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ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ 

 Υποτροπιάζουσα ή επαναλαμβανόμενη 

θρόμβωση 

 

 Θρομβοφιλία / Αιμορροφιλία 

 

 Egeberg 1965 



Σήμερα 

Θρομβοφιλία 

 

Τάση για θρόμβωση, κληρονομική, επίκτητη ή μεικτή. 

 

Ένας ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου. 

 

Αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις. 

 



Αρτηριακές θρομβώσεις 

 Έμφραγμα του μυοκαρδίου (25% θανάτων) 

 

 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (12% θανάτων) 

 

 Περιφερική αγγειοπάθεια 



Φλεβικές θρομβώσεις 

 Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, με ή χωρίς 

πνευμονική εμβολή. 

 

 Η εμφάνιση τους μπορεί να γίνει σε 

οποιαδήποτε φλέβα. 



Κληρονομικοί παράγοντες κινδύνου 

 Χαμηλού κινδύνου 

    ετεροζυγώτες για FV Leiden 

    ετεροζυγώτες για τη μετάλλαξη ΙΙ G20210A 

 Ενδιάμεσου κινδύνου 

    ετεροζυγώτες για ΑΤ 

    ετεροζυγώτες για PrC 

    ετεροζυγώτες για PrS 

 Υψηλού κινδύνου 

    ομοζυγώτες για FV Leiden 

 ομοζυγώτες για την μετάλλαξη ΙΙ G20210A 

    διπλοί ετεροζυγώτες για ένδεια ανασταλτών ή 

μεταλλάξεων 

 



Επίκτητοι παράγοντες κινδύνου 
 Xαμηλού κινδύνου 

 γενική χειρουργική 

 αντισυλληπτικά – εγκυμοσύνη 

 μακρινά ταξίδια 

 Ενδιάμεσου κινδύνου 

 σήψη 

 παρατεταμένη ακινητοποίηση 

 καρκίνος – χημειοθεραπευτικά φάρμακα 

 παροξυντική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία 

 Υψηλού κινδύνου 

 ολική αντικατάσταση ισχίου ή γονάτου 

 κάταγμα λεκάνης 

    Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα 

 Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 



Μεικτοί παράγοντες κινδύνου 

 Αυξημένα επίπεδα παράγοντα VIII 

 

 Υπερομοκυστεϊναιμία 

 

 APC-R χωρίς παράγοντα V Leiden 

 



Κληρονομική θρομβοφιλία 



Αντιθρομβίνη  (ΑΤ) 

 Egeberg 1965 

 Συντίθεται στο ήπαρ 

 Αναστέλλει: θρομβίνη, 

FXa, FIXa 

 Αδρανοποιεί: FXIa, 

FXII, καλλικρεΐνη 

 Χ1000 με ηπαρίνη 



Αντιθρομβίνη  – κληρονομική ένδεια 

 Δύο τύποι κληρονομικής ένδειας: Τύπος Ι, 

Τύπος ΙΙ 

 Επίπτωση: <1%, με θρομβώσεις: 4% 

 Μεταβίβαση με αυτοσωματικό επικρατούντα 

χαρακτήρα 

 Γονίδιο στο χρωμόσωμα 1(1q23-q25) 

 Υπάρχουν >250 μεταλλάξεις 



Αντιθρομβίνη  – επίκτητη ένδεια 

 Βαρειά σήψη, τραύματα, εγκαύματα 

 Εξωσωματική κυκλοφορία 

 Ηπατική ανεπάρκεια 

 ΔΕΠ 

 Νεφρωσικό σύνδρομο 

 Χορήγηση φαρμάκων (οιστρογόνα, L-ασπαρ-

γινάση, χημειοθεραπεία, ηπαρινοθεραπεία) 



Αντιθρομβίνη - κλινικές εκδηλώσεις 

 Ετεροζυγώτες: ηλικία<40 ετών, θρομβοεμβολικά 

επεισόδια (ΘΕΕ) σε ασυνήθεις εντοπίσεις. 

 Ομοζυγώτες τύπου Ι: ασύμβατη με τη ζωή. 

 Ομοζυγώτες τύπου ΙΙ: βαριά ΘΕΕ (ΑΤ). 

 Όλοι οι ασθενείς με ΑΤ <60% που υποβλή-

θηκαν σε αρθροπλαστική γονάτου ή ισχίου 

παρουσίασαν μετεγχειρητικά ΘΕΕ. 



