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

Εισαγωγή
Θρομβοπενία είναι δυνατόν να προκληθεί μετά χορή-

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

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

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

Επίπτωση
Επιδημιολογικές μελέτες σε Ευρώπη και ηΠΑ έχουν 

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

παθογένεια
η αιτιολογία τη ΦΕΑΘ είναι σύνθετη. τουλάχιστον 

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

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

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

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

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

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

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

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

Πολύ σπάνια Πενικιλλίνη, 
κεφαλοσπορίνες

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

26 περιπτώσεις/
εκατομμύριο χρηστών 
κινίνης/εβδομάδα

Κινίνη, αντιβιοτικά, 
ΜΣΑΦ, 
αντιεπιληπτικά

Αναστολείς δράσης 
αιμοπεταλίων (φιμπάνες)

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

0,2- 0,5 % Tirofiban, 
eptifibatide

Αντισώματα ειδικά έναντι 
φαρμάκων

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

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

Αbciximab

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

1% Άλατα χρυσού, 
προκαϊναμίδη

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

3-6% μετά 7ήμερο 
θεραπεία με ηπαρίνη

ηπαρίνες

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κλινική εικόνα ηΙΤ
Παρατηρείται ελάττωση του αριθμού των αιμοπετα-

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

Διάγνωση ηΙΤ
Από πρόσφατες μελέτες έχει φανεί ότι σε ασθενείς 

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

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

Θεραπεία ηΙΤ
ςε ασθενείς με ισχυρή υποψία ή επιβεβαιωμένη διά-

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

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

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

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

Fondaparinux
Aσθενείς οι οποίοι λαμβάνουν fondaparinux αναπτύσ-

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

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

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

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

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

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

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

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

μετά τη διακοπή της χορήγησης του υπεύθυνου φαρ-

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

Διάγνωση
ςε κάθε ασθενή με θρομβοπενία, αγνώστου αιτιολο-

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

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

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

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

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

3 Αποκλεισμός άλλων αιτίων θρομβοπενίας
4 Επανεμφάνιση θρομβοπενίας μετά την επαναχορήγηση του φαρμάκου
Επίπεδο πιθανότητας
Ι Σίγουρο - κριτήρια 1, 2, 3 και 4
ΙΙ Πιθανό - κριτήρια 1, 2 και 3 
ΙΙΙ Δυνατό - κριτήριο 1
ΙV Απίθανο - κριτήριο 1 δεν απαντάται
(*) Από George JN et al58
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AbSTrACT: Drug-induced immune thrombocytopenia (DITP) can be caused by perhaps hundreds of 
medications. Thrombocytopenia may be caused by many other causes and therefore, the diagnosis of 
DITP can be easily overlooked and misdiagnosed as autoimmune thrombocytopenia (AIT), thrombocy-
topenia attributed to bacteremia and sepsis, the effect of coronary-artery bypass surgery, or some other 
underlying condition. Although many cases of DITP are mild, some are characterized by life-threaten-
ing symptoms. The pathogenesis of DITP is complex and at least six different mechanisms by which 
drug-induced antibodies can promote platelet destruction have been proposed. In many cases, it is pos-
sible to identify the antibodies which react with platelets in the presence of the sensitizing drug, but it 
is not always technically feasible, so the decision to discontinue the suspected medication in the patient 
should be made on clinical grounds. Although identification of a platelet-reactive drug-dependent anti-
body (DDAb) is not useful in acute management, antibody identification can help to implicate a specif-
ic drug as the cause of thrombocytopenia and prevent future exposure to this drug. Drug discontinuation 
usually results in recovery of thrombocytopenia. In rare cases, thrombocytopenia and bleeding symp-
toms persist for several weeks. Such patients have been treated with corticosteroids, intravenous IgG 
and plasmapheresis with possible, but not proven, benefit.

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

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

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

Θεραπευτική αντιμετώπιση
η απόφαση για τη διακοπή ενός φαρμάκου σε ασθενή 

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