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ΠΕΡιληΨη: Ως θρομβοφιλία χαρακτηρίζεται η κατάσταση υπερπηκτικότητας που προδιαθέτει σε 
θρόμβωση. η επίκτητη θρομβοφιλία είναι συχνότερη από την κληρονομική και τα αίτια αυτής πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση ασθενών με θρομβοεμβολική νόσο. οι θρομβωτικές επι-
πλοκές των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο ή αιματολογικές κακοήθειες αυξάνουν τη νοσηρότητα 
και θνησιμότητα αυτών. η παθογένεια της θρόμβωσης στον καρκίνο, τα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλά-
σματα, το πολλαπλούν μυέλωμα και τη νυχτερική παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία είναι διαφορετική 
και πολυπαραγοντική, ενώ ο θρομβωτικός κίνδυνος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και το στάδιο της 
κακοήθειας καθώς με τους συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου του ασθενή. η κύηση και λοχεία, τα 
αντισυλληπτικά δισκία και η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης χαρακτηρίζονται από αυξημένο κίν-
δυνο εκδήλωσης θρομβοεμβολικής νόσου, ο οποίος αυξάνεται περαιτέρω επί συνυπάρχουσας θρομ-
βοφιλίας. η θρομβοφιλία στην κύηση αυξάνει τον κίνδυνο και άλλων αγγειακών επιπλοκών όπως της 
απώλειας εμβρύου, της καθυστέρησης ενδομήτριας ανάπτυξης και της θρομβωτικής μικροαγγειοπά-
θειας. ο κίνδυνος θρόμβωσης λόγω αντισυλληπτικών δισκίων εξαρτάται από την παρουσία κληρονο-
μικής θρομβοφιλικής διαταραχής, τη δόση των οιστρογόνων και τη γενιά των προγεστερινοειδών. το 
αντιφωσφωλιπιδικό σύνδρομο είναι η συχνότερη αιτία επίκτητης θρομβοφιλίας και έχει ως πρώτη αιτία 
θανάτου τη θρόμβωση. Επιπλέον, η απώλεια εμβρύου και η νοσηρότητα της κύησης είναι σοβαρές επι-
πλοκές του συνδρόμου και έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία. η επίκτητη θρoμβοφιλία είναι μια ιατρική 
πρόκληση και χρήζει επαγρύπνησης. η βέλτιστη πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη της θρόμβω-
σης στην επίκτητη θρομβοφιλία βασίζεται στην εκτίμηση όλων των παραγόντων κινδύνου ανά ασθενή 
και στην τεκμηριωμένη απόφαση έναρξης και λήξης της αντιπηκτικής αγωγής.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
O Rudolf Virchow, το 1856, συνόψισε την παθογένεια 

της θρόμβωσης στην τριάδα: (1) βλάβη ενδοθηλίου, (2) δι-
αταραχή της ροής και (3) της σύστασης του αίματος, που 
οδηγεί σε υπερπηκτικότητα. οι παρατηρήσεις που συγκε-
ντρώθηκαν από το 1950 μέχρι τη δεκαετία του ’90, μετέ-
τρεψαν το αξίωμα της «υπερπηκτικότητας» στη θεωρία 
του συνώνυμου όρου «θρομβοφιλία». ο όρος θρομβοφι-
λία καθιερώθηκε για να περιγράψει τη συγγενή ή επίκτη-
τη κατάσταση κατά την οποία επηρεάζεται ο μηχανισμός 
φυσικής αναστολής των διαφόρων φάσεων της πήξης του 
αίματος, λόγω διαταραχής των παραγόντων που συμμε-

τέχουν σε αυτήν. ςτις περιπτώσεις αυτές, η έλλειψη ενός 
φυσικού ανασταλτή ή η δυσλειτουργία ενός παράγοντα 
πήξης-ινωδόλυσης, σε συνδυασμό με τους άλλους δύο 
παράγοντες της τριάδας του Virchow και εφόσον προστε-
θούν εκλυτικά αίτια, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης 
θρόμβωσης.1 η θρομβοφιλία είναι κληρονομική ή επίκτη-
τη και εκδηλώνεται συνήθως ως φλεβική θρομβοεμβολι-
κή νόσος (venous thromboembolic event, VTE), με εν τω 
βάθει φλεβική θρόμβωση (deep venous thrombosis, DVT) 
και ή χωρίς πνευμονική εμβολή (pulmonary embolism, 
PE). ςήμερα, η VTE αποτελεί την τρίτη σε συχνότητα 
καρδιαγγειακή νόσο μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου 
και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.2,3 η ετήσια επί-
πτωση του πρώτου επεισοδίου VTE στους καυκάσιους 
είναι 80 έως 117 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.4 
κάθε χρόνο, στις ηνωμένες Πολιτείες, 900.000 ασθενείς 
νοσηλεύονται λόγω VTE και το 1/3 αυτών πεθαίνει, ενώ 
το κόστος νοσηλείας ανά ασθενή με DVT και PE εκτι-
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μάται ότι ξεπερνά τα 56.000$.5 το ποσοστό θνησιμότη-
τας κατά τον πρώτο μήνα εκδήλωσης της VTE είναι 6%, 
ενώ επί PE φτάνει το 12%.6 Επιπλέον, η VTE χαρακτη-
ρίζεται από υψηλή νοσηρότητα λόγω μετα-φλεβιτιδικού 
συνδρόμου και δευτεροπαθούς πνευμονικής υπέρτασης.7,8 
τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της θρόμβωσης επη-
ρεάζονται από την εθνικότητα, την ηλικία, την κληρονο-
μική ή επίκτητη φύση της και τους συνοδούς παράγοντες 
κινδύνου καθώς και το πρώτο ή ύστερο επεισόδιο λόγω 
υποτροπής. ςτην ανασκόπηση αυτή θα περιγραφούν επί-
κτητες θρομβοφιλικές διαταραχές με ιδιαίτερα επιδημι-
ολογικά, κλινικά και παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά, 
τα οποία ενισχύουν τη σημασία της μεθοδικής προσέγ-
γισης κατά το σχεδιασμό της πρωτογενούς και δευτερο-
γενούς πρόληψης της θρόμβωσης.

παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση
Αν και το πρώτο επεισόδιο θρόμβωσης περιγράφηκε 

το 13ο αιώνα, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της VTE 
άρχισαν να τεκμηριώνονται από τη δεκαετία του ’50, με 
την εφαρμογή της αντιπηκτικής αγωγής και τις διαφορές 
στην ανταπόκριση των ασθενών.9 μέχρι τη δεκαετία του 
’90, οι παρατηρήσεις ενισχύθηκαν με την έρευνα της αι-

μοστατικής ισορροπίας στην πήξη και ινωδόλυση μετα-
ξύ «ενεργοποίησης» και «αναστολής», την ανακάλυψη 
των φυσικών ανασταλτών της πήξης και των γενετικών 
και επίκτητων διαταραχών που προδιαθέτουν σε θρόμ-
βωση. η κληρονομική θρομβοφιλία συνδέεται αιτιολο-
γικά με συγγενείς διαταραχές των φυσικών ανασταλτών 
και παραγόντων της πήξης και συνήθως δεν ενοχοποι-
είται για υποτροπιάζουσα VTE.10 Αντίθετα, η επίκτητη 
θρομβοφιλία, μερικές φορές, συνδέεται με υποτροπιά-
ζουσες θρομβώσεις και για το λόγο αυτό η μελέτη των 
επιδημιολογικών χαρακτηριστικών και των παραγόντων 
κινδύνου αυτής έχει σημασία για την πρωτογενή και δευ-
τερογενή πρόληψη.11 μέχρι σήμερα, ένας μεγάλος αριθ-
μός κληρονομικών, επίκτητων και μικτών παραγόντων ή 
διαταραχών, αναστρέψιμων ή μη, αυξάνουν τον κίνδυνο 
εκδήλωσης VTE (Πίνακας 1).

το 1992, η ομάδα THRIFT (Thromboembolic Risk 
Factors Consensus Group) ομαδοποίησε τους επίκτη-
τους παράγοντες κινδύνου VTE και το 2008 η ACCP 
(American College of Chest Physicians), τους επικαιρο-
ποίησε, αντικαθιστώντας το κάπνισμα με την οξεία νό-
σο (Πίνακας 2).12

Αν και οι επίκτητοι παράγοντες κινδύνου συνδέονται 
αιτιολογικά με το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών 

πίνακας 1. Κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για VTE
Κληρονομικοί Επίκτητοι Μικτοί

Έλλειψη AT Μεγάλη ηλικία Υψηλά επίπεδα FVIII

Έλλειψη πρωτεΐνης C Κακοήθεια Υψηλά επίπεδα FIX

Έλλειψη πρωτεΐνης S Χειρουργείο, τραύμα, ακινητοποίηση Υψηλά επίπεδα FXI

FV Q506 Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο Υψηλά επίπεδα TAFId

FII G20210A Κύηση και λοχεία APC-re

SNPsa COPsb, HrTc Υπερομοκυστιναιμία
aSNPs: πολυμορφισμοί μονής αλύσου (single strand polymorphisms), bCOPs; συνδυασμένα αντισυλληπτικά δισκία (combined oral contracep-

tives), cHrT: ορμονική θεραπεία υποκατάστασης (hormone replacement therapy), dTAFI: αναστολέας ινωδόλυσης από τη θρομβίνη ενεργοποι-
ούμενος (thrombin activatable fibronolytic inhibitor), eAPC-r: αντιίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (activated protein C-resistance).

πίνακας 2. Επίκτητοι παράγοντες κινδύνου για VTE σύμφωνα με την ACCP

Αυξημένη ηλικία φλεγμονώδης νόσος εντέρου

Ακινητοποίηση, πάρεση Κύηση και λοχεία

Προηγούμενη VTE Νεφρωσικό σύνδρομο

Καρκίνος και/ή θεραπεία αυτού Αντισυλληπτικά δισκία και ορμονική θεραπεία υποκατάστασης

Χειρουργική επέμβαση Οξεία νόσος

Παχυσαρκία Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες
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περιπτώσεων VTE, περισσότεροι από τους μισούς ασθε-
νείς με θρόμβωση σε ηλικία <40 ετών ή νέοι ασθενείς 
με ιδιοπαθές επεισόδιο θρόμβωσης έχουν κληρονομική 
θρομβοφιλία.13 κατά συνέπεια, η ηλικία εμφάνισης του 
πρώτου επεισοδίου θρόμβωσης έχει σημασία στο σχεδι-
ασμό της αιτιολογικής διερεύνησης αυτού. Επιπρόσθε-
τα, όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος 
εμφάνισης VTE και αυτό σχετίζεται με την αύξηση προ-
πηκτικών παραγόντων χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση των 
φυσικών ανασταλτών της πήξης, την αύξηση της μάζας 
σώματος και τον περιορισμό της κινητικότητας λόγω 
νόσου. Ως αποτέλεσμα αυτού, η επίπτωση του πρώτου 
επεισοδίου VTE σε πληθυσμό ηλικίας 25-35 ετών είναι 
30 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα, μεταξύ 50-59 ετών 
είναι 62 ανά 100.000 άτομα και μεταξύ 70-79 ετών είναι 
300-500 περιπτώσεις ανά 100.000, ενώ αυξάνει δραμα-
τικά μετά την ηλικία των 80 ετών.14

Παρά την αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης θρόμ-
βωσης όταν υπάρχουν ένας τουλάχιστον προδιαθεσικός 
παράγοντας, δεν έχει ακόμα εξηγηθεί γιατί μερικοί άν-
θρωποι έχουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και δεν 
εκδηλώνουν θρόμβωση ενώ άλλοι εκδηλώνουν θρόμβω-
ση χωρίς εμφανές αίτιο. Επιπλέον, ενώ στην πλειoνότητα 
των ασθενών με VτΕ ταυτοποιείται προσωρινός ή μόνι-
μος προδιαθεσικός παράγοντας κινδύνου, στο 26% αυτών 
η θρόμβωση χαρακτηρίζεται ιδιοπαθής.15 το σημαντικό 
ποσοστό ιδιοπαθούς VTE συνεπάγεται τη μη πλήρη έως 
σήμερα αποσαφήνιση της παθοφυσιoλογικής βάσης της 
VTE. την τελευταία δεκαετία, οι έρευνες είναι στραμμένες 
στους μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς της θρόμ-
βωσης και φαίνεται ότι ομάδα νουκλεοτιδικών πολυμορ-
φισμών μονής αλύσου (single nucleotide polymorphisms, 
SNPs) στο ανθρώπινο γονιδίωμα, ιδιότητες του ερυθρο-
κυττάρου και ειδικές λειτουργίες, πρωτεΐνες ή ένζυμα των 
ενεργοποιημένων ουδετερόφιλων (neutrophil extracellular 
traps, NEPs) και μονοκυττάρων, θα μπορέσουν να διευ-
ρύνουν τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της VTE 
και να ερμηνεύσουν περαιτέρω τα επιδημιολογικά χαρα-
κτηριστικά της θρόμβωσης.16

