη μορφή της πρεδνιζολόνης ή της μεθυ-
λοπρεδνιζολόνης (4mg/kg βάρους).19 ύπολογίζεται 
ότι οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται με κορτικοειδή 
και ανταλλαγή πλάσματος έχουν 91% επιβίωση.20

Στα πλαίσια της ανοσοκαταστολής έχει δοκιμαστεί 
με πολύ καλά αποτελέσματα τόσο στην επίτευξη 
ύφεσης όσο και στη διατήρηση αυτής, το μονοκλω-
νικό αντίσωμα (anti-CD20) Rifuximab (Mabthera) 
σε δόση 375 mgr/m2 μια φορά την εβδομάδα για 4 
εβδομάδες.21 Στην υποτροπιάζουσα μορφή της νόσου 
το ίδιο καλά αποτελέσματα έχει και η σπληνεκτομή, 
φτάνει αυτή να πραγματοποιηθεί σε φάση ύφεσης 
του ασθενούς.22

Η ΘΘΠ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
η εγκυμοσύνη είναι γνωστό ότι αποτελεί έναν από 

τους παράγοντες υψηλού κινδύνου όσον αφορά την 
εμφάνιση της ΘΘπ, καθώς 12-31% των περιπτώσεων 
της ΘΘπ παρουσιάζονται σε έδαφος κύησης (George 
2000, Ridolfi & Bell 1981) και σχετίζονται με σημαντικό 
αριθμό μαιευτικών επιπλοκών (Scully & συν. 2006, 
Vesely & συν. 2004). η συσχέτιση μεταξύ κύησης και 
ΘΘπ υποστηρίζεται τόσο από κλινικές παρατηρήσεις 
όσο και από το γεγονός ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια 
φυσιολογικών κυήσεων τα επίπεδα του vWF και της 
ADAMTS-13 μεταβάλλονται. Συγκεκριμένα τα επίπεδα 
του vWF αυξάνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο της 
κύησης, ενώ της ADAMTS-13 σταδιακά μειώνονται, 
φτάνοντας σε τιμές 25-30%.23 φαίνεται λοιπόν ότι η 
κύηση μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη της ΘΘπ 
και οι γυναίκες με προηγούμενα επεισόδια νόσου 

παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής, κυρίως 
στο τρίτο τρίμηνο και κατά τη λοχεία.24

η συγγενής μορφή της νόσου είναι γνωστό ότι 
εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία, αν όμως διαγνω-
σθεί στην ενήλικη ζωή μιας γυναίκας αυτό συμβαίνει 
στη διάρκεια της κύησης. Συγκεκριμένα στη μελέτη 
των Scully και συν. 2014 στη μ. Βρετανία, από 35 
πρωτοδιαγνωσθείσες περιπτώσεις ΘΘπ κατά τη δι-
άρκεια της κύησης οι 23 ήταν συγγενείς μορφές της 
νόσου και η ηλικία κύησης που εμφανίστηκαν ήταν 
μετά την 20ή εβδομάδα. Στις περιπτώσεις αυτές η 
εμβρυϊκή επιβίωση ήταν 58% και η μητρική επιβίωση 
ήταν 100%. η παρακολούθηση των ασθενών και η 
συχνή μέτρηση των επιπέδων της ADAMTS-13 ώστε 
να εξασφαλιστεί η έγκαιρη αντιμετώπιση φαίνεται ότι 
βοηθά αποτελεσματικά την ομαλή έκβαση της κύη-
σης. οι γυναίκες αυτές στις επόμενες κυήσεις τους 
αντιμετωπίσθηκαν με χορήγηση πλάσματος όταν η 
ADAMTS-13 <5% χωρίς καμία απώλεια εμβρύου και 
χωρίς να εμφανίσουν υποτροπή.25

Άλλα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η επίπτωση 
της συγγενούς ΘΘπ στην κύηση είναι 1 στις 200.000 
εγκυμοσύνες (French Reference, Moati-Cohen και 
συν. 2012). Στη μελέτη αυτή φαίνεται ότι η έκβαση 
δεν ήταν καλή όταν η έναρξη της νόσου γινόταν το 
2ο τρίμηνο και στις επόμενες κυήσεις η πιθανότητα 
υποτροπής ήταν 100% αν οι ασθενείς δεν μεταγγί-
ζονταν προφυλακτικά με πλάσμα.26 επίσης σε μια 
μελέτη από την ιαπωνία σε 9 γυναίκες με συγγενή 
ΘΘπ, οι εμβρυϊκοί θάνατο ήταν 50% και το ένα από 
τα νεογνά που επιβίωσαν ήταν πρόωρο (Fujimura Y 
και συν. 2009). αυτό που επιβεβαιώνεται από όλες 
τις προηγούμενες μελέτες είναι ο μεγάλος κίνδυνος 
επιπλοκών τόσο για τη μητέρα κατά τη διάρκεια της 
κύησης όσο και για το έμβρυο.

η βρετανική ομάδα25 προτείνει σε επόμενες εγκυ-
μοσύνες γυναικών που διαγνώσθηκαν με συγγενή 
μορφή ΘΘπ, προφυλακτική μετάγγιση με πλάσμα 
(10 ml/kg) από την 8η έως τη 10η εβδομάδα της 
κύησης κάθε 2 εβδομάδες σε συνδυασμό ή όχι με 
χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη. μετά την 20ή 
εβδομάδα κύησης η μετάγγιση πλάσματος να γίνε-
ται κάθε εβδομάδα μέχρι τον τοκετό (36η -38η εβδ.). 
αν τα αιμοπετάλια της ασθενούς πέσουν κάτω από 
150x109/L ή τα επίπεδα της ADAMTS-13 είναι < 5% 
απαιτείται η συχνότερη μετάγγιση με πλάσμα.

η διαφοροποίηση ανάμεσα στη συγγενή και την 
επίκτητη μορφή της ΘΘπ σχετίζεται με το ότι στη 
2η περίπτωση εξαιτίας της παθογένειας (παρουσία 
αυτοαντισωμάτων) η αντιμετώπιση των ασθενών 
είναι διαφορετική (επίκτητη ΘΘπ – πλασμαφαίρεση, 
ανοσοκαταστολή). Στη συγγενή μορφή απαιτείται μόνο 
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προφυλακτική μετάγγιση με πλάσμα.25

η διάγνωση της επίκτητης (αυτοάνοσης) μορφής 
της ΘΘπ απαιτεί την παρουσία αυτοαντισωμάτων 
εναντίον της ADAMTS-13 κατά τη διάγνωση. ασθενείς 
με διαγνωσμένη επίκτητη μορφή της νόσου, είναι 
γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της κύησης παρουσιά-
ζουν κίνδυνο υποτροπής, χωρίς όμως να ξέρουμε το 
ακριβές ποσοστό, όπως επίσης και την πιθανότητα 
αυτόματης αποβολής ή εμφάνισης άλλων καταστά-
σεων όπως η προεκλαμψία.27 η ομάδα των Jiang 
και συν.27 έψαξε 8 διαφορετικές βάσεις δεδομένων 
με σκοπό την αναζήτηση γυναικών οι οποίες κατά τη 
διάρκεια της κύησης παρουσίασαν την επίκτητη μορφή 
της νόσου, είχαν βαριά έλλειψη της ADAMTS-13 και 
επιβίωσαν. Βρήκαν 6 δημοσιεύσεις σύμφωνα με τις 
οποίες 67% αυτών υποτροπίασαν από την 22η έως την 
37η εβδομάδα κύησης. Σε 2 κυήσεις δεν αναφέρθηκαν 
επιπλοκές και επιβίωσαν όλες οι ασθενείς. Στη μελέτη 
που έκαναν οι ίδιοι (Oklahoma Registry)27 βρήκαν ότι 
οι υποτροπές κατά την κύηση σε γυναίκες με επίκτητη 
γνωστή ΘΘπ και ADAMTS-13 <5% δεν είναι συχνές (2 
στις 16 κυήσεις). αυτό όμως μάλλον σχετίζεται με την 
αντιμετώπισή τους κατά τα προηγούμενα επεισόδια 
ΘΘπ, όπου η μία ασθενής είχε υποστεί σπληνεκτομή 
και σε άλλες τρεις είχε χορηγηθεί Rituximab δεκαπέντε 
έως δεκαεννέα μήνες πριν την κύηση. αντίθετα στο 
31% των κυήσεων παρουσιάσθηκε προεκλαμψία (5 
στις 16, στις 3 ήταν σοβαρή) ποσοστό σημαντικά 
υψηλότερο από ότι στο γενικό πληθυσμό.

Το σημαντικό συμπέρασμα αυτής της μελέτης 
είναι ότι 81% των κυήσεων οδήγησαν στη γέννηση 
ενός υγιούς νεογνού.

Σε μια άλλη μελέτη της Βρετανικής ομάδας25 (Scully 
και συν. 2014) παρακολούθησαν 12 γυναίκες σε 
κύηση και πρωτοδιαγνωσθείσα επίκτητη ΘΘπ. Τα 
επίπεδα της ADAMTS-13 μετρήθηκαν <5% κατά τη 
διάγνωση και τα αντισώματα 7,5 - 120 U/ml (μέση 
τιμή 44U/ml). οι 2 στις 12 ασθενείς παρουσιάσθηκαν 
πριν την 20ή εβδομάδα και η μία απ’ αυτές παρου-
σίασε ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου, ενώ η άλλη 
μπήκε σε ύφεση υπό θεραπεία. Τέσσερις ασθενείς 
διαγνώσθηκαν ανάμεσα στην 21η και την 29η εβδομάδα 
κύησης και η έκβαση ήταν 3 ενδομήτριοι θάνατοι και 
1 υγιές νεογνό. οι έξι ασθενείς διαγνώσθηκαν μετά 
την 30ή εβδομάδα κύησης. Όλες οι ασθενείς αντιμε-
τωπίσθηκαν με πλασμα φαιρέσεις και κορτικοειδή. 
δεν παρατηρήθηκε κανένας θάνατος ασθενούς και 
τα επεισόδια της ΘΘπ μετά την 30ή εβδ. είχαν καλή 
έκβαση τόσο για τα νεογνά όσο και για τις μητέρες.

με βάση τις παρατηρήσεις τους φαίνεται ότι η ΘΘπ 
είναι η μόνη μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία 
που εμφανίζεται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. οι 

επιπλοκές τόσο για τη μητέρα όσο και για το νεογνό 
παρουσιάζονται σε μεγάλο ποσοστό των κυήσεων και 
επιβάλλουν την πρόκληση τοκετού νωρίτερα (πριν 
την 42η εβδομάδα).

η ίδια ομάδα έρευνας (Scully και συν. 2014)25 πα-
ρακολούθησε 6 ασθενείς με γνωστό ιστορικό επίκτητης 
ΘΘπ. Τα επίπεδα της ADAMTS-13 στην αρχή της 
εγκυμοσύνης τους κυμαίνονταν από 9% - 80% (μέση 
τιμή 46%). η μία κύηση διεκόπη την 6η εβδομάδα μετά 
από υποτροπή της ασθενούς, ενώ η έκβαση της δεύ-
τερης κύησης ήταν ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου 
στο 2ο τρίμηνο. από τις 8 κυήσεις των 6 γυναικών 
ολοκληρώθηκαν οι 6 (ποσοστό εμβρυϊκής επιβίωσης 
75%). με βάση τις υποτροπές που παρουσίασαν οι 
ασθενείς αυτές και τις μετρήσεις της ADAMTS-13 
κατά την κύηση φαίνεται ότι τα επίπεδα της μεταλ-
λοπρωτεάσης κατά την αρχή της εγκυμοσύνης είναι 
ένας καλός δείκτης της πιθανότητας υποτροπής.25 
δοκιμάσθηκε η χορήγηση Rituximab σε ασθενείς 
με γνωστή επίκτητη ΘΘπ και επίπεδα ADAMTS-13 
χαμηλά κατά την ύφεση της νόσου προ κύησης. Τα 
αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. οι ασθενείς έλαβαν 
Rituximab 375 mgr/m2 σε 6 εβδομαδιαίες δόσεις και 
παρουσίασαν αύξηση των επιπέδων της ADAMTS-13 
και μείωση του επιπέδου των anti- ADAMTS-13 IgG 
Abs. Τους συστήθηκε να ακολουθήσει κύηση μετά τους 
12 μήνες, αλλά ακόμα και σ’ αυτές που κυοφόρησαν 
νωρίτερα η έκβαση ήταν πολύ καλή χωρίς υποτροπές 
και εμβρυϊκές απώλειες.25

με βάση τα προηγούμενα φαίνεται ότι, αν και 
η ΘΘπ είναι σπάνια νόσος με λίγα περιστατικά, η 
μέτρηση των επιπέδων της ADAMTS-13 κατά τη 
διάρκεια της κύησης σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό 
είναι απολύτως απαραίτητη και βοηθά στην έκβαση 
της εγκυμοσύνης.

η αντιμετώπιση της επίκτητης ΘΘπ κατά τη δι-
άρκεια της κύησης είναι ίδια με αυτήν εκτός εγκυ-
μοσύνης,πλασμαφαίρεση και γλυκοκορτικοειδή. η 
πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν 
νωρίτερα και να συνεχιστεί μέχρι τα αιμοπετάλια να 
είναι περισσότερα από 150x109 για τουλάχιστον τρεις 
ημέρες και η LDH να βρίσκεται σε σχεδόν φυσιολογικά 
επίπεδα. η χορήγηση κορτικοειδών σε μεγάλες δόσεις 
χρησιμοποιείται ως η ενδεδειγμένη ανοσοκαταστολή.

αν η ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία 
επιβάλλεται η διακοπή της κύησης ή αν βρίσκεται 
στο τρίτο τρίμηνο η πρόκληση τοκετού.25 οι ασθενείς 
με γνωστό ιστορικό επίκτητης ΘΘπ θα πρέπει να 
προγραμματίζουν την εγκυμοσύνη τους μετά από 
χορήγηση Rituximab ή μετά από σπληνεκτομή. Σ’ 
αυτές τις ασθένειες θα πρέπει επίσης να ελέγχονται 
τα επίπεδα της ADAMTS-13 και να παρακολουθείται 
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συχνά υπερηχογραφικά η ενδομήτρια ανάπτυξη του 
εμβρύου, καθώς ο ενδομήτριος θάνατος οφείλεται στην 
παρουσία θρόμβων στη μικροκυκλοφορία του πλα-
κούντα. Σε περιπτώσεις όπου κατά το 3ο τρίμηνο της 
κύησης η ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου δεν είναι 
η αναμενόμενη, η πρόκληση τοκετού επιβάλλεται.4

Συμπερασματικά η ΘΘπ κατά τη διάρκεια της 
κύησης οδηγεί σε πολλαπλές επιπλοκές. η γρήγορη 
διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου καθώς και η 
συχνή και στενή παρακολούθηση της ασθενούς και 
του εμβρύου βοηθά στην ομαλή έκβαση της κύησης 
και στη γέννηση υγιών νεογνών.

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΟΥΡΑΙΜΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Το αιμολυτικό ουραιμικό Σύνδρομο (αοΣ) είναι 

μια θρομβωτική μικρο αγγειοπάθεια (Θμα), η οποία 
χαρακτηρίζεται από θρομβοπενία, μη αυτοά νοση μι-
κροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία και παρουσία 
θρόμβων στη μικροκυκλοφορία όλων των οργάνων, 
κυρίως όμως των νεφρών που οδηγούν σε οξεία νεφρι-
κή ανεπάρκεια (ονα). ο όρος αοΣ χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στην αρχή της δεκαετίας του 1950 
από τους Gasser και συν.,28 οι οποίοι περιέγραψαν 
την περίπτωση 5 παιδιών που παρουσίασαν ένα οξύ 
θανατηφόρο σύνδρομο χαρακτηριζόμενο από αιμολυ-
τική αναιμία, θρομβοπενία και οξεία νεφρική ανεπάρ-
κεια λόγω οξείας φλοιώδους νέκρωσης του νεφρού. 
Στους ασθενείς με αοΣ το κύριο όργανο στόχος από 
τους θρόμβους στη μικροκυκλοφορία είναι οι νεφροί 
αν και μπορεί να παρουσιάσουν δυσλειτουργία και 
άλλα όργανα όπως το ΚνΣ, η καρδιά, οι πνεύμονες, 
το πάγκρεας και το ΓεΣ. είναι σαφές συνεπώς ότι η 
διαφοροδιάγνωση ανάμεσα στις δύο νόσους ΘΘπ/
αοΣ είναι δύσκολη αν βασιστεί κάποιος μόνο στην 
κλινική εικόνα καθώς το αοΣ μπορεί να προσβάλλει 
το ΚνΣ και η ΘΘπ τους νεφρούς.

Το αοΣ μπορεί να εμφανισθεί με δύο μορφές: α) 
την τυπική επιδημική μετά από διάρροια (αοΣ-δ+) 
και β) την άτυπη, κληρονομική και σποραδική μορ-
φή (άτυπο αοΣ).35 η πρώτη μορφή του συνδρόμου 
είναι η συχνότερη, κυρίως στα παιδιά, και οφείλεται 
σε λοίμωξη από E. coli (συνήθως στέλεχος 0157) 
τo οποίο παράγει την τοξίνη Shiga (τύπος 2). η με-
γαλύτερη επιδημία που έχει περιγραφεί συνέβη στη 
Γερμανία το 2011 και αποδόθηκε σε λοίμωξη από E. 
coli (στέλεχος 0104).30 οι ασθενείς προσβάλλονται 
μέσω κατανάλωσης μολυσμένης τροφής ή νερού 
και ο χρόνος επώασης είναι περίπου 3 ημέρες.31 
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κοιλιακά άλγη και 
διάρροια που εξελίσσεται σε κολίτιδα και εντεροαι-
μορραγική διάρροια. Τα εργαστηριακά ευρήματα που 

τεκμηριώνουν τη Θμαα και την ονα εμφανίζονται 
3-4 ημέρες από την έναρξη της νόσου σε περίπου 
5-15% των ασθενών.32 η αιτία που μόνο ένα μικρό 
ποσοστό των ασθενών που προσβάλλονται από το 
τοξικογόνο στέλεχος του E. Coli εμφανίζει αοΣ-δ+ 
δεν είναι γνωστή. πιθανολογείται μια γενετική προ-
διάθεση που περιλαμβάνει κάποιες μεταλλάξεις σε 
γονίδια που αφορούν το συμπλήρωμα.33

η ετήσια επίπτωση του αοΣ-δ+ είναι περίπου 
2/100.000 στους ενήλικες και 6,1/100.000 σε παιδιά 
< 5 ετών34 και η πιθανότητα εμφάνισης φαίνεται να 
είναι μεγαλύτερη τους θερινούς μήνες και κυρίως από 
τον ιούνιο ως το Σεπτέμβριο.

περίπου 5% των περιπτώσεων με αοΣ-δ+ στα 
παιδιά δεν οφείλεται σε E. Coli που παράγει τοξίνη 
Shiga, αλλά σε λοίμωξη από τον Streptococcus 
pneumonie ο οποίος παράγει νευραμινιδάση.35

Διάγνωση

εργαστηριακά ευρήματα συμβατά με Θμα και 
ο.ν.α. καθορίζουν τη διάγνωση του αοΣ-δ+ και εμ-
φανίζονται περίπου μια εβδομάδα μετά τις διάρροιες. 
ο έλεγχος δηλ. του ασθενούς αναδεικνύει αναιμία (Hb 
<10 gr/dl), θρομβοπενία (PLT <100x109/L ίσως όχι 
τόσο βαριά όσο στη ΘΘπ, αύξηση της LDH, αύξηση 
της έμμεσης χολερυθρίνης, παρουσία σχιστοκυττάρων 
στο επίχρισμα, αρνητική άμεσο Coombs, φυσιολογικό 
ρΤ, αρΤΤ, ινωδογόνο και μια μικρή ίσως αύξηση στα 
D-Dimers. η νεφρική λειτουργία των ασθενών είναι 
σημαντικά επηρεασμένη σε επίπεδο οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας και περίπου το 1/3 αυτών παρουσιάζει 
ανουρία. οι περισσότεροι ασθενείς εκδηλώνουν 
μικροσκοπική αιματουρία και λευκωματουρία (1-2 
gr/24ωρο), περίπου στο 75% των περιπτώσεων, 
ενώ άσηπτη πυουρία και κύλινδροι παρουσιάζονται 
σε μικρότερο ποσοστό (≈30%). Σπανίως μπορεί να 
παρουσιάσουν και μακροσκοπική αιματουρία.35

Στις καλλιέργειες κοπράνων των ασθενών θα 
πρέπει να απομονωθεί κάποιο τοξινογόνο στέλεχος 
E. coli. ακόμα και αν οι διάρροιες έχουν σταματήσει 
όταν έρθει ο ασθενής συνήθως μπορεί να απομονω-
θεί το E. Coli από τα κόπρανα, εκτός και αν σταλούν 
καθυστερημένα οπότε θα είναι αρνητικές. μπορεί 
όμως να αναζητηθεί η παρουσία της τοξίνης Shiga 
σε δείγματα κοπράνων ή με PCR ή με ορολογικές 
μεθόδους.29

Παθογένεια 

η τοξίνη Shiga (τύπος 2) δεσμεύεται σ’ έναν υπο-
δοχέα ο οποίος είναι ένα γλυκοσφιγγολιπίδιο (Gb3). 
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Όταν δεσμευτεί, το σύμπλεγμα που δημιουργείται 
μεταφέρεται ενδοκυττάρια, αναστέλλει τα ριβοσώματα 
και την πρωτεϊνοσύνθεση και οδηγεί στο θάνατο του 
κυττάρου προκαλώντας εν συνεχεία και φλεγμονώδη 
αντίδραση εναντίον των νεκρών κυττάρων.36 η φλεγ-
μονώδης αντίδραση περιλαμβάνει την ενεργοποίηση 
του συμπληρώματος αλληλεπιδρώντας με διαλυτούς 
ρυθμιστές του όπως ο παράγοντας η (CFH) και ο 
σχετιζόμενος παράγοντας η (Factor H related, CFHR-
1). μ’ αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η εναλλακτική 
οδός του συμπληρώματος. Το συμπλήρωμα αποτελεί 
ένα βασικό ρυθμιστή της μικροκυκλοφορίας και έχει 
κύριο ρόλο στη διατήρηση της ομοιόστασης. αυτές οι 
μεταβολές στο συμπλήρωμα οδηγούν στην εμφάνιση 
θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας.29 ο υποδοχέας Gb3 
που δεσμεύει την τοξίνη Shiga βρίσκεται σε διάφορα 
όργανα, φαίνεται όμως ότι στα νεφρικά κύτταρα και 
κυρίως στο σπειραματικό ενδοθήλιο παρουσιάζει 
μεγαλύτερη συγκέντρωση. αυτό εξηγεί τον τροπισμό 
του αοΣ προς τους νεφρούς και την ευαισθησία του 
σπειραματικού ενδοθηλίου στην τοξίνη Shiga.38

Θεραπεία

Τον κύριο ρόλο στην αντιμετώπιση των ασθενών 
με αοΣ-δ+ παίζει η συμπτωματική θεραπεία και 
υποστήριξή τους, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση 
του ισοζυγίου των υγρών και την καλύτερη νεφρική 
λειτουργία.38 η αιμοκάθαρση αποφασίζεται ή όχι με 
βάση την εικόνα του ασθενούς.

η πλασμαφαίρεση φαίνεται ότι δεν έχει θέση στη 
θεραπεία του αοΣ-δ+.39 η χρήση των αντιβιοτικών 
αμφισβητείται. φαίνεται ότι η χορήγησή τους δεν βοη-
θά στη λοίμωξη από το E. coli (0157) και αυξάνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης αοδ-δ+.40 ύπάρχουν αποδείξεις 
ότι η χρήση τους οδηγεί στην αυξημένη παραγωγή ή 
απελευθέρωση της τοξίνης. Τα δεδομένα όμως από 
την επιδημία στη Γερμανία το 2011 με το E. coli (0104) 
δείχνουν ότι αυτούς τους ασθενείς τους βοήθησε. 
Ίσως βέβαια αυτή η καλή απάντηση να αφορά το 
συγκεκριμένο στέλεχος.

Έχει επίσης δοκιμασθεί η χρήση του Eculizumab 
(αντι-C5 μονοκλωνικού αντισώματος), καθώς εμπλέ-
κεται και το συμπλήρωμα στην παθογένεια του συν-
δρόμου. Τα δεδομένα όμως από την επιδημία στη 
Γερμανία δεν ήταν ενθαρρυντικά.29

ΑΤΥΠΟ ΑΟΣ
To άτυπο αοΣ αποτελεί περίπου το 10% των 

περιπτώσεων του αοΣ, πρόκειται δηλαδή για μια 
πολύ σπάνια διαταραχή με ετήσια επίπτωση 2 ανά 

ένα εκατομμύριο, όσον αφορά τους ενήλικες41 και 3,3 
ανά εκατομμύριο όσον αφορά τα παιδιά <18 ετών.29

Το 70% των παιδιών παρουσιάζουν το πρώτο επει-
σόδιο της νόσου πριν τα 2 έτη. οικογενής επίπτωση 
παρατηρείται περίπου στο 20% των ασθενών και σε 
αυτές τις περιπτώσεις η νόσος έχει αυτοσωμικό υπο-
λειπόμενο ή κυρίαρχο χαρακτήρα κληρονομικότητας.35

Το σύνδρομο αυτό είναι επίσης μια Θμαα, της 
οποίας δεν έχει προηγηθεί εντεροαιμορραγική κολί-
τιδα, και εμφανίζεται συνήθως με σοβαρή υπέρταση, 
υποκλινική αναιμία, κυμαινόμενη θρομβοπενία για 
εβδομάδες, «οριακή» νεφρική λειτουργία με αυξανόμε-
να επίπεδα στην κρεατινίνη ορού και πρωτεϊνουρία.35 
η Θμαα κυρίως εκδηλώνεται στους νεφρούς μπορεί 
όμως να εμπλέξει όλα τα όργανα και κυρίως το ΚνΣ 
σε περίπου 20% των ασθενών, το οποίο αποτελεί και 
τον συχνότερο εξωνεφρικό στόχο στο άτυπο αοΣ.

Σε αντίθεση με το αοΣ-δ+, το οποίο παρατηρείται 
ως μια προσβολή, το άτυπο αοΣ είναι μια χρόνια 
κατάσταση και έχει χειρότερη πρόγνωση.42 περίπου 
50% των ασθενών δεν ανακτούν φυσιολογική νεφρική 
λειτουργία. η θνησιμότητα φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη 
στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες.

μετά την έναρξη της νόσου, 3-5 χρόνια αργότερα, 
το 36-48% των παιδιών και το 64-67% των ενηλίκων 
είτε έχουν φτάσει σε τελικά στάδια νεφρικής ανεπάρ-
κειας, είτε έχουν πεθάνει.43

Παθογένεια

Σε περίπου 60% των ασθενών με άτυπο αοΣ 
έχουν βρεθεί συγγενείς και επίκτητες μεταλλάξεις 
στο σύστημα του συμπληρώματος.35 οι μεταλλάξεις 
αυτές συμβαίνουν σε ένα ή περισσότερα γονίδια 
και κωδικοποιούν πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη 
ρύθμιση ή την ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού 
του συμπληρώματος.44

Το συμπλήρωμα είναι μέρος του ανοσοποιητι-
κού συστήματος, αποτελείται από έναν πολύπλοκο 
πολυπρωτεϊνικό καταρράκτη που εμπλέκεται στην 
προστασία από τους μικροοργανισμούς ενδυνα-
μώνοντας την κυτταρική ανοσία. ο καταρράκτης 
του συμπληρώματος ενεργοποιείται μέσω τριών 
οδών (κλασσική, λεκτίνης ή εναλλακτική), οι οποίες 
συγκλίνουν στην παραγωγή των C3 κονβερτασών. 
Καθώς η εναλλακτική οδός ενεργοποιείται αυτόματα, 
η εναλ λακτι κή C3 κονβερτάση (C3bBb) ρυθμίζεται 
στενά από παράγοντες του πλάσματος ή μεμβρανικά 
συνδεδεμένους. Τέτοιοι παράγοντες είναι κυρίως ο πα-
ράγοντας η (FH), ο παράγοντας ι (FI), η διαμεμβρανική 
πρωτεΐνη (MCP) και ο παράγοντας που επιταχύνει 
τη γήρανση (DAF). είναι πιθανόν ότι η έλλειψη στη 
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ρύθμιση της εναλλακτικής C3 κονβερτάσης προκαλεί 
βλάβες μέσω του συμπληρώματος στα κύτταρα του 
ξενιστή και κυρίως στα κύτταρα του ενδοθηλίου.44 
η απορύθμιση της εναλλακτικής C3 κονβερτάσης 
καθιερώθηκε ως βασικός παράγοντας κινδύνου για 
την εμφάνιση του άτυπου αοΣ. η εναλλακτική C3 
κονβερτάση μπορεί να απορυθμιστεί μέσω επίκτητου 
αυτοάνοσου μηχανισμού (παρουσία αντί–FH αντι-
σωμάτων) ή μέσω αδρανοποιητικών μεταλλάξεων 
στα γονίδια που κωδικοποιούν τους FH, FI και MCP 
ή ενεργοποιητικών μεταλάξεων στα γονίδια των πα-
ραγόντων Β και C3.44 η μετάλλαξη στον παράγοντα 
H αποτελεί τη συχνότερη (20-30%). μερικοί ασθενείς 
έχει βρεθεί ότι παρουσιάζουν περισσότερες από μία 
μεταλλάξεις σε γονίδια του συμπληρώματος ή έχουν 
μεταλλάξεις σε ένα γονί διο του συμπληρώματος και 
αυτοαντισώματα έναντι του παράγοντα η.35

ο προτεινόμενος μηχανισμός για την ανάπτυξη 
του άτυπου αοΣ είναι η πυροδότηση της εναλλακτικής 
οδού του συμπληρώματος από ένα εκλητικό παρά-
γοντα όπως λοίμωξη ή κύηση και η δημιουργία ενός 
μεμβρανικού επιθετικού συμπλέγματος, σε ασθενείς 
που ήδη φέρουν μία μετάλλαξη ή εκφράζουν αντισώ-
ματα. αυτό προκαλεί βλάβη στο νεφρικό ενδοθήλιο 
ενεργοποιώντας τον καταρράκτη της πήξης και τη 
θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια.35

Διάγνωση

Το άτυπο - αοΣ περιλαμβάνει την τριάδα Θμαα, 
θρομβοπενία και νεφρική βλάβη. Τίθεται η διάγνωσή 
του αφού αποκλειστούν η ανεπάρκεια της ADAMTS-13, 
η λοίμωξη από ένα τοξινογόνο στέλεχος του το E. coli 
ή η λοίμωξη από τον S. pneumonie που παράγει νευ-
ραμινιδάση. η εργαστηριακή διερεύνηση του άτυπου 
αοΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα επίπεδα ορού 
για τα κλάσματα C3, C4, CFH και CFI. οι ασθενείς 
που παρουσιάζουν μεταλλάξεις στο συμπλήρωμα 
περιμένουμε να έχουν μειωμένα επίπεδα C3, C4 
αν και τα φυσιολογικά επίπεδα δεν αποκλείουν την 
ύπαρξη μεταλλάξεων ή την παρουσία αυτοαντισωμά-
των. Θα πρέπει επίσης να γίνεται πλήρης ανάλυση 
των γονιδίων που εμπλέκονται με το νόσημα, με την 
προοπτική της μεταμόσχευσης νεφρού αν ο ασθενής 
φτάσει σε τελικά στάδια ο.ν.α.35 η αντιμετώπιση του 
νοσήματος θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά την 
κλινική διάγνωση χωρίς τα αποτελέσματα από τη 
γονιδιακή ανάλυση και τα αντι-CFH αντισώματα.35

Θεραπεία

από το 1980 μέχρι και πρόσφατα η κυριότερη 

αντιμετώπιση του άτυπου αοΣ περιελάμβανε είτε την 
ανταλλαγή πλάσματος, είτε τη μετάγγιση με πλάσμα. 
με τη χορήγηση πλάσματος, αυξάνουμε στον ασθενή 
τα επίπεδα των πρωτεϊνών του συμπληρώματος, ενώ 
μέσω της αφαίρεσης απομακρύνονται οι μεταλλαγ-
μένοι ρυθμιστές του συμπληρώματος, τα αντι-CFη 
αντισώματα και τα υπερλειτουργικά στοιχεία του 
συμπληρώματος. η αποτελεσματικότητα της πλα-
σμαφαίρεσης διαφέρει ανάλογα με την υποκείμενη 
βλάβη του συμπλη ρώματος. Το 75% των ασθενών 
με μεταλλάξεις που αφορούν το CFH, CFI, C3 και 
παρουσία αυτοαντισωμάτων μπαίνει σε ύφεση με 
την πλασμαφαίρεση.35 αυτή πρέπει να περιλαμβάνει 
1-2 όγκους/συνεδρία. η μετάγγιση πλάσματος (10-20 
ml/kg) θα πρέπει να γίνεται με προσοχή καθώς αυτοί 
οι ασθενείς μπορεί να έχουν αυξημένο ενδαγγειακό 
όγκο, υπέρταση ακόμη και συμπτώματα καρδιακής 
ανεπάρκειας. η θεραπεία με το πλάσμα θα πρέπει 
να συνεχισθεί μέχρι να υποχωρήσει η αιμόλυση, η 
θρομβοπενία και τα επίπεδα της LDH να γίνουν φυ-
σιολογικά. οι ασθενείς με μεταλλάξεις στο σύστημα 
του συμπλη ρώματος συνήθως είναι εξαρτημένοι από 
τη θεραπεία με πλάσμα και απαιτούν μακροχρόνια 
μεταγγίσεις ώστε να παραμείνουν σε ύφεση.

Στους ασθενείς που έχουν αυτοαντισώματα απαι-
τείται η χορήγηση ανοσοκαταστολής (κορτικοειδή 
- αζαθειοπρίνη).

Στις περιπτώσεις ασθενών που είναι ανθεκτικοί 
στη θεραπεία με πλάσμα και ανοσοκατασταλτικά 
θα πρέπει να δοκιμάζεται το μονοκλωνικό αντίσωμα 
αντι-CD5, Eculizumab. η αποτελεσματικότητά του 
στο άτυπο αοΣ περιγράφηκε για πρώτη φορά το 
200929 και από τότε έχουν γίνει αρκετές μελέτες για τη 
χορήγησή του. πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η χρήση 
του οδήγησε σε ύφεση 80% των ασθενών, ελέγχοντας 
την αιμόλυση, βελτιώνοντας τη νεφρική λειτουργία και 
επιτρέποντας την αποδέσμευση από τη θεραπεία με 
πλάσμα45 (Legendre και συν. 2013). Το 2011 δόθηκε 
στο Eculizumab έγκριση από τον FDA για χρήση στο 
άτυπο AOΣ, αλλά δεν είναι σαφές ακόμη για πόσο 
καιρό θα πρέπει να συνεχίζεται η θεραπεία και ποιο 
θα είναι το ιδεώδες θεραπευτικό σχήμα. επίσης θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση του Eculizumab έχει 
ένα δυσβάσταχτα υψηλό κόστος και πριν την έναρξη 
της θεραπείας με αυτό θα πρέπει οι ασθενείς να εμ-
βολιάζονται έναντι της Neisseria meningitides και να 
λαμβάνουν αντιβίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

η μεταμόσχευση νεφρού προτείνεται ως θεραπεία 
για τους ασθενείς που έχουν τελικό στάδιο νεφρικής 
ανεπάρκειας. ο δότης του μοσχεύματος θα πρέπει 
να μην είναι συγγενής εκτός και αν έχει γίνει γονι-
διακός έλεγχος και ο δότης δεν φέρει μετάλλαξη. 
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μετά τη μεταμόσχευση θα πρέπει προφυλακτικά να 
χορηγείται Eculizumab ώστε να μην υποτροπιάσει η 
νόσος στο μόσχευμα.

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΟΥΡΑΙΜΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Σε αντίθεση με τη ΘΘπ που σχετίζεται με την κύηση 

η παθογένεση και η έκφραση του άτυπου αοΣ στην 
κύηση παραμένει ασαφώς καθορισμένη. Σύμφωνα 
με τη Γαλλική ομάδα έρευνας το άτυπο αοΣ κατά 
την εγκυμοσύνη αποτελεί περίπου το 20% όλων των 
ασθενών με αυτή τη νόσο.44 επιπλέον η έκβαση είναι 
άσχημη με περισσότερες από τα 2/3 των ασθενών 
να φτάνουν σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας 
περίπου ένα μήνα από την έναρξη της νόσου.44

Σε αρκετές μελέτες φαίνεται ότι το 75% των πε-
ριπτώσεων εμφανίζεται στην περίοδο της λοχείας.44 
αυτό μοιάζει παράδοξο γιατί η ίδια η κύηση ενεργο-
ποιεί το συμπλήρωμα, φαίνεται όμως ότι μέχρι τον 
τοκετό το έμβρυο λειτουργεί προστατευτικά καθώς 
φέρει και τα πατρικά γονίδια τα οποία μειώ νουν τα 
ελλείμματα στις πρωτεΐνες του συμπληρώματος από 
τις μεταλ λάξεις της μητέρας.

Σε πρόσφατη αναδρομική μελέτη (Fakhouri και 
συν. 2010) 100 ενηλίκων γυναικών με διάγνωση 
άτυπου αοΣ, το 21% υποτροπίασε στην κύηση. από 
αυτές 79% υποτροπίασε κατά τη λοχεία, στο 90% 
αυτών βρέθηκαν ανωμαλίες στο συμπλήρωμα, το 
76% εμφάνισε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια 
και η εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται από 
το αν η ασθενής υποτροπίασε πριν ή μετά τον τοκετό. 
επίσης σε 44 κυήσεις σε ασθενείς με ανωμαλίες στο 
συμπλήρωμα, 7,7% εκδήλωσαν προεκλαμψία και στο 
4,8% διαγνώσθηκε ενδομήτριος θάνατος (Fakhouri 
και συν. 2010). φαίνεται σ’ αυτές τις ασθενείς να 
συμβαίνουν συχνότερα αυτές οι επιπλοκές σε σχέση 
με το γενικό πληθυσμό (2-5%),44 καθώς απαιτείται 
καλή ρύθμιση του συμπληρώματος για την εξέλιξη 
μιας φυσιολογικής κύησης.

η γνώση της παρουσίας μεταλλάξεων στο συ-
μπλήρωμα σε νεαρές γυναίκες που επιθυμούν μια 
εγκυμοσύνη δεν επιτρέπει την ακριβή αναγνώριση 
και πρόβλεψη του κινδύνου ανάπτυξης άτυπου αοΣ 
και την εμφάνιση κατά την κύηση επιπλοκών όπως η 
προεκλαμψία ή ο ενδομήτριος θάνατος.

εξαιτίας της σοβαρότητας του νοσήματος απαιτείται 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα η έναρξη πλασμαφαί-
ρεσης (1-2 όγκους) καθημερινά μέχρι να βελτιωθούν 
τα ευρήματα της Θμαα και σε τακτά διαστήματα στη 
συνέχεια ανάλογα με την εικόνα της ασθενούς.44

η χορήγηση τροποποιητών της ενεργοποίησης 
του συμπληρώματος, όπως το Eculizumab, αποτελεί 

ελπιδοφόρα θεραπευτική προσέγγιση για τις σοβαρές 
περιπτώσεις του συνδρόμου, ακόμη όμως δεν έχουν 
γίνει αρκετές μελέτες για την ασφάλεια χορήγησής 
του κατά την κύηση, καθώς το πολύ υψηλό κόστος 
της θεραπείας εμποδίζει τη χρήση του. 

οι ασθενείς με γνωστές διαταραχές στο συμπλή-
ρωμα θα πρέπει να ενημερώνονται για τον υψηλό 
κίνδυνο ανάπτυξης άτυπου αοΣ και επιπλοκών (προ-
εκλαμψία, ενδομήτριος θάνατος) κατά την κύηση και 
να παρακολουθούνται στενά ώστε να ξεκινήσει όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα η αντιμετώπισή τους.
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Αιμορραγικές διαταραχές και κύηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ο μηχανισμός 

της πήξης υφίσταται αλλαγές που δημιουργούν υπερ-
πηκτικότητα, προστατεύοντας τη γυναίκα από την 
αιμορραγία κατά τον τοκετό, προδιαθέτοντας όμως 
σε θρομβωτικές εκδηλώσεις.

η υπερπηκτικότητα αποδίδεται σε διαταραχή 
των αιμοπεταλίων, των παραγόντων πήξεως, των 
φυσικών αναστολέων της πήξης και της ινωδολυτι-
κής δραστηριότητας. οι φυσιολογικές μεταβολές των 
παραγόντων πήξεως της αιμόστασης στην εγκυμο-
σύνη συνίσταται στην αύξηση των επιπέδων των 
παραγόντων πήξης VII, VIII, X, XII, του παράγοντα 
von Willebrand r(VWF), του ινωδογόνου, καθώς και 
των φυσικών αναστολέων, συμπεριλαμβανομένης και 
της θρομβομοντουλίνης και της protein C. Τα επίπε-
δα των FII, FV και FIX δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες 
διακυμάνσεις, τα επίπεδα του FXI μικρή αύξηση και 
τα επίπεδα του FXIII εμφανίζουν ελάττωση κατά την 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. οι μηχανισμοί που εμπλέ-
κονται σε αυτές τις φυσιολογικές μεταβολές κατά την 
εγκυμοσύνη, φαίνεται να οφείλονται στις ορμονικές 
μεταβολές και στις αλλαγές στο λιπιδαιμικό προφίλ 
της εγκύου.

η αύξηση των επιπέδων των παραγόντων FVIII 
και του VWF φαίνεται να ξεκινάει από το 2ο τρίμηνο 
της κύησης, με τις υψηλότερες τιμές να διαπιστώνο-
νται προς το τέλος της κύησης. μετά τον τοκετό τα 
επίπεδα των παραγόντων επανέρχονται στα πριν 
την κύηση επίπεδα. 

οι διακυμάνσεις των επιπέδων των παραγόντων 
πήξεως κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά 
τον τοκετό δείχνουν μια παράλληλη διακύμανση με τα 

επίπεδα των ορμονών. η υπερλιπιδαιμία αποδίδεται 
στην επίδραση των οιστρογόνων και προκαλεί την 
αύξηση του FVII, ινωδογόνου και των αναστολέων 
των ενεργοποιητών του πλασμινογόνου. 

οι μεταβολές των επιπέδων των παραγόντων 
πήξεως ακολουθούν την ίδια πορεία και στις ασθενείς 
με κληρονομικές αιμορραγικές διαθέσεις. Σε περίπου 
90 έγκυες φορείς αιμορροφιλίας α, που πήραν μέρος 
σε μελέτη στο Royal Free Hospital του λονδίνου το 
2011,1 το 92% αυτών είχαν επίπεδα FVIII >50 IU Dl. 
αντίθετα φορείς αιμορροφιλίας Β με χαμηλά επίπεδα 
FIX πριν την εγκυμοσύνη, θα συνεχίσουν να έχουν 
χαμηλά επίπεδα και στο τέλος της κύησης. Τα επίπεδα 
του FVIII και vWF ανεβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις 
νόσου Von Willebrand (vWD), συνήθως τύπου 1, 
γεγονός που εξηγεί την βελτίωση των αιμορραγικών 
εκδηλώσεων σε αυτές τις γυναίκες κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. 

Σε έγκυες γυναίκες με τύπου 2 vWD (ποιοτική 
διαταραχή της νόσου) μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση 
των επιπέδων του vWF:Ag και του FVIII με χαμηλά 
όμως επίπεδα δραστικότητας του vWF:Rco, στον 
υποτύπο 2B είναι πιθανόν να παρουσιασθεί θρομ-
βοπενία ή να επιδεινωθεί ήδη υπάρχουσα θρομβο-
πενία οφειλόμενη στην αυτόματη συγκόλληση των 
αιμοπεταλίων λόγω της αυξημένης των πολυμερών 
του vWF με τις γλυκοπρωτεΐνες των αιμοπεταλίων, 
ενώ στις έγκυες με τύπου 3 vWD δεν παρατηρείται 
αύξηση των επιπέδων του vWF και του FVIII κατά την 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, αν και μια οριακή αύξηση 
του FVIII μπορεί να παρατηρηθεί.

Σε γυναίκες με σπάνιες αιμορραγικές διαθέσεις δεν 
υπάρχουν πολλά δεδομένα σχετικά με τις μεταβολές 
των πηκτικών μηχανισμών κατά την διάρκεια της κύη-
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σης. Στην έλλειψη FVII δεν παρατηρείται αύξηση του 
παράγοντα στις ασθενείς με ομόζυγη διαταραχή του 
γονιδίου.9 αντίθετα σημαντική αύξηση των επιπέδων 
του FVII εμφανίζονται στις ετεροζυγώτες έγκυες. Στις 
γυναίκες με έλλειψη του FXI τα επίπεδα του FXI δεν 
εμφανίζουν ιδιαίτερες μεταβολές κατά τη διάρκεια της 
κύησης. Χαμηλά παραμένουν και τα επίπεδα των 
παραμέτρων στις ασθενείς με έλλειψη του FXIII η σε 
ασθενείς με διαταραχές του ινωδογόνου.8

λόγω των διαφορετικών μεταβολών που υφίστα-
νται οι δείκτες της πηκτικής δραστικότητας κατά την 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, πρέπει να ελέγχονται τα 
επίπεδα των ελλειπόντων παραγόντων στο 2ο και 
το 3ο τρίμηνο της κύησης. οι μετρήσεις αυτές είναι 
χρήσιμες και απαραίτητες για την σωστή θεραπευτική 
προσέγγιση σε περίπτωση προβλημάτων (αποκόλ-
ληση πλακούντα, αυτόματες αποβολές, πρόωρος 
τοκετός κ.λπ.). 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ  
(anTEnaTaL comPLIcaTIonS)
ΠΡΩΙΜΗ ΑΠΟΒΟΛΗ (έως τη 14η εβδομάδα κύησης)

δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα από τη βιβλιο-
γραφία που να συσχετίζουν τις κληρονομικές αιμορ-
ραγικές διαθέσεις και τις αυτόματες αποβολές του 1ου 
τριμήνου κύησης.

Σαν αιτίες αποβολών την περίοδο αυτή αναφέρο-
νται, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, βιοχημικές αποβολές, 
ορμονικές δυσλειτουργίες, διαβήτης, προβλήματα 
μήτρας.

οι μοναδικές αιμορραγικές διαταραχές που έχουν 
συνδεθεί με επανειλημμένες αυτόματες αποβολές1,6,7 
είναι η έλλειψη του FXIII και η υποϊνωδογοναιμία,15,16 
καθώς θεωρούνται απαραίτητοι παράγοντες στην 
πρόσφυση της κυτταροτροφοβλάστης στο ενδομήτριο. 
Σε ανασκόπηση5,6 61 γυναικών με έλλειψη FXIII, η 
πλειονότητα με έλλειψη τύπου II (έλλειψη της υπομο-
νάδας A του FXIII), είχαν ιστορικό επαναλαμβανόμενων 
αποβολών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ενδοφλέβια 
προφυλακτική χορήγηση του παράγοντα FXIIι από 
την έναρξη μέχρι το τέλος της κύησης αποτρέπει την 
περίπτωση αποβολής. 

δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση φορέων αιμορ-
ροφιλίας και μέσης βαρύτητας vWD και αυξημένου 
κινδύνου αποβολών. Τα ποσοστά αποβολών ασθενών 
με vWD ανέρχονται σε 10-22% έναντι 10-20% των φυ-
σιολογικών γυναικών. Σε μελέτη 172 εγκύων φορέων 
αιμορροφιλίας α και Β τα ποσοστά αποβολών ήταν 
31% και 17% αντιστοίχως. επομένως τα ποσοστά 
πρώιμων αποβολών σε ασθενείς με ήπιες αιμορ-

ραγικές διαθέσεις συμπίπτουν με αυτά του γενικού 
πληθυσμού, γεγονός που φανερώνει ότι δεν υπάρχει 
σχέση αποβολών και κληρονομικής αιμορραγικής δι-
άθεσης. πράγματι σε ιρανική μελέτη 182 γυναικών με 
type 3 vWD δεν παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος 
αποβολών συγκριτικά με τις υγιείς γυναίκες. παρ’όλα 
αυτά στη βιβλιογραφία, αναφέρονται περιστατικά με 
επαναλαμβανόμενες υποχοριακές αιμορραγίες που 
οδηγούν σε αποβολές σε ασθενείς με βαριά κληρο-
νομική αιμορραγική διάθεση. 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΡΟ ΤΟΚΕΤΟΥ - Antepartum 
haemorrhage (APH)

ώς προγεννητική αιμορραγία (APH) χαρακτηρίζεται 
η κολπική αιμορραγία (κολπική αιμόρροια) που εμφα-
νίζεται μετά την 24η εβδομάδα κύησης έως το τέλος 
αυτής και κυμαίνεται στο 2-5% των περιπτώσεων. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται σε προδρομικό πλα-
κούντα (31%), σε πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα 
(22%) σε αλλοιώσεις του κόλπου ή του τραχήλου: 
όπως τραυματισμός κόλπου, κιρσοί, τραχηλικός πολύ-
ποδας ή σε ρήξη προδρομικών ομφαλικών αγγείων. 
ενώ η έλλειψη του FXIII και η υποϊνωδογοναιμία είναι 
στενά συνδεδεμένη με αποκόλληση του πλακούντα, 
με αποτέλεσμα τον ενδομήτριο θάνατο ή τον πρόω-
ρο τοκετό, για τις άλλες αιμορραγικές διαθέσεις δεν 
υπάρχει σαφής συσχέτιση με αυξημένη προγεννητική 
αιμορραγία ή με πρόωρο τοκετό. μελέτη 104 ασθενών 
με κληρονομικές αιμορραγικές διαθέσεις απέδειξε ότι, 
η συχνότητα σοβαρών αιμορραγικών εκδηλώσεων 
στις ασθενείς με vWD και στις φορείς αιμορροφιλίας 
είναι ιδία με τον κοινό πληθυσμό 1,3% vs 0.3%, ενώ 
στις γυναίκες με σπάνιες αιμορραγικές παθήσεις το 
ποσοστό των αιμορραγιών αυξάνεται.23

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
οι γυναίκες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης 

είναι εκτεθειμένες σε διάφορους κίνδυνους oπως 
αποβολές, διακοπή κύησης, περίδεση τραχήλου, 
αμνιοπαρακέντηση, λήψη εμβρυικών λαχνών κ.λπ. 
καταστάσεις που απαιτούν επεμβατικές διαδικασίες 
με αιμορραγικές επιπλοκές. Για αυτό το λόγο ασθε-
νείς με ειδικές βαριές αιμορραγικές διαθέσεις πρέπει 
να υποβάλλονται σε θεραπεία προφύλαξης για την 
επίτευξη αιμόστασης.

• Σε ασθενείς με βαριά έλλειψη FXIII και ιστορικό 
επαναλαμβανόμενων αποβολών είναι απαραίτητη 
η έναρξη προφυλακτικής χορήγησης FXIII όσο 
το δυνατό νωρίτερα (5η-6η εβδομάδα κύησης) με 
στόχο διατήρησης των επιπέδων του FXIII >10IU/



83

ΣύΓΓενειΣ αιμορραΓιΚεΣ διαΘεΣειΣ Και ΚύηΣη

Dl.5,6 Για την επίτευξη αυτών των επιπέδων του 
FXIII συνίσταται η χορήγηση 250IU/την εβδομάδα 
μέχρι την 22η εβδομάδα κύησης και 500IU/την 
εβδομάδα μέχρι το τέλος της κύησης. 

• Στις επίκτητες διαταραχές του ινωδογόνου είναι 
απαραίτητη η διατήρηση των επιπέδων μεταξύ 
0.6-1g/L για την αποτροπή πρόωρων αποβολών 
και αιμορραγικών εκδηλώσεων.4

οι γυναίκες με μέσης η ελαφριάς βαρύτητας αι-
μορραγική διάθεση, δεν χρειάζονται θεραπεία προ-
φύλαξης κατά τη διάρκεια της κύησης. Σε περίπτωση 
αιμορραγικής εκδήλωσης και μετά τη γυναικολογική 
εκτίμηση και την εργαστηριακή μέτρηση των παρα-
γόντων, μπορούν να υποβληθούν οι ασθενείς σε 
θεραπεία υποκατάστασης με τον ελλείποντα παρά-
γοντα. η χορήγηση αντιινωδολυτικών είναι ασφαλής 
και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης.

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ο προγεννητικός έλεγχος του φύλου και πιθανής 

αιμορροφιλίας ή άλλων αιμορραγικών διαθέσεων, 
διευκολύνει τον μαιευτικό χειρισμό του τοκετού στις 
φορείς αιμορροφιλίας.

ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει :
• Τη λήψη χοριακών λαχνών2 (CVS Chorionic Villus 

Sampling) στην 10η -12η εβδομάδα κύησης κυρίως 
χρήσιμη για DNA ανάλυση όπως πολυμορφισμούς, 
μεταλλάξεις, inversion 22 και 1 (για την αιμορρο-
φιλία α), sequencing, με συχνότητα επιπλοκών 
1%.

• αμνιοκέντηση, και λήψη αμνιακού υγρού στη 
15η-17η εβδομάδα κύησης με συχνότητα επιπλοκών 
0.5%, εξέταση η οποία μπορεί να συσταθεί μετά 
τον προγεννητικό έλεγχο α επιπέδου και αυχενικής 
διαφάνειας και για άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες 
(τρισωμία 21, τρισωμίες 18 και 13).

• ομφαλιδοκέντηση (PEBS periumbilical fetal blood 
sampling): λήψη εμβρυϊκού αίματος από την ομφα-
λική φλέβα, παρακέντηση η οποία πραγματοποι-
είται υπό υπερηχογραφικό έλεγχο από τη 18η-20η 
εβδομάδα κύησης με ποσοστό επιπλοκών 5%.

• ελεύθερο εμβρυικό DNA: μη επεμβατικός προ-
γεννητικός έλεγχος με >99% ευαισθησία. 

• προεμφυτευτική3 γενετική διάγνωση: μεταφορά 
μόνο των υγιών θήλεων εμβρύων (για την αι-
μορροφιλία) που προκύπτουν με εξωσωματική 
γονιμοποίηση (in vitro fertilization - IVF) 
Το πλεονέκτημα της λήψης τροφοβλάστης από 

την αμνιοπαρακέντηση για τον προγεννητικό έλεγχο 

αιμορραγικών διαθέσεων είναι η λήψη αποτελεσμάτων 
σε μικρότερη ηλικία κύησης. 

με τη λήψη εμβρυικού αίματος ελέγχονται τα 
επίπεδα των παραγόντων. η άμεση αυτή εξέταση, 
παραμένει η επιλογή προγεννητικού ελέγχου, όταν οι 
προηγούμενες δεν είναι πληροφοριακές. επιπλέον 
συνεχίζει να εφαρμόζεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
λόγω έλλειψης εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών 
Γενετικής.

πριν τον προγεννητικό έλεγχο με επεμβατική διαδι-
κασία, καθώς είναι δυνατόν να προκύψουν επιπλοκές, 
όπως αιμορραγία, αποβολή, αποκόλληση πλακούντα, 
πρέπει να προηγείται έλεγχος των αιμοστατικών πα-
ραμέτρων και ανάλογη θεραπευτική υποκατάσταση 
στις έγκυες με χαμηλή δραστικότητα παραγόντων.

Έχουν αναφερθεί νέες προοπτικές για την ανά-
πτυξη μη επεμβατικής προγεννητικής διάγνωσης, 
με τη δυνατότητα χρήσης του ελεύθερου εμβρυϊκού 
DNA. Το εμβρυικό DNA είναι ανιχνεύσιμο από την 5η 
εβδομάδα κύησης, με παρουσία μεγάλων ποσοτήτων 
στο 3ο τρίμηνο κύησης. Έχει υπολογισθεί πως αντι-
στοιχεί στο 3.2% έως στο 6.2% του ολικού DNα του 
μητρικού αίματος. Στην πρόσφατη βιβλιογραφία,1,2,7,8 
αναφέρεται επιτυχημένος προγεννητικός έλεγχος αι-
μορροφιλίας με ανάλυση ελεύθερου εμβρυϊκού DNA 
σε 7 φορείς αιμορροφιλίας.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 
1. Αιμόσταση Εγκύου

Για να αποφευχθεί η αιμορραγία μετά τον τοκετό 
είναι απαραίτητο να έχει εκτιμηθεί ο κίνδυνος αιμορ-
ραγικής επιπλοκής και να έχει προγραμματισθεί η 
ημερομηνία τοκετού (32η-34η εβδομάδα) και το είδος 
του τοκετού (κολπικός η καισαρική τομή).

εκτός από τη βαρύτητα της αιμορραγικής διάθεσης 
της μητέρας, τα επίπεδα των παραγόντων του 3ου 
τριμήνου, το είδος του τοκετού, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως η αναλγησία, η 
αναισθησία (γενική, ραχιαία, επισκληρίδιος), ύπαρξη 
πρόδρομου πλακούντα, δίδυμης κύησης κ.ά. 

Σκοπός αυτού του σχεδιασμού είναι η σωστή και 
ασφαλής επιλογή της θεραπευτικής υποκατάστασης

οι φορείς αιμορροφιλίας α και οι ασθενείς με 
type 1 vWD δεν παρουσιάζουν κίνδυνο αιμορραγίας 
κατά τη διάρκεια του τοκετού και δεν χρήζουν χορή-
γησης συμπυκνωμένων παραγόντων πήξης εάν τα 
ποσοστά των παραγόντων είναι >50 IU/dL, ενώ στις 
φορείς αιμορροφιλίας Β με χαμηλά ποσοστά FIX, που 
επιμένουν να είναι χαμηλά και πριν το τοκετό, είναι 
απαραίτητη η χορήγηση του παράγοντα. 
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Aσθενείς με vWD 2N (ελαττωμένη συγγένεια του 
vWF με τον FVIII) με επίπεδα FVIII που συνήθως 
κυμαίνονται από 6% - 42% και ασθενείς με vWD τύ-
που 2B (αυξημένη αιμοπεταλιοεξαρτώμενη λειτουργία 
του vWF απουσία των HMWM αυξημένη συγγένεια 
με τους υποδοχείς GPIb των αιμοπεταλίων με ήπια 
θρομβοπενία), και δραστικότητα του vWF χαμηλή, 
καθώς και ασθενείς με vWD τύπου 3 παρουσιάζουν 
στον τοκετό μεγάλο κίνδυνο αιμορραγίας.

Για αυτόν το λόγο η προφυλακτική χορήγηση πριν 
τον τοκετό συμπυκνωμένου vWF ή σκευασμάτων 
FVIII που περιέχουν vWF, είναι απαραίτητη. Για την 
επίτευξη της αιμόστασης απαιτούνται: 40-80IU/Kg 
vWF:RCo και 20-40IU/Kg FVIII.

Στις έγκυες με σπάνιες αιμορραγικές διαθέσεις, 
ειδικά σε εκείνες που τα επίπεδα του παράγοντα δεν 
αντανακλούν την αιμορραγική διάθεση (όπως π.χ. 
στην έλλειψη του FV και FXI) η χρήση του Rotem 
(περιστροφική ελαστογραφία), δίνει πληροφορίες για 
το σύνολο της αιμόστασης με δυνατότητα ανίχνευσης 
διαφόρων επιπλοκών προ-και διεγχειρητικά.

Στον πινάκα 1 φαίνονται αναλυτικά τα επίπεδα 
των παραγόντων καθώς και οι θεραπευτικές επιλογές 
στις γυναίκες με κληρονομικές αιμορραγικές διαθέσεις 
κατά τη διάρκεια του τοκετού.

2. Επιλογή Τοκετού

Ο φυσιολογικός τοκετός ή κολπικός τοκετός περι-
λαμβάνει 3 στάδια: Το πρώτο στάδιο της διαστολής, το 
δεύτερο στάδιο της εξώθησης και το τρίτο στάδιο της 

υστεροτοκίας. Για να διευκολυνθεί ο τοκετός μπορεί 
να χρειασθεί περινεοτομή στο δεύτερο στάδιο του 
τοκετού. η καισαρική τομή είναι επέμβαση που πε-
ριλαμβάνει τη χειρουργική τομή στην κοιλιακή χώρα 
(λαπαροτομία) και στο μυομήτριο.

