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ΠΕΡιληΨη: οι θρομβώσεις κατά την παιδική ηλικία είναι σπάνιες, όμως η επίπτωσή τους φαίνεται 
συνεχώς να αυξάνεται, λόγω της μακρότερης επιβίωσης ασθενών με προηγουμένως καταληκτικά νο-
σήματα, των παρεμβατικών χειρισμών σε μονάδες εντατικής νοσηλείας, αλλά και της εφαρμογής προ-
ηγμένων απεικονιστικών τεχνικών για τη διάγνωση, καθώς και της αυξημένης ευαισθητοποίησης των 
ιατρών. Πλην των περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου, έχει ανακοινωθεί σωρεία πολυμορφισμών σε 
γονίδια που κωδικοποιούν σχεδόν όλες τις πρωτεΐνες της αιμόστασης, η συμβολή των οποίων, προς το 
παρόν, περιορίζεται μόνον στην καλύτερη κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που εμπλέ-
κονται στην εκδήλωση της θρόμβωσης. ςήμερα, ως θρομβοφιλία ορίζεται είτε η κλινική προδιάθεση για 
θρόμβωση (ασθενείς που εμφανίζουν αυτόματα, εκτεταμένα, επαναλαμβανόμενα θρομβωτικά επεισόδια 
ή θρόμβωση σε νεαρή ηλικία), είτε η εργαστηριακή ταυτοποίηση κληρονομικών (ή επίκτητων) παραγό-
ντων κινδύνου για θρόμβωση. τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για εργαστηριακό έλεγχο θρομβοφιλίας 
συνεχώς αυξάνεται, το κόστος διερεύνησης διογκώνεται, ενώ η κλινική χρησιμότητα των εργαστηρι-
ακών ευρημάτων στα παιδιά παραμένει υπό συζήτηση σε πολλές περιπτώσεις. τα αποτελέσματα του 
ελέγχου είναι χρήσιμα στο βαθμό που επηρεάζουν θεραπευτικές αποφάσεις σε παιδί με οξύ θρομβωτι-
κό επεισόδιο (διάρκεια αντιπηκτικής αγωγής σε ειδικές περιπτώσεις) ή, ενδεχομένως, σε ασυμπτωματι-
κό παιδί που βρίσκεται σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου για θρόμβωση και έχει οικογενειακό ιστορικό 
θρομβοεμβολικού επεισοδίου, ιδίως σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Παθολογικά εργαστηριακά ευρήματα 
που προκύπτουν από έλεγχο χωρίς ενδείξεις δεν αποτελούν από μόνα τους αναγκαία ή ικανή συνθήκη 
για την εμφάνιση θρόμβωσης και δημιουργούν άγχος στο παιδί και τους γονείς. Αντιθέτως, αρνητικός 
έλεγχος θρομβοφιλίας δημιουργεί ψευδές αίσθημα ασφαλείας. Περαιτέρω μελέτες ίσως αποσαφηνίσουν 
το ειδικό βάρος και το ρόλο των επί μέρους παραγόντων.
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Aνασκόπηση

το 1956 περιγράφηκε «τάση για θροεμβοεμβολι-
κή νόσο» σε οικογένεια της οποίας πάνω από 40 μέλη, 
πολλά σε νεαρή ηλικία, εμφάνιζαν φλεβοθρόμβωση.1 ο 
όρος θρομβοφιλία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 
1965, οπότε περιγράφηκε η κληρονομική ανεπάρκεια της 
αντιθρομβίνης ως αίτιο θρόμβωσης.2 Ακολούθησε η πε-
ριγραφή της ανεπάρκειας των άλλων φυσικών αναστο-
λέων της πήξης, της πρωτεΐνης C (1981)3 και πρωτεϊνης 
S (1984).4 τη δεκαετία του ’90 αναγνωρίσθηκε η μετάλ-
λαξη στον παράγοντα V Leiden (FV Leiden) που οδηγεί 
σε αυξημένη αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη 
C (Activated Protein C Resistance - APCR),5 καθώς και 

η σημειακή μετάλλαξη στο γονίδιο της προθρομβίνης 
(FII G20210A),6 αμφότερες προάγουσες την πήξη. την 
τελευταία δεκαετία, σωρεία πολυμορφισμών σε γονίδια 
που κωδικοποιούν σχεδόν όλες τις πρωτεΐνες της αιμό-
στασης έχει βρεθεί, η συμβολή των οποίων στη θρόμβω-
ση περιορίζεται μόνον στην καλύτερη κατανόηση των 
παθοφυσιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην 
εκδήλωσή της.7 ςήμερα, ως θρομβοφιλία ορίζεται είτε η 
κλινική προδιάθεση για θρόμβωση (ασθενείς που εμφα-
νίζουν αυτόματα, εκτεταμένα, επαναλαμβανόμενα θρομ-
βωτικά επεισόδια ή θρόμβωση σε νεαρή ηλικία), είτε η 
εργαστηριακή ταυτοποίηση κληρονομικών (ή επίκτητων) 
παραγόντων κινδύνου για θρόμβωση. Άτομα, όμως, με 
κλινική θρομβοφιλία δεν έχουν υποχρεωτικά εργαστηρι-
ακή ένδειξη θρομβοφιλίας, ούτε ισχύει και το αντίθετο.8 
τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για εργαστηριακό έλεγχο 
θρομβοφιλίας συνεχώς αυξάνεται, το κόστος διερεύνησης 
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διογκώνεται, ενώ η κλινική χρησιμότητα των εργαστη-
ριακών ευρημάτων στα παιδιά παραμένει υπό συζήτηση 
σε πολλές περιπτώσεις.8

