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ΠΕΡιληΨη: η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία είναι 
μία νόσος που χαρακτηρίζεται από αυξημένη καταστροφή αιμοπεταλίων, σε συνδυασμό με διαταραχή 
της παραγωγής τους. η άποψη αυτή για την ιΘΠ οδήγησε στην πεποίθηση ότι θεραπείες που στοχεύ-
ουν στη διέγερση της παραγωγής των αιμοπεταλίων θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια εναλλακτική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση της νόσου. κατ’ αυτήν έννοια, οι αρχικές προσπάθειες για την αντι-
μετώπιση της ιΘΠ, αλλά και άλλων θρομβοπενικών καταστάσεων, με ανασυνδυασμένες θρομβοποιητί-
νες ήταν επιτυχείς, είχαν όμως ως σοβαρή επιπλοκή την εμφάνιση εξουδετερωτικών αντισωμάτων, που 
παρουσίαζαν διασταυρούμενη αντίδραση με την ενδογενή θροβοποιητίνη (thrombopoietin, TPO). Παρ’ 
όλα αυτά, πρόσφατες έρευνες με μόρια χωρίς δομική ομολογία με την ενδογενή TPO και επομένως θε-
ωρητικά χωρίς αντιγονικότητα, οδήγησαν τελικά στην ανάπτυξη μια σειράς θρομβοποιητικών παραγό-
ντων δεύτερης γενιάς. Δύο από τους παράγοντες αυτούς, το Romiplostim και το Eltrombopag, έλαβαν 
πρόσφατα έγκριση για χορήγηση στην ιΘΠ. τυχαιοποιημένες μελέτες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρ-
μακο (placebo), έχουν δείξει ότι οι εν λόγω παράγοντες υπερτερούν ξεκάθαρα, σε σχέση με το εικονικό 
φάρμακο, στη θεραπεία της χρονίας ιΘΠ τόσο σε σπληνεκτομηθέντες όσο και σε μη σπληνεκτομηθέ-
ντες ασθενείς. Επιπλέον, το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα έχει διάρκεια, εφόσον η θεραπεία συνεχίζει, 
ενώ οι βραχυ- και μεσοπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αποδεκτές. Βέβαια, περαιτέρω μελέτες 
είναι απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα των μακροχρόνιων επιπλοκών και 
της αποτελεσματκότητας των συγκεκριμένων παραγόντων, αλλά και να διευκρινιστεί η θέση τους στον 
τρέχοντα θεραπευτικό αλγόριθμο της ιΘΠ.
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Ανασκόπηση

Εισαγωγή
η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή ιδι-

οπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία (Primary Immune 
Thrombocytopenia, ITP) είναι μία επίκτητη ανοσολογι-
κά-διαμεσολαβούμενη διαταραχή, που χαρακτηρίζεται 
από μεμονωμένη θρομβοπενία -ορισθείσα ως αριθμός 
αιμοπεταλίων στο περιφερικό αίμα <100×109/L- καθώς 
και από απουσία κάποιου προφανούς εκλυτικού παράγο-
ντα ή/και υποκείμενης αιτίας που θα μπορούσαν να ευ-
θύνονται για την παρατηρούμενη μείωση του αριθμού 
των αιμοπεταλίων.1

Εις ό,τι αφορά στην παθοφυσιoλογία, η επί μακρόν επι-

κρατούσα άποψη για την ιΘΠ ήταν ότι επρόκειτο για μία 
νόσο που απόρρεε από την αυξημένη κάθαρση και κατα-
στροφή, από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα, καλυμμένων-
από- αντισώματα-αιμοπεταλίων.2 Παρόλα αυτά, πρόσφατα 
δεδομένα εμπλέκουν και την τ-διαμεσολαβούμενη κυτ-
ταροτοξικότητα στην καταστροφή των αιμοπεταλίων3, 
ενώ υπάρχουν πολλά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ δι-
αταραχής και στην παραγωγή των αιμοπεταλίων.4-7 Εν 
προκειμένω, έχει δειχθεί ότι τα αντι-αιμοπεταλιακά αντι-
σώματα μπορούν να στρέφονται εναντίον και των μεγακα-
ρυοκύτταρων στο μυελό των οστών, αναστέλλοντας την 
ωρίμανσή τους και τον σχηματισμό προ-αιμοπεταλίων5-7 
και έχει βρεθεί επίσης ότι τα μεγακαρυοκύτταρα στο μυ-
ελό ασθενών με ιΘΠ παρουσιάζουν συχνά αποπτωτικά 
χαρακτηριστικά.6 ςτη μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλί-
ων στην ιΘΠ, συντείνει επίσης και το γεγονός ότι παρά 
τα χαμηλά επίπεδά αυτών, τα επίπεδα θρομβοποιητίνης 
(thrombopoietin, TPO) είναι φυσιολογικά ή ελάχιστα μό-
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νον αυξημένα, σε αντίθεση με την κεντρικού τύπο θρομ-
βοπενία που χαρακτηρίζει την απλαστική αναιμία ή τη 
θρομβοπενία συνεπεία χημειοθεραπείας.8,9

Ακριβώς αυτή η αντίληψη για την ιΘΠ οδήγησε στη 
διερεύνηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, που να 
στοχεύουν στη διέγερση της παραγωγής των αιμοπε-
ταλίων αντί της ανoσοκαταστολής, που παραδοσιακά 
αποτέλεσε την πρώτη θεραπευτική επιλογή εδώ και δε-
καετίες. ιστορικά, το έναυσμα για τη δημιουργία μορίων 
ικανών να αυξάνουν τον αριθμό των αιμοπεταλίων δόθη-
κε το 1994, όποτε κλωνοποιήθηκε και χαρακτηρίστηκε η 
TPO.10 η τελευταία αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή της με-
γακαρυοποίησης και της παραγωγής των αιμοπεταλίων 
και ασκεί τη δράση της διαμέσου του οικείου υποδοχέα 
(thrombopoietin receptor, TPO-R).11 ο TPο-R εκφράζε-
ται όχι μόνο σε κύτταρα της μεγακαρυοκυτταρικής σει-
ράς, αλλά και σε πολυδύναμα προγονικά αιμοποιητικά 
τοιαύτα12 και πιθανότατα υφίσταται ως προσχηματισμέ-
νο, αλλά ανενεργό διμερές (Εικόνα 1).13 ςύνδεση με την 
TPO στην εξωκυττάρια (HRD-2) περιοχή του υποδοχέα 
(Εικόνα 1) οδηγεί σε αλλαγή της διαμόρφωσης του υπο-
δοχέα,13 φωσφορυλίωση του ενδοκυττάριου τμήματος 
αυτού και ενεργοποίηση μίας σειράς ενδοκυττάριων μο-
νοπατιών μεταγωγής σήματος (JAK2, STAT5, PI3-kinase 
και MAP kinase),14 με απώτερο αποτέλεσμα την αναστολή 
της απόπτωσης και την προαγωγή του πολλαπλασιασμού, 
της ενδομίτωσης και ωρίμανσης των μεγακαρυοκύττα-

ρων και της παραγωγής αιμοπεταλίων.15

Επακόλουθο των παραπάνω ανακαλύψεων ήταν η ανά-
πτυξη 2 ανασυνδυασμένων μορίων, των οποίων η δομή 
προσομοίαζε και η δράση ήταν ανάλογη προς την ενδογε-
νή TPO16. Πρόκειται για την ανασυνδυασμένη ανθρώπι-
νη TPO (recombinant human thrombopoietin, rhTPO) και 
τον πεγκυλιωμένο ανθρώπινο ανασυνδυασμένο αυξητικό 
παράγοντα των μεγακαρυοκύτταρων (pegylated human 
recombinant megakaryocyte growth and development 
factor, rHuMGDF). Oι παράγοντες αυτές μελετήθηκαν 
κλινικά σε ποικίλες θρομβοπενικές καταστάσεις, μεταξύ 
των οποίων και η ιΘΠ, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.16 
Ωστόσο, η περαιτέρω κλινική έρευνα διακόπηκε αιφνίδια 
το 1998, μετά από περιγραφή ανάπτυξης αντισωμάτων 
έναντι του PEG-rHuMGDF. τα αντισώματα αυτά παρου-
σίαζαν διασταυρούμενη αντίδραση με την ενδογενή TPO 
και εξουδετέρωναν τη βιολογική της δράση με αποτέλε-
σμα την εμφάνιση περιπτώσεων σοβαρής και παρατετα-
μένης θροβοπενίας.17

Παρά το μείζον ζήτημα των ανάπτυξης εξουδετερω-
τικών αντισωμάτων έναντι της ενδογενούς TPO, η επιτυ-
χία των προαναφερθέντων θρομβοποιητικών αυξητικών 
παραγόντων πρώτης γενιάς στην επαγωγή της παραγω-
γής αιμοπεταλίων, οδήγησε πολλές ερευνητικές ομάδες 
στο σχεδιασμό αυξητικών παραγόντων δεύτερης γενιάς, 
ικανών να αυξάνουν τα επίπεδα των αιμοπεταλίων, χω-
ρίς ωστόσο να προκαλούν ανοσολογική απάντηση. Εν 

Εικόνα 1. O ΤPO-R θεωρείται ότι υφίσταται ως ένα προσχηματισμένο ανενεργές διμερές (αριστερά), με μία εγγύς (HRD-1) και 
μία άπω (HRD-2) περιοχή αιμοποιητικού υποδοχέα. Δέσμευση της TPO ή του Romiplostim στην HRD-2 περιοχή ή σύνδεση του 
Εltrombopag στο διαμεμβρανικό τμήμα του υποδοχέα, οδηγεί στην αλλαγή της διαμόρφωσης του τελευταίου (δεξιά) και στην 
ενεργοποίηση μίας σειράς ενδοκυττάριων μονοπατιών μεταγωγής σήματος, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής αιμο-
πεταλίων. (Αναδημοσίευση από Kuter DJ. 2009. Annu. Rev. Med. 60: 193-206, κατόπιν άδειας του εκδότη).
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πολλοίς, τα μόρια αυτά ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες: 
πεπτιδικοί μιμητές της TPO (τPO peptide mimetics), μη 
πεπτιδικοί μιμητές της TPO (TPO nonpeptide mimetics) 
και μιμητές της TPO με τη μορφή μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων (TPO antibody mimetics). μέχρι στιγμής, μόνο 
ένας πεπτιδικός μιμητής της TPO (Romilostim) και ένας 
μη πεπτιδικός τοιούτος (Εltrombopag) έχουν μελετηθεί 
εκτεταμένα. Πρόσφατα μάλιστα οι δύο αυτοί παράγοντες 
έλαβαν έγκριση για τη χορήγηση στην ιΘΠ.