ο φυσιολογικός κολπικός τοκετός δεν είναι αντέν-
δειξη στις έγκυες με αιμορραγική διάθεση, ειδικά στις 
περιπτώσεις ήπιων αιμορραγικών διαθέσεων. αλλά 
είναι αδύνατον να υπολογισθεί εκ των προτέρων 
ενδεχόμενη δυστοκία με αιμορραγικές επιπλοκές.

Σε έγκυες φορείς βαριάς αιμορροφιλίας, με πιθα-
νότητα κυοφορίας αιμορροφιλικού αγοριού, συνιστάται 
η καισαρική τομή.7 η επιλογή προγραμματισμένης 
καισαρικής τομής διευκολύνει τον σχεδιασμό και 
τον έλεγχο του τοκετού και έχει εκτιμηθεί ότι μειώνει 
σημαντικά τον κίνδυνο εγκεφαλικής αιμορραγίας στα 
νεογνά. η εγκεφαλική αιμορραγία (εα) αποτελεί ένα 
από τα σοβαρότερα προβλήματα των νεογνών με 
κληρονομικές αιμορραγικές διαθέσεις και ανάλογα 
με τη βαρύτητα είναι δυνατόν να προκαλέσει σο-
βαρές νευρολογικές επιπλοκές ή και τον θάνατο. ο 
κίνδυνος εγκεφαλικής αιμορραγίας η αιματώματος 
σε νεογνά με αιμορροφιλία κατά τη διάρκεια του 
τοκετού είναι 3-4%1,2,7 ιδιαίτερα μετά από μακράς 
διαρκείας, επώδυνο και επεμβατικό τοκετό μηχανικά 
υποβοηθούμενο με μαιευτικά εργαλεία (εμβρυουλκία 
κα συκυουλκία). η τεχνική της συκυουλκίας (βεντού-
ζα) με τη δημιουργία κενού μέσω αναρροφητικής 
συσκευής είναι αιτία αιμορραγικής επιπλοκής ιδίως 
σε βρέφη με αιμορραγική διάθεση. από αμερικάνικες 
μελέτες προκύπτει εα σε αιμορροφιλικά αγόρια 2.8% 

Πίνακας 1. επιθυμητά επίπεδα παραγόντων πήξης σε γυναίκες με κληρονομική αιμορραγική διάθεση κατά τον τοκετό και θε-
ραπεία υποκατάστασης.
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

νοΣοΣ VON WILLEΒRAND VWF/Rcof
FVIII C

>50%
>50%

DDAVP 
HAEMATE/ WILFACTIN

αιμορροφιλια α FVIII C >50% Συμπυκνωμένο FVIII

αιμορροφιλια Β FIX C >50% Συμπυκνωμένο FIX

ελλειΨη FII FII C >20-30% PCC

ελλειΨη FV FV >15-25% FFP

ελλειΨη FVII FVII >20% rFVIIa

ελλειΨη FX FX >10-20% Συμπυκνωμένο FX/FFP

ελλειΨη FXI FXI 20-70% Συμπυκνωμένο FXI/rFVIIa

ελλειΨη FXIII FXIII 20-30% Συμπυκνωμένο FXIII

διαΤαραΧεΣ ινώδοΓονού ινώδοΓονο 1-1.5gr/L Συμπυκνωμένο ινώδοΓονο
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με φυσιολογικό τοκετό έναντι 0.2% με καισαρική 
τομή.7 Σε αναδρομική μελέτη 117 τοκετών νεογνών 
με αιμορροφιλία τα ποσοστά εα ήταν 2.3%, 5.9% 
και 0% σε 87 φυσιολογικούς κολπικούς τοκετούς, 17 
με βεντούζα και 5 με καισαρική τομή αντιστοίχως.18 

εάν και έχει υιοθετηθεί η πολιτική της προγραμμα-
τισμένης καισαρικής τομής σε γυναίκες και νεογνά που 
πάσχουν από κληρονομική αιμορραγική διάθεση δεν 
πρέπει να αγνοούνται οι επιπλοκές μιας μελλοντικής 
εγκυμοσύνης (προδρομικός πλακούντας, αποβολές, 
ρήξη μήτρας).

η στενή συνεργασία γυναικολόγων, μαιευτήρων 
και αιματολόγων, η ορθή ενημέρωση των μελλοντι-
κών γονέων, η αξιολόγηση των υπέρ και κατά της 
κάθε περίπτωσης επιτρέπουν μια πιο ισοζυγισμένη 
απόφαση επιλογής τοκετού.

3. Περιοχική Αναλγησία/Αναισθησία

η περιοχική αναισθησία μέσω κεντρικών απο-
κλεισμών (επισκληρίδιος η ραχιαία) για την ανακού-
φιση του πόνου, είναι η πιο δημοφιλής επιλογή των 
γυναικών στο τοκετό (φυσιολογικό/καισαρική τομή). 
ώστόσο εξαιτίας του δυνητικού κινδύνου εμφάνισης 
επισκληρίδιου αιματώματος κατά την είσοδο και έξοδο 
του καθετήρα ασθενείς με αιμορραγικές διαθέσεις 
αρνούνται αυτή την επιλογή αναλγησίας/αναισθησί-
ας. η επίπτωση επισκληριδίου αιματώματος με την 
περιοχική αναισθησία στο γενικό μαιευτικό πληθυ-
σμό είναι πολύ χαμηλή κυμαίνεται μεταξύ του 0.2 
και 3.7/100.000. Τα δεδομένα για την ασφάλεια της 
περιοχικής αναλγησίας στις ασθενείς με αιμορραγικές 
διαθέσεις είναι λίγα.

Σε πρόσφατη συστηματική1 ανασκόπηση από 
τη βιβλιογραφία (30 δημοσιεύσεις) 507 περιοχικών 
αναισθησιών γυναικολογικών και μη γυναικολογικών 
επεμβάσεων ασθενών με αιμορροφιλία, vWD, ITP 
αναφέρεται μόνο ένα περιστατικό με μόνιμη παρα-
πληγία μετά από επισκληρίδιο αναισθησία σε παιδί 
με αδιάγνωστη αιμορροφιλία.

η επιλογή του είδους αναλγησίας/αναισθησίας 
είναι εξατομικευμένη και η συνεργασία αιματολόγων 
μαιευτήρων και αναισθησιολόγων είναι απαραίτητη. 

η επισκληρίδιος αναισθησία/αναλγησία μπορεί 
να είναι ασφαλής για τις ασθενείς με κληρονομικές 
αιμορραγικές διαθέσεις μετά από τη θεραπευτική 
υποκατάσταση του ελλείποντα πηκτικού παράγοντα. 
οι παρενέργειες στον τοκετό όμως δεν πρέπει να 
υποτιμηθούν: αιμάτωμα με μόνιμες νευρολογικές 
βλάβες, υπόταση, επιβράδυνση του δευτέρου σταδίου 
του τοκετού με πιθανότητα χρήσης λαβίδων. 

AΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΚΕΤΟ - Postpartum 
Haemorrhage (PPH)

ώς πρωτοπαθής αιμορραγία μετά τον τοκετό, 
χαρακτηρίζεται η απώλεια αίματος σε ποσότητα 
μεγαλύτερη από 600 ml στον κολπικό τοκετό και > 
1000 ml στην καισαρική τομή κατά τις πρώτες 24h. η 
πρωτοπαθής PPH εμφανίζεται στο 4-6% των εγκύων. 

ώς δευτεροπαθής PPH ορίζεται η εκτεταμένη 
κολπική αιμορραγία (λόχια) από το 1ο 24ωρο μέχρι 
και 6 εβδομάδες μετά το τοκετό με συχνότητα 1-3% 
των εγκύων.

Γυναίκες με αιμορραγική διάθεση και ειδικά αυτές 
με βαριά κληρονομική έλλειψη παραγόντων, έχουν 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ρρη. Τα κυριότερα 
αίτια εμφάνισης της αιμορραγίας αμέσως μετά τον 
τοκετό είναι: η ατονία της μήτρας, η κατακράτηση 
πλακουντιακού ιστού και υμένων, οι τραυματισμοί 
του περινέου, του κόλπου ή του τραχήλου, η ρήξη 
της μήτρας. 

η ατονία της μήτρας προκαλείται μετά από ένα 
δύσκολο και παρατεταμένο τοκετό σε συχνότητα 
περίπου 5%-8% και αποτελεί την κυριότερη αιτία 
της μητρικής θνησιμότητας. αιμάτωμα στην περιοχή 
του περινέου/κόλπου στις ασθενείς με αιμορραγική 
διάθεση είναι συχνό με ποσοστά 1-6% versus 2/1000 
στον φυσιολογικό πληθυσμό.

πολλές αναδρομικές μελέτες αποδεικνύουν αυξη-
μένο κίνδυνο αιμορραγιών μετά το τοκετό σε ασθενείς 
με vWD σε ποσοστό 34%, συγκριτικά με γυναίκες 
χωρίς κληρονομική αιμορραγική διάθεση. η μείωση 
των επιπέδων των παραγόντων πήξης μετά τον τοκετό 
λόγω απότομης πτώσης των οιστρογόνων (εικόνα 1), 
είναι υπεύθυνη για τις αιμορραγίες μετά τον τοκετό 
στις ασθενείς με vWD.

πρόσφατη ιταλική ανασκόπηση σε ασθενείς με 
VWD και αιμορραγία μετά τον τοκετό αναφέρει ποσο-
στά 10-37% και 50-54% στις γυναίκες με τύπο 1 και 

Εικόνα 1. επίπεδα οιστρογόνων κατά τη διάρκεια της κύησης 
και μετά τοκετό.
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τύπο 2 αντίστοιχα, και 15-20% στις γυναίκες με τύπο 
3 στις περιπτώσεις με μειωμένες δόσεις χορήγησης 
των ελλειπόντων παραγόντων, καθώς και μειωμένης 
διάρκειας προφυλακτικής θεραπείας.22

Για να μειωθεί ο κίνδυνος αιμορραγίας μετά τον 
τοκετό σε ασθενείς με κληρονομική αιμορραγική δι-
άθεση, η υποκατάσταση του ελλείποντα παράγοντα 
είναι αναγκαίο να συνεχίζεται και μετά τον τοκετό 
τουλάχιστον για 3-4 ημέρες μετά από φυσιολογικό 
τοκετό και για 5-7 ημέρες μετά από καισαρική τομή. 

εκτός από τα σκευάσματα συμπυκνωμένων πα-
ραγόντων πήξης άλλα σκευάσματα που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στις γυναίκες με αιμορραγική 
διάθεση είναι η δεσμοπρεσσίνη (DDAVP) και τα 
αντιϊνωδολυτικά φάρμακα.

DDaVP: H χορήγηση του DDAVP είναι αποτελε-
σματική στις ασθενείς με vWD και φορείς αιμορροφι-
λίας για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας μετά τον 
τοκετό.12 οι ανησυχίες για τη χρήση του βασίζονται 
στους δυνητικούς κινδύνους της ανεπάρκειας του 
πλακούντα λόγω της αγγειοσυσπαστικής του δράσης, 
της σύσπασης της μήτρας λόγω ωκυτόκειας δράσης 
και της υπονατριαμίας λόγω αντιδιουρητικής δράσης, 
για την έγκυο ή το έμβρυο. οι ανησυχίες δεν είναι βά-
σιμες, γιατί η συνθετική βαζοπρεσσίνη έχει μειωμένη 
αγγειοσπαστική και ωκυτόκειο δράση, οφειλόμενη 
στην επικρατέστερη δράση των V2 υποδοχέων στα 
άπω σωληνάρια των νεφρών.

ΑΝΤΙΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ: αναστέλλουν 
την ινωδόλυση και είναι κλινικά αποτελεσματικά στην 
πρόληψη και θεραπεία αιμορραγικών επεισοδίων κατά 
την διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό 
υγιών και ασθενών με κληρονομικά αιμορραγικά 
νοσήματα. αυτά είναι: το τρανεξαμικό οξύ (Τα), το 
ε-αμινοκαπροικό οξύ( EACA) και η απροτινίνη (APR). 
η APR είναι ένα ισχυρό αντιινωδολυτικό φάρμακο 
με πολλές παρενέργειες και έχει αποσυρθεί από την 
αγορά πολλών ευρωπαϊκών κρατών από το 2008 
λόγω πιθανής μετάδοσης Creutzfeldt-Jakob (παρα-
σκευάζεται από πνεύμονα βοοειδών). η χρήση του 
TA κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον 
τοκετό έχει εκτιμηθεί σε πρόσφατη μελέτη και έχει 
αποδειχθεί, ότι μειώνει την απώλεια αίματος και τις 
μεταγγίσεις αίματος στις καισαρικές τομές και στον 
κολπικό (φυσιολογικό) τοκετό.

μεγάλη πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη είναι 
εν εξελίξει (World Maternal Antifibrinolytic [WOMAN])11 
με σκοπό την ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα 
του Τα στην αιμορραγία μετά τον τοκετό PPH (ποσο-
στό υστερεκτομών και θνησιμότητα) σε ασθενείς με 
αιμορραγική διάθεση συγκριτικά με υγιή πληθυσμό. 

ύπάρχει προβληματισμός για πιθανή εμφάνιση 

θρομβοεμβολικού επεισοδίου μετά παρατεταμένη 
χρήση του Τα στην εγκυμοσύνη, έτσι σε έγκυες με 
ιστορικό θρομβώσεων αντενδεικνύεται η μακροχρόνια 
χρήση του. Άλλες παρενέργειες του Τα όπως διάρροια, 
ναυτία, και μερικές φορές ορθοστατική υπόταση δεν 
απασχολούν. Σημαντικό είναι ότι δεν παρουσιάζει 
μεταλλακτική δραστηριότητα και η απέκκριση του στο 
μητρικό γάλα είναι πολύ χαμηλή επομένως δύναται 
να χρησιμοποιηθεί κατά τον θηλασμό.14

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

οι θρομβασθένεia Glanzmann (GT) και το σύνδρο-
μο Bernard–Soulier (BSS) είναι ποιοτικές διαταραχές 
των αμπ και οφείλονται στην κληρονομική έλλειψη 
των υποδοχέων GP IIb/IIIa και GPIb/IX/V αντίστοιχα. 

Στις έγκυες με ποιοτικές διαταραχές των αιμοπε-
ταλίων BSS και GT, η προγεννητική αιμορραγία δεν 
είναι συχνή. αιμορραγικές επιπλοκές μπορούν να 
εμφανισθούν σε περίπτωση παρεμβατικού προγεν-
νητικού ελέγχου. 

πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα εγκύων με 
BSS αναφέρουν πρωτοπαθή αιμορραγία PPH μετά 
τον τοκετό 34% και δευτερογενή αιμορραγία μετά τον 
τοκετό 41% σε σύνολο 30 γυναικών.1,28 παρόμοια 
ποσοστά αιμορραγιών μετά τον τοκετό εμφανίζονται 
και σε ασθενείς με GT,28 στις οποίες όμως οι αιμορ-
ραγικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού είναι 
πιο αυξημένες.

προφυλακτική αγωγή για την πρόληψη PPH εί-
ναι αναγκαία και συνίσταται στη χορήγηση πριν τον 
τοκετό 90μg/Kg rFVIIa ανά 2h για 4-5 δόσεις σε συν-
δυασμό με αντιινωδολυτικά. πολλές φορές κρίνεται 
απαραίτητη και η μετάγγιση αιμοπεταλίων.25 επειδή 
ο μέσος χρόνος διάρκειας του κινδύνου για PPH είναι 
10 ημέρες περίπου, η επαναχορήγηση rFVIIa είναι 
πολύ πιθανή ενώ η αντιινωδολυτική αγωγή πρέπει 
να συνεχίζεται για 2 εβδομάδες.

ασθενείς με GT/BSS που έχουν μεταγγισθεί με 
αιμοπετάλια πριν την εγκυμοσύνη έχουν τον κίνδυνο 
ανάπτυξης αντιαιμοπεταλιακών αλλοαντισωμάτων 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα αντισώματα 
αυτά διαπερνούν τον πλακούντα και καταστρέφουν 
τα εμβρυικά αιμοπετάλια προκαλώντας αλλοάνοση 
θρομβοπενία του νεογνού.
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Αιμορραγικές διαταραχές και κύηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η επίκτητη αιμορροφιλία είναι μια σπάνια και 

σοβαρή αιμορραγική διάθεση, η οποία προκαλείται 
από αυτοαντισώματα (ανασταλτές) που στρέφονται 
κατά του παράγοντα VIII της πήξης, εξουδετερώνουν 
τη δραστικότητα του και διαταράσσουν την ενδογενή 
οδό της πήξης 

Σε αντίθεση με την κληρονομική αιμορροφιλία, 
η οποία οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο του 
παράγοντα VIII στο χρωμόσωμα Χ και αφορά και 
αφορά μόνο άνδρες, η επίκτητη αιμορροφιλία αφορά 
και τα δύο φύλα.

η συχνότητα της διαταραχής στο γενικό πληθυσμό 
ανέρχεται σε 2 περιπτώσεις/1.000.000/έτος και είναι 
περίπου ίδια σε άνδρες και γυναίκες. Όπως και η 
κληρονομική αιμορροφιλία, εμφανίζεται σε όλες τις 
εθνικές ομάδες και επιπολασμός της νόσου είναι ίδιος 
παγκοσμίως. εμφανίζει διφασική ηλικιακή κατανομή, 
με μια μικρή αιχμή στην ηλικία των 20 έως 30 ετών 
και μία μεγαλύτερη στην ηλικία των 60 ετών και άνω. 
η πλειοψηφία των ασθενών μεταξύ 20 και 30 ετών 
είναι γυναίκες και η νόσος στην ηλικία αυτή συνδέεται 
με την κύηση και τα αυτοάνοσα νοσήματα.1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
η νόσος συνδέεται αιτιολογικά με νοσήματα, κυ-

ρίως αυτοάνοσα και λεμφοϋπερπλαστικά (50%), 
νεοπλασίες, δερματολογικά νοσήματα, λοιμώξεις 
και φάρμακα ή κλινικές καταστάσεις όπως κύηση και 
λοχεία. περισσότερες όμως από 50% των περιπτώ-
σεων θεωρούνται ιδιοπαθείς και αφορoύν ασθενείς 

με λευκό ατομικό αναμνηστικό.
η συχνότητα επίκτητης αιμορροφιλίας που εμφα-

νίζονται στην κύηση ή τη λοχεία ανέρχεται σε 6 – 21% 
όλων των περιπτώσεων, στις διάφορες μελέτες. Στις 
μελέτες αυτές οι γυναίκες ήταν απόλυτα υγιείς και μά-
λιστα στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρωτοτόκες.2

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί οι οποίοι οδηγούν 

στην ανάπτυξη αυτοαντισωμάτων και στην κλινική 
εκδήλωση της επίκτητης αιμορροφιλίας στην κύηση 
παραμένουν άγνωστοι. είναι όμως γνωστό ότι οι 
μεταβολές στην παραγωγή κορτιζόλης, προγεστε-
ρόνης και οιστρογόνων στη διάρκεια της κύησης, 
παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της παραγωγής 
κυτταροκινών από τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα (T 
helper lymphocytes - Th). Συγκεκριμένα, η παραγω-
γή κυτταροκινών από τα Th1 λεμφοκύτταρα (IL-12, 
ιντερφερόνη-γ) και η κυτταρική ανοσία καταστέλλεται 
ενώ και η παραγωγή κυτταροκινών από τα Th2 λεμφο-
κύτταρα (IL-4, IL-10) και η χυμική ανοσία ενισχύεται. 
αυτό το αντιθετικό προφίλ των Th1/Th2 κυτταροκινών 
είναι χαρακτηριστικό της κύησης και της λοχείας, 
αναστρέφεται μήνες μετά τον τοκετό και αποτελεί τον 
κύριο μηχανισμό με τον οποίο η κύηση και η λοχεία 
μεταβάλουν την πορεία νόσου ή την ευαισθησία σε 
διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα.3

πρόσφατα, οι Pavlova και συν. έδειξαν επίσης 
ότι πολυμορφισμοί του γονιδίου του αντιγόνου 4 
των κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων (CTLA-4) 
συνδέονται αιτιολογικά με αυτοάνοσα νοσήματα και 
ίσως εμπλέκονται στην παθογένεια της επίκτητης 
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αιμορροφιλίας, δεδομένου ότι ανιχνεύονται σε υψηλό 
ποσοστό ασθενών με τη νόσο σε σχέση με υγιείς 
μάρτυρες.4

επιπλέον, σε μελέτη των Takeda και συν. βρέθηκαν 
αυξημένα επίπεδα του παράγοντα ενεργοποίησης των 
Β λεμφοκυττάρων (BAFF), μέλους της οικογένειας του 
παράγοντα νέκρωσης του όγκου (TNF), σε ασθενείς με 
κληρονομική αιμορροφιλία και σε μερικούς ασθενείς με 
επίκτητη αιμορροφιλία. αυξημένα επίπεδα του BAFF 
ενοχοποιούνται για την παραγωγή αυτοαντισωμάτων 
στα αυτοάνοσα νοσήματα και πιθανόν να συμβάλλουν 
και στην παθογένεια της επίκτητης αιμορροφιλίας, 
τουλάχιστον σε μερικούς ασθενείς.5

Τα αυτοαντισώματα στην επίκτητη αιμορροφιλία 
α είναι πολυκλωνικές IgG ανοσοσφαιρίνες, συνήθως 
IgG4 και σπανιότερα IgG1, IgG2 και στρέφονται κατά 
επιτόπων που εντοπίζονται στις περιοχές α2, α3 και 
περισσότερο συχνά στην περιοχή C2. Τα αντισώ-
ματα ασκούν αντιπηκτική δράση μέσω διαταραχής 
της αντίδρασης του παράγοντα VIII με τα φωσφο-
λιπίδια ή της σύνδεσής του με τον παράγοντα von 
Willebrand (αντι-C2 αντισώματα), της αντίδρασης με 
τους παράγοντες X και IX και του σχηματισμού του 
συμπλέγματος τενάσης (αντι-α2 και αντι-α3 αντισώ-
ματα αντίστοιχα) και της διάσπασης του παράγοντα 
VIII από τη θρομβίνη. 

Τα αυτοαντισώματα στην επίκτητη αιμορροφιλία 
διαφέρουν, στην κινητική συμπεριφορά και τις ιδιό-
τητες, από τα αλλοαντισώματα, που αναπτύσσονται 
στην κληρονομική αιμορροφιλία, λόγω της θεραπείας 
υποκατάστασης. Τα αλλοαντισώματα είναι πολυ-
κλωνικά IgG4 και, όταν εμφανίζονται σε κατάλληλες 
συγκεντρώσεις, εξουδετερώνουν εντελώς στη δρα-
στικότητα του παράγοντα VIII (ανασταλτής τύπου ι). 
Στην επίκτητη αιμορροφιλία, ακόμη και σε ασθενείς 
με υψηλό τίτλο αυτοαντισωμάτων παραμένει μία 
υπολειμματική δραστικότητα του παράγοντα VIII 
(ανασταλτής τύπου ιι), η οποία όμως δεν είναι ικανή 
να τον προστατεύσει από σοβαρές αιμορραγίες.6 Για 
το λόγο αυτό οι ασθενείς με επίκτητη αιμορροφιλία α 
εμφανίζουν σοβαρότερες αιμορραγικές εκδηλώσεις 
σε σύγκριση με τους ασθενείς με κληρονομική αιμορ-
ροφιλίας και συγκρίσιμα επίπεδα του παράγοντα VIII 
στο πλάσμα.

Τόσο στην κληρονομική όσο και στην επίκτητη 
αιμορροφιλία υπάρχει μια υποομάδα ανασταλτών, 
η οποία προκαλεί υδρόλυση και αδρανοποίηση του 
παράγοντα VIII. αυτοί οι πληθυσμοί των πρωτεο-
λυτικών αντι-FVIII IgG αντισωμάτων στην επίκτητη 
αιμορροφιλία διαφέρουν από αυτούς στην κληρονομική 
νόσο. επιπλέον μερικά αυτοαντισώματα στην επίκτητη 
αιμορροφιλία μπορεί να αυξήσουν την πρωτεόλυση 

του παράγοντα ιΧ από το παράγοντα Χι, απουσία 
του παράγοντα VIII, φαινόμενο το οποίο αντισταθμίζει 
μερικώς την αδρανοποίηση του παράγοντα VIII, με 
τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή θρομβίνης.7

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
η επίκτητη αιμορροφιλία είναι σπάνια νόσος αλλά 

συνοδεύεται από υψηλό ποσοστό νοσηρότητα και 
θνητότητας, καθώς σοβαρή αιμορραγία παρατηρείται 
στο 90% των περιπτώσεων και η θνητότητα κυμαίνεται 
μεταξύ 8-22%.

Τόσο στην κληρονομική όσο και στην επίκτητη 
αιμορροφιλία η αιμορραγική διάθεση οφείλεται στα 
χαμηλά επίπεδα του παράγοντα VIII στο πλάσμα αλλά 
η κλινική εικόνα διαφέρει. Έτσι ενώ στην κληρονομική 
αιμορροφιλία η κυριότερη κλινική εκδήλωση είναι τα 
αυτόματα αίμαρθρα, η επίκτητη αιμορροφιλία χαρα-
κτηρίζεται κυρίως από αιμορραγίες του υποδορίου 
ιστού και των βλεννογόνων, αιματώματα, εμμένουσες 
μετεγχειρητικές ή μετά φλεβοκέντηση αιμορραγίες 
αλλά και από σοβαρότερες εκδηλώσεις όπως οπι-
σθοπεριτοναϊκές ή ενδοκοιλιακές αιμορραγίες και 
αιμορραγίες του πεπτικού ή του ΚνΣ.8

Στην κύηση τα αυτοαντισώματα εμφανίζονται συ-
χνότερα (80% των περιπτώσεων) στην 1η κύηση. Σε 
60% των περιπτώσεων τα αντισώματα αυτά, ειδικά με 
χαμηλό τίτλο (συγκέντρωση), εξαφανίζονται αυτόματα 
σε διάστημα 12-30 μηνών από τον τοκετό και συνή-
θως δεν επανεμφανίζονται στις επόμενες κυήσεις.9

Όσον αφορά τις κλινικές εκδηλώσεις, υπάρχει 
μεγάλη ετερογένεια ως προς το μεσοδιάστημα μεταξύ 
του τοκετού και της έναρξης των συμπτωμάτων, τον 
τίτλο των αντισωμάτων και τη βαρύτητα των αιμορ-
ραγικών συμπτωμάτων.

οι αιμορραγική διάθεση σπάνια εκδηλώνεται ως 
σοβαρή μητρορραγία στη διάρκεια του τοκετού, η 
οποία συχνά χρήζει υστερεκτομής. μετά τον τοκετό το 
κυριότερο σύμπτωμα είναι η επίμονη κολπική αιμορ-
ραγία. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αιμορραγικές 
εκδηλώσεις συμβαίνουν τις πρώτες 3 – 150 ημέρες, 
αλλά ακόμη και 12 μήνες μετά τον τοκετό, είναι συχνά 
σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή, συνοδεύονται από 
αναιμία και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.10

ύποτροπή της νόσου σε επόμενο τοκετό δεν πα-
ρατηρήθηκε σε καμία περίπτωση σε δύο μελέτες11 ενώ 
αναμνηστική απάντηση παρατηρήθηκε σε επόμενη 
κύηση σε άλλη μελέτη.12

Σημαντική επιπλοκή της νόσου είναι ότι στις έγκυες 
γυναίκες υπάρχει η πιθανότητα θανατηφόρου αιμορρα-
γίας του εμβρύου λόγω μεταφοράς των αντισωμάτων, 
μέσω του πλακούντα, από τη μητέρα στο έμβρυο. 
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Σε μερικές περιπτώσεις τα αυτοαντισώματα μπορεί 
να επιμένουν μετά τον τοκετό και να προκαλέσουν 
θανατηφόρα αιμορραγία του εμβρύου σε επόμενη 
κύηση.13

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
αυτόματες αιμορραγικές εκδηλώσεις στην κύηση, 

τη λοχεία ή και 12 μήνες μετά τον τοκετό σε γυναίκες 
χωρίς προηγούμενο ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό 
αιμορραγικής διάθεσης, εγείρουν την υπόνοια επί-
κτητης αιμορροφιλίας. η πρώτη εκδήλωση μπορεί 
να είναι μία σοβαρή και απειλητική για τη ζωή αιμορ-
ραγία και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η άμεση 
και ταχεία εργαστηριακή διάγνωση της νόσου και η 
αντιμετώπισή της. 

Το κύριο εργαστηριακό εύρημα στην επίκτητη 
αιμορροφιλία είναι η παράταση του χρόνου ενερ-
γοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (αρΤΤ) σε 
συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα του παράγοντα VIII 
(0-15% των φυσιολογικών). ο χρόνος προθρομβίνης 
(ρΤ), ο χρόνος θρομβίνης (ΤΤ), τα επίπεδα ινωδογό-
νου, ο χρόνος ροής, ο αριθμός και η λειτουργικότητα 
αιμοπεταλίων είναι εντός φυσιολογικών ορίων.

Θρομβοπενία, παράταση ρΤ, aρΤΤ, ΤΤ και χαμηλά 
επίπεδα ινωδογόνου, είναι ευρήματα που παρατη-
ρούνται στη διάχυτη ενδαγγειακή πήξη και είναι απα-
ραίτητα για τη διαφορική διάγνωση του συνδρόμου 
από την επίκτητη αιμορροφιλία.

παράταση μόνο του αρΤΤ παρατηρείται σε κληρο-
νομική έλλειψη ενός από τους παράγοντες της ενδογε-
νούς οδού της πήξης (VIII, IX, XI, XII, προκαλλικρεΐνη 
και κινινιγόνο μεγάλου μοριακού βάρους - HMWK), 
σε παρουσία αντιπηκτικού του λύκου και σε θεραπεία 
με κλασσική (μη κλασματοποιημένη) ηπαρίνη). οι 
ελλείψεις όμως των παραγόντων XII, προκαλλικρεΐνη 
και HMWK καθώς και η παρουσία αντιπηκτικού του 
λύκου συνοδεύονται μάλλον από θρομβοφιλική και 
όχι αιμορραγική διάθεση, ενώ η παρουσία ηπαρίνης 
προκαλεί μεγάλη παράταση του ΤΤ.

η διόρθωση του αρΤΤ μετά από ανάμειξη (mixing 
study), σε αναλογία 1:1 του πλάσματος του ασθενούς 
με φυσιολογικό πλάσμα, που περιέχει όλους τους 
παράγοντες πήξης με επίπεδα 100%, είναι ενδεικτική 
έλλειψης παράγοντα ενώ η μη διόρθωση σημαίνει 
την παρουσία ανασταλτή.

μερικοί ανασταλτές όμως, όπως αυτοί του παρά-
γοντα VIII στην κληρονομική αλλά και στην επίκτητη 
αιμορροφιλία, είναι χρονο- και θερμο-εξαρτώμενοι, 
δηλαδή χρειάζονται ορισμένο χρόνο και κατάλληλη 
θερμοκρασία για να αντιδράσουν και να εξουδετερώ-
σουν τον προστιθέμενο παράγοντα VIII. Έτσι όταν 

ο προσδιορισμός του αρΤΤ γίνει αμέσως μετά την 
ανάμειξη φυσιολογικού πλάσματος και πλάσματος του 
ασθενούς με ανασταλτή, παρατηρείται διόρθωση του 
χρόνου πήξης, επειδή ο ανασταλτής δεν έχει τον κα-
τάλληλο χρόνο για την εξουδετέρωση του παράγοντα. 
αντίθετα, αν η εξέταση εκτελεστεί μετά από επώαση 
του μείγματος στους 37°C για 2 ώρες, παρατηρείται 
παράταση του αρΤΤ (>10-15 sec σε σύγκριση με 
αυτόν του φυσιολογικού πλάσματος) και πτώση των 
επιπέδων του παράγοντα VIII του μείγματος. μη 
ειδικοί ανασταλτές, όπως το αντιπηκτικό του λύκου, 
δεν είναι χρονοεξαρτώμενοι και προκαλούν παρά-
ταση του AρΤΤ στην άμεση ανάμειξη φυσιολογικού 
πλάσματος με το πλάσμα του ασθενούς.14

Το τελευταίο στάδιο της εργαστηριακής διερεύ-
νησης της επίκτητης αιμορροφιλίας περιλαμβάνει 
τη μέτρηση του τίτλου του ανασταλτή με τη μέθοδο 
Bethesda (ή τις τροποποιημένες μεθόδους Nijmegen ή 
New Oxford), η οποία εκφράζεται σε μονάδες Bethesda 
(BU). Στη μέθοδο αυτή διαφορετικές διαλύσεις του 
πλάσματος του ασθενούς επωάζονται με την ίδια 
ποσότητα φυσιολογικού πλάσματος, στους 37°C, για 
2 ώρες και στη συνέχεια προσδιορίζεται το υπόλειμμα 
του παράγοντα VIII στο μείγμα. η μικρότερη αραίωση 
του πλάσματος του ασθενούς, η οποία αδρανοποιεί 
ακριβώς ή σχεδόν ακριβώς το 50% του παράγοντα 
VIII στο μείγμα επώασης, χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό του τίτλου του ανασταλτή σε μονάδες 
Bethesda. ώς μονάδα Bethesda ορίζεται η ποσότητα 
(τίτλος) του ανασταλτή στο πλάσμα του ασθενούς 
που εξουδετερώνει το 50% της δραστικότητας του 
παράγοντα VIII του φυσιολογικού πλάσματος, μετά 
από 2ωρη επώαση στους 37°C.15

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην επίκτητη 
αιμορροφιλία η κινητική της αντίδραση μεταξύ του 
αντισώματος με τον παράγοντα VIII διαφέρει από την 
αντίστοιχη αντίδραση στους ασθενείς με κληρονομική 
αιμορροφιλία. Έτσι, ακόμη και σε παρουσία υψηλού 
τίτλου αντισωμάτων, στην επίκτητη αιμορροφιλία δεν 
παρατηρείται πλήρης αδρανοποίηση του παράγοντα 
VIII και παραμένει πάντα ένα μετρήσιμο υπόλειμμα 
του παράγοντα, φαινόμενο υπεύθυνο για τη φτωχή 
συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του παράγοντα VIII 
και της βαρύτητας των αιμορραγικών εκδηλώσεων, σε 
αντίθεση με την κληρονομική αιμορροφιλία. ύπάρχει 
δηλαδή το ενδεχόμενο ασθενής με επίπεδα παράγοντα 
VIII π.χ. 5% να παρουσιάζει σοβαρά αιμορραγικά 
επεισόδια. Για το λόγο αυτό ενώ η μέθοδος Bethesda 
μετρά in vitro τη ποσότητα του ανασταλτή μάλλον 
υποτιμά τη δραστικότητα του αναστολέα in vivo και 
επιπλέκει την παρακολούθηση και τις θεραπευτικές 
επιλογές.16
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ο προσδιορισμός των ανασταλτών του παρά-
γοντα VIII με κυτταρομετρία ροής και τη μέθοδο με 
φθορίζοντα μικροσφαιρίδια είναι η πλέον σύγχρονη 
μέθοδος, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση των ανα-
σταλτών στο πλάσμα χωρίς να επηρεάζεται από την 
παρουσία υπολείμματος παράγοντα VIII, αντιπηκτικού 
του λύκου ή ηπαρίνης.1

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
η θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς με επί-

κτητη αιμορροφιλία έχει δύο στόχους: α) την άμεση 
αντιμετώπιση των οξέων αιμορραγικών επεισοδίων 
κυρίως με παράγοντες που παρακάμπτουν τη δράση 
του παράγοντα VIII στο καταρράκτη διαδοχικών αντι-
δράσεων του μηχανισμού πήξης (bypassing agents) 
και β) την εκρίζωση των ανασταλτών με ανοσοκατα-
σταλτικά φάρμακα. 

Α. Θεραπεία αιμορραγικών εκδηλώσεων

οι ασθενείς με επίκτητη αιμορροφιλία οι οποίοι 
απαιτούν άμεση αντιμετώπιση της αιμορραγίας είναι, 
σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, ασθενείς με οπισθο-
περιτοναϊκά, οπισθοφαρυγγικά ή μυϊκά αιματώματα, 
αιμορραγίες ΚνΣ, πεπτικού και πνευμόνων, σοβαρή 
αιματουρία, μετεγχειρητική αιμορραγία και αιμορραγία 
από πολλαπλές εστίες.17 Τα σκευάσματα που χρησι-
μοποιούνται στην αντιμετώπιση της αιμορραγίας είναι:

α1. Συμπυκνωμένος παράγοντας VIII

η χορήγηση συμπυκνωμένου παράγοντα VIII 
στην επίκτητη αιμορροφιλία, σε δόσεις ικανές να 
εξουδετερώσουν τους ανασταλτές πιθανόν να είναι 
αποδοτική σε ασθενείς με χαμηλό τίτλο αντισωμά-
των (<5BU). είναι όμως δύσκολο, σε αντίθεση με 
την κληρονομική αιμορροφιλία, να προσδιοριστεί η 
κατάλληλη δοσολογία και η ημιπερίοδος ζωής του 
χορηγούμενου παράγοντα, με τη μέτρηση του αρΤΤ 
και των επίπεδων του παράγοντα VIII στο πλάσμα, 
λόγω της παρουσίας των ανασταλτών τύπου ιι. η 
προτεινόμενη δοσολογία είναι 50 – 100 IU/Kg/ 8 
– 12 ώρες ή σε στάγδην ενδοφλέβια χορήγηση και 
η θεραπεία θεωρείται επαρκής αν τα επίπεδα του 
παράγοντα VIII στο πλάσμα ανέλθουν σε επίπεδα 
τουλάχιστον 30% των φυσιολογικών.18

α2. δεσμοπρεσσίνη 

η χορήγηση δεσμοπρεσσίνης (DDAVP), η οποία 
προκαλεί έκλυση των παραγόντων VIII και von Wil-

lebrand από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και αυξάνει 
παροδικά τα επίπεδα τους στο πλάσμα, πιθανόν να 
είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με επίκτητη αιμορ-
ροφιλία και χαμηλά επίπεδα ανασταλτή ή επίπεδα 
παράγοντα VIII >5%. To DDAVP χορηγείται ενδοφλε-
βίως ή υποδορίως και σε δοσολογία 0,3μg/Kg και η 
δόση επαναλαμβάνεται μία ή δύο φορές ημερησίως 
ανά 8, 12 ή 24 ώρες. δεν είναι όμως αποτελεσματική 
θεραπεία σε ασθενείς με υψηλό τίτλο ανασταλτών ή 
σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια και δεν είναι αποτε-
λεσματική μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση.19 

α3. ανασυνδυασμένος χοίρειος παράγοντας VIII 

ύπάρχουν κλινικές μελέτες στις οποίες χορηγείται 
ανασυνδυασμένος χοίρειος παράγοντας VIII τόσο 
στην επίκτητη όσο και στην κληρονομική αιμορρο-
φιλία. η δομή του παράγοντα αυτού είναι παρόμοια 
με αυτή του ανθρώπινου παράγοντα, όσο αφορά τις 
αιμοστατικές ιδιότητες, αλλά είναι λιγότερο ευαίσθητος 
στη δράση των ανασταλτών.

η αντιμετώπιση των οξέων αιμορραγικών επει-
σοδίων και ειδικά σε ασθενείς με υψηλό τίτλο αντι-
σωμάτων, τόσο στην επίκτητη όσο και στην κληρο-
νομική αιμορροφιλία με ανασταλτές, γίνεται σήμερα 
με σκευάσματα που παρακάμπτουν τη δράση του 
παράγοντα VIII. αυτά είναι:

Σκεύασμα ενεργοποιημένου προθρομβινικού 
συμπλέγματος (Activated Prothrombin Complex 
Concentrates - APCC)

Το APCC (FEIBA®) περιέχει ενεργοποιημένους 
παράγοντες ιι (θρομβίνη), ιΧ και Χ, παρασκευάζεται 
από ανθρώπινο πλάσμα, το οποίο υποβάλλεται σε 
κατεργασία με ξηρή θερμότητα και νανοφιλτράρι-
σμα. Το APCC προάγει την αιμόσταση απουσία του 
παράγοντα VIII. Χορηγείται με δοσολογία 50–100 U/
Kg/8–12 ώρες. δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα 
με τρανεξαμικό οξύ και η δοσολογία δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 200 μονάδες U/Kg ημερησίως, επειδή 
υπάρχει ο κίνδυνος θρομβοεμβολής. Σε εργασία του 
Sallah, 76% των ασθενών με επίκτητη αιμορροφιλία 
και σοβαρή αιμορραγία και 100% με ήπια αιμορρα-
γία (συνολικά 86%) ανταποκρίθηκαν πλήρως στη 
χορήγηση APCC.20

ανασυνδυασμένος ενεργοποιημένος παράγοντας VII 
(rFVII)

O παράγοντας VII σε υψηλή συγκέντρωση, συνδέ-
εται με το ιστικό παράγοντα, στα ενεργοποιημένα από 
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τη θρομβίνη αιμοπετάλια, ενεργοποιεί τον παράγοντα 
Χ και προάγει τη δημιουργία θρομβίνης, απουσία των 
παραγόντων VIII και ιΧ. με ανάλογο τρόπο φαρμα-
κολογικές δόσεις του rFVIIa (Novoseven®) οδηγούν 
στην έκρηξη παραγωγής θρομβίνης, απουσία των 
παραγόντων VIII και ιΧ και στη δημιουργία ινικής 
ανθεκτικής στην πρώιμη ινωδόλυση.21

ο rFVIIa χορηγείται σε δόσεις 90–120 μg/Kg/2–4 
ώρες, μέχρι να ελεγχθεί η αιμορραγία. η θεραπεία 
με rFVIIa ενέχει μικρότερο κίνδυνο φλεβικής ή αρτη-
ριακής θρόμβωσης και μηδενικό κίνδυνο μετάδοσης 
λοιμώξεων.

Σε εργασία των Sumner και συν. σε 139 χειρουρ-
γικούς και μη ασθενείς, με επίκτητη αιμορροφιλία και 
αιμορραγία, στους οποίους χορηγήθηκε rFVIIa, κλινική 
απάντηση παρατηρήθηκε στο 95% των ασθενών.22

οι bypassing παράγοντες είναι υψηλού κόστους, 
η αποτελεσματικότητά τους είναι παρόμοια, μπορεί 
να χορηγηθούν μόνοι ή σε συνδυασμό και η επιλογή 
τους αποφασίζεται με βάση την εστία και τη βαρύτητα 
της αιμορραγίας.23

Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θεραπείας 
γίνεται μόνο κλινικά και δεν υπάρχει εργαστηριακή 
εξέταση κατάλληλη για την παρακολούθηση της απά-
ντησης στη θεραπεία, με εξαίρεση ίσως την ROTEM 
θρομβοελαστογραφία.

Β. Θεραπεία εκρίζωσης ανασταλτών

Β1. ανοσοκατασταλτική θεραπεία

η ανοσοκατασταλτική θεραπεία εκρίζωσης δεν 
είναι απαραίτητη για όλους τους ασθενείς με επίκτητη 
αιμορροφιλία. Σε 1/3 των ασθενών και συνηθέστερα 
σε αυτούς με χαμηλό τίτλο (<5BU) τα αυτοαντισώματα 
εξαφανίζονται αυτόματα. οι περιπτώσεις αυτές αφο-
ρούν συνήθως ασθενείς με επίκτητη αιμορροφιλία από 
φάρμακα ή μετά τον τοκετό στις οποίες τα αντισώματα 
εξαφανίζονται μέσα σε λίγους μήνες. 

Κρίνεται όμως απαραίτητη σε ασθενείς με υψηλό 
τίτλο αντισωμάτων, για την αποκατάσταση της φυσι-
ολογικής αιμόστασης και την εξάλειψη του κινδύνου 
αιμορραγίας. Έτσι, αμέσως μετά τη διάγνωση επίκτη-
της αιμορροφιλίας και ακόμη και αν οι αιμορραγικές 
εκδηλώσεις είναι ήπιες, η έναρξη της θεραπείας 
εκρίζωσης των ανασταλτών είναι επιβεβλημένη δε-
δομένου ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος σοβαρότερης ή και 
θανατηφόρου αιμορραγίας.

η ανοσοκατασταλτική θεραπεία περιλαμβάνει 
κορτικοστεροειδή και κυτταροτοξικά φάρμακα (κυκλο-
φωσφαμίδη, αζαθειοπρίνη, 6-μερκαπτοπουρίνη, βιν-
κριστίνη) μόνα ή σε συνδυασμό. Τα σχήματα τα οποία 
προτείνονται ως θεραπεία 1ης γραμμής και παρέχουν 

τα καλύτερα αποτελέσματα είναι: πρεδνιζόνη 1 mg/
kg ημερησίως για 4–6 εβδομάδες ως μονοθεραπεία 
ή σε συνδυασμό με κυκλοφωσφαμίδη 1–2 mg/kg ή 
50–100 mg/kg ημερησίως για 6 εβδομάδες. 

ανάλυση των στοιχείων από 176 ασθενείς, οι οποίοι 
περιλαμβάνονταν στο μητρώο (registry) της European 
Acquired Hemophilia (EACH2), έδειξε ότι μεγαλύτερο 
ποσοστό ασθενών πέτυχε πλήρη ύφεση (82 έναντι 
62%) και λιγότερες υποτροπές της νόσου (13 έναντι 
19%), λαμβάνοντας συνδυασμό κορτικοστεροειδών 
και κυκλοφωσφαμίδης.24

Σε αποτυχία της θεραπείας 1ης γραμμής, η οποία 
ορίζεται ως η αποτυχία αύξησης των επιπέδων του 
παράγοντα VIII ή πτώσης των του τίτλου των αυτοα-
ντισωμάτων μετά από 3 – 6 εβδομάδες θεραπείας, ως 
εναλλακτική θεραπεία χρησιμοποιείται συνδυασμός 
άλλων κυτταροτοξικών φαρμάκων και συγκεκριμένα 
συνδυασμός πρεδνιζόνης και αζαθειοπρίνης (2 mg/kg 
για 6 εβδομάδες), πρεδνιζόνης, κυκλοφωσφαμίδης 
και βινκριστίνης, πρεδνιζόνης και κυκλοσπορίνης (5 
mg/kg) ενώ στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί με 
επιτυχία υψηλές δόσεις ενδοφλέβιας γ σφαιρίνης 
(IVIgG) και ιντερφερόνη-α, θεραπείες οι οποίες δεν 
συστήνονται πλέον.25

Σε αναδρομική ιταλική μελέτη των Baudo και συν., 
78% των γυναικών με επίκτητη αιμορροφιλία, που 
είχε σχέση με την κύηση, απάντησαν στη θεραπεία 
με κορτικοστεροειδή με ή χωρίς άλλους παράγοντες 
(κυκλοφωσφαμίδη, αζαθειοπρίνη ή IVIgG), αλλά 
ένα σημαντικό ποσοστό αυτών (42%) παρουσίασε 
υποτροπή και απάντησε σε συνδυασμό ανοσοκατα-
σταλτικών φαρμάκων.10

B2. Rituximab

Τα τελευταία χρόνια το Rituximab, ένα μονοκλωνικό 
χιμαιρικό αντίσωμα, που στρέφεται κατά της CD20 
διαμεμβρανικής πρωτεΐνης, η οποία εκφράζεται στην 
επιφάνεια των Β λεμφοκυττάρων, χρησιμοποιείται 
με επιτυχία ως θεραπεία 2ης γραμμής στην εκρίζω-
ση των ανασταλτών στην επίκτητη αιμορροφιλία. 
Το μονοκλωνικό αντίσωμα προκαλεί κυτταροτοξική 
μείωση των Β λεμφοκυττάρων στο αίμα, το μυελό και 
του λεμφαδένες και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό 
θεραπευτικό μέσο στα λεμφοϋπερπλαστικά και αυ-
τοάνοσα νοσήματα. Το Rituximab χορηγήθηκε, στις 
διάφορες μελέτες, με δόση 375mg/m2 εβδομαδιαίως 
για 4 εβδομάδες, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό 
με άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ως θεραπεία 
1ης γραμμής ή ως θεραπεία διάσωσης σε περιπτώ-
σεις ανθεκτικές σε όλες στις τρέχουσες θεραπείες, με 
ποσοστά πλήρους ύφεσης που κυμαίνονταν μεταξύ 
79–88%.26
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Όσο αφορά την κύηση, σε αναδρομική μελέτη των 
Bonfanti και συν., γυναίκες με επίκτητη αιμορροφιλία 
μετά τον τοκετό, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία 1ης 
ή 2ης γραμμής με Rituximab, μόνο ή συνδυασμό με 
κορτικοστεροειδή, αζαθειοπρίνη ή κυκλοσπορίνη 
επέτυχαν πλήρη ύφεση της νόσου 2–48 εβδομάδες 
μετά τη θεραπεία.27

Σε περίπτωση που ο υψηλός τίτλος αντισωμάτων 
παραμένει παρά την ανοσοκατασταλτική θεραπεία 
οι ασθενείς θα πρέπει να διερευνώνται για πιθανό 
υποκείμενο αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο απαιτεί 
αλλαγή της θεραπευτικής στρατηγικής. 

B3. πλασμαφαίρεση, ανοσοαπορόφηση

Ταχεία, αλλά παροδική και μικρής διάρκειας, 
απομάκρυνση των ανασταλτών του παράγοντα VIII 
μπορεί να επιτευχθεί σε ασθενείς με οξεία και σοβα-
ρή αιμορραγία, με πλασμαφαίρεση ή εξωσωματική 
ανοσοπροσρόφηση, σε στήλη που περιέχει σταφυ-
λοκοκκική πρωτεΐνη α.

Β4. Θεραπεία ανοσοανοχής (Immune Tolerance 
Treatment - ITI -)

η θεραπεία ανοσοανοχής εφαρμόστηκε με επιτυ-
χία στην αντιμετώπιση της επίκτητης αιμορροφιλίας. 
Σύμφωνα με τους Nemes και συν., με τη χορήγηση 
συμπυκνωμένου παράγοντα VIII (30 IU/kg ημερησίως 
την 1η εβδομάδα, 20 IU/kg ημερησίως τη 2η εβδομάδα 
και 15 IU/kg ημερησίως την 3η εβδομάδα), σε συν-
δυασμό με κυκλοφωσφαμίδη (200 mg ημερησίως) 
και πρεδνιζολόνη (100 mg ημερησίως με σταδιακή 
μείωση), πλήρης ύφεση παρατηρήθηκε σε 24 από 
τους 26 ασθενείς που εφαρμόστηκε η θεραπεία.28

οι Zitler και συν. εφαρμόζοντας το τροποποιημένο 
πρωτόκολλο Bonn/Malmö (MBMP), σε 35 ασθενείς 
με υψηλό τίτλο αντισωμάτων και σοβαρή αιμορραγία, 
πέτυχαν την εξαφάνιση του ανασταλτή σε 2-4 ημέρες. 
Το πρωτόκολλο, διάρκειας 12-17 ημερών, περιελάμ-
βανε ανοσοπροσρόφηση, IVIgG (0.3 g/kg τις ημέρες 
5-7), πρεδνιζολόνη (1 mg/kg), κυκλοφωσφαμίδη (1-2 
mg/kg ημερησίως) και χορήγηση παράγοντα VIII με 
δοσολογία 100-200 IU/kg/6ωρο.29

Τα πρωτόκολλα ανοσοανοχής εφαρμόζονται όταν 
οι άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει και σε περιπτώσεις 
στις οποίες υπάρχει υψηλός τίτλος αντισωμάτων και 
αιμορραγικά επεισόδια απειλητικά για τη ζωή.

Σε κάθε ασθενή που χορηγείται ανοσοκατασταλτική 
θεραπεία ή Rituximab, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
μυελοκαταστολής και λοιμώξεων απειλητικών για τη 

ζωή, οι οποίες ευθύνονται για το 50% των θανάτων 
στην επίκτητη αιμορροφιλία.30
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Αιμορραγικές διαταραχές και κύηση

οι μαιευτικές αιμορραγίες διακρίνονται σε δύο 
βασικές κατηγορίες αναλόγως αν πραγματώνονται 
προ- (Antepartum hemorrhage–APH) ή μετά τον 
τοκετό (Postpartum hemorrhage–PPH).

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΡΟ ΤΟΚΕΤΟΥ
ορίζεται ως η κολπική αιμόρροια που εμφανίζεται 

στο δεύτερο ήμισυ της κύησης, μετά δηλαδή τις είκοσι 
εβδομάδες αυτής. εμφανίζεται δε ως επιπλοκή στο 
2-5% όλων των κυήσεων.1 

διάφορες αιτίες προκαλούν αιμόρροια κατά τη 
διάρκεια της κυήσεως. είναι χαρακτηριστικό ότι στο 
50% των περιπτώσεων δεν αναγνωρίζεται συγκε-
κριμένο αίτιο.

Στα βασικότερα αίτια συγκαταλέγονται ο προδρο-
μικός πλακούντας με συχνότητα εμφάνισης 31%, η 
αποκόλληση πλακούντα σε ποσοστό 22% και έπονται 

η ρήξη προδρομικών αγγείων και η ρήξη μήτρας 
με συχνότητα εμφάνισης 0.5% και 0.03 – 0.08% 
αντίστοιχα.

Στις λιγότερο σοβαρές συμπεριλαμβάνονται αιτίες 
όπως η τραχηλίτιδα, οι τραυματισμοί, ο καρκίνος 
του τραχήλου, ο τραχηλικός πολύποδας και η μικρή 
ποσότητα κολπικής αιμόρροιας που εκλύεται στην 
αρχή της διαστολής (σημάδι της επιτόκου).

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ
ορίζεται ως η εμφύτευση του πλακούντα πάνω 

ή πλησίον του έσω τραχηλικού στομίου. ξεχωρίζουν 
τέσσερις υποκατηγορίες προδρομικού πλακούντα: i) 
η χαμηλή πρόσφυση αυτού όταν είναι κοντά στο έσω 
τραχηλικό στόμιο αλλά δε το καλύπτει, ii) ο παραχείλιος 
πλακούντας ο οποίος εκτείνεται έως το έσω τραχηλικό 
στόμιο αλλά δε το καλύπτει, iii) ο επιχείλιος ο οποίος 

Εικ. 1. είδη προδρομικού πλακούντα (τροποποίηση από High Risk Pregnancy-Management Options 4th Ed.-Saunders 2011).

Complete Partial Marginal Low lying
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καλύπτει πλήρως το στόμιο και iv) ο επιπωματικός.
ο προδρομικός πλακούντας εμφανίζεται σε 2.8 

ανά 1000 μονήρεις κυήσεις και σε 3.9 ανά 1000 
δίδυμες κυήσεις.2 η διάγνωση του γίνεται διά του 
υπερηχογραφικού ελέγχου μεταξύ της δέκατης έκτης 
και εικοστής εβδομάδος κυήσεως, όμως το 90% αυτών 
θα έχουν έναν φυσιολογικά εμφυτευμένο πλακούντα 
όταν επανεξετασθούν υπερηχογραφικά τη τριακοστή 
εβδομάδα.3,4 εάν πάντως είναι παθολογική η εμφύ-
τευση του πλακούντα, τότε δίδεται ιδιαίτερη έμφαση 
γιατί ο προδρομικός πλακούντας αποτελεί μία από τις 
σοβαρότερες επιπλοκές στη κύηση καθότι σχετίζεται 
με αυξημένη μητρική νοσηρότητα και θνησιμότητα. 
Θα πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο πως 
αν διαγνωσθεί συμφυτικός πλακούντας, ταυτόχρο-
να προετοιμάζεται η επίτοκος για πιθανή μαιευτική 
υστερεκτομή που από μόνη της τριπλασιάζει έως 
και τετραπλασιάζει τη συχνότητα της περιγεννητικής 
νοσηρότητας και θνησιμότητας. Σε ό,τι αφορά στη νε-
ογνική νοσηρότητα, αυτή επίσης αυξάνεται είτε λόγω 
της πιθανής ανάγκης για πρόωρο τοκετό, είτε λόγω της 
ενδομήτριας καθυστέρησης ανάπτυξης του εμβρύου 
από τα πολλαπλά επεισόδια των αιμορραγιών.5

Παράγοντες κινδύνου

Στους παράγοντες κινδύνου για προδρομικό πλα-
κούντα περιλαμβάνονται i) η προηγηθείσα καισαρική 
τομή (χαρακτηριστικά σε τετράκις προηγηθείσα ο 
κίνδυνος αυξάνεται κατά 10%), ii) η πολύδυμη κύηση, 
iii) η μεγάλη ηλικία της μητέρας, iv) η πολυτοκία, v) το 
ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων στη μήτρα, vi) ο 
προδρομικός πλακούντας σε προηγούμενη κύηση, 
vii) η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, viii) η χρόνια 
υπέρταση και ix) το κάπνισμα και η χρήση ουσιών 
κυρίως κοκαΐνης.

Διάγνωση

η τυπική κλινική εικόνα του προδρομικού πλα-
κούντα είναι αυτή της ανώδυνης αιμορραγίας στο 
τέλος του δευτέρου ή στις αρχές του τρίτου τριμήνου 
της κύησης η λεγόμενη και ως «προειδοποιητική 
αιμορραγία» ή «αιμορραγία του φρουρού». Το 50% 
αυτών εμφανίζεται πριν τις 36 εβδομάδες της κύησης. 
Συχνά εμφανίζεται μετά από σεξουαλική επαφή και 
μπορεί να συνοδεύεται από πρόωρες συστολές της 
μήτρας, πιθανόν λόγω συνύπαρξης αποκόλλησης του 
πλακούντα στο 10% των περιπτώσεων, και όχι μόνο 
λόγω της αιμορραγίας του προδρομικού πλακούντα.6

η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση του προδρο-
μικού πλακούντα είναι ο υπερηχογραφικός έλεγχος 

και συγκεκριμένα ο διακολπικός, ο οποίος παρέχει 
μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με το διακοιλιακό 
υπερηχογράφημα. εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα 
του διακολπικού τότε προτιμάται το διαπερινεϊκό με 
κοιλιακό ηχοβολέα. ουσιαστικά μετράται η απόσταση 
του κατώτερου άκρου του πλακούντα από το έσω 
τραχηλικό στόμιο, η οποία πρέπει να είναι μεγαλύ-
τερη των 25 mm για να μην χαρακτηριστεί αυτός 
ως προδρομικός. Στην περίπτωση που εντοπίζεται 
προδρομικός πλακούντας στο υπερηχογράφημα β΄ 
επιπέδου διενεργείται νέο στις 32 εβδομάδες επί 
οπίσθιου παραχείλιου πλακούντα, επιχείλιου και 
επιπωματικού και στις 36 εβδομάδες επί χαμηλής 
πρόσφυσης ή πρόσθιου παραχείλιου πλακούντα.7 
Σε γυναίκες με ιστορικό προηγηθείσας καισαρικής 
τομής, χρήσιμο είναι και το υπερηχογράφημα με χρήση 
έγχρωμου Doppler και η μαγνητική τομογραφία για 
τον αποκλεισμό συμφυτικού, στιφρού, ή διεισδυτικού 
πλακούντα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί 
ότι η δακτυλική εξέταση αντενδείκνυται γιατί ελλοχεύει 
πάντα ο κίνδυνος μεγαλύτερης αιμορραγίας.

Εικ. 2, 3. προδρομικός πλακούντας.
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Αντιμετώπιση

οι κυήσεις με προδρομικό πλακούντα, οι οποίες δεν 
εμφανίζουν κολπική αιμόρροια μπορούν να αντιμετω-
πιστούν συντηρητικά αποφεύγοντας τις σεξουαλικές 
επαφές και την κολπική εξέταση.

Όταν παρουσιάζεται ενεργή αιμορραγία, χρήσιμη 
είναι η αρχική εκτίμηση της κατάστασης της μητέρας 
και η αιμοδυναμική σταθεροποίηση της. Έπειτα, βά-
σει των αποτελεσμάτων του κλινικοεργαστηριακού 
και απεικονιστικού ελέγχου, μπορεί να ακολουθήσει 
μετάγγιση, χορήγηση anti-D ανοσοσφαιρίνης σε Rh 
αρνητικές γυναίκες και τέλος, αν κριθεί απαραίτητη, 
χορήγηση κορτικοστεροειδών στη μητέρα προκειμένου 
να επιτευχθεί πνευμονική ωρίμανση, επί πρόωρου 
τοκετού.

Στην περίπτωση που αποφασίζεται η διεκπεραί-
ωση του τοκετού, αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με 
καισαρική τομή είτε με κολπικό τοκετό.

