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ΠΕΡιληΨη: η μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία συνοδεύει κλινικά σύνδρομα που χαρακτη-
ρίζονται από θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, θρομβοπενία και παρουσία κατακερματισμένων ερυθρών 
αιμοσφαιρίων στο αίμα. η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα και το ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρο-
μο αποτελούν τις πλέον κλασικές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από μικροαγγειοπαθητική αιμολυ-
τική αναιμία με κύριες εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα ή τους νεφρούς αντιστοίχως. η 
μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών των διαφόρων συνδρόμων επιτρέπει την 
αιτιοπαθογενετική ταξινόμησή τους, ανάλογα με την υποκείμενη μοριακή διαταραχή. η θρομβωτική 
θρομβοπενική πορφύρα χαρακτηρίζεται από παρουσία αντισωμάτων έναντι της μεταλλοπρωτεϊνάσης 
ADAMTS13, ενώ το τυπικό ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο πυροδοτείται μετά από λοίμωξη με εντε-
ροπαθογόνα βακτήρια που εκκρίνουν τοξίνες Shiga ή νευραμινιδάση. Ωστόσο, διάφοροι παράγοντες 
όπως, τοξικότητα φαρμάκων, κακοήθειες και αυτοάνοσα νοσήματα είναι δυνατόν να προκαλέσουν πα-
ρόμοιο κλινικό σύνδρομο. Ανεξαρτήτως αιτιολογίας, οι μικροαγγειοπαθητικές αιμολυτικές αναιμίες χα-
ρακτηρίζονται από υψηλή θνητότητα που απαιτεί έγκαιρη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση και 
εντάσσονται στις επείγουσες καταστάσεις τις εσωτερικής παθολογίας. Εκτός από μικροαγγειοπαθητική 
αιμολυτική αναιμία, άλλες επίκτητες αιμολυτικές αναιμίες μη ανοσολογικής αρχής μπορεί να προκληθούν 
στα πλαίσια διαφόρων λοιμώξεων ή να είναι αποτέλεσμα έκθεσης σε φυσικούς ή τοξικούς παράγοντες.
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ΑνΑΙΜΙΑ
Εισαγωγή

ο όρος «μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία 
(μAA)» αποδίδεται σε μη ανοσολογικής αρχής αιμολυ-
τική αναιμία, που προκαλείται από τον κατακερματισμού 
των ερυθροκυττάρων, λόγω δυσχέρειας στο πέρασμά τους 
μέσα από μέσα από αποφραγμένα ή στενωμένα αγγεία 
της μικροκυκλοφορίας τυπικά απαντάται σε καταστά-
σεις που χαρακτηρίζονται από θρομβωτική μικροαγγειο-
πάθεια (ΘμΑ) (Πίνακας 1), με αποτέλεσμα ισχαιμία και 
δυσλειτουργία διαφόρων οργάνων, θρομβοπενία από κα-
τανάλωση αιμοπεταλίων στην περιφέρεια και παρουσία 
κατακερματισμένων ερυθροκυττάρων (σχιστοκύτταρα-
κρανοκύτταρα) στο αίμα. η πρώτη αναφορά συνδρόμου 

ΘμΑ στη βιβλιογραφία έγινε το 1925 από το Moschow-
itz και αφορούσε μια κατάσταση οξείας αιμολυτικής 
αναιμίας με πυρετό, πετέχειες, νευρολογικά σημεία και 
σύντομα θανατηφόρο έκβαση. Παρόμοια περιστατικά πε-
ριγράφτηκαν και τα επόμενα χρόνια και, με μελέτη των 
νεκροτομικών ευρημάτων, το 1952, ο Symmers ορίζει με 
παθολογοανατομικούς όρους το παραπάνω σύνδρομο ως 
μια κατάσταση που αφορά μερική ή ολική απόφραξη του 
αυλού των αγγείων της μικροκυκλοφορίας από αιμοπε-
ταλιακούς θρόμβους και εκτεταμένες βλάβες του μικρο-
αγγειακού τοιχώματος και ενδοθηλίου, όπως πάχυνση, 
οίδημα και αποκόλληση ενδοθηλιακών κυττάρων από τη 
βασική μεμβράνη και κατάληψη του υποενδοθηλιακού 
χώρου από νεκροβιωτικό υλικό1,2. 

η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα-ΘΘΠ (Throm-
botic thrombocytopenic purpura-TTP) και το ουραιμικό 
αιμολυτικό σύνδρομο-οΑς (Hemolytic uremic syndrome-
HUS) αποτελούν τα πλέον κλασικά σύνδρομα ΘμΑ και 
η εκλεκτική προσβολή του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος-κΝς και νεφρών αντιστοίχως αντικατοπτρίζει την 
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ευρεία παθογενετική ετερογένεια παρά τη φαινομενική 
κλινική αλληλοεπικάλυψη3. Άλλα κλινικά σύνδρομα με 
εικόνα μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας και 
παθολογοανατομικά ευρήματα ΘμΑ είναι δυνατόν να εμ-
φανιστούν και σε άλλα καταστάσεις, όπως συστηματικά 
αυτοάνοσα νοσήματα, κακοήθειες, λόγω φαρμακευτικής 
τοξικότητας ή μετά από αγγειακή απόρριψη μοσχεύματος. 
Ανεξαρτήτως αιτιολογίας, η μΑΑ χαρακτηρίζεται από 
υψηλή θνητότητα, που απαιτεί έγκαιρη διαγνωστική και 
θεραπευτική προσέγγιση και εντάσσεται στις επείγουσες 
καταστάσεις της εσωτερικής παθολογίας.

Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα
η ΘΘΠ χαρακτηρίζεται από διάχυτη συσσώρευση 

των αιμοπεταλίων και εκδηλώσεις ισχαιμίας ιστών και 
οργάνων, κυρίως του κΝς. η περιφερική κατανάλωση 
των έμμορφων στοιχείων του αίματος οφείλεται σε κα-
ταστροφή τους κατά τη δίοδό τους από αιμοπεταλιακούς 
θρόμβους, σε συνθήκες στροβιλώδους ροής στη μικρο-
κυκλοφορία, και χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλές 
τιμές αιμοπεταλίων (<20x103/ml) και παρουσία 1-4% σχι-
στοκυττάρων στο επίχρισμα αίματος. η τιμή της γαλακτι-
κής αφυδρογονάσης (LDH) αυξάνεται λόγω αιμόλυσης 
και ιστικής νέκρωσης, ενώ οι δοκιμασίες πήξης παραμέ-
νουν φυσιολογικές4. η κλινικοεργαστηριακή «σφραγίδα» 
του κλασικού συνδρόμου περιλαμβάνει θρομβοπενία, μι-
κροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, νευρολογικές 
διαταραχές, νεφρική ανεπάρκεια και πυρετό. Ωστόσο, η 
βαρύτητα και η κλινική έκφραση της ΘΘΠ συχνά ποικίλ-
λουν, καθιστώντας αναγκαίο ένα σύγχρονο ορισμό του 
συνδρόμου ως συνδυασμό μικροαγγειοπαθητικής αιμο-
λυτικής αναιμίας και θρομβοπενίας, με ή χωρίς παρουσία 
νευρολογικών συμπτωμάτων και νεφρικής ανεπάρκειας, 

σε ασθενή χωρίς άλλο υποκείμενο αίτιο που θα αιτιολο-
γούσε εκδηλώσεις ΘμΑ4,5. 