Πρωτεΐνη C (PrC) 

 Griffin, 1981 

 Βιταμινο-Κ εξαρτώμενη 

πρωτεΐνη 

 Συντίθεται στο ήπαρ 

 Αναστέλλει: FVa, FVIIIa 



Πρωτεΐνη C - δράση 

 Μετατροπή PrC στην ενερ-

γοποιημένη μορφή APrC  

 Σύμπλεγμα θρομβίνης-

θρομβομοντουλίνης στην    

επιφάνεια ενδοθηλιακών 

κυττάρων 

 APrC +PrS: αναστέλλει FVa, 

VIIIa 

 EPrCR 



Πρωτεΐνη C- κληρονομική ένδεια 

 Δύο τύποι κληρονομικής ένδειας: τύπος Ι, τύπος ΙΙ 

 

 Επίπτωση: <1%, με θρομβώσεις: περίπου 4% 

 

 Μεταβίβαση με αυτοσωματικό επικρατούντα 
χαρακτήρα 

 

 Γονίδιο στο χρωμόσωμα 2 (2q13-q21) 

 

 Υπάρχουν >350 μεταλλάξεις 



Πρωτεΐνη C – επίκτητη ένδεια 

 Ηπατική ανεπάρκεια 

 Βαρειές λοιμώξεις, σηπτικό shock 

 ΔΕΠ 

 Μετεγχειρητικά 

 Καρκίνο μαστού υπό χημειοθεραπεία 

 L- ασπαργινάση 

 Χορήγηση ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ 



Πρωτεΐνη C – κλινικές εκδηλώσεις 

 Ομοζυγώτες: κεραυνοβόλος νεογνική πορφύρα. 

 Ετεροζυγώτες: ηλικία<40 ετών, ΘΕΕ σε ασυνή-

θεις εντοπίσεις (μεσεντέριος, πυλαία). 

 Θρόμβωση ηπατικών, εγκεφαλικών, νεφρικών 

φλεβών. 

 Θρόμβωση φλεβών αμφιβληστροειδούς. 

 Νέκρωση του δέρματος μετά χορήγηση αντα-

γωνιστών βιταμίνης Κ. 



Πρωτεΐνη S (PrS) 

 1984 

 Βιαμινο-Κ εξαρτώμενη 

πρωτεΐνη 

 Συντίθεται στο ήπαρ, 

ενδοθηλιακά κύτταρα 

 Συμπαράγων της APrC 



Πρωτεΐνη S 

 Κυκλοφορεί σε δύο μορφές: 

 Ελεύθερη (δραστική), 40% 

 Συνδεδεμένη με το κλάσμα C4b, 60% 

 Επίπτωση: <1%, με θρομβώσεις: 2,5% 

 Μεταβίβαση με αυτοσωματικό υπολειπόμενο 

χαρακτήρα 

 Γονίδιο στο χρωμόσωμα 3 (PSa, PSb) 

 Υπάρχουν >100 μεταλλάξεις 



Πρωτεΐνη S –επίκτητη ένδεια 

 Εγκυμοσύνη (δεύτερο τρίμηνο) 

 Ηπατοπάθεια, ΔΕΠ 

 Συστηματικό ερυθηματώδη λύκο 

 Βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις, 

HIV λοίμωξη 

 Μεταμόσχευση ήπατος 

 Λήψη κουμαρινικών 



Πρωτεΐνη S – κλινικές εκδηλώσεις 

 Ομοζυγώτες: κεραυνοβόλος νεογνική 

πορφύρα 

 Ετεροζυγώτες: ηλικία<40 ετών, ΘΕΕ, κυρίως 

κάτω άκρων 

 Αρτηριακές θρομβώσεις. Κυρίως ισχαιμική 

καρδιοπάθεια 

 Νέκρωση του δέρματος μετά χορήγηση 

ανταγωνιστών βιταμίνης Κ 



Εκτίμηση κινδύνου 

 Ένδεια ΑΤ, PrC, PrS δεν μπορεί να 

καθοριστεί 

 Μελέτες οικογενειών με ένδεια 

 Ένδεια σπάνια: <1% 



Κωδικοποίηση γονιδίων 
ΑΤ, PrC, PrS 

 Εκατοντάδες μεταλλάξεις καταγράφηκαν 

 Αδύνατος ο μοριακός έλεγχος στην 

καθημερινή πρακτική 

 Human Gene Mutation Database 

 www.hgmd.cf.ac.uk/ac 



Μεταλλάξεις παραγόντων 
της πήξης 

Κυριότερες 

 Μετάλλαξη του παράγοντα V 

(FV Leiden) 

 Μετάλλαξη του παράγοντα ΙΙ 

(ΙΙG20210A) 



FV – LEIDEN 

 Dahlback, 1993: πρώτη περιγραφή 

 Bertina, 1994: η αντίσταση στην ενεργο-

ποιημένη PrC (APC-R), οφείλεται σε αντι-

κατάσταση μίας βάσης στο νουκλεοτίδιο 

1691 (Arg506) του γονιδίου του FV  

 Ονομάζεται: FV- LEIDEN 



Μετάλλαξη του παράγοντα V Leiden 



Αντίσταση στην ενεργο-
ποιημένη PrC (APC-R) 

 APrC δεσμεύει τους FVa και FVIIIa, 

εμποδίζοντας τη συμμετοχή τους στο 

σύμπλεγμα της προθομβινάσης. 