Από το σύνολο των επίκτητων παραγόντων κινδύνου 
για θρόμβωση, ξεχωρίζει μια υποομάδα, η οποία από τη 

δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα σε πολλές επιδημιολογι-
κές μελέτες, συνδέθηκε παθογενετικά με την υπερπηκτι-
κότητα του Virchow (Πίνακας 3).17

η κακοήθεια και το αντιφωσφωλιπιδικό σύνδρομο 
(antiphospholipid syndrome, APS) αποτελούν μη ανα-
στρέψιμες θρομβοφιλικές διαταραχές και η κλινική τους 
πορεία και πρόγνωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την εκδήλωση ή όχι θρομβοεμβολικής νόσου. Επιπλέ-
ον, η κύηση και λοχεία, τα COPs και η HRT, προκαλούν 
αναστρέψιμη υπερπηκτικότητα αλλά μόνο η πρόληψη 
της θρόμβωσης μπορεί να αποτρέψει τη δυνητικά θανα-
τηφόρα ή χρόνια πορεία της.

Επίκτητη θρομβοφιλία  
και νεοπλασματικά νοσήματα

H θρομβοφιλία λόγω κακοήθειας έχει διαρκώς αυξα-
νόμενη επίπτωση.18 η εκδήλωσή της συνοδεύεται από 
σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα, αφού η VTE 
και οι επιπλοκές της στον καρκίνο αποτελούν τη δεύτε-
ρη αιτία θανάτου.18 ο καρκίνος αυξάνει τον κίνδυνο για 
θρόμβωση από 4 έως 7 φορές και τελικά το 4% έως 20% 
των ασθενών με κακοήθεια θα εκδηλώσουν θρόμβωση 
πριν ή μετά τη διάγνωσή της.19,20 Επιπλέον, το 25% των 
ασθενών με VTE έχουν υποκείμενη κακοήθεια και μι-
κρότερη επιβίωση σε σύγκριση με αυτούς που έχουν κα-
κοήθεια χωρίς θρομβωτικές επιπλοκές.21 η θέση και το 
στάδιο του καρκίνου, ενδογενείς παράγοντες κινδύνου 
θρόμβωσης του ασθενή, παράγοντες συν-νοσηρότητας 
κατά την πορεία του καρκίνου και η συμβατική και νεό-
τερη αντινεοπλασματική αγωγή αποτελούν ανεξάρτητους 
παράγοντες κινδύνου θρόμβωσης.22 μόνο η χημειοθε-
ραπεία αυξάνει τον κίνδυνο VTE στους ασθενείς με συ-
μπαγείς κακοήθειες, κατά 7% έως 11%.23 Ασθενείς με 
νεοπλάσματα εγκεφάλου ή αδενοκαρκίνωμα πνεύμο-
να, ωοθηκών, παγκρέατος, παχέος εντέρου, στομάχου, 
προστάτη και νεφρού έχουν υψηλότερο κίνδυνο VTE, 
συγκριτικά με ασθενείς που έχουν άλλου τύπο καρκίνο. 
η θρόμβωση στον καρκίνο αφορά πιο συχνά το φλεβι-
κό αγγειακό σκέλος και μερικές φορές εκδηλώνεται ως 

πίνακας 3. Κυριότερα αίτια επίκτητης θρομβοφιλίας και σχετικός κίνδυνος θρόμβωσης

Επίκτητοι παράγοντες Σχετικός κίνδυνος Βιβλιογραφική αναφορά

Κακοήθεια 4-20 blom et al, 200518

Αντιφωσφωλιπιδικό σύνδρομο 3-10 Ginsberg et al, 199551

COPs 4-7 Sartwell et al, 196965

Κύηση και λοχεία 3-5 McColl et al, 199757

HrT 2-5 Grodstein et al, 199671
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επιπολής μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα, θρομβωτι-
κή μη μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα και θρόμβωση ηπατι-
κών φλεβών.24

η μοριακή και κυτταρική παθοφυσιολογία της θρόμ-
βωσης στον καρκίνο δεν είναι προς το παρόν πλήρως απο-
σαφηνισμένη, ωστόσο είναι γνωστή η ενδογενής ιδιότητα 
των καρκινικών κυττάρων να αλληλεπιδρούν με μια σει-
ρά κυτταρικών στοιχείων και να ενεργοποιούν το μηχα-
νισμό πήξης, δράση η οποία σχετίζεται με την παραγωγή 
του ιστικού παράγοντα (tissue factor, TF), παραγόντων 
με προπηκτική δράση και κυτταροκινών με προφλεγ-
μονώδη δράση.25 η θρομβοπροφύλαξη σε ασθενείς με 
υποκείμενη κακοήθεια πρέπει να προσαρμόζεται στους 
παράγοντες κινδύνου και το θρομβοφιλικό ιστορικό του 
ασθενή. ςύμφωνα με τη μελέτη CLOT, στους ασθενείς 
με κακοήθεια και οξεία VTE, oι ηπαρίνες χαμηλού-μορι-
ακού βάρους (low-molecular weight heparins, LMWHs) 
υπερτερούν των κουμαρινικών, γιατί προλαμβάνουν πιο 
αποτελεσματικά την υποτροπή χωρίς αύξηση των αιμορ-
ραγικών επιπλοκών.26 Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η κακοήθεια είναι ο μοναδικός ανεξάρτητος παράγοντας 
κινδύνου πρώιμης-εντός του 1ου εξαμήνου-αλλά και όψι-
μης υποτροπής, η αντιπηκτική αγωγή στον ασθενή με 
κακοήθεια πρέπει να συνεχίζει όσο το νόσημα δεν είναι 
σε ύφεση και ο αιμορραγικός κίνδυνος είναι χαμηλός.27

Επίκτητη θρομβοφιλία και αιματολογικές 
κακοήθειες

τα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα (myelopro-
liferative neoplasms, MPNs), το πολλαπλούν μυέλωμα 
(multiple myeloma, MM) και η νυχτερινή παροξυσμική 
αιμοσφαιρινουρία (paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, 
PNH) χαρακτηρίζονται από θρομβοφιλική διάθεση με 
ιδιαίτερα επιδημιολογικά, κλινικά και παθοφυσιολογι-
κά χαρακτηριστικά.

Mυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα
τα MPNs του τύπου της αληθούς πολυκυτταραιμίας 

(polycythemia vera, PV) και ιδιοπαθούς θρομβοκυττα-
ραιμίας (essential thrombocythemia, ET) συνδέονται με 
υψηλό κίνδυνο φλεβικής και αρτηριακής θρόμβωσης. το 
συνολικό ποσοστό θρόμβωσης είναι 2,5% έως 5,0% ανά 
ασθενή ανά έτος στην PV και 1,9% έως 3% ανά ασθε-
νή ανά έτος στην ET, ανάλογα με την κατηγορία κιν-
δύνου του ασθενή.28,29 το πρώτο θρομβωτικό επεισόδιο 
μπορεί να εκδηλωθεί κατά τη διάγνωση ή στην πορεία 
του MPN. η VTE είναι πιο συχνή στην PV σε σχέση με 
την ET. ςπλαχνικές φλεβικές θρομβώσεις, όπως θρόμ-
βωση πυλαίας φλέβας, μεσεντερίου και ηπατικών φλε-
βών, εμφανίζονται σε ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό στους 
ασθενείς με MPNs.30 οι αρτηριακές θρομβώσεις αντιπρο-

σωπεύουν το 60% έως 70% του συνόλου των καρδιαγ-
γειακών συμβαμάτων στα MPNs και εκδηλώνονται ως 
οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο και περιφερική αρτηριακή απόφραξη. η 
συμμετοχή της μικροκυκλοφορίας, που είναι ιδιαίτερα 
συχνή στους ασθενείς με Ετ, εκφράζεται ως ερυθρομε-
λαλγία, παροδικά ισχαιμικά επεισόδια, παροδικές οπτικές 
ή ακουστικές διαταραχές, υποτροπιάζουσα κεφαλαλγία, 
και περιφερική παραισθησία.31 η παθογένεση της θρόμ-
βωσης στα MPNs είναι πολυπαραγοντική. οι ρεολογι-
κές διαταραχές λόγω της αυξημένης ερυθροκυτταρικής 
μάζας στην PV, η δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών 
κυττάρων και η ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης 
δρουν συνεργικά και αυξάνουν τη θρομβωτική διάθεση 
στα MPNs.32 η θρομβοκυττάρωση και ο υψηλός αιμα-
τοκρίτης δεν συνδέονται ανεξάρτητα με την εμφάνιση 
θρόμβωσης.33 Επιπλέον, είναι κοινά αποδεκτό ότι ασθε-
νείς με ET και αιμοπετάλια >1.500×109/L παρουσιάζουν 
αιμορραγική διάθεση, που οφείλεται σε επίκτητη νόσο 
von Willebrand. Αντίθετα, σύμφωνα με την αναδρομική 
μελέτη ECLAP (European Collaboration on Low-Dose 
Aspirin in Polycythemia Vera) σε ασθενείς με PV, αριθμός 
λευκοκυττάρων >10×109/L συσχετίσθηκε με αυξημένο 
κίνδυνο θρόμβωσης.34 Ειδικότερα, αριθμός λευκοκυτ-
τάρων >10×109/L,36 η μετάλλαξη JAK2V617F στην ET 
και ένα υψηλό φορτίο των αλληλομορφών V617F στην 
Ετ και την PV, έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυ-
νο θρόμβωσης.35-37 ςτους ασθενείς με τη μετάλλαξη 
JAK2V617F, ανιχνεύονται ενεργοποιημένα ουδετερό-
φιλα και αιμοπετάλια. η ενεργοποίηση των ουδετεροφί-
λων αποδεικνύεται από την υπερέκφραση μεμβρανικών 
μορίων προσκόλλησης, όπως η β2-ιντεγκρίνη-CD11b 
και την αύξηση των επιπέδων ελαστάσης και μυελοϋ-
περοξειδάσης.38 Ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλί-
ων φαίνεται να έχουν κρίσιμο ρόλο στην ενεργοποίηση 
του αιμοστατικού μηχανισμού. Ασθενείς με PV και ET 
έχουν αυξημένη νεφρική απέκκριση των κυριότερων με-
ταβολιτών της θρομβοξάνης Α2, η οποία καταστέλλεται 
με χαμηλές δόσεις ασπιρίνης.39

Πολλαπλούν Μυέλωμα
η θρομβοφιλική διάθεση στο μμ έχει πολλαπλή αι-

τιολογία. η θεραπεία με θαλιδομίδη ή/και λεναλιδομίδη 
αυξάνει τον κίνδυνο VTE, κυρίως σε νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς που λαμβάνουν δεξαμεθαζόνη ή χημειοθεραπεία. 
η θρομβογόνος δράση της ανοσορρυθμιστικής θεραπείας 
στο μμ δεν είναι αποσαφηνισμένη, ωστόσο φαίνεται να 
συμμετέχει η αύξηση της έκφρασης του τF και του αγγει-
ακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα.40 η θαλιδομί-
δη αυξάνει τα επίπεδα των παραγόντων von Willebrand 
και FVIII προκαλώντας επίκτητη APC-R και τροποποι-
εί τα επίπεδα της κυκλοοξυγενάσης-2.41 ςτην αύξηση 
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του θρομβωτικού κινδύνου συμμετέχουν η χορηγούμε-
νη ερυθροποιητίνη, μόνιμοι κεντρικοί φλεβικοί καθετή-
ρες και παροδικοί παράγοντες κινδύνου, όπως λοιμώξεις 
και ακινητοποίηση λόγω σκελετικού πόνου ή καταγμά-
των. Επιπλέον, η παραπρωτεΐνη συμμετέχει παθογενετικά 
στη θρόμβωση, λόγω υπεργλοιότητας, παθολογικής αλ-
ληλεπίδρασης με το ινώδες, σχηματισμού αντισωμάτων 
με προπηκτική δράση και αύξησης των επιπέδων προ-
φλεγμονωδών κυτταροκινών.41 κοινά παθοφυσιολογικά 
χαρακτηριστικά στο μηχανισμό πρόκλησης αρτηριακής 
και φλεβικής θρόμβωσης στο μM, με τη συμμετοχή του 
ενδοθηλίου, αιμοπεταλίων και λευκοκυττάρων, θα μπο-
ρούσαν να εξηγήσουν την αποτελεσματικότητα της ασπι-
ρίνης στην πρόληψη της φλεβικής θρόμβωσης στο μμ.42 

Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία
η νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία (PNH) 

είναι μια σπάνια κλωνική διαταραχή του αρχέγονου αι-
μοποιητικού κυττάρου που χαρακτηρίζεται από ενδοαγ-
γειακή αιμόλυση, μυελική ανεπάρκεια και θρομβωτικές 
εκδηλώσεις. η κύρια μοριακή βλάβη της PNH εντοπίζε-
ται στο γονίδιο PIG-A (phosphatidyl inositol glycan-group 
A), οι μεταλλάξεις του οποίου αναστέλλουν τη σύνθεση 
της γλυκοσυλφωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (GPI), που χρησι-
μεύει ως «άγκυρα» για την πρόσδεση μιας ομάδας πρω-
τεϊνών στην κυτταρική μεμβράνη.43 Δύο από τα μόρια 
που δεν προσδένονται στην κυτταρική μεμβράνη είναι 
τo CD55 και το CD59, που ρυθμίζουν τη δράση του συ-
μπληρώματος. To 40% των ασθενών με PNH εκδηλώνουν 
φλεβική θρόμβωση που είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου, 
λόγω συμμετοχής των σπλαχνικών φλεβών και κυρίως 
των ηπατικών, μεσεντέριων, σπληνικής και πυλαίας.44 το 
σύνδρομο Budd-Chiari αποτελεί την πιο συχνή επιπλοκή 
της νόσου.45 Αν και ο παθογενετικός μηχανισμός της θρόμ-
βωσης στην PNH δεν είναι ξεκάθαρος, ο PNH κλώνος 
ενοχοποιείται για βλάβη των GPI-ελλειμματικών ενδοθη-
λιακών κυττάρων με τη συμμετοχή του συμπληρώματος, 
που ευθύνεται για την ενεργοποίηση του πηκτικού μηχα-
νισμού και των αιμοπεταλίων, σχηματισμό προπηκτικών 
μικροσωματιδίων (procoagulant microparticles), μείω-
ση του ανασταλτή του ιστικού παράγοντα (tissue factor 
pathway inhibitor, TFPI) και ανεπαρκή ινωδόλυση.46 την 
παθογενετική συμμετοχή του PNH κλώνου στις θρομβω-
τικές επιπλοκές της νόσου, επιβεβαιώνει η πρόληψη των 
θρομβωτικών επιπλοκών και η θεαματική βελτίωση της 
πρόγνωσης, μετά τη θεραπεία με το μονοκλωνικό αντί-
σωμα eculizumab, που αναστέλλει το συμπλήρωμα.47 ςε 
κάθε ασθενή με ιδιοπαθή φλεβική ενδοκοιλιακή θρόμβω-
ση, σύνδρομο Budd-Chiari, θρόμβωση εγκεφαλικών και 
δερματικών φλεβών ή επί δυσφαγίας και κοιλιακού άλ-
γους με σημεία ενδοαγγεικής αιμόλυσης, θα πρέπει να 
γίνεται έλεγχος για PNH.

Επίκτητη θρομβοφιλία  
και αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο

το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (antiphospholipid 
syndrome, ΑΡS) αποτελεί επίκτητη θρομβοφιλική δια-
ταραχή ανοσολογικού τύπου και οφείλεται στην παρου-
σία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (antiphospholipid 
antibodies, aPLs). Tα aPLs με τη μεγαλύτερη κλινική ση-
μασία είναι το αντιπηκτικό λύκου (lupus anticoagulant, 
LA) και οι αντικαρδιολιπίνες (aCLs).48 τα LA προκαλούν 
συνήθως VTE και οι aCLs αρτηριακή θρόμβωση. Επιπλέ-
ον, η παρουσία του LA αυξάνει την πιθανότητα θρόμβω-
σης κατά 5% έως 16% σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό, 
ανεξάρτητα από τη συνύπαρξη συστηματικού ερυθημα-
τώδους λύκου ή κληρονομικής θρομβοφιλίας.49,50 η VTE 
αποτελεί τη συχνότερη εκδήλωση του APS. το 30% των 
ασθενών με APS θα εκδηλώσει VTE, ενώ από το σύνο-
λο των ασθενών με VTE, 5,2% έως 30% έχουν aPLs.49 
η φλεβοθρόμβωση στο 50% των περιπτώσεων είναι εν 
τω βάθει, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και ως μασχαλι-
αία, οφθαλμική ή ηπατική φλεβική θρόμβωση και θρόμ-
βωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου.51 το 30% 
των ασθενών με APS θα εκδηλώσει αρτηριακή θρόμβω-
ση.52 ιδιαίτερα, σε νέους ασθενείς, η εγκεφαλική θρόμ-
βωση μπορεί να εκδηλωθεί με πολλαπλά ισχαιμικά ΑΕΕ 
και πρώιμη άνοια ή έμφραγμα του μυοκαρδίου. To 17% 
των γυναικών με εκδήλωση AEE σε ηλικία <50 ετών, 
έχουν θετικό LA και μεγαλύτερο κίνδυνο για ΑΕΕ εάν 
καπνίζουν ή λαμβάνουν COPs.53 Επιπλέον, το 10% των 
προεμμηνοπαυσιακών γυναικών με πρώτο επεισόδιο εμ-
φράγματος μυοκαρδίου, έχουν θετικά aPLs. Άλλες σοβα-
ρές αρτηριακές εκδηλώσεις του APS είναι η απόφραξη 
της μεσεντερίου αρτηρίας, το έμφρακτο των επινεφριδί-
ων, η ισχαιμία εντέρου και η θρόμβωση της υποκλειδίου 
αρτηρίας.54 Επιπλέον, η θρομβοφιλική διάθεση του APS 
επηρεάζει αρνητικά την έκβαση της κύησης λόγω πολ-
λαπλών επιπλοκών και χαρακτηρίζεται από υψηλή πιθα-
νότητα υποτροπής.51