ςτην πλειονότητά της η ΘΘΠ είναι επίκτητη και πε-
ριλαμβάνει την ιδιοπαθή μορφή αλλά και δευτεροπαθείς, 
όπως οι οφειλόμενες σε φάρμακα -κυρίως αντιαιμοπε-
ταλιακά του τύπου της τικλοπιδίνης και σπανιότερα της 
κλοπιδογρέλης6. Περιστασιακά, η ΘΘΠ εμφανίζεται επί-
σης τους τελευταίους μήνες της κύησης ή την περίοδο 
της λοχείας7. η συσχέτιση με τον ιό HIV παραμένει αντι-
φατική και ερμηνεύεται αιτιοπαθογενετικά στα πλαίσια 
της γνωστής υπερδραστηριότητας που εμφανίζει η χυμι-
κή ανοσία στους ασθενείς αυτούς8 (Πίνακας 1). Από την 
άλλη μεριά, η συγγενής ΘΘΠ είναι σπάνια, εμφανίζεται 
στη βρεφική ή παιδική ηλικία και συχνά μεταπίπτει σε 
χρόνια μορφή.

ςτην παθογένεια της ΘΘΠ καθοριστικό ρόλο παίζει ο 
παράγοντας von Willebrand (VWF), το βασικό συνδετι-
κό μόριο της γλυκοπρωτεΐνης Iba των αιμοπεταλίων, που 
επάγει τη συγκόλλησή τους σε περίπτωση ρήξης του αγ-
γειακού ενδοθηλίου, ενεργοποιώντας το μηχανισμό της 
πρωτογενούς αιμόστασης. ο VWF συντίθεται στα μεγα-
καρυοκύτταρα και στα ενδοθηλιακά κύτταρα με τη μορ-
φή μονομερών μοριακού βάρους 275,000 Daltons, τα 
οποία συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς σε πολυμε-
ρή, εκατομμυρίων Daltons. τα πολυμερή του VWF σχη-
ματίζονται κυρίως στα ενδοθηλιακά κύτταρα, όπου και 
αποθηκεύονται στα σωμάτια Weidel-Palade ως «ασυνή-
θως μεγάλου μοριακού βάρους» πολυμερή (ULVWF). η 
ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων σε περίπτω-
ση αγγειακής βλάβης ή ενδοθηλιακής καταστροφής έχει 
ως αποτέλεσμα την έκκριση των «ασυνήθως μεγάλου 
μοριακού βάρους» πολυμερών του VWF με τη μορφή 
γραμμοειδών μεγαλομορίων, τα οποία παραμένουν συν-
δεδεμένα με τη μεμβράνη του ενδοθηλιακού κυττάρου και 
έχουν αυξημένη ικανότητα σύνδεσης με τη γλυκοπρωτε-

πίνακας 1. Αίτια επίκτητης θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας.

Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα 
Ιδιοπαθής 
Δευτεροπαθής 
   Φαρμακευτική (Αντιαιμοπεταλιακά)
   HIV 
   Κύηση – Λοχεία 
   Αυτοάνοσα νοσήματα 

Ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο 
Τυπικό σχετιζόμενο με διάρροια 
Άτυπο μη σχετιζόμενο με διάρροια 

Κακοήθης υπέρταση 
Ιδιοπαθής 
Φαρμακευτική (bevacizumab) 

ΜΑΑ μετά από μεταμόσχευση 
Αυτόλογη-αλλογενής μυελού των οστών 
Συμπαγά όργανα (Μεταμόσχευση νεφρού) 

Αυτοάνοσα νοσήματα 
ΣΕΛ 
Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 
Σκληρόδερμα 

ΜΑΑ της κύησης 
Προεκλαμψία 
Σύνδρομο HELLP 

Κακοήθειες 
ΜΑΑ σχετιζόμενη με κακοήθεια 
Φαρμακευτική 
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ΐνη Iba, του συμπλόκου του υποδοχέα Iba-IX-V των αι-
μοπεταλίων. η συγκόλληση των αιμοπεταλίων μέσω της 
γλυκοπρωτεΐνης Iba στα «ασυνήθως μεγάλου μοριακού 
βάρους» πολυμερή του VWF και η επακόλουθη συσσώ-
ρευσή τους μέσω των υποδοχέων IIb-IIIa έχει ως αποτέ-
λεσμα τη δημιουργία αιμοπεταλιακού θρόμβου9,10 (Εικόνα 
1). η ADAMTS13 (α-disintegrin and metalloprotease with 
8 thrombospondin-1 like domains) είναι μια γλυκοζυλιω-
μένη γλυκοπρωτεΐνη, μοριακού βάρους 190.000 Daltons, 
που παράγεται στο ήπαρ και η δράση της αναστέλλεται 
από το ethylenediaminetetraacetic-acid (EDTA). τα «ασυ-
νήθως μεγάλου μοριακού βάρους» πολυμερή του VWF 
διασπώνται από την ADAMTS13 κατά την απελευθέρω-
σή τους από τα σωμάτια Weibel-Palade των ενδοθηλια-
κών κυττάρων. Απαραίτητη για την πρωτεόλυση είναι η 
σύλληψη των μονομερών υπομονάδων του VWF από την 
ADAMTS13, η οποία και ευοδώνεται από μεταβολές της 
δομής του VWF σε συνθήκες στροβιλώδους ροής, όπως 
αυτές τις μικροκυκλοφορίας. ςε περίπτωση μη πρωτεολυ-
τικής διάσπασης των «ασυνήθως μεγάλου μοριακού βά-
ρους» πολυμερών του VWF σε συνθήκες στροβιλώδους 
ροής, τα αιμοπετάλια συσσωρεύονται μέσω των ενεργο-
ποιημένων IIb-IIIa υποδοχέων τους στα ως άνω πολυμερή, 
δημιουργώντας αιμοπεταλιακούς θρόμβους. οι θρόμβοι 
αυτοί είναι δυνατόν να αποσπαστούν από τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα και να δημιουργήσουν εμβολές στα αγγεία της 
μικροκυκλοφορίας, επιτείνοντας έτσι την ιστική υποξία 
και επιφέροντας πολυοργανική βλάβη5,11.

ςε ασθενείς με ιδιοπαθή-σποραδική ΘΘΠ η ανεπάρ-
κεια της ADAMTS13 οφείλεται στην παρουσία ανασταλ-
τικών πολυκλωνικών IgG αντισωμάτων. Αναλόγως της 
χρησιμοποιούμενης τεχνικής, τα αντισώματα αυτά ανι-
χνεύονται σε ποικίλο ποσοστό ασθενών (44-94%), ενώ 
οι αρνητικές περιπτώσεις πιθανότατα οφείλονται σε εξαι-
ρετικά χαμηλά επίπεδα ανασταλτών, μη ανιχνεύσιμων με 
τις συμβατικές μεθόδους12. ο έλεγχος των αντισωμάτων 
έναντι της ADAMTS13 στηρίζεται στην ανίχνευση μειω-
μένης δραστικότητάς της στο φυσιολογικό πλάσμα, όταν 
αυτό αναμιγνύεται με πλάσμα ασθενούς. η ύπαρξη αντι-
σωμάτων που δεν έχουν in vitro ανασταλτική δραστηρι-
ότητα αλλά αυξημένη in vivo κάθαρση και λειτουργική 
μείωση της ADAMTS13 ερμηνεύει την απουσία ανιχνεύ-
σιμων αντισωμάτων με μέθοδο ELISA (Enzyme-linked 
immunosorbent assay) σε ορισμένους ασθενείς. η ση-
μασία πάντως της ανίχνευσης των αντισωμάτων έναντι 
της ADAMTS13 για τη διάγνωση του συνδρόμου παρα-
μένει αμφιλεγόμενη. Πρόκειται για εξειδικευμένη εξέ-
ταση υψηλού κόστους και χαμηλής επαναληψιμότητας. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα επίπεδα της ADAMTS13 
εμφανίζονται ψευδώς ελαττωμένα σε σήψη ή ηπατική 
ανεπάρκεια, ενώ αυξημένη χολερυθρίνη και ελεύθερη 
αιμοσφαιρίνη θετικοποιούν τη μέθοδο12,13. Επιπλέον, η 
παρακολούθηση του τίτλου των αντισωμάτων δεν είναι 
ικανή να προβλέψει τυχόν υποτροπή του συνδρόμου, για 
την έκλυση του οποίου δεν ευθύνεται μόνο η ελαττωμένη 
δραστικότητα της ADAMTS13, αλλά και ποικίλοι συνυ-
πάρχοντες παράγοντες12.