ςτον παρόν άρθρο περιγράφονται η δομή και λειτουρ-
γία του Romiplostim και Eltrοmbopag και ανασκοπούνται 
οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την κλινική εφαρ-
μογή των δύο μιμητών της TPO στην ιΘΠ.

Romiplostim (AMG 531, NpLATE)
Προκειμένου να παρακαμφθεί το πρόβλημα της δη-

μιουργίας αντισωμάτων έναντι της TPO, διάφορες ερευ-
νητικές ομάδες εξέτασαν βιβλιοθήκες πεπτιδίων για 
αλληλουχίες, που χωρίς να παρουσιάζουν ομολογία με την 
ορμόνη θα μπορούσαν να συνδέονται και να ενεργοποι-
ούν τον TPO-R. To 1997 ταυτοποιήθηκε, πράγματι, ένα 
τέτοιο πεπτίδιο 14 αμινοξέων (αα) (Ile-Glu-Gly-Pro-Thr-
Leu-Arg-Gln-Trp-Leu-Ala-Ala-Arg-Ala), που δεσμευό-
ταν με μεγάλη συγγένεια στον TPO-R.18 Δεδομένου ότι 
για τη δράση της TPO απαιτείται η ταυτόχρονη σύνδε-
ση με δύο μόρια TPO-R, επιχειρήθηκε ο διμερισμός του 
προαναφερθέντος πεπτιδίου σε μία προσπάθεια να αυξη-
θεί η ειδική του ενεργότητα. Ωστόσο, παρά την αύξηση 
της τελευταίας κατά 10000 φορές περίπου και παρά τα 
ευοδωτικά αποτελέσματα των πεπτιδίων στη μεγακαρυ-
οποίηση, κυρίως in vitro, ο χρόνος ημίσειας ζωής τους 
ήταν πολύ βραχύς, ώστε να καθίστανται ακατάλληλα ως 
φάρμακα. Επακόλουθο ήταν να στραφεί η έρευνα προς 
την προσπάθεια σταθεροποίησης των πεπτιδίων με ταυ-
τόχρονη διατήρηση της διμερούς δομής τους. για τον 
σκοπό αυτό υιοθετήθηκαν διάφορες εναλλακτικές προ-
σεγγίσεις, όπως η πεγκυλίωση των πεπτιδίων (Pegylated 
TPO Mimetic Peptide)19, η ενσωμάτωσή τους στην περιοχή 
καθορισμού της συμπληρωματικότητας (complementarity 
determining region, CDR) ανοσοσφαιρινικών μορίων-
φορέων (Fab59)20 ή η πρόσδεσή τους σε κατάλληλα 
τροποποιημένο σταθερό τμήμα (Fc fragment) μιας IgG1 
ανοσοσφαιρίνης (Romiplostim)21. κοινό χαρακτηριστικό 
όλων αυτών των πεπτιδικών μιμητών της TPO είναι ότι 
προσδένονται στην εξωκυττάρια (HRD-2) περιοχή του 
TPO-R (Εικόνα 1) και τον ενεργοποιούν όπως ακριβώς 
και η ανασυνδυασμένη TPO.

Από τα μόρια αυτά, κλινική εφαρμογή έχει βρει μέ-
χρι στιγμής μόνο το Romiplostim (AMG 531, Nplate). ο 
συγκεκριμένος πεπτιδικός μιμητής της TPO (Εικόνα 2) 
αποτελείται από, συνδεδεμένες με δισσουλφιδικούς δε-
σμούς, σταθερές περιοχές δύο βαρειών αλυσίδων IgG1 

ανοσοσφαιρίνης και σταθερές περιοχές δύο ελαφρών κ 
αλυσίδων (Fc τμήμα)21. Δύο πανομοιότυπα πεπτίδια 14αα 
συνδέονται, πολικά, στο κάρβοξυ-τελικό άκρο (carboxy 
terminus) κάθε μίας γ βαρειάς αλυσίδας, σχηματίζοντας 
τελικά ένα μόριο γνωστό ως “peptibody” (Εικόνα 2). η 
σύνδεση των πεπτιδίων στο Fc τμήμα γίνεται στο αμινο-
ξύ 228, μέσω γεφυρών πολυγλυκίνης (Εικόνα 2). το Fc 
τμήμα παρατείνει τον χρόνο ημίσειας ζωής του μορίου 
(120-160 ώρες), καθώς μέσω των λειτουργικών σταθερών 
περιοχών βαρειών αλυσίδων 2 και 3 (CH2, CH3) που πε-
ριέχει μπορεί να συνδέεται με ενδοθηλιακούς υποδοχείς 
FcRn, -χωρίς ωστόσο να ενεργοποιεί το συμπλήρωμα- 

Εικόνα 2. Το Romiplostim αποτελείται από το Fc τμήμα μίας 
IgG ανοσοσφαιρίνης, στο οποίο συνδέονται δύο πεπτίδια 
14αα (βυσσινί). η σύνδεση γίνεται στο κάρβοξυ-τελικό άκρο 
(carboxy terminus) κάθε μίας γ βαρειάς αλυσίδας, μέσω γε-
φυρών γλυκίνης (χρυσαφί). Οι δισσουλφιδικοί δεσμοί μεταξύ 
των δύο γ βαρειών αλυσίδων (στις κυστεΐνες C7 και C10) και 
στην ίδια βαρειά αλυσίδα (κυστεΐνες C42–C102, C148–C206) 
απεικονίζονται με κόκκινο. Απεικονίζονται επίσης οι σταθε-
ρές περιοχές των βαρειών αλυσίδων 2 (CH2) και 3 (CH3). Το 
μοριακό βάρος του Romiplostim είναι 60 kDa. (Αναδημοσί-
ευση από Kuter DJ. 2009. Annu. Rev. Med. 60: 193-206, κατό-
πιν άδειας του εκδότη).
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και τελικά να ανακυκλώνεται στην κυκλοφορία, προ-
τού απομακρυνθεί από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα22.

ιn vitro το Romiplostim συναγωνίζεται την rhTPO 
για τη σύνδεση με τον TPO-R23. Παρά το ότι η συγγένεια 
σύνδεσης (binding affinity) είναι σημαντικά μικρότερη 
εκείνης της rhTPO, το Romiplostim επάγει ταχέως τη φω-
σφορυλίωση του JAK2 και STAT5 σε TPO-εξαρτώμενες 
κυτταρικές σειρές, προάγει τον πολλαπλασιασμό των σει-
ρών αυτών και ευοδώνει την ανάπτυξη των αρχέγονων 
κυττάρων που δίνουν γένεση σε αποικίες της μεγακαρυο-
κυτταρικής σειράς (megakaryocyte colony-forming units, 
CFU-CFUMeg) και διεγείρει την ωρίμανση και πολυπλο-
ειδία των μεγακαρυοκύτταρων in vitro23.

In vivo μελέτες σε ποντικούς, αρουραίους και πιθήκους 
Rhesus έδειξαν ότι το Romiplostim αυξάνει τον αριθμό 
των αιμοπεταλίων, μετά από μία ή πολλαπλές ενδοφλέ-
βιες χορηγήσεις, χωρίς να προκαλεί rebound θρομβοπε-
νία.24 Επιπλέον, σε ένα μοντέλο ζώου με ανοσολογικά 
διαμεσολαβούμενη θρομβοπενία, το Romiplostim ευό-
δωσε την παραγωγή των αιμοπεταλίων, η δε διάρκεια 
της ανταπόκρισης κυμαινόταν από εβδομάδες ως μήνες25.

