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ΠΕΡιληΨη: η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή όπως πλέον ονομάζεται ιδιοπαθής αυτο-
άνοση θρομβοπενία, είναι μια επίκτητη αυτοάνοση διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κα-
ταστροφή αιμοπεταλίων, επενδεδυμένων με αντισώματα, στα μακροφάγα του σπλήνα. την τελευταία 
δεκαετία έγινε σαφές ότι το 85-90% των πασχόντων από ιΘΠ χωρίς αιμορραγικές εκδηλώσεις και με 
αριθμό αιμοπεταλίων >30 x 109/L δεν χρειάζονται θεραπεία. Επίσης, καθώς αναγνωρίζεται ο ρόλος των 
τ λεμφοκυττάρων και της μειωμένης παραγωγής αιμοπεταλίων στο μυελό, ανοίγουν νέες θεραπευτι-
κές προοπτικές. τα άτομα με σοβαρή ιΘΠ που δεν ανταποκρίνονται στην αρχική θεραπεία με κορτικο-
στεροειδή και άνοσο γ-σφαιρίνη ή που έχουν ανάγκη συνεχούς χορήγησης δυνητικά τοξικής θεραπείας 
για περισσότερο από 6 μήνες, είναι υποψήφια είτε για φαρμακευτική αγωγή δευτέρας γραμμής είτε για 
σπληνεκτομή. η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται με βάση την ηλικία, τη γενική κατάσταση και την 
επιθυμίας του πάσχοντος. η σπληνεκτομή μέχρι στιγμής είναι η μόνη θεραπεία που δίνει καλά και μα-
κροχρόνια αποτελέσματα στην ιΘΠ. H λαπαροσκοπική επέμβαση θεωρείται ασφαλής και έχει μικρή 
θνησιμότητα και νοσηρότητα. ςυνολικά το 65-75% των ασθενών παρουσιάζουν πλήρη ή μερική αντα-
πόκριση και διατηρούν μακροχρόνια ύφεση χωρίς περαιτέρω θεραπεία, 20% ανταποκρίνονται αρχικά 
αλλά υποτροπιάζουν σύντομα, ενώ 14% των ασθενών δεν έχουν ανταπόκριση. οι υποτροπές εμφανίζο-
νται κυρίως μέσα σε δύο χρόνια από την επέμβαση, αλλά συνεχίζουν να εμφανίζονται επί αρκετά έτη. 
Δεν έχει βρεθεί σαφής συσχέτιση κάποιου κλινικού παράγοντα με την έκβαση της σπληνεκτομής, αν και 
έχουν μελετηθεί πολλές παράμετροι, όπως η ηλικία και η ανταπόκριση στην αρχική αγωγή. Παρομοίως, 
μελέτες της κινητικής των αιμοπεταλίων απέτυχαν να προβλέψουν την ανταπόκριση στη σπληνεκτομή. 
η ελαττωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων στο μυελό των οστών, η παρουσία επιπρόσθετων ανοσολογικών 
διαταραχών και η παρουσία ή ανάπτυξη παρασπληνίων είναι μερικές αιτίες αποτυχίας ή υποτροπής της 
νόσου μετά από σπληνεκτομή. οι ασθενείς μετά σπληνεκτομή κινδυνεύουν από κατακλυσμιαίες, δυ-
νητικά θανατηφόρες λοιμώξεις, που είναι ευτυχώς σπάνιες. για το λόγο αυτό συνιστάται εμβολιασμός 
εναντίον διαφόρων μικροβίων τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την επέμβαση. ςτους ασθενείς δίνονται 
επίσης οδηγίες για προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή και έγκαιρη αντιμετώπιση των εμπύρετων επει-
σοδίων. μια άλλη σοβαρή παρενέργεια της σπληνεκτομής είναι η μακροπρόθεσμα αυξημένη επίπτω-
ση θρομβοεμβολικών επεισοδίων. τα παιδιά υποβάλλονται σε σπληνεκτομή σπανίως, γιατί είναι πολύ 
συνηθισμένες οι αυτόματες υφέσεις της νόσου και οι καθυστερημένες ανταποκρίσεις στη συντηρητι-
κή θεραπεία. Επί πλέον, τα παιδιά κινδυνεύουν ιδιαίτερα από βαριές μικροβιακές λοιμώξεις μετά από 
σπληνεκτομή. τα ποσοστά ανταπόκρισης των παιδιών με σοβαρή ιΘΠ που υποβάλλονται σε σπληνε-
κτομή είναι παρόμοια με των ενηλίκων. ςήμερα, με την ευρεία χρήση του μονοκλωνικού αντι-CD20 
αντισώματος και την εισαγωγή στην κλινική πράξη των νέων θρομβοποιητικών παραγόντων, υπάρχει 
η επιλογή της συντηρητικής θεραπείας για τα άτομα που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία πρώτης 
γραμμής. τα φάρμακα έχουν υψηλό κόστος, τα αποτελέσματα είναι λιγότερο ικανοποιητικά και οι υφέ-
σεις μικρότερης διάρκειας από της σπληνεκτομής, ενώ παράλληλα οι απώτερες παρενέργειες των νέων 
φαρμάκων είναι προς το παρόν άγνωστες. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη 
για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή υψηλού χειρουργικού κινδύνου.
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Εισαγωγή
η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή όπως 

πλέον ονομάζεται ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία, εί-
ναι μια επίκτητη ανοσολογική διαταραχή που χαρακτη-
ρίζεται από παροδική ή μόνιμη ελάττωση του αριθμού 
των αιμοπεταλίων και, ανάλογα με το βαθμό της θρομ-
βοπενίας, αυξημένο κίνδυνο αιμορραγικών εκδηλώσεων. 
η πρωτοπαθής ή ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία εμ-
φανίζεται χωρίς εμφανή λόγο ή πυροδοτούσα αιτία, ενώ 
η δευτεροπαθής συσχετίζεται με κάποια υποκείμενη κα-
τάσταση, νόσο ή φάρμακο.1

ο κεντρικός ρόλος του σπλήνα στην παθοφυσιολογία 
και την αντιμετώπιση της ιΘΠ είχε αναγνωρισθεί από πο-
λύ παλαιά. Ήδη από το 1915, ο Frank συνέδεσε τη σπλη-
νική λειτουργία με την ιΘΠ, ενώ την επόμενη χρονιά ο 
Βιεννέζος σπουδαστής Kaznelson περιέγραψε τις ευερ-
γετικές ιδιότητες της σπληνεκτομής στην κλινική πορεία 
των πασχόντων.2 Έκτοτε και μέχρι τις αρχές του δευτέρου 
μισού του 20ου αιώνα, η σπληνεκτομή ήταν η θεραπεία 
εκλογής για την άνοση θρομβοπενία. μετά την ανακά-
λυψη των κορτικοστεροειδών η αντιμετώπιση της ιΘΠ 
τροποποιήθηκε, αλλά η σπληνεκτομή εξακολουθούσε να 
κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στη θεραπευτική αντιμετώπι-
ση της ιΘΠ. ςήμερα με την περαιτέρω διαλεύκανση της 
παθοφυσιολογίας της νόσου και την εμφάνιση νέων πα-
ραγόντων για την αντιμετώπιση της ιΘΠ, τόσο της πρω-
τοδιαγνωσμένης, όσο και της επιμένουσας ή της χρονίας 
μορφής, έχει καταστεί αναγκαία η επανεξέταση της θέσης 
της σπληνεκτομής στη σύγχρονη θεραπευτική αγωγή.3

