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

Εισαγωγή
η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή όπως 

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

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

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

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

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

Αποκατάσταση της θρομβοπενίας  
σε πάσχοντες από ΙΘΠ με αναστολή  
της φαγοκυττάρωσης

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

Μηχανισμοί καταστροφής των αιμοπεταλίων

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

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

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

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

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

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

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

Ενδείξεις μειωμένης παραγωγής 
αιμοπεταλίων στην ΙΘπ
Μελέτες μορφολογίας

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

Επίδραση των αντισωμάτων  
στη μεγακαρυοποίηση

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

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

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

Μελέτες κυτταροκινητικής των αιμοπεταλίων
οι μελέτες κυτταροκινητικής παρέχουν τη δυνατό-

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

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

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

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

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

Σχετική ανεπάρκεια ενδογενούς ΤΡΟ
η φυσιολογική μεγακαρυοποίηση ρυθμίζεται από ποι-

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

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

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

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

Ανταπόκριση των ασθενών με ΙΘΠ  
σε θρομβοποιητικούς παράγοντες

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

Συμπεράσματα
ςύμφωνα με τα δεδομένα που αναλύθηκαν παραπά-

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

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

Εικόνα 1. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί της Ιδιοπαθούς Θρομβοπενικής Πορφύρας. Στην εικόνα περιγράφεται σχηματικά η 
σύγχρονη άποψη για την παθογένεια της νόσου που συνίσταται σε αυξημένη περιφερική καταστροφή αλλά και ανεπαρκή πα-
ραγωγή αιμοπεταλίων. Αναδεικνύεται η καταστροφή των αιμοπεταλίων από τα κυκλοφορούντα αντι-αιμοπεταλιακά αντισώ-
ματα ή/και τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα αλλά και η καταστολή της μεγακαρυοποίησης μέσω των ίδιων μηχανισμών. η 
αυξημένη καταστροφή των αιμοπεταλίων στο σύστημα των μακροφάγων οδηγεί σε επίταση του φαινομένου με διασπορά των 
αντιγόνων και παρουσίαση ποικίλων αντιγονικών επιτόπων στα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα. Παράλληλα, η αυξημένη κατα-
στροφή των αιμοπεταλίων οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση της θρομβοποιητίνης που είναι προσδεδεμένη στον υποδοχέα 
της στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων, με αποτέλεσμα την σχετική ένδεια θρομβοποιητίνης που οδηγεί σε περαιτέρω καταστο-
λή της μεγακαρυοποίησης. 
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Pathophysiology of the primary immune thrombocytopenia
by Michael Spanoudakis, Christina Kalpadakis, Helen A. Papadaki

Haematology Department, University of Crete School of Medicine, Heraklion, Greece

ABSTRACT: Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) or primary immune thrombocytopenia (primary 
ITP) is a benign haematologic disorder characterized by thrombocytopenia mainly due to increased platelet 
destruction by humoral (autoantibodies) or cellular (cytotoxic T-lymphocytes) immune mechanisms. In 
vivo data showing development of thrombocytopenia in healthy subjects following infusion of plasma 
from ITP patients, amelioration of thrombocytopenia in ITP patients following therapy that blockade the 
macrophage system or after splenectomy, have long demonstrated that peripheral removal of platelets 
represents the most common pathogenetic mechanism in ITP. However, morphological studies showing 
(para)apoptotic characteristics of bone marrow megakaryocytes in ITP in association with in vitro data 
demonstrating suppression of normal megakaryopoiesis by plasma from ITP patients, and platelet kinetic 
studies showing reduced platelet turnover in more than 80% of ITP patients strongly suggest inappropriate 
platelet production as an additional pathogenetic mechanism in ITP. In favour of this aspect are the 
relatively low serum/plasma thrombopoietin levels in patients with ITP compared to patients with the 
same degree thrombocytopenia due to marrow failure such as aplastic anaemia as well as the marked 
improvement of thrompbocytopenia in patients with chronic, resistant ITP following treatment with 
the novel thrombopoietin receptor agonists. The current review summarizes the available data showing 
that ITP, in contrast to the traditional concept, should be considered as a disease of increased platelet 
destruction and decreased platelet production.
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