Θρόμβωση κατά την παιδική ηλικία συμβαίνει σπανί-
ως, η επίπτωσή της, όμως, συνεχώς αυξάνεται, λόγω της 
μακρότερης επιβίωσης ασθενών με νοσήματα που στο 
παρελθόν οδηγούσαν σε θάνατο (κακοήθειες, συγγενείς 
καρδιοπάθειες, σοβαρές λοιμώξεις κ.λπ.), των παρεμ-
βατικών τεχνικών σε μονάδες εντατικής νοσηλείας, για 
διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς (τοποθέτηση 
κεντρικών φλεβικών/αρτηριακών καθετήρων κ.λπ.), της 
εφαρμογής προηγμένων απεικονιστικών μεθόδων για τη 
διάγνωση, αλλά και της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης 
των ιατρών.9-11 η ετήσια επίπτωση της θρομβοεμβολικής 
νόσου σε παιδιά υπολογίζεται περίπου 0.7 περιστατικά 
φλεβικής θρόμβωσης ανά 100.000 πληθυσμού, 1.0 εγκε-
φαλικά επεισόδια και 0.1 εμφράγματα μυοκαρδίου, ενώ 
στους ενήλικες 40-54 ετών η επίπτωση αναφέρεται 74.2, 
45.4 και 175.6 περιπτώσεις, αντιστοίχως. Θρομβοεμβο-
λικά επεισόδια (ΘΕ) στα παιδιά συμβαίνουν σχεδόν 40 
φορές συχνότερα κατά τη νεογνική ηλικία (1/1000 γεν-
νήσεις), ενώ δεύτερη αιχμή εμφανίζεται κατά την εφη-
βική ηλικία.10,12-14

η μικρή συχνότητα των ΘΕ στα νεογνά και παιδιά σε 
σχέση με τους ενήλικες οφείλεται κυρίως στην ακεραιότη-
τα των αγγείων, αλλά και σε ποικίλους άλλους παράγοντες 
που φαίνεται να αποτελούν τους κύριους προστατευτικούς 
μηχανισμούς για τη μη ανάπτυξη θρόμβωσης στις μικρές 
ηλικίες. ςυγκεκριμένα, περιγράφεται μειωμένη ικανότη-
τα παραγωγής θρομβίνης, λόγω των χαμηλών επιπέδων 
των παραγόντων του προθρομβινικού συμπλέγματος και 
κυρίως της προθρομβίνης (FII), αυξημένη αδρανοποίη-
ση της θρομβίνης από την α2 μακροσφαιρίνη (φυσιολο-
γικός αναστολέας της πήξης), η αυξημένη συγκέντρωση 
της οποίας αντιρροπεί τη φυσιολογική ανεπάρκεια της 
αντιθρομβίνης και των πρωτεϊνών C/S και, τέλος, η ενι-
σχυμένη αντιπηκτική δραστηριότητα του ενδοθηλίου των 
αγγείων (μειωμένα επίπεδα του ιστικού παράγοντα στο 
αίμα του ομφάλιου λώρου, συγκέντρωση εικοσανοειδών 
και πρωτογλυκανών εξαρτώμενη από την ηλικία).15-20

Αντιθέτως, η αυξημένη επίπτωση των ΘΕ στη νεογνι-
κή περίοδο αποδίδεται στην εύκολη εκτροπή της ισορρο-
πίας του αιμοστατικού μηχανισμού, λόγω, ενδεχομένως, 
των χαμηλότερων συγκεντρώσεων των φυσικών ανασταλ-
τών και της μειωμένης ινωδολυτικής δραστκότητας21,22 σε 
συνδυασμό με τη μεγάλη πυκνότητα του αίματος εξ αι-
τίας του υψηλού αιματοκρίτη και της μικρής διαμέτρου 
των αγγείων. Όσον αφορά στην αυξημένη συχνότητα εμ-
φάνισης ΘΕ κατά την εφηβική ηλικία, αυτή αποδίδεται, 
κυρίως, στις ορμονικές αλλαγές, αλλά και στην ταυτό-
χρονη λήψη αντισυλληπτικών δισκίων ή σε εγκυμοσύνη.

το κεντρικό Νευρικό ςύστημα (κΝς) αποτελεί τη 
συχνότερη θέση ανάπτυξης ΘΕ στα παιδιά, (2,1-13 πε-
ριπτώσεις/100000 ανά έτος, 12 νεογνά/100000/έτος), αν 

και η θρόμβωση του κΝς είναι σπάνιο σύμβαμα στην 
παιδική ηλικία σε σχέση με τους ενήλικες.9-10,13,23-26 οι 
θρομβώσεις αφορούν είτε στις εγκεφαλικές αρτηρίες 
(arterial ischemic infarct-AIS ή αρτηριακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο-ΑΕΕ), κυρίως στη μέση εγκεφαλική,13,25-27 είτε 
στο εγκεφαλικό φλεβικό σύστημα (cerebral sinus venous 
thrombosis-CSVT).28 η συχνότητα των ΘΕ των φλεβω-
δών κόλπων είναι 0.67/100000 άτομα ανά έτος και εμφα-
νίζεται ως επί το πλείστον στα νεογνά και στα βρέφη.26-28 
ςτην εκδήλωση ΑΕΕ ενδέχεται να εμπλέκονται ποικί-
λοι παράγοντες, εν τούτοις τουλάχιστον σε 1/3 των πε-
ριπτώσεων ΑΕΕ δεν ανευρίσκεται σαφής αιτιολογία και 
το επεισόδιο χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθές.27,29 ΑΕΕ μπο-
ρεί να συμβεί κατά την περιγεννητική περίοδο (ενδομη-
τρίως σε έμβρυα από 28 εβδομάδων κύησης έως νεογνά 
7 ημερών). Αναφέρεται συχνότητα 1/4000 τελειόμηνων 
νεογνών ανά χρόνο.30-32