Μηχανισμός δράσης της σπληνεκτομής
ο κύριος μηχανισμός της θρομβοπενίας στην ιΘΠ είναι 

η καταστροφή αιμοπεταλίων που είναι επενδεδυμένα με 
αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα, τα οποία παράγονται από 
Β λεμφοκύτταρα, στο σύστημα των μακροφάγων, κυρίως 
του σπλήνα.4 η ακριβής παθοφυσιολογία της ιΘΠ εξακο-
λουθεί να είναι άγνωστη καθώς συνεχώς αναδεικνύονται 
πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των Β λεμφοκυτ-
τάρων και διαφόρων υποπληθυσμών τ λεμφοκυττάρων 
και άλλων επιφορτισμένων με την άμυνα του οργανισμού 
κυττάρων, σε σχέση με τα αιμοπετάλια και τα μεγακα-
ρυοκύτταρα, για την πυροδότηση και τη συντήρηση αυ-
τής της ανοσολογικής διαταραχής.5-8 ο σπλήνας κατέχει 
πρωτεύουσα θέση στην παθοφυσιολογία της ιΘΠ, για-
τί συμμετέχει στην παραγωγή των αντιαιμοπεταλιακών 
αντισωμάτων καθώς και σε άλλους εμπλεκόμενους ανο-
σολογικούς μηχανισμούς και παράλληλα είναι συνήθως 
ο κύριος τόπος καταστροφής των αιμοπεταλίων, καθώς η 
φαγοκυττάρωση λαμβάνει χώρα κυρίως στα μακροφάγα 
του σπλήνα και σε μια μειοψηφία ασθενών στα μακρο-
φάγα του ήπατος καθώς και σε άλλα σημεία του οργα-

νισμού. Επομένως η σπληνεκτομή, παρότι δεν αποτελεί 
ριζική ή αιτιολογική θεραπεία, προσφέρει σημαντική βο-
ήθεια στην αντιμετώπιση της ιΘΠ, μειώνοντας το ρυθμό 
παραγωγής αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων και αφαι-
ρώντας τον τόπο φαγοκυττάρωσης των αιμοπεταλίων.

Παράλληλα έχει φανεί ότι στο μυελό των οστών, αντί-
θετα με ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα, υπάρχει ελλειμμα-
τική ωρίμαση των μεγακαρυοκυττάρων και μειωμένη 
παραγωγή αιμοπεταλίων. Από αυτά συνάγεται ότι η πα-
ρατηρούμενη θρομβοπενία είναι αποτέλεσμα κυρίως της 
καταστροφής των αιμοπεταλίων στην περιφέρεια, όπως 
απέδειξε το1950 ο Harrington με το ιστορικό πείραμά 
του,9 αλλά και μειωμένης παραγωγής τους.10

Ενδείξεις σπληνεκτομής
η ιΘΠ γενικά είναι νόσος με απρόβλεπτη πορεία. 

ςτους ενηλίκους άλλοτε διαδράμει χρονίως χωρίς εξάρ-
σεις και άλλοτε εμφανίζεται με βαρύτατη θρομβοπενία 
και σοβαρές αιμορραγικές εκδηλώσεις (σοβαρή ιΘΠ). 
ςτόχος της θεραπείας της σοβαρής ιΘΠ είναι η επίτευ-
ξη αριθμού αιμοπεταλίων σε ασφαλή επίπεδα, ώστε να 
σταματήσει ή να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο σοβαρών 
αιματολογικών συμβαμάτων και παράλληλα να εξασφα-
λισθεί μια αποδεκτή ποιότητα ζωής με ελάχιστη απορρέ-
ουσα από τη θεραπεία τοξικότητα.11-13

η θεραπεία πρώτης γραμμής βασίζεται κυρίως στα 
κορτικοστεροειδή, στην ευρύτατα χρησιμοποιούμενη εν-
δοφλέβιο γ-σφαιρίνη και, τα τελευταία χρόνια, στην άνοση 
αντι-D σφαιρίνη, σε άτομα Rhesus D θετικά με ακέραια 
σπληνική λειτουργία.14 Πρόσφατα έχει καταδειχθεί ότι 
η προσθήκη του αντι-CD20 μονοκλωνικού αντισώματος 
στην αρχική θεραπεία μπορεί να προκαλέσει πολύμηνη 
πλήρη (αιμοπετάλια >100 x 109/L) ή μερική (30-100 x 
109/L) ανταπόκριση ανεβάζοντας το ποσοστό των ατόμων 
που ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή.15

η ανταπόκριση στη θεραπεία επίσης είναι απρόβλε-
πτη: η νεοδιαγνωσμένη νόσος άλλοτε ανταποκρίνεται 
αμέσως ή με καθυστέρηση αρκετών μηνών στη θεραπεία 
πρώτης γραμμής και δεν υποτροπιάζει ποτέ πια, άλλοτε 
επιμένει επί μήνες (επιμένουσα νόσος) και άλλοτε αντα-
ποκρίνεται πλήρως, αλλά στη συνέχεια παρουσιάζει επί 
σειρά ετών αναζωπυρώσεις, ενίοτε σοβαρέ, (χρονία νό-
σος). Επί πλέον δεν είναι σπάνιες και οι αυτόματες υφέ-
σεις της νόσου, οι οποίες στα παιδιά φθάνουν το 50%, 
ενώ στους ενηλίκους δεν ξεπερνούν το 9%.16

Όταν οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στην αρχική 
θεραπεία αναζητείται η βέλτιστη αγωγή δευτέρας γραμ-
μής, στην οποία συγκαταλέγεται και η σπληνεκτομή. 
ςτην πράξη, υποψήφια για σπληνεκτομή είναι τα άτομα 
με σοβαρή ιΘΠ όταν έχουν πολύ χαμηλό αριθμό αιμοπε-
ταλίων (<10 x 109/L), όταν με υψηλότερο αριθμό αιμοπε-
ταλίων μεταξύ 10-30 x 109/L υπάρχει κίνδυνος σοβαρής 
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αιμορραγίας και όταν για τη διατήρηση ικανοποιητικού 
αριθμού αιμοπεταλίων απαιτείται συνεχής (άνω των 6 
μηνών) χορήγηση κορτικοστεροειδών σε μη αποδεκτή 
δοσολογία (6.5 - 10 mg πρεδνιζολόνης ημερησίως), δη-
λαδή άτομα που θεωρούνται ότι δεν έχουν ανταπόκριση 
στην προηγηθείσα θεραπεία.