ενδείξεις για καισαρική τομή αποτελούν ο επι-
χείλιος, ο επιπωματικός και ο οπίσθιος παραχείλιος 
πλακούντας, το μη καθησυχαστικό καρδιοτοκογρά-
φημα, η μεγάλη αιμορραγία και η μη εμπεδωμένη 
κεφαλή του εμβρύου. η καισαρική εκτελείται κατά 
προτίμηση σε ηλικία κυήσεως μεγαλύτερη των 37 
εβδομάδων, πάντοτε παρουσία έμπειρου χειρουργού, 
που δύναται να αντιμετωπίσει τις πιθανές επιπλοκές 
και έχοντας εξασφαλίσει τουλάχιστον 4-6 μονάδες 
συμπυκνωμένων ερυθρών και πλάσμα. η τομή που 
επιλέγεται στην καισαρική τομή είναι ανάλογη του 
τύπου του προδρομικού πλακούντα και συγκεκρι-
μένα σε οπίσθιο διενεργείται χαμηλή εγκαρσία, σε 
πρόσθιο είτε χαμηλή εγκαρσία με διαπλακουντιακή 
προσπέλαση, είτε υψηλή εγκαρσία και σε πρόσθιο 
συμφυτικό κάθετη υψηλή, όταν έχει προγραμματιστεί 
μαιευτική υστερεκτομή.

Κολπικός τοκετός διενεργείται σε περίπτωση που 
είναι εμπεδωμένη η κεφαλή του εμβρύου και το κάτω 
χείλος του πλακούντα απέχει περισσότερο από 20mm 
από το έσω τραχηλικό στόμιο. Σε αυτή την περίπτω-
ση ο γυναικολόγος δύναται να πραγματοποιήσει 
τεχνητή ρήξη θυλακίου και να χορηγήσει ωκυτοκίνη 
έχοντας πάντοτε φροντίσει να υπάρχει χειρουργική 
αίθουσα κατάλληλα προετοιμασμένη για επείγουσα 
καισαρική τομή.8

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
ορίζεται ως ο πρώιμος διαχωρισμός του πλακού-

ντα από τη θέση εμφύτευσης του στο τοίχωμα της 
μήτρας και αναλόγως της έκτασής της ή της θέσης 
εμφάνισής της διακρίνεται σε πλήρη ή μερική και σε 

περιφερική ή κεντρική. η συχνότητα εμφάνισής της 
στο γενικό πληθυσμό είναι 1-2% εκ των οποίων σε 
ένα ποσοστό 65-80% είναι εμφανής και 20-35% μη 
εμφανής, υποκλινική. η αποκόλληση αυξάνει τον 
κίνδυνο προωρότητας, υπολειπόμενης ανάπτυξης 
και ενδομήτριου θανάτου. ο κίνδυνος ενδομήτριου 
θανάτου είναι ανάλογος του βαθμού αποκόλλησης, 
αλλά ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού υπάρχει ακόμη 
και σε μετρίου βαθμού αποκόλληση, λόγω έναρξης 
μυομητρικής δραστηριότητας.

Παράγοντες κινδύνου

αν εξαιρέσουμε το τραύμα, συνήθως είναι άγνω-
στης αιτιολογίας. οι κυήσεις με ανεξήγητη αύξηση 
των επιπέδων της AFP στον ορό της μητέρας, έχουν 
επίσης αυξημένο κίνδυνο αποκόλλησης. Στους πα-
ράγοντες περιλαμβάνονται i) η χρόνια υπέρταση, ii) 
η σοβαρή προεκλαμψία, iii) το κάπνισμα, iv) η χρήση 
κοκαΐνης, v) η χοριοαμνιονίτιδα, vi) η πρόωρη ρήξη 
εμβρυικών υμένων, vii) η μεγάλη ηλικία της μητέρας, 
viii) το υδράμνιο, ix) η πολυτοκία και πιθανώς x) η 
θρομβοφιλία. ο κίνδυνος επανεμφάνισης αποκόλ-
λησης πλακούντα σε επόμενη κύηση είναι 6-16.7%.

Διάγνωση

Το κύριο σύμπτωμα της αποκόλλησης είναι ο 
πόνος. πόνος στην οσφύ πιθανόν να υποδηλώνει 
αποκόλληση οπισθίου πλακούντα. Ένα άλλο σύμ-
πτωμα της αποκόλλησης είναι και η αιμορραγία, αν 
και αυτή μπορεί να μην αντικατοπτρίζει πάντοτε το 
βαθμό απώλειας αίματος. Σε αρκετές εγκύους που 
προσέρχονται με αποκόλληση μετά από τραυματισμό, 
το σύμπτωμα του πόνου εμφανίζεται μόνο του χωρίς 
έκδηλη αιμόρροια (συγκαλυμμένη αιμορραγία). είναι 
σημαντικό να διαφοροδιαγιγνώσκουμε την αιμορρα-
γία εξαιτίας της αποκόλλησης του πλακούντα, από 
το διαστολικό αίμα ή «σημάδι της επιτόκου» και το 
αιματηρό αμνιακό υγρό που εκλύεται τη στιγμή ρήξης 
των εμβρυικών υμένων, σε περίπτωση που υπάρχουν 
πρόδρομα αγγεία.

η μητέρα θα πρέπει να εξετάζεται αμέσως για 
σημεία αιμοδυναμικής αστάθειας. η ήπια ταχυκαρδία 
είναι φυσιολογικό εύρημα στην εγκυμοσύνη, ωστόσο 
σημεία και συμπτώματα καταπληξίας υποδηλώνουν 
ότι έχει χαθεί τουλάχιστον το 30% του κυκλοφορούντος 
αίματος. Θα πρέπει να εξετάζεται η κοιλιακή χώρα 
και συγκεκριμένα το ύψος του πυθμένα της μήτρας, 
που πιθανόν να είναι ψηλότερο σε σχέση με το ανα-
μενόμενο για την ηλικία κύησης. η μήτρα μπορεί να 
είναι ευαίσθητη στη σύσπαση ή σανιδώδης και μπορεί 



98

ν. πόλου και συν.

να εμφανίζονται συχνές, χαμηλής έντασης τετανικές 
συστολές. η παρουσία του τελευταίου ευρήματος 
είναι σημαντική, αφού συχνά συνοδεύεται από μη 
καθησυχαστικό καρδιοτοκογράφημα. αν ο καρδιακός 
ρυθμός του εμβρύου δεν είναι ικανοποιητικός, θα 
πρέπει να εκτελείται άμεσα καισαρική τομή.

αν και η κλινική διάγνωση είναι το μείζον εργαλείο 
στα χέρια του γυναικολόγου για την αναγνώριση της 
αποκόλλησης του πλακούντα, επί μη οξέων συμ-
βαμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το υπερη-
χογράφημα. Τούτο δύναται να αναγνωρίσει τη θέση 
του πλακούντα και να αναδείξει πιθανή οπισθοπλα-
κουντιακή υποηχογένεια ή ανώμαλη πάχυνση του 
πλακούντα. είναι σημαντικό να θυμάται κανείς ότι 
το υπερηχογράφημα δε μπορεί να αποκλείσει την 
αποκόλληση του πλακούντα.

ο Sher9 έχει κατηγοριοποιήσει την αποκόλληση 
του πλακούντα σε τρεις βαθμούς και συγκεκριμένα 
ο βαθμός I αντιστοιχεί σε μια ήπια κλινική εικόνα, 
αφού πρόκειται για οπισθοπλακουντιακό θρόμβο, ο 

οποίος γίνεται συχνά αντιληπτός κατά τον τοκετό. ο 
βαθμός II αντιπροσωπεύει συμπτωματικές εγκύους 
με ευαίσθητη κοιλιακή χώρα και ζωντανό έμβρυο. 
Τέλος, ο βαθμός III, αντιπροσωπεύει μια σοβαρή 
κατάσταση με απώλεια του εμβρύου, όπου τα 2/3 των 
ασθενών εμφανίζονται χωρίς διαταραχές πηκτικότη-
τας (υποομάδα IIIA) και το 1/3 αυτών με διαταραχές 
πηκτικότητας (υποομάδα IIIB).

Αντιμετώπιση

Στη κλινική κατηγορία βαθμού II εκτιμάται η κατά-
σταση της μητέρας και του εμβρύου. εάν η έγκυος 
είναι αιμοδυναμικά σταθερή, έχει καθησυχαστικό 
καρδιοτοκογράφημα και είναι σε τοκετό ο οποίος 
εξελίσσεται ταχύτατα, τότε πραγματοποιείται τεχνητή 
ρήξη θυλακίου, με σκοπό την επίσπευση του τοκετού. 
Και πάλι όμως το ενδεχόμενο της καισαρικής τομής 
απαιτείται επί επιδείνωσης της κατάστασης της μη-
τέρας ή του εμβρύου. επιπλέον, επειδή η απώλεια 
αίματος υποεκτιμάται, καλό είναι να φροντίζει κανείς 
από νωρίς για τη μετάγγιση της ασθενούς, για τη 
διατήρηση του αιματοκρίτη πάνω από 30% και της 
ωριαίας διούρησης πάνω από 30cc. η παρουσία του 
παιδιάτρου σ’ αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται πάντα 
απαραίτητη για την ανάνηψη του νεογνού.

Όσον αφορά τώρα στο βαθμό III, θα πρέπει να 
ελέγχεται πρώτα η αιμοδυναμική κατάσταση της 
εγκύου και ο πηκτικός μηχανισμός. Σημαντική κρίνεται 
η παρουσία και η συνδρομή του αιματολόγου. ο γυ-
ναικολόγος φροντίζει για την επιθετική αναπλήρωση 
των απωλειών του αίματος με υγρά και με παράγωγα 
αίματος και την επίσπευση του τοκετού κατά προτί-
μηση κολπικά, εκτός και αν συνυπάρχει ανεξέλεγκτη 
αιμορραγία, οπότε προτιμάται η καισαρική τομή.

Το 1/3 των ασθενών που κατατάσσονται στην κα-
τηγορία IIι εμφανίζουν διαταραχές πηκτικότητας. αυτή 
η επιπλοκή δεν παρατηρείται συνήθως επί ζωντανών 
εμβρύων και είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης των 
αιμοπεταλίων και της διάχυτης ενδαγγειακής πήξης. 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η συνδρομή 
του αιματολόγου, με τη σύμφωνη γνώμη του οποίου 
αποφασίζεται η χορήγηση αιμοπεταλίων, πλάσματος 
και παράγοντα VIII.10,11

ΡΗΞΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
ορίζεται ως ο συγκαλυμμένος διαχωρισμός, η 

λέπτυνση ή η διάνοιξη του τοιχώματος της μήτρας. 
η αυτόματη ρήξη της μήτρας, χωρίς να έχει προ-

ηγηθεί χειρουργείο σ’ αυτή, αποτελεί σπάνια οντό-
τητα. η συχνότητα εμφάνισης της είναι 0.03-0.08% 

 

Εικ. 4, 5. αποκόλληση πλακούντα με υπερηχογραφική εικόνα 
οπισθοπλακουντιακού αιματώματος
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των κυήσεων, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι 
γυναίκες με ιστορικό χειρουργικής επέμβασης στη 
μήτρα. η προηγηθείσα καισαρική τομή αποτελεί το 
συχνότερο αίτιο ρήξης της μήτρας και ακολουθούν 
τα τραύματα, οι προϋπάρχουσες εκπυρηνίσεις, οι 
συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας, η αδενομύωση, η 
τροφοβλαστική νόσος, η υπερδιάταση της μήτρας, 
ο συμφυτικός πλακούντας, το ιστορικό απόξεσης 
και διάτρησης της μήτρας και η υπέρμετρη χρήση 
ωκυτοκίνης ειδικά σε πολυτόκους.12

η μητρική νοσηρότητα σχετίζεται με την αιμορραγία 
και την επακόλουθη αναιμία. η εμβρυική νοσηρότητα 
είναι πιο συχνή και σχετίζεται με την αναπνευστική 
δυσχέρεια, την υποξία, την οξέωση και τέλος τον 
ενδομήτριο ή νεογνικό θάνατο. 

Διάγνωση

είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το 13% των 
ρήξεων μήτρας συμβαίνει εκτός νοσοκομείου. η 
κλινική σημειολογία εξαρτάται από το αν πρόκειται 
περί επικείμενης ή εγκατεστημένης ρήξης της μήτρας.

Στην πρώτη κατηγορία η ταχυκαρδία της μητέρας 
μπορεί να είναι και το μοναδικό σύμπτωμα. επιπλέον, 
μπορεί να εμφανισθούν αλλοιώσεις του εμβρυικού 
καρδιακού ρυθμού, μικρή κολπική αιμόρροια, συνεχής 
πόνος μεταξύ των συστολών και αιματουρία.

Στη δεύτερη κατηγορία, της εγκατεστημένης ρή-
ξης, εμφανίζονται: κολπική αιμόρροια, αιφνίδιος και 
έντονος πόνος, παύση των συστολών της μήτρας, 

αλλοιώσεις του εμβρυικού καρδιακού ρυθμού, ακόμη 
και απουσία αυτού, απεμπέδωση της προβάλλουσας 
μοίρας, ψηλάφηση των μελών του εμβρύου κατά την 
εξέταση της κοιλίας της μητέρας και τέλος καταπληξία 
της μητέρας.

δεδομένα υποστηρίζουν τη χρήση απεικονιστικών 
μεθόδων για την πρόβλεψη ρήξης ουλής της μήτρας 
επί προηγηθείσας καισαρικής τομής και την πρόληψη 
των απώτερων επιπλοκών. Τόσο το υπερηχογρά-
φημα, όσο και η μαγνητική τομογραφία μπορούν να 
επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν ύπαρξη συμφυτικού 
πλακούντα, ο οποίος επικαλύπτει την παλαιά ουλή. 
επιπλέον, εξίσου χρήσιμο θεωρείται τα τελευταία 
χρόνια το διακολπικό υπερηχογράφημα στην κύηση 
και συγκεκριμένα γύρω στις 37 εβδομάδες, όπου γί-
νεται προσπάθεια για μέτρηση του πάχους της ουλής. 
Όταν το πάχος αυτής υπολογίζεται μεγαλύτερο ή ίσο 
από 3-5 mm τότε δίδεται στην έγκυο η δυνατότητα 
για την επιλογή της διαδικασίας του φυσιολογικού 
τοκετού μετά από προηγηθείσα καισαρική τομή.13

Αντιμετώπιση

η ενεργός αντιμετώπιση της ρήξης της μήτρας 
γίνεται αναλόγως του σταδίου τοκετού. Σε συμπτωμα-
τική ρήξη στο πρώτο στάδιο του τοκετού διενεργείται 
επείγουσα καισαρική τομή, ενώ στο δεύτερο στάδιο 
τοκετού η οποιαδήποτε ενεργητική αντιμετώπιση 
εξαρτάται από την εμπέδωση της κεφαλής του εμβρύ-
ου. Όταν η προβάλλουσα μοίρα είναι κάτωθεν των 
ισχιακών ακανθών πραγματοποιείται εμβρυουλκία 
προς αποφυγή της εμβρυικής δυσπραγίας και έπειτα 
λαπαροτομία προς διερεύνησης της ουλής. ειδάλλως, 
εκτελείται επείγουσα καισαρική τομή.

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ
ορίζονται ως τα αιμοφόρα αγγεία του εμβρύου που 

εκφύονται από τους υμένες στο κατώτερο τμήμα της 
μήτρας και πορεύονται μέσω των μεμβρανών μπροστά 
από τη προβάλλουσα μοίρα, είτε διασχίζοντας το έσω 
τραχηλικό στόμιο, είτε περνώντας πλησίον αυτού.

αποτελεί μια σπάνια αιτία αιμορραγίας με συχνό-
τητα 1/2500 τοκετούς και πρόκειται για αιμορραγία, 
η οποία γίνεται αντιληπτή με τη ρήξη των εμβρυικών 
υμένων. επιπλέον είναι η μοναδική αιτία μαιευτικής 
αιμορραγίας, στην οποία η απώλεια αίματος είναι 
κυρίως εμβρυικής προέλευσης, αυξάνοντας έτσι την 
ανάγκη άμεσης παρέμβασης. Συγκεκριμένα, ο δείκτης 
εμβρυικής θνησιμότητας είναι υψηλός φτάνοντας το 
50–75%.

παράγοντες κινδύνου γι’ αυτή τη σπανιότατη αιτία 
αιμορραγίας αποτελούν η χαμηλή πρόσφυση του Εικ. 6. διεγχειρητική εικόνα ρήξης μήτρας.
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ν. πόλου και συν.

πλακούντα, η υμενώδης έκφυση του ομφαλίου λώ-
ρου, ο πολύλοβος, ο μεμβρανώδης ή οι επικουρικοί 
πλακούντες, η πολύδυμος κύηση και η εξωσωματική 
γονιμοποίηση.

Διάγνωση

δύσκολη θεωρείται η διάγνωση των προδρομικών 
αγγείων προ τοκετού. επιτυγχάνεται μέσω της έγχρω-
μης υπερηχογραφίας Doppler, της αμνιοσκόπησης και 
τέλος διά της δακτυλικής εξετάσεως εάν και εφόσον 
είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν ψηλαφητά αγγεία.

Αντιμετώπιση

Χρειάζεται μεγάλος βαθμός εγρήγορσης γιατί 
πρόκειται για μια οξεία και ακατάσχετη αιμορραγία, 
η οποία γίνεται αντιληπτή με την αυτόματη ή την τε-
χνητή ρήξη των υμένων, η οποία προκαλεί εμβρυική 

δυσπραγία. διενεργείται επείγουσα καισαρική τομή και 
ενδεδειγμένη θεωρείται η παρουσία του παιδιάτρου 
που θα φροντίσει για την εντατική αναζωογόνηση 
του νεογνού.14,15

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
ορίζεται ως η απώλεια περισσότερων των 500 ml 

αίματος ή η κατά 10% πτώση του αιματοκρίτη μετά τον 
τοκετό. διακρίνεται στη πρώιμη αιμορραγία, η οποία 
εξελίσσεται εντός 24 ωρών και στην όψιμη η οποία 
μπορεί να εμφανιστεί έως και 12 εβδομάδες μετά 
τον τοκετό.16 ώς σοβαρή ορίζεται η απώλεια αίματος 
πάνω από 150 ml/min για 20 λεπτά, που προκαλεί 
απώλεια πάνω από 50% του όγκου του αίματος ή η 
ξαφνική απώλεια αίματος πάνω από 1500-2000 ml.

είναι σημαντικό να αναφερθούν κάποιες από τις 
αιματολογικές προσαρμογές που συμβαίνουν κατά 
τη διάρκεια της κύησης και δίνουν λάθος εντύπωση 
για την απώλεια αίματος. Συγκεκριμένα, ο όγκος 
πλάσματος κατά την κύηση αυξάνεται κατά 50%. 
αυτό σημαίνει ότι απαιτείται απώλεια όγκου αίματος 
30-60%, δηλαδή 1500-2000 ml αίματος, προκειμένου 
να εμφανισθούν σημεία καταπληξίας. η πραγματική 
απώλεια αίματος υπολογίζεται ως ο όγκος πλάσμα-
τος που αυξήθηκε λόγω κύησης, προσθέτοντας σ’ 
αυτόν 500 ml για κάθε 3% πτώση του αιματοκρίτη. 
επίσης προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε γυναίκες με 
μειωμένο όγκο αίματος, όπως οι μικρόσωμες, αυτές 
με προϋπάρχουσα αναιμία, με σοβαρή προεκλαμψία 
ή εκλαμψία και τέλος αυτές που βρίσκονται σε μικρή 
ηλικία κυήσεως.

η αιμορραγία μετά τον τοκετό παραμένει έως και 
σήμερα μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου της 
μητέρας τόσο στις αναπτυγμένες όσο και τις ανα-
πτυσσόμενες χώρες. είναι χαρακτηριστικό ότι στη 
μ. Βρετανία το 2003-2005 ήταν η τρίτη συχνότερη 
άμεση αιτία μητρικής θνησιμότητας, ενώ παγκοσμίως 
είναι υπεύθυνη για το 50% των θανάτων στη λοχεία, 
ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Παράγοντες κινδύνου

οι παράγοντες κινδύνου μπορούν να διακριθούν 
σε δύο μεγάλες ομάδες: αυτούς που εμφανίζονται 
κατά τη διάρκεια της κυήσεως και αυτούς κατά τη δι-
άρκεια του τοκετού. η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει την 
προεκλαμψία, την πρωτοτοκία, την πολύδυμο κύηση, 
το υδράμνιο, το μακροσωμικό έμβρυο, το ιστορικό 
αιμορραγίας μετά τον τοκετό και την προηγηθείσα 
καισαρική τομή. Στη δεύτερη ομάδα κατατάσσονται 
αιτίες, όπως η παράταση του τρίτου σταδίου τοκετού, 

 

Εικ. 7, 8. πρόδρομα αγγεία (Vasa praevia).
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ο οξύς τοκετός, η πρόκληση τοκετού, η περινεοτομή, 
οι ρήξεις κόλπου-τραχήλου-περινεϊκού σώματος και 
ο επεμβατικός τοκετός.

Επιπλοκές

Το υπογκαιμικό shock που ακολουθεί την αιμορ-
ραγία μετά τον τοκετό προκαλεί υπόταση, αναιμία, 
διαταραχές πηκτικότητας, οξεία σωληναριακή νέ-
κρωση-οξεία νεφρική ανεπάρκεια, κώμα και τελικά 
θάνατο της μητέρας.

είναι σημαντική η πρόληψη της αιμορραγίας μέσω 
της αντιμετώπισης της αναιμίας που τυχόν υπάρχει 
κατά τη διάρκεια της κυήσεως, με την αποφυγή της 
περινεοτομής ως διαδικασία ρουτίνας, την ενεργητική 
αντιμετώπιση του τρίτου σταδίου τοκετού και προ-
σεκτική επανεξέταση της λεχωίδας μετά τον τοκετό.

η μαζική αιμορραγία μετά τον τοκετό είναι μια 
επείγουσα κατάσταση που απαιτεί άμεση κινητο-
ποίηση τόσο από το γυναικολόγο όσο και από τον 
αναισθησιολόγο και αιματολόγο και χρήζει λήψης 
άμεσων μέτρων ανάνηψης της μητέρας.

Στη διάρκεια της θεραπευτικής προσέγγισης της 
λεχωίδας ο γυναικολόγος μπορεί να αναγνωρίσει 
συγκεκριμένες αιτίες αιμορραγίας οι οποίες είναι 
γνωστές με το ακρωνύμιο “The 4T’s” και σ’ αυτές 
συγκαταλέγονται ο τόνος (Tone) της μήτρας, ο τραυ-
ματισμός (Trauma), ο εναπομείνας ιστός (Tissue), και 
ο μηχανισμός πηκτικότητας (Thrombin). ο τελευταίος 
παράγοντας αφορά κυρίως τον αιματολόγο γι’ αυτό 
και δε θα αναλυθεί. Στις ανωτέρω αιτίες μαιευτικής 
αιμορραγίας μπορεί να προστεθεί και η ενδομητρίτιδα 
ως αιτία δευτεροπαθούς αιμορραγίας μετά το τοκετό 
σε ποσοστό 1-3%.17

ΑΤΟΝΙΑ
ορίζεται ως η αδυναμία της μήτρας να συσπα-

στεί και να παλινδρομήσει μετά την υστεροτοκία, με 
αποτέλεσμα να μην ασκείται πίεση στις σπειροειδείς 
αρτηρίες στο σημείο πρόσφυσης του πλακούντα με 
άμεσο επακόλουθο την αυξημένη ροή αίματος από 
την περιοχή και την πλήρωση της ενδομητρικής κοι-
λότητας με αίμα και πήγματα.

η ατονία της μήτρας είναι η συχνότερη αιτία αι-
μορραγίας μετά το τοκετό συχνότητα εμφάνισης 70%.

Παράγοντες κινδύνου

Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται: α) η υπερδιατεταμένη 
μήτρα που προκαλεί το πολυάμνιο, η πολύδυμος 
κύηση, το μακροσωμικό έμβρυο, β) ο κάματος του 

μυομήτριου που προκαλείται από έναν οξύ ή πα-
ρατεταμένο τοκετό, γ) η πολυτοκία και δ) η χρήση 
ωκυτοκίνης και τέλος ε) οι διαταραχές πρόσφυσης του 
πλακούντα (προδρομικός/συμφυτικός πλακούντας). 
Στους προδιαθεσικούς παράγοντες θα μπορούσαν 
επίσης να προστεθούν οι ανατομικές ανωμαλίες της 
μήτρας οι οποίες προδιαθέτουν σε κατακράτηση 
θρόμβων εντός αυτής, η χοριοαμνιονίτιδα, το ιστο-
ρικό αιμορραγίας μετά το τοκετό και η προηγηθείσα 
τοκόλυση με φάρμακα όπως θειικό μαγνήσιο και τα 
β-μιμητικά.18

Διάγνωση

Κλινικά, εμφανίζεται σοβαρή κολπική αιμόρροια, 
ο πυθμένας της μήτρας ψηλαφάται ψηλότερα του 
αναμενομένου και η μήτρα αναγνωρίζεται μαλθακή 
και μεγάλη. εκτός των άλλων, μεγάλος αριθμός 
αιματοπηγμάτων εξέρχονται διά του κόλπου κατά τη 
διάρκεια μάλαξης της μήτρας.

Αντιμετώπιση

είναι χρήσιμη και εξίσου ασφαλής η ενεργητική 
αντιμετώπιση του τρίτου σταδίου του τοκετού. αυτή 
συνίσταται σε: α) χορήγηση ωκυτοκίνης 10 IU εν-
δομυϊκά σ’ ένα λεπτό από την έξοδο του πρόσθιου 
ώμου και 5 IU bolus ενδοφλεβίως ή 20 IU σε 1 lt 
κρυσταλλοειδούς διαλύματος σε ταχεία έγχυση, β) 
άμεση απολίνωση του ομφαλίου λώρου και γ) ελεγ-
χόμενη έλξη του ομφαλίου λώρου σε συνδυασμό με 
τους χειρισμούς Brandt-Andrews ή Credé.

από εκεί και πέρα ελέγχουμε για την ακεραιότητα 
του πλακούντα, καθετηριάζουμε την ουροδόχο κύστη, 
ασκούμε μαλάξεις στο πυθμένα της μήτρας κάθε 
15 λεπτά για την απομάκρυνση των πηγμάτων και 
ελέγχουμε τη μήτρα κάθε 2–3 ώρες.

επίσης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και 
επιπλέον φαρμακευτικές μέθοδοι, όπως η ωκυτο-
κίνη, τα αλκαλοειδή της ερισυβώδους ολύρας και οι 
προσταγλανδίνες.

η ωκυτοκίνη είναι αυτή που προκαλεί τη ρυθμι-
κή σύσπαση του ανώτερου τμήματος της μήτρας 
και τη χάλαση των λείων μυϊκών ινών των αγγείων 
εξασφαλίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο το διαχωρισμό 
του πλακούντα από το τοίχωμα της μήτρας. μετά 
τον τοκετό χορηγούνται 5–10 IU ενδομυϊκά ή ενδο-
φλεβίως και επί σοβαρής αιμορραγίας τίθενται 40 IU 
σε 500 ml κρυσταλλοειδούς διαλύματος σε ωριαία 
έγχυση 250ml/hr. προσοχή πρέπει να δοθεί στη 
χορήγηση ποσότητας ωκυτοκίνης πάνω από 10 IU 
ενδοφλεβίως, λόγω της υπότασης, της ταχυκαρδίας 



102

ν. πόλου και συν.

που προκαλεί και της δηλητηρίασης από ύδωρ με 
συνεπακόλουθα το πονοκέφαλο, τη ναυτία, τον έμετο 
και τους σπασμούς.19

Τα αλκαλοειδή της ερισυβώδους ολύρας είναι η 
μεθυλεργονοβίνη και η εργομητρίνη τα οποία προ-
καλούν γενικευμένη σύσπαση διφασικού τύπου των 
λείων μυϊκών ινών της μήτρας σε χαμηλές δόσεις 
και τετανικού τύπου συστολές σε υψηλές δόσεις. η 
εργομητρίνη χορηγείται σε δόση 0.25-0.5 mg ενδο-
φλεβίως αμέσως μετά την υστεροτοκία και όχι ενδο-
μυϊκώς εκτός και αν η ενδοφλέβια χορήγηση δεν είναι 
δυνατή. προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη παγίδευση 
του πλακούντα που μπορεί να προκληθεί από την 
τετανική σύσπαση της μήτρας, όπως επίσης και την 
αποφυγή χορήγηση της εργομητρίνης σε λεχωίδες 
με ευαισθησία στο φάρμακο, υπερτασική νόσο και 
γνωστή καρδιοπάθεια.20

Στην κατηγορία των προσταγλανδινών, αυτές που 
έχουν ευρεία χρήση είναι η 15-μεθυλοπροσταγλανδίνη 
PGF2a (δινοπροστόνη) και η PGE1 (μισοπροστόλη). 
η δινοπροστόνη χορηγείται 0.25mg ενδομυικώς κάθε 
15 λεπτά με μέγιστο τις 5 δόσεις. προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στη χορήγηση σε λεχωίδες που πάσχουν 
από άσθμα, υπέρταση, καρδιακή ή πνευμονική νόσο. 
η μισοπροστόλη (PGE1) χορηγείται σε δόση 800 – 
1000 mg διορθικά επί σοβαρής αιμορραγίας. είναι 
φάρμακο δεύτερης γραμμής και έχει 85% επιτυχία 
όταν οι άλλες μέθοδοι έχουν αποτύχει. προσοχή 
και πάλι πρέπει να δοθεί σε λεχωίδες που υπάρχει 
υποψία χοριοαμνιονίτιδας και σ’ αυτές που πάσχουν 
από άσθμα και καρδιοπάθεια.21

εκτός της φαρμακευτικής αντιμετώπισης εξίσου 
σημαντικές θεωρούνται οι μαλάξεις της μήτρας και 
η αμφίχειρη συμπίεση. Κατά αυτήν ο γυναικολόγος 
εισάγει το ένα χέρι στο κόλπο και πιέζει αντίθετα από το 
σώμα της μήτρας και το άλλο χέρι το τοποθετεί πάνω 
και εξωτερικά της μήτρας και πιέζει αυτήν αντίθετα 
προς το χέρι που είναι στο κόλπο. Το χέρι που βρί-
σκεται πάνω κάνει μαλάξεις στο οπίσθιο τοίχωμα της 
μήτρας όσο το άλλο χέρι πιέζει το πρόσθιο τοίχωμα 
αυτής. με αυτόν τον τρόπο πιέζονται τα αγγεία του 
μυομητρίου και επιτυγχάνεται σύσπαση της μήτρας.

ύπάρχουν και άλλες μέθοδοι για την αντιμετώπι-
ση της ατονίας μετά τον τοκετό. Κάποιες απ’ αυτές 
είναι ο επιπωματισμός της ενδομητρικής κοιλότητας 
είτε με απλές γάζες, είτε με γάζες εμποτισμένες με 
προσταγλανδίνη ή βαζοπρεσίνη. 

μια άλλη μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται με 
εξίσου καλά αποτελέσματα είναι η χρήση ουροκα-
θετήρος 24F, το άκρο του οποίου προωθείται εντός 
της ενδομητρικής κοιλότητας και γεμίζει με 60-80 ml 
NaCl 0.9% ή ακόμη και το μπαλόνι Bakri. η λογική 
της χρήσης των τελευταίων μεθόδων έχει να κάνει 
με τον επιπωματισμό των αγγείων.22,23

εάν όλες αυτές οι μέθοδοι αποτύχουν, τότε τίθεται 
ισχυρή ένδειξη για επείγουσα λαπαροτομία είτε για 
την απολίνωση της έσω λαγονίου αρτηρίας, είτε για 
τοποθέτηση ράμματος B-Lynch, είτε τέλος για μαι-
ευτική υστερεκτομή. ο αγγειογραφικός εμβολισμός 
από επεμβατικό ακτινολόγο είναι επίσης μια άλλη 
μέθοδος για την επίσχεση της αιμορραγίας μετά τον 
τοκετό, η οποία δεν έχει τόσο ευρεία χρήση λόγω της 
περιορισμένης διαθεσιμότητας της εξέτασης.

ΤΡΑΥΜΑ
I) Εκστροφή της μήτρας

ορίζεται ως η αναστροφή της κοιλότητας της 

Εικ. 9. αμφίχειρη συμπίεση της μήτρας. Εικ. 10. μπαλόνι Bakri.
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μήτρας και η έξοδος του σώματος αυτής διά του δι-
ασταλμένου τραχήλου. είναι μια σπάνια επιπλοκή, 
η οποία συμβαίνει σε μόλις 1/20000 τοκετούς αλλά 
είναι πολύ απειλητική για τη ζωή της μητέρας στο τρίτο 
στάδιο τοκετού. μπορεί να αναγνωρισθεί πλήρης ή 
μερική εκστροφή της μήτρας.24

Κάποιοι από τους σημαντικότερους παράγοντες 
κινδύνου αποτελούν ο πυθμενικός πλακούντας, οι 
διαταραχές πρόσφυσης αυτού στη μήτρα, η έντονη 
έλξη του ομφαλίου λώρου και η υπερβολική πίεση 
του πυθμένα της μήτρας.

διάγνωση

η εκστραφείσα μήτρα αναγνωρίζεται ως μια μπλε 
– γκρίζα μάζα που προεξέχει από τον κόλπο. Ένα 
επιπλέον στοιχείο που βοηθάει για την εκτίμηση της 
εκστροφής της μήτρας είναι όταν η καταπληξία λόγω 
του παρασυμπαθητικού αντανακλαστικού που εκλύεται 
είναι δυσανάλογα εμφανέστερη της απώλειας αίματος.

Αντιμετώπιση

Όταν αναγνωρίζεται η εκστροφή της μήτρας πολύ 
σημαντική κρίνεται η κλήση για βοήθεια από το γυ-
ναικολόγο. εκείνος είναι που έχει φροντίσει έτσι ώστε 

να έχουν τοποθετηθεί δύο φλεβοκαθετήρες μεγάλης 
διαμέτρου και να γίνεται μέσω αυτών η έγχυση κρυ-
σταλλοειδών υγρών. Στην περίπτωση τώρα που έχει 
αποκολληθεί ο πλακούντας φροντίζει για την άμεση 
ανάταξη της μη συνεσπασμένης μήτρας. προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί στους χειρισμούς γιατί ελλοχεύει 
πάντα ο κίνδυνος διάτρησης της μήτρας.

αν ο πλακούντας είναι προσκολλημένος στο τοί-
χωμα της μήτρας τότε χορηγείται τοκόλυση, αφαιρείται 
ο πλακούντας και έπειτα διενεργείται ανάταξη της 
μήτρας. Όταν πια η μήτρα έχει αναταχθεί τότε διακό-
πτεται η τοκόλυση και χορηγείται μητροσύσπαση με 
τη ταυτόχρονη αμφίχειρη συμπίεση αυτής.25

II) Ρήξεις

Σ’ ό,τι αφορά στη ρήξη της μήτρας αυτή σχετίζεται 
σε πολύ μεγάλο ποσοστό με το ιστορικό προηγηθεί-
σας χειρουργικής επέμβασης στη μήτρα. είναι μια 
σπάνια αλλά πολύ σοβαρή επιπλοκή για τη ζωή της 
λεχωίδας.26

Διάγνωση

η υποψία για ρήξη της μήτρας τίθεται από την 
κολπική αιμόρροια, την ευαισθησία στη κοιλιακή χώρα, 
τη ταχυκαρδία της μητέρας και τα σημεία καταπληξίας, 
τα οποία είναι δυσανάλογα της εμφανούς απώλειας 
αίματος στην περίπτωση που η αιμορραγία είναι 
ενδοκοιλιακή ή επεκτείνεται στον πλατύ σύνδεσμο. 
Χαρακτηριστικός είναι και ο δακτύλιος του Bandl 
που εμφανίζεται στην κοιλιακή χώρα της μητέρας επί 
ρήξεως της μήτρας.

Εικ. 11. Τοποθέτηση ράμματος B-Lynch.

Εικ. 12. ανάταξη εκστραφείσας μήτρας.
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Άλλες ρήξεις στις οποίες θα πρέπει να δοθούν 
σημασία είναι αυτές του τραχήλου, του κόλπου και του 
περινέου. Χαρακτηριστικά εκλύεται έντονα ερυθρό αίμα 
από τον κόλπο παρότι η μήτρα είναι συνεσπασμένη.

Τα αιδοιικά, αιδιοκολπικά, παρακολπικά και οπι-
σθοπεριτοναϊκά αιματώματα σχετίζονται με ρήξεις του 
κόλπου ή του περινέου, με ευρείες περινεοτομές και 
η συχνότητα τους αυξάνεται σε περιπτώσεις επεμ-
βατικού τοκετού. ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί σε ρήξεις αγγείων οι οποίες δε συνοδεύονται 
από άλλες κακώσεις.

Το χαρακτηριστικό όλων αυτών των αιματωμά-
των είναι ότι αναπτύσσονται ταχύτατα, προκαλούν 
έντονο πόνο και αρκετά συχνά εκδηλώνονται σαν 
μια κλυδάζουσα μάζα.

η αντιμετώπιση των αιματωμάτων μπορεί να είναι, 
είτε συντηρητική, εάν η λεχωίδα είναι αιμοδυναμικά 
σταθερή και η κλινική της εικόνα είναι καλή, είτε χει-
ρουργική.27 διενεργείται διάνοιξη, παροχέτευση του 
αιματώματος και πιθανώς απολίνωση του αγγείου, 
επανασυρραφή του τραύματος και επιπωματισμός αυ-
τού για 12-24 ώρες. Στην περίπτωση που το αιμάτωμα 
εμφανίζεται άνωθεν του ανελκτήρα, είναι πιθανόν να 
χρειαστεί επείγουσα λαπαροτομία. εξίσου χρήσιμα 
για την αντιμετώπιση των αιματωμάτων, μπορούν να 
φανούν στα χέρια ενός γυναικολόγου τόσο το μπαλόνι 
τύπου Bakri που επιπωματίζει το αιμάτωμα όσο και 
ο αγγειογραφικός εμβολισμός.28

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣ ΙΣΤΟΣ
ορίζεται ως η κατακράτηση του πλακούντα εντός 

της ενδομητρικής κοιλότητας και η αποτυχία εξόδου 
αυτού εντός 30 λεπτών. η συχνότητα εμφάνισης της 
υπολογίζεται στο 30% των τοκετών. αιμορραγία μπο-
ρεί να προκληθεί όταν κατακρατηθεί ο πλακούντας ή 
τμήμα αυτού, ως συνέπεια της ανώμαλης εμφύτευσης 
αυτού, σε περίπτωση συμφυτικού, στιφρού ή διεισ-
δυτικού πλακούντα.

Εικ. 14. ανώμαλες προσφύσεις του πλακούντα.

Εικ. 13. δακτύλιος του Band l.
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εάν διά του χειρισμού Brandt δεν αποκολληθεί 
ο πλακούντας, τότε πραγματοποιείται έγχυση 20ml 
NaCl 0.9% στην ομφαλική φλέβα και έπειτα 20IU 
ωκυτοκίνης. επί επιμένουσας κατακράτησης του 
πλακούντα διενεργείται δακτυλική αποκόλληση αυτού 
και μαιευτική απόξεση. αν ο πλακούντας είναι στερρά 
συμπεφυμένος στη μήτρα και η αιμορραγία συνεχί-
ζεται, ίσως πρέπει κανείς να σκεφτεί το ενδεχόμενο 
της μαιευτικής υστερεκτομής. 

 

Εικ. 15. Χειρισμός Brandt.
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Αιμορραγικές διαταραχές και κύηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η μητρότητα αποτελεί κορυφαία στιγμή στη ζωή 

της γυναίκας, όμως ο τοκετός είναι ένα ανατομικά 
τραυματικό γεγονός, με βλάβη των ιστών, διατο-
μή αγγείων και δυνητική απώλεια αίματος. Κατά τη 
γέννηση, υπάρχει φυσιολογική αιμορραγία από τον 
γεννητικό σωλήνα και από τους μαλακούς ιστούς της 
κοιλιάς στην καισαρική τομή. η μαιευτική αιμορραγία 
είναι μία επιπλοκή που μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να 
μετατρέψει τη διαδικασία του τοκετού σε απειλητική 
για τη ζωή κατάσταση.

η μαιευτική αιμορραγία παραμένει ένα από τα 
πρωταρχικά αίτια μητρικής νοσηρότητας και θνησι-
μότητας κυρίως στις αναπτυσσόμενες αλλά και στις 
αναπτυγμένες χώρες.1 ύπολογίζεται ότι μία γυναίκα 
κάθε 7 λεπτά χάνει τη ζωή της από αιμορραγία περί 
τον τοκετό, που αντιστοιχεί παγκοσμίως σε 125.000 
θανάτους γυναικών ανά έτος.2

ύπάρχει ένας αριθμός ορισμών για τη μαιευτική 
αιμορραγία.

Σύμφωνα με την World Health Organization (WHO) 
μαιευτική αιμορραγία ορίζεται η απώλεια αίματος με-
γαλύτερης από 500 ml μετά από φυσιολογικό τοκετό 
ή 1000 ml μετά από καισαρική τομή μέσα σε 24 ώρες 
από τον τοκετό.3 ο υπολογισμός της ποσότητας του 
αίματος που έχει απολεσθεί είναι δύσκολος διότι είναι 
δυνατό να υποεκτιμηθεί ή να υπερεκτιμηθεί.

Ένας ευρύτερος ορισμός της αιμορραγίας μετά 
τον τοκετό είναι η απώλεια οποιασδήποτε ποσότητας 
αίματος προκαλέσει φυσιολογική μεταβολή απειλητική 
για τη ζωή της γυναίκας. εδώ συμπεριλαμβάνονται 
και οι γυναίκες με σοβαρή αναιμία που και η ελάχιστη 
απώλεια 200-250 ml αίματος μπορεί να προκαλέσει 

τις ίδιες σοβαρές επιπλοκές, με την απώλεια μεγα-
λύτερου όγκου αίματος σε γυναίκες με φυσιολογικές 
τιμές αιμοσφαιρίνης.

Το American College of Obstetrics and Gynecology 
(ACOG) ορίζει ως μαιευτική αιμορραγία μία μείωση 
κατά 10% της τιμής του αιματοκρίτη συγκριτικά με 
την τιμή πριν τον τοκετό ή ως την ύπαρξη ανάγκης 
μετάγγισης αίματος.4

η μαιευτική αιμορραγία διακρίνεται σε πρωτο-
παθή (ρρη) όταν συμβαίνει μέσα στις πρώτες 24 
ώρες από τον τοκετό, που είναι και η συχνότερη, και 
σε δευτεροπαθή όταν εμφανίζεται 24 ώρες έως 12 
εβδομάδες μετά.

ειδική κατηγορία αποτελούν η μείζων και η μαζική 
αιμορραγία, όπου η απώλεια αίματος είναι μεγαλύτερη 
από 1000 ml και από 1500 ml αντίστοιχα.

η μαζική αιμορραγία ορίζεται επίσης ως απώλεια 
αίματος που απαιτεί μετάγγιση περισσότερων των 10 
μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών μέσα σε 24 ώρες, 
ή αντικατάσταση του 50% του κυκλοφορούντος όγκου 
αίματος σε λιγότερο από 3 ώρες, ή ως αιμορραγία με 
ρυθμό πάνω από 150 ml το λεπτό.5

μία μέτρια απώλεια αίματος είναι καλά ανεκτή 
από τη μητέρα στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

η σοβαρότητα της αιμορραγίας καθορίζεται από 
το ρυθμό απώλειας και το συνολικό όγκο αίματος 
που χάνεται και από την ανταπόκριση στη θεραπεία. 
Τα κλινικά επακόλουθα είναι σε συνάφεια με την 
κατάσταση της υγείας της γυναίκας. προϋπάρχουσα 
αναιμία ή άλλα νοσήματα, την καθιστούν ευάλωτη σε 
απορρύθμιση.6

η απώλεια αίματος πάνω από 1500 ml στη μαζική 
αιμορραγία μετά τον τοκετό αναμένεται να οδηγήσει 
σε αιμορραγικό shock. Τα παθοφυσιολογικά επα-
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κόλουθα περιλαμβάνουν υποθερμία, ιστική υποξία, 
οξέωση που επιδεινώνουν τις διαταραχές της πήξης 
ή τις καθιστούν ανθεκτικές στη διόρθωση.

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Τα αίτια της ρρη ταξινομούνται σε τέσσερις κα-

τηγορίες: 1) ατονία της μήτρας (είναι το συχνότερο, 
απαντάται στο 80% των περιπτώσεων), 2) διαταραχές 
του πλακούντα (ύπαρξη υπολλειμάτων πλακούντα και 
ανωμαλίες στην πρόσφυσή του), 3) τραυματισμός 
του γεννητικού σωλήνα, 4) συστηματικά νοσήματα 
(κληρονομικές και επίκτητες διαταραχές της πήξης).

Όμως ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που εκδη-
λώνουν ρρη, δεν έχουν προδιαθεσικούς παράγοντες, 
έτσι όλες οι γυναίκες πρέπει να θεωρούνται υψηλού 
κινδύνου και να υπάρχει εγρήγορση για την αναγνώ-
ριση και έγκαιρη αντιμετώπιση της αιμορραγίας.7

ΠΡΟΛΗΨΗ
Συνιστάται εντόπιση των εγκύων υψηλού κινδύνου 

για ρρη στην αρχή της κύησης. η συνεχής επανεκτί-
μηση και άμεση αντιμετώπιση των επιπλοκών δυνατόν 
να προλάβουν την εξέλιξη μιας ήπιας αιμορραγίας 
σε σοβαρή απειλητικής για τη ζωή κατάστασης. ο 
τοκετός των γυναικών αυτών πρέπει να πραγματο-
ποιείται σε μαιευτήρια με εξειδικευμένο προσωπικό 
και τμήμα αιμοδοσίας.8

η αναιμία είναι παράγοντας κινδύνου για ρρη. η 
διόρθωση προϋπάρχουσας αναιμίας θα βοηθήσει τη 
μητέρα να ανταπεξέλθει σε μικρού ή μέτριου βαθμού 
αιμορραγία χωρίς να κινδυνεύσει. Συνήθως πρόκει-
ται για σιδηροπενική αναιμία και αρκεί η χορήγηση 
από του στόματος σκευασμάτων σιδήρου για την 
αποκατάστασή της.9

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

Για την αντιμετώπιση της φυσιολογικής απώλειας 
αίματος κατά τον τοκετό, πραγματοποιούνται αντιρ-
ροπιστικές μεταβολές στον οργανισμό της μητέρας 
στην κύηση. Στο τέλος της εγκυμοσύνης ο ρυθμός 
ροής αίματος στον πλακούντα προσεγγίζει τα 600 
ml/min. Στο τρίτο τρίμηνο ο όγκος πλάσματος της 
μητέρας έχει αυξηθεί κατά 42% και η μάζα ερυθρών 
κατά 24% , έτσι ώστε ο συνολικός όγκος αίματος να 
είναι 6-7 λίτρα.

επιπλέον λαμβάνουν χώρα μεταβολές στις παρα-
μέτρους της αιμόστασης που εκφράζονται ως υπερ-
πηκτικότητα. Συγκεκριμένα, αυξάνονται τα επίπεδα 

του ινωδογόνου, των παραγόντων VII, VIII, IX, Χ, XII 
και του παράγοντα vonWillebrand και ελαττώνεται 
ο φυσικός ανασταλτής πρωτεΐνη S. η ινωδολυτική 
δραστηριότητα υπολείπεται ως αποτέλεσμα των 
αυξημένων επιπέδων των αναστολέων του ενεργο-
ποιητή του πλασμινογόνου (ραι-1 και ραι-2), λόγω 
παραγωγής τους από το ενδοθήλιο και τον πλακού-
ντα αντίστοιχα. αυτή η υπερπηκτική κατάσταση όχι 
μόνο προδιαθέτει σε θρομβώσεις αλλά και μπορεί 
να μεταβάλλει τις εργαστηριακές δοκιμασίες πήξης 
καθιστώντας δυσκολότερη την πρόβλεψη της ρρη. 
Έτσι ο χρόνος προθρομβίνης (ρΤ) και ο ενεργοποι-
ημένος χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (αρΤΤ) 
βραχύνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο.10 Σημαντική 
ενεργοποίηση της θρόμβωσης και ινωδόλυσης παρα-
τηρούνται τοπικά στη μητροπλακουντιακή κυκλοφορία 
με επακόλουθη αύξηση των επιπέδων των προϊόντων 
αποδόμησης του ινώδους D-Dimer (DD) προς το τέ-
λος της κύησης.10 Στην πλειονότητα των γυναικών τα 
DD αυξάνονται περαιτέρω περίπου 2 ώρες μετά τον 
τοκετό, εύρημα που ίσως αντικατοπτρίζει φυσιολογική 
μεταβολή. αν υπάρξει αιμορραγία μετά τη γέννα τα 
προϊόντα αποδόμησης του ινώδους εμποδίζουν τη 
δημιουργία θρόμβου από ινώδες και τη συσσώρευση 
των αιμοπεταλίων.11

ύπάρχουν λίγα δεδομένα για τις αλλαγές στην 
αιμόσταση κατά τη μαιευτική αιμορραγία. δεν έχει 
πλήρως απαντηθεί το ερώτημα αν η αιμορραγία στην 
ρρη έχει άλλους μηχανισμούς από τον αιμορραγούντα 
ασθενή με τραύμα ή χειρουργείο.

Στο παρελθόν υποστηριζόταν ότι η υπερβολική 
απελευθέρωση ενεργοποιητών της πήξης τοπικά 
από τον πλακούντα και η είσοδός τους στη συστημα-
τική κυκλοφορία κατά την αποκόλλησή του, δυνατό 
να προκαλέσει έντονη ενεργοποίηση της πήξης, 
με ελάττωση των προπηκτικών και αντιπηκτικών 
παραγόντων, επαγωγή ινωδόλυσης και εκδήλωση 
διάχυτης ενδαγγειακής πήξης (δεπ). Όμως ο ορισμός 
της δεπ συνίσταται σε παθολογική ενεργοποίηση της 
πήξης με επακόλουθο σχηματισμό μικροθρομβώσεων 
στα αγγεία διάσπαρτα στο σώμα, κάτι που σπάνια 
παρατηρείται στη μαιευτική αιμορραγία. επιπλέον 
το σύνηθες αίτιο της μαιευτικής αιμορραγίας είναι η 
ατονία της μήτρας. μία πιθανή εναλλακτική εξήγηση 
είναι ότι η μαιευτική αιμορραγία οφείλεται σε τοπική 
κατανάλωση αιμοπεταλίων και παραγόντων πήξης, 
ιδίως του ινωδογόνου, στην προσπάθεια δημιουργίας 
θρόμβου μέσα στην ατονική μήτρα. η απελευθέρωση 
ενεργοποιητών της πήξης στη συστηματική κυκλο-
φορία με δημιουργία δεπ γίνεται σε δεύτερο χρόνο 
και είναι σπάνιο γεγονός.12

Στη μαζική μαιευτική αιμορραγία η χορήγηση μεγά-
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λου όγκου κρυσταλλοειδών, κολλοειδών διαλυμάτων 
ή παραγώγων αίματος, οδηγούν σε διαταραχές της 
αιμόστασης από αραίωση. ο βαθμός της ανεπάρκειας 
των παραγόντων πήξης καθορίζεται από τον όγκο και 
τον τύπο των υγρών που εγχύονται.

η αναιμία επίσης επάγει διαταραχή της πήξης. 
εκτός από το ρόλο τους στη μεταφορά οξυγόνου, 
τα ερυθροκύτταρα είναι απαραίτητα για την βέλτιστη 
γλοιότητα του αίματος από την οποία εξαρτάται η 
αλληλεπίδραση των αιμοπεταλίων με το αγγειακό 
τοίχωμα στην πρωτογενή αιμόσταση. η αναιμία προ-
καλεί παράταση του χρόνου ροής που διορθώνεται 
με μετάγγιση ερυθρών. επιπλέον, η ελάττωση του 
αιματοκρίτη αναστέλλει την προσκόλληση και τη 
συσσώρευση των αιμοπεταλίων. αιματοκρίτης 20% 
εμποδίζει τη συσσώρευση σε βαθμό παρόμοιο με 
αυτόν που παρατηρείται σε αριθμό αιμοπεταλίων 
20000/ml.

η υποθερμία εξαιτίας του αιμορραγικού shock 
μειώνει την λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων και 
τη δραστικότητα των ενεργοποιημένων ενζύμων 
της πήξης. Σε θερμοκρασία σώματος 33°C υπάρ-
χει αναστολή συσσώρευσης των αιμοπεταλίων και 
παράταση του ρΤ και αρΤΤ που εκφράζεται ως 
αιμορραγική τάση.

η οξέωση που οδηγεί σε παραγωγή γαλακτικού 
οξέος είναι συνήθης στην ρρη. Όταν το pH στο αίμα 
είναι κάτω από 7,2 ελαττώνεται η παραγωγή θρομβίνης 
στο 50%, ενώ σε pH 6,9 φτάνει στο 10% της τιμής 
που θα αντιστοιχούσε σε φυσιολογικό pH.13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι απαραίτητες 

στη διαχείριση των ασθενών με ρρη, αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να αναβάλλεται η άμεση 
έναρξη θεραπείας, εν αναμονή των αποτελεσμάτων. 
οποιαδήποτε καθυστέρηση επιδεινώνει περαιτέρω 
την κατάσταση.

οι δοκιμασίες που πρέπει να εκτελούνται είναι:
- αιματοκρίτης
- αριθμός αιμοπεταλίων
- ρΤ, αρΤΤ
- επίπεδα ινωδογόνου
- D-dimers

αυτές οι εξετάσεις γίνονται αρχικά και επαναλαμ-
βάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά ώρα 
περίπου) στη μαζική ρρη, για την καθοδήγηση της 
χορήγησης των παραγώγων αίματος σε συνεχιζόμενη 
αιμορραγία και την εντόπιση ενδεχόμενης διαταραχής 
της πήξης. διακόπτονται όταν σταματήσει η απώλεια 
αίματος και διορθωθούν οι διαταραχές της πήξης.14

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑζΙΚΗ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

η βέλτιστη αιματολογική αντιμετώπιση της μαιευ-
τικής αιμορραγίας είναι η σωστή και έγκαιρη χρήση 
των παραγώγων αίματος, σε συνδυασμό με συνεχή 
εκτίμηση των εργαστηριακών παραμέτρων.

οι στόχοι κατά την υποστήριξη με μεταγγίσεις σε 
βαριά αιμορραγία περιλαμβάνουν: α) γρήγορη ανάταξη 
του υποογκαιμικού shock με κρυσταλλοειδή διαλύματα 
για αποκατάσταση και διατήρηση του κυκλοφορούντος 
όγκου αίματος προς αποφυγή υποάρδευσης των 
ιστών και οργάνων, β) διατήρηση της οξυγόνωσης 
των ιστών με χορήγηση συμπυκνωμένων ερυθρών, γ) 
αναστροφή ή πρόληψη των πηξιολογικών διαταραχών 
με τη χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος όπως 
αιμοπεταλίων, φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος 
(FFP) για την εξασφάλιση των παραγόντων της πήξης 
και κρυοϊζήματος ή συμπυκνωμένου ινωδογόνου ως 
πηγή ινωδογόνου.1

Για την αντιμετώπιση της μαζικής ρρη, η British 
Committee for Standards in Haematology δίνει έμ-
φαση στην άμεση δράση και στην καλή επικοινωνία 
με το εργαστήριο και την αιμοδοσία. Συστήνει ως 
θεραπευτικό στόχο, τη διατήρηση των ακόλουθων 
επιπέδων: α) αιμοσφαιρίνης πάνω από 8 g/L, β) 
αιμοπεταλίων πάνω από 75×109/L, γ) ρΤ και aρΤΤ 
κάτω από 1,5 φορά το χρόνο μάρτυρα, δ) ινωδογόνο 
πάνω από 1 g/L.15

Μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών

η μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών (μΣε) 
ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς 
μεταφοράς οξυγόνου στους ιστούς που παρατηρείται 
στη μαιευτική αιμορραγία. μία μονάδα μΣε αυξάνει 
την τιμή της αιμοσφαιρίνης κατά 1 g/dL και τον αιμα-
τοκρίτη κατά 3%.

παρά την έλλειψη κλινικών μελετών για τη μετάγ-
γιση Σε σε μείζονα αιμορραγία υποστηρίζεται ότι η 
άμεση έναρξη μεταγγίσεων ελαττώνει τη θνησιμότητα 
και σώζει ζωές.

απαιτείται χορήγηση Σε σε απώλεια του 30-40% 
του όγκου αίματος, δηλαδή σε σταδίου ιιι ή ιV υπο-
ογκαιμικό shock (ταχυκαρδία, υπόταση, αδύναμος 
σφυγμός, ληθαργικότητα, ωχρότητα βλεννογόνων).16

η έναρξη των μεταγγίσεων Σε πρέπει να βασί-
ζεται σε κλινικά κριτήρια και δεν είναι απαραίτητο να 
αναμένουμε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
εξετάσεων. ύπογραμμίζεται ότι η αρχική τιμή της 
αιμοσφαιρίνης δεν αντανακλά την ποσότητα του 
απολεσθέντος αίματος.

Στόχος είναι η διατήρηση της τιμής της αιμοσφαι-
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ρίνης πάνω από 8 g/dL.
Όλες οι έγκυες πρέπει να μεταγγίζονται με Σε 

ίδιας ομάδας αΒο και Rhesus. αν απαιτείται με-
τάγγιση σε επείγουσα βάση να δίδεται Σε ομάδας 
0 Rhesus αρνητικό. ακολούθως να χορηγείται αίμα 
της ομάδας της.16

Φρέσκο Κατεψυγμένο Πλάσμα (FFP)

περιέχει σε ικανοποιητικά επίπεδα όλους τους 
παράγοντες της πήξης.

ενδείξεις χορήγησής του είναι η ελάττωση των 
παραγόντων πήξεως σε μαζική μετάγγιση και η διά-
χυτη ενδαγγειακή πήξη. δίδεται όταν ρΤ ή αρΤΤ είναι 
πάνω από 1,5 φορά του χρόνου μάρτυρα.16

Τα FFP πρέπει να είναι αΒο συμβατά.
Την τελευταία δεκαετία σε πολλές μελέτες σε 

ασθενείς με τραύμα, ανακοινώθηκε ότι η έγκαιρη και 
υψηλότερη αναλογία μετάγγισης FFP: μΣε συνδε-
όταν με βελτίωση της επιβίωσης και της έκβασης.17 
προωθήθηκε έτσι η αναλογία FFP: μΣε 1:1, στην 
αντιμετώπιση της αιμορραγίας από τραύμα. Σημειώ-
νεται ότι παρατηρήθηκε αύξηση επίπτωσης του οξέος 
συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) και 
πολυοργανικής ανεπάρκειας (MOF) στους ασθενείς 
που έλαβαν μεγάλες δόσεις FFP. Σημαντικά λιγότερες 
μελέτες εστίασαν στη διαχείριση των μεταγγίσεων στο 
μαιευτικό πληθυσμό και οι ειδικοί συνιστούν προσοχή 
στην εφαρμογή των δεδομένων στο τραύμα, στη μαι-
ευτική αιμορραγία.6,18 με δεδομένο ότι οι υποκείμενοι 
παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί των πηξιολογικών 
διαταραχών στη μαζική αιμορραγία είναι διαφορετικοί 
στους δύο πληθυσμούς, χρειάζονται κλινικές μελέτες 
για τον καθορισμό της βέλτιστης αναλογίας μεταγγί-
σεων στην κύηση.

προς το παρόν μία ρεαλιστική προσέγγιση στην 
αντιμετώπιση της μαιευτικής αιμορραγίας είναι η 
λήψη αρχικά εργαστηριακού ελέγχου (γενική αίμα-
τος και δοκιμασίες πήξης) και η εμπειρική χορήγηση 
τεσσάρων μονάδων FFP με έξι μΣε. περαιτέρω 
χρήση των παραγώγων αίματος να καθορίζεται από 
τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.12

Ινωδογόνο

φυσιολογικά στην κύηση τα επίπεδα του ινωδο-
γόνου είναι αυξημένα στα πλαίσια των μεταβολών 
της αιμόστασης, με τιμές 5-7 g/L στο τρίτο τρίμηνο.

Έτσι ακόμα και φυσιολογικές τιμές ινωδογόνου 
(1,5-4 g/L) σύμφωνα με τα όρια εκτός κύησης, ση-
μαίνουν κατανάλωση ινωδογόνου.