 Μετάλλαξη FV-Leiden       ανθεκτικότητα 

του FVa στη δράση της APrC 



FV – LEIDEN 

 Μεταβίβαση με αυτοσωματικό 

επικρατούντα χαρακτήρα 

 Μετάλλαξη (Arg506) ευθύνεται 95% 

APC-R 

 Μετάλλαξη FV Cambridge 

                                             5% APC-R 

 Μετάλλαξη FV Hong Kong 



FV – LEIDEN- Γεωγραφική διασπορά 

 4 –7% στους καυκάσιους  

 

 0,6% στους αφροαμερικανούς 

 

 Σπάνια στην Ασία, Αφρική και Αυστραλία 

 

 



FV – LEIDEN- κλινικές εκδηλώσεις  
 Η μετάλλαξη βρίσκεται στο 33% των ασθενών 

με ΘΕΕ νόσο (Leiden thrombophilia study). 

 Ομοζυγώτες: ΦΘ σε μικρή ηλικία (25 ετών) 

 Ετεροζυγώτες: ΦΘ >50 ετών 

 Θρομβώσεις σε ασυνήθη σημεία, ιδίως αν 

εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες κινδύνου 

 Περιπτώσεις αρτηριακών θρομβώσεων (ΕΜ, 

ΑΕΕ) 

 Καθ’ έξιν αποβολές (16% ανά κύηση) 



Ο κίνδυνος θρομβοεμβολικού επει-
σοδίου στους ασθενείς με ένα παρά-

γοντα θρομβοφιλίας  FV Leiden 

Pr S : 19% (4/21) Pr S + FV Leiden : 72% (13/18) 

Pr C : 36% (12/34) Pr C + FV Leiden : 73% (16/23) 

AT : 57% (4/7) AT + FV Leiden : 92% (11/12) 

Circulation March 2004 



Προθρομβίνη G20210A 

 Poort et al, 1996 

 Υποκατάσταση γουανίνης από αδενίνη στο 

νουκλεοτίδιο 20210 (G20210A) 

 Αυξημένα επίπεδα FII (115-130%) 

 Αυξημένα επίπεδα  F1+2, TAT δείχνουν 

αυξημένη παραγωγή θρομβίνης 

 

 



Προθρομβίνη G20210A -
Γεωγραφική διασπορά 

 Η μετάλλαξη αυτή βρίσκεται σε ποσοστό 1-2% 

περίπου στους καυκάσιους. 

 Στην ισπανική φυλή το ποσοστό φτάνει στο 

6%, στην Ελλάδα 4%. 

 Σπάνια στους αυτόχθονες αμερικανούς, τους 

αφρικανούς, και στους ασιάτες. 



Προθρομβίνη G20210A- 
κλινικές εκδηλώσεις  

 Στις γυναίκες φορείς, η χρήση αντισυλληπτικών 

αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο για θρόμβωση κατά 

16 φορές. 

 Η μετάλλαξη αυτή σχετίζεται με εγκεφαλική φλε-

βική θρόμβωση αλλά και αρτηριακές θρομβώσεις 

π.χ έμφραγμα μυοκαρδίου. 

(Rosendaal, De Stefano ) 

 



Επίκτητη θρομβοφιλία 



Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (ΑΦΣ) 

 Αυτοάνοσο, μη φλεγμονώδες νόσημα 

 Hudges, 1983 σε ασθενείς με ΣΕΛ 

 Αγγειακή θρόμβωση (φλεβική-αρτηριακή) 

 Επιπλοκές στην εγκυμοσύνη 

 Πιθανόν θρομβοπενία  

 Παρουσία αντισωμάτων έναντι πρωτεϊνών 

συνδεδεμένων με φωσφολιπίδια 

 



Στόχοι των αντιφωσφολιπιδικών 
αντισωμάτων 

 Cardiolipin  

 B2-glycoprotein 1 

 Phosphatidylserine 

 Prothrombin 

 Protein C, protein S 

 Factor XII 

 Annexin A5 

 TFPI 

 Oxidized LDL 

 T-PA 

 Άλλα 



Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 
(ΑΦΣ) 

 Μηχανισμός δράσης των ΑΦΑ, ασαφής 

 Επέμβαση στα τρία σταδία της πήξης 

 TF+FVIIa      IXa 

 IXa+VIII       Xa 

 Xa+V            IIa 



ΙΣΤΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 

Ενδοθήλιο Διαταραχή απελευθέρωσης προστακυκλίνης 

 Επαγωγή έκφρασης του ιστικού παράγοντα 

 Σύνθεση/έκκριση παράγοντα ενεργοποίησης 

αιμοπεταλίων 

Ινωδόλυση Αύξηση των επιπέδων ΡΑΙ1 

 Αναστολή της προκαλλικρεΐνης 

Αιμοπετάλια Ενεργοποίηση 

 Αυξημένη παραγωγή θρομβοξάνης 

 Αυξημένη προσκόληση και συγκόληση 

Σύμπλεγμα PrC Δέσμευση των PrC και PrS 

 Αναστολή της ενεργοποίησης της PrC 

 Ενίσχυση της αντίστασης στην APrC 

β2 GPI Αρνητικοποίηση της αντιπηκτικής δράσης 



Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 
(ΑΦΣ) 

 Διαγνωστικά κριτήρια για το ΑΦΣ 

 Sapporo, 1998 

 Αναθεωρημένα κριτήρια 

 Sydney, Αύγουστος 2005 SSC της ISTH 



Κλινικά κριτήρια 

1. Αγγειακή θρόμβωση: 1 κλινικά επεισόδια αρτηριακής, φλε-

βικής ή μικρού αγγείου θρόμβωσης σε οποιοδήποτε ιστό ή 

όργανο. 