Αποτελεσματικότητα
ςύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίσθηκαν το 2007 

κατά την 5η επίσημη συνάντηση της Διεθνούς ομάδας 
Εργασίας για τις Θρομβοπενίες της Ευρωπαϊκής Αιμα-
τολογικής Εταιρείας (European Hematology Associa-
tion Scientific Working Group on Thrombocytopenias 
-EHASWGT), ως πλήρης ανταπόκριση σε οποιαδήπο-
τε θεραπεία θεωρείται αριθμός αιμοπεταλίων >100 x 
109/L, ενώ παλαιότερα ήταν >150 x 109/L και ως μερι-
κή ανταπόκριση >30 και <100 x 109/L, ενώ παλαιότερα 
ήταν >50Χ109/L.17 οι παρατιθέμενες μελέτες σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα της σπληνεκτομής αναφέρονται 
στα παλαιότερα κριτήρια.

το 2004 δημοσιεύθηκε στο Blood μια συστηματική 
ανασκόπηση 47 δημοσιευμένων σειρών, από το 1966 μέχρι 
το 2004, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν 2.623 ενήλικοι 
ασθενείς με ιΘΠ που είχαν υποβληθεί σε σπληνεκτομή.18 
Από αυτούς 707 ήσαν σε παρακολούθηση επί 5 χρόνια 
μετά από την επέμβαση. οι 456 (66%) με διάμεσο χρόνο 
παρακολούθησης 29 μήνες (1-153) είχαν πλήρη ύφεση, η 
οποία οριζόταν τότε ως αριθμός αιμοπεταλίων άνω των 
150 x 109/L. ςτην ίδια μελέτη φάνηκε ότι οι περισσότε-
ρες υποτροπές της νόσου εμφανίσθηκαν τα πρώτα δύο 
χρόνια μετά από τη σπληνεκτομή, και συνέχισαν να εμ-
φανίζονται επί αρκετά χρόνια. Επίσης, στη μελέτη αυτή 
δεν αναδείχθηκε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που να 
προλέγει την έκβαση της νόσου μετά τη σπληνεκτομή.

το 2005 δημοσιεύθηκε από την ιταλική ομάδα GIME-
MA μια σειρά 402 ενηλίκων ασθενών που είχαν υποβλη-
θεί σε σπληνεκτομή.19 η αρχική ανταπόκριση έφθανε το 
86% ενώ στο 14% των ασθενών η σπληνεκτομή δεν είχε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. μετά από διάμεσο χρόνο 
παρακολούθησης 92 μήνες, το 23% των ασθενών που εί-
χαν ανταποκριθεί στη σπληνεκτομή αρχικά υποτροπία-
σαν, οι περισσότεροι (80%) μέσα στα πρώτα δύο χρόνια. 
ςυνολικά τα δύο τρίτα των ασθενών εξακολουθούσαν να 
βρίσκονται σε ύφεση, ενώ το ένα τρίτο υποτροπίασε. οι 
περισσότερες υποτροπές εμφανίζονται μέσα στα πρώτα 
δύο χρόνια από την επέμβαση, αλλά οι ερευνητές συμ-
φωνούν ότι υποτροπές μπορεί να εμφανισθούν μέχρι 10 
ή ακόμα και 16 χρόνια μετά από τη σπληνεκτομή.20-22

το 2006 δημοσιεύθηκε από το Νοσοκομείο κarolinska 
μια σειρά 59 ενηλίκων σπληνεκτομηθέντων ασθενών με 
διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 18 έτη (2-32 έτη). το 
78% των ασθενών είχαν μακρόχρονη ύφεση της νόσου, 

από τους οποίους το 59% είχε πλήρη ύφεση και 19% με-
ρική ανταπόκριση. ςτη σειρά αυτή αναφέρθηκε και ένας 
θάνατος από μικροβιακή σηψαιμία.23

ςυνολικά φαίνεται ότι πάνω από 80% των ασθενών 
ανταποκρίνονται στη σπληνεκτομή και πάνω από 70% 
έχουν μακροχρόνια ύφεση. Ωστόσο, με τα σημερινά ισχύ-
οντα κριτήρια το ποσοστό των ανταποκρινόμενων στη 
σπληνεκτομή ασθενών ασφαλώς θα είναι μεγαλύτερο.

πρόγνωση ανταπόκρισης στη 
σπληνεκτομή

καθώς το 25% των ασθενών εξακολουθούν να νοσούν 
μετά από τη σπληνεκτομή, σε όλες τις μελέτες καταγρα-
φής παιδιών και ενηλίκων με ιΘΠ έχουν γίνει προσπά-
θειες να βρεθούν προγνωστικά κριτήρια ανταπόκρισης 
στη σπληνεκτομή.

ςτη μελέτη της ιταλικής ομάδας GIMEMA19 εκτιμή-
θηκαν οι ακόλουθες παράμετροι σε σχέση με την αποτυ-
χία ή τη πλήρη μακροπρόθεσμη ανταπόκριση μετά από 
σπληνεκτομή: ηλικία στη διάγνωση, ηλικία κατά τη σπλη-
νεκτομή, φύλο, χρόνος που μεσολάβησε από τη διάγνωση 
μέχρι τη σπληνεκτομή, αριθμός θεραπειών πριν από τη 
σπληνεκτομή, αριθμός αιμοπεταλίων πριν από τη σπλη-
νεκτομή και αριθμός αιμοπεταλίων την πρώτη εβδομάδα 
μετά από τη σπληνεκτομή. τα τελευταία τρία στοιχεία, 
δηλαδή ο αριθμός των προηγηθεισών θεραπειών, ο αριθ-
μός των αιμοπεταλίων κατά τη διενέργεια της σπληνε-
κτομής και ιδίως ο αριθμός τους κατά την 7η ημέρα μετά 
από την επέμβαση είχαν προγνωστική σημασία. τα ευ-
ρήματα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν σε άλλες σειρές.24-26

Άλλοι μελετητές έχουν συσχετίσει την πιθανότητα 
επιτυχίας της σπληνεκτομής με την ηλικία, την αντα-
πόκριση στην ενδοφλέβιο γ- σφαιρίνη27 και την αντα-
πόκριση στα κορτικοστεροειδή καθώς και την εντόπιση 
του τόπου καταστροφής των αιμοπεταλίων στο σπλήνα 
με ραδιοϊσοτοπικές μελέτες. τα αποτελέσματα είναι μη 
αναπαραγώγιμα έως και αντικρουόμενα.28,29 Πάντως σε 
όλες τις μελέτες φαίνεται ότι τα νεαρότερα άτομα έχουν 
καλλίτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, χωρίς όμως 
να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά.