Στη μαιευτική αιμορραγία τα επίπεδα συχνά είναι 

πολύ χαμηλά (0,1g/L) γιατί καταναλώνεται γρήγορα 
όλο το διαθέσιμο ινωδογόνο. μελέτες έχουν δείξει ότι 
στη μαιευτική αιμορραγία τιμές ινωδογόνου κάτω από 
2g/L είναι ενδεικτικές βαριάς αιμορραγίας.19

η μετάγγιση FFP έχει περιορισμένη χρησιμότητα 
λόγω χαμηλής περιεκτικότητας σε ινωδογόνο. Το 
κρυοΐζημα έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις ινωδο-
γόνου αλλά δύναται να εκθέσει τον αποδέκτη σε 
μετάδοση παθογόνων μέσω μετάγγισης. η χορήγηση 
συμπυκνωμένου ινωδογόνου αποτελεί εναλλακτική 
λύση για την υποκατάσταση του ινωδογόνου. Έχει 
χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες σε γυναίκες με μαι-
ευτική αιμορραγία. αν και συστήνεται ως αιμοστατική 
θεραπεία εκλογής σε διάφορες κατευθυντήριες οδηγί-
ες, δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να εξετάζουν 
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του στην 
ρρη. ύπάρχουν διαφορές στην διαθεσιμότητα και την 
εγκεκριμένη χρήση του συμπυκνωμένου ινωδογόνου 
σε διάφορες χώρες.12

Και τα δύο (κρυοΐζημα και συμπυκνωμένο ινωδο-
γόνο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποκα-
τάσταση του ινωδογόνου.

με δεδομένα τα αυξημένα επίπεδα του ινωδογόνου 
κατά την κύηση και την παρατήρηση ότι τιμές του κάτω 
από 2 g/L προοιωνίζουν σοβαρή ρρη, στόχος είναι 
η διατήρηση των επιπέδων του πάνω από 2 g/L.12

Αιμοπετάλια 

Σε μαζική απώλεια αίματος η αντικατάσταση 1,5-
2 φορές του συνολικού όγκου αίματος, προκαλεί 
θρομβοπενία από αραίωση.

Χορήγηση ενός ασκού αιμοπεταλιαφαίρεσης αυξά-
νει την τιμή των αιμοπεταλίων κατά περίπου 50×109/L.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες στόχος είναι η 
διατήρηση της τιμής αιμοπεταλίων πάνω από 50×109 

/L ή πάνω από 75×109/L σε συνεχιζόμενη αιμορραγία 
ή αν έπεται χειρουργική επέμβαση.16

πρέπει να μεταγγίζονται αιμοπετάλια συμβατά 
ως προς το σύστημα Rhesus. Σε χορήγηση Rhesus 
θετικών αιμοπεταλίων σε Rhesus αρνητική γυναίκα, 
πρέπει να γίνεται Rhesus ανοσοσφαιρίνη για πρό-
ληψη της ευαισθητοποίησης και προβλημάτων σε 
μελλοντική κύηση.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
1) Τρανεξαμικό οξύ (ΤΧΑ) 

οι αντιινωδολυτικοί παράγοντες ενισχύουν τους 
θρόμβους ινώδους αναστέλλοντας την ινωδόλυ-
ση. Το τρανεξαμικό οξύ (ΤΧα) είναι αντιινωδολυτικό 
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φάρμακο, αναστολέας της ενεργοποίησης του πλα-
σμινογόνου. Έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί για τον 
έλεγχο της περιεγχειρητικής αιμορραγίας και η μελέτη 
CRASH-2 (Clinical Randomization of an Antifibrinolytic 
in Significant Haemorrhage) κατέδειξε μείωση της 
θνησιμότητας σε ασθενείς με τραύμα. επιπλέον το 
ΤΧα φαίνεται ασφαλές εφόσον δεν παρατηρήθηκε 
αυξημένο ποσοστό θρομβώσεων σε αυτούς που το 
έλαβαν στην CRASH-2.20

ο ρόλος της θεραπείας με αντιινωδολυτικά στη 
μαζική ρρη έχει αποτελέσει αντικείμενο πρόσφατων 
μελετών. μία τυχαιοποιημένη, προοπτική, πολυκε-
ντρική μελέτη, εξέτασε τη δράση υψηλών δόσεων 
τρανεξαμικού οξέος (δόση φόρτισης 4g σε μία ώρα, 
ακολουθούμενη από 1g/ώρα για 6 ώρες), σε γυναίκες 
με ρρη (>800 ml μετά φυσιολογικό τοκετό) συγκριτικά 
με μη χορήγηση του φαρμάκου. η απώλεια αίματος 
ήταν σημαντικά μικρότερη στις γυναίκες που έλαβαν 
ΤΧα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. επιπλέον, 
η διάρκεια της αιμορραγίας, ο απαιτούμενος αριθμός 
μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών και η εξέλιξη 
σε βαριά ρρη επίσης μειώθηκαν σημαντικά. αυτή 
ήταν η πρώτη μελέτη που κατέδειξε ότι η χορήγηση 
υψηλών δόσεων ΤΧα σε γυναίκες με ρρη μειώνει 
την απώλεια αίματος και τη μητρική νοσηρότητα.21 η 
μελέτη WOMAN (World Maternal Antifibrinolytic) είναι 
μια μεγάλη διεθνής κλινική τυχαιοποιημένη μελέτη 
με σκοπό να καθορίσει την επίδραση της έγκαιρης 
χορήγησης ΤΧα στη θνησιμότητα, στη διενέργεια 
υστερεκτομής και σε άλλες νοσηρότητες (χειρουρ-
γικές παρεμβάσεις, μεταγγίσεις αίματος, κίνδυνο μη 
θανατηφόρων θρομβώσεων) σε γυναίκες με ρρη. 
Τα αποτελέσματά της αναμένονται μέσα στο 2015.22

η World Health Organization και η European 
Society of Anaesthesiology συστήνουν τη θεραπεία 
με τρανεξαμικό οξύ στα πλαίσια αντιμετώπισης της 
ρρη.23 To ΤΧα συνιστάται να χορηγείται ενωρίς στη 
θεραπεία των γυναικών με βαριά ρρη και πριν τη 
χορήγηση του ινωδογόνου με αρχική δόση ΤΧα 1g 
ενδοφλεβίως. η ίδια δόση επαναλαμβάνεται μετά 30 
λεπτά, και να ακολουθεί έγχυση 1g ανά ώρα.6

Όμως ο ρόλος του φαρμάκου στην πρόληψη ή 
θεραπεία των διαταραχών πήξης στην ρρη πρέπει 
να εκτιμηθεί σε μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες. Έχει 
χρησιμοποιηθεί ευρύ φάσμα δοσολογίας του, αλλά η 
βέλτιστη δόση ως προς την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλεια δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

2) Ανασυνδυασμένος παράγοντας VIIa (rFVIIa)

ο ανασυνδυασμένος παράγοντας VIIa (rFVIIa), 
έχει έγκριση για την αντιμετώπιση των αιμορραγι-

κών επεισοδίων σε αιμορροφιλικούς ασθενείς, στη 
θρομβασθένεια Glanzmann και στην συγγενή έλλειψη 
του παράγοντα VII.24 δεν έχει έγκριση για χρήση στη 
μαζική ρρη λόγω απουσίας προοπτικών τυχαιοποι-
ημένων μελετών.

To Australian και New Zealand Haemostasis Reg-
istry κατέγραψε όλες τις “off label” χρήσεις του rFVIIa 
σε περίπου 90 νοσοκομεία στις δύο χώρες. ανακοινώ-
θηκε βελτίωση (διακοπή ή σημαντική επιβράδυνση) 
της αιμορραγίας στο 76% των γυναικών που έλαβαν 
rFVIIa για την αντιμετώπιση οξείας ρρη.25

Το Northern European Registry επίσης ανακοίνωσε 
βελτίωση της αιμορραγίας στο 83% των γυναικών με 
ρρη που έλαβαν μία δόση rFVIIa.26

ο rFVIIa δρα τοπικά στην περιοχή της αγγειακής 
βλάβης συνδεόμενος με τον ιστικό παράγοντα (TF) 
παρουσία ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων. Σε φαρ-
μακολογικές δόσεις ο rFVIIa ενεργοποιεί άμεσα τον 
παράγοντα Χ στην επιφάνεια των ενεργοποιημένων 
αιμοπεταλίων με επακόλουθη αθρόα παραγωγή 
θρομβίνης και δημιουργία σταθερού θρόμβου από 
ινώδες που ελέγχει την αιμορραγία.27

ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή χορήγησης 
του rFVIIa είναι αντικείμενο διαφωνίας. Στην πλειο-
νότητα των αναφορών περιστατικών ρρη, υπάρχει 
καλύτερη έκβαση όταν ο rFVIIa δίδεται ενωρίς στην 
εξέλιξη της αιμορραγίας. η έγκαιρη χορήγησή του 
δυνατό να επιτρέψει στις γυναίκες να διατηρήσουν 
τη γονιμότητά τους, θεραπεύοντας την αιμορραγική 
διαταραχή πριν την υστερεκτομή.28

δεν υπάρχουν μελέτες όσον αφορά τη βέλτιστη 
δόση χορήγησης του rFVIIa στη μαιευτική αιμορραγία. 
Στις περισσότερες σειρές περιστατικών οι γυναίκες 
έλαβαν 90μg/kg σε ενδοφλέβια έγχυση σε 2-5 λεπτά, 
που είναι η συνιστώμενη δόση στην αιμορροφιλία. 
αν το φάρμακο είναι αποτελεσματικό η αιμορραγία 
βελτιώνεται μέσα σε 10-15 λεπτά. επί μη ανταπόκρι-
σης μπορεί να δοθεί μια δεύτερη ίδια δόση, ενώ δε 
συστήνεται περαιτέρω χορήγηση.29

απαραίτητη προϋπόθεση για να δράσει ο rFVIIa 
είναι η ύπαρξη επαρκών επιπέδων αιμοπεταλίων και 
ινωδογόνου, οι τιμές των οποίων πρέπει να ελέγχονται 
και να αποκαθίστανται πριν τη χορήγηση rFVIIa, με 
στόχο αιμοπετάλια πάνω από 50×109/L και ινωδογόνο 
πάνω από 2g/L. επίσης η δραστικότητά του μειώ-
νεται παρουσία οξέωσης και υποθερμίας, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι είναι σημαντική η χορήγησή του 
πριν η ασθενής εκδηλώσει τις επιπλοκές της μαζικής 
μετάγγισης.28

Τα θρομβωτικά επεισόδια είναι οι επιπλοκές που 
συνηθέστερα περιγράφονται με τη χρήση του και 
περιλαμβάνουν θρομβώσεις εγκεφαλικών αγγείων, 



111

μαιεύΤιΚη αιμορραΓια - η ΘεΣη Τού αιμαΤολοΓού

έμφραγμα του μυοκαρδίου, πνευμονική εμβολή.30

Έτσι, η χρήση του rFVIIa στη μαιευτική αιμορραγία 
πρέπει να περιορίζεται εντός κλινικών μελετών ή σε 
επιλεγμένες ασθενείς με επαρκή επίπεδα αιμοπεταλί-
ων και παραγόντων πήξης με ανεξέλεγκτη αιμορραγία 
που δεν ανταποκρίνεται στη βέλτιστη αντιμετώπιση 
και τακτική μεταγγίσεων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
η επίπτωση της ρρη μπορεί να μειωθεί δραστικά 

με πρόβλεψη και λήψη προληπτικών μέτρων. Όταν 
εκδηλώνεται μαιευτική αιμορραγία, η νοσηρότητα 
και η θνησιμότητα στις περισσότερες περιπτώσεις 
μπορούν να προληφθούν με έγκαιρη αναγνώριση 
και επιθετική κατάλληλη αντιμετώπιση.

είναι μεγάλη η ανάγκη διενέργειας μελετών στη 
μαιευτική αιμορραγία με εστίαση στην εκτίμηση των 
διαταραχών της αιμόστασης και στη χρήση των αι-
μοστατικών παραγόντων για τον έλεγχο της ανεξέλε-
γκτης αιμορραγίας που δεν απαντά στους αρχικούς 
χειρισμούς.
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Ο ρόλος της αντιπηκτικής αγωγής στην iVF  
και στο σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών

παραΣΚεύη ΚώΤΣη
αιματολόγος, επιμελήτρια ν.ύ αιμοδοσίας, Κέντρου αναφοράς αιμορραγικών διαθέσεων Γνα «λαϊκό»

ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Ειδικά θέματα θρομβοφιλίας στην κύηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η ανθρώπινη αναπαραγωγή είναι μια σχετικά «ανα-

ποτελεσματική» διαδικασία με πιθανότητα σύλληψης 
25-30% ανά κύκλο και μόνο 50% των συλλήψεων να 
προχωρούν πέραν της 20ης εβδομάδος της κυήσεως. 
Στο 75% των περιπτώσεων αφορά αποτυχία εμφύτευ-
σης και δεν αναγνωρίζεται σαν κλινική εγκυμοσύνη. η 
επιτυχής εξέλιξη μιας κυήσεως είναι το αποτέλεσμα 
μιας πολύπλοκης διαδικασίας που απαιτεί υγιή γα-
μετοκύτταρα, ακριβή χρονικά αλληλεπίδραση μεταξύ 
τους και έναν κατάλληλο ξενιστή.1 ύπογονιμότητα είναι 
η αποτυχία ενός ζευγαριού σε αναπαραγωγική ηλικία 
να συλλάβει μετά 12 μήνες ή περισσότερο συχνών 
σεξουαλικών επαφών χωρίς προφύλαξη. διακρίνεται 
σε πρωτοπαθή (70%) ή δευτεροπαθή (30%) (υπάρ-
χει προηγούμενη σύλληψη) και αφορά το 15% των 
ζευγαριών με συνεχώς αυξανόμενη τάση.2 

Τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (as-
sisted reproduction techniques - ART) είναι όλες οι 
τεχνικές που περιλαμβάνουν in vitro χειρισμό αν-
θρώπινων γαμετοκυττάρων με στόχο την επίτευξη 
κύησης {συνήθως IVF (in vitro γονιμοποίηση) ICSI 
(μικρογονιμοποίηση, ενδοκυττάρια έγχυση σπερμα-
τοζωαρίου) και σπανιότερα GIFT και ZIFT (ενδοσαλ-
πιγγική μεταφορά γαμετών και ζυγωτών) δωρητές 
ωαρίων, σπέρματος, ζυγωτών ή παρένθετες μητέρες}. 
προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των 
τεχνικών αυτών προηγείται ορμονική διέγερση των 
ωοθηκών με γοναδοτροπίνες ή φάρμακα που οδη-
γούν στη απελευθέρωση γοναδοτροπινών με στόχο 
τη παραγωγή περισσότερων ωαρίων από τον φυσικό 
κύκλο. Τα ποσοστά επιτυχίας με ART ποικίλλουν 

(30%-40%) και ακόμη και στις περιπτώσεις γυναι-
κών <35 ετών δεν υπερβαίνουν το 50%. Στα αίτια 
αποτυχίας περιλαμβάνονται η ηλικία της γυναίκας, 
αιτία υπογονιμότητας, ποιότητα γαμετών του ζεύγους, 
ωαρίων μετά τη διέγερση, ποιότητα ζυγωτών και 
αριθμός, δεκτικότητα ενδομητρίου, παράγοντες που 
επηρεάζονται σημαντικά από την ακολουθούμενη 
μέθοδο και πρωτόκολλο.3 η ART έχει επιπτώσεις 
στη σωματική υγεία και ψυχολογία των ζευγαριών 
αλλά και κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. 
επιπλοκές σχετιζόμενες με την ART είναι το σύνδρο-
μο υπερδιέγερσης ωοθηκών (OHSS), η εμφάνιση 
θρομβοεμβολικών επεισοδίων (VTE) και το γεγονός, 
ότι παρά τη συνεχή βελτίωση των τεχνικών, υπάρχει 
ένας αριθμός ζευγαριών με επανειλημμένες αποτυχίες 
εμφύτευσης (recurrent implantation failure-RIF).4 δεν 
υπάρχουν σαφή κριτήρια για τον ορισμό των RIF. 
Έχουν προταθεί >3 διαδοχικές αποτυχίες εμφύτευσης 
εμβρύων αρίστης ποιότητος ή αποτυχία επίτευξης 
κυήσεως μετά μεταφορά συνολικά τουλάχιστον 10 
εμβρύων σε διαδοχικές προσπάθειες.5 Συνεχής είναι 
η προσπάθεια βελτίωσης των αποτελεσμάτων με 
προσεγγίσεις των οποίων η αποτελεσματικότητα σε 
πολλές περιπτώσεις δεν έχει καταδειχθεί. η αντιπη-
κτική αγωγή και συγκεκριμένα οι χαμηλού μοριακού 
βάρους ηπαρίνες (LMWH) έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
γυναίκες με ή χωρίς γνωστή θρομβοφιλία. η θρομβο-
φιλία αυξάνει τον κίνδυνο VTE αλλά δεν είναι σαφές 
τι επίπτωση έχει στην εμφάνιση OHSS και RIF. 

VTE ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
η διέγερση των ωοθηκών στη διάρκεια των κύ-
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κλων της εξωσωματικής γονιμοποίησης οδηγεί σε 
υπερφυσιολογικά επίπεδα οιστραδιόλης με αλλαγές 
προπηκτικού χαρακτήρα στον μηχανισμό της αιμόστα-
σης αύξηση παράγοντα V, ινωδογόνου, παράγοντα 
von Willebrand, δεικτών ενεργοποίησης (D-dimers) 
και ελάττωση των φυσικών ανασταλτών (αΤιιι και 
πρωτεΐνη S). Κλινικά είναι σπάνια η εμφάνιση VTE 
πριν τη χορήγηση της ανθρώπινης χοριακής γοναδο-
τροπίνης (hCG) που οδηγεί στην τελική ωρίμανση το 
ωάριο. η χορήγηση της hCG αυξάνει έτι περαιτέρω 
τα επίπεδα του ινωδογόνου, τους παράγοντες II, V, 
VII, VIII και IX και επιδρά στο ινωδολυτικό σύστημα 
2 μέρες μετά τη χορήγησή της με peak στις 8 ημέρες. 
ύποστηρικτική του μηχανισμού αυτού είναι και η κλινική 
παρατήρηση ότι η μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων 
δεν συσχετίζεται με υψηλό κίνδυνο VTE σε σύγκριση με 
τη φυσιολογική σύλληψη παρά την εξωγενή χορήγηση 
οιστρογόνων.6 πολλές δημοσιεύσεις καταδεικνύουν 
την αύξηση του κινδύνου με πιο σημαντικές τις μελέτες 
σειρών πληθυσμού από τη Σουηδία και τη δανία. η 
σουηδική μελέτη αφορά 964532 τοκετούς που έλαβαν 
χώρα από 1999-2008 με αναφερόμενη συχνότητα 
VTE 0,27% στις γυναίκες που υπεβλήθησαν σε 
IVF (19194 γυναίκες) έναντι 0,1% σε περίπτωση 
φυσιολογικής σύλληψης (935338 γυναίκες) (οR: 2.7 
CI: 2.1-3.6). ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορούσε το 
1ο τρίμηνο (οR: 9.8, CI: 6.7-14.3) χωρίς στατιστικά 
σημαντική αύξηση των VTE στο 2ο και 3ο τρίμηνο ή 
τη λοχεία. επίσης οι γυναίκες που συλλάμβαναν με 
κατεψυγμένα έμβρυα δεν παρουσίαζαν αύξηση του 
κινδύνου. η πλειονότητα των συμβάντων ήταν εν 
τω βάθει φλεβοθρόμβωση (DVT) αλλά υπήρξε και 
αύξηση του κινδύνου για πνευμονική εμβολή (PE) 
(οR=1.42 CI=60.86-2.36).7

Στη μελέτη από τη δανία που χρησιμοποίησε 
στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων για την 
εξωσωματική γονιμοποίηση από το 1995-2005 και 
αφορούσε 18787 κυήσεις (48 περιπτώσεις VTE) που 
συγκρίθηκαν με 805464 κυήσεις καταγεγραμμένες 
στην εθνική βάση δεδομένων από 1995-2005. αν 
και σπάνια η εμφάνιση VTE στη διάρκεια της IVF ο 
σχετικός κίνδυνος ήταν οR=3.0 (95% CI 2.1–4.3). 
ο κίνδυνος ήταν ίδιος σε όλα τα τρίμηνα και σχετικά 
αυξημένος κατά τη λοχεία OR 1.2 (95% CI 0.6–2.8) 
για μονές IVF κυήσεις και OR 3.9 (95% CI 1.7 –8.8) 
για πολύδυμες IVF κυήσεις.8 παρά το γεγονός ότι οι 
γυναίκες με θρομβοφιλία βρίσκονται σε υψηλότερο 
κίνδυνο VTE δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για 
τον κίνδυνο στην περίπτωση που οι γυναίκες αυτές 
υποβάλλονται σε IVF. με έρευνα στο Medline το 2009 
ανιχνεύτηκαν 96 περιστατικά μετά ART, 35 αρτηριακά 
και 61 φλεβικά. Το 80% των φλεβικών περιστατικών 

αφορούσε τα άνω άκρα. Θρομβοφιλία συγγενής ή 
επίκτητη ανιχνεύθηκε μόνο στο 48% των ασθενών με 
φλεβική θρόμβωση.9 μια πιο πρόσφατη προοπτική 
μελέτη εξετάζει την επίδραση της ετεροζυγωτίας του 
παράγοντα FVLeiden και του FII20210GA, χωρίς 
άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, στην εμφάνιση 
θρομβωτικών επιπλοκών μετά IVF. Το αποτέλεσμα 
της μελέτης ήταν αρνητικό αλλά ο αριθμός των γυναι-
κών με τη μετάλλαξη ήταν πολύ μικρός (30/480) και 
στη μελέτη δεν παρουσιάσθηκε κανένα θρομβωτικό 
επεισόδιο.10

oHSS - ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ
Το σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (OHSS) 

αποτελεί ιατρογενή επιπλοκή της διέγερσης των ωο-
θηκών και σε ένα βαθμό εμφανίζεται σε όλες τις γυ-
ναίκες που υποβάλλονται σε φαρμακευτική πρόκληση 
ωορρηξίας. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανισθούν 
αμέσως μετά την έναρξη της αγωγής, συνήθως όμως 
εμφανίζονται 7-10 ημέρες μετά και ακολουθούν τη 
χορήγηση της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπί-
νης (hCG) που χρησιμοποιείται για να οδηγήσει τα 
ωοκύτταρα στην τελική ωρίμανση. η ενδογενής hCG 
που παράγεται από την τροφοβλάστη σε περίπτω-
ση κύησης μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη 
εμφάνιση του OHSS.11 Κλινικά το OHSS διακρίνεται 
σε ήπιο, μέτριας βαρύτητας, σοβαρό και κριτικό. οι 
ήπιες μορφές είναι σχετικά συχνές και παρουσιάζεται 
αύξηση βάρους, αίσθημα διάτασης και πόνου στην 
κοιλία. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις OHSS εμφανί-
ζεται ναυτία, έμετος, σημαντικός ασκίτης, πλευριτική 
συλλογή, υποογκαιμία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, 
ολιγουρία και νεφρική ανεπάρκεια. η ταξινόμηση του 
OHSS σε 3 κατηγορίες περιλαμβάνει: ήπιο με μέγε-
θος ωοθηκών από 5-10 cm και δυο βαθμούς (Grade 
1 αίσθημα κοιλιακής διάτασης Grade 2 με ναυτία 
εμέτους και διάρροιες), μέτριο με μέγεθος ωοθηκών 
>10 cm και ένα βαθμό (Grade 3 παρουσία ασκίτη, 
πλευριτικού υγρού και δύσπνοιας) και σοβαρό με 
μέγεθος ωοθηκών >12 cm και δυο βαθμούς (Grade 
4 ασκίτης, πλευριτική συλλογή, δύσπνοια, Grade 
5 αιμοσυμπύκνωση, υπεργλοιότητα, υποογκαιμία, 
ολιγουρία).12 η ταξινόμηση των γυναικών σε στάδια 
είναι δύσκολη διότι όλες οι γυναίκες που υποβάλλονται 
σε IVF έχουν μεγαλύτερες ωοθήκες και υγρό στην 
περιτοναϊκή κοιλότητα. αν και μόνο 2% των ασθενών 
με OHSS χρήζουν νοσηλείας, συνιστά σημαντική 
απειλή για τη ζωή των ασθενών. οι θρομβοεμβολικές 
επιπλοκές, αρτηριακές και φλεβικές, σχετίζονται με το 
σοβαρό OHSS. ο χρόνος εμφάνισης των επεισοδίων 
αυτών διαφέρει, με τις αρτηριακές θρομβώσεις να 
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εμφανίζονται νωρίτερα μέσα σε 2 εβδομάδες από την 
εμβρυομεταφορά σχεδόν ταυτόχρονα με την ανάπτυξη 
OHSS ενώ οι φλεβικές μπορεί να εμφανισθούν από 
1 εβδομάδα μετά την εμβρυομεταφορά μέχρι και το 
τέλος του 1ου τριμήνου, μετά την κλινική αποδρομή του 
OHSS. Στη σουηδική μελέτη η συχνότητα εμφάνισης 
OHSS έφτανε στο 6-7% και ο σχετικός κίνδυνος για 
θρόμβωση σε γυναίκες με IVF και OHSS ήταν OR 87.3 
(95% CI 54.1–140.8) σε σύγκριση με το πληθυσμό 
αναφοράς και σε απόλυτους αριθμούς 1.7%.7 η αιτία 
εμφάνισης OHSS δεν είναι πλήρως κατανοητή. Στο 
παρελθόν είχε μελετηθεί η σχέση συγγενούς θρομ-
βοφιλίας με την εμφάνιση OHSS χωρίς να υπάρχει 
θετική συσχέτιση.

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ RIF 
η ART προσφέρει τη δυνατότητα τεκνοποίησης σε 

μη γόνιμα ζευγάρια αλλά με σχετικά χαμηλά ποσοστά 
επιτυχίας (30%). Στην περίπτωση που τα μεταφερό-
μενα έμβρυα είναι άριστης ποιότητας παραμένουν 
άγνωστοι οι λόγοι της αποτυχίας καθώς και οι υπο-
κείμενοι μηχανισμοί. Θεωρητικά μπορεί να οφείλεται 
σε ανεπιτυχή εμφύτευση, αποτυχία ανάπτυξης του 
πλακούντα, ή αποτυχία στην πρώιμη εμβρυϊκή ανά-
πτυξη. η θρομβοφιλία έχει συσχετισθεί με επιπλοκές 
στην κύηση και καθ’ έξιν αποβολές. Ένας πιθανός 
μηχανισμός είναι μικροθρομβώσεις στη θέση εμφύτευ-
σης με διαταραχή στην εισδοχή της συγκυτιοτροφο-
βλάστης στα μητρικά αγγεία, θρομβώσεις στα αγγεία 
του πλακούντα με αποτέλεσμα υποτροφοδότηση των 
μεσολάχνιων χώρων και ανεπάρκεια του πλακούντα. 
παρόμοιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να επηρεάζουν 
την εμφύτευση και την πρώιμη ανάπτυξη του πλα-
κούντα στην περίπτωση της ART. Σε μια συστηματική 
αναθεώρηση της βιβλιογραφίας περιελήφθηκαν 33 
μελέτες (έως 4/2011) που συσχέτιζαν τη θρομβοφιλία 
με την έκβαση της ART (23 για αντιφωσφολιπιδικά 
αντισώματα, 5 για κληρονομική θρομβοφιλία και 5 
και για τα δυο) που περιελάμβαναν 6092 ασθενείς. 
παρά τα μεθοδολογικά προβλήματα που παρουσία-
ζαν οι μελέτες αυτές, τα δεδομένα των μελετών που 
σύγκριναν ασθενείς/ομάδες ελέγχου (case-control) 
υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες που είναι φορείς της 
μετάλλαξης του παράγοντα V Leiden συχνότερα 
αποτυγχάνουν στην επίτευξη κύησης (OR: 3.08, CI: 
1.77-5.36). Στη συγκεκριμένη μετανάλυση φάνηκε 
ότι οι ομοζυγώτες για τον παράγοντα V Leiden είχαν 
μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας πιθανά στα πλαίσια 
επίδρασης δόσης αν και ο αριθμός ήταν πολύ μικρός 
για να εξαχθούν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. 
αποτυχία στη ART συσχετίσθηκε και με μερικούς 

υποτύπους αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (OR: 
3.33, CI: 1.77-6,26). οι λοιπές θρομβοφιλίες δεν 
φάνηκε να συσχετίζονται με αποτυχία στην ART 
(FII20210GA, MTHFR, έλλειψη ATIII, πρωτεΐνης C 
ή S) αν και σε πολλές μελέτες δεν ελέγχθηκαν και 
δεν μπορούν να αποκλεισθούν.13 αντίθετα 3 μελέτες 
σειρών που εξέτασαν δυο διαφορετικές εκβάσεις 
(βιώσιμη κύηση, θετικό test κυήσεως) δεν κατέδειξαν 
συσχέτιση μεταξύ παράγοντα V Leiden και αποτυ-
χίας στην ART. πολλές μικρές μελέτες έχουν δείξει 
αντίθετα αποτελέσματα και οι διαφορές αυτές έχουν 
πυροδοτηθεί από παρεμβατικές μελέτες που έδειξαν 
κάποιο όφελος με τη χρήση της θρομβοπροφύλαξης 
σε γυναίκες που έχουν υποστεί πολλαπλές αποτυχη-
μένες προσπάθειες ART.14-16 μια προοπτική μελέτη 
σε 480 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε IVF δεν έδειξε 
διαφορές στην έκβαση ανάμεσα σε γυναίκες φορείς 
των μεταλλάξεων FVLeiden και FII20210GA. η συχνό-
τητα ανεύρεσης των μεταλλάξεων ήταν ίδια ανάμεσα 
στις γυναίκες που υποβάλλονταν σε IVF και αυτές 
που είχαν κανονικές κυήσεις. δεν υπήρχαν διαφορές 
ούτε στο αριθμό των ωαρίων που πάρθηκαν, ούτε 
στα ποσοστά γονιμοποίησης, ούτε στην εμφάνιση 
υπερδιέγερσης και το ποσοστό εμφύτευσης ήταν 
υψηλότερο στις γυναίκες φορείς. η μελέτη αυτή ήταν 
μελέτη σειράς και συμπεριέλαβε ασθενείς σε 1η IVF 
αποκλείοντας ασθενείς με RIF ενώ ο αριθμός των 
γυναικών με θρομβοφιλία ήταν μικρός (30/480).10 
από τις μελέτες μέχρι σήμερα τα δεδομένα δεν είναι 
επαρκή για να καταδειχθεί συσχέτιση ανάμεσα στη 
θρομβοφιλία και τις RIF αλλά και δεν μπορούν να 
αποκλείσουν μια τέτοια σχέση.

ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 
η συχνότητα εμφάνισης VTE κατά τη διάρκεια 

της ART είναι περίπου 0,3% αρκετά χαμηλή ώστε 
να μην συνιστάται στις γυναίκες χωρίς παράγοντες 
κινδύνου προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή (ACCP 
2012 Grade 1B). αντίθετα ο κίνδυνος ανάπτυξης VTE 
στα πλαίσια του συνδρόμου OHSS, ιδιαίτερα του 
σοβαρού, είναι υψηλός και συνιστάται η χορήγηση 
προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής με LMWH για 
χρονικό διάστημα 3 μηνών μετά τη λύση του κλινικού 
συνδρόμου (ACCP 2012 Grade 2C).17 Στην περίπτωση 
του συνδρόμου OHSS οι περισσότερες εταιρείες που 
διαθέτουν οδηγίες συμφωνούν για την αναγκαιότητα 
χορήγησης προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής 
κυρίως στη σοβαρή μορφή του. Το Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) προτείνει 
αγωγή με LMWH για OHSS και 2 επιπρόσθετους 
παράγοντες κινδύνου ή 1 σε περίπτωση νοσηλείας 
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ενώ χωρίς παράγοντες κινδύνου κινητοποίηση και 
ενυδάτωση.18 δεδομένα που αφορούν τον κίνδυνο 
VTE σε γυναίκες με θρομβοφιλία ή προηγούμενο 
επεισόδιο VTE που υποβάλλονται σε ART απουσιά-
ζουν, για το λόγο αυτό οι συγγραφείς των οδηγιών του 
ACCP προτείνουν τη χρήση των οδηγιών που έχουν 
συσταθεί για τη VTE που σχετίζεται με την κύηση. 
Στις συγκεκριμένες οδηγίες «VTE που σχετίζεται με 
την κύηση» οι συγγραφείς τονίζουν ότι έχουν βασι-
σθεί σε δεδομένα που έχουν παραχθεί σε μελέτες 
άλλων πληθυσμών και σε μελέτες παρατήρησης 
προειδοποιώντας για την επείγουσα ανάγκη μελετών 
στους συγκεκριμένους πληθυσμούς. λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός αυτό καθώς και το ότι οι μεγάλες 
μελέτες δείχνουν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης VTE στην 
κύηση μετά IVF είναι 3-4 φορές μεγαλύτερος από τη 
φυσιολογική σύλληψη, ίσως πιο κατάλληλος τρόπος 
αντιμετώπισης των ασθενών αυτών είναι η σύσταση 
της European Society of Human Reproduction and 
Embryology.19 Όλες οι γυναίκες που υπόκεινται σε 
IVF θα πρέπει ξεχωριστά να εκτιμώνται για τον κίν-
δυνο θρομβοεμβολικής νόσου λαμβάνοντας υπόψη 
προηγούμενο επεισόδιο VTE, οικογενειακό ιστορικό 
θρομβοεμβολικής νόσου, συμπαραμαρτούντα νοσή-
ματα και κλινική κατάσταση, ηλικία, παχυσαρκία και 
εργαστηριακά δεδομένα θρομβοφιλίας εάν υπάρχουν 
διαθέσιμα.

H χρήση της αντιθρομβωτικής /αντιπηκτικής αγω-
γής έχει χρησιμοποιηθεί σαν επιπρόσθετη αγωγή 
προκειμένου να βελτιώσει την έκβαση της IVF. η 
ασπιρίνη βελτιώνει τη ροή στη μητριαία και ωοθηκική 
κυκλοφορία και θεωρητικά βελτιώνει την εμφύτευση 
και την ανταπόκριση των ωοθηκών στη διέγερση. 
ποικίλες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με αντι-
κρουόμενα αποτελέσματα. 2 μεταναλύσεις εξέτασαν 
αυτή την υπόθεση χωρίς όμως το αποτέλεσμα των 
αναλύσεων να υποστηρίζει τη χρήση της ασπιρίνης 
στα πλαίσια της ART. η πρώτη μετανάλυση αφορούσε 
τυχαιοποιημένες μελέτες με ομάδα ελέγχου. Βρέθηκαν 
13 μελέτες με 2653 ασθενείς. δεν βρέθηκαν διαφορές 
για καμία από τις ελεγχόμενες εκβάσεις: ποσοστό 
ζωντανών νεογνών (σχετικός κίνδυνος RR 0.91, CI 
0.72-1.15), κυήσεις (RR 1.03, CI 0.91-1.17), αποβολές 
(RR 1.10, CI 0.68-1.77).20 Στη δεύτερη μετανάλυση -17 
τυχαιοποιημένες μελέτες με ομάδα ελέγχου με 6403 
ασθενείς - βρέθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση του 
ποσοστού των κυήσεων στο σκέλος της ασπιρίνης 
(OR: 1.19 CI: 1.01-1.39) χωρίς διαφορά στις αποβολές 
(OR:1.18 CI: 0.82-1.68). Όταν όμως περιελήφθησαν οι 
μελέτες με κριτήρια επιλογής την ποιότητα σχεδιασμού 
η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική.21 Και 
οι δυο μεταναλύσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για να υπο-
στηριχθεί η χρήση της ασπιρίνης στα πλαίσια της 
βελτίωσης στην έκβαση της IVF.

ιn vitro η ηπαρίνη επιδρά βελτιώνοντας τα ποσοστά 
εμφύτευσης όχι μόνο με την αντιπηκτική της δράση 
αλλά και ελαττώνοντας την έκφραση και προσκόλληση 
του μορίου E-cadherin, αλληλεπιδρώντας με τις με-
ταλλοπρωτεϊνάσες του στρώματος, κυτταροκίνες και 
αυξητικούς παράγοντες. Τα ευρήματα αυτά έδωσαν 
ώθηση στη χρήση των ηπαρινών υποβοηθητικά στα 
πλαίσια της IVF. μια διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη 
crossover μελέτη σε ασθενείς με αυτοαντισώματα 
(APA, ANA) συνέκρινε 5000 IU UFH 2 φορές /24h sc 
και ασπιρίνη με placebo σε γυναίκες με RIF (n=143) 
από την εμβρυομεταφορά (φρέσκα ή κρυοσυντηρη-
μένα έμβρυα) έως αρνητικό τεστ κυήσεως ή τη 14η 
εβδομάδα. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάποιο 
όφελος από την αγωγή αυτή με ποσοστό εμφύτευσης 
7% στο σκέλος της UFH versus 8% στο σκέλος του 
placebo χωρίς εμφάνιση αιμορραγιών και στα δυο 
σκέλη- 64% εκχυμώσεις στο σημείο της ένεσης στο 
σκέλος της UFH.22

μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και με τη χρήση 
των LMWH που χορηγήθηκαν στην περιεμφυτευτική 
περίοδο με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων 
της IVF. μελέτη σε ασθενείς με RIF και θρομβοφιλία 
(με αρνητικό έλεγχο για χρωμοσωμικά, γυναικολογικά, 
ενδοκρινολογικά ή άλλα αίτια που ενοχοποιούνται για 
καθ έξιν αποβολές), η χορήγηση ενοξαπαρίνης από 
την εμβρυομεταφορά έως το τερματισμό της κύησης 
σε σύγκριση με placebo είχε θετικά αποτελέσματα 24% 
(10/42) ζώντα νεογνά στην ομάδα της LMWH έναντι 
2% (1/41) στην ομάδα ελέγχου, ποσοστό εμφύτευσης 
αντίστοιχα 20% (29/139) έναντι 6% (8/131) με αύξη-
ση των αιμορραγιών 7,1%.16 Σε δυο άλλες μελέτες 
σε γυναίκες με RIF με αποκλεισμό των ασθενών με 
θρομβοφιλία δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ των ομάδων 
ασθενών και ελέγχου.23,24 Σε μετανάλυση 3 RCTs 
(τυχαιοποιημένων μελετών με ομάδα ελέγχου n=386 
γυναίκες) που LMWH χορηγήθηκε μετά την ωοληψία 
ή κατά την εμβρυομεταφορά με διαφορετικά κριτήρια 
επιλογής των γυναικών που περιελήφθησαν στην 
ομάδα ελέγχου (στη μια γυναίκες στο 1ο IVF κύκλο, 
χωρίς θρομβοφιλία, σε άλλη γυναίκες με τουλάχιστον 
μια θρομβοφιλική διαταραχή και στην τρίτη γυναίκες 
με >2 αποτυχημένες προσπάθειες ART),2 ανάλυση 
των δεδομένων με χρήση διαφορετικών στατιστικών 
μοντέλων (fixed effect ή random effects) είχε διαφο-
ρετικά αποτελέσματα. με τη χρήση του μοντέλου 
fixed effect υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά 
υπέρ της ηπαρίνης όσον αφορά τη γέννηση ζώντων 
τέκνων (OR: 1.77, CI: 1.07-2.90) ή την επίτευξη κλινι-
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κών κυήσεων (OR: 1.61, CI: 1.03-2.53). Σε μια μόνο 
από τις μελέτες υπήρχαν δεδομένα για επιπλοκές 
από τη χρήση ηπαρίνης (5-7%) με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ασφάλεια στο 
συγκεκριμένο πληθυσμό. 

Σε σχέση με τον έλεγχο θρομβοφιλίας η απουσία 
δεδομένων που συσχετίζουν τη θρομβοφιλία με τη 
δυσμενή έκβαση της ART θέτει υπό αμφισβήτηση την 
αναγκαιότητα πραγματοποίησης του ελέγχου, γεγονός 
που πρέπει να γίνεται ξεκάθαρο στα ζευγάρια που 
υποβάλλονται σε ART, που είναι πρόθυμα να ακολου-
θήσουν συχνά οποιοδήποτε μέτρο θα μπορούσε να 
βελτιώσει τις πιθανότητες τους για μια επιτυχή κύηση.

Καταλήγοντας σε OHSS πρέπει να χορηγείται 
προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή λόγω του υψηλού 
κινδύνου θρομβοεμβολικών επεισοδίων ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη θρομβοφιλίας.

Σε RIF δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για το 
όφελος από τη χρήση των LMWH με μια μόνο μικρή 
μελέτη (περίπου 40 άτομα) να δείχνει κάποιο όφελος 
στη περίπτωση θρομβοφιλίας Σε ασθενείς με παράγο-
ντες κινδύνου θα πρέπει εξατομικευμένα να εκτιμάται 
ο κίνδυνος θρομβοεμβολής και να αντιμετωπίζονται 
αναλόγως.
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Ειδικά θέματα θρομβοφιλίας στην κύηση

οι επιπλοκές της κύησης λόγω ανεπάρκειας του 
πλακούντα μπορούν να επηρεάσουν έως και το 20% 
των κυήσεων και μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική 
μητρική και περιγεννητική θνητότητα και θνησιμότητα. 
ώς τέτοιες περιλαμβάνονται οι καθ’ έξιν αποβολές, η 
απώλεια της κύησης, η προεκλαμψία και το σύνδρο-
μο HELLP (ηemolysis, Elevated Liver Enzyms, Low 
Platelet), η ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης του 
εμβρύου (Intrauterine Growth Restriction-IUGR) και 
η ρήξη του πλακούντα. η παθοφυσιολογική βάση 
των επιπλοκών φαίνεται να είναι η ανεπαρκής πλα-
κουντοποίηση, δηλαδή η μη ολοκληρωμένη είσοδος 
των αρτηριολίων από τη συγκυτιοτροφοβλάστη στα 
μητριαία αγγεία. η αιτία που δεν επιτρέπει στη διεισ-
δύουσα συγκυτιοτροφοβλάστη να ψευδοαγγειοποιήσει 
και να διηθήσει τα μητρικά αγγεία δεν είναι πλήρως 
γνωστή φαίνεται όμως να οφείλεται στην αδυναμία 
αλλαγής εκφράσεως μορίων που είναι απαραίτητα 
για τη διαφοροποίηση της συγκυτιοτροφοβλάστης 
και της ψευδοαγγειοποίησης (κυτταροκίνες, μόρια 
προσκόλλησης, και εξωκυττάριου στρώματος, με-
ταλλοπρωτεϊνάσες και μόρια ιστοσυμβατότητας).1,2

η προεκλαμψία επιπλέκει το 20% των κυήσε-
ων. ώς παράγοντες κινδύνου έχουν ενοχοποιηθεί ο 
σακχαρώδης διαβήτης, η νεφρική νόσος, η χρόνια 
υπέρταση, το προηγούμενο ιστορικό προεκλαμψί-
ας, η προχωρημένη ηλικία της μητέρας (>35 έτη), η 
παχυσαρκία και το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο.3 
η ακριβής παθογένεια της προεκλαμψίας παραμένει 
αβέβαιη. πιστεύεται ότι προκύπτει από ανώμαλη 
πλακουντοποίηση και ότι αυτό οδηγεί σε οξειδωτικό 
στρες, υποξία, και απελευθέρωση παραγόντων που 
επάγουν ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και φλεγμονή. 
οι κλινικές εκδηλώσεις της προεκλαμψίας συνδέονται 

με την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, συμπεριλαμβα-
νομένης της αγγειοσύσπασης και της ισχαιμίας των 
τελικών οργάνων4. Στην ενδομήτρια υπολειπόμενη 
ανάπτυξη το έμβρυο έχει ανεπαρκή ανάπτυξη για την 
ηλικία κύησης. αφορά περίπου 3% των γεννήσεων 
και είναι μια κύρια αιτία ενδομητρικής θνησιμότητας 
όταν είναι σοβαρή. μπορεί να οφείλεται σε αιτίες που 
συνδέονται με τον πλακούντα (π.χ. προεκλαμψία), 
αλλά και σε αιτίες που οφείλονται στη μητέρα (αναι-
μία, κάπνισμα, αλκοολισμός, καρδιακή νόσος) ή στο 
έμβρυο όπως λοιμώξεις (ερυθρά, τοξοπλάσμωση, 
κυτταρομεγαλοϊός).

Το σύνδρομο HELLP είναι μια επιπλοκή της προε-
κλαμψίας και συμβαίνει στο (5-20)% των περιπτώσεων 
προεκλαμψία. περιπλέκει το 0.2-0.3% των κυήσεων 
εμφανίζεται τις περισσότερες φορές στο τρίτο τρίμηνο 
της κύησης αλλά μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και μετά 
τον τοκετό στο 1/3 των περιπτώσεων.5

ώς καθ’ έξιν αποβολές ορίζονται δύο ή τρεις συνε-
χόμενες αποβολές. Τα αίτια των καθ’ έξιν αποβολών 
μπορεί να είναι γενετικά (χρωμοσωμιακές ανωμαλίες), 
ανατομικά (ανατομικές ανωμαλίες μήτρας), λοιμώδη 
(μυκόπλασμα, χλαμύδια), ορμονικά, ανοσολογικά. 
Βέβαια σε περίπου 25% των περιπτώσεων η αιτιο-
λογία παραμένει άγνωστη.6

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Γυναίκες με επίκτητη ή κληρονομική θρομβοφιλία 
έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών 
της κύησης.7 

ώς κληρονομική θρομβοφιλία ορίζεται η κλη-
ρονομική ύπαρξη υπερπηκτικότητας που προδι-
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αθέτει για θρόμβωση. περιλαμβάνει τη μετάλλαξη 
του FVLeiden, της προθρομβίνης G20210A και την 
έλλειψη των φυσικών ανασταλτών AT III, Protein 
C, Protein S. Έτσι στο κείμενο, όπου αναφέρεται ο 
όρος κληρονομική θρομβοφιλία, αφορά μόνο στις 
προαναφερθείσες οντότητες. Βεβαίως είναι ευρέως 
διαδεδομένη η εξέταση και άλλων μεταλλάξεων και 
πολυμορφισμών όπως π.χ. των γονιδίων MTHFR 
και PAI, όμως η σχέση τους με τις επιπλοκές της 
κύησης δεν είναι σαφείς και τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή 
λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τη συχνότητα τέτοιων 
πολυμορφισμών στο φυσιολογικό πληθυσμό εν 
προκειμένω στον ελληνικό. η πιο συχνή μορφή 
επίκτητης θρομβοφιλίας είναι το αντιφωσφολιπιδικό 
σύνδρομο.8 ποιοι είναι οι μηχανισμοί με τους οποίους 
η θρομβοφιλία (κληρονομική και επίκτητη) οδηγεί 
σε επιπλοκές της κύησης δεν έχει πλήρως διευκρι-
νιστεί, αν και έχει προταθεί ότι η υπερπηκτικότητα 
μπορεί να οδηγήσει σε μικροθρομβώσεις στα αγγεία 
του πλακούντα. Όμως λαμβάνοντας υπ’όψη ότι τα 
μονοπάτια της πήξης και της φλεγμονής είναι συ-
νήθως αλληλοεπικαλυπτόμενα, πολλές φορές είναι 
δύσκολο να καθορίσουμε τη σχετική τους συμβολή. 
οι επιπλοκές της κύησης σχετίζονται εξ’ορισμού με 
το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο. πειράματα in vitro 
έχουν δείξει ότι τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα 
μπορούν να αναστείλουν τη διαφοροποίηση της 
τροφοβλάστης και την επακόλουθη πλακουντοποί-
ηση.9 επιπλέον γενετικά τροποποιημένα ποντίκια 
με έλλειψη θρομβομοντουλίνης δεν αποβάλλουν 
τα έμβρυά τους πριν από τις 8.5 εβδομάδες.10 η 
ενεργοποίηση της πήξης από τον ιστικό παράγοντα 
καθώς και οι ενεργοποιημένοι παράγοντες της πήξης 
επάγουν τον κυτταρικό θάνατο και εμποδίζουν την 
ανάπτυξη της τροφοβλάστης, ενώ η ηπαρίνη και η 
ασπιρίνη φαίνεται να εμποδίζουν την απόπτωση της 
τροφοβλάστης in vitro.11,12

ώστόσο, παρά το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί 
συσχετίσεις13-16 ανάμεσα στη θρομβοφιλία και τις 
επιπλοκές της κύησης, η συσχέτιση είναι μάλλον 
ήπια και παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις ανάμεσα 
στις κλινικές μελέτες. οι διακυμάνσεις οφείλονται στα 

διάφορα είδη θρομβοφιλίας που έχουν μελετηθεί 
αλλά και στα χαρακτηριστικά των μελετών (cohort ή 
case studies). Όμως η χρήση μόνο εργαστηριακών 
διαγνωστικών κριτηρίων δηλαδή η παρουσία μόνο 
αντισωμάτων π.χ. αντι-β2 GPI ή έναντι καρδιολιπίνης 
(ACA) ή του αντιπηκτικού του λύκου (LA) έχουν δώσει 
ανακόλουθα αποτελέσματα και το LA είναι το μόνο 
που σταθερά και πιο ισχυρά σχετίζεται με επιπλοκές 
της κύησης. ιδιαίτερα για τα αντισώματα αντι-β2 
GPI, η σχέση μεταξύ αντισωμάτων και επιπλοκών 
της κύησης δεν φαίνεται να υπάρχει.13 Στον πίνακα 
2 συνοψίζονται τα αποτελέσματα από 2 κομβικές 
ανασκοπήσεις σχετικά με τη σχέση επίκτητης και κλη-
ρονομικής θρομβοφιλίας με την ανάπτυξη επιπλοκών 
της κύησης,13,15 από τα οποία εύκολα συμπεραίνει 
κανείς ότι η συσχέτιση θρομβοφιλίας και επιπλοκών 
της κύησης είναι αμφισβητούμενη.

ανάλογα με το είδος της επιπλοκής της κύησης, 
η φυσική ιστορία των επόμενων κυήσεων χωρίς 
φαρμακολογική παρέμβαση είναι ασαφής. Έτσι σε 
γυναίκα με ιστορικό προεκλαμψίας, η πιθανότητα 
επανεμφάνισης προεκλαμψίας στην επόμενη κύηση 
κυμαίνεται από 25% έως 65% και είναι άγνωστο αν 
αυτή η πιθανότητα αυξάνεται σε γυναίκες με θρομ-
βοφιλία. επιπλέον, αυτές οι γυναίκες έχουν 3% κίν-
δυνο για ρήξη πλακούντα και 10% πιθανότητα να 
αποκτήσουν νεογνό ολιγοβαρές για την ηλικία (<10η 
εκατοστιαία θέση). ενώ για γυναίκες με ιστορικό 
αποβολής η πρόγνωση για την απόκτηση ζωντανού 
εμβρύου στην επόμενη κύηση κυμαίνεται από 0-99% 
κάτι τα οποίο καταδεικνύει τη δυσκολία εξαγωγής 
συμπερασμάτων.17,18

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
λαμβάνοντας υπόψη τι σχετική συμβολή της 

θρόμβωσης στην παθογένεια των επιπλοκών της 
κύησης που σχετίζονται με παθολογική πλακουντο-
ποίηση έχει χρησιμοποιηθεί η αντιπηκτική αγωγή, 
ασπιρίνη, ηπαρίνη ή και συνδυασμός τους με σκοπό 
τη βελτίωση της έκβασης της κύησης. Τα ευρήματα 
των μελετών και τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες 
θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια.

Πίνακας. Σχετική αύξηση κινδύνου.
Αποβολή 

1ου τριμήνου
Αποβολή 

3ου τριμήνου
Προεκλαμψία Ρήξη πλακούντα IUGR

Κληρονομική θρομβοφιλία 1.40-6.25 1.31-20.09 1.37-3.49 1.42-7.71 1.24-2.92
LA 4.73-10.59 2.34 4.65
ACA 4.29-8.85 1.52
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Η ασπιρίνη στην πρόληψη των αποβολών

δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν 
τη χρήση της ασπιρίνης ως μονοθεραπείας, για την 
πρόληψη των καθ’ έξιν αποβολών ακόμα και σε γυ-
ναίκες με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS). Τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσματα τριών πολύ μικρών 
μελετών (συνολικός αριθμός 71 συμμετεχόντων) δεν 
έδειξαν κάποια αποτελεσματικότητα της ασπιρίνης 
ως μονοθεραπείας σε σύγκριση με τη μη χορήγηση 
θεραπείας [Σχετικός κίνδυνος (RR) για αποβολή; 
1,05, 95% (CI); 0.66 -1.68].19

μια μικρή μελέτη παρατήρησης πρότεινε ότι η 
έναρξη ασπιρίνης πριν από τη σύλληψη μπορεί να 
σχετίζεται με μια καλύτερη έκβαση της εγκυμοσύνης 
σε σύγκριση με την έναρξή της όταν η εγκυμοσύνη 
είναι πλέον επιβεβαιωμένη.20

επιπλέον μέχρι τώρα στη βιβλιογραφία δεν υπάρ-
χουν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που να 
εκτιμούν την αποτελεσματικότητα της ασπιρίνης σε 
γυναίκες με κληρονομική θρομβοφιλία και καθ’ έξιν 
αποβολές.

Η ασπιρίνη στην πρόληψη της προεκλαμψίας

μια μετα-ανάλυση από 31 τυχαιοποιημένες μελέ-
τες πρωτογενούς πρόληψης η οποία συμπεριέλαβε 
32.217 γυναίκες έδειξε ότι η χορήγηση ασπιρίνης 
συσχετίστηκε με μείωση κατά 10% του σχετικού 
κινδύνου για προεκλαμψία, πρόωρο τοκετό (< 34η 
εβδομάδα της κύησης), ή σοβαρά ανεπιθύμητη έκβα-
ση της εγκυμοσύνης.21 δεν υπήρξε όμως σημαντική 
επίδραση στον κίνδυνο θανάτου του εμβρύου ή του 
νεογνού, στη γέννηση εμβρύου με χαμηλό βάρος 
γέννησης ή στην εμφάνιση αιμορραγικών επεισοδίων 
είτε στις γυναίκες ή στα έμβρυά τους. δεν εντοπίσθηκε 
καμία υποομάδα γυναικών η οποία θα μπορούσε να 
επωφεληθεί περισσότερο από τη χορήγηση αντιαι-
μοπεταλιακών παραγόντων. 

επιπλέον σε μία πολύ πρόσφατη συστηματική ανα-
σκόπηση η χρήση της ασπιρίνης σχετίσθηκε με απόλυ-
τη μείωση του κινδύνου κατά 2-5% για την προεκλαμψία 
(RR 0,76, 95% CI= 0.62-0.95), 1-5% για ενδομή-
τρια υπολειπόμενη ανάπτυξη (RR 0,80, 95% CI= 
0,65-0,99), και 2-4% για πρόωρο τοκετό (RR 0,86, 
95% CI= 0,76-0,98). Oι ερευνητές δεν διαπίστωσαν 
διαφορετικά αποτελέσματα σε μελέτες στις οποίες 
η χορήγηση ασπιρίνης ξεκίνησε πριν από την 16η 
εβδομάδα κύησης.22

οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2012 του αμερικανι-
κού Κολλεγίου πνευμονολόγων (ACCP) βαθμοθετούν 
με 1Β τη σύσταση για τη θεραπεία γυναικών οι οποίες 

θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο για προεκλαμψία, 
να λαμβάνουν ασπιρίνη καθ’ όλην τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, ξεκινώντας από το δεύτερο τρίμηνο 
της κύησης, σε σχέση με τη μη λήψη θεραπείας.23

προς την ίδια κατεύθυνση είναι και οι συστάσεις 
της παγκόσμιας οργάνωσης ύγείας για τη χορήγηση 
ασπιρίνης πριν την 20η εβδομάδα για την πρόληψη 
της προεκλαμψίας.

ώστόσο, το τι συνιστά υψηλό κίνδυνο για προε-
κλαμψία δεν είναι αυστηρά καθορισμένο. Και ενώ είναι 
σχετικά σαφές για γυναίκες οι οποίες έχουν ιστορικό 
προεκλαμψίας, δεν είναι τόσο ξεκαθαρισμένο για τις 
πρωτοτόκες γυναίκες. Έχει προταθεί ότι ως υψηλού 
κινδύνου πρέπει να θεωρούνται γυναίκες με νεφρική 
νόσο, αυτοάνοση νόσο, ή χρόνια υπέρταση. ώς εκ 
τούτου, η ασπιρίνη θα πρέπει να συνταγογραφείται 
εξατομικευμένα και οι αποφάσεις να λαμβάνονται 
βάσει του προφίλ κινδύνου της γυναίκας σύμφωνα 
με το μαιευτικό και λοιπό ιατρικό ιστορικό της.

Για τις γυναίκες με ιστορικό σοβαρού επεισοδίου 
προεκλαμψίας, στα πλαίσια του APS, προτείνεται 
η χορήγηση ασπιρίνης σε επόμενη εγκυμοσύνη με 
σκοπό τη βελτίωση της έκβασης της. Όμως είναι 
άγνωστο το εάν γυναίκες που έχουν διαγνωσθεί με 
αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο λόγω ιστορικού μόνο 
θρομβοεμβολικού επεισοδίου, θα πρέπει να θεωρού-
νται υψηλού κινδύνου για προεκλαμψία. 

Άρα γυναίκες με ιστορικό προεκλαμψίας, με ή χωρίς 
συγγενή θρομβοφιλία, εξετάζονται σε εξατομικευμένη 
βάση για παρουσία μικρής μείωσης του κινδύνου σε 
μια επόμενη εγκυμοσύνη με χορήγηση ασπιρίνης. αν 
αποφασιστεί η χορήγηση της ασπιρίνης συστήνεται 
η έναρξή της πριν από την 20η εβδομάδα.