2. Επιπλοκές της κυήσεως: 

 α - 1 ανεξήγητοι εμβρυϊκοί θάνατοι μετά τη 10η εβδ.  

  κυήσεως, μορφολογικά φυσιολογικού εμβρύου. 

 β - 1 πρόωρες γεννήσεις μορφολογικά φυσιολογικού 

  νεογνού πριν την 34η εβδ. κυήσεως λόγω εκλαμψίας     

  ή σοβαρής προεκλαμψίας ή ανεπάρκειας του πλακούντα. 

 γ - 3 ανεξήγητες αποβολές πριν τη 10 εβδ. κυήσεως, χω- 

  ρίς να υπάρχουν ανατομικές ή ορμονολογικές ανωμαλίες 

  στη μητέρα ή χρωμοσωμιακές ανωμαλίες των γονέων. 



Εργαστηριακά κριτήρια 

1. Θετικό αντιπηκτικό λύκου στο πλάσμα (σύμφωνα με τις 

οδηγίες της ISTH) δύο ή περισσότερες φορές, σε διά-

στημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων. 

2. Η παρουσία αντικαρδιολιπινικών αντισωμάτων (aCL), IgG 

ή IgM στον ορό ή το πλάσμα σε ενδιάμεσο ή υψηλό 

τίτλο (>40GPL ή MPL) σε δύο ή περισσότερες μετρήσεις 

σε διάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων. 

3. Η παρουσία αντι-β2 γλυκοπρωτεΐνης-1 (β2-GP1) αντισω-

μάτων IgG ή IgM στον ορό ή το πλάσμα σε δύο ή περισ-

σότερες μετρήσεις σε διάστημα τουλάχιστον 12 εβδομά-

δων. 



Εργαστηριακή διερεύνηση ΑΦΣ  

 Αντιπηκτικό του λύκου 

 Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα 

 Αντι-β2 GPI αντισώματα 



Αντιπηκτικό του λύκου 

 1952 ο Conley και Harmann περίγραψαν την 

παρουσία αντιπηκτικής ουσίας στον πλάσμα 

ασθενών  με ΣΕΛ. 

 1963 ο Bowie και συν. συσχέτισαν την παρουσία 

της αντιπηκτικής ουσίας στο πλάσμα των ασθενών 

με ΣΕΛ με θρομβοεμβολικά επεισόδια. 

 1972 ο Feinsrein και Rapaport έδωσαν το όνομα:  

Lupus anticoagulant. 

 1975 ο Nelsson και συν. συσχέτισαν το αντιπηκτικό 

του λύκου με τις επαναλαμβανόμενες αποβολές. 



 Το πλάσμα του ασθενούς και το φυσιολογικό 

πλάσμα να είναι χωρίς αιμοπετάλια <10,000/μl 

(καλύτερα <5,000/μL). 

 Παράταση σε  ≥2 screening tests, το ένα να είναι 

φτωχό σε φωσφολιπίδια (KCT, dRVVT, dAPTT, 

dPT). 

 Αδυναμία διόρθωσης με το Mixing study. 

 Επιβεβαίωση της ειδικότητας του αναστολέα. 

 Αποκλεισμό άλλης πηκτικολογικής διαταραχής 

(όπως αναστολέας του FVIII ή ηπαρίνη ). 

Αντιπηκτικό του λύκου 
ISTH guidelines 



Κατατοπιστικές 

Δοκιμασίες 

 

 APTT (SL) 

 dRVVT screen 

 KCT 

 dPT (1:50ή 1:100) 

Επιβεβαιωτικές  

Δοκιμασίες 

 

 Platelet neutralization 
procedure (PNP)  

 dRVVT confirm  

 Staclot LA® 

 Rabbit brain neutralization 
Procedure 

 

Αντιπηκτικό του λύκου 



dRVVT/dRVVT Confirm 

RVV 

PL (περιορισμένα ) 

CaCl2  

(heparin neutralizer) 

dRVVT Screen  dRVVT Confirm 

RVV 

Περίσσια  PL 

CaCl2 

(heparin neutralizer) 

Θετικό  LA: 

 Παράταση  dRVVT Screen 

 Inhibited mix (1:1) 

  dRVVT/dRVVT confirm > 1.2 



aCL 
  Η πρώτη ανίχνευση των καρδιολιπινικών αντι-

σωμάτων ήταν με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο 1983, 

αργότερα αντικαταστάθηκε με ELISA. 