η θρόμβωση στα παιδιά είναι πολυπαραγοντικό φαι-
νόμενο. για την εκδήλωση ΘΕ στα παιδιά απαιτείται η 
συγκυριακή συμβολή πολλών επίκτητων παραγόντων 
κινδύνου (ποικίλα υποκείμενα νοσήματα ή καταστά-
σεις, διάφορα εκλυτικά αίτια). Ειδικότερα, η παρουσία 
κεντρικού καθετήρα (Central Venous Line-CVL) θεωρεί-
ται ο πλέον ισχυρός μονήρης παράγοντας κινδύνου για 
φλεβική θρόμβωση (Venous Thromboembolism - VTE), 
όμως κατά κανόνα ασυμπτωματική, στα παιδιά.10 οι μέ-
χρι σήμερα μελέτες δεν έχουν αποκαλύψει τη συμβολή 
προθρομβωτικών παραγόντων στην εμφάνιση ασυμπτω-
ματικών8,22 ή συμπτωματικών8,24,33 ΘΕ.

γενετικοί παράγοντες συσχετίζονται με τον κίνδυνο 
εμφάνισης ΘΕ, όμως δεν έχει αποδειχθεί αιτιολογική συ-
σχέτιση για τους περισσότερους από αυτούς.8,27,34 ο επι-
πολασμός θρομβοφιλικών παραγόντων σε παιδιά με ΘΕ 
αναφέρεται 13-79% σε διάφορες μελέτες.8,10,35-37 η τεράστια 
διακύμανση αποδίδεται σε ποικιλομορφία στο σχεδιασμό 
των μελετών και στον ορισμό των συγγενών προθρομβω-
τικών διαταραχών, καθώς και στο μικρό αριθμό και τους 
διαφορετικούς πληθυσμούς των ασθενών. Όσον αφορά 
στα ΘΕ του κΝς, και παρά το γεγονός της μεγάλης συ-
χνότητας ιδιοπαθών αρτηριακών ισχαιμικών επεισοδίων 
(AIS), ο επιπολασμός των θρομβοφιλικών παραγόντων 
κυμαίνεται σε διάφορες μελέτες από 20-50%.8,27,38

ςημαντικοί κληρονομικοί θρομβοφιλικοί παράγοντες 
θεωρούνται η ανεπάρκεια των πρωτεϊνών C και S (PC/
PS) και αντιθρομβίνης (Ατ), καθώς και η παρουσία των 
μεταλλάξεων FV Leiden και FII G20210A. η συχνότη-
τα της ανεπάρκειας των φυσικών αναστολέων στο γενικό 
πληθυσμό είναι εξαιρετικά μικρή (0,02 –0,4%), ενώ σε 
μη επιλεγμένους και επιλεγμένους ασθενείς με ΘΕ ανευ-
ρίσκονται σε 1,9-3,7% και 4,3-4,8%, αντιστοίχως. η ανε-
πάρκεια PC, PS, Ατ πολλαπλασιάζει το σχετικό κίνδυνο 
ανάπτυξης ΘΕ σε σχέση με το γενικό πληθυσμό κατά 10, 
10 και 20 φορές, αντιστοίχως. η ανεπάρκεια Ατ συσχετί-
ζεται με υποτροπές ΘΕ. η παρουσία του FV Leiden και 
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FII G20210A σε ετερόζυγο μορφή ανιχνεύεται σε 5-7% 
και 1-3% της καυκάσιας φυλής, αντιστοίχως, ενώ σε 
ασθενείς με ΘΕ ο επιπολασμός κυμαίνεται από 20-40% 
και 7-16%, αντιστοίχως. η ετεροζυγωτία FV Leiden υπο-
λογίζεται ότι αυξάνει το σχετικό κίνδυνο για θρόμβωση 
κατά 2-5 φορές σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, ενώ η 
ομοζυγωτία κατά 80. η ομοζυγωτία FV Leiden ενδέχε-
ται να σχετίζεται και με τις υποτροπές. Ωστόσο, όλοι οι 
φορείς FV Leiden δεν εκδηλώνουν ΘΕ. μόνο 10% των 
φορέων αναπτύσσουν θρόμβωση στη διάρκεια της ζω-
ής τους. Εξ άλλου, είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος εμφάνι-
σης ΘΕ αυξάνεται προϊούσης της ηλικίας. η φορεία FII 
G20210A θεωρείται ότι τριπλασιάζει την πιθανότητα 
ΘΕ. ςτα παιδιά υπολογίζεται ότι πενταπλασιάζει την πι-
θανότητα για οξύ AIS.37,39-41 ο συνδυασμός δύο ή περισ-
σοτέρων θρομβοφιλικών διαταραχών αυξάνει σημαντικά 
τις πιθανότητες θρόμβωσης που θα είχε καθεμία ξεχωρι-
στά,9,41 αλλά, ενδεχομένως, και τον κίνδυνο υποτροπής. 

η παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων 
(antiphospholipid antibodies - ΑΡΑ), όπως αντιπηκτικά 
λύκου (lupus anticoagulant - LA), αντικαρδιολιπινικά αντι-
σώματα (anticardiolipin antibodies - ACA), ή αντισώμα-
τα έναντι της β2 γλυκοπρωτεΐνης ι (anti-β2GPI), αποτελεί 
σημαντικό, επίσης, παράγοντα επίκτητης θρομβοφιλίας, 
δεδομένου ότι δεκαπλασιάζει τουλάχιστον την πιθανό-
τητα θρόμβωσης και σχετίζεται με υποτροπές ΘΕ.42 Ως 
πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί θρόμβωσης επί παρου-
σίας ΑΡΑ αναφέρονται: αναστολή ινωδόλυσης, αναστολή 
συστήματος PC/PS, αναστολή έκκρισης προστακυκλίνης, 
anti-β2GPI ή annexinς V και ενίσχυση ενεργοποίησης αι-
μοπεταλίων. ςημειώνεται, πάντως, ότι παρουσία ΑΡΑ 
στα παιδιά αποτελεί συχνό, αλλά παροδικό, εύρημα με-
τά από λοιμώξεις, κυρίως ιογενείς, ή/και μετά από λήψη 
φαρμάκων ή ακόμη ως αποτέλεσμα ακόμη και τροφικών 
αλλεργιογόνων, χωρίς να σχετίζεται με αντιφωσφολιπι-
δικό σύνδρομο (εμφάνιση θρομβώσεων). ςυνεπώς, για 
την αξιολόγηση του ευρήματος συνιστάται επανέλεγχος 
σε τουλάχιστον 8-12 εβδομάδες μετά από αποφυγή κα-
τά το δυνατόν πιθανών εκλυτικών αιτίων.