Η ηπαρίνη, με ή χωρίς συγχορήγηση ασπιρίνης 
στην πρόληψη αποβολών

η αποτελεσματικότητα των αντιθρομβωτικών 
παραγόντων σε γυναίκες με ανεξήγητες καθ’ έξιν 
αποβολές (π.χ. απουσίας παθολογικού καρυοτύπου 
της μητέρας, ανατομικών ανωμαλιών της μήτρας, ή 
αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου) συγκρίθηκε σε 2 
σχετικά μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες.24,25 Στη 
μελέτη SPIN, 294 γυναίκες με 2 ή περισσότερες ανε-
ξήγητες αποβολές τυχαιοποιήθηκαν είτε να λάβουν 
40 mg ενοξαπαρίνης με ασπιρίνη 75 mg ή απλώς να 
παρακολουθηθούν, χωρίς να διαπιστωθεί διαφορά στο 
αποτέλεσμα λόγω της ιατρικής παρέμβασης (λόγος 
πιθανοτήτων για επιτυχή εγκυμοσύνη= 0.91, 95% 
CI=0,52 1,59).24 Στη μελέτη Alife, 364 γυναίκες με 2 ή 
περισσότερες ανεξήγητες αποβολές τυχαιοποιήθηκαν 
να λάβουν τη χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη 
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(ΧμΒη) ναδροπαρίνη σε δόση 2850 IU συγχορηγού-
μενη με ασπιρίνη 80mg ημερησίως ή μόνο ασπιρίνη 
80mg ή εικονικό φάρμακο-placebo (για την ασπιρίνη) 
πριν από τη σύλληψη ή το αργότερο από την 6η 
εβδομάδα της κύησης. από αυτές τις 364 γυναίκες, 
299 συνέλαβαν. η πιθανότητα γέννησης ζώντος 
νεογνού δε διέφερε μεταξύ των ομάδων θεραπείας 
της μελέτης [RR ζώντων νεογνών για τις γυναίκες 
οι οποίες συνέλαβαν ήταν 1,03 (95% CI= 0,85 έως 
1,25) για το σκέλος ναδροπαρίνης με ασπιρίνη και 
0,92 (95% CI= 0,75-1,13) για το σκέλος της ασπιρίνης 
μονοθεραπεία σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο].25

λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες αλλά 
και παρόμοιες κλινικές μελέτες οι υπάρχουσες κα-
τευθυντήριες οδηγίες δεν συνιστούν τη χρήση των 
αντιθρομβωτικών παραγόντων σε γυναίκες με ανε-
ξήγητες καθ’ έξιν αποβολές.23-28 

Σε γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές και APS, μία 
τυχαιοποιημένη μελέτη ορόσημο, ανέδειξε τη θετική 
επίδραση στις γεννήσεις της χορήγησης μη κλασμα-
τοποιημένης ηπαρίνης συγχορηγούμενης με ασπιρίνη 
σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο ασπιρίνης.29 

μια μετα-ανάλυση συνοψίζει τα δεδομένα 2 με-
λετών σε γυναίκες με APS και με 2 ή περισσότερες 
αποβολές. η θεραπεία με μη κλασματοποιημένη ηπα-
ρίνη σε συνδυασμό με ασπιρίνη (n=103) μείωσε την 
πιθανότητα αποβολής πρώτου τριμήνου σε σύγκριση 
με τη χορήγηση ασπιρίνης ως μονοθεραπείας (n=109, 
RR=0,26, 95% CI= 0,14-0,48). η θεραπεία με ΧμΒη 
σε συνδυασμό με ασπιρίνη (n=96) σε σύγκριση με 
ασπιρίνη μονοθεραπεία (n=90) έδειξε συγκεντρωτικό 
σχετικό κίνδυνο για αποβολή 0,70 χωρίς στατιστική 
σημασία (95% CI= 0.34 -1.45). Συγκρίνοντας οποια-
δήποτε ηπαρίνη (μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη ή 
ΧμΒη) σε συνδυασμό με ασπιρίνη (n=199) με ασπι-
ρίνη μονοθεραπεία (n=199), φαίνεται να διατηρείται 
η ευεργετική επίδραση της ηπαρίνης στη μείωση 
του κινδύνου αποβολής στο πρώτο τρίμηνο κύησης 
(RR=0,39, 95% CI=0,24 - 0,65), με μικρή στατιστική 
ετερογένεια. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν υπάρχει 
διαφορά στην επίδραση ανάμεσα στην ΧμΒη και τη 
μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη. λίγες μικρές μελέτες, 
στις οποίες έγινε άμεση σύγκριση της χρήσης ΧμΒη 
με τη χρήση μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης (και οι 
δύο σε συνδυασμό με την ασπιρίνη), δεν ανέδειξαν 
διαφορά στην αποτελεσματικότητα.8 

αν και παρατηρείται κλινική ετερογένεια μεταξύ των 
μελετών, γίνεται σαφές ότι ενώ οι πιθανότητες γέν-
νησης ζώντος νεογνού στις γυναίκες που ελάμβαναν 
ασπιρίνη ως μονοθεραπεία ήταν μεταξύ 44% και 42%, 
η συγχορήγηση ηπαρίνης αυξάνει τις πιθανότητες σε 
ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από 68% έως 80%.

οι κατευθυντήριες οδηγίες ACCP προτείνουν είτε 
μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη ή ΧμΒη σε συνδυ-
ασμό με ασπιρίνη για τις γυναίκες με APS και 3 ή 
περισσότερες αποβολές, αλλά δε συστήνουν το ίδιο 
για γυναίκες με APS του οποίου η διάγνωση βασίζεται 
σε κλινικά κριτήρια μιας αποβολής σε προχωρημένη 
κύηση ή πλακουντιακής ανεπάρκειας.23 

ενώ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
Βασιλικού Κολλεγίου μαιευτήρων και Γυναικολόγων, 
οι έγκυες γυναίκες με APS θα πρέπει να θεωρούνται 
υποψήφιες να λάβουν θεραπεία με ασπιρίνη σε 
συνδυασμό με ηπαρίνη για την πρόληψη περαιτέ-
ρω αποβολών, χωρίς να προσδιορίζονται τα κλινικά 
κριτήρια διάγνωσης του APS.28

ώς εκ τούτου, αν και οι ενδείξεις της ευεργετικής 
επίδρασης της ηπαρίνης σε συνδυασμό με ασπιρίνη 
σε γυναίκες με APS και 3 ή περισσότερες αποβολές 
την καθιστούν επιτακτική ως θεραπεία, βασίζονται 
σε πολύ μικρές μελέτες σε ετερογενείς πληθυσμούς. 
η επίδραση των αντιθρομβωτικών παραγόντων σε 
διαφορετικές υποομάδες γυναικών με APS του οποί-
ου η διάγνωση βασίζεται σε εργαστηριακά ή κλινικά 
κριτήρια (π.χ. γυναίκες με μια αποβολή σε προχω-
ρημένη κύηση, σοβαρή προεκλαμψία, ή εκείνων με 
αντισώματα αντι-β2 GPI) είναι άγνωστη. ώστόσο, 
οι κλινικοί ιατροί παγκοσμίως έχουν υιοθετήσει την 
τακτική της συνταγογράφησης ασπιρίνης με ή χωρίς 
συγχορήγηση ηπαρίνης σε όλες τις γυναίκες με APS. 

Για τις γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές και κλη-
ρονομική θρομβοφιλία, δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
μελέτες με ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων που 
να δείχνουν επίδραση της ηπαρίνης για την πρόγνωση 
μιας επόμενης εγκυμοσύνης.

 η μελέτη Habenox τυχαιοποίησε γυναίκες με τουλά-
χιστον 3 διαδοχικές αποβολές πρώτου τριμήνου σε ενο-
ξαπαρίνη 40 mg και εικονικό φάρμακο άπαξ ημερησίως 
(n=68), σε ενοξαπαρίνη 40 mg και ασπιρίνη 100 mg 
(n=63), και σε μονοθεραπεία με ασπιρίνη 100 mg 
(n=76). δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου χωρίς φαρμακευτι-
κή παρέμβαση.30 Τα ποσοστά των γυναικών με ζώντα 
νεογνά ήταν 71% (RR= 1,17, 95% CI= 0,92-1,48) για 
το σκέλος ενοξαπαρίνης και εικονικού φαρμάκου , 
65% (RR =1,08, 95% CI=0,83-1,39) για το σκέλος 
ενοξαπαρίνης και ασπιρίνης, ενώ τα σκέλος ασπιρίνης 
μονοθεραπεία ήταν 61% (ομάδα αναφοράς). Σχεδόν 
το ένα τέταρτο των γυναικών που συμπεριελήφθησαν 
στη μελέτη είχαν είτε κληρονομική θρομβοφιλία ή αντι-
σώματα έναντι καρδιολιπινών <40GPL ή αντισώματα 
αντι-β2 GPI, χωρίς όμως να παρατηρηθούν διαφορές 
στο αποτέλεσμα των παρεμβάσεων. 

 μόνο μία κλινική μελέτη παρουσίασε υποσχόμενα 
αποτελέσματα σε γυναίκες με μία αποβολή μετά τη 10η 
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εβδομάδα της κύησης και φορείς της μετάλλαξης του 
παράγοντα V Leiden, ή της μετάλλαξης του γονιδίου 
G20210A της προθρομβίνης, ή ανεπάρκεια της πρω-
τεΐνης S. αυτές ετέθησαν σε αγωγή με ενοξαπαρίνη 
40 mg άπαξ ημερησίως (n= 80) ή ασπιρίνη 100 mg 
(n=80). οι γυναίκες που έλαβαν ενοξαπαρίνη είχαν 
πολύ υψηλότερη πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού 
από εκείνες που έλαβαν ασπιρίνη (με ποσοστά 86% 
και 29%, αντιστοίχως, δηλαδή μείωση του συνολικού 
κινδύνου 57%).31 ώστόσο, τα αποτελέσματα αυτής 
της μοναδικής μελέτης δεν έχουν επιβεβαιωθεί από 
άλλες μελέτες.

 ώς εκ τούτου, οι κατευθυντήριες οδηγίες του ACCP 
του 2012 δε συστήνουν τη χορήγηση αντιθρομβωτικής 
αγωγής για τις γυναίκες με μία μόνο προηγούμενη 
αποβολή μετά τη 10η εβδομάδα κύησης και κληρο-
νομική θρομβοφιλία.23,32 

Στις μελέτες SPIN και ALIFE, μικρά ποσοστά των 
μελετώμενων πληθυσμών αποτελούντο από γυναί-
κες με κληρονομική θρομβοφιλία. οι αναλύσεις των 
υποομάδων αυτών των γυναικών δεν ήταν επαρκώς 
ισχυρές για να τονιστεί η επίδραση της αντιθρομβω-
τικής θεραπείας.24,25 

Στη μελέτη ALIFE, παρατηρήθηκε όμως μια αύξηση 
αν και μη στατιστικώς σημαντική στα ζώντα νεογνά 
στα 2 ενεργά σκέλη θεραπείας για τις γυναίκες με 
κληρονομική θρομβοφιλία (RR για ζώντα νεογνά= 1.22, 
95% CI= 0.69-2.16 για το σκέλος της ασπιρίνης και 
RR=1.31, 95% CI= 0.74-2.33 για το σκέλος ασπιρίνης 
σε συνδυασμό με ναδροπαρίνη σε σύγκριση με το 
εικονικό φάρμακο), εύρημα που τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για νέες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες

Η ηπαρίνη στην πρόληψη της προεκλαμψίας

Τέλος, μερικές μελέτες έχουν διερευνήσει τη χρήση 
ΧμΒη με ή χωρίς συγχορήγηση ασπιρίνης, σε σύ-
γκριση με τη μη χορήγηση θεραπείας σε γυναίκες με 
ιστορικό διαφόρων επιπλοκών της κύησης, συμπερι-
λαμβανομένων της προεκλαμψίας, της γέννησης πρό-
ωρων νεογνών και της αποκόλλησης του πλακούντα, 
με σκοπό τη μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης της 
επιπλοκής σε επόμενες εγκυμοσύνες. Έγινε προσφά-
τως σύνοψη των 6 αυτών μελετών σε μία μετα-ανά-
λυση.33 Συνολικά, 67 από 358 (18,7%) γυναίκες που 
τυχαιοποιήθηκαν σε προφυλακτική χορήγηση ΧμΒη 
παρουσίασαν σοβαρή υποτροπιάζουσα επιπλοκή της 
κύησης σχετιζόμενη με τον πλακούντα, σε σύγκριση 
με 127 από 296 (42,9%) γυναίκες που δεν έλαβαν 
ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (RR=0,52, 95% 
CI=0,32 - 0,86). οι μελέτες που περιλήφθησαν ήταν 
σχετικά μικρές και ετερογενείς όσον αφορά στον τύπο 

των επιπλοκών και την ένταξη ή τον αποκλεισμό γυ-
ναικών με θρομβοφιλία. αυτό αντικατοπτρίζεται και 
από τη στατιστική ετερογένεια που παρατηρήθηκε 
στη μετα-ανάλυση (I2= 69%). 

Όμως όταν αναλύθηκαν οι πιο σοβαρές επιπλο-
κές (σοβαρή προεκλαμψία, έμβρυο μικρού βάρους 
<5η εκατοστιαία θέση ή πρόωρος τοκετός πριν από 
την 34η εβδομάδα) τα αποτελέσματα ελάττωσης του 
κινδύνου με τη χορήγηση ΧμΒη ήταν ιδιαίτερα στα-
τιστικά σημαντικά. η χορήγηση της ΧμΒη ελάττωσε 
το κίνδυνο απώλειας εγκυμοσύνης >20 εβδομάδες 
ή νεογνικού θανάτου ( όχι στατιστικά σημαντικά) και 
δεν είχε καμία επίδραση στον κίνδυνο πρόωρης απώ-
λειας της κύησης (<20 εβδομάδες). Έτσι οι συγγρα-
φείς κατέληξαν σε μία σύσταση (Grade 2B-αδύναμη 
σύσταση, μέτριας ποιότητας στοιχεία [αντιφατικά 
αποτελέσματα]) για τη χρήση προφυλακτικής δόσης 
ΧμΒη για την πρόληψη της επανεμφάνισης μόνο 
σοβαρών επιπλοκών της κύησης.

οι περιορισμοί που υπάρχουν στις μελέτες είναι 
πολλές, καθώς οι έγκυες μπορούν να εμφανίζουν 
περισσότερες από μια επιπλοκές της κύησης, οπότε 
δεν είναι σαφές πώς έχουν ταξινομηθεί στις μελέτες. 
επιπλέον 50% των ασθενών εκτός από τη ΧμΒη 
ελάμβαναν και ασπιρίνη οπότε μεθοδολογικά υπάρ-
χει ο κίνδυνος στη μελέτη της δράσης της ΧμΒη να 
έχει συνυπολογιστεί και η προσθετική δράση της 
ασπιρίνης.

Σε όλες τις συνδυαστικές μελέτες, το 25% περίπου 
των γυναικών είχαν θρομβοφιλία και μόνο η μελέτη 
FRUIT συμπεριέλαβε αποκλειστικά θρομβοφιλικές 
γυναίκες34. Σε αυτή τη μελέτη, γυναίκες με κληρονομική 
θρομβοφιλία και ιστορικό προεκλαμψίας ή ενδομήτρια 
υπολειπόμενη ανάπτυξη εμβρύου <10η εκατοστιαία 
θέση που χρήζει τοκετού πριν την 34η εβδομάδα, τυ-
χαιοποιήθηκαν μεταξύ προφυλακτικής δόσης ΧμΒη 
(δαλτεπαρίνη, 5000 IU) με συγχορήγηση ασπιρίνης ή 
μονοθεραπεία ασπιρίνης. Τα πρωτεύοντα καταληκτικά 
σημεία ήταν η υποτροπή μιας υπερτασικής διαταραχής 
(προεκλαμψία, σύνδρομο HELLP, ή εκλαμψία) πριν 
την 34η εβδομάδα κύησης ή σε οποιαδήποτε ηλικία 
κύησης. ύπερτασικές διαταραχές εμφανίστηκαν στο 
18,6% των γυναικών που τυχαιοποιήθηκαν σε ΧμΒη 
και ασπιρίνη (n=13/70) και στο 21,7% (n=15/69) των 
γυναικών στη μονοθεραπεία με ασπιρίνη (διαφορά 
κινδύνου=3,1%, 95% CI=10,5-16,7%). Τέλος η μελέτη 
TIPPS τυχαιοποίησε θρομβοφιλικές γυναίκες είτε 
υψηλού κινδύνου για επιπλοκή κύησης ή υψηλού 
κινδύνου για θρομβοεμβολική νόσο σχετιζόμενη με 
την εγκυμοσύνη να λάβουν ΧμΒη ή απλώς να πα-
ρακολουθηθούν. δεν παρατηρήθηκε όμως διαφορά 
στις δύο ομάδες.35
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Γυναίκες με ιστορικό προεκλαμψίας, με ή χωρίς 

συγγενή θρομβοφιλία, εξετάζονται σε εξατομικευμένη 
βάση για τη μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης προ-
εκλαμψίας σε μια επόμενη εγκυμοσύνη με χορήγηση 
ασπιρίνης. αν αποφασιστεί η χορήγηση της ασπιρίνης 
συστήνεται η έναρξή της πριν από την 20η εβδομάδα

Για τις γυναίκες με ιστορικό σοβαρού επεισοδίου 
προεκλαμψίας, στα πλαίσια του APS, προτείνεται 
η χορήγηση ασπιρίνης σε επόμενη εγκυμοσύνη με 
σκοπό τη βελτίωση της έκβασης της

δεν συστήνεται η χρήση αντιθρομβωτικών παρα-
γόντων σε γυναίκες με ανεξήγητες καθ’ έξιν αποβολές.

οι έγκυες γυναίκες με APS πρέπει να θεωρού-
νται υποψήφιες να λάβουν θεραπεία με ασπιρίνη σε 
συνδυασμό με ηπαρίνη για την πρόληψη περαιτέρω 
αποβολών

η χορήγηση ΧμΒη φαίνεται να είναι μια πολλά 
υποσχόμενη θεραπεία για την πρόληψη σοβαρών 
επιπλοκών της κύησης και ίσως για την πρόληψη 
αποβολών σε γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές και 
θρομβοφιλία. Κρίνεται αναγκαία η διενέργεια τυχαι-
οποιημένων πολυκεντρικών μελετών για να επιβε-
βαιωθεί η δράση αυτή των ΧμΒη.
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Η διάγνωση της θρομβοεμβολικής νόσου στην κύηση  
και ο ρόλος των δεικτών της αιμόστασης
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Ειδικά θέματα θρομβοφιλίας στην κύηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η κύηση αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου 

για θρόμβωση, ενώ οι φλεβική Θρομβοεμβολή είναι 
πρωταρχική αιτία, μητρικής θνητότητας και θνη-
σιμότητας στις αναπτυγμένες χώρες.1 η συνολική 
επίπτωση της θρόμβωσης είναι περίπου 1 στις 1000 
εγκυμοσύνες2 καθώς ο θρομβωτικός κίνδυνος αυ-
ξάνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ακόμα 
περισσότερο αμέσως μετά τον τοκετό, επιμένοντας 
έως και 6 εβδομάδες μετά.

οι μεταβολές του αιμοστατικού μηχανισμού αφο-
ρούν σε αύξηση των επιπέδων των περισσοτέρων 
παραγόντων της πήξης και ελάττωση ορισμένων 
αναστολέων της ινωδολυτικής δραστηριότητας, που 
οδηγούν σε υπερπηκτική κατάσταση.3 η υπερπηκτι-
κότητα κορυφώνεται κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης 
και αμέσως μετά τον τοκετό, για να επανέλθει στα 
φυσιολογικά επίπεδα περίπου 4-6 εβδομάδες μετά 
τον τοκετό. επιπρόσθετα στην έγκυο η φλεβική κυ-
κλοφορία παρεμποδίζεται και η ροή της ελαττώνεται 
λόγω των κυκλοφορούντων ορμονών (προγεστερόνη) 
αλλά και λόγω μηχανικής συμπίεσης από την κυο-
φορούσα μήτρα.4

Συχνά τα τυπικά κλινικά ευρήματα για τη διά-
γνωση της φλεβικής Θρομβοεμβολής (φΘε) στην 
εγκυμοσύνη, είναι μη ειδικά καθώς συμπτώματα 
όπως τα οιδήματα των κάτω άκρων και η δυσφορία 
αποτελούν κοινές εκδηλώσεις και των φυσιολογικών 
κυήσεων.5 επιπλέον παρόλο που η εξέταση των 
δ-διμερών έχει σημαντική αξία στον αποκλεισμό της 
φΘε, η διαγνωστική της αξία στην κύηση παραμένει 
αμφιλεγόμενη μια και τα δ-διμερή, ιδίως μετά το 1ο 

τρίμηνο βρίσκονται αυξημένα στην πλειονότητα των 
υγιών εγκύων.6 ακόμα και με τη χρήση κλασσικών 
απεικονιστικών διαγνωστικών μεθόδων, όπως η 
συμπιεστική υπερηχογραφία φλεβών (Compression 
Ultrasonography-CUS), το σπινθηρογράφημα αερι-
σμού-αιμάτωσης αλλά και η αξονική αγγειογραφία των 
πνευμόνων, συναντούμε διαγνωστικές δυσκολίες και 
διλήμματα στην αντιμετώπιση της φΘε στην κύηση.

από μελέτες καταδεικνύεται ότι σε μόλις 10% των 
εγκύων που εμφανίζουν ύποπτη συμπτωματολογία 
τίθεται τελικά η διάγνωση της φΘε σε αντίθεση με το 
25% των ασθενών που διαγιγνώσκονται εκτός κύησης.5

η σωστή διαγνωστική προσέγγιση της φΘε στην 
κύηση είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο λόγω της 
μητρικής θνησιμότητας και του κινδύνου αιμορραγίας 
υπό την αντιπηκτική αγωγή (σε περίπτωση μη διά-
γνωσης ή εσφαλμένης διάγνωσης αντίστοιχα), αλλά 
και λόγω του ότι η διάγνωση της θρόμβωσης στην 
κύηση αλλάζει και την αντιμετώπιση των επόμενων 
κυήσεων και αποτελεί αντένδειξη για τη λήψη ορμο-
νικής θεραπείας, όπως λόγου χάρη αντισυλληπτικών. 

η διαγνωστική στρατηγική πρέπει να αποκλείει ή 
να επιβεβαιώνει με ασφάλεια και ταχύτητα τη φΘε. 
Για το σκοπό αυτό πρέπει να συνδυαστούν η κλινική 
εκτίμηση της εγκύου με τα εργαστηριακά ευρήματα 
και τις απεικονιστικές μεθόδους.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Συμπτωματολογία

Τα συμπτώματα της φλεβικής θρομβοεμβολής 
στην κύηση όχι μόνο δεν είναι ειδικά αλλά συμπτω-
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ματολογία ιδίου χαρακτήρα μπορεί να εμφανίζεται σε 
μία φυσιολογικά εξελισσόμενη εγκυμοσύνη.

Έτσι, όσον αφορά στα συμπτώματα της πνευμονι-
κής εμβολής (πε), οι έγκυες μπορεί να παρουσιάζουν 
θωρακικό άλγος και στα πλαίσια της φυσιολογικής 
εξέλιξης της εγκυμοσύνης (αυξημένες αναπνοές/λεπτό, 
κυψελιδικός αερισμός, αλλά και λόγω μετατόπισης 
του διαφράγματος από το αναπτυσσόμενο έμβρυο). 
δύσπνοια και ταχυκαρδία μπορεί να εμφανιστούν και 
λόγω της αναμενόμενης (εξ’ αραιώσεως) αναιμίας 
της κύησης.7

αναφορικά με τα συνήθη συμπτώματα της εν τω 
βάθει φλεβοθρόμβωσης (εΒΘ) το οίδημα των κάτω 
άκρων και το άλγος μπορεί να αποτελούν συχνά 
μη παθολογικά ευρήματα της κύησης, οφειλόμενα 
στην ελάττωση της φλεβικής ροής στα κάτω άκρα 
αλλά και στην πίεση των πυελικών φλεβών από την 
κυοφορούσα μήτρα.5

πρέπει να έχουμε υπόψη την επικράτηση, στη 
συχνότητα εμφάνισης, της εγγύς εΒΘ του αριστερού 
κάτω άκρου για ανατομικούς κυρίως λόγους. επιπρό-
σθετα, κοιλιακό, πυελικό ή άλγος στους γλουτούς 
μπορεί να υποκρύπτει πυελική θρόμβωση, ενώ άλγος 
στον τράχηλο μπορεί να σχετίζεται με θρόμβωση της 
έσω σφαγίτιδας που εμφανίζεται σε έγκυες μετά από 
εξωσωματική γονιμοποίηση. Τέλος σε εγκύους με 
νευρολογική συμπτωματολογία και κεφαλαλγίες πρέ-
πει να υποψιαζόμαστε φλεβική θρόμβωση του ΚνΣ.8

Κλινική Βαθμονόμηση της πιθανότητας ΦΘΕ -  
Κανόνες πρόβλεψης

η κλινική εκτίμηση, προ διαγνωστικών τεστ, της 
πιθανότητας για φλεβική θρομβοεμβολή βασιζόμενη 
στα συμπτώματα της εγκύου αλλά και στο ιστορικό 
της αποτελεί το πρώτο βήμα σε υπόνοια φΘε. με 
τους κανόνες πρόβλεψης (Wells για εΒΘ και πε, 
Geneva για πε) οι ασθενείς ταξινομούνται σε κα-
τηγορίες χαμηλής ή υψηλής πιθανότητας για φΘε. 
ώστόσο η αξία των κανόνων πρόβλεψης της φΘε 
δεν έχει τεκμηριωθεί για τις εγκύους ασθενείς.9,10 
επίσης οι κλινικοί κανόνες δεν είναι κατάλληλοι για 
την αξιολόγηση εγκύων ασθενών μια και περιέχουν 
παραμέτρους που δύσκολα συναντούμε σε υγιή και 
νεαρό πληθυσμό (λ.χ. μεγάλη ηλικία, πρόσφατο 
χειρουργείο, κακοήθεια).

δύο ερευνητές με τις μελέτες τους υποδεικνύουν 
πιθανή αξία του τροποποιημένου κανόνα πρόβλε-
ψης Wells για τον υπολογισμό της πιθανότητας για 
πε σε εγκύους και λεχωΐδες. οι O’Connor και συν.11 
αναφέρουν ότι 6 ή περισσότερες μονάδες του τροπο-
ποιημένου σκορ Wells έχουν ευαισθησία 100% και 

ειδικότητα 90% για τη διάγνωση της πε στην κύηση, 
ενώ οι Cutts και συν.12 με τη σειρά τους δείχνουν 
ευαισθησία 100% (95% CI 40%-100%) και ειδικότητα 
60% (52-67%) (μειονέκτημα η ευρεία διακύμανση των 
CIs της ευαισθησίας).

πιο πρόσφατα παρουσιάστηκε από τους Chan και 
συν.13 ένας κλινικός κανόνας πρόβλεψης της εΒΘ 
στην κύηση ο οποίος φαίνεται πολλά υποσχόμενος, 
ο κανόνας LEFt (συμπτωματολογία (αρ) κάτω άκρου-
left leg symptoms (L), ≥2cm διαφορά στην περίμετρο 
της γαστροκνημίας- calf circumference difference (E) 
και εκδήλωση συμπτωμάτων το 1ο τρίμηνο κύησης- 
first trimester (Ft)). οι τρεις παραπάνω μεταβλητές 
φάνηκαν να είναι προγνωστικές για πρόβλεψη εΒΘ 
στην κύηση. Έτσι εάν όλες απουσιάζουν από μία 
έγκυο που παρουσιάζει συμπτώματα εΒΘ, η κλινική 
πιθανότητα είναι μικρή. αντιθέτως αν τουλάχιστον 1 
μεταβλητή είναι παρούσα η πιθανότητα εΒΘ είναι 
μεγάλη. η ευαισθησία και η αρνητική προγνωστική 
αξία του κανόνα LEFt φτάνουν στο 100% (95% CI, 
81–100 και 95% CI, 96–100). πρόσφατα ο κανόνας 
LEFt επικυρώθηκε εξωτερικά σε πολυκεντρική προ-
οπτική μελέτη ισχυροποιώντας την αξία χρήσης του 
στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.14

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Εργαστηριακές Εξετάσεις-Δείκτες Αιμόστασης

η δοκιμασία των δ-διμερών έχει σημαντικό ρόλο 
στον αποκλεισμό της φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενείς 
με ύποπτη συμπτωματολογία πριν αυτοί υποβληθούν 
σε απεικονιστικές εξετάσεις. ο προ-απεικονιστικός 
αποκλεισμός έχει ιδιαίτερη αξία στη διάγνωση της 
φΘε στην κύηση λόγω των υφιστάμενου δυνητικού 
κινδύνου της ακτινοβολίας, τόσο για την έγκυο όσο 
και για το έμβρυο, που απαιτείται για τη διενέργεια 
των διαγνωστικών εξετάσεων της πε.

Στον γενικό πληθυσμό ο συνδυασμός χαμηλής 
κλινικής πιθανότητας μαζί με αρνητική δοκιμασία 
δ-διμερών αποκλείει με ασφάλεια τη διάγνωση της 
πε.15 η διαγνωστική αξία όμως των δ-διμερών στην 
κύηση χάνεται μια και αυξάνονται πέρα από τα φυσιο-
λογικά όρια στην πλειονότητα των εγκύων.16 η αύξηση 
αυτή ξεκινά στο 1ο τρίμηνο της κύησης κλιμακούμενη 
στις υψηλότερες τιμές των δ-διμερών στο 3ο. από την 
35η εβδομάδα κύησης και μετά πρακτικά καμία έγκυος 
δεν παρουσιάζει φυσιολογικά δ-διμερή σύμφωνα με 
τα συμβατικά εκτός κύησης όρια. ώστόσο στο 50% 
των εγκύων με συμπτώματα ύποπτα για φΘε τα 
δ-διμερή βρίσκονται (ακόμα) εντός των συμβατικών 
ορίων, εύρημα που έχει την ίδια αρνητική προγνωστική 
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αξία όπως και στο γενικό πληθυσμό.17

Σε μία πρόσφατη μελέτη οι Chan και συν.,18 διε-
ρεύνησαν το εάν η αύξηση των ορίων των δ-διμερών 
στις εγκύους με πιθανή διάγνωση εΒΘ θα αυξήσει 
την ειδικότητα του τεστ χωρίς να επηρεάσει σημαντικά 
την ευαισθησία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν 
5 διαφορετικά κιτ με ευαισθησία στο100% (95% CI, 
74.7–100) στο γενικό πληθυσμό.

μελετώντας τις μεθόδους ελέγχου των δ-διμερών 
στην κύηση παρατήρησαν μικρή πτώση της ευαι-
σθησίας μέχρι και στο 93.3% (95% CI, 68.1–99.8) η 
οποία αντισταθμίστηκε με άνοδο της ειδικότητας της 
εξέτασης από το 6.22%-22.9% λαμβάνοντας υπόψη 
τα φυσιολογικά όρια εκτός κύησης στο 61.2%-78.8% 
χρησιμοποιώντας τα τροποποιημένα όρια. η μελέτη 
έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα αλλά η αξία της 
μένει να ενισχυθεί με προοπτικές μελέτες. επιπλέον 
στη μελέτη συμμετείχαν έγκυοι με πιθανή διάγνωση 
εΒΘ και όχι κυοφορούσες ύποπτες για πνευμονική 
εμβολή στις οποίες ο αποκλεισμός της διάγνωσης 
και η αποφυγή άσκοπων απεικονιστικών εξετάσεων 
είναι μείζονος σημασίας λόγω των επιδράσεων της 
έκθεσης στην ακτινοβολία της εγκύου και του εμβρύου. 

Τα κλάσματα της προθρομβίνης F1+2 καθώς και 
τα συμπλέγματα θρομβίνης-αντιθρομβίνης (TAT), 
αποτελούν επίσης ειδικούς και ευαίσθητους δείκτες 
της ενεργοποίησης της πήξης. Κατά τη διάρκεια της 
φυσιολογικής εγκυμοσύνης έχει περιγραφεί αύξηση 
τόσο του F1+2 όσο και των ΤαΤ. Τα επίπεδα αυτών 
των δεικτών ποικίλλουν με την ηλικία, αλλά παραμέ-
νουν σταθερά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής 
ηλικίας.19

Γένεση θρομβίνης

μία άλλη νέα, δυναμική σφαιρική μέθοδος ανα-
πτύχθηκε τελευταία από το Hemker, η οποία διερευνά 
αυτόματα, όλα τα στάδια γένεσης και αδρανοποίησης 
της θρομβίνης (endogenous thrombin generation 
ETP). Τα αποτελέσματα των μελετών διαφέρουν 
μεταξύ τους σημαντικά, καθώς οι μέθοδοι μέτρησης 
ποικίλλουν σε πολλές παραμέτρους. η γένεση της 
θρομβίνης φαίνεται σε τελευταίες μελέτες να αυξάνει 
πρώιμα στην κύηση και να παραμένει σταθερή κατά 
τη διάρκεια της φυσιολογικής και μη επιπλεγμένης 
εγκυμοσύνης, σε αντίθεση με άλλους δείκτες της 
αιμόστασης.19 Σύμφωνα με την ίδια μελέτη υψηλά 
επίπεδα δ-διμερών και ETP συσχετίστηκαν με εΒΘ.

Διαγνωστικοί δείκτες Πνευμονικής Εμβολής

Το εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο (Brain 

natriuretic peptide, BNP) είναι ορμόνη που απε-
λευθερώνεται από τις κοιλίες της καρδιάς, ενώ η 
καρδιακή τροπονίνη είναι ειδική για την καρδιακή 
βλάβη πρωτεΐνη. Τόσο το BNP όσο και η τροπονίνη 
αυξάνονται σε καρδιακή βλάβη και ανεπάρκεια. Σε 
μετα-αναλύσεις, στο γενικό πληθυσμό, φάνηκε ότι η 
αύξηση της τροπονίνης και του NT-pro-BNP σχετίζονται 
με πιθανότητα θανάτου 33% σε ασθενείς με πε.20 Τα 
επίπεδα του BNP αυξάνονται μέχρι διπλασιασμού στην 
κύηση αλλά μετά παραμένουν σταθερά ανεξαρτήτως 
εβδομάδας κύησης. Σε πρόσφατη μελέτη φάνηκε 
ότι άνοδος των επιπέδων του BNP στην κύηση είναι 
προπομπός καρδιακής βλάβης ή ανεπάρκειας στο 
88% των εγκύων.21 μάλιστα διαπιστώθηκε ότι επί-
πεδα <100 pg/mL είχαν αρνητική προγνωστική αξία 
για καρδιακά συμβάντα. Τα επίπεδα της τροπονίνης 
ι ως δείκτης καρδιακής βλάβης στην κύηση έχουν 
μελετηθεί αλλά χρειάζεται αποσαφήνιση της σημασίας 
τους με περεταίρω έρευνα. 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Απεικονιστικός έλεγχος: εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση

Το υπερηχογράφημα τρίπλεξ φλεβών κάτω άκρων 
αποτελεί την κύρια απεικονιστική εξέταση για τη 
διάγνωση εΒΘ εκτός κύησης με ευαισθησία και ει-
δικότητα που αγγίζουν το 100% για τη διάγνωση της 
συμπτωματικής εγγύς εΒΘ.22 Στην κύηση παραμένει 
εξέταση πρώτης γραμμής, μια και ούτε επεμβατική 
είναι και ούτε εκθέτει την έγκυο σε ακτινοβολία, αλλά 
έχει κάποιους περιορισμούς. Το τρίπλεξ φλεβών 
μπορεί να μην είναι διαγνωστικό για τη θρόμβωση 
στις γαστροκνήμιες φλέβες, αλλά σε υψηλή υποψία 
θρόμβωσης επανάληψη της απεικόνισης, μέσα σε 
λίγες μέρες, μπορεί να οδηγήσει σε διάγνωση λόγω 
πιθανής επέκτασης της θρόμβωσης σε κεντρικότερα 
αγγεία.23 ώστόσο στην κύηση η ανωτέρω λογική τίθε-
ται υπό ερώτηση μια και το 71% των θρομβώσεων, 
όπως δείχθηκε σε πρόσφατη μελέτη, αφορούσε 
κεντρικές φλέβες χωρίς την συμμετοχή των γαστρο-
κνημίων φλεβών.24 επιπρόσθετους περιορισμούς 
στη διαγνωστική αξία του τρίπλεξ φλεβών θέτουν 
το αυξανόμενο μέγεθος της κυοφορούσας μήτρας 
αλλά και οι μεταβολές στη φλεβική ροή (επιβράδυν-
ση) που μπορούν να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα.

Σε κλινική υποψία θρόμβωσης πυελικών φλεβών 
πρέπει πρώτα να διενεργηθεί φλεβικό τρίπλεξ. εάν 
διαπιστωθεί απουσία ροής, ιδιαίτερα με το έγχρωμο 
τρίπλεξ, τότε είναι πολύ πιθανή η θρόμβωση της πυ-
ελικής φλέβας. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούμε 
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εναλλακτικά να προχωρήσουμε σε CT-φλεβογραφία 
ή σε μαγνητική φλεβογραφία κάτω άκρων. Όσον 
αφορά στη CT-φλεβογραφία μετά από προφυλάξεις 
(χρήση προστατευτικής ασπίδας) το έμβρυο δε λαμ-
βάνει μεγάλη δόση ακτινοβολίας,8 ενώ αναφορικά 
με τη μαγνητική φλεβογραφία πρέπει να γίνει χωρίς 
τη χρήση γαδολινίου, το οποίο αντενδείκνυται στην 
κύηση.26 πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι τα ιωδιούχα 
σκιαστικά που χρησιμοποιούνται στη φλεβογραφία 
και στην αξονική τομογραφία διέρχονται τον πλακου-
ντιακό φραγμό. Έστω καίτοι δεν έχουν καταγραφεί 
επιπτώσεις στη λειτουργεία του θυρεοειδούς στο 
έμβρυο, στα νεογνά, σε περίπτωση χρήσης ιωδιού-
χων σκιαστικών κατά την κύηση,26 πρέπει να γίνεται 
έλεγχος θυρεοειδικών ορμονών.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Απεικονιστικός Έλεγχος: Πνευμονική Εμβολή

η ορθή διάγνωση της πνευμονικής εμβολής στην 
κύηση είναι μείζονος σημασίας αν σκεφτούμε ότι η πε 
εμφανίζεται 5 φορές συχνότερα στην εγκυμοσύνη και 
ότι εάν διαλάθει η διάγνωση της νόσου η θνητότητα 
της πε ανέρχεται στο 15-30%.27 εάν από την άλλη 
θεραπεύσουμε έγκυο χωρίς πε, τότε υφίστανται 
πιθανές παρενέργειες και κίνδυνοι και για τη μητέρα 
όσο και για το έμβρυο, ενώ αλλάζει και η μελλοντική 
αντιμετώπιση της μητέρας όσον αφορά σε μελλοντικές 
κυήσεις αλλά και σε ενδεχόμενη λήψη ορμονικών 
σκευασμάτων. η διάγνωση της πε είναι δύσκολή 
μια και αρκετά συμπτώματα μπορεί να αποδοθούν 
στις «φυσιολογικές» αλλαγές της εγκυμοσύνης. Στη 
διαφορική διάγνωση25 θα πρέπει να αποκλείσουμε 
την πνευμονία, την καρδιομυοπάθεια του τοκετού, 
πνευμονικό οίδημα, την εμβολή αμνιακού υγρού, τον 
πνευμοθώρακα, αλλά και κακοήθειες της κύησης.

ο κίνδυνος της έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία

η διαγνωστική προσέγγιση της πε στην κύηση 
γίνεται ακόμα πιο δύσκολή αν λάβουμε υπόψη ότι οι 
δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενες απεικονιστικές 
τεχνικές, η αξονική αγγειογραφία και το σπινθηρογρά-
φημα αερισμού-αιμάτωσης, εκθέτουν την έγκυο και το 
έμβρυο σε ακτινοβολία που δυνητικά είναι επιβλαβής 
(κίνδυνος καρκινογένεσης και τερατογένεσης).

η βλάβη από την ιοντίζουσα ακτινοβολία δια-
χωρίζεται σε δυνητική μητρική και εμβρυϊκή βλάβη. 
αποτέλεσμα της ακτινοβολίας στο έμβρυο μπορεί να 
είναι η τερατογένεση και καρκινογένεση. Τα διεθνώς 
ανώτατα επιτρεπτά όρια για μη ανάπτυξη δυσπλασιών 

στο έμβρυο, που τα υιοθετεί και η ελληνική επιτροπή 
ατομικής ενέργειας (εεαε) [http://eeae.gr], είναι τα 
100 mSv. Όσον αφορά στον κίνδυνο καρκινογένεσης 
για δόση ακτινοβολίας κατά την κύηση 10 mSv ο 
σχετικός κίνδυνος στο παιδί ανάπτυξης λευχαιμίας 
είναι Χ1.4.28 Γνωρίζουμε ότι ο σχετικός κίνδυνος για 
καρκίνο του μαστού και του πνεύμονα είναι Χ1.011 
και Χ1.022 αντίστοιχα μετά από 1 αξονική αγγειογρα-
φία πνευμόνων. Όμως έχει φανεί ότι στην κύηση και 
λοχεία ο αδενικός ιστός των μαστών είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητος στην ιοντίζουσα ακτινοβολία, με αύξηση 
του δυνητικού κίνδυνου για καρκίνο.29

Βέβαια οι δόσεις ακτινοβολίας που απορροφούν 
τόσο η έγκυος όσο και το έμβρυο κατά τις συνήθεις 
διαγνωστικές εξετάσεις είναι κατά πολύ μικρότερες 
από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. πιο συγκεκριμένα οι 
δόσεις του σπινθηρογραφήματος αερισμού-αιμάτωσης 
(V/Qscan) είναι για το έμβρυο και την έγκυο 0.2 mSV 
και 0.1-0.3 mSV ενώ της αξονικής αγγειογραφίας 
(CTPA) 0.013 mSV και 10-70 mSV αντίστοιχα. οι πιο 
πάνω αναφερόμενες δόσεις είναι πολύ μικρότερες 
του αποδεκτού ορίου των 50 mSv (στο έμβρυο) για 
την εγκυμοσύνη.

ώστόσο οι έγκυοι πρέπει να ενημερώνονται για το 
κίνδυνο ανάπτυξης παιδικού καρκίνου από τη διενέρ-
γεια σπινθηρογραφήματος αερισμού-αιμάτωσης και 
αξονικής αγγειογραφίας (1/280.000 και 1/1.000.000, 
αντίστοιχα), και για την αύξηση του σχετικού κινδύνου 
για καρκίνο του μαστού σχετιζόμενο με την αξονική 
αγγειογραφία8 (έως 13.6%).

Τρίπλεξ φλεβών κάτω άκρων

Το τρίπλεξ φλεβών κάτω άκρων πρέπει να έχει 
προτεραιότητα στη διαγνωστική προσέγγιση, ιδιαί-
τερα σε εγκύους που παρουσιάζουν άλγος ή οίδημα 
κάτω άκρων ενδεικτικά συνυπάρχουσας εΒΘ. Το 
τρίπλεξ είναι μη επεμβατικό, χωρίς κίνδυνο έκθεσης 
σε ακτινοβολία, και άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση 
θετικότητας του τρίπλεξ για εΒΘ, τίθεται επαγωγικά 
και η διάγνωση της πε5 και δεν επιτελούνται επιπλέ-
ον απεικονιστικές εξετάσεις. είναι όμως σημαντικό 
να κατανοήσουμε ότι αρνητικό τρίπλεξ δε σημαίνει 
αποκλεισμό πε για δύο κυρίως λόγους: πρώτον η πε 
μπορεί να συμβεί και χωρίς να υφίστανται στοιχεία 
εΒΘ, και δεύτερον η πυελική θρόμβωση (που μπο-
ρεί να οδηγήσει σε πε) μπορεί να συνοδεύεται από 
φυσιολογικό τρίπλεξ φλεβών κάτω άκρων.

ακτινογραφία Θώρακος 

η ακτινογραφία Θώρακος έχει σημαντική διαγνω-
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στική αξία μια και με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας (πίνα-
κας 1) μπορεί να αποκλείσει άλλες πιθανές διαγνώσεις 
(πνευμονία, πνευμονικό οίδημα, πνευμοθώρακα). μη 
ειδικά ευρήματα της πε στην ακτινογραφία θώρακος 
αποτελούν η ατελεκτασία, η πλευριτική συλλογή, 

και οι πνευμονικές διηθήσεις. Το αποτέλεσμα της 
ακτινογραφίας θώρακος μπορεί να μας οδηγήσει 
στην επόμενη διαγνωστική απεικονιστική εξέταση. 
Τόσο από διεθνείς εταιρείες (British Thoracic Society, 
2003), όσο και από μελέτες30 φάνηκε ότι σε περίπτωση 

Πίνακας 1. διάγνωση της φλεβικής θρομβοεμβολής στην κύηση.
Διαγνωστική μέθοδος Σχόλια και προβληματισμοί 
Τρίπλεξ 
υπερηχογράφημα 
φλεβών κάτω άκρων 
(CUS) 

Πρώτης γραμμής μέθοδος για ΕΒΦΘ κάτω άκρου (συμπτωματικό)
cUS άμφω ως πρώτης γραμμής μέθοδος για ΠΕ
ασφαλές: μη επεμβατικό, χωρίς έκθεση σε ακτινοβολία
μπορεί να διαφύγει η ύπαρξη θρόμβου στην πύελο
ο ρόλος των διαδοχικών τρίπλεξ μένει να καθοριστεί

α/α θώρακος πρώτης γραμμής μέθοδος για πε
οδηγός στην επιλογή της διαγνωστικής προσέγγισης (παθολογική α/α θώρακος, διενέργεια 
αξονικής αγγειογραφίας πνευμόνων (CTPA)
δόση ακτινοβολίας στο έμβρυο 0,01 mSv: στους μαστούς αμελητέα

Σπινθηρογράφημα 
αερισμού αιμάτωσης
(V/Q scan)

Απεικόνιση εκλογής για τη διάγνωση ΠΕ στην κύηση 75-80% μπορεί να είναι διαγνωστικά. 
μείωση των μη διαγνωστικών εξετάσεων με αποκλεισμό των παθολογικών ακτινογραφιών ή 
πνευμονικής νόσου 
ύψηλότερη δόση εμβρυϊκής ακτινοβολίας από την αξονική αγγειογραφία πνευμόνων : 0,1-0,37mSv 
με χαμηλής δόσης σπινθηρογράφημα αιμάτωσης και 0,1-0,8 mSv με σπινθηρογράφημα αερισμού 
αιμάτωσης
Χαμηλή δόση ακτινοβολίας στους μαστούς:0,11-0,3 mSv με χαμηλής δόσης σπινθηρογράφημα 
αιμάτωσης και 0,22-0,28 mSv με σπινθηρογράφημα αερισμού αιμάτωσης
Καθυστέρηση στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νεφρική δυσλειτουργία ή αλλεργία στο σκιαστικό

αξονική αγγειογραφία 
πνευμόνων (CTPA)

Πιθανή πρώτης γραμμής μέθοδος διάγνωσης της ΠΕ στην κύηση
Συστήνεται σε παθολογική α/α θώρακος ή σε μη διαγνωστικό σπινθηρογράφημα αερισμού 
αιμάτωσης
μπορεί να καταδείξει θρόμβο ή να προσφέρει εναλλακτική διάγνωση
ύψηλή δόση ακτινοβολίας στο στήθος: 10-70 mSv
Χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας στο έμβρυο από το σπινθηρογράφημα αερισμού αιμάτωσης: 0,01-
0,66mSv
προβληματισμός για την επίδραση του ιωδιούχου σκιαστικού στον θυρεοειδή του εμβρύου
ύψηλότερο ποσοστό ανίχνευσης κλινικά μη σημαντικής πε
Στην κύηση είναι αυξημένα τα μη διαγνωστικά αποτελέσματα

μαγνητική φλεβογραφία μέθοδος επιλογής για τη διάγνωση πυελικής θρόμβωσης
Όχι ιονίζουσα ακτινοβολία ή σκιαστικό
η ασφάλεια του σκιαστικού (gadolinium) στην κύηση: αμφισβητούμενη
προσβασιμότητα ?

Κλινικός κανόνας 
πρόβλεψης

μη διαθέσιμο αξιόπιστο σύστημα βαθμονόμησης
ο κανόνας LEFt δείχνει «υποσχόμενος» με 3 προγνωστικούς παράγοντες: εμφάνιση στο αριστερό 
κάτω άκρο, ασυμμετρία γαστροκνημιών, συμπτώματα 1ου τριμήνου 

δ-διμερή ποικίλη άνοδος στην κύηση. αναφορά περιπτώσεων με φυσιολογικά δ-διμερή
Όχι 1ης γραμμής μέθοδος στην κύηση
η χρήση τους σε διαγνωστικά πρωτόκολλα στην κύηση απαιτεί προοπτική 
αρνητικά δ-διμερή και αρνητική απεικόνιση μειώνουν την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες 
εξετάσεις

φλεβογραφία με κάλυψη 
της κοιλιάς

Σε υψηλή υποψία πυελικής θρόμβωσης και μη διαθέσιμη μαγνητική φλεβογραφία
δόση εμβρυϊκής ακτινοβολίας <0,5 mGy

εΒφΘ: εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, πε: πνευμονική εμβολή.



130

ε. παπαδάκης και Κ. Σκαρμούτσου-Τσιμιρήκα

φυσιολογικών ευρημάτων από την α/φια Θώρακος 
το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης είναι πιο 
πιθανό να είναι διαγνωστικό, και μάλιστα δύναται να 
γίνει μόνο η φάση της αιμάτωσης, ενώ σε αντίθετη 
περίπτωση η αξονική αγγειογραφία θα μας δώσει 
πιθανότερα τη διάγνωση.

Σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης πνευμόνων 
(V/Qscan)

Το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης είναι 
η προτιμητέα απεικονιστική εξέταση, ιδίως αν η ακτι-
νογραφία θώρακος είναι φυσιολογική.30 επιδεικνύει 
καλύτερες διαγνωστικές επιδόσεις στις εγκύους με 
πιθανή πε μια και σε σχέση με το γενικό πληθυσμό έχει 
πολύ λιγότερα μη-διαγνωστικά αποτελέσματα31 20% 
vs 50-70%. Έτσι στο 80% των εγκύων (5% υψηλής 
πιθανότητας-75% φυσιολογική εξέταση) επιβεβαιώ-
νεται ή αποκλείεται η διάγνωση. η παρατηρούμενη 
διαφορά οφείλεται κυρίως στην μικρότερη ηλικία των 
εγκύων ασθενών, καλύτερη κλινική τους κατάσταση 
και την μικρότερη παρουσία συννοσηρότητας (άσθμα, 
Χ.α.π.). Το σπινθηρογράφημα εκθέτει την έγκυο σε 
μικρότερη δόση ακτινοβολίας συγκρινόμενο με τη 
CTPA, ενώ εάν μας δώσει φυσιολογικό αποτέλεσμα 
στη φάση αιμάτωσης8 μπορούμε να σταματήσουμε 
την εξέταση ελαττώνοντας έτσι την έκθεση στην 
ακτινοβολία.

μειονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν κυρίως 
η μη-διαθεσιμότητα της εξέτασης στα περισσότερα 
νοσοκομεία σε 24ωρη βάση, αλλά και η αδυναμία της 
να παρέχει πληροφορίες για εναλλακτικές διαγνώσεις.

αξονική αγγειογραφία πνευμόνων (CTPA)

η αξονική αγγειογραφία πνευμόνων αποτελεί τη 
πιο δημοφιλή διαγνωστική μέθοδο στη διερεύνηση 
της πε στο γενικό πληθυσμό. εκτός εγκυμοσύνης 
έχει πολύ υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα( 94% και 
100% περίπου αντίστοιχα), και αρνητική προγνωστική 
αξία που αγγίζει το 100%.32 αποτελεί την προτιμητέα 
απεικονιστική εξέταση, ιδίως αν η ακτινογραφία θώρα-
κος είναι παθολογική.30 Σε αντίθεση με το V/Q scan, 
απεικονίζει άμεσα τον θρόμβο, είναι διαθέσιμη στις 
περισσότερες μονάδες ύγείας, και μπορεί να προ-
σφέρει πληροφορίες για άλλες πιθανές διαγνώσεις. 
επιπρόσθετα (βλέπε πίνακα 1) η έκθεση σε ακτινο-
βολία του εμβρύου είναι μικρότερη με τη CTPA απ’ ότι 
με το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης. είναι 
σημαντικό ωστόσο να θυμόμαστε ότι με την αξονική 
αγγειογραφία προσλαμβάνουν οι μαστοί της εγκύου 
σημαντικά υψηλότερη ακτινοβολία, αλλά το φαινόμενο 

μπορεί να περιοριστεί σημαντικά (στο 50%) με χρήση 
προστατευτικής ασπίδας βισμουθίου.33 ώστόσο από 
μελέτες εγκύων ασθενών φάνηκε ότι η αξιοπιστία της 
εξέτασης είναι αρκετά μικρότερη για τη διάγνωση πε 
στην εγκυμοσύνη.34 Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης η υπερδυναμική κατάσταση της κυκλοφορίας, 
η αιμοαραίωση, αλλά και η παρεμπόδιση της ροής 
του σκιαγραφικού από μη σκιαγραφημένο αίμα που 
επιστρέφει από την κάτω κοίλη φλέβα αποτελούν τα 
αίτια για την ελαττωμένη αξιοπιστία της μεθόδου.28 
Σε αναδρομική μελέτη των Ridge και συν., 34 η CTPA 
παρουσίασε υψηλότερα μη διαγνωστικά αποτελέσματα 
στις εγκύους από ότι στο γενικό πληθυσμό (35,7% με 
2.1%), αλλά και σε σχέση με το σπινθηρογράφημα 
αερισμού- αιμάτωσης στις εγκύους ασθενείς (35,7% 
με 4%). Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι έγκυοι με σοβαρή 
αλλεργία στη σκιαγραφική ουσία ή νεφρική ανεπάρ-
κεια δεν είναι υποψήφιες για αξονική αγγειογραφία 
πνευμόνων.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες

 Στους παρακάτω πίνακες (πίνακες 2 & 3) κατα-
γράφονται οι τελευταίες οδηγίες που αφορούν στη 
διάγνωση της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης και 
πνευμονικής εμβολής αντίστοιχα στην κύηση, από 
διεθνώς αναγνωρισμένες ιατρικές εταιρείες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
η ακριβής διάγνωση της φλεβικής θρομβοεμβολής 

στην κύηση είναι μείζονος σημασίας τόσο για τη μητέρα 
όσο και για το αναπτυσσόμενο έμβρυο. Τα τελευταία 
χρόνια έχουν γίνει αρκετά επιστημονικά βήματα. ο 
κλινικός κανόνας πρόβλεψης της εΒΘ LEFt είναι 
πολλά υποσχόμενος αλλά πρέπει να εκτιμηθεί σε 
περισσότερες μελέτες και πρέπει να δημιουργηθεί 
αντίστοιχος κανόνας για την πρόβλεψη της πε στην 
εγκυμοσύνη.

η χρήση των δ-διμερών χωρίς την αύξηση του 
ορίου θετικότητας της δοκιμασίας για τα τρίμηνα 
της κύησης είναι προβληματική για τη διάγνωση της 
φΘε. Τα αυξημένα όρια θετικότητας της δοκιμασίας 
των δ-διμερών μπορεί να βοηθούν διαγνωστικά στο 
μέλλον αλλά η αξία τους μένει να αποδειχθεί.

η ιοντίζουσα ακτινοβολία πάντα δημιουργεί προ-
βληματισμό στο διαγνωστικό χειρισμό των εγκύων 
με πιθανή πνευμονική εμβολή. Βελτιώνοντας τις 
τεχνικές των μεθόδων μπορούμε να ελαττώσουμε 
την έκθεση στην ακτινοβολία της εγκύου. Το εάν το 
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σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης ή η αξονική 
αγγειογραφία πνευμόνων είναι η πρώτη εξέταση 
εκλογής για τη διάγνωση της πε στην κύηση δεν 
έχει αποσαφηνιστεί ακόμη. νέες πολλά υποσχόμενες 
μέθοδοι όπως το SPECT αερισμού-αιμάτωσης ,που 
προτάθηκε ως μέθοδος εκλογής για τη διάγνωση της 
πε από την ευρωπαϊκή εταιρεία πυρηνικής ιατρικής, 
μπορούν να ενσωματωθούν στη διαγνωστική προ-
σέγγιση των εγκύων. 

Τέλος τα χαμηλά ποσοστά διάγνωσης φΘε στις 
εγκύους με πιθανή κλινική εικόνα (10% σε σχέση 
με το 25% εκτός κύησης) καθιστούν αναγκαία την 
ύπαρξη διαγνωστικών αλγορίθμων για τη διάγνωση 
της εΒΘ και πε στην κύηση.
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Πίνακας 3. πε-American Thoracic Society/Society of Thoracic Radiology Clinical Practice Guideline 201136.
Σύσταση 1η. Σε εγκύους ύποπτες για πε, προτείνουμε να μη χρησιμοποιηθούν τα δ-διμερή για να αποκλειστεί η πε (ασθενής 
σύσταση, πτωχή ποιότητα σχετικών μελετών).

Σύσταση 2η. Σε εγκύους με πιθανή διάγνωση πε και συμπτώματα και σημεία εΒΘ, συστήνουμε αμφοτερόπλευρο τρίπλεξ φλεβών 
κάτω άκρων, και επί θετικού τρίπλεξ έναρξη αντιπηκτικής αγωγής ή επί αρνητικής εξέτασης συνέχιση του διαγνωστικού ελέγχου 
(ασθενής σύσταση, πτωχή ποιότητα σχετικών μελετών).

Σύσταση 3η. Σε εγκύους με πιθανή πε αλλά χωρίς σημεία ή συμπτώματα εΒΘ, προτείνουμε έλεγχο των πνευμονικών αγγείων 
παρά διενέργεια τρίπλεξ κάτω άκρων (ασθενής σύσταση, πτωχή ποιότητα σχετικών μελετών).

Σύσταση 4η. Σε εγκύους με πιθανή διάγνωση πε, συστήνουμε την ακτινογραφία θώρακος ως την πρώτη ακτινολογική απεικο-
νιστική προσέγγιση (ισχυρή σύσταση, πτωχή ποιότητα σχετικών μελετών).

Σύσταση 5η. Σε εγκύους με πιθανή διάγνωση πε και φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα συστήνουμε το σπινθηρογράφημα 
πνευμόνων σαν συνέχεια της διαγνωστικής προσέγγισης παρά την αξονική αγγειογραφία πνευμόνων (ισχυρή σύσταση, πτωχή 
ποιότητα σχετικών μελετών). 

Σύσταση 6η. Σε εγκύους με πιθανή διάγνωση πε και μη διαγνωστικό σπινθηρογράφημα πνευμόνων, προτείνουμε περαιτέρω 
διαγνωστικό έλεγχο παρά κλινική αντιμετώπιση (ασθενής σύσταση, πτωχή ποιότητα σχετικών μελετών). Σε ασθενείς με μη δια-
γνωστικό σπινθηρογράφημα σε απόφαση συνέχισης του διαγνωστικού ελέγχου, συστήνουμε τη διενέργεια αξονικής αγγειογραφίας 
πνευμόνων από την άμεση αγγειογραφία πνευμόνων (ισχυρή σύσταση, πτωχή ποιότητα σχετικών μελετών)

Σύσταση 7η. Σε εγκύους με πιθανή διάγνωση πε και παθολογική ακτινογραφία θώρακα, προτείνουμε την αξονική αγγειογραφία 
πνευμόνων σα συνέχεια της διαγνωστικής προσέγγισης παρά το σπινθηρογράφημα πνευμόνων (ασθενής σύσταση, πτωχή 
ποιότητα σχετικών μελετών).

Πίνακας 2. εΒΘ-9th ACCP35.
5.1. Σε εγκύους ύποπτες για εΒΘ κάτω άκρων, συστήνουμε τρίπλεξ των εγγύς φλεβών σαν αρχική διαγνωστική προσέγγιση 

παρά υπερηχογραφικό έλεγχο των αγγείων όλου του κάτω (Grade 2c), δ-διμερή μέτριας διαγνωστικής ευαισθησίας (Grade 
2c), δ-διμερή υψηλής διαγνωστικής ευαισθησίας (Grade 1B), ή φλεβογραφία (Grade 1B).

5.2. Στις εγκύους ύποπτες για εΒΘ στις οποίες το αρχικό τρίπλεξ είναι αρνητικό, συστήνουμε περαιτέρω έλεγχο ή με επανάληψη 
του τρίπλεξ (+3 και +7 ημέρα) (Grade 1B) ή με εξέταση δ-διμερών υψηλής διαγνωστικής ευαισθησίας κατά την αρχική εκτί-
μηση (Grade2B) παρά να μη προβούμε σε περαιτέρω έλεγχο. Συστήνουμε σε εγκύους με αρχικό αρνητικό τρίπλεξ και μετά 
αρνητικές επαναληπτικές εξετάσεις η αρνητική εξέταση δ-διμερών υψηλής ευαισθησίας να σταματήσουν το διαγνωστικό έλεγχο 
(Grade 1B) και οι έγκυες με θετική εξέταση των δ-διμερών να επαναλάβουν τον υπερηχογραφικό έλεγχο (+3 και +7 ημέρα) 
παρά να υποβληθούν σε φλεβογραφία (Grade 1B) η υπερηχογραφικό έλεγχο των αγγείων όλου του κάτω άκρου (Grade 2c).

5.3. Σε εγκύους με συμπτώματα ενδεικτικά εΒΘ εντοπισμένης στις πυελικές φλέβες (οίδημα όλου του ποδιού ή και του κορμού, 
γλουτού ή οσφυαλγίας) και χωρίς στοιχεία εΒΘ κάτω άκρου και με φυσιολογικό τρίπλεξ κάτω άκρων, συστήνουμε περαιτέρω 
έλεγχο με ντόπλερ της πυελικής φλέβας (Grade2c), φλεβογραφία (Grade 2c), ή μαγνητική τομογραφία (Grade 2c), παρά 
επαναληπτικά τρίπλεξ κάτω άκρων
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Αιματολογία του νεογνού-Ι

ΟΡΙΣΜΟΣ
ο όρος «αναιμία», αναφέρεται στην παθολογι-

κή μείωση του αιματοκρίτη (Ht), της αιμοσφαιρίνης 
(Hb) και του αριθμού των κυκλοφορούντων ερυθρο-
κυττάρων. Όταν οι τιμές αυτών των παραμέτρων 
είναι κατώτερες της μέσης τιμής κατά 2 τουλάχιστον 
σταθερές αποκλίσεις, τότε μπαίνει η διάγνωση της 
αναιμίας. Καμία από αυτές τις μετρήσεις όμως, στην 
πραγματικότητα, δεν μας δίνει πληροφορίες κατά πόσο 
οι ανάγκες των ιστών σε οξυγόνο (ο2) καλύπτονται 
στα νεογνά, γιατί υπάρχουν περιορισμοί στην παροχή 
ο2 λόγω παθολογίας κυρίως του αναπνευστικού.1

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΙΜΙΑΣ

η ενδομήτρια υποξία και η υψηλή δεσμευτική ικα-
νότητα της HbF, προκαλούν αύξηση της παραγωγής 
ερυθροποιητίνης στο έμβρυο. Έτσι οι τιμές της Hb 
και του Ht αυξάνονται σταδιακά από τη 12η μέχρι την 
34η εβδομάδα της κύησης.