 Είναι ευαίσθητη εξέταση και βρίσκεται θετική (IgG, 

IgM) στο 80-90% των ασθενών με ΑΦΣ. 

 Θετικά aCL βρίσκονται σε νοσήματα του συνδετικού 

ιστού, στη σύφιλη, στο AIDS, πυρετό Q, φάρμακα. 

 Οι ενδιάμεσες και υψηλές τιμές (IgG, IgM) 

σχετίζονται με κλινικά ευρήματα.  



Β2-GP1 

 Η β2-GP1 δρα ως βασικός συμπαράγων για την 

ανίχνευση των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων. 

 Τώρα είναι παραδεκτό ότι τα αντισώματα έναντι 

των β2-GP1δεν είναι μόνο ορολογικός δείκτης αλλά 

εμπλέκεται στην παθογένεση του ΑΦΣ. 

 Ο έλεγχος γίνεται με ELISA.   

 Είναι ένα από τα εργαστηριακά κριτήρια διάγνωσης 

του ΑΦΣ (SSC of the ISTH, Sydney Aug. 2005). 

 Θετικά μόνο τα  β2-GP1αντισώματα βρέθηκαν σε 

10% των ασθενών με θρόμβωση ή επιπλοκές της 

κυήσεως (αρνητικά LAC,aCL).  



      Αντιμετώπιση – Προφύλαξη 

 Ασυμπτωματικοί: Μικρή πιθανότητα ΘΕΕ 

 Χαμηλές δόσεις ασπιρίνης ?? 

 Σημαντική η ύπαρξη άλλων παραγόντων 

κινδύνου για θρομβώσεις 



13th International Congress 
on Antiphospholipid Antibodies 

Οδηγίες 

 Έλεγχος για άλλους παράγοντες κινδύνου 

 Καμία θεραπεία προφύλαξης 

 Προφύλαξη με ΧΜΒΗ σε καταστάσεις υψηλού 

κινδύνου (χειρουργείο, μακρά ακινητοποίηση 

κλπ) 



Αντιμετώπιση – Θεραπεία 

 Θρομβώσεις:  ΧΜΒΗ 

                          Κουμαρινικά 

 

   INR: 2-3  

   Διάρκεια αγωγής: επί μακρόν (long term) 



Αντιμετώπιση – Θεραπεία 

Εγκυμοσύνη: 

 Ασπιρίνη 

 ΧΜΒΗ κατά τη διάρκεια της εγκυμο-

σύνης και πρώτες μέρες της λοχείας  

 Κορτικοειδή ??? 

 Ανοσοσφαιρίνες ??? 

 



Καρκίνος και θρόμβωση 



Armand Trouseau (1801-1867) 

- Ιαν. 1867: θρομβοφλεβίτιδα 

αριστερού άνω 

άκρου 

  Ca στομάχου 

 

- 23/6/1867: θάνατός του 



 
Kαρκίνος και θρόμβωση 

 Κυρίως φλεβικές θρομβώσεις (ΦΘ). 

 Η πραγματική συχνότητα των ΦΘ δεν 

είναι γνωστή. 

 Νεκροτομικά ευρήματα θρόμβωσης βρί-

σκονται στο 50% των καρκινοπαθών. 



Θρόμβωση σε καρκινοπαθείς 

 10 - 20% των καρκινοπαθών κλινικά 

εμφανή ΦΘ (11 μελέτες ) 

 Κύριοι επιβαρυντικοί παράγοντες: 

 το στάδιο της νόσου 

 χημειοθεραπεία (ΧΘ) 

 ακτινοθεραπεία 

 χειρουργική επέμβαση  

 

 



Θρόμβωση σε καρκινοπαθείς 

 Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες: 

              η ηλικία   

              η ακινητοποίηση 

              οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες και  

              πιθανά οι αυξητικοί παράγοντες 

          



ΚΡΥΦΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ (occult cancer):     

Θεωρείται εκείνος που εμφανίζεται στα 

πρώτα 3 χρόνια από το θρομβωτικό 

επεισόδιο και δεν είχε διαγνωσθεί ταυτό-

χρονα με αυτό κατά το συνήθη έλεγχο. 

(Η-Μ. Οtten κ.α. Thromb. Res. 2001) 



Πρέπει να γίνεται έλεγχος για καρκίνο 
μετά από θρόμβωση χωρίς γνωστό αίτιο; 

 ΟΧΙ: 

 Κόστος 

 Όφελος  

 Δεν υπάρχουν ειδικές εξετάσεις για καρκίνους 

 που συχνά επιπλέκονται με θρομβώσεις 

 (εξαίρεση το CA 125, ΡΑΡ test και μαστογραφία)  

 Ψυχολογική επιβάρυνση 

 ΝΑΙ: 

 Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. 