ςχετικώς με τη συμβολή θρομβοφιλικών παραγόντων 
στη θρόμβωση του κΝς στην παιδική ηλικία, αποτελέ-
σματα από την πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση 22 μελε-
τών,38 στην οποία συμπεριελήφθησαν 3290 ασθενείς με 
ΘΕ στο κΝς (1764 με AIS και 1526 με CSVT) και 2799 
μάρτυρες, η οποία είχε στόχο την εκτίμηση της συμμετο-
χής θρομβοφιλικού παράγοντα στον κίνδυνο εμφάνισης 
πρώτου επεισοδίου ΑΕΕ σε παιδιά ηλικίας από νεογνά 
έως 18 ετών, φαίνεται να υποδεικνύουν αυξημένη πιθα-
νότητα εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου (είτε αρτη-
ριακού είτε φλεβικού, αδιακρίτως) στους ασθενείς που 
είχαν κληρονομικό ή επίκτητο παράγοντα θρομβοφιλίας 
σε σχέση με τους μάρτυρες. ςυγκεκριμένα, βρέθηκε ότι 
ασθενείς με ανεπάρκεια φυσικών ανασταλτών ή παρουσία 
αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων ή αυξημένα επίπεδα 

α-λιποπρωτεϊνης είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα (ανεπάρκεια 
AT, PC, PS: O.R. 7.06, 8.76, 3.20, αντιστοίχως και APA: 
O.R 6.95 ή Lp(a): O.R. 6.27), και ακολουθούσαν οι φορείς 
των μεταλλάξεων FVLeiden και FII G20210A (O.R. 3.26 
και 2.43, αντιστοίχως στο σύνολο των ασθενών, ενώ 3.56 
και 2.02, αντιστοίχως σε ασθενείς με περιγεννητικό ΑΕΕ). 
ςυνδυασμός θρομβοφιλικών παραγόντων βρέθηκε να αυ-
ξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για εκδήλωση πρώτου 
επεισοδίου στο κΝς (O.R 11.86). γενετικοί παράγοντες 
θρομβοφιλίας (ανεπάρκεια PC, φορεία FV Leiden ή FII 
G20210A) έχουν συσχετισθεί σε παλαιότερες μελέτες με 
υποτροπή AIS (arterial ischaemic stroke) σε παιδιά.14,43-45 
όμως η συμβολή τους δεν φάνηκε να επιβεβαιώνεται από 
τα ευρήματα της μετα-ανάλυσης.38

Ως δυνητικοί θρομβοφιλικοί παράγοντες αναφέρο-
νται, όπως και στους ενήλικες, τα υψηλά επίπεδα των 
παραγόντων VIII, IX, XI και τα χαμηλά επίπεδα του 
FXII, υπερινωδογοναιμία ή δυσινωδογοναιμία, ανεπάρ-
κεια πλασμινογόνου και πολυμορφισμοί στο γονίδιο του 
αναστολέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (πχ PAI 
4G, που έχει συσχετισθεί με κακή έκβαση επί μηνιγγιτι-
δοκοκκικής σηψαιμίας) ή του αναστολέα της οδού του 
ιστικού παράγοντα (TFPI), υψηλά επίπεδα λιποπρωτεϊ-
νης α [Lp(a)] και ποικίλοι πολυμορφισμοί στο γονίδιο που 
κωδικοποιεί τη μεθυλενοτετραϋδροφυλλική ρεδουκτάση 
(MTHFR), κυρίως ο MTHFR C677T, ο οποίος εμπλέκε-
ται στο μεταβολισμό της ομοκυστεϊνης (Hcy) και μόνο 
στο βαθμό που οδηγεί σε υπερομοκυστειναιμία. Φορεία 
MTHFR C677T αναφέρεται σε 5-20% του γενικού πλη-
θυσμού.22,37,39-40 Επικτήτως, τα επίπεδα της Hcy αυξάνο-
νται σε συνθήκες ένδειας φυλλικού οξέος ή βιταμινών 
του συμπλέγματος Β.

η συμμετοχή των θρομβοφιλικών παραγόντων σχετί-
ζεται περισσότερο με φλεβικές θρομβώσεις, εκτός από α) 
την υπερομοκυστεϊναιμία που κατά κύριο λόγο εμπλέκε-
ται σε αρτηριακές θρομβώσεις με πολλούς και ποικίλους 
μηχανισμούς που καταλήγουν σε βλάβη του ενδοθηλίου 
του αγγείου, και β) την παρουσία ΑΡΑ που δύναται να 
οδηγήσει είτε σε φλεβικές είτε σε αρτηριακές θρομβώ-
σεις. Προκειμένου, όμως, για θρόμβωση κΝς στα παιδιά, 
τα ευρήματα για τυχόν επίδραση θρομβοφιλικού παρά-
γοντα δεν φαίνεται να διαφέρουν μεταξύ των ασθενών 
με αρτηριακό ή φλεβικό ΘΕ.38 Δεν υπάρχουν προς το πα-
ρόν μελέτες που να επιβεβαιώνουν το όφελος του ελέγχου 
για θρομβοφιλία στην εκτίμηση της υποτροπής ΘΕ.38,46 
Αντιθέτως, τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα μελε-
τών δείχνουν ότι οι περισσότεροι θρομβοφιλικοί παράγο-
ντες αποτελούν μόνον ασθενείς παράγοντες κινδύνου για 
υποτροπή.47-48 Παρότι, λοιπόν, ανεπάρκεια Ατ, παρουσία 
ΑΡΑ, συνδυασμός διαταραχών49 και, ίσως, ομοζυγωτία 
FV Leiden (όπως φαίνεται να αιωρείται από παλαιότε-
ρες μελέτες) φαίνεται να σχετίζονται με υποτροπές ΘΕ, 
ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για επανεμφάνιση 
ΘΕ θεωρείται προηγηθέν ΘΕ.
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 Έλεγχος θρομβοφιλίας σε παιδιά  
με θρόμβωση