προετοιμασία πριν από τη σπληνεκτομή
Προτού οδηγηθεί ο ασθενής στη σπληνεκτομή είναι 

απαραίτητο να γίνει ο πλήρης έλεγχος της ιΘΠ, συμπε-
ριλαμβανομένου μυελογράμματος και οστεομυελικής βι-
οψίας.30 ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί στην εκτίμηση της 
αιμοποιητικής ικανότητας του μυελού, στην επιβεβαίω-
ση της διάγνωσης και κυρίως τον αποκλεισμό άλλων αι-
τίων που ενίοτε συγχέονται με την ιΘΠ. Ειδικά σε άτομα 
μεγαλύτερα των 60 ετών, ορισμένα μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα και ειδικά η ανθεκτική θρομβοπενία ως εκ-
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δήλωση του συνδρόμου της ανθεκτικής κυτταροπενίας 
με μονογραμμική δυσπλασία (refractory cytopenia with 
unilineage dysplasia- refractory thrombocytopenia) μπο-
ρεί να δώσει εντύπωση άνοσης θρομβοπενίας. Όταν δεν 
υπάρχουν χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως η del(20q) 
που έχει αναφερθεί σε κάποιες περιπτώσεις ανθεκτικής 
θρομβοπενίας, η διαφορική διάγνωση ανάμεσα στις δύο 
καταστάσεις είναι δυσχερής και βασίζεται αποκλειστικά 
σχεδόν στη μορφολογία των μεγακαρυοκυττάρων, όπως 
εμφανίζονται στις τομές της οστεομυελικής βιοψίας και 
λιγότερο στα επιχρίσματα του μυελού.31

ςτα άτομα που πρόκειται να υποβληθούν σε σπληνε-
κτομή συνιστάται ιδανικά πάνω από 2 μήνες και τουλάχι-
στον 15-20 ημέρες πριν από την επέμβαση εμβολιασμός 
εναντίον του αιμόφιλου της ινφλουέντσας τύπου b, τε-
τραδύναμο εμβόλιο εναντίον του μηνιγγιτιδόκοκκου και 
πολυδύναμο εμβόλιο εναντίον του πνευμονιόκοκκου. οι 
εμβολιασμοί μπορούν να διενεργηθούν και μετά τη σπλη-
νεκτομή, αλλά έχουν μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας.32 
Να σημειωθεί ότι οι ασθενείς που έχουν λάβει αντι-CD20 
μονοκλωνικό αντίσωμα δεν αναπτύσσουν ικανοποιητική 
ανοσία με τα εμβόλια.33

Πριν από τη σπληνεκτομή γίνεται προσπάθεια να 
ανέλθουν τα αιμοπετάλια σε ασφαλή->30Χ109/L- επί-
πεδα. Ωστόσο, σε σπάνιες –απελπιστικές- περιπτώσεις 
η σπληνεκτομή έχει διενεργηθεί με πολύ χαμηλά, ακόμα 
και <5Χ109/L αιμοπετάλια. ςυνήθως χρησιμοποιούνται 
οι παράγοντες στους οποίους ο ασθενής είχε δείξει αρχι-
κά κάποια ανταπόκριση, όπως κορτικοστεροειδή σε διά-
φορα σχήματα χορήγησης, ενδοφλέβιος γ-σφαιρίνη και 
αντι-D σφαιρίνη, ή συνδυασμοί διαφόρων παραγόντων 
με διαφορετική δράση – ενδοφλέβιος μεθυλπρεδνιζολό-
νη, ενδοφλέβιος γ-σφαιρίνη, αντι-D σφαιρίνη, αλκαλο-
ειδή της ερυσιβώδους ολύρας, αζαθειοπρίνη και danazol 
- με αρκετά καλά αποτελέσματα.34,35 ςτη φάση αυτή μπο-
ρεί να αποδειχθεί πολύτιμη η δράση των θρομβοποιητι-
κών παραγόντων.36,37 κατά τη διάρκεια της σπληνεκτομής 
επιτρέπεται η μετάγγιση αιμοπεταλίων, κατά προτίμηση 
μετά την απολίνωση της σπληνικής αρτηρίας, αν και δεν 
υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν τη χρησιμότη-
τα αυτής της πρακτικής.11

Από την ανασκόπηση πολλών σειρών φαίνεται ότι η 
λαπαροσκοπική σπληνεκτομή είναι πιο ασφαλής μέθοδος 
με μικρότερη απώλεια αίματος και ταχύτερη ανάρρωση 
από την ανοικτή επέμβαση. η θνησιμότητα της λαπα-
ροσκοπικής επέμβασης είναι 0.2% και της ανοικτής κυ-
μαίνεται περί το 1%, ενώ η περιεγχειρητική νοσηρότητα 
βρίσκεται στο 9.6% και 12.9% αντιστοίχως.38,39

οι συχνότερες επιπλοκές είναι πνευμονικές λοιμώξεις 
στο 4% των ασθενών, μείζονες αιμορραγίες στο 1.5% και 
θρομβοεμβολικά επεισόδια σε ποσοστό 1%, τα οποία όμως 
αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου κατά τη μετεγ-
χειρητική περίοδο. ςε ασθενείς που αργούν να κινητο-
ποιηθούν συνιστάται προφυλακτική χορήγηση ηπαρινών 

χαμηλού μοριακού βάρους, μόλις αρχίσει να αυξάνεται ο 
αριθμός των αιμοπεταλίων, καθώς τα αιμοπετάλια εμφα-
νίζουν αυξημένη τάση προσκόλλησης (adhesiveness).40

η αντιδραστική θρομβοκυττάρωση που εμφανίζεται 
σε άλλες περιπτώσεις σπληνεκτομής συνήθως δεν απο-
τελεί πρόβλημα στη σπληνεκτομή λόγω ιΘΠ. Πάντως, 
στις σπάνιες περιπτώσεις όπου θα παρατηρηθεί μεγάλη 
άνοδος των αιμοπεταλίων, επίπεδα ακόμα και περί το 
1.000Χ109/L, δεν συσχετίζονται με αιμορραγικά ή θρομ-
βωτικά επεισόδια και η κατάσταση δεν απαιτεί ιδιαίτε-
ρη αντιμετώπιση.41

Απώτερες επιπλοκές της σπληνεκτομής
Θρομβοεμβολική νόσος

μια σημαντική επιπλοκή της σπληνεκτομής είναι η 
θρομβοεμβολική νόσος, η οποία μπορεί να εμφανισθεί 
μήνες ή και χρόνια μετά από τη σπληνεκτομή. Παρατη-
ρείται συχνότερα σε άτομα με χρόνια αιμολυτική αναι-
μία, καθώς και σε όσους έχουν θρομβοφιλία. τελευταία 
έχει καταδειχθεί ότι τα άτομα με ιΘΠ έχουν αυξημένο 
κίνδυνο θρομβοεμβολικής νόσου, ανεξάρτητα από τη 
σπληνεκτομή και παρά το χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων.53

οι ασθενείς εμφανίζουν υποτροπιάζουσες επιπολής 
και εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδες, θρόμβωση της πυ-
λαίας -ένα θορυβώδες σύνδρομο που οδηγεί σε νέκρω-
ση του εντέρου και σηψαιμία- και πνευμονική εμβολή 
με επακόλουθο πνευμονική υπέρταση. Ένα σημαντικό 
ποσοστό ασθενών με «ιδιοπαθή» πνευμονική υπέρταση, 
αποτέλεσμα μικροθρομβοεμβολών, έχει απομακρυσμένο 
(άνω των 10 ετών) ιστορικό σπληνεκτομής.40-41