 Μελέτες έχουν δείξει ότι ο έλεγχος για «κρυφό 

καρκίνο», δεν έχει βελτιώσει το προσδόκιμο 

επιβίωσης από τον καρκίνο. 

 Lee AY. Screening for occult cancer in patients 

with idiopathic venous thromboembolism. 

 J Thomb Haemost 2003; 1:2273-2274. 

 Piccioli A et al. Extensive screening for occult 

malignant disease in idiopathic venous throm-

boembolism: a prospective randomized clinical 

trial. J Thomb Haemost 2004; 884-889. 



Παθογενετικοί μηχανισμοί 

1- Ροή του αίματος 

 

2- Συστατικά του αίματος 

 

3- Αγγειακό τοίχωμα 



Συνηθέστερες εκδηλώσεις 
θρόμβωσης στον καρκίνο 

 Εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα (ΘΦ) του 

κάτω άκρου (συνηθέστερη) 

 Εν τω βάθει (ΘΦ) του άνω άκρου 

 Πνευμονική εμβολή 

 Επιπολής μεταναστευτική ΘΦ 

 ΔΕΠ  



Αρτηριακή θρόμβωση 

 10-30% των θρομβωτικών επεισοδίων 

 Έμφραγμα του μυοκαρδίου 

 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

 Σχετικός κίνδυνος ίδιος με του γενικού 

πληθυσμού 



Εργαστηριακοί 
δείκτες στον καρκίνο 

 PT, aPTT = Βράχυνση 

 TF, CP = Αύξηση 

 Αιμοπετάλια = Αύξηση 

 PF4, b-TG = Αύξηση 

 Παρ.II, X, IX, V, vWF = Αύξηση 

 TAT, PF1+2, FPA = Αύξηση 

 PAI-1, D-d = Αύξηση 

 AT, PrC, PrS = Ελάττωση 

 



  Προφύλαξη  
 
 Αντιπηκτική θεραπεία προφύλαξης δίνεται 

στους ασθενείς που:  

 Υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις. 

 Φέρουν κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες. 

 Υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ακτινο-

θεραπεία, ορμονοθεραπεία ή αυξητικούς 

αιμοποιητικούς παράγοντες. 

 Έχουν κληρονομική προδιάθεση. 



Θεραπεία θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων 

 LMWH για μεγάλο χρονικό διάστημα 

 1. Εύκολη χορήγηση 

 2. Δεν χρειάζεται παρακολούθηση 

 3. Χαμηλός κίνδυνος αιμορραγίας 

 4. Αποτελεσματική (χαμηλό ποσοστό 

 επαναθρόμβωσης) 

 5. Πιθανή αντινεοπλασματική δράση. 

 Αποτυχία της από το στόματος αντιπηκτικής 

αγωγής στους ογκολογικούς ασθενείς.  



Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα 
 
Αληθής πολυκυτταραιμία Ιδιοπαθής 

θρομβοκυτταραιμία 

Φλεβικές και αρτηριακές 

θρομβώσεις 

50-80% ασθενών θρόμβωση 

• Μεγάλες αρτηρίες, 

εγκεφαλικό, έμφραγμα 

• Σπανιότερα  φλεβική 

θρόμβωση 



Παροξυντική νυκτερινή 
αιμοσφαιρινουρία (PNH) 

 Επίκτητο κλωνικό νόσημα των μητρικών 

κυττάρων 

 

 39% ασθενών  φλεβική θρόμβωση 

 Κάτω κοίλη, νεφρικές, ηπατικές φλέβες                              



Μεικτά αίτια θρομβοφιλίας 



Υπερομοκυστεϊναιμία  



Αίτια υπερομοκυστεϊναιμίας 

 Διαταραχή στο μεταβολισμό της 

ομοκυστεΐνης. 

 Έλλειψη βιταμινών: φυλλικό, B6, B12. 

 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, υποθυρεοει-

δισμός, κακοήθη νοσήματα, ψωρίαση. 

 Φάρμακα: αντί επιληπτικά, μεθοτρεξάτη. 



Υπερομοκυστεϊναιμία 

 Ανεξάρτητος παράγων κινδύνου καρδιαγγειακής 

νόσου και θρομβοεμβολικών επεισοδίων (όχι 

μείζων). 

 Αρτηριακές θρομβώσεις, λιγότερο φλεβικές. 

 

 MTHFR (C677T) και θρομβώσεις 

 Συχνότητα στο γενικό πληθυσμό: 

  5-20% ομοζυγώτες 

  > 40 % ετεροζυγώτες 

 

 



Πιθανοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί 

 Σύνδεση με LDL (αφρώδη κύτταρα)  

 Διαταραχή μεταβολισμού αραχιδονικού οξέος 

 Διαταραχή παραγόντων     

 V, VII, VIII, XII, VW, TF, TM, PrC 

 Αύξηση συγκολλητικότητος αιμοπεταλίων 

 Διαταραχή ινωδολύσεως 

 Διαταραχή έκλυσης και δράσης ΝΟ 

 Θεραπεία ελάττωσης των επιπέδων ομοκυστεΐνης 

 εύκολη, ασφαλής , χωρίς κόστος 



Παράγων VIII (FVIII) 

 Αυξημένα  επίπεδα FVIII      ανεξάρτητος 

παράγων κινδύνου. 