Aπό το 2002 υπάρχει σύσταση για έλεγχο θρομβο-
φιλίας σε νεογνά και παιδιά με θρόμβωση (αρτηριακή ή 
φλεβική),50 σε ασθενείς με πολλούς επίκτητους παράγο-
ντες κινδύνου8,51 ή, όπως και στους ενήλικες, με φλεβική 
θρόμβωση σε σπάνια θέση.52 Ειδικότερα, προκειμένου για 
αρτηριακό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και δεδομένου 
ότι έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερος επιπολασμός θρομβιφι-
λικών παραγόντων σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με 
υγιείς μάρτυρες,38 συνιστάται έλεγχος θρομβοφιλίας σε όλα 
τα παιδιά με AIS, πλην όσων έχουν δρεπανοκυτταρική νό-
σο.51 Δεν συνιστάται έλεγχος σε ασθενείς με ασυμπτωματι-
κή θρόμβωση σχετιζόμενη με κεντρικό καθετήρα (Central 
Venous Line CVL-VTE).8 το σκεπτικό της σύστασης περι-
ελάμβανε κυρίως ότι μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν 
να προσφέρουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τη βιολογι-
κή σημασία αυτών των παραγόντων κινδύνου. ο βασικός 
ενδοιασμός για την αναγκαιότητα του ελέγχου για θρομβο-
φιλία στα παιδιά είναι ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν οδη-
γίες που να τροποποιούν την αντιμετώπιση του ασθενούς 
με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου θρομβοφιλίας.8,53 
Παρόλα αυτά, προκύπτει το ερώτημα αν η ταυτοποίηση 
κληρονομικού θρομβοφιλικού παράγοντα θα μπορούσε να 
επηρεάσει την οξεία αντιμετώπιση του ασθενούς, τη διάρ-
κεια της αγωγής, τη διασαφήνιση της αιτιοπαθογένειας του 
ΘΕ, την απόφαση για θρομβοπροφύλαξη ή την επέκταση 
του ελέγχου σε άλλα μέλη της οικογένειας.

Οξεία αντιμετώπιση
ο προσδιορισμός θρομβοφιλικού παράγοντα σχεδόν 

ποτέ δεν επηρεάζει την οξεία αντιμετώπιση ασθενούς με 
ΘΕ. Εξαίρεση αποτελεί η πολύ σπάνια περίπτωση νεο-
γνού ή και μεγαλύτερου παιδιού με σοβαρή (ομοζυγωτία 
ή διπλή ετεροζυγωτία) ανεπάρκεια PC, PS ή AT που προ-
βάλλει με κεραυνοβόλο πορφύρα, εκτεταμένη θρόμβω-
ση σε μεγάλο αγγείο ή διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, όλες 
καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή. Πρώιμη αναγνώρι-
ση της ανεπάρκειας κάποιας από τις ανωτέρω πρωτεϊνες 
επιβάλλει θεραπεία υποκατάστασης με συμπύκνωμα PC 
ή AT ή με φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP).8,53

τα επίπεδα των βιταμινο-κ-εξαρτώμενων πρωτεϊνών 
είναι ούτως ή άλλως χαμηλότερα στα νεογνά σε σχέση με 
των μεγαλύτερων παιδιών ή ενηλίκων, όμως, υπό φυσι-
ολογικές συνθήκες, υπάρχει ισορροπία προπηκτικής και 
αντιπηκτικής δράσης. οι τιμές PC, ΡS ή AT, ενδέχεται να 
βρίσκονται παροδικώς χαμηλότερες των φυσιολογικών 
στην οξεία φάση ΘΕ. Παρομοίως, τα επίπεδα του παρά-
γοντα VIII και της Lp (a) μπορεί να είναι αυξημένα σε 
συνθήκες φλεγμονής. ςυνεπώς, οποιαδήποτε παθολογι-
κή δοκιμασία κατά την οξεία φάση θα πρέπει να επανα-
λαμβάνεται αργότερα και μάλιστα μετά τη διακοπή της 

αντιπηκτικής αγωγής. Είναι γνωστό ότι τα επίπεδα της 
Ατ μειώνονται επί ηπαρινοθεραπείας και της PC/S επί 
λήψεως από του στόματος αντιπηκτικών (αντιβιταμίνες 
κ). Αιμοληψία για μέτρηση επιπέδων ομοκυστεΐνης γί-
νεται μετά από 12ωρη νηστεία. για τα αποτελέσματα του 
μοριακού ελέγχου προφανώς δεν απαιτείται επανάληψη.