Λοιμώξεις
ο σπλήνας παίζει σημαντικό ρόλο κατά την αρχική 

φάση καταπολέμησης των παθογόνων μικροοργανισμών 
στην κυκλοφορία. τα μικρόβια και οι ιοί που συνδέονται 
με το συμπλήρωμα αναγνωρίζονται από τα σπληνικά μα-
κροφάγα κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα συνδεδεμένα 
με αντίσωμα αιμοπετάλια στην ιΘΠ. Επί πλέον τα ελυ-
τροφόρα βακτηρίδια, τα οποία έχουν την ιδιότητα να μη 
συνδέονται με αντισώματα και το συμπλήρωμα, ανα-
γνωρίζονται και καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της 
επιβραδυνόμενης διέλευσής τους από τις πλούσιες σε μα-
κροφάγα περιοχές του σπλήνα. Επομένως, όταν απουσιά-
ζει ή υπολειτουργεί ο σπλήνας υπάρχει ατελής προστασία 
έναντι διαφόρων λοιμώξεων. τα απειλητικά μικρόβια για 
τα ασπληνικά άτομα είναι ο πνευμονιόκοκκος, ο αιμό-
φιλος της ινφλουέντσας που προσβάλλει κυρίως παιδιά 
κάτω των 15 ετών, ο μηνιγγιτιδόκοκκος, ο στρεπτόκοκ-
κος της ομάδας Β, η σαλμονέλλα και διάφορα Gram (-) 
μικρόβια. Βαριά σηψαιμία μπορεί να προκαλέσει και το 
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βακτηρίδιο Capnocytophaga canimorsus που βρίσκεται 
στο σάλιο των κατοικιδίων ζώων. Έχουν περιγραφεί επί-
σης βαριές λοιμώξεις από ενδοερυθροκυτταρικά παρά-
σιτα, όπως το πλασμώδιο της ελονοσίας και η Βabesia 
bovis ή microti.42

ςε σπάνιες περιπτώσεις τα νεοεισερχόμενα στην κυ-
κλοφορία μικρόβια πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και 
η λοίμωξη εξελίσσεται ταχύτατα προς το διαβόητο οΡSI 
(Overwhelming Post Splenectomy Infection), δηλαδή κα-
τακλυσμιαία λοίμωξη μετά από σπληνεκτομή, η οποία μέ-
σα σε λίγες ώρες εκδηλώνεται με σηπτικό shock, διάχυτο 
ενδοαγγειακή πήξη, αιμορραγία των επινεφριδίων και 
καρδιαγγειακό collapsus. τα υπεύθυνα μικρόβια μπορεί 
να παρατηρηθούν στη λευκοκυτταρική στιβάδα του σω-
ληναρίου της γενικής αίματος (buffy coat) ή ακόμα και 
στα επιχρίσματα του περιφερικού αίματος. το OPSI έχει 
πρόδρομα συμπτώματα, μια άτυπη γριππώδη συνδρομή 
με υψηλό πυρετό και έντονα ρίγη. Όταν εγκατασταθεί, 
η θνησιμότητα αγγίζει το 50-80%, ενώ εάν αντιμετωπι-
σθεί εγκαίρως είναι μικρότερη του 10%. η θνησιμότητα 
του OPSI υπολογίζεται σε 0.73 ανά 1.000 ασθενείς/έτη 
και είναι πιο υψηλή σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Αυτός 
είναι ένας βασικός λόγος που αποφεύγεται η επέμβαση 
σε παιδιά αυτής της ηλικίας.43

για την πρόληψη των λοιμώξεων συνιστάται ετήσιος 
αντιγριππικός εμβολιασμός και επανάληψη του αντιπνευ-
μονιοκοκκικού εμβολίου κάθε τρία χρόνια για τα παιδιά 
και κάθε πέντε για τους ενηλίκους. Επίσης πολλοί συνι-
στούν καθημερινή λήψη αντιβιοτικού ευρέος φάσματος 
- πενικιλλίνη, αμοξυκιλλίνη ή κλαριθρομυκίνη- αλλά δεν 
υπάρχει συμφωνία ούτε για τη χρησιμότητα της χημειο-
προφύλαξης ούτε για το χρονικό διάστημα αυτής της πρα-
κτικής: άλλοι συνιστούν δια βίου, άλλοι για δύο ή πέντε 
χρόνια και άλλοι για τη σύντομη περιεγχειρητική περίο-
δο.44-46 Πάντως, παρά αυτά τα μέτρα δεν αποτρέπεται η 
εμφάνιση απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων, γι’ αυτό 
το σημαντικότερο όλων είναι η ενημέρωση του ασθενούς 
και του στενού του περιβάλλοντος. Δίδονται οδηγίες ότι 
σε περίπτωση συμπτωμάτων «κρυολογήματος» ή «γρίπ-
πης» με πυρετό και ρίγος θα πρέπει να έρχονται σε επαφή 
με τους θεράποντες ιατρούς, να λαμβάνουν προληπτικά 
μια δόση αντιβιοτικού ευρέος φάσματος από το στόμα 
και να προσέρχονται στο νοσοκομείο. Πρέπει να τονισθεί 
επίσης ότι όταν η νόσος υποτροπιάζει λόγω ανάπτυξης 
παρασπληνίου, δεν αποκαθίσταται η ανοσολογική άμυ-
να, γι’ αυτό κάθε ασθενής που έχει υποβληθεί σε σπλη-
νεκτομή θεωρείται ότι κινδυνεύει από τις μικροβιακές 
λοιμώξεις διά βίου.47-48

Αίτια αποτυχίας - Υποτροπές  
μετά από σπληνεκτομή

ςύμφωνα με τους νέους ορισμούς, «ανθεκτική» ονο-

μάζεται η νόσος που επανεμφανίζεται μετά από σπληνε-
κτομή.17 Δεδομένης της ετερογένειας της νόσου και της 
πολυπλοκότητας της παθογένεσης, δεν προκαλεί έκπλη-
ξη το γεγονός ότι περί το 20-30% των ασθενών δεν αντα-
ποκρίνονται στη σπληνεκτομή, η οποία στοχεύει κυρίως 
στη μείωση παραγωγής αντισωμάτων και κατάργηση του 
τόπου καταστροφής των αιμοπεταλίων.49