 Έρευνα σε ασθενείς με ανεξήγητες   

θρομβώσεις      FVIII >150% σε ποσοστό 25%. 

 Δεν έχουν ταυτοποιηθεί μεταλλάξεις. 



Κλινικές Εκδηλώσεις Θρομβοφιλίας 

 Φλεβοθρόμβωση σε νεαρά ηλικία <40 ετών 

 Υποτροπιάζουσα φλεβοθρόμβωση 

 Ασυνήθης εντόπιση θρομβώσεως 

 Υποτροπιάζουσα απώλεια εμβρύου 

 Προεκλαμψία, σύνδρομο HELLP (αιμόλυση, 

αύξηση ηπατ. ενζύμων, θρομβοπενία) 

 Δερματικές νεκρώσεις εκ κουμαρινικών (PrC 

PrS) 

 Νεογνική καλπάζουσα πορφύρα (PrC ομοζ.) 



Εξέλιξη στη γνώση, 
εργαστηριακή διερεύνηση, 
αντιμετώπιση της θρομβοφιλίας 

 Δεκαετία 1980-1990 

 - διαπίστωση του προβλήματος 

 - ανακάλυψη νέων διαταραχών και ενδειών 

 - μελέτες της υφής, της δομής και της 

 λειτουργίας των ουσιών 



Εξέλιξη στη γνώση, εργαστηριακή 
διερεύνηση, αντιμετώπιση της 
θρομβοφιλίας 

 Σήμερα 

   - ολοκληρωμένες κλινικές μελέτες 

   - διαγνωστικά μέσα (απεικονιστικά, βιολογικά) 

   - εμπειρία 

   - σαφέστερη διάκριση καταστάσεων 

   - χρήση νέων αντιθρομβωτικών ουσιών 



Διαγνωστική προσέγγιση  

 Ιστορικό (ατομικό - οικογενειακό) 

 Κλινικές εκδηλώσεις (εάν υπάρχουν) 

 

Προσοχή πρέπει να δοθεί 

 Ηλικία 

 Υποτροπές 

 Ασυνήθεις εντοπίσεις 

 Άλλοι εκλυτικοί παράγοντες 



Εργαστηριακή διερεύνηση 

 Ποιος πρέπει να ελεγχθεί; 

 Πότε πρέπει να γίνει ο έλεγχος; 

 Ποιες εξετάσεις θα γίνουν; 

 

 John Heit. “Thrombophilia: Common Questions 

on Laboratory Assessment and Management”, 

Hematology 2007, σελ. 127-135. 



Ποιος πρέπει να ελεγχθεί; 

 Νέοι ασθενείς (<40 ετών) με θρόμβωση 

 Ασθενείς με υποτροπιάζουσες θρομβώσεις 

 Ασθενείς με θρομβώσεις σε ασυνήθη σημεία 

 Άτομα με οικογενειακό ιστορικό θρομβοφιλίας   

(συγγενείς πρώτου βαθμού και θρόμβωση σε 

ηλικία <50 ετών) 

 Γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές 



Πότε θα γίνει ο έλεγχος; 

 Στην οξεία φάση θρομβοεμβολικού επεισοδίου:  

   - ελαττώνονται οι ανασταλτές της πήξης 

 (πρωτεΐνη C, πρωτεΐνη S, AT) 

 - η ηπαρίνη παρεμβαίνει  στον έλεγχο του 

 αντιπηκτικού του λύκου και οι ανταγωνιστές 

 της vit. K μειώνουν τις πρωτεΐνες C και S. 

 Ο κατάλληλος χρόνος είναι 6-8 εβδομάδες μετά 

τη διακοπή της από του στόματος αντιπηκτικής 

αγωγής.  

 



Ποιες εξετάσεις θα γίνουν; 

 Μεγάλος αριθμός εξετάσεων 

 

 Χρόνος και κόστος 

 

 Ανταποκρίνονται στο τελικό 

διαγνωστικό αποτέλεσμα; 





Διάκριση screening - testing 

 Screening: έλεγχος ασυμπτωματικών ατόμων 

(προσπάθεια πρόβλεψης του τι θα συμβεί) 

 Testing: έλεγχος συμπτωματικών ατόμων 

(προσπάθεια εξήγησης του τι συνέβη) 

 Σημασία: 

   οικονομική, κοινωνική (κόστος, ωφέλεια) 

   ψυχολογική (συμβουλευτικός ρόλος του 

ιατρού) 



 Θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν 

ορισμένοι παράγοντες 

 

 Ηλικία 

 