Στο αίμα του ομφάλιου λώρου, η μέση τιμή Hb 
είναι 16,8gr/dl (πίνακας 1).2

Τις πρώτες μέρες μετά τη γέννηση, αυξάνονται 
τόσο η Hb (λόγω της μετακίνησης πλάσματος στον 
εξωκυττάριο χώρο) όσο και ο όγκος των ερυθρών 
(που συμβαίνει κατά τον τοκετό). Στη συνέχεια και για 
τις επόμενες εβδομάδες, παρατηρείται προοδευτική 
μείωση της πυκνότητας της Hb: ελαττωμένη παρα-
γωγή ερυθροκυττάρων πιθανόν λόγω μειωμένης 
παραγωγής ερυθροποιητίνης, μικρότερη διάρκεια 
ζωής των ερυθρών και ταχύς ρυθμός ανάπτυξης 
του οργανισμού.3 Στα τελειόμηνα νεογνά η τιμή της 

Hb φτάνει στα χαμηλότερα επίπεδα της, την 8η-12η 
εβδομάδα ζωής (σπάνια <10gr/dl). επειδή όμως, 
είναι καλά ανεκτή και δεν απαιτείται θεραπεία, ανα-
φέρεται ως “φυσιολογική αναιμία της νεογνικής και 
βρεφικής ηλικίας”. αντίθετα στα πρόωρα νεογνά 
με ΒΓ <1500γρ, πολύ δε περισσότερο στα νεογνά 
με ΒΓ <1000γρ, η πτώση της πυκνότητας της Hb 
συμβαίνει πολύ γρήγορα (nadir στις 4-6 εβδομάδες 
ζωής) και η τιμή της φτάνει σε χαμηλότερα επίπεδα 
(7-8gr/dl). η αναιμία αυτή, που ονομάζεται “αναιμία 
της προωρότητας”, οδηγεί σε κλινική σημειολογία και 
χρήζει αντιμετώπισης, γι’ αυτό και δεν θεωρείται ούτε 
φυσιολογικό ούτε καλόηθες φαινόμενο.4

Τις αιτίες της νεογνικής αναιμίας, παθοφυσιολο-
γικά, μπορούμε να τις κατατάξουμε σε τρεις κύριες 
ομάδες (πίνακας 2):5

από τις αναιμίες που αναφέρονται στον ανωτέρω 
πίνακα, οι πλέον συνήθεις στην καθημερινή κλινική 
πράξη στις μονάδες νεογνών, είναι αυτές που οφεί-
λονται σε Rh ή αΒο ασυμβατότητα, σε έλλειψη G6PD, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμές Hb, Ht, δεΚ σε Τμ και πρόωρα νεογνά την 
1η βδομάδα ζωής.

Hb (g/dl) Ht (%) ΔΕΚ (%)
Τελειόμηνα
ομφάλιος λώρος 17.0 (14-20) 53 (45-61) <7
1η μέρα 18.4 58 <7
3η μέρα 17.8 55 <3
7η μέρα 17 54 <1 
Πρόωρα (<1500γρ)
ομφάλιος λώρος 16 (13-18.5) 49 <10
7η μέρα 14.8 45 <3 
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σε μαιευτικά συμβάματα, σε λοιμώξεις καθώς και η 
ιατρογενής αναιμία. επίσης αιτία αναιμίας αποτελεί 
η εγκεφαλική αιμορραγία που μπορεί να συμβεί στα 
πρόωρα νεογνά, ενώ ιδιαίτερη οντότητα είναι η αναιμία 
της προωρότητας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
Για τη διαγνωστική προσπέλαση της αναιμίας σε 

ένα νεογνό, έχει πολύ μεγάλη σημασία κατ’ αρχήν 
η λήψη πλήρους και ακριβούς ιστορικού. Το οικογε-

νειακό ιστορικό, θα αποκαλύψει την πιθανή ύπαρξη 
κληρονομικού νοσήματος. Το μαιευτικό ιστορικό της 
μητέρας μπορεί ακόμα και να θέσει τη διάγνωση: 

- σε πολύδυμη κύηση, και μάλιστα αν τα έμβρυα 
είναι μονοχοριακά, υπάρχει πιθανότητα εμβρυοεμ-
βρυϊκής μετάγγισης, αν η διαφορά αιμοσφαιρίνης 
μεταξύ των διδύμων υπερβαίνει τα  5 gr/dl

- αν έχει συμβεί αποκόλληση πλακούντα, η αιμορ-
ραγία της μητέρας αναλόγως της βαρύτητας, έχει 
επιβαρύνει το νεογέννητο 

- η εξέταση του πλακούντα μετά τον τοκετό (ύπαρξη 
αιμορραγίας, ωχρότητας, ανώμαλων αγγείων), 
επίσης μπορεί να βοηθήσει 

- αν η μητέρα είναι Rh αρνητική ή ομάδας ο, μπορεί 
το νεογνό να έχει αναιμία από ασυμβατότητα RhD 
ή αΒο.
Στη συνέχεια μπορεί να βοηθήσει διαγνωστικά η 

φυσική εξέταση του νεογνού (η όψη του, η ύπαρξη η 
όχι δυστροφίας, ίκτερου, κακώσεων, αιματώματος...). 

Τέλος θα γίνει εργαστηριακή διερεύνηση, με μέ-
τρηση της αιμοσφαιρίνης, του αιματοκρίτη, των δικτυ-
οερυθροκυττάρων, της ομάδας αίματος του νεογνού, 
της χολερυθρίνης και άλλων πιο ειδικών εξετάσεων 
- ανάλογα με το περιστατικό. ο προσδιορισμός της 
φερριτίνης στο πλάσμα είναι απαραίτητος, για να 
εκτιμήσουμε τα αποθέματα σιδήρου. ποσοτικές μετρή-
σεις θα γίνουν για τη διάγνωση ανεπάρκειας ειδικών 
ερυθροκυτταρικών ενζύμων. αν υπάρχει η υπόνοια 
λοίμωξης, θα ληφθεί καλλιέργεια αίματος και δείκτες 
λοίμωξης, θα γίνει έλεγχος αντισωμάτων για συγγενείς 
λοιμώξεις. αν υπάρχει υπόνοια εμβρυομητρικής με-
τάγγισης, θα κάνουμε το Kleihauer-Betke test στο αίμα 
της μητέρας προκειμένου να ανιχνεύσουμε εμβρυϊκά 
ερυθρά, που είναι ανθεκτικά σε όξινο περιβάλλον και 
δεν αιμολύονται, σε αντίθεση με τα μητρικά ερυθρά. 
είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι ο προσδιορισμός 
της Hb σε τριχοειδικό δείγμα αίματος και μάλιστα τις 
πρώτες μέρες της ζωής, δίνει μεγαλύτερες τιμές από 
αυτές του φλεβικού η αρτηριακού δείγματος, διότι τα 
ερυθρά αιμοσφαίρια συμπιέζονται μέσα στα τριχο-
ειδή όπου η κυκλοφορία του αίματος είναι αργή, με 
αποτέλεσμα εξαγγείωση πλάσματος.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Στην αναιμία από απώλεια αίματος, η κλινική 

εικόνα εξαρτάται από το αν η αιμορραγία είναι οξεία 
η χρόνια. αν είναι χρόνια, το νεογνό στη γέννηση 
δεν παρουσιάζει συμπτώματα, παρά μόνο όταν η 
τιμή της αιμοσφαιρίνης πέσει κάτω από 10-12gr%. 
η αναιμία είναι υπόχρωμη, μικροκυτταρική. Σε οξεία 
όμως αιμορραγία, αν η απώλεια αίματος υπερβαίνει 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. αίτια νεογνικής αναιμίας
1. μειωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων

• Σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού των οστών
- Diamond-Blackfan
- Fanconi

• λοιμώξεις
- επίκτητη βακτηριακή η ιογενής σηψαιμία
- Συγγενής ιογενής (ερυθρά, παρβοϊός)

• Έλλειψη θρεπτικών στοιχείων: πρωτεΐνης, σιδήρου, φυλ-
λικού, Β12

• Συγγενής λευχαιμία
2. αυξημένη καταστροφή ερυθροκυττάρων

• Άνοσες αιμολυτικές αναιμίες
- Rh, ABO ασυμβατότητα
- φαρμακευτική αιμολυτική αναιμία (πενικιλλίνη, κεφαλο-
θίνη, κ.ά.)

• μη άνοσες αναιμίες
- λοιμώξεις (συγγενείς και επίκτητες)
- Έλλειψη βιταμίνης ε
- Κληρονομικές παθήσεις της μεμβράνης των ερυθρο-

κυττάρων
- διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
- ενζυμικές διαταραχές ερυθρών (G6PD, πυρουβική κινάση) 
- Σύνδρομα θαλασσαιμίας
- Κληρονομικές αιμοσφαιρινοπάθειες
- Συγγενής δυσερυθροποιητική αναιμία

3. απώλεια αίματος
• προ του τοκετού 

- εμβρυομητρική μετάγγιση (FMA) 
- εμβρυοεμβρυική μετάγγιση(TTS, TAPS) 

• Κατά τον τοκετό 
- μαιευτικά συμβάματα 
- προδρομικός πλακούντας, αποκόλληση πλακούντα 
- ρήξη αγγείων, ρήξη ομφάλιου λώρου κά 
- το νεογνό σε θέση υψηλότερη του πλακούντα κατά τη 

γέννηση 
• μετά τον τοκετό 

- ενδοκράνια αιμορραγία 
- αιμορραγία υπό την επικράνια απονεύρωση 
- Γιγαντιαίο κεφαλαιμάτωμα 
- οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία 
- ρήξη ήπατος η σπλήνα 
- ιατρογενής αναιμία από αιμοληψίες
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το 20% του όγκου αίματος του νεογνού, τότε έχουμε 
εικόνα shock, δηλαδή υπόταση, ασθενείς περιφερικές 
σφύξεις, ψυχρά άκρα, σημειολογία καρδιοαναπνευ-
στικής ανεπάρκειας. η αναιμία είναι νορμόχρωμη, 
νορμοκυτταρική. Στην αιμολυτική αναιμία συνυπάρχει 
και ίκτερος. εργαστηριακά θα έχουμε εκτός από την 
αναιμία, αύξηση των δικτυοερυθροκυττάρων, αύξηση 
της χολερυθρίνης, εμφάνιση εμπύρηνων ερυθρών 
στο περιφερικό αίμα και κάποιες φορές μορφολογικές 
διαταραχές στα ερυθρά.

ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ
Όπως έχει προαναφερθεί, σε όλα τα νεογνά αμέ-

σως μετά τη γέννηση, παρατηρείται πτώση της τιμής 
της Hb. H μετάβαση από το υποξικό περιβάλλον της 
μήτρας στο σχετικά υπεροξικό εξωμήτριο περιβάλλον 
με τις αυξημένες ανάγκες των ιστών για οξυγόνωση, 
έχουν ως συνέπεια τη μείωση της συγκέντρωσης της 
ερυθροποιητίνης και την επακόλουθη αναιμία. 

η αναιμία της προωρότητας είναι η υπερβολική 
και παθολογική απάντηση του πρόωρου νεογνού σ’ 
αυτή τη μετάβαση.

Φυσική πορεία

Τα πρόωρα νεογνά ήδη απο την γέννηση τους 
έχουν χαμηλότερες τιμές Hb από τα τελειόμηνα (πί-
νακας 1):

ο κίνδυνος εμφάνισης αυτής της αναιμίας, είναι 
αντιστρόφως ανάλογος με την ηλικία κύησης και το 
ΒΓ. δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για τα νεογνά με 
ηλικία κύησης άνω των 32 εβδομάδων. παρατηρείται 
την 3η-12η εβδομάδα μετά τη γέννηση (κατά άλλους 
4η-10η) και οι τιμές της Hb πέφτουν στα 8-10g/dl στα 
νεογνά με ΒΓ >1200γρ, ενώ στα πιο μικρά πρόωρα 
με ΒΓ <1200γρ, μπορεί να φτάσουν στα 6-9g/dl. η 
αναιμία διορθώνεται από μόνη της στα περισσότερα 
πρόωρα στους 3-6 μήνες ζωής, όμως μπορεί να 
χρειαστεί ιατρική παρέμβαση κυρίως στα πιο μικρά 
πρόωρα με ΒΓ <1000γρ.

Αιτιολογία - Παθογένεση

Τρεις είναι οι βασικοί παθογενετικοί μηχανισμοί που 
οδηγούν στην εμφάνιση της αναιμίας της προωρότητας 
(αοπ): η ανεπαρκής παραγωγή ερυθροκυττάρων, 
ο μικρός χρόνος ζωής τους και η απώλεια αίματος. 

1) ανεπαρκής παραγωγή ερυθρών

η πρωταρχική και κυριότερη αιτία της αοπ, είναι 

η αναντιστοιχία που παρατηρείται ανάμεσα στην 
αύξηση της ερυθροποιητίνης (εPO) του πλάσματος 
ως απάντηση στην αναιμία και τα επίπεδα της αναι-
μίας που φυσιολογικά αρχίζει να εμφανίζεται μετά τις 
πρώτες 5-7 μέρες ζωής, με αποτέλεσμα την μειωμένη 
παραγωγή ερυθροκυττάρων. οι λόγοι που συμβαίνει 
αυτό, δεν είναι ακόμα απόλυτα γνωστοί.

η ερυθροποιητίνη είναι ένας αυξητικός ερυθρο-
ποιητικός παράγοντας (όχι ο μόνος στο έμβρυο), που 
παράγεται αρχικά στο εμβρυϊκό ήπαρ και στη συνέ-
χεια στους νεφρούς, ως απάντηση στην υποξία. Στο 
τέλος της κύησης, το ήπαρ παραμένει η κύρια πηγή 
EPO. οι πρόδρομες μορφές των ερυθρών, τόσο στο 
περιφερικό αίμα όσο και στο μυελό των οστών του 
πρόωρου νεογνού, απαντούν στην EPO - όταν αυτή 
παράγεται. αυτό δείχνει ότι η μειωμένη ερυθροποίηση 
που συμβάλλει στην εμφάνιση της αοπ, οφείλεται 
στην έλλειψη της EPO και όχι σε έλλειψη απάντησης 
στην ορμόνη.6,7

είναι όμως οι μειωμένες τιμές ενδογενούς ερυθρο-
ποιητίνης στα πρόωρα νεογνά πραγματικά παθολογι-
κές; αυτή είναι πολύ κρίσιμη ερώτηση, που πρέπει να 
απαντηθεί με περαιτέρω μελέτες, γιατί εμπλέκεται με 
την σύσταση της διεθνούς νεογνολογικής κοινότητας 
για χορήγηση ανασυνδυασμένης ερυθροποιητίνης ως 
θεραπεία για την αοπ. Για πολλούς ερευνητές, οι μει-
ωμένες τιμές EPO στο πλάσμα, συνιστούν παθολογία. 
ομως υπάρχουν πολλά δεδομένα που συνηγορούν 
υπέρ μιας φυσιολογικής εξελικτικής απάντησης του 
εμβρύου η του πρόωρου νεογνού. πρώτον, η ευαι-
σθησία στην ιστική υποξία, είναι μικρότερη στο έμβρυο 
και στο πρόωρο νεογνό σε σχέση με το πιο ώριμο 
και αυτό πιθανόν είναι πολύ σημαντικός μηχανισμός 
προκειμένου να αποφευχθεί το σύνδρομο πολυερυ-
θραιμίας - υπεργλοιότητας. δεύτερον, το ήπαρ, ως 
πηγή παραγωγής EPO, είναι λιγότερο ευαίσθητο 
στην υποξία από τους νεφρούς, οι οποίοι όμως 
αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο στο τέλος της κύησης. 
Τρίτον, η κάθαρση της EPO στο έμβρυο (άρα και στο 
πρόωρο), είναι αυξημένη κατά 2-4 φορές και πιθανόν 
σ’ αυτό οφείλονται οι χαμηλές τιμές της στο πλάσμα, 
παρά την αυξημένη παραγωγή της.8,9 επιπλέον, 
στα πρόωρα νεογνά και μάλιστα στα πολύ μικρά (με 
ηΚ <32 εβδ), η απάντηση στη μειωμένη παραγωγή 
EPO, επιτείνεται αρνητικά από την έλλειψη σιδήρου 
- αφού οι αποθήκες σιδήρου του εμβρύου γεμίζουν 
στη διάρκεια του 3ου τριμήνου. ο έλλειψη σιδήρου 
δεν συμμετέχει στην παθογένεια της αοπ, επηρεάζει 
όμως την ανάρρωση από την αναιμία. Χαμηλά επί-
πεδα άλλων θρεπτικών συστατικών, όπως βιταμίνης 
Β12 η φυλλικού, δεν φαίνεται να συμμετέχουν στην 



136

α. Κωνσταντινίδη

αναιμία. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη, βρέθηκε ότι 
η συνδυασμένη χορήγηση EPO, φυλλικού, σιδήρου 
και Β12, είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα νεογνά με 
ΒΓ <1000γρ, να μην μεταγγιστούν καθόλου, σε σχέση 
με αυτά που έλαβαν θεραπεία control.10

2) μικρός χρόνος ζωής των ερυθροκυττάρων

ο χρόνος ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων στους 
ενήλικες, ως γνωστόν, είναι 120 ημέρες. Στα τελειό-
μηνα νεογνά, είναι περίπου 90 ημέρες και μειώνεται 
αναλόγως όσο μικρότερη είναι η ηλικία κύησης. Έτσι 
στα πρόωρα νεογνά με ΒΓ <1000γρ, ο χρόνος ζωής 
των ερυθρών είναι 45-50 ημέρες, γεγονός που επι-
δεινώνει τη σοβαρότητα της αναιμίας. είναι πιθανόν, 
η αυξημένη ευπάθεια στο οξειδωτικό stress να συμ-
μετέχει στη μείωση αυτή.11

3) απώλεια αίματος

Κατά τη γέννηση, το κράτημα του νεογέννητου σε 
επίπεδο υψηλότερο του πλακούντα, έχει ως συνέπεια 
την απώλεια αίματος λόγω μετάγγισης εμβρυοπλα-
κουντιακής. αντίθετα η καθυστέρηση απολίνωσης του 
ομφάλιου λώρου για 30-60sec και η απομύζηση του 
(το λεγόμενο milking) προς το νεογνό, ίσως μειώσει 
το βαθμό της αναιμίας της προωρότητας.12

Τέλος, η απώλεια αίματος που οφείλεται σε ια-
τρογενείς παράγοντες, συμβάλλει τα μέγιστα στην 
παθογένεια της αοπ. Τα πρόωρα νεογνά νοσηλεύ-
ονται σε μονάδες εντατικής νοσηλείας και μάλιστα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη διάρκεια νοσηλείας 
τους γίνονται συχνές αιμοληψίες για εργαστηριακές 
εξετάσεις στα πλαίσια της εντατικής παρακολούθησης 
τους. μάλιστα, όσο πιο πρόωρα είναι και επομένως 
πιο βαριά η κλινική τους κατάσταση, τόσο πιο μεγάλη 
“η αιμορραγία στο εργαστήριο”. Στη διεθνή βιβλιο-
γραφία, έχουν αναφερθεί από διάφορες μονάδες, 
απώλειες αίματος για αιμοληψίες από 0.8-3.1ml/kg 
ημερησίως έως 11-22ml/kg τη βδομάδα, τις πρώτες 
βδομάδες νοσηλείας. ευτυχώς τα τελευταία αρκετά 
χρόνια, έχει αλλάξει διεθνώς η κλινική πρακτική, με 
τη χρήση αξιόπιστων μικρομεθόδων και τον περι-
ορισμό των εργαστηριακών εξετάσεων στις άκρως 
απαραίτητες, με στόχο την ελαχιστοποίηση - όσο 
γίνεται - των απωλειών αίματος. να σημειωθεί ότι 
τα πρόωρα αλλά και τα πάσχοντα νεογνά, συχνά 
παρουσιάζουν αναιμία λόγω της παθολογίας τους, 
όπως: σηψαιμία, εγκεφαλική αιμορραγία, καρδιοα-
ναπνευστική νόσο, ανεπαρκή πρόσληψη θρεπτικών 
συστατικών κ.ά.

Κλινική εικόνα - Εργαστηριακά ευρήματα 

οξυγόνωση είναι το ποσοστό οξυγόνου που μετα-
φέρεται από τους πνεύμονες στην μικροκυκλοφορία. 
Καθορίζεται και εξαρτάται από την καρδιακή παροχή, 
τη συγκέντρωση Hb, τη δεσμευτική ικανότητα της 
αιμοσφαιρίνης και τον κορεσμό του αρτηριακού αί-
ματος σε οξυγόνο. Στα πρόωρα νεογνά με αναιμία, οι 
φυσιολογικές αλλαγές που έχουν στόχο τη διατήρηση 
επαρκούς οξυγόνωσης, αντιρροπούν τη σοβαρή μεί-
ωση της Hb και είναι οι ίδιες που παρατηρούνται στα 
μεγαλύτερα παιδιά και στους ενήλικες, δηλαδή αύξηση 
του καρδιακού ρυθμού και του όγκου παλμού. ομως 
πιθανόν αδυνατούν να διατηρήσουν την οξυγόνωση, 
για τους παρακάτω λόγους:

• συνυπάρχει αναπνευστικό νόσημα, όπως Σύνδρο-
μο αναπνευστικής δυσχέρειας ή Βρογχοπνευμο-
νική δυσπλασία, με επακόλουθη υποξία

• υπάρχουν περιορισμοί στο μέγιστο κορεσμό ο2 
και μερική τάση ο2, γιατί η υπεροξία αυξάνει τον 
κίνδυνο για βρογχοπνευμονική δυσπλασία και 
αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας

• η HbF των ερυθροκυττάρων του πρόωρου, έχει 
σημαντικά μεγαλύτερη χημική συγγένεια με το 
οξυγόνο, συγκριτικά με την HbA των ενηλίκων. 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση 
ο2 στους ιστούς. να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο, 
οτι το ποσοστό της HbF σε ένα πρόωρο 28 εβδο-
μάδων, είναι 90% και μειώνεται σταδιακά έως 60% 
σε διάστημα 10 εβδομάδων μετά τη γέννηση, τιμή 
ίδια με ενός νεογνού 38 εβδομάδων που μόλις 
γεννήθηκε.13,14

μετά τα προαναφερθέντα, γίνεται κατανοητό οτι 
ενώ πολλά νεογνά με αναιμία παραμένουν ασυμπτω-
ματικά (ακόμα και με Hb<7g/dl), άλλα νεογνά έχουν 
κλινική συμπτωματολογία στις ίδιες ή και υψηλότερες 
τιμές Hb λόγω αδυναμίας διατήρησης επαρκούς 
οξυγόνωσης.

Τα συμπτώματα που σχετίζονται με την αοπ, 
περιλαμβάνουν ταχυκαρδία, ανεπαρκή πρόσληψη 
βάρους, κόπωση κατά τη σίτιση, αύξηση αναγκών 
για συμπληρωματικό ο2, συχνά επεισόδια άπνοιας 
ή βραδυκαρδίας. Σε μία προοπτική μελέτη πρόωρων 
νεογνών με ΒΓ <1500γρ, ο κίνδυνος εμφάνισης άπνοι-
ας-διάρκειας άνω των 10sec, βρέθηκε ότι αυξανόταν 
όσο μικρότερη η τιμή του Ht.15 επιπλέον η συχνότητα 
των απνοϊκών επεισοδίων και του αποκορεσμού της 
Hb, ελαττώθηκαν μετά από μετάγγιση ερυθρών.

εργαστηριακά ευρήματα, χαρακτηριστικά της 
αναιμίας της προωρότητας:

- πρόκειται για νορμόχρωμη, νορμοκυτταρική αναιμία 
(σε επίχρισμα περιφερικού αίματος) 
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- ο αριθμός των δεΚ είναι μικρός 
- οι πρόδρομες μορφές των ερυθροκυττάρων στον 

μυελό των οστών, είναι ελαττωμένες 
- η συγκέντρωση της ερυθροποιητίνης στον ορό 

είναι χαμηλή και παραμένει χαμηλή όσο διαρκεί 
η αναιμία, στη διάρκεια του 2ου μήνα ζωής.

Αντιμετώπιση της αναιμίας της προωρότητας 

Τρεις είναι οι μέθοδοι αντιμετώπισης της αοπ: 
- μετάγγιση αίματος 
- χορήγηση ανθρώπινης ανασυνδυασμένης ερυ-

θροποιητίνης 
- περιορισμός της απώλειας αίματος 

Α) η πιο γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία 
της αναιμίας των πρόωρων, είναι η μετάγγιση αίμα-
τος. παρά τις μελέτες όμως, που επί πολλά χρόνια 
γίνονται διεθνώς, παραμένει ερωτηματικό το «πότε 
πρέπει να μεταγγιστεί ένα νεογνό». Τα πρόωρα νεογνά 
και κυρίως τα πολύ χαμηλού βάρους γέννησης, είναι 
ίσως ο πλέον πολυμεταγγιζόμενος πληθυσμός. οι 
οδηγίες και οι πρακτικές για τη χορήγηση μεταγγίσεων, 
είναι αντιφατικές και ποικίλλουν. η έλλειψη ενιαίας 
διεθνούς προσέγγισης του θέματος, οφείλεται στην 
περιορισμένη γνώση της κυτταρικής και μοριακής 
βιολογίας της ερυθροποίησης στην περιγεννητική 
περίοδο και στη μερική κατανόηση της φυσιολογικής/
προσαρμοστικής απαντητικότητας των νεογνών στην 
αναιμία. Έτσι, τα κριτήρια για τις μεταγγίσεις διαφέ-
ρουν μεταξύ των νοσηλευτικών κέντρων αλλά και 
των νεογνολόγων και βασίζονται στα αποτελέσματα 
τυχαιοποιημένων μελετών και στις γνώμες των ειδι-
κών. ο Dr. Christensen έχει προειδοποιήσει “χωρίς 
γραπτές οδηγίες, θα μεταγγίζουμε περισσότερο απ’ 
όσο χρειάζεται”.16 οι μεταγγίσεις ερυθρών μπορεί να 
είναι σωτήριες για κάποια νεογνά, αλλά εμπεριέχουν 
και κινδύνους που πρέπει πάντα να συνεκτιμώνται.17 
Καταστέλλουν την ερυθροποίηση και σχετίζονται με 
την πιθανότητα μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων, 
εμφάνισης της νόσου μοσχεύματος - ξενιστή και 
τοξικών συνεπειών λόγω των αντιπηκτικών και των 
συντηρητικών που περιέχονται στο χορηγούμενο 
αίμα. Σε αναδρομική μελέτη παρατηρήθηκε αύξηση 
της τιμής της ολικής χολερυθρίνης σε νεογνά με 
ΒΓ <1500γρ (τουλάχιστον κατά 2mg/dl) μετά από 
μετάγγιση.17 είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχει θετική 
συσχέτιση μεταξύ μεταγγίσεων και αμφιβληστρο-
ειδοπάθειας της προωρότητας. πρόσφατα, έχουν 
αναφερθεί δύο ακόμα κίνδυνοι από μεταγγίσεις, που 
αφορούν σε νεογνά πολύ χαμηλού βάρους γέννησης: 
πρώτον, παρατηρήθηκε εγκεφαλική αιμορραγία 3ου-
4ου βαθμού σε νεογνά που έλαβαν μετάγγιση την 1η 

βδομάδα ζωής18 και δεύτερον εμφάνιση νεκρωτικής 
εντεροκολίτιδας περίπου 12 ώρες μετά από μετάγγιση 
που δόθηκε μετά την 1η βδομάδα.19 Σε καμία από τις 
προαναφερθείσες παρατηρήσεις, δεν έχει τεκμηριωθεί 
αιτιολογική συσχέτιση.

Στην πράξη, μετάγγιση χορηγείται όταν η αναιμία 
είναι συμπτωματική η θεωρούμε ότι επηρεάζει την 
επαρκή οξυγόνωση των ιστών. οι οδηγίες για με-
τάγγιση, βασίζονται όχι μόνο στην τιμή της Hb ή του 
Ht αλλά και στην ανάγκη του νεογνού για αναπνευ-
στική υποστήριξη και στην παρουσία συμπτωμάτων 
που οφείλονται στην αναιμία. παρατίθεται ένα αδρό 
προτεινόμενο πρωτόκολλο από τον Christensen για 
τις μεταγγίσεις:20

• Ht <35% σε νεογνά με αναπνευστική υποστήριξη
• Ht <28% όταν υπάρχουν σημεία αναιμίας (ανεξή-

γητος λήθαργος, αύξηση βάρους <10g/kg παρά 
την επαρκή θερμιδική κάλυψη, σφύξεις >165 για 
περισσότερες των 48 ωρών, ανεξήγητη άπνοια)

• Ht <20% σε νεογνά χωρίς συμπτώματα.
ύπάρχουν και άλλοι δείκτες, που βοηθούν στην 

εκτίμηση της αναιμίας και της αναγκαιότητας για μετάγ-
γιση, όπως τα δεΚ, MCV, MCHC, IRF (ανώριμα δεΚ). 
Oι μεταγγίσεις στα νεογνά γίνονται με συμπυκνωμένα 
ερυθρά (Σε), 15ml-20ml/kg σε διάστημα τουλάχιστον 
2 ωρών. Στα πρόωρα νεογνά με ΒΓ <1250γρ, το 
χορηγούμενο αίμα πρέπει να πολύ πρόσφατο (4-5 
ημερών) και να προέρχεται από δότες οροαρνητικούς 
για CMV, κυρίως όταν οι μητέρες τους είναι CMV ορο-
αρνητικές. είναι επιβεβλημένο να χρησιμοποιούνται 
δορυφορικοί ασκοί αίματος (“χταπόδι”), ώστε να μην 
εκτίθενται τα νεογνά σε πολλούς αιμοδότες. εναλλα-
κτικά, πρέπει να γίνεται λευκαφαίρεση μιας και ο ιός 
“κατοικεί” στα λευκοκύτταρα. ακτινοβολημένα ερυθρά, 
χορηγούνται σε νεογνά με ανοσοανεπάρκεια. Όταν 
η αναιμία συνοδεύεται με υποογκαιμία, όπως στην 
περίπτωση αιμορραγίας, μεταγγίζουμε με ολικό αίμα 
ή Σε με κολλοειδές διάλυμα 5%, ώστε να επιτευχθεί 
και έκπτυξη όγκου.

Β) η γνώση ότι τα πρόωρα νεογνά, έχουν χαμηλά 
επίπεδα ερυθροποιητίνης στο πλάσμα αλλά δεν υστε-
ρούν στην απαντητικότητα του μυελού των οστών σ’ 
αυτήν, αποτέλεσε τη βάση να θεωρηθεί η ανθρώπινη 
ανασυνδυασμένη ερυθροποιητίνη (r-HuEPO) πιθανή 
θεραπεία για την αναιμία της προωρότητας, τη δεκα-
ετία του ’90. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα δοσολογικά 
σχήματα και ήδη το 1999 είχαν γίνει οι πρώτες 20 
κλινικές μελέτες (ακολούθησαν πολλές, η πιο πρό-
σφατη μεταανάλυση έγινε το 2014),21 προκειμένου να 
εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητά της στη μείωση 
των μεταγγίσεων στα πρόωρα. αναμφισβήτητα, η 
χορήγηση κατάλληλης δόσης r-HuEPO με συμπληρω-
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ματική χορήγηση σιδήρου, διεγείρει την ερυθροποίηση 
όπως αποδεικνύεται από την δικτυοερυθροκυττάρωση 
και την αύξηση του Ht που προκαλεί. μάλιστα η επι-
τάχυνση της ερυθροποίησης, είναι δοσοεξαρτώμενη 
ακόμα και στα πολύ μικρά πρόωρα και στα πάσχο-
ντα νεογνά. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε 
μείωση των μεταγγίσεων αλλά ήταν περιορισμένα τα 
αποτελέσματα όσον αφορά στην μείωση του αριθμού 
των αιμοδοτών στους οποίους εκτέθηκαν τα νεογνά.22 
η πρώιμη χρήση της (τις πρώτες 8 ημέρες ζωής) δεν 
βρέθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση των 
μεταγγίσεων - η πρώιμη αναιμία οφείλεται κυρίως 
σε απώλεια αίματος και η r-HuEPO δεν δρα σ’ αυτή 
την περίπτωση - και συνδέθηκε με αυξημένο πιθανόν 
κίνδυνο για αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας. 
είναι κοστοβόρα θεραπεία και παρά τη νευροπρο-
στατευτική δράση που έχει, δεν χρησιμοποιήθηκε 
ευρέως. η χρήση της δεν συνιστάται στα νεογνά. η 
darbepoetin είναι συνθετικός αυξητικός παράγοντας, 
όχι ιδιαίτερα μελετημένος στα πρόωρα νεογνά, 6-13 
φορές πιο ισχυρός και με μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής 
από την r-HuEPO. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη που έγινε 
το 2013 και χορηγήθηκε το φάρμακο σε δόση 10μg/kg 
υποδορίως, 1 φορά εβδομαδιαίως σε νεογνά με ΒΓ 
500-1250 γρ, σε ηλικία <48 ωρών, παρατηρήθηκαν 
πολύ καλά αποτελέσματα: μείωση των μεταγγίσεων, 
έκθεση σε λιγότερους δότες και μείωση του αριθμού 
των ενέσεων.23 Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και 
κλινικές μελέτες να γίνουν.

Γ) οι αρχαίοι έλεγαν:
ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΄Η ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ 

Καλό θα ήταν, το ρητό αυτό να κυριαρχεί στη σκέ-
ψη όλων, όσων εμπλέκονται στη νοσηλεία πρόωρων 
νεογνών και πρωτίστως των νεογνολόγων. 

Στα πλαίσια της πρόληψης της αναιμίας της προ-
ωρότητας, εντάσσεται και η προσπάθεια μείωσης της 
απώλειας αίματος - με τελικό όφελος τη μείωση του 
αριθμού των μεταγγίσεων, στα νοσηλευόμενα νεογνά. 
Έχουν ήδη προαναφερθεί οι τρόποι σε προηγούμενες 
παραγράφους, αλλά καλό είναι να τους συνοψίσουμε: 

- λήψη των πρώτων δειγμάτων αίματος από τον 
πλακούντα24 

- περιορισμός των ποσοτήτων αίματος που λαμβά-
νονται για εργαστηριακούς ελέγχους στη διάρκεια 
της νοσηλείας, με τη χρήση μικρομεθόδων 

- περιορισμός των εργαστηριακών εξετάσεων στις 
άκρως απαραίτητες.
Στην πρόληψη της αναιμίας, σημαντική θέση έχει 

και η ενίσχυση των πρόωρων νεογνών διατροφικά 
με πρώιμη έναρξη σίτισης (όταν είναι εφικτό) καθώς 
και η συμπληρωματική χορήγηση σιδήρου, φυλλικού 
και Β12.

ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
παρόλο που η αναιμία της προωρότητας είναι η 

κύρια αναιμία των πρόωρων νεογνών κατά την έξοδο 
τους από τη μεν, δεν αποτελεί συνήθως σημαντικό 
πρόβλημα. Τα περισσότερα νεογνά, κατά την έξοδο 
τους, είναι στην ηλικία των 35-37 εβδομάδων, τα 
επίπεδα της αιμοσφαιρίνης βρίσκονται ήδη στο nadir 
ή έχουν αρχίσει να αυξάνονται και είναι σε αγωγή με 
σίδηρο και φυλλικό. ύπάρχουν όμως και κάποια λίγα 
νεογνά που έχουν αναιμία και στη συνέχεια και γι’ αυτό 
θα πρέπει να παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. 
ελάχιστα είναι εκείνα που χρήζουν επανεισαγωγής 
προκειμένου να λάβουν μετάγγιση αίματος - κυρίως 
είναι αυτά που έχουν αιμολυτική νόσο.
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Σερενα ΒαλΣαμη, ΒαΣιληΣ ΤελώνηΣ, μαριαννα πολιΤού
ν.ύ. αιμοδοσίας – αιματολογικό εργαστήριο αρεταίειο νοσοκομείο, εΚπα

ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Αιματολογία του νεογνού-Ι

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
η αιμολυτική νόσος του νεογνού είναι η διαταρα-

χή κατά την οποία επιταχύνεται η καταστροφή των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων του νεογνού από τη δράση 
ειδικών IgG ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων μητρικής 
προέλευσης, που διέρχονται τον πλακούντα. H κα-
ταστροφή των ερυθρών μπορεί να συμβεί τόσο κατά 
την εμβρυική ζωή όσο και μετά τη γέννηση. επειδή 
η αιμολυτική νόσος ξεκινά από την ενδομήτρια ζωή 
πρέπει ορθότερα να λέγεται αιμολυτική νόσος του 
εμβρύου – νεογνού (haemolytic disease of the fetus 
and newborn, HDFN).

Tα αντισώματα που μπορούν να προκαλέσουν 
αιμολυτική νόσο του νεογνού περιλαμβάνουν το 
αντι-D του συστήματος Rh που ιστορικά αποτελεί 
και την συχνότερη αιτία HDFN, τα φυσικά αντι-α και 
αντι-Β του συστήματος αΒο, αλλά και τα περισσότερα 
αντισώματα των υπολοίπων αντιγονικών συστημάτων 
των ερυθρών που μπορεί να υπάρξουν ως IgG, και 
αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω.

 πριν την εφαρμογή της ανοσοπροφύλαξης με την 
χορήγηση αντι-D σφαιρίνης (RhDIG) η αιμολυτική 
νόσος του νεογνού ήταν μια σημαντική αιτία νεογνι-
κής νοσηρότητας και θνησιμότητας. από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1960, η χορήγηση RhDIG σε Rh D 
αρνητικές γυναίκες αμέσως μετά τον τοκετό μείωσε 
σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου και το 
ποσοστό θνησιμότητας μειώθηκε από 1,2 περιπτώσεις 
ανά 1.000 νεογνά σε 0,02 περιπτώσεις ανά 1.000 
νεογνά.1,2 Το ποσοστό της αλλοανοσοποίησης των 
γυναικών μειώθηκε επίσης σημαντικά, από 12-13% 
σε περίπου 1,2% και περαιτέρω μείωση επιτεύχθηκε 
μετά την εισαγωγή της προφύλαξης κατά τη διάρκεια 

του τρίτου τριμήνου της κύησης, με αποτέλεσμα το 
τελικό ποσοστό αλλοανοσοποίησης να κυμαίνεται 
μεταξύ 0,17 και 0,28%.3-7

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ- ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
Α. Κλινική εικόνα- Παθοφυσιολογία

η αιμόλυση των ερυθρών του εμβρύου από τα μη-
τρικής προέλευσης αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα 
οδηγεί σε αναιμία με αποτέλεσμα την αντιρροπιστική 
ερυθροποίηση στο ήπαρ και την εμφάνιση ερυθρο-
βλαστών στην περιφέρεια (εμβρυϊκή ερυθροβλά-
στωση -erythroblastosis fetalis). Σε πολύ σοβαρές 
περιπτώσεις η αυξημένη ερυθροποίηση έχει σαν 
αποτέλεσμα διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας, 
με μείωση της σύνθεσης αλβουμίνης και ανάπτυξη 
πυλαίας υπέρτασης με ηπατο-σπληνομεγαλία. η 
υπολευκωματιναιμία οδηγεί σε οίδημα ανά σάρκα 
και ασκίτη λόγω μεταβολής της κολλοειδωσμωτικής 
πίεσης (εμβρυϊκός ύδρωπας - hydrops fetalis). η 
μεγάλη αναιμία προκαλεί καρδιαγγειακή ανεπάρκεια 
και ιστική υποξία που μπορούν να προκαλέσουν 
ενδομήτριο θάνατο. η αυξημένη παραγωγή χολερυ-
θρίνης δεν αποτελεί κίνδυνο κατά την ενδομήτρια ζωή 
γιατί μεταβολίζεται από το μητρικό ήπαρ. μετά τον 
τοκετό όμως αποτελεί κλινικό πρόβλημα σοβαρότε-
ρο αυτού της αναιμίας, επειδή το ανώριμο νεογνικό 
ήπαρ αδυνατεί να μεταβολίσει τις μεγάλες ποσότητες 
έμμεσης χολερυθρίνης που συνεχίζουν να παράγο-
νται ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αιμόλυσης. η 
έμμεση χολερυθρίνη διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό 
φραγμό ως μη υδατοδιαλυτή και δρα τοξικά στον 
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ανώριμο νεογνικό εγκέφαλο προκαλώντας σοβαρές 
μη αναστρέψιμες εγκεφαλικές βλάβες (kernicterus).6 

Β. Κλινικές εκδηλώσεις της αιμολυτικής νόσου  
του νεογνού από αντι-D

οι Κλινικές εκδηλώσεις της αιμολυτικής νόσου του 
νεογνού από αντι-D ποικίλουν και παρουσιάζουν ένα 
ευρύ φάσμα αναφορικά με τη σοβαρότητά τους. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις παρά τη θετική άμεση Coombs 
το νεογνό δεν εμφανίζει καμία αιμόλυση. Σε άλλες 
περιπτώσεις με μόλις υποσημαινόμενη αιμόλυση 
τα νεογνά εμφανίζουν ίκτερο την πρώτη ή δεύτερη 
ημέρα της ζωής τους και μια ελαφρώς ταχύτερη από 
την κανονική πτώση της συγκέντρωσης Hb κατά τη 
διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου. Σε πιο σοβαρές 
περιπτώσεις, ο ίκτερος και η συσσώρευση της χολε-
ρυθρίνης μπορεί οδηγήσουν σε ανάπτυξη πυρηνικού 
ικτέρου, ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από λή-
θαργο, σπαστικότητα και οπισθότονο, ακολουθούμενη 
από διαταραχές αναπνοής. Σε περιπτώσεις με ακόμη 
πιο σοβαρή αιμόλυση, βαριά αναιμία αναπτύσσεται 
από την ενδομήτριο ζωή που μπορεί να καταλήξει σε 
ενδομήτριο θάνατο, γεγονός που μπορεί να συμβεί 
ανά πάσα στιγμή από την έβδομη εβδομάδα της 
κύησης και μετά.2

Γ. Κλινικές εκδηλώσεις της αιμολυτικής νόσου του 
νεογνού από αντι- Α και Β

η αιμολυτική νόσος του νεογνού από αντι-α και 
αντι-Β παρόλο που είναι πολύ συχνή είναι κατά κα-
νόνα υποκλινική. φαίνεται να υπάρχουν δύο κύριοι 
λόγοι για αυτή τη διαπίστωση: α) τα αντιγόνα α και Β 
δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως κατά τη γέννηση, και 
β) τα α και Β αντιγόνα έχουν ευρεία κατανομή στους 
ιστούς και δεν περιορίζονται στα ερυθρά αιμοσφαί-
ρια, με αποτέλεσμα ένα μικρό μόνο κλάσμα των IgG 
αντι-α και αντι-Β, που διαπερνούν τον πλακούντα 
προσκολλώνται τελικά στα ερυθρά του νεογνού.2 ο 
προστατευτικός ρόλος αυτής της ευρείας κατανομής 
των α και Β αντιγόνων έχει αναδειχθεί από παλαιά.8 

Δ. Κλινικές εκδηλώσεις της αιμολυτικής νόσου  
του νεογνού από άλλα αντισώματα

οι περιπτώσεις αιμολυτικής νόσου του νεογνού 
που οφείλονται στα υπόλοιπα αντιερυθροκυτταρικά 
αντισώματα είναι πολύ πιο σπάνιες και παρουσιάζουν 
μια μεγάλη ποικιλία στην κλινική τους εικόνα από 
υποκλινικές μορφές μέχρι περιπτώσεις πολύ σοβαρής 
και θανατηφόρας αιμολυτικής νόσου. 

ενδεικτικά αναφέρουμε την αιμολυτική νόσο από 
αντι-Κ που πολλές φορές σχετίζεται με σοβαρή αιμο-
λυτική νόσο του νεογνού. ύπάρχουν ενδείξεις ότι η 
εμβρυϊκή αναιμία που προκαλείται από αντι-K οφεί-
λεται εν μέρει στην καταστολή της ερυθροποίησης. 
Kell αντιγόνα υπάρχουν από στις προγονικές μορφές 
των ερυθρών με αποτέλεσμα η παρατηρούμενη ανα-
στολή της ερυθροποίησης από αντι-Κ να σχετίζεται 
πιθανά με την ενδομυελική αιμόλυση των προδρόμων 
κυττάρων της ερυθράς σειράς.9,10 

Ε. Αντισώματα που έχουν συσχετισθεί με αιμολυτι-
κή νόσο του εμβρύου- νεογνού

αναλυτικότερα ο κατάλογος με τα αντιερυθροκυτ-
ταρικά αντισώματα που μπορούν να προκαλέσουν 
αιμολυτική νόσο του νεογνού και έχουν περιγραφεί 
στην βιβλιογραφία περιλαμβάνει τα περισσότερα από 
αυτά που μπορεί να υπάρξουν ως IgG όπως από το 
σύστημα Rh τα anti-D -c, -C, -Cw, -CX, -e, -E, -Ew, 
-ce, -Ces, -Rh29, -Rh32, -Goa, -Bea, -Evans, -Riv, 
από το σύστημα Kell: anti-K, -k, -Ku, -Kpa, -Kpb, -Jsa 
και –Jsb, από το σύστημα Duffy: anti-Fya and -Fy3; 
από το σύστημα Kidd: anti-Jka, -Jkb and -Jk3, από το 
σύστημα MNS: anti-M, -N, -S, -s, -U, -Vw, -Far, -Mv, 
-Mit, -Mur, -Hil, -Hut and –Ena, από άλλα συστήματα: 
anti-PP1Pk; anti-LW, -Dia, -Dib and –Wra, anti-Yta, 
-Ytb, anti-Sc2, anti-Doa, anti-Coa, anti-Co3, anti-Ge, 
αντισώματα για τα χαμηλής συχνότητας αντιγόνα: Bi, 
By, Fra, Good, Rd, Rea Zd, αντισώματα για τα υψηλής 
συχνότητας αντιγόνα: Jra and Lan.2

η μη συσχέτιση πολλών αλλοαντισώματων με 
κλινικά σημαντική HDFN μπορεί να οφείλεται σε 
ανεπάρκεια έκφρασης του αντιγόνου στα εμβρυϊκά 
ερυθρά αιμοσφαίρια, όπως για παράδειγμα τα Le, Lu, 
ή την προσρόφηση του αντισώματος από εμβρυϊκά 
αντιγόνα στον πλακούντα, όπως έχει φανεί για το In, 
το Cr και το Lu.2,11,12

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΟΑΝΟΣΟΠΟΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

με εξαίρεση τα φυσικά IgG αντι-α και αντι-Β σε 
άτομα ομάδος ο, η ανάπτυξη μητρικών IgG αντιε-
ρυθροκυτταρικών αντισωμάτων είναι αποτέλεσμα 
μετάγγισης αίματος ή κύησης. 

A. Αλλοανοσοποίηση από μετάγγιση 

η μετάγγιση αίματος έχει βρεθεί ότι αποτελεί τον 
σημαντικότερο ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου αλ-
λοανοσοποίησης στις έγκυες για τα εκτός του RhD 
αντιγόνα.7,13
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παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ανά-
πτυξη αντιερυθροκυτταρικών αλλοαντισωμάτων αφο-
ρούν την αντιγονική διαφορά μεταξύ αιμοδότη και 
λήπτη της μετάγγισης, την αντιγονοπαρουσιαστική 
δυνατότητα του λήπτη, τη γενετική προδιάθεση να 
“απαντήσει”, τη γενική κατάσταση της υγείας του 
(ανοσοκαταστολή) κατά τη στιγμή της έκθεσης στο 
αντιγόνο, την προηγούμενη έκθεση σε άλλα ξένα 
αντιγόνα συμπεριλαμβανομένων και μη ερυθροκυττα-
ρικών, τα χαρακτηριστικά και ο χρόνος αποθήκευσης 
του παραγώγου, η παρουσία υπολειπόμενων λευκών 
αιμοσφαιρίων ή/και αιμοπεταλίων στο μεταγγιζόμενο 
παράγωγο, οι βλάβες στα ερυθρά αιμοσφαίρια που 
προκύπτουν από την επεξεργασία ή/και την αποθή-
κευση, η δόση και η ισχύς του αντιγόνου.14 

Β. Αλλοανοσοποίηση σχετιζόμενη με κύηση  
–εμβρυομητρική αιμορραγία 

Κατά τη διάρκεια της κύησης η μητέρα έρχεται σε 
επαφή με ερυθροκυτταρικά αντιγόνα του νεογνού μέσω 
του φυσιολογικού φαινομένου της εμβυομητρικής αι-
μορραγίας και μπορεί να αναπτύξει αλλοαντισώματα 
για τα εμβρυικά ερυθροκυτταρικά αντιγόνα πατρικής 
προέλευσης που η ίδια δεν εκφράζει.

Έχει αποδειχθεί ότι κατά τη διάρκεια της κύησης 
εμβρυϊκό αίμα εισέρχεται στην κυκλοφορία της μητέρας 
σε άλλοτε άλλη ποσότητα. η συχνότητα εμφάνισης 
του της εμβυομητρικής αιμορραγίας στο α, Β, και 
Γ τριμήνο έχει υπολογιστεί σε 56%, 63% και 71%, 
αντίστοιχα επί τη βάσει των σειριακών τεστ Κ-Β 5 έχει 
βρεθεί ότι ποσότητα αίματος 0,01 ml είναι επαρκής, 
σε συνδυασμό με ένα ισχυρά αντιγονικό RhD για την 
αλλοανοσοποίηση της γυναίκας.15 

Kατά τον φυσιολογικό τοκετό ο όγκος των εμ-
βρυϊκών ερυθρών που εισέρχονται στη μητρική κυ-
κλοφορία κυμαίνεται από 3 ml έως και περισσότερο 
από 15 ml. (η συνήθης ποσότητα εμβρυϊκού αίματος 
που εισέρχεται στη μητέρα είναι περίπου 4 ml). οι 
γυναικολογικοί-μαιευτικοί χειρισμοί όπως επίσης και 
οι τραυματισμοί επιτείνουν την εμβρυομητρική αιμορ-
ραγία. μαζική εμβρυομητρική αιμορραγία κατά την 
οποία ο όγκος των εμβρυϊκών ερυθρών είναι δυνατόν 
να ξεπεράσει τα 25 ml ή τα 50 ml ολικού αίματος, 
μπορεί να συμβεί σε περίπτωση τραυματισμού της 
μητέρας, πρόωρης αποκόλλησης του πλακούντα, 
προδρομικού πλακούντα, σε χειρισμούς κατά τον 
τοκετό, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία 
είναι άγνωστη.

Για την ποσοτικοποίηση της εμβρυομητρικής αιμορ-
ραγίας έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες εργαστηριακές 
μέθοδοι όπως α) η κλασική δοκιμασία Kleihauer-Betke 

και νεώτερες παραλλαγές αυτής που βασίζονται στην 
μεγαλύτερη αντοχή των εμβρυικών ερυθρών στην 
όξινη έκλουση εξαιτίας της αιμοσφαιρίνης F που 
περιέχουν και β) η κυτταρομετρία ροής.2 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΛΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ

η είσοδος των μητρικών αντισωμάτων γίνεται 
μόνο μέσω του πλακούντα. η μόνη ανοσοφαιρίνη 
που τον διέρχεται είναι η IgG, η οποία συνδέεται και 
μεταφέρεται μέσω ενός Fc υποδοχέα, του νεογνικού 
Fc υποδοχέα (neonatal Fc receptor- FcRn). ο υπο-
δοχέας αυτός αποτελεί μέλος της ευρείας οικογένειας 
των πρωτεϊνών τάξης I (MHC class I) του μείζονος 
συστήματος ιστοσυμβατότητας και μετά από ετεροδι-
μερισμό με ένα μόριο β2 μικροσφαιρίνης συνδέεται με 
τους επιτόπους Cγ2 και Cγ3 της IgG ανοσοσφαιρίνης. 
η δράση του υποδοχέα δεν περιορίζεται μόνο στην 
μεταφορά της IgG ανοσοσφαιρίνης επάγοντας την 
παθητική ανοσία στο έμβρυο και το νεογνό, αλλά 
δρά και προστατευτικά έναντι της ανοσοσφαιρίνης 
αυξάνοντας τον χρόνο ημίσειας ζωής της, μειώ-
νοντας τον ρυθμό καταβολισμού της. η μεταφορά 
της ανοσοσφαιρίνης είναι ενεργητική διαδικασία και 
συμβαίνει μόνο από τη μητέρα προς το έμβρυο και 
όχι αντιστρόφως. Κατά τις 12 πρώτες εβδομάδες της 
κύησης μόνο πολύ μικρές ποσότητες αντισώματος 
διέρχονται τον πλακούντα και συνεπώς ο κίνδυνος 
αιμολυτικής νόσου αυτή την περίοδο είναι χαμηλός. 
ώστόσο έχουν περιγραφεί εξαιρετικά σπάνιες περι-
πτώσεις με ισχυρό αντι-D αντίσωμα και θετική άμεση 
δοκιμασία Coombs του εμβρύου από την 6η-10η 
εβδομάδα. με την πρόοδο της εγκυμοσύνης, μετά 
την 24η εβδομάδα, οι ποσότητες αντισώματος που 
διέρχονται τον πλακούντα αυξάνονται με γεωμετρική 
πρόοδο και στο τέλος της κύησης η συγκέντρωση 
της ανοσοσφαιρίνης στο έμβρυο είναι υψηλότερη 
από της μητέρας.2

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ HDFn – ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
Α. Έλεγχος στη μητέρα 

προσδιορισμός ομάδος ABO-RHD

ο έλεγχος ρουτίνας περιλαμβάνει τον προσδιο-
ρισμό της ομάδας αίματος ABO-Rh D της μητέρας 
και γίνεται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης κατά την 
πρώτη επίσκεψη στον θεράποντα μαιευτήρα. ιδιαίτε-
ρα για το RhD για το οποίο τα αποτελέσματα πρέπει 
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να είναι σαφή (≥2+) για να χαρακτηρισθεί η μητέρα 
RhD θετική. Τα αντιδραστήρια για την ταυτοποίηση 
του Rhesus D δεν πρέπει να ανιχνεύουν το DVI. ο 
προσδιορισμός του D παρουσία αντισφαιρινικού 
ορού (δοκιμασία Du) όχι μόνο δεν είναι απαραίτητος, 
αντιθέτως ενέχει τον κίνδυνο σε περίπτωση μεγάλης 
εμβρυομητρικής αιμορραγίας και παρουσία εμβρυικών 
D θετικών ερυθρών να δώσει ψευδώς θετικά αποτε-
λέσματα και να μη γίνει ανοσοπροφύλαξη με RhDIG 
όταν όχι μόνο είναι απαραίτητη αλλά απαιτείται και 
μεγαλύτερη δόση.16,17

Έμμεση δοκιμασία Coombs

η ανίχνευση των αντιερυθροκυτταρικών αντισω-
μάτων ή αλλοαντισωμάτων γίνεται με την εκτέλεση 
της έμμεσης δοκιμασίας Coombs (indirect antiglobulin 
test- IAT), που περιλαμβάνεται στον έλεγχο ρουτίνας 
της εγκύου. ο έλεγχος αυτός θεωρείται από καιρό 
υποχρεωτικός για όλες της Rhesus D αρνητικές έγκυ-
ες, ενώ η καθολική εφαρμογή του και στις Rhesus D 
θετικές έχει θεσπισθεί τα τελευταία χρόνια. Γίνεται σε 
όλες τις έγκυες κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης 
(12η εβδομάδα).

Ταυτοποίηση αντισώματος

Όταν το αποτέλεσμα της έμμεσης δοκιμασίας 
Coombs αποβεί θετικό ακολουθεί ταυτοποίηση του 
αντισώματος για τον προσδιορισμό της ειδικότητας 
του ώστε ανάλογα με την ειδικότητα και τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά του να εκτιμηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης 
αιμολυτικής νόσου.18

Τιτλοποίηση αντισώματος

ο έλεγχος του τίτλου του αντισώματος γίνεται 
με διαδοχικές αραιώσεις του δείγματος του ορού, 
πραγματοποιείται με την τεχνική της ιαΤ και αφορά 
την μεγαλύτερη αραίωση στην οποία παρατηρείται 
θετικότητα. Κατά συνθήκη, οι τιμές τίτλου αναφέρονται 
ως το αντίστροφο της τελευταίας αραίωσης του σωλη-
ναρίου που παρατηρήθηκε θετική αντίδραση συγκόλ-
λησης. η τιτλοποίηση πραγματοποιείται ταυτόχρονα 
με την πρώτη ταυτοποίηση του αλλοαντισώματος 
για να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο σοβαρής αιμολυτικής 
νόσου, αλλά και για να υπάρχει μία αρχική τιμή βάσει 
της οποίας θα συγκρίνονται οι επόμενοι τίτλοι. η 
παρακολούθηση αύξησης του τίτλου του αντισώμα-
τος σχετίζεται με τον καθορισμό της αναγκαιότητας 
εκτίμησης της κατάστασης του εμβρύου με άλλες μη 
ορολογικές μεθόδους και κυρίως την υπερηχογραφική 

μέτρηση της ροής στην εγκεφαλική αρτηρία.18 

Χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης

οι κατευθυντήριες οδηγίες για το χρονοδιάγραμ-
μα παρακολούθησης της αλλοανοσοποίησης των 
εγκύων (ιαΤ, ταυτοποίηση, τιτλοποίηση) διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών. ώστόσο φαίνεται να είναι κοινή 
πρακτική: α) επί αρνητικού αρχικού ελέγχου (12η 
εβδομάδα: ιαΤ αρνητική) ο έλεγχος δεν χρειάζεται 
να επαναληφθεί παρά μόνο σε όσες γυναίκες έχουν 
ιστορικό μετάγγισης ή αλλοανοσοποίησης και στις 
RhD αρνητικές έγκυες πριν τη χορήγηση της RhDIG 
την 27η εβδομάδα. Β) στις περιπτώσεις θετικού αρ-
χικού ελέγχου (12η εβδομάδα: ιαΤ θετική) ο έλεγχος 
(ιαΤ, ταυτοποίηση, τιτλοποίηση) επαναλαμβάνεται τη 
18η εβδομάδα, κάθε 4 εβδομάδες μέχρι την 28η και 
κάθε 2 εβδομάδες μέχρι τη γέννηση με ταυτόχρονή 
ανάλογη παρακολούθηση του εμβρύου.