Διάρκεια αγωγής
ο βασικός λόγος για τον οποίο δίδεται επί μακρόν 

αντιπηκτική αγωγή σε ασθενή με φλεβοθρόμβωση είναι 
η πρόληψη νέου ΘΕ. οι πιθανότητες για υποτροπή είναι 
μεγαλύτερες όσο πιο κοντά χρονικά βρίσκεται ο ασθενής 
στο επεισόδιο. Υποτροπή επεισοδίου φλεβοθρόμβωσης 
συμβαίνει σε 7,5% των παιδιών.53 οι τρέχουσες οδηγί-
ες που αφορούν στη διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής 
σε παιδιά με πρώτο ΘΕ προέρχονται από μελέτες σε ενή-
λικες και προτείνουν θεραπεία επί 3-6 μήνες. Ειδικά σε 
νεογνά με ΘΕ, οι οδηγίες συνιστούν είτε απλώς παρακο-
λούθηση είτε αντιπηκτική αγωγή, συνήθως, από 6 εβδο-
μάδες έως 3 μήνες.53 Δεδομένου ότι η βέλτιστη διάρκεια 
της αντιπηκτικής αγωγής στα παιδιά δεν έχει τεκμηριω-
θεί, ουδείς γνωρίζει στην πραγματικότητα αν η παρουσία 
ή όχι θρομβοφιλικού παράγοντα θα έπρεπε να συνυπο-
λογίζεται για την οποιαδήποτε απόφαση του θεράποντος 
ιατρού.8 Προτείνεται η απόφαση για παράταση της αντι-
πηκτικής αγωγής να εξατομικεύεται και να στηρίζεται σε 
κλινικά και εργαστηριακά κριτήρια που σχετίζονται με 
την πιθανότητα για κακή έκβαση (υποτροπιάζοντα ΘΕ 
και μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο). Έτσι, λοιπόν, ιδιοπαθές 
ΘΕ, διαπίστωση ενεργού μηχανισμού γένεσης θρομβίνης 
(υψηλά D-dimers), διάφορα χαρακτηριστικά του ίδιου του 
θρόμβου (έκταση, εντόπιση, λύση), αλλά και παρουσία 
θρομβοφιλικών παραγόντων, όπως είναι τα αντιφωσφο-
λιπιδικά αντισώματα ή ο συνδυασμός πολλών κληρονο-
μικών παραγόντων, λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη διάρκεια 
της αντιπηκτικής αγωγής.8,54-56 ςυνεπώς, ο εργαστηριακός 
έλεγχος για ανίχνευση θρομβοφιλικών παραγόντων φαίνε-
ται να έχει νόημα σε παιδί με θρόμβωση, εφ’ όσον ενδέχε-
ται να επηρεάσει τη διάρκεια της αγωγής σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις. ςύμφωνα, πάντως, με τις τελευταίες βασι-
σμένες σε ενδείξεις (evidence-based) αμερικανικές οδηγί-
ες (9th ACCP-American College of Chest Physicians) που 
αφορούν ειδικώς στη αντιθρομβωτική αγωγή στα παιδιά, 
παρουσία ή απουσία κληρονομικών θρομβοφιλικών παρα-
γόντων δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο για την διάρκεια 
ή την ένταση της αγωγής σε παιδιά με φλεβική θρόμβω-
ση.53 κατά την ενήλικο ζωή, ασθενείς υψηλού κινδύνου 
για υποτροπή θεωρούνται οι έχοντες ιδιοπαθές ΘΕ και 
α) ανεπάρκεια Ατ ή β) συνδυασμό διαταραχών ή γ) πα-
ρουσία ΑΡΑ ή δ) κατά πολλούς ερευνητές, ομοζυγωτία 
FV Leiden. Εξακολουθεί, πάντως, να υπάρχει προβλη-
ματισμός αν η παρατεταμένη διάρκεια της αντιπηκτικής 
αγωγής που προτείνεται στις παραπάνω περιπτώσεις προ-
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σφέρει μεγαλύτερο όφελος από το κόστος των αιμορρα-
γικών επιπλοκών.48,57,58 ςε μετα-ανάλυση 27 μελετών σε 
παιδιά, αναφέρεται επί πλέον πιθανή συμμετοχή ανεπάρ-
κειας PS και παρουσίας FII G20210A για τον κίνδυνο υπο-
τροπής.59 Επισημαίνεται ότι στα παιδιά η παρουσία ΑΡΑ 
είναι συχνά παροδική και στην περίπτωση αυτή η συμβο-
λή τους στην εκδήλωση ΘΕ δεν είναι γνωστή.8

Παθογένεση
Παρόλο που ο έλεγχος θρομβοφιλίας γίνεται συχνά 

για να αιτιολογηθεί ιδιοπαθές ΘΕ στα παιδιά, εξακολου-
θούν να υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις για το 
αν οι προθρομβωτικοί παράγοντες αποτελούν την αιτία 
της θρόμβωσης, πολύ περισσότερο σε παιδιά με συνοδά 
νοσήματα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ερ-
γαστηριακά ευρήματα θρομβοφιλίας αποτελούν υποχρε-
ωτικά παράγοντα κινδύνου για θρόμβωση.8,36

Θρομβοπροφύλαξη σε καταστάσεις υψηλού 
κινδύνου

Αν και πολλοί θεωρούν ότι η ανίχνευση κληρονομι-
κής θρομβοφιλίας σε παιδί με φλεβοθρόμβωση μπορεί 
να οδηγήσει σε αυξημένη χρήση θρομβοπροφύλαξης σε 
μελλοντικές καταστάσεις υψηλού κινδύνου, άλλοι εκτι-
μούν ότι ο έλεγχος είναι περιττός, διότι αρκεί το ιστορικό 
του προηγούμενου ΘΕ για να συστήσει κανείς θρομβο-
προφύλαξη σε αυτές τις περιπτώσεις.8

Ανίχνευση άλλων μελών στην οικογένεια
Επέκταση του ελέγχου θρομβοφιλίας στα μέλη της 