 Ύπαρξη υποτροπιαζουσών θρομβώσεων 

 

 Ύπαρξη συγγενών 1ου βαθμού με 

θρόμβωση <50 ετών 



Δύο κατηγορίες θρομβοφιλίας 

 Έντονη θρομβοφιλία 

 - πρώτη θρόμβωση <50 ετών 

 - ιστορικό υποτροπιαζουσών θρομβώσεων 

 - ύπαρξη συγγενών 1ου βαθμού με θρόμβωση       

 <50 ετών 

 Ήπια θρομβοφιλία 

 - πρώτη θρόμβωση >50 ετών 

 - αρνητικό οικογενειακό ιστορικό 

 



Προτεινόμενος εργαστηριακός έλεγχος 
 Έντονη θρομβοφιλία 

 - έλεγχος για APC-R 

 - PCR για π. V-Leiden 

 - PCR για π. IIG20210A 

 - προσδιορισμός ΑΤ 

 - προσδιορισμός PrC 

 - προσδιορισμός PrS (ελεύθερη, ολική) 

 - προσδιορισμός ΑΦΑ (LA-ACA) 

 - προσδιορισμός ομοκυστεΐνης 

                      Bauer KA Ann. Int. Med 2001 



Προτεινόμενος εργαστηριακός 
έλεγχος 

 Ήπια θρομβοφιλία 

 - έλεγχος για APC-R 

 - PCR για π. V-Leiden 

 - PCR για π. IIG20210A 

 - προσδιορισμός ΑΦΑ (LA-ACA) 

 - προσδιορισμός ομοκυστεΐνης 

                       Bauer KA Ann. Int. Med 2001 



Αντιμετώπιση της θρομβοφιλίας 

                Δύο κατηγορίες 

 

 Συμπτωματικοί (μια κλινική εκδήλωση) 

 

 Ασυμπτωματικοί (τυχαίο εύρημα) 



Αντιμετώπιση της θρομβοφιλίας 

 Πρώτη κατηγορία -  συμπτωματικοί 

 

 Αντιθρομβωτική αγωγή 

 

  



ACCP Guidelines  2012 

 1ο  επεισόδιο φλεβοθρόμβωσης (με παροδικό 

παράγοντα κινδύνου): 3 μήνες. 

 1ο  επεισόδιο ιδιοπαθούς φλεβοθρόμβωσης: 

6-12 μήνες 

 Φλεβοθρόμβωση με καρκίνο: 3-6μηνες, ή 

όσο είναι ενεργός ο καρκίνος (LMWH) 

 



ACCP Guidelines  2012 

 1ο  επεισόδιο φλεβοθρόμβωσης με ≥ 2 πα-

ράγοντες θρομβοφιλίας (FV Leiden + μετάλ-

λαξη προθρομβίνης): τουλάχιστον 12 μήνες.  

 1ο  επεισόδιο με 1 παράγοντα θρομβοφιλίας: 

6-12 μήνες.  

 ≥ 2 επεισόδια: δια βίου. 



ACCP Guidelines 2012 

 Έλεγχος IΝR κάθε 2-3 μήνες 

 Προτείνεται η χρήση μικρού, οικιακού 

θρομβομέτρου 

 Αποφυγή θεραπείας με μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη ή κάποια αντιβιοτικά 

 Αποφυγή παράλληλης θεραπείας με 

αντιαιμοπεταλιακά, εκτός από μεταλλική 

βαλβίδα, stends, by pass  



Αντιμετώπιση της θρομβοφιλίας 

 Δεύτερη κατηγορία – ασυμπτωματικοί 

Πρόληψη 

- Υγιεινή διατροφή, άσκηση, απώλεια βάρους 

- Διακοπή του καπνίσματος 

- Αποφυγή μακράς ακινησίας 

- Αποφυγή μεγάλων ταξιδιών (οδηγίες) 

- Ειδική αντιμετώπιση σε καταστάσεις όπως 

   χειρουργεία, κύηση 



Συμπεράσματα  

 Μεγάλη εξέλιξη της γνώσης όσον αφορά τα 

αίτια, την εργαστηριακή διερεύνηση και την 

αντιμετώπιση της θρομβοφιλίας. 

 80% ασθενών με θρόμβωση ανευρίσκεται 

αιτία. 

 50% ασθενών με κληρονομική αιτία θρόμβω-

σης, συνυπάρχει και επίκτητος παράγοντας 

κινδύνου. 



Συμπεράσματα 

 Ο προληπτικός έλεγχος (screening) στο 

γενικό πληθυσμό δεν έχει νόημα 

 

 Δεν χρειάζεται θεραπευτική αντιμετώπιση 

σε ασυμπτωματικούς θρομβοφιλικούς 

 



Συμπεράσματα 

 Στο μέλλον τι;; 

 

 Θα μπορέσουμε να επέμβουμε στο 

γονιδίωμα για να εξαλείψουμε κάποιες 

μεταλλάξεις;;;; 

 



 