μοριακές τεχνικές

Τα έμβρυα των αλλοανοσοποιημένων με αντι-D 
γυναικών κινδυνεύουν από αιμολυτική νόσο, μόνο 
στην περίπτωση που είναι D-θετικά. Το 40% των 
περιπτώσεων εγκυμοσύνης D αρνητικών εγκύων 
γυναικών αφορούν D αρνητικά έμβρυα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις δεν υπάρχει κίνδυνος αλλοανοσοποίησης 
(εφόσον το έμβρυο είναι D αρνητικό) και συνεπώς η 
ανοσοπροφύλαξη με RhDIG μπορεί να παραληφθεί. ο 
προσδιορισμός του φαινοτύπου D του εμβρύου μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με μοριακό έλεγχο εμβρυϊκού 
ελεύθερου Dνα στο αίμα εγκύων γυναικών κατά την 
27η εβδομάδα της κύησης. ο έλεγχος αυτός έχει ήδη 
εφαρμοσθεί σε επίπεδο ρουτίνας στην ολλανδία και 
την δανία και έχει βρεθεί ότι με τον τρόπο αυτό απο-
φεύγεται η άσκοπη χορήγηση της ανοσοπροφύλαξη 
με RhDIG (προϊόν κλασματοποίησης ανθρωπίνου 
πλάσματος) στις περιπτώσεις D αρνητικών εγκύων 
γυναικών που κυοφορούν D αρνητικό έμβρυο και 
αφορά το 38% των περιπτώσεων χορήγησης RhDIG. 
ο μοριακός έλεγχος εμβρυικού DNA σε αλλοανοσο-
ποιημένες γυναίκες αφορά και τον μοριακό έλεγχο 
και άλλων συστημάτων ή αντιγόνων όπως C, E, c και 
Κ ανάλογα με τον τύπο της αλλοανοσοποίησης.19,20

Β. Έλεγχος στο έμβρυο

η μέτρηση της αιματικής ροής στη μέση εγκεφαλική 
αρτηρία του εμβρύου με τη χρήση υπερήχων Doppler 
(middle cerebral arteria-peak systolic velocity, MCA-
PSV) αποτελεί μια μη επεμβατική μέθοδο εκτίμησης 
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της εμβρυικής αναιμίας και έχει με επιτυχία αντικατα-
στήσει άλλες επεμβατικές τεχνικές. 21,22 Στηρίζεται στο 
γεγονός ότι η αναιμία του εμβρύου οδηγεί σε αύξηση 
της καρδιακής παροχής και της ροής του αίματος που 
μπορεί να μετρηθεί στην προσιτή μέση εγκεφαλική 
αρτηρία. αύξηση της ροής κατά 1½ φορά πάνω από 
τη μέση φυσιολογική τιμή σχετίζεται με μέτρια έως 
σοβαρή αναιμία με ευαισθησία της τάξης του 100% 
και ψευδώς θετική εκτίμηση στο 10%.23 εκτελείται 
από την 18η-35η εβδομάδα. Όταν η ταχύτητα της 
αιματικής ροής αυξηθεί τότε συνιστάται άμεση εκτί-
μηση της αναιμίας του εμβρύου.

η αμνιοπαρακέντηση είναι μία κλασική επεμβατική 
μέθοδος, που στηρίζεται στη μέτρηση της οπτικής 
πυκνότητας του αμνιακού υγρού, η οποία μεταβάλ-
λεται λόγω της χολερυθρίνης. η αμνιοπαρακέντηση 
μπορεί να αυξήσει την εμβρυομητρική αιμορραγία με 
αποτέλεσμα την επιδείνωση της αιμολυτικής νόσου και 
τείνει να εγκαταλειφθεί ως μέθοδος παρακολούθησης 
και εκτίμησης της αιμόλυσης του εμβρύου.24 

Γ. Έλεγχος στο νεογνό

αιματολογικές και βιοχημικές παράμετροι

Τα νεογνά με αιμολυτική νόσο παρουσιάζουν όλα τα 
εργαστηριακά ευρήματα που σχετίζονται με αιμόλυση 
(αναιμία, μείωση αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη, αύξηση 
της γαλακτικής αφυδρογονάσης και αύξηση της έμμε-
σης χολερυθρίνης περισσότερο από το αναμενόμενο 
για την ηλικία-σε ώρες). Στο επίχρισμα από περιφερικό 
αίμα νεογνών με αιμολυτική νόσο παρατηρούνται 
πολυχρωματόφιλα, εμπύρηνα ερυθρά και σφαιρο-
κυττάρωση. η σφαιροκυττάρωση είναι αποτέλεσμα 
της προοδευτικής μείωσης της επικαλυμμένης με IgG 
μεμβράνης στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα, ενώ τα 
κυκλοφορούντα εμπύρηνα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα 
πολυχρωματόφιλα σχετίζονται με την αντιρροπιστική 
αύξηση της ερυθροποίησης. 24

Άμεση δοκιμασία Coombs – DAT

η άμεση Coombs (Direct Antigloboulin Test – DAT) 
είναι μια δοκιμασία που ανιχνεύει αντισώματα ή και 
συμπλήρωμα προσκολλημένα πάνω στα ερυθρά. 
Στην αιμολυτική νόσο του νεογνού εμβρυϊκά ερυθρά 
φέρουν στην επιφάνεια τους τα μητρικής προέλευσης 
αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα. η ύπαρξη θετικής 
Άμεσης Coombs όμως δεν σημαίνει απαραίτητα και 
καταστροφή των ερυθρών, και πολλά νεογνά με θετική 
DAT δεν παρουσιάζουν καμία αιμόλυση.2 

Κατά κανόνα ο προσδιορισμός της DAT στα νεογνά 

είναι χρήσιμος και κυρίως ενδείκνυται στις παρακάτω 
περιπτώσεις: α) για να προσδιοριστεί η αιτιολογία του 
νεογνικού ίκτερου, β) για τη διερεύνηση της αιτιολο-
γίας αιμόλυσης στο νεογνό και γ) για τις περιπτώσεις 
όπου η έμμεση Coombs της μητέρας είτε δεν έγινε 
ή τα αποτελέσματα της δεν είναι διαθέσιμα.18 η DAT 
παρόλο που χρησιμεύει στη διερεύνηση της αιμόλυσης 
και της υπερχολερυθρυναιμίας του νεογνού ακόμα 
και όταν αυτή είναι θετική, ο βαθμός της θετικότητας 
της δεν σχετίζεται απαραίτητα με την σοβαρότητα 
της HDFN.2,25

Σε νεογνά με DAT (+) αιμολυτική νόσο από αντι-D 
που δεν έλαβαν αφαιμαξομετάγγιση η DAT παραμένει 
θετική για τουλάχιστον 3 μήνες.2

ο προσδιορισμός της DAT σε δείγμα ομφαλίου 
λώρου σε επίπεδο ρουτίνας έχει αναφερθεί ότι σχε-
τίζεται με την πρόβλεψη της εμφάνισης αλλά και της 
βαρύτητας της αιμόλυσης και της υπερχολερυθριναι-
μίας στο νεογνό. προοπτικές μελέτες συμπεριλαμ-
βανομένων και εκείνων κόστους-οφέλους φαίνεται 
ωστόσο να είναι απαραίτητες για την τελική ανάδειξη 
της σημασίας και της αναγκαιότητας της εξέτασης 
αυτής σε επίπεδο ρουτίνας.25

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ HDFn
η αντιμετώπιση της HDFN μπορεί να χωρισθεί σε 

δύο περιόδους: την προγεννητική και την μετά την 
γέννηση. ο ακρογωνιαίος λίθος της προγεννητικής 
αντιμετώπισης εμβρύων με σοβαρή αιμολυτική νόσο 
είναι η έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία της 
αναιμίας με ενδομήτρια μετάγγιση (IUT). παρόλο που 
σε εξειδικευμένα κέντρα η IUT είναι αποτελεσματική 
και θεωρείται σχετικά ασφαλής μέθοδος που πραγ-
ματοποιείται εδώ και δεκαετίες για τη θεραπεία της 
εμβρυϊκής αναιμίας υπάρχουν ακόμη διάφορες πτυχές 
της διαδικασίας που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. 

Έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης η πλασμαφαίρε-
ση της εγκύου, για τη μείωση της συγκέντρωσης 
του αλλοαντισώματος με την ταυτόχρονη χορήγηση 
μεγάλων δόσεων υπεράνοσης γ-σφαιρίνης, ώστε ο 
κατακλισμός των FcRn από την εξωγενή γ-σφαιρίνη 
να αναστείλει την πρόσληψη και τη μεταφορά του IgG 
αλλοαντισώματος μέσω του πλακούντα στο έμβρυο.26 

ενδεικτικά αναφέρεται επιτυχής έκβαση επτά 
αλλοανοσοποιημένων εγκύων με ιστορικό περιγεν-
νητικής απώλειας νεογνού από HDN και υψηλούς 
τίτλους αλλοααντισωμάτων που αντιμετωπίστηκαν 
με αυτόν τον τρόπο με αποτέλεσμα την επιβίωση και 
των επτά νεογνών.27 

μετά τη γέννηση η αντιμετώπιση νεογνών με HDFN 
βασίζεται στη χρήση φωτοθεραπείας σε συνδυασμό 
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με αφαιμαξομεταγγίσεις για την αντιμετώπιση της 
υπερχολερυθριναιμίας και συμπληρωματικές μεταγγί-
σεις συμπυκνωμένων ερυθρών για την αντιμετώπιση 
επίμονης νεογνικής αναιμίας. η υπερχολερυθριναιμία 
στο νεογνό μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες εγκεφα-
λικές βλάβες (κώφωση κ.ά.). η αφαιμαξομετάγγιση 
χρησιμοποιείται στην περίπτωση μη επάρκειας της 
φωτοθεραπείας, για την πρόσθετη απομάκρυνση της 
χολερυθρίνης από την κυκλοφορία, την αντιμετώπιση 
της αναιμίας ενώ παράλληλα απομακρύνει τα κυκλο-
φορούντα μητρικά αλλοαντισώματα με περαιτέρω 
περιορισμό της αιμόλυσης.28

οι αφαιμαξομεταγγίσεις είναι συνήθως διπλού 
όγκου (160 ml/kg) με ανασυσταθέν ολικό αίμα πραγ-
ματοποιούνται μέσω ενός ενδοφλέβιου καθετήρα, 
συνήθως μέσω της ομφαλικής φλέβας. η διαδικασία 
της αφαιμαξομετάγγισης παραμένει μια υψηλού κιν-
δύνου επεμβατική διαδικασία, απαιτεί τη χρήση των 
κεντρικών γραμμών και συνδέεται με ένα σημαντικό 
ποσοστό των ανεπιθύμητων αντιδράσεων, με ποσοστά 
νοσηρότητας μέχρι 74% και ποσοστά θνησιμότητας 
της τάξης του 2%.29

εξαιτίας της αυξημένης νοσηρότητας της αφαι-
μαξομετάγγισης ακόμη και σε εξειδικευμένα κέντρα 
έχουν αναζητηθεί και πρόσθετες μέθοδοι αντιμετώ-
πισης της HDFN μεταξύ των οποίων η χορήγηση 
ενδοφλέβιας γ σφαιρίνης (IVIg) στο νεογνό. Σε με-
ρικές μικρές τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες, 
η χορήγηση IVIg στο νεογνό έχει φανεί ότι μειώνει 
την ανάγκη αφαιμαξομετάγγισης και τη διάρκεια της 
φωτοθεραπείας σε νεογνά με αιμολυτική νόσο από 
αλλοανοσοποίηση.30-32 ώστόσο, οι μελέτες αυτές 
είχαν πολλούς σημαντικούς μεθοδολογικούς περι-
ορισμούς.33 επιπρόσθετα με βάση μια πρόσφατα 
τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό 
φάρμακο μελέτη (RCT) φάνηκε ότι η IVIg δεν μειώνει 
ούτε την ανάγκη αφαιμαξομετάγγισης ούτε βελτιώνει 
την έκβαση. Έτσι με βάση τα σημερινά δεδομένα εν 
όψει της απουσίας των ευεργετικών αποτελεσμάτων 
και λόγω των πιθανών ανεπιθύμητων αντιδράσεων 
που σχετίζονται με την IVIg,34-36 η χρήση της IVIg σε 
νεογνά με HDFN δεν προτείνεται.33

ΠΡΟΛΗΨΗ της Rh D ΑΛΛΟΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

η πρόληψη της αλλοανοσοποίησης της μητέ-
ρας αφορά την μεταγγισιοθεραπευτική πρακτική 
σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και την Rh D 
ανοσοπροφύλαξη στην κύηση.

η Rhesus D υπεράνοση γ-σφαιρίνη (RhIG) είναι 
συμπυκνωμένη αντι-D γ-σφαιρίνη και παράγεται κατά 

την κλασματοποίηση του ανθρωπίνου πλάσματος 
αλλοανοσοποιημένων δοτών. 

η αντι-D υπεράνοση γ-σφαιρίνη (RhDIG) έχει 
αναφερθεί ότι δρα μέσω ανοσοκαταστολής επαγό-
μενης από αντίσωμα (antibody-mediated immune 
suppression- AMIS), όπως δρα γενικώς και εξωγε-
νώς χορηγούμενη γ-σφαιρίνη). ώστόσο, ο πλήρης 
μηχανισμός δράσης της RhDIG δεν έχει ακόμη δια-
λευκανθεί πλήρως. ενώ το αποτέλεσμα της RhDIG 
τείνει να συσχετίζεται με την κάθαρση του αντιγόνου, 
η κάθαρση του αντιγόνου φαίνεται να μην είναι ένας 
επαρκής μηχανισμός για να εξηγήσει την πρόληψη 
της D αλλοανοσοποίησης. Θεωρείται ότι η RhDIG 
παρεμβαίνει επίσης στην διαδικασία επεξεργασίας 
του αντιγόνου και αντιγονοπαρουσίασης του, που 
οδηγεί σε μειωμένη ενεργοποίηση των T βοηθητι-
κών και στη συνέχεια Β-λεμφοκυττάρων με τελικό 
αποτέλεσμα την μειωμένη χυμική ανοσία έναντι του 
αρχικού αντιγόνου.37

με βάση τις πρόσφατες οδηγίες της BSCH για 
την μετάγγιση D θετικών προϊόντων αίματος σε D 
αρνητικές γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ανα-
φέρεται ότι καλό είναι να αποφεύγονται στο βαθμό 
του δυνατού. Σε αντίθετη περίπτωση και για την 
μετάγγιση D θετικών αιμοπεταλίων σε D αρνητικές 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας μια δόση 250 IU 
καλύπτει την ασθενή για 6 εβδομάδες.38

αναφορικά με την Rh D ανοσοπροφύλαξη στην 
κύηση, η RhDIG χορηγείται ενδομυϊκά ή ενδοφλεβίως 
στις D αρνητικές μητέρες που δεν έχουν αναπτύξει 
αντι-D για να προληφθεί η D αλλοανοσοποίηση: α) 
στον τοκετό έως και 72 ώρες μετά, β) κατά τη διάρκεια 
της κύησης στο τρίτο τρίμηνο (28η -34η εβδομάδα) και 
γ) σε κάθε γεγονός που μπορεί να σχετίζεται αύξηση 
της εμβρυομητρικής αιμορραγίας όπως : αμνιοπαρακέ-
ντηση, λήψη τροφοβλάστης, λήψη ομφαλικού αίματος, 
ενδομήτριες θεραπευτικές επεμβάσεις, έκτοπη κύηση, 
εμβρυϊκό θάνατο, αυτόματες, τεχνητές ή θεραπευτικές 
εκβολές, κοιλιακό τραυματισμό, πτώση.38

ο μοριακός έλεγχος για τον προσδιορισμό του 
φαινοτύπου D του εμβρύου από εμβρυϊκό ελεύθερο 
Dνα στο αίμα εγκύων γυναικών, θα περιορίσει την 
ανοσοπροφύλαξη RhDIG μόνο στις D αρνητικές γυ-
ναίκες που κυοφορούν D αρνητικό έμβρυο. επί του 
παρόντος, όπως ήδη αναφέρθηκε, εφαρμόζεται στη 
δανία και την ολλανδία και σε πολλές χώρες αξιο-
λογείται η σχέση κόστους - οφέλους για την έναρξη 
της εφαρμογής του.20 

πιθανές μελλοντικές εξελίξεις περιλαμβάνουν τη 
χρήση μονοκλωνικών (ανασυνδυασμένων) σκευα-
σμάτων RhDIG που αξιολογούνται σε κλινικές μελέ-
τες,39-41 καθώς επίσης η αξιολόγηση της πρακτικής 



146

Σ. Βαλσάμη και συν.

χορήγησης μιας επιπλέον δόσης νωρίς στο δεύτερο 
τρίμηνο μπορεί περαιτέρω να μειώσει την αντι-D 
ανοσοποίηση.20 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
πριν την εφαρμογή της ανοσοπροφύλαξης με τη 

χορήγηση RhDIG η αιμολυτική νόσος του εμβρύου 
και νεογνού ήταν μια σημαντική αιτία νεογνικής νοση-
ρότητας και θνησιμότητας. από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1960, η χορήγηση RhDIG σε RhD αρνητικές 
γυναίκες αμέσως μετά τον τοκετό μείωσε σημαντικά 
τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου.

ώστόσο περιπτώσεις HDFN εξακολουθούν να 
συμβαίνουν και οι λόγοι περιλαμβάνουν:

• Την πλημμελή εφαρμογή του προγράμματος ανο-
σοπροφύλλαξης RhDIG

• Την ανεπάρκεια της δόσης RhDIG για το μέγεθος 
της εμβρυομητρικής αιμορραγίας 

• πιθανά σφάλματα κατά τον προσδιορισμό της 
ομάδος αίματος στην έγκυο γυναίκα και το νεο-
γέννητο

• Την αλλοανοσοποίηση από μετάγγιση παραγώγων 
αίματος που αφορά κυρίως τα υπόλοιπα ερυθρο-
κυτταρικά αντιγόνα πέραν του RhD. 
οι τρέχουσες μελέτες επικεντρώνονται στην πε-

ραιτέρω μείωση της D αλλοαναοσοποίησης με τη 
χορήγηση πιο εντατικών σχημάτων ανοσοπροφύ-
λαξης, στην παραγωγή και τη χρήση μονοκλωνικών 
(ανασυνδυασμένων) σκευασμάτων RhDIG (που είναι 
ελευθέρα των επιπλοκών των ανθρώπινης προέλευ-
σης σκευασμάτων), καθώς και στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση των περιπτώσεων HDFN από αντιε-
ρυθροκυτταρικά αντισώματα έναντι των υπολοίπων 
(πλην RhD και αΒο) αντιγονικών συστημάτων που 
έχουν αναδειχθεί με τη σημαντική μείωση της συχνό-
τητας εμφάνισης της RhD HDFN.
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Αιματολογία του νεογνού-Ι

η ορθολογική χρήση αίματος και παραγώγων 
υπαγορεύει κανόνες στη μεταγγισιοθεραπεία, όπως 
την μετάγγιση επί ενδείξεων, τη διασφάλιση ποιότητας, 
την εξασφάλιση επάρκειας και τέλος την εναρμόνιση 
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. με βάση τα δεδομένα 
αυτά, οι μεταγγίσεις στον πληθυσμό καθορίζονται 
από κατευθυντήριες οδηγίες.

Για τον πληθυσμό των νεογνών οι οδηγίες διαφορο-
ποιούνται και αποτελούν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην 
ιατρική των μεταγγίσεων. Και αυτό διότι η περίοδος 
αυτή παρουσιάζει πολλές ανοσολογικές και παθοφυσι-
ολογικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με την ενήλικο ζωή. 
επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα κατά τη νεογνική 
ηλικία δεν έχει αναπτυχθεί, τα αντισώματα έναντι των 
αντιγόνων του συστήματος αΒο είναι απόντα ή πολύ 
ασθενή στη γέννηση. Έτσι σπάνια αναπτύσσονται 
αντισώματα έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων από 
τη μετάγγιση. επίσης δεν έχει επέλθει μετάβαση από 
τις εμβρυικές Hb στην τύπου ενήλικα οι οποίες έχουν 
μικρότερη τάση σύνδεσης με το ο2 κι επιτρέπουν την 
καλύτερη απόδοσή του στους ιστούς, η δε παραγωγή 
παραγόντων πήξης στο ήπαρ, που είναι ανώριμο και 
με μειωμένη πρωτεϊνική σύνδεση, είναι υπολειμματική. 
Τέλος τα νεογνά δεν αντισταθμίζουν την υποογκαιμία 
τόσο καλά όσο οι ενήλικες.

ΑΝΑΙΜΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ
Τα νεογνά εμφανίζουν αναιμία, που χαρακτηρίζεται 

ως «φυσιολογική αναιμία» του νεογνού, γιατί είναι 
συνήθως οντότητα αυτοπεριοριζόμενη, καλά ανεκτή 
και δίχως να αφήσει ανωμαλίες στο νεογνό.

πιο επιρρεπή στην αναιμία είναι τα πρόωρα. φυ-

σιολογικοί παράγοντες ευθύνονται για την αναιμία, 
της προωρότητας.1

Το πρόωρο νεογνό στερείται μεγάλου μέρους του 
μητρικού Fe η μεταφορά του οποίου γίνεται από την 
μητέρα διά μέσω του πλακούντα το τελευταίο τρίμηνο 
της κύησης.

η HbF δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα από την HbA, 
οπότε το ο2 δεν αποδεσμεύεται εύκολα στους ιστούς.

- η ανάπτυξη του νεογνού είναι πολύ γρήγορη στις 
πρώτες εβδομάδες ζωής και ο νεογνικός μυελός 
δεν μπορεί να την παρακολουθήσει.

- ο χρόνος επιβίωσης των κυκλοφορούντων ερυ-
θρών είναι βραχύτερος των ενηλίκων.

- Τα μικρά πρόωρα νεογνά είναι συνήθως σοβαρά 
πάσχοντα και απαιτούν συχνές αιμοληψίες.

- εμφανίζουν σημαντικά μειωμένα επίπεδα EPO,σε 
σχέση με το βαθμό της αναιμίας καθώς η πα-
ραγωγή της γίνεται ακόμα στο ήπαρ, οπότε δεν 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στο ερέθισμα 
της υποξίας και της αναιμίας. επίσης η EPO 
παρουσιάζει αυξημένη κάθαρση (clearance) στο 
πλάσμα.2,3

οι αιμορραγίες αποτελούν κύριες αιτίες αναιμίας 
κατά την περιγεννητική περίοδο. ενδομήτρια συ-
χνότερες αιτίες αιμορραγίας είναι η περιγεννητική ή 
η εμβρυομητρική αιμορραγία. μάλιστα η καθυστέ-
ρηση απολίνωσης του πλακούντα, ιδίως σε νεογνά 
μικρότερα των 28 εβδομάδων γέννησης, ελαττώνει 
τις ανάγκες σε μεταγγιζόμενο αίμα.4 Άλλες αιτίες είναι 
η ρήξη πλακούντα, ο προδρομικός πλακούντας και η 
μετάγγιση μεταξύ διδύμων. μετά τη γέννηση συχνό 
αίτιο είναι η ενδοκράνια ή ενδοκοιλιακή αιμορραγία. 
αντίθετα σε νεογνά τα οποία νοσηλεύονται σε μονά-
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δες εντατικής θεραπείας το συχνότερο αίτιο αναιμίας 
είναι ιατρογενής, από τις συχνές λήψεις αίματος για 
εξετάσεις.5,6

αναιμία εμφανίζεται επίσης λόγω αιμόλυσης είτε 
ανοσολογικού τύπου είτε εξαιτίας ενζυμοπαθειών, 
αιμοσφαιρινοπαθειών ή διαταραχών της ερυθροκυτ-
ταρικής μεμβράνης ή επίσης από λοιμώξεις. Άλλο 
είδος αναιμίας είναι η απλαστική αναιμία.1

ΕΠΙΠΕΔΑ HB ΝΕΟΓΝΟΥ
φυσιολογικά επίπεδα Hb ομφάλιου είναι 16,8 gr/

dl (από 14-20gr/dl). αναιμία θεωρείται όταν η Hb στα 
τριχοειδή είναι <14 ή στο φλεβικό αίμα <13 gr/dl. Στα 
υγιή τελειόμηνα νεογνά των 10-12 εβδομάδων, η τιμή 
της Hb σπάνια είναι <9 gr/dl λόγω της φυσιολογικής 
αναιμίας νεογνών. μεταξύ των προώρων όμως η 
πτώση συμβαίνει νωρίτερα είναι πιο σοβαρή και είναι 
8gr/dl σε νεογνά βάρους 1000-1500 gr, (φυσιολογική 
αναιμία προωρότητας).7

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
η μετάγγιση της κατηγορίας αυτής απαιτεί ειδικές 

γνώσεις, επιλεγμένα παράγωγα και καλύτερες τεχνικές 
στις υπηρεσίες αιμοδοσίας.

οι πρακτικές μετάγγισης έχουν γίνει πιο συντη-

ρητικές. πάντως τα πολύ μικρά πρόωρα συνήθως 
πάντα χρειάζονται μετάγγιση.

οι μονάδες που προορίζονται για νεογνά είναι 
μονάδες μικρού όγκου 80-110 ml.

οι νεογνολόγοι ωστόσο πειραματίζονται σε πιο 
αυστηρά κριτήρια μετάγγισης με σκοπό την περαιτέρω 
μείωση των μεταγγίσεων. Τυχαιοποιημένες μελέτες 
όμως έχουν δείξει αντιφατικά αποτελέσματα όσον αφο-
ρά στον κίνδυνο της πιθανής εγκεφαλικής βλάβης στα 
πρόωρα που ακολουθείται η πολιτική των αυστηρών 
μεταγγίσεων. προς το παρόν κρίνεται σωστότερο να 
ακολουθούνται οι συμβατικοί κανόνες μετάγγισης.8,9

η δοκιμασία συμβατότητας πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη όχι μόνο στην ομάδα του νεογνού αλλά και στα 
αντισώματα της μητέρας έναντι των ομάδων αίματος 
του εμβρύου ή του νεογνού. Συγκεκριμένα πριν τη 
μετάγγιση δείγμα αίματος από τη μητέρα ελέγχεται 
για ομάδα αΒο και RhD και γίνεται έμμεση Coombs 
για τυχόν παρουσία άτυπων αντισωμάτων.

δείγμα αίματος από το νεογνό ελέγχεται επίσης για 
ομάδα αΒο και Rh. επί απουσίας ορού της μητέρας 
η ανίχνευση μητρικών αντισωμάτων στο νεογνό ελέγ-
χεται με την άμεση Coombs. Θετική άμεση Coombs ή 
παρουσία αντισώματος στον ορό της μητέρας ή του 
νεογνού θέτει υποψία αιμολυτικής νόσου εμβρύου 
(HDFN) ή νεογνού (HDN). αν ο έλεγχος είναι αρνητι-
κός, δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος κατά τη διάρ-
κεια νοσηλείας και μέχρι 4 μηνών.10 Χορηγούνται Σε 
ομάδας αΒο/Rh νεογνού. αν ο έλεγχος είναι θετικός 
διασταυρώνονται τα ερυθρά της μητέρας. αν δοθεί 
ομάδα ο σε νεογνό α ή Β φυγοκεντρείται το παράγω-
γο για απομάκρυνση αντι-A ή αντι-B αντισωμάτων.

οι μονάδες που χορηγούνται (μικρού όγκου 25 – 
100 ml), μπορούν να παρασκευαστούν από κλασμα-
τοποίηση μιας μονάδας Σε με άσηπτες συνθήκες ή να 
δοθούν κάθε φορά από μονάδα φρέσκου (<7 ημερών) 
αίματος. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια διατηρούνται σε διά-
λυμα CPD (citrate-phosphatedextrose) για 21 ημέρες, 
ενώ αν προστεθεί και αδενίνη συντηρούνται για 35 
ημέρες και με άλλα διαλύματα όπως η μανιττόλη, για 
42 ημέρες. η συντήρηση γίνεται στους 4οC. διαδοχικές 
μεταγγίσεις της ίδιας μονάδας, δίνει τη δυνατότητα 
έκθεσης σε λιγότερους δότες. Όμως κίνδυνοι μπορούν 
να προκύψουν από την παρατεταμένη διατήρηση 
του αίματος, όπως αύξηση της ποσότητα Κ που 
απελευθερώνεται από τα ερυθρά, ελάττωση του 2,3 
DPG στα ερυθρά από τη μακροχρόνια αποθήκευση, 
τοξικότητα από τα προσθετικά διαλύματα (αδενίνη, 
μανιττόλη). ώστόσο πολλές μελέτες που έγιναν σε 
νεογνά που μεταγγίστηκαν με ερυθρά συντηρημένα 
σε διαλύματα μακράς διάρκειας έδειξαν ότι:

- Τα επίπεδα Κ που λαμβάνουν τα νεογνά από μια 

Πίνακας 1. ενδείξεις μετάγγισης Συμπυκνωμένων ερυθρών 
στα νεογνά (κατευθυντήριες οδηγίες – guidelinesΒρετανικού 
Συμβουλίου) (7).
αναιμία 1ου 24ωρου Hb 12 gr/dl
απώλεια αίματος την 1η εβδομάδα 10% του 

ενδαγγειακού 
όγκου

νεογνό σε μονάδα εντατικής θεραπείας Hb12gr/dl
οξεία απώλεια αίματος 10%
Χρόνια εξάρτηση από χορήγηση ο2 Hb 11 gr/dl
Χρόνια αναιμία, νεογνό σταθεροποιημένο Hb 7 gr/dl

Πίνακας 2. ενδείξεις μετάγγισης Συμπυκνωμένων ερυθρών 
στα πρόωρα στα πρόωρα (κατευθυντήριες οδηγίες - guidelines 
- Βρετανικού Συμβουλίου)
Σοβαρή καρδιοαναπνευστική νόσος Ht >40-45%

μέτρια καρδιοαναπνευστική νόσος Ht >30-35%

ύποβολή σε μεγάλο χειρουργείο Ht >30- 35%

πρόωρα με σταθερή αναιμία (με συνύπαρξη 
ανεξήγητης αναπνευστικής δυσχέρειας, 
ταχυκαρδίας και καθυστέρηση ανάπτυξης)

Ht >20-25%
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συμβατική μετάγγιση (10-15 ml/Kgr) δεν υπερβαί-
νουν τα 0.3-0.4 mEq ενώ οι ημερήσιες ανάγκες 
τους είναι 2-3 mEq/Kgr, οπότε δεν προκαλείται 
υπερκαλιαιμία.10

- Τα μεταγγιζόμενα ερυθρά ανακτούν ικανά επίπε-
δα 2,3 DPG μόλις μπουν στην κυκλοφορία, ενώ 
μελέτες σε νεογνά δείχνουν φυσιολογικά επίπεδα 
2,3 DPG στο αίμα τους μετά τη μετάγγιση συντη-
ρημένου αίματος.11 Τα προσθετικά διαλύματα που 
παρατείνουν το χρόνο συντήρησης των ερυθρών 
δεν είναι τοξικά όταν χορηγούνται σε συμβατικές 
μεταγγίσεις νεογνών.12 επομένως και οι δυο τρό-
ποι μετάγγισης τεκμηριωμένα είναι ισότιμοι στην 
αντιμετώπιση της αναιμίας στις ηλικίες αυτές.
Το Βρετανικό Συμβούλιο (BCSH) συνιστά τη χο-

ρήγηση μη συντηρημένου φρέσκου αίματος. ενώ η 
αμερικάνικη Ένωση Τραπεζών αίματος (AABB) έχει 
τάση την μετάγγιση με κλασματοποιημένο συντηρη-
μένο αίμα.13,14

Τα παράγωγα λευκαφαιρούνται με τη χρήση φίλ-
τρων, προτιμότερο πριν την αποθήκευση. η λευ-
καφαίρεση προφυλλάσει από τον κυτταρομεγαλοϊό 
(CMV). Θεωρείται ότι επίπεδα λευκαφαίρεσης <5×106 

λευκοκυττάρων ανά μονάδα αίματος είναι ικανοποιη-
τική, το BCSH προτείνει επίπεδα <1×106 λευκών ως 
αποδεκτά. αντίθετα, σε νεογνά με βάρος <1,5 Kgr, σε 
ανοσοανεπάρκεια ή σε μεταμόσχευση προγονικών 
κυττάρων (stem cells), προτείνει μετάγγιση CMV 
αρνητικών παραγώγων.14

επίσης τα ερυθρά ακτινοβολούνται πριν τη χο-
ρήγηση. η ακτινοβόληση των ερυθρών γίνεται για 
την αποφυγή της νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή 
μετά την μετάγγιση. Το ανοσοποιητικό σύστημα του 
νεογνού είναι ανοσοανεπαρκές και σε συνδυασμό με 
τα υποκείμενα νοσήματα, που μειώνουν την ανοσιακή 
απάντηση του νεογνού ή του εμβρύου, η μετάγγιση 
αίματος μπορεί να οδηγήσει στη νόσο. οι ενδείξεις 
ακτινοβόλησης ερυθρών εκτός των απολύτων ενδεί-
ξεων διαφέρουν από κέντρο σε κέντρο. Ένα μεγάλο 
ποσοστό ακτινοβολεί τα παράγωγα των προώρων 
χαμηλού βάρους (<1,5 ή <1 Kgr), ενώ κατά άλλους 
για όλες οι μεταγγίσεις <4 μηνών.15

Το BCSH προτείνει τα παράγωγα να ακτινοβο-
λούνται μέχρι 14 ημέρες από τη συλλογή και να φυ-
λάσσονται έως άλλες 14 ημέρες, ενώ το Συμβούλιο 
της ευρώπης συστήνει επίσης να ακτινοβολούνται 
ερυθρά μέχρι 14 ημερών από τη συλλογή τους και να 
συντηρούνται έως 28 ημέρες από τη συλλογή τους. 

ΑΦΑΙΜΑΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
η αφαιματομετάγγιση (αφμ) χρησιμοποιείται 

κυρίως για την αντιμετώπιση της σοβαρής υπερχο-
λερυθριναιμίας που οφείλεται στην HDN. η ασυμ-
βατότητα μεταξύ κυήματος και μητέρας αφορά στις 
περισσότερες περιπτώσεις τον παράγοντα D του 
συστήματος Rhesus, αλλά και άλλους παράγοντες 
του συστήματος Rhesus ή αντιγόνα άλλων ομάδων 
αίματος. με την αφμ επιτυγχάνεται η διόρθωση της 
νεογνικής αναιμίας, η απομάκρυνση της χολερυθρί-
νης, η απομάκρυνση των μητρικών αντισωμάτων 
και η αντικατάσταση των παθολογικών ερυθρών του 
νεογνού. επείγουσα αφμ ενδείκνυται για νεογνά με 
ενδείξεις οξείας εγκεφαλοπάθειας από χολερυθρίνη 
(χολερυθρίνη ≥25 mg/dl). Σε πολύ μικρού βάρους 
σώματος νεογνά πυρηνικός ίκτερος έχει συμβεί και 
με τιμές χολερυθρίνης 8-12 mg/dl.16

Σοβαρές αντιδράσεις μετά την αφμ συμβαίνουν 
στο 5% των νεογνών και είναι κυρίως αρρυθμίες από 
τα κιτρικά, αιμορραγίες από διαταραχές πηκτικότη-
τας, θρομβοπενία, λοίμωξη από τον καθετηριασμό 
και σηψαιμία. η θνητότητα τις πρώτες ώρες από την 
αφμ υπολογίζεται σε 3-4/1000 νεογνά.16

Άλλες ενδείξεις αφμ είναι η νεογνική αιμόλυση, 
νεογνική σηψαιμία, διάχυτη ενδαγγειακή νόσος, η 
απομάκρυνση τοξινών ή χημικών από την κυκλοφορία 
και η νεογνική ισοάνοση θρομβοπενία.

Χορηγείται αίμα ομάδας ο ή συμβατό με το αίμα της 
μητέρας και του νεογνού, Rh και Kell αρνητικό. επίσης 
τα ερυθρά πρέπει να είναι αρνητικά σε κάθε αντιγόνο 
έναντι του οποίου η μητέρα έχει αντισώματα. η τιμή 
Ht πρέπει να είναι 40%- 50 %. Για την ανασύσταση 
του αίματος χρησιμοποιείται φρέσκο κατεψυγμένο 
πλάσμα ομάδος αΒ.17 η ανασύσταση των ερυθρών 
μπορεί να γίνει και σε διάλυμα λευκωματίνης 5%, 
αλλά το πλάσμα είναι προτιμότερο γιατί αντικαθιστά 
και τους παράγοντες πήξης. Τέλος τα ερυθρά πρέπει 
να είναι αρνητικά στον CMV ή/και λευκαφαιρεμένα και 
ακτινοβολημένα έως 24 ώρες πριν τη χορήγηση. Σε 
πολλά κέντρα τα ερυθρά ελέγχονται για δρεπανοκυτ-
ταρική νόσο και G6PD ανεπάρκεια.17

η αφμ διενεργείται με επαναλαμβανόμενες ανταλ-
λαγές μικρού όγκου αίματος (5-10ml/Kgr βάρους 
σώματος) μέσω ενός καθετήρα στην ομφαλική φλέ-
βα που προωθείται στην κάτω κοίλη φλέβα. Για την 
αντιμετώπιση της υπερχολερυθριναιμίας απαιτούνται 
συνήθως δύο όγκοι αίματος (160-200 ml).

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ
αφορά συνήθως το 30-35% των νεογνών που 

νοσηλεύονται στην εντατική μονάδα.
αιτίες θρομβοπενίας στα νεογνά είναι η χρόνια 

εμβρυική υποξία, περιγεννητική ασφυξία, περιγεννη-
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τική λοίμωξη, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, νεκρωτική 
εντεροκολίτιδα. Σοβαρό και συχνό αίτιο θρομβοπενίας 
είναι η νεογνική αλλοάνοση θρομβοπενία. η θρομβο-
πενία αυτή έχει παρόμοιο παθοφυσιολογικό μηχανισμό 
με την αιμολυτική νόσο του νεογνού. προκαλείται σε 
ευαισθητοποιημένες εγκύους ως προς ειδικά αντιγόνα 
των αιμοπεταλίων από προηγηθείσα μετάγγιση ή 
λόγω της εισόδου στην κυκλοφορία της μητέρας των 
αιμοπεταλίων του εμβρύου. Συχνότερο αντιγόνο είναι 
το HPA -1A. μητέρες με αυτοάνοση θρομβοπενία 
έχουν μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσουν βαριάς 
μορφής θρομβοπενία σε νεογνό.18

Τα νεογνά αυτά σε ποσοστό 75% έχουν ήπια 
ή μέτρια θρομβοπενία με τιμές αιμοπεταλίων 50 
-100×109, ενώ σε ποσοστό 5% τα αιμοπετάλια είναι 
<50×109. πολλά από τα νεογνά αντιμετωπίζονται 
με μεταγγίσεις αιμοπεταλίων σε μια προσπάθεια 
να μειωθεί ο κίνδυνος αιμορραγίας. ο όγκος που 
απαιτείται είναι 10 ml/Kgr ΣΒ και μπορεί να αυξήσει 
τον αριθμό αιμοπεταλίων παροδικά κατά 50-100×109 

σε 30-60 min.
η συνήθης τακτική μετάγγισης φαίνεται στον πί-

νακα 3.19

Στην αυτοάνοση νεογνική θρομβοπενία, η μετάγγι-
ση αιμοπεταλίων πρέπει να γίνεται από δότες αρνητι-
κούς ως προς τα συγκεκριμένα αντιγόνα. μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αιμοπετάλια της μητέρας τα οποία 
πλένονται για να απομακρυνθούν τα αντισώματα, 
ακτινοβολούνται και επαναιωρούνται σε συμβατό 
αΒο ως προς το νεογνό πλάσμα.

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
η παράταση των χρόνων πήξης δεν αποτελεί 

ένδειξη μετάγγισης πλάσματος. Σημειωτέον ότι τα 
πρόωρα νεογνά παρουσιάζουν παράταση χρόνων, 
λόγω ελαττωμένης πρωτεϊνοσύνθεσης από το ανώ-

ριμο νεογνικό ήπαρ.
απόλυτη ένδειξη υπάρχει στην αιμορραγική νόσο 

των νεογνών, και σε νεογνά με προβλήματα αιμό-
στασης και αιμορραγίας, δεπ, λήψης αντιπηκτικών 
από την μητέρα.

η δόση πλάσματος προς μετάγγιση είναι 15 ml/
Kgr μαζί. Συνιστάται και χορήγηση βιταμίνης Κ εν-
δοφλέβια.20

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

η μετάγγιση ή αφμ ενδομήτρια γίνεται με εμ-
βρυοσκόπηση και καθετηριασμό των ομφαλικών 
αγγείων. Σκοπός είναι να προλάβει ή να θεραπεύσει 
τον εμβρυικό ύδρωπα πριν το έμβρυο γεννηθεί και 
να επιτρέψει την κύηση να φθάσει σε ηλικία τέτοια 
που να εξασφαλίζει την επιβίωση του.20,21

Κύρια ένδειξη της διαδικασίας είναι η αιμολυτική 
νόσος του εμβρύου (HDFN). H HFDN αποτελεί μια 
από τις συχνές αιτίες περιγεννητικού θανάτου στον 
δυτικό κόσμο. η εφαρμογή anti- Rh σφαιρίνης (RhIg) 
έχει προκαλέσει δραματική ελάττωση της νόσου που 
υπολογίζεται ότι συμβαίνει σήμερα στο 6,8 των 1000 
ζωντανών γεννήσεων στις ηπα.22 αντίθετα έχει αυ-
ξήσει το ποσοστό της νόσος που οφείλεται σε άλλα 
εκτός του RhD αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα.23

Άλλες νόσοι που έχουν ένδειξη για ενδομήτρια 
μετάγγιση είναι η αναιμία από παρβοϊό Β19, η μαζική 
εμβρυομητρική αιμορραγία και το σύνδρομο μετάγ-
γισης από δίδυμο σε δίδυμο.24

Για την αξιολόγηση της κατάστασης του εμβρύου 
κατά την HDFN χρησιμοποιούνται:

- ο κρίσιμος τίτλος αντισωμάτων της εγκύου. Για 
κάθε αντίσωμα υπάρχει ο κρίσιμος τίτλος, ο οποί-
ος σχετίζεται με σημαντικό κίνδυνο για εμβρυικό 
ύδρωπα και μας βάζει σε διαδικασία πιο επεμβα-
τικών μεθόδων, π.χ. για το αντι- D είναι μεταξύ 8 
και 32.25

- Doppler στη μέση εγκεφαλική αρτηρία (MCA). η 
αύξηση της ταχύτητας του αίματος (λόγω μειω-
μένης γλοιότητας) στη μέση εγκεφαλική αρτηρία 
δίνει ακριβείς πληροφορίες για το αν το έμβρυο 
είναι αναιμικό.26

- αμνιοκέντηση και ανάλυση του δοD50. H μέθοδος 
στηρίζεται στη μέτρηση της οπτικής πυκνότητας 
του αμνιακού υγρού η οποία μας δίνει πληροφορίες 
για τα επίπεδα χολερυθρίνης, έναν έμμεσο δείκτη 
της εμβρυικής αιμόλυσης. η μέθοδος αυτή με την 
εισαγωγή της MCA τείνει να εγκαταλειφθεί.27

- ομφαλοκέντηση και λήψη εμβρυικού αίματος. 
Γίνεται με καθετηριασμό ομφαλικού αγγείου υπό 

Πίνακας 3. ενδείξεις μεταγγίσεις αιμοπεταλίων.
Αριθμός 
αιμοπεταλίων 
νεογνού

μετάγγιση

<30.000 ναι

30.000-50.000 - σε νεογνά βάρους ≤1500 gr
- σε προηγηθείσα ενδοκοιλιακή ή 

εγκεφαλική αιμορραγία (που συνέβη 
πριν από 48 -72 ώρες)

- σε συνύπαρξη διαταραχών πήξης
- σε επεμβατικές διαδικασίες

50.000 – 100.000 σε αιμορραγικό επεισόδιο
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υπερηχογραφική καθοδήγηση. οι εξετάσεις που 
γίνονται στο εμβρυικό αίμα είναι αιματοκρίτης, 
άμεση Coombs, ομάδα αίματος του εμβρύου και 
ολική χολερυθρίνη. Ένδειξη για ενδομήτριες με-
ταγγίσεις αποτελεί η πτώση της αιμοσφαιρίνης σε 
επίπεδα 6-7 σταθερών αποκλίσεων (SD) κάτω από 
την μέση αιμοσφαιρίνη για την ηλικία κύησης.28

η ποσότητα αίματος που χορηγείται υπολογίζεται 
από τον τύπο: 
Ht εμβρύου – Ht φιάλης / Ht φιάλης – Ht εμβρύου  

× εμβρυοπλακουντιακός όγκος αίματος
οι πρώτες μεταγγίσεις σε έμβρυο ξεκίνησαν το 

1960 και ήταν διαδερμικές ενδοπεριτοναϊκές με-
ταγγίσεις, υπό ακτινογραφική παρακολούθηση. Τα 
ερυθροκύτταρα προσροφούνται στην εμβρυική κυκλο-
φορία μέσω των υποδιαφραγματικών λεμφαγγείων. 
Ένδειξη για ενδοπεριτοναϊκή μετάγγιση έχουν οι 
πολύ μικρές κυήσεις <18 εβδομάδων, αν και έχουν 
δημοσιευτεί περιπτώσεις ενδομήτριας μετάγγισης στη 
13η εβδομάδα κύησης.29 Σήμερα η μέθοδος τείνει να 
αντικατασταθεί από την ενδαγγειακή μετάγγιση αν 
και σε κάποια κέντρα προτιμούν τον συνδυασμό των 
δύο μεθόδων, επειδή επιτυγχάνονται πιο σταθεροί 
αιματοκρίτες στο έμβρυο και πιο παρατεταμένα δια-
στήματα μεταξύ των μεταγγίσεων.

οι ενδαγγειακές μεταγγίσεις γίνονται με είτε στο 
πλακουντιακό τμήμα ή στο ενδοηπατικό τμήμα του 
ομφαλικού αγγείου με ή χωρίς χορήγηση ήπιων κα-
τασταλτικών φαρμάκων στο έμβρυο (για τη μείωση 
των κινήσεων του). η διενέργεια της ενδομήτριας 
μετάγγισης γίνεται από άκρως εξειδικευμένη ομάδα 
3-4 ατόμων και διαρκεί περίπου 40 – 60 λεπτά.

Τα ερυθρά που επιλέγονται είναι από μη συγγενή 
δότη, CMV αρνητικά, λευκαφαιρεμένα (λευκά <1×106/
μονάδα), ομάδας αίματος ο και Rh(-) και κατά προτί-
μηση Kell(-) το οποίο να έχει συλλεγεί πρόσφατα (3-5 
ημέρες) και ακτινοβολημένο. Το αίμα συμπυκνώνεται 
ώστε να επιτευχθεί τιμή αιματοκρίτη 75-85%. αυτονό-
ητο είναι ότι εφόσον η αιμολυτική νόσος οφείλεται σε 
κάποιο άλλο εκτός από το RhD αντίσωμα, τα ερυθρά 
που επιλέγονται πρέπει να είναι αρνητικά ως προς 
το αντίστοιχο αντιγόνο.28

μελέτες έχουν δείξει ότι η ενδαγγειακή μετάγγιση 
ευαισθητοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη μητέρα με επι-
πλέον αντισώματα. η πιθανότητα ευαισθητοποίησης 
αυξάνεται με τον αριθμό των μεταγγίσεων που διε-
νεργούνται. αυτό συμβαίνει λόγω εμβρυομητρικής 
αιμορραγίας κατά την διάτρηση ομφαλικών αγγείων 
του πλακούντα. Γι' αυτό σε πολλά κέντρα το αίμα 
που επιλέγεται έχει ακριβώς τον ίδιο φαινότυπο με 

το μητρικό και ως προς άλλα αντιγόνα (Fy, Jk, MNS 
αντιγόνα).29

εναλλακτικά για ενδομήτρια μετάγγιση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το αίμα της μητέρας. Έχει το πλεονέ-
κτημα ότι η μητέρα δεν κινδυνεύει από ευαισθητοποίη-
ση έναντι άλλων ερυθροκυτταρικών αντιγόνων. επίσης 
σε περιπτώσεις αιμολυτικής νόσου που οφείλεται σε 
αντισώματα έναντι σπάνιων αντιγόνων των ερυθρών, 
το μητρικό αίμα είναι η μόνη πηγή.

Έχει γίνει μετάγγιση με Σε από έναν επιλεγμένο 
δότη, ο οποίος αιμοδοτεί σταδιακά μικρή ποσότητα 
(100-200ml) ερυθρών για κάθε ενδομήτρια μετάγ-
γιση τα οποία πλένονται για την απομάκρυνση των 
αντι-α/Β αντισωμάτων και έτσι το έμβρυο εκτίθεται 
σε έναν δότη.29

Έχουν χορηγηθεί και αΒο ασύμβατα μητρικά 
ερυθρά με επιτυχία, καθότι τα αντι-α και αντι-Β αντι-
σώματα δεν είναι παρόντα στο έμβρυο και επίσης 
είναι απόντα ή πολύ ασθενή στη γέννηση.

η χορήγηση ερυθροποιητίνης στη μητέρα πρέπει 
να χορηγείται με σκεπτικισμό, παρόλο που δεν διέρ-
χεται τον αιματεγκεφαλικό φραγμό άρα δεν βλάπτει 
το έμβρυο, και στη μητέρα βοηθά την άνοδο του 
αιματοκρίτη και τη διενέργεια των μεταγγίσεων.

εναλλακτικά η χορήγηση ενδοφλέβιας γ-σφαιρίνης 
μαζί με την ενδομήτρια μετάγγιση, μπορεί να ελαττώσει 
τον αριθμό των μεταγγίσεων ανά νεογνό.29

ο επιθυμητός Ht στο έμβρυο μετά την ενδομήτρια 
μετάγγιση είναι 40-50%. μετά την πρώτη μετάγγιση οι 
επόμενες γίνονται ανά 15 ημέρες, ώστε να επιτευχθεί 
ήδη η πλήρης καταστολή της εμβρυικής ερυθροποίη-
σης (συνήθως μετά από 3 μεταγγίσεις) και συνεχίζει 
κάθε 3 με 4 εβδομάδες έως την 35η εβδομάδα κύησης.

ο κίνδυνος θανάτου του εμβρύου κατά την εν-
δαγγειακή μετάγγιση υπολογίζεται στο 1-2%. Άλλες 
επιπλοκές της διαδικασίας είναι η δημιουργία αιμα-
τώματος του ομφάλιου λώρου με συνέπεια σπασμό 
των αρτηριών και εμβρυική βραδυκαρδία. επίσης, η 
πρόωρη ρήξη υμένων, πρόκληση πρόωρου τοκετού 
και τέλος η ενδομήτρια λοίμωξη.29

παρακολούθηση από 6 μήνες έως 6 έτη παιδιών 
που είχαν υποβληθεί σε ενδομήτρια μετάγγιση δεν 
έδειξε διαφορά στη νευροανάπτυξή τους. ώστόσο 
σε άλλες μελέτες με παρακολούθηση έως 10 έτη, 
αναφέρονται διαταραχές όρασης, ακοής και σε 2 από 
16 περιπτώσεις, σοβαρές νευρολογικές διαταραχές.30

Άλλες νόσοι που έχουν ένδειξη για ενδομήτρια 
μετάγγιση είναι η αναιμία από παρβοϊό Β19, η μαζική 
εμβρυομητρική αιμορραγία, και το σύνδρομο μετάγ-
γισης από δίδυμο σε δίδυμο έμβρυο.29
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Νεογνική αλλοάνοση θρομβοπενία (ΝΑΙΤ) – Νεότερα δεδομένα διάγνωσης 
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αιματολογικό Τμήμα, Γ.ν. «αλεξάνδρα», αθήνα

ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Αιματολογία του νεογνού-ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η εμβρυϊκή και νεογνική αλλοάνοση Θρομβοπενία 

(NAIT) είναι η συχνότερη αιτία μεμονωμένης σοβαρής 
θρομβοπενίας σε έμβρυα και νεογνά, δυνητικά με 
καταστροφικές συνέπειες και συμβαίνει με συχνότητα 
περίπου 1:800-1000 γεννήσεις. 

η νόσος οφείλεται σε εμβρυομητρική ασυμβατό-
τητα αιμοπεταλίων και προκαλείται από καταστροφή 
των αιμοπεταλίων του εμβρύου ή νεογνού από IgG 
αλλοαντισώματα της μητέρας που διέρχονται τον 
πλακούντα και στρέφονται εναντίον ειδικών αιμοπετα-
λιακών αντιγόνων (ηPAs - Human Platelets antigens) 
του εμβρύου που κληρονομούνται από τον πατέρα. 

Σε αντίθεση με τη αιμολυτική νόσο του νεογνού 
(RhD αλλοανοσοποίηση), με την οποία παρομοιάζεται, 
συμβαίνει συχνά στη πρώτη κύηση και ο τίτλος των 
μητρικών αντισωμάτων δεν καθορίζει τη βαρύτητα 
της θρομβοπενίας.1-3

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΥΠΟΨΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
η διάγνωση της νόσου γίνεται κατά κανόνα μετά 

τη γέννηση. η νόσος περιγράφτηκε για πρώτη φορά 
το 1953 από τον Harrington.4 η μητέρα είναι συνήθως 
ασυμπτωματική. Ένα τελειόμηνο, κατά τα άλλα υγιές 
νεογνό, εμφανίζει εκχυμώσεις και πετέχιες κατά τον 
τοκετό ή τις πρώτες 24-48 ώρες ζωής. η θρομβο-
πενία είναι συνήθως βαριά (<20×109/L). Σε κάποιες 
περιπτώσεις το νεογνό είναι ασυμπτωματικό και μια 
ηπιότερη θρομβοπένια (<150×109/L) αποτελεί τυχαίο 
εύρημα σε μια γενική αίματος που γίνεται για άλλο 
λόγο.1,5 περαιτέρω διερεύνηση προς την κατεύθυνση 

της NAIT είναι απαραίτητη όχι μόνο στις περιπτώσεις 
βαριάς θρομβοπενίας, αλλά και στις ηπιότερες θρομ-
βοπενίες, εφόσον αποκλειστούν άλλα πιθανά αίτια 
(σήψη, περιγεννητική ασφυξία, διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη κ.ά.). εφόσον αποδειχθεί η νόσος, αναμένεται 
όλες οι επόμενες κυήσεις του ζευγαριού να προσβλη-
θούν και να έχουν πάντα βαρύτερη κλινική εικόνα.

μερικές φορές υπάρχει θετικό ιστορικό στην οι-
κογένεια, δηλαδή προσβολή τέκνου της αδελφής της 
μητέρας, οπότε και η υποψία της διάγνωσης τίθεται 
στην εμβρυϊκή ζωή και στις περιπτώσεις αυτές γίνεται 
ο απαραίτητος έλεγχος νωρίς στην κύηση. Το ίδιο 
συμβαίνει όταν σε υπερηχογράφημα της κύησης ανευ-
ρίσκεται τυχαία, εικόνα ενδοκρανιακής αιμορραγίας. 

η ενδοκρανιακή αιμορραγία, που αποτελεί και 
τη σοβαρότερη εκδήλωση, συμβαίνει περίπου στο 
20% των περιπτώσεων NAIT και οδηγεί σε θάνατο 
στο 10% και σε νευρολογικές εκδηλώσεις στο 20%. 
ύπολογίζεται ότι 75% των αιμορραγιών συμβαίνει 
μετά την 20η εβδομάδα κύησης πριν τη γέννα.6 η 
ενδοκοιλιακή αιμορραγία είναι συχνότερη, αλλά και 
παρεγχυματικές αιμορραγίες δεν είναι σπάνιες και 
θεωρούνται χαρακτηριστικές της NAIT.3,7

Tέλος, υποψία NAIT μπορεί να τεθεί από τυχαίο 
προγεννητικό έλεγχο για καθορισμό των μητρικών 
HPAs. δεν αποτελεί συνήθη πρακτική και αποφεύ-
γεται κυρίως λόγω υψηλού κόστους και απουσίας 
σαφών κατευθυντηρίων οδηγιών για την ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων και την αντιμετώπιση. ώστόσο 
νεότερες μελέτες, κυρίως στη νορβηγία, υπάρχουν 
και προτείνουν προγεννητικά προγράμματα για τη 
διάγνωση και αντιμετώπιση της NAIT τα οποία θεω-
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ρούνται και cost-effective.8,9

η σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση τόσο της 
προσβεβλημένης κύησης όσο και των επόμενων 
κυήσεων δεν είναι πάντα εύκολη και απαιτεί τη συνερ-
γασία του αιματολόγου, γυναικολόγου, νεογνολόγου 
και εξειδικευμένου εργαστηρίου.

 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
η επιβεβαίωση της NAIT είναι εργαστηριακή και 

προϋποθέτει ανεύρεση των μητρικών αντισωμάτων 
που στρέφονται εναντίον ειδικού πατρικού αιμοπε-
ταλιακού αντιγόνου.

Έως σήμερα, 24 ειδικά αντιγόνα των αιμοπε-
ταλίων έχουν περιγραφεί. Τα αντιγόνα αυτά είναι 
πολυμορφισμοί των γλυκοπρωτεϊνών της μεμβράνης 
των αιμοπεταλίων (GPs) IIb/IIIa, Ib/IX, Ia/IIa. από 
το 1990 είναι σε χρήση ένα ενιαίο σύστημα ονομα-
τολογίας για τα ανθρώπινα αιμοπεταλιακά αντιγόνα 
(HPA) σύμφωνα με την οποία το κάθε αντιγόνο έχει 
αριθμηθεί κατά σειρά ανακάλυψης, ενώ τα αλλήλια 
έχουν σημειωθεί βάση συχνότητας, με a το συχνότερο 
και b το σπάνιο.10,11

Στην Καυκάσια φυλή, το αντιγόνο HPA-1a είναι αυτό 
που σχετίζεται συχνότερα με τη NAIT. Το δεύτερο σε 
συχνότητα αντιγόνο είναι το HPA- 5b, όμως σοβαρή 
θρομβοπενία είναι σπάνια σε αυτή την ασυμβατό-
τητα. ακολουθούν το HPA- 3a και το HPA-1b. Στους 
ασιάτες, το συχνότερο αντιγόνο σχετιζόμενο και με 
βαριά νόσο είναι το HPA-4b.12,13 

Συνήθως ο καθορισμός των πατρικών και μητρικών 
HPAs σε περιπτώσεις ύποπτες για NAIT γίνεται ταυ-
τόχρονα, με χρήση τεχνικών PCR. Τυπικά, ο πατέρας 
εκφράζει το αντιγόνο HPA -1a/1a ή 1a/1b (98% της 
Καυκάσιας φυλής είναι ομόζυγοι ή ετερόζυγοι για το 
1a), ενώ η μητέρα εκφράζει το HPA-1b/1b. Όμως, μόνο 
σε ένα 10% των μητέρων αυτών θα ανευρεθούν anti 
HPA -1a αντισώματα, ικανά να προκαλέσουν NAIT. 
ύπάρχει επιβεβαιωμένη συσχέτιση της ανάπτυξής 
αντισωμάτων με το HLA DRB3*0101, η απουσία του 
οποίου φαίνεται να αποκλείει σχεδόν με βεβαιότητα 
την ανάπτυξη αντισωμάτων (αρνητική προγνωστική 
αξία 99.6%), ενώ η παρουσία του έχει περιορισμένη 
θετική προγνωστική αξία (35%).14 

η ανίχνευση των μητρικών αντισωμάτων γίνεται 
συνήθως σε εξειδικευμένο εργαστήριο με τη χρήση 
μεθόδων MAIPA (monoclonal antibody specific im-
mobilization of platelet antigens) ή MACE (modified 
antigen capture enzyme-linked immunosorbent as-
say). η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει ανάμειξη 
του ορού της μητέρας με τα αιμοπετάλια του πατέρα. 

δυστυχώς, η ύπαρξη κάποιων σπάνιων ειδών αντι-
σωμάτων και τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα 
των μεθόδων αυτών, δυσκολεύουν τη διάγνωση.15

εφόσον αποδειχθεί HPA ασυμβατότητα μεταξύ 
μητέρας και πατέρα και ανιχνευτούν τα ειδικά μητρικά 
anti-HPA αντισώματα η διάγνωση είναι βέβαιη. 

Ειδικές περιπτώσεις

Όταν δεν υπάρχει ιστορικό αποδεδειγμένα προ-
σβεβλημένου τέκνου, αλλά προηγούμενο έμβρυο ή 
νεογνό με θρομβοπενία ή ενδοκρανιακή αιμορραγία 
αγνώστου αιτιολογίας, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει 
έλεγχος των γονέων. εάν υπάρχει HPA ασυμβατότητα 
αλλά δεν ανιχνεύονται αντισώματα, η προτεινόμενη 
πρακτική είναι νέος έλεγχος για μητρικά αντισώμα-
τα στη 12η, 24η, 32η εβδομάδα κύησης. εάν δεν 
υπάρχει ασυμβατότητα (στα συχνότερα γνωστά και 
ανιχνεύσιμα με τις διαθέσιμες μεθόδους HPA) και ούτε 
ανιχνεύονται αντισώματα, προτείνεται νέος έλεγχος 
για μητρικά αντισώματα στην 30η εβδομάδα κύησης. 