οικογένειας παιδιού με θρόμβωση, στο οποίο έχει βρεθεί 
κληρονομικός παράγοντας θρομβοφιλίας, θεωρείται χρή-
σιμη στο βαθμό που μπορεί το θετικό εύρημα να βοηθήσει 
στη λήψη κάποιων θεραπευτικών αποφάσεων, συνεκτιμώ-
ντας κάθε φορά τις πιθανότητες κινδύνου για θρόμβωση. 
ςε ενήλικες π.χ. συνιστάται επιλεκτικά πρωτοπαθής θρομ-
βοπροφύλαξη, επί παροδικών παραγόντων κινδύνου ή νε-
αρές γυναίκες καλούνται να αποφασίσουν αν επιθυμούν 
τη λήψη αντισυλληπτικών δισκίων που περιέχουν οιστρο-
γόνα. Θεωρείται, επίσης, ότι η γνώση ότι στην οικογένεια 
υπάρχει θρομβοφιλία οδηγεί και στην υιοθέτηση υγιεινού 
τρόπου ζωής (μεσογειακή διατροφή, αποφυγή παχυσαρκί-
ας, άσκηση, διακοπή καπνίσματος κ.λπ.). Προς το παρόν, 
πάντως, δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν το 
όφελος στην οικογένεια από τέτοιον έλεγχο και αντίστοιχη 
συμβουλευτική.8 Αντιθέτως, είναι πολύ σημαντικό να συ-
νειδητοποιήσει κανείς ότι οικογενειακό ιστορικό φλεβικής 
θρόμβωσης διπλασιάζει την πιθανότητα εκδήλωσης ΘΕ 
σε συγγενείς πρώτου βαθμού, ανεξαρτήτως της παρουσί-
ας γνωστού θρομβοφιλικού παράγοντα.48,60

΄Ελεγχος θρομβοφιλίας σε ασυμπτωματικά 
παιδιά με οικογενειακό ιστορικό θρομβοφιλίας

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση για εργαστηριακό έλεγ-
χο γενικώς για θρομβοφιλία σε ασυμπωματικά παιδιά, των 
οποίων κάποιο μέλος από την οικογένεια είτε έχει θετικό 
ιστορικό θρομβοφιλίας ή ιστορικό ΘΕ, περιορισμένη έν-
δειξη φαίνεται να υπάρχει που να δικαιολογεί τέτοια προ-
σέγγιση. Εκτεταμένος έλεγχος σε ασυμπτωματικό παιδί 
πρέπει να αποφεύγεται, πολύ περισσότερο αν ο ενήλικας 
με το ιστορικό της θρόμβωσης από την ευρύτερη οικο-
γένεια ή ο αντίστοιχος γονέας δεν έχουν προηγουμένως 
ελεγχθεί. Εφ’ όσον βρεθεί κάποιος θρομβοφιλικός πα-
ράγοντας στην οικογένεια, υπό συζήτηση παραμένει η 
αναγκαιότητα ελέγχου του παιδιού για τη συγκεκριμέ-
νη διαταραχή. Ακόμη και σε περίπτωση θανάτου γονέα 
σε νεαρή ηλικία από μαζική πνευμονική εμβολή είναι 
αμφίβολο, αν ο έλεγχος για θρομβοφιλία στο παιδί θα 
προσφέρει κάτι, πολύ περισσότερο, αν ο γονέας δεν είχε 
ελεγχθεί. κι αυτό γιατί το μεν θετικό εύρημα θα συσχε-
τισθεί με το ΘΕ του γονέα, χωρίς να είναι βέβαιο ότι ευ-
θύνεται, και θα επιβαρύνει με πολύ άγχος το παιδί, ενώ 
αρνητικό εύρημα θα δώσει ψευδές αίσθημα ασφαλείας. 
ςυνεπώς, η οικογένεια πρέπει να ενημερωθεί διεξοδικά 
ότι το όφελος του παιδιού από τον εργαστηριακό έλεγχο 
είναι ενδεχομένως μικρό και η δυνατότητα των εξετάσε-
ων να απαντήσουν στα ερωτήματα περιορισμένη.8,48,51,61 
Θα πρέπει, επίσης, να γίνει απολύτως κατανοητό ότι το 
ασυμπτωματικό παιδί δεν πρόκειται να λάβει αντιπηκτι-
κή αγωγή απλώς γιατί βρέθηκε κάτι «παθολογικό» στον 
εργαστηριακό έλεγχο θρομβοφιλίας,8,62-63 αφού η πιθα-
νότητα να υποστεί ΘΕ το ίδιο το παιδί είναι εξαιρετικά 
μικρή, δεδομένης της μικρής επίπτωσης της φλεβοθρόμ-
βωσης στον υγιή παιδικό πληθυσμό (0.07/100.000).10 ςε 
χώρες όπως οι ηΠΑ, όπου τα αποτελέσματα του γενετι-
κού ελέγχου ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφαλιστική 
κάλυψη του ατόμου στο μέλλον, δεν συνιστάται ο έλεγ-
χος σε παιδιά τουλάχιστον μικρότερα των 15 ετών.8,15,64 