To 2004 οι Wang και συν.22 δημοσίευσαν μία τυχαιο-
ποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo), με-
λέτη φάσης ι, στην οποία εκτίμησαν τα φαρμακοκινητικά 
και φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά του Romiplostim. 
To φάρμακο χορηγείτο εφάπαξ σε δόσεις 0,3-10 mg εν-
δοφλεβίως (iv) (9 ασθενείς) ή 0,1-2 μg/kg υποδορίως 
(sc) (20 ασθενείς). Όπως διαπιστώθηκε, η αύξηση του 
αριθμού των αιμοπεταλίων ήταν δοσοεξαρτώμενη και 
συγκρίσιμη για τις δύο οδούς χορήγησης του φαρμάκου, 
το δε χρονικό διάστημα για την επίτευξη της μέγιστης 
τιμής των αιμοπεταλίων κυμαινόταν μεταξύ 12-16 ημε-
ρών, ενώ 28 ημέρες μετά τη χορήγηση του Romiplsotim 
ο αριθμός των αιμοπεταλίων είχε υποχωρήσει στα προ 
της λήψης του φαρμάκου επίπεδα. το φάρμακο ήταν κα-
λά ανεκτό και δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές παρενέργειες 
κατά τη χορήγησή του. Ανάλογα αποτελέσματα περιγρά-
φησαν και σε μία μεταγενέστερη ιαπωνική μελέτη από 
τους Kumagai και συν.26

τα πρώτα δεδομένα αναφορικά με τη χορήγηση του 
Romiplostim σε ασθενείς με ιΘΠ, δημοσιεύτηκαν το 2006, 
από δύο ανεξάρτητες ομάδες.21,27 Πρόκειται για ανοικτές 
μελέτες φάσης ι/ιι προσδιορισμού της βέλτιστης δόσης, 
της δραστικότητας, αλλά και των ανεπιθύμητων ενεργειών 
του Romiplostim σε ασθενείς με ιΘΠ (Πίνακας 1). ςτην 
πρώτη μελέτη των Bussel και συν.21 (Πίνακας 1) προερχό-
μενη από την Αμερική συμπεριελήφθησαν ενήλικες ασθε-
νείς, με σοβαρή ανθεκτική ιΘΠ. ςτη φάση ι 24 ασθενείς 
έλαβαν 0,2-10 μg/kg, Romiplostim υποδορίως. το φάρ-
μακο λαμβάνονταν την 1η και 15η ημέρα (ή την 22η ημέ-
ρα αν ο αριθμός των αιμοπεταλίων την 15η ημέρα ήταν 
>50×109/L). ςε κανέναν από τους ασθενείς εκείνους που 
έλαβαν <3 μg/kg Romiplsotim δεν παρατηρήθηκε η επι-
θυμητή αύξηση του αριθμού των αιμoπεταλίων, δηλαδή 

>2 φορές αύξηση της αρχικής τιμής τους και επίπεδα αυ-
τών μεταξύ 50-450×109/L. Αντίθετα, 4/12 ασθενείς που 
έλαβαν 3-10 μg/kg Romiplostim, παρουσίασαν την επι-
θυμητή αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων, ενώ σε 
3 επιπλέον τα επίπεδα των αιμοπεταλίων ξεπέρασαν το 
όριο των 450×109 κύτταρων/L. οι συχνότερες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες ήταν μώλωπες ή/και εκχυμώσεις σε 67% 
των ασθενών και κεφαλαλγία στο 46% αυτών21. ςτη δι-
πλή τυφλή φάση ιι της μελέτης 17 ασθενείς έλαβαν 1 ή 
3 ή 6 μg/kg sc Romiplostim, εφάπαξ εβδομαδιαίως για 6 
εβδομάδες. η επιθυμητή αύξηση των αιμοπεταλίων πα-
ρατηρήθηκε σε 10 από τους 16 ασθενείς που εκτιμήθη-
καν τελικά, ενώ σε 2 επιπλέον ασθενείς τα επίπεδα των 
αιμοπεταλίων ξεπέρασαν το όριο των 450×109/L. κανείς 
πάντως από τους ασθενείς της φάσης ι ή ιι με αιμοπετά-
λια >450×109/L δεν παρουσίασε θρομβωτικά συμβάματα. 
οι ανεπιθύμητες ενέργειες της φάσης ιι ήταν παρόμοιες 
με εκείνες της φάσης ι (Πίνακας 1), ενώ σε καμία περί-
πτωση δεν ανιχνεύτηκαν αντισώματα έναντι του φαρμά-
κου ή της ενδογενούς TPO. τέσσερεις συνολικά ασθενείς 
από τη φάση ι και ιι παρουσίασαν παροδική rebound 
θρομβοπενία, μετά τη διακοπή του Romiplostim21, κάτι 
που αποδόθηκε στη αυξημένη κάθαρση της ενδογενούς 
TPO από την φαρμακολογικά αυξημένη μεγακαρυοκυτ-
ταρική μάζα.21

ςτην Eυρωπαϊκή μελέτη φάσης ι/ιι χορήγησης 
Romiplostim σε πάσχοντες από ιΘΠ (Πίνακας 1), οι 
Newland και συν.27 συμπεριέλαβαν 16 ενήλικες ασθε-
νείς, οι οποίοι έλαβαν 30–500 μg Romiplsotim υποδορί-
ως, ακολουθώντας το ίδιο χρονοδιάγραμμα με αυτό της 
μελέτης των Βussel και συν.21. Δεδομένου ότι ο πρώ-
τος ασθενής που έλαβε 500μg Romiplostim παρουσία-
σε υπέρμετρη αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων, η 
δόση αυτή του φαρμάκου δεν μελετήθηκε περαιτέρω. η 
επιθυμητή αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων (με 
βάση τα ίδια κριτήρια όπως στη μελέτη των Bussel και 
συν21) επετεύχθη στο 60% των ασθενών που έλαβαν 30, 
100, 300μg Romiplostim και στο 72% αυτών που έλαβαν 
δόση αντίστοιχη με ≥1 μg/kg. οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
ήταν κατά κανόνα ήπιες (Πίνακας 1) με συχνότερη αυτών 
την κεφαλαλγία. ςοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περι-
γράφησαν σε δύο μόνο ασθενείς: επιδείνωση θρομβοπε-
νίας μετά τη διακοπή του φαρμάκου και κεφαλαλγία σε 
ένα άτομο που λάμβανε 300 μg Romiplostim και παροδι-
κή αύξηση επιπέδων γαλακτικής αφυδρογονάσης σε ένα 
άλλο που έλαβε 500μg του φαρμάκου.27

το 2008 οι Kuter και συν.28 δημοσίευσαν τα αποτελέ-
σματα από 2 παράλληλες προοπτικές, πολυκεντρικές με-
λέτες φάσης ιιι χορήγησης του Romiplostim σε ασθενείς 
με χρόνια και σοβαρή ιΘΠ, οι οποίοι είχαν προηγουμέ-
νως ανεπαρκή ανταπόκριση στα κορτικοστεροειδή, στην 
ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη και/ή στη σπληνεκτομή (Πίνακας 
2). Πρόκειται για τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές μελέ-
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Πίνακας 1. Kλινικές μελέτες φάσης Ι/ΙΙ χορήγησης Romiplostim στην ΙΘΠ

Μελέτη
Αριθμός 
ασθενών

Αριθμός 
αιμοπεταλίων προ 
της χορήγησης  
του Romiplostim

Ποσοστό 
Ανταπόκρισης#

Χρόνος 
ως την 
ανταπόκριση

Ανεπιθύμητες 
Ενέργειες

Βussel και συν.21 Φάση 
Ι (ανοικτή μελέτη 
κλιμακούμενης δόσης 
σε ενήλικες με σοβαρή 
ανθεκτική ΙΘΠα 
διάμεση ηλικία 45 έτη, 
71%♀)β

Romiplostim 0,2-10 
μg/kg SC x 2γ

Φάση ΙΙ (διπλή-τυφλή 
ελεγχόμενη μελέτη με 
εικονικό φάρμακο σε 
ενήλικες με σοβαρή 
ανθεκτική ΙΘΠα 
διάμεση ηλικία 49 έτη, 
71%♀)δ

Romiplostim  
1, 3, 6 μg/kg SCε

Placebo

24
16
4 

Eύρος, 9-12×109/L
Eύρος, 12-17×109/L
Eύρος, 6-49×109/L

33%
62,5%
25%

Διάμεσο εύρος, 
5-8 ημέρες
Mέχρι την  
8η ημέρα  
σε 9 ασθενείς

Μώλωπες 67%, 
εκχυμώσεις 67%, 
κεφαλαλγία 46%
Romiplostim/Placebo: 
μώλωπες-εκχυμώσεις 
59%/75%, επίσταξη 
41%/50%, κεφαλαλγία 
29%/0%, αιμορραγικές 
φυσαλίδες στη 
στοματική κοιλότητα 
29%/0*

Νewland και συν.27

Φάση Ι/ΙΙ ( ανοικτή 
μελέτη σε ενήλικες με 
ΙΘΠα διάμεση ηλικία 50 
έτη, 63%♀)β

Romiplostim 30, 100, 
300, 500ζ μg/kg SCγ

15 Διάμεση τιμή, 
14,5×109/L

73† Διάμεση 
μέγιστη  
τιμή,  
10η ημέρα

Κεφαλαλγία 50%· 
αρθραλγίες 15%· 
κόπωση, μώλωπες, 
επίσταξη, πετέχιες 25% 
έκαστο· εκχύμωση, 
αιμορραγία στο σημείο 
έγχυσης, περιφερικό 
οίδημα, ρινοφαρυγγίτις 
19% έκαστο· διάρροια, 
αιμορραγία από τη 
στοματική κοιλότητα, 
πετέχειες στο στοματικό 
βλεννογόνο, ραχιαλγία, 
μυοσκελετικό άλγος στα 
άκρα, αιμάτωμα 13% 
έκαστο·μάζα στο μαστό 
(♀), μηνορραγία 10% 
έκαστο

α Απαιτούνταν τιμές αιμοπεταλίων <30×109/L, εφόσον δε υπήρχε υποκείμενη αγωγή με στεροειδή και <50×109 κύτταρα/L επί συγχορήγησης 
στεροειδών σε 2/3 μετρήσεις