η θρομβοφιλία στο APS είναι ανοσολογικής αρχής και 
τα κύτταρα-στόχος των αντισωμάτων είναι τα ενδοθηλι-
ακά κύτταρα και τα αιμοπετάλια. την αρχική δέσμευση 
των aPLs επάνω σε αρνητικά και ουδέτερα φορτισμένα 
φωσφολιποειδή των κυττάρων-στόχων και σε πρωτεΐνες 
του πλάσματος όπως η β2-γλυκοπρωτεΐνη ι (β2-GPI), 
ακολουθεί ένας καταρράκτης αντιδράσεων από τα ενερ-
γοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα αιμοπετάλια 
που οδηγούν σε φλεγμονώδη αντίδραση. ςτη φλεγμονώ-
δη αντίδραση συμμετέχουν προπηκτικές διαταραχές των 
παραγόντων πήξης-ινωδόλυσης καθώς και προπηκτικοί 
παράγοντες των ουδετεροφίλων και μονοκυττάρων που 
συμμετέχουν στη θρομβοφιλική διάθεση.55 Νεότερα δε-
δομένα στην παθοφυσιολογία του συνδρόμου θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν μελλοντικούς θεραπευτικούς 
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στόχους του APS.55 η κλινικοεργαστηριακή τεκμηρίωση 
του APS και η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη 
των θρομβωτικών επιπλοκών του, είναι μείζονος σημασί-
ας και ακολουθεί τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες. 

Επίκτητη θρομβοφιλία στην κύηση  
και λοχεία 

η κύρια αιτία μητρικής θνησιμότητας και νοσηρό-
τητας κατά την περιγεννητική περίοδο είναι η VTE. Ανά 
100.000 κυήσεις, 1,2 έως 4,7 γυναίκες καταλήγουν από 
PE.56 η συνολική επίπτωση VTE στην κύηση είναι 200 
ανά 100.000 τοκετούς, ενώ κατά την περίοδο της λοχεί-
ας η επίπτωση υπερδιπλασιάζεται και γίνεται 500 ανά 
100.000.56 η θρόμβωση στην κύηση είναι πολυπαραγο-
ντική και οφείλεται σε φυσιολογικές αλλαγές που οδη-
γούν σε υπερπηκτικότητα λόγω αύξησης των παραγόντων 
πήξης και APC-R, μείωσης της πρωτεΐνης S και αύξησης 
των ανασταλτών της ινωδόλυσης, οι οποίες παραμένουν 
μέχρι και 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό.57 το υπερπηκτι-
κό περιβάλλον της κύησης ενισχύεται από ανατομικές 
αλλαγές που οδηγούν σε φλεβική στάση, αλλά και συ-
νοδούς της κύησης παράγοντες όπως η παχυσαρκία, η 
υπέρταση, η ακινητοποίηση και η καισαρική τομή. ςτο 
50% των VTE της περιγεννητικής περιόδου ανιχνεύεται 
κληρονομική θρομβοφιλική διαταραχή. ο FV Q506, η 
FII G20210A και η κληρονομική έλλειψη των φυσικών 
ανασταλτών, πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο για VTE 
στην κύηση και λοχεία, σε σχέση με τον αντίστοιχο σχε-
τικό κίνδυνο θρόμβωσης στο γενικό πληθυσμό. Επιπλέ-
ον, στο 44% των ασθενών με θρόμβωση στην κύηση και 
προηγούμενο ιστορικό VTE ανιχνεύεται ο FV Q506, ενώ 
η FII G20210A ανιχνεύεται στο 17% όλων των επεισοδί-
ων VTE στην κύηση.58,59 η κύρια επίκτητη θρομβοφιλι-
κή διαταραχή που αυξάνει τον κίνδυνο VTE στην κύηση 
είναι το APS.53 γυναίκες με aPLs διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο για VTE στην κύηση και υψηλότερο στη λοχεία. 
ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για θρόμβωση 
στην κύηση και λοχεία είναι το LA, με επίπτωση VTE 
και ισχαιμικού ΑΕΕ, 1,46% και 0,32% αντίστοιχα, ανά 
έτος.60 το APS στην κύηση ευθύνεται και για άλλες μητρι-
κές μαιευτικές επιπλοκές όπως προεκλαμψία, σύνδρομο 
HELLP, πρόωρη ρήξη υμένων και χορεία λοχείας καθώς 
και για εμβρυικές επιπλοκές όπως επανειλημμένες αυτό-
ματες αποβολές, αποκόλληση πλακούντα, ολιγοϋδράμνιο, 
ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης, πρόωρο θάνατο και 
νεογνική θρόμβωση. Ειδικότερα, το 15% των καθ’ έξιν 
αποβολών έχουν ως αίτιο το APS.61 Από τα aPLs, πιο συ-
χνά το LA με υψηλό τίτλο ενοχοποιείται για αποβολές 
2ου και 3ου τριμήνου, ενώ το δευτεροπαθές APS αυξάνει 
κατά 3 φορές τον κίνδυνο καθ’ έξιν αποβολών κυρίως 
μετά την 20η εβδομάδα κύησης.62,63 η θεραπευτική χο-
ρήγηση LMWH στην κύηση με VTE είναι επιβεβλημέ-

νη, όπως και η θρομβοπροφύλαξη κατά τη διάρκεια της 
κύησης και λοχείας σε γυναίκες με προηγούμενο ιστορι-
κό VTE ή APS. ςύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντή-
ριες οδηγίες από το ACCP, οι γυναίκες με ιστορικό APS 
και ιστορικό αυτόματης αποβολής, θα πρέπει να λαμβά-
νουν κατά την κύηση θρομβοπροφύλαξη με LMWH ή 
μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη και χαμηλή δόση ασπι-
ρίνης.64 ςε κάθε άλλη περίπτωση, η απόφαση για τη χο-
ρήγηση θρομβοπροφύλαξης πρέπει να εξατομικεύεται με 
βάση το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό της ασθενούς 
και την παρουσία άλλων επίκτητων ή κληρονομικών πα-
ραγόντων που προδιαθέτουν σε θρόμβωση.

