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

Εισαγωγή
η αυτοάνοση θρομβοπενία (ΑΘ) χαρακτηρίζεται από 

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

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

Γενικοί παθογενετικοί μηχανισμοί
ο ρόλος των λοιμωδών παραγόντων στην εμφάνι-

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

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

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

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

Λοιμώδη αίτια αυτοάνοσης θρομβοπενίας

Ι. Ιογενείς λοιμώξεις

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Λοιμώδεις παράγοντες και αυτοάνοση θρομβοπενία 149

ιϊκού φορτίου με ganciclovir.35

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

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

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

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

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

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

EBV Streptococcus pyogenes

VZV Escherichia Coli

HBV Samonella Typhii

HEV Bartonella Henselae

RSV Legionella pneumophila

HHV-6
HTLV-1
Mumps
Rubella
Dengue-virus
Rotaviridae
Coroaviridae
Influenza-A
Άλλοι ιοί
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η αιτιολογία της θρομβοπενίας των ασθενών με HIV 
λοίμωξη είναι πολλαπλή. ςημαντικός μηχανισμός ανά-
πτυξης της είναι η επικάθιση ανοσοσυμπλεγμάτων στην 
αιμοπεταλιακή μεμβράνη και η αυξημένη κάθαρση των 
αιμοπεταλίων από τα μακροφάγα.43 Επιπρόσθετοι μηχα-
νισμοί είναι η ανάπτυξη αντιαιμοπεταλιακών αντισω-
μάτων εναντίον του γλυκοπρωτεϊνικού συμπλέγματος 
GPIIβ/IIIα, και η διασταυρούμενη ευαισθησία αντι-HIV 
αντισωμάτων με συστατικά της αιμοπεταλιακής μεμ-
βράνης.44 τα αντισώματα αυτά κατευθύνονται εναντίον 
των πρωτεϊνών nef, gag, env και pol του ιού, και επειδή 
η συχνότητα μεταλλάξεων είναι αυξημένη, παράγονται 
συνεχώς και καινούργια, κάποια από τα οποία εμφανί-
ζουν διασταυρούμενη αντίδραση με επιτόπους πρωτεϊνών 
της αιμοπεταλιακής μεμβράνης. η χαμηλή έως ανύπαρ-
κτη ανοσολογική επιτήρηση επιτρέπει την διαιώνιση της 
παραγωγής αυτοαντισωμάτων, και την εγκατάσταση χρο-
νιότητας στην ΑΘ.45

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

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

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

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

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



Λοιμώδεις παράγοντες και αυτοάνοση θρομβοπενία 151

δεν μπορεί να αποκλειστεί.55

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

ΙΙ. Βακτηριακές λοιμώξεις

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Αυτοάνοση θρομβοπενία και άλλες βακτηριακές 
λοιμώξεις

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

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

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

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

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

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

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

Ανάλογες σποραδικές περιπτώσεις έχουν αναφερθεί 
κατά την πορεία και τοξοπλάσμωσης.84 τέλος έχουν ανα-
φερθεί σποραδικές περιπτώσεις ΑΘ και συνδρόμου Ev-
ans, σαν αρχικές εκδηλώσεις σπλαγχνικής λεϊσμανίασης. 
τα αυτοάνοσα φαινόμενα υφίενται συνήθως με την χο-
ρήγηση ειδικής θεραπευτικής αγωγής και την ίαση της 
παρασίτωσης.85



Λοιμώδεις παράγοντες και αυτοάνοση θρομβοπενία 153

Βιβλιογραφία
 1. Schoonen MW, Kucera G, Coalson J, et al. Epidemiology of 

immune thrombocytopenic purpura in the general practice 
research database Brit. J. Haematol. 2009; 145: 235-244.

 2. Liebman ηΑ: Viral-associated immune thrombocytopenic 
purpura. Hematology (ASH Educational program). 2008; 
212-218.

 3. Panitsas FP, Theodoropoulou M, Kouraklis A, et al. Adult 
chronic idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) is the 
manifestation of a type-1 polarized immune response. 
Blood. 2004; 103:2645-2647.

 4. Ling Y, Cao X, Yu Z, Ruan C. Circulating dendritic cells 
subsets and CD4+Foxp3+ regulatory T cells in adult patients 
with chronic ITP before and after treatment with high-dose 
dexamethasome. Eur J Haematol. 2007; 79:310-316.

 5. Yu J, Heck S, Patel V, , et al. Defective circulating CD25 
regulatory T cells in patients with chronic immune throm-
bocytopenic purpura. Blood. 2008; 112:1325-1328.

 6. Semple JW. Infections, antigen-presenting cells, T cells and 

immune tolerance: their role in the pathogenesis of immune 
thrombocytopenia. Hematol Oncol Clin North Am. 2009; 
23(6):1177-1192.

 7. Andersson PO, Stockelberg D, Jacobsson S, Wadenvik H. 
A transforming growth factor-beta1-mediated bystander 
immune suppression could be associated with remission of 
chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. Ann Hematol. 
2000; 79:507-513.

 8. Liebman HA, Stasi R. Secondary immune thrombocytopenic 
purpura. Curr Opin Hematol. 2007; 14:557-573.

 9. Chiao ΕΥ, Engels EA, Kramer JR, Pietz K, Henderson L, 
Giordano TP, Landgren O. Risk of immune thrombocyto-
penic purpura and autoimmune hemolytic anemia among 
120 908 US Veterans with hepatitis C virus infection. Arch 
Intern Med. 2009; 169(4): 357-363.

 10. de Almeida AJ, Campos-de-Magalhγes M, Antonietti CL, 
et al. Autoimmune thrombocytopenia related to chronic 
hepatitis C virus infection. Hematology. 2009; 14(1):49-58.

 11. Rajan SK, Espina BM, Liebman HA. Hepatitis C virus-related 
thrombocytopenia: clinical and laboratory characteristics 

Infectious agents in the pathogenesis of immune thrombocytopenia
by Argyris Symeonidis and Alexandra Kouraklis-Symeonidis

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

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