β 29% των ασθενών λάμβαναν στεροειδή· 79% είχαν υποστεί σπληνεκτομή
γ Λήψη την 1η και 15η ημέρα (ή την 22η ημέρα αν ο αριθμός των αιμοπεταλίων τη 15η ημέρα ήταν >50×109/L)
δ 23% των ασθενών λάμβαναν στεροειδή· 76% είχαν υποστεί σπληνεκτομή
ε Λήψη εφάπαξ εβδομαδιαίως για 6 εβδομάδες
# Ορισθείσα ως >2 φορές αύξηση της αρχικής τιμής των αιμοπεταλίων και επίπεδα αυτών μεταξύ 50-450×109 /L
† Για δόσεις Romiplsostim ισοδύναμες ≥1μg/kg
ζ η δόση αυτή του φαρμάκου δεν μελετήθηκε περαιτέρω, λόγω υπέρμετρης αύξησης αριθμού των αιμοπεταλίων σε έναν ασθενή

* Όλοι οι ασθενείς με αιμορραγικές φυσαλίδες είχαν ιστορικό αιμορραγίας από τη στοματική κοιλότητα και παρουσίαζαν αιμορραγία κατά 
την είσοδο στη μελέτη
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Πίνακας 2. Kλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ χορήγησης Romiplostim στην ΙΘΠ

Μελέτη
Αριθμός 
ασθενών

Αριθμός 
αιμοπεταλίων προ 
της χορήγησης του 
Romiplostim

Ποσοστό 
Ανταπόκρισης

Χρόνος 
ως την 
ανταπόκριση Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Κuter και συν.28

Φάση ΙΙΙ (διπλή-
τυφλή, ελεγχόμενη 
με εικονικό 
φάρμακο μελέτη σε 
ενήλικες με σοβαρή 
ανθεκτική ΙΘΠι 
διάμεση ηλικία 52 
έτη, 65%♀)

Σπληνεκτομηθέντες
Romiplostim 1μg/
kg SC εφάπαξ 
εβδομαδιαίωςκ

Placebo

Σπληνεκτομηθέντες
Romiplostim 1μg/
kg SC εφάπαξ 
εβδομαδιαίωςκ

Placebo

42

21

41

21

Mέσος, 14×109/L

Μέσος, 15×109/L

Μέσος, 19×109/L

Μέσος, 19×109/L

38%λ.μ

0

61%ν

5%

Μέσος, 13,8 
εβδομάδες

Mέσος, 15,2 
εβδομάδες

Romiplostim/placebo: 
κεφαλαλγία 35%/32%· 
κόπωση 32%/29%· 
επίσταξη 32%/24%· 
αρθραλγία 26%/20%· 
μώλωπες 25%/24%· 
πετέχειες 17%/22%· 
διάρροια 17%/15%· 
λοίμωξη ανωτέρου 
αναπνευστικού 17%/22%· 
ζάλη 17%/0·αϋπνία 
16%/7%· μυαλγία 
14%/2%· ραχιαλγία 
13%/10%· ναυτία 
13%/10%· πόνος στα 
άκρα 13%/5%· βήχας 
12%/17%· άγχος 
11%/12%· ουλορραγία 
11%/12%· κοιλιακό άλγος 
11%/0· ρινοφαρυγγίτις 
8%/17%· εκχύμωση 
7%/15%

ι Κριτήρια εισαγωγής: ηλικία ≥18 έτη, αριθμός αιμοπεταλίων <30×109/L, απουσία ενεργού υποκείμενης νεοπλασίας ή ιστορικού μυελοπάθειας. 
η συγχορήγηση πρεδνιζόνης ή αζαθειoπρίνης ή δαναζόλης επιτρεπόταν, εφόσον η δοσολογία παρέμεινε σταθερή, ένω άλλες θεραπείες 
για την ΙΘΠ είχαν διακοπεί τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την εισαγωγή στη μελέτη

κ Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 50-200×109 αιμοπεταλίων/L, η δόση του Romiplostim αυξανόταν ακολούθως σε 2μg/kg κάθε 
εβδομάδα, εφόσον ο αριθμός των αιμοπεταλίων ήταν ≤10×109l/L και 2μg/kg κάθε 2 εβδομάδες εφόσον ο αριθμός τους ήταν 11-50×109/
L. Από τη στιγμή που οι τιμές των αιμοπεταλίων ξεπερνούσαν τις 50×109/L η δόση συντήρησης κλιμακωνόταν προοδευτικά (1-2 μg/kg 
εβδομαδιαίως, μεγίστη δόση 15μg/kg), ώστε ο αριθμός των αιμοπεταλίων να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών που προαναφέρθησαν.

λ διαρκής αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων, ορισθείσα ως τιμή αυτών ≥50×109/L για 6 τουλάχιστον εβδομάδες από τις 8 τελευταίες της 
θεραπείας

μ P=0,001
ν P<0,001

τες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, διάρκειας 6 μη-
νών, που είχαν τον ίδιο σχεδιασμό, με τη μόνη διαφορά 
ότι η μία συμπεριέλαβε και σπληνεκτομηθέντες ασθενείς 
(n=63), ενώ η δεύτερη αποκλειστικά μη σπληνεκτομη-
θέντες ασθενείς (n=62). ςτις μελέτες εντάχτηκαν ασθε-
νείς των οποίων ο μέσος αριθμός αιμοπεταλίων, προ της 
χορήγησης του φαρμάκου, ήταν <30×109/L. Εν συνεχεία 
αυτοί οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (2:1) ώστε να λάβουν 
υποδορίως Romiplostim ή placebo για 24 εβδομάδες. η 
αρχική δόση του φαρμάκου ήταν 1μg/kg εβδομαδιαίως 
και ακολούθως αναπροσαρμόζονταν σταδιακά ώστε τα 
επίπεδα των αιμοπεταλίων να κυμαίνονται μεταξύ 50-
200 ×109/L (Πίνακας 2)28. τα κύριο τελικό σημείο των 

μελετών ήταν η διαρκής αύξηση του αριθμού των αιμο-
πεταλίων, ορισθείσα ως τιμή αυτών ≥50×109/L για 6 του-
λάχιστον εβδομάδες από τις 8 τελευταίες τη θεραπείας, 
χωρίς τη χορήγηση θεραπείας διάσωσης.28 η τελευταία 
ορίσθηκε ως η αύξηση της δόσης της συγχορηγούμενης 
αγωγής για τη νόσο ή ως η χρήση οποιουδήποτε νέου 
φαρμάκου για την άνοδο του επιπέδου των αιμοπεταλί-
ων. κατ’ αυτήν την έννοια, η χορήγηση του Romiplostim 
είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή αύξηση του αριθμού των 
αιμοπεταλίων στο 38% των σπληνεκτομηθέντων ασθε-
νών σε σχέση με 0 στην ομάδα placebo (p=0,0013). τα 
αντίστοιχα ποσοστά στους μη σπληνεκτομηθέντες ασθε-
νείς ήταν 61% και 5% (p<0,0001). γενικά οι μη σπλη-
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νεκτομηθέντες ασθενείς απαιτούσαν μικρότερες δόσεις 
Romiplostim για να διατηρήσουν τον αριθμό των αι-
μοπεταλίων εντός των επιθυμητών ορίων σε σύγκριση 
με τους μη σπληνεκτομηθέντες. οι σπληνεκτομηθέντες 
ασθενείς που έλαβαν Romiplostim διατήρησαν επίπεδα 
αιμοπεταλίων ≥50×109/L κατά μέσο όρο για 12,3 εβδο-
μάδες, ενώ οι μη σπληνεκτομηθέντες για 15,2 εβδομά-
δες. Tα αντίστοιχα ποσοστά για τις ομάδες ελέγχου ήταν 
1,3 και 2 εβδομάδες. Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι 87% 
των ασθενών που έλαβαν Romiplostim ελάττωσαν ή δι-
έκοψαν τις συγχορηγούμενες για τη νόσο θεραπείες, σε 
σύγκριση με 38% της ομάδας placebo.28

οι George και συν.29 μελέτησαν την επίδραση της θε-
ραπείας με Romiplοstim στη συνυφασμένη με υγεία ποι-
ότητα ζωής (health-related quality of life, HRQQL) των 
ασθενών που συμμετείχαν στις μελέτες φάσεις ιιι. τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά από 24 εβδομάδες αγω-
γής με το φάρμακο, υπήρξε σημαντική βελτίωση σε διά-
φορες παραμέτρους της HRQQL των πασχόντων.