Επίκτητη θρομβοφιλία και λήψη COPs ή HRT 
Από το τέλος της δεκαετίας του ’60, σειρές επιδημι-

ολογικών μελετών απέδειξαν ότι τα COPs συνδέονται με 
4 έως 7 φορές αύξηση του κινδύνου VTE, στο γυναικείο 
πληθυσμό αναπαραγωγικής ηλικίας στον οποίον, χωρίς 
COPs, η επίπτωση της VTE δεν ξεπερνά τις 3 περιπτώσεις 
ανά 10.000 ανά έτος.65,66 η αρχική συσχέτιση της αιθυλ-
οιστραδιόλης (ethinylestradiol, ΕΕD) με την αύξηση του 
κινδύνου VTE, οδήγησε κατά τις δεκαετίες ’60 και ’70, 
στη σταδιακή μείωση της περιεκτικότητάς της από τα 150 
στα 20 μg, με παράλληλη μείωση του κινδύνου VTE.67 η 
ταυτόχρονη τροποποίηση της δόσης και του τύπου των 
προγεστερινοειδών με αυτά της 2ης (levonorgestrel), 3ης 
γενιάς (gestodene, desogestrel, norgestimate), ή 4ης γε-
νιάς (drospirenone), όχι μόνο δεν μείωσε περαιτέρω τον 
κίνδυνο VTE αλλά τα COPs 3ης και 4ης γενιάς είναι 1,5 
φορές πιο θρομβογόνα από της 2ης.68,69 ο αυξημένος κίν-
δυνος θρόμβωσης των COPs σχετίζεται με τη επίδρασή 
τους στο μηχανισμό πήξης, λόγω μείωσης των φυσικών 
ανασταλτών πήξης και APC-R, μείωσης των ανασταλ-
τών ινωδόλυσης και τροποποίησης της λειτουργίας προ-
πηκτικών ενζύμων. ςύμφωνα με τη μετα-ανάλυση του 
Stegeman και συν, όλα τα νεότερα COPs αυξάνουν τον 
κίνδυνο VTE, ανάλογα με τη δόση της EED και τον τύ-
πο του προγεστερινοειδούς που περιέχουν, ιδιαίτερα κα-
τά το πρώτο έτος χορήγησής τους.70 κατά συνέπεια, δεν 
υπάρχει μη θρομβογόνο σκεύασμα COP για γυναίκες με 
συνυπάρχουσα κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία, 
όπου ο κίνδυνος VTE γίνεται πολλαπλάσιος, και η χορή-
γησή τους θα πρέπει να συστήνεται επί απόλυτης ένδει-
ξης και μετά την εκτίμηση των συνολικών παραγόντων 
κινδύνου και τη λήψη όλων των μέτρων προφύλαξης, για 
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου VTE.

η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης (HRT), στις με-
τεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αυξάνει τον κίνδυνο VTE 
κατά 2 έως 5 φορές.71 ο αυξημένος κίνδυνος VTE, πα-
ρά τη χαμηλή δόση οιστρογόνων σε σχέση με τα COPs, 
εξηγείται από τον κίνδυνο που προστίθεται λόγω της με-
γαλύτερης ηλικίας των γυναικών που λαμβάνουν HRT. 
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τη συχνότητα εμφάνισης VTE στην HRT αυξάνει η συ-
νύπαρξη κληρονομικής θρομβοφιλίας.72 η μείωση του 
θρομβωτικού κινδύνου επί ενδοδερμικής χορήγησης, σε 
σύγκριση με την από του στόματος αγωγή, δεν έχει τεκ-
μηριωθεί προς το παρόν. Επιπλέον, δεν είναι γνωστό, 
ποιες από τις γυναίκες που λαμβάνουν HRT, έχουν το 
μεγαλύτερο κίνδυνο VTE.73 για την ελαχιστοποίηση του 
θρομβωτικού κινδύνου επί HRT, πριν την έναρξη αυτής, 
πρέπει να αξιολογούνται ανά ασθενή, όλες οι παράμετροι 
κινδύνου σε σχέση με το κλινικό όφελος.

Συζήτηση-Συμπεράσματα
η αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και η έρευνα 

της παθοφυσιολογικής συμμετοχής τους στην εκδήλωση 
της θρομβοεμβολικής νόσου, συνεχίζουν να αποτελούν 
τη βάση κλινικών μελετών για την πρωτογενή και δευ-
τερογενή πρόληψη της θρόμβωσης με στόχο τη μείωση 
των θανάτων και των χρόνιων επιπλοκών. Δεδομένου 
ότι η VτΕ είναι η κύρια αιτία θανάτου των νοσηλευόμε-
νων ασθενών που θα μπορούσε να προληφθεί, έχει με-
γάλη σημασία για το σχεδιασμό της θρομβοπροφύλαξης 
η εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου για θρόμβωση 
σε κάθε ασθενή που εκτίθεται παροδικά στον πρόσθετο 
θρομβογόνο κίνδυνο έκτακτων καταστάσεων όπως χει-
ρουργείο, τραύμα και ακινητοποίηση. Ειδικότερα, η επί-
κτητη θρομβοφιλία ως ένας από τους 3 παράγοντες της 
τριάδας του Virchow, μπορεί σε συνδυασμό με τον αγ-
γειακό τραυματισμό και τη φλεβική στάση, να αυξήσει 
περαιτέρω τον κίνδυνο θρόμβωσης παροδικών παραγό-
ντων κινδύνου. ςτα τεκμηριωμένα μοντέλα βαθμολόγησης 
κινδύνου θρόμβωσης, που στοχεύουν στην εκτίμηση του 
κινδύνου VTE και τη βέλτιστη περιεγχειρητική θρομβο-
προφύλαξη, η κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία και 
το προηγούμενο επεισόδιο θρόμβωσης έχουν τον υψη-
λότερο βαθμό επικινδυνότητας για θρόμβωση. το μείζον 
χειρουργείο έχει μέτριο βαθμό κινδύνου και μικρότερο 
κίνδυνο έχει η μεγάλη ηλικία, η παχυσαρκία, η ακινητο-
ποίηση, τα αντισυλληπτικά δισκία και η ορμονική θερα-
πεία υποκατάστασης.74 ςτον αντίποδα του θρομβωτικού 
κινδύνου βρίσκονται οι αιμορραγικές επιπλοκές της 
θρομβοπροφύλαξης σε ασθενείς με θετικό αιμορραγικό 
ιστορικό, προηγούμενο ιστορικό θρομβοπενίας από ηπα-
ρίνη, θρομβοπενία, νεφρική ανεπάρκεια και ταυτόχρονη 
λήψη αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων. κατά συνέπεια, ο 
τύπος και η διάρκεια της περιεγχειρητικής θρομβοπρο-
φύλαξης σε ασθενείς με επίκτητη ή κληρονομική θρομ-
βοφιλία πρέπει να εξατομικεύεται και να βασίζεται στις 
παραμέτρους που καθορίζουν τη σχέση οφέλους και κιν-
δύνου της αντιπηκτικής αγωγής.