τα αίτια της μη ανταπόκρισης είναι ποικίλα: Ενδέχεται 
ο υποκείμενος ανοσολογικός μηχανισμός καταστροφής 
των αιμοπεταλίων να είναι ανεξάρτητος από το ρυθμό 
παραγωγής αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων. Αυτό 
αντανακλάται στην κλινική παρατήρηση ότι η παρουσία 
αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων συχνά είναι ανεξάρ-
τητη από τη σφοδρότητα της κλινικής εικόνας.50 Άλλος 
λόγος αποτυχίας είναι η ανεπαρκής παραγωγή αιμοπε-
ταλίων από το μυελό των οστών. Φαίνεται ότι τα αυτοα-
ντισώματα εναντίον των γλυκοπρωτεϊνών αναστέλλουν 
τη μεγακαρυοποίηση και την παραγωγή αιμοπεταλίων, 
τα οποία μάλιστα στη χρονία ιΘΠ συχνά έχουν μειωμένο 
χρόνο ζωής. Ένα σημαντικό αίτιο αποτυχίας της σπλη-
νεκτομής είναι η μικρή συμμετοχή του σπλήνα στην κα-
ταστροφή των αιμοπεταλίων. ςε εξειδικευμένα κέντρα 
γίνεται μελέτη της κινητικής των αιμοπεταλίων τα οποία 
σημαίνονται με ραδιενεργό 111In ή 51Cr. ςε ορισμένες ρα-
διοϊσοτοπικές μελέτες έχει φανεί ότι όταν ο τόπος κατα-
στροφής των αιμοπεταλίων είναι ο σπλήνας, αυτό είναι 
καλό προγνωστικό στοιχείο για την μακροπρόθεσμη επι-
τυχία της σπληνεκτομής (positive predictive value 93%), 
ενώ όταν τα αιμοπετάλια καταστρέφονται στο ήπαρ ή σε 
διάσπαρτα σημεία του σώματος, τα αποτελέσματα ανα-
μένονται λιγότερο ικανοποιητικά (negative predictive 
value 77%).51 ςε άλλες μελέτες, ωστόσο, με διαφορετι-
κές τεχνικές δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του τόπου 
καταστροφής των αιμοπεταλίων και της ευεργετικής επί-
δρασης της σπληνεκτομής στην ιΘΠ.51-53

η συνύπαρξη αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας ή 
αλλης αυτοάνοσης κατάστασης, έστω και ετεροχρονι-
σμένα αποτελεί δυσμενή προγνωστικό παράγοντα όσον 
αφορά στην ανταπόκριση στη σπληνεκτομή. ςε μια με-
λέτη 114 ασθενών με ανθεκτική ιΘΠ, δηλαδή νόσου που 
δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία πρώτης γραμμής και 
στη σπληνεκτομή, βρέθηκε ότι το 20-25% των ασθενών 
είχαν επιπρόσθετες ανοσολογικές διαταραχές, όπως αυ-
τοάνοση αιμολυτική αναιμία, αυτοάνοση ουδετεροπε-
νία, μυασθένεια, ελκώδη κολίτιδα, συστηματικό λύκο 
και θυρεοειδοπάθεια, πριν, ταυτόχρονα ή μετά από την 
εμφάνιση της ιΘΠ, ενώ 4 άτομα εμφάνισαν λεμφοϋπερ-
πλαστικά νοσήματα.22

ςτους ασθενείς με χρονία ανθεκτική ιΘΠ χορηγούνται 
τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία πρώτης 
γραμμής, εκτός από την αντι-D σφαιρίνη. Εκτός από τα 
κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται το αντι-CD20 μο-
νοκλωνικό αντίσωμα, χημειοθεραπευτικά, κυκλοσπορί-
νη, το ανδροζόνο danazol καθώς και οι θρομβοποιητικοί 
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παράγοντες. η αποτελεσματικότητα είναι μέτρια περί το 
30-35%, αλλά αναφέρεται ότι οι πάσχοντες από ανθεκτι-
κή ιΘΠ που έχουν ανάγκη θεραπείας, ανταποκρίνονται 
πιο γρήγορα και με μικρότερες δόσεις κορτικοστεροειδών 
σε σχέση με την προ σπληνεκτομής περίοδο.

ςε ορισμένους ασθενείς που η νόσος επανεμφανίζε-
ται μετά από μακρά περίοδο ύφεσης, ενδέχεται να έχει 
αναπτυχθεί παρασπληνίο. οι ανθεκτικές ιΘΠ που οφεί-
λονται σε παρασπληνίο αγγίζουν το 10-15%.54-55

Δευτεροπαθής ανοσολογική θρομβοπενία 
και σπληνεκτομή

η αντιμετώπιση της δευτεροπαθούς ανοσολογικής 
θρομβοπενίας στοχεύει κατ’ αρχήν στην αντιμετώπιση του 
υποκειμένου νοσήματος. για την ανοσολογική θρομβοπε-
νία καθεαυτή χορηγούνται οι ίδιοι παράγοντες όπως και 
στην ιΘΠ και οι ενδείξεις σπληνεκτομής δεν διαφέρουν: 
επιμένουσα θρομβοπενία με πολύ χαμηλό αριθμό αιμοπε-
ταλίων ή/και κλινικά σημαντικά αιμορραγικά συμβάματα 
που απαιτούν συνεχή φαρμακευτική αγωγή με σημαντική 
τοξικότητα. Ωστόσο, η σπληνεκτομή πρέπει να προτείνε-
ται έχοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του υποκειμένου 
νοσήματος.56 ςτο σύνδρομο Evans τα κορτικοστεροειδή 
και η σπληνεκτομή έχουν λιγότερο καλά αποτελέσματα 
από την ιΘΠ.57 ςτο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο η 
θέση της σπληνεκτομής έχει γίνει αντικείμενο μεγάλων 
συζητήσεων. ςήμερα είναι αποδεκτό ότι μπορεί να διε-
νεργηθεί όταν κρίνεται απολύτως αναγκαία λόγω απειλη-
τικών για τη ζωή αιμορραγικών εκδηλώσεων και με την 
προϋπόθεση ότι η βασική νόσος ευρίσκεται υπό έλεγχο.58 
Όταν απαιτείται σπληνεκτομή σε άτομα με ανοσολογική 
θρομβοπενία και τεκμηριωμένο αντιφωσφολιπιδικό σύν-
δρομο, επειδή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος θρομβώσεων 
είναι απαραίτητο να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυ-
λάξεις τόσο στην πρώτη μετεγχειρητική περίοδο όσο και 
κατά τη μετέπειτα πορεία τους.

ςτην ανοσολογική θρομβοπενία που εμφανίζεται επί 
εδάφους ιογενών λοιμώξεων η αντιμετώπιση δεν διαφέ-
ρει ουσιαστικά από την ιΘΠ. ςτη λοίμωξη με τον ιό HIV 
η σπληνεκτομή δεν αντενδείκνυται, αντίθετα υπάρχουν 
αναφορές ότι βελτιώνει τον αριθμό των CD4 λεμφοκυτ-
τάρων,59 ενώ όταν η ανοσολογική θρομβοπενία εμφανί-
ζεται επί εδάφους λοίμωξης με τον ιό HCV, ειδικά όταν 
ο ασθενής έχει κίρρωση του ήπατος, προτιμάται η αγω-
γή με ανοσομετατρεπτικούς παράγοντες και παράγοντες 
που ευοδώνουν τη θρομβοποίηση, χωρίς να αποκλείεται 
και η περίπτωση της σπληνεκτομής.60

η κοινή ποικίλλουσα ανοσοανεπάρκεια συχνά εκδη-
λώνεται με αυτοάνοσες κυτταροπενίες. λόγω της πιθα-
νότητας σοβαρών λοιμώξεων, η σπληνεκτομή, όπως και 
όλες οι θεραπείες που προκαλούν βαθιά ανοσοκαταστο-
λή πρέπει να χρησιμοποιούνται με περίσκεψη.61