κατ’ αναλογία με τα δεδομένα των μελετών φάσης 
ι/ιι που προαναφέρθησαν, τo Romiplostim ήταν γενικά 
καλά ανεκτό από τους ασθενείς που συμμετείχαν στις 
δύο μελέτες φάσης ιιι. Επιπλέον, οι περισσότερες ανε-
πιθύμητες ενέργειες (Πίνακας 2) φαίνονταν να σχετίζο-
νται με την υποκείμενη νόσο.28 Ωστόσο, δύο ασυνήθεις 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περιγράφησαν στους 
ασθενείς που έλαβαν Romiplostim. η πρώτη αφορού-
σε στην εναπόθεση αυξημένης ρετικουλίνης στο μυελό 
ενός ασθενούς, εναπόθεση που ωστόσο μειώθηκε με τη 
διακοπή του φαρμάκου και δεν συνοδευόταν από ενδεί-
ξεις κάποιας κλωνικής μυελοϋπερπλαστικής νόσου. γε-
νικά η ρετικουλίνη αποτελεί φυσιολογικό συστατικό του 
μυελικού στρώματος και έχει ανιχνευθεί στο 73%-81% 
υγιών μαρτύρων30, σε πάσχοντες με ιΘΠ που δεν έχουν 
λάβει θρομβοποιητικούς παράγοντες30, ενώ αναστρέψι-
μη αύξηση αυτής (ίνωση ρετικουλίνης) έχει αναφερθεί 
σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία που έλαβαν 
ανασυνδυασμένη TPO. η παθοφυσιολογία της ίνωσης 
ρετικουλίνης δεν είναι γνωστή, εικάζεται ωστόσο ότι ο 
TGF-β, που συντίθεται από τα μεγακαρυοκύτταρα, μπο-
ρεί εν προκειμένω να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.30,31 
η δεύτερη ανεπιθύμητη ενέργεια συνίστατο σε 2 θρομ-
βοεμβολικά συμβάματα28, που συνέβησαν σε αντίστοι-
χους ηλικιωμένους ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό 
αγγειακής νόσου. Θα επίσης να σημειωθεί ότι οι ασθενείς 
αυτοί, αν και παρουσίασαν αύξηση στον αριθμό των αι-
μοπεταλίων τους σε σχέση με τα προ της χορήγησης του 
φαρμάκου επίπεδα, είχαν ωστόσο τιμές αιμοπεταλίων μι-
κρότερες των φυσιολογικών. κατά τους ερευνητές το κα-
τά πόσο τα θρομβοεμβολικά αυτά συμβάματα θα έπρεπε 
ν’ αποδοθούν στη χορήγηση Romiplostim ή στην αύξηση 
του αριθμού των αιμοπεταλίων είναι άγνωστο. και τούτο 
γιατί το Romiplostim δεν έχει βρεθεί να προκαλεί άμεσα 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων16,22, ενώ από την άλλη 

μεριά μελέτες σε ζώα με αρτηριακές παρακάμψεις έδει-
ξαν γραμμική αύξηση της αγγειακής εναπόθεσης αιμο-
πεταλίων με την άνοδο του αριθμού των αιμοπεταλίων, 
μετά από τη χορήγηση ανασυνδυασμένης TPO.32

η αποτελεσματικότητα της μακροχρόνιας χορήγησης 
Romiplostim επιβεβαιώθηκε και σε μία εξελισσόμενη ανοι-
κτή μελέτη επέκτασης ασθενών με ιΘΠ, που είχαν ήδη 
ολοκληρώσει μια προηγούμενη μελέτη και είχαν αριθμό 
αιμοπεταλίων ≤50×109/L.33 Επί 142 ασθενών που έλαβαν 
Romiplostim για διάστημα μέχρι και 3 χρόνια, ανταπό-
κριση στη θεραπεία, ορισθείσα ως αριθμός αιμοπεταλίων 
>50000×109/L και διπλασιασμός των αρχικών τους επί-
πεδων, παρατηρήθηκαν σε 87% αυτών. Επιπλέον, 84% 
των ασθενών μείωσαν ή διέκοψαν τις συγχορηγούμενες 
για τη νόσο θεραπείες. οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν, 
όπως και στις προαναφερθείσες μελέτες, ήπιες. ςοβαρά 
αιμορραγικά συμβάματα παρατηρήθηκαν ωστόσο σε 12 
ασθενείς, 11 εκ’ των οποίων είχαν αριθμό αιμοπεταλίων 
<30×109/L. Θρομβοεμβολικά επεισόδια αναφέρθηκαν 
σε 7 ασθενείς, από τους οποίους οι 6 είχαν προδιαθεσι-
κούς παράγοντες για θρόμβωση. τέλος, παρουσία ή αύ-
ξηση ρετικουλίνης διαπιστώθηκε στο μυελό των οστών 
8 ασθενών. Ωστόσο, η ακριβής συχνότητα του συμβά-
ματος αυτού δεν κατέστη δυνατόν να εκτιμηθεί, καθώς 
οστοεμυελική βιοψία δεν γινόταν σε όλους τους ασθε-
νείς ως εξέταση ρουτίνας.

ςε μία πρόσφατη αναδρομική μελέτη, που συμπεριέ-
λαβε 271 ασθενείς με ιΘΠ που είχαν λάβει Romiplostim 
κατά το χρονικό διάστημα 2002-2008, κάποιου βαθμού 
ίνωση ρετικουλίνης ανιχνεύθηκε σε 10 από 11 οστεομυ-
ελικές βιοψίες μυελού των οστών, που έγιναν για διάφο-
ρους λόγους κατά τη διάρκεια της θεραπείας.30 ςε 4 από 
τους 5 ασθενείς για τους οποίους υπήρχαν δεδομένα από 
οστεομυελική βιοψία πριν αλλά και κατά τη χορήγηση 
Romiplostim, διαπιστώθηκε αύξηση στην εναπόθεση ρε-
τικουλίνης κατά τη θεραπεία. Διακοπή του φαρμάκου εί-
χε πάντως ως αποτέλεσμα τη μείωση της ρετικουλίνης 
σε όλους του ασθενείς. Επιπλέον, σε κανένα από αυτούς 
δεν έχει περιγραφεί μέχρι στιγμής κάποιου είδους προϊ-
ούσα διαταραχή στον μυελό. με βάση τα παραπάνω, η 
τρέχουσα πρακτική είναι η εξέταση του επιχρίσματος πε-
ριφερικού αίματος και η διενέργεια γενικής αίματος προ 
και κατά τη διάρκεια της χορήγησης Romiplostim. οστε-
ομυελική βιοψία με κατάλληλη χρώση για ρετικουλίνη 
θα πρέπει πιθανώς να διενεργηθεί σε περίπτωση παθο-
λογικού επιχρίσματος αίματος ή επί απώλειας της αντα-
πόκρισης στο φάρμακο.33 Εναλλακτικά, οστεομυελική 
βιοψία μπορεί να διενεργείται σε προκαθορισμένα, τα-
κτά χρονικά διαστήματα.

το Romiplostim έχει λάβει πλέον έγκριση για τη θε-
ραπεία της ιΘΠ σε Ευρώπη και Αμερική. Χορηγείται 
υποδορίως εφάπαξ εβδομαδιαίως σε δόσεις 1-10 μg/kg. 
ςυνιστάται η προοδευτική αύξηση της δόσης ανά 1-2μg/
kg εβδομαδιαίως μέχρις ότου υπάρξει επαρκής ανταπό-



Χ. Ποντίκογλου190

κριση. ςτις περισσότερες περιπτώσεις η υποδόρια ένεση 
γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή.33

Eltrombopag (SB497115)
μία εναλλακτική προσέγγιση για την ταυτοποίηση μι-

μητών θρομβοποιητίνης ήταν αυτή της διαλογής βιβλιο-
θηκών μικρών μη πρωτεϊνικών δομών, για την ικανότητα 
να ενεργοποιούν τον TPO-R, χρησιμοποιώντας κατάλλη-
λες TPO-εξαρτώμενες δοκιμασίες γονιδίου ανταπόκρισης 
(reporter gene assays). Kατ’ αυτό τον τρόπο προέκυψε 
μια πληθώρα τέτοιων μορίων, η κατάλληλη τροποποίη-
ση των οποίων, ώστε να βελτιωθούν οι φαρμακολογικές 
ιδιότητες και η βιολογική τους δραστικότητα, οδήγησε 
τελικά στην ανάπτυξη ενός σκευάσματος με κλινικό εν-
διαφέρον: του Εltrombopag (προηγουμένως γνωστού ως 
SB497115).34

το Εltrombopag (εμπορικό όνομα Promacta στην 
Αμερική και Revolade στην Ευρώπη) ανήκει στην χημι-
κή τάξη των βιοαρυλυδραζόνων (bioarylhydrazone) (Ει-
κόνα 3).34 Έχει μοριακό βάρος 442,5 d και αποτελείται 
από ένα ομάδα καρβοξυλίου (-COOH) στο ένα άκρο, λι-

πόφιλες ομάδες μεθυλίου (-CH3) στο άλλο και μία χηλική 
ομάδα, για δέσμευση μετάλλων, στο κέντρο (Εικόνα 3).34

Προκλινικά δεδομένα έδειξαν ότι το Eltrombopag μπο-
ρεί να προκαλέσει δόσο-εξαρτώμενη αύξηση των CFU-
MEG, καθώς και του αριθμού, της πλοειδίας και ωρίμανσης 
των μεγακυοκύτταρων.35,36 Επιπλέον το Εltrombopag 
μπορεί να φωσφορυλιώνει τον TPO-R, με επακόλουθη 
ενργοποίηση των JAK2, STAT5, PI-3 kinase και MAPK 
μονοπατιών.35,36 Θα πρέπει πάντως να τονιστεί, οι προα-
ναφερθείσες δράσεις του Eltrombopag έχουν παρατηρηθεί 
μόνο σε κύτταρα ανθρώπου και χιμπαντζή. Αναφορικά με 
τη σύνδεση του Eltrombopag στον TPO-R, in vitro πει-
ράματα έχουν δείξει ότι γίνεται στο διαμεμβρανικό τμή-
μα του τελευταίου (Εικόνα 1) και ότι η ιστιδίνη 499 στην 
εν λόγω περιοχή του υποδοχέα είναι ζωτικής σημασίας 
για την αλληλεπίδραση του με το Eltrombopag.37 Επιπλέ-
ον, το φάρμακο δεν φαίνεται να συναγωνίζεται την TPO 
για τη δέσμευση στον υποδοχέα37 και όπως έχει δειχθεί 
σε κυτταρικές καλλιέργειες και μοντέλα ζώων αυτό έχει 
αθροιστική βιολογική δράση με την TPO.36