ςε ειδικές περιπτώσεις, όμως, κυρίως στην εφηβεία, 
όπου ο κίνδυνος για θρόμβωση είναι μεγαλύτερος, η πα-
ρουσία θρομβοφιλικού παράγοντα μπορεί να επηρεάσει 
τις ιατρικές αποφάσεις, π.χ. αποφυγή τοποθέτησης CVL 
σε ασθενή με κακοήθεια, χορήγηση, ενδεχομένως, θρομ-
βοπροφύλαξης, αν συντρέχουν πολλοί περιβαλλοντικοί 
παράγοντες κινδύνου (τραύμα, χειρουργείο, ακινησία 
κλπ), ή επιλογή άλλου τρόπου αντισύλληψης εκτός των 
δισκίων ή, στην περίπτωση των αντισυλληπτικών δισκί-
ων, επιλογή 2ης γενιάς σε φορεία FV Leiden, αφού είναι 
γνωστό ότι η λήψη αντισυλληπτικών τετραπλασιάζει του-
λάχιστον το σχετικό κίνδυνο για ΘΕ σε σχέση με το γε-
νικό πληθυσμό γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας και η 
παρουσία FV Leiden τον επταπλασιάζει.65 ςε κάθε πε-
ρίπτωση, η εκπαίδευση για αποφυγή επίκτητων παρα-
γόντων κινδύνου και η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής 
θεωρούνται πιο αποτελεσματικές,8 ακόμη και στην πε-
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ρίπτωση πιθανής υπερομοκυστεϊναιμίας. Αν και υψηλά 
επίπεδα ομοκυστείνης συσχετίζονται σαφώς με αυξημέ-
νο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων,66 δεν έχει απο-
δειχθεί σε μετα-ανάλυση ότι η λήψη φυλλικού οξέος ή 
βιταμινών του συμπλέγματος Β (παράγοντες που εμπλέ-
κονται στο μεταβολισμό της Hcy και των οποίων η ένδεια 
οδηγεί σε υπερομοκυστεϊναιμία) αποτρέπει τον κίνδυνο 
καρδιοεμβολικών επεισοδίων.67 Επίσης, ενώ μείωση των 
επιπέδων Hcy που επιτυγχάνεται μετά από θεραπεία με 
φυλλικό οξύ ή βιταμίνες του συμπλέγματος Β έχει συ-
σχετισθεί με περιορισμό της αθηρωματικής πλάκας στα 
στεφανιαία αγγεία, σε μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες 
δεν τεκμηριώθηκε όφελος στην κλινική έκβαση ασθενών 
με αθηροσκλήρυνση.68,69 τα επίπεδα Hcy στο πλάσμα εν-
δέχεται να αποτελούν απλώς δείκτη και όχι αιτιολογικό 
παράγοντα της καρδιαγγειακής νόσου.70

Έλεγχος θρομβοφιλίας σε ασυμπτωματικά 
παιδιά χωρίς οικογενειακό ιστορικό 
θρόμβωσης που βρίσκονται σε κατάσταση 
αυξημένου κινδύνου

Έλεγχος για θρομβοφιλία γενικώς σε νεαρές εφήβους 
χωρίς οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης που πρόκειται 

να αρχίσουν αντισυλληπτικά δεν συνιστάται.51 Δεν συνι-
στάται, επίσης, έλεγχος θρομβοφιλίας σε ασυμπτωματι-
κά παιδιά χωρίς οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης που 
βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου (π.χ. το-
ποθέτηση CVL σε παιδί με οξεία λεμφοβλαστική λευχαι-
μία), δεδομένου ότι δεν συνιστάται θρομβοπροφύλαξη.53

ςυμπερασματικά, φαίνεται ότι ο έλεγχος για θρομ-
βοφιλία στα παιδιά παραμένει αμφιλεγόμενο θέμα. τα 
αποτελέσματα του ελέγχου είναι χρήσιμα μόνο στο βαθ-
μό που επηρεάζουν θεραπευτικές αποφάσεις σε επιλεγ-
μένες περιπτώσεις παιδιών με οξύ θρομβωτικό επεισόδιο 
ή, ενδεχομένως, σε ασυμπτωματικό παιδί με οικογενει-
ακό ιστορικό ΘΕ/θρομβοφιλίας, εφ’ όσον βρίσκεται σε 
συνθήκες αυξημένου κινδύνου για θρόμβωση. Παθολογι-
κά εργαστηριακά ευρήματα που προκύπτουν από έλεγχο 
χωρίς ενδείξεις δεν αποτελούν από μόνα τους αναγκαία 
ή ικανή συνθήκη για την εμφάνιση ΘΕ και δημιουργούν 
άγχος στο παιδί και τους γονείς. Αντιθέτως, αρνητικός 
έλεγχος θρομβοφιλίας δημιουργεί ψευδές αίσθημα ασφα-
λείας. η θρόμβωση στα παιδιά αποτελεί πολύπλοκο φαι-
νόμενο στην εκδήλωση του οποίου συμμετέχει ποικιλία 
περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων. Περαιτέ-
ρω μελέτες ίσως αποσαφηνίσουν το ειδικό βάρος και το 
ρόλο των επί μέρους παραγόντων.

Thrombophilia in neonates and children
by Helen Platokouki-Komitopoulou

Haemostasis Unit and Haemophilia Centre, “Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens, Greece

SUMMARY: Thrombosis is a rare event during childhood. Nevertheless, its incidence may increase in 
the years to come as children with previously fatal underlying diseases have longer overall survival, in-
tervention techniques predisposing to thrombosis are common practice in intensive care units, advanced 
diagnostic imaging methods are currently available and paediatricians are more sensitized. Besides en-
vironmental risk factors for thrombosis, many polymorphisms in genes encoding almost all haemostat-
ic proteins have been found. The role of those defects in the pathogenesis of thrombosis has not as yet 
been clear. As thrombophilia is considered either a clinical predisposition (spontaneous, extended, recur-
rent thrombotic episodes or thrombosis at a young age) or the laboratory identification of congenital (or 
acquired) risk factors for thrombosis. In recent years, paediatric haematologists are frequently asked to 
evaluate children for thrombophilia testing, although both the cost of the testing has been dramatically 
increased and the clinical utility of laboratory findings has become increasingly debated. Children most 
likely to benefit from thrombophilia testing include patients with acute thrombosis (decision for the du-
ration of anticoagulation therapy in selected cases) or individuals at high risk situations for thrombosis 
with a known positive family history, mainly in first degree relatives. Abnormal laboratory findings of 
thrombophilia tests are not necessarily or causatively associated with thrombosis in asymptomatic chil-
dren. Conversely, normal test results may provide false reassurance. Further efforts may lead to the pre-
cise estimation of the role and the contribution for thrombosis risk of each thrombophilic factor.
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