οι ασθενείς με ιδιοπαθή ΘΘΠ χρειάζονται επείγου-
σα θεραπευτική αντιμετώπιση με καθημερινές πλασμα-
φαιρέσεις (50-75ml/kg/ημέρα) και εγχύσεις μεγάλων 
όγκων πλάσματος, μέχρι την επίτευξη πλήρους ύφεσης. 
η πλασμαφαίρεση ευοδώνει την απομάκρυνση των αυ-
τοαντισωμάτων έναντι της ADAMTS13 και των φλεγμο-
νωδών κυτταροκινών που ενεργοποιούν το ενδοθήλιο. ο 
μέσος αριθμός συνολικών πλασμαφαιρέσεων ανέρχεται 
στις 15, ενώ σε βαριές περιπτώσεις δύο συνεδρίες ημε-
ρησίως σχετίζονται με μεγαλύτερο κλινικό όφελος14. η 
ανταπόκριση αφορά άμεσα τη νευρολογική συμπτωμα-
τολογία, ενώ οι τιμές των αιμοπεταλίων αυξάνουν μετά 
τη 2η και 3η συνεδρία, επανερχόμενες στα φυσιολογικά 
μετά από μία εβδομάδα. Επιθετικότερες πλασμαφαιρέ-
σεις (125ml/kg/ημέρα έως 10L/ημέρα) μελετώνται στα 
πλαίσια κλινικών δοκιμών15. Ελάττωση της συχνότητας 
των πλασμαφαιρέσεων ανά 2-3 ημέρες, επιτρέπεται με-
τά τη σταθεροποίηση της τιμής των αιμοπεταλίων, ενώ 
η στενή παρακολούθηση των ασθενών λόγω κινδύνου 
υποτροπής τις δύο πρώτες εβδομάδες είναι αυτονόητη. 
η παράλληλη χρήση κορτικοστεροειδών αποτελεί συνή-
θη πρακτική αν και αμφιλεγόμενη14. ςε ασθενείς με ήπια 
νευρολογική σημειολογία χορηγείται πρεδνιζολόνη 1mg/
kg σωματικού βάρους, ενώ σε βαρέως πάσχοντες μεθυλ-

Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση της παθογένειας της 
ΘΘΠ. Τα αιμοπετάλια συνδέονται μέσω του υποδοχέα τους 
GPIb με τον VWF και λόγω ανεπάρκειας της ADAMTS-13 δη-
μιουργούνται πολυμερή VWF που προσκολλώνται στα ενδο-
θηλιακά κύτταρα με αποτέλεσμα δημιουργία θρόμβων.
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πρεδνιζολόνη 125mg, 2 έως 4 φορές ημερησίως. ςε περί-
πτωση μη κλινικής βελτίωσης μετά από 5-7 συνεδρίες, η 
χορήγηση ριτουξιμάμπης (Mabthera®) μπορεί να ωφελήσει 
(συνήθως 4 εγχύσεις με δοσολογία 375mg/m2)14,16. Εναλ-
λακτικές θεραπείες αποτελούν η χορήγηση βινκριστίνης 
ή άλλων ανοσοκατασταλτικών όπως κυκλοσπορίνη και 
danazol κυρίως στα πλαίσια κλινικών μελετών17,18. με 
την παραπάνω θεραπευτική προσέγγιση επιτυχής αντι-
μετώπιση της οξείας φάσης, χωρίς επιπλοκές από τους 
νεφρούς κΝς κτλ υπολειμματικές βλάβες επιτυγχάνεται 
στο 80-90% των ασθενών. Αντιθέτως, η θνητότητα σε 
περίπτωση μη έγκαιρης έναρξη πλασμαφαίρεσης φτάνει 
το 90%. Υποτροπές εμφανίζονται στο 30-60% των ασθε-
νών, εβδομάδες έως και έτη μετά την αρχική ύφεση14. η 
ADΑμTS13 εξακολουθεί να ανιχνεύεται σε χαμηλά επί-
πεδα σε περιόδους κλινικής ύφεσης, γεγονός που υποδη-
λώνει ότι οι κλινικές υποτροπές αφορούν αναζωπύρωση 
ενός χρόνιου αυτοάνοσου υποκείμενου νοσήματος. ςτις 
υποτροπιάζουσες ή ανθεκτικές περιπτώσεις χρησιμοποι-
ούνται κλασικές ανοσοκατασταλτικές θεραπείες, όπως 
ώσεις υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών, βινκριστίνη, 
γ-σφαιρίνη με ποικίλα ποσοστά ανταπόκρισης14,19. τα δε-
δομένα από την αποτελεσματικότητα της σπληνεκτομής 
είναι περιορισμένα με ποσοστό υποτροπής ή μη ανταπό-
κρισης 17% και 8% αντίστοιχα20. η παραγωγή ανασυνδυ-
ασμένης ADAMTS13 που στοχεύει στην αναστολή του 
τμήματος A1 του VWF, εμποδίζοντας την αλληλεπίδρα-
ση με την γλυκοπρωτεΐνη Ib των αιμοπεταλίων είναι υπό 
σχεδιασμό18,21. τέλος, η ασφάλεια και η αποτελεσματι-
κότητα της χορήγησης anti-VWF νανοσφαιριδίων σε 
συνδυασμό με πλασμαφαιρέσεις, σε ασθενείς με ΘΘΠ 
εκτιμώνται σε κλινική μελέτη φάσης ιι21,22.

Ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο
το οΑς είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται 

από οξεία νεφρική ανεπάρκεια, μΑΑ και θρομβοπενία 
και εμφανίζει πενταπλάσια επίπτωση στα παιδιά από ότι 
στους ενήλικες. η οξεία νεφρική βλάβη προεξάρχει και 
αποτελεί το διαφοροδιαγνωστικό κλινικό στοιχείο από 
τη ΘΘΠ. Ωστόσο, στα πλαίσια πολυοργανικής ισχαιμί-
ας συνυπάρχουν εκδηλώσεις από το κΝς, το ήπαρ και 
το γαστρεντερικό σε ποσοστό έως και 20%1,2. 

το τυπικό, σχετιζόμενο με διάρροια, οΑς αποτελεί 
την συχνότερη μορφή, προσβάλλει παιδιά και ηλικιωμέ-
νους και αφορά το 90% των περιπτώσεων. Εμφανίζεται 
2-14 ημέρες μετά από διαρροϊκό επεισόδιο που οφείλε-
ται κυρίως σε εντεροπαθογόνα στελέχη Escherichia coli 
O157:H7, με ικανότητα παραγωγής κυτταροτοξικών τοξι-
νών Shiga, Stx-1 και Stx-223. Άλλα βακτήρια που μπορούν 
να προκαλέσουν οΑς μέσω παραγωγής τοξινών είναι η 
Shigella και το Campylobacter. μόνο το 10-15% των παι-
διών που θα μολυνθούν από Escherichia coli O157:H7 

εμφανίζουν οΑς γεγονός που υποδηλώνει τη συμμετοχή 
αδιευκρίνιστων μέχρι στιγμής γενετικών και περιβαλλο-
ντικών παραγόντων στην εκδήλωση του συνδρόμου24. η 
κυτταροτοξική δράση της τοξίνης προϋποθέτει σύνδεσή 
της με το κύτταρο στόχο, μέσω του γλυκολιπιδικού υπο-
δοχέα Gb3, του οποίου η έκφραση είναι αυξημένη στα 
σπειραματικά ενδοθηλιακά και μεσαγγειακά κύτταρα. ο 
θάνατος και η αποφολίδωση του ενδοθηλιακού κυττάρου 
στο νεφρικό σπείραμα έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέ-
ρωση μεγάλου μεγέθους πολυμερών του VWF στο υπεν-
δοθήλιο, ενεργοποίηση και συσσώρευση αιμοπεταλίων 
και αλληλεπίδραση του ινωδογόνου με τα γλυκοπρωτε-
ϊνικά συμπλέγματα IIb/IIIa των ενεργοποιημένων αιμο-
πεταλίων, με δημιουργία ενδοθηλιακών μικροθρόμβων25. 

η θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου είναι 
κατά κύριο λόγο συμπτωματική. η χορήγηση αντιβιοτι-
κών δε φαίνεται να ωφελεί, αντιθέτως έχει συσχετιστεί 
με επιδείνωση του συνδρόμου σε ορισμένες μελέτες26. 
μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών απαιτούνται στο 
70% των περιπτώσεων, ενώ 5-7 συνεδρίες αιμοκάθαρ-
σης είναι επαρκείς στο 50% των περιπτώσεων, αν και 
ανθεκτικές περιπτώσεις που απαιτούν κάθαρση για πε-
ρίπου ένα έτος έχουν επίσης αναφερθεί27. η πλασμαφαί-
ρεση δε φαίνεται να προσφέρει επιπρόσθετο όφελος28. η 
μακροχρόνια παρακολούθηση είναι απαραίτητη, καθώς 
30-50% των ασθενών εμφανίζει σημεία νεφρικής νόσου 
ή υπέρταση μετά την οξεία φάση. Ωστόσο, η πρόγνωση 
του συνδρόμου θεωρείται σχετικά ευνοϊκή, αφού κατά-
ληξή του σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και θνησιμότητα 
υπολογίζονται συνολικά στο 12%29. η προσβολή του κΝς 
και η ανάγκη για αιμοκάθαρση κατά την οξεία προσβολή 
έχουν συσχετιστεί με μακροχρόνια δυσμενή πρόγνωση30.

το άτυπο, μη σχετιζόμενο με διάρροια, οΑς αφορά 
μόνο το 5-10% των συνολικών περιπτώσεων και εμφανί-
ζεται συχνότερα σε ενήλικες, είτε ως σποραδικό είτε ως 
οικογενές. Ενίοτε πυροδοτείται από λοιμογόνους παρά-
γοντες και τότε ο διαχωρισμός του από το τυπικό οΑς 
είναι δυσχερής. οφείλεται σε διαταραχή των μηχανι-
σμών που ελέγχουν την ενεργοποίηση της εναλλακτικής 
οδού του συμπληρώματος στο σπειραματικό ενδοθηλια-
κό κύτταρο, συγκεκριμένα των παραγόντων η και I και 
του μεμβρανικού πρωτεϊνικού συμπαράγοντα MCP31. η 
παθογενετική συσχέτιση του άτυπου οΑς με διαταραχές 
του συμπληρώματος έγινε το 1974, με την εργαστηριακή 
παρατήρηση ότι ασθενείς με οΑς εμφάνιζαν ελαττωμέ-
να επίπεδα C3 και φυσιολογικά επίπεδα C4, γεγονός που 
υποδείκνυε αδόκιμη ενεργοποίηση και κατανάλωση της 
εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος32,33. Επιπλέον, 
περιπτώσεις άτυπου οΑς συσχετίζονται με την παρου-
σία επίκτητων αντισωμάτων έναντι του παράγοντα H, τα 
οποία και οδηγούν σε επίκτητη λειτουργική ανεπάρκειά 
του (μειωμένη δραστικότητα του παράγοντα), παρά την 
ανίχνευσή του σε φυσιολογικά επίπεδα34. οι παραπά-
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νω ασθενείς φέρουν μεταλλαγές στο 1q32, γεγονός που 
οδήγησε στην αναγνώριση μιας ιδιαίτερης υποκατηγο-
ρίας άτυπου οΑς, του DEAP (Deficient for CFHR pro-
teins and factor H autoantibody positive)35. μεταλλαγές 
των παραγόντων MCP και I έχουν συσχετιστεί με εμφά-
νιση συνδρόμου ήπιας και χειρότερης πρόγνωσης αντι-
στοίχως, όσον αφορά την θνητότητα και την μετάπτωση 
σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια36,37. η γενετική 
διερεύνηση των ασθενών με άτυπο οΑς είναι δυνατόν 
να αποκαλύψει λανθάνον γενετικό-οικογενές υπόβαθρο, 
που εκδηλώνεται φαινοτυπικά σε παθογόνες καταστάσεις 
όπως λοιμώξεις, συστηματικά νοσήματα ή φάρμακα38.

H έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση με πλασμαφαι-
ρέσεις είναι απαραίτητη στο άτυπο οΑς και έχει συσχε-
τιστεί με σημαντική μείωση της πρώιμης θνησιμότητας 
και της μετάπτωσης του σε τελικού σταδίου νεφρική ανε-
πάρκεια. η πλασμαφαίρεση πρέπει να ξεκινά το πρώτο 
εικοσιτετράωρο μετά τη διάγνωση και να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 1-2 όγκους πλάσματος στους ενήλικες και 
50-100cc/kg βάρους στα παιδιά. ςε διαγνωσμένες οι-
κογενείς μορφές στη θεραπεία προστίθεται ανοσοκατα-
σταλτική αγωγή (κορτικοστεροειδή, κυκλοφωσφαμίδη, 
αζαθειοπρίνη, μυκοφαινολάτη, ριτουξιμάμπη). H μετα-
μόσχευση νεφρού στους ασθενείς με άτυπο οΑς συνο-
δεύεται από υψηλά ποσοστά υποτροπής της νόσου και 
προσβολής του μοσχεύματος, ειδικά στις περιπτώσεις με 
μεταλλαγές στον παράγοντα η, όπου υποτροπές σημειώ-
νονται στο 80% των ασθενών39. Ενθαρρυντικά αποτελέ-
σματα στο υποτροπιάζον άτυπο οΑς και στην πρόληψη 
υποτροπής της νόσου στο μόσχευμα νεφρού, υπόσχεται 
η χορήγηση του μονοκλωνικού αντισώματος έναντι του 
C5, Eculizumab (Soliris®), που καταστέλλει την ενερ-
γοποίηση του συμπλέγματος MAC (membrane attack 
complex), της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος40.

Διηθητικές λοιμώξεις από Streptococcus pneumonia 
έχουν συσχετιστεί με μία ιδιαίτερη κατηγορία οΑς που 
απαντάται στο 5% των παιδιατρικών περιπτώσεων. η 
θνησιμότητα είναι υψηλή, περίπου 12%, ενώ μετάπτωση 
σε χρόνια νεφρική νόσο παρατηρείται σε 10,1% των πε-
ριπτώσεων41. η εκδήλωση του συνδρόμου οφείλεται σε 
ανοσολογική απάντηση έναντι του αντιγόνου Thomsem-
Friedenreich (TF) που ανιχνεύεται στην επιφάνεια αιμοπε-
ταλίων, ερυθροκυττάρων και σπειραματικών ενδοθηλίων. 
το αντιγόνο καλύπτεται από νευραμινικό οξύ σε φυσιο-
λογικές καταστάσεις. η λοίμωξη, ωστόσο, από ορισμένα 
στελέχη του S. pneumoniae αποκαλύπτει το αντιγόνο TF 
λόγω παραγωγής στρεπτοκοκκικών νευραμινιδασών. η 
αντιμετώπιση του συνδρόμου είναι συντηρητική και σε 
ορισμένες περιπτώσεις απαιτεί μακροχρόνιες συνεδρίες 
αιμοκάθαρσης. Να σημειωθεί ότι οι πλασμαφαιρέσεις 
αντενδείκνυνται λόγω παρουσίας αντι-TF αντισωμάτων 
στο φρέσκο πλάσμα που ευοδώνουν τη συγκόλληση των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων και επιτείνουν την αιμόλυση41.

Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία σε 
άλλα νοσήματα

ςτο ςυστηματικό Ερυθηματώδη λύκο (ςΕλ) μΑΑ 
εκδηλώνεται στο 1-4% των ασθενών. ςυχνά δε υποδιαγι-
γνώσκεται, λόγω αλληλοεπικάλυψης των συμπτωμάτων 
με εκείνα της υποκείμενης νόσου. η παθογένεια ποικίλ-
λει, ωστόσο η άμεση ενδοθηλιακή βλάβη προεξάρχει, 
οδηγώντας σε ελαττωμένη σύνθεση προστακυκλίνης, 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και απελευθέρωση με-
γα-πολυμερών VWF42. η ΘμΑ στο ςΕλ μπορεί επίσης 
να οφείλεται στη συνύπαρξη αντιφωσφολιπιδικού συν-
δρόμου ή να είναι φαρμακευτική. Δεν υπάρχει καθιερω-
μένη θεραπευτική στρατηγική για τους ασθενείς αυτούς. 
Έχουν χρησιμοποιηθεί κορτικοστεροειδή, κυκλοφωσφα-
μίδη και rituximab, μόνα ή σε συνδυασμό, ενώ συχνά 
αναφέρεται ανθεκτικότητα στην πλασμαφαίρεση43,44. το 
καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο(ΑΦς) χα-
ρακτηρίζεται από οξεία ΘμΑ, που προσβάλλει αγγεία 
της μικροκυκλοφορίας πολλαπλών οργάνων, με ταχεία 
εξέλιξη και θνητότητα έως 50% στα πλαίσια πολυοργα-
νικής ανεπάρκειας. Προσβάλλονται συχνότερα οι νεφροί 
και οι πνεύμονες και ακολούθως το κΝς, η καρδιά και 
το δέρμα. η θεραπεία του συνδρόμου είναι δύσκολη, τα 
κορτικοστεροειδή και η αντιπηκτική αγωγή συχνά ανε-
παρκούν και μπορεί να χρειαστεί πλασμαφαίρεση και 
συνεδρίες αιμοκάθαρσης. Εκτός από εκδηλώσεις ΘμΑ 
στο καταστροφικό ΑΦς μπορεί να εκδηλωθεί σπανιότερα 
διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη (ΔΕΠ) γεγονός που διαφο-
ροδιαγιγνώσκει το σύνδρομο από πρωτοπαθές ή δευτε-
ροπαθές ΑΦς45,46 (Πίνακας 1).

η μΑΑ αποτελεί γνωστή επιπλοκή της κακοήθους 
υπέρτασης. Απαντάται ως και στο 27% των ασθενών 
και αποτελεί σημαντική παράμετρο της νεφρικής ανε-
πάρκειας47.

Αντιαγγειογενετικοί παράγοντες, που στοχεύουν στον 
αυξητικό παράγοντα του ενδοθηλίου (Vascular endothelial 
growth factor-VEGF), όπως το bevacizumab (Avastin®) 
έχουν συσχετιστεί με πρωτεϊνουρία και υπέρταση στην 
παθογένεια της οποίας εμπλέκεται η αυξημένη μικροαγγει-
ακή διαπερατότητα, η μειωμένη ικανότητα ενδοθηλιακής 
ανάπλασης και η αναστολή αγγειοδιασταλτικών μεταβι-
βαστών (υποξείδιο του αζώτου, προστακυκλίνη), με απο-
τέλεσμα αυξημένη τριχοειδική περιφερική αντίσταση48.

Tο σύνδρομο HELLP (Hemolysis-Elevated Liver en-
zymes-Low Platelets) είναι μια σοβαρή μορφή ΘμΑ που 
εμφανίζεται στην εγκυμοσύνη. το σύνδρομο οφείλεται 
στην απελευθέρωση, από τον υποξαιμικό πλακούντα, του 
υποδοχέα του VEGF (VEGF-R1) και της ενδογλίνης, μο-
ρίων που συνδέονται με τις αγγειογενετικές κυτταροκί-
νες VEGF και tumor growth factor β-1 (TGFβ-1) και -3 
αντίστοιχα. η σύνδεση των VEGF R1 και ενδογλίνης με 
τους συνδέτες τους αναστέλλει τη βιολογική δραστηρι-
ότητα των τελευταίων σε ενδοθήλια ζωτικών οργάνων, 
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με αποτέλεσμα την προοδευτική εμφάνιση νεφρικής ανε-
πάρκειας, υπέρτασης και ηπατικής νέκρωσης. η θεραπεία 
του συνδρόμου είναι η πρόκληση τοκετού με την επίτευ-
ξη πνευμονικής ωριμότητας. ο ρόλος των κορτικοστερο-
ειδών δεν είναι αποδεδειγμένος49,50.

η μΑΑ μετά από μεταμόσχευση αποτελεί είτε εκδή-
λωση υποτροπής της πρωτοπαθούς νόσου (όπως μετα-
μόσχευση νεφρού για οΑς) είτε επιπλοκή της ίδιας της 
παρέμβασης. η μέση επίπτωση μετά από αλλογενή με-
ταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ανέρχεται σε 8,2% 
και έχει ιδιαίτερα υψηλή θνητότητα (75%). η εμφάνιση 
νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (Graft-versus-host 
disease-GVHD), η χρήση αναστολέων καλσινευρίνης, 
η εμφάνιση φλεβοαποφρακτικής νόσου και η λοίμωξη 
από ιούς θεωρούνται σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγο-
ντες που επάγουν το σύνδρομο μέσω άμεσης ενδοθηλι-
ακής βλάβης, από ενεργοποίηση της κλασικής οδού του 
συμπληρώματος. η προσθήκη αναστολέων της καλσι-
νευρίνης έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή 
«ασυνήθως μεγάλου μοριακού βάρους» πολυμερών του 
VWF και αυξημένη κατανάλωση της ADAMTS13 που 
οδηγεί σε σχετική ανεπάρκειά της. η διαφορική διάγνωση 
οξείας αγγειακής απόρριψης από άλλα σύνδρομα ΘμΑ 
είναι σημαντική, αφού η θεραπευτική αντιμετώπιση εί-
ναι διαφορετική51.

μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία έχει πε-
ριγραφεί σε ασθενείς με γενικευμένες κακοήθειες και 
προκαλείται από πολλαπλούς μηχανισμούς. ςυχνά είναι 
αποτέλεσμα ΘμΑ λόγω ΔΕΠ, η οποία και πυροδοτείται 
από έκκριση προπηκτικών μορίων από τα νεοπλασματικά 
κύτταρα, κυρίως ιστικού παράγοντα52. ςτη νεοπλασματι-
κής αιτιολογίας ΔΕΠ, η ενεργοποίηση του παράγοντα X 
είναι δυνατόν να οφείλεται σε έκκριση ενδοπεπτιδάσης 
(«cancer-specific procoagulant») από τα καρκινικά κύττα-
ρα. Παράγοντες που επιτείνουν την προπηκτική δραστι-
κότητα στη νεοπλασία περιλαμβάνουν, επίσης, αυξημένη 
αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C, διαταρα-
χές της έκφρασης ιστικού παράγοντα και του αναστολέα 
του, καθώς και έκκριση ινωδολυτικών πρωτεϊνών53,54. ςε 
ασθενείς με συμπαγείς όγκους, η επίπτωση της ΔΕΠ εί-
ναι περίπου 7%, ενώ σε ασθενείς με αιματολογικές κα-
κοήθειες, όπως οξεία λευχαιμία, ανέρχεται στο 15-20%. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οξεία προμυελο-
κυτταρική λευχαιμία η οποία χαρακτηρίζεται από σοβαρή 
υπερινωδολυτική κατάσταση σε έδαφος ενεργοποίησης 
της πήξης. Αρκετοί χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, 
όπως mitomycin-C, cisplatin, gemcitabine, nitrosoureas, 
bousoulfan και ανασταλτές VEGF προκαλούν θρομβο-
πενία μέσω ενδοθηλιακής βλάβης. Αντινεοπλασματικά 
φάρμακα σε υψηλές δόσεις όπως mitomycin-C, cyclo-
sporin, carboplatin, bleomycin, προκαλούν ένα σύνδρο-
μο με αιμόλυση, θρομβοπενία και νεφρική ανεπάρκεια, 
που μοιάζει με οΑς κλινικά και παθογενετικά και έχει 
μεγάλη θνητότητας52. οι ασθενείς που εμφανίζουν μμΑ 

στα πλαίσια υποκείμενης κακοήθειας έχουν φυσιολογι-
κά ή ελαφρώς μειωμένα επίπεδα ADAMTS13, δεν αντα-
ποκρίνονται στην πλασμαφαίρεση, και έχουν υψηλότερο 
ποσοστό θνητότητας. ο διάγνωση του συνδρόμου είναι 
ευκολότερη στις περιπτώσεις που υπάρχει λευκοερυ-
θροβλαστική αντίδραση. η έγκαιρη αναγνώριση της νε-
οπλασματικής μΑΑ είναι κλινικά σημαντική, ώστε να 
αποτραπούν περιττές πλασμαφαιρέσεις, που καθυστερούν 
την έναρξη ειδικής χημειοθεραπευτικής αγωγής και δεν 
προσφέρουν επιπρόσθετο όφελος52-54.

Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη
η διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη–ΔΕΠ (Disseminat-

ed intravascular coagulation-DIC) χαρακτηρίζεται από 
διάχυτη ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης που έχει 
ως αποτέλεσμα ενδοαγγειακό σχηματισμό ινώδους και 
απόφραξη των μικρού-μεσαίου μεγέθους αγγείων, που 
συχνά - σε συνδυασμό με συνοδό φλεγμονώδη αντίδρα-
ση- μπορεί να προκαλέσει κυκλοφορική ανεπάρκεια με 
αποτέλεσμα πολυοργανική ανεπάρκεια. Παράλληλα, η 
κατανάλωση αιμοπεταλίων και παραγόντων πήξης μπο-
ρεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή αιμορραγία που μπο-
ρεί να είναι και το προεξάρχον σύμπτωμα. η ΔΕΠ μπορεί 
να είναι οξεία ή χρόνια, περιορισμένη ή διάχυτη. ςημα-
ντικό είναι ότι, δεν αποτελεί μια ειδική νοσολογική οντό-
τητα από μόνη της αλλά συνήθως αφορά επιπλοκή και 
δευτεροπαθές φαινόμενο σε μία πληθώρα άλλων κλινι-
κών καταστάσεων, εκ των οποίων πιο συχνές είναι η σή-
ψη από gram (-) βακτήρια, οι κακοήθειες και η σοβαρή 
ιστική βλάβη55 (Πίνακας 2). 

Αν και ορισμένα χαρακτηριστικά της ΔΕΠ μπορεί να 
ομοιάζουν με μΑΑ, κυρίως η απόφραξη από θρόμβους 
μικρού-μεσαίου μεγέθους αγγείων, αυτές οι δύο διατα-
ραχές αποτελούν διαφορετικές νοσολογικές οντότητες. 
Παρόλο που αιμολυτική αναιμία και παρουσία σχιστοκυτ-
τάρων μπορεί να συνυπάρχουν σε βαριάς μορφής ΔΕΠ, 
λόγω της ενδοαγγειακής παρουσίας ινώδους, εντούτοις 
αυτά δεν αποτελούν σταθερά ευρήματα. όπως στη μΑΑ55. 
ςτην παθογένεια της ΔΕΠ οι εκλυτικοί παράγοντες ποι-
κίλλουν και περιλαμβάνουν την απελευθέρωση μεγάλης 
ποσότητας ιστικού παράγοντα, λόγω κυτταρικής, αγγει-
ακής, ή υποξαιμικής βλάβης, την ανεπάρκεια των φυ-
σιολογικών ανασταλτών της πήξης (μειωμένα επίπεδα 
αντιθρομβίνης ιιι και πρωτεΐνης C), την καταστολή του 
μηχανισμού ινωδόλυσης, διαταραχή στην απομάκρυνση 
του ινώδους (υψηλά επίπεδα κυκλοφορούντος PAI-1) 
και τέλος την ενεργοποίηση της φλεγμονής με παρου-
σία προπηκτικών μορίων, ενδογενών ή εξωγενών (όπως 
πρωτεΐνες που παράγονται από νεοπλασματικά κύτταρα 
και βακτηριακοί λιποπολυσακχαρίτες). η θρομβοπενία ή 
η ταχεία μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων, η παρά-
ταση των χρόνων πήξης και τα χαμηλά επίπεδα ινωδο-
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γόνου συνηγορούν υπέρ της διάγνωσης της ΔΕΠ, αν και 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ειδικότητά των ευρημάτων 
αυτών είναι μειωμένη. 

η κύρια θεραπεία της ΔΕΠ αφορά στην αντιμετώπι-
ση του υποκείμενου νοσήματος ή εκλυτικού παράγοντα, 
όπως η χορήγηση αντιβιοτικών σε περίπτωση σήψης ή 
η χορήγηση χημειοθεραπείας σε περίπτωση κακοήθειας. 
Υπάρχουν ωστόσο αρκετές περιπτώσεις που εκτός από τη 
θεραπεία της βασικής νόσου, είναι απαραίτητη η συνοδός 
υποστηρικτική αγωγή με χορήγηση πλάσματος με στόχο 
την βελτίωση των διαταραχών της πηκτικότητας, και εν-
δεχομένως μεταγγίσεις αιμοπεταλίων, κυρίως σε περιπτώ-
σεις με έντονες αιμορραγικές εκδηλώσεις. ςε εμμένουσα 
βαριά υποϊνωδογοναιμία (<1g/L), που δε διορθώνεται με 
χορήγηση πλάσματος, μπορεί να χορηγηθεί κρυοΐζημα. 
ςε περιπτώσεις ΔΕΠ, τέλος, που εκδηλώνονται αρτηρι-
ακές ή φλεβικές θρομβώσεις, η χορήγηση αντιπηκτικής 
αγωγής αποτελεί λογική θεραπευτική επιλογή56. 

ΑΛΛΕΣ ΕπΙΚΤΗΤΕΣ ΑΙΜΟΛυΤΙΚΕΣ 
ΑνΑΙΜΙΕΣ ΜΗ ΑνΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Ηπατική νόσος

ςε έναν ασθενή με ηπατική νόσο μπορεί να προκλη-
θεί αιμόλυση τόσο κατά τη διάγνωση όσο και κατά την 
πορεία του νοσήματός του. ςυχνά οφείλεται σε μορφο-
λογικές αλλοιώσεις των ερυθροκυττάρων (στοχοκύτταρα, 
ακανθοκύτταρα), στα πλαίσια περίσσειας χοληστερόλης 
στην κυτταρική μεμβράνη, με αποτέλεσμα μειωμένη ελα-
στικότητα και πρόωρη καταστροφή στο σπλήνα. η σο-
βαρού βαθμού ακανθοκυτταρική αναιμία (acanthocytic/
spur-cell anemia) σχετίζεται με προχωρημένη ηπατική 
νόσο, ανεξαρτήτως πρωτοπαθούς αιτιολογίας, αν και πιο 

συχνά ανευρίσκεται σε ασθενείς με κατάχρηση αιθυλι-
κής αλκοόλης. η νόσος έχει πτωχή πρόγνωση, ενώ η με-
ταμόσχευση ήπατος αποτελεί την καλύτερη θεραπευτική 
προσέγγιση57. η αιμολυτική αναιμία που συνοδεύεται από 
αυξημένα τριγλυκερίδια ορού και λιπώδη διήθηση ήπα-
τος (χωρίς απαραίτητα σοβαρή κίρρωση ήπατος) ονομά-
ζεται σύνδρομο Zieve, που αναστρέφεται άμεσα με τη 
διακοπή αλκοόλης58. 