οι Jerkins και συν.38 εκπόνησαν μία μελέτη φάσης ι, 
σε υγιή άτομα, με σκοπό την εκτίμηση της φαρμακοδυ-
ναμικής, της φαρμακοκινητικής, αλλά και της ασφάλειας 
της από του στόματος χορήγησης Εltrombopag σε δόση 
5, 10, 20, 30, 50, 75mg εφάπαξ ημερησίως. οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι ενώ μεμονωμένες δόσεις του φαρμάκου 
δεν αύξαναν τον αριθμό των αιμοπεταλίων, η επί 10ημε-
ρον χορήγηση του Εltrombopag είχε ως αποτέλεσμα την 
δοσο-εξαρτώμενη αύξηση των επιπέδων των αιμοπεταλί-
ων. η ελάχιστη αποτελεσματική δόση ήταν 30 mg και ο 
χρόνος από τη έναρξη χορήγησης ως τη μεγίστη τιμή των 
αιμοπεταλίων ήταν 16 ημέρες. Δώδεκα ημέρες μετά την 
τελευταία δόση του Eltrombopag τα αιμοπετάλια υποχω-
ρούσαν στα αρχικά τους επίπεδα, χωρίς να παρατηρηθεί 
rebound θρομβοπενία. η ενεργοποίηση ή η συγκόλληση 
των αιμοπεταλίων δεν φαίνονταν να επηρεάζονταν από το 
φάρμακο και σε κανέναν από τους ασθενείς δεν παρουσι-
άστηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες από το Eltrombopag.38

τα πρώτα δεδομένα αναφορικά με τη χορήγηση του 
Eltrombopag σε ασθενείς με ιΘΠ, προήλθαν από την τυ-
χαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη 
φάσης ιι των Bussel και συν.39 ςτη μελέτη εντάχθηκαν 
118 ενήλικες ασθενείς με χρόνια ιΘΠ και αριθμό αιμο-
πεταλίων <30×109/L, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν ώστε να 
λάβουν 30mg, 50mg και 75mg Eltrombopag ή placebo, 
καθημερινά επί 6 εβδομάδες. για τις προαναφερθείσες δό-
σεις του φαρμάκου, το κύριο τελικό σημείο της μελέτης, 
δηλαδή αριθμός αιμοπεταλίων ≥50×109/L την 43η ημέρα, 
επιτεύχθηκε στο 28%, 70% και 81% των ασθενών, αντί-
στοιχα, σε σύγκριση με 11% της ομάδας placebo.39 ο δι-
άμεσος αριθμός των αιμοπεταλίων την 43η ημέρα ήταν 
26×109/L, 128×109/L, 183×109/L, για τους ασθενείς που 
λάμβαναν 30mg, 50mg και 75mg Eltrombopag αντίστοι-

Εικόνα 3. Το Εltrombopag (3′-{N′-[1-(3,4-Dimethyl-phenyl)-
3-methyl-5-oxo-1,5- dihydropyrazol-4-ylidene]hydrazino}-2′-
hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid) ανήκει στην χημική τάξη 
των βιοαρυλυδραζόνων. Έχει μοριακό βάρος 442,5 d και απο-
τελείται από ένα ομάδα καρβοξυλίου (COOH) στο ένα άκρο, 
λιπόφιλες ομάδες μεθυλίου (CH3) στο άλλο και μία χηλική ομά-
δα, για δέσμευση μετάλλων, στο κέντρο. (Αναδημοσίευση από 
Kuter DJ. 2009. Annu. Rev. Med. 60: 193-206, κατόπιν άδειας 
του εκδότη ).
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χα, σε σύγκριση με 16×109/L της ομάδας placebo. Επιπλέ-
ον, μέχρι την 15η ημέρα >80 των ασθενών που λάμβαναν 
50mg ή 75mg Eltrombopag είχαν αριθμό αιμοπεταλίων 
≥50×109/L. Ασθενείς, που είχαν υποβληθεί σε σπληνεκτο-
μή απαντούσαν στο φάρμακο κατά τον ίδιο τρόπο, όπως 
και οι μη σπληνεκτομηθέντες ασθενείς η διακοπή του 
Eltrombopag είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των αιμοπε-
ταλίων στα προ της θεραπείας χαμηλά επίπεδα.39 Eις ότι 
αφορά τα αιμορραγικά επεισόδια η επίπτωση αυτών κα-
τά τη θεραπεία ήταν 14% στην ομάδα placebo και 17%, 
7% και 4% στους ασθενείς που λάμβαναν 30mg, 50mg 
και 75mg Eltrombopag αντίστοιχα.39 γενικά, η επίπτωση 
αλλά και η βαρύτητα των άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών 
δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων placebo-φαρμάκου. H 
πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η κεφαλαλγία, ακο-
λουθούμενη από αύξηση των τρανσαμινασών, δυσκοιλι-
ότητα, κόπωση και εξάνθημα. καταρράκτες σχετιζόμενοι 
με τη θεραπεία δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα μελέτη, 
παρά το ότι κατά τη χορήγηση του Εltrombopag σε τρω-
κτικά είχε παρατηρηθεί αυτού του είδους η παρενέργεια.39

το 2009 οι Βussel και συν.40 δημοσίευσαν τα αποτελέ-
σματα από μία πολυκεντρική, διπλή-τυφλή μελέτη φάσης 
ιιι, ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο, σε ενήλικες ασθε-
νείς με χρόνια ιΘΠ. ςτη μελέτη εντάχθηκαν ασθενείς με 
αριθμό αιμοπεταλίων ≤30×109/L, που είχαν ήδη υποβλη-
θεί σε περισσότερες από μία θεραπείες για τη νόσο. οι πά-
σχοντες τυχαιοποιήθηκαν έτσι ώστε να λάβουν τη συνήθη 
φροντίδα για τη νόσο και επιπλέον 50 mg Eltrombopag 
εφάπαξ ημερισίως (n=76) ή placebo (n=38), για χρονικό 
διάστημα μέχρι 6 εβδομάδες. μετά την παρέλευση 3 εβδο-
μάδων ασθενείς με αριθμό αιμοπεταλίων ≤50×109/L ήταν 
δυνατό ν’ αυξήσουν τη δόση του φαρμάκου στα 75mg. 
το κύριο τελικό σημείο της μελέτης, δηλαδή αριθμός αι-
μοπεταλίων ≥50×109/L την 43η ημέρα, επιτεύχθηκε στο 
59% των ασθενών που έλαβαν Eltrombopag σε σύγκρι-
ση με 16% της ομάδας placebo (P<0,0001). Από τους 34 
ασθενείς στου οποίους αυξήθηκε η δόση του φαρμάκου, 
10 (29%) ανταποκρίθηκαν στη θεραπευτική αγωγή. η 
ανταπόκριση στο Eltrombopag δε συσχετίσθηκε με τα 
αρχικό αριθμό αιμοπεταλίων, τη συγχορηγούμενη αγωγή 
για την ιΘΠ ή την αφαίρεση ή μη του σπληνός. κατά κα-
νόνα οι τιμές των αιμοπεταλίων υποχώρησαν στα αρχικά 
-προ της ένταξης στη μελέτη- επίπεδα, εντός 2 εβδομά-
δων από την ολοκλήρωσης της θεραπείας.40 ςτην παρού-
σα μελέτη, όπως και στην προαναφερθείσα φάσης ιι39, η 
HRQoL των ασθενών παρέμεινε σχετικά αμετάβλητη κα-
τά τις 6 εβδομάδες της θεραπείας. Ενδεχομένως αυτό να 
οφείλεται στον μικρό αριθμό ασθενών της μελέτης, αλλά 
και στη βραχεία διάρκειά αυτής. οι ασθενείς που λάμ-
βαναν Eltrombopag παρουσίαζαν μικρότερη συχνότητα 
αιμορραγιών σε σύγκριση με την ομάδα placebo καθόλη 
τη διάρκεια της μελέτης, (P=0,0021).40 γενικά το φάρ-
μακο ήταν καλά ανεκτό. Πάντως, όπως και στη μελέτη 

φάσης ιι, ναυτία και έμετος, καθώς και αύξηση των ηπα-
τικών ενζύμων παρατηρήθηκαν συχνότερα στην ομάδα 
του Eltrombopag σε σύγκριση την ομάδα placebo. ομοί-
ως συχνότερες ήταν οι μυαλγίες, οι αρθραλγίες και η δυ-
σκοιλιότητα στους ασθενείς που λάμβαναν Εltrombopag. 
καταρράκτης αναφέρθηκε επίσης σε ένα μικρό ποσοστό 
ασθενών και στις δύο ομάδες της μελέτης: σε 3 ασθενείς 
που έλαβαν Eltrombopag και σε 1 placebo. Επιπλέον, 
επιδείνωση προϋπάρχοντος καταρράκτη σημειώθηκε σε 
2 ασθενείς της ομάδας Eltrombopag και σε 1 της ομάδας 
placebo. Ωστόσο, η συχνότητα των grade 3-4 ανεπιθύμη-
των ενεργειών (3% για Eltrombopag, 3% για placebo), 
αλλά και εκείνων που οδηγούσαν σε αποχώρηση από τη 
μελέτη (4% για Eltrombopag, 5% για placebo) ήταν ίδια 
στις δύο ομάδες.40