Σπληνεκτομή στα παιδιά
η ιΘΠ στα παιδιά διαφέρει από των ενηλίκων. ςυνή-

θως εμφανίζεται στα πλαίσια ιογενών λοιμώξεων και στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται θεραπεία. ςε πο-
σοστό περί το 25% η νόσος είναι επιμένουσα ή χρονία, 
αλλά σοβαρή ιΘΠ με απειλητικά αιμορραγικά συμβάμα-
τα εμφανίζεται σε ποσοστό <10%.62 Όταν είναι σοβαρή 
με αριθμό αιμοπεταλίων <20 x 109/L και απαιτείται φαρ-
μακευτική αγωγή, η ανταπόκριση μπορεί να εμφανισθεί 
μήνες ή και χρόνια μετά από τη διάγνωση. ςε μια μελέτη 
409 παιδιών με χρονία ιΘΠ από το Νοσοκομείο Παίδων 
στην Αλαμπάμα η νόσος παρουσίασε ύφεση μετά από 
20 μήνες (7-96 μήνες) συντηρητικής θεραπείας.63 λό-
γω του μικρού κινδύνου θανάτου από τη νόσο (λιγότερο 
από 1:500), της μεγάλης πιθανότητας αυτόματης ύφεσης 
ή καθυστερημένης ανταπόκρισης στη θεραπεία, καθώς 
και λόγω του σχετικά υψηλού κινδύνου κατακλυσμιαίας 
μετά από σπληνεκτομή λοίμωξης (overwhelming post-
splenectomy infection-OPSI), ειδικά σε παιδιά μικρότερα 
των 5 ετών, η απόφαση για σπληνεκτομή επιφυλάσσεται 
μόνο σε ακραίες περιπτώσεις πολύ σοβαρής θρομβοπενί-
ας με βαριές αιμορραγικές εκδηλώσεις που δεν ανταπο-
κρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή και οπωσδήποτε μετά 
από παρακολούθηση 6-12 μηνών.64-66 Επίσης, σε παιδιά 
με επιμένουσα ή χρονία σοβαρή ιΘΠ, στα οποία ο ορι-
ακός αριθμός των αιμοπεταλίων (20-30Χ109/L) έχει ση-
μαντική επίπτωση στον τρόπο ζωής τους (αθλοπαιδιές, 
εμμηναρχή κλπ) η σπληνεκτομή προσφέρει υψηλή πι-
θανότητα μακροχρόνιας ύφεσης, με πολύ καλή ανταπό-
κριση (70-85%). ςτα παιδιά, όπως και στους ενηλίκους 
παρατηρούνται απώτερες υποτροπές της νόσου μέχρι και 
10 χρόνια μετά από τη σπληνεκτομή.67,68

Τα υπέρ και τα κατά της σπληνεκτομής
Εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη για θεραπεία δευτέρας γραμ-

μής υπάρχουν δύο τρόποι περαιτέρω αντιμετώπισης: είτε 
σπληνεκτομή είτε συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής.69

Παλαιότερα οι σπληνεκτομές γίνονταν αβασάνιστα, 
θεωρώντας ότι η απουσία του σπλήνα δεν έχει επιπτώσεις 
στη λειτουργία του οργανισμού. ςήμερα γνωρίζουμε ότι 
τα ασπληνικά άτομα έχουν αυξημένη επίπτωση θρομβο-
εμβολικών επεισοδίων και παράλληλα υπόκεινται δια βί-
ου σε μικρό αλλά ουσιαστικό κίνδυνο σοβαρών έως και 
θανατηφόρων λοιμώξεων. Επί πλέον η σπληνεκτομή εί-
ναι μια χειρουργική επέμβαση, και μάλιστα με σχετικά 
υψηλό δείκτη περιεγχειρητικής νοσηρότητας, και όπως 
κάθε αιματηρή επέμβαση ενέχει κινδύνους για την υγεία 
και τη ζωή του ασθενούς. Εξ άλλου η σπληνεκτομή απο-
τελεί μια ριζική μεν αλλά όχι αιτιολογική θεραπεία, κατά 
την οποία δεν αφαιρείται ένα νοσούν αλλά αντίθετα ένα 
υγιές όργανο με ικανοποιητική λειτουργικότητα. Όσον 
αφορά στα αποτελέσματα της σπληνεκτομής γνωρίζου-
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με ότι συνολικά σε βάθος χρόνου το 30% των ασθενών 
περίπου θα χρειασθεί περαιτέρω θεραπεία.

ςήμερα για τη φαρμακευτική αγωγή στα πλαίσια θερα-
πείας δευτέρας γραμμής, υπάρχει διαθέσιμη μια πλειάδα 
θεραπευτικών παραγόντων - κορτικοστεροειδή, σφαιρί-
νες, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως τα χημειοθερα-
πευτικά και η κυκλοσπορίνη, εξειδικευμένα μονοκλωνικά 
αντισώματα εναντίον των Β λεμφοκυττάρων και ουσίες 
που ευοδώνουν την θρομβοποίηση. με τους παράγοντες 
αυτούς υπάρχει πιθανότητα ικανοποιητικής ανταπόκρι-
σης σε σημαντικό ποσοστό ασθενών.70Ωστόσο, οι συνέ-
πειες από τη μακροχρόνια έκθεση του οργανισμού στα 
νεότερα φάρμακα είναι προς το παρόν άγνωστες, ενώ 
οι επιπτώσεις της παρατεινόμενης ανοσοσοκαταστολής 
μπορεί να έχουν δραματικές συνέπειες.71 Επί πλέον κατά 
τη διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής συχνά παρατη-
ρούνται μεγάλες διακυμάνσεις του αριθμού των αιμοπε-
ταλίων, με απτό τον κίνδυνο μιας σοβαρής αιμορραγίας. 
η σπληνεκτομή προσφέρει σημαντική πιθανότητα -πά-
νω από 70%- να απαλλαγεί ο ασθενής δια παντός από τη 
νόσο, τη φαρμακευτική αγωγή και την τοξικότητά της. 
η σύγχρονη μέθοδος λαπαροσκοπικής επέμβασης έχει 
χαμηλό δείκτη θνησιμότητας και νοσηρότητας72 και, τέ-
λος, συγκριτικά με τις άλλες θεραπείες και σε βάθος χρό-
νου είναι η φθηνότερη μέθοδος αντιμετώπισης της ιΘΠ.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η απόφαση για 
τη θεραπεία δεύτερης γραμμής πρέπει να εξατομικεύεται 
λαμβάνοντας υπ’όψιν την ηλικία, τη γενική κατάσταση, 
τα συμπαρομαρτούντα νοσήματα, τον τρόπο ζωής, τις 
επιθυμίες του πάσχοντος και φυσικά το κόστος της θε-
ραπείας. ςτα νέα και δραστήρια άτομα θεραπεία εκλο-
γής εξακολουθεί να είναι η σπληνεκτομή, καθώς έχει τα 
καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, ενώ στα ηλι-
κιωμένα άτομα και σε όσους δεν έχουν καλή φυσική κα-
τάσταση υπάρχει σήμερα η επιλογή να αντιμετωπίζονται 
με συντηρητικά μέσα και να αποφεύγεται η χειρουργική 
επέμβαση. η τελική απόφαση για σπληνεκτομή πρέπει 
να λαμβάνεται μετά από 6-12 μήνες συντηρητικής θε-
ραπείας αφού έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια καθυστε-
ρημένης ανταπόκρισης ή αυτόματης ύφεσης της νόσου 
και προϋπόθεση είναι να μην έχει γίνει κατάχρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και ιδίως των κορτικοστεροει-
δών, ώστε οι ασθενείς να οδηγούνται σε καλή κατάστα-
ση στο χειρουργικό τραπέζι.