Θετικό αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε στιγμή στις 
ειδικές αυτές περιπτώσεις σημαίνει NAIT και θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί αναλόγως.16

Σε τυχαία εύρεση ασυμβατότητας HPA σε προ-
γεννητικό έλεγχο (παρόλο που δεν συστήνεται) χω-
ρίς προηγούμενο ιστορικό NAIT, θρομβοπενίας ή 
ενδοκρανιακής αιμορραγίας, προτείνεται έλεγχος 
για μητρικά αντισώματα στη 12η, 24η, 32η εβδομάδα 
και συχνός υπερηχογραφικός έλεγχος μετά την 20η 
εβδομάδα. αν δεν ανιχνευτούν αντισώματα σε απου-
σία και του HLA DBR3*0101, η διάγνωση NAIT είναι 
σχετικά απίθανη.2

ο καθορισμός του εμβρυϊκού ηPA συνήθως είναι 
απαραίτητος μόνο όταν ο πατέρας είναι ετεροζυγώτης 
(πχ: HPA 1a/1b) ή άγνωστος και προφανώς υπάρχει 
σχετικό ιστορικό στη μητέρα. Συνήθως γίνεται με ανά-
λυση του εμβρυϊκού DNA που θα ληφθεί από κύτταρα 
του αμνιακού υγρού μέσω αμνιοπαρακέντησης τη 15η 
-16η εβδομάδα της κύησης. δεν είναι απαραίτητο να 
ληφθεί δείγμα εμβρυϊκού αίματος. μια μη επεμβατική 
μέθοδος που χρησιμοποιεί το εμβρυϊκό DNA από το 
αίμα της μητέρας υπάρχει, δεν είναι όμως ευρέως 
διαθέσιμη.17

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Αντιμετώπιση νεογνού με NAIT

Σε οποιαδήποτε αιμορραγία ή εάν ο αριθμός 
αιμοπεταλίων <30x109/L τις πρώτες 24 ώρες ζωής 
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συστήνεται επείγουσα μετάγγιση αιμοπεταλίων. Για 
πρόωρα ή πάσχοντα νεογνά, το όριο για μετάγγιση 
είναι < 50×109/L. ιδανικά, χρησιμοποιούνται πλυμμένα 
και ακτινοβολημένα αιμοπετάλια από τη μητέρα. Σε 
μερικές χώρες, υπάρχουν τράπεζες HPA τυποποι-
ημένων αιμοπεταλίων. Σε επείγουσες καταστάσεις, 
μπορεί να χορηγηθεί ασκός από τυχαίο δότη ομάδας 
ο μαζί με ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (IVIG 1g/kg/day 
για 2 μέρες). Στόχος είναι να κρατηθούν τα επίπεδα 
των αιμοπεταλίων πάνω από 50×109/L.

αν τα αιμοπετάλια είναι >30×109/L συστήνεται 
στενή παρακολούθηση του αριθμού αιμοπεταλίων 
για τουλάχιστον μία εβδομάδα και συχνός έλεγχος με 
υπερηχογράφημα για το ενδεχόμενο ενδοκρανιακής 
αιμορραγίας, χωρίς άλλη παρέμβαση.

Τα αιμοπετάλια ανεβαίνουν συνήθως σε 8 με 10 
μέρες και η πορεία είναι καλή.2

Αντιμετώπιση σε επόμενη κύηση

η χορήγηση ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης με 
ή χωρίς προσθήκη κορτικοστεροειδών στη μητέρα 
θεωρείται η καλύτερη θεραπεία.18 Στις περισσότερες 
χώρες, συστήνεται η καισαρική τομή για τη γέννα. 

οι κυήσεις κατηγοριοποιούνται σε 3 ομάδες: 
Μέτριου κινδύνου – προηγούμενο παιδί με θρομ-

βοπενία αλλά χωρίς ενδοκρανιακή αιμορραγία: η χο-
ρήγηση ανοσοσφαιρίνης ξεκινάει στην 20η εβδομάδα 
κύησης σε δόση 1-2 gr/kg/εβδομάδα με προσθήκη 
πρεδνιζόνης 0,5 mg/kg/ημέρα από την 32η εβδομάδα 
κύησης έως τη καισαρική τομή στην 38η-39η εβδομάδα 
κύησης.2,16

Υψηλού κινδύνου – προηγούμενο παιδί με ενδο-
κρανιακή αιμορραγία κατά το 3ο τρίμηνο ή ως νεογνό: 
ανοσοσφαιρίνη χορηγείται από τη 12η εβδομάδα σε 
δόση 1gr/kg/εβδομάδα. Στην 20η εβδομάδα είτε προ-
στίθεται πρεδνιζόνη 0,5 mg/kg/ημέρα, είτε αυξάνεται η 
δόση της ανοσοσφαιρίνης σε 2 gr/kg/εβδομάδα. Την 
28η εβδομάδα σε όλες χορηγείται ανοσοσφαιρίνη 2gr/
kg/εβδομάδα μαζί με πρεδνιζόνη 0,5 mg/kg/ημέρα 
μέχρι την καισαρική τομή στην 37η-38η εβδομάδα.16

Πολύ υψηλού κινδύνου – προηγούμενο παιδί με 
ενδοκρανιακή αιμορραγία κατά το 2ο τρίμηνο: ανοσο-
σφαιρίνη χορηγείται από τη 12η εβδομάδα σε δόση 
2 gr/kg/εβδομάδα. Την 20η εβδομάδα προστίθεται 
πρεδνιζόνη 1 mg/kg/ημέρα, καισαρική τομή γίνεται 
συνήθως την 36η-37η εβδομάδα.16

η θεραπείες δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη με-
τέπειτα ανάπτυξη των παιδιών αυτών, όπως έχει 
αποδειχθεί από μελέτες μακροχρόνιας παρακολού-
θησης τους.19

Παρακέντηση ομφάλιου λώρου και ενδομήτρια 
μετάγγιση αιμοπεταλίων

η επαναλαμβανόμενες παρακεντήσεις έχουν 
χρησιμοποιηθεί αρκετά στο παρελθόν για τη πα-
ρακολούθηση των εμβρυϊκών αιμοπεταλίων και για 
την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. 
Συχνά συνδυαζόταν με εβδομαδιαίες ενδομήτριες 
μεταγγίσεις αιμοπεταλίων. οι τεχνικές αυτές έχουν 
εγκαταλειφθεί λόγω υψηλού ποσοστού επιπλοκών, 
αποτελούν πλέον επιλογές ανάγκης όταν αποτύχει 
η μη επεμβατική προσέγγιση.20,21

ώς μόνη πιθανή ένδειξη για την παρακέντηση θε-
ωρείται σε κάποια κέντρα, η επιθυμία της μητέρας να 
γεννήσει φυσιολογικά. η διαδικασία γίνεται μετά την 
32η εβδομάδα και πάντα υπάρχουν έτοιμα αιμοπετάλια 
(λαμβάνονται 48 ώρες πριν από τη μητέρα, πλένονται 
και ακτινοβολούνται) προς ενδομήτρια μετάγγιση 
εφόσον ο αριθμός είναι <50×109/L. εάν ο αριθμός 
των αιμοπεταλίων του εμβρύου είναι >100×109/L, η 
φυσιολογική γέννα είναι εφικτή.16
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ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Αιματολογία του νεογνού-ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η εμφάνιση αιμορραγίας στη νεογνική ηλικία πα-

ρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με την ενή-
λικη, αλλά και την παιδική ηλικία, τόσο ως προς την 
αιτιολογία όσο και ως προς τις σχετιζόμενες κλινικές 
εκδηλώσεις. αυτό οφείλεται αφ’ ενός στην ιδιαιτερότητα 
της υποκείμενης παθολογίας της νεογνικής ηλικίας, αφ’ 
ετέρου στις μεταβολές των αιμοστατικών μηχανισμών 
κατά την έναρξη της ζωής και την πορεία προς την 
ωρίμανση του οργανισμού. 

Συγκεκριμένα, κατά τη νεογνική ηλικία παρατηρείται 
μειωμένη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων παρά το 
φυσιολογικό αριθμό αυτών, καθώς και ανωριμότητα 
του ήπατος, η οποία οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα 
των εξαρτώμενων από τη βιταμίνη Κ παραγόντων 
της πήξης. επιπλέον, τραυματικοί χειρισμοί κατά 
τον τοκετό και την περιγεννητική περίοδο ενδέχεται 
να οδηγήσουν σε εκδήλωση αιμορραγίας ακόμη και 
σε απουσία υποκείμενης αιμορραγικής διαταραχής 
– δημιουργώντας, ωστόσο, διαφορο-διαγνωστικά 
προβλήματα. ιδιαίτερη ομάδα αποτελούν τα νεογνά 
που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής φροντίδας, 
στα οποία ποικίλοι παράγοντες (λοιμώξεις, παρουσία 
αγγειακών καθετήρων, χειρουργικές παρεμβάσεις, 
φαρμακευτικοί παράγοντες κ.λπ.) μπορούν να οδη-
γήσουν σε ανισορροπία του αιμοστατικού μηχανισμού 
και σε εκδήλωση αιμορραγίας.

Στο φυσιολογικό νεογνό συνήθεις αιτίες αιμορ-
ραγίας είναι η αιμορραγική νόσος του νεογνού και η 
επίκτητη θρομβοπενία, ενώ οι κληρονομικές διαταρα-
χές των αιμοπεταλίων και η κληρονομική ανεπάρκεια 
παραγόντων πήξης αποτελούν σπανιότερα αίτια 
περιγεννητικής εκδήλωση αιμορραγίας. 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ
η αιμορραγική νόσος του νεογνού αποτελεί μία 

διαταραχή της πήξης, η οποία είναι αποτέλεσμα 
ανεπάρκειας επαρκών αποθεμάτων της βιταμίνης Κ. 
είναι γνωστό ότι στον άνθρωπο η διαπλακουντιακή 
μεταφορά της βιταμίνης Κ είναι περιορισμένη, ενώ 
τα αποθέματα της βιταμίνης στον ομφάλιο λώρο και 
το νεογνικό ήπαρ είναι χαμηλά. Έτσι, τα επίπεδα 
των εξαρτώμενων από τη βιταμίνη Κ παραγόντων 
πήξης στα νεογνά είναι χαμηλά, με αναφερόμενη 
δραστικότητα στο 50% περίπου του φυσιολογικού 
στα τελειόμηνα νεογνά (37%-100%).1 η δραστικότητα 
των βιταμινο-εξαρτώμενων παραγόντων στα πρόωρα 
νεογνά είναι ακόμη χαμηλότερη, με αναφερόμενα 
επίπεδα στο 30% σε νεογνά με ηλικία γέννησης με-
ταξύ 24ης και 29ης εβδομάδας (25–79%) και στο 20% 
μεταξύ 19ης και 23ης εβδομάδας (11–39%).1

η βιταμίνη Κ είναι μία λιποδιαλυτή βιταμίνη, απα-
ραίτητη για την ηπατική πρωτεϊνική σύνθεση των 
παραγόντων πήξης II, VII, IX, και X. αποτελεί σημα-
ντικό συμπαράγοντα για την μετατροπή των ενδοκυτ-
τάριων πρόδρομων μορφών των προαναφερθέντων 
παραγόντων στις ενεργείς μορφές τους. ο ρόλος 
που διαδραματίζει η βιταμίνη Κ στην αιμόσταση πε-
ριγράφηκε για πρώτη φορά από το δανό επιστήμονα 
Henrik Dam το 19292 - ανακάλυψη για την οποία του 
απονεμήθηκε αργότερα το Βραβείο νόμπελ, ενώ η 
αιμορραγική νόσος του νεογνού είχε ήδη περιγραφεί 
ως νοσολογική οντότητα από τα τέλη του 19ου αιώνα.3 
ο όρος «αιμορραγική νόσος του νεογνού», ο οποίος 
υιοθετήθηκε από τον Charles Townsend το 1894 έχει 
πλέον αντικατασταθεί από τον όρο «αιμορραγία λόγω 
ανεπάρκειας της βιταμίνης Κ», αφού η εκδήλωση 
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αιμορραγίας στα νεογνά δεν είναι πάντα αποτέλε-
σμα ανεπάρκειας βιταμίνης Κ, ενώ αιμορραγία λόγω 
ανεπάρκειας της βιταμίνης μπορεί να εκδηλωθεί και 
μετά τις πρώτες 4 εβδομάδες της ζωής.4

η νόσος διακρίνεται σε 3 μορφές, την πρώιμη, 
την κλασσική και την όψιμη, ανάλογα με το χρό-
νο εμφάνισης των αιμορραγικών εκδηλώσεων. η 
πρώιμη μορφή χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση 
αιμορραγίας αμέσως μετά τον τοκετό ή μέσα στο 
πρώτο 24ωρο της ζωής. Σε μεγαλύτερο κίνδυνο 
βρίσκονται νεογνά μητέρων οι οποίες έπαιρναν κατά 
τη διάρκεια της κύησης φάρμακα που ενέχονται στο 
μεταβολισμό της βιταμίνης Κ, όπως βαρφαρίνη, αντι-
επιληπτικά (καρβαμαζεπίνη, φαινυτοίνη, τοπιραμάτη) 
και βαρβιτουρικά.5 η κλασσική μορφή αποτελεί το 
συνηθέστερο τύπο της νόσου, με εμφάνιση εκδηλώ-
σεων μέσα στην πρώτη εβδομάδα της ζωής. Τέλος, 
η όψιμη μορφή χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση 
αιμορραγίας μεταξύ 2ης και 12ης εβδομάδας ζωής, σε 
νεογνά αποκλειστικά θηλάζοντα6,7 ή σε νεογνά τα 
οποία παρουσιάζουν σύνδρομα δυσαπορρόφησης 
με επακόλουθη διαταραχή στην απορρόφηση λιπών 
(χολοστατικός ίκτερος, κυστική ίνωση, ανεπάρκεια 
α1-αντιθρυψίνης κ.λπ.).8

η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση 
αιμορραγιών, οι οποίες ποικίλουν από ήπιες -όπως 
εκχυμώσεις και μικροαιμορραγίες από το ομφαλικό 
κολόβωμα- μέχρι θανατηφόρες –όπως η εμφάνιση 
ενδοκράνιας αιμορραγίας. η τελευταία αναφέρεται 
σε ποσοστό που φθάνει το 50% των περιπτώσεων 
όψιμης νόσου, σχετίζεται με υψηλό ποσοστό θνητό-
τητας, αλλά και σοβαρών νευρολογικών υπολειμμά-
των.9 η διάγνωση της νόσου τίθεται με την ανεύρεση 
παράτασης των χρόνων προθρομβίνης και μερικής 
θρομβοπλαστίνης, οι οποίοι διορθώνονται με τη 
χορήγηση βιταμίνης Κ. 

Σε εκδήλωση της νόσου χορηγείται βιταμίνη Κ 
(1-2mg ενδομυικά) και, εφόσον απαιτείται, πραγμα-
τοποιείται μετάγγιση φρέσκου καταψυγμένου πλά-
σματος. Για την αποφυγή της νόσου συστήνεται η 
προφυλακτική χορήγηση 1mg βιταμίνης Κ ενδομυικά 
αμέσως μετά τη γέννηση. η προφυλακτική χορήγηση 
βιταμίνης Κ στα νεογνά εφαρμόζεται από τη δεκαετία 
του 196010 και έχει συσχετιστεί με σημαντική μείωση 
των περιγεννητικών αιμορραγικών εκδηλώσεων, ιδιαί-
τερα της ενδοκράνιας αιμορραγίας, και κατ’ επέκταση 
της περιγεννητικής νοσηρότητας και θνητότητας.11

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ
η έναρξη της μεγακαρυοποίησης παρατηρείται 

κατά την 5η εμβρυική εβδομάδα. ο κατώτερος φυσιο-

λογικός αριθμός κυκλοφορούντων αιμοπεταλίων, που 
χαρακτηρίζει την παιδική και ενήλικη ζωή (150x109/l), 
επιτυγχάνεται στο έμβρυο στο τέλος του πρώτου 
τριμήνου, ενώ ο αριθμός τους φτάνει στο πλήρες 
φυσιολογικό εύρος κατά την 22η εβδομάδα κύησης.12 
παρά το ότι τα νεογνικά αιμοπετάλια είναι παρόμοια 
με των ενηλίκων ως προς τη δομή, υπολείπονται ως 
προς τη λειτουργικότητα. επιπλέον, υπάρχουν πολλές 
καταστάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε 
μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων στα νεογνά. 
η θρομβοπενία αποτελεί μία από τις συνηθέστερες 
αιματολογικές διαταραχές της νεογνικής ηλικίας, χαρα-
κτηριζόμενη ως πρώιμη όταν εμφανίζεται τις πρώτες 
72 ώρες της ζωής και ως όψιμη όταν εμφανίζεται αρ-
γότερα. η πρώιμη νεογνική θρομβοπενία αποδίδεται 
συχνά σε μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων, ενώ η 
όψιμη θρομβοπενία οφείλεται κατά το πλείστον σε 
αυξημένη καταστροφή τους. 

η πρώιμη θρομβοπενία σχετίζεται συχνά με 
προωρότητα και πλακουντιακή ανεπάρκεια, όπως 
στις περιπτώσεις νεογνών με ενδομήτρια δυστροφία, 
μητρική προεκλαμψία ή μητρικό διαβήτη.13,14 φαίνεται 
πως σ’ αυτές τις περιπτώσεις η χρόνια υποξία οδηγεί 
σε διέγερση της ερυθροποίησης, η οποία με τη σειρά 
της οδηγεί σε μείωση της παραγωγής αιμοπεταλίων 
στο μυελό των οστών. η παρατηρούμενη θρομβοπενία 
είναι συνήθως ήπια έως μέτρια, και αποκαθίσταται 
αυτόματα μέσα σε λίγες ημέρες. ειδικά στα νεογνά 
με ενδομήτρια δυστροφία, η θρομβοπενία συχνά 
συνδυάζεται με άλλες αιματολογικές διαταραχές, 
όπως ουδετεροπενία ή ερυθροβλάστωση.15

αντίθετα, σε υγιή τελειόμηνα νεογνά, η πρώιμη 
θρομβοπενία είναι συνήθως αποτέλεσμα άνοσης 
καταστροφής των αιμοπεταλίων, είτε λόγω εμβρυι-
κής/νεογνικής αλλοάνοσης θρομβοπενίας (FNAITP) 
είτε λόγω άνοσης θρομβοπενίας (ITP). Στη FNAITP 
παρατηρείται καταστροφή των εμβυικών ή νεογνι-
κών αιμοπεταλίων από μητρικά αλλοαντισώματα, 
τα οποία παράγονται έναντι πατρικών αιμοπεταλια-
κών αντιγόνων που φέρει το παιδί. Τα αντισώματα 
περνούν από τη μητέρα στο παιδί μέσω του πλα-
κούντα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μεμονωμένης 
θρομβοπενίας σε ένα, κατά τα άλλα, υγιές νεογνό. η 
θρομβοπενία ενδέχεται να είναι σοβαρή (<50×109/l) 
και σχετίζεται με υψηλό ποσοστό εκδήλωσης ενδο-
κράνιας αιμορραγίας – το αναφερόμενο ποσοστό 
φθάνει το 20% των συμπτωματικών νεογνών.16 η 
θρομβοπενία υποχωρεί συνήθως μέσα σε 2 εβδο-
μάδες, αν και μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.17,18 
Καθώς η καταστροφή των αιμοπεταλίων μπορεί να 
αρχίσει ήδη πριν από την 24η εβδομάδα κύησης, θα 
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πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση 
μεμονωμένης σοβαρής θρομβοπενίας και στα πρόωρα 
νεογνά, είτε όταν δεν υπάρχει άλλο αίτιο είτε όταν η 
βαρύτητά της δε μπορεί να δικαιολογηθεί από λοιπές 
καταστάσεις της προωρότητας. Σε νεογνά μητέρων με 
πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή ITP (π.χ. σε συστηματικό 
ερυθηματώδη λύκο), η θρομβοπενία οφείλεται στην 
παθητική μεταφορά των μητρικών αυτοαντισωμάτων 
μέσω του πλακούντα και επακόλουθη καταστροφή 
των νεογνικών αιμοπεταλίων. 

Τέλος, σε υγιή τελειόμηνα νεογνά η επίκτητη 
θρομβοπενία μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολυκυτ-
ταραιμίας. ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι γνωστός, 
ωστόσο, ενοχοποιείται η αυξημένη συσσώρευση και 
συγκόλληση των αιμοπεταλίων ή η καταστολή των 
πρόδρομων μορφών των αιμοπεταλίων ως αποτέ-
λεσμα αυξημένης παραγωγής ερυθροποιητίνης.19

Σπάνια, η εμφάνιση χαμηλού αριθμού αιμοπε-
ταλίων από τις πρώτες ώρες της ζωής μπορεί να 
σχετίζεται με συγγενείς ή κληρονομικές διαταραχές 
των αιμοπεταλίων – αν και η εκδήλωση αιμορραγίας, 
εφόσον προκύψει, μπορεί να αφορά σε οποιοδή-
ποτε χρόνο μετά τη γέννηση. Στις διαταραχές αυτές 
των αιμοπεταλίων περιλαμβάνονται το σύνδρομο 
TAR (θρομβοπενία με απουσία κερκίδας), η συγγε-
νής αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοπενία, η αναιμία 
Fanconi, οι MYH9 σχετιζόμενες διαταραχές, η νόσος 
von Willebrand τύπου 2B, το σύνδρομο Wiskott–
Aldrich, το σύνδρομο Chediak–Higashi, το σύνδρομο 
Bernard–Soulier και το σύνδρομο Paris–Trousseau.

η όψιμη θρομβοπενία συνήθως οφείλεται σε επί-
κτητη βακτηριακή λοίμωξη, νεκρωτική εντεροκολίτιδα 
και/ή σήψη.20 Σε αυτές τις περιπτώσεις η θρομβοπενία 
μπορεί να είναι σοβαρή και να έχει μεγάλη διάρκεια. 
Ένας από τους κύριους μηχανισμούς ελάττωσης 
του αριθμού αιμοπεταλίων στη νεογνική σήψη είναι 
η αυξημένη καταστροφή τους στα πλαίσια διάχυτης 

ενδαγγειακής πήξης. οι συνήθεις αιτίες τόσο της 
πρώιμης όσο και της όψιμης νεογνικής θρομβοπενίας 
φαίνονται στον πίνακα 1.

ο κίνδυνος εκδήλωσης αιμορραγίας στο θρομ-
βοπενικό νεογνό εξαρτάται από πολλούς άλλους 
παράγοντες εκτός από τον απόλυτο αριθμό των 
αιμοπεταλίων, όπως είναι η ηλικία κύησης, το βάρος 
γέννησης, η υποκείμενη αιτιολογία της θρομβοπενίας 
και οι συνυπάρχουσες καταστάσεις. Κλινικά σημαντικές 
αιμορραγίες αναφέρονται σε ποσοστό 5–15% των 
νεογνών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής 
νοσηλείας και παρουσιάζουν σοβαρή θρομβοπε-
νία.21,22 οι πιο σοβαρές αιμορραγικές εκδηλώσεις 
είναι η αιμορραγία από το γαστρεντερικό σωλήνα, 
η πνευμονική αιμορραγία και, φυσικά, η ενδοκράνια 
αιμορραγία.

ευτυχώς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
θρομβοπενικών νεογνών η ελάττωση του αριθμού 
των αιμοπεταλίων είναι ήπιας ή μέτριας βαρύτητας 
και δεν απαιτεί τη χορήγηση θεραπείας. εφόσον 
κριθεί απαραίτητο, η αντιμετώπιση της θρομβοπενίας 
περιλαμβάνει τη μετάγγιση αιμοπεταλίων. η χορήγηση 
αιμοπεταλίων μπορεί να γίνει είτε για την αντιμετώ-
πιση ενεργού αιμορραγίας (θεραπευτική) είτε για την 
πρόληψη εκδήλωσης αιμορραγίας (προφυλακτική). Σε 
ποσοστό περίπου 98% των περιπτώσεων εφαρμογής 
μετάγγισης στα νεογνά, αυτή γίνεται για λόγους προ-
φύλαξης21 – ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτής της 
πρακτικής δεν έχει τεκμηριωθεί βιβλιογραφικά, ενώ οι 
κατευθυντήριες οδηγίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
των διαφόρων κέντρων. διαφορές παρατηρούνται 
μεταξύ κέντρων και όσον αφορά στις θεραπευτικές 
μεταγγίσεις, με όριο μετάγγισης αριθμό αιμοπεταλίων 
που ποικίλλει μεταξύ <50×109/l - 100×109/l, με κάποια 
κέντρα να υποστηρίζουν την εφαρμογή μετάγγισης 
σε οποιαδήποτε ενεργό αιμορραγία, ανεξαρτήτως 
του αριθμού των αιμοπεταλίων.

Πίνακας 1. Κύρια αίτια νεογνικής θρομβοπενίας

Πρώιμη θρομβοπενία Όψιμη θρομβοπενία
πλακουντιακή ανεπάρκεια Βακτηριακή λοίμωξη
περιγεννητική ασφυξία νεκρωτική εντεροκολίτιδα
Συγγενής λοίμωξη (CMV, toxo, HIV) αιμαγγείωμα (σ. Kasabach-Meritt)
εμβρυική/νεογνική αλλοάνοση θρομβοπενία μεταβολικό νόσημα
Άνοση θρομβοπενία 
πολυκυτταραιμία 
Χρωμοσομικές ανωμαλίες (τρισωμία 13, 18, 21)
Συγγενής λευχαιμία
Συγγενείς/κληρονομικές διαταραχές PLT
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ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΠΗΞΗΣ

οι αιμορραγικές εκδηλώσεις κατά την περιγεν-
νητική περίοδο ενδέχεται να σχετίζονται με σπάνιες 
καταστάσεις, όπως είναι η κληρονομική ανεπάρκεια 
παραγόντων της πήξης. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά 
δεδομένα, ποσοστό 15-33% των νεογνών με κληρο-
νομική ανεπάρκεια παράγοντα πήξης θα παρουσιάσει 
κάποια αιμορραγική εκδήλωση περιγεννητικά.23,24 η 
αιμορραγία είναι συνήθως τραυματική, όπως κεφαλαι-
μάτωμα σε περίπτωση εργώδους ή υποβοηθούμενου 
τοκετού, αιμορραγία από το ομφαλικό κολόβωμα και 
αιμορραγία από σημείο φλεβοκέντησης ή ενδομυικής 
χορήγησης βιταμίνης Κ.

η περιγεννητική αιμορραγία από κληρονομική 
έλλειψη παράγοντα πήξης συνηθέστερα σχετίζεται με 
αιμορροφιλία, δηλαδή, έλλειψη παράγοντα VIII ή IX. 
η εκδήλωση ενδοκράνιας αιμορραγίας παραμένει η 
σοβαρότερη εκδήλωση στα αιμορροφιλικά νεογνά, με 
αναφερόμενο ποσοστό που κυμαίνεται από <1% έως 
5.3% ανάλογα με το κέντρο.23,25 ενδοκράνια αιμορραγία 
μπορεί να εκδηλωθεί ανεξαρτήτως του τρόπου τοκετού 
και της βαρύτητας της αιμορροφιλίας. παραμένει κύρια 
αιτία θνητότητας και σχετίζεται με μεγάλο ποσοστό 
νευρολογικών υπολειμμάτων. Σε περίπτωση γνωστής 
φορείας της μητέρας και με σκοπό τον περιορισμό των 
περιγεννητικών συμβαμάτων προτείνεται ο τοκετός να 
πραγματοποιείται σε ειδικό κέντρο.26 Στις περιπτώσεις 
κολπικού τοκετού συστήνεται η αποφυγή μηχανικών 
μέσων, όπως εμβρυουλκών ή σικυουλκών, όπως και 
η αποφυγή τοποθέτησης ηλεκτροδίων καταγραφής 
στο εμβρυικό κρανίο.

ανεξαρτήτως της παρουσίας γνωστού οικογενεια-
κού ιστορικού, σε κάθε περίπτωση σοβαρής αιμορρα-
γικής εκδήλωσης, είτε σε πρόωρο είτε σε τελειόμηνο 
νεογνό, θα πρέπει η κληρονομική αιμορραγική διάθεση 
να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση, ώστε 
να μη διαλάθει η διάγνωση και να υπάρχει έγκαιρη 
και σωστή αντιμετώπιση του νεογνού.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
παρά το ότι όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν 

στη διαδικασία της αιμόστασης υπάρχουν στον ορ-
γανισμό κατά τη γέννηση, ουσιαστικές ποσοτικές και 
ποιοτικές διαταραχές υπάρχουν μεταξύ του πρόωρου 
νεογνού, του τελειόμηνου νεογνού, του παιδιού και 
του ενήλικα. οι διαφορές αυτές, σε συνδυασμό με 
τη γενικότερη ιδιαιτερότητα της παθολογίας του νε-
ογνού, ευθύνονται για τις αιμορραγικές διαταραχές 
της νεογνικής ηλικίας και θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπ’ όψη κατά τη διερεύνηση περιγεννητικών αιμορ-
ραγικών επεισοδίων.
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Θρομβωτικές διαταραχές - Θρομβοφιλία στα νεογνά

αννα ΚομιΤοπούλού
αιματολόγος, Θεραπευτήριο «ύΓεια», επιστημονική Συνεργάτιδα της μονάδας αιμορραγικών διαθέσεων, νοσοκομείο 
παίδων «αΓια Σοφια»

ΣΤροΓΓύλο ΤραπεΖι:
Αιματολογία του νεογνού-ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η θρομβοεμβολική νόσος είναι σπάνια κατά την 

παιδική ηλικία. η ετήσια επίπτωση σε παιδιά υπολο-
γίζεται περίπου 0.7 περιστατικά φλεβικής θρόμβωσης 
ανά 100.000 πληθυσμού, 1.0 εγκεφαλικά επεισόδια 
και 0.1 εμφράγματα μυοκαρδίου, ενώ στους ενήλι-
κες 40-54 ετών η επίπτωση αναφέρεται 74.2, 45.4 
και 175.6 περιπτώσεις, αντιστοίχως. η μικρότερη 
συχνότητα εμφάνισης Θε στα παιδιά σε σχέση με 
τους ενήλικες οφείλεται κυρίως στην ακεραιότητα των 
αγγείων και την ενισχυμένη αντιπηκτική δραστηριότητα 
του ενδοθηλίου, καθώς και στη μειωμένη ικανότητα 
παραγωγής θρομβίνης, την αυξημένη αδρανοποίηση 
της θρομβίνης από την α2 μακροσφαιρίνη, η αυξημένη 
συγκέντρωση της οποίας αντιρροπεί τη φυσιολογική 
ανεπάρκεια της αντιθρομβίνης και των πρωτεϊνών 
C/S και τέλος, στα μειωμένα επίπεδα του ιστικού 
παράγοντα στο αίμα του ομφάλιου λώρου. 

 η επίπτωση των θρομβοεμβολικών επεισοδίων 
(Θε) είναι υψηλότερη στα νεογνά σε σχέση με παι-
διά μεγαλύτερης ηλικίας. περίπου το 10% των Θε 
συμβαίνουν τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες ζωής, 
συχνότερα σε βαρέως πάσχοντα νεογνά (2.4 περι-
πτώσεις συμπτωματικού Θε ανά 1000 εισαγωγές σε 
μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών-μενν). η 
επίπτωση συμπτωματικής φλεβοθρόμβωσης (VTE) 
σε νεογνά είναι 5.1/100.000 γεννήσεις. αν και θε-
ωρείται ότι τα Θε υποδιαγιγνώσκονται, τα νεογνά 
έχουν σχεδόν 40 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να 
υποστούν Θε απ’ ό,τι στη διάρκεια όλης της παιδικής 
ηλικίας, αλλά οπωσδήποτε σημαντικά μικρότερη από 
τους ενήλικες.1-6

Το αιμοστατικό σύστημα τόσο σε πρόωρα όσο 
και σε τελειόμηνα νεογνά διαφέρει σημαντικά από 
αυτό μεγαλύτερων παιδιών και πολύ περισσότερο 
από αυτό των ενηλίκων, όμως, υπό φυσιολογικές 
συνθήκες, τα νεογνά δεν έχουν προδιάθεση ούτε για 
αιμορραγία ούτε για θρόμβωση. η αυξημένη επίπτωση 
των Θε σε άρρωστα νεογνά αποδίδεται στην -από 
ποικίλα αίτια- εύκολη εκτροπή της ισορροπίας του 
αιμοστατικού μηχανισμού, λόγω, ενδεχομένως, των 
ούτως ή άλλως χαμηλότερων συγκεντρώσεων των 
φυσικών ανασταλτών και της μειωμένης ινωδολυτικής 
δραστικότητας, καθώς και των αυξημένων επιπέδων 
του παράγοντα von Willebrand. ο συνδυασμός των 
ανωτέρω α) με τη μεγάλη πυκνότητα του αίματος εξ 
αιτίας του υψηλού αιματοκρίτη και β) της μικρής δια-
μέτρου των αγγείων που έχει ως αποτέλεσμα αργή 
τριχοειδική ροή επί συνυπάρξεως αφυδάτωσης ή 
υπερπηκτικής κατάστασης επί ασφυξίας, λοίμωξης, 
προωρότητας ή εργώδους τοκετού, αποτελούν επιπλέ-
ον αίτια για θρομβώσεις στα νεογνά. επιπροσθέτως, 
η τοποθέτηση και χρήση καθετήρων αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για 
θρόμβωση στη νεογνική περίοδο. Σήμερα, 15% του 
συνόλου των νεογνών σε μενν και τουλάχιστον 
50% προώρων με βάρος γέννησης <1000 gr φέρουν 
καθετήρα στην ομφαλική φλέβα.7-9

η θρόμβωση στα παιδιά είναι πολυπαραγοντικό 
φαινόμενο, αποτέλεσμα επίκτητων (>90% των πε-
ριπτώσεων) ή συγγενών παραγόντων κινδύνου. Για 
την εκδήλωση Θε σε νεογνά απαιτείται η συγκυριακή 
συμβολή πολλών παραγόντων κινδύνου (ποικίλα υπο-
κείμενα νοσήματα ή καταστάσεις, διάφορα εκλυτικά 
αίτια, στο παιδί ή στη μητέρα). οι μέχρι σήμερα μελέτες 
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δεν έχουν αποκαλύψει τη συμβολή θρομβοφιλικών 
παραγόντων στην εμφάνιση ασυμπτωματικών ή συ-
μπτωματικών Θε. Γενετικοί παράγοντες συσχετίζονται 
με τον κίνδυνο εμφάνισης Θε, όμως δεν έχει αποδει-
χθεί αιτιολογική συσχέτιση για τους περισσότερους 
από αυτούς. ο συχνότητα ανεύρεσης θρομβοφιλικών 
παραγόντων σε παιδιά με Θε αναφέρεται 13-79% σε 
διάφορες μελέτες. η τεράστια διακύμανση αποδίδε-
ται σε ποικιλομορφία στο σχεδιασμό των μελετών 
και στον ορισμό των συγγενών προθρομβωτικών 
διαταραχών, καθώς και στο μικρό αριθμό και τους 
διαφορετικούς πληθυσμούς των ασθενών. Όσον 
αφορά στα Θε του ΚνΣ, και παρά το γεγονός της με-
γάλης συχνότητας ιδιοπαθών αρτηριακών ισχαιμικών 
επεισοδίων (AIS), ο επιπολασμός των θρομβοφιλικών 
παραγόντων κυμαίνεται σε διάφορες μελέτες από 20-
50%, ενώ αυξημένη φαίνεται ότι είναι η πιθανότητα 
παρουσίας συγγενούς θρομβοφιλικού παράγοντα σε 
νεογνά με θρόμβωση νεφρικής, ηπατικής ή πυλαίας 
φλέβας. επιπροσθέτως, θρομβοφιλία της μητέρας 
έχει συσχετισθεί με την εμφάνιση περιγεννητικού 
AIS, θρόμβωση φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου 
ή θρόμβωση νεφρικής φλέβας.1-6, 9

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ
Θρόμβωση Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

η επίπτωση θρόμβωσης του Κεντρικού νευρικού 
Συστήματος (ΚνΣ) στα νεογνά αναφέρεται 12/100.000 
ανά έτος. Το ΚνΣ αποτελεί τη συχνότερη θέση Θε 
κατά την παιδική ηλικία (2.1-13 άτομα/100.000 ανά 
έτος), 30% των οποίων συμβαίνει κατά την περιγεν-
νητική περίοδο. Τα Θε είναι συχνότερα στα αγόρια. 
αναφέρονται διαφυλετικές διαφορές (κατά σειρά 
συχνότητας: αφροαμερικανοί > Καυκάσιοι > λατινο-
αμερικανοί > ασιάτες). οι θρομβώσεις αφορούν είτε 
στις εγκεφαλικές αρτηρίες (arterial ischemic stroke-
AIS/αρτηριακό εγκεφαλικό επεισόδιο-αεε), είτε στο 
εγκεφαλικό φλεβικό σύστημα (cerebral sinus venous 
thrombosis-CSVT). η συχνότητα των Θε των φλεβω-
δών κόλπων είναι 0.67/100.000 άτομα ανά έτος και 
εμφανίζεται ως επί το πλείστον στα νεογνά και στα 
βρέφη. CSVT στην παιδική ηλικία είναι σπανιότερη 
(0.25-0.67 /100.000 παιδιά). Σπασμοί αποτελούν 
το κύριο κλινικό σύμπτωμα. Στην εκδήλωση αεε, 
ενδέχεται να εμπλέκονται ποικίλοι παράγοντες, όπως 
περιγεννητική ασφυξία, συγγενείς καρδιοπάθειες, 
λοιμώξεις, τραυματισμοί, αφυδάτωση. Θρόμβωση 
ΚνΣ επιπλέκεται συχνά από σοβαρά νευρολογικά 
συμβάματα και σημαντική θνητότητα όπως φαίνεται 
από μελέτες μικρού αριθμού παιδιών. Για τη διάγνωση 

θρομβώσεων του ΚνΣ η μαγνητική τομογραφία (MRI) 
αποτελεί την εξέταση επιλογής και υπερέχει έναντι της 
αξονικής τομογραφίας (CT scan) μιας και απεικονίζει 
τη ροή και τη στάση του αίματος πρωιμότερα από 
την CT και σε συνδυασμό με την μαγνητική αγγειο-
γραφία (MRA) αποτελούν την πιο ευαίσθητη μέθοδο 
ανάδειξης της θρόμβωσης. πλεονέκτημα της MRα 
είναι ότι αποτελεί μη επεμβατική μέθοδο και μπορεί 
να διενεργηθεί ταυτόχρονα με την MRI, μειονέκτημα 
όμως της μεθόδου είναι η αδυναμία απεικόνισης 
ανωμαλιών σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους αγγεία.

αεε μπορεί να συμβεί κατά την περιγεννητική 
περίοδο (ενδομητρίως σε έμβρυα από 28 εβδομάδων 
κύησης έως νεογνά 7 ημερών). αναφέρεται συχνότητα 
1/4000 τελειόμηνων νεογνών ανά χρόνο ή 1/2800-
1/5000 γεννήσεις ζώντων νεογνών. αναλόγως του 
χρόνου διάγνωσης, το περιγεννητικό αεε χαρακτη-
ρίζεται ως εμβρυϊκό (Fetal Ischaemic Stroke-FIS), 
εφ’ όσον αποκαλυφθεί είτε προ της γέννησης με 
απεικονιστική μέθοδο είτε επί μη ζώντος εμβρύου με 
νεκροτομή, ως νεογνικό (Neonatal ιschaemic Stroke-
NIS), εφ’ όσον διαγνωσθεί μετά τη γέννηση ή προ 
της 28ης ημέρας ζωής προκειμένου περί προώρων 
νεογνών και τέλος, υποψιαζόμενο ως περιγεννητικό 
(Presumed Perinatal Ischaemic Stroke-PPIS), σε 
βρέφη >28 ημερών, στα οποία εικάζεται (αλλά δεν 
είναι βέβαιο) ότι το αεε συνέβη κάποια στιγμή μεταξύ 
ίσως και 20ης εβδομάδας κύησης έως 28ης ημέρας 
μετά τη γέννηση. περίπου 40% των νεογνών δεν 
εμφανίζουν ειδική συμπτωματολογία, οπότε σε μεγα-
λύτερα παιδιά το περιγεννητικό αεε αναγνωρίζεται 
μόνον αναδρομικά, λόγω της αναδυόμενης εμφάνισης 
ημιπάρεσης/ημιπληγίας, επεισοδίων σπασμών μετά 
τους πρώτους μήνες ζωής, γνωσιακής δυσλειτουργίας, 
κλπ. Το περιγεννητικό αεε αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους παράγοντες συγγενούς εγκεφαλικής 
παράλυσης. δύο είναι οι κύριες υποθέσεις για την 
ανάπτυξη περιγεννητικού αεε. είτε είναι εμβολικό, 
από θρόμβο προερχόμενο από τον πλακούντα που 
διέφυγε μέσω του ανοικτού ωοειδούς τρήματος, είτε 
αποτέλεσμα τραυματισμού, από κάκωση των αρτηρι-
ών τραχήλου-εγκεφάλου στη διαδικασία του τοκετού 
που προκαλεί τη δημιουργία θρόμβου/εμβόλου. η 
διάγνωση τεκμηριώνεται με υπερηχογράφημα (λόγω 
της ανοικτής πρόσθιας πηγής) και μαγνητική τομο-
γραφία (MRI), η οποία, αναλόγως του χρόνου που 
θα γίνει, έχει διαγνωστική (μπορεί να πιθανολογήσει 
κανείς το χρόνο εγκατάστασης του αεε), αλλά και 
προγνωστική αξία. 

Σχετικώς με τη συμβολή θρομβοφιλικών παραγό-
ντων στη θρόμβωση του ΚνΣ στην παιδική ηλικία, 
αποτελέσματα από την πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση 
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22 μελετών, 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 συμμετοχής θρομβοφιλικού παράγοντα 
στον κίνδυνο εμφάνισης πρώτου επεισοδίου αεε σε 
παιδιά ηλικίας από νεογνά έως 18 ετών, φαίνεται να 
υποδεικνύεται αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης εγκε-
φαλικού επεισοδίου (είτε αρτηριακού 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 επί-
πεδα α-λιποπρωτεΐνης είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα 
(ανεπάρκεια AT, PC, PS: O.R. 7.06, 8.76, 3.20, αντι-
στοίχως 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 αυξάνει 
σημαντικά τις πιθανότητες για εκδήλωση πρώτου 
επεισοδίου στο ΚνΣ (O.R 11.86). από μελετηθέν 
υλικό της μονάδας αιμορραγικών διαθέσεων (μαδ) 
του νοσοκομείου παίδων «αγία Σοφία» βρέθηκε ότι 
η παρουσία FV Leiden και αυξημένων επιπέδων 
προθρομβίνης σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση 
θρομβώσεων του ΚνΣ. Γενετικοί παράγοντες θρομ-
βοφιλίας (ανεπάρκεια PC, φορεία FV Leiden ή FII 
G20210A) έχουν συσχετισθεί σε παλαιότερες μελέτες 
με υποτροπή AIS σε παιδιά, όμως η συμβολή τους 
δεν φάνηκε να επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της 
μετα-ανάλυσης.1,10-14

Θρόμβωση νεφρικής φλέβας  
(Renal Vein Thrombosis-RVT) 

η θρόμβωση της νεφρικής φλέβας είναι η πιο 
συχνή θρόμβωση μη σχετιζόμενη με κεντρικούς 
φλεβικούς καθετήρες (CVLs-Central Venous Lines) 
στα νεογνά. η επίπτωση της αναφέρεται 2.2/100.000 
γεννήσεις. αποτελεί το 10% του συνόλου των θρομ-
βοεμβολικών επεισοδίων. εμφανίζεται με συχνότητα 
2:1 στα άρρενα νεογνά σε σχέση με τα θήλεα, κατά 
κανόνα την πρώτη εβδομάδα ζωής. περίπου 1/3 
των RVT αφορά σε πρόωρα νεογνά, ενώ 25% των 
θρομβώσεων της νεφρικής φλέβας είναι αμφοτερό-
πλευρες. η αργή τριχοειδική ροή σε συνδυασμό με 
αφυδάτωση ή προθρομβωτικούς παράγοντες, στο 
πλαίσιο σήψης/σηπτικού shock, κυανωτικής συγγε-
νούς καρδιοπάθειας, ασφυξίας ή μητρικού διαβήτη 
ευοδώνει τη θρόμβωση. μπορεί να προβάλλει ως 

ψηλαφητή μάζα στην περιοχή του νεφρού, ενώ το 
νεογνό μπορεί να εμφανίζει υπέρταση, αιματουρία ή 
θρομβοπενία. η RVT είναι δυνατόν να προκαλέσει 
μη αναστρέψιμη νεφρική βλάβη. ύπερηχογράφημα, 
ως μη παρεμβατική, αποτελεί την κατ’ εξοχήν αρχική 
διαγνωστική δοκιμασία. πολυκεντρική μελέτη έχει 
αναδείξει τη στατιστικώς σημαντική συμβολή γενετικών 
θρομβοφιλικών παραγόντων σε νεογνά με RVT σε 
σχέση με υγιείς μάρτυρες (O.R: 10.9, C.I 3.85-31.1, 
p<0.0001), καθώς και σε νεογνά με θρόμβωση πυλαίας 
(5.47/1.7-17.6, p<0.0007). ο ρόλος των παραγόντων 
αυτών για υποτροπή δεν έχει τεκμηριωθεί.1-5,9,15-17

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση  
(Deep Vein Thrombosis-DVT) 

μέχρι την ηλικία του ενός έτους η DVT συνδέεται 
με τη χρήση CVL σε ποσοστό 90% περίπου. οι 
συγκεκριμένοι καθετήρες είναι απαραίτητοι για τη 
χορήγηση παρεντερικής διατροφής και παραγώγων 
αίματος ή υγρών. παρόλο που οι κεντρικές γραμμές 
έχουν βελτιώσει πολύ την ποιότητα ζωής των ασθενών 
που έχουν ανάγκη χορήγησης των συγκεκριμένων 
θεραπειών, είναι δυνατόν να προκαλέσουν επιπλοκές 
όπως θρομβώσεις. η συχνότητα των θρομβώσεων 
από τη χρήση των CVLs είναι 3-5 περιστατικά ανά 
10.000 εισαγωγές στο νοσοκομείο. Το 80% των 
DVT των νεογνών αφορούν στο ανώτερο φλεβικό 
δίκτυο. οι μηχανισμοί που πιθανόν παίζουν ρόλο 
στο σχηματισμό θρόμβου μέσα στον καθετήρα είναι 
η καταστροφή του αγγειακού ενδοθηλίου από τον 
καθετήρα, η έγχυση μέσω του καθετήρα ουσιών που 
μπορεί να είναι θρομβογόνες ή τα θρομβογόνα υλικά 
του ίδιου του καθετήρα. οι καθετήρες που συνήθως 
(70%) συνδέονται με DVT είναι αυτοί που περιέχουν 
πολυαιθυλένιο, ενώ αυτοί που περιέχουν σιλικόνη 
και πολυουραιθάνιο σχετίζονται με θρομβώσεις σε 
ποσοστό 20% και 17% αντιστοίχως. η παρουσία 
CVL είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου 
για πνευμονική εμβολή. η συμβολή θρομβοφιλικών 
παραγόντων κινδύνου για DVT σχετιζόμενη με τη 
χρήση CVL σε νεογνά δεν έχει αποδειχθεί. οι κλινι-
κές εκδηλώσεις της θρόμβωσης, σχετίζονται με την 
εντόπιση του θρόμβου. Καθετήρες στην υποκλείδιο 
και στην άνω κοίλη φλέβα μπορούν να προκαλέσουν 
σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, χυλοθώρακα, οίδημα 
άκρου. λαγονομηριαία θρόμβωση μετά από την 
τοποθέτηση καθετήρα στη μηριαία φλέβα μπορεί να 
προκαλέσει επίσης οίδημα του άκρου ή επέκταση της 
θρόμβωσης στην κάτω κοίλη φλέβα. η χρήση υπε-
ρήχου είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
διάγνωσης των συγκεκριμένων θρομβώσεων.1,4,15-19
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Θρόμβωση από αρτηριακούς καθετήρες 

αρτηριακή θρόμβωση σε νεογνά είναι σχεδόν 
αποκλειστικά ιατρογενής, συνδεόμενη με αρτηριακούς 
καθετήρες και σχετίζεται με το μήκος, τη διάμετρο, 
το υλικό του καθετήρα και τη διάρκεια παραμονής 
στην αρτηρία. αρτηριακοί καθετήρες σε νεογνά το-
ποθετούνται για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς 
σκοπούς, όπως συμβαίνει σε καρδιακό ή ομφαλικό 
καθετηριασμό, ή σε περιφερικούς αρτηριακούς κα-
θετήρες. ειδικότερα, η θρόμβωση που αφορά σε 
ομφαλικούς καθετήρες συνοδεύεται από θρόμβωση 
των τοπικών αγγείων, νεκρωτική εντεροκολίτιδα και 
εμβολικά επεισόδια των κάτω άκρων. οι μακροχρόνιες 
επιπλοκές των συγκεκριμένων θρομβώσεων αφορούν 
κυρίως σε νεφρική δυσλειτουργία ή ανισοσκελία και 
πολλές φορές απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση 
λόγω του κινδύνου ενδεχόμενου ακρωτηριασμού του 
άκρου. Για τη διάγνωση του θρομβωτικού επεισοδί-
ου συνήθως επιλέγεται η χρήση του Doppler ή της 
αγγειογραφίας.1,4,20

Κεραυνοβόλος Πορφύρα

Σε νεογνά με ομόζυγη ανεπάρκεια πρωτεΐνης C ή 
S, παρουσιάζεται εκτεταμένη θρόμβωση με κεραυνο-
βόλο πορφύρα. εμφανίζεται ως επί το πλείστον εντός 
του 1ου 24ώρου της ζωής με απειλητική για τη ζωή 
κλινική εικόνα, η οποία εκδηλώνεται με δερματικές 
νεκρώσεις κυρίως και εργαστηριακή εικόνα διάχυτης 
ενδαγγειακής πήξης.1-5,9,16

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Σημαντικοί κληρονομικοί θρομβοφιλικοί παράγο-
ντες θεωρούνται η ανεπάρκεια των πρωτεϊνών C και S 
και αντιθρομβίνης (αΤ), καθώς επίσης και η παρουσία 
των μεταλλάξεων FV Leiden και FII20210A. η συ-
χνότητα της ανεπάρκειας των φυσικών ανασταλτών 
στο γενικό πληθυσμό είναι μικρή (0.02-0.4%), ενώ 
η παρουσία ετεροζυγωτίας FV Leiden και FII20210A 
ανιχνεύεται σε 5-8% και 1-3% της Καυκάσιας φυλής 
αντιστοίχως. η ετεροζυγωτία FV Leiden αυξάνει τον 
σχετικό κίνδυνο για θρόμβωση κατά 7 φορές περίπου, 
ενώ η ομοζυγωτία κατά 80. μόνο όμως το 10% των 
φορέων αναπτύσσει θρόμβωση στη διάρκεια της ζωής 
του. η φορεία FII201210A φαίνεται να τριπλασιάζει 
την πιθανότητα θρομβοεμβολικού επεισοδίου. ο 
συνδυασμός δύο ή περισσότερων θρομβοφιλικών 
παραγόντων έχει την τάση να αυξάνει την πιθανότητα 
θρόμβωσης. η παρουσία κληρονομικών θρομβοφιλι-

κών παραγόντων σχετίζεται κυρίως με θρόμβωση της 
νεφρικής ή της πυλαίας φλέβας, ενώ δεν σχετίζεται με 
τη θρόμβωση κεντρικών καθετήρων. Σε ασθενείς με 
περιγεννητικό αεε, φαίνεται να ανιχνεύεται αυξημένη 
πιθανότητα φορείας των μεταλλάξεων FVLeiden και 
FII G20210A (O.R. 3.56 και 2.02, αντιστοίχως)13.

νεογνά με θρόμβωση, όπως και κάθε παιδί με Θε, 
συνιστάται να ελέγχονται για το ενδεχόμενο κληρονο-
μικής θρομβοφιλίας, παρόλο που η επιβεβαίωση της 
παρουσίας κληρονομικών προθρομβωτικών παρα-
γόντων δεν αλλάζει τους θεραπευτικούς χειρισμούς, 
πλην της περίπτωσης της ομόζυγης ανεπάρκειας 
πρωτεΐνης C ή S, της οποίας η διάγνωση απαιτεί 
άμεση παρέμβαση με θεραπεία υποκατάστασης. 
Ταυτοχρόνως, προσοχή απαιτείται σε ότι αφορά στην 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού 
ελέγχου, διότι τα νεογνά παρουσιάζουν ούτως ή άλλως 
χαμηλότερα επίπεδα φυσικών ανασταλτών. ιδιοπαθής 
θρόμβωση είναι σπάνια σε νεογνά. Σχεδόν πάντοτε, 
ακόμη και επί παρουσίας κληρονομικού θρομβοφιλι-
κού παράγοντα, συνυπάρχει ισχυρό εκλυτικό αίτιο ή 
υποκείμενο νόσημα, το οποίο κυρίως ευθύνεται για 
την εκδήλωση της θρόμβωσης.

Σε ό,τι αφορά στην υποτροπή των Θε, από τις 
μέχρι τώρα μελέτες διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι 
θρομβοφιλικοί παράγοντες αποτελούν ασθενείς πα-
ράγοντες κινδύνου για υποτροπή και ότι μεγαλύτερος 
παράγοντας κινδύνου για επανεμφάνιση Θε, θεωρείται 
προηγηθέν Θε.1, 21-25

ΜΗΤΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΤΙζΟΜΕΝΟΙ ΜΕ 
ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ

 παράγοντες σχετιζόμενοι με υποκείμενα νοσήματα 
ή καταστάσεις σχετιζόμενες με την εγκυμοσύνη της 
μητέρας, είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην εκδή-
λωση θρομβώσεων στα νεογνά. παράγοντες όπως 
ο ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης, 
αυτοάνοσα νοσήματα της μητέρας, επίκτητη ή κλη-
ρονομική θρομβοφιλία της μητέρας, χοριοαμνιονίτιδα, 
ολιγουδράμνιο, προεκλαμψία, το κάπνισμα, η προ-
χωρημένη ηλικία κύησης φαίνεται να σχετίζονται με 
θρομβώσεις στα νεογνά. επιπροσθέτως, η παρουσία 
αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (Lα-lupus antico-
agulant, anticardiolipin antibodies-ACA, αντισωμάτων 
έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης-anti-β2GPI) σχετίζεται 
συχνά με επιπλοκές της κύησης. παθητική μεταφορά 
των αντιφωσφολιπιδικών αυτοαντισωμάτων από τη 
μητέρα στο έμβρυο συμβαίνει σε 30% των νεογνών 
περίπου, χωρίς όμως η παρουσία των συγκεκριμέ-
νων αντισωμάτων να σχετίζεται με θρόμβωση στα 
νεογνά. 26-27
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ΑΠΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Το μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο (post phlebitic 

syndrome-PTS) αποτελεί απώτερη επιπλοκή μετά 
από VTE. είναι δυνατόν να εμφανιστεί 5-10 έτη μετά 
από ένα αρχικό επεισόδιο θρόμβωσης. εκδηλώνεται 
με οίδημα, πόνο, δυσχρωματισμό του άκρου, έλκη, 
σκλήρυνση του δέρματος. Τα νεογνά έχουν αυξημένο 
κίνδυνο εκδήλωσης PTS διότι το ινωδολυτικό τους 
σύστημα ανεπαρκεί.

ύποτροπή αναφέρεται σε 6-20% των παιδιών 
με DVT και συνήθως συμβαίνει 3.5 χρόνια μετά τη 
διακοπή της θεραπείας. Στην πιθανότητα υποτροπής 
ενδέχεται να συμβάλλει η ύπαρξη κληρονομικών 
προθρομβωτικών παραγόντων και είναι δυνατόν να 
εμφανιστεί με τη μορφή της πνευμονικής εμβολής.

επιπλέον επιπλοκές , όπως επεισόδια αιμορρα-
γίας, μπορούν να σχετίζονται με τη λήψη της αντι-
πηκτικής αγωγής, ενώ η θρόμβωση των ομφαλικών 
καθετήρων ενδεχομένως συνδέεται με ανάπτυξη 
πυλαίας υπέρτασης. η θνητότητα λόγω θρόμβωσης 
υπολογίζεται στο 1-2.5%, αλλά το ποσοστό αυτό είναι 
δυνατόν να αυξηθεί σημαντικά όταν συνυπολογίζεται 
η θνητότητα λόγω της υποκείμενης νόσου.1-5

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
η χορήγηση ή η μη χορήγηση αντιπηκτικής αγω-

γής σε νεογνά με θρόμβωση αποτελεί μία ενεργητική 
απόφαση (active decision). Για τη χορήγηση του 
είδους και της διάρκειας της θεραπευτικής αγωγής 
στα νεογνά συνεκτιμώνται διάφορα χαρακτηριστικά 
του ίδιου του θρόμβου (έκταση, εντόπιση, πρόσφυση 
κ.λπ.), η εντόπιση, η παρουσία θρομβοφιλικών παρα-
γόντων σε ορισμένες περιπτώσεις ή ο συνδυασμός 
κληρονομικών παραγόντων, το κατά πόσο το Θε είναι 
ιδιοπαθές ή μη, η παρουσία κεντρικού καθετήρα ή η 
αναγκαιότητα να παραμείνει κ.λπ. ο βασικός λόγος 
για τον οποίον δίδεται επί μακρόν αντιπηκτική αγωγή 
σε ασθενείς με φλεβοθρόμβωση είναι η πρόληψη νέου 
Θε. Σε νεογνά με Θε οι οδηγίες συνιστούν είτε πα-
ρακολούθηση, είτε αντιπηκτική αγωγή, συνήθως από 
6 εβδομάδες έως 3 μήνες, με εξατομίκευση ανάλογα 
με τα επιμέρους κλινικά και εργαστηριακά κριτήρια. 
ειδικότερα όμως στα νεογνά, υπάρχουν ορισμένοι 
περιορισμοί και ιδιαιτερότητες ως προς τη χορήγηση 
αντιθρομβωτικής αγωγής, οι οποίοι συνίστανται στο 
δυναμικά εξελισσόμενο αιμοστατικό σύστημα των 
νεογνών, στη διαφορετική διατροφή και συμμόρφωση 
αυτών, στη συννοσηρότητα που συνήθως παρουσι-
άζουν, στη διαφορετική κινητική των φαρμάκων στον 
οργανισμό τους, στην αδυναμία τακτικού ελέγχου της 

δράσης αυτών μέσω των συχνών φλεβοκεντήσεων. 
Σημειώνεται ότι τα κουμαρινικά, τα οποία είναι ευρέως 
χρησιμοποιούμενα αντιπηκτικά φάρμακα στα παιδιά 
και τους ενήλικες, δεν χορηγούνται σε νεογνά.6, 28

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Θρομβωτικά επεισόδια συμβαίνουν σπανίως στα 

παιδιά. εν τούτοις, τα νεογνά απ’ όλες τις ομάδες της 
παιδικής ηλικίας, υπόκεινται στο μεγαλύτερο κίνδυνο 
ανάπτυξης Θε. λοιμώξεις, καρδιοπάθειες, κακοήθειες, 
η παρουσία κεντρικών φλεβικών καθετήρων, προ-
ωρότητα, αφυδάτωση, καταστάσεις σχετιζόμενοι με 
τη μητέρα, φαίνεται να αποτελούν τους κυριότερους 
παράγοντες που ευοδώνουν τη θρόμβωση και που 
καθιστούν τα νεογνά ευπαθή πληθυσμό. η συμμε-
τοχή του γενετικού υποστρώματος, κυρίως μέσω 
πολυμορφισμών που εμπλέκονται στην αιμόσταση, 
έχει αναφερθεί ότι συμβάλλει στην πιθανότητα ενδαγ-
γειακού σχηματισμού θρόμβου, δεν φαίνεται, όμως 
να αποτελεί ούτε αναγκαία ούτε ικανή συνθήκη από 
μόνη της. ιδιαίτερα στα νεογνά υπάρχει σκεπτικισμός 
για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, λόγω της πολυ-
πλοκότητας του μηχανισμού της αιμόστασης και της 
αλληλεπίδρασης επίκτητων παραγόντων, δεδομένο 
που αποδεικνύει ότι η θρόμβωση στα νεογνά είναι το 
τελικό αποτέλεσμα πολυπαραγοντικής διαδικασίας. 
μελλοντικές μελέτες ενδεχομένως αποσαφηνίσουν 
τόσο τους αιτιολογικούς παράγοντες, όσο και τους 
θεραπευτικούς χειρισμούς στην ομάδα αυτή των 
ασθενών.
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