Δύο πρόσφατες μελέτες έχουν επιχειρήσει την εκτί-
μηση της μακροχρόνιας ασφάλειας και αποτελεσματικό-
τητας του φαρμάκου στη χρονία ιΘΠ.41,42 η πρώτη από 
αυτές, διάρκειας 6 μηνών, γνωστή ως RAISE (Randomised, 
Placebo-Controlled Idiopathic Thrombocytopenic Purpu-
ra Study With Eltrombopag), περιλαμβάνει 197 ασθενείς 
με προηγουμένως θεραπευθείσα χρόνια ιΘΠ και αριθ-
μό αιμοπεταλίων <30×109/L, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν 
στη λήψη της συνήθους φροντίδας και Eltrombopag ή 
placebo.41 η εν λόγω μελέτη έδειξε ότι ανεξάρτητα από 
την αφαίρεση ή μη του σπληνός, περισσότεροι ασθενείς 
της ομάδας Eltrombopag είχαν επίπεδα αιμοπεταλίων με-
ταξύ 50×109/L - 400×109/L (ανταπόκριση), σε σύγκριση 
με την ομάδα placebo (P<0.001).41,42 Ακόμα, περισσότε-
ροι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο μείωσαν τη συγχο-
ρηγούμενη για τη νόσο θεραπεία (κυρίως τα στεροειδή) 
σε σχέση με αυτούς που έλαβαν placebo (P=0,02).25 το 
Eltrombopag ελάττωσε επίσης την πιθανότητα αιμορ-
ραγίας κατά 76% (P<0.001). Ναυτία και έμετοι ήταν οι 
2 συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθη-
καν από τους πάσχοντες που έλαβαν το φάρμακο, ενώ 3 
ασθενείς υπό Εltrombopag εμφάνισαν θρομβοεμβολικά 
επεισόδια και 9 παροδική αύξηση της πυρουβικής γλου-
ταμικής τρανσαμινάσης.25

η δεύτερη μελέτη μακροχρόνιας χορήγησης του 
Eltrombag είναι η μελέτη EXTEND (Eltrombopag Ex-
tended Dosing Study).42 Πρόκειται για εξελισσόμενη, 
ανοικτή μελέτη επέκτασης πασχόντων με χρόνια ιΘΠ 
αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στο ASH του 
2009. τα μέχρι τώρα δεδομένα αφορούν 299 ασθενείς, 
που έχουν συμμετάσχει προηγουμένως σε κάποια μελέ-
τη του Eltrombopag. η διάμεση διάρκεια χορήγησης του 
φαρμάκου είναι 204 ημέρες. η αρχική δόση Eltrombopag 
ήταν 50 mg ημερισίως, κατάλληλα τροποποιούμενη ώστε 
τα επίπεδα των αιμοπεταλίων να κυμαίνονται μεταξύ 
50×109/L και 200×109/L. ςύμφωνα με την παρούσα με-
λέτη, ο αριθμός των αιμοπεταλίων αυξήθηκε σε επίπε-
δα ≥50×109/L (ανταπόκριση) στο 88% των ασθενών υπό 
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ABSTRACT: Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) or primary immune thrombocytopenia is a 
disease characterized by accelerated platelet destruction in conjunction with impaired platelet production. 
This latter concept raised the possibility that treatment aiming at increasing platelet production may 
provide an opportunity to improve outcomes in patients with this chronic disease. To this end, early 
attempts to treat ITP and other thrombocytopenic states as well by recombinant thrombopoetins were 
successful, but were complicated by the appearance of neutralizing antibodies cross-reacting with 
endogenous thrombopoietin (TPO). Nevertheless, recent experimentation with agents that bear no 
structural similarity with the native TPO and should therefore be considered as nonimmunogenic, has 
eventually led to the development of a series of second generation TPOs. Two of these agents, namely 
Romiplostim and Eltrombopag, have recently been granted a license for use in ITP. Interestingly, in 
randomized controlled trials these molecules have proved to be clearly superior, over placebo, in the 
treatment of chronic ITP, in both splenectomized and non-splenectomized patients. Moreover, their 
effect seems to be durable, as long as treatment continues and at a favorable short-/intermediate- safety 
profile. However, additional studies are absolutely necessary in order to address the issue of long-term 
complications and efficacy of these agents and to further clarify their role within the current treatment 
landscape of ITP.

Eltrombopag.42 η ανταπόκριση ήταν ίδια για σπληνε-
κτομηθέντες και μη ασθενείς. Πάσχοντες υπό αγωγή με 
Eltrombopag για ≥12 μήνες είχαν αριθμό αιμοπεταλίων 
≥50×109/L και διπλάσιο της αρχικής τιμή για 37/52 εβδο-
μάδες θεραπείας. το φάρμακο ήταν γενικά καλά ανεκτό. 
Ωστόσο 13 (4%) ασθενείς παρουσίασαν 16 θρομβοεμ-
βολικά επεισόδια. οι τιμές των αιμοπεταλίων πέριξ των 
επεισοδίων αυτών κυμαίνονταν πάντως μεταξύ 14×109/L 
και 407×109/L., ενώ οι περισσότεροι από τους ασθενείς 
αυτούς ήταν υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.42

ςτην Αμερική το Eltrombopag έχει εγκριθεί για τη θε-
ραπεία της ιΘΠ ήδη από το 2008. Ανάλογη έγκριση έλα-
βε πρόσφατα το φάρμακο και στην Ευρώπη. Ως αρχική 
δόση προτείνονται τα 50 mg εφάπαξ ημερησίως, εκτός 
αν υπάρχει μέτρια ή σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια οπότε 
η αρχική δόση μειώνεται στα 25mg.34 Ακολουθεί τροπο-
ποίηση της δόσης, μέχρι 75mg ημερησίως, έτσι ώστε ο 
αριθμός των αιμοπεταλίων να διατηρείται ≥50×109.34 η 
ςυνιστάται η λήψη του φαρμάκου με άδειο στομάχι, 1 
ώρα πριν ή δύο ώρες μετά το φαγητό. Δεν θα πρέπει να 
συγχορηγείται με τροφές πλούσιες σε ασβέστιο ή με αντι-
όξινα σκευάσματα περιέχοντα αργίλιο ή μαγνήσιο, κα-
θώς τα στοιχεία αυτά και εν γένει τα μέταλλα μειώνουν 
τη βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου.34,44 κατ΄ αυτήν την 
έννοια προτείνεται η μεσολάβηση 4 ωρών ανάμεσα στη 
λήψη του Eltrombopag και στη λήψη συμπληρωμάτων 
ασβεστίου ή σιδήρου.34

Συμπεράσματα
οι νέοι θρομβοποιητικοί παράγοντες, Romiplostim 

και Eltrombopag, φαίνεται ότι αποτελούν μία καινοτό-
μο και ελπιδοφόρο προσέγγιση στη θεραπεία της χρόνι-
ας ιΘΠ. ςτη διαπίστωση αυτή συνηγορούν οι διάφορες 
τυχαιοποιημένες μελέτες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρ-
μακο, που δείχνουν αποτελεσματικότητα σε συνδυα-
σμό με ήπιες μόνον ανεπιθύμητες ενέργειες για τα δύο 
σκευάσματα. Ωστόσο, πολλά ερωτήματα μένει ν’ απα-
ντηθούν προκειμένου ν’ αποσαφηνισθεί πλήρως η θέ-
ση των Romiplostim και Eltrombopag στον αλγόριθμο 
αντιμετώπισης της ιΘΠ. για παράδειγμα, δεν υπάρχουν 
-μέχρι στιγμής- δεδομένα αναφορικά με τη μακροπρόθε-
σμη ασφάλεια των συγκεκριμένων φαρμάκων. κατ΄αυ-
τήν την έννοια, η χορήγηση των νέων θρομβοποιητικών 
παραγόντων θα πρέπει μάλλον να περιορίζεται, επί του 
παρόντος, στην ανθεκτική ιΘΠ (σοβαρή ιΘΠ σε σπλη-
νεκτομηθέντες ασθενείς)1 ή στη χρόνια ιΘΠ (>12 μήνες 
από τη διάγνωση)1, για την οποία η σπληνεκτομή αντεν-
δείκνυται. τέλος, παροδική χορήγηση των νέων θρομβο-
ποιητικών παραγόντων θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει 
ρόλο στην εμμένουσα ιΘΠ (3-12 μήνες μετά τη διάγνω-
ση)1 ως βραχυπρόθεσμη αγωγή μέχρι τη σπληνεκτομή ή 
στην περίπτωση εκείνη που καταβάλλεται προσπάθεια 
αναβολής της σπληνεκτομής, εν αναμονή πιθανής αυτό-
ματης ίασης εντός του έτους από τη διάγνωση της ιΘΠ.1



Νέοι θρομβοποιητικοί παράγοντες στη θεραπεία της ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας 193

Βιβλιογραφία
 1. Rodeghiero F, Stasi R, Gernsheimer T, et al. Standardization 

of terminology, definitions and outcome criteria in immune 
thrombocytopenic purpura of adults and children: report from 
an international working group. Blood. 2009;113:2386-2393.