Εκτός από τις μορφολογικές αλλοιώσεις, αιμολυτική 
αναιμία μπορεί να προκληθεί και με διαφορετικό μηχανι-
σμό σε ασθενείς με ηπατική νόσο. η σπληνομεγαλία, στα 
πλαίσια πυλαίας υπέρτασης, μπορεί να προκαλέσει αναι-
μία λόγω κατακράτησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο 
σπλήνα, με αποτέλεσμα αυξημένη καταστροφή και απο-
μάκρυνσή τους, ενώ η ένταση της αιμόλυσης αντανακλά 
τη βαρύτητα του υπερσπληνισμού. ςε ασθενείς με τελι-
κού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια συχνά ανευρίσκονται 
και στοιχεία χρόνιας ΔΕΠ. ο μηχανισμός που την πυρο-
δοτεί είναι περίπλοκος και περιλαμβάνει απελευθέρωση 
προπηκτικών μηχανισμών από τα κατεστραμμένα ηπατο-
κύτταρα, διαταραγμένη απομάκρυνση των ενεργοποιημέ-
νων παραγόντων πήξης ή μειωμένη σύνθεση ανασταλτών 
και παρουσία ενδοτοξινών στην πυλαία κυκλοφορία. Πι-
θανόν η ΔΕΠ να μη σχετίζεται με την ηπατική νόσο κα-
θεαυτή, αλλά με υποκείμενη λοίμωξη ή τραύμα59. 

τέλος, ενδοαγγειακή αιμόλυση μπορεί να παρατηρη-
θεί σε ασθενείς με οξεία εκδήλωση νόσου Wilson, που 
θεωρείται ότι προκαλείται από οξειδωτική βλάβη των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων από τον πλεονάζοντα χαλκό. η 
ανεύρεση χαμηλών επιπέδων σερουροπλασμίνης είναι 
βοηθητική στη διάγνωση, αλλά όχι απαραίτητη, ενώ χο-
ρήγηση φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος μπορεί να 
βελτιώσει την αιμόλυση60.

πίνακας 2. Συχνές καταστάσεις που συνδέονται με ΔΕΠ.

Λοιμώξεις 
   Βακτήρια [Gram (-) σήψη] 
   Ιοί [Ebola]
   Άλλα [Ελονοσία, Ρικέτσιες]

Κακοήθεια 
   Συμπαγείς όγκοι
      Αδενοκαρκίνωμα - παγκρέατος
                                         - προστάτη
   Αιματολογικές κακοήθειες
      Οξεία λευχαιμία
      Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα

Μαιευτικές επιπλοκές
   Εμβολή αμνιακού υγρού
   Αποκόλληση πλακούντα

Τραύμα / Σοβαρή ιστική βλάβη 
   Έγκαυμα
   Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
   Εμβολή λίπους

Διαταραχές αγγείων 
   Γιγάντιο αιμαγγείωμα
      Kasabach-Merritt syndrome
   Ανεύρυσμα αορτής

Αντίδραση σε τοξικούς παράγοντες 
   Φάρμακα
   Δήγμα αράχνης –φιδιού

Ανοσολογικές διαταραχές
   Σοβαρή αλλεργική αντίδραση
   Απόρριψη μοσχεύματος
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ΑΙΜΟΛυΤΙΚΗ ΑνΑΙΜΙΑ ΑπΟ ΦυΣΙΚΟυΣ  
Ή ΤΟΞΙΚΟυΣ πΑΡΑΓΟνΤΕΣ
Μηχανικός τραυματισμός ερυθροκυττάρων 
ή αιμόλυση από φυσικά αίτια

η μηχανική πρόκληση τραυματισμού των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων από την παρουσία προσθετικών καρδια-
κών βαλβίδων είναι ο βασικός μηχανισμός αιμολυτικής 
αναιμίας σε αυτήν την κατηγορία ασθενών. Ωστόσο, οι 
σύγχρονες καρδιακές βαλβίδες από συνθετικά ή βιολο-
γικά υλικά, προκαλούν αιμόλυση σε ποσοστό λιγότερο 
από 1% και κυρίως στα πλαίσια δυσλειτουργίας της βαλ-
βίδας λόγω ατελούς επιθηλιοποίησης της επιφάνειας ή 
αποκόλλησης. οι παραπάνω συνθήκες έχουν ως αποτέ-
λεσμα πρόκληση στροβιλώδους ροής, παραβαλβιδικής 
παλινδρόμησης και μηχανικής καταπόνησης των ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα παρουσία κατακερ-
ματισμένων ερυθροκυττάρων στην περιφέρεια61,62. με 
παρόμοιο μηχανισμό αιμόλυση μπορεί να προκληθεί και 
λόγω παρουσίας αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών (όπως 
σύνδρομο Kasabach-Meritt) ή ξένων σωμάτων και στην 
κυκλοφορία (ενδοαγγειακά μοσχεύματα, TIPS) ή κατά 
τη διάρκεια αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων.

ςπάνιο αίτιο μηχανικής καταστροφής των ερυθροκυτ-
τάρων μπορεί να είναι η έντονη σωματική καταπόνηση. 
κυρίως αφορά καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
στα κάτω άκρα και απαντάται σε δρομείς μεγάλων αποστά-
σεων. οι ασθενείς παρουσιάζουν αιμόλυση με αιμοσφαι-
ρινουρία και το σύνδρομο ονομάζεται «αιμοσφαιρινουρία 
από βάδιση». ςτο επίχρισμα αίματος, συνήθως δεν ανευ-
ρίσκονται κατακερματισμένα ερυθρά αιμοσφαίρια. 

Αίτιο αιμόλυσης από φυσικά αίτια αποτελεί και η 
θερμική μετουσίωση των ερυθροκυττάρων σε θερμο-
κρασία >47°C, που συνήθως απαντάται σε ασθενείς με 
εκτεταμένα εγκαύματα. οι μορφολογικές αλλοιώσεις που 
προκαλούνται έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη ωσμωτι-
κή ευθραυστότητα με αποτέλεσμα ταχεία απομάκρυνσή 
τους από την κυκλοφορία63,64.

Φάρμακα-Χημικοί παράγοντες-Δηλητήρια
μια μεγάλη ποικιλία χημικών ουσιών, τοξινών και 

φαρμάκων μπορεί να προκαλέσουν αιμολυτική αναιμία 
μη ανοσολογικής αρχής, μέσω οξειδωτικής βλάβης ή άμε-
σης καταστροφής των ερυθροκυττάρων.

η λήψη ορισμένων φαρμάκων μπορεί να προκαλέ-
σει αιμόλυση μέσω οξείδωσης, με χαρακτηριστική την 
ανεύρεση «τσιμπημμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων» στο 
επίχρισμα αίματος (bite cells). οι οξειδωτικές ουσίες αρ-
χικά μετατρέπουν την αιμοσφαιρίνη σε μεθαιμοσφαιρίνη, 
η οποία μετουσιώνεται και καθιζάνει υπό μορφή σωματί-
ων Heinz, με τελικό αποτέλεσμα καταστροφή της ερυθρο-
κυτταρικής μεμβράνης67. η συνύπαρξη ανεπάρκειας της 

αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G-6-PD), 
βασικού ενζύμου της παράπλευρης οδού της φωσφορικής 
πεντόζης, που μέσω του nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate-oxidase (NADPH) και της αναγωγάσης της 
γλουταθειόνης περιορίζει το σχηματισμό υπεροξειδίου, 
μπορεί να επιτείνει τη μεθαιμοσφαιριναιμία και την αι-
μόλυση. η μεθαιμοσφαιριναιμία μπορεί να προκληθεί εί-
τε άμεσα από το ίδιο το φάρμακο είτε μέσω μεταβολιτών 
που προκαλούν οξείδωση της αιμοσφαιρίνης. Φάρμακα 
αυτής της κατηγορίας αποτελούν η δαψόνη, η σουλφα-
σαλαζίνη, τα νιτρικά και ορισμένα τοπικά αναισθητικά. 
ςε συμπτωματικούς ασθενείς με μεθαιμοσφαιριναιμία, 
εκτός από χορήγηση υψηλής συγκέντρωσης οξυγόνου, 
ενδοφλέβια χορήγηση methylene blue προκαλεί ταχεία 
μείωση της μεθαιμοσφαιρίνης και μετατροπή της σε αι-
μοσφαιρίνη, ενώ σε βαρέως πάσχοντες μεταγγίσεις αίμα-
τος ή αφαιμαξομεταγγίσεις μπορεί να είναι χρήσιμες61,64. 
η θεραπεία με ριβαμπιρίνη έχει επίσης ενοχοποιηθεί για 
δοσοεξαρτώμενη αιμολυτική αναιμία, που σχετίζεται με 
ελάττωση του ATP των ερυθροκυττάρων64.