τα τελευταία χρόνια τεκμηριώνεται σταδιακά η ση-
μασία των προγνωστικών μοντέλων κινδύνου θρόμβω-
σης στους ασθενείς με κακόηθες νόσημα. ςύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες των NCCN (National Compre-
hensive Cancer Network) και ASCO (American Society 
of Clinical Oncology), όλοι οι ασθενείς με καρκίνο που 
νοσηλεύονται ή υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβα-
ση πρέπει να λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη με LMWH, 
εάν δεν υπάρχει αντένδειξη.75,76 Ωστόσο δεν υπάρχουν κα-
τευθυντήριες οδηγίες για τη χορήγηση θρομβοπροφύλα-
ξης στους περιπατητικούς ασθενείς με κακοήθεια, εκτός 
των ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα που λαμβάνουν 
αντιμυελωματική αγωγή που περιλαμβάνει θαλιδομίδη ή 
λεναλιδομίδη.75 Mε τη μελέτη του Khorana και συν., σε 
2.701 ασθενείς με καρκίνο υπό χημειοθεραπεία, το προ-
γνωστικό μοντέλο κινδύνου εκδήλωσης θρόμβωσης με 
τη χρήση 5 ανεξάρτητων μεταβλητών (εντόπιση καρκί-
νου, αριθμός PLTs, Hb, WBCs και BMI), μείωσε σημα-
ντικά την επίπτωση της θρόμβωσης στους περιπατητικούς 
ασθενείς.77 κατά συνέπεια, η εφαρμογή προγνωστικών 
μοντέλων εκτίμησης κινδύνου θρόμβωσης στους μη νο-
σηλευόμενους ασθενείς με κακοήθεια ή σε αυτούς που 
είναι υποψήφιοι για αντινεοπλασματική αγωγή, με τη κα-
ταγραφή των ενδογενών, εξωγενών και βιολογικών πα-
ραγόντων κινδύνου ανά ασθενή έχει πολλά να προσφέρει 
στην πρόληψη των θρομβωτικών επιπλοκών.

η επίκτητη θρομβοφιλία ανεξάρτητα από τον παρο-
δικό ή μόνιμο αιτιολογικό της υπόστρωμα, μπορεί να γί-
νει μια «χρόνια νόσος», μετά την εμφάνιση του πρώτου 
επεισοδίου θρόμβωσης. τη χρονιότητα προκαλεί η υψηλή 
νοσηρότητα επί VTE λόγω ανάπτυξης μεταφλεβιτιδικού 
συνδρόμου και δευτεροπαθούς πνευμονικής υπέρτασης 
που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής και το προσ-
δόκιμο επιβίωσης των ασθενών. Επιπρόσθετα, η VTE ως 
χρόνιο νόσημα υποτροπιάζει, με αθροιστικό ποσοστό 
υποτροπής 30% κατά την πρώτη δεκαετία.78 η VTE που 
υποτροπιάζει έχει διαφορετικά επιδημιολογικά χαρακτη-
ριστικά και παράγοντες κινδύνου από αυτά του πρώτου 
επεισοδίου.79 η συχνότητα της πρώιμης υποτροπής εί-
ναι υψηλότερη και έχει διαφορετικά αίτια από την όψι-
μη υποτροπή.80 η κληρονομική θρομβοφιλία συνήθως, 
δεν αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής, εκτός από την ομο-
ζυγωτία ή τη διπλή ετεροζυγωτία για τον FV Q506 και 
FII G2010A και την έλλειψη ATIII. Αντίθετα, οι άρρενες 
με πρώτο ιδιοπαθές επεισόδιο θρόμβωσης, η κακοήθεια 
και το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο έχουν αποδεδειγ-
μένη υψηλή συσχέτιση με όψιμη υποτροπή.13 η εκτίμη-
ση του κινδύνου υποτροπής της VTE σε κάθε ασθενή με 
επίκτητη θρομβοφιλία εξαρτάται από τα χαρακτηριστι-
κά του πρώτου επεισοδίου (παράγοντες κινδύνου, τύπος 
VTE) και τον κίνδυνο διακοπής της αντιπηκτικής αγω-
γής σε σχέση με τα ενδογενή χαρακτηριστικά του ασθε-
νή. Είναι δε απαραίτητη για τον καθορισμό της βέλτιστης 
διάρκειας της αντιπηκτικής αγωγής και την πρόληψη υπο-
τροπής, χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση του κινδύνου αι-
μορραγικών επιπλοκών.
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ABSTRACT: Thrombophilia is a hypercoagulable state leading to a thrombotic tendency. Acquired 
thrombophilia is more common than inherited thrombophilia and should be considered when evaluat-
ing patients with thrombosis. A significant proportion of thromboembolism events occur in patients with 
cancer and hematological malignancies and increase the morbidity and mortality. The pathogenesis of 
thrombosis in cancer, myeloproliferative neoplasms (MPNs), multiple myeloma (MM) and paroxysmal 
nocturnal hemoglobinuria (PNH) is different and multifactorial and the thrombotic risk varies according 
to the type of malignancy and its disease stage, and is increased by concomitant patient-related throm-
botic risk factors. Pregnancy and postpartum period, combined oral contraceptives (COPs) and hormone 
replacement therapy (HRT), carry an increased risk of developing venous thrombosis that is increased 
still further in patients with thrombophilia. The women with thrombophilia are at increased risk, not on-
ly of pregnancy-related venous thromboembolism, but also other vascular pregnancy complications, in-
cluding fetal loss, intrauterine growth restriction and thrombotic microangiopathies. The thrombotic risk 
of COCs is dependent upon the presence of an undelying hereditary thrombophilia, the estrogen dose, 
and generation of progestin. Antiphospholipid syndrome (APS) is the most prevalent acquired throm-
bophilia and thrombotic complications are the most common cause of death in APS. Additionally, fe-
tal loss and pregnancy morbidity are serious complications of APS, with particular clinical importance. 
Acquired thrombophilia is a medical challenge and requires vigilance. The optimal primary and second-
ary prevention of thrombosis in acquired thrombophilia is based on individualized assessment of all risk 
factors and informed decision for the initiation and duration of anticoagulants.
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