 2. Cines DB, McMillan R. Pathogenesis of chronic im-
mune thrombocytopenic purpura. Curr Opin Hematol. 
2007;14:511-514.

 3. Olsson B, Andersson PO, Jernas M, et al. T-cell-mediated 
cytotoxicity toward platelets in chronic idiopathic throm-
bocytopenic purpura. Nat Med. 2003;9:1123-1124.

 4. Ballem PJ, Segal GM, Stratton JR, et al. Mechanisms of 
thrombocytopenia in chronic autoimmune thrombocytopenic 
purpura. Evidence of both impaired platelet production and 
increased platelet clearance. J Clin Invest. 1987;80:33-40.

 5. Chang M, Nakagawa PA, Williams SA, et al. Immune 
thrombocytopenic purpura (ITP) plasma and purified ITP 
monoclonal autoantibodies inhibit megakaryocytopoiesis 
in vitro. Blood. 2003;102:887-895.

 6. Houwerzijl EJ, Blom NR, van der Want JJ, et al. Ultra-
structural study shows morphologic features of apoptosis 
and para-apoptosis in megakaryocytes from patients with 
idiopathic thrombocytopenic purpura. Blood. 2004;103:500-
506.

 7. McMillan R, Wang L, Tomer A, Nichol J, Pistillo J. Suppres-
sion of in vitro megakaryocyte production by antiplatelet 
autoantibodies from adult patients with chronic ITP. Blood. 
2004;103:1364-1369.

 8. Emmons RV, Reid DM, Cohen RL, et al. Human throm-
bopoietin levels are high when thrombocytopenia is due to 
megakaryocyte deficiency and low when due to increased 
platelet destruction. Blood. 1996;87:4068-4071.

 9. Usuki K, Tahara T, Iki S, et al. Serum thrombopoietin level 
in various hematological diseases. Stem Cells. 1996;14:558-
565.

 10. Bartley TD, Bogenberger J, Hunt P, et al. Identification 
and cloning of a megakaryocyte growth and development 
factor that is a ligand for the cytokine receptor Mpl. Cell. 
1994;77:1117-1124.

 11. Wendling F, Tambourin P. The oncogene V-MPL, a putative 
truncated cytokine receptor which immortalizes hematopoi-
etic progenitors. Nouv Rev Fr Hematol. 1991;33:145-146.

 12. Columbyova L, Loda M, Scadden DT. Thrombopoietin 
receptor expression in human cancer cell lines and primary 
tissues. Cancer Res. 1995;55:3509-3512.

 13. Sabath DF, Kaushansky K, Broudy VC. Deletion of the 
extracellular membrane-distal cytokine receptor homology 
module of Mpl results in constitutive cell growth and loss 
of thrombopoietin binding. Blood. 1999;94:365-367.

 14. Kirito K, Kaushansky K. Transcriptional regulation of 
megakaryopoiesis: thrombopoietin signaling and nuclear 
factors. Curr Opin Hematol. 2006;13:151-156.

 15. Kuter DJ, Beeler DL, Rosenberg RD. The purification of 
megapoietin: a physiological regulator of megakaryocyte 
growth and platelet production. Proc Natl Acad Sci U.S.A. 

1994;91:11104-11108.
 16. Kuter DJ. New thrombopoietic growth factors. Blood. 

2007;109:4607-4616.
 17. Li J, Yang C, Xia Y, et al. Thrombocytopenia caused by 

the development of antibodies to thrombopoietin. Blood. 
2001;98:3241-3248.

 18. Cwirla SE, Balasubramanian P, Duffin DJ, et al. Peptide 
agonist of the thrombopoietin receptor as potent as the 
natural cytokine. Science. 1997;276:1696-1699.

 19. Cerneus D, Brown K, Harris R, et al. Stimulation of Platelet 
Production in Healthy Volunteers by a Novel Pegylated 
Peptide-Based Thrombopoietin (TPO) Receptor Agonist 
[abstract]. Blood. 2005;106:363a.

 20. Frederickson S, Renshaw MW, Lin B, et al. A rationally 
designed agonist antibody fragment that functionally mimics 
thrombopoietin. Proc Natl Acad Sci U.S.A. 2006;103:14307-
14312.

 21. Bussel JB, Kuter DJ, George JN, et al. AMG 531, a throm-
bopoiesis-stimulating protein, for chronic ITP. N Engl J 
Med. 2006;355:1672-1681.

 22. Wang B, Nichol JL, Sullivan JT. Pharmacodynamics and 
pharmacokinetics of AMG 531, a novel thrombopoietin 
receptor ligand. Clin Pharmacol Ther. 2004;76:628-638.

 23. Broudy VC, Lin NL. AMG531 stimulates megakaryopoiesis 
in vitro by binding to Mpl. Cytokine. 2004;25:52-60.

 24. Rice L. Drug evaluation: AMG-531 for the treatment of 
thrombocytopenias. Curr Opin Investig Drugs. 2006;7:834-
841.

 25. Stasi R, Bosworth J, Rhodes E, et al. Thrombopoietic agents. 
Blood Rev. 2010

 26. Kumagai Y, Fujita T, Ozaki M, et al. Pharmacodynamics 
and pharmacokinetics of AMG 531, a thrombopoiesis-
stimulating peptibody, in healthy Japanese subjects: a 
randomized, placebo-controlled study. J Clin Pharmacol. 
2007;47:1489-1497.

 27. Newland A, Caulier MT, Kappers-Klunne M, et al. An open-
label, unit dose-finding study of AMG 531, a novel throm-
bopoiesis-stimulating peptibody, in patients with immune 
thrombocytopenic purpura. Br J Haematol. 2006;135:547-
553.

 28. Kuter DJ, Bussel JB, Lyons RM, et al. Efficacy of romi-
plostim in patients with chronic immune thrombocytopenic 
purpura: a double-blind randomised controlled trial. Lancet. 
2008;371:395-403.

 29. George JN, Mathias SD, Go RS, et al. Improved quality of 
life for romiplostim-treated patients with chronic immune 
thrombocytopenic purpura: results from two randomized, 
placebo-controlled trials. Br J Haematol. 2009;144:409-415.

 30. Kuter DJ, Mufti GJ, Bain BJ, et al. Evaluation of bone marrow 
reticulin formation in chronic immune thrombocytopenia 
patients treated with romiplostim. Blood. 2009;114:3748-
3756.

 31. Kakumitsu H, Kamezaki K, Shimoda K, et al. Transgenic 
mice overexpressing murine thrombopoietin develop my-
elofibrosis and osteosclerosis. Leuk Res. 2005;29:761-769.

 32. Harker LA, Hunt P, Marzec UM, et al. Regulation of platelet 



Χ. Ποντίκογλου194

production and function by megakaryocyte growth and 
development factor in nonhuman primates. Blood. 1996; 
87:1833-1844.

 33. Bussel JB, Kuter DJ, Pullarkat V, et al. Safety and efficacy of 
long-term treatment with romiplostim in thrombocytopenic 
patients with chronic ITP. Blood. 2009;113:2161-2171.

 34. Promacta prescribing infromation. GlaxoSmithKline Inc; 
2008. http://us.gsk.com/products/assets/us_promacta.pdf.

 35. Erickson-Miller CL, DeLorme E, Tian SS, et al. Discovery 
and characterization of a selective, nonpeptidyl thrombopoi-
etin receptor agonist. Exp Hematol. 2005;33:85-93.

 36. Erickson-Miller CL, Delorme E, Tian SS, et al. Preclinical 
activity of eltrombopag (SB-497115), an oral, nonpeptide 
thrombopoietin receptor agonist. Stem Cells. 2009;27:424-
430.

 37. Yamane N, Tanaka Y, Ohyabu N, et al. Characterization of 
novel non-peptide thrombopoietin mimetics, their species 
specificity and the activation mechanism of the throm-
bopoietin receptor. Eur J Pharmacol. 2008;586:44-51.

 38. Jenkins JM, Williams D, Deng Y, et al. Phase 1 clinical 
study of eltrombopag, an oral, nonpeptide thrombopoietin 
receptor agonist. Blood. 2007;109:4739-4741.

 39. Bussel JB, Cheng G, Saleh MN, et al. Eltrombopag for the 
treatment of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. 

N Engl J Med. 2007;357:2237-2247.
 40. Bussel JB, Provan D, Shamsi T, et al. Effect of eltrombopag 

on platelet counts and bleeding during treatment of chronic 
idiopathic thrombocytopenic purpura: a randomised, double-
blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2009;373:641-648

 41. Stasi R, Cheng G, Saleh MN, et al. Durable and overall 
platelet responses in patients with chronic idiopathic throm-
bocytopenic purpura during long-term treatment with oral 
eltrombopag by splenectomy status: the RAISE study. 
Haematologica 2009;94(s2):91. Abstract 231.

 42. Saleh MN, Bussel JB, Cheng G, et al. Long-Term Treatment 
of Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura with Oral 
Eltrombopag: Results From the EXTEND Study. ASH 
Annual Meeting Abstracts 2009;114:682.

 43. Cheng G, Saleh MN, Bussel JB, et al. Oral Eltrombopag 
for the Long-Term Treatment of Patients with Chronic 
Idiopathic Thrombocytopenic Purpura: Results of a Phase 
III, Double- Blind, Placebo-Controlled Study (RAISE). 
ASH Annual Meeting Abstracts 2008;112:400.

 44. Williams DD, Peng B, Bailey CK, et al. Effects of food and 
antacids on the pharmacokinetics of eltrombopag in healthy 
adult subjects: two single-dose, open-label, randomized-
sequence, crossover studies. Clin Ther. 2009;31:764-776.