Εκτός από λήψη φαρμάκων αιμόλυση μπορεί να προ-
κληθεί και από έκθεση σε χημικούς παράγοντες. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δηλητηρίαση από 
μόλυβδο, που προκαλεί αιμόλυση στα πλαίσια βράχυν-
σης του χρόνου επιβίωσης των ερυθροκυττάρων, μέσω 
αναστολής ενζύμων σύνθεσης της αίμης και του ενζύμου 
5΄νουκλεοτιδάσης της πυριμιδίνης. η διάγνωση στηρί-
ζεται στο ιστορικό έκθεσης, στις γραμμοειδείς εναποθέ-
σεις μολύβδου στα δόντια και στα ούλα, ενώ η εξέταση 
επιχρίσματος αίματος μπορεί να είναι υποβοηθητική με 
την ανεύρεση αδρής βασεόφιλης στίξης. Άλλες χημικές 
ουσίες που προκαλούν αιμόλυση είναι ο χαλκός, τα αέ-
ρια αρσενικού, οι χρωστικές ανιλίνης, η φορμαλδεΰδη 
και ορισμένες οργανικές χημικές ενώσεις που χρησιμο-
ποιούνται ως ζιζανιοκτόνα ή απορρυπαντικά. Παρόλο που 
δε μπορεί να ταξινομηθεί στους τοξικούς παράγοντες, το 
νερό, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει αι-
μολυτική αναιμία, κυρίως μέσω της χορήγησης υπότονων 
διαλυμάτων και ενδοαγγειακής αιμόλυσης μέσω οξείας 
μείωσης της ωσμωτικότητας του πλάσματος64. 

Ενδοαγγειακή αιμόλυση μπορεί να προκληθεί από νηγ-
μό εντόμων και δήγμα αράχνης (Loxosceles spp.) ή φιδιού, 
λόγω παρουσίας ενζύμων στο δηλητήριο, με δυνατότη-
τα άμεσης αποδόμησης της ερυθροκυτταρικής μεμβρά-
νης. ςτη θεραπεία χρησιμοποιούνται κορτικοστεροειδή, 
αν και η αιμόλυση φαίνεται αυτοπεριοριζόμενη και μό-
νο σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη για μετάγγι-
ση λόγω βαριάς αναιμίας. Ωστόσο, κάποια δηλητήρια, 
κυρίως φιδιών, προκαλούν αιμόλυση μέσω μΑΑ, ΔΕΠ 
ή ενεργοποίησης του συμπληρώματος55,64. 

Λοιμώξεις 
Αιμόλυση μπορεί να προκληθεί στα πλαίσια διαφό-
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Non-immune acquired hemolytic anemia - Microangiopathic hemolytic anemia
by Theoni Kanellopoulou, Stavroula Giannouli, Dimitrios Pectasides

2nd Department of Internal Medicine and Laboratory, Athens Medical School, General Hospital  
of Athens Hippokration, Greece

ABSTRACT: μicroangiopathic hemolytic anemia accompanies clinical syndromes characterized by 
thrombotic microangiopathy, thrombocytopenia, and the presence of fragmented red blood cells. Throm-
botic thrombocytopenic purpura and hemolytic uremic syndrome are typically characterized by microan-
giopathic hemolytic anemia and complications from the central nervous system or kidneys respectively. 
Recent advances in understanding the molecular mechanisms underlying these syndromes not only allow 
for their pathogenetic classification, but also pave the way for targeted therapeutic approaches. Throm-
botic thrombocytopenic purpura is characterized by the presence of antibodies against the metallopro-
teinase ADAMTS13, while most cases of hemolytic uremic syndrome are triggered by infection with 
enteropathogenic bacteria secreting Shiga toxins or neuraminidases. However, drugs, malignancies and 
autoimmune diseases may cause a similar clinical syndrome. Regardless of the underlying etiology, mi-
croangiopathic hemolytic anemias are characterized by high mortality and require early diagnosis and 
prompt therapeutic intervention. Non-immune hemolytic anemias, other than microangiopathic hemo-
lytic anemia, may be due to infections or to exposure to physical injury or toxic factors.

1Αιματολογικό τμήμα, Α΄ Παθολογική Κλινική, 
Α.Π.Θ., 2Αιματολογικό Ιατρείο, Παθολογική 

Κλινική, Νοσοκομείο Τρικάλων

πίνακας 3. Μικροοργανισμοί που προκαλούν αιμο-
λυτική αναιμία.

Βακτήρια 
Anthracis 
Bartonella 
Campylobacter
Fusobacterium 
Escherichia coli
Haemophilus 
Leptospira 
Mycobacterium
Mycoplasma
Neisseria
Salmonella
Shigella 
Streptococci
Vibrio
Yersinia

Ιοί 
Hepatitis A,B,C
Parvo B19
Coxsackie
Cytomegalovirus
Epstein-Barr
HIV
Infuenza 
Varicella
Mumps
Rubella

παράσιτα 
Plasmodium
Trypanosoma 
Leishmania 
Babesia 
Toxoplasma 

Μύκητες 
Aspergillus 

ρων λοιμώξεων με ποικίλους μηχανισμούς. Πιο συχνό 
αίτιο αποτελεί η ελονοσία και κυρίως η λοίμωξη από 
το παράσιτο Plasmodium Falciparum. η αιμόλυση εί-
ναι ενδοαγγειακή, ως αποτέλεσμα άμεσης λύσης του 
ερυθροκυττάρου από την ενδοκυττάρια παρουσία του 
παρασίτου. Ωστόσο, εξωαγγειακή αιμόλυση μπορεί να 
συνυπάρχει στα πλαίσια σπληνομεγαλίας και διέγερσης 
του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος και των μακρο-
φάγων με αποτέλεσμα πρόωρη λύση και απομάκρυν-
ση από το σπλήνα και μη μολυσμένων ερυθροκυττάρων 
με παρόμοιο μηχανισμό μπορεί να προκληθεί αιμόλυ-
ση στα πλαίσιο μπαμπεσίωσης ή μπαρτονέλλωσης66,67. 
Ωστόσο, αιμόλυση μπορεί να προκληθεί και στα πλαί-
σια απελευθέρωσης τοξινών. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί η λοίμωξη από Clostridium perfringens που 
μπορεί να προκαλέσει αιμόλυση μέσω απελευθέρωσης 
ενζύμων (κυρίως της Phospholipase C) με αποτέλεσμα 
λύση της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης. η εξέταση του 
επιχρίσματος αίματος μπορεί να αποκαλύψει εκτός από 
τοξικού τύπου αλλοιώσεις των λευκών αιμοσφαιρίων ή 
στοιχεία φαγοκυττάρωσης βακίλλων, σφαιροκυττάρωση 
και παρουσία “ghost” ερυθρών αιμοσφαιρίων. ςτοιχεία 
ΔΕΠ μπορεί επίσης να συνυπάρχουν. η έναρξη αντιβι-
οτικών πρέπει να είναι άμεση, ωστόσο η πρόγνωση των 
ασθενών παραμένει πτωχή68. 

το σύνολο των μικροοργανισμών που δυνητικά μπο-
ρεί να προκαλέσουν μη ανοσολογικού αρχής αιμολυτική 
αναιμία παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.
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