Η σπληνεκτομή στην ΙΘπ σήμερα - 
Συμπεράσματα

την τελευταία δεκαετία έχει μεταβληθεί η αντίληψή 

μας για την ιΘΠ, καθώς έχει γίνει σαφές ότι οι περισσό-
τεροι ασθενείς μπορούν να έχουν άριστη ποιότητα ζω-
ής με αριθμό αιμοπεταλίων πάνω από 30 x 109/L χωρίς 
φαρμακευτική ή χειρουργική παρέμβαση. Επομένως, αρ-
κετοί ασθενείς που παλαιότερα υποβάλλονταν σε αγωγή 
τώρα παραμένουν εκτός θεραπείας.73 Επίσης είναι πλέον 
σαφές ότι η νόσος συχνά υφίεται μετά από μακρά συντη-
ρητική αγωγή και απαιτείται περίσκεψη πριν προβεί κα-
νείς σε μια δραστική και μη αναστρέψιμη ενέργεια όπως 
είναι η σπληνεκτομή.

μέχρι τώρα οι εφαρμοζόμενες θεραπείες για την αντι-
μετώπιση της σοβαρής ιΘΠ, μεταξύ των οποίων και η 
σπληνεκτομή, στόχευαν στο να καταργήσουν, να ανακό-
ψουν ή να ακυρώσουν τον ανοσολογικό μηχανισμό και 
ειδικά την παραγωγή αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων, 
που ευθύνεται για τη θρομβοπενία. ςτα πλαίσια αυτά χρη-
σιμοποιήθηκε και το μονοκλωνικό αντι-CD20 αντίσωμα, 
το οποίο μειώνει σημαντικά τον πληθυσμό των Β λεμφο-
κυττάρων, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι εξασκεί δράση 
και στην κυτταρική ανοσία, διαταραχές της οποίας συμ-
μετέχουν στην παθογένεια της ιΘΠ. με τη χρήση του 
αντι-CD20 αντισώματος παρατηρείται ανταπόκριση σε 
σημαντικό ποσοστό ασθενών, ορισμένοι από τους οποίους 
παρουσιάζουν μακροπρόθεσμη υποχώρηση της νόσου.

Παράλληλα, η χρήση παραγόντων που ευνοούν τη 
θρομβοποίηση άνοιξε ένα νέο δρόμο για την αντιμετώπι-
ση της νόσου καθώς γνωρίζουμε πλέον ότι στην εμφάνι-
ση της θρομβοπενίας συντελεί και η μειωμένη παραγωγή 
αιμοπεταλίων από το μυελό των οστών. Είναι εύλογο ότι 
με τη χρήση όλων αυτών των νέων φαρμάκων, πολλές 
περιπτώσεις ασθενών που θα υποβάλλονταν σε σπληνε-
κτομή να αναβάλλονται ή ακόμα και να ματαιώνονται.

Ωστόσο, η θεραπεία με τους νεότερους παράγοντες 
έχει μικρότερη και βραχύτερη αποτελεσματικότητα σε 
σχέση με τη σπληνεκτομή, ενώ οι παρενέργειές τους σε 
μακροπρόθεσμη χορήγηση είναι ακόμα άγνωστες. Επί 
πλέον οι θεραπείες αυτές έχουν υψηλό κόστος, κάτι που 
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά το σχεδιασμό μα-
κροχρόνιας θεραπείας.74

Παρά ταύτα, η προσέγγιση με τις νέες θεραπείες προ-
σφέρει μια πολύ καλή εναλλακτική λύση σε επιλεγμένους 
ασθενείς και θεωρείται σίγουρο ότι ο αριθμός των θερα-
πευτικών σπληνεκτομών συνεχώς θα μειώνεται, παρ’ ότι 
η σπληνεκτομή εξακολουθεί να είναι η μέθοδος με τα κα-
λύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την αντιμετώ-
πιση της σοβαρής ιΘΠ.75
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The role of splenectomy in the treatment of immune thrombocytopenia
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ABSTRACT: Immune thrombocytopenia (ITP) is an aquired autoimmune disorder characterized by 
accelerated destruction of antibody-coated platelets in the macrophage system situated mainly in the 
spleen. It is now recognized that a small proportion of patients have to be treated, i.e. those with plate-
lets <30×109/L and/or significant bleeding manifestations. New insight in the pathophysiology has re-
vealed that apart from the development of autoantibodies against platelet glycoproteins, insufficient 
platelet production and abnormalities of cellular mechanisms of immune modulation are responsible 
for the emergence of the disease and probably the failure of immunomodulation-oriented treatment. Pa-
tients with severe primary ITP not responding to the first-line treatment with courses of corticosteroids, 
or demanding continuous treatment with unacceptable high doses for more than 6 months are candidates 
for second-line treatment, either medical or splenectomy. The decision must be individualized, based 
on age, status performance and the patient’s willing among others. Up to now splenectomy is the only 
treatment with very good long-term results in primary ITP. It is performed after 6-12 months of medi-
cal treatment because many patients are late responders. Laparoscopic splenectomy is a safe procedure 
with low mortality and acceptable peri-operational morbidity. About two third of patients achieve com-
plete or partial remission, while one third relapse, most of them within two years after the splenectomy 
and several patients many years later. 14% are non-responders. There is no prognostic association be-
tween the response to splenectomy and several parameters, i,e. age, response to corticosteroids, IVIG 
or the site of platelets destruction. Impaired megakaryopoiesis, the presence of additional immune dis-
orders and the presence of accessory spleen are responsible for failure or relapse after splenectomy. 
Splenectomised patients are at high risk of post-splenectomy overwhelming infection, which is rare but 
may be fatal. Patients should be immunized at least 15-20 days before splenectomy. Also, they should 
be educated to seek medical advice in febrile illness no matter how trivial it may be as soon as possi-
ble. Asplenic patients are also in long-term risk of thromboembolic disease. Children are seldom treat-
ed with splenectomy since they often present spontaneous remissions or late responses. Also they are 
in increased risk of fatal post-splenectomy infections. Splenectomy results are comparable with adult 
patients. Nowadays less splenectomies are performed, partly because fewer patients are treated, partly 
because older or less fit patients are given the option of medical treatment with new immunomodulat-
ing agents such as the monoclonal anti-CD20 antibody and the new thrombopoietic agents. This kind 
of treatment offers long enough remissions to postpone and/or eventually cancel elective splenectomy 
for certain patients with ITP. Although the combination of these drugs looks promising as they are tol-
erable, effective and safe, their side effects after long term administration are not known. Αlso the new 
drugs are costly and consequently inappropriate for long-term treatment. However they have made a 
breakthrough in the treatment of adult patients with ITP, pushing splenectomy aside which is practical-
ly reserved for selected